ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ
ΑΝΑΝΕΩΗ ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Παρακαλοφμε να ςυμπλθρϊςετε όλα τα πεδία τθσ αίτθςθσ με λατινικοφσ
χαρακτιρεσ, όπωσ αναγράφονται ςτο ταξιδιωτικό ςασ ζγγραφο.
Μαηί με τθν αίτθςθ ανανζωςθσ ταξιδιωτικϊν εγγράφου (TDV) ςυμπλθρωμζνθ, κα
πρζπει να επιςυνάπτεται και μία πρόςφατθ φωτογραφία διαβατθρίου ςε ψθφιακι μορφι.
Η λιψθ τθσ κα πρζπει να γίνεται από φωτογραφικό εργαςτιριο και θ φωτογραφία να ςασ
παραδίδεται ψθφιακά, ϊςτε να μπορείτε να τθν επιςυνάψετε κατά τθν αποςτολι του
θλεκτρονικοφ μθνφματοσ. ε περίπτωςθ οικογζνειασ (ςφηυγοι, ανιλικα τζκνα), κα
κατατίκεται ξεχωριςτι αίτθςθ για κάκε μζλοσ τθσ οικογζνειασ, με τθν αντίςτοιχθ
φωτογραφία και κα αποςτζλλεται ςε ξεχωριςτό email.
To email με τα ςυνθμμζνα (αίτθςθ και φωτογραφία) κα πρζπει να αποςτζλλεται
ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ traveldoc@asylo.gov.gr , με κζμα Travel Doc Renewals και τον
αρικμό τθσ Άδειασ Διαμονισ που ζχετε ςτθν κατοχι ςασ (π.χ “Travel Doc Renewals
P123456789”, βλ. παρακάτω γράφθμα).
ΠΡΟΟΧΗ: Περαιτζρω, παράλλθλα με τα παραπάνω κα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν,
να κεωρθκοφν για το γνιςιο τθσ υπογραφισ και να αποςταλοφν ταχυδρομικά με
ςυςτθμζνθ επιςτολι ςτθ Διεφκυνςθ:
ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΤΛΟΤ, ΑΚΑ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ,
Π.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟΤ 2, ΣΚ 10177 τα παρακάτω:
1. H ςυνθμμζνθ Τπεφκυνθ Διλωςθ (Παράρτημα Α’) που προβλζπεται από το ςχετικό
νομικό πλαίςιο για τθν ζκδοςθ ταξιδιωτικϊν εγγράφων θ οποία κα πρζπει να είναι
κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ. Η κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ
δφναται να πραγματοποιθκεί είτε ςτα ΚΕΠ είτε ςτα Αςτυνομικά Σμιματα.
ΠΡΟΟΧΗ: ε περίπτωςθ ανθλίκων τζκνων άνω των 13 ετϊν κα πρζπει να
υποβάλλεται θ ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ και για το τζκνο, όπου κα υπογράφεται
τόςο από τον ανιλικο όςο και από τουσ δφο γονείσ του οι οποίοι βρίςκονται ςτθν
Ελλάδα.
Εάν δεν ςταλεί και παραλθφκεί θ ςχετικι αίτθςθ/υπεφκυνθ διλωςθ, θ Τπθρεςία
Αςφλου δεν κα δφναται να επεξεργαςτεί τθν αίτθςθ ανανζωςθσ ταξιδιωτικϊν
εγγράφων.
2. ε περίπτωςθ που ηθτείται θ ανανζωςθ ταξιδιωτικϊν εγγράφων ανιλικων τζκνων,
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί για κάκε ζναν από τουσ δφο γονείσ οι οποίοι βρίςκονται
ςτθν Ελλάδα και θ ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) με τθν οποία
ςυναινοφν ςτθν ανανζωςθ του ταξιδιωτικοφ εγγράφου του τζκνου τουσ
ανεξαρτιτωσ τθσ θλικίασ που αυτό ζχει θ οποία κα πρζπει να είναι κεωρθμζνθ για
το γνιςιο τθσ υπογραφισ. Η κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ δφναται να
πραγματοποιθκεί είτε ςτα ΚΕΠ είτε ςτα Αςτυνομικά Σμιματα.
ΠΡΟΟΧΗ: Η ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ/ςυναίνεςθ κα πρζπει να υποβάλλεται και
από τουσ δφο γονείσ του ανιλικου τζκνου.
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Εάν δεν ςταλεί και παραλθφκεί θ ςχετικι αίτθςθ/ςυναίνεςθ και από τουσ δφο
γονείσ, θ Τπθρεςία Αςφλου δεν κα δφναται να επεξεργαςτεί τθν αίτθςθ ανανζωςθσ
των ταξιδιωτικϊν εγγράφων του ανιλικου τζκνου.
Κατά τθν παραλαβι του νζου ταξιδιωτικοφ εγγράφου κα εφαρμόηεται θ διάταξθ τθσ παρ. 2
του άρκρου 9 τθσ κυα οικ. 10566/2014 (Βϋ 3223).
Επιςθμαίνεται ότι ςε περιπτϊςεισ όπου ο ζνασ εκ των γονζων βρίςκεται εκτόσ Ελλάδασ ι
πρόκειται για μονογονεϊκι οικογζνεια ι για αςυνόδευτα ανιλικα, οι αιτιςεισ των
ταξιδιωτικϊν εγγράφων κα υποβάλλονται ςτα αρμόδια ΠΓΑ/ΑΚΑ του τόπου κατοικίασ των
δικαιοφχων.
Οδηγίεσ ςυμπλήρωςησ τησ ηλεκτρονικήσ αίτηςησ

Ημερομηνία/Date
1. υμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ αίτθςισ ςασ, επιλζγοντασ τθν ςωςτι
θμερομθνία από το θμερολόγιο το οποίο εμφανίηεται, μόλισ πατιςετε με το ποντίκι
ςασ ςτο κενό πλαίςιο. (Βλ. γραφιματα παρακάτω):
Step1

Step2
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2. Επώνυμο/Last Name:
υμπλθρϊνετε το επϊνυμό ςασ, ακριβώσ όπωσ αναγράφεται ςτο Σαξιδιωτικό ςασ
Ζγγραφο (TDV), τo οποία ζχετε ιδθ ςτθν κατοχι ςασ.

3. Όνομα/First Name:
υμπλθρϊνετε το Όνομά ςασ, ακριβώσ όπωσ αναγράφεται ςτο Σαξιδιωτικό ςασ
Ζγγραφο (TDV), τo οποία ζχετε ιδθ ςτθν κατοχι ςασ.

4. Αριθμόσ υπάρχουςασ ΑΔΕΤ/ Number of current Residence Permit:
υμπλθρϊνετε τον αρικμό τθσ Άδειασ Διαμονισ που ζχετε ςτθν κατοχι ςασ, όπωσ
αυτόσ αναγράφεται ςτο επάνω δεξιά μζροσ τθσ κάρτασ ςασ (το ςτοιχείο αυτό
αποτελείται από ζνα (1) γράμμα του λατινικοφ αλφάβθτου και εννζα (9) αρικμθτικά
ψθφία, χωρίσ κενό) πχ P00403xxx. Βλ. το κόκκινο βελάκι ςτο γράφθμα παρακάτω:

5. Αριθμόσ υπάρχοντοσ Ταξιδιωτικοφ Εγγράφου/ Number of current travel document
(TDV):
υμπλθρϊνετε τον αρικμό του ταξιδιωτικοφ εγγράφου που ζχετε ςτθν κατοχι ςασ,
όπωσ αυτόσ αναγράφεται ςτο επάνω δεξιά μζροσ του ταξιδιωτικοφ ςασ εγγράφου
(το ςτοιχείο αυτό αποτελείται από δφο (2) γράμματα του λατινικοφ αλφάβθτου και
επτά (7) αρικμθτικά ψθφία, χωρίσ κενό) πχ ΑΑ043xxx. Βλ. το κόκκινο βελάκι ςτο
γράφθμα παρακάτω:
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6. Τόπος Διαμονής / Place of Residence: υμπλθρϊνετε το πεδίο, επιλζγοντασ ζναν
από τουσ Νομοφσ τθσ λίςτασ, ςτον οποίο διαμζνετε μόνιμα. τθ ςυνζχεια,
ςυμπλθρϊςτε τθν πόλθ ςτθν οποία διαμζνετε. Η διλωςθ αυτι επζχει κζςθ
διλωςθσ ςτοιχείων διαμονισ, τθν οποία κα κλθκείτε να επιβεβαιϊςετε κατά τθν
παραλαβι του ταξιδιωτικοφ ςασ εγγράφου (TDV). Επιςθμαίνεται ότι βάςει τθσ
προαναφερόμενθσ διλωςθσ κα κακορίηεται θ αρμόδια Περιφερειακι Τπθρεςία
εξζταςθσ του αιτιματόσ ςασ, κακώσ και ο τόποσ παραλαβισ του νζου
ταξιδιωτικοφ εγγράφου (βλ. παρακάτω γράφθμα).

7. Σθλζφωνο επικοινωνίασ / Contact telephone number: υμπλθρϊνετε το πεδίο,
αναγράφοντασ το τθλζφωνο επικοινωνίασ ςασ, ϊςτε να μποροφμε να
επικοινωνιςουμε μαηί ςασ εάν χρειαςτεί, για ηθτιματα που αφοροφν τθν αίτθςι
ςασ.

8. E - mail: Αναγράφετε τθν διεφκυνςθ του θλεκτρονικοφ ςασ ταχυδρομείου, ςτο
οποίο κα λαμβάνετε ενθμερϊςεισ για τθν πορεία του αιτιματόσ ςασ

9. Ωσ προσ τθν ζκδοςθ του παραβόλου ιςχφει ό,τι και ςτθν αρχικι ζκδοςθ του
ταξιδιωτικοφ εγγράφου.
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