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Κοινοποίηση:  

1. Γενικό Γραμματέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 

Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας  

2. Συνήγορο του Πολίτη   

 

Θέμα: Αίτημα Νομοθετικής ρύθμισης για τις προϋποθέσεις έκδοσης διαβατηρίου σε ανήλικο. 

 

Αξιότιμοι κύριοι  Υπουργοί,  

Η  Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Παιδί με 2 γονείς» με διακριτικό τίτλο «A Child Needs 

2 Parents Non Profit Civil Society» έχει, μεταξύ των άλλων καταστατικών σκοπών της, ως βασικό 

αντικείμενο σύστασης και δράσης, την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και των γονέων 



 
στην οικογενειακή ζωή, την ανάδειξη κάθε ζητήματος που σχετίζεται με αυτά, καθώς και την 

αναζήτηση γόνιμων λύσεων σε συνεργασία με την Πολιτεία. 

Σχετικά με το εν θέματι ζήτημα, λαμβάνουμε την πρωτοβουλία της παρούσας επικοινωνίας, 

ζητώντας αρμοδίως να επιλυθεί ένα καίριο για την ανατροφή και την προστασία των δικαιωμάτων 

των παιδιών ζήτημα. 

Ειδικότερα, το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική 

Αστυνομία, τις προϋποθέσεις χορήγησης των διαβατηρίων, τη χρονική ισχύ αυτών, δικαιολογητικά, 

διαδικασία έκδοσης και όλα τα λοιπά συναφή ζητήματα ρυθμίζονται από: 

1. τον Νόμο 3103/2003 (Φ.Ε.Κ. 23/29-1-2003): «Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική 

Αστυνομία και άλλες διατάξεις».  

2. τον Νόμο 4962/2022 (Φ.Ε.Κ. Α 148/28-7-2022), Άρθρο 87: «Ρυθμίσεις για την έκδοση 

διαβατηρίου». 

3. το Προεδρικό Διάταγμα 126/2005 (Φ.Ε.Κ. 181/21-7-2005), «Ίδρυση Διεύθυνσης Διαβατηρίων 

και άλλες διατάξεις» το οποίο κατήργησε το Προεδρικό Διάταγμα 37/2004 (Φ.Ε.Κ. 33, τ.Α`). 

4. το Προεδρικό Διάταγμα 25/2022 (Φ.Ε.Κ. 66/30-3-2022), «Προϋποθέσεις χορήγησης 

διαβατηρίων, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών». 

5. την Κοινή Υπουργική Απόφαση 3021/22/10/2005 (Φ.Ε.Κ. 932/6-7-2005, τ.Β`): 

«Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου» όπως 

τροποποιήθηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση 3021/22/10-δ/2005 (Φ.Ε.Κ. 1736/09-12-2005, τ.Β`) και 

Κοινή Υπουργική Απόφαση 3021/22/10-στ/2007 (Φ.Ε.Κ. 1053/17-8-2007, τ.Β`) και Κοινή Υπουργική 

Απόφαση 3021/22/10-θ/2010 (Φ.Ε.Κ. 1298/17-08-2010, τ.Β') και Κοινή Υπουργική Απόφαση 

3021/22/10-ζ/2015 (Φ.Ε.Κ 2702/14-12-2015, τ.Β'). 

 

Σύμφωνα με το ανωτέρω ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, για την έκδοση Διαβατηρίου σε ανήλικο 

τέκνο, εφόσον αυτό είναι άνω των 12 ετών υπογράφει το ίδιο, ενώ σε περίπτωση που είναι κάτω των 

12 ετών υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπός του 



 
[ΚΥΑ 3021/22/10-δ/2005, ΦΕΚ  1736 Β΄ 9 Δεκεμβρίου 2005 «Τροποποίηση της 3021/22/10/2005 (Β΄ 

− 932) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης 

«Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου»] Άρθρο 3.  

Σύμφωνα δε, με την νεότερη τροποποίηση της ως άνω ΚΥΑ  

[ΚΥΑ 3021/22/10-στ/2007, ΦΕΚ  1503 Β΄ 17 Αυγούστου 2007 «Τροποποίηση διατάξεων της υπ’ αριθμ. 

3021/22/10 από 28.6.2005 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και 

Δημόσιας Τάξης «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων 

διαβατηρίου, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών» (Β΄−932)», Άρθρο 3], σε 

περίπτωση που πρόκειται για ανήλικο και δίχως να γίνεται διαχωρισμός ως προς την ηλικία του, για 

την υποβολή των δικαιολογητικών έκδοσης Διαβατηρίου απαιτείται επιπλέον η αυτοπρόσωπη 

παρουσία αυτού που ασκεί την επιμέλεια. 

Όπως συνάγεται από τις ανωτέρω προβλέψεις των σχετικών ΚΥΑ που ρυθμίζουν το ζήτημα 

της έκδοσης διαβατηρίου για ανήλικο, στην πραγματικότητα γίνεται διαχωρισμός μεταξύ του 

ασκούντος την γονική μέριμνα και του ασκούντος την γονική μέριμνα με αποκλειστική επιμέλεια. Ως 

εκ τούτου, οι ισχύουσες διατάξεις παρέχουν την δυνατότητα να χορηγηθεί Διαβατήριο σε ανήλικο 

τέκνο, εν αγνοία του γονέα που δεν ασκεί την αποκλειστική επιμέλεια του/των τέκνων. Η παραπάνω 

πρόβλεψη αντιβαίνει στο γράμμα και πνεύμα του Ν. 4800/21, όπου ρητώς ορίζεται ότι η γονική 

μέριμνα ασκείται από κοινού και εξίσου από αμφότερους τους γονείς μετά την διάσπαση της 

συμβίωσης τους. 

Εξάλλου, σημειωτέον, πως κατά το παρελθόν – προ της ψήφισης και θέσης σε εφαρμογή του 

Ν. 4800/2021, δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις παιδιών που κυριολεκτικά φυγαδεύθηκαν στο 

εξωτερικό εν αγνοία των έτερων γονέων τους (οι οποίοι δυνάμει είτε δικαστικής απόφασης, είτε 

ιδιωτικής συμφωνία δεν ασκούσαν την αποκλειστική επιμέλεια αυτών). Ειδικότερα, με την εφαρμογή 

των ανωτέρω ΚΥΑ, ο γονέας που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια τέκνων, μπορεί μονομερώς να 

εκδώσει διαβατήριο για το/τα τέκνα του (χωρίς της πρότερη συγκατάθεση από και ενημέρωση του 

έτερου γονέα), και εν συνέχεια να προχωρήσει σε μετάβαση στο εξωτερικό, γεγονός που έρχεται σε 

πλήρη αντίθεση με το πνεύμα του ΑΚ 1519 σχετικά με την μεταβολή τόπου διαμονής. 

Σε ένα κράτος δικαίου, οι Θεσμοί οφείλουν να διασφαλίζουν την ισότιμη αντιμετώπιση 

πολιτών σε ότι  αφορά και στις γονικές ιδιότητες. Ένας γονέας που δεν έχει απωλέσει με δικαστική 

απόφαση (ή ιδιωτικό συμφωνητικό) την γονική μέριμνα για το/τα ανήλικα τέκνα του, δύναται να 

εκπροσωπεί τα τέκνα του έναντι των Αρχών.  



 
Η ανάδειξη της ισότητας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των γονέων, αποτέλεσε και την 

θεμέλια λίθο της πρόσφατης μεταρρύθμισης των διατάξεων του Οικογενειακού Δικαίου. Έτσι, 

σύμφωνα με τον Ν. 4800/21, αμφότεροι γονείς εκάστου τέκνου μετά από την διάσπαση της 

συμβίωσης τους, ασκούν από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα, και διατηρούν τα ίδια 

δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι αυτού.  Ο λόγος, που αναδεικνύεται σε πολλές επαναλήψεις 

εντός του κειμένου του Νόμου, είναι η προστασία του βέλτιστου συμφέροντος των παιδιών. Ως εκ 

τούτου, κάθε διάκριση που προκύπτει εκ των ΚΥΑ 3021/22/10-δ/2005 και 3021/22/10-στ/2007, 

βαρύνει όχι μόνο τον γονέα, του οποίου το δικαίωμα στην ισότιμη άσκηση των καθηκόντων που 

εκπορεύονται από την γονική μέριμνα καταστρατηγείται, αλλά έχει άμεσο αντίκτυπό στην ζωή και 

καθημερινότητα των τέκνων του. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η σχετική πρόβλεψη των ΚΥΑ, 

αποτελεί στην ουσία ένα κενό Νόμου, παρέχοντας την δυνατότητα στον έχοντα στην αποκλειστική 

επιμέλεια γονέα, κατά κατάχρηση δικαιώματος, να ακυρώσει τοις πράγμασιν το δικαίωμα 

επικοινωνίας του έτερου γονέα και γενικότερα την γονική του υπόσταση, καθόσον τυχόν φυγή του 

τέκνου στο εξωτερικό διαμορφώνει μια πραγματική κατάσταση δύσκολα επανορθώσιμη από τις 

Δικαστικές Αρχές. 

Υπό τις διαμορφωθείσες συνθήκες, ένας εκ των δύο γονέων μπορεί να μην έχει επαρκή 

πληροφόρηση για το εάν το/τα τέκνα του κατέχουν Διαβατήριο, καθώς εάν και πότε γίνεται χρήση 

αυτού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία και ασφάλειά τους. 

Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι κατά την έξοδο τέκνων από την χώρα συχνά δεν ζητείται από 

τις αρχές ή τους υπευθύνους των μέσων μετάβασης, έγγραφη συναίνεση του ετέρου γονέα, 

δημιουργώντας επιπλέον σκοπέλους για την εφαρμογή του άρθρου 1519 AK. Αυτή η πρακτική ενέχει 

τον κίνδυνο της υφαρπαγής ανηλίκου, αφού οποιαδήποτε έξοδος του τέκνου από την χώρα χωρίς 

την συναίνεση και ενημέρωση του έτερου γονέα έχει δικανικές προεκτάσεις με ποινικές συνέπειες. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις ενέργειες σας, ώστε να εκλείψει αυτή η 

διάκριση, και η έκδοση του Διαβατηρίου σε ανήλικο να γίνεται απαρέγκλιτα με συναπόφαση 

αμφότερων των γονέων ή σε περίπτωση διαφωνίας τους με σχετική  Δικαστική Απόφαση. 

Επειδή αποτελεί φιλοδοξία μας να είμαστε χρήσιμοι πολίτες, φρονούμε πως για την 

εκπλήρωση του σκοπού προστασίας των τέκνων, θα ήταν χρήσιμο να εκδοθεί σχετική εγκύκλιος από 

το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπου θα ορίζεται ρητώς ότι για τα ανήλικα τέκνα που 

ταξιδεύουν εκτός Ελλάδος, ο συνοδός οφείλει να προσκομίσει επικυρωμένο έγγραφο συναίνεσης 



 
από τον έτερο γονέα ή από αμφότερους τους γονείς, όταν ο συνοδός είναι τρίτο πρόσωπο 

διαφορετικό από τους γονείς του τέκνου. 

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για την οποιαδήποτε περαιτέρω αρωγή. 

 

Με εκτίμηση, Για την ΑΜΚΕ A Child Needs 2 Parents  

www.achildneeds2parents.gr 

 

http://www.achildneeds2parents.gr/

