
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ(Ν.4251/14 Άρθρο 90) 

Δικαιολογητικά  

 o 1 φάκελο  

 o Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, αποκλειστικά 
και μόνο τύπου διαβατηρίου καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο 
αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000).  

 o Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος ολοσέλιδου διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού 
εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.  

 Ακριβές φωτοαντίγραφο  προηγούμενης άδειας διαμονής. 

 o Ε-παράβολο Απόδειξη καταβολής τέλους (16€) {κωδ: 2119} ΚΕΠ ή www.gsis.gr 
για την έκδοση του αυτοτελούς.  

 
 
 
 
 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ(Ν.4251 Άρθρο 90) 
 

Αφορά υπηκόους τρίτης χώρας που διαμένουν στην Ελλάδα, νόμιμα και αδιάλειπτα, κατά τα 
πέντε έτη αμέσως πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση άδειας 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.  

Δικαιολογητικά Αρχικής Χορήγησης  

 o 1 φάκελο  

 o Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, αποκλειστικά 
και μόνο τύπου διαβατηρίου καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο 
αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000).  

 o Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος ολοσέλιδου διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού 
εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας. (Σε περίπτωση μη αναγραφής του 
τόπου γέννησης (πόλη) στα λατινικά στο διαβατήριο θα πρέπει να προσκομίσετε 
επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα μεταφρασμένο 
και νόμιμα επικυρωμένο)  

 Ακριβές φωτοαντίγραφο προηγούμενης άδειας διαμονής 

 o Ε-παράβολο Απόδειξη καταβολής τέλους (16€) {κωδ: 2119} ΚΕΠ ή www.gsis.gr για 
την έκδοση του αυτοτελούς.  

  Ε-παράβολο Απόδειξη καταβολής τέλους (150€) {κωδ: 2107} ΚΕΠ ή www.gsis.gr 



Η ΜΗ καταβολή του παραβόλου ισχύει ΜΟΝΟ για του αιτούντες που κατείχαν 
άδεια διαμονής ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ. 
 

 o Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (7.640€ 

καθαρά από εργασία+ 10% για τα μέλη της οικογένειας-8.400€) 

 o Ασφαλιστική ικανότητα (ΑΜΚΑ-ΑΜΑ)  

 o Επικυρωμένο συμβόλαιο αγοράς κατοικίας ή θεωρημένη σύμβαση μίσθωσης 
κατοικίας (taxisnet).  

 o Ειδικό πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων 
ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης ή 
Τίτλο αποφοίτησης της υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης από ελληνικό 
σχολείο στην Ελλάδα ή Τίτλο αποφοίτησης από λύκεια του εξωτερικού τα οποία 
ανήκουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ή Αναγνωρισμένο τίτλο αποφοίτησης 
από τμήματα ελληνικής γλώσσας πανεπιστημίων του εξωτερικού ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 ή Δελτίο Μόνιμης Διαμονής μέλους 
οικογένειας Έλληνα ή Σχετική εισήγηση από επιτροπή πολιτογράφησης του άρθρου 
12 του ΚΕΙ ή Αποδεικτικά νόμιμης δωδεκαετούς διαμονής στην Ελλάδα κατά τη 
στιγμή υποβολής της αίτησης.  


