
Σύζυγος/Σύντροφος Έλληνα/ίδας άρθρο 82 (Ν4251/14) / Αρχική Χορήγηση ή αλλαγή
σκοπού διαμονής   (Διάρκεια 5 έτη)   

1.   Φωτοαντίγραφο  όλων  των  σελίδων  ισχύοντος  διαβατηρίου.   
2. Άδεια διαμονής ή αντίγραφο ενός εκ των ακόλουθων εγγράφων που πιστοποιούν νόμιμη
διαμονή στην Ελλάδα: Θεώρηση εισόδου τύπου C/ σφραγίδα εισόδου ή βεβαίωση τύπου Α΄⃰
ή  ειδική  βεβαίωση νόμιμης  διαμονής  ή  Ε.Δ.Τ.Ο.  ή  Δελτίο  αναγνωρισμένου  δικαιούχου
διεθνούς προστασίας ή Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία και αποδεικτικά στοιχεία ότι
διαμένει  ένα  τουλάχιστον  έτος  στην  Ελλάδα  πριν  τη  σύναψη  του  γάμου/συμφώνου
συμβίωσης,  ή  άδεια  διαμονής  από  άλλο  κράτος  μέλος  εφόσον  αποδεικνύεται  κατά  την
ημερομηνία  υποβολής  η  μη  παρέλευση  τριμήνου  από  την  ημερομηνία  εισόδου
3. Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας (άμεσης ή έμμεσης) δημοσίου ασφαλιστικού φορέα
(ΕΦΚΑ  με  προσκόμιση:  Α.Μ.Α.  –  Α.Μ.Κ.Α.  –  Α.Φ.Μ.)

ή  Ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  ιδιωτικού  φορέα  ασφάλισης
4. Ληξιαρχική πράξη γάμου ελληνικής αρχής (από το Ειδικό Ληξιαρχείο αν ο γάμος έγινε
στο  εξωτερικό)  και  Πρόσφατο  πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης  του/της
Έλληνα/νίδας  (Σε  περίπτωση  γάμου)
ή
Ληξιαρχική πράξη καταχώρισης του συμφώνου συμβίωσης  και πρόσφατο Πιστοποιητικό
οικογενειακής  κατάστασης  του/της  Έλληνα/νίδας  και πρόσφατο  Πιστοποιητικό
οικογενειακής  κατάστασης  του/της  συζύγου/συντρόφου  πολίτη  τρίτης  χώρας  επίσημα

επικυρωμένο και μεταφρασμένο και υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ότι το σύμφωνο
είναι  σε  ισχύ.   (Σε  περίπτωση  συμφώνου  συμβίωσης)
5. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της Έλληνα/νίδας
6. Επικυρωμένο  συμβόλαιο  αγοράς  κατοικίας  ή  θεωρημένη  σύμβαση  μίσθωσης
κατοικίας  (taxisnet).
7.  Δικαιολογητικά  για  την  έκδοση  της  κάρτας  :
(α) 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.
(β) Τέλος  κόστους  κάρτας  αυτοτελούς  εγγράφου  16  ευρώ  (e-παράβολο/  κωδ.2119).
(γ) 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  )  

◌⃰ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε περίπτωση κατοχής  Βεβαίωσης  κατάθεσης  αίτησης  τύπου  Α (Μπλέ  Βεβαίωση)
εκδοθείσας από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής λόγω σύναψης συμφώνου
συμβίωσης, δεν είναι δυνατή η εκ νέου υποβολή αίτησης με αυτόν τον νομιμοποιητικό
τίτλο  για  τη  χορήγηση  άδειας  διαμονής  συντρόφου  Έλληνα/ίδας  με  σύμφωνο
συμβίωσης.

Όλα  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  να  προσκομισθούν  σε  φωτοαντίγραφα  και
πρωτότυπα σε φάκελο με λάστιχα. 



Σύζυγος/Σύντροφος  Έλληνα/ίδας  -  Μη  κατοχύρωση  Μόνιμης  Διαμονής  άρθρο  82
(Ν4251/14) - Ανανέωση (  Διάρκεια   5 έτη)   

1.   Φωτοαντίγραφο  όλων  των  σελίδων  του  ισχύοντος  διαβατηρίου.
2.  Φωτοαντίγραφο  Άδεια  διαμονής
3. Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας (άμεσης ή έμμεσης) δημοσίου ασφαλιστικού φορέα
(ΕΦΚΑ  με  προσκόμιση:  Α.Μ.Α.  –  Α.Μ.Κ.Α.  –  Α.Φ.Μ.)
ή  Ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  ιδιωτικού  φορέα  ασφάλισης
4.  Πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης  του/της  Έλληνα/ίδας
ή
Αντίγραφο της υποβληθείσας αγωγής διαζυγίου από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι ο
γάμος  διήρκεσε  τρία  τουλάχιστον  έτη  εκ  των  οποίων  το  ένα  στην  Ελλάδα
ή
Αντίγραφο σύμβασης μίσθωσης κατοικίας από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι πριν
την διακοπή της συγκατοίκησης ο γάμος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη εκ των οποίων το
ένα  στην  Ελλάδα
5.  Αποδεικτικά  στοιχεία  για  την  ύπαρξη  πόρων  διαβίωσης (απαιτούνται  μόνο  στην
περίπτωση διάστασης / αγωγής διαζυγίου )
6.   Εκκαθαριστικό  εφορίας  τελευταίου  έτους.  
7.  Δικαιολογητικά  για  την  έκδοση  της  κάρτας  :
(α) 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.
(β) Τέλος  κόστους  κάρτας  αυτοτελούς  εγγράφου  16  ευρώ  (e-παράβολο/  κωδ.2119).
(γ) 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)

Όλα  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  να  προσκομισθούν  σε  φωτοαντίγραφα  και
πρωτότυπα σε φάκελο με λάστιχα. 



Κατιόντες άρθρο 82 (Ν4251/14) / Αρχική Χορήγηση ή αλλαγή σκοπού διαμονής     

1.   Φωτοαντίγραφο  όλων  των  σελίδων  του  ισχύοντος  διαβατηρίου  
2. Άδεια διαμονής ή αντίγραφο ενός εκ των ακόλουθων εγγράφων που πιστοποιούν νόμιμη
διαμονή στην Ελλάδα: Θεώρηση εισόδου τύπου C/σφραγίδα εισόδου ή βεβαίωση τύπου Α ή
ειδική  βεβαίωση  νόμιμης  διαμονής  ή  Ε.Δ.Τ.Ο.  ή  Δελτίο  αναγνωρισμένου  δικαιούχου
διεθνούς προστασίας ή Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία και αποδεικτικά στοιχεία ότι
διαμένει  ένα  τουλάχιστον  έτος  στην  Ελλάδα  πριν  τη  σύναψη  του  γάμου/συμφώνου
συμβίωσης,  ή  άδεια  διαμονής  από  άλλο  κράτος  μέλος  εφόσον  αποδεικνύεται  κατά  την
ημερομηνία  υποβολής  η  μη  παρέλευση  τριμήνου  από  την  ημερομηνία  εισόδου
3. Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας (άμεσης ή έμμεσης) δημοσίου ασφαλιστικού φορέα
(ΕΦΚΑ  με  προσκόμιση:  Α.Μ.Α.  –  Α.Μ.Κ.Α.  –  Α.Φ.Μ.)
ή  Ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  ιδιωτικού  φορέα  ασφάλισης
4.  Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσημο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής,
επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός
με  τον/την  Έλληνα/ίδα  ή  τον  έτερο  των  συζύγων/συντρόφων
5. Υπεύθυνη δήλωση του/της Έλληνα/ίδας ότι συγκατοικούν και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα
συντήρησης  και  διαβίωσης  των  κατιόντων  στην  Ελλάδα
6.  Ακριβές  αντίγραφο  του  αστυνομικού  δελτίου  ταυτότητας  του/της  Έλληνα/ίδας
7.  Πρόσφατη  ληξιαρχική  πράξη  γάμου  και  Πιστοποιητικού  οικογενειακής  κατάστασης
του/της  Έλληνα/ίδας
8. Τεκμηριωμένες αποδείξεις υλικής εξάρτησης από τον/την Έλληνα/ίδα ή τον έτερο των
συζύγων  στην  Ελλάδα  ή  στην  αλλοδαπή  και  υπεύθυνη  δήλωση  του  συντηρούντος  ότι
εξακολουθούν  να  συντηρούνται.  Η  απόδειξη  μπορεί  να  έχει  τη  μορφή  εγγράφου
χορηγηθέντος  από αρμόδια  αρχή της  χώρας καταγωγής ή  συνήθους διαμονής,  το  οποίο
πιστοποιεί ότι το εν λόγω μέλος της οικογένειας συντηρείται από τον/την Έλληνα/ίδα ή τον
έτερο των συζύγων/συντρόφων ή συμβίωνε κάτω από τη στέγη του/της στην εν λόγω χώρα
ή ότι υφίστανται σοβαροί λόγοι υγείας, που καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική
τους φροντίδα από τον/την Έλληνα/ίδα ή τον έτερο των συζύγων/συντρόφων. Οι αποδείξεις
μπορεί  να  έχουν  τη  μορφή:
– εγγράφου χορηγηθέντος από αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή συνήθους διαμονής,
το  οποίο  πιστοποιεί  ότι  το  εν  λόγω  μέλος  της  οικογένειας  συντηρείται  από  τον/την
Έλληνα/ίδα ή τον έτερο των συζύγων/συντρόφων ή συμβίωνε κάτω από τη στέγη του/της
στην  εν  λόγω  χώρα,
– ιατρικών βεβαιώσεων , οι οποίες πιστοποιούν  σοβαρούς λόγους υγείας που καθιστούν
απολύτως αναγκαία την προσωπική τους φροντίδα από τον/την Έλληνα/ίδα ή τον έτερο των
συζύγων/συντρόφων,
–  τραπεζικά  εμβάσματα,
– αποδείξεις ενοικίων που πληρώνονταν από τον/την Έλληνα/ιδα ή τον/την πολίτη τρίτης
χώρας,
-φορολογική δήλωση του συντηρούμενου μέλους από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει
καθόλου  ατομικά  εισοδήματα,  κά.
(Οι  αποδείξεις  απαιτούνται  μόνο  για  τέκνα  άνω  των  21  ετών)
9. Σε περίπτωση ανηλίκων τέκνων, επίσημο έγγραφο αλλοδαπής αρχής, από το οποίο θα
προκύπτει  η  δυνατότητα  διαμονής  στην  Ελλάδα  εφόσον  δεν  πρόκειται  για  κοινούς
κατιόντες (π.χ. απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, έγγραφη συμφωνία των γονέων για τον
επιμερισμό  της  επιμέλειας  των  τέκνων  που  έχει  περιβληθεί  το  νόμιμο  τύπο,  έγγραφη
συμφωνία  των  γονέων  ότι  επιτρέπουν  τη  διαμονή  του  τέκνου  τους  στην  Ελλάδα)



(απαιτείται  για  τα  ανήλικα  τέκνα  που  δεν  είναι  κοινά)
10.  Πράξη  υιοθεσίας,  όπου  αυτή  απαιτείται
11.  Δικαιολογητικά  για  την  έκδοση  της  κάρτας  :
(α) 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.
(β) Τέλος  κόστους  κάρτας  αυτοτελούς  εγγράφου  16  ευρώ  (e-παράβολο/  κωδ.2119).
(γ) 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)

Όλα  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  να  προσκομισθούν  σε  φωτοαντίγραφα  και
πρωτότυπα σε φάκελο με λάστιχα. 



Α  νιόντες & Λοιπά εξαρτώμενα μέλη άρθρο82 (Ν4251/14) / Αρχική Χορήγηση ή αλλαγή  
σκοπού διαμονής   (Διάρκεια 5 έτη)  
1.  Φωτοαντίγραφο  όλων  των  σελίδων  του  ισχύοντος  διαβατηρίου  
2. Άδεια διαμονής ή αντίγραφο ενός εκ των ακόλουθων εγγράφων που πιστοποιούν νόμιμη
διαμονή στην Ελλάδα: Θεώρηση εισόδου τύπου C /σφραγίδα εισόδου ή βεβαίωση τύπου Α
ή ειδική  βεβαίωση νόμιμης  διαμονής  ή  Ε.Δ.Τ.Ο.  ή  Δελτίο  αναγνωρισμένου  δικαιούχου
διεθνούς προστασίας ή Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία και αποδεικτικά στοιχεία ότι
διαμένει  ένα  τουλάχιστον  έτος  στην  Ελλάδα  πριν  τη  σύναψη  του  γάμου/συμφώνου
συμβίωσης,  ή  άδεια  διαμονής  από  άλλο  κράτος  μέλος  εφόσον  αποδεικνύεται  κατά  την
ημερομηνία  υποβολής  η  μη  παρέλευση  τριμήνου  από  την  ημερομηνία  εισόδου
3. Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας (άμεσης – έμμεσης) δημοσίου ασφαλιστικού φορέα
(ΕΦΚΑ  με  προσκόμιση:  Α.Μ.Α.  –  Α.Μ.Κ.Α.  –  Α.Φ.Μ.)
ή  Ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  ιδιωτικού  φορέα  ασφάλισης
4.  Επικυρωμένο  αντίγραφο  του  δελτίου  αστυνομικής  ταυτότητας  του/της  Έλληνα/ίδας.
5.  α)  Σε  περίπτωση που το  τέκνο  είναι  ο/η  Έλληνας/ίδα  :  Ληξιαρχική  πράξη γέννησης
του/της Έλληνα/ίδας και Ξενόγλωσσο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, επίσημα
επικυρωμένο  και  μεταφρασμένο,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ο  συγγενικός  δεσμός
β)  Σε  περίπτωση  που  ο/η  σύζυγος  είναι  ο/η  Έλληνας/ίδα  :  Πρόσφατο  πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης ελληνικών αρχών και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
ή  ληξιαρχική  πράξη  γέννησης  αλλοδαπών  αρχών,  επίσημα  επικυρωμένο  και
μεταφρασμένο,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ο  συγγενικός  δεσμός
6. Τεκμηριωμένες αποδείξεις υλικής εξάρτησης από τον/την Έλληνα/ίδα ή τον έτερο των
συζύγων/συντρόφων  στην  Ελλάδα  ή  στην  αλλοδαπή  και  Υπεύθυνη  δήλωση  του
συντηρούντος ότι  εξακολουθούν να συντηρούνται. Η απόδειξη μπορεί να έχει τη μορφή
εγγράφου χορηγηθέντος από αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή συνήθους διαμονής, το
οποίο πιστοποιεί ότι το εν λόγω μέλος της οικογένειας συντηρείται από τον/την Έλληνα/ίδα
ή τον έτερο των συζύγων/συντρόφων ή συμβίωνε κάτω από τη στέγη του στην εν λόγω
χώρα  ή  ότι  υφίστανται  σοβαροί  λόγοι  υγείας  (απαιτούμενη  προϋπόθεση  για  τα  λοιπά
εξαρτώμενα μέλη), που καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική τους φροντίδα από
τον/την Έλληνα/ίδα ή τον έτερο των συζύγων/συντρόφων. Οι αποδείξεις μπορεί να έχουν τη
μορφή:
– εγγράφου χορηγηθέντος από αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή συνήθους διαμονής,
το  οποίο  πιστοποιεί  ότι  το  εν  λόγω  μέλος  της  οικογένειας  συντηρείται  από  τον/την
Έλληνα/ίδα ή τον έτερο των συζύγων/συντρόφων ή συμβίωνε κάτω από τη στέγη του/της
στην  εν  λόγω  χώρα,
– ιατρικών βεβαιώσεων , οι οποίες πιστοποιούν σοβαρούς λόγους υγείας που καθιστούν
απολύτως αναγκαία την προσωπική τους φροντίδα από τον/την Έλληνα/ίδα ή τον έτερο των
συζύγων/συντρόφων
– Πρόσφατο ιατρικό Πιστοποιητικό ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η
σοβαρότητα  της  ασθένειας  ή  πρόσφατο  Πιστοποιητικό  από  Ελληνικό  Δημόσιο
Νοσηλευτικό  Ίδρυμα,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  η  σοβαρότητα  της  ασθένειας  και  ο
προβλεπόμενος χρόνος αποθεραπείας ή Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής για ανικανότητα
προς  εργασία  ή  Απόφαση  απόδοσης  ποσοστού  αναπηρίας  τουλάχιστον  50%  ή  πράξη
Ασφαλιστικού Φορέα για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας (Απαιτούμενο δικαιολογητικό
για  τα  λοιπά  εξαρτώμενα  μέλη):
–  τραπεζικά  εμβάσματα,
– αποδείξεις ενοικίων που πληρώνονταν από τον/την Έλληνα/ιδα ή τον/την πολίτη τρίτης



χώρας,
-φορολογική δήλωση του συντηρούμενου μέλους από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει
καθόλου ατομικά εισοδήματα, κά.

7.   Εκκαθαριστικό  σημείωμα  εφορίας  τελευταίου  έτους.  
8.  Δικαιολογητικά  για  την  έκδοση  της  κάρτας  :
(α) 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.
(β) Τέλος  κόστους  κάρτας  αυτοτελούς  εγγράφου  16  ευρώ  (e-παράβολο/  κωδ.2119).
(γ) 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)

Όλα  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  να  προσκομισθούν  σε  φωτοαντίγραφα  και
πρωτότυπα σε φάκελο με λάστιχα. 



Κατιόντες, Ανιόντες & Λοιπά εξαρτώμενα μέλη / Μη κατοχύρωση Μόνιμης Διαμονής
άρθρο82 (Ν4251/14) - Ανανέωση (  Διάρκεια   5 έτη)     

1.  Φωτοαντίγραφο  όλων  των  σελίδων  του  διαβατηρίου  
2.  Άδεια  διαμονής
3. Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας (άμεσης – έμμεσης) δημοσίου ασφαλιστικού φορέα
(ΕΦΚΑ  με  προσκόμιση:  Α.Μ.Α.  –  Α.Μ.Κ.Α.  –  Α.Φ.Μ.)
ή  Ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  ιδιωτικού  φορέα  ασφάλισης
4. Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της Έλληνα/ίδας (δεν
απαιτείται  όταν  υπάρχει  διάσταση)
5. Υπεύθυνη δήλωση του/της Έλληνα/ιδας ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του/της
κατάσταση
ή
(σε περίπτωση διάστασης) Αντίγραφο της υποβληθείσας αγωγής διαζυγίου από την οποία
θα πρέπει να προκύπτει ότι ο γάμος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη εκ των οποίων το ένα
στην  Ελλάδα  και  αποδεικτικά  στοιχεία  επαρκών  πόρων  διαβίωσης του  ιδίου  ή  του
μέλους από το οποίο αντλεί το δικαίωμα διαμονής
6.   Εκκαθαριστικό  εφορίας  τελευταίου  έτους.  
7.  Δικαιολογητικά  για  την  έκδοση  της  κάρτας  :
(α) 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.
(β) Τέλος  κόστους  κάρτας  αυτοτελούς  εγγράφου  16  ευρώ  (e-παράβολο/  κωδ.2119).
(γ) 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) 

Όλα  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  να  προσκομισθούν  σε  φωτοαντίγραφα  και
πρωτότυπα σε φάκελο με λάστιχα. 



Γονείς Ανήλικων Ημεδαπών άρθρο87 (Ν4251/14) - Αρχική Χορήγηση ή αλλαγή σκοπού
διαμονής   (Διάρκεια 5 έτη)  

1.  Φωτοαντίγραφο  όλων  των  σελίδων  του   ισχύοντος  διαβατηρίου.  
2. Άδεια διαμονής ή αντίγραφο ενός εκ των ακόλουθων εγγράφων που πιστοποιούν νόμιμη
διαμονή στην Ελλάδα: Θεώρηση εισόδου τύπου C /σφραγίδα εισόδου ή βεβαίωση τύπου Α⃰
ή  ειδική  βεβαίωση νόμιμης  διαμονής  ή  Ε.Δ.Τ.Ο.  ή  Δελτίο  αναγνωρισμένου  δικαιούχου
διεθνούς προστασίας ή Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία και αποδεικτικά στοιχεία ότι
διαμένει ένα τουλάχιστον έτος στην Ελλάδα πριν τη γέννηση του τέκνου, ή άδεια διαμονής
από  άλλο  κράτος  μέλος  εφόσον  αποδεικνύεται  κατά  την  ημερομηνία  υποβολής  η  μη
παρέλευση  τριμήνου  από  την  ημερομηνία  εισόδου
3. Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας (άμεσης – έμμεσης) δημοσίου ασφαλιστικού φορέα
(ΕΦΚΑ  με  προσκόμιση:  Α.Μ.Α.  –  Α.Μ.Κ.Α.  –  Α.Φ.Μ.)
ή  Ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  ιδιωτικού  φορέα  ασφάλισης
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή γέννησης του/της ανήλικου/ης Έλληνα/ίδας,
από το οποίο να προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια και η σχέση γονέα – Έλληνα/ίδας

5.   Ληξιαρχική πράξη γέννησης του ανήλικου ημεδαπού τέκνου.

6. Επικυρωμένο συμβόλαιο αγοράς κατοικίας ή θεωρημένη σύμβαση μίσθωσης κατοικίας
(taxisnet).  
7.  Δικαιολογητικά  για  την  έκδοση  της  κάρτας  :
(α) 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.
(β) Τέλος  κόστους  κάρτας  αυτοτελούς  εγγράφου  16  ευρώ  (e-παράβολο/  κωδ.2119).
(γ) 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)

◌⃰ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε περίπτωση κατοχής Βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης τύπου Α (Μπλέ Βεβαίωση) 
εκδοθείσας από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ως γονέας ανήλικου ημεδαπού 
τέκνου (ανθρωπιστικοί λόγοι), δεν είναι δυνατή η εκ νέου υποβολή αίτησης με αυτόν τον 
νομιμοποιητικό τίτλο για τη χορήγηση άδειας διαμονής ως Γονέας ανήλικου ημεδαπού 
(5ετία)

Όλα  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  να  προσκομισθούν  σε  φωτοαντίγραφα  και
πρωτότυπα σε φάκελο με λάστιχα. 



Ανήλικα  Αδέλφια  Ημεδαπών  άρθρο  87  (Ν4251/14)  -  Αρχική  Χορήγηση  ή  αλλαγή
σκοπού διαμονής   (Διάρκεια 5 έτη)  
1.  Φωτοαντίγραφο  όλων  των  σελίδων  του   ισχύοντος  διαβατηρίου.
2. Άδεια διαμονής σε ισχύ ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην Ελλάδα ή αντίγραφο ενός εκ
των  ακόλουθων  εγγράφων  που  πιστοποιούν  νόμιμη  διαμονή  στην  Ελλάδα:  Θεώρηση
εισόδου  τύπου  C  /σφραγίδα  εισόδου  ή  βεβαίωση  τύπου  Α ή  ειδική  βεβαίωση  νόμιμης
διαμονής ή Ε.Δ.Τ.Ο. ή Δελτίο αναγνωρισμένου δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή Δελτίο
αιτούντος διεθνή προστασία και αποδεικτικά στοιχεία ότι διαμένει ένα τουλάχιστον έτος
στην Ελλάδα πριν την απόκτηση ιθαγένειας του ημεδαπού, ή άδεια διαμονής από άλλο
κράτος  μέλος  εφόσον  αποδεικνύεται  κατά  την  ημερομηνία  υποβολής  η  μη  παρέλευση
τριμήνου  από  την  ημερομηνία  εισόδου
3.  Εκτύπωση  ασφαλιστικής  ικανότητας  δημοσίου  ασφαλιστικού  φορέα  (ΕΦΚΑ  με
προσκόμιση:  Α.Μ.Α.  –  Α.Μ.Κ.Α.  –  Α.Φ.Μ.)
ή
Ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  ιδιωτικού  φορέα  ασφάλισης
4. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή Πιστοποιητικό γέννησης του/της ανήλικου/ης Έλληνα/ίδας
από  τα  οποία  να  προκύπτει  η  ελληνική  ιθαγένεια
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ελληνικών  αρχών,  από το οποίο να προκύπτει
η σχέση αδελφού Έλληνα/ίδας
6.  Επικυρωμένο συμβόλαιο αγοράς κατοικίας ή θεωρημένη σύμβαση μίσθωσης κατοικίας
(taxisnet).
7.  Δικαιολογητικά  για  την  έκδοση  της  κάρτας  :
(α) 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.
(β) Τέλος  κόστους  κάρτας  αυτοτελούς  εγγράφου  16  ευρώ  (e-παράβολο/  κωδ.2119).
(γ) 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)

Όλα  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  να  προσκομισθούν  σε  φωτοαντίγραφα  και
πρωτότυπα σε φάκελο με λάστιχα. 



Μόνιμη Διαμονή μελών οικογένειας Έλληνα-Ελληνίδας (10 έτη) άρθρο 83 (Ν4251/14) -
Αρχική Χορήγηση    (Διάρκεια 10 έτη)  

1.  Φωτοαντίγραφο  όλων  των  σελίδων  των  διαβατηρίων  της  τελευταίας  5ετίας.
2.  Αντίγραφο  του  δελτίου  διαμονής
3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του/της Έλληνα/ίδας
4. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Έλληνα συζύγου.(και πρωτότυπο)
5.   Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα πολίτη ότι ο γάμος είναι σε ισχύ και δεν έχει μεταβληθεί
η οικογενειακή κατάσταση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του.
6.   Εκκαθαριστικό  σημείωμα  εφορίας  τελευταίου  έτους.  
7.  Δικαιολογητικά  για  την  έκδοση  της  κάρτας  :
(α) 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.
(β) Τέλος  κόστους  κάρτας  αυτοτελούς  εγγράφου  16  ευρώ  (e-παράβολο/  κωδ.2119).
(γ) 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)

Όλα  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  να  προσκομισθούν  σε  φωτοαντίγραφα  και
πρωτότυπα σε φάκελο με λάστιχα. 



Μόνιμη Διαμονή μελών οικογένειας Έλληνα-Ελληνίδας (10 έτη) άρθρο83 (Ν4251/14) /
Ανανέωση (προηγούμενης άδειας Μόνιμης διαμονής)     

1.  Φωτοαντίγραφο  όλων  των  σελίδων  των  διαβατηρίων  της  τελευταίας  10ετίας.
2. Αντίγραφο του δελτίου μόνιμης διαμονής

3.   Εκκαθαριστικό  εφορίας  τελευταίου  έτους.  
4.  Δικαιολογητικά  για  την  έκδοση  της  κάρτας  :
(α) 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.
(β) Τέλος  κόστους  κάρτας  αυτοτελούς  εγγράφου  16  ευρώ  (e-παράβολο/  κωδ.2119).
(γ) 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)

Όλα  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  να  προσκομισθούν  σε  φωτοαντίγραφα  και
πρωτότυπα σε φάκελο με λάστιχα. 



Προσωποπαγές  Δικαίωμα  Διαμονής  άρθρο  84  (Ν4251/14)  /  Αρχική  Χορήγηση
(Διάρκεια 5 έτη)

1.  Ακριβές  φωτοαντίγραφο  όλων  των  σελίδων  του  διαβατηρίου  
2.  Αντίγραφο  του  ισχύοντος  δελτίου  διαμονής
3. Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας (άμεσης – έμμεσης)δημοσίου ασφαλιστικού φορέα
(ΕΦΚΑ  με  προσκόμιση:  Α.Μ.Α.  –  Α.Μ.Κ.Α.  –  Α.Φ.Μ.)
ή  Ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  ιδιωτικού  φορέα  ασφάλισης
4. Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία για την ύπαρξη πόρων

(Ως αποδεικτικά στοιχεία των επαρκών πόρων θεωρούνται τυχόν σύνταξη ή οποιοδήποτε
άλλο  αποδεικτικό  στοιχείο  όπως,  για  παράδειγμα,  μια  αναγγελία  πρόσληψης  με
αναγράφομενες  μηνιαίες  απολαβές  ύψους  τριακοσίων  εξήντα  (360)  ευρώ  τουλάχιστον,
σύμφωνα με τη αριθμ. 41712/2014 νέα ΚΥΑ που αφορά στο ύψος των επαρκών πόρων.)
5.  Ληξιαρχική  πράξη  θανάτου  του/της  Έλληνα/ίδας  στην  περίπτωση  που  τα  μέλη  της
οικογένειας διαμένουν στην Ελλάδα επί ένα έτος τουλάχιστον πριν από το θάνατό του/της
ή Απόφαση διαζυγίου/Ληξιαρχική πράξη λύσης συμφώνου συμβίωσης στην περίπτωση που
ο γάμος/σύμφωνο  διήρκεσε  τρία  τουλάχιστον  έτη  εκ  των  οποίων  το  ένα  στην  Ελλάδα
ή Απόφαση  διαζυγίου  /Ληξιαρχική  πράξη  λύσης  συμφώνου  συμβίωσης  και  δικαστική
απόφαση ή  έγγραφη συμφωνία  των συζύγων/συντρόφων για  την  επιμέλεια  των  τέκνων
στην περίπτωση που αυτή έχει ανατεθεί στο/στην σύζυγο που είναι πολίτης τρίτης χώρας
ή Επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλει σε αρμόδια Ελληνική αρχή
στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας, ενόσω υφίστατο ο γάμος ή το σύμφωνο
συμβίωσης
ή Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η συνδρομή ιδιαιτέρως δυσχερών
καταστάσεων
ή Έγγραφη συμφωνία  των  συζύγων ή  δικαστική  απόφαση από την  οποία  προκύπτει  η
ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του ετέρου των συζύγων που είναι υπήκοος τρίτης
χώρας  με  ανήλικο  τέκνο  τους  στην  Ελλάδα
ή Ληξιαρχική πράξη θανάτου ή έγγραφο που πιστοποιεί την αναχώρηση του Έλληνα από
την  Ελλάδα  και  βεβαίωση  εγγραφής  των  τέκνων  σε  εκπαιδευτικό  ίδρυμα
6.  Δικαιολογητικά  για  την  έκδοση  της  κάρτας  :
(α) 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.
(β) Τέλος  κόστους  κάρτας  αυτοτελούς  εγγράφου  16  ευρώ  (e-παράβολο/  κωδ.2119).
(γ) 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)

Όλα  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  να  προσκομισθούν  σε  φωτοαντίγραφα  και
πρωτότυπα σε φάκελο με λάστιχα. 



Προσωποπαγές  δικαίωμα διαμονής άρθρο84 (Ν4251/14)  /  Ανανέωση (προηγούμενης
προσωποπαγούς άδειας)   (Διάρκεια 5 έτη)  

1.  Ακριβές  φωτοαντίγραφο  όλων  των  σελίδων  του  διαβατηρίου.
2.  Άδεια  διαμονής
3. Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας (άμεσης – έμμεσης) δημοσίου ασφαλιστικού φορέα
(ΕΦΚΑ  με  προσκόμιση:  Α.Μ.Α.  –  Α.Μ.Κ.Α.  –  Α.Φ.Μ.)
ή  Ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  ιδιωτικού  φορέα  ασφάλισης
4.  Εκκαθαριστικά   σημειώματα  πέντε  τελευταίων  ετών  εφορίας  ή  άλλα  αποδεικτικά
στοιχεία για την ύπαρξη πόρων.

(Ως αποδεικτικά στοιχεία των επαρκών πόρων θεωρούνται τυχόν σύνταξη ή οποιοδήποτε
άλλο  αποδεικτικό  στοιχείο  όπως,  για  παράδειγμα,  μια  αναγγελία  πρόσληψης  με
αναγράφομενες  μηνιαίες  απολαβές  ύψους  τριακοσίων  εξήντα  (360)  ευρώ  τουλάχιστον,
σύμφωνα με τη αριθμ. 41712/2014 νέα ΚΥΑ που αφορά στο ύψος των επαρκών πόρων.)
5.  Δικαιολογητικά  για  την  έκδοση  της  κάρτας  :
(α) Τέσσερις (4) πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ( 40X 60mm 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.
(β) Τέλος  κόστους  κάρτας  αυτοτελούς  εγγράφου  16  ευρώ  (e-παράβολο/  κωδ.2119).
(γ) 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)

Όλα  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  να  προσκομισθούν  σε  φωτοαντίγραφα  και
πρωτότυπα σε φάκελο με λάστιχα. 



Σύζυγος-Σύντροφος Πολίτη Ε.Ε. άρθρο 9 (Π.Δ.106/07) / Αρχική Χορήγηση ή αλλαγή
σκοπού διαμονής   (Διάρκεια 5 έτη)   

1.  Ακριβές  φωτοαντίγραφο  όλων  των  σελίδων  του   ισχύοντος  διαβατηρίου  
2. Θεώρηση εισόδου τύπου C/ σφραγίδα εισόδου ή άδεια διαμονής κράτους μέλους της Ε.Ε.
3. Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας (άμεσης ή έμμεσης) δημοσίου ασφαλιστικού φορέα
(ΕΦΚΑ  με  προσκόμιση:  Α.Μ.Α.  –  Α.Μ.Κ.Α.  –  Α.Φ.Μ.)
ή  Ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  ιδιωτικού  φορέα  ασφάλισης
4. Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου ή ισοδύναμου εγγράφου που αποδεικνύει τη
συγγενική σχέση, το οποίο θα πρέπει να προέρχεται από την υπηρεσία που προβλέπει η
εθνική  νομοθεσία  του  εν  λόγω κράτους  (ή/και  πρόσφατο  Πιστοποιητικό  οικογενειακής
κατάστασης του/της πολίτη Ε.Ε.), επίσημα επικυρωμένα και μεταφρασμένα ή ληξιαρχική
πράξη γάμου ελληνικής δημόσιας αρχής σε περίπτωση τέλεσης γάμου στην Ελλάδα.  (Σε
περίπτωση  γάμου)
ή
Αντίγραφο της  ληξιαρχικής  πράξης  καταχώρισης συμφώνου συμβίωσης  στην  Ελλάδα ή
ισοδύναμο έγγραφο που αποδεικνύει τη συγγενική σχέση, το οποίο θα πρέπει να προέρχεται
από την υπηρεσία που προβλέπει η εθνική νομοθεσία του εν λόγω κράτους και πρόσφατο
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του/της πολίτη Ε.Ε. και πρόσφατο Πιστοποιητικό
οικογενειακής  κατάστασης  του/της  συζύγου/συντρόφου  πολίτη  τρίτης  χώρας  επίσημα
επικυρωμένα  και  μεταφρασμένα (Σε  περίπτωση  σύναψης  συμφώνου  συμβίωσης)
5.  Επικυρωμένο  αντίγραφο  της  Βεβαίωσης  εγγραφής  ή  του  Εγγράφου  πιστοποίησης
μόνιμης διαμονής του/της πολίτη Ε.Ε.

6. Επικυρωμένο συμβόλαιο αγοράς κατοικίας ή θεωρημένη σύμβαση μίσθωσης κατοικίας
(taxisnet).  
7.  Δικαιολογητικά  για  την  έκδοση  της  κάρτας  :
(α) 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.
(β) Τέλος  κόστους  κάρτας  αυτοτελούς  εγγράφου  16  ευρώ  (e-παράβολο/  κωδ.2119).
(γ) 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)

◌⃰ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε περίπτωση κατοχής Βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης τύπου Α (Μπλέ Βεβαίωση) 
εκδοθείσας από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής λόγω σύναψης συμφώνου 
συμβίωσης, δεν είναι δυνατή η εκ νέου υποβολή αίτησης με αυτόν τον νομιμοποιητικό 
τίτλο για τη χορήγηση άδειας διαμονής συζύγου/συντρόφου Έλληνα/ιδας με σύμφωνο 
συμβίωσης

Όλα  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  να  προσκομισθούν  σε  φωτοαντίγραφα  και
πρωτότυπα σε φάκελο με λάστιχα. 



Σ  ύζυγος-Σύντροφος  Πολίτη  Ε.Ε.  άρθρα  11&12  (Π.Δ.106/07)  /  Μη  κατοχύρωση  
Μόνιμης Διαμονής - Ανανέωση (5ετία)     

1.  Ακριβές  φωτοαντίγραφο  όλων  των  σελίδων  του  διαβατηρίου  
2.  Άδεια  διαμονής
3. Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας (άμεσης ή έμμεσης) δημοσίου ασφαλιστικού φορέα
(ΕΦΚΑ  με  προσκόμιση:  Α.Μ.Α.  –  Α.Μ.Κ.Α.  –  Α.Φ.Μ.)
ή  Ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  ιδιωτικού  φορέα  ασφάλισης
4. Ακριβές αντίγραφο του Εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής του/της πολίτη Ε.Ε.
5. Υπεύθυνη δήλωση του/της πολίτη Ε.Ε. ότι ο γάμος/σύμφωνο συμβίωσης είναι σε ισχύ
και  ότι  δεν  έχει  μεταβληθεί  η  οικογενειακή  του  κατάσταση
ή
Αντίγραφο της υποβληθείσας αγωγής διαζυγίου από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι ο
γάμος  διήρκεσε  τρία  τουλάχιστον  έτη  εκ  των  οποίων  το  ένα  στην  Ελλάδα
ή
Αντίγραφο σύμβασης μίσθωσης κατοικίας από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι πριν
την διακοπή της συγκατοίκησης ο γάμος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη εκ των οποίων το
ένα  στην  Ελλάδα
6.  Αποδεικτικά  στοιχεία  για  την  ύπαρξη  πόρων (απαιτούνται  μόνο  στην  περίπτωση
διάστασης / αγωγής διαζυγίου)
7.   Εκκαθαριστικό  εφορίας  τελευταίου  έτους.    
8.  Δικαιολογητικά  για  την  έκδοση  της  κάρτας  :
(α) 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.
(β) Τέλος  κόστους  κάρτας  αυτοτελούς  εγγράφου  16  ευρώ  (e-παράβολο/  κωδ.2119).
(γ) 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) 

Όλα  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  να  προσκομισθούν  σε  φωτοαντίγραφα  και
πρωτότυπα σε φάκελο με λάστιχα. 



Κατιόντες άρθρο 9 (Π.Δ.106/07) / Αρχική Χορήγηση ή αλλαγή σκοπού διαμονής     

1.  Ακριβές  φωτοαντίγραφο  όλων  των  σελίδων  του  ισχύοντος  διαβατηρίου  
2. Θεώρηση εισόδου τύπου C / σφραγίδα εισόδου ή άδεια διαμονής κράτους μέλους της
Ε.Ε.
3. Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας (άμεσης ή έμμεσης) δημοσίου ασφαλιστικού φορέα
(ΕΦΚΑ  με  προσκόμιση:  Α.Μ.Α.  –  Α.Μ.Κ.Α.  –  Α.Φ.Μ.)
ή  Ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  ιδιωτικού  φορέα  ασφάλισης
4. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσημο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής,
επίσημα  επικυρωμένο  και  μεταφρασμένο,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ο  συγγενικός
δεσμός  με  τον/την  πολίτη  Ε.Ε.  ή  τον  έτερο  των  συζύγων/συντρόφων
5. Υπεύθυνη δήλωση του/της πολίτη Ε.Ε. ότι συγκατοικούν και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα
συντήρησης  και  διαβίωσης  των  κατιόντων  στην  Ελλάδα
6.  Ακριβές  αντίγραφο της  Βεβαίωσης  εγγραφής ή του Εγγράφου πιστοποίησης  μόνιμης
διαμονής  του/της  πολίτη  Ε.Ε.
7.  Αντίγραφο  της  ληξιαρχικής  πράξης  γάμου  ή  συμφώνου  συμβίωσης  ή  ισοδύναμου
εγγράφου που αποδεικνύει τη συγγενική σχέση, το οποίο θα πρέπει να προέρχεται από την
υπηρεσία που προβλέπει η εθνική νομοθεσία του εν λόγω κράτους, επίσημα επικυρωμένα
και  μεταφρασμένα ή  ληξιαρχική  πράξη  γάμου  ή  συμφώνου  συμβίωσης  ελληνικής
δημόσιας  αρχής  σε  περίπτωση  τέλεσης  γάμου  στην  Ελλάδα.
8.  Τεκμηριωμένες  αποδείξεις  υλικής  εξάρτησης  από  τον/την  πολίτη  ή  τον  έτερο  των
συζύγων/συντρόφων  στην  Ελλάδα  ή  στην  αλλοδαπή  και  υπεύθυνη  δήλωση  του
συντηρούντος ότι  εξακολουθούν να συντηρούνται. Η απόδειξη μπορεί να έχει τη μορφή
εγγράφου χορηγηθέντος από αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή συνήθους διαμονής, το
οποίο πιστοποιεί ότι το εν λόγω μέλος της οικογένειας συντηρείται από τον/την πολίτη Ε.Ε.
ή τον έτερο των συζύγων/συντρόφων ή συμβίωνε κάτω από τη στέγη του/της στην εν λόγω
χώρα  ή  ότι  υφίστανται  σοβαροί  λόγοι  υγείας,  που  καθιστούν  απολύτως  αναγκαία  την
προσωπική τους φροντίδα από τον/την πολίτη Ε.Ε. ή τον έτερο των συζύγων/συντρόφων.
Οι  αποδείξεις  μπορεί  να  έχουν  τη  μορφή:
– εγγράφου χορηγηθέντος από αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή συνήθους διαμονής,
το οποίο πιστοποιεί ότι το εν λόγω μέλος της οικογένειας συντηρείται από τον/την πολίτη
Ε.Ε. ή τον έτερο των συζύγων/συντρόφων ή συμβίωνε κάτω από τη στέγη του/της στην εν
λόγω  χώρα,
– ιατρικών βεβαιώσεων , οι οποίες πιστοποιούν σοβαρούς λόγους υγείας που καθιστούν
απολύτως αναγκαία την προσωπική τους φροντίδα από τον/την πολίτη Ε.Ε. ή τον έτερο των
συζύγων/συντρόφων,
–  τραπεζικά  εμβάσματα,
– αποδείξεις ενοικίων που πληρώνονταν από τον/την πολίτη Ε.Ε. ή τον/την πολίτη τρίτης
χώρας,
-φορολογική δήλωση του συντηρούμενου μέλους από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει
καθόλου  ατομικά  εισοδήματα,  κά.
(Οι  αποδείξεις  απαιτούνται  μόνο  για  τέκνα  άνω  των  21  ετών)
9. Σε περίπτωση ανηλίκων τέκνων, επίσημο έγγραφο αλλοδαπής αρχής, από το οποίο θα
προκύπτει  η  δυνατότητα  διαμονής  στην  Ελλάδα  εφόσον  δεν  πρόκειται  για  κοινούς
κατιόντες (π.χ. απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, έγγραφη συμφωνία των γονέων για τον
επιμερισμό  της  επιμέλειας  των  τέκνων  που  έχει  περιβληθεί  το  νόμιμο  τύπο,  έγγραφη
συμφωνία  των  γονέων  ότι  επιτρέπουν  τη  διαμονή  του  τέκνου  τους  στην  Ελλάδα.).



(απαιτείται  για  τα  ανήλικα  τέκνα  που  δεν  είναι  κοινά)
10. Πράξη υιοθεσίας, όπου αυτή απαιτείται
11.  Επικυρωμένο συμβόλαιο αγοράς κατοικίας ή θεωρημένη σύμβαση μίσθωσης κατοικίας
(taxisnet).
12.  Δικαιολογητικά  για  την  έκδοση  της  κάρτας  :
(α) 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.
(β) Τέλος  κόστους  κάρτας  αυτοτελούς  εγγράφου  16  ευρώ  (e-παράβολο/  κωδ.2119).
(γ) 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)

Όλα  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  να  προσκομισθούν  σε  φωτοαντίγραφα  και
πρωτότυπα σε φάκελο με λάστιχα. 



Ανιόντες  άρθρο9  (Π.Δ.106/07)  /  Αρχική  Χορήγηση  ή  αλλαγή  σκοπού  διαμονής
(Διάρκεια 5 έτη)
1.  Ακριβές  φωτοαντίγραφο  όλων  των  σελίδων  του   ισχύοντος  διαβατηρίου  
2. Θεώρηση εισόδου τύπου C / σφραγίδα εισόδου ή άδεια διαμονής κράτους μέλους της
Ε.Ε.
3. Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας (άμεσης – έμμεσης) δημοσίου ασφαλιστικού φορέα
(ΕΦΚΑ  με  προσκόμιση:  Α.Μ.Α.  –  Α.Μ.Κ.Α.  –  Α.Φ.Μ.)
ή  Ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  ιδιωτικού  φορέα  ασφάλισης
4.  Επικυρωμένο  αντίγραφο  της  Βεβαίωσης  εγγραφής  ή  του  Εγγράφου  πιστοποίησης
μόνιμης  διαμονής  του/της  πολίτη  Ε.Ε.
5.  Αντίγραφο  της  ληξιαρχικής  πράξης  γάμου  ή  συμφώνου  συμβίωσης  ή  ισοδύναμου
εγγράφου που αποδεικνύει τη συγγενική σχέση, το οποίο θα πρέπει να προέρχεται από την
υπηρεσία που προβλέπει η εθνική νομοθεσία του εν λόγω κράτους, επίσημα επικυρωμένα
και  μεταφρασμένα ή  ληξιαρχική  πράξη  γάμου  ή  συμφώνου  συμβίωσης  ελληνικής
δημόσιας  αρχής  σε  περίπτωση  τέλεσης  γάμου  στην  Ελλάδα.
6. α) Σε περίπτωση που το τέκνο είναι  ο/η  πολίτης  Ε.Ε.  :  Ληξιαρχική πράξη γέννησης
του/της  πολίτη  Ε.Ε.  ή  Ξενόγλωσσο  Πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης  ή  άλλο
επίσημο  έγγραφο  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής  αρχής,  επίσημα  επικυρωμένο  και
μεταφρασμένο,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ο  συγγενικός  δεσμός
β) Σε  περίπτωση  που  ο/η  σύζυγος  είναι  ο/η  πολίτης  Ε.Ε.  :  Πρόσφατο  πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης ή/και ληξιαρχική πράξη γέννησης αλλοδαπών αρχών , επίσημα
επικυρωμένα  και  μεταφρασμένα,  από  τα  οποία  να  προκύπτει  ο  συγγενικός  δεσμός
7. Τεκμηριωμένες αποδείξεις υλικής εξάρτησης από τον/την πολίτη Ε.Ε. ή τον έτερο των
συζύγων/συντρόφων  στην  Ελλάδα  ή  στην  αλλοδαπή  και  Υπεύθυνη  δήλωση  του
συντηρούντος ότι  εξακολουθούν να συντηρούνται. Η απόδειξη μπορεί να έχει τη μορφή
εγγράφου χορηγηθέντος από αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή συνήθους διαμονής, το
οποίο πιστοποιεί ότι το εν λόγω μέλος της οικογένειας συντηρείται από τον/την πολίτη Ε.Ε.
ή τον έτερο των συζύγων/συντρόφων ή συμβίωνε κάτω από τη στέγη του στην εν λόγω
χώρα  ή  ότι  υφίστανται  σοβαροί  λόγοι  υγείας,  που  καθιστούν  απολύτως  αναγκαία  την
προσωπική τους φροντίδα από τον/την πολίτη Ε.Ε. ή τον έτερο των συζύγων/συντρόφων.
Οι  αποδείξεις  μπορεί  να  έχουν  τη  μορφή:
– εγγράφου χορηγηθέντος από αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή συνήθους διαμονής,
το οποίο πιστοποιεί ότι το εν λόγω μέλος της οικογένειας συντηρείται από τον/την πολίτη
Ε.Ε. ή τον έτερο των συζύγων/συντρόφων ή συμβίωνε κάτω από τη στέγη του/της στην εν
λόγω  χώρα,
– ιατρικών βεβαιώσεων , οι οποίες πιστοποιούν σοβαρούς λόγους υγείας που καθιστούν
απολύτως αναγκαία την προσωπική τους φροντίδα από τον/την πολίτη Ε.Ε. ή τον έτερο των
συζύγων/συντρόφων,
–  τραπεζικά  εμβάσματα,
– αποδείξεις ενοικίων που πληρώνονταν από τον/την πολίτη Ε.Ε. ή τον/την πολίτη τρίτης
χώρας,
-φορολογική δήλωση του συντηρούμενου μέλους από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει
καθόλου ατομικά εισοδήματα, κά.
8.  Επικυρωμένο συμβόλαιο αγοράς κατοικίας ή θεωρημένη σύμβαση μίσθωσης κατοικίας
(taxisnet). 
9.  Δικαιολογητικά  για  την  έκδοση  της  κάρτας  :
(α) 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.
(β) Τέλος  κόστους  κάρτας  αυτοτελούς  εγγράφου  16  ευρώ  (e-παράβολο/  κωδ.2119).
(γ) 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)

Όλα  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  να  προσκομισθούν  σε  φωτοαντίγραφα  και
πρωτότυπα σε φάκελο με λάστιχα. 



Κατιόντες & Ανιόντες άρθρα 11&12 (Π.Δ.106/07) / Μη κατοχύρωση Μόνιμης Διαμονής
- Ανανέωση (5ετία)     

1. Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου
που  καλύπτει  το  διάστημα  ισχύος  της  τελευταίας  άδειας  διαμονής.
2.  Άδεια  διαμονής
3. Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας (άμεσης – έμμεσης) δημοσίου ασφαλιστικού φορέα
(ΕΦΚΑ  με  προσκόμιση:  Α.Μ.Α.  –  Α.Μ.Κ.Α.  –  Α.Φ.Μ.)
ή  Ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  ιδιωτικού  φορέα  ασφάλισης
4. Ακριβές αντίγραφο του Εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής του/της πολίτη Ε.Ε.
(δεν  απαιτείται  όταν  υπάρχει  διάσταση)
5. Υπεύθυνη δήλωση του/της πολίτη Ε.Ε. ότι συγκατοικούν και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα
συντήρησης και διαβίωσής τους στην Ελλάδα (δεν απαιτείται για τα τέκνα άνω των 21 ετών
και  όταν  υπάρχει  διάσταση)
6. Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το
οποίο  να  προκύπτει  η  διατήρηση  του  συγγενικού  δεσμού
ή
(σε περίπτωση διάστασης) Αντίγραφο της υποβληθείσας αγωγής διαζυγίου από την οποία
θα πρέπει να προκύπτει ότι ο γάμος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη εκ των οποίων το ένα
στην  Ελλάδα  και  αποδεικτικά  στοιχεία  επαρκών  πόρων  διαβίωσης του  ιδίου  ή  του
μέλους από το οποίο αντλεί το δικαίωμα διαμονής
7.   Εκκαθαριστικό  σημείωμα  τελευταίου  έτους.  
8.  Δικαιολογητικά  για  την  έκδοση  της  κάρτας  :
(α) 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.
(β) Τέλος  κόστους  κάρτας  αυτοτελούς  εγγράφου  16  ευρώ  (e-παράβολο/  κωδ.2119).
(γ) 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)

Όλα  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  να  προσκομισθούν  σε  φωτοαντίγραφα  και
πρωτότυπα σε φάκελο με λάστιχα. 



Προσωποπαγές  δικαίωμα  διαμονής  άρθρα11&12  (Π.Δ.106/07)  /  Αρχική  Χορήγηση
(Διάρκεια 5 έτη)

1. Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου
που  καλύπτει  το  διάστημα  ισχύος  της  τελευταίας  άδειας  διαμονής.
2.  Αντίγραφο  του  ισχύοντος  δελτίου  διαμονής
3. Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας (άμεσης – έμμεσης) δημοσίου ασφαλιστικού φορέα
(ΕΦΚΑ  με  προσκόμιση:  Α.Μ.Α.  –  Α.Μ.Κ.Α.  –  Α.Φ.Μ.)
ή  Ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  ιδιωτικού  φορέα  ασφάλισης
4. Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία για την ύπαρξη πόρων διαβίωσης
(Ως αποδεικτικά στοιχεία των επαρκών πόρων θεωρούνται τυχόν σύνταξη ή οποιοδήποτε
άλλο  αποδεικτικό  στοιχείο  όπως,  για  παράδειγμα,  μια  αναγγελία  πρόσληψης  με
αναγράφομενες  μηνιαίες  απολαβές  ύψους  τριακοσίων  εξήντα  (360)  ευρώ  τουλάχιστον,
σύμφωνα με τη αριθμ. 41712/2014 νέα ΚΥΑ που αφορά στο ύψος των επαρκών πόρων.)
5.  Ληξιαρχική  πράξη  θανάτου  του/της  πολίτη  Ε.Ε.  στην  περίπτωση  που  τα  μέλη  της
οικογένειας διαμένουν στην Ελλάδα επί ένα έτος τουλάχιστον πριν από το θάνατό του/της
ή Απόφαση διαζυγίου/Ληξιαρχική πράξη λύσης συμφώνου συμβίωσης στην περίπτωση που
ο  γάμος  διήρκεσε  τρία  τουλάχιστον  έτη  εκ  των  οποίων  το  ένα  στην  Ελλάδα
ή Απόφαση  διαζυγίου/  Ληξιαρχική  πράξη  λύσης  συμφώνου  συμβίωσης  και  δικαστική
απόφαση για την επιμέλεια των τέκνων στην περίπτωση που αυτή έχει ανατεθεί στο/στην
σύζυγο  που  είναι  πολίτης  τρίτης  χώρας
ή Επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλει σε αρμόδια Ελληνική αρχή
στην  περίπτωση  άσκησης  ενδοοικογενειακής  βίας
ή Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η συνδρομή ιδιαιτέρως δυσχερών
καταστάσεων
ή Έγγραφη συμφωνία  των  συζύγων ή  δικαστική  απόφαση από την  οποία  προκύπτει  η
ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του ετέρου των συζύγων που είναι υπήκοος τρίτης
χώρας  με  ανήλικο  τέκνο  τους  στην  Ελλάδα
ή Ληξιαρχική πράξη θανάτου ή  Υπεύθυνη δήλωση του/της  συζύγου/συντρόφου ότι  ο/η
πολίτης  Ε.Ε  αναχώρησε  από  την  Ελλάδα  και  βεβαίωση  εγγραφής  των  τέκνων  σε
εκπαιδευτικό  ίδρυμα
6.  Δικαιολογητικά  για  την  έκδοση  της  κάρτας  :
(α) Τέσσερις (4) πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ( 40x 60mm 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.
(β) Τέλος  κόστους  κάρτας  αυτοτελούς  εγγράφου  16  ευρώ  (e-παράβολο/  κωδ.2119).
(γ) 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) 

Όλα  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  να  προσκομισθούν  σε  φωτοαντίγραφα  και
πρωτότυπα σε φάκελο με λάστιχα. 



Μόνιμη  Διαμονή  μελών  οικογένειας  πολίτη  Ε.Ε.  (10  έτη)  άρθρο  17  (ΠΔ 106/07)  /
Αρχική Χορήγηση   (Διάρκεια 10 έτη)   
1. Ακριβές  φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων των διαβατηρίων της τελευταίας  5ετίας.  
2.  Αντίγραφο  του  δελτίου  διαμονής
3.  Επικυρωμένο  αντίγραφο  της  Βεβαίωσης  εγγραφής  ή  του  Εγγράφου  πιστοποίησης
μόνιμης  διαμονής  του/της  πολίτη  της  Ένωσης
4.  Πρόσφατο πιστοποιητικό  οικογενειακής κατάστασης  του/της  πολίτη  της  Ε.Ε.  ή  άλλο
επίσημο έγγραφο της χώρας προέλευσης του πολίτη Ε.Ε. από το οποίο να προκύπτει ότι ο
γάμος/σύμφωνο  συμβίωσης  είναι  ακόμη  σε  ισχύ,  επίσημα  επικυρωμένο  και
μεταφρασμένο
5.  Φωτοαντίγραφο Δελτίου διαμονής του Ευρωπαίου πολίτη.
6.   Εκκαθαριστικό  σημείωμα  εφορίας  τελευταίου  έτους.  
5.  Δικαιολογητικά  για  την  έκδοση  της  κάρτας  :
(α) 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.
(β) Τέλος  κόστους  κάρτας  αυτοτελούς  εγγράφου  16  ευρώ  (e-παράβολο/  κωδ.2119).
(γ) 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) 
Όλα  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  να  προσκομισθούν  σε  φωτοαντίγραφα  και
πρωτότυπα σε φάκελο με λάστιχα. 



Μόνιμη  Διαμονή  μελών  οικογένειας  πολίτη  Ε.Ε.  (10  ΕΤΗ)  άρθρο17  (ΠΔ 106/07)  /
Ανανέωση (προηγούμενης άδειας Μόνιμης διαμονής)     

1.  Ακριβές  φωτοαντίγραφο  όλων  των  σελίδων  του  διαβατηρίου
2. Αντίγραφο του δελτίου μόνιμης διαμονής
3.   Εκκαθαριστικό  εφορίας  τελευταίου  έτους.  
4.  Δικαιολογητικά  για  την  έκδοση  της  κάρτας  :
(α) 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.
(β) Τέλος  κόστους  κάρτας  αυτοτελούς  εγγράφου  16  ευρώ  (e-παράβολο/  κωδ.2119).
(γ) 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)

Όλα  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  να  προσκομισθούν  σε  φωτοαντίγραφα  και
πρωτότυπα σε φάκελο με λάστιχα. 




