
 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΖΗΤΑΤΕ  ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 
ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ  ΣΤΟ dam-7@damt.gov.gr 

 

-ΕΦΟΣΟΝ Η ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ 

-ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Η΄Η ΑΔΕΙΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΕΣΘΕΙ Η΄ ΚΛΑΠΕΙ 
-ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

1. Φωτοτυπία ΟΛΩΝ των σελίδων, και του παλαιού και 
του νέου διαβατηρίου 
2. Ηλεκτρονικό παράβολο 100 Ευρώ/(κωδ. παραβ. 2106) 
(Το παράβολο δεν απαιτείται στην περίπτωση που δεν είχε αρχικά καταβληθεί 
παράβολο για την έκδοση της άδειας π.χ. Ανήλικα τέκνα, Μέλη οικογένειας 
Έλληνα, Δεκαετία από Αόριστη κ.α.) 
3. Βεβαίωση απώλειας από την Αστυνομία, (μόνο σε περίπτωση απώλειας 
διαβατηρίου ή/και άδειας διαμονής) 
4. 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. 
5.Τέλος κόστους κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ 
κωδ.2119). 
6. 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) 

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ) 

Αποστέλλετε ταχυδρομικά στην κάτωθι διεύθυνση με συστημένη 
επιστολή ή με courier  

1.Φωτοαντίγραφα όλων των σελίδων του παλαιού διαβατηρίου 
επικυρωμένες από Δικηγόρο 

2. Μία υπεύθυνη δήλωση που να λέει ότι επιθυμείτε να κάνετε αυτήν την 
αλλαγή και  
3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας  του νέου διαβατηρίου 
επικυρωμένη από Δικηγόρο.  



 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! μόνο στην περίπτωση που δεν άλλαξαν στοιχεία ήτοι 
όνομα ,επίθετο, όνομα πατέρα , ημερομηνία γέννησης και τόπος 
γέννησης ,αν άλλαξαν στοιχεία ζητάτε  
Δ/νση Επικοινωνίας  
Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης 
Τάκη Οικονομίδη 1 
Τ.κ.54655  
Ντεπώ Θεσσαλονίκης  
ΓΡ.18   
Δυνατότητα κατάθεσης αρχικού αιτήματος αντί επανέκδοσης σε 
περιπτώσεις που ενώ είστε κάτοχοι άδειας διαμονής τυγχάνει να είστε  
ΓΟΝΕΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΗΜΕΔΑΠΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Χορήγηση Μέλη Οικογένειας Έλληνα Πολίτη και Μέλη 
Οικογένειας πολίτη Ε.E     

dam-3@damt.gov.gr 

 

dam-
3@damt.gov.gr  

 

ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΕΠΙ 
ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΩΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

2 Χορήγηση Επενδυτών Ακινήτων – Επί Μακρών 
Διαμένοντες        dam-2@damt.gov.gr 

dam-
2@damt.gov.gr  

 

 

 


