
 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ TDV ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΓΑ/ΑΚΑ 

 

Α. Μονογονεϊκές Οικογένειες και  

Οικογένειες όπου η επιμέλεια τέκνου ασκείται από τον ένα γονέα 

 

1. Αίτηση ανανέωσης TDV τέκνου 

2. Ψηφιακή φωτογραφία 

3. Μόνο για τέκνα άνω των 15 ετών :Υπεύθυνη δήλωση περί μη διάπραξης αδικημάτων με θεώρηση 

γνησίου υπογραφής ανηλίκου και γονέα 

4. Αποδεικτικό άσκησης επιμέλειας από μονογονέα, δηλαδή: 

4α) Για τέκνα γεννημένα πριν την είσοδο στην Ελλάδα:  

i. Αλλοδαπό δημόσιο έγγραφο/ απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου (π.χ. διαζύγιο, 

ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα, ανάθεση επιμέλειας), ή 

ii. Ένορκη βεβαίωση ενώπιον Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφου (για γεγονότα στη χώρα 

καταγωγής), ή 

iii. Απόφαση ελληνικού δικαστηρίου (για γεγονότα εκτός χώρας καταγωγής) 

4β) Για τέκνα γεννημένα στην Ελλάδα:  

i. Πρόσφατο αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης ως αγνώστου πατρός, ή 

ii. Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα (σε περίπτωση που ο θάνατος δεν έλαβε χώρα στην 

Ελλάδα, θα πρέπει να πληροί τα στοιχεία αλλοδαπού δημοσίου εγγράφου), ή 

iii. Απόφαση ελληνικού δικαστηρίου για ανάθεση αποκλειστικής και οριστικής επιμέλειας 

στον ένα γονέα 

4γ) Για τέκνα γεννημένα εκτός Ελλάδας μετά την είσοδο στη χώρα:  

i. Πρόσφατο αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης ως αγνώστου πατρός από αρμόδια 

αρχή χώρας γέννησης που πληροί τα στοιχεία αλλοδαπού εγγράφου (APOSTILLE), ή 

ii. Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα που πληροί τα στοιχεία αλλοδαπού δημοσίου 

εγγράφου (σε περίπτωση που ο θάνατος δεν έλαβε χώρα στην Ελλάδα), ή 

iii. Απόφαση αλλοδαπού ή ελληνικού δικαστηρίου για ανάθεση αποκλειστικής και 

οριστικής επιμέλειας στον ένα γονέα 

5. Υπεύθυνη Δήλωση Συναίνεσης γονέα με θεώρηση γνησίου υπογραφής 

 

• Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση αδυναμίας εμφάνισης γονέα για λόγους ανωτέρας βίας και 

εφόσον το τέκνο είναι άνω των 15 ετών: Έγγραφη άδεια από Εισαγγελέα Ανηλίκων/ 

Πρωτοδικών 

https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%94%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D-%CE%95%CE%93%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%A9%CE%9D_31.7.2020.doc
https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/Y%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7-%CE%94%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%91-Solemn-Declaration-A.zip
https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/Y%CE%A0%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%A5%CE%9D%CE%97-%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97-%CE%92-SOLEMN-DECLARATION-B.zip


 
 

Β. Ασυνόδευτοι ανήλικοι 

 

Ι. Κάτω των 15 ετών 

1. Αίτηση ανανέωσης TDV υπογεγραμμένη από τον/η ορισμένο/η επίτροπο και αυτοπρόσωπη 

παρουσία ανηλίκου 

2. Ψηφιακή φωτογραφία 

 

ΙΙ. Άνω των 15 ετών 

1. Αίτηση ανανέωσης TDV υπογεγραμμένη από τον/ην ανήλικο/η 

2. Ψηφιακή φωτογραφία 

3. Υπεύθυνη δήλωση περί μη διάπραξης αδικημάτων με θεώρηση γνησίου υπογραφής ανηλίκου/ης  

 

*Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας λόγω αναπηρίας ή σοβαρής 

ασθένειας η αίτηση κατατίθεται από αντιπρόσωπο ως εξής: 

1. Αίτηση ανανέωσης TDV υπογεγραμμένη από [ τον/ην ανήλικο/η με θεώρηση γνησίου 

υπογραφής] / [από τον/ην ειδικά εξουσιοδοτημένο/η αντιπρόσωπο] 

2. Ψηφιακή φωτογραφία 

3. Υπεύθυνη δήλωση περί μη διάπραξης αδικημάτων με θεώρηση γνησίου υπογραφής 

ανηλίκου/ης  

4. Eιδική εξουσιοδότηση σε αντιπρόσωπο με θεώρηση γνησίου υπογραφής 

5. Ιατρικά έγγραφα από δημόσιο νοσοκομείο 

 

 

Γ. Ένας εκ των γονέων βρίσκεται εκτός Ελλάδος και ασκεί την επιμέλεια του τέκνου 

 

1. Αίτηση ανανέωσης TDV τέκνου υπογεγραμμένη από γονέα στην Ελλάδα 

2. Ψηφιακή φωτογραφία 

3. Μόνο για τέκνα άνω των 15 ετών :Υπεύθυνη δήλωση περί μη διάπραξης αδικημάτων με θεώρηση 

γνησίου υπογραφής ανηλίκου και γονέα που βρίσκεται στην Ελλάδα 

https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%94%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D-%CE%95%CE%93%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%A9%CE%9D_31.7.2020.doc
https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%94%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D-%CE%95%CE%93%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%A9%CE%9D_31.7.2020.doc
https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/Y%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7-%CE%94%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%91-Solemn-Declaration-A.zip
https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%94%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D-%CE%95%CE%93%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%A9%CE%9D_31.7.2020.doc
https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/Y%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7-%CE%94%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%91-Solemn-Declaration-A.zip
https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%94%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D-%CE%95%CE%93%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%A9%CE%9D_31.7.2020.doc
https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/Y%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7-%CE%94%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%91-Solemn-Declaration-A.zip


 
 
4. Υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης του γονέα που βρίσκεται εκτός Ελλάδος με θεώρηση γνησίου 

υπογραφής από αρμόδια ελληνική προξενική αρχή 

5. Υπεύθυνη Δήλωση Συναίνεσης γονέα που βρίσκεται στην Ελλάδα με θεώρηση γνησίου υπογραφής 

 

• Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση αδυναμίας εμφάνισης του γονέα που βρίσκεται στην Ελλάδα για 

λόγους ανωτέρας βίας και εφόσον το τέκνο είναι άνω των 15 ετών: Έγγραφη άδεια από 

Εισαγγελέα Ανηλίκων/ Πρωτοδικών 

 

 

 

 

 

https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/Y%CE%A0%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%A5%CE%9D%CE%97-%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97-%CE%92-SOLEMN-DECLARATION-B.zip

