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 Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ξάνθης µε γνώµονα και σηµείο αναφοράς την παροχή συνεχών, ποιοτικών και 
ανιδιοτελών υπηρεσιών στους πολίτες θα ήθελε να σας ενηµερώσει για θέµατα εκδόσεως διαβατηρίου και 
ταυτότητας. Υπενθυµίζεται ότι µε το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας, εφόσον αυτό φέρει λατινικά στοιχεία, 

είναι δυνατή η µετακίνησή σας στις χώρες που εφαρµόζουν τη συµφωνία Schengen. Πλήρη µέλη της συµφωνίας 
Schengen είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η ∆ανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερµανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, το 
Λουξεµβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Σουηδία, (όχι όµως η Ιρλανδία και το Ηνωµένο 
Βασίλειο), καθώς και η Ισλανδία και η Νορβηγία (που δεν είναι µέλη της ΕΕ). Επίσης στα πλαίσια διακρατικών 
συµφωνιών είναι δυνατή η µετακίνησή τους στην Τουρκία και Βουλγαρία. 
Ενόψει της λήξης όλων των παλαιών διαβατηρίων την 31.12.2006 και προκειµένου αποφευχθεί 
άσκοπη ταλαιπωρία των πολιτών παρακαλούνται όσοι επιθυµούν την έκδοση νέου διαβατηρίου να 
προσέρχονται καθηµερινά στο Γραφείο ∆ιαβατηρίων και να ρυθµίζουν την ηµέρα και την ώρα 
προσέλευσής τους. 
Επίσης παρακαλούµε τους πολίτες που δεν είναι απαραίτητη η άµεση αντικατάσταση των δελτίων ταυτότητας τους 
να επικοινωνούν µε τους τηλεφωνικούς αριθµούς 2541084104 ή 2541084136 έτσι ώστε να ενηµερώνονται 
υπεύθυνα για τη διαδικασία έκδοσης και τις προϋποθέσεις έκδοσης  δελτίων ταυτότητας. 
16 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 
 
1.Πού θα πρέπει να απευθυνθώ για να µου χορηγηθεί διαβατήριο; 
Απάντηση: Στα Γραφεία Υποδοχής Αιτήσεων της ∆ιεύθυνσης ∆ιαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνοµίας σε 99 σηµεία 
σε όλη την επικράτεια . Επίσης σε 151 Προξενικές Αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό. 
2.Από πότε µπορώ να καταθέτω τα δικαιολογητικά µου για να εκδοθεί το διαβατήριό µου; 
Απάντηση: Έξι µήνες πριν τη λήξη του παλαιού διαβατηρίου. 
3.Ποιά είναι τα δικαιολογητικά που χρειάζονται οι ενήλικες για την έκδοση διαβατηρίου; 
Απάντηση: 
    *  Αίτηση έκδοσης διαβατηρίου που διατίθεται στα Γραφεία Υποδοχής Αιτήσεων 
    *  Mια πρόσφατη (τελευταίου µήνα) έγχρωµη φωτογραφία 4x6 εκ. συγκεκριµένων τεχνικών προδιαγραφών 
    *  Παράβολα:   
      - Παράβολο τελών έκδοσης: για διαβατήριο πενταετούς διάρκειας παράβολο ονοµαστικής αξίας 22 ευρώ + 20% 
ΟΓΑ =συνολική αξία 26,40 ευρώ. Για τα υπόλοιπα διαβατήρια, για κάθε χρόνο ισχύος ονοµαστική αξία 4 ευρώ + 
20% ΟΓΑ =συνολική αξία 4,80 ευρώ κατ` έτος 
      - Παράβολο βιβλιαρίου: 45 ευρώ 
      - Παράβολο ταχυδροµικών τελών: 5 ευρώ 
    *    Φωτοαντίγραφο δύο όψεων του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας 
    *   Υπεύθυνη δήλωση όπου ο ενδιαφερόµενος αναφέρει : 
      -  Αν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, υπεξαγωγή εγγράφων, 
ψευδή ανώµοτη κατάθεση ή ψευδή δήλωση, εφόσον τα αδικήµατα αυτά αφορούν την έκδοση, τη χρήση ή την 
απώλεια ή κλοπή διαβατηρίου. 
      -  Αν έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη ή έχει παραπεµφθεί σε δίκη για τα παραπάνω αδικήµατα. 
      -  Αν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος ή λιποτάκτης. 
      -  Αν εκκρεµεί σε βάρος του απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. 
      Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε τον αριθµό δηµοτολογίου, εφόσον δεν αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας ή 
το πιστοποιητικό γέννησης. 
 
4.Ποιά είναι τα δικαιολογητικά που χρειάζονται οι ανήλικοι για την έκδοση διαβατηρίου; 
Απάντηση: Εάν ο ενδιαφερόµενος είναι ανήλικος, απαιτείται: 

Η



    *  Πιστοποιητικό εγγραφής στα δηµοτολόγια 
    *  Βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από τη δηµοτική αρχή όπου είναι εγγεγραµµένος ο ανήλικος (η βεβαίωση µπορεί 
να γίνει και στα Κ.Ε.Π.) Αν ο ανήλικος είναι άνω των 12 ετών απαιτείται το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας. 
    * Πρόσφατη, έγχρωµη φωτογραφία. 
Αυτά, θα κατατίθενται από τους γονείς παρουσία και του ανηλίκου. Εάν παρίσταται ο ένας γονέας, απαιτείται η 
έγγραφη συναίνεση του άλλου. 
5.Τί δικαιολογητικά υποβάλλω σε περίπτωση που το διαβατήριό µου κλαπεί ή χαθεί ; 
Απάντηση: Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας διαβατηρίου, υποβάλλονται τα ίδια δικαιολογητικά (βλέπε ερώτηση 3) 
µαζί µε τη βεβαίωση της Αρχής, στην οποία δηλώθηκε η κλοπή ή η απώλεια. 
6.Αν θέλω να ανανεώσω ή να αντικαταστήσω το διαβατήριό µου τι δικαιολογητικά χρειάζονται; 
Απάντηση: Καταθέτετε τα ίδια δικαιολογητικά (βλέπε ερώτηση 3) προσκοµίζοντας και το παλαιό διαβατήριο. 
7.Πού µπορώ να προµηθευτώ τα παράβολα; 
Απάντηση: Στις ∆.Ο.Υ. αλλά και σε εξουσιοδοτηµένα από τις ∆.Ο.Υ. καταστήµατα (περίπτερα, βιβλιοπωλεία κ.λ.π.) 
8.Μπορούν ταξιδιωτικά γραφεία να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά για την έκδοση διαβατηρίων; 
Απάντηση: Όχι, η υποβολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικά στα Γραφεία 
∆ιαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνοµίας καθώς και σε συγκεκριµένες έµµισθες προξενικές αρχές στην Ελλάδας. 
9.Ποιές ηµέρες και τι ώρες λειτουργούν τα γραφεία υποδοχής δικαιολογητικών; 
Απάντηση: 
Τα γραφεία υποδοχής των δικαιολογητικών στην Ελληνική επικράτεια λειτουργούν: 
•  ∆ευτέρα έως Παρασκευή: πρωί και απόγευµα 
•  Σάββατο και την Κυριακή: µόνο κατά τις πρωινές ώρες 
•  Επίσηµες εορτές και αργίες: δεν λειτουργούν 
•  Ώρες λειτουργίας:   πρωί 08:00-15:00, απογευµα  15.00-22.00, Σάββατο & Κυριακή 08.00-15.00 
 
10.Μπορώ να υποβάλλω τα δικαιολογητικά µου σε Κ.Ε.Π. ή σε Ο.Τ.Α.; 
Απάντηση: Όχι , η υποβολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνεται αυτοπροσώπως αποκλειστικά στα Γραφεία 
∆ιαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνοµίας καθώς και σε συγκεκριµένες έµµισθες προξενικές αρχές στην Ελλάδα. 
11.Ποιος άλλος µπορεί να καταθέσει τα δικαιολογητικά µου για να µου χορηγηθεί το διαβατήριο; 
Απάντηση: Κανείς άλλος. Η κατάθεση των δικαιολογητικών στα γραφεία υποδοχής, απαιτεί αυτοπρόσωπη παρουσία 
του ενδιαφερόµενου ακόµα και αν πρόκειται για βρέφος. Εφόσον υφίσταται σοβαροί λόγοι υγείας οι οποίοι 
βεβαιούνται από ιατρικό πιστοποιητικό κρατικού νοσοκοµείου, υπάλληλος τη Υπηρεσίας µεταβαίνει στον 
ενδιαφερόµενο για την παραλαβή των δικαιολογητικών. 
12.Ποιά είναι η διαδικασία µετά την κατάθεση των δικαιολογητικών; 
Απάντηση: Η διαδικασία που ακολουθείται από την υποβολή των δικαιολογητικών µέχρι την παραλαβή του νέου 
διαβατηρίου είναι η εξής: 
Τα γραφεία υποδοχής ελέγχουν τα δικαιολογητικά που κατατίθενται και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης 
διαβατηρίου. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήµατος θα ενηµερώνεται από το γραφείο υποδοχής ο 
ενδιαφερόµενος µε προσωπική επιστολή και θα επιστρέφεται το καταβληθέν ποσό για τα παράβολα. 
 
    * Τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην Κεντρική Υπηρεσία έκδοσης διαβατηρίων µε ταχυµεταφορά. 
    * Η Κεντρική Υπηρεσία, θα εκδίδει το διαβατήριο εντός 3 εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή όλων των 
απαραίτητων δικαιολογητικών. 
    * Το νέο διαβατήριο θα αποστέλλεται µε τον ίδιο τρόπο στην Υπηρεσία όπου υποβλήθηκε η αίτηση. 
    * Ο ενδιαφερόµενος παραλαµβάνει το διαβατήριο από το γραφείο υποδοχής αυτοπροσώπως ή µε 
εξουσιοδότηση, προσκοµίζοντας την απόδειξη κατάθεσης. 
13.Μπορώ να αποκτήσω διαβατήριο µέσα σε µία ηµέρα; 
Απάντηση: Ναι, αλλά µόνο αν συντρέχουν οι εξής λόγοι: 
 
Κατ’ εξαίρεση, η έκδοση του διαβατηρίου γίνεται, κατά προτεραιότητα, εντός µίας (1) εργάσιµης ηµέρας από την 
παραλαβή της αίτησης από την ∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρίων, εφ’ όσον συντρέχουν περιοριστικά οι ακόλουθοι λόγοι: 
    •  Προσωπικοί σοβαροί λόγοι υγείας, που αποδεικνύονται µε ιατρικό πιστοποιητικό κρατικού νοσοκοµείου, οι 
οποίοι επιβάλλουν νοσηλεία στο εξωτερικό. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τους συγγενείς του ασθενούς 
µέχρι β’   βαθµού, που πρόκειται να τον συνοδεύσουν στο εξωτερικό.  
    •   Θάνατος συγγενούς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι β’   βαθµού.  
    •  Τραυµατισµός ή εξαφάνιση συγγενούς µέχρι β’ βαθµού του ενδιαφεροµένου που διαµένει στο εξωτερικό ή 
πρόκληση καταστροφής στην περιουσία του ενδιαφεροµένου συνεπεία φυσικών καταστροφών ή άλλων γεγονότων 
ανωτέρας βίας.  
Στις περιπτώσεις της κατά προτεραιότητα χορήγησης διαβατηρίου, δύναται να κατατίθενται οι αιτήσεις και τα 
δικαιολογητικά, κατ’ εξαίρεση στο Γραφείο διαβατηρίων που λειτουργεί στο αστυνοµικό κατάστηµα του Α.Τ. 
Παγκρατίου  



Ο ενδιαφερόµενος στην υποβαλλόµενη µε τα λοιπά δικαιολογητικά  υπεύθυνη   δήλωση οφείλει να µνηµονεύει τους 
ειδικούς λόγους που δικαιολογούν την κατά προτεραιότητα έκδοση του διαβατηρίου, συνυποβάλλοντας και τυχόν 
πρόσθετα αποδεικτικά έγγραφα. 
Για τις ειδικές αυτές περιπτώσεις, εκτός από τα αρµόδια γραφεία σε όλη την Ελλάδα, ο ενδιαφερόµενος µπορεί κατ' 
εξαίρεση να καταθέσει τα δικαιολογητικά του και στο γραφείο που εδρεύει στο Α.Τ. Παγκρατίου 
14.Πόση διάρκεια θα έχει το νέο µου διαβατήριο; 
Απάντηση: 
    * των ενηλίκων πέντε χρόνια από την ηµέρα έκδοσης, 
    * των ανηλίκων έως 14 ετών, δύο χρόνια, 
    * των ανηλίκων άνω των 14 ετών , µέχρι τη συµπλήρωση του 18ου έτους, 
    * και το διαβατήριο που χορηγείται κατ’ εξαίρεση, για ένα έτος. 
15.Ποιά είναι τα στοιχεία που θα περιλαµβάνει το διαβατήριό µου; 
Απάντηση: Στο διαβατήριο περιλαµβάνονται τα προσωπικά στοιχεία του κατόχου (επώνυµο, όνοµα, πατρώνυµο, 
ιθαγένεια, ηµεροµηνία και τόπος γέννησης, φύλο και ύψος), η ηµεροµηνία έκδοσης και λήξης, καθώς και εκδούσα 
Αρχή, µε ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες.  Θα περιλαµβάνονται επίσης ψηφιακή απεικόνιση του προσώπου 
καθώς και την υπογραφή του κατόχου. 
16.Μέχρι πότε ισχύει το παλιό µου διαβατήριο; 
Απάντηση: Τα παλαιού τύπου διαβατήρια, που έχουν εκδοθεί από τις Νοµαρχίες θα ισχύουν έως και την 31.12.06 
(εκτός αν έχουν λήξει νωρίτερα). 
Από 01.01.2007 θα ισχύουν µόνον τα διαβατήρια που θα έχουν εκδοθεί από την ∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρίων της 
Ελληνικής Αστυνοµίας. 
Επίσης στον κόµβο της ιστοσελίδας του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης (www.mopo.gr) υπάρχει σχετική υπερσύνδεση 
(www.passport.gov.gr)  που οδηγεί σε πληροφορίες για την έκδοση διαβατηρίου όπου ο αιτών µπορεί να 
αναζητήσει την πορεία εξέλιξης του αιτήµατός του ως προς τη χορήγηση διαβατηρίου. 
 
 

Έκδοση δελτίου ταυτότητας  

Ερωτήσεις και απαντήσεις  
σχετικά µε την έκδοση και αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας 

 
Αν είναι η πρώτη φορά που ζητώ έκδοση δελτίου ταυτότητας ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
που πρέπει να καταθέσω; 

1. Ένα πρωτότυπο πιστοποιητικό του δήµου ή της κοινότητας στο δηµοτολόγιο του οποίου είστε εγγεγραµµένος/η, 
όπου θα αναφέρονται : 
  
Επώνυµο, όνοµα, όνοµα και επώνυµο πατέρα, όνοµα και επώνυµο µητέρας, ηµεροµηνία και τόπος γέννησης, δήµος 
ή κοινότητα δηµοτολογίου, αριθµός οικογενειακής µερίδας και ιθαγένεια. 
  
Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο τρεις  µήνες πριν την υποβολή του.  
 
2.Τέσσερις πρόσφατες ασπρόµαυρες φωτογραφίες (για ταυτότητα) 

3. Αίτηση που θα προµηθευθείτε από το Αστυνοµικό Τµήµα 

4. Βεβαίωση Νοσηλευτικού Ιδρύµατος ή Υγειονοµικού Εργαστηρίου για την οµάδα Αίµατος και το RHESUS (εφόσον 
επιθυµείτε την αναγραφή του στο δελτίο σας.) 

5. Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ηµεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούµενη εγγραφή 
των στοιχείων «ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ και ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ» των ενδιαφερόµενων, µε λατινικούς χαρακτήρες 
(εφόσον επιθυµείτε αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων διαφορετική του προτύπου ΕΛΟΤ 743, υποβάλλοντας 
παράλληλα και σχετική υπεύθυνη δήλωση) 
  
Για την πρώτη έκδοση του δελτίου ταυτότητας, απαιτείται επίσης η βεβαίωση των στοιχείων του αιτούντος από 
έναν µάρτυρα. Σε περίπτωση που είστε ανήλικος/η, την βεβαίωση των στοιχείων µπορεί να κάνει ο γονέας ή ο 
κηδεµόνας.  

Σε ποια ηλικία πρέπει να εφοδιαστώ µε δελτίο ταυτότητας; 

Από τον Ιούνιο του 2005 υποχρέωση για την απόκτηση δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας έχουν όλοι οι Έλληνες 
πολίτες που έχουν συµπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας. 

Πότε πρέπει να αντικαταστήσω το δελτίο ταυτότητάς µου; 



1. Σε περίπτωση που έχει αλλάξει οποιοδήποτε στοιχείο της ταυτότητας σας 
2. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας η ιθαγένεια ή 
τα στοιχεία σας µε λατινικούς χαρακτήρες(Ισχύει ως υποχρεωτικός λόγος 
αντικατάστασης για τα δελτία ταυτοτήτων που έχουν εκδοθεί µετά την 1-11-
2005) 
3. Σε περίπτωση που έχει φθαρεί  
4. Σε περίπτωση απώλειας 
5. Όταν έχει περάσει δεκαετία από την έκδοσή του(Ισχύει ως υποχρεωτικός 
λόγος αντικατάστασης για τις ταυτότητες που έχουν εκδοθεί µετά την 1-11-
2005) 
6. Σε περίπτωση κλοπής 

 

Τι δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλω σε αυτές τις περιπτώσεις ; 

Τα ίδια που απαιτούνται για την πρώτη έκδοση δελτίου ταυτότητας. Θα παραδώσετε επίσης και το παλιό δελτίο που 
θέλετε να αντικαταστήσετε (µε εξαίρεση τις περιπτώσεις κλοπής και απώλειας).  
∆εν απαιτείται µάρτυρας όταν: 
   - τα στοιχεία στην προηγούµενη ταυτότητα είναι ευκρινή 
   - το δελτίο που αντικαθίσταται έχει εκδοθεί από την ίδια Αρχή. 
  
Εξαιρέσεις: 

• Για την περίπτωση 1(αντικατάσταση λόγω αλλαγής οποιουδήποτε στοιχείου της ταυτότητας) απαιτείται 
και αντίγραφο της σχετικής πράξης της Αρχής(πχ. λόγω αλλαγής επωνύµου, υιοθεσίας, λύσης ή 
ακύρωσης αυτής, αναγνώρισης, αποκήρυξης ή νοµιµοποίησης τέκνου και σε οποιαδήποτε άλλη από το νόµο 
οριζόµενη περίπτωση). 

• Για τις περιπτώσεις 3 και 4(αντικατάσταση λόγω φθοράς ή απώλειας) απαιτείται και παράβολο 9 
ευρώ(υπέρ του δηµοσίου). ∆εν απαιτείται παράβολο µόνο όταν η φθορά ή ή απώλεια οφείλεται σε λόγους 
ανωτέρας βίας, δηλαδή σεισµό, πυρκαγιά, ναυάγιο κ.λπ.. Σε αυτή την περίπτωση προσκοµίζεται 
επιβεβαιωτικό έγγραφο του συµβάντος ή λαµβάνεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος.  

• Στις περιπτώσεις 4 και 6(αντικατάσταση λόγω απώλειας ή κλοπής) απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία αναγράφονται από τον ενδιαφερόµενο οι συνθήκες απώλειας ή κλοπής του δελτίου ταυτότητας. 

Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν υποβάλλω το πιστοποιητικό του ∆ήµου ή της κοινότητας; 

Η Αστυνοµία θα το αναζητήσει αυτεπάγγελτα και το δελτίο θα εκδοθεί όταν αυτό αποσταλεί από το ∆ήµο ή την 
Κοινότητα στο Αστυνοµικό Τµήµα. 

Που υποβάλλω τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου ταυτότητας και ποιες ώρες; 

∆ελτία ταυτότητας εκδίδονται: 
  
α) Για τις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης στο Τµήµα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόµενου. 
  
β) Για την υπόλοιπη Χώρα στην Υποδιεύθυνση ή το Τµήµα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόµενου. 
  
Όπου δεν λειτουργούν τέτοιες Υπηρεσίες, τα δελτία ταυτότητας εκδίδονται από το Αστυνοµικό Τµήµα που ασκεί 
αρµοδιότητες ασφαλείας στον τόπο κατοικίας του ενδιαφερόµενου. 
  
Τα Γραφεία Ταυτοτήτων λειτουργούν καθηµερινά κατά τις πρωινές ώρες, µε εξαίρεση την Τετάρτη που 
λειτουργούν από 14:00 έως 20:30, για την εξυπηρέτηση των πολιτών που εργάζονται. Επίσης, κάθε Σάββατο από 
08:00 έως 13:00 εξυπηρετούν κατά αποκλειστικότητα τους µαθητές. 

 
 


