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Θέµα : "Λατινική απόδοση ονοµατεπωνυµικών στοιχείων κατά παρέκκλιση του προτύπου ΕΛΟΤ 743, στα διαβατήρια ελλήνων πολιτών που δραστηριοποιούνται
στο εξωτερικό".

Αξιότιµοι κύριοι,
Ο Συνήγορος του Πολίτη µε ανησυχία διαπιστώνει ότι, το τελευταίο χρονικό διάστηµα, γίνεται αποδέκτης αυξηµένου αριθµού αναφορών πολιτών, οι οποίοι διαµαρτύρονται για την αλλαγή στάσης της ∆/νσης ∆ιαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνοµίας
στο θέµα της αναγραφής στα διαβατήρια, των ονοµατεπωνυµικών των στοιχείων κατά παρέκκλιση του πρότυπου ΕΛΟΤ 743. Είναι δε χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι
αναφορές προέρχονται ιδίως από έλληνες πολίτες που ζουν και συχνά εργάζονται
για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε χώρες του εξωτερικού. Η διαβίωσή τους, δηλαδή,
χαρακτηρίζεται περισσότερο από τις συναλλαγές τους µε αλλοδαπές υπηρεσίες παρά µε ηµεδαπές.
Ειδικότερα, οι αναφορές αυτές, αφορούν έλληνες πολίτες για τους οποίους σε
προηγούµενα διαβατήριά τους, που έχουν εκδοθεί από τη ∆νση ∆ιαβατηρίων (αλλά
και σε ελληνικά δελτία αστυνοµικής ταυτότητας) είχε γίνει δεκτή η αναγραφή των ονοµατεπωνυµικών τους στοιχείων στη λατινική γλώσσα κατά παρέκκλιση του προτύπου ΕΛΟΤ 743, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5§1 της

Κ.Υ.Α.

3021/22/10/28.6.2005, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις Κ.Υ.Α.
3021/22/10-δ'/8.12.2005, 3021/22/10-στ΄/26.7.2007 και 3021/22/10-θ΄/23.7.2010.
Όπως είναι γνωστό, η εν λόγω διάταξη ορίζει: "Στο διαβατήριο αναγράφονται τα
στοιχεία προσωπικής κατάστασης του κατόχου (..). Το επώνυµο και το όνοµα αναγράφονται και µε λατινικούς χαρακτήρες, µε µεταγραφή σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 743 (…). Τα ανωτέρω στοιχεία αναγράφονται µε λατινικούς χαρακτήρες κατά
παρέκκλιση του προτύπου αυτού, ύστερα από αίτηµα του ενδιαφεροµένου, µε βάση
τη διαφορετική εγγραφή που υφίσταται σε δηµόσιο έγγραφο ηµεδαπής ή αλλοδαπής αρχής το οποίο υποχρεούται να επιδείξει. (…)"
Εντούτοις, όταν οι εν λόγω κάτοχοι διαβατηρίων υπέβαλαν πρόσφατα αίτηση για
αντικατάσταση του διαβατηρίου τους διαπίστωσαν, µε έκπληξη, ότι το αίτηµά τους για
εκ νέου αναγραφή των ονοµατεπωνυµικών τους στοιχείων στη λατινική γραφή, κατά
παρέκκλιση του προτύπου ΕΛΟΤ 743 και όπως ακριβώς εµφανίζονταν στο προηγούµενο διαβατήριό τους, να απορρίπτεται. Απορρίφθηκε δε και η ένσταση που υπέβαλαν ιεραρχικά µε το ίδιο αιτιολογικό.
Ως αιτιολογία της απόρριψης, σε όλες τις περιπτώσεις που περιήλθαν στον Συνήγορο του Πολίτη, αναφέρεται ότι η διαφοροποίηση από το πρότυπο ΕΛΟΤ που
ζητείται συνιστά στην πραγµατικότητα αλλαγή του ονοµατεπώνυµου και όχι απλή µεταγραφή του στη λατινική. Η άποψη αυτή στηρίζεται στην 9/2010 γνωµοδότηση του
Νοµικού Συµβούλιου του Κράτους, η οποία, όπως διευκρινίζεται συστηµατικά, εφόσον έγινε δεκτή από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, εφαρµόζεται υποχρεωτικά
από τη διοίκηση και δεν υπάρχει δυνατότητα παρέκκλισης από αυτήν.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, µε αφορµή προηγούµενες παρόµοιες αναφορές έχει
ήδη επισηµάνει στην υπηρεσία σας, ότι η διάταξη του άρθρου 5§1 της Κ.Υ.Α. κάνει
λόγο για διαφορετική εγγραφή σε δηµόσιο έγγραφο. Συνεπώς και κατ' αρχήν, η
∆νση ∆ιαβατηρίων δεν έχει λόγο να υπεισέρχεται σε εκτιµήσεις για το αν το "Constantine" λ.χ. ή το "Economidis" συνιστούν αλλοίωση και συνεπώς διαφορετικό όνοµα από τα κατά πρότυπο ΕΛΟΤ "Konstantinos" και "Oikonomidou". Απλά (πρέπει
να) αποδέχεται την διαφορετική εγγραφή του ονοµατεπώνυµου όπως ακριβώς έγινε
δεκτή στο προηγούµενο δηµόσιο έγγραφο. ∆εν µπορεί η Πολιτεία να αγνοήσει το γεγονός ότι από την ίδρυση του ελληνικού κράτους κα µέχρι πρόσφατα το όνοµα Κωνσταντίνος αναγραφόταν ως Constantin(e) αντί για Konstantinos σε χώρες µε λατινικό
αλφάβητο. Ή ότι τα θηλυκά επώνυµα αναγράφονται ακόµη και σήµερα στο εξωτερικό
στην ονοµαστική του αρσενικού γένους (π.χ Leandros αντί για Leandrou και Kartsonis αντί για Kartsoni). Είναι φανερό ότι η γραφή αυτή έχει παγιωθεί για τους έλλη-

νες της αλλοδαπής και φαίνεται εξαιρετικά δυσχερές αν όχι αδύνατον να τροποποιηθεί.
Στο ίδιο πνεύµα εντάσσονται και συναφείς αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας στο σκεπτικό τω οποίων αναφέρεται (1189/2005): "Επειδή, εξ άλλου, το άρθρο
5 παρ. 1 του Συντάγµατος κατοχυρώνει το δικαίωµα της ελεύθερης αναπτύξεως της προσωπικότητας, στοιχείο της οποίας αποτελεί το ονοµατεπώνυµο του ατόµου. Χάριν της προστασίας
της προσωπικότητας, αλλά και για λόγους δηµόσιας τάξεως και ασφαλείας των συναλλαγών ο
νοµοθέτης µπορεί να ρυθµίζει τα της προσλήψεως και µεταβολής του ονοµατεπωνύµου, καθιερώνοντας την αρχή της σταθερότητας και του αµεταβλήτου αυτού, προβλέποντας δε σχετικές
εξαιρέσεις (πρβλ. ΣτΕ 2567/2002, 4473/1995 κ.ά.). Για την ταυτότητα του λόγου, ο νοµοθέτης
µπορεί να θέσει σταθερούς κανόνες µεταγραφής σε λατινικούς χαρακτήρες των ονοµατεπωνύµων στα διαβατήρια και στα λοιπά έγγραφα, προβλέποντας όµως, χάριν κυρίως της προστασίας της προσωπικότητας του ενδιαφεροµένου ατόµου, αποκλίσεις από τους κανόνες αυτούς.
Τέτοια απόκλιση δικαιολογείται και όταν υποβάλει αίτηµα εκδόσεως νέου διαβατηρίου
πρόσωπο, το οποίο έχει γίνει γνωστό και επί ικανό χρονικό διάστηµα εξατοµικεύεται,
στο πλαίσιο των σχέσεων και συναλλαγών του στην αλλοδαπή, µε ονοµατεπώνυµο
µεταγεγραµµένο στο διαβατήριό του σε λατινικούς χαρακτήρες µε τρόπο διαφορετικό
από αυτόν που επιβάλλουν οι ισχύοντες κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήµατος σχετικοί κανόνες και το οποίο (πρόσωπο) ζητεί την διατήρηση στο νέο του διαβατήριο του
αρχικού τρόπου µεταγραφής σε λατινικούς χαρακτήρες του ονοµατεπωνύµου του. Υπό
το πρίσµα αυτό ερµηνευόµενη η µνησθείσα στην προηγούµενη σκέψη υπουργική απόφαση
έχει την έννοια ότι ο θεσπιζόµενος µε αυτήν κανόνας της µετατροπής ελληνικού κειµένου σε
λατινικό βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ 743 δεν είναι ανεξαίρετος, αλλά υπόκειται σε εξαιρέσεις,
όταν συντρέχει περίπτωση όπως η προαναφερθείσα.".

Ιδιαίτερη δε σηµασία έχει, όταν το έγγραφο βάσει του οποίου ζητείται η παρέκκλιση από το πρότυπο ΕΛΟΤ είναι προηγούµενο διαβατήριο που εκδόθηκε από την
Ελληνική Αστυνοµία (ή/και ελληνικό δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας). ∆ιότι στην προκειµένη περίπτωση είναι η ελληνική διοίκηση που αναγνώρισε το δικαίωµα στον πολίτη να αναγράφεται το όνοµά του µε τον συγκεκριµένο τρόπο στη λατινική απόδοση,
δεχόµενη την συγκεκριµένη γραφή που προϋπήρχε σε άλλα έγγραφα ηµεδαπά ή αλλοδαπά (και ιδίως αυτά). Είναι, δηλαδή, η ελληνική διοίκηση που επέτρεψε στον πολίτη να συνεχίσει µια πολυετή συναλλαγή µε δηµόσιες υπηρεσίες άλλων κρατών και
να καταγράφεται και να προσδιορίζεται από αυτές µε τα στοιχεία αυτά. Η απότοµη
και αιφνίδια µεταστροφή της διοίκησης στην λατινική απόδοση των στοιχείων στα διαβατήρια, χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση των πολιτών, χωρίς µεταβατικό διάστηµα
εφαρµογής ή κάποιο ανάλογο µέτρο, το µόνο που κατορθώνει είναι να προκαλέσει
µια άνευ προηγουµένου αναστάτωση στους ενδιαφερόµενους πολίτες που βλέπουν
µια παγιωµένη κατάσταση (συχνά για πολύ µακρό χρονικό διάστηµα, πλέον των 40

ετών) να ανατρέπεται και να καλούνται πλέον οι πολίτες να εξηγήσουν τη διαφοροποίηση σε κάθε αλλοδαπή αρχή που θα αναρωτηθεί σχετικά, χωρίς φυσικά να είναι
εξασφαλισµένη η εκ µέρους της κατανόηση. Στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι προφανές ότι αίρεται κάθε έννοια χρηστής διοίκησης και της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του πολίτη προς τη ∆ιοίκηση. Εύλογα δε αναρωτιούνται πολίτες τι θα γίνει εάν η
διοίκηση αλλάξει εκ νέου γνώµη µετά την πάροδο κάποιου χρόνου και αποφασίσει να
καθιερώσει διαφορετικό πρότυπο αναγραφής στα διαβατήρια και τις ταυτότητες. ∆ιότι
δεν είναι απίθανο αυτό το ενδεχόµενο. Ήδη σε διάστηµα µικρότερο των δέκα χρόνων
η νοµοθεσία για την έκδοση διαβατηρίων έχει υποστεί πολλές τροποποιήσεις.
Από απαντήσεις της υπηρεσίας σας προς την Αρχή µας αλλά και προς τους πολίτες συνάγεται ότι το θέµα απασχολεί ήδη την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., έχει δε τεθεί εκ
νέου ερώτηµα προς το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. Ο Συνήγορος του Πολίτη
αντιλαµβάνεται ότι η Ελληνική Αστυνοµία προσπαθεί να εναρµονίσει τον τρόπο αναγραφής των ονοµατεπωνύµων των ελλήνων πολιτών στα διαβατήρια. Επίσης συµπαραστέκεται στην προσπάθειά της να εξαλείψει τις, υπερβολικές συχνά, απαιτήσεις των πολιτών ως προς τον τρόπο αναγραφής των στοιχείων τους, οι οποίοι πολίτες θεωρούν –εσφαλµένα- ότι ο τρόπος αναγραφής του ονοµατεπώνυµού τους ανήκει στην αποκλειστική τους βούληση και ότι η Πολιτεία δεν έχει λόγο σ' αυτόν. Τούτο
όµως πρέπει να γίνει µε τρόπο εύλογο και µεθοδικό χωρίς να αναστατώνει τη ζωή
των ενδιαφερόµενων πολιτών σε βαθµό συχνά ανεπίλυτο. ∆ιότι είναι γνωστό ότι όπως στην προκειµένη περίπτωση η ελληνική Πολιτεία έτσι και άλλες χώρες συχνά
αρνούνται να αναγνωρίσουν διαφορετικά στοιχεία πολιτών από αυτά που ήδη γνωρίζουν, οδηγώντας την κατάσταση σε αδιέξοδο. Μια λύση λ.χ. που θα πρότεινε εφαρµογή του προτύπου ΕΛΟΤ 743 για όσα διαβατήρια εκδίδονται πρώτη φορά σε έλληνες του εσωτερικού και θα λαµβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ελλήνων που ζουν
στο εξωτερικό φαίνεται πιο δίκαιη από την ενιαία αντιµετώπιση του συνόλου των πολιτών.
Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται και το παρόµοιο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν
µε την αναγραφή του ονόµατός τους σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ, πρώην αλλοδαποί και νυν έλληνες πολίτες, των οποίων το όνοµα έχει καθαρά αλλοδαπή προέλευση.
Ο Συνήγορος του Πολίτη ευελπιστεί ότι η λύση που πρέπει να δοθεί θα υιοθετηθεί σύντοµα, δεν θα ανατρέπει τις ζωές των ελλήνων πολιτών που ζουν στο εξωτερικό και θα τους επιτρέψει να εξακολουθούν να ταυτοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο που
έχουν ήδη καταγραφεί στις αλλοδαπές αρχές. Η Αρχή µας, µάλιστα, θα ήταν πρόθυ-

µη να διατυπώσει σκέψεις και προτάσεις στις λύσεις που σκοπεύει να υιοθετήσει το
Υπουργείο για την επίλυση του θέµατος, εφόσον αυτές του κοινοποιηθούν εγκαίρως.
Για πληρέστερη ενηµέρωσή σας παραθέτουµε τους αριθµούς εγγράφων απαντήσεων της υπηρεσίας σας προς πολίτες που αντιµετωπίζουν το συγκεκριµένο
πρόβληµα: απορριπτική απόφαση από 16.3.2011 στο αίτηµα ***** για έκδοση διαβατηρίου, απορριπτική απόφαση από 26.3.2011 στο αίτηµα ***** για έκδοση διαβατηρίου, απαντητικό έγγραφο 3021/22/113/2924-α/4.5.2011 σε ερώτηµα πολίτη προκειµένου αυτός να καταθέσει αίτηση για διαβατήριο. Επίσης, πολίτες που ενόψει της ανανέωσης του διαβατηρίου τους επικοινώνησαν µε τις υπηρεσίες σας και αφού πληροφορήθηκαν τις νέες ρυθµίσεις υπέβαλαν αναφορά στην Αρχή µας χωρίς να προχωρήσουν σε κατάθεση αιτήµατος για έκδοση διαβατηρίου.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για τις απόψεις
σας επί του θέµατος και τις τυχόν ενέργειες στις οποίες προτίθεστε να προβείτε.
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση θα είµαστε στη διάθεσή σας.
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