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Α Π Ο Φ Α Σ Η

Τροποποίηση της 3021/22/10/2005 (Β΄ - 932) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών, Εξωτερικών και ∆ημόσιας Τάξης «∆ικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και
περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 5 του άρθρου 1 του ν.3103/2003 «΄Εκδοση διαβατηρίων από την
Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» (Α΄- 23).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.2594/1998 «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου
«Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄- 62)».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ.63/2005 (Α΄- 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν.2362/1995 «Περί ∆ημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄- 247).
5. Τις διατάξεις του π.δ.81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄- 57).
6. Την υπ΄ αριθμ. 37930/∆ΙΟΕ 1264 από 14-10-2005 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών» (Β΄- 1432).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού
840.000 ευρώ σε ετήσια βάση, η οποία αφορά στη διακίνηση των
δικαιολογητικών έκδοσης διαβατηρίων και των διαβατηρίων από τις κατά τόπους Προξενικές Αρχές προς
την Κεντρική Υπηρεσία έκδοσης διαβατηρίων και αντιστρόφως, μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας του
Υπουργείου Εξωτερικών. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από το Υπουργείο
Οικονομίας και Οικονομικών στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών ως εξής : ειδικός φορέας
09-110 ΚΑΕ 0829 260.000 ευρώ, ΚΑΕ 0713 60.000 ευρώ και ειδικός φορέας 09-120 ΚΑΕ 0829 340.000
ευρώ, ΚΑΕ 0713 180.000 ευρώ,
α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :
Άρθρο 1
1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ΄ αριθμ. 3021/22/10 από 28-6-2005 (Β΄932) απόφασής μας, αντικαθίσταται ως εξής :
«Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τυπωμένη σε αναλογικό φωτογραφικό χαρτί, χωρίς τη χρήση
τεχνολογίας ink-jet ή laser».
2. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 της ως άνω απόφασής μας, αντικαθίσταται ως εξής :
«Τριπλότυπο είσπραξης ή παράβολο για την πιστοποίηση της πληρωμής των τελών και των λοιπών
επιβαρύνσεων για την έκδοση διαβατηρίου, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά από τις ισχύουσες

διατάξεις. Αν για οποιοδήποτε λόγο το διαβατήριο δεν εκδοθεί, το τριπλότυπο είσπραξης ή το παράβολο
των τελών και οι λοιπές επιβαρύνσεις επιστρέφονται στον αιτούντα».
3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 της ιδίας ως άνω απόφασής μας, αντικαθίσταται ως
εξής :
«Οι Προξενικές Αρχές διαβιβάζουν τα δικαιολογητικά, μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας του
Υπουργείου Εξωτερικών».
Άρθρο 2
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 της ίδιας ως άνω απόφασής μας αντικαθίσταται ως εξής :
«Η κεντρική υπηρεσία έκδοσης διαβατηρίων, μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών, εκδίδει,
εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, το διαβατήριο και το διαβιβάζει ταχυδρομικά είτε με
ταχυμεταφορά (COURIER), είτε με διαδικασία συστημένου, ανάλογα με την επιθυμία του αιτούντος, στην
οικεία αστυνομική υπηρεσία και μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών στην οικεία
Προξενική Αρχή όπου υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά, απ΄ όπου παραλαμβάνεται από τον ίδιο τον
ενδιαφερόμενο ή από τα πρόσωπα που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 ή από νόμιμα
εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο».

εξής :

Άρθρο 3
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 της ίδιας ως άνω απόφασής μας αντικαθίσταται ως

« Στην ίδια σελίδα αναγράφονται επίσης η εκδούσα αρχή, ο αριθμός του διαβατηρίου, οι ημερομηνίες
έκδοσης και λήξης αυτού, ενώ περιλαμβάνεται και ψηφιακή απεικόνιση του προσώπου του κατόχου καθώς
και η υπογραφή του, εφόσον αυτός είναι άνω των 12 ετών. Σε περίπτωση, που ο κάτοχος είναι κάτω των
12 ετών υπογράφει ο κατά το άρθρο 1 παρ. 3 νόμιμος εκπρόσωπός του».
Άρθρο 4.
Έναρξη ισχύος.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Αθήνα,
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ∆ΟΥΚΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ MΟΛΥΒΙΑΤΗΣ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

