
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΟΝΕΑ Ή ΝΟΜΙΜΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ

Αίτηση έκδοσης IDNYC 
Για αιτούντες ηλικίας 10-13 ετών

Ο αριθμός της κάρτας IDNYC μου είναι:

Νέος αιτών: Πρόκειται για την πρώτη μου αίτηση για την κάρτα IDNYC.

Ενημέρωση στοιχείων κάρτας: Πρέπει να ενημερώσω τα στοιχεία που αναγράφονται στην κάρτα μου. (Πρέπει να φέρετε τη ληγμένη κάρτα IDNYC στο Κέντρο Εγγραφής.)

Ανανέωση

Αντικατάσταση κάρτας: Η κάρτα IDNYC μου χάθηκε/κλάπηκε/φθάρθηκε/καταστράφηκε (Προβλέπεται ένα τέλος αντικατάστασης ύψους10 $, εκτός εάν ο αιτών έχει 
υπογράψει μια απαλλαγή καταβολής των τελών λόγω δυσχερειών. Πρέπει να πληρώσετε αυτοπροσώπως και να υποβάλετε την εν λόγω αίτηση σε οποιοδήποτε ταμείο των κέντρων έκδοσης της 
IDNYC. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.nyc.gov/idnyc.) 

ΤΥΠΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΑΝ

Αίτηση εκ νέου: Έκανα αίτηση αλλά δεν έλαβα ποτέ 
την κάρτα και πρέπει να υποβάλω αίτηση εκ νέου.

12. Ορίστε στην κάρτα ένα άτομο επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (Απαιτείται):
--Τηλέφωνο: 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΟΝΕΑ / ΝΟΜΙΜΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ

/ /MM Η Η Ε Ε Ε Ε

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

11. Αριθμός
και οδός:

Πόλη:

Δήμος (επιλέξτε έναν με 3):

Ταχυδρομικός 
κώδικας:

Πολιτεία:

BRONX BROOKLYN QUEENS STATEN ISLAND

N  Y
Αρ. Διαμ. / Ορόφ. / Γραφ. / Συγκροτ. / Δωμ.

MANHATTAN

 Σημειώστε εδώ ένα 3 εάν ΔΕΝ επιθυμείτε να εμφανίζεται η διεύθυνση στην κάρτα σας.

Σημερινή ημερομηνία

Γράψτε με καθαρά γράμματα και αριθμούς

--

13. Όνομα/-τα:

15. Επώνυμο/-α:

14. Μεσαίο όνομα ή αρχικά:

ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ

Το email/τηλέφωνό σας θα χρησιμοποιούνται μόνο για εσωτερικούς σκοπούς

1. Όνομα/-τα:

3. Επώνυμο/-α:

2. Μεσαίο όνομα ή αρχικά:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

/ /MM Η Η Ε Ε Ε Ε ΚΑΦΕ ΚΑΣΤΑΝΟ ΜΑΥΡΟ ΜΠΛΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΓΚΡΙ
ΠΟΛΥ-
ΧΡΩΜΟ

10. Προτιμώμενη γλώσσα [Συμπεριλαμβανομένης της Αμερικανικής Νοηματικής Γλώσσας (ASL)]:

--
Το email/τηλέφωνό σας θα χρησιμοποιούνται μόνο για εσωτερικούς σκοπούς

ΠΟΔΙΑ ΙΝΤΣΕΣ ΘΗΛΥ ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙΑΡΡΕΝ
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4. Ημερομηνία 
γέννησης:

6. Ύψος:

8. Email: 9. Τηλέφωνο:

5. Χρώμα ματιών:

7. Φύλο:

16. Email: 17. Τηλέφωνο:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΟΝΕΑΣ Ή ΝΟΜΙΜΟΣ 
ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ18 α. Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γονιός ή νόμιμος κηδεμόνας του αιτούντος, 

ότι ο αιτών διαμένει στην πόλη της Νέας Υόρκης και ότι όλα τα έγγραφα και οι 
δηλώσεις που υποβάλλονται στην παρούσα αίτηση είναι αληθή, σύμφωνα με 
όσα γνωρίζω. Δηλώνω ότι υπογράφοντας αυτήν την αίτηση συμφωνώ να 
διεξαχθεί έρευνα από την πόλη της Νέας Υόρκης ως προς την επαλήθευση ή 
την επιβεβαίωση των στοιχείων τα οποία έχω καταθέσει. Κατανοώ ότι η εν 
λόγω έρευνα μπορεί να περιλαμβάνει την πρόσβαση της IDNYC σε ορισμένες 
πληροφορίες που αφορούν τον αιτούντα ή/και εμένα από την Υπηρεσία 
Κοινωνικής Πρόνοιας της πόλης της Νέας Υόρκης ή άλλα γραφεία της πόλης, 
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά στοιχείων από κρατική ενίσχυση.

18 β. Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι κηδεμόνας του αιτούντος, ότι ο αιτών διαμένει 
στην πόλη της Νέας Υόρκης και ότι όλα τα έγγραφα και οι δηλώσεις που 
υποβάλλονται στην παρούσα αίτηση είναι αληθή, σύμφωνα με όσα γνωρίζω. 
Δηλώνω ότι υπογράφοντας αυτήν την αίτηση, συμφωνώ να διεξαχθεί έρευνα από 
την πόλη της Νέας Υόρκης ως προς την επαλήθευση ή την επιβεβαίωση των 
στοιχείων τα οποία έχω καταθέσει και αφορούν την ταυτότητά μου ή/και τον 
τόπο κατοικίας μου. Κατανοώ ότι η εν λόγω έρευνα μπορεί να περιλαμβάνει την 
πρόσβαση της IDNYC σε ορισμένες πληροφορίες που με αφορούν από την 
Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας της πόλης της Νέας Υόρκης ή άλλα γραφεία της 
πόλης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά στοιχείων από κρατική ενίσχυση.

Η έγκριση της αίτησης για την κάρτα IDNYC εξαρτάται από την 
επάρκεια και τη νομιμότητα των εγγράφων που υποβλήθηκαν.

Greek



ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ IDNYC:

Bill de Blasio
Δήμαρχος

Οδηγίες αίτησης έκδοσης IDNYC

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 10-13 ΕΤΩΝ

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 14-21 ΕΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ή ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ/-ΟΥΣΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ή ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΣΤΕΓΟΙ Ή ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΒΕΤΕΡΑΝΟΥ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΩΝ 

1. Τουλάχιστον 4 στοιχεία των εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 3 στοιχείων τα οποία αποδεικνύουν την ταυτότητα και τουλάχιστον 
1 στοιχείου το οποίο αποδεικνύει την κατοικία.

2. Τουλάχιστον 1 από τα έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να έχει μια φωτογραφία, εκτός εάν ο αιτών συνοδεύεται από τον κηδεμόνα του.
3. Τουλάχιστον 1 από τα έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να περιλαμβάνει την ημερομηνία γέννησης.
Έγγραφα, των οποίων η περίοδος ισχύος έχει λήξει, δεν θα γίνονται δεκτά, εκτός εάν ορίζεται αλλιώς στον Οδηγό Εγγράφων της IDNYC.
Θα γίνονται δεκτά μόνο πρωτότυπα έγγραφα και αντίγραφα επικυρωμένα από τον οργανισμό έκδοσης. Τα πλαστικοποιημένα έγγραφα θα γίνονται 
δεκτά μόνον εφόσον είχαν αρχικά εκδοθεί με πλαστικοποίηση.

Ο αιτών ηλικίας 14-21 ετών που δεν διαθέτει έγγραφο ταυτοποίησης που να φέρει φωτογραφία ή δεν έχει αποδεικτικά στοιχεία του τόπου κατοικίας 
μπορεί να υποβάλει αίτηση, εφόσον συνοδεύεται από τον κηδεμόνα του, ο οποίος προσκομίζει έγγραφο που αποδεικνύει τη σχέση του με τον αιτούντα. 
Αποδεκτοί κηδεμόνες είναι οι βιολογικοί ή θετοί γονείς, οι γονείς υπό καθεστώς υιοθεσίας, οι νόμιμοι κηδεμόνες, οι νόμιμοι θεματοφύλακες, οι ανάδοχοι 
γονείς, οι επιμελητές της Διοίκησης των Υπηρεσιών για τα Παιδιά (ACS) ή ενός Γραφείου Ανάδοχης Φροντίδας της ACS ή οι ενήλικοι χορηγοί ανηλίκων, οι 
οποίοι ορίζονται από το Γραφείο Αποκαταστάσεως Προσφύγων του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ (U.S. Department of Health 
and Human Services).

Ο αιτών που υποβάλει αίτηση με έναν κηδεμόνα πρέπει να παρέχει τουλάχιστον 2 στοιχεία των εγγράφων τα οποία αποδεικνύουν την ταυτότητά του, 
συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας γέννησης. Ο αιτών και ο κηδεμόνας πρέπει επίσης να παρέχουν αποδεικτικό της σχέσης με τον κηδεμόνα, όπως 
αναφέρεται στην ενότητα που αφορά τον κηδεμόνα στον Οδηγό Εγγράφων της IDNYC. Ο κηδεμόνας πρέπει να προσκομίσει τουλάχιστον 3 στοιχεία των 
εγγράφων τα οποία αποδεικνύουν την ταυτότητά του, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας με φωτογραφία του. Εάν ο αιτών δεν διαθέτει αποδεικτικό 
έγγραφο του τόπου κατοικίας του και διαμένει με τον κηδεμόνα του, ο δεύτερος μπορεί να αποδείξει τον δικό του τόπο κατοικίας, χρησιμοποιώντας ένα 
από τα αποδεικτικά έγγραφα του τόπου κατοικίας που απαριθμούνται στον Οδηγό Εγγράφων της IDNYC και να προσκομίσει μια βεβαίωση δηλώνοντας 
ότι ο αιτών κατοικεί με τον κηδεμόνα. Όλοι οι κηδεμόνες πρέπει να υπογράψουν την αίτηση έκδοσης της IDNYC. Οι εργαζόμενοι που έχουν την ιδιότητα 
του κηδεμόνα πρέπει να προσκομίσουν την ταυτότητα του εργαζομένου.

Ο αιτών που ζει σε καταφύγιο αστέγων μπορεί να παρέχει μια επιστολή με τη διεύθυνση του καταφυγίου, αναφέροντας ότι έχει διαμείνει εκεί για 
τουλάχιστον 15 ημέρες και ότι το καταφύγιο επιτρέπει στους κατοίκους να παραμείνουν στην κατοικία για τουλάχιστον 30 ημέρες. Η διεύθυνση του 
καταφυγίου θα αναγράφεται στην κάρτα. Ο αιτών που δεν έχει διεύθυνση κατοικίας ή είναι επιζών ενδοοικογενειακής βίας οφείλει να έχει αποδεικτικό 
στοιχείο του τόπου κατοικίας για την πόλη της Νέας Υόρκης, αλλά μπορεί να ορίσει έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό ή ένα θρησκευτικό ίδρυμα του 
οποίου η διεύθυνση θα αναγράφεται στην κάρτα ως η «υπόψη» διεύθυνση του αιτούντος ή μπορεί να παραλείψει τη διεύθυνση από την κάρτα. Οι κάρτες 
IDNYC που δεν αναγράφουν διεύθυνση ή που αναγράφουν μια «υπόψη» διεύθυνση δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές σε ορισμένες περιπτώσεις.
Ο αιτών που προσκομίζει αποδεικτικό ότι συμμετέχει στο Πρόγραμμα Εμπιστευτικότητας Διευθύνσεων της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (New York State 
Address Con�dentiality Program) ή ότι κατοικεί σε ένα καταφύγιο για επιζώντες από ενδοοικογενειακή βία της πόλης της Νέας Υόρκης πρέπει να 
αποδείξει ότι κατοικεί στην πόλη της Νέας Υόρκης. Η κάρτα IDNYC μπορεί να αναγράφει μια ταχυδρομική θυρίδα ή καμία διεύθυνση.

Ανεξαρτήτως της ηλικίας του, ένας αιτών με αναπηρίες που δεν διαθέτει έγγραφο ταυτοποίησης που να φέρει τη φωτογραφία του ή αποδεικτικό της 
διεύθυνσης κατοικίας του μπορεί να υποβάλει αίτηση εφόσον συνοδεύεται από τον κηδεμόνα του, ο οποίος προσκομίζει έγγραφο που αποδεικνύει τη 
σχέση του με τον αιτούντα. Στους αποδεκτούς κηδεμόνες για τους αιτούντες οποιασδήποτε ηλικίας συμπεριλαμβάνονται: οι εξουσιοδοτημένοι 
υπάλληλοι της Υπηρεσίας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης για Άτομα με Αναπτυξιακές Αναπηρίες (OPWDD), της Υπηρεσίας Υγείας της Πολιτείας της Νέας 
Υόρκης (NYS DOH), της Υπηρεσίας Ψυχικής Υγείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (NYS OMH), της Υπηρεσίας Σωματικής και Ψυχικής Υγείας της Πολιτείας 
της Νέας Υόρκης (NYC DOHMH), της Διοίκησης των Υπηρεσιών για τα Παιδιά (ACS), ενός εξουσιοδοτημένου Γραφείου Ανάδοχης Φροντίδας της ACS ή 
μιας Υπηρεσίας για Άτομα με Αναπτυξιακές Αναπηρίες (OPWDD), μιας Υπηρεσίας Υγείας (NYS DOH) ή Υπηρεσίας Σωματικής και Ψυχικής Υγείας (NYC 
DOHMH), συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων των ιδρυμάτων κατ' οίκον φροντίδας που λειτουργούν, πιστοποιούνται, αδειοδοτούνται ή 
χρηματοδοτούνται από τις OPWDD, NYS OMH, NYS DOH ή NYC DOHMH, των προσώπων που διαμένουν με αιτούντες οι οποίοι έχουν κριθεί 
από την OPWDD ως άτομα με αναπτυξιακές αναπηρίες ή ενός αντιπροσώπου δικαιούχου πληρωμής της κοινωνικής ασφάλισης του αιτούντος.

Η κατώτατη ηλικία για την υποβολή αίτησης για την κάρτα IDNYC είναι τα 10 έτη. Όλοι οι αιτούντες ηλικίας 10-13 ετών πρέπει να υποβάλουν την αίτηση 
με τον κηδεμόνα τους, ο οποίος υπογράφει την αίτηση. Πρέπει να προσκομίσουν στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και μπορούν να 
παραλείψουν τη διεύθυνση από την κάρτα.

Αν χρειάζεστε βοήθεια για την απόκτηση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τη στρατιωτική σας θητεία, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα 
Υποθέσεων Βετεράνων της Πόλης της Νέας Υόρκης (NYC Department of Veterans' Services).
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα online στη διεύθυνση www.nyc.gov/veterans ή να καλέσετε στον αριθμό 311.

Το τέλος για την αίτηση αντικατάστασης μιας απολεσθείσας, κλεμμένης ή κατεστραμμένης κάρτας ανέρχεται στα 10 $, εκτός εάν ο αιτών έχει υπογράψει 
μια απαλλαγή καταβολής των τελών λόγω δυσχερειών.
Πρέπει να πληρώσετε αυτοπροσώπως και να υποβάλετε την αίτηση αντικατάστασης σε οποιοδήποτε ταμείο των κέντρων έκδοσης της IDNYC.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Τα ονόματα που θα φέρουν τα έγγραφά σας πρέπει να είναι συνεπή μεταξύ τους. Το όνομα που θα φέρει η κάρτα IDNYC θα πρέπει να είναι το ίδιο με 
αυτό που αναφέρεται στο εγκυρότερο αποδεικτικό έγγραφο ταυτότητας (όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης, πιστοποιητικό γέννησης, προξενική 
ταυτότητα κ.λπ.), εκτός εάν παρουσιάσετε επίσης δικαστική απόφαση αλλαγής ονόματος, πιστοποιητικό γάμου ή άλλο έγγραφο που έχει εκδοθεί από 
κυβερνητική πηγή, το οποίο επικυρώνει νόμιμη αλλαγή ονόματος. Σε περίπτωση που ο αιτών προσκομίσει δύο έγγραφα ταυτότητας με ισάξιο αριθμό 
στοιχείων, η αίτηση έκδοσης της IDNYC πρέπει να αναγράφει το όνομα από το έγγραφο που περιλαμβάνει φωτογραφία.
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