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ΘΕΜΑ: Αδυναµία αυτοπρόσωπης υποβολής δικαιολογητικών στην ΕΛ.ΑΣ. για 
έκδοση δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας  
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά πολίτη, µε την οποία κατήγγειλε 
Αξιωµατικό Υπηρεσίας Αστυνοµικού Τµήµατος, επειδή αρνήθηκε να στείλει 
αστυνοµικό όργανο στην οικία της για να παραλάβει την αίτηση για έκδοση δελτίου 
ταυτότητας από τον κατάκοιτο πατέρα της. Η άρνηση αυτή είχε ως αποτέλεσµα να 
αποβιώσει ο πολίτης χωρίς να υποβάλει ποτέ αίτηση για έκδοση δελτίου ταυτότητας.  
 
 
ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
 
Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, η Αρχή διαπίστωσε τα ακόλουθα: 
Παρά το γεγονός ότι η κ.υ.α. υπ’ αριθµ. 3021/19/53/18-10-2005 (ΦΕΚ 1440 Β΄) 
«Τύπος, δικαιολογητικά, αρµόδιες υπηρεσίες και διαδικασία έκδοσης δελτίων 
ταυτότητας Ελλήνων πολιτών», στο άρθρο 2 προβλέπει την αυτοπρόσωπη υποβολή 
των σχετικών δικαιολογητικών, καµία πρόβλεψη δεν υπάρχει στο νόµο, αλλά ούτε και 
εγκύκλιος ή οδηγίες της ΕΛΑΣ, για την περίπτωση που υφίσταται αδυναµία 
αυτοπρόσωπης κατάθεσης.  
Στην εγκύκλιο της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης Νοµοθεσίας της ΕΛ.ΑΣ. µε α.π. 
7011/10/71κ/30.11.2005 σχετικά µε την βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής έχει 
προβλεφθεί ότι «σε περίπτωση που ο πολίτης είναι αδύνατον να µετακινηθεί και να 
προσέλθει στο κατάστηµα της Αστυνοµικής Υπηρεσίας  (άτοµα µε αναπηρίες, 
ασθενείς) τότε το αρµόδιο όργανο επιβάλλεται να µεταβαίνει στην κατοικία του 
ενδιαφερόµενου προκειµένου να βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής αυτού».  
Με έγγραφό του προς την ως άνω ∆/νση, η Αρχή ζήτησε να ρυθµιστεί νοµοθετικά η 
µετάβαση αστυνοµικού οργάνου στην οικία ατόµων που έχουν εξακριβωµένη 
αδυναµία για αυτοπρόσωπη υποβολή αίτησης για έκδοση δελτίου ταυτότητας ή 
διαβατηρίου, έτσι ώστε να αποτελεί δικαίωµα του πάσχοντος πολίτη και ρητή 
υποχρέωση της αστυνοµικής αρχής, και να µην επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια 
των οικείων αστυνοµικών τµηµάτων.  
 
 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 
 
Στις 24.03.2008, η ∆ιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της ΕΛ..ΑΣ. συνέταξε το υπ’ 
αριθµ. 8200/0-214627 έγγραφο µε κατεπείγουσα αποστολή προς όλες τις 
Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις της χώρας, το οποίο κοινοποίησε και προς το ΣτΠ, και στο 
οποίο ρητά αναφέρεται ότι: «Σε περίπτωση αδυναµίας αυτοπρόσωπης υποβολής 
δικαιολογητικών από πολίτη για έκδοση δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, όταν 
συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι υγείας ή αναπηρίας, που καθιστούν αδύνατη ή 
δυσχεραίνουν ουσιωδώς τη µετακίνησή του, τότε θα µεταβαίνει στην κατοικία του 
ενδιαφερόµενου υπάλληλος της Αρχής Έκδοσης, προκειµένου να προβαίνει σε όλες 
τις αναγκαίες διατυπώσεις, για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας».  
Οι αρµόδιες αστυνοµικές αρχές καλούνται να ενηµερώσουν τους υφισταµένους τους 
και να προβούν σε άµεση εφαρµογή της ως άνω απόφασης.  


