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    Πώς να αποκτήσετε ταξιδιωτικό έγγραφο 

 

Τα ταξιδιωτικά έγγραφά σας είναι ατομικά. Μπορείτε να αποκτήσετε ταξιδιωτικά 

έγγραφα εφόσον έχετε γίνει δικαιούχος καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής 

προστασίας.  

Αν είστε δικαιούχος καθεστώτος πρόσφυγα, τα ταξιδιωτικά έγγραφα τα δικά σας 

και της οικογένειάς σας  διαρκούν πέντε (5) έτη από την έκδοση τους.  Αυτή η διάρκεια 

ισχύει αν είστε ενήλικος/η  ή ανήλικος που έχει συμπληρώσει τα δεκατέσσερα (14) έτη 

της ηλικίας σας. Η διάρκεια είναι τρία (3) έτη αν είστε ανήλικος κάτω των δεκατεσσάρων 

(14) χρόνων. 

 

Πώς κάνετε αίτηση για ταξιδιωτικά έγγραφα:  

Κάνετε αίτηση σε Γραφεία Διαβατηρίων της Αστυνομίας (ή Γραφείο 

Αλλοδαπών). Επιλέγετε Γραφείο Διαβατηρίων ανάλογα με την περιοχή που κατοικείτε. Στο 

Γραφείο Διαβατηρίων θα καταθέσετε αίτηση που θα σας δώσει το Γραφείο Διαβατηρίων 

και δικαιολογητικά/παράβολο που περιγράφονται παρακάτω. Επίσης, θα δώσετε τα 

δακτυλικά σας αποτυπώματα. 

https://migration.gov.gr/gas/aitoyntes-kai-dikaioychoi/taxidiotika-eggrafa/
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Όταν κάνετε αίτηση θα πρέπει να έχετε μαζί σας την Άδεια Διαμονής (ΑΔΕΤ) σας 

για να τη δείξετε ειδάλλως πρέπει να δείξετε το Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία που 

φέρει την ένδειξη «Εκκρεμεί Έκδοση Άδειας Διαμονής.» 

Για να κάνετε αίτηση ταξιδιωτικών εγγράφων για τα παιδιά σας, χρειάζεστε τα ίδια 

δικαιολογητικά/παράβολο τα οποία  περιγράφονται παρακάτω. Επίσης, εάν τα παιδιά σας 

είναι άνω των έξι (6) ετών θα πρέπει να τα πάρετε μαζί σας στο Γραφείο Διαβατηρίων για 

να ληφθούν και τα δικά τους δακτυλικά αποτυπώματα. 

 Όταν θα καταθέσετε τα δικαιολογητικά θα σας δοθεί ένα αποδεικτικό από το 

γραφείο διαβατηρίων. Αυτό το αποδεικτικό δεν πρέπει  να το χάσετε γιατί θα σας 

χρειαστεί κατά την παραλαβή του ταξιδιωτικού σας εγγράφου. 

 

Σε περίπτωση που υποβάλατε αίτηση για ταξιδιωτικά έγγραφα πριν από τις 

30/05/2020 στην Υπηρεσία Ασύλου, πρέπει να καταθέσετε στο Γραφείο Διαβατηρίων 

εκτός από τα παραπάνω και την απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου η οποία δείχνει ότι έχει 

εγκριθεί η αίτησή σας για χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων.  

Για να δείτε αν η απόφαση σας έχει βγει θα πρέπει να κοιτάτε τις ανακοινώσεις για 

Αποφάσεις Ταξιδιωτικών Εγγράφων. Την απόφαση σας θα τη βρείτε στις 

ανακοινώσεις της Υπηρεσίας Ασύλου εδώ, και με βάση τον αριθμό της υπόθεσης σας. Αν 

κάνατε αίτηση μετά τις 30/05/2020 δεν εκδίδεται απόφαση και δε χρειάζεται να 

καταθέσετε απόφαση. 

 

 

https://migration.gov.gr/gas/aitoyntes-kai-dikaioychoi/taxidiotika-eggrafa/apofaseis-taxidiotikon-eggrafon/
https://migration.gov.gr/gas/aitoyntes-kai-dikaioychoi/taxidiotika-eggrafa/apofaseis-taxidiotikon-eggrafon/
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Επιλέξτε Γραφείο Διαβατηρίων με βάση τον τόπο κατοικίας σας από αυτήν τη λίστα 

 

Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσετε με την αίτηση σας στο Γραφείο 

Διαβαητηρίων αν είστε Δικαιούχος Προσφυγικού Καθεστώτος:  

 

• Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για έκδοση ταξιδιωτικού εγγράφου που χορηγείται 

από το Γραφείο Διαβατηρίων. 

• Αντίγραφο απόφασης χορήγησης καθεστώτος πρόσφυγα. 

• Αντίγραφο απόφασης χορήγησης ΑΔΕΤ. 

• Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου. 

• Παράβολο (Διαβάστε πληροφορίες για την απόκτηση παράβολου) 

 

Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσετε με την αίτηση σας στο Γραφείο 

Διαβαητηρίων αν είστε Δικαιούχος Eπικουρικής Προστασίας:  

 

• Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για έκδοση ταξιδιωτικού εγγράφου που χορηγείται 

από τo Γραφείο Διαβατηρίων. 

• Αντίγραφο απόφασης χορήγησης Επικουρικής προστασίας με επισημείωση ότι 

δικαιούστε τη χορήγηση TDV από το ελληνικό κράτος. Εάν η απόφαση δε 

φέρει σχετική επισημείωση, οφείλετε να προσκομίσετε έγγραφο με το οποίο 

https://migration.gov.gr/gas/aitoyntes-kai-dikaioychoi/taxidiotika-eggrafa/
https://www.gsis.gr/e-paravolo
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αποδεικνύεται η αντικειμενική αδυναμία χορήγησης εθνικού διαβατηρίου από 

τις Αρχές της χώρας σας (π.χ. σχετική βεβαίωση από την πρεσβεία της χώρας 

σας στην Ελλάδα). 

• Αντίγραφο απόφασης χορήγησης ΑΔΕΤ. 

• Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου. 

• Παράβολο (Διαβάστε πληροφορίες για την απόκτηση παράβολου) 

 

 Άλλες χρήσιμες πληροφορίες για την αίτηση των παιδιών  

✓ Όταν έχετε την επιμέλεια των παιδιών μαζί με τον/την σύζυγό σας και δεν μπορείτε 

να είστε και οι δύο παρόντες στο Γραφείο Διαβατηρίων για την αίτηση των παιδιών 

σας,  αρκεί η παρουσία του ενός γονέα και η έγγραφη συναίνεση του άλλου, του 

οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής πρέπει να βεβαιωθεί από επίσημη αρχή. 

 

✓ Όταν έχετε εσείς την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών σας και δεν υπάρχει 

επίσημο έγγραφο που αποδεικνύει την αποκλειστική επιμέλεια (πχ. διαζύγιο και 

ανάθεση επιμέλειας, ληξιαρχική πράξη θανάτου),  θα πρέπει να καταθέσετε στο 

Γραφείο Διαβατηρίων για την αίτηση του παιδιού/παιδιών σας ένορκη βεβαίωση του 

άρθρου 2 παρ.6 της ΚΥΑ 10302/ΦΕΚ Β΄2036/30-5-2020. Η ένορκη βεβαίωση πρέπει 

να βεβαιώνει ότι έχετε την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού/παιδιών σας  γιατί 

έχει συμβεί κάποιο γεγονός (π.χ. θάνατος συζύγου, διαζύγιο) στη χώρα καταγωγής 

σας για το οποίο δεν υπάρχει επίσημο έγγραφο. 

 

✓ Αν είστε ασυνόδευτος/η ανήλικος/η, η αίτησή σας κατατίθεται από τον ορισμένο 

εκπρόσωπο/επίτροπο.  

 

 

https://www.gsis.gr/e-paravolo
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Πώς παραλαμβάνετε τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα 

 

Για να παραλάβετε τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα: 

✓ Μπορείτε να παραλάβετε τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα μόνο σε ένα από τα 

ακόλουθα Περιφερειακά Γραφεία-Κλιμάκια Ασύλου : 

 

1. To Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης 

2. Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής 

✓ Κάθε φορά που είναι έτοιμα νέα ταξιδιωτικά έγγραφα βγαίνουν ανακοινώσεις. 

✓ Θα πρέπει να κοιτάτε τις πρόσφατες ανακοινώσεις  έτοιμων ταξιδιωτικών 

εγγράφων (Έτοιμα Ταξιδιωτικά Έγγραφα) χρησιμοποιώντας τον αριθμό 

υπόθεσής σας για να δείτε αν είναι έτοιμο το έγγραφό σας καθώς και για να δείτε 

την ώρα/μέρα που πρέπει να το παραλάβετε. 

✓ Θα πρέπει να έρθετε τη συγκεκριμένη ώρα, μέρα και μέρος που αναγράφονται 

στην ανακοίνωση. 

✓ Θα πρέπει να έρθετε ο/η ίδιος/ίδια να παραλάβετε το ταξιδιωτικό σας έγγραφο. 

✓ Θα πρέπει επίσης να φοράτε μάσκα όταν πάτε στο Περιφερειακό Γραφείο ή 

Αυτοτελές Κλιμάκιο για να παραλάβετε το ταξιδιωτικό σας έγγραφο. 

 

 

 

 

 

 

https://migration.gov.gr/gas/dioikisi/#perifereiaka-autoteli
https://migration.gov.gr/gas/dioikisi/
https://migration.gov.gr/gas/aitoyntes-kai-dikaioychoi/taxidiotika-eggrafa/etoima-taxidiotika-eggrafa/
https://migration.gov.gr/gas/aitoyntes-kai-dikaioychoi/taxidiotika-eggrafa/etoima-taxidiotika-eggrafa/
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Όταν θα πάτε να παραλάβετε τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα θα πρέπει  

να έχετε μαζί σας: 

• To αποδεικτικό που δείχνει ότι καταθέσατε τα δικαιολογητικά στο Γραφείο 

Διαβατηρίων. 

• Tην Άδεια Διαμονής σας (ΑΔΕΤ) που είναι σε ισχύ. 

• Αν δεν έχετε Άδεια Διαμονής, θα πρέπει να έχετε μαζί σας το Δελτίο 

Αιτούντος Διεθνή Προστασία που αναγράφει «Εκκρεμεί Έκδοση Άδειας 

Διαμονής». 

 


