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135. Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 25/2004 «Προϋπο−
θέσεις χορήγησης διαβατηρίων, χρονική ισχύς,
αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών». 2

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)
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Μεταφορά έδρας και μετονομασία αστυνομικών Υπηρε−
σιών, κατά τροποποίηση διατάξεων π. δ/των 1/2001
(Α΄− 1), 208/2001 (Α΄− 164) και 310/1998 (Α΄− 125).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 11 παρ. 1 περιπτ. α΄ του ν. 1481/1984 «Ορ−
γανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄− 152), όπως
το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1
του ν. 1590/1986 (Α΄− 49).
2. Τα άρθρα 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000
«Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τά−
ξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλ−
λες διατάξεις» (Α΄− 41).
3. Το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 2622/1998 «Υπηρεσίες Συ−
νοριακής Φύλαξης − Δήλωση περιουσιακής κατάστασης
αστυνομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄− 138), όπως αντι−
καταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2838/2000 «Ρύθμιση
θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και
άλλες διατάξεις» (Α΄− 179) και το άρθρο 78 παρ. 1 του
ν. 2910/2001 «Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην
Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας
με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις» (Α΄− 91).
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ − 98).

5. Το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου
Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις» (Α΄ − 247).
6. Το π.δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά
την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων
σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας
της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄− 36).
7. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ − 1432).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού ύψους 20.000,00 Ευρώ, περίπου,
για το τρέχον οικονομικό έτος και 24.000,00 Ευρώ για
το έτος 2008 και καθένα από τα επόμενα έτη. Οι δα−
πάνες του τρέχοντος έτους θα αντιμετωπισθούν από
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των Κ.Α.Ε. 0813 και 0829
του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων του Υπουργείου Δημό−
σιας Τάξης Ε.Φ. 43−110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» ενώ
οι δαπάνες του 2008 και των επομένων ετών θα αντι−
μετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται
για το σκοπό αυτό στον ίδιο ως άνω Π/Υ εξόδων του
αντίστοιχου έτους.
9. Την υπ’ αριθμ. 133/2007 Γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουρ−
γού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών, αποφασίζουμε:
΄Αρθρο 1
Μεταφορά έδρας Γ΄ Υποδιεύθυνσης
Αστυνομίας Πειραιώς
Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του
π. δ/τος 1/2001, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο
3 του π. δ/τος 107/2005 (Α΄ − 162), αντικαθίσταται ως
εξής:
«γ. Γ΄ Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Πειραιώς, με έδρα το
Δήμο Σαλαμίνας και περιοχή δικαιοδοσίας εκείνη των
Αστυνομικών Τμημάτων Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σα−
λαμίνας, Σπετσών και ΄Υδρας, καθώς και των υφισταμέ−
νων τους Αστυνομικών Σταθμών Αγκιστρίου, Μεσαγρού,
Αντικυθήρων, Ποταμού, Γαλατά, Δρυόπης, Μεθάνων και
Αμπελακίων».
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΄Αρθρο 2
Μετονομασία Τμήματος Τροχαίας Μαλακάσας
Η περίπτωση ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του
π. δ/τος 208/2001, αντικαθίσταται ως εξής:
«ια. Τμήμα Τροχαίας Καπανδριτίου».
΄Αρθρο 3
Μετονομασία Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης
Αλιάκμονα
Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3
του π. δ/τος 310/1998, όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 4 παράγραφος 3 του π. δ/τος 177/1999 (Α΄ − 166),
αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας, με
έδρα τον οικισμό Μεσοποταμιά του δήμου Μεσοποτα−
μίας και τοπική αρμοδιότητα εκείνη του οικείου δήμου,
των δήμων Ακριτών και Αγίας Τριάδος και της κοινό−
τητας Καστρακίου».
΄Αρθρο 4
΄Εναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημο−
σίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Άρθρο 2

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2007
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μενης παραγράφου, (α) Σε περίπτωση που με δικαστική
απόφαση ή εισαγγελική διάταξη, αίρεται προσωρινά η
απαγόρευση εξόδου από τη Χώρα, και (β) Εφόσον είναι
αναγκαία η μετάβασή του στην αλλοδαπή:
βα) Σε περίπτωση νοσηλείας στην αλλοδαπή του ιδίου
ή του συζύγου ή συγγενούς αυτού εξ αίματος ή εξ αγχι−
στείας μέχρι β΄ βαθμού για σοβαρούς λόγους υγείας.
ββ) Σε περίπτωση θανάτου ή σοβαρής ασθένειας στην
αλλοδαπή του συζύγου ή συγγενούς αυτού εξ αίματος
ή εξ αγχιστείας μέχρι β΄ βαθμού.
Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται, μόλις εκλείψει η αιτία
για την οποία εκδόθηκε το διαβατήριο ή παρέλθει το
χρονικό διάστημα προσωρινής άρσης του μέτρου, να
παραδώσει αυτό προς ακύρωση στην υπηρεσία όπου
κατέθεσε το αίτημα. Αν το διαβατήριο δεν παραδοθεί
εντός (2) μηνών από την έκδοσή του, ο ενδιαφερόμε−
νος υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην
αρμόδια αστυνομική ή προξενική αρχή για τη χρήση
του διαβατηρίου και τους λόγους μη παράδοσής του.
Εφόσον η αιτία για την οποία εκδόθηκε το διαβατήριο
εξακολουθεί, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται σε νέα
υπεύθυνη δήλωση, εντός δύο μηνών από την υποβολή
της προηγούμενης. Αν δεν υποβληθεί η υπεύθυνη δήλω−
ση, το διαβατήριο ακυρώνεται από την υπηρεσία».

F
(2)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 135
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 25/2004 «Προϋποθέσεις
χορήγησης διαβατηρίων, χρονική ισχύς, αντικατά−
σταση, απώλεια και ακύρωση αυτών».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3103/2003
« Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 23).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο μόνο του π. δ/τος 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού.
4. Την υπ’ αριθμ. 142/2007 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικράτειας, ύστερα από πρόταση του Υπουρ−
γού Δημόσιας Τάξης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ/τος 25/2004 (ΦΕΚ Α΄
17), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η χορήγηση διαβατηρίου
σε πολίτη που εμπίπτει σε απαγόρευση της προηγού−

Η παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ/τος 25/2004, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του π. δ/τος 193/2005
(ΦΕΚ Α΄ 234) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η διάρκεια ισχύος των διαβατηρίων καθορίζεται σε
πέντε (5) έτη από την έκδοσή τους για τα διαβατήρια
των ενηλίκων, καθώς και των ανηλίκων, που έχουν συ−
μπληρώσει τα 14 έτη της ηλικίας τους και τρία (3) έτη
για τα διαβατήρια των λοιπών ανηλίκων. Τα διαβατήρια
που χορηγούνται στις περιπτώσεις της παρ. 3 του προ−
ηγουμένου άρθρου, έχουν ισχύ 13 μηνών».
Άρθρο 3
Η παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ/τος 25/2004 αντικα−
θίσταται ως εξής:
«3. Όσο διαρκεί η έρευνα της προηγούμενης παρα−
γράφου δεν χορηγείται νέο διαβατήριο στον δικαιούχο
του απωλεσθέντος ή κλαπέντος, εκτός αν:
α) συντρέχει περίπτωση από τις αναφερόμενες στη
διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1 η οποία εφαρμόζεται
ανάλογα ή
β) συντρέχει σοβαρός λόγος άμεσης μετάβασης του
ενδιαφερομένου στην αλλοδαπή, όπως ναυτολόγηση
ναυτικού ή επιστροφή μονίμου κατοίκου του εξωτε−
ρικού.
Συνιστάται Επιτροπή η οποία είναι αρμόδια να αξιο−
λογεί τις περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής διαβατηρίων
και να αποφαίνεται σχετικά με τη χορήγηση νέου δια−
βατηρίου στον δικαιούχο του απωλεσθέντος ή κλαπέ−
ντος. Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και αποτελείται
από τον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, τον Προ−
ϊστάμενο του Κλάδου Ασφάλειας και Τάξης του Αρχη−
γείου της Ελληνικής Αστυνομίας και το Διευθυντή της
Διεύθυνσης Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας».
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Άρθρο 4
Το άρθρο 5 του π.δ. 25/2004, αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 5
Ακύρωση − αφαίρεση διαβατηρίου
1. Διαβατήριο που εκδόθηκε με τη χρήση πλαστών,
νοθευμένων, παραποιημένων, άκυρων ή ψευδών δικαιο−
λογητικών ή φέρει ενδείξεις νόθευσης, αλλοίωσης ή
παραποίησης των στοιχείων του, κατάσχεται από την
υπηρεσία που διαπιστώνει το γεγονός. Το διαβατήριο
αυτό ακυρώνεται από την υπηρεσία που το εξέδωσε
σε περίπτωση που εκδοθεί σχετικώς αμετάκλητη κα−
ταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου. Διαβατήριο
που ανήκε σε θανόντα παραδίδεται με επιμέλεια των
οικείων ή νομίμων κληρονόμων του στην υπηρεσία που
το εξέδωσε και ακυρώνεται.
2. Εφόσον κατά τον έλεγχο από τις αρμόδιες αστυ−
νομικές ή προξενικές αρχές διαπιστωθεί ότι σε βάρος
κατόχου διαβατηρίου εκκρεμεί απόφαση απαγόρευσης
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εξόδου από τη Χώρα, το διαβατήριο αφαιρείται και απο−
στέλλεται προς φύλαξη στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο κάτοχος του
διαβατηρίου που αφαιρέθηκε, μπορεί να το παραλάβει,
μετά την άρση του μέτρου της απαγόρευσης εξόδου».
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος.
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει δύο μήνες
μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.
Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημο−
σίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 17 Ιουλίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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