
                               ΑΝΑΝΕΩΣΗ /ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ –  
ΕΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ Ή ΤΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ (Ν4251/14) 

 
 

 
 Ηλεκτρονικό παράβολο 16€  ( ΚΩΔ: 2119 = Τέλος εκτύπωσης ηλεκτρ/κης α.δ. ). 

 
 Ηλεκτρονικό παράβολο 150€  ( ΚΩΔ.: 2107 ). 

 
 Τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των 

οποίων είναι  ίδιες  με  αυτές  των  διαβατηρίων,  όπως  κάθε  φορά  ισχύουν,  καθώς  και σε  
ψηφιακή  μορφή  σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000. 
 

 Επικυρωμένο  αντίγραφο  ισχύοντος  διαβατηρίου  ή  ταξιδιωτικού  εγγράφου αναγνωρισμένου 
από  την χώρα  μας  με  την  προβλεπόμενη,  όπου  απαιτείται, ισχύουσα  θεώρηση  εισόδου  με 
εξαίρεση  τους πολίτες τρίτων χωρών αντικειμενικά στερούμενων διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του 
διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα 
αναφέρονται οι ιδιαίτερες συνθήκες  ή  καταστάσεις  για  την  υφιστάμενη  προσωρινή  ή  μόνιμη 
αντικειμενική  αδυναμία  κατοχής του  και  σχετικά  έγγραφα  που  το  αποδεικνύουν (λ. χ.  έγγραφο 
της  προξενικής  αρχής  του  κράτους προέλευσης  του  πολίτη  τρίτης χώρας  επίσημα  επικυρωμένο 
και  μεταφρασμένο,  έγγραφο  δημόσιας ελληνικής αρχής).  Σε  κάθε  περίπτωση  θα  προσκομίζεται 
έγγραφο  δημόσιας  αρχής, ελληνικής  ή  της χώρας προέλευσης του πολίτη τρίτης χώρας από το 
οποίο θα αντλούνται τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου  (διαβατήριο,  ασχέτως λήξης  της 
ισχύος  του,  ταυτότητα,  πιστοποιητικό  γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 
ληξιαρχική πράξη γέννησης).  
 

 Ακριβές φωτοαντίγραφο  προηγούμενης άδειας διαμονής. 
 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση 
 

 Ασφάλιση όμοια με του συντηρούντος  
 

 Αποδεικτικά ότι ήταν ασφαλισμένοι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης άδειας (προσκόμιση όλων 
των ανανεώσεων των ιδιωτικών ασφαλιστηρίων κατά τη διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής) 
εφόσον διαμένουν μόνιμα στη χώρα. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΝΑΝΕΩΣΗ /ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ  
- ΑΓΑΜΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (Ν4251/14) 

 
 
 

 
 Ηλεκτρονικό παράβολο 16€  ( ΚΩΔ: 2119 = Τέλος εκτύπωσης ηλεκτρ/κης α.δ. ). 

 
 Τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των 

οποίων είναι  ίδιες  με  αυτές  των  διαβατηρίων,  όπως  κάθε  φορά  ισχύουν,  καθώς  και σε 
ψηφιακή  μορφή  σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000. 
 

 Επικυρωμένο  αντίγραφο  ισχύοντος  διαβατηρίου  ή  ταξιδιωτικού  εγγράφου αναγνωρισμένου 
από  την χώρα  μας  με  την  προβλεπόμενη,  όπου  απαιτείται, ισχύουσα  θεώρηση  εισόδου  με 
εξαίρεση  τους πολίτες τρίτων χωρών αντικειμενικά στερούμενων διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του 
διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα 
αναφέρονται οι ιδιαίτερες συνθήκες  ή  καταστάσεις  για  την  υφιστάμενη  προσωρινή  ή  μόνιμη 
αντικειμενική  αδυναμία  κατοχής του  και  σχετικά  έγγραφα  που  το  αποδεικνύουν (λ. χ.  έγγραφο 
της  προξενικής  αρχής  του  κράτους προέλευσης  του  πολίτη  τρίτης χώρας  επίσημα  επικυρωμένο 
και  μεταφρασμένο,  έγγραφο  δημόσιας ελληνικής αρχής).  Σε  κάθε  περίπτωση  θα  προσκομίζεται 
έγγραφο  δημόσιας  αρχής, ελληνικής  ή  της χώρας προέλευσης του πολίτη τρίτης χώρας από το 
οποίο θα αντλούνται τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου  (διαβατήριο,  ασχέτως λήξης  της 
ισχύος  του,  ταυτότητα,  πιστοποιητικό  γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 
ληξιαρχική πράξη γέννησης).   
 

 Ακριβές φωτοαντίγραφο  προηγούμενης άδειας διαμονής. 
 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση 
 

 Άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών του συντηρούντος (μετά την αρχική 
χορήγηση). 
 

 Ασφάλιση όμοια με του συντηρούντος.  
 

 Αποδεικτικά ότι ήταν ασφαλισμένοι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης άδειας (προσκόμιση όλων 
των ανανεώσεων των ιδιωτικών ασφαλιστηρίων κατά τη διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής) 
εφόσον διαμένουν μόνιμα στη χώρα 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΝΑΝΕΩΣΗ/ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ   
- ΑΓΑΜΑ ΤΕΚΝΑ ΕΩΣ 21 (Ν4251/14) 

 
 
 

 Ηλεκτρονικό παράβολο 16€  ( ΚΩΔ: 2119 = Τέλος εκτύπωσης ηλεκτρ/κης α.δ. ). 
 

 Ηλεκτρονικό παράβολο 150€  ( ΚΩΔ.: 2107 ). 
 

 Τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των 
οποίων είναι  ίδιες  με  αυτές  των  διαβατηρίων,  όπως  κάθε  φορά  ισχύουν,  καθώς  και σε  
ψηφιακή  μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000. 
 

 Επικυρωμένο  αντίγραφο  ισχύοντος  διαβατηρίου  ή  ταξιδιωτικού  εγγράφου αναγνωρισμένου 
από  την χώρα  μας  με  την  προβλεπόμενη,  όπου  απαιτείται, ισχύουσα  θεώρηση  εισόδου  με 
εξαίρεση  τους πολίτες τρίτων χωρών αντικειμενικά στερούμενων διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του 
διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα 
αναφέρονται οι ιδιαίτερες συνθήκες  ή  καταστάσεις  για  την  υφιστάμενη  προσωρινή  ή  μόνιμη 
αντικειμενική  αδυναμία  κατοχής του  και  σχετικά  έγγραφα  που  το  αποδεικνύουν (λ. χ.  έγγραφο 
της  προξενικής  αρχής  του  κράτους προέλευσης  του  πολίτη  τρίτης χώρας  επίσημα  επικυρωμένο 
και  μεταφρασμένο,  έγγραφο  δημόσιας ελληνικής αρχής).  Σε  κάθε  περίπτωση  θα  προσκομίζεται 
έγγραφο  δημόσιας  αρχής, ελληνικής  ή  της χώρας προέλευσης του πολίτη τρίτης χώρας από το 
οποίο θα αντλούνται τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου  (διαβατήριο,  ασχέτως λήξης  της 
ισχύος  του,  ταυτότητα,  πιστοποιητικό  γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 
ληξιαρχική πράξη γέννησης).  
 

 Ακριβές φωτοαντίγραφο  προηγούμενης άδειας διαμονής. 
 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση και συνεχίζει να είναι 
άγαμος 
 

 Άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών του συντηρούντος. 
 

 Ασφάλιση όμοια με του συντηρούντος  
 

 Αποδεικτικά ότι ήταν ασφαλισμένοι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης άδειας (προσκόμιση όλων 
των ανανεώσεων των ιδιωτικών ασφαλιστηρίων κατά τη διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής) 
εφόσον διαμένουν μόνιμα στη χώρα. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΝΑΝΕΩΣΗ/ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ  

- ΑΝΙΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ Η΄ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ (Ν4251/14) 

 
 Ηλεκτρονικό παράβολο 16€  ( ΚΩΔ: 2119 = Τέλος εκτύπωσης ηλεκτρ/κης α.δ. ). 

 
 Ηλεκτρονικό παράβολο 150€  ( ΚΩΔ.: 2107 ). 

 
 Τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των 

οποίων είναι  ίδιες  με  αυτές  των  διαβατηρίων,  όπως  κάθε  φορά  ισχύουν,  καθώς  και σε  
ψηφιακή  μορφή  σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000. 
 

 Επικυρωμένο  αντίγραφο  ισχύοντος  διαβατηρίου  ή  ταξιδιωτικού  εγγράφου αναγνωρισμένου 
από  την χώρα  μας  με  την  προβλεπόμενη,  όπου  απαιτείται, ισχύουσα  θεώρηση  εισόδου  με 
εξαίρεση  τους πολίτες τρίτων χωρών αντικειμενικά στερούμενων διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του 
διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα 
αναφέρονται οι ιδιαίτερες συνθήκες  ή  καταστάσεις  για  την  υφιστάμενη  προσωρινή  ή  μόνιμη 
αντικειμενική  αδυναμία  κατοχής του  και  σχετικά  έγγραφα  που  το  αποδεικνύουν (λ. χ.  έγγραφο 
της  προξενικής  αρχής  του  κράτους προέλευσης  του  πολίτη  τρίτης χώρας  επίσημα  επικυρωμένο 
και  μεταφρασμένο,  έγγραφο  δημόσιας ελληνικής αρχής).  Σε  κάθε  περίπτωση  θα  προσκομίζεται 
έγγραφο  δημόσιας  αρχής, ελληνικής  ή  της χώρας προέλευσης του πολίτη τρίτης χώρας από το 
οποίο θα αντλούνται τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου  (διαβατήριο,  ασχέτως λήξης  της 
ισχύος  του,  ταυτότητα,  πιστοποιητικό  γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 
ληξιαρχική πράξη γέννησης).  
 

 Ακριβές φωτοαντίγραφο  προηγούμενης άδειας διαμονής. 
 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση  
 

 Άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών του συντηρούντος. 
 

 Ασφάλιση όμοια με του συντηρούντος  
 
 

 
 
 
 



ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ (Ν4251/14) 

 
 

 Ηλεκτρονικό παράβολο 16€ ( ΚΩΔ: 2119 = Τέλος εκτύπωσης ηλεκτρ/κης α.δ. ). 
 

 Ηλεκτρονικό παράβολο 2000€  ( ΚΩΔ.: 2112 ). 
 

 Τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές 
προδιαγραφές των οποίων είναι  ίδιες  με  αυτές  των  διαβατηρίων,  όπως  κάθε  φορά  
ισχύουν,  καθώς  και σε  ψηφιακή μορφή  σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή 
γραφικών JPEG2000. 

 
 Επικυρωμένο  αντίγραφο  ισχύοντος  διαβατηρίου  ή  ταξιδιωτικού  εγγράφου 

αναγνωρισμένου  από  την χώρα  μας  με  εξαίρεση  τους πολίτες τρίτων χωρών 
αντικειμενικά στερούμενων διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού 
εγγράφου θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρονται οι ιδιαίτερες 
συνθήκες  ή  καταστάσεις  για  την  υφιστάμενη προσωρινή  ή  μόνιμη αντικειμενική  
αδυναμία  κατοχής του  και  σχετικά  έγγραφα που  το  αποδεικνύουν (λ. χ.  έγγραφο  της  
προξενικής  αρχής  του  κράτους προέλευσης  του  πολίτη  τρίτης χώρας  επίσημα  
επικυρωμένο  και  μεταφρασμένο, έγγραφο  δημόσιας ελληνικής αρχής).  Σε  κάθε  
περίπτωση  θα  προσκομίζεται έγγραφο  δημόσιας  αρχής, ελληνικής  ή  της χώρας 
προέλευσης του πολίτη τρίτης χώρας από το οποίο θα αντλούνται τα στοιχεία ταυτότητας 
του ενδιαφερόμενου (διαβατήριο,  ασχέτως λήξης  της  ισχύος  του,  ταυτότητα,  
πιστοποιητικό  γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη 
γέννησης).  
 

 Ακριβές φωτοαντίγραφο  προηγούμενης άδειας διαμονής. 
 

 Αποδεικτικά έγγραφα ή πιστοποιητικά ότι η ακίνητη περιουσία παραμένει, στην κυριότητα 
και νομή του ενδιαφερομένου (πρόσφατο πιστοποιητικό βαρών ή φύλλο ακινήτου 
κτηματολογίου). 

 
 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας 

και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.   
 

 Αποδεικτικά ότι ήταν ασφαλισμένοι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης άδειας 
(προσκόμιση όλων των ανανεώσεων των ιδιωτικών ασφαλιστηρίων κατά τη διάρκεια της 
αρχικής άδειας διαμονής με την προυπόθεση ότι διέμεναν μόνιμα στη χώρα). 

 
 

 

 



ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ (Ν.4251/14) 

(ΑΡΘΡΟ 20Β) 

 

 Ηλεκτρονικό παράβολο 16€ ( ΚΩΔ: 2119 = Τέλος εκτύπωσης ηλεκτρ/κης α.δ. ). 
 Ηλεκτρονικό παράβολο 2000€  ( ΚΩΔ.: 2112 ). 
 Τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές 

προδιαγραφές των οποίων είναι  ίδιες  με  αυτές  των  διαβατηρίων,  όπως  κάθε  φορά  
ισχύουν,  καθώς  και σε  ψηφιακή  μορφή  σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή 
γραφικών JPEG2000. 

 Λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων καθώς και δείγματος υπογραφής. 
 Επικυρωμένο  αντίγραφο  ισχύοντος  διαβατηρίου  ή  ταξιδιωτικού  εγγράφου 

αναγνωρισμένου  από  την χώρα  μας  με  την  προβλεπόμενη,  όπου  απαιτείται, 
ισχύουσα  θεώρηση  εισόδου,  με  εξαίρεση  τους πολίτες τρίτων χωρών αντικειμενικά 
στερούμενων διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα 
υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρονται οι ιδιαίτερες συνθήκες  ή  
καταστάσεις  για  την  υφιστάμενη  προσωρινή  ή  μόνιμη αντικειμενική  αδυναμία  κατοχής 
του  και  σχετικά  έγγραφα  που  το  αποδεικνύουν (λ. χ.  έγγραφο  της  προξενικής  αρχής  
του  κράτους προέλευσης  του  πολίτη  τρίτης χώρας  επίσημα  επικυρωμένο  και  
μεταφρασμένο,  έγγραφο  δημόσιας ελληνικής αρχής).  Σε  κάθε  περίπτωση  θα  
προσκομίζεται  έγγραφο  δημόσιας  αρχής, ελληνικής  ή  της χώρας προέλευσης του πολίτη 
τρίτης χώρας από το οποίο θα αντλούνται τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου  
(διαβατήριο,  ασχέτως λήξης  της  ισχύος  του,  ταυτότητα,  πιστοποιητικό  γέννησης, 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γέννησης).  

 
 Ισχύουσα θεώρηση  εισόδου ή ισχυρή άδεια διαμονής 

 
 Βεβαίωση του συμβολαιογράφου που συνέταξε τις συμβολαιογραφικές πράξεις 

μεταβίβασης ή τις συμβάσεις μίσθωσης (στην περίπτωση 2της παρ.Β του άρθρου 
20/ν.4251/2014), με την οποία βεβαιώονονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων μερών, τα 
στοιχεία του ακινήτου,ο τρόπος καταβολής του συμφωνηθέντου τιμήματος ή μισθώματος, 
και όλα τα ειδικότερα στοιχεία διενέργειας της πληρωμής, η ύπαρξη τυχόν διαλυτικής 
αίρεσης καθώς και αν το συγκεκριμένο ακίνητο έχει χρησιμοποιηθεί από τον πωλητή για την 
έκδοση νόμιμης άδειας μόνιμου επενδυτή (εάν ο πωλητής είναι υπήκοος τρίτης χώρας). 
ή 
Συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης ακινήτου ή συμβάσεις μίσθωσης. 
 

 Αποδεικτικό μεταγραφής του συμβολαίου από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο 
 

 Πιστοποιητικό υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου από το οποίο να προκύπτει η 
μη ύπαρξη βαρών 
 

 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, για 
την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, όπως προβλέπεται 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. (ΚΥΑ 53821/21-10-2014). 

 

 
Επίσης δικαιολογητικά που επιθυμούνται κατά την υποβολή για χορήγηση άδειας διαμονής προς 
επιβεβαίωση των στοιχείων του επενδυτή: 

 Πιστοποιητικό γέννησης επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά και με 
λατινικούς χαρακτήρες. 

 Φωτοτυπίες των επιταγών ή των εμβασμάτων που αναγράφονται στο συμβόλαιο 
 

 



ΧΟΡΗΓΗΣΗ/ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ –  
ΕΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ Ή ΤΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ (Ν4251/14) 

 
 

 
 Ηλεκτρονικό παράβολο 16€  ( ΚΩΔ: 2119 = Τέλος εκτύπωσης ηλεκτρ/κης α.δ. ). 
 Ηλεκτρονικό παράβολο 150€  ( ΚΩΔ.: 2107 ). 
 Τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των 

οποίων είναι  ίδιες  με  αυτές  των  διαβατηρίων,  όπως  κάθε  φορά  ισχύουν,  καθώς  και σε  
ψηφιακή  μορφή  σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000. 
 

 Επικυρωμένο  αντίγραφο  ισχύοντος  διαβατηρίου  ή  ταξιδιωτικού  εγγράφου αναγνωρισμένου  
από  την χώρα  μας  με  την  προβλεπόμενη,  όπου  απαιτείται, ισχύουσα  θεώρηση  εισόδου  με  
εξαίρεση  τους πολίτες τρίτων χωρών αντικειμενικά στερούμενων διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του 
διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα 
αναφέρονται οι ιδιαίτερες συνθήκες  ή  καταστάσεις  για  την  υφιστάμενη  προσωρινή  ή  μόνιμη 
αντικειμενική  αδυναμία  κατοχής του  και  σχετικά  έγγραφα  που  το  αποδεικνύουν (λ. χ.  έγγραφο  
της  προξενικής  αρχής  του  κράτους προέλευσης  του  πολίτη  τρίτης χώρας  επίσημα  επικυρωμένο  
και  μεταφρασμένο,  έγγραφο  δημόσιας ελληνικής αρχής).  Σε  κάθε  περίπτωση  θα  προσκομίζεται  
έγγραφο  δημόσιας  αρχής, ελληνικής  ή  της χώρας προέλευσης του πολίτη τρίτης χώρας από το 
οποίο θα αντλούνται τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου  (διαβατήριο,  ασχέτως λήξης  της  
ισχύος  του,  ταυτότητα,  πιστοποιητικό  γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 
ληξιαρχική πράξη γέννησης).  
 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση 
 

 Πρόσφατο (εντός εξαμήνου) πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός με 
σφραγίδα Χάγης ή για τις εκτός σύμβασης της Χάγης χώρες με θεώρηση του αρμοδίου υπουργείου 
Εξωτερικών και επικύρωση του γνησίου της υπογραφής από Ελληνικό Προξενείο, επικυρωμένο και 
μεταφρασμένο ή στην περίπτωση σύναψης συμφώνου συμβίωσης, το οποίο θα πρέπει να έχει 
συναφθεί στην Ελλάδα, υποβάλλεται ληξιαρχική πράξη σύναψης συμφώνου συμβίωσης ελληνικής 
δημόσιας αρχής. 
 

 Ασφάλιση όμοια με του συντηρούντος  
 

Επίσης δικαιολογητικά που επιθυμούνται κατά την υποβολή για χορήγηση άδειας διαμονής προς 
επιβεβαίωση των στοιχείων του αιτούντα: 

 Πιστοποιητικό γέννησης επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά και με λατινικούς 
χαρακτήρες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΧΟΡΗΓΗΣΗ/ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ  
- ΑΓΑΜΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (Ν4251/14) 

 
 
 

 
 Ηλεκτρονικό παράβολο 16€  ( ΚΩΔ: 2119 = Τέλος εκτύπωσης ηλεκτρ/κης α.δ. ). 

 
 Τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των 

οποίων είναι  ίδιες  με  αυτές  των  διαβατηρίων,  όπως  κάθε  φορά  ισχύουν,  καθώς  και σε 
ψηφιακή  μορφή  σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000. 
 

 Επικυρωμένο  αντίγραφο  ισχύοντος  διαβατηρίου  ή  ταξιδιωτικού  εγγράφου αναγνωρισμένου  
από  την χώρα  μας  με  την  προβλεπόμενη,  όπου  απαιτείται, ισχύουσα  θεώρηση  εισόδου  με  
εξαίρεση  τους πολίτες τρίτων χωρών αντικειμενικά στερούμενων διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του 
διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα 
αναφέρονται οι ιδιαίτερες συνθήκες  ή  καταστάσεις  για  την  υφιστάμενη  προσωρινή  ή  μόνιμη 
αντικειμενική  αδυναμία  κατοχής του  και  σχετικά  έγγραφα  που  το  αποδεικνύουν (λ. χ.  έγγραφο  
της  προξενικής  αρχής  του  κράτους προέλευσης  του  πολίτη  τρίτης χώρας  επίσημα  επικυρωμένο  
και  μεταφρασμένο,  έγγραφο  δημόσιας ελληνικής αρχής).  Σε  κάθε  περίπτωση  θα  προσκομίζεται  
έγγραφο  δημόσιας  αρχής, ελληνικής  ή  της χώρας προέλευσης του πολίτη τρίτης χώρας από το 
οποίο θα αντλούνται τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου  (διαβατήριο,  ασχέτως λήξης  της  
ισχύος  του,  ταυτότητα,  πιστοποιητικό  γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 
ληξιαρχική πράξη γέννησης).  

  
 Ισχύουσα θεώρηση  εισόδου ή ισχυρή άδεια διαμονής 

 
 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση 

 
 Πρόσφατο (εντός εξαμήνου) πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός  με 

σφραγίδα Χάγης ή για τις εκτός σύμβασης της Χάγης χώρες με θεώρηση του αρμοδίου υπουργείου 
Εξωτερικών και επικύρωση του γνησίου της υπογραφής από Ελληνικό Προξενείο, επικυρωμένο και 
μεταφρασμένο. 
 

 Άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών του συντηρούντος. 
 

 Ασφάλιση όμοια με του συντηρούντος  
 
 

 
Επίσης δικαιολογητικά που επιθυμούνται κατά την υποβολή για χορήγηση άδειας διαμονής προς 
επιβεβαίωση των στοιχείων του αιτούντα: 

 Πιστοποιητικό γέννησης επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά και με λατινικούς 
χαρακτήρες. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ/ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ   

- ΑΓΑΜΑ ΤΕΚΝΑ ΕΩΣ 21 (Ν4251/14) 
 
 
 

 Ηλεκτρονικό παράβολο 16€  ( ΚΩΔ: 2119 = Τέλος εκτύπωσης ηλεκτρ/κης α.δ. ). 
 

 Ηλεκτρονικό παράβολο 150€  ( ΚΩΔ.: 2107 ). 
 

 Τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές 
των οποίων είναι  ίδιες  με  αυτές  των  διαβατηρίων,  όπως  κάθε  φορά  ισχύουν,  καθώς  και 
σε  ψηφιακή  μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000. 
 

 Επικυρωμένο  αντίγραφο  ισχύοντος  διαβατηρίου  ή  ταξιδιωτικού  εγγράφου 
αναγνωρισμένου  από  την χώρα  μας  με  την  προβλεπόμενη,  όπου  απαιτείται, 
ισχύουσα  θεώρηση  εισόδου  με  εξαίρεση  τους πολίτες τρίτων χωρών αντικειμενικά 
στερούμενων διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα 
υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρονται οι ιδιαίτερες συνθήκες  ή  
καταστάσεις  για  την  υφιστάμενη  προσωρινή  ή  μόνιμη αντικειμενική  αδυναμία  κατοχής του  
και  σχετικά  έγγραφα  που  το  αποδεικνύουν (λ. χ.  έγγραφο  της  προξενικής  αρχής  του  
κράτους προέλευσης  του  πολίτη  τρίτης χώρας  επίσημα  επικυρωμένο  και  μεταφρασμένο,  
έγγραφο  δημόσιας ελληνικής αρχής).  Σε  κάθε  περίπτωση  θα  προσκομίζεται  έγγραφο  
δημόσιας  αρχής, ελληνικής  ή  της χώρας προέλευσης του πολίτη τρίτης χώρας από το οποίο 
θα αντλούνται τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου  (διαβατήριο,  ασχέτως λήξης  της  
ισχύος  του,  ταυτότητα,  πιστοποιητικό  γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 
ληξιαρχική πράξη γέννησης).  

  
 Ισχύουσα θεώρηση  εισόδου ή ισχυρή άδεια διαμονής 

 
 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση και συνεχίζει να είναι 

άγαμος 
 

 Πρόσφατο (εντός εξαμήνου) πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός  με 
σφραγίδα Χάγης ή για τις εκτός σύμβασης της Χάγης χώρες με θεώρηση του αρμοδίου 
υπουργείου Εξωτερικών και επικύρωση του γνησίου της υπογραφής από Ελληνικό Προξενείο, 
επικυρωμένο και μεταφρασμένο. 
 

 Άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών του συντηρούντος. 
 

 Ασφάλιση όμοια με του συντηρούντος  
 

 
 
Επίσης δικαιολογητικά που επιθυμούνται κατά την υποβολή για χορήγηση άδειας διαμονής 
προς επιβεβαίωση των στοιχείων του αιτούντα: 

 Πιστοποιητικό γέννησης επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά και με 
λατινικούς χαρακτήρες. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ΧΟΡΗΓΗΣΗ/ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ  

- ΑΝΙΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ Η΄ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ (Ν4251/14) 

 
 Ηλεκτρονικό παράβολο 16€  ( ΚΩΔ: 2119 = Τέλος εκτύπωσης ηλεκτρ/κης α.δ. ). 

 
 Ηλεκτρονικό παράβολο 150€  ( ΚΩΔ.: 2107 ). 

 
 Τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές 

των οποίων είναι  ίδιες  με  αυτές  των  διαβατηρίων,  όπως  κάθε  φορά  ισχύουν,  καθώς  και 
σε  ψηφιακή  μορφή  σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000. 
 

 Επικυρωμένο  αντίγραφο  ισχύοντος  διαβατηρίου  ή  ταξιδιωτικού  εγγράφου 
αναγνωρισμένου  από  την χώρα  μας  με  την  προβλεπόμενη,  όπου  απαιτείται, 
ισχύουσα  θεώρηση  εισόδου  με  εξαίρεση  τους πολίτες τρίτων χωρών αντικειμενικά 
στερούμενων διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα 
υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρονται οι ιδιαίτερες συνθήκες  ή  
καταστάσεις  για  την  υφιστάμενη  προσωρινή  ή  μόνιμη αντικειμενική  αδυναμία  κατοχής του  
και  σχετικά  έγγραφα  που  το  αποδεικνύουν (λ. χ.  έγγραφο  της  προξενικής  αρχής  του  
κράτους προέλευσης  του  πολίτη  τρίτης χώρας  επίσημα  επικυρωμένο  και  μεταφρασμένο,  
έγγραφο  δημόσιας ελληνικής αρχής).  Σε  κάθε  περίπτωση  θα  προσκομίζεται  έγγραφο  
δημόσιας  αρχής, ελληνικής  ή  της χώρας προέλευσης του πολίτη τρίτης χώρας από το οποίο 
θα αντλούνται τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου  (διαβατήριο,  ασχέτως λήξης  της  
ισχύος  του,  ταυτότητα,  πιστοποιητικό  γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 
ληξιαρχική πράξη γέννησης).  

 
 Ισχύουσα θεώρηση  εισόδου ή ισχυρή άδεια διαμονής 

 
 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση  

 
 Πρόσφατο (εντός εξαμήνου) πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός με 

σφραγίδα Χάγης ή για τις εκτός σύμβασης της Χάγης χώρες με θεώρηση του αρμοδίου 
υπουργείου Εξωτερικών και επικύρωση του γνησίου της υπογραφής από Ελληνικό Προξενείο, 
επικυρωμένο και μεταφρασμένο  
 

 Άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών του συντηρούντος. 
 

 Ασφάλιση όμοια με του συντηρούντος  
 
 

 
 
Επίσης δικαιολογητικά που επιθυμούνται κατά την υποβολή για χορήγηση άδειας διαμονής 
προς επιβεβαίωση των στοιχείων του αιτούντα: 

 Πιστοποιητικό γέννησης επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά και με 
λατινικούς χαρακτήρες. 
 

 

 


