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ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ 

   

 

Τποβάλει αίηηζη:  

 

Κάζε   πνιίηεο   Αιβαλίαο   πνπ   είλαη   εγγεγξακκέλνο   ζηα   Λεμηαξρεία  ηεο   

Αιβαλίαο έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιεη αίηεζε γηα έθδνζε  βηνκεηξηθνύ 

δηαβαηεξίνπ.   

Κάζε  πνιίηεο  Αιβαλίαο  έσο  16  εηώλ  έρεη  ην  δηθαίσκα  λα  ππνβάιεη 

αίηεζε γηα έθδνζε βηνκεηξηθνύ δηαβαηεξίνπ,  κε δηάξθεηα ηζρύνο ηα πέληε έηε.   

Κάζε πνιίηεο Αιβαλίαο πνπ έρεη ζπκπιεξώζεη  ην  16ν έηνο  ηεο  ειηθίαο  ηνπ  

θαη  δελ  έρεη ππνβάιεη  αίηεζε  γηα  έθδνζε δειηίνπ ηαπηόηεηαο  ή  έρεη  

πεξηέιζεη έλαο ρξόλνο  από ηελ  εκεξνκελία  ππνβνιήο  αίηεζήο ηνπ θαη δελ 

έρεη παξαιάβεη ην δειηίν ηαπηόηεηαο, είλαη ππνρξεσκέλνο όηαλ πξνζέιζεη 

ζηελ Πξεζβεία, λα ππνβάιεη αίηεζε γηα έθδνζε βηνκεηξηθνύ δηαβαηεξίνπ  θαη 

δειηίνπ ηαπηόηεηαο ηαπηόρξνλα, κε δηάξθεηα ηζρύνο ηα δέθα έηε.    

 

1. Τποβολή αίηηζης on-line μέζω ηης πύλης www.e-albania.al. 

 

Γηα λα ππνβάιεηε αίηεζε γηα δηαβαηήξην, πξέπεη λα ππνβάιεηε αίηεζε 

ειεθηξνληθά κέζσ δηαδηθηύνπ (από θηλεηό ηειέθσλν ή ππνινγηζηή). 

Γηα λα ππνβάιεηε αίηεζε γηα έθδνζε δηαβαηεξίνπ θαη ηαπηόηεηαο, πξέπεη λα 

ζπλδεζείηε εδώ: 

http://www.punetejashtme.gov.al/al/sherbime/sherbimet-konsullore-

online/aplikim-per-pasaporte-dhe-karte-identiteti 

Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηή ηε πύιε είλαη απαξαίηεην από πιεπξά ζαο λα 

δεκηνπξγήζεηε έλαλ ινγαξηαζκό: παηήζηε «Rregjistrohu», αθνύ έρεηε 

εγγξαθεί ζπκπιεξώλνληαο ηα ζηνηρεία ζαο ή ηα ζηνηρεία ηνπ γνλέα ηνπ ηέθλνπ 

ζην ζύλδεζκν https://e-albania.al/sherbimi.aspx?kodi=9512 πξέπεη λα 

θιηθάξεηε ζην «Hyr», θάληε θιηθ ζηελ επηινγή «Identifikimi i qytetarit», 

εηζάγεηε ηνλ πξνζσπηθό ζαο αξηζκό (numri personal)  θαη ηνλ θσδηθό 

πξόζβαζήο ζαο, αθνύ ζπλδεζείηε, επηιέμηε ηελ ππεξεζία: «Aplikim për 

pasaportë dhë Kartë ID», θάληε θιηθ ζηελ επηινγή: «Përdor», «krijo një 

http://www.e-albania.al/
http://www.punetejashtme.gov.al/al/sherbime/sherbimet-konsullore-online/aplikim-per-pasaporte-dhe-karte-identiteti
http://www.punetejashtme.gov.al/al/sherbime/sherbimet-konsullore-online/aplikim-per-pasaporte-dhe-karte-identiteti
https://e-albania.al/sherbimi.aspx?kodi=9512


aplikim te ri» ζπκπιεξώλνληαο όια ηα απαηηνύκελα πεδία ζύκθσλα κε ην 

αιβαληθό πηζηνπνηεηηθό ή ην πθηζηάκελν δηαβαηήξηό ζαο. Δπηζπλάςηε ην 

έγγξαθό ζαο: δηαβαηήξην, ή βεβαίσζε απώιεηαο ή πηζηνπνηεηηθό (αλάινγα ηελ 

πεξίπησζε). Σην ηέινο παηήζηε «Apliko» θαη ζα αλακέλεηε κέρξη λα 

εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ζαο έλαο θσδηθνπνηεκέλνο αξηζκόο κε αξηζκνύο θαη 

γξάκκαηα. Απηό ζεκαίλεη όηη ε αίηεζε νινθιεξώζεθε κε επηηπρία. 

Σην e-mail πνπ έρεηε δειώζεη ζα ιάβεηε θαη απάληεζε από ηνπο Πξνμέλνπο 

εληόο 24 σξώλ. Μόιηο ιάβεηε κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, κπνξείηε 

λα πξνζέιζεηε ζηελ Πξεζβεία Γεπηέξα-Παξαζθεπή, ώξα 08:30-14:30 γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αίηεζεο. 

 

2. Έγγραθα ποσ πρέπει να προζκομίζεηε καηά ηην προζέλεσζή ζας  

Αιβαλνί πνιίηεο 0-16 εηώλ, ζα πξέπεη λα πξνζέιζνπλ απηνπξνζώπσο ελώπηνλ 

ηνπ Πξνμέλνπ κε ηε ζπλνδεία ηνπιάρηζηνλ ελόο γνλέα (ή ηνπ αζθώλ ηελ 

λνκηθή επηκέιεηα ηνπ ηέθλνπ όηαλ νη γνλείο είλαη δηαδεπγκέλνη ή δελ έρνπλ 

ηειέζεη γάκν), ν νπνίνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη δηαβαηήξην\ δειηίν ηαπηόηεηαο, 

πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη (ιήμαλ ή άθπξν) δηαβαηήξην ηνπ 

ηέθλνπ. Σε πεξίπησζε πνπ ην ηέθλν αηηείηαη γηα δηαβαηήξην γηα πξώηε θνξά 

είλαη απαξαίηεην ε πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθνύ γέλλεζεο κε θσηνγξαθία. 

Οη ελήιηθνη πνιίηεο άλσ ησλ 16 εηώλ ππνβάιινπλ αίηεζε ελώπηνλ ηνπ 

Πξνμέλνπ πξνζθνκίδνληαο ηα αθόινπζα έγγξαθα: 

- ιήμαλ, θαηεζηξακκέλν ή άθπξν πθηζηάκελν δηαβαηήξην  

- δειηίν ηαπηόηεηαο 

- όηαλ ε ππνβνιή αίηεζεο γηα έθδνζε δηαβαηεξίνπ γίλεηαη γηα πξώηε θνξά  

είλαη απαξαίηεην ε πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθνύ γέλλεζεο κε θσηνγξαθία, 

πξάγκα πνπ θαζηζηά επθνιόηεξε ηελ εύξεζε ηνπ πνιίηε ζην ειεθηξνληθό 

ζύζηεκα ή ηελ πξνζθόκηζε νπνηνπδήπνηε ειιεληθνύ εγγξάθνπ ηαπηνπνίεζεο 

κε θσηνγξαθία. 

Γιαδικαζία καηά ηην οποία ένα διαβαηήριο κηρύζζεηαι άκσρο: 

- Ο ίδηνο ν πνιίηεο δειώλεη ηελ απώιεηα ή θινπή ηνπ αιβαληθνύ δηαβαηεξίνπ 

ηνπ (ή δηαβαηήξην θαη δειηίν ηαπηόηεηαο). Σηελ πεξίπησζε απηή, ν πνιίηεο 

πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηελ δήισζε/βεβαίσζε απώιεηαο/θινπήο πνπ ζα 

απνθνκίζεη από ην Αζηπλνκηθό Τκήκα ηεο πεξηνρήο ηνπ, επηθπξσκέλε κε ηε 



ζθξαγίδα APOSTILE από ηελ πεξηθέξεηα/prefekturë θαη κεηαθξαζκέλε ζηελ 

αιβαληθή. 

- Μεηαβάιιεηαη θάπνην ζηνηρείν ζηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ πνιίηε. Σε απηή 

ηελ πεξίπησζε, ν πνιίηεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην δηαβαηήξην θαη ην 

δειηίν ηαπηόηεηάο ηνπ, εάλ δηαζέηεη. 

- Τν δηαβαηήξην έρεη θαηαζηξαθεί ή έρνπλ ζπκπιεξσζεί όια ηα θύιια ηνπ. 

- Όηαλ ην δηαβαηήξην έρεη πιαζηέο ζεκεηώζεηο (ζε απηή ηε πεξίπησζε πξέπεη 

λα πξνζθνκηζζεί ην εθδνζέλ από ηηο Διιεληθέο Αξρέο πξαθηηθό (Procès-

verbal) θαηάζρεζεο, επηθπξσκέλν κε ηελ ζθξαγίδα APOSTILE  από ηελ 

πεξηθέξεηα/prefekturë θαη κεηαθξαζκέλε ζηελ αιβαληθή. 

ημείωζη: Δίλαη απαξαίηεην λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ βεβαίσζε ή 

πξαθηηθό θαηάζρεζεο όζνλ αθνξά ηα αλαγξαθόκελα ζηνηρεία όπσο ην όλνκα, 

ην επώλπκν, ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο θαη ηνλ αξηζκό ηνπ απνιεζζέληνο 

εγγξάθνπ. Τν πξσηόηππν επηθπξσκέλν έγγξαθν/βεβαίσζε απώιεηαο/θινπήο ή 

θαηάζρεζεο πξνζθνκίδεηαη ζηελ Πξεζβεία θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο. Ο πνιίηεο θξαηά θσηναληίγξαθν απηνύ ηνπ εγγξάθνπ. 

 

Μπορείηε να σποβάλεηε αίηηζη ζηην Πρεζβεία 

Ωξάξην ππνβνιήο αηηήζεσλ: Κάζε κέξα από Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή από ηηο 

08.30 - 14.30. 

Πού μπορείηε να κάνεηε ηην αίηηζη 

Γηεύζπλζε: Πξεζβεία ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο ζηελ Αζήλα, 

Βεθηαξέιε 7 Φηινζέε 15237, Αζήλα, Διιάδα (Vekiareli 7 Φηινζέε 15237, 

Αζήλα, GRC) 

Γξαθείν αηηήζεσλ γηα βηνκεηξηθά έγγξαθα. 

Πού μπορείηε να πληρώζεηε 

Πξηλ ππνβάιεηε αίηεζε γηα έθδνζε βηνκεηξηθώλ εγγξάθσλ, πξέπεη λα έρεηε 

θάλεη ηελ πιεξσκή ζην εγθαηεζηεκέλν ζηνπο ρώξνπο ηεο Πξεζβείαο 

κεράλεκα ζπλαιιαγώλ ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο ή ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα 

ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο ζηνλ Αξ. Λνγαξηαζκνύ: IBAN: 5053-052306-404. 

Κόζηνο δηαβαηεξίνπ 130 επξώ. Κόζηνο δειηίνπ ηαπηόηεηαο 12 επξώ. 

Πόηε γίνεηαι η παραλαβή ηων βιομεηρικών εγγράθων  



Η παξαιαβή ησλ βηνκεηξηθώλ εγγξάθσλ είλαη εθηθηή όρη λσξίηεξα από ηηο 

ηξείο εβδνκάδεο από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη όρη αξγόηεξα 

από έλαλ ρξόλν. Δάλ εληόο ρξόλνπ από ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ν 

πνιίηεο δελ έρεη πξνζέιζεη λα παξαιάβεη ηόηε ηα έγγξαθά αθπξώλνληαη. 

Έτει ηο δικαίωμα να παραλάβει 

Η παξαιαβή ηνπ δηαβαηεξίνπ είλαη δπλαηή από ηνλ ίδην ηνλ πνιίηε ή ην 

εμνπζηνδνηεκέλν κε εηδηθό πιεξεμνύζην άηνκν (πιεξεμνύζην ην νπνίν πξέπεη 

λα έρεη ζπληαρζεί ζηελ Πξεζβεία) ή κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ζύκθσλα κε ην 

πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (ζύδπγνο, γνλέαο, ελήιηθν ηέθλν), ή 

από ηνλ αζθώλ ηελ λνκηθή επηκέιεηα όζνλ αθνξά ηα αλήιηθα ηέθλα θαη ηνπο 

πνιίηεο πνπ δελ έρνπλ ηε δηθαηνδνζία λα πξάμνπλ. 

Σο δικαίωμα παραλαβής ηοσ δεληίοσ ηασηόηηηας έτει μόνο ο ίδιος ο αιηών  

Απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηελ παξαιαβή βηνκεηξηθνύ εγγξάθνπ/ δηαβαηεξίνπ: 

-Τν απνδεηθηηθό ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

- Τν αθπξσκέλν δηαβαηήξην ή δειηίν ηαπηόηεηαο  

- Τα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πξέπεη λα έρνπλ πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο θαη έγγξαθν ηαπηνπνίεζεο  

- Τν εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν πξέπεη πξνζθνκίζεη ην εηδηθό πιεξεμνύζην θαζώο 

θαη έγγξαθν ηαπηνπνίεζεο 

- Ο αζθώλ ηελ λνκηθή επηκέιεηα όηαλ αθνξά αλήιηθν ηέθλν πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη ηε δηθαζηηθή απόθαζε πνπ απνδεηθλύεη ηελ επηκέιεηα θαζώο θαη 

έγγξαθν ηαπηνπνίεζεο.                                                    


