
Οδηγός για Αιτήσεις Έκδοσης IDNYC
Πρέπει να πληροίτε τα ακόλουθα κριτήρια για να κάνετε αίτηση την κάρτα IDNYC:
1. Τουλάχιστον 4 στοιχεία των εγγράφων, με τουλάχιστον 3 στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την ταυτότητα και τουλάχιστον 1 στοιχείο το οποίο 

αποδεικνύει την κατοικία στην πόλη της Νέας Υόρκης. 
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 περιλαμβάνουν την ημερομηνία γέννησης.
4. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας τους για να υποβάλουν αίτηση για μια κάρτα IDNYC. Οι αιτούντες ηλικίας 

10-13 ετών πρέπει να συνοδεύονται από έναν κηδεμόνα ο οποίος θα υπογράψει την αίτηση για λογαριασμό εκείνων. Για περισσότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα που αφορά τον κηδεμόνα στη σελίδα 2 αυτού του εγγράφου.

Έγγραφα, των οποίων η περίοδος ισχύος έχει λήξει, δεν θα γίνονται δεκτά, εκτός εάν ορίζεται αλλιώς παρακάτω.
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.

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ IDNYC.
ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΕΝΑΝ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟ (*) ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ. 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ IDNYC: WWW.NYC.GOV/IDNYC.
ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΟΨΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ IDNYC. 

Έγγραφα τεσσάρων (4) στοιχείων ταυτοποίησης - Αποδεικτικά στοιχεία 
ταυτότητας και τόπου κατοικίας

• Άδεια οδήγησης, άδεια μαθητευόμενου οδηγού ή ταυτότητα χωρίς άδεια οδήγησης 
της Υπηρεσίας Μεταφορών (DMV) της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (NYS), όπου 
αναγράφεται η τρέχουσα διεύθυνση στην πόλη της Νέας Υόρκης (NYC). Η άδεια 
οδήγησης, η άδεια μαθητευόμενου οδηγού ή η ταυτότητα χωρίς άδεια οδήγησης 
της DMV της NYS που έχουν λήξει θα γίνονται δεκτές, εάν προσκομιστούν μαζί με 
ισχύουσα προσωρινή άδεια οδήγησης, άδεια μαθητευόμενου οδηγού ή ταυτότητα 
χωρίς άδεια οδήγησης, στην οποία αναγράφεται ο ίδιος αριθμός ταυτοποίησης.*

• Άδεια οδήγησης ή ταυτότητα χωρίς άδεια οδήγησης εκδοθείσα από το Υπουργείο 
Εξωτερικών των ΗΠΑ, στην οποία αναγράφεται η τρέχουσα διεύθυνση στην πόλη της 
Νέας Υόρκης (NYC)*

• Κάρτα IDNYC με την τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας*
• Άδεια οπλοφορίας αστυνομικού τμήματος της NYC (NYPD) με την τρέχουσα 
διεύθυνση στη NYC*

• Αίτηση έκδοσης σχολικής ταυτότητας από εκπαιδευτικό ίδρυμα στην πόλη της Νέας 
Υόρκης που φέρει την υπογραφή του κηδεμόνα, έχει προσκομιστεί στο αντίστοιχο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα κατά την εγγραφή και έχει επαληθευτεί από το Υπουργείο 
Παιδείας (DOE)

Έγγραφα τριών (3) στοιχείων ταυτοποίησης - Αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας

• ∆ιαβατήριο των ΗΠΑ ή κάρτα διαβατηρίου των ΗΠΑ*
• Αλλοδαπό διαβατήριο (αναγνώσιμο από μηχάνημα)*
• Άδεια οδήγησης ή άδεια μαθητευόμενου οδηγού με φωτογραφία εκδοθείσα από 
πολιτειακές αρχές των ΗΠΑ*

• ∆ελτίο ταυτότητας από Πολιτεία των ΗΠΑ*
• Κάρτα μόνιμης διαμονής (Πράσινη κάρτα) των ΗΠΑ*
• Πιστοποιητικό ιθαγένειας/πολιτογράφησης των ΗΠΑ*
• Πιστοποιητικό εξάσκησης ναυτικού επαγγέλματος στην ακτοφυλακή των ΗΠΑ*
• Άδεια οδήγησης ή ταυτότητα χωρίς άδεια οδήγησης εκδοθείσα από το Υπουργείο 
Εξωτερικών των ΗΠΑ, χωρίς την τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας*

• Κάρτα ταυτοποίησης απολυθέντος της Υπηρεσίας Σωφρονισμού και Κοινοτικής 
Εποπτείας (DOCCS) της NYS (με ημερομηνία εντός 1 έτους)*

• Κάρτα ταυτοποίησης Ασφαλούς Πρόσβασης του Ενοποιημένου Συστήματος 
Εισαγγελικού ∆ικαστηρίου της NYS*

• Κάρτα κοινής πρόσβασης (για ενεργό προσωπικό, συνταξιούχους ή εφεδρικό 
στρατιωτικό προσωπικό)*

• Τρέχουσα άδεια εργασίας των ΗΠΑ*
• Φυλετικό δελτίο ταυτότητας των ΗΠΑ*
• Κάρτα ηλεκτρονικής πληρωμής επιδομάτων (ΕΒΤ)/Κάρτα ταυτοποίησης κοινών 
επιδομάτων (CBIC) με φωτογραφία της NYS*

• Κάρτα IDNYC χωρίς την τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας*

Έγγραφα δύο (2) στοιχείων ταυτοποίησης - Αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας

• Αλλοδαπό διαβατήριο (μη αναγνώσιμο από μηχάνημα)*
• Ληγμένο διαβατήριο ή κάρτα διαβατηρίου των ΗΠΑ (ληγμένο έως 3 χρόνια, 
αναγνώσιμο από μηχάνημα)*

• Ληγμένο αλλοδαπό διαβατήριο (ληγμένο έως 3 χρόνια, αναγνώσιμο από μηχάνημα)*
• Προξενικό δελτίο ταυτότητας*
• ∆ελτίο ταυτότητας βετεράνων των ΗΠΑ εκδοθέν από το Τμήμα Υποθέσεων 
Βετεράνων (VA)

• ∆ελτίο ταυτότητας υγείας βετεράνων των ΗΠΑ εκδοθέν από το Τμήμα Υποθέσεων 
Βετεράνων (VA)

• ∆ελτίο ταυτότητας υπαλλήλου ομοσπονδιακής, πολιτειακής ή τοπικής κυβέρνησης των ΗΠΑ
• Πιστοποιητικό γέννησης που έχει εκδοθεί στις ΗΠΑ*
• Θεώρηση (βίζα) που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ*
• Αλλοδαπή άδεια οδήγησης (αναγνώσιμη από μηχάνημα)*

συνεχίζεται… Έγγραφα δύο (2) στοιχείων ταυτοποίησης - 
Αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας
• Αλλοδαπό εθνικό δελτίο ταυτότητας (αναγνώσιμο από μηχάνημα)*
• Κάρτα κοινωνικής ασφάλισης
• Ληγμένη κάρτα IDNYC, με ή χωρίς την τρέχουσα διεύθυνση (πάνω από 6 μήνες και 
κάτω από 3 χρόνια μετά την ημερομηνία λήξης)

• Επιστολή ανάθεσης ατομικού αριθμού φορολογικού μητρώου (ITIN) των ΗΠΑ
• ∆ελτίο ταυτότητας ένστολων υπηρεσιών των ΗΠΑ*
• ∆ελτίο ταυτότητας του Τμήματος Εκπαίδευσης Επαγγελματιών της NYS
• Έντυπο επαλήθευσης του προγράμματος θερινής απασχόλησης νέων (SYEP) 
της NYC (αποδεικνύει επίσης τον τόπο κατοικίας)* 

• Έντυπο I-94 εκδοθέν από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ με 
φωτογραφία, δακτυλικά αποτυπώματα και ημερομηνία γέννησης*

• Προσωρινή άδεια οδήγησης, άδεια μαθητευόμενου οδηγού ή ταυτότητα χωρίς 
άδεια οδήγησης της Υπηρεσίας Μεταφορών (DMV) της Πολιτείας της Νέας Υόρκης 
(NYS)*

• Απόφαση έγκρισης για τα έντυπα I-797, I-797A, I-797B ή I-797D, η οποία εκδόθηκε 
από τις Υπηρεσίες Ιθαγένειας και Μετανάστευσης (USCIS) των ΗΠΑ

• Έντυπο επαλήθευσης μαθητή από το Υπουργείο Παιδείας (DOE) της Νέας Υόρκης 
(NYC). Ο κηδεμόνας είναι παρών

Έγγραφα ενός (1) στοιχείου ταυτοποίησης  - Αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας

• Αλλοδαπό εθνικό δελτίο ταυτότητας (μη αναγνώσιμο από μηχάνημα)*
• Αλλοδαπό πιστοποιητικό γέννησης*
• Αλλοδαπό στρατιωτικό δελτίο ταυτότητας με φωτογραφία*
• Αλλοδαπή άδεια οδήγησης (μη αναγνώσιμη από μηχάνημα)*
• Σχολική ταυτότητα: γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο, κολέγιο και ιδρύματα 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης*

• Έντυπο επαλήθευσης μαθητή από το Υπουργείο Παιδείας (DOE) της Νέας Υόρκης 
(NYC) (αποδεικνύει επίσης τον τόπο κατοικίας). Πρέπει να προσκομίζεται μαζί με τη 
σχολική ταυτότητα, εάν ο μαθητής δεν συνοδεύεται από τον κηδεμόνα του.*

• ∆ίπλωμα από αμερικάνικο λύκειο ή πρόγραμμα ισοδύναμου του λυκείου, ίδρυμα 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κολέγιο ή πανεπιστήμιο 

• Αναλυτική βαθμολογία από αμερικάνικο λύκειο ή ίδρυμα μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, κολέγιο ή πανεπιστήμιο

• Κάρτα EBT της NYS χωρίς φωτογραφία*
• Κάρτα SYEP της NYC
• ∆ελτίο ταυτότητας αμερικάνικης εργατικής ένωσης με φωτογραφία
• ∆ελτίο ταυτότητας υπαλλήλου, συμβούλου ή μέλους διοικητικού συμβουλίου 
οργανισμού με έδρα στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των δελτίων ταυτότητας 
των κληρικών

• Πιστοποιητικό γάμου, αστικής ένωσης, ελεύθερης συμβίωσης ή πιστοποιητικό 
διαζυγίου*

• Κάρτα του μετρό της Μητροπολιτικής Αρχής Μεταφορών (MTA) για ηλικιωμένους 
και άτομα με ειδικές ανάγκες

• ∆ελτίο ταυτότητας του προγράμματος «Access-A-Ride» της MTA
• Κάρτα μέλους ενήλικων, νέων ενηλίκων, ηλικιωμένων ή βετεράνων σε πάρκα και 
κέντρα αναψυχής της NYC

• Κάρτα εγγραφής ψηφοφόρου των ΗΠΑ
• Κάρτα εγγραφής στην Στρατολογία (Selective Service) των ΗΠΑ*
• Κάρτα Medicare (ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης)
• Κάρτα ατομικού αριθμού φορολογικού μητρώου (ITIN) των ΗΠΑ
• Πιστοποιητικό γέννησης του τέκνου σας που έχει εκδοθεί στις ΗΠΑ (πρέπει να 
αναγράφει τον αιτούντα ως γονέα)*

• ∆ελτίο ταυτότητας με φωτογραφία της Υπηρεσίας Ψυχικής Υγείας (OMH) της NYS.
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συνεχίζεται… Έγγραφα ενός (1) στοιχείου ταυτοποίησης - Αποδεικτικά 
στοιχεία του τόπου κατοικίας για τους αιτούντες χωρίς διεύθυνση κατοικίας 
ή τους επιζώντες ενδοοικογενειακής βίας

Έγγραφα ενός (1) στοιχείου ταυτοποίησης - Αποδεικτικά στοιχεία του τόπου 
κατοικίας• Λογαριασμός καλωδιακής τηλεόρασης, τηλεφώνου ή κοινοχρήστων ή κίνηση 
τραπεζικού λογαριασμού (με ημερομηνία εντός 60 ημερών)

• Τρέχουσα σύμβαση μίσθωσης ή υπομίσθωσης ακινήτου 
• ∆ήλωση τοπικού φόρου ακινήτων (με ημερομηνία εντός 1 έτους)
• Απόδειξη πληρωμής δανείου ακίνητης περιουσίας (με ημερομηνία εντός 60 ημερών)
• Ενημερωτικές καταστάσεις ή ειδοποιήσεις τραπεζικών, χρηματοπιστωτικών 
λογαριασμών ή πιστωτικής κάρτας (με ημερομηνία εντός 60 ημερών). Πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός ταυτοποίησης του λογαριασμού ή του πελάτη.

• Απόκομμα μισθοδοσίας (με ημερομηνία εντός 60 ημερών)
• Ενημερωτική κατάσταση, λογαριασμός ή έκθεση από Κέντρο Υγείας (με ημερομηνία 
εντός 1 έτους). Πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός ταυτοποίησης του 
λογαριασμού ή του ασθενούς.

• Κλήτευση ενόρκου ή δικαστική απόφαση που εκδόθηκε από δικαστήριο της NYS 
(συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων της NYC) ή από Ομοσπονδιακό ∆ικαστήριο 
(με ημερομηνία εντός 60 ημερών)

• Έντυπα W-2, 1099-MISC, 1095-A, 1095-B και 1095-C της Αμερικάνικης Φορολογικής 
∆ιοίκησης (IRS) (δεκτά μέχρι τις 15 Απριλίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό 
έτος που αναγράφεται στο έντυπο)

• Φορολογική δήλωση εισοδήματος με αποδεικτικό της υποβολής της (με ημερομηνία 
εντός 1 έτους από την υποβολή της) 

• Επιστολή ή έγγραφο που εκδίδεται από την IRS ή το Τμήμα Φορολογίας και 
Οικονομικών (DTF) της NYS (με ημερομηνία εντός 1 έτους) 

• Λογαριασμός ασφάλειας, ενημερωτική κατάσταση ή έκθεση (ασφάλεια ιδιοκτήτη 
κατοικίας, ζωής, ενοίκου, αυτοκινήτου, υγείας, με ημερομηνία εντός 60 ημερών)

• Επιστολή της Αρχής Στέγασης της πόλης της Νέας Υόρκης (NYCHA) (με ημερομηνία 
εντός 60 ημερών)

• Προσάρτημα μίσθωσης και απόφαση ενοικίασης της NYCHA (με ημερομηνία εντός 1 έτους)
• Επιβεβαίωση αλλαγής διεύθυνσης από την Ταχυδρομική Υπηρεσία των Ηνωμένων 
Πολιτειών (USPS) (με ημερομηνία εντός 60 ημερών)

• Ενότητα 8 του Εντύπου Κατανομής Ενοικίου από το Τμήμα Προστασίας και Ανάπτυξης 
της Στέγασης (HPD) της NYC (με ημερομηνία εντός 1 έτους)

• Απάντηση στο Αίτημα για Έκθεση Υπολογισμού του Προϋπολογισμού της ∆ιοίκησης 
Ανθρώπινου ∆υναμικού (HRA) της NYC (με ημερομηνία εντός 60 ημερών)

• ∆ελτίο ταυτότητας με φωτογραφία για εσωτερική παραμονή σε εγκαταστάσεις της 
Υπηρεσίας Ψυχικής Υγείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (NYS OMH).

• Έντυπο «Επαλήθευσης Ανακοίνωσης» που εκδίδεται από το Γραφείο 
Επανεγκατάστασης Προσφύγων (ORR) του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων 
Υπηρεσιών (HHS) των ΗΠΑ (με ημερομηνία εντός 1 έτους)

• Εκτελεστικό ∆ιάταγμα Εποπτείας της Υπηρεσίας Επιβολής της Τελωνειακής και 
Μεταναστευτικής Νομοθεσίας (ICE) των ΗΠΑ (με ημερομηνία εντός 1 έτους)

• Προσωρινή άδεια οδήγησης, άδεια μαθητευόμενου οδηγού ή ταυτότητα χωρίς άδεια 
οδήγησης της Υπηρεσίας Μεταφορών (DMV) της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (NYS)

• Ανακοίνωση απόφασης ή προσδιορισμός (NOD) Αναπτυξιακής Αναπηρίας που έχει 
εκδοθεί από την Υπηρεσία της Πολιτείας της Νέας Υόρκης για Άτομα με Αναπτυξιακές 
Αναπηρίες (OPWDD NYS) (με ημερομηνία εντός 1 έτους)

• Επιστολή επιβεβαίωσης μόνιμης κατοικίας για τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) για τους 
διπλωμάτες και τις οικογένειές τους (με ημερομηνία εντός 60 ημερών)

• Επιστολή για τον γονέα/κηδεμόνα του μαθητή που είναι εγγεγραμμένος στο τμήμα 
Πρόωρης Εκμάθησης του προγράμματος Head Start ή σε οποιοδήποτε σχολείο του 
Υπουργείου Παιδείας (DOE) της NYC (με ημερομηνία εντός 60 ημερών). Ο αιτών πρέπει 
να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία της σχέσης του με τον μαθητή.

• Επιστολή για τον μαθητή που είναι εγγεγραμμένος σε ιδιωτικό ή ενοριακό σχολείο (με 
ημερομηνία εντός 60 ημερών). Ο αιτών πρέπει να παρέχει το δελτίο ταυτότητας μαθητή.

• Έντυπο επαλήθευσης μαθητή από το Υπουργείο Παιδείας (DOE) της NYC (διαθέσιμη 
στα σχολεία του DOE). Ο μαθητής πρέπει να προσκομίσει το δελτίο ταυτότητας μαθητή 
ή να εγγραφεί με τον κηδεμόνα του.* 

• Έντυπο επαλήθευσης της SYEP
• Επιστολή από καταφύγιο αστέγων στη NYC (το οποίο αναφέρει ότι ο αιτών έχει μείνει 
στο καταφύγιο για 15 ημέρες και ότι το καταφύγιο επιτρέπει στους κατοίκους να 
παραμείνουν για περισσότερο από 30 ημέρες). (Με ημερομηνία εντός 60 ημερών)

• Σύμβαση στέγασης με πανεπιστήμιο για τους αιτούντες που διαμένουν σε φοιτητική εστία. 
Ο αιτών πρέπει να προσκομίσει το δελτίο ταυτότητας φοιτητή. Πρέπει να είναι σε ισχύ.

• Επιστολή από τον διευθυντή κολεγίου ή πανεπιστημίου στην οποία να αναφέρεται ότι 
ο αιτών διαμένει σε φοιτητική εστία και λαμβάνει την αλληλογραφία του σε 
διαφορετική διεύθυνση από αυτή της σχολής. Ο αιτών πρέπει να προσκομίσει το δελτίο 
ταυτότητας φοιτητή. (Με ημερομηνία εντός 60 ημερών) Η διεύθυνση στην κάρτα θα 
είναι «υπόψη» της σχολής.

Σύζυγοι και συμβίοι: Οι αιτούντες που δεν δύνανται να αποδείξουν τον τόπο 
κατοικίας τους παρέχοντας ένα από τα πιο πάνω έγγραφα με το όνομά τους, μπορούν 
να προσκομίσουν ένα έγγραφο με το όνομα του/της συζύγου τους ή του/της 
συμβίου/-ας τους και είτε (1) ένα πιστοποιητικό γάμου, αστικής ή ελεύθερης 
συμβίωσης είτε (2) ένα πιστοποιητικό γέννησης κάποιου τέκνου, που να αποδεικνύει 
τη σχέση του αιτούντος με τον/την σύζυγο ή τον/την συμβίο/-ία του/της. Ο αιτών 
πρέπει επίσης να προσκομίσει μια δήλωση υπογεγραμμένη από τον/τη σύζυγο ή 
τον/την συμβίο/-ία του, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο αιτών συγκατοικεί με αυτόν.

• Επιστολή από καταφύγιο αστέγων στη NYC (το οποίο πρέπει να αναφέρει ότι ο αιτών 
έχει μείνει στο καταφύγιο για 15 ημέρες και ότι το καταφύγιο επιτρέπει στους κατοίκους 
να παραμείνουν για περισσότερο από 30 ημέρες) (με ημερομηνία εντός 60 ημερών) Η 
διεύθυνση του καταφυγίου θα αναγράφεται στην κάρτα.

• Επιστολή από πρόγραμμα κατ' οίκον φροντίδας για την ενδοοικογενειακή βία, με 
ημερομηνία εντός 30 ημερών. Η κάρτα μπορεί να μην αναγράφει καμία διεύθυνση 
ή να αναφέρει την ταχυδρομική θυρίδα του προγράμματος. 

• Επιστολή από οργανισμό της πόλης, μη κερδοσκοπικό οργανισμό ή θρησκευτικό 
ίδρυμα στη NYC, που παρέχει υπηρεσίες σε επιζώντες από ενδοοικογενειακή βία 
(με ημερομηνία εντός 30 ημερών). ∆εν θα αναγράφεται καμία διεύθυνση στην κάρτα.

• Επιστολή που εκδόθηκε από νοσοκομείο ή κλινική στη NYC (με ημερομηνία εντός 
30 ημερών). ∆εν θα αναγράφεται καμία διεύθυνση στην κάρτα. 

Σχέση κηδεμόνα – Αποδεικτικά στοιχεία της σχέσης μεταξύ του 
κηδεμόνα και του αιτούντος

Ο αιτών πρέπει να προσκομίσει τουλάχιστον 2 στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την 
ταυτότητα, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας γέννησης (DOB). Ο κηδεμόνας 
πρέπει να προσκομίσει τουλάχιστον 3 στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την ταυτότητά 
του, συμπεριλαμβανομένου του δελτίου ταυτότητας με φωτογραφία του. Οι ηλικίες 
των αιτούντων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κάθε έγγραφο αναφέρονται 
εντός των παρενθέσεων.
• Πιστοποιητικό γέννησης του αιτούντος (21 ετών και κάτω)*
• Απόφαση υιοθεσίας, πιστοποιητικό υιοθεσίας ή έκθεση υιοθεσίας του DOH της NYS 

(21 ετών και κάτω)* 
• Έντυπο αναγνώρισης πατρότητας που εκδόθηκε από την DOHMH της NYC και το 

Γραφείο Προσωρινής και Αναπηρικής Βοήθειας (OTDA) της NYS (21 ετών και κάτω)*
• Επιστολή από τη ∆ιοίκηση των Υπηρεσιών για τα Παιδιά (ACS) ή ένα Γραφείο Ανάδοχης 

Φροντίδας της ACS (21 ετών και κάτω). Ο κηδεμόνας πρέπει να προσκομίσει δελτίο 
ταυτότητας εργαζομένου στη ∆ιοίκηση των Υπηρεσιών για τα Παιδιά (ACS) ή στο 
Γραφείο Ανάδοχης Φροντίδας της ACS.* Αποδεικνύει επίσης τον τόπο κατοικίας. (με 
ημερομηνία εντός 60 ημερών)*

• Βεβαίωση ότι ο κηδεμόνας είναι νόμιμος θετός γονιός και επιστολή από το γραφείο αναδοχής 
η οποία να αναφέρει ότι ο κηδεμόνας είναι θετός γονιός του αιτούντος. (με ημερομηνία εντός 
60 ημερών και 21 ετών και κάτω)*. Αποδεικνύει επίσης τον τόπο κατοικίας.

• ∆ικαστική απόφαση πατρότητας/γονικής σχέσης (21 ετών και κάτω)*
• Πιστοποιητικό γέννησης του αιτούντος και πιστοποιητικό γάμου, αστικής ή ελεύθερης 

συμβίωσης για τους θετούς γονείς (21 ετών και κάτω)*
• Έντυπο «Επαλήθευσης Ανακοίνωσης» που εκδίδεται από το Γραφείο Επανεγκατάστασης 

Προσφύγων (ORR ) του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS) των ΗΠΑ 
(21 ετών και κάτω)*

• ∆ικαστική απόφαση από αλλοδαπή χώρα που ορίζει τον κηδεμόνα ως τον νόμιμο 
κηδεμόνα του αιτούντος (21 ετών και κάτω)*

• ∆ικαστική απόφαση από τις ΗΠΑ που ορίζει τον κηδεμόνα ως τον νόμιμο κηδεμόνα, 
θεματοφύλακα ή διαχειριστή του αιτούντος (ανεξαρτήτου ηλικίας)*

• Ανακοίνωση απόφασης ή προσδιορισμός (NOD) Αναπτυξιακής Αναπηρίας που έχει 
εκδοθεί από την Υπηρεσία της Πολιτείας της Νέας Υόρκης για Άτομα με Αναπτυξιακές 
Αναπηρίες (NYS OPWDD) (ανεξαρτήτου ηλικίας)*

• Επιστολή από ένα ίδρυμα κατ' οίκον φροντίδας που λειτουργεί, πιστοποιείται ή 
χρηματοδοτείται από την Υπηρεσία της Πολιτείας της Νέας Υόρκης για Άτομα με 
Αναπτυξιακές Αναπηρίες (NYS OPWDD), την Υπηρεσία Ψυχικής Υγείας (OMH) της 
NYS (NYS OMH), το Υπουργείο Υγείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (NYS DOH) ή την 
Υπηρεσία Σωματικής και Ψυχικής Υγείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (NYC DOHMH). 
(με ημερομηνία εντός 60 ημερών και οποιαδήποτε ηλικία) Ο κηδεμόνας πρέπει να 
προσκομίσει το δελτίο ταυτότητας εργαζομένου. Αποδεικνύει επίσης τον τόπο κατοικίας. 

• Επιστολή από την Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης (SSA) που να αποδεικνύει ότι ο 
κηδεμόνας είναι ο Αντιπρόσωπος ∆ικαιούχου του αιτούντος (με ημερομηνία εντός 
1 έτους, ανεξαρτήτου ηλικίας) 

• Επιστολή από την SSA που να ορίζει έναν οργανισμό ως Αντιπρόσωπο ∆ικαιούχου του 
αιτούντος (με ημερομηνία εντός 1 έτους) ΚΑΙ επιστολή από τον οργανισμό που να 
αποδεικνύει ότι ο υπάλληλος/εκπρόσωπος είναι εξουσιοδοτημένος να εκπροσωπεί τον 
αιτούντα (με ημερομηνία εντός 60 ημερών, ανεξαρτήτου ηλικίας). Ο κηδεμόνας πρέπει 
να προσκομίσει το δελτίο ταυτότητας εργαζομένου.

• Επιστολή από τις NYS OPWDD, NYS DOH, NYS OMH, NYC DOHMH ή από έναν από τους 
παρόχους τους (με ημερομηνία εντός 60 ημερών, ανεξαρτήτου ηλικίας). Ο κηδεμόνας 
πρέπει να προσκομίσει το δελτίο ταυτότητας εργαζομένου.

Αποδεικτικό της ιδιότητας του βετεράνου  (χρειάζεστε μόνο μία)

• DD 214: Βεβαίωση αποδέσμευσης ή απαλλαγής από ενεργό καθήκον
• DD 2 (Απόστρατος): ∆ελτίο ταυτότητας ένστολων υπηρεσιών των ΗΠΑ (Απόστρατος)
• VIC/VHIC: ∆ελτίο ταυτότητας Νοσοκομείου Υποθέσεων Βετεράνων
• NGB-22: Αναφορά ∆ιαχωρισμού και Εγγραφή Παροχής Εξυπηρέτησης Γραφείου 

Εθνικής Φρουράς
• Άδεια οδήγησης ή ταυτότητα χωρίς άδεια οδήγησης της Υπηρεσίας Μεταφορών (DMV) 

της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (NYS) με ένδειξη βετεράνου
• Κάρτα IDNYC με την ένδειξη του βετεράνου
• Βεβαίωση από το Τμήμα Υποθέσεων Βετεράνων της NYC που επιβεβαιώνει τη 

στρατιωτική θητεία
• Επιστολή από το Τμήμα Υποθέσεων Βετεράνων της NYC που επιβεβαιώνει τη 

στρατιωτική θητεία

Έγγραφα ενός (1) στοιχείου ταυτοποίησης - Αποδεικτικά στοιχεία του τόπου 
κατοικίας για τους αιτούντες χωρίς διεύθυνση κατοικίας ή τους επιζώντες 
ενδοοικογενειακής βίας

• «Επιστολή Υπόψη» που εκδόθηκε από μη κερδοσκοπικό οργανισμό ή θρησκευτικό 
ίδρυμα της NYC, που φροντίζει αστέγους ή επιζώντες ενδοοικογενειακής βίας. Ο 
φορέας πρέπει επί του παρόντος να λαμβάνει χρηματοδότηση από την πόλη της Νέας 
Υόρκης. Η επιστολή πρέπει να αναφέρει ότι ο αιτών έχει λάβει υπηρεσίες από τον 
φορέα τις τελευταίες 60 ημέρες και μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση του φορέα 
για σκοπούς αλληλογραφίας (με ημερομηνία εντός 14 ημερών). Η διεύθυνση της 
κάρτας θα είναι η «Υπόψη» του οργανισμού.

• Επιστολή από οργανισμό της πόλης της Νέας Υόρκης, μη κερδοσκοπικό οργανισμό ή 
θρησκευτικό ίδρυμα στη NYC, που παρέχει υπηρεσίες σε ιδιώτες χωρίς κατοικία (με 
ημερομηνία εντός 30 ημερών). ∆εν θα αναγράφεται καμία διεύθυνση στην κάρτα.

Τι πρέπει να κάνετε εάν δεν έχετε τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα

• Ενδέχεται να εξακολουθείτε να δικαιούστε να υποβάλετε αίτηση για την έκδοση κάρτας 
IDNYC. Εάν έχετε γεννηθεί στην πόλη της Νέας Υόρκης, λαμβάνετε χρηματική βοήθεια ή 
επιδόματα στο πλαίσιο του προγράμματος SCRIE, διαμένετε σε κτίριο της Αρχής 
Στέγασης της πόλης της Νέας Υόρκης (NYCHA) ή/και δεν έχετε σταθερή κατοικία, 
επικοινωνήστε με το προσωπικό των κέντρων έκδοσης της IDNYC.


