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Αξιότιµε κύριε Γενικέ Γραµµατέα,
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 του
Συντάγµατος και το ν.3094/2003 εξετάζει αναφορές πολιτών σχετικά µε την αιφνίδια
απόφαση της Ελληνικής Αστυνοµίας και ιδίως της ∆ιεύθυνσης ∆ιαβατηρίων να απορρίπτει
αιτήµατα πολιτών µε το αιτιολογικό ότι στο δελτίο (αστυνοµικής) ταυτότητάς τους, ο τόπος
γέννησης αναγράφεται συγκεκοµµένος.
Ειδικότερα, πολίτες, προερχόµενοι κυρίως από περιοχές της βόρειας Ελλάδας, υπέβαλαν
αίτηση για χορήγηση διαβατηρίου, συνυποβάλλοντας, όπως προβλέπεται, και αντίγραφο του
δελτίου ταυτότητάς τους. Ωστόσο, µε έκπληξή τους, πληροφορούνταν αργότερα ότι η αίτησή
τους για χορήγηση διαβατηρίου είχε απορριφθεί. Η αιτιολογία που επικαλούνταν η Ελληνική
Αστυνοµία ήταν ότι «από το συνυποβαλλόµενο δελτίο ταυτότητας δεν προκύπτει µε σαφήνεια
η ονοµασία του τόπου γέννησης…». Συµπλήρωνε δε η απόφαση απόρριψης ότι ο
ενδιαφερόµενος θα έπρεπε να επανέλθει «µε νέο αίτηµα συνυποβάλλοντας νέο δελτίο
ταυτότητας από όπου θα προκύπτει σαφώς η πλήρης ονοµασία του τόπου γέννησης..». Η
ασάφεια δε στην ονοµασία του τόπου γέννησης οφειλόταν στο γεγονός ότι ο τόπος γέννησης
«Θεσσαλονίκη» λ.χ. ή «Αλεξανδρούπολη» αναγραφόταν στο δελτίο ταυτότητας ως
«Θεσ/νίκη» ή «Αλεξ/πολη». Σηµειωτέον ότι πολλά δελτία ταυτότητας ήταν πρόσφατης
έκδοσης. Η απόρριψη του αιτήµατος έκδοσης διαβατηρίου προκάλεσε διάφορα προβλήµατα
στους πολίτες, όπως απρόσµενη ανατροπή της σχεδιαζόµενης µετάβασης στο εξωτερικό,
πρόσθετη γραφειοκρατική ταλαιπωρία για επανέκδοση δελτίου ταυτότητας και επανυποβολή
αίτησης για διαβατήριο, επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση (έστω ελάχιστη) και κυρίως
δηµιουργία του αισθήµατος της άδικης απόρριψης για ουσιαστικά ανύπαρκτο λόγο, ο οποίος
επιπλέον οφείλεται σε προηγηθείσα επιλογή της ίδιας της Ελληνικής Αστυνοµίας, ούτε καν
άλλης δηµόσιας υπηρεσίας (πολλώ µάλλον ούτε του ίδιου του πολίτη). Το συναίσθηµα αυτό,
ενισχυµένο από την αιφνίδια εφαρµογή του µέτρου από την ΕΛΑΣ, καταλήγει στη δηµιουργία
πεποίθησης ότι ο πολίτης βρίσκεται αντιµέτωπος, για άλλη µία φορά, µε το ανάλγητο κράτος
που σκοπό έχει να τον ταλαιπωρεί άδικα κι όχι να τον εξυπηρετεί.
Στη συνέχεια των αναφορών των πολιτών, ο Συνήγορος του Πολίτη έστειλε έγγραφο
ερώτηµα (223080/18.1.2017) προς τη ∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρίων της ΕΛΑΣ, η οποία απάντησε
µε το 3021/22/149/74-α΄/14.2.2017 έγγραφό της. Σύµφωνα µε το έγγραφο, η ∆ιεύθυνση
∆ιαβατηρίων έχει «αυστηροποιήσει» τους ελέγχους σχετικά µε την ορθότητα και το νόµιµο
της έκδοσης των δικαιολογητικών που προσκοµίζουν οι πολίτες προκειµένου να τους
χορηγηθεί διαβατήριο. Καθώς µεταξύ των δικαιολογητικών πρέπει να υποβάλλεται και
αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας, η ∆νση ∆ιαβατηρίων ερώτησε τη ∆νση Κρατικής
Ασφάλειας για το σύννοµο της έκδοσης δελτίων ταυτότητας στα οποία ο τόπος γέννησης
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αναγράφεται συγκεκοµµένος. Σύµφωνα µε το έγγραφο, η ∆νση Κρατικής Ασφάλειας
απάντησε ότι τα συγκεκριµένα δελτία ταυτότητας δεν είναι σύννοµα και πρέπει να
ανακληθούν και να αντικατασταθούν άµεσα.
Θεωρώντας κατ’ αρχήν η ∆νση ∆ιαβατηρίων ότι κατ’ ουδένα τρόπο είναι δυνατή η
έκδοση διαβατηρίου στηριζόµενου σε δικαιολογητικό που έχει εκδοθεί αντικανονικά,
προβάλει το επιπλέον επιχείρηµα ότι µε τη συγκεκριµένη (συγκεκοµµένη) αναγραφή του
τόπου γέννησης του πολίτη δεν είναι δυνατή η ασφαλής ταυτοποίησή του, ιδίως επειδή τούτο
εξαρτάται και από την υποκειµενική κρίση του εκάστοτε υπαλλήλου που διενεργεί τον έλεγχο
των δικαιολογητικών που υποβάλλονται για έκδοση διαβατηρίου. Τέλος, η ∆νση ∆ιαβατηρίων
θεωρεί ότι, καθώς τα δύο έγγραφα, δελτίο ταυτότητας και διαβατήριο, αποτελούν τα µοναδικά
έγγραφα αναγνώρισης – ταυτοποίησης των πολιτών πρέπει να περιλαµβάνουν απολύτως
όµοια στοιχεία (στα κοινά τους πεδία).
Στη συνέχεια των ανωτέρω, η ∆νση Κρατικής Ασφάλειας εξέδωσε την
1519/162486874/15.12.2016 διαταγή της µε την οποία καλούνται οι κατά τόπου αρµόδιοι
υπάλληλοι να εφαρµόζουν πιστά τα προβλεπόµενα για την έκδοση των δελτίων ταυτότητας.
Ωστόσο, κύριε Γενικέ Γραµµατέα, τα δελτία ταυτότητας τα εκδίδει η ίδια Αρχή που
χορηγεί και τα διαβατήρια: η Ελληνική Αστυνοµία. Μόνη της αποφάσισε η ΕΛΑΣ να
αναγράφει µε συγκεκοµµένο τρόπο τον τόπο γέννησης των πολιτών, ενδεχοµένως διότι η
πλήρης αναγραφή του δεν χωρούσε στο οικείο πεδίο του δελτίου (λ.χ. Αλεξανδρούπολη,
Αλεξανδρούπολης). Οι πολίτες ούτε ζήτησαν οι ίδιοι να αναγράφεται συγκεκοµµένος ο τόπος
γέννησής τους αλλά ούτε και θεώρησαν ότι αυτός ο τρόπος είναι παράτυπος, καθόσον από
πολλών ετών (δεκαετιών και περισσότερο) είναι συνηθισµένο στην ελληνική γλώσσα
µακροσκελείς λέξεις, ονόµατα, τοπωνύµια κ.ά. να αναγράφονται συγκεκοµµένα, χωρίς να
δηµιουργείται αµφιβολία για το τί εννοείται σε κάθε περίπτωση (λ.χ Κων/νος αντί
Κωνσταντίνος, Κων/πολη αντί Κωνσταντινούπολη και, βεβαίως, Θεσ/νίκη ή Αλεξ/πολη).
Φυσικά, την πρακτική εφάρµοζε και εφαρµόζει και η ελληνική ∆ιοίκηση στα έγγραφά της
(όπως αποδεικνύεται µε τα δελτία ταυτότητας και µάλιστα τα πρόσφατης έκδοσης).
Επιπλέον, εάν η ∆ιοίκηση (δηλ. η ΕΛΑΣ) αποφάσισε ότι ο συγκεκριµένος τρόπος
αναγραφής των τόπων γέννησης δεν είναι ορθός και δηµιουργεί προβλήµατα
ταυτοπροσωπίας και αξιοπιστίας της χώρας ως προς την ασφάλεια των εγγράφων της, δεν
µπορεί, ως χρηστή ∆ιοίκηση, να αιφνιδιάζει τους πολίτες και να απορρίπτει απρόσµενα τις
αιτήσεις τους για χορήγηση διαβατηρίου, ζητώντας τους επανέκδοση του δελτίου ταυτότητάς
τους. Το επιχείρηµα περί θωράκισης του κύρους και της ασφάλειας των διαβατηρίων δεν
ευσταθεί, καθώς το κύρος και η ασφάλεια ενός δηµοσίου εγγράφου δεν πλήττεται από τυχόν
ελαττώµατα άλλων δηµοσίων εγγράφων στα οποία στηρίχθηκε η έκδοσή του. Οι Αρχές
τρίτων χωρών, ενώπιον των οποίων επιδεικνύεται ένα ελληνικό διαβατήριο, βλέπουν µόνον
αυτό και όχι τα άλλα δηµόσια έγγραφα βάσει των οποίων αυτό εκδόθηκε. Σε κάθε
περίπτωση, αν η ∆ιοίκηση (ΕΛΑΣ) αποφάσισε ότι πρέπει πάση θυσία να αποσύρει από την
κυκλοφορία όλα τα δελτία ταυτότητας που φέρουν το επίµαχο σφάλµα, όφειλε αφενός µεν να
δέχεται τα υπάρχοντα δελτία ταυτότητας και να ενηµερώνει τους πολίτες ότι πρέπει να τα
αντικαταστήσουν το συντοµότερο δυνατόν, αφετέρου δε, να προχωρήσει σε ενηµερωτική
εκστρατεία, µε όλα τα µέσα επικοινωνίας, ότι οι πολίτες που είναι κάτοχοι παρόµοιων δελτίων
ταυτότητας πρέπει να τα αντικαταστήσουν µέσα σε ένα θετό, εύλογο, χρονικό διάστηµα. Και,
µάλιστα, χωρίς καµία τυχόν οικονοµική επιβάρυνση.
Επίσης, σε αντίθεση µε όσα υποστηρίζει η ∆νση ∆ιαβατηρίων στο προαναφερθέν έγγραφό
της, η συνέχιση αποδοχής των υπαρχόντων δελτίων ταυτότητας (που περιέχουν το
συγκεκριµένο πρόβληµα του τόπου γέννησης) ουδέν πρόβληµα ταυτοπροσωπίας
δηµιουργεί, κατά την άποψη της Αρχής µας, διότι ποια άλλη ερµηνεία θα µπορούσε να δοθεί
από τον κοινό νου στη λέξη «Θεσ/νίκη» από την εννοούµενη «Θεσσαλονίκη» και σε τί
εµποδίζεται ο αρµόδιος υπάλληλος, ενώ διαβάζει στο δελτίο ταυτότητας «Θεσ/νίκη» να
πληκτρολογήσει στο οικείο πεδίο του διαβατηρίου «Θεσσαλονίκη», ώστε το διαβατήριο να
εκδοθεί καθ’ όλα έγκυρο; Εάν η έκδοση διαβατηρίου θεωρήθηκε από την ΕΛΑΣ ως ευκαιρία

για «αυστηροποίηση» της διαδικασίας έκδοσης των δελτίων ταυτότητας και αντικατάσταση
των µη απολύτως τυπικά ορθών υπαρχόντων δελτίων, η εφαρµογή του µέτρου δεν µπορεί
να γίνεται εις βάρος και µε ταλαιπωρία των πολιτών. Τυχόν γενίκευση της αντίθετης
αντίληψης θα µπορούσε να οδηγήσει σε καταστάσεις ακραίου παραλογισµού: αν τα δελτία
ταυτότητας µε τις συντετµηµένες εγγραφές θεωρούνται αυτοµάτως ανίσχυρα, τότε οι κάτοχοι
τέτοιων δελτίων θα µπορούσαν, λόγου χάριν, σε κάθε προσέλευση για θεώρηση γνησίου
υπογραφής ή έλεγχο ταυτοτήτων εν µέση οδώ να αντιµετωπίζονται ως στερούµενοι δελτίου
ταυτότητας και συνεπώς να προσάγονται για εξακρίβωση στοιχείων σύµφωνα µε το νόµο.
Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούµε, κύριε Γενικέ Γραµµατέα, να δώσετε τις
κατάλληλες οδηγίες ώστε, αφενός µεν η ∆νση ∆ιαβατηρίων να συνεχίσει να δέχεται δελτία
ταυτότητας των πολιτών, όπου ο τόπος γέννησής τους αναγράφεται µε συγκεκοµµένο
τρόπο, χωρίς να τους υποβάλει σε πρόσθετη ταλαιπωρία, απορρίπτοντας το αίτηµα για
χορήγηση διαβατηρίου και ζητώντας τους να προχωρήσουν σε αντικατάσταση του δελτίου
ταυτότητάς τους. Αφετέρου δε, εφόσον το Υπουργείο σας θεωρεί ότι τα εν λόγω δελτία
ταυτότητας χρήζουν αντικατάστασης, να δώσετε τις κατάλληλες οδηγίες ώστε να
ενηµερωθούν οι πολίτες, τους οποίους αφορά το πρόβληµα, να προβούν σε αντικατάσταση
των δελτίων ταυτότητάς τους εγκαίρως.
Σε αντίθετη περίπτωση, να µας ενηµερώσετε για τις απόψεις σας επί του θέµατος.
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση θα είµαστε στη διάθεσή σας.
Με εκτίµηση
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