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1. Μζλθ Οικογζνειασ Πολίτθ τρίτθσ χώρασ - Σφηυγοσ -άρκρο72 (Ν4251/14) / 
Αρχικι Χοριγθςθ 

Διάρκεια: μζχρι 2 ζτθ 

1. Ακριβζσ ολοςζλιδο φωτοαντίγραφο ιςχφοντοσ διαβατθρίου ι ταξιδιωτικοφ εγγράφου 

αναγνωριςμζνου από τθν χϊρα μασ. 

2. Θεϊρθςθ Ειςόδου τφπου D 

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

4. Εκτφπωςθ αςφαλιςτικισ ικανότθτασ (ζμμεςθσ) δθμοςίου αςφαλιςτικοφ φορζα (ΕΦΚΑ με 

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

ι Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο ιδιωτικοφ φορζα αςφάλιςθσ, όπου αυτό επιτρζπεται από τθν κείμενθ 

νομοκεςία 

5. Φωτοαντίγραφο τθσ άδειασ διαμονισ κακϊσ και τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του διαβατθρίου του 

ςυντθροφντοσ. 

6. Υπεφκυνθ διλωςθ του ςυντθροφντοσ ότι δεν ζχει μεταβλθκεί θ οικογενειακι του κατάςταςθ.                                                                                                                         

7. Αποδεικτικό μόνιμθσ κατοικίασ ςε ιςχφ.  

8. Δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ τθσ κάρτασ: 

(α) Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ( 60x60mm 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 ευρώ (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 αποτυπώνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ) 

2. Μζλθ Οικογζνειασ Πολίτθ τρίτθσ χώρασ- Σφηυγοσ άρκρο72 (Ν4251/14) / 
Χοριγθςθ-Αλλαγι ςκοποφ διαμονισ 

Διάρκεια: μζχρι 2 ζτθ 

1. Ακριβζσ ολοςζλιδο φωτοαντίγραφο όλων των ςελίδων του διαβατθρίου ι ταξιδιωτικοφ 

εγγράφου που καλφπτει το διάςτθμα ιςχφοσ τθσ τελευταίασ άδειασ διαμονισ. 

2. Άδεια διαμονισ 

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

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


4.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,  όπου αυτό επιτρζπεται από τθν κείμενθ 

νομοκεςία 

5.Φωτοαντίγραφο τθσ άδειασ διαμονισ κακϊσ και τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του διαβατθρίου του 

ςυντθροφντοσ. 

6.Πρόςφατο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ αλλοδαπϊν αρχϊν επίςθμα επικυρωμζνο 

και μεταφραςμζνο, από το οποίο να προκφπτει ο ςυγγενικόσ δεςμόσ 

ι 

(Σε περίπτωςθ πρόςφατθσ τζλεςθσ γάμου/ςυμφώνου ςυμβίωςθσ) 

Αντίγραφο τθσ λθξιαρχικισ πράξθσ γάμου ι ιςοδφναμου εγγράφου που αποδεικνφει τθν ςυηυγικι 

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

του κράτουσ που τελζςκθκε ο γάμοσ επικυρωμζνο και μεταφραςμζνο ι λθξιαρχικι πράξθ γάμου 

ελλθνικισ δθμόςιασ αρχισ ι ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ ςε περίπτωςθ τζλεςθσ γάμου ςτθν Ελλάδα. 

7. Αποδεικτικό μόνιμθσ κατοικίασ ςε ιςχφ.                                                                                       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 ευρώ (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 αποτυπώνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ) 

 

3. Μζλθ Οικογζνειασ Πολίτθ τρίτθσ χώρασ- Σφηυγοσ άρκρο73 (Ν4251/14) / 
Ανανζωςθ 

Διάρκεια: 3 ζτθ 

1. Ακριβζσ ολοςζλιδο φωτοαντίγραφο όλων των ςελίδων του διαβατθρίου ι ταξιδιωτικοφ 

εγγράφου που καλφπτει το διάςτθμα ιςχφοσ τθσ τελευταίασ άδειασ διαμονισ 

2. Άδεια διαμονισ 

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

4. 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, όπου αυτό επιτρζπεται από τθν κείμενθ 

νομοκεςία 

5. Υπεφκυνθ διλωςθ του ςυντθροφντοσ ότι δεν ζχει μεταβλθκεί θ οικογενειακι του κατάςταςθ. 

6. Αποδεικτικό εκπλιρωςθσ αςφαλιςτικϊν υποχρεϊςεων ςυντθροφντοσ 

7. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα ΔΟΥ τελευταίου φορολογικοφ ζτουσ 

8. Φωτοαντίγραφο τθσ άδειασ διαμονισ κακϊσ και τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του διαβατθρίου του 

ςυντθροφντοσ. 

9. Αποδεικτικό μόνιμθσ κατοικίασ ςε ιςχφ. 

10. 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 ευρώ (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 αποτυπώνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ) 

 

4. Σφηυγοσ Πολίτθ τρίτθσ χώρασ - Νομιμοποίθςθ λόγω γζννθςθσ τζκνου ςτθν 
Ελλάδα ωσ τισ 09/07/2015 

Διάρκεια: 2 ζτθ 

1.Ολοςζλιδο φωτοαντίγραφο ιςχφοντοσ διαβατθρίου ι ταξιδιωτικοφ εγγράφου 

αναγνωριςμζνου από τθν χϊρα μασ κακϊσ και ακριβι φωτοαντίγραφα όλων των ςελίδων 

των διαβατθρίων που καλφπτουν το χρονικό διάςτθμα από τθ γζννθςθ του τζκνου 

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

3. Λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ τζκνου/ων ςτθν Ελλάδα μζχρι τθν θμερομθνία ζναρξθσ 

ιςχφοσ του ν. 4332/15, δθλαδι 9/07/2015. 

(Σε περίπτωςθ αναγνώριςθσ τζκνου, αυτι κα πρζπει να ζχει γίνει ωσ τθν άνω 

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


θμερομθνία) 

4. Πρόςφατο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ αλλοδαπϊν αρχϊν επίςθμα 

επικυρωμζνο και μεταφραςμζνο, από το οποίο να προκφπτει ο ςυγγενικόσ δεςμόσ 

5. Αςφάλιςθ όμοια με τουσ ςυντθροφντοσ 

6. Αποδεικτικά ςτοιχεία ότι διαμζνει ςτθν χϊρα μετά τθν γζννθςθ του τζκνου/ων 

7. Φωτοαντίγραφο άδειασ διαμονισ του ςυντθροφντοσ, διάρκειασ τουλάχιςτον δφο ετϊν, 

ςε ιςχφ, κακϊσ και φωτοαντίγραφο τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του διαβατθρίου του 

ςυντθροφντοσ. 

8. Αποδεικτικό μόνιμθσ κατοικίασ ςε ιςχφ.                                                                                            

9. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα ΔΟΥ τελευταίου φορολογικοφ ζτουσ του ςυντθροφντοσ.             

10. 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 ευρώ (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 αποτυπώνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ 

γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ) 

 

5. Μζλθ Οικογζνειασ Πολίτθ τρίτθσ χώρασ - Ανιλικα τζκνα άρκρο72 (Ν4251/14) 
χοριγθςθ 

Διάρκεια: ιςόχρονθ ςυντθροφντοσ 

Παράβολο: ΟΧΙ 

1. Ακριβζσ ολοςζλιδο φωτοαντίγραφο ιςχφοντοσ διαβατθρίου ι ταξιδιωτικοφ εγγράφου 

αναγνωριςμζνου από τθν χϊρα μασ.  

2. Θεϊρθςθ Ειςόδου τφπου D. 

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

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

ι Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο ιδιωτικοφ φορζα αςφάλιςθσ, όπου αυτό επιτρζπεται από τθν κείμενθ 

νομοκεςία 

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/info_asfalistrio_allodapoi.pdf


4. Φωτοαντίγραφο τθσ άδειασ διαμονισ κακϊσ και τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του διαβατθρίου του 

ςυντθροφντοσ  

5. Υπεφκυνθ διλωςθ του ςυντθροφντοσ ότι δεν ζχει μεταβλθκεί θ οικογενειακι του κατάςταςθ. 

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 ευρώ (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 αποτυπώνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ) 

 

6. Ανιλικα τζκνα γεννθμζνα ςτθν Ελλάδα άρκρο80 (Ν4251/14) - Χοριγθςθ 

Διάρκεια: ιςόχρονθ ςυντθροφντοσ 

Παράβολο: ΟΧΙ 

1. Ακριβζσ ολοςζλιδο φωτοαντίγραφο ιςχφοντοσ διαβατθρίου ι ταξιδιωτικοφ εγγράφου 

αναγνωριςμζνου από τθν χϊρα μασ. 

2. Πρόςφατθ λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ ελλθνικισ αρχισ. 

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

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

ι Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο ιδιωτικοφ φορζα αςφάλιςθσ, όπου αυτό επιτρζπεται από τθν κείμενθ 

νομοκεςία 

4. Φωτοαντίγραφο τθσ άδειασ διαμονισ κακϊσ και τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του διαβατθρίου του 

ςυντθροφντοσ. 

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 ευρώ (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/info_asfalistrio_allodapoi.pdf


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

περίπτωςθ που δεν αποτυπώνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ) 

 

7. Μζλθ Οικογζνειασ Πολίτθ τρίτθσ χώρασ - Ανιλικα τζκνα άρκρο73 (Ν4251/14) 
ανανζωςθ 

Διάρκεια: ιςόχρονθ ςυντθροφντοσ 

Παράβολο: ΟΧΙ 

1. Ακριβζσ ολοςζλιδο 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 (ζμμεςθσ) δθμοςίου αςφαλιςτικοφ φορζα (ΕΦΚΑ με 

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

ι Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο ιδιωτικοφ φορζα αςφάλιςθσ,  όπου αυτό επιτρζπεται από τθν κείμενθ 

νομοκεςία 

4. Φωτοαντίγραφο τθσ άδειασ διαμονισ κακϊσ και τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του διαβατθρίου του 

ςυντθροφντοσ. 

5. Υπεφκυνθ διλωςθ του ςυντθροφντοσ ότι δεν ζχει μεταβλθκεί θ οικογενειακι του κατάςταςθ. 

6. Αποδεικτικό εκπλιρωςθσ αςφαλιςτικϊν υποχρεϊςεων ςυντθροφντοσ 

7. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα ΔΟΥ τελευταίου φορολογικοφ 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 ευρώ (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 αποτυπώνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ) 

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

