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1. ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΔΕΚΑ ΔΚΑΜΟΝΗ ΜΟΝΚΜΟΤ ΕΠΕΝΔΤΣΗ (Ν.4251/14, ΑΡΙΡΟ 20Β) 

 Ηλεκτρονικό παράβολο 16€ ( ΚΩΔ: 2119 = Σζλοσ εκτφπωςησ ηλεκτρ/κησ α.δ. ). 
 Ηλεκτρονικό παράβολο 2000€  ( ΚΩΔ.: 2112 ). 
 Τζςςερισ (4) ζγχρωμεσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ςε φυςικι μορφι, οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των 

οποίων είναι  ίδιεσ  με  αυτζσ  των  διαβατθρίων,  όπωσ  κάκε  φορά  ιςχφουν,  κακϊσ  και ςε  
ψθφιακι  μορφι  ςε οπτικό δίςκο αποκικευςθσ (CD) ςε μορφι γραφικϊν JPEG2000. 

 Λιψθ δακτυλικϊν αποτυπωμάτων κακϊσ και δείγματοσ υπογραφισ. 
 Επικυρωμζνο  αντίγραφο  ιςχφοντοσ  διαβατηρίου  ή  ταξιδιωτικοφ  εγγράφου αναγνωριςμζνου 

από  την χώρα  μασ  με  την  προβλεπόμενη,  όπου  απαιτείται, ιςχφουςα  θεώρηςη  ειςόδου, 
με  εξαίρεςθ  τουσ πολίτεσ τρίτων χωρϊν αντικειμενικά ςτεροφμενων διαβατθρίου, οι οποίοι αντί 
του διαβατθρίου ι του ταξιδιωτικοφ εγγράφου κα υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία κα 
αναφζρονται οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ  ι  καταςτάςεισ  για  τθν  υφιςτάμενθ  προςωρινι  ι  μόνιμθ 
αντικειμενικι  αδυναμία  κατοχισ του  και  ςχετικά  ζγγραφα  που  το  αποδεικνφουν (λ. χ.  ζγγραφο  τθσ  
προξενικισ  αρχισ  του  κράτουσ προζλευςθσ  του  πολίτθ  τρίτθσ χϊρασ  επίςθμα  επικυρωμζνο  
και  μεταφραςμζνο,  ζγγραφο  δθμόςιασ ελλθνικισ αρχισ).  Σε  κάκε  περίπτωςθ  κα  προςκομίηεται  
ζγγραφο  δθμόςιασ  αρχισ, ελλθνικισ  ι  τθσ χϊρασ προζλευςθσ του πολίτθ τρίτθσ χϊρασ από το 
οποίο κα αντλοφνται τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του ενδιαφερόμενου  (διαβατιριο,  αςχζτωσ λιξθσ  
τθσ  ιςχφοσ  του,  ταυτότθτα,  πιςτοποιθτικό  γζννθςθσ, πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ, 
λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ).  

 Ιςχφουςα κεϊρθςθ  ειςόδου ι ιςχυρι άδεια διαμονισ 

 Συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης ακινήτου ή συμβάσεις μίσθωσης.

 Βεβαίωση συμβολαιογράφου που συνέταξε τις συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης ή τις
συμβάσεις μίσθωσης (στην περίπτωση 2 της παρ. β του άρθρου 20 του νόμου 4251/2014 ),
σύμφωνα με το υπόδειγμα που αναφέρετε στο ΦΕΚ Β΄4483/11-10-2020.

 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ (Ν4251/14)

 Αποδεικτικό μεταγραφισ του ςυμβολαίου από το αρμόδιο υποκθκοφυλακείο 

 Πιςτοποιθτικό υποκθκοφυλακείου ι κτθματολογικοφ γραφείου από το οποίο να προκφπτει θ μθ 
φπαρξθ βαρϊν 

 Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο ιδιωτικοφ φορζα αςφάλιςθσ, ετιςιασ τουλάχιςτον διάρκειασ, για τθν 
κάλυψθ εξόδων νοςθλείασ και ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ, όπωσ προβλζπεται ςφμφωνα με 
τθν ιςχφουςα νομοκεςία. (ΚΥΑ 53821/21-10-2014). 

Επίςθσ δικαιολογθτικά που επικυμοφνται κατά τθν υποβολι για χοριγθςθ άδειασ διαμονισ προσ 
επιβεβαίωςθ των ςτοιχείων του επενδυτι: 

 Πιςτοποιθτικό γζννθςθσ επικυρωμζνο και επίςθμα μεταφραςμζνο ςτα ελλθνικά και με λατινικοφσ 
χαρακτιρεσ. 



 Φωτοτυπίεσ των επιταγϊν ι των εμβαςμάτων που αναγράφονται ςτο ςυμβόλαιο 
 

2.       ΧΟΡΗΓΗΗ/ΜΕΛΗ ΟΚΚΟΓΕΝΕΚΑ ΜΟΝΚΜΩΝ ΕΠΕΝΔΤΣΩΝ – ΕΣΕΡΟ ΣΩΝ ΤΖΤΓΩΝ Θ 
ΣΩΝ ΤΝΣΡΟΦΩΝ (Ν4251/14) 

 
 Ηλεκτρονικό παράβολο 16€  ( ΚΩΔ: 2119 = Σζλοσ εκτφπωςησ ηλεκτρ/κησ α.δ. ). 
 Ηλεκτρονικό παράβολο 150€  ( ΚΩΔ.: 2107 ). 
 Τζςςερισ (4) ζγχρωμεσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ςε φυςικι μορφι, οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των 

οποίων είναι  ίδιεσ  με  αυτζσ  των  διαβατθρίων,  όπωσ  κάκε  φορά  ιςχφουν,  κακϊσ  και ςε  
ψθφιακι  μορφι  ςε οπτικό δίςκο αποκικευςθσ (CD) ςε μορφι γραφικϊν JPEG2000. 
 

 Επικυρωμζνο  αντίγραφο  ιςχφοντοσ  διαβατηρίου  ή  ταξιδιωτικοφ  εγγράφου 
αναγνωριςμζνου  από  την χώρα  μασ  με  την  προβλεπόμενη,  όπου  απαιτείται, ιςχφουςα  
θεώρηςη  ειςόδου  με  εξαίρεςθ  τουσ πολίτεσ τρίτων χωρϊν αντικειμενικά ςτεροφμενων 
διαβατθρίου, οι οποίοι αντί του διαβατθρίου ι του ταξιδιωτικοφ εγγράφου κα υποβάλλουν 
υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία κα αναφζρονται οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ  ι  καταςτάςεισ  για  τθν  
υφιςτάμενθ  προςωρινι  ι  μόνιμθ αντικειμενικι  αδυναμία  κατοχισ του  και  ςχετικά  ζγγραφα  
που  το  αποδεικνφουν (λ. χ.  ζγγραφο  τθσ  προξενικισ  αρχισ  του  κράτουσ προζλευςθσ  του  
πολίτθ  τρίτθσ χϊρασ  επίςθμα  επικυρωμζνο  και  μεταφραςμζνο,  ζγγραφο  δθμόςιασ ελλθνικισ 
αρχισ).  Σε  κάκε  περίπτωςθ  κα  προςκομίηεται  ζγγραφο  δθμόςιασ  αρχισ, ελλθνικισ  ι  τθσ 
χϊρασ προζλευςθσ του πολίτθ τρίτθσ χϊρασ από το οποίο κα αντλοφνται τα ςτοιχεία ταυτότθτασ 
του ενδιαφερόμενου  (διαβατιριο,  αςχζτωσ λιξθσ  τθσ  ιςχφοσ  του,  ταυτότθτα,  πιςτοποιθτικό  
γζννθςθσ, πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ, λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ).  
 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει μεταβλθκεί θ οικογενειακι του κατάςταςθ 
 

 Πρόςφατο (εντόσ εξαμινου) πιςτοποιθτικό από το οποίο να προκφπτει ο ςυγγενικόσ δεςμόσ με 
ςφραγίδα Χάγθσ ι για τισ εκτόσ ςφμβαςθσ τθσ Χάγθσ χϊρεσ με κεϊρθςθ του αρμοδίου 
υπουργείου Εξωτερικϊν και επικφρωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από Ελλθνικό Προξενείο, 
επικυρωμζνο και μεταφραςμζνο ι ςτθν περίπτωςθ ςφναψθσ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ, το οποίο κα 
πρζπει να ζχει ςυναφκεί ςτθν Ελλάδα, υποβάλλεται λθξιαρχικι πράξθ ςφναψθσ ςυμφϊνου 
ςυμβίωςθσ ελλθνικισ δθμόςιασ αρχισ. 
 

 Αςφάλιςθ όμοια με του ςυντθροφντοσ  
 

Επίςθσ δικαιολογθτικά που επικυμοφνται κατά τθν υποβολι για χοριγθςθ άδειασ διαμονισ προσ 
επιβεβαίωςθ των ςτοιχείων του αιτοφντα: 
 

 Πιςτοποιθτικό γζννθςθσ επικυρωμζνο και επίςθμα μεταφραςμζνο ςτα ελλθνικά και με λατινικοφσ 
χαρακτιρεσ. 



 

3.   ΧΟΡΗΓΗΗ/ΜΕΛΗ ΟΚΚΟΓΕΝΕΚΑ ΜΟΝΚΜΩΝ ΕΠΕΝΔΤΣΩΝ- ΑΓΑΜΑ ΑΝΗΛΚΚΑ 
ΣΕΚΝΑ (Ν4251/14) 

 
 

 Ηλεκτρονικό παράβολο 16€  ( ΚΩΔ: 2119 = Σζλοσ εκτφπωςησ ηλεκτρ/κησ α.δ. ). 
 

 Τζςςερισ (4) ζγχρωμεσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ςε φυςικι μορφι, οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των 
οποίων είναι  ίδιεσ  με  αυτζσ  των  διαβατθρίων,  όπωσ  κάκε  φορά  ιςχφουν,  κακϊσ  και ςε 
ψθφιακι  μορφι  ςε οπτικό δίςκο αποκικευςθσ (CD) ςε μορφι γραφικϊν JPEG2000. 
 

 Επικυρωμζνο  αντίγραφο  ιςχφοντοσ  διαβατηρίου  ή  ταξιδιωτικοφ  εγγράφου 
αναγνωριςμζνου  από  την χώρα  μασ  με  την  προβλεπόμενη,  όπου  απαιτείται, ιςχφουςα  
θεώρηςη  ειςόδου  με  εξαίρεςθ  τουσ πολίτεσ τρίτων χωρϊν αντικειμενικά ςτεροφμενων 
διαβατθρίου, οι οποίοι αντί του διαβατθρίου ι του ταξιδιωτικοφ εγγράφου κα υποβάλλουν 
υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία κα αναφζρονται οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ  ι  καταςτάςεισ  για  τθν  
υφιςτάμενθ  προςωρινι  ι  μόνιμθ αντικειμενικι  αδυναμία  κατοχισ του  και  ςχετικά  ζγγραφα  
που  το  αποδεικνφουν (λ. χ.  ζγγραφο  τθσ  προξενικισ  αρχισ  του  κράτουσ προζλευςθσ  του  
πολίτθ  τρίτθσ χϊρασ  επίςθμα  επικυρωμζνο  και  μεταφραςμζνο,  ζγγραφο  δθμόςιασ ελλθνικισ 
αρχισ).  Σε  κάκε  περίπτωςθ  κα  προςκομίηεται  ζγγραφο  δθμόςιασ  αρχισ, ελλθνικισ  ι  τθσ 
χϊρασ προζλευςθσ του πολίτθ τρίτθσ χϊρασ από το οποίο κα αντλοφνται τα ςτοιχεία ταυτότθτασ 
του ενδιαφερόμενου  (διαβατιριο,  αςχζτωσ λιξθσ  τθσ  ιςχφοσ  του,  ταυτότθτα,  πιςτοποιθτικό  
γζννθςθσ, πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ, λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ).  

  
 Ιςχφουςα κεϊρθςθ  ειςόδου ι ιςχυρι άδεια διαμονισ 

 
 Υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει μεταβλθκεί θ οικογενειακι του κατάςταςθ 

 
 Πρόςφατο (εντόσ εξαμινου) πιςτοποιθτικό από το οποίο να προκφπτει ο ςυγγενικόσ δεςμόσ  με 

ςφραγίδα Χάγθσ ι για τισ εκτόσ ςφμβαςθσ τθσ Χάγθσ χϊρεσ με κεϊρθςθ του αρμοδίου 
υπουργείου Εξωτερικϊν και επικφρωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από Ελλθνικό Προξενείο, 
επικυρωμζνο και μεταφραςμζνο. 
 

 Άδεια διαμονισ ι βεβαίωςθ κατάκεςθσ δικαιολογθτικϊν του ςυντθροφντοσ. 
 

 Αςφάλιςθ όμοια με του ςυντθροφντοσ  
 

Επίςθσ δικαιολογθτικά που επικυμοφνται κατά τθν υποβολι για χοριγθςθ άδειασ διαμονισ προσ 
επιβεβαίωςθ των ςτοιχείων του αιτοφντα: 

 Πιςτοποιθτικό γζννθςθσ επικυρωμζνο και επίςθμα μεταφραςμζνο ςτα ελλθνικά και με λατινικοφσ 
χαρακτιρεσ. 
 

 

 

 



4. ΧΟΡΗΓΗΗ/ΜΕΛΗ ΟΚΚΟΓΕΝΕΚΑ ΜΟΝΚΜΩΝ ΕΠΕΝΔΤΣΩΝ- ΑΓΑΜΑ ΣΕΚΝΑ ΕΩ 21 
(Ν4251/14) 

 
 Ηλεκτρονικό παράβολο 16€  ( ΚΩΔ: 2119 = Σζλοσ εκτφπωςησ ηλεκτρ/κησ α.δ. ). 

 
 Ηλεκτρονικό παράβολο 150€  ( ΚΩΔ.: 2107 ). 

 
 Τζςςερισ (4) ζγχρωμεσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ςε φυςικι μορφι, οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των 

οποίων είναι  ίδιεσ  με  αυτζσ  των  διαβατθρίων,  όπωσ  κάκε  φορά  ιςχφουν,  κακϊσ  και ςε  
ψθφιακι  μορφι ςε οπτικό δίςκο αποκικευςθσ (CD) ςε μορφι γραφικϊν JPEG2000. 
 

 Επικυρωμζνο  αντίγραφο  ιςχφοντοσ  διαβατηρίου  ή  ταξιδιωτικοφ  εγγράφου 
αναγνωριςμζνου  από  την χώρα  μασ  με  την  προβλεπόμενη,  όπου  απαιτείται, ιςχφουςα  
θεώρηςη  ειςόδου  με  εξαίρεςθ  τουσ πολίτεσ τρίτων χωρϊν αντικειμενικά ςτεροφμενων 
διαβατθρίου, οι οποίοι αντί του διαβατθρίου ι του ταξιδιωτικοφ εγγράφου κα υποβάλλουν 
υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία κα αναφζρονται οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ  ι  καταςτάςεισ  για  τθν  
υφιςτάμενθ  προςωρινι  ι  μόνιμθ αντικειμενικι  αδυναμία  κατοχισ του  και  ςχετικά  ζγγραφα  
που  το  αποδεικνφουν (λ. χ.  ζγγραφο  τθσ  προξενικισ  αρχισ  του  κράτουσ προζλευςθσ  του  
πολίτθ  τρίτθσ χϊρασ  επίςθμα  επικυρωμζνο  και  μεταφραςμζνο,  ζγγραφο  δθμόςιασ ελλθνικισ 
αρχισ).  Σε  κάκε  περίπτωςθ  κα  προςκομίηεται  ζγγραφο  δθμόςιασ  αρχισ, ελλθνικισ  ι  τθσ 
χϊρασ προζλευςθσ του πολίτθ τρίτθσ χϊρασ από το οποίο κα αντλοφνται τα ςτοιχεία ταυτότθτασ 
του ενδιαφερόμενου  (διαβατιριο,  αςχζτωσ λιξθσ  τθσ  ιςχφοσ  του,  ταυτότθτα,  πιςτοποιθτικό  
γζννθςθσ, πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ, λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ).  

  
 Ιςχφουςα κεϊρθςθ  ειςόδου ι ιςχυρι άδεια διαμονισ 

 
 Υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει μεταβλθκεί θ οικογενειακι του κατάςταςθ και ςυνεχίηει να είναι 

άγαμοσ 
 

 Πρόςφατο (εντόσ εξαμινου) πιςτοποιθτικό από το οποίο να προκφπτει ο ςυγγενικόσ δεςμόσ  με 
ςφραγίδα Χάγθσ ι για τισ εκτόσ ςφμβαςθσ τθσ Χάγθσ χϊρεσ με κεϊρθςθ του αρμοδίου 
υπουργείου Εξωτερικϊν και επικφρωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από Ελλθνικό Προξενείο, 
επικυρωμζνο και μεταφραςμζνο. 
 

 Άδεια διαμονισ ι βεβαίωςθ κατάκεςθσ δικαιολογθτικϊν του ςυντθροφντοσ. 
 

 Αςφάλιςθ όμοια με του ςυντθροφντοσ  
 

 
Επίςθσ δικαιολογθτικά που επικυμοφνται κατά τθν υποβολι για χοριγθςθ άδειασ διαμονισ προσ 
επιβεβαίωςθ των ςτοιχείων του αιτοφντα: 

 Πιςτοποιθτικό γζννθςθσ επικυρωμζνο και επίςθμα μεταφραςμζνο ςτα ελλθνικά και με λατινικοφσ 
χαρακτιρεσ 

 

 

 

 
 
 



5. ΧΟΡΗΓΗΗ/ΜΕΛΗ ΟΚΚΟΓΕΝΕΚΑ ΜΟΝΚΜΩΝ ΕΠΕΝΔΤΣΩΝ - ΑΝΚΟΝΣΕ ΣΩΝ 
ΤΖΤΓΩΝ Η΄ ΤΝΣΡΟΦΩΝ (Ν4251/14) 

 
 Ηλεκτρονικό παράβολο 16€  ( ΚΩΔ: 2119 = Σζλοσ εκτφπωςησ ηλεκτρ/κησ α.δ. ). 

 
 Ηλεκτρονικό παράβολο 150€  ( ΚΩΔ.: 2107 ). 

 
 Τζςςερισ (4) ζγχρωμεσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ςε φυςικι μορφι, οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των 

οποίων είναι  ίδιεσ  με  αυτζσ  των  διαβατθρίων,  όπωσ  κάκε  φορά  ιςχφουν,  κακϊσ  και ςε  
ψθφιακι  μορφι  ςε οπτικό δίςκο αποκικευςθσ (CD) ςε μορφι γραφικϊν JPEG2000. 
 

 Επικυρωμζνο  αντίγραφο  ιςχφοντοσ  διαβατηρίου  ή  ταξιδιωτικοφ  εγγράφου 
αναγνωριςμζνου  από  την χώρα  μασ  με  την  προβλεπόμενη,  όπου  απαιτείται, ιςχφουςα  
θεώρηςη  ειςόδου  με  εξαίρεςθ  τουσ πολίτεσ τρίτων χωρϊν αντικειμενικά ςτεροφμενων 
διαβατθρίου, οι οποίοι αντί του διαβατθρίου ι του ταξιδιωτικοφ εγγράφου κα υποβάλλουν 
υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία κα αναφζρονται οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ  ι  καταςτάςεισ  για  τθν  
υφιςτάμενθ  προςωρινι  ι  μόνιμθ αντικειμενικι  αδυναμία  κατοχισ του  και  ςχετικά  ζγγραφα  
που  το  αποδεικνφουν (λ. χ.  ζγγραφο  τθσ  προξενικισ  αρχισ  του  κράτουσ προζλευςθσ  του  
πολίτθ  τρίτθσ χϊρασ  επίςθμα  επικυρωμζνο  και  μεταφραςμζνο,  ζγγραφο  δθμόςιασ ελλθνικισ 
αρχισ).  Σε  κάκε  περίπτωςθ  κα  προςκομίηεται  ζγγραφο  δθμόςιασ  αρχισ, ελλθνικισ  ι  τθσ 
χϊρασ προζλευςθσ του πολίτθ τρίτθσ χϊρασ από το οποίο κα αντλοφνται τα ςτοιχεία ταυτότθτασ 
του ενδιαφερόμενου  (διαβατιριο,  αςχζτωσ λιξθσ  τθσ  ιςχφοσ  του,  ταυτότθτα,  πιςτοποιθτικό  
γζννθςθσ, πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ, λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ).  

 
 Ιςχφουςα κεϊρθςθ  ειςόδου ι ιςχυρι άδεια διαμονισ 

 
 Υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει μεταβλθκεί θ οικογενειακι του κατάςταςθ  

 
 Πρόςφατο (εντόσ εξαμινου) πιςτοποιθτικό από το οποίο να προκφπτει ο ςυγγενικόσ δεςμόσ με 

ςφραγίδα Χάγθσ ι για τισ εκτόσ ςφμβαςθσ τθσ Χάγθσ χϊρεσ με κεϊρθςθ του αρμοδίου 
υπουργείου Εξωτερικϊν και επικφρωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από Ελλθνικό Προξενείο, 
επικυρωμζνο και μεταφραςμζνο  
 

 Άδεια διαμονισ ι βεβαίωςθ κατάκεςθσ δικαιολογθτικϊν του ςυντθροφντοσ. 
 

 Αςφάλιςθ όμοια με του ςυντθροφντοσ  
 
 

Επίςθσ δικαιολογθτικά που επικυμοφνται κατά τθν υποβολι για χοριγθςθ άδειασ διαμονισ προσ 
επιβεβαίωςθ των ςτοιχείων του αιτοφντα: 

 Πιςτοποιθτικό γζννθςθσ επικυρωμζνο και επίςθμα μεταφραςμζνο ςτα ελλθνικά και με λατινικοφσ 
χαρακτιρεσ. 



6. ΑΝΑΝΕΩΗ ΑΔΕΚΑ ΔΚΑΜΟΝΗ ΜΟΝΚΜΟΤ ΕΠΕΝΔΤΣΗ (Ν4251/14) 

 Ηλεκτρονικό παράβολο 16€ ( ΚΩΔ: 2119 = Σζλοσ εκτφπωςησ ηλεκτρ/κησ α.δ. ). 

 Ηλεκτρονικό παράβολο 2000€  ( ΚΩΔ.: 2112 ). 

 Τζςςερισ (4) ζγχρωμεσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ςε φυςικι μορφι, οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των 
οποίων είναι  ίδιεσ  με  αυτζσ  των  διαβατθρίων,  όπωσ  κάκε  φορά  ιςχφουν,  κακϊσ  και ςε  
ψθφιακι μορφι  ςε οπτικό δίςκο αποκικευςθσ (CD) ςε μορφι γραφικϊν JPEG2000. 

 Επικυρωμζνο  αντίγραφο  ιςχφοντοσ  διαβατηρίου  ή  ταξιδιωτικοφ  εγγράφου αναγνωριςμζνου  
από  την χώρα  μασ  με  εξαίρεςθ  τουσ πολίτεσ τρίτων χωρϊν αντικειμενικά ςτεροφμενων 
διαβατθρίου, οι οποίοι αντί του διαβατθρίου ι του ταξιδιωτικοφ εγγράφου κα υποβάλλουν 
υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία κα αναφζρονται οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ  ι  καταςτάςεισ  για  τθν  
υφιςτάμενθ προςωρινι  ι  μόνιμθ αντικειμενικι  αδυναμία  κατοχισ του  και  ςχετικά  ζγγραφα 
που  το  αποδεικνφουν (λ. χ.  ζγγραφο  τθσ  προξενικισ  αρχισ  του  κράτουσ προζλευςθσ  του  
πολίτθ  τρίτθσ χϊρασ  επίςθμα  επικυρωμζνο  και  μεταφραςμζνο, ζγγραφο  δθμόςιασ ελλθνικισ 
αρχισ).  Σε  κάκε  περίπτωςθ  κα  προςκομίηεται ζγγραφο  δθμόςιασ  αρχισ, ελλθνικισ  ι  τθσ 
χϊρασ προζλευςθσ του πολίτθ τρίτθσ χϊρασ από το οποίο κα αντλοφνται τα ςτοιχεία ταυτότθτασ 
του ενδιαφερόμενου (διαβατιριο,  αςχζτωσ λιξθσ  τθσ  ιςχφοσ  του,  ταυτότθτα,  πιςτοποιθτικό  
γζννθςθσ, πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ, λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ).  

 Ακριβζσ φωτοαντίγραφο  προθγοφμενθσ άδειασ διαμονισ. 

 Αποδεικτικά ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ότι θ ακίνθτθ περιουςία παραμζνει, ςτθν κυριότθτα και 
νομι του ενδιαφερομζνου (πρόςφατο πιςτοποιθτικό βαρϊν ι φφλλο ακινιτου 
κτθματολογίου). 

 Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο, ετιςιασ τουλάχιςτον διάρκειασ, για τθν κάλυψθ εξόδων νοςθλείασ και 
ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ.   

 Αποδεικτικά ότι ιταν αςφαλιςμζνοι κατά τθ διάρκεια τθσ προθγοφμενθσ άδειασ (προζκόμιζη 

όλων ηων ανανεώζεων ηων ιδιωηικών αζθαλιζηηρίων καηά ηη διάρκεια ηης αρτικής άδειας 
διαμονής με ηην προσπόθεζη όηι διέμεναν μόνιμα ζηη τώρα). 

 Εάν η υποβολή αιτήματος χορήγησης άδειας διαμονής κατατέθηκε σε άλλη Διεύθυνση 
Αλλοδαπών, να προσκομιστεί αντίγραφο του αρχικού συμβολαίου που κατατέθηκε για 
την χορήγηση της άδειας.

                           7. ΑΝΑΝΕΩΗ /ΜΕΛΗ ΟΚΚΟΓΕΝΕΚΑ ΜΟΝΚΜΩΝ ΕΠΕΝΔΤΣΩΝ – ΕΣΕΡΟ ΣΩΝ ΤΖΤΓΩΝ 
Θ ΣΩΝ ΤΝΣΡΟΦΩΝ (Ν4251/14) 

 Ηλεκτρονικό παράβολο 16€  ( ΚΩΔ: 2119 = Σζλοσ εκτφπωςησ ηλεκτρ/κησ α.δ. ). 

 Ηλεκτρονικό παράβολο 150€  ( ΚΩΔ.: 2107 ). 

 Τζςςερισ (4) ζγχρωμεσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ςε φυςικι μορφι, οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των 
οποίων είναι  ίδιεσ  με  αυτζσ  των  διαβατθρίων,  όπωσ  κάκε  φορά  ιςχφουν,  κακϊσ  και ςε  
ψθφιακι  μορφι  ςε οπτικό δίςκο αποκικευςθσ (CD) ςε μορφι γραφικϊν JPEG2000. 



 Επικυρωμζνο  αντίγραφο  ιςχφοντοσ  διαβατηρίου  ή  ταξιδιωτικοφ  εγγράφου 
αναγνωριςμζνου από  την χώρα  μασ  με  την  προβλεπόμενη,  όπου  απαιτείται, ιςχφουςα  
θεώρηςη  ειςόδου  με εξαίρεςθ  τουσ πολίτεσ τρίτων χωρϊν αντικειμενικά ςτεροφμενων 
διαβατθρίου, οι οποίοι αντί του διαβατθρίου ι του ταξιδιωτικοφ εγγράφου κα υποβάλλουν 
υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία κα αναφζρονται οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ  ι  καταςτάςεισ  για  τθν  
υφιςτάμενθ  προςωρινι  ι  μόνιμθ αντικειμενικι  αδυναμία  κατοχισ του  και  ςχετικά  ζγγραφα  
που  το  αποδεικνφουν (λ. χ.  ζγγραφο τθσ  προξενικισ  αρχισ  του  κράτουσ προζλευςθσ  του  
πολίτθ  τρίτθσ χϊρασ  επίςθμα  επικυρωμζνο και  μεταφραςμζνο,  ζγγραφο  δθμόςιασ ελλθνικισ 
αρχισ).  Σε  κάκε  περίπτωςθ  κα  προςκομίηεται ζγγραφο  δθμόςιασ  αρχισ, ελλθνικισ  ι  τθσ 
χϊρασ προζλευςθσ του πολίτθ τρίτθσ χϊρασ από το οποίο κα αντλοφνται τα ςτοιχεία ταυτότθτασ 
του ενδιαφερόμενου  (διαβατιριο,  αςχζτωσ λιξθσ  τθσ ιςχφοσ  του,  ταυτότθτα,  πιςτοποιθτικό  
γζννθςθσ, πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ, λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ).  
 

 Ακριβζσ φωτοαντίγραφο  προθγοφμενθσ άδειασ διαμονισ. 
 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει μεταβλθκεί θ οικογενειακι του κατάςταςθ 
 

 Αςφάλιςθ όμοια με του ςυντθροφντοσ  
 

 Αποδεικτικά ότι ιταν αςφαλιςμζνοι κατά τθ διάρκεια τθσ προθγοφμενθσ άδειασ (προςκόμιςθ 
όλων των ανανεϊςεων των ιδιωτικϊν αςφαλιςτθρίων κατά τθ διάρκεια τθσ αρχικισ άδειασ 
διαμονισ) εφόςον διαμζνουν μόνιμα ςτθ χϊρα. 
 

8. ΑΝΑΝΕΩΗ /ΜΕΛΗ ΟΚΚΟΓΕΝΕΚΑ ΜΟΝΚΜΩΝ ΕΠΕΝΔΤΣΩΝ - ΑΓΑΜΑ ΑΝΗΛΚΚΑ 
ΣΕΚΝΑ (Ν4251/14) 

 
 Ηλεκτρονικό παράβολο 16€  ( ΚΩΔ: 2119 = Σζλοσ εκτφπωςησ ηλεκτρ/κησ α.δ. ). 

 
 Τζςςερισ (4) ζγχρωμεσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ςε φυςικι μορφι, οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των 

οποίων είναι  ίδιεσ  με  αυτζσ  των  διαβατθρίων,  όπωσ  κάκε  φορά  ιςχφουν,  κακϊσ  και ςε 
ψθφιακι  μορφι  ςε οπτικό δίςκο αποκικευςθσ (CD) ςε μορφι γραφικϊν JPEG2000. 
 

 Επικυρωμζνο  αντίγραφο  ιςχφοντοσ  διαβατηρίου  ή  ταξιδιωτικοφ  εγγράφου 
αναγνωριςμζνου από  την χώρα  μασ  με  την  προβλεπόμενη,  όπου  απαιτείται, ιςχφουςα  
θεώρηςη  ειςόδου  με εξαίρεςθ  τουσ πολίτεσ τρίτων χωρϊν αντικειμενικά ςτεροφμενων 
διαβατθρίου, οι οποίοι αντί του διαβατθρίου ι του ταξιδιωτικοφ εγγράφου κα υποβάλλουν 
υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία κα αναφζρονται οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ  ι  καταςτάςεισ  για  τθν  
υφιςτάμενθ  προςωρινι  ι  μόνιμθ αντικειμενικι  αδυναμία  κατοχισ του  και  ςχετικά  ζγγραφα  
που  το  αποδεικνφουν (λ. χ.  ζγγραφο τθσ  προξενικισ  αρχισ  του  κράτουσ προζλευςθσ  του  
πολίτθ  τρίτθσ χϊρασ  επίςθμα  επικυρωμζνο και  μεταφραςμζνο,  ζγγραφο  δθμόςιασ ελλθνικισ 
αρχισ).  Σε  κάκε  περίπτωςθ  κα  προςκομίηεται ζγγραφο  δθμόςιασ  αρχισ, ελλθνικισ  ι  τθσ 
χϊρασ προζλευςθσ του πολίτθ τρίτθσ χϊρασ από το οποίο κα αντλοφνται τα ςτοιχεία ταυτότθτασ 
του ενδιαφερόμενου  (διαβατιριο,  αςχζτωσ λιξθσ  τθσ ιςχφοσ  του,  ταυτότθτα,  πιςτοποιθτικό  
γζννθςθσ, πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ, λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ).   
 

 Ακριβζσ φωτοαντίγραφο  προθγοφμενθσ άδειασ διαμονισ. 
 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει μεταβλθκεί θ οικογενειακι του κατάςταςθ 



 
 Άδεια διαμονισ ι βεβαίωςθ κατάκεςθσ δικαιολογθτικϊν του ςυντθροφντοσ (μετά τθν αρχικι 

χοριγθςθ). 
 

 Αςφάλιςθ όμοια με του ςυντθροφντοσ.  
 

 Αποδεικτικά ότι ιταν αςφαλιςμζνοι κατά τθ διάρκεια τθσ προθγοφμενθσ άδειασ (προςκόμιςθ 
όλων των ανανεϊςεων των ιδιωτικϊν αςφαλιςτθρίων κατά τθ διάρκεια τθσ αρχικισ άδειασ 
διαμονισ) εφόςον διαμζνουν μόνιμα ςτθ χϊρα 
 

 

9. ΑΝΑΝΕΩΗ/ΜΕΛΗ ΟΚΚΟΓΕΝΕΚΑ ΜΟΝΚΜΩΝ ΕΠΕΝΔΤΣΩΝ  - ΑΓΑΜΑ ΣΕΚΝΑ ΕΩ 21 
(Ν4251/14) 

 
 Ηλεκτρονικό παράβολο 16€  ( ΚΩΔ: 2119 = Σζλοσ εκτφπωςησ ηλεκτρ/κησ α.δ. ). 

 
 Ηλεκτρονικό παράβολο 150€  ( ΚΩΔ.: 2107 ). 

 
 Τζςςερισ (4) ζγχρωμεσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ςε φυςικι μορφι, οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των 

οποίων είναι  ίδιεσ  με  αυτζσ  των  διαβατθρίων,  όπωσ  κάκε  φορά  ιςχφουν,  κακϊσ  και ςε  
ψθφιακι  μορφι ςε οπτικό δίςκο αποκικευςθσ (CD) ςε μορφι γραφικϊν JPEG2000. 
 

 Επικυρωμζνο  αντίγραφο  ιςχφοντοσ  διαβατηρίου  ή  ταξιδιωτικοφ  εγγράφου 
αναγνωριςμζνου από  την χώρα  μασ  με  την  προβλεπόμενη,  όπου  απαιτείται, ιςχφουςα  
θεώρηςη  ειςόδου  με εξαίρεςθ  τουσ πολίτεσ τρίτων χωρϊν αντικειμενικά ςτεροφμενων 
διαβατθρίου, οι οποίοι αντί του διαβατθρίου ι του ταξιδιωτικοφ εγγράφου κα υποβάλλουν 
υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία κα αναφζρονται οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ  ι  καταςτάςεισ  για  τθν  
υφιςτάμενθ  προςωρινι  ι  μόνιμθ αντικειμενικι  αδυναμία  κατοχισ του  και  ςχετικά  ζγγραφα  
που  το  αποδεικνφουν (λ. χ.  ζγγραφο τθσ  προξενικισ  αρχισ  του  κράτουσ προζλευςθσ  του  
πολίτθ  τρίτθσ χϊρασ  επίςθμα  επικυρωμζνο και  μεταφραςμζνο,  ζγγραφο  δθμόςιασ ελλθνικισ 
αρχισ).  Σε  κάκε  περίπτωςθ  κα  προςκομίηεται ζγγραφο  δθμόςιασ  αρχισ, ελλθνικισ  ι  τθσ 
χϊρασ προζλευςθσ του πολίτθ τρίτθσ χϊρασ από το οποίο κα αντλοφνται τα ςτοιχεία ταυτότθτασ 
του ενδιαφερόμενου  (διαβατιριο,  αςχζτωσ λιξθσ  τθσ ιςχφοσ  του,  ταυτότθτα,  πιςτοποιθτικό  
γζννθςθσ, πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ, λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ).  
 

 Ακριβζσ φωτοαντίγραφο  προθγοφμενθσ άδειασ διαμονισ. 
 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει μεταβλθκεί θ οικογενειακι του κατάςταςθ και ςυνεχίηει να είναι 
άγαμοσ 
 

 Άδεια διαμονισ ι βεβαίωςθ κατάκεςθσ δικαιολογθτικϊν του ςυντθροφντοσ. 
 

 Αςφάλιςθ όμοια με του ςυντθροφντοσ  
 

 Αποδεικτικά ότι ιταν αςφαλιςμζνοι κατά τθ διάρκεια τθσ προθγοφμενθσ άδειασ (προςκόμιςθ 
όλων των ανανεϊςεων των ιδιωτικϊν αςφαλιςτθρίων κατά τθ διάρκεια τθσ αρχικισ άδειασ 
διαμονισ) εφόςον διαμζνουν μόνιμα ςτθ χϊρα. 
 



 

10. ΑΝΑΝΕΩΗ/ΜΕΛΗ ΟΚΚΟΓΕΝΕΚΑ ΜΟΝΚΜΩΝ ΕΠΕΝΔΤΣΩΝ - ΑΝΚΟΝΣΕ ΣΩΝ 
ΤΖΤΓΩΝ Η΄ ΤΝΣΡΟΦΩΝ (Ν4251/14) 

 
 Ηλεκτρονικό παράβολο 16€  ( ΚΩΔ: 2119 = Σζλοσ εκτφπωςησ ηλεκτρ/κησ α.δ. ). 

 
 Ηλεκτρονικό παράβολο 150€  ( ΚΩΔ.: 2107 ). 

 
 Τζςςερισ (4) ζγχρωμεσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ςε φυςικι μορφι, οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των 

οποίων είναι  ίδιεσ  με  αυτζσ  των  διαβατθρίων,  όπωσ  κάκε  φορά  ιςχφουν,  κακϊσ  και ςε  
ψθφιακι  μορφι  ςε οπτικό δίςκο αποκικευςθσ (CD) ςε μορφι γραφικϊν JPEG2000. 
 

 Επικυρωμζνο  αντίγραφο  ιςχφοντοσ  διαβατηρίου  ή  ταξιδιωτικοφ  εγγράφου 
αναγνωριςμζνου από  την χώρα  μασ  με  την  προβλεπόμενη,  όπου  απαιτείται, ιςχφουςα  
θεώρηςη  ειςόδου  με εξαίρεςθ  τουσ πολίτεσ τρίτων χωρϊν αντικειμενικά ςτεροφμενων 
διαβατθρίου, οι οποίοι αντί του διαβατθρίου ι του ταξιδιωτικοφ εγγράφου κα υποβάλλουν 
υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία κα αναφζρονται οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ  ι  καταςτάςεισ  για  τθν  
υφιςτάμενθ  προςωρινι  ι  μόνιμθ αντικειμενικι  αδυναμία  κατοχισ του  και  ςχετικά  ζγγραφα  
που  το  αποδεικνφουν (λ. χ.  ζγγραφο τθσ  προξενικισ  αρχισ  του  κράτουσ προζλευςθσ  του  
πολίτθ  τρίτθσ χϊρασ  επίςθμα  επικυρωμζνο και  μεταφραςμζνο,  ζγγραφο  δθμόςιασ ελλθνικισ 
αρχισ).  Σε  κάκε  περίπτωςθ  κα  προςκομίηεται ζγγραφο  δθμόςιασ  αρχισ, ελλθνικισ  ι  τθσ 
χϊρασ προζλευςθσ του πολίτθ τρίτθσ χϊρασ από το οποίο κα αντλοφνται τα ςτοιχεία ταυτότθτασ 
του ενδιαφερόμενου  (διαβατιριο,  αςχζτωσ λιξθσ  τθσ ιςχφοσ  του,  ταυτότθτα,  πιςτοποιθτικό  
γζννθςθσ, πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ, λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ).  
 

 Ακριβζσ φωτοαντίγραφο  προθγοφμενθσ άδειασ διαμονισ. 
 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει μεταβλθκεί θ οικογενειακι του κατάςταςθ  
 

 Άδεια διαμονισ ι βεβαίωςθ κατάκεςθσ δικαιολογθτικϊν του ςυντθροφντοσ. 
 

 Αςφάλιςθ όμοια με του ςυντθροφντοσ  


