
 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
Εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου.Αρχική χορήγηση ή πρώτη 
ανανέωση(αλλαγή σκοπού) 
 
Διάρκεια: 2 έτη 
1. Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου που καλύπτει το διάστημα 
ισχύος της τελευταίας άδειας διαμονής, όπου απαντάται. 
2. Θεώρηση εισόδου τύπου D (μετάκληση) ή Άδεια διαμονής 
3. Ηλεκτρονικό παράβολο 150 ευρώ (κωδ.παρ.2107) 
4. Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο δημόσιο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ-ΟΓΑ-ΟΑΕΕ) για την 
κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος  
5. Τέσσερις (4) πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (40x60mm χωρίς πλαίσιο – υψηλής 
ανάλυσης – σε λευκό φόντο – ουδέτερη έκφραση κλπ.) καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο 
αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG 2000. 
6. Τέλος κόστους κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ κωδ.2119). 
7. Επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο από 
το οποίο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης. Στη μετάφραση θα πρέπει ο τόπος γέννησης να 
αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικούς χαρακτήρες. (Προσκομίζεται μόνο σε περίπτωση που δεν αποτυπώνεται στο 
διαβατήριο η πόλη γέννησης με λατινικούς χαρακτήρες) 
 8. Νόμιμο αποδεικτικό μόνιμης διαμονής 
 
 
Εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου.Ανανέωση 
 
Διάρκεια: 3 έτη 
1. Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου που καλύπτει το διάστημα 
ισχύος της τελευταίας άδειας διαμονής. 
2. Άδεια διαμονής 
3. Ηλεκτρονικό παράβολο 150 ευρώ (κωδ.παρ.2107) 
4. Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας δημοσίου ασφαλιστικού φορέα (ΕΦΚΑ με προσκόμιση: Α.Μ.Α. – 
Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.) 
5. Ελάχιστες ημέρες ασφάλισης ή ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, 
όπως αυτά καθορίζονται από την εκάστοτε Κ.Υ.Α. 
6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της φορολογικής δήλωσης για το  προηγούμενο φορολογικό έτος                                                                                                                                             
7 Τέσσερις (4) πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ( 40x60mm χωρίς πλαίσιο – υψηλής 
ανάλυσης – σε λευκό φόντο – ουδέτερη έκφραση κλπ.) καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο 
αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG 2000. 
8. Τέλος κόστους κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ κωδ.2119). 
9. Επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο από 
το οποίο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης. Στη μετάφραση θα πρέπει ο τόπος γέννησης να 
αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικούς χαρακτήρες. (Προσκομίζεται μόνο σε περίπτωση που δεν αποτυπώνεται στο 
διαβατήριο η πόλη γέννησης με λατινικούς χαρακτήρες) 
10. Νόμιμο αποδεικτικό μόνιμης διαμονής 
 
 
 
 
Εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου-Μη υπαγωγή σε επί μακρόν(από 
δεκαετία) 
 
Διάρκεια: 3 έτη 
1. Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων των διαβατηρίων ή ταξιδιωτικών εγγράφων που καλύπτουν την 
τελευταία δεκαετία πριν την ανανέωση 
2. Άδεια διαμονής 
3. Ηλεκτρονικό παράβολο 150 ευρώ (κωδ.παρ.2107) 



4. Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας δημοσίου ασφαλιστικού φορέα (ΕΦΚΑ με προσκόμιση Α.Μ.Α. – 
Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ) 
5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της φορολογικής δήλωσης για το προηγούμενο φορολογικό έτος  
6.  Τέσσερις (4) πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ( 40x60mm χωρίς πλαίσιο /υψηλής 
ανάλυσης/ σε λευκό φόντο/ ουδέτερη έκφραση κλπ.) καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο 
αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG 2000. 
7. Τέλος κόστους κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ κωδ.2119). 
8 Επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο από 
το οποίο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης. Στη μετάφραση θα πρέπει ο τόπος γέννησης να 
αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικούς χαρακτήρες. (Προσκομίζεται μόνο σε περίπτωση που δεν αποτυπώνεται στο 
διαβατήριο η πόλη γέννησης με λατινικούς χαρακτήρες) 
9. Νόμιμο αποδεικτικό μόνιμης διαμονής 
 
 
 


