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ΠΡΟΣ:
1. Όλα τα Υπουργεία
- Διευθύνσεις Διοικητικού.
2. Περιφέρειες της Χώρας
- Διευθύνσεις Διοίκησης.
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
3. Όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτική ισχύς διαβατηρίου «παλαιού τύπου» και
δελτίου «παλαιού τύπου» ή «κομμένης» αστυνομικής ταυτότητας, κατά τη 
διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών».

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας από τα Κ.Ε.Π. 
σχετικά με την αποδεικτική ισχύ του διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας «παλαιού
τύπου» ή «κομμένης» αστυνομικής ταυτότητας για τη διεκπεραίωση διοικητικών 
διαδικασιών, σας πληροφορούμε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας του 
προσώπου που κατέχει το διαβατήριο π.χ. όνομα, επώνυμο, έτος γέννησης κ.λ.π. και 
τα οποία είναι απαραίτητα για τις συναλλαγές του με τη Διοίκηση είναι σταθερά 
(αμετάβλητα) και με σκοπό την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, τα 
διαβατήρια «παλαιού τύπου» ως επίσημα έγγραφα του ελληνικού Κράτους, 
αποδεικτικά των εν λόγω στοιχείων, πρέπει να γίνονται δεκτά για την απόδειξη των
στοιχείων της ταυτότητας των ενδιαφερομένων κατά τη διεκπεραίωση των 
διοικητικών διαδικασιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του «Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας» όπως π.χ. υποβολή αιτήσεων προς τη Διοίκηση, επικύρωση
αντιγράφων εγγράφων, βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. 

Αντίθετα, δεν μπορούν να γίνονται δεκτά ως ταξιδιωτικά έγγραφα, λόγω 
μεταβολής του θεσμικού πλαισίου έκδοσής τους.
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Ομοίως για τους ίδιους λόγους πρέπει να γίνονται δεκτά αποκλειστικά για 
την απόδειξη των στοιχείων της ταυτότητας προσώπου κατά τη διεκπεραίωση 
διοικητικών διαδικασιών και τα δελτία «παλαιού τύπου» ή «κομμένης» 
αστυνομικής ταυτότητας.

Η αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/10138/21-6-2005 εγκύκλιός μας ανακαλείται. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας
- 4ο Τμήμα Ταυτοτήτων & Αρχείων
Π. Κανελλοπούλου 4 – 101 77 Αθήνα.

2. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
- Δ/νση Διαβατηρίων
Χίου 8
 Τ.Κ. 121 21 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο κ. Υπουργού 
- Γραφείο κ. Λαζαράκου (αποστολή και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη θυρίδα:
glazarakos@syzefxis.gov.gr)
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
4. Γραφείο κας Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Διοικ/κής Οργάνωσης και 

Διαδ/σιών
5. Δ/νση Διοικητικού
- Τμήμα Γραμματείας 
6. Δ/νση Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας
7. Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας των Κ.Ε.Π.
8. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων.
(αποστολή  με  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  στη  θυρίδα  xarism  @  gspa  .  gr με  την
παράκληση για τη δημοσίευση του παρόντος στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας
στη διαδρομή Δημόσια Διοίκηση/ Σχέσεις Κράτους - Πολίτη).
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