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Αθήνα,  4 Μαρτίου 2014 
Αριθμ. Πρωτ.: 
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ΠΡΟΣ:  
α) Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη, 
Γραφείο  Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης & Προστασίας του Πολίτη,  
κ. Ν. Δένδια 
β) Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 
γ) Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, 
Κλάδος Οργάνωσης και 
Ανθρωπίνου Δυναμικού, Διεύθυνση 
Οργάνωσης-Νομοθεσίας, Τμήμα 2ο 
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FAX: 210 3389139 
Πληροφορίες: Μαρίνα Σαράκη 
Τηλέφωνο: 213 1313155 
E – mail: ma.saraki@ydmed.gov.gr 

 
 

 
Θέμα : «Εφαρμογή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών κατά 
την έκδοση δελτίων ταυτοτήτων/ διαβατηρίων»  
 
Σχετ: Η υπ’ αριθμ. 71675/14/154615/29-01-2014 εγκύκλιος του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας 
«Υφαρπαγή δελτίων ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών – Κατάθεση Δικαιολογητικών»  

 
 
Σε συνέχεια καταγγελιών από μεγάλο αριθμό Κ.Ε.Π. της χώρας σχετικά με τις 
δυσλειτουργίες που έχουν προκύψει από την αριθμ. 71675/14/15615/29-01-2014 
εγκύκλιο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας προς τα Αστυνομικά 
Τμήματα της χώρας (σελ. 2, παράγραφος 2, 2ο) 1 α), σύμφωνα με την οποία οι 
αρχές έκδοσης δελτίων ταυτότητας «…κάνουν δεκτό το πιστοποιητικό γέννησης 
που αποστέλλεται απευθείας από τα Κ.Ε.Π στην αρχή έκδοσης του 
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δελτίου ταυτότητας, μόνο εφόσον φέρει σφραγίδα του Κ.Ε.Π και υπογραφή – 
σφραγίδα του αρμοδίου υπαλλήλου του Κ.Ε.Π και δεν το κάνουν δεκτό όταν 
αυτό παραδίδεται από τα Κ.Ε.Π στον ενδιαφερόμενο, για να το προσκομίσει ο 
ίδιος στην Αρχή έκδοσης του Δελτίου Ταυτότητας, έστω και με τις παραπάνω 
ενδείξεις», σας ενημερώνουμε για τα εξής: 
 
α) Το πιστοποιητικό γέννησης όπως είναι γνωστό έχει ενταχθεί στην 
υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών με την Υ.Α αριθμ. 
ΔΙΑΔΠ/Α/18532 (Φ.Ε.Κ. 1309 Β΄/13.09.2006) του Υπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη 
αναζήτηση έξι πιστοποιητικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».  Η εν λόγω απόφαση κοινοποιήθηκε 
με τη ΔΙΑΔΠ/Α/22668/10.10.2006 εγκύκλιο και από 1.01.2007 αναζητείται 
υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου (Υπουργεία, 
Περιφέρειες, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές).  Ως εκ 
τούτου, η υποβολή του πιστοποιητικού γέννησης ως δικαιολογητικού από τον 
πολίτη ή το Κ.Ε.Π, στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών 
αρχές, οι οποίες σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο οφείλουν να προβαίνουν στην 
αυτεπάγγελτη αναζήτησή του  είναι μη σύννομη.           
 
β) Επιπρόσθετα, σε ειδική διάταξη και συγκεκριμένα στο άρθρο 1, παρ. 1 της 
τροποποιητικής Κ.Υ.Α αριθμ. 3021/19/53-δ (ΦΕΚ 1253 Β΄/2506-2009) των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης σχετικά με τον 
τύπο, τα δικαιολογητικά κλπ για την έκδοση δελτίου ταυτότητας, ορίζεται ρητά 
ότι «….το πιστοποιητικό αυτό (γέννησης) αναζητεί η αρχή έκδοσης του 
δελτίου ταυτότητας αυτεπαγγέλτως από τον οικείο δήμο...».     
 
γ) Σύμφωνα με καταγγελίες Κ.Ε.Π και πολιτών που λαμβάνει καθημερινά η 
υπηρεσία μας, τα αστυνομικά τμήματα συγκαταλέγονται στις υπηρεσίες που 
συχνά αρνούνται να εφαρμόσουν την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών 
απαιτώντας την προσκόμισή τους από τους ενδιαφερόμενους. Τα Κ.Ε.Π 
προβαίνουν στη χορήγηση των εν λόγω δικαιολογητικών προκειμένου να 
αποφευχθεί η πρόσθετη ταλαιπωρία των πολιτών, ενημερώνοντας παράλληλα 
την υπηρεσία μας και την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη και Δημόσιας Τάξης σχετικά με τα αστυνομικά τμήματα 
που δεν εφαρμόζουν την αυτεπάγγελτη αναζήτηση.  Παρά α) τη μόνιμη αυτή 
πρακτική των καθ’ ύλην αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠ.ΔΙ.Μ.Η.Δ και του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Δημόσιας Τάξης που οδηγεί στη συχνή 
διατύπωση συστάσεων στα αστυνομικά τμήματα που δεν εφαρμόζουν την 
αυτεπάγγελτη αναζήτηση και β) την έκδοση της προαναφερθείσας ειδικής 
διάταξης της Κ.Υ.Α αριθμ. 3021/19/53-δ, οι καταγγελίες σχετικά με τη μη 
εφαρμογή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών από μεγάλο 
αριθμό αστυνομικών τμημάτων συνεχίζονται με την ίδια συχνότητα. 
 
 δ) Η υπηρεσία μας κατανοεί ότι αποκλειστικός στόχος της προσθήκης στην 
εγκύκλιο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας παραγράφου σχετικά με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις αποδοχής από τα αστυνομικά τμήματα 
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πιστοποιητικών γέννησης μέσω των Κ.Ε.Π, είναι η διασφάλιση της 
γνησιότητας των πιστοποιητικών που περιέρχονται στις αρμόδιες για την 
έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίων αρχές.  Ωστόσο, η προσπάθεια επίλυσης 
του προβλήματος της κατάθεσης παραποιημένων πιστοποιητικών με την 
επιβολή κανόνων σε μία μη σύννομη πρακτική (αποδοχή ή και υποχρέωση 
υποβολής πιστοποιητικών από τους πολίτες μέσω Κ.Ε.Π), νομιμοποιεί την 
πρακτική αυτή, πολλώ δε μάλλον όταν ήδη αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα 
που περιγράφονται στην παράγραφο γ.  Σύμφωνα με την πάγια θέση της 
υπηρεσίας μας, το μέτρο της αυτεπάγγελτης αναζήτησης, δηλαδή η άμεση 
επικοινωνία της αρχής που απαιτεί το συγκεκριμένο δικαιολογητικό (πχ 
πιστοποιητικό γέννησης) προκειμένου να εκδώσει την τελική διοικητική πράξη 
με την αρχή που το εκδίδει (πχ Δήμος), διασφαλίζει πλήρως τη γνησιότητα των 
διακινούμενων εγγράφων καθώς και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. 
 
δ)  Τα Κ.Ε.Π, σύμφωνα με την αριθμ. 71675/14/15615/29-01-2014 εγκύκλιο του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, καλούνται πλέον όχι μόνο να αναζητούν 
δικαιολογητικά που εντάσσονται στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση αλλά και να 
επιφορτιστούν με το πρόσθετο διοικητικό βάρος αποστέλλοντάς τα με 
τηλεομοιοτυπία στα αστυνομικά τμήματα.  Σχετικά με το προαναφερόμενο, 
τονίζουμε ότι τα Κ.Ε.Π σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εμπλακούν στη 
διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δηλαδή στην αποστολή των 
πιστοποιητικών γέννησης με τηλεομοιοτυπία προς τα αστυνομικά τμήματα, διότι 
η ενέργεια αυτή είναι μη σύννομη βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία μας θεωρεί ότι η τήρηση του μέτρου της 
αυτεπάγγελτης αναζήτησης (το οποίο πρέπει ούτως ή άλλως να τηρείται 
απαρέγκλιτα) αποτελεί την αποτελεσματικότερη πρακτική για την αποφυγή 
υποβολής στα αστυνομικά τμήματα παραποιημένων πιστοποιητικών γέννησης.   
 
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, οι οποίες επιβάλλονται για την ορθή 
και έγκαιρη εξυπηρέτηση των πολιτών που επιθυμούν να εκδώσουν δελτίο 
ταυτότητας ή διαβατήριο και ταλαιπωρούνται λόγω των προβλημάτων που 
έχουν ανακύψει μετά την έκδοση της εγκυκλίου υπ’ αριθμ. 71675/14/154615/29-
01-2014. 
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις και 
παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση της υπηρεσίας μας σχετικά με τις 
ενέργειες στις οποίες θα προβείτε.     
 
           

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 
 
Εσωτερική Διανομή: 
Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Κ.Ε.Π. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η  Προϊσταμένη του Τμήματος 

Γραμματείας 
Του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Ελένη Σαρρή 
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