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1.1. φηυγοσ/φντροφοσ Ζλλθνα/νίδασ - Αρχικι Χοριγθςθ ι αλλαγι ςκοποφ διαμονισ 

(Διάρκεια 5 ζτθ, άρκρο 82 (Ν4251/14))  

1. Φωτοαντίγραφο όλων των ςελίδων ιςχφοντοσ διαβατθρίου.  

2. Άδεια διαμονισ ι αντίγραφο ενόσ εκ των ακόλουκων εγγράφων που πιςτοποιοφν νόμιμθ διαμονι 

ςτθν Ελλάδα: Θεϊρθςθ ειςόδου τφπου C/ ςφραγίδα ειςόδου ι βεβαίωςθ τφπου Αϋ ⃰ ι ειδικι 

βεβαίωςθ νόμιμθσ διαμονισ ι Ε.Δ.Τ.Ο. ι Δελτίο αναγνωριςμζνου δικαιοφχου διεκνοφσ προςταςίασ 

ι Δελτίο αιτοφντοσ διεκνι προςταςία και αποδεικτικά ςτοιχεία ότι διαμζνει ζνα τουλάχιςτον ζτοσ 

ςτθν Ελλάδα πριν τθ ςφναψθ του γάμου/ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ, ι άδεια διαμονισ από άλλο κράτοσ 

μζλοσ μεταφραςμζνθ και επικυρωμζνθ εφόςον αποδεικνφεται κατά τθν θμερομθνία υποβολισ θ μθ 

παρζλευςθ τριμινου από τθν θμερομθνία ειςόδου 

3. Εκτφπωςθ αςφαλιςτικισ ικανότθτασ (άμεςθσ ι ζμμεςθσ) δθμοςίου αςφαλιςτικοφ φορζα (ΕΦΚΑ 

με προςκόμιςθ: Α.Μ.Α. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.) 

ι Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο ιδιωτικοφ φορζα αςφάλιςθσ 

4. Λθξιαρχικι πράξθ γάμου ελλθνικισ αρχισ (από το Ειδικό Λθξιαρχείο αν ο γάμοσ ζγινε ςτο 

εξωτερικό) και Πρόςφατο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του/τθσ Ζλλθνα/νίδασ (Σε 

περίπτωςθ γάμου) ι Λθξιαρχικι πράξθ καταχϊριςθσ του ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ και πρόςφατο 

Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του/τθσ Ζλλθνα/νίδασ και πρόςφατο Πιςτοποιθτικό 

οικογενειακισ κατάςταςθσ του/τθσ ςυηφγου/ςυντρόφου πολίτθ τρίτθσ χϊρασ επίςθμα επικυρωμζνο 

και μεταφραςμζνο και υπεφκυνθ διλωςθ του Ζλλθνα ότι το ςφμφωνο είναι ςε ιςχφ. (Σε περίπτωςθ 

ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ) 

5. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ του/τθσ Ζλλθνα/νίδασ 

6. Επικυρωμζνο ςυμβόλαιο αγοράσ κατοικίασ ι κεωρθμζνθ ςφμβαςθ μίςκωςθσ κατοικίασ (taxisnet). 

7. Δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ τθσ κάρτασ : 

(α) Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ( 40x60mm χωρίσ πλαίςιο 

/υψθλισ ανάλυςθσ/ ςε λευκό φόντο/ ουδζτερθ ζκφραςθ κλπ.) κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε 

οπτικό δίςκο αποκικευςθσ (CD) ςε μορφι γραφικϊν JPEG 2000. 

(β) Τζλοσ κόςτουσ κάρτασ αυτοτελοφσ εγγράφου 16 ευρϊ (e-παράβολο/ κωδ.2119). 

(γ) Επίςθμο δθμόςιο ζγγραφο τθσ χϊρασ γζννθςθσ ι προζλευςθσ επίςθμα επικυρωμζνο και 

μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ γζννθςθσ. Στθ μετάφραςθ κα πρζπει ο 

τόποσ γζννθςθσ να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ 

που δεν αποτυπϊνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ) 

https://www.apdattikis.gov.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF/
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/������-���������-���������-��������.pdf
https://www.m-t.gov.gr/wp-content/uploads/2020/12/������-���������-���������-��������.pdf
https://www.m-t.gov.gr/wp-content/uploads/2020/12/������-���������-���������-��������.pdf


 

⃰ΠΡΟΟΧΗ 

ε περίπτωςθ κατοχισ Βεβαίωςθσ κατάκεςθσ αίτθςθσ τφπου Α (Μπλζ Βεβαίωςθ) εκδοκείςασ από 

το Τπουργείο Μεταναςτευτικισ Πολιτικισ λόγω ςφναψθσ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ, δεν είναι 

δυνατι θ εκ νζου υποβολι αίτθςθσ με αυτόν τον νομιμοποιθτικό τίτλο για τθ χοριγθςθ άδειασ 

διαμονισ ςυντρόφου Ζλλθνα/ίδασ με ςφμφωνο ςυμβίωςθσ. 

 

Όλα τα ανωτζρω δικαιολογθτικά να προςκομιςκοφν ςε φωτοαντίγραφα και 

πρωτότυπα ςε φάκελο με λάςτιχα. 

 

 

1.2. φηυγοσ/φντροφοσ Ζλλθνα/ίδασ - Μθ κατοχφρωςθ Μόνιμθσ Διαμονισ  - 

Ανανζωςθ (Διάρκεια 5 ζτθ, άρκρο 82 (Ν4251/14))  

 

1. Φωτοαντίγραφο όλων των ςελίδων του ιςχφοντοσ διαβατθρίου. 

2. Φωτοαντίγραφο Άδεια διαμονισ 

3. Εκτφπωςθ αςφαλιςτικισ ικανότθτασ (άμεςθσ ι ζμμεςθσ) δθμοςίου αςφαλιςτικοφ φορζα (ΕΦΚΑ 

με προςκόμιςθ: Α.Μ.Α. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.) 

ι Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο ιδιωτικοφ φορζα αςφάλιςθσ 

4. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του/τθσ Ζλλθνα/ίδασ 

ι Αντίγραφο τθσ υποβλθκείςασ αγωγισ διαηυγίου από τθν οποία κα πρζπει να προκφπτει ότι ο 

γάμοσ διιρκεςε τρία τουλάχιςτον ζτθ εκ των οποίων το ζνα ςτθν Ελλάδα ι Αντίγραφο ςφμβαςθσ 

μίςκωςθσ κατοικίασ από τθν οποία κα πρζπει να προκφπτει ότι πριν τθν διακοπι τθσ ςυγκατοίκθςθσ 

ο γάμοσ διιρκεςε τρία τουλάχιςτον ζτθ εκ των οποίων το ζνα ςτθν Ελλάδα 

5. Αποδεικτικά ςτοιχεία για τθν φπαρξθ πόρων διαβίωςθσ (απαιτοφνται μόνο ςτθν περίπτωςθ 

διάςταςθσ / αγωγισ διαηυγίου ) 

6. Εκκακαριςτικό εφορίασ τελευταίου ζτουσ.  

7. Δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ τθσ κάρτασ : 

(α) Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ( 40x60mm χωρίσ πλαίςιο 

/υψθλισ ανάλυςθσ/ ςε λευκό φόντο/ ουδζτερθ ζκφραςθ κλπ.) κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε 

οπτικό δίςκο αποκικευςθσ (CD) ςε μορφι γραφικϊν JPEG 2000. 

https://www.apdattikis.gov.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF/
https://www.apdattikis.gov.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF/
https://www.apdattikis.gov.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF/
https://www.apdattikis.gov.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF/
https://www.apdattikis.gov.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF/
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 ευρϊ (e-παράβολο/ κωδ.2119). 

(γ) Επίςθμο δθμόςιο ζγγραφο τθσ χϊρασ γζννθςθσ ι προζλευςθσ επίςθμα επικυρωμζνο και 

μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ γζννθςθσ. Στθ μετάφραςθ κα πρζπει ο 

τόποσ γζννθςθσ να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ 

που δεν αποτυπϊνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ) 

 

Όλα τα ανωτζρω δικαιολογθτικά να προςκομιςκοφν ςε φωτοαντίγραφα και πρωτότυπα ςε 

φάκελο με λάςτιχα. 

 

1.3. Κατιόντεσ  / Αρχικι Χοριγθςθ ι αλλαγι ςκοποφ διαμονισ (άρκρο 82, Ν.4251/14) 

1. Φωτοαντίγραφο όλων των ςελίδων του ιςχφοντοσ διαβατθρίου  

2. Άδεια διαμονισ ι αντίγραφο ενόσ εκ των ακόλουκων εγγράφων που πιςτοποιοφν νόμιμθ διαμονι 

ςτθν Ελλάδα: Θεϊρθςθ ειςόδου τφπου C/ςφραγίδα ειςόδου ι βεβαίωςθ τφπου Α ι ειδικι 

βεβαίωςθ νόμιμθσ διαμονισ ι Ε.Δ.Τ.Ο. ι Δελτίο αναγνωριςμζνου δικαιοφχου διεκνοφσ προςταςίασ 

ι Δελτίο αιτοφντοσ διεκνι προςταςία και αποδεικτικά ςτοιχεία ότι διαμζνει ζνα τουλάχιςτον ζτοσ 

ςτθν Ελλάδα πριν τθ ςφναψθ του γάμου/ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ, ι άδεια διαμονισ από άλλο κράτοσ 

μζλοσ εφόςον αποδεικνφεται κατά τθν θμερομθνία υποβολισ θ μθ παρζλευςθ τριμινου από τθν 

θμερομθνία ειςόδου 

3. Εκτφπωςθ αςφαλιςτικισ ικανότθτασ (άμεςθσ ι ζμμεςθσ) δθμοςίου αςφαλιςτικοφ φορζα (ΕΦΚΑ 

με προςκόμιςθ: Α.Μ.Α. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.) 

ι Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο ιδιωτικοφ φορζα αςφάλιςθσ 

4. Λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ ι άλλο επίςθμο ζγγραφο θμεδαπισ ι αλλοδαπισ αρχισ, επίςθμα 

επικυρωμζνο και μεταφραςμζνο, από το οποίο να προκφπτει ο ςυγγενικόσ δεςμόσ με τον/τθν 

Ζλλθνα/ίδα ι τον ζτερο των ςυηφγων/ςυντρόφων 

5. Υπεφκυνθ διλωςθ του/τθσ Ζλλθνα/ίδασ ότι ςυγκατοικοφν και ότι αναλαμβάνει τα ζξοδα 

ςυντιρθςθσ και διαβίωςθσ των κατιόντων ςτθν Ελλάδα 

6. Ακριβζσ αντίγραφο του αςτυνομικοφ δελτίου ταυτότθτασ του/τθσ Ζλλθνα/ίδασ 

7. Πρόςφατθ λθξιαρχικι πράξθ γάμου και Πιςτοποιθτικοφ οικογενειακισ κατάςταςθσ του/τθσ 

Ζλλθνα/ίδασ 

8. Τεκμθριωμζνεσ αποδείξεισ υλικισ εξάρτθςθσ από τον/τθν Ζλλθνα/ίδα ι τον ζτερο των ςυηφγων 

ςτθν Ελλάδα ι ςτθν αλλοδαπι και υπεφκυνθ διλωςθ του ςυντθροφντοσ ότι εξακολουκοφν να 

ςυντθροφνται. Η απόδειξθ μπορεί να ζχει τθ μορφι εγγράφου χορθγθκζντοσ από αρμόδια αρχι τθσ 

https://www.apdattikis.gov.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF/
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/������-���������-���������-��������.pdf
https://www.m-t.gov.gr/wp-content/uploads/2020/12/������-���������-���������-��������.pdf
https://www.m-t.gov.gr/wp-content/uploads/2020/12/������-���������-���������-��������.pdf


χϊρασ καταγωγισ ι ςυνικουσ διαμονισ, το οποίο πιςτοποιεί ότι το εν λόγω μζλοσ τθσ οικογζνειασ 

ςυντθρείται από τον/τθν Ζλλθνα/ίδα ι τον ζτερο των ςυηφγων/ςυντρόφων ι ςυμβίωνε κάτω από τθ 

ςτζγθ του/τθσ ςτθν εν λόγω χϊρα ι ότι υφίςτανται ςοβαροί λόγοι υγείασ, που κακιςτοφν απολφτωσ 

αναγκαία τθν προςωπικι τουσ φροντίδα από τον/τθν Ζλλθνα/ίδα ι τον ζτερο των 

ςυηφγων/ςυντρόφων. Οι αποδείξεισ μπορεί να ζχουν τθ μορφι: 

– εγγράφου χορθγθκζντοσ από αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι ςυνικουσ διαμονισ, το οποίο 

πιςτοποιεί ότι το εν λόγω μζλοσ τθσ οικογζνειασ ςυντθρείται από τον/τθν Ζλλθνα/ίδα ι τον ζτερο 

των ςυηφγων/ςυντρόφων ι ςυμβίωνε κάτω από τθ ςτζγθ του/τθσ ςτθν εν λόγω χϊρα, 

– ιατρικϊν βεβαιϊςεων , οι οποίεσ πιςτοποιοφν ςοβαροφσ λόγουσ υγείασ που κακιςτοφν απολφτωσ 

αναγκαία τθν προςωπικι τουσ φροντίδα από τον/τθν Ζλλθνα/ίδα ι τον ζτερο των 

ςυηφγων/ςυντρόφων, 

– τραπεηικά εμβάςματα, 

– αποδείξεισ ενοικίων που πλθρϊνονταν από τον/τθν Ζλλθνα/ιδα ι τον/τθν πολίτθ τρίτθσ χϊρασ, 

-φορολογικι διλωςθ του ςυντθροφμενου μζλουσ από τθν οποία να προκφπτει ότι δεν ζχει κακόλου 

ατομικά ειςοδιματα, κά. 

(Οι αποδείξεισ απαιτοφνται μόνο για τζκνα άνω των 21 ετϊν) 

9. Σε περίπτωςθ ανθλίκων τζκνων, επίςθμο ζγγραφο αλλοδαπισ αρχισ, από το οποίο κα προκφπτει 

θ δυνατότθτα διαμονισ ςτθν Ελλάδα εφόςον δεν πρόκειται για κοινοφσ κατιόντεσ (π.χ. απόφαςθ 

αλλοδαποφ δικαςτθρίου, ζγγραφθ ςυμφωνία των γονζων για τον επιμεριςμό τθσ επιμζλειασ των 

τζκνων που ζχει περιβλθκεί το νόμιμο τφπο, ζγγραφθ ςυμφωνία των γονζων ότι επιτρζπουν τθ 

διαμονι του τζκνου τουσ ςτθν Ελλάδα) (απαιτείται για τα ανιλικα τζκνα που δεν είναι κοινά) 

10. Πράξθ υιοκεςίασ, όπου αυτι απαιτείται 

11. Δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ τθσ κάρτασ : 

(α) Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ( 40x60mm χωρίσ πλαίςιο 

/υψθλισ ανάλυςθσ/ ςε λευκό φόντο/ ουδζτερθ ζκφραςθ κλπ.) κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε 

οπτικό δίςκο αποκικευςθσ (CD) ςε μορφι γραφικϊν JPEG 2000. 

(β) Τζλοσ κόςτουσ κάρτασ αυτοτελοφσ εγγράφου 16 ευρϊ (e-παράβολο/ κωδ.2119). 

(γ) Επίςθμο δθμόςιο ζγγραφο τθσ χϊρασ γζννθςθσ ι προζλευςθσ επίςθμα επικυρωμζνο και 

μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ γζννθςθσ. Στθ μετάφραςθ κα πρζπει ο 

τόποσ γζννθςθσ να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ 

που δεν αποτυπϊνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ) 

 



 

Όλα τα ανωτζρω δικαιολογθτικά να προςκομιςκοφν ςε φωτοαντίγραφα και πρωτότυπα ςε 

φάκελο με λάςτιχα. 

 

1.4. Ανιόντεσ & Λοιπά εξαρτϊμενα μζλθ / Αρχικι Χοριγθςθ ι αλλαγι ςκοποφ διαμονισ 

(Διάρκεια 5 ζτθ, άρκρο82 (Ν4251/14) ) 

1. Φωτοαντίγραφο όλων των ςελίδων του ιςχφοντοσ διαβατθρίου  

2. Άδεια διαμονισ ι αντίγραφο ενόσ εκ των ακόλουκων εγγράφων που πιςτοποιοφν νόμιμθ διαμονι 

ςτθν Ελλάδα: Θεϊρθςθ ειςόδου τφπου C /ςφραγίδα ειςόδου ι βεβαίωςθ τφπου Α ι ειδικι 

βεβαίωςθ νόμιμθσ διαμονισ ι Ε.Δ.Τ.Ο. ι Δελτίο αναγνωριςμζνου δικαιοφχου διεκνοφσ προςταςίασ 

ι Δελτίο αιτοφντοσ διεκνι προςταςία και αποδεικτικά ςτοιχεία ότι διαμζνει ζνα τουλάχιςτον ζτοσ 

ςτθν Ελλάδα πριν τθ ςφναψθ του γάμου/ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ, ι άδεια διαμονισ από άλλο κράτοσ 

μζλοσ εφόςον αποδεικνφεται κατά τθν θμερομθνία υποβολισ θ μθ παρζλευςθ τριμινου από τθν 

θμερομθνία ειςόδου 

3. Εκτφπωςθ αςφαλιςτικισ ικανότθτασ (άμεςθσ – ζμμεςθσ) δθμοςίου αςφαλιςτικοφ φορζα (ΕΦΚΑ 

με προςκόμιςθ: Α.Μ.Α. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.) 

ι Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο ιδιωτικοφ φορζα αςφάλιςθσ 

4. Επικυρωμζνο αντίγραφο του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ του/τθσ Ζλλθνα/ίδασ. 

5. α) Σε περίπτωςθ που το τζκνο είναι ο/θ Ζλλθνασ/ίδα : Λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ του/τθσ 

Ζλλθνα/ίδασ και Ξενόγλωςςο Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ, επίςθμα επικυρωμζνο και 

μεταφραςμζνο, από το οποίο να προκφπτει ο ςυγγενικόσ δεςμόσ 

β) Σε περίπτωςθ που ο/θ ςφηυγοσ είναι ο/θ Ζλλθνασ/ίδα : Πρόςφατο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ 

κατάςταςθσ ελλθνικϊν αρχϊν και πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ ι λθξιαρχικι πράξθ 

γζννθςθσ αλλοδαπϊν αρχϊν, επίςθμα επικυρωμζνο και μεταφραςμζνο, από το οποίο να 

προκφπτει ο ςυγγενικόσ δεςμόσ 

6. Τεκμθριωμζνεσ αποδείξεισ υλικισ εξάρτθςθσ από τον/τθν Ζλλθνα/ίδα ι τον ζτερο των 

ςυηφγων/ςυντρόφων ςτθν Ελλάδα ι ςτθν αλλοδαπι και Υπεφκυνθ διλωςθ του ςυντθροφντοσ ότι 

εξακολουκοφν να ςυντθροφνται. Η απόδειξθ μπορεί να ζχει τθ μορφι εγγράφου χορθγθκζντοσ από 

αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι ςυνικουσ διαμονισ, το οποίο πιςτοποιεί ότι το εν λόγω μζλοσ 

τθσ οικογζνειασ ςυντθρείται από τον/τθν Ζλλθνα/ίδα ι τον ζτερο των ςυηφγων/ςυντρόφων ι 

ςυμβίωνε κάτω από τθ ςτζγθ του ςτθν εν λόγω χϊρα ι ότι υφίςτανται ςοβαροί λόγοι υγείασ 

https://www.apdattikis.gov.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF/
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/������-���������-���������-��������.pdf
https://www.m-t.gov.gr/wp-content/uploads/2020/12/������-���������-���������-��������.pdf
https://www.m-t.gov.gr/wp-content/uploads/2020/12/������-���������-���������-��������.pdf
https://www.m-t.gov.gr/wp-content/uploads/2020/12/������-���������-���������-��������.pdf


(απαιτοφμενθ προχπόκεςθ για τα λοιπά εξαρτϊμενα μζλθ), που κακιςτοφν απολφτωσ αναγκαία τθν 

προςωπικι τουσ φροντίδα από τον/τθν Ζλλθνα/ίδα ι τον ζτερο των ςυηφγων/ςυντρόφων. Οι 

αποδείξεισ μπορεί να ζχουν τθ μορφι: 

– εγγράφου χορθγθκζντοσ από αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι ςυνικουσ διαμονισ, το οποίο 

πιςτοποιεί ότι το εν λόγω μζλοσ τθσ οικογζνειασ ςυντθρείται από τον/τθν Ζλλθνα/ίδα ι τον ζτερο 

των ςυηφγων/ςυντρόφων ι ςυμβίωνε κάτω από τθ ςτζγθ του/τθσ ςτθν εν λόγω χϊρα, 

– ιατρικϊν βεβαιϊςεων , οι οποίεσ πιςτοποιοφν ςοβαροφσ λόγουσ υγείασ που κακιςτοφν απολφτωσ 

αναγκαία τθν προςωπικι τουσ φροντίδα από τον/τθν Ζλλθνα/ίδα ι τον ζτερο των 

ςυηφγων/ςυντρόφων 

– Πρόςφατο ιατρικό Πιςτοποιθτικό ι άλλο επίςθμο ζγγραφο από το οποίο να προκφπτει θ 

ςοβαρότθτα τθσ αςκζνειασ ι πρόςφατο Πιςτοποιθτικό από Ελλθνικό Δθμόςιο Νοςθλευτικό Κδρυμα, 

από το οποίο να προκφπτει θ ςοβαρότθτα τθσ αςκζνειασ και ο προβλεπόμενοσ χρόνοσ 

αποκεραπείασ ι Απόφαςθ Υγειονομικισ Επιτροπισ για ανικανότθτα προσ εργαςία ι Απόφαςθ 

απόδοςθσ ποςοςτοφ αναπθρίασ τουλάχιςτον 50% ι πράξθ Αςφαλιςτικοφ Φορζα για τθ χοριγθςθ 

ςφνταξθσ αναπθρίασ (Απαιτοφμενο δικαιολογθτικό για τα λοιπά εξαρτϊμενα μζλθ): 

– τραπεηικά εμβάςματα, 

– αποδείξεισ ενοικίων που πλθρϊνονταν από τον/τθν Ζλλθνα/ιδα ι τον/τθν πολίτθ τρίτθσ χϊρασ, 

-φορολογικι διλωςθ του ςυντθροφμενου μζλουσ από τθν οποία να προκφπτει ότι δεν ζχει κακόλου 

ατομικά ειςοδιματα, κά. 

7. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα εφορίασ τελευταίου ζτουσ.  

8. Δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ τθσ κάρτασ : 

(α) Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ( 40x60mm χωρίσ πλαίςιο 

/υψθλισ ανάλυςθσ/ ςε λευκό φόντο/ ουδζτερθ ζκφραςθ κλπ.) κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε 

οπτικό δίςκο αποκικευςθσ (CD) ςε μορφι γραφικϊν JPEG 2000. 

(β) Τζλοσ κόςτουσ κάρτασ αυτοτελοφσ εγγράφου 16 ευρϊ (e-παράβολο/ κωδ.2119). 

(γ) Επίςθμο δθμόςιο ζγγραφο τθσ χϊρασ γζννθςθσ ι προζλευςθσ επίςθμα επικυρωμζνο και 

μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ γζννθςθσ. Στθ μετάφραςθ κα πρζπει ο 

τόποσ γζννθςθσ να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ 

που δεν αποτυπϊνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ) 

 

Όλα τα ανωτζρω δικαιολογθτικά να προςκομιςκοφν ςε φωτοαντίγραφα και πρωτότυπα ςε 

φάκελο με λάςτιχα. 



1.5. Κατιόντεσ, Ανιόντεσ & Λοιπά εξαρτϊμενα μζλθ / Μθ κατοχφρωςθ Μόνιμθσ 

Διαμονισ άρκρο82 (Ν4251/14) - Ανανζωςθ (Διάρκεια 5 ζτθ)  

 

1. Φωτοαντίγραφο όλων των ςελίδων του διαβατθρίου  

2. Άδεια διαμονισ 

3. Εκτφπωςθ αςφαλιςτικισ ικανότθτασ (άμεςθσ – ζμμεςθσ) δθμοςίου αςφαλιςτικοφ φορζα (ΕΦΚΑ 

με προςκόμιςθ: Α.Μ.Α. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.) 

ι Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο ιδιωτικοφ φορζα αςφάλιςθσ 

4. Επικυρωμζνο αντίγραφο του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ του/τθσ Ζλλθνα/ίδασ (δεν 

απαιτείται όταν υπάρχει διάςταςθ) 

5. Υπεφκυνθ διλωςθ του/τθσ Ζλλθνα/ιδασ ότι δεν ζχει μεταβλθκεί θ οικογενειακι του/τθσ 

κατάςταςθ 

ι 

(ςε περίπτωςθ διάςταςθσ) Αντίγραφο τθσ υποβλθκείςασ αγωγισ διαηυγίου από τθν οποία κα πρζπει 

να προκφπτει ότι ο γάμοσ διιρκεςε τρία τουλάχιςτον ζτθ εκ των οποίων το ζνα ςτθν Ελλάδα και 

αποδεικτικά ςτοιχεία επαρκϊν πόρων διαβίωςθσ του ιδίου ι του μζλουσ από το οποίο αντλεί το 

δικαίωμα διαμονισ 

6. Εκκακαριςτικό εφορίασ τελευταίου ζτουσ.  

7. Δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ τθσ κάρτασ : 

(α) Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ( 40x60mm χωρίσ πλαίςιο 

/υψθλισ ανάλυςθσ/ ςε λευκό φόντο/ ουδζτερθ ζκφραςθ κλπ.) κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε 

οπτικό δίςκο αποκικευςθσ (CD) ςε μορφι γραφικϊν JPEG 2000. 

(β) Τζλοσ κόςτουσ κάρτασ αυτοτελοφσ εγγράφου 16 ευρϊ (e-παράβολο/ κωδ.2119). 

(γ) Επίςθμο δθμόςιο ζγγραφο τθσ χϊρασ γζννθςθσ ι προζλευςθσ επίςθμα επικυρωμζνο και 

μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ γζννθςθσ. Στθ μετάφραςθ κα πρζπει ο 

τόποσ γζννθςθσ να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ 

που δεν αποτυπϊνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ)  

 

Όλα τα ανωτζρω δικαιολογθτικά να προςκομιςκοφν ςε φωτοαντίγραφα και πρωτότυπα ςε 

φάκελο με λάςτιχα. 

 

https://www.apdattikis.gov.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF/
https://www.apdattikis.gov.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF/
https://www.apdattikis.gov.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF/
https://www.apdattikis.gov.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF/
https://www.apdattikis.gov.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF/
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/poroi-diaviosis_doc_allodapoi.pdf
https://www.m-t.gov.gr/wp-content/uploads/2020/12/������-���������-���������-��������.pdf
https://www.m-t.gov.gr/wp-content/uploads/2020/12/������-���������-���������-��������.pdf
https://www.m-t.gov.gr/wp-content/uploads/2020/12/������-���������-���������-��������.pdf


 

1.6. Γονείσ Ανιλικων Ημεδαπϊν άρκρο87 (Ν4251/14) - Αρχικι Χοριγθςθ ι αλλαγι 

ςκοποφ διαμονισ (Διάρκεια 5 ζτθ) 

1. Φωτοαντίγραφο όλων των ςελίδων του ιςχφοντοσ διαβατθρίου.  

2. Άδεια διαμονισ ι αντίγραφο ενόσ εκ των ακόλουκων εγγράφων που πιςτοποιοφν νόμιμθ διαμονι 

ςτθν Ελλάδα: Θεϊρθςθ ειςόδου τφπου C /ςφραγίδα ειςόδου ι βεβαίωςθ τφπου Α⃰ ι ειδικι 

βεβαίωςθ νόμιμθσ διαμονισ ι Ε.Δ.Τ.Ο. ι Δελτίο αναγνωριςμζνου δικαιοφχου διεκνοφσ προςταςίασ 

ι Δελτίο αιτοφντοσ διεκνι προςταςία και αποδεικτικά ςτοιχεία ότι διαμζνει ζνα τουλάχιςτον ζτοσ 

ςτθν Ελλάδα πριν τθ γζννθςθ του τζκνου, ι άδεια διαμονισ από άλλο κράτοσ μζλοσ εφόςον 

αποδεικνφεται κατά τθν θμερομθνία υποβολισ θ μθ παρζλευςθ τριμινου από τθν θμερομθνία 

ειςόδου 

3. Εκτφπωςθ αςφαλιςτικισ ικανότθτασ (άμεςθσ – ζμμεςθσ) δθμοςίου αςφαλιςτικοφ φορζα (ΕΦΚΑ 

με προςκόμιςθ: Α.Μ.Α. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.) 

ι Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο ιδιωτικοφ φορζα αςφάλιςθσ 

4. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ ι γζννθςθσ του/τθσ ανιλικου/θσ Ζλλθνα/ίδασ, από το 

οποίο να προκφπτει θ ελλθνικι ικαγζνεια και θ ςχζςθ γονζα – Ζλλθνα/ίδασ 

5. Λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ του ανιλικου θμεδαποφ τζκνου. 

6. Επικυρωμζνο ςυμβόλαιο αγοράσ κατοικίασ ι κεωρθμζνθ ςφμβαςθ μίςκωςθσ κατοικίασ (taxisnet).  

7. Δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ τθσ κάρτασ : 

(α) Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ( 40x60mm χωρίσ πλαίςιο 

/υψθλισ ανάλυςθσ/ ςε λευκό φόντο/ ουδζτερθ ζκφραςθ κλπ.) κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε 

οπτικό δίςκο αποκικευςθσ (CD) ςε μορφι γραφικϊν JPEG 2000. 

(β) Τζλοσ κόςτουσ κάρτασ αυτοτελοφσ εγγράφου 16 ευρϊ (e-παράβολο/ κωδ.2119). 

(γ) Επίςθμο δθμόςιο ζγγραφο τθσ χϊρασ γζννθςθσ ι προζλευςθσ επίςθμα επικυρωμζνο και 

μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ γζννθςθσ. Στθ μετάφραςθ κα πρζπει ο 

τόποσ γζννθςθσ να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ 

που δεν αποτυπϊνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ) 

⃰ΠΡΟΟΧΗ 

Σε περίπτωςθ κατοχισ Βεβαίωςθσ κατάκεςθσ αίτθςθσ τφπου Α (Μπλζ Βεβαίωςθ) εκδοκείςασ από το 

Υπουργείο Μεταναςτευτικισ Πολιτικισ ωσ γονζασ ανιλικου θμεδαποφ τζκνου (ανκρωπιςτικοί 

https://www.apdattikis.gov.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF/
https://www.apdattikis.gov.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF/
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/������-���������-���������-��������.pdf
https://www.m-t.gov.gr/wp-content/uploads/2020/12/������-���������-���������-��������.pdf
https://www.m-t.gov.gr/wp-content/uploads/2020/12/������-���������-���������-��������.pdf


λόγοι), δεν είναι δυνατι θ εκ νζου υποβολι αίτθςθσ με αυτόν τον νομιμοποιθτικό τίτλο για τθ 

χοριγθςθ άδειασ διαμονισ ωσ Γονζασ ανιλικου θμεδαποφ (5ετία) 

Όλα τα ανωτζρω δικαιολογθτικά να προςκομιςκοφν ςε φωτοαντίγραφα και πρωτότυπα ςε 

φάκελο με λάςτιχα. 

 

1.7. Ανιλικα Αδζλφια Ημεδαπϊν άρκρο 87 (Ν4251/14) - Αρχικι Χοριγθςθ ι αλλαγι 

ςκοποφ διαμονισ (Διάρκεια 5 ζτθ) 

1. Φωτοαντίγραφο όλων των ςελίδων του ιςχφοντοσ διαβατθρίου. 

2. Άδεια διαμονισ ςε ιςχφ ι λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ ςτθν Ελλάδα ι αντίγραφο ενόσ εκ των 

ακόλουκων εγγράφων που πιςτοποιοφν νόμιμθ διαμονι ςτθν Ελλάδα: Θεϊρθςθ ειςόδου τφπου C 

/ςφραγίδα ειςόδου ι βεβαίωςθ τφπου Α ι ειδικι βεβαίωςθ νόμιμθσ διαμονισ ι Ε.Δ.Τ.Ο. ι Δελτίο 

αναγνωριςμζνου δικαιοφχου διεκνοφσ προςταςίασ ι Δελτίο αιτοφντοσ διεκνι προςταςία και 

αποδεικτικά ςτοιχεία ότι διαμζνει ζνα τουλάχιςτον ζτοσ ςτθν Ελλάδα πριν τθν απόκτθςθ ικαγζνειασ 

του θμεδαποφ, ι άδεια διαμονισ από άλλο κράτοσ μζλοσ εφόςον αποδεικνφεται κατά τθν 

θμερομθνία υποβολισ θ μθ παρζλευςθ τριμινου από τθν θμερομθνία ειςόδου 

3. Εκτφπωςθ αςφαλιςτικισ ικανότθτασ δθμοςίου αςφαλιςτικοφ φορζα (ΕΦΚΑ με προςκόμιςθ: 

Α.Μ.Α. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.) 

ι 

Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο ιδιωτικοφ φορζα αςφάλιςθσ 

4. Λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ ι Πιςτοποιθτικό γζννθςθσ του/τθσ ανιλικου/θσ Ζλλθνα/ίδασ από τα 

οποία να προκφπτει θ ελλθνικι ικαγζνεια 

5. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ ελλθνικϊν αρχϊν, από το οποίο να προκφπτει θ ςχζςθ 

αδελφοφ Ζλλθνα/ίδασ 

6. Επικυρωμζνο ςυμβόλαιο αγοράσ κατοικίασ ι κεωρθμζνθ ςφμβαςθ μίςκωςθσ κατοικίασ (taxisnet). 

7. Δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ τθσ κάρτασ : 

(α) Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ( 40x60mm χωρίσ πλαίςιο 

/υψθλισ ανάλυςθσ/ ςε λευκό φόντο/ ουδζτερθ ζκφραςθ κλπ.) κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε 

οπτικό δίςκο αποκικευςθσ (CD) ςε μορφι γραφικϊν JPEG 2000. 

(β) Τζλοσ κόςτουσ κάρτασ αυτοτελοφσ εγγράφου 16 ευρϊ (e-παράβολο/ κωδ.2119). 

(γ) Επίςθμο δθμόςιο ζγγραφο τθσ χϊρασ γζννθςθσ ι προζλευςθσ επίςθμα επικυρωμζνο και 

μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ γζννθςθσ. Στθ μετάφραςθ κα πρζπει ο 

https://www.apdattikis.gov.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF/
https://www.apdattikis.gov.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF/
https://www.m-t.gov.gr/wp-content/uploads/2020/12/info_asfalistrio_allodapoi.pdf


τόποσ γζννθςθσ να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ 

που δεν αποτυπϊνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ) 

 

Όλα τα ανωτζρω δικαιολογθτικά να προςκομιςκοφν ςε φωτοαντίγραφα και πρωτότυπα ςε 

φάκελο με λάςτιχα. 

 

1.8. Μόνιμθ Διαμονι μελϊν οικογζνειασ Ζλλθνα-Ελλθνίδασ (10 ζτθ) άρκρο 83 

(Ν4251/14) - Αρχικι Χοριγθςθ (Διάρκεια 10 ζτθ) 

 

1. Φωτοαντίγραφο όλων των ςελίδων των διαβατθρίων τθσ τελευταίασ 5ετίασ. 

2. Αντίγραφο του δελτίου διαμονισ 

3. Πρόςφατο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του/τθσ Ζλλθνα/ίδασ 

4. Αντίγραφο του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ του Ζλλθνα ςυηφγου.(και πρωτότυπο) 

5. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ζλλθνα πολίτθ ότι ο γάμοσ είναι ςε ιςχφ και δεν ζχει μεταβλθκεί θ 

οικογενειακι κατάςταςθ με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ του. 

6. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα εφορίασ τελευταίου ζτουσ.  

7. Δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ τθσ κάρτασ : 

(α) Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ( 40x60mm χωρίσ πλαίςιο 

/υψθλισ ανάλυςθσ/ ςε λευκό φόντο/ ουδζτερθ ζκφραςθ κλπ.) κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε 

οπτικό δίςκο αποκικευςθσ (CD) ςε μορφι γραφικϊν JPEG 2000. 

(β) Τζλοσ κόςτουσ κάρτασ αυτοτελοφσ εγγράφου 16 ευρϊ (e-παράβολο/ κωδ.2119). 

(γ) Επίςθμο δθμόςιο ζγγραφο τθσ χϊρασ γζννθςθσ ι προζλευςθσ επίςθμα επικυρωμζνο και 

μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ γζννθςθσ. Στθ μετάφραςθ κα πρζπει ο 

τόποσ γζννθςθσ να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ 

που δεν αποτυπϊνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ) 

 

Όλα τα ανωτζρω δικαιολογθτικά να προςκομιςκοφν ςε φωτοαντίγραφα και πρωτότυπα ςε 

φάκελο με λάςτιχα. 

 

https://www.apdattikis.gov.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF/
https://www.apdattikis.gov.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF/


1.9. Μόνιμθ Διαμονι μελϊν οικογζνειασ Ζλλθνα-Ελλθνίδασ (10 ζτθ) άρκρο83 

(Ν4251/14) / Ανανζωςθ (προθγοφμενθσ άδειασ Μόνιμθσ διαμονισ)  

 

1. Φωτοαντίγραφο όλων των ςελίδων των διαβατθρίων τθσ τελευταίασ 10ετίασ. 

2. Αντίγραφο του δελτίου μόνιμθσ διαμονισ 

3. Εκκακαριςτικό εφορίασ τελευταίου ζτουσ.  

4. Δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ τθσ κάρτασ : 

(α) Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ( 40x60mm χωρίσ πλαίςιο 

/υψθλισ ανάλυςθσ/ ςε λευκό φόντο/ ουδζτερθ ζκφραςθ κλπ.) κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε 

οπτικό δίςκο αποκικευςθσ (CD) ςε μορφι γραφικϊν JPEG 2000. 

(β) Τζλοσ κόςτουσ κάρτασ αυτοτελοφσ εγγράφου 16 ευρϊ (e-παράβολο/ κωδ.2119). 

(γ) Επίςθμο δθμόςιο ζγγραφο τθσ χϊρασ γζννθςθσ ι προζλευςθσ επίςθμα επικυρωμζνο και 

μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ γζννθςθσ. Στθ μετάφραςθ κα πρζπει ο 

τόποσ γζννθςθσ να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ 

που δεν αποτυπϊνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ) 

 

Όλα τα ανωτζρω δικαιολογθτικά να προςκομιςκοφν ςε φωτοαντίγραφα και πρωτότυπα ςε 

φάκελο με λάςτιχα. 

 

1.10. Προςωποπαγζσ Δικαίωμα Διαμονισ άρκρο 84 (Ν4251/14) / Αρχικι Χοριγθςθ 

(Διάρκεια 5 ζτθ) 

 

1. Ακριβζσ φωτοαντίγραφο όλων των ςελίδων του διαβατθρίου  

2. Αντίγραφο του ιςχφοντοσ δελτίου διαμονισ 

3. Εκτφπωςθ αςφαλιςτικισ ικανότθτασ (άμεςθσ – ζμμεςθσ)δθμοςίου αςφαλιςτικοφ φορζα (ΕΦΚΑ με 

προςκόμιςθ: Α.Μ.Α. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.) 

ι Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο ιδιωτικοφ φορζα αςφάλιςθσ 

4. Επικυρωμζνο αντίγραφο εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ τθσ Εφορίασ ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία 

για τθν φπαρξθ πόρων 

(Ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία των επαρκϊν πόρων κεωροφνται τυχόν ςφνταξθ ι οποιοδιποτε άλλο 

αποδεικτικό ςτοιχείο όπωσ, για παράδειγμα, μια αναγγελία πρόςλθψθσ με αναγράφομενεσ μθνιαίεσ 

https://www.apdattikis.gov.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF/
https://www.apdattikis.gov.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF/
https://www.apdattikis.gov.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF/
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/poroi-diaviosis_doc_allodapoi.pdf
https://www.m-t.gov.gr/wp-content/uploads/2020/12/poroi-diaviosis_doc_allodapoi.pdf
https://www.m-t.gov.gr/wp-content/uploads/2020/12/poroi-diaviosis_doc_allodapoi.pdf


απολαβζσ φψουσ τριακοςίων εξιντα (360) ευρϊ τουλάχιςτον, ςφμφωνα με τθ αρικμ. 41712/2014 

νζα ΚΥΑ που αφορά ςτο φψοσ των επαρκϊν πόρων.) 

5. Λθξιαρχικι πράξθ κανάτου του/τθσ Ζλλθνα/ίδασ ςτθν περίπτωςθ που τα μζλθ τθσ οικογζνειασ 

διαμζνουν ςτθν Ελλάδα επί ζνα ζτοσ τουλάχιςτον πριν από το κάνατό του/τθσ 

ι Απόφαςθ διαηυγίου/Λθξιαρχικι πράξθ λφςθσ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ ςτθν περίπτωςθ που ο 

γάμοσ/ςφμφωνο διιρκεςε τρία τουλάχιςτον ζτθ εκ των οποίων το ζνα ςτθν Ελλάδα 

ι Απόφαςθ διαηυγίου /Λθξιαρχικι πράξθ λφςθσ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ και δικαςτικι απόφαςθ ι 

ζγγραφθ ςυμφωνία των ςυηφγων/ςυντρόφων για τθν επιμζλεια των τζκνων ςτθν περίπτωςθ που 

αυτι ζχει ανατεκεί ςτο/ςτθν ςφηυγο που είναι πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ 

ι Επικυρωμζνο αντίγραφο τθσ καταγγελίασ που ζχει υποβάλει ςε αρμόδια Ελλθνικι αρχι ςτθν 

περίπτωςθ άςκθςθσ ενδοοικογενειακισ βίασ, ενόςω υφίςτατο ο γάμοσ ι το ςφμφωνο ςυμβίωςθσ 

ι Οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ςυνδρομι ιδιαιτζρωσ δυςχερϊν 

καταςτάςεων 

ι Ζγγραφθ ςυμφωνία των ςυηφγων ι δικαςτικι απόφαςθ από τθν οποία προκφπτει θ ρφκμιςθ του 

δικαιϊματοσ επικοινωνίασ του ετζρου των ςυηφγων που είναι υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ με ανιλικο 

τζκνο τουσ ςτθν Ελλάδα 

ι Λθξιαρχικι πράξθ κανάτου ι ζγγραφο που πιςτοποιεί τθν αναχϊρθςθ του Ζλλθνα από τθν Ελλάδα 

και βεβαίωςθ εγγραφισ των τζκνων ςε εκπαιδευτικό ίδρυμα 

6. Δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ τθσ κάρτασ : 

(α) Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ( 40x60mm χωρίσ πλαίςιο 

/υψθλισ ανάλυςθσ/ ςε λευκό φόντο/ ουδζτερθ ζκφραςθ κλπ.) κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε 

οπτικό δίςκο αποκικευςθσ (CD) ςε μορφι γραφικϊν JPEG 2000. 

(β) Τζλοσ κόςτουσ κάρτασ αυτοτελοφσ εγγράφου 16 ευρϊ (e-παράβολο/ κωδ.2119). 

(γ) Επίςθμο δθμόςιο ζγγραφο τθσ χϊρασ γζννθςθσ ι προζλευςθσ επίςθμα επικυρωμζνο και 

μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ γζννθςθσ. Στθ μετάφραςθ κα πρζπει ο 

τόποσ γζννθςθσ να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ 

που δεν αποτυπϊνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ) 

 

Όλα τα ανωτζρω δικαιολογθτικά να προςκομιςκοφν ςε φωτοαντίγραφα και πρωτότυπα ςε 

φάκελο με λάςτιχα. 

 

 



1.11. Προςωποπαγζσ δικαίωμα διαμονισ άρκρο84 (Ν4251/14) / Ανανζωςθ 

(προθγοφμενθσ προςωποπαγοφσ άδειασ) (Διάρκεια 5 ζτθ) 

 

1. Ακριβζσ φωτοαντίγραφο όλων των ςελίδων του διαβατθρίου. 

2. Άδεια διαμονισ 

3. Εκτφπωςθ αςφαλιςτικισ ικανότθτασ (άμεςθσ – ζμμεςθσ) δθμοςίου αςφαλιςτικοφ φορζα (ΕΦΚΑ 

με προςκόμιςθ: Α.Μ.Α. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.) 

ι Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο ιδιωτικοφ φορζα αςφάλιςθσ 

4. Εκκακαριςτικά ςθμειϊματα πζντε τελευταίων ετϊν εφορίασ ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για τθν 

φπαρξθ πόρων. 

(Ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία των επαρκϊν πόρων κεωροφνται τυχόν ςφνταξθ ι οποιοδιποτε άλλο 

αποδεικτικό ςτοιχείο όπωσ, για παράδειγμα, μια αναγγελία πρόςλθψθσ με αναγράφομενεσ μθνιαίεσ 

απολαβζσ φψουσ τριακοςίων εξιντα (360) ευρϊ τουλάχιςτον, ςφμφωνα με τθ αρικμ. 41712/2014 

νζα ΚΥΑ που αφορά ςτο φψοσ των επαρκϊν πόρων.) 

5. Δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ τθσ κάρτασ : 

(α) Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ( 40X 60mm χωρίσ πλαίςιο 

/υψθλισ ανάλυςθσ/ ςε λευκό φόντο/ ουδζτερθ ζκφραςθ κλπ.) κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε 

οπτικό δίςκο αποκικευςθσ (CD) ςε μορφι γραφικϊν JPEG 2000. 

(β) Τζλοσ κόςτουσ κάρτασ αυτοτελοφσ εγγράφου 16 ευρϊ (e-παράβολο/ κωδ.2119). 

(γ) Επίςθμο δθμόςιο ζγγραφο τθσ χϊρασ γζννθςθσ ι προζλευςθσ επίςθμα επικυρωμζνο και 

μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ γζννθςθσ. Στθ μετάφραςθ κα πρζπει ο 

τόποσ γζννθςθσ να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ 

που δεν αποτυπϊνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ) 

 

Όλα τα ανωτζρω δικαιολογθτικά να προςκομιςκοφν ςε φωτοαντίγραφα και πρωτότυπα ςε 

φάκελο με λάςτιχα. 

 

1.12. φηυγοσ-φντροφοσ Πολίτθ Ε.Ε. άρκρο 9 (Π.Δ.106/07) / Αρχικι Χοριγθςθ ι αλλαγι 

ςκοποφ διαμονισ (Διάρκεια 5 ζτθ)  

 

https://www.apdattikis.gov.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF/
https://www.apdattikis.gov.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF/
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/������-���������-���������-��������.pdf
https://www.m-t.gov.gr/wp-content/uploads/2020/12/������-���������-���������-��������.pdf
https://www.m-t.gov.gr/wp-content/uploads/2020/12/������-���������-���������-��������.pdf


1. Ακριβζσ φωτοαντίγραφο όλων των ςελίδων του ιςχφοντοσ διαβατθρίου  

2. Θεϊρθςθ ειςόδου τφπου C/ ςφραγίδα ειςόδου ι άδεια διαμονισ κράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε. 

3. Εκτφπωςθ αςφαλιςτικισ ικανότθτασ (άμεςθσ ι ζμμεςθσ) δθμοςίου αςφαλιςτικοφ φορζα (ΕΦΚΑ 

με προςκόμιςθ: Α.Μ.Α. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.) 

ι Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο ιδιωτικοφ φορζα αςφάλιςθσ 

4. Αντίγραφο τθσ λθξιαρχικισ πράξθσ γάμου ι ιςοδφναμου εγγράφου που αποδεικνφει τθ ςυγγενικι 

ςχζςθ, το οποίο κα πρζπει να προζρχεται από τθν υπθρεςία που προβλζπει θ εκνικι νομοκεςία του 

εν λόγω κράτουσ (ι/και πρόςφατο Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του/τθσ πολίτθ Ε.Ε.), 

επίςθμα επικυρωμζνα και μεταφραςμζνα ι λθξιαρχικι πράξθ γάμου ελλθνικισ δθμόςιασ αρχισ ςε 

περίπτωςθ τζλεςθσ γάμου ςτθν Ελλάδα. (Σε περίπτωςθ γάμου) 

ι 

Αντίγραφο τθσ λθξιαρχικισ πράξθσ καταχϊριςθσ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ ςτθν Ελλάδα ι ιςοδφναμο 

ζγγραφο που αποδεικνφει τθ ςυγγενικι ςχζςθ, το οποίο κα πρζπει να προζρχεται από τθν υπθρεςία 

που προβλζπει θ εκνικι νομοκεςία του εν λόγω κράτουσ και πρόςφατο Πιςτοποιθτικό 

οικογενειακισ κατάςταςθσ του/τθσ πολίτθ Ε.Ε. και πρόςφατο Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ 

κατάςταςθσ του/τθσ ςυηφγου/ςυντρόφου πολίτθ τρίτθσ χϊρασ επίςθμα επικυρωμζνα και 

μεταφραςμζνα (Σε περίπτωςθ ςφναψθσ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ) 

5. Επικυρωμζνο αντίγραφο τθσ Βεβαίωςθσ εγγραφισ ι του Εγγράφου πιςτοποίθςθσ μόνιμθσ 

διαμονισ του/τθσ πολίτθ Ε.Ε. 

6. Επικυρωμζνο ςυμβόλαιο αγοράσ κατοικίασ ι κεωρθμζνθ ςφμβαςθ μίςκωςθσ κατοικίασ (taxisnet).  

7. Δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ τθσ κάρτασ : 

(α) Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ( 40x60mm χωρίσ πλαίςιο 

/υψθλισ ανάλυςθσ/ ςε λευκό φόντο/ ουδζτερθ ζκφραςθ κλπ.) κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε 

οπτικό δίςκο αποκικευςθσ (CD) ςε μορφι γραφικϊν JPEG 2000. 

(β) Τζλοσ κόςτουσ κάρτασ αυτοτελοφσ εγγράφου 16 ευρϊ (e-παράβολο/ κωδ.2119). 

(γ) Επίςθμο δθμόςιο ζγγραφο τθσ χϊρασ γζννθςθσ ι προζλευςθσ επίςθμα επικυρωμζνο και 

μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ γζννθςθσ. Στθ μετάφραςθ κα πρζπει ο 

τόποσ γζννθςθσ να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ 

που δεν αποτυπϊνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ) 

⃰ΠΡΟΟΧΗ 

Σε περίπτωςθ κατοχισ Βεβαίωςθσ κατάκεςθσ αίτθςθσ τφπου Α (Μπλζ Βεβαίωςθ) εκδοκείςασ από το 

Υπουργείο Μεταναςτευτικισ Πολιτικισ λόγω ςφναψθσ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ, δεν είναι δυνατι θ εκ 

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


νζου υποβολι αίτθςθσ με αυτόν τον νομιμοποιθτικό τίτλο για τθ χοριγθςθ άδειασ διαμονισ 

ςυηφγου/ςυντρόφου Ζλλθνα/ιδασ με ςφμφωνο ςυμβίωςθσ 

 

Όλα τα ανωτζρω δικαιολογθτικά να προςκομιςκοφν ςε φωτοαντίγραφα και πρωτότυπα ςε 

φάκελο με λάςτιχα. 

 

  

1.13. φηυγοσ-φντροφοσ Πολίτθ Ε.Ε. άρκρα 11&12 (Π.Δ.106/07) / Μθ κατοχφρωςθ 

Μόνιμθσ Διαμονισ - Ανανζωςθ (5ετία) 

1. Ακριβζσ φωτοαντίγραφο όλων των ςελίδων του διαβατθρίου  

2. Άδεια διαμονισ 

3. Εκτφπωςθ αςφαλιςτικισ ικανότθτασ (άμεςθσ ι ζμμεςθσ) δθμοςίου αςφαλιςτικοφ φορζα (ΕΦΚΑ 

με προςκόμιςθ: Α.Μ.Α. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.) 

ι Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο ιδιωτικοφ φορζα αςφάλιςθσ 

4. Ακριβζσ αντίγραφο του Εγγράφου πιςτοποίθςθσ μόνιμθσ διαμονισ του/τθσ πολίτθ Ε.Ε. 

5. Υπεφκυνθ διλωςθ του/τθσ πολίτθ Ε.Ε. ότι ο γάμοσ/ςφμφωνο ςυμβίωςθσ είναι ςε ιςχφ και ότι δεν 

ζχει μεταβλθκεί θ οικογενειακι του κατάςταςθ 

ι 

Αντίγραφο τθσ υποβλθκείςασ αγωγισ διαηυγίου από τθν οποία κα πρζπει να προκφπτει ότι ο γάμοσ 

διιρκεςε τρία τουλάχιςτον ζτθ εκ των οποίων το ζνα ςτθν Ελλάδα 

ι 

Αντίγραφο ςφμβαςθσ μίςκωςθσ κατοικίασ από τθν οποία κα πρζπει να προκφπτει ότι πριν τθν 

διακοπι τθσ ςυγκατοίκθςθσ ο γάμοσ διιρκεςε τρία τουλάχιςτον ζτθ εκ των οποίων το ζνα ςτθν 

Ελλάδα 

6. Αποδεικτικά ςτοιχεία για τθν φπαρξθ πόρων (απαιτοφνται μόνο ςτθν περίπτωςθ διάςταςθσ / 

αγωγισ διαηυγίου) 

7. Εκκακαριςτικό εφορίασ τελευταίου ζτουσ.  

8. Δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ τθσ κάρτασ : 

(α) Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ( 40x60mm χωρίσ πλαίςιο 

/υψθλισ ανάλυςθσ/ ςε λευκό φόντο/ ουδζτερθ ζκφραςθ κλπ.) κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε 

οπτικό δίςκο αποκικευςθσ (CD) ςε μορφι 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/poroi-diaviosis_doc_allodapoi.pdf


(β) Τζλοσ κόςτουσ κάρτασ αυτοτελοφσ εγγράφου 16 ευρϊ (e-παράβολο/ κωδ.2119). 

(γ) Επίςθμο δθμόςιο ζγγραφο τθσ χϊρασ γζννθςθσ ι προζλευςθσ επίςθμα επικυρωμζνο και 

μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ γζννθςθσ. Στθ μετάφραςθ κα πρζπει ο 

τόποσ γζννθςθσ να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ 

που δεν αποτυπϊνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ)  

 

Όλα τα ανωτζρω δικαιολογθτικά να προςκομιςκοφν ςε φωτοαντίγραφα και πρωτότυπα ςε 

φάκελο με λάςτιχα. 

 

 

1.14. Κατιόντεσ άρκρο 9 (Π.Δ.106/07) / Αρχικι Χοριγθςθ ι αλλαγι ςκοποφ διαμονισ  

1. Ακριβζσ φωτοαντίγραφο όλων των ςελίδων του ιςχφοντοσ διαβατθρίου  

2. Θεϊρθςθ ειςόδου τφπου C / ςφραγίδα ειςόδου ι άδεια διαμονισ κράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε. 

3. Εκτφπωςθ αςφαλιςτικισ ικανότθτασ (άμεςθσ ι ζμμεςθσ) δθμοςίου αςφαλιςτικοφ φορζα (ΕΦΚΑ 

με προςκόμιςθ: Α.Μ.Α. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.) 

ι Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο ιδιωτικοφ φορζα αςφάλιςθσ 

4. Λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ ι άλλο επίςθμο ζγγραφο θμεδαπισ ι αλλοδαπισ αρχισ, 

επικυρωμζνα και μεταφραςμζνα, από το οποίο να προκφπτει ο ςυγγενικόσ δεςμόσ με τον/τθν 

πολίτθ Ε.Ε. ι τον ζτερο των ςυηφγων/ςυντρόφων 

5. Υπεφκυνθ διλωςθ του/τθσ πολίτθ Ε.Ε. ότι ςυγκατοικοφν και ότι αναλαμβάνει τα ζξοδα 

ςυντιρθςθσ και διαβίωςθσ των κατιόντων ςτθν Ελλάδα 

6. Ακριβζσ αντίγραφο τθσ Βεβαίωςθσ εγγραφισ ι του Εγγράφου πιςτοποίθςθσ μόνιμθσ διαμονισ 

του/τθσ πολίτθ Ε.Ε. 

7. Αντίγραφο τθσ λθξιαρχικισ πράξθσ γάμου ι ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ ι ιςοδφναμου εγγράφου που 

αποδεικνφει τθ ςυγγενικι ςχζςθ, το οποίο κα πρζπει να προζρχεται από τθν υπθρεςία που 

προβλζπει θ εκνικι νομοκεςία του εν λόγω κράτουσ, επίςθμα επικυρωμζνα και μεταφραςμζνα ι 

λθξιαρχικι πράξθ γάμου ι ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ ελλθνικισ δθμόςιασ αρχισ ςε περίπτωςθ τζλεςθσ 

γάμου ςτθν Ελλάδα. 

8. Τεκμθριωμζνεσ αποδείξεισ υλικισ εξάρτθςθσ από τον/τθν πολίτθ ι τον ζτερο των 

ςυηφγων/ςυντρόφων ςτθν Ελλάδα ι ςτθν αλλοδαπι και υπεφκυνθ διλωςθ του ςυντθροφντοσ ότι 

εξακολουκοφν να ςυντθροφνται. Η απόδειξθ μπορεί να ζχει τθ μορφι εγγράφου χορθγθκζντοσ από 

αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι ςυνικουσ διαμονισ, το οποίο πιςτοποιεί ότι το εν λόγω μζλοσ 

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


τθσ οικογζνειασ ςυντθρείται από τον/τθν πολίτθ Ε.Ε. ι τον ζτερο των ςυηφγων/ςυντρόφων ι 

ςυμβίωνε κάτω από τθ ςτζγθ του/τθσ ςτθν εν λόγω χϊρα ι ότι υφίςτανται ςοβαροί λόγοι υγείασ, 

που κακιςτοφν απολφτωσ αναγκαία τθν προςωπικι τουσ φροντίδα από τον/τθν πολίτθ Ε.Ε. ι τον 

ζτερο των ςυηφγων/ςυντρόφων. Οι αποδείξεισ μπορεί να ζχουν τθ μορφι: 

– εγγράφου χορθγθκζντοσ από αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι ςυνικουσ διαμονισ, το οποίο 

πιςτοποιεί ότι το εν λόγω μζλοσ τθσ οικογζνειασ ςυντθρείται από τον/τθν πολίτθ Ε.Ε. ι τον ζτερο 

των ςυηφγων/ςυντρόφων ι ςυμβίωνε κάτω από τθ ςτζγθ του/τθσ ςτθν εν λόγω χϊρα, 

– ιατρικϊν βεβαιϊςεων , οι οποίεσ πιςτοποιοφν ςοβαροφσ λόγουσ υγείασ που κακιςτοφν απολφτωσ 

αναγκαία τθν προςωπικι τουσ φροντίδα από τον/τθν πολίτθ Ε.Ε. ι τον ζτερο των 

ςυηφγων/ςυντρόφων, 

– τραπεηικά εμβάςματα, 

– αποδείξεισ ενοικίων που πλθρϊνονταν από τον/τθν πολίτθ Ε.Ε. ι τον/τθν πολίτθ τρίτθσ χϊρασ, 

-φορολογικι διλωςθ του ςυντθροφμενου μζλουσ από τθν οποία να προκφπτει ότι δεν ζχει κακόλου 

ατομικά ειςοδιματα, κά. 

(Οι αποδείξεισ απαιτοφνται μόνο για τζκνα άνω των 21 ετϊν) 

9. Σε περίπτωςθ ανθλίκων τζκνων, επίςθμο ζγγραφο αλλοδαπισ αρχισ, από το οποίο κα προκφπτει 

θ δυνατότθτα διαμονισ ςτθν Ελλάδα εφόςον δεν πρόκειται για κοινοφσ κατιόντεσ (π.χ. απόφαςθ 

αλλοδαποφ δικαςτθρίου, ζγγραφθ ςυμφωνία των γονζων για τον επιμεριςμό τθσ επιμζλειασ των 

τζκνων που ζχει περιβλθκεί το νόμιμο τφπο, ζγγραφθ ςυμφωνία των γονζων ότι επιτρζπουν τθ 

διαμονι του τζκνου τουσ ςτθν Ελλάδα.). (απαιτείται για τα ανιλικα τζκνα που δεν είναι κοινά) 

10. Πράξθ υιοκεςίασ, όπου αυτι απαιτείται 

11. Επικυρωμζνο ςυμβόλαιο αγοράσ κατοικίασ ι κεωρθμζνθ ςφμβαςθ μίςκωςθσ κατοικίασ 

(taxisnet). 

12. Δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ τθσ κάρτασ : 

(α) Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου (40x60mm χωρίσ πλαίςιο 

/υψθλισ ανάλυςθσ/ ςε λευκό φόντο/ ουδζτερθ ζκφραςθ κλπ.) κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε 

οπτικό δίςκο αποκικευςθσ (CD) ςε μορφι γραφικϊν JPEG 2000. 

(β) Τζλοσ κόςτουσ κάρτασ αυτοτελοφσ εγγράφου 16 ευρϊ (e-παράβολο/ κωδ.2119). 

(γ) Επίςθμο δθμόςιο ζγγραφο τθσ χϊρασ γζννθςθσ ι προζλευςθσ επίςθμα επικυρωμζνο και 

μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ γζννθςθσ. Στθ μετάφραςθ κα πρζπει ο 

τόποσ γζννθςθσ να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ 

που δεν αποτυπϊνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ) 



 

Όλα τα ανωτζρω δικαιολογθτικά να προςκομιςκοφν ςε φωτοαντίγραφα και πρωτότυπα ςε 

φάκελο με λάςτιχα. 

 

1.15. Ανιόντεσ άρκρο9 (Π.Δ.106/07) / Αρχικι Χοριγθςθ ι αλλαγι ςκοποφ διαμονισ 

(Διάρκεια 5 ζτθ) 

1. Ακριβζσ φωτοαντίγραφο όλων των ςελίδων του ιςχφοντοσ διαβατθρίου  

2. Θεϊρθςθ ειςόδου τφπου C / ςφραγίδα ειςόδου ι άδεια διαμονισ κράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε. 

3. Εκτφπωςθ αςφαλιςτικισ ικανότθτασ (άμεςθσ – ζμμεςθσ) δθμοςίου αςφαλιςτικοφ φορζα (ΕΦΚΑ 

με προςκόμιςθ: Α.Μ.Α. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.) 

ι Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο ιδιωτικοφ φορζα αςφάλιςθσ 

4. Επικυρωμζνο αντίγραφο τθσ Βεβαίωςθσ εγγραφισ ι του Εγγράφου πιςτοποίθςθσ μόνιμθσ 

διαμονισ του/τθσ πολίτθ Ε.Ε. 

5. Αντίγραφο τθσ λθξιαρχικισ πράξθσ γάμου ι ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ ι ιςοδφναμου εγγράφου που 

αποδεικνφει τθ ςυγγενικι ςχζςθ, το οποίο κα πρζπει να προζρχεται από τθν υπθρεςία που 

προβλζπει θ εκνικι νομοκεςία του εν λόγω κράτουσ, επίςθμα  επικυρωμζνα και μεταφραςμζνα ι 

λθξιαρχικι πράξθ γάμου ι ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ ελλθνικισ δθμόςιασ αρχισ ςε περίπτωςθ τζλεςθσ 

γάμου ςτθν Ελλάδα. 

6. α) Σε περίπτωςθ που το τζκνο είναι ο/θ πολίτθσ Ε.Ε. : Λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ του/τθσ πολίτθ 

Ε.Ε. ι Ξενόγλωςςο Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ ι άλλο επίςθμο ζγγραφο θμεδαπισ ι 

αλλοδαπισ αρχισ, επίςθμα επικυρωμζνο και μεταφραςμζνο, από το οποίο να προκφπτει ο 

ςυγγενικόσ δεςμόσ 

β) Σε περίπτωςθ που ο/θ ςφηυγοσ είναι ο/θ πολίτθσ Ε.Ε. : Πρόςφατο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ 

κατάςταςθσ ι/και λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ αλλοδαπϊν αρχϊν , επίςθμα επικυρωμζνα και 

μεταφραςμζνα, από τα οποία να προκφπτει ο ςυγγενικόσ δεςμόσ 

7. Τεκμθριωμζνεσ αποδείξεισ υλικισ εξάρτθςθσ από τον/τθν πολίτθ Ε.Ε. ι τον ζτερο των 

ςυηφγων/ςυντρόφων ςτθν Ελλάδα ι ςτθν αλλοδαπι και Υπεφκυνθ διλωςθ του ςυντθροφντοσ ότι 

εξακολουκοφν να ςυντθροφνται. Η απόδειξθ μπορεί να ζχει τθ μορφι εγγράφου χορθγθκζντοσ από 

αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι ςυνικουσ διαμονισ, το οποίο πιςτοποιεί ότι το εν λόγω μζλοσ 

τθσ οικογζνειασ ςυντθρείται από τον/τθν πολίτθ Ε.Ε. ι τον ζτερο των ςυηφγων/ςυντρόφων ι 

ςυμβίωνε κάτω από τθ ςτζγθ του ςτθν εν λόγω χϊρα ι ότι υφίςτανται ςοβαροί λόγοι υγείασ, που 

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


κακιςτοφν απολφτωσ αναγκαία τθν προςωπικι τουσ φροντίδα από τον/τθν πολίτθ Ε.Ε. ι τον ζτερο 

των ςυηφγων/ςυντρόφων. Οι αποδείξεισ μπορεί να ζχουν τθ μορφι: 

– εγγράφου χορθγθκζντοσ από αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι ςυνικουσ διαμονισ, το οποίο 

πιςτοποιεί ότι το εν λόγω μζλοσ τθσ οικογζνειασ ςυντθρείται από τον/τθν πολίτθ Ε.Ε. ι τον ζτερο 

των ςυηφγων/ςυντρόφων ι ςυμβίωνε κάτω από τθ ςτζγθ του/τθσ ςτθν εν λόγω χϊρα, 

– ιατρικϊν βεβαιϊςεων , οι οποίεσ πιςτοποιοφν ςοβαροφσ λόγουσ υγείασ που κακιςτοφν απολφτωσ 

αναγκαία τθν προςωπικι τουσ φροντίδα από τον/τθν πολίτθ Ε.Ε. ι τον ζτερο των 

ςυηφγων/ςυντρόφων, 

– τραπεηικά εμβάςματα, 

– αποδείξεισ ενοικίων που πλθρϊνονταν από τον/τθν πολίτθ Ε.Ε. ι τον/τθν πολίτθ τρίτθσ χϊρασ, 

-φορολογικι διλωςθ του ςυντθροφμενου μζλουσ από τθν οποία να προκφπτει ότι δεν ζχει κακόλου 

ατομικά ειςοδιματα, κά. 

8. Επικυρωμζνο ςυμβόλαιο αγοράσ κατοικίασ ι κεωρθμζνθ ςφμβαςθ μίςκωςθσ κατοικίασ (taxisnet).  

9. Δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ τθσ κάρτασ : 

(α) Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ( 40x60mm χωρίσ πλαίςιο 

/υψθλισ ανάλυςθσ/ ςε λευκό φόντο/ ουδζτερθ ζκφραςθ κλπ.) κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε 

οπτικό δίςκο αποκικευςθσ (CD) ςε μορφι γραφικϊν JPEG 2000. 

(β) Τζλοσ κόςτουσ κάρτασ αυτοτελοφσ εγγράφου 16 ευρϊ (e-παράβολο/ κωδ.2119). 

(γ) Επίςθμο δθμόςιο ζγγραφο τθσ χϊρασ γζννθςθσ ι προζλευςθσ επίςθμα επικυρωμζνο και 

μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ γζννθςθσ. Στθ μετάφραςθ κα πρζπει ο 

τόποσ γζννθςθσ να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ 

που δεν αποτυπϊνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ) 

 

 

Όλα τα ανωτζρω δικαιολογθτικά να προςκομιςκοφν ςε φωτοαντίγραφα και πρωτότυπα ςε 

φάκελο με λάςτιχα. 

 

1.16.  Κατιόντεσ & Ανιόντεσ άρκρα 11&12 (Π.Δ.106/07) / Μθ κατοχφρωςθ Μόνιμθσ 

Διαμονισ - Ανανζωςθ (5ετία) 

1. Ακριβζσ φωτοαντίγραφο όλων των ςελίδων του διαβατθρίου ι ταξιδιωτικοφ εγγράφου που 

καλφπτει το διάςτθμα ιςχφοσ τθσ τελευταίασ άδειασ διαμονισ. 



2. Άδεια διαμονισ 

3. Εκτφπωςθ αςφαλιςτικισ ικανότθτασ (άμεςθσ – ζμμεςθσ) δθμοςίου αςφαλιςτικοφ φορζα (ΕΦΚΑ 

με προςκόμιςθ: Α.Μ.Α. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.) 

ι Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο ιδιωτικοφ φορζα αςφάλιςθσ 

4. Ακριβζσ αντίγραφο του Εγγράφου πιςτοποίθςθσ μόνιμθσ διαμονισ του/τθσ πολίτθ Ε.Ε. (δεν 

απαιτείται όταν υπάρχει διάςταςθ) 

5. Υπεφκυνθ διλωςθ του/τθσ πολίτθ Ε.Ε. ότι ςυγκατοικοφν και ότι αναλαμβάνει τα ζξοδα 

ςυντιρθςθσ και διαβίωςισ τουσ ςτθν Ελλάδα (δεν απαιτείται για τα τζκνα άνω των 21 ετϊν και όταν 

υπάρχει διάςταςθ) 

6. Πρόςφατο Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ ι άλλο επίςθμο ζγγραφο από το οποίο να 

προκφπτει θ διατιρθςθ του ςυγγενικοφ δεςμοφ 

ι 

(ςε περίπτωςθ διάςταςθσ) Αντίγραφο τθσ υποβλθκείςασ αγωγισ διαηυγίου από τθν οποία κα πρζπει 

να προκφπτει ότι ο γάμοσ διιρκεςε τρία τουλάχιςτον ζτθ εκ των οποίων το ζνα ςτθν Ελλάδα και 

αποδεικτικά ςτοιχεία επαρκϊν πόρων διαβίωςθσ του ιδίου ι του μζλουσ από το οποίο αντλεί το 

δικαίωμα διαμονισ 

7. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα τελευταίου ζτουσ.  

8. Δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ τθσ κάρτασ : 

(α) Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου (40x60mm χωρίσ πλαίςιο 

/υψθλισ ανάλυςθσ/ ςε λευκό φόντο/ ουδζτερθ ζκφραςθ κλπ.) κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε 

οπτικό δίςκο αποκικευςθσ (CD) ςε μορφι γραφικϊν JPEG 2000. 

(β) Τζλοσ κόςτουσ κάρτασ αυτοτελοφσ εγγράφου 16 ευρϊ (e-παράβολο/ κωδ.2119). 

(γ) Επίςθμο δθμόςιο ζγγραφο τθσ χϊρασ γζννθςθσ ι προζλευςθσ επίςθμα επικυρωμζνο και 

μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ γζννθςθσ. Στθ μετάφραςθ κα πρζπει ο 

τόποσ γζννθςθσ να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ 

που δεν αποτυπϊνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ) 

 

Όλα τα ανωτζρω δικαιολογθτικά να προςκομιςκοφν ςε φωτοαντίγραφα και πρωτότυπα ςε 

φάκελο με λάςτιχα. 

 

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/poroi-diaviosis_doc_allodapoi.pdf


1.17. Προςωποπαγζσ δικαίωμα διαμονισ άρκρα11&12 (Π.Δ.106/07) / Αρχικι Χοριγθςθ 

(Διάρκεια 5 ζτθ) 

1. Ακριβζσ φωτοαντίγραφο όλων των ςελίδων του διαβατθρίου ι ταξιδιωτικοφ εγγράφου που 

καλφπτει το διάςτθμα ιςχφοσ τθσ τελευταίασ άδειασ διαμονισ. 

2. Αντίγραφο του ιςχφοντοσ δελτίου διαμονισ 

3. Εκτφπωςθ αςφαλιςτικισ ικανότθτασ (άμεςθσ – ζμμεςθσ) δθμοςίου αςφαλιςτικοφ φορζα (ΕΦΚΑ 

με προςκόμιςθ: Α.Μ.Α. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.) 

ι Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο ιδιωτικοφ φορζα αςφάλιςθσ 

4. Επικυρωμζνο αντίγραφο εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ τθσ Εφορίασ ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία 

επαρκϊν πόρων διαβίωςθσ 

(Ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία των επαρκϊν πόρων κεωροφνται τυχόν ςφνταξθ ι οποιοδιποτε άλλο 

αποδεικτικό ςτοιχείο όπωσ, για παράδειγμα, μια αναγγελία πρόςλθψθσ με αναγράφομενεσ μθνιαίεσ 

απολαβζσ φψουσ τριακοςίων εξιντα (360) ευρϊ τουλάχιςτον, ςφμφωνα με τθ αρικμ. 41712/2014 

νζα ΚΥΑ που αφορά ςτο φψοσ των επαρκϊν πόρων.) 

5. Λθξιαρχικι πράξθ κανάτου του/τθσ πολίτθ Ε.Ε. ςτθν περίπτωςθ που τα μζλθ τθσ οικογζνειασ 

διαμζνουν ςτθν Ελλάδα επί ζνα ζτοσ τουλάχιςτον πριν από το κάνατό του/τθσ 

ι Απόφαςθ διαηυγίου/Λθξιαρχικι πράξθ λφςθσ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ ςτθν περίπτωςθ που ο γάμοσ 

διιρκεςε τρία τουλάχιςτον ζτθ εκ των οποίων το ζνα ςτθν Ελλάδα 

ι Απόφαςθ διαηυγίου/ Λθξιαρχικι πράξθ λφςθσ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ και δικαςτικι απόφαςθ για 

τθν επιμζλεια των τζκνων ςτθν περίπτωςθ που αυτι ζχει ανατεκεί ςτο/ςτθν ςφηυγο που είναι 

πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ 

ι Επικυρωμζνο αντίγραφο τθσ καταγγελίασ που ζχει υποβάλει ςε αρμόδια Ελλθνικι αρχι ςτθν 

περίπτωςθ άςκθςθσ ενδοοικογενειακισ βίασ 

ι Οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ςυνδρομι ιδιαιτζρωσ δυςχερϊν 

καταςτάςεων 

ι Ζγγραφθ ςυμφωνία των ςυηφγων ι δικαςτικι απόφαςθ από τθν οποία προκφπτει θ ρφκμιςθ του 

δικαιϊματοσ επικοινωνίασ του ετζρου των ςυηφγων που είναι υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ με ανιλικο 

τζκνο τουσ ςτθν Ελλάδα 

ι Λθξιαρχικι πράξθ κανάτου ι Υπεφκυνθ διλωςθ του/τθσ ςυηφγου/ςυντρόφου ότι ο/θ πολίτθσ Ε.Ε 

αναχϊρθςε από τθν Ελλάδα και βεβαίωςθ εγγραφισ των τζκνων ςε εκπαιδευτικό ίδρυμα 

6. Δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ τθσ κάρτασ : 

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


(α) Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ( 40x 60mm χωρίσ πλαίςιο 

/υψθλισ ανάλυςθσ/ ςε λευκό φόντο/ ουδζτερθ ζκφραςθ κλπ.) κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε 

οπτικό δίςκο αποκικευςθσ (CD) ςε μορφι γραφικϊν JPEG 2000. 

(β) Τζλοσ κόςτουσ κάρτασ αυτοτελοφσ εγγράφου 16 ευρϊ (e-παράβολο/ κωδ.2119). 

(γ) Επίςθμο δθμόςιο ζγγραφο τθσ χϊρασ γζννθςθσ ι προζλευςθσ επίςθμα επικυρωμζνο και 

μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ γζννθςθσ. Στθ μετάφραςθ κα πρζπει ο 

τόποσ γζννθςθσ να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ 

που δεν αποτυπϊνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ)  

 

Όλα τα ανωτζρω δικαιολογθτικά να προςκομιςκοφν ςε φωτοαντίγραφα και πρωτότυπα ςε 

φάκελο με λάςτιχα. 

 

1.18. Μόνιμθ Διαμονι μελϊν οικογζνειασ πολίτθ Ε.Ε. (10 ζτθ) άρκρο 17 (ΠΔ 106/07) / 

Αρχικι Χοριγθςθ (Διάρκεια 10 ζτθ)  

1. Ακριβζσ φωτοαντίγραφο όλων των ςελίδων των διαβατθρίων τθσ τελευταίασ 5ετίασ.  

2. Αντίγραφο του δελτίου διαμονισ 

3. Επικυρωμζνο αντίγραφο τθσ Βεβαίωςθσ εγγραφισ ι του Εγγράφου πιςτοποίθςθσ μόνιμθσ 

διαμονισ του/τθσ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ 

4. Πρόςφατο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του/τθσ πολίτθ τθσ Ε.Ε. ι άλλο επίςθμο 

ζγγραφο τθσ χϊρασ προζλευςθσ του πολίτθ Ε.Ε. από το οποίο να προκφπτει ότι ο γάμοσ/ςφμφωνο 

ςυμβίωςθσ είναι ακόμθ ςε ιςχφ, επίςθμα επικυρωμζνο και μεταφραςμζνο 

5. Φωτοαντίγραφο Δελτίου διαμονισ του Ευρωπαίου πολίτθ. 

6. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα εφορίασ τελευταίου ζτουσ.  

5. Δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ τθσ κάρτασ : 

(α) Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ( 40x60mm χωρίσ πλαίςιο 

/υψθλισ ανάλυςθσ/ ςε λευκό φόντο/ ουδζτερθ ζκφραςθ κλπ.) κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε 

οπτικό δίςκο αποκικευςθσ (CD) ςε μορφι γραφικϊν JPEG 2000. 

(β) Τζλοσ κόςτουσ κάρτασ αυτοτελοφσ εγγράφου 16 ευρϊ (e-παράβολο/ κωδ.2119). 

(γ) Επίςθμο δθμόςιο ζγγραφο τθσ χϊρασ γζννθςθσ ι προζλευςθσ επίςθμα επικυρωμζνο και 

μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ γζννθςθσ. Στθ μετάφραςθ κα πρζπει ο 

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


τόποσ γζννθςθσ να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ 

που δεν αποτυπϊνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ)  

 

Όλα τα ανωτζρω δικαιολογθτικά να προςκομιςκοφν ςε φωτοαντίγραφα και πρωτότυπα ςε 

φάκελο με λάςτιχα. 

 

1.19. Μόνιμθ Διαμονι μελϊν οικογζνειασ πολίτθ Ε.Ε. (10 ΕΣΗ) άρκρο17 (ΠΔ 106/07) / 

Ανανζωςθ (προθγοφμενθσ άδειασ Μόνιμθσ διαμονισ)  

1. Ακριβζσ φωτοαντίγραφο όλων των ςελίδων του διαβατθρίου 

2. Αντίγραφο του δελτίου μόνιμθσ διαμονισ 

3. Εκκακαριςτικό εφορίασ τελευταίου ζτουσ.  

4. Δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ τθσ κάρτασ : 

(α) Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ( 40x60mm χωρίσ πλαίςιο 

/υψθλισ ανάλυςθσ/ ςε λευκό φόντο/ ουδζτερθ ζκφραςθ κλπ.) κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε 

οπτικό δίςκο αποκικευςθσ (CD) ςε μορφι γραφικϊν JPEG 2000. 

(β) Τζλοσ κόςτουσ κάρτασ αυτοτελοφσ εγγράφου 16 ευρϊ (e-παράβολο/ κωδ.2119). 

(γ) Επίςθμο δθμόςιο ζγγραφο τθσ χϊρασ γζννθςθσ ι προζλευςθσ επίςθμα επικυρωμζνο και 

μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ γζννθςθσ. Στθ μετάφραςθ κα πρζπει ο 

τόποσ γζννθςθσ να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ 

που δεν αποτυπϊνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ) 

 

Όλα τα ανωτζρω δικαιολογθτικά να προςκομιςκοφν ςε φωτοαντίγραφα και πρωτότυπα ςε 

φάκελο με λάςτιχα. 


