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1. Χοριγθςθ με τίτλο διαμονισ από τθν ΕΛ.ΑΣ. (που ζχει λιξει) 
(άρκ.1,2 ) 

 
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ τουσ ομογενείσ που προζρχονται από τθν Αλβανία, τθν Τουρκία ι 
χώρεσ τθσ πρώθν ΕΣΣΔ, για τουσ οποίουσ ιςχφουν επιμζρουσ ειδικότερεσ 
διατάξεισ. 
 

Διάρκεια: 1 ζτοσ 

1. Επικυρωμζνο αντίγραφο όλων των ςελίδων ιςχφοντοσ διαβατηρίου ή 

ταξιδιωτικοφ εγγράφου αναγνωριςμζνου από την χϊρα μασ, με εξαίρεςη τουσ 

πολίτεσ τρίτων χωρϊν οι οποίοι είναι αντικειμενικά ςτεροφμενοι διαβατηρίου, οι 

οποίοι αντί του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικοφ εγγράφου θα υποβάλλουν 

υπεφθυνη δήλωςη, ςτην οποία θα αναφζρονται οι ιδιαίτερεσ ςυνθήκεσ ή 

καταςτάςεισ για την υφιςτάμενη προςωρινή ή μόνιμη αντικειμενική αδυναμία 

κατοχήσ του και ςχετικά ζγγραφα που το αποδεικνφουν. Στα αναγνωριςμζνα από τη 

χϊρα μασ ταξιδιωτικά ζγγραφα περιλαμβάνονται και τα “British overseas citizen 

passport” διαβατήρια που φζρουν μια εκ των ακολοφθων ενδείξεων: “British 

Nationals (Overseas)”, “British Overseas Territories Citizens”, “British Overseas 

Citizens”, “British Subjects” ή “British Protected Persons” 

2. Αντίγραφο προηγοφμενησ άδειασ παραμονήσ ή δελτίου ταυτότητασ αλλοδαποφ 

που ζληξε 

3. Ηλεκτρονικό παράβολο, 150 ευρώ (κωδ.παρ.2107) 

4.Νόμιμο αποδεικτικό μόνιμησ διαμονήσ ςτο νομό Θεςςαλονίκησ. 

5. Βιβλιάριο υγείασ ςε ιςχφ ή βεβαίωςη αςφαλιςτικήσ ικανότητασ ή βεβαίωςη ότι 

ζχει υποβληθεί αίτηςη ςτον οικείο αςφαλιςτικό φορζα για την κάλυψη εξόδων 

νοςηλείασ, ιατροφαρμακευτικήσ περίθαλψησ και εργατικοφ ατυχήματοσ ή 

αςφαλιςτήριο ςυμβόλαιο ιδιωτικοφ φορζα αςφάλιςησ. 

6. Δικαιολογητικά για την ζκδοςη τησ κάρτασ : 

(α) Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ( 

40x60mm χωρίσ πλαίςιο /υψηλήσ ανάλυςησ/ ςε λευκό φόντο/ ουδζτερη ζκφραςη 

κλπ.) καθϊσ και ςε ψηφιακή μορφή ςε οπτικό δίςκο αποθήκευςησ (CD) ςε μορφή 

γραφικϊν JPEG 2000. 

(β) Τζλοσ κόςτουσ κάρτασ αυτοτελοφσ εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ 

https://www.apdattikis.gov.gr/wp-content/uploads/2019/03/asfalistirio.pdf


κωδ.2119). 

(γ) Επίςημο δημόςιο ζγγραφο τησ χϊρασ γζννηςησ ή προζλευςησ επίςημα 

επικυρωμζνο και μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ 

γζννηςησ. Στη μετάφραςη θα πρζπει ο τόποσ γζννηςησ να αναγράφεται ΚΑΙ με 

λατινικοφσ χαρακτήρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ που δεν 

αποτυπώνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ) 

 
 

2. Ανανζωςθ  (με τίτλο ΕΛ.ΑΣ. άρκ.1,2) 

 

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ τουσ ομογενείσ που προζρχονται από τθν Αλβανία, τθν Τουρκία ι 
χώρεσ τθσ πρώθν ΕΣΣΔ, για τουσ οποίουσ ιςχφουν επιμζρουσ ειδικότερεσ 
διατάξεισ. 
 

Διάρκεια: 2 ζτθ

1. Ακριβζσ φωτοαντίγραφο όλων των ςελίδων του διαβατηρίου ή ταξιδιωτικοφ 

εγγράφου που καλφπτει το διάςτημα ιςχφοσ τησ τελευταίασ άδειασ διαμονήσ. 

2. Άδεια διαμονήσ 

3. Ηλεκτρονικό παράβολο, 300ευρώ (κωδ.παρ.2108) 

4. Βιβλιάριο υγείασ ςε ιςχφ ή βεβαίωςη αςφαλιςτικήσ ικανότητασ ή αςφαλιςτήριο 

ςυμβόλαιο ιδιωτικοφ φορζα αςφάλιςησ. 

5. Νόμιμο αποδεικτικό μόνιμησ διαμονήσ ςτο νομό Θεςςαλονίκησ. 

6. Δικαιολογητικά για την ζκδοςη τησ κάρτασ : 

(α) Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ( 

40x60mm χωρίσ πλαίςιο /υψηλήσ ανάλυςησ/ ςε λευκό φόντο/ ουδζτερη ζκφραςη 

κλπ.) καθϊσ και ςε ψηφιακή μορφή ςε οπτικό δίςκο αποθήκευςησ (CD) ςε μορφή 

γραφικϊν JPEG 2000. 

(β) Τζλοσ κόςτουσ κάρτασ αυτοτελοφσ εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ 

κωδ.2119). 

(γ) Επίςημο δημόςιο ζγγραφο τησ χϊρασ γζννηςησ ή προζλευςησ επίςημα 

επικυρωμζνο και μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ 

γζννηςησ. Στη μετάφραςη θα πρζπει ο τόποσ γζννηςησ να αναγράφεται ΚΑΙ με 

λατινικοφσ χαρακτήρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ που δεν 

αποτυπώνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ)

https://www.apdattikis.gov.gr/wp-content/uploads/2019/03/asfalistirio.pdf
https://www.apdattikis.gov.gr/wp-content/uploads/2019/03/asfalistirio.pdf
https://www.apdattikis.gov.gr/wp-content/uploads/2019/03/asfalistirio.pdf


 

3. Χοριγθςθ ςφμφωνα με το άρκρο 3,  (χωρίσ προθγοφμενο τίτλο) 

 

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ τουσ ομογενείσ που προζρχονται από τθν Αλβανία, τθν Τουρκία ι 
χώρεσ τθσ πρώθν ΕΣΣΔ, για τουσ οποίουσ ιςχφουν επιμζρουσ ειδικότερεσ 
διατάξεισ. 
 
 
Διάρκεια: 1 ζτοσ 

1. Επικυρωμζνο αντίγραφο ιςχφοντοσ διαβατηρίου ή ταξιδιωτικοφ εγγράφου 

αναγνωριςμζνου από την χϊρα μασ, με εξαίρεςη τουσ πολίτεσ τρίτων χωρϊν οι 

οποίοι είναι αντικειμενικά ςτεροφμενοι διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του 

διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικοφ εγγράφου θα υποβάλλουν υπεφθυνη δήλωςη, 

ςτην οποία θα αναφζρονται οι ιδιαίτερεσ ςυνθήκεσ ή καταςτάςεισ για την 

υφιςτάμενη προςωρινή ή μόνιμη αντικειμενική αδυναμία κατοχήσ του και ςχετικά 

ζγγραφα που το αποδεικνφουν. Στα αναγνωριςμζνα από τη χϊρα μασ ταξιδιωτικά 

ζγγραφα περιλαμβάνονται και τα “British overseas citizen passport” διαβατήρια 

που φζρουν μια εκ των ακολοφθων ενδείξεων: “British Nationals (Overseas)”, 

“British Overseas Territories Citizens”, “British Overseas Citizens”, “British Subjects” ή 

“British Protected Persons” 

2. Δημόςια ζγγραφα ελληνικϊν αρχϊν ή αρχϊν του εξωτερικοφ, όπωσ εγγραφζσ ςε 

δημοτολόγια ή προξενικά μητρϊα, Πιςτοποιητικό Προξενείου για την ομογενειακή 

ιδιότητα, ή Πιςτοποιητικό βάπτιςησ καθϊσ και κάθε άλλο δημόςιο ζγγραφο με το 

οποίο αποδεικνφεται η ελληνική καταγωγή του αιτοφντοσ. (Εφόςον πρόκειται για 

αλλοδαπά ζγγραφα θα πρζπει να είναι επίςημα επικυρωμζνα και μεταφραςμζνα. 

Δείτε Εδϊ περιςςότερεσ πληροφορίεσ για την νόμιμη επικφρωςη αλλοδαπϊν 

δημοςίων εγγράφων.) 

3. Ηλεκτρονικό παράβολο, 150 ευρώ (κωδ.παρ.2107) 

4. Βιβλιάριο υγείασ ςε ιςχφ ή βεβαίωςη αςφαλιςτικήσ ικανότητασ ή βεβαίωςη ότι 

ζχει υποβληθεί αίτηςη ςτον οικείο αςφαλιςτικό φορζα για την κάλυψη εξόδων 

νοςηλείασ, ιατροφαρμακευτικήσ περίθαλψησ και εργατικοφ ατυχήματοσ ή 

αςφαλιςτήριο ςυμβόλαιο ιδιωτικοφ φορζα αςφάλιςησ 

5. Νόμιμο αποδεικτικό μόνιμησ διαμονήσ ςτο νομό Θεςςαλονίκησ. 

6. Δικαιολογητικά για την ζκδοςη τησ κάρτασ : 

https://www.m-t.gov.gr/apostille_main/
https://www.m-t.gov.gr/wp-content/uploads/2020/12/info_asfalistrio_allodapoi.pdf


(α) Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ( 

40x60mm χωρίσ πλαίςιο /υψηλήσ ανάλυςησ/ ςε λευκό φόντο/ ουδζτερη ζκφραςη 

κλπ.) καθϊσ και ςε ψηφιακή μορφή ςε οπτικό δίςκο αποθήκευςησ (CD) ςε μορφή 

γραφικϊν JPEG 2000. 

(β) Τζλοσ κόςτουσ κάρτασ αυτοτελοφσ εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ 

κωδ.2119). 

(γ) Επίςημο δημόςιο ζγγραφο τησ χϊρασ γζννηςησ ή προζλευςησ επίςημα 

επικυρωμζνο και μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ 

γζννηςησ. Στη μετάφραςη θα πρζπει ο τόποσ γζννηςησ να αναγράφεται ΚΑΙ με 

λατινικοφσ χαρακτήρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ που δεν 

αποτυπώνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ) 

 
 

4. Ανανζωςθ ςφμφωνα με το άρκρο 3, (χωρίσ προθγοφμενο τίτλο 
διαμονισ) 

 

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ τουσ ομογενείσ που προζρχονται από τθν Αλβανία, τθν Τουρκία ι 
χώρεσ τθσ πρώθν ΕΣΣΔ, για τουσ οποίουσ ιςχφουν επιμζρουσ ειδικότερεσ 
διατάξεισ. 
 

Διάρκεια: 2 ζτθ 

1. Ακριβζσ φωτοαντίγραφο όλων των ςελίδων του διαβατηρίου ή ταξιδιωτικοφ 

εγγράφου που καλφπτει το διάςτημα ιςχφοσ τησ τελευταίασ άδειασ διαμονήσ. 

2. Άδεια διαμονήσ ςε ιςχφ 

3. Ηλεκτρονικό παράβολο, 300ευρώ (κωδ.παρ.2108) 

4. Βιβλιάριο υγείασ ςε ιςχφ ή βεβαίωςη αςφαλιςτικήσ ικανότητασ ή αςφαλιςτήριο 

ςυμβόλαιο ιδιωτικοφ φορζα αςφάλιςησ. 

5. Νόμιμο αποδεικτικό μόνιμησ διαμονήσ ςτο νομό Θεςςαλονίκησ. 

6. Δικαιολογητικά για την ζκδοςη τησ κάρτασ : 

(α) Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ( 

40x60mm χωρίσ πλαίςιο /υψηλήσ ανάλυςησ/ ςε λευκό φόντο/ ουδζτερη ζκφραςη 

κλπ.) καθϊσ και ςε ψηφιακή μορφή ςε οπτικό δίςκο αποθήκευςησ (CD) ςε μορφή 

γραφικϊν JPEG 2000. 

https://www.m-t.gov.gr/wp-content/uploads/2020/12/info_asfalistrio_allodapoi.pdf
https://www.m-t.gov.gr/wp-content/uploads/2020/12/info_asfalistrio_allodapoi.pdf
https://www.m-t.gov.gr/wp-content/uploads/2020/12/info_asfalistrio_allodapoi.pdf


(β) Τζλοσ κόςτουσ κάρτασ αυτοτελοφσ εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ 

κωδ.2119). 

(γ) Επίςημο δημόςιο ζγγραφο τησ χϊρασ γζννηςησ ή προζλευςησ επίςημα 

επικυρωμζνο και μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ 

γζννηςησ. Στη μετάφραςη θα πρζπει ο τόποσ γζννηςησ να αναγράφεται ΚΑΙ με 

λατινικοφσ χαρακτήρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ που δεν 

αποτυπώνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ) 

 

5. Χοριγθςθ μζλθ οικογζνειασ (άρκ.1,2,3)  

 

Διάρκεια: 1 ζτοσ

1. Επικυρωμζνο αντίγραφο ιςχφοντοσ διαβατηρίου ή ταξιδιωτικοφ εγγράφου 

αναγνωριςμζνου από την χϊρα μασ, με εξαίρεςη τουσ πολίτεσ τρίτων χωρϊν οι 

οποίοι είναι αντικειμενικά ςτεροφμενοι διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του 

διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικοφ εγγράφου θα υποβάλλουν υπεφθυνη δήλωςη, 

ςτην οποία θα αναφζρονται οι ιδιαίτερεσ ςυνθήκεσ ή καταςτάςεισ για την 

υφιςτάμενη προςωρινή ή μόνιμη αντικειμενική αδυναμία κατοχήσ του και ςχετικά 

ζγγραφα που το αποδεικνφουν. Στα αναγνωριςμζνα από τη χϊρα μασ ταξιδιωτικά 

ζγγραφα περιλαμβάνονται και τα “British overseas citizen passport” διαβατήρια 

που φζρουν μια εκ των ακολοφθων ενδείξεων: “British Nationals (Overseas)”, 

“British Overseas Territories Citizens”, “British Overseas Citizens”, “British Subjects” ή 

“British Protected Persons” 

2. Αντίγραφο προηγοφμενησ άδειασ παραμονήσ ή δελτίου ταυτότητασ αλλοδαποφ 

που ζληξε (με προηγοφμενο τίτλο) 

ή Αποδεικτικά τησ ομογενειακήσ καταγωγήσ του ςυντηροφντοσ (χωρίσ προηγοφμενο 

τίτλο) . 

3. Ηλεκτρονικό παράβολο, 150 ευρώ (κωδ.παρ.2107) 

(Τα ανήλικα τζκνα χωρίσ παράβολο) 

4. Βιβλιάριο υγείασ ςε ιςχφ ή βεβαίωςη αςφαλιςτικήσ ικανότητασ ή βεβαίωςη ότι 

ζχει υποβληθεί αίτηςη ςτον οικείο αςφαλιςτικό φορζα για την κάλυψη εξόδων 

νοςηλείασ,ιατροφαρμακευτικήσ περίθαλψησ και εργατικοφ ατυχήματοσ ή 

αςφαλιςτήριο ςυμβόλαιο ιδιωτικοφ φορζα αςφάλιςησ. 

5. Πιςτοποιητικό οικογενειακήσ κατάςταςησ ή ληξιαρχική πράξη γάμου ή ληξιαρχική 

https://www.m-t.gov.gr/wp-content/uploads/2020/12/info_asfalistrio_allodapoi.pdf


πράξη γζννηςησ για την απόδειξη τησ ιδιότητασ μζλουσ οικογζνειασ του αιτοφντοσ. 

(Εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά ζγγραφα θα πρζπει να είναι επίςημα 

επικυρωμζνα και μεταφραςμζνα.Δείτε Εδϊ περιςςότερεσ πληροφορίεσ για την 

νόμιμη επικφρωςη αλλοδαπϊν δημοςίων εγγράφων.) 

6. Αποδεικτικά διαμονήσ ςτη χϊρα 

7.  Νόμιμο αποδεικτικό μόνιμησ διαμονήσ ςτο νομό Θεςςαλονίκησ. 

8. Δικαιολογητικά για την ζκδοςη τησ κάρτασ : 

(α) Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ( 

40x60mm χωρίσ πλαίςιο /υψηλήσ ανάλυςησ/ ςε λευκό φόντο/ ουδζτερη ζκφραςη 

κλπ.) καθϊσ και ςε ψηφιακή μορφή ςε οπτικό δίςκο αποθήκευςησ (CD) ςε μορφή 

γραφικϊν JPEG 2000. 

(β) Τζλοσ κόςτουσ κάρτασ αυτοτελοφσ εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ 

κωδ.2119). 

(γ) Επίςημο δημόςιο ζγγραφο τησ χϊρασ γζννηςησ ή προζλευςησ επίςημα 

επικυρωμζνο και μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ 

γζννηςησ. Στη μετάφραςη θα πρζπει ο τόποσ γζννηςησ να αναγράφεται ΚΑΙ με 

λατινικοφσ χαρακτήρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ που δεν 

αποτυπώνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ)

 

6. Ανανζωςθ μζλθ οικογζνειασ (άρκ.1,2,3) 

Διάρκεια: 2 ζτθ 

1. Ακριβζσ φωτοαντίγραφο όλων των ςελίδων του διαβατηρίου ή ταξιδιωτικοφ 

εγγράφου που καλφπτει το διάςτημα ιςχφοσ τησ τελευταίασ άδειασ διαμονήσ. 

2. Άδεια διαμονήσ ςε ιςχφ 

3. Ηλεκτρονικό παράβολο, 150 ευρώ (κωδ.παρ.2107) 

(Τα ανήλικα τζκνα χωρίσ παράβολο) 

4. Βιβλιάριο υγείασ ςε ιςχφ ή βεβαίωςη αςφαλιςτικήσ ικανότητασ ή αςφαλιςτήριο 

ςυμβόλαιο ιδιωτικοφ φορζα αςφάλιςησ. 

5. Υπεφθυνη δήλωςη ότι δεν ζχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάςταςη 

του/τησ ςυντηροφντοσ. 

6.  Νόμιμο αποδεικτικό μόνιμησ διαμονήσ ςτο νομό Θεςςαλονίκησ. 

7. Δικαιολογητικά για την ζκδοςη τησ κάρτασ : 

(α) Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ( 

https://www.m-t.gov.gr/apostille_main/
https://www.m-t.gov.gr/wp-content/uploads/2020/12/info_asfalistrio_allodapoi.pdf
https://www.m-t.gov.gr/wp-content/uploads/2020/12/info_asfalistrio_allodapoi.pdf
https://www.m-t.gov.gr/wp-content/uploads/2020/12/info_asfalistrio_allodapoi.pdf


40x60mm χωρίσ πλαίςιο /υψηλήσ ανάλυςησ/ ςε λευκό φόντο/ ουδζτερη ζκφραςη 

κλπ.) καθϊσ και ςε ψηφιακή μορφή ςε οπτικό δίςκο αποθήκευςησ (CD) ςε μορφή 

γραφικϊν JPEG 2000. 

(β) Τζλοσ κόςτουσ κάρτασ αυτοτελοφσ εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ 

κωδ.2119). 

(γ) Επίςημο δημόςιο ζγγραφο τησ χϊρασ γζννηςησ ή προζλευςησ επίςημα 

επικυρωμζνο και μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ 

γζννηςησ. Στη μετάφραςη θα πρζπει ο τόποσ γζννηςησ να αναγράφεται ΚΑΙ με 

λατινικοφσ χαρακτήρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ που δεν 

αποτυπώνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ) 

 


