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ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικά ταυτοπροσωπίας εκδιδόμενα από τα Προξενικά μας Γραφεία.
Σχετ. : α) Το με Α.Π. 750/ΑΣ16/ΣΗΔΕ603/3-1-2018 έγγραφό σας και
β) Το με Α.Π. 110/15-1-2018 έγγραφό της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον
Σε συνέχεια του ανωτέρω β΄ σχετικού προκύπτει ότι τα πιστοποιητικά ταυτοπροσωπίας
τα οποία εκδίδει ο Έλληνας πρόξενος βασίζονται:
α. Σε δικαιολογητικά που προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι,
β. Στην συχνή πρακτική αλλαγής ονοματεπωνυμικών στοιχείων για λόγους απλοποίησης,
γ. Στις προφορικές εξηγήσεις που δίνουν οι ενδιαφερόμενοι,
δ. Στην προηγούμενη έκδοση ελληνικού διαβατηρίου από την Ελληνική Πρεσβεία.
Ενόψει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκδοση βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας
από τον Έλληνα πρόξενο για μονίμους κατοίκους εξωτερικού που διαμένουν στην προξενική του
περιφέρεια έχει ως αντικείμενο την απόδειξη ότι δύο ή και περισσότερα δημόσια έγγραφα
αναφέρονται στο ίδιο πρόσωπο παρά το γεγονός ότι το φέρουν με διαφορετικά
προσδιοριστικά στοιχεία, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας το οποίο εκδίδεται από τα προξενικά μας γραφεία
οφείλει να βασίζεται:
1- στα στοιχεία τα οποία έχουν καταγραφεί σε προξενικά μητρώα,
2- σε αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, τα οποία προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι και από τα
οποία ευκρινώς προκύπτει ότι αφορούν σε Έλληνα/ίδα

εγγεγραμμένο σε Δημοτολόγιο ή

Μητρώο Αρρένων Δήμου της Χώρας,
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3- σε διοικητικές ή δικαστικές πράξεις μεταβολής στοιχείων των Ελλήνων/ίδων από τις
οποίες προκύπτει ότι ο/η Έλληνας/ίδα με συγκεκριμένα στοιχεία προέβη σε μεταβολή αυτών
των στοιχείων δυνάμει της άλλης του/της Ιθαγένειας.
4- Σε περίπτωση δε κατά την οποία έχει εκδοθεί προηγούμενο διαβατήριο, θα πρέπει να
εξετάζεται: i. ο χρόνος έκδοσης αυτού και εάν έχει ανανεωθεί πρόσφατα και
ii. βάσει ποιων ελληνικών νομιμοποιητικών εγγράφων (πιστοποιητικό γέννησης από
Δήμο της Χώρας, Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας), έχει αυτό εκδοθεί.
Αναφορικά με τις προφορικές εξηγήσεις των ενδιαφερομένων σε καμία περίπτωση δεν
δύνανται να θεωρηθούν αποδεκτές, προκειμένου να εκδοθεί πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
Στην σχετική περίπτωση που διαλαμβάνει τα ανωτέρω σχετικά,

από τα αλλοδαπά

έγγραφα τα οποία προσκόμισε ο ενδιαφερόμενος δεν προκύπτει ότι αφορούν στον Έλληνα
εγγεγραμμένο στα Μητρώα Αρρένων του έτους 1948, ενώ η έκδοση διαβατηρίου κατά το έτος
1988 (με ημερομηνία

λήξης

το έτος 1993,

το οποίο έκτοτε δεν έχει ανανεωθεί)

και

λαμβάνοντας υπόψη,
α. ότι τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό το διαβατήριο είναι διαφορετικά από τα
στοιχεία που αναγράφονται στα αλλοδαπά έγγραφα του ενδιαφερόμενου και
β. ότι

ο αιτών δεν είχε ελληνικά νομιμοποιητικά έγγραφα με τα στοιχεία που

αναγράφονται στο ελληνικό διαβατήριο, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς τα
δικαιολογητικά που κατατέθηκαν για την έκδοση του εν λόγω διαβατηρίου.
Βάσει των γενικότερων αρχών που διέπουν τη δράση της διοίκησης - όπως η αρχή της
χρηστής διοίκησης και το τεκμήριο νομιμότητας των διοικητικών πράξεων - τα εκδιδόμενα
πιστοποιητικά ταυτοπροσωπίας από τον Έλληνα Πρόξενο αποτέλεσαν τη βάση για την σύνταξη
ληξιαρχικών πράξεων από το Ειδικό Ληξιαρχείο για τον εν λόγω, χωρίς όμως στη συνέχεια να
δύναται να πιστοποιηθεί η ταυτοπροσωπία του με την εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων.
Επισημαίνουμε ότι

η καταχώριση

Ληξιαρχείου έχει χαρακτηριστικά εκτελεστής
αποτέλεσμα αυτή η

πράξη

να

γεγονότων σε ληξιαρχική πράξη του Ειδικού
διοικητικής πράξης,

ενσωματώνεται

στην εσωτερική

η οποία

επιφέρει ως

έννομη

τάξη και να

καθίσταται έκτοτε δυνατή η άσκηση απορρεόντων δικαιωμάτων.
Εν όψει των ανωτέρω και προς αποφυγή μελλοντικών παρερμηνειών αναφορικά με την
έκδοση πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας από Έλληνες Προξένους, παρακαλείστε για σχετικές
οδηγίες προς τα προξενικά μας γραφεία όσον αφορά στην έκδοση των πιστοποιητικών
ταυτοπροσωπίας,

τα οποία προκειμένου να εκδοθούν θα πρέπει

να υφίστανται οι

αναγραφόμενες στα σημεία 1-4 προϋποθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους παραμέτρους.
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Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης
Ουρανία Σταυροπούλου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Υπουργείο Εξωτερικών
Στ3 Διεύθυνση Διεκπεραιώσεως &
Διπλωματικού Ταχυδρομείου
Ακαδημίας 3, 3ος όροφος
Τ.Κ. 10671 , ΑΘΗΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.Δ/νση Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης
-Τμήμα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης
-Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου
2.Δ/νση Ιθαγένειας
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