
 
  

 

 
Το Υπουργείο Εσωτερικών - Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης - στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την 
ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη στις καθηµερινές 
συναλλαγές του µε τη ∆ιοίκηση, προχώρησε στη θεσµοθέτηση νέας διάταξης, 
µε το νόµο 3731/2008 (Φ.Ε.Κ.263/Α΄/23-12-2008) "Αναδιοργάνωση της 
δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών", µε την οποία βελτιώνονται και καθίστανται οι 
διοικητικές διαδικασίες, περισσότερο ευέλικτες και αποδοτικές.  

 
Ειδικότερα: 
Με το άρθρο 25 του ως άνω νόµου «Στοιχεία αιτήσεων προς τη 

∆ιοίκηση», το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Κώδικα 
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ν. 2690/99-ΦΕΚ 45, τ. Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Τα στοιχεία της ταυτότητας που αναφέρονται στην αίτηση, όταν 
πρόκειται για Έλληνες πολίτες, αποδεικνύονται από το δελτίο ταυτότητας ή 
τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρµόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την 
άδεια οδήγησης ή το ατοµικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών 
φορέων».    
 
 

. / . 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ  
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ  
Ταχ.∆νση  : Βασ. Σοφίας 15   
Ταχ.Κώδ.   : 10674, Αθήνα 
Πληροφορίες: Σοφία Παπαδάκη   
Τηλέφωνα: 213 –1313115, -113, -106, -108 
FAX          : 210-3389147 

 
 
 
Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2009  
Αρ. Πρωτ.  
∆ΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ. 1640 
 
 
ΠΡΟΣ: 
Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών  

ΘΕΜΑ: "Μέσα απόδειξης των στοιχείων της ταυτότητας των 
Ελλήνων πολιτών" 
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Συγκεκριµένα, µε τη νέα ρύθµιση διευρύνονται τα αποδεικτικά µέσα των 
στοιχείων της ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών και συµπεριλαµβάνονται 
πλέον σε αυτά, εκτός από το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή τη σχετική 
προσωρινή βεβαίωση της αρµόδιας αρχής ή το διαβατήριο και η άδεια οδήγησης 
καθώς και το ατοµικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων, 
δεδοµένου ότι από τα εν λόγω επίσηµα έγγραφα του Ελληνικού Κράτους 
προκύπτουν τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας του προσώπου που τα κατέχει 
(π.χ. όνοµα, επώνυµο, έτος γέννησης κλπ), που είναι απαραίτητα για τις 
συναλλαγές του µε τη ∆ιοίκηση. 
 Άλλωστε, τα στοιχεία αυτά είναι σταθερά (αµετάβλητα). 
 

Άµεση συνέπεια της ρύθµισης αυτής είναι η ταχύτερη και καλύτερη 
εξυπηρέτηση των πολιτών, ευελιξία στη διεκπεραίωση των διοικητικών 
διαδικασιών και αποδοτικότερη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. 

 

Ως εκ τούτου, οι ∆ιοικητικές Αρχές και τα ΚΕΠ υποχρεούνται να 
αποδέχονται εφεξής, για τη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, όπως 
ισχύει σήµερα, (π.χ. βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφεροµένου, 
επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, υποβολή αιτήσεων προς τη ∆ιοίκηση, 
παραλαβή τελικών διοικητικών πράξεων κ.ά.), εκτός από το δελτίο αστυνοµικής 
ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρµόδιας αρχής ή το 
διαβατήριο και την άδεια οδήγησης καθώς και το ατοµικό βιβλιάριο υγείας 
όλων των ασφαλιστικών φορέων. 
  

 Είναι προφανές ότι για την απόδειξη των στοιχείων της ταυτότητας των 
πολιτών, κατά τις συναλλαγές τους µε τη ∆ιοίκηση, επιβάλλεται η επίδειξη του 
πρωτοτύπου των προαναφερόµενων εγγράφων.  
 

  Κατόπιν των ανωτέρω, οι ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού των Υπουργείων, 
καθώς και οι ∆ιευθύνσεις ∆ιοίκησης των Περιφερειών, παρακαλούνται να 
γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή στους φορείς του δηµοσίου τοµέα που 
εποπτεύουν, συµπεριλαµβανοµένων και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού της 
περιοχής ευθύνης τους. 
 

  Τέλος, επισηµαίνεται η υποχρέωση των ∆ιοικητικών Αρχών και των 
ΚΕΠ της Χώρας για την πιστή εφαρµογή της εν λόγω εγκυκλίου, δεδοµένου ότι 
κοινός στόχος όλων των δηµοσίων υπηρεσιών είναι η καλύτερη και 
αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και η εµπέδωση της 
εµπιστοσύνης τους στη δράση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.    
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Σας γνωρίζουµε ότι η παρούσα εγκύκλιος έχει καταχωρηθεί στο 

δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας µας -www.gspa.gr-, στη διαδροµή: ∆ηµόσια 
∆ιοίκηση/ Σχέσεις Κράτους Πολίτη. 

 
Η ∆ιεύθυνση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη της Γενικής Γραµµατείας 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, παραµένει στη διάθεσή 
σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία. 

 
 

    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ Α΄: 
(µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 
 
1. Όλα τα Υπουργεία 

- ∆/νσεις ∆ιοικητικού 
2. Όλες τις Γενικές και Ειδικές Γραµµατείες 

- ∆/νσεις ∆ιοικητικού 
3. Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας 

- ∆/νσεις ∆ιοικητικού 
4. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας 

- ∆/νσεις ∆ιοικητικού 
5. Όλες τις Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές 
6. Όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών της Χώρας 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ Β΄: 
1. Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
Λ. Κηφισίας 1-3 & Αλεξάνδρας, 
Τ.Κ. 115 23, Αθήνα. 
2. Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
Συγγρού 60, 
Τ.Κ. 117 42, Αθήνα. 
3. Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών  
Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών 
Ανθίµου Γαζή 4 & Χρ. Λαδά, 
Τ.Κ. 101 91, Αθήνα. 
4. Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας 
Πειραιώς 205 
Τ.Κ. 118 53, Αθήνα. 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (αποστολή µε e-mail): 
1. Πολιτικά Γραφεία κ.κ. Υπουργών 
2. Πολιτικά Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών 
3. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραµµατέων 
4. Γραφεία κ.κ. Ειδικών Γραµµατέων 
5. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραµµατέων Περιφερειών 
6. Γραφεία κ.κ. Νοµαρχών 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: (µε e-mail) 
1. Πολιτικό Γραφείο κ. Υπουργού  
2. Πολιτικό Γραφείο κ. Υφυπουργού 
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 
4. Γραφεία κ.κ. Γεν. ∆ιευθυντ(ρι)ών 
5. Γραφεία κ.κ. ∆ιευθυντ(ρι)ών 
6. ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων. 
(αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στη διεύθυνση papanikg@ypes.gov.gr 
µε την παράκληση για τη δηµοσίευση του παρόντος στην ιστοσελίδα της 
Υπηρεσίας µας στη διαδροµή ∆ηµόσια ∆ιοίκηση/ Σχέσεις Κράτους-Πολίτη). 
7. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού / Τµήµα Γραµµατείας 
 


