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στο σχέδιο νόμου Τροποποίηση δκττάξεύΐτ του
V.1SBB/ IBM (Φ.ΕΧ. 75 A·) ~Τχέσας Κρότους - Πολίτη,
rαΑέρωαη νέου τύπου δελτίου ταυτότητας κα άλλες
δυττόξετς"
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως κα 5 του ν.
1599/1986 καθιερώθηκε νέος τύπος δελτίου ταυτότητας και
ενιαίος κωδικός αριθμός μητρώου (Ε.ΚΆ.Μ.) για κάθε
'Ελληνα πολίτη.
Ο ανωτέρω διατάξεις, αν και παρήλθε πενταετία από την
ψήφισή τους, δεν έγινε δυνατό να εφαρμοστούν, γεγονός
που οφείλεται, τόσο στο ότι εμφανίστηκαν στην πρακτική
αρκετές σοβαρές δυσκολίες, όσο και στο ότι υπήρξε
καθολική σχεδόν λαϊκή αντίδράση για τον- ενιαίο κωδικό
αριθμό μητρώου, που καθιερώθηκε.
Σήμερα όμως, που τα δελτία ταυτότητας αποτελούν και
ταξιδιωτικά έγγραφα για τις χώρες- μέλη της Ε.Ο.Κ.,
επιτακτική είναι η ανάγκη της ανανέωσής τους, ώστε αυτά
να γίνουν περισσότερο ευπρόσωπα, εύχρηστα, ανθεκτικό
τερα και με τις αναγκαίες διασφαλίσεις, αβά επιχειρούμενες
παραποιήσεις - πλαστογραφήσεις κΑπ..
Με το παρόν νομοσχέδιο τροποποιούνται και βελτιώνο
νται οι ανωτέρω διατάξεις, ώστε α αναγκαίες διαδικασίες
να γίνουν απλούστερες και να διευκολυνθούν έτσι καλύτερα
α υπόχρεου Επί πλέον, και προκειμένου να προστατευθούν
οι Ελληνες πολίτες από την με οποιονδηποτε τρόπο
επεξεργασία προσωπικών τους στοιχείων με ημεκτρονικά
μέσα, κσταργείται ο ενιαίος κωδικός αριθμός μητρώου
(Ε.Κ.Α.Μ.).
Ειδικότερα, επί των διατάξεων του νομοσχεδίου, με τις
οποίες τροποποιούνται, συμπληρώνονται ή καταργούνται
διατάξεις του ν. 1599/1986, εκτίθενται κατ' άρθρο τα
ακόλουθα:
Άρθρο 1
Με το άρθρο αυτό του νομοσχεδίου αντικαθίστανται οι
παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 1599/1986 και
ορίζεται η υποχρέωση εφοδιασμού με δελτίο ταυτότητας
όλων των Ελλήνων, που έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος
της ηλικίας τους και κατοικούν ή διαμένουν προσωρινά στην
Ελλάδα.
Προβλέπεται δε η έκδοση των δελτίων ταυτότητας από
τις νομαρχίες, στην περιφέρεια των οποίων κατοικούν οι
ενδιαφερόμενοι αντί του τόπου γέννησης, που προβλέπεται
από τις ανπκαθιστώμενες διατάξεις.
Με την αντικατάσταση των ανωτέρω παραγράφων επι
διώκεται η ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολι
τών, οφού απαλλάσσοντα της υποχρέωσης μετάβασης στον
τόπο γέννησής τους, γιο την έκδοση του δελτίου ταυτό
τητας.
Επίσης, χάριν απλούστευσης των διαδικασιών, προβλέπεται με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία
εκτύπωσης των δελτίων ταυτότητας και με μέριμνα του
Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από σχετική απόφαση του
Υπουργού, προκειμένου να επιτευχθεί πληρέστερα, κατά
την πρώτη τουλάχιστον εφαρμογή του συστήματος, ο
επιδιωκόμενος ως άνω σκοπός.
Άρθρο 2
Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού καθορίζονται,
με εικρίνεια, τα στοιχεία του κατόχου, που υποχρεωτικό
πρέπει να παριέχουν τα δελτία ταυτότητας και που κρίνονται

απαοα/ητι, για να εξυπηρε τείτα ο κάτοχος στις συναλλα
γές του νενικά και θα μπορούν να χρηοιμοποοηθούν, χωρίς
την υποχρέωση προσκόμισης άλλων δικαιολσγητηκων ή
πρόσθετων στοιχείων.
Επίσης, οοίζεται ότι το επώνυμο κα όνομα κατόχου
ανανροΦονται και με λαπνικούς χαρακτήρες (ΕΑΟΤ 743),
προκειμένου ο κάτοχος να διευκολύνεται απόλυτα κα στις
πεοΐίττώσεις, που το δελτίο ταυτότητας χρησιμοποιείται κα
ως ταξιδιωτικό έγγραφο, αντί διαβατηρίου, στις χώρες της
Ε.Ο.Κ..
Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού παρέχετε* η
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εσωτερικών, γβ τον καθο
ρισμό του τύπου, των προδιαγραφών του κα της διάρκειας
ισχύος του δελτίου ταυτότητας, που δεν μπορεί να ετνα
μυιροτερη των 10 ετών, κατά τα κρατούντα κα στις λοιπές
χώρες της Ε-ΟΧ. Τον καθορι<*ιά επίσης των απατπχμενων
για την έκδοση δικαολσγητικών κα την αρχή στην οποία
θα υποβάλσντα αυτά, η προθεσμία κα η διαδικασία
υποβολής της αίτησης, α συνέπειες κα κυρώσεις μη
εμπρόθεσμης υποβολής της, καθώς κα κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια, προκειμένου να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος
σκοπός, για καλύτερη κα ταχύτερη εξυπηρέτηση των
πολιτών κα με απλές διαδικασίες.
Άρθρο 3
Με δεδομένο ότι, τα δελτία ταυτότητας αποτελούν κα
ταξιδιωτικά άγγραφα, αντί διαβατηρίου, στις χώρες της
Ε.Ο.Κ., το δε κόστος έκδοσης του διαβατηρίου είναι μεγάλο
(6.300 δοχ.) κα είναι υψηλών προδιαγραφών, όπως κα στην
εισαγωγή του παρόντος διαλαμβάνεται κα προορίζεται να
εξυπηρετήσει τον κάτοχο οε πλήθος συναλλαγών του,
δικαιολογημένα προβάλλει η καθιέρωση ενός παραβόλου,
με το οποίο θα αντιμετώπιζετα η δαπάνη κατασκευής,
πράγμα άλλωστε που ισχύει και στις χώρες μέλη της Ε.ΟΧ..
Επίσης, με το άρθρο αυτό προβλέπετα ο καθορισμός
του ύψους του παραβόλου με κοινή υπουργική απόφαση,
ώστε να αντιμετωπίζονται τα έξοδα κατασκευής του δελτίου
ταυτότητας, για λόγους δε επιείκειας, χάριν των μελών των
πολύτεκνων οικογενειών, το παράβολο αυτό ορίζεται στο
μισό.
Αρθρο 4
Με το άρθρο αυτό καθορίζονται οι περιπτώσεις, κατά τις
οποίες το δελτίο ταυτότητας καθίσταται άκυρο και δημιουρ
γείτε* η υποχρέωση του κατόχου για την αντικατάστασή
του.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται ο
τρόπος ακύρωσης, η διαδικασία αντικατάστασης, λόγω
ακύρωσης ως και λόγω απώλειας, φθοράς ή αναγραφής
εσφαλμένων στοιχείων.
Αρθρο 5
Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η δυνατότητα καταβολής
εφάπαξ ειδικής αποζημίωσης με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών σε εμπλεκόμενους
στην όλη διαδικασία, για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων,
προκειμένου να επιτευχθεί ταχύτερα ο επιδιωκόμενος
σκοπός και χωρίς ταλαιπωρία των ενδιαφερόμενων πολιτών,
γι αυτό και προς τούτο προβλέπεται περαιτέρω η δυνατό
τητα αντιμετώπισης τέτοιων δαπανών σε βάρος του λογα
ριασμού του άρθρου 68 του ν.δ. 3033/1954 'περί εσόδων
των δήμων και κοινοτήτων', σε περίπτωση μη έγκαιρης και
ικανοποιητικής απόδοσης του εσόδου από το παράβολο του
άρθρου 3.
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'Αρθρο 6
Με το άρθρο αυτό καταργούνται τα άρθρα 2 και 5 του
ν.1599/1986, που αναφέρονται στον ενιαίο κωδικό αριθμό
μητρώου (Ε-ΚΆ.Μ.), που τόσες αμφισβητηθείς και πλήθος
επικρίσεων προκάλεσε.
Έτσι έχουν οι προεκτιθέμενες διατάζεις και τίθενται
υπόψη της Βουλής με την παράκληση ψηφίοεώς τους.
Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 1991
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ν. 1599λ1986
Άρθρο 1
'Εκδοση δελτίου ταυτότητας
1...
2. Τα δελτία ταυτότητας εκδίδονται από ας διευθύνσεις
εσωτερικών των νομαρχιών και των διαμερισμάτων της
Νομαρχίας Αττικής, στην περιφέρεια των οποίων γεννήθηκε
ο υπόχρεος, ύστερα από αίτησή του. Για τους έλληνες
πολίτες, που γεννήθηκαν στο εξωτερικό, αρμόδια .για την
έκδοση δελτίου ταυτότητας είναι η Διεύθυνση Εσωτερικών
του Διαμερίσματος Αθηνών της Νομαρχίας Αττικής. Γ ια τους
ανήλικους την αίτηση υποβάλλει ο ένας από τους γονείς
ή εκείνος που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου ή ο
επίτροπος.
Η αίτηση των υποχρέων μπορεί να υποβληθεί και στη
διεύθυνση εσωτερικών οποιοσδήποτε νομαρχίας ή διαμερί
σματος της Νομαρχίας Αττικής, η οποία υποχρεούται να τη
διαβιβάσει στην αντίστοιχη διεύθυνση εσωτερικών της
περιφέρειας γέννησης.
3. Ειδικά οι αξιωματικοί υπαξιωματικοί και οπλίτες των
ενόπλων δυνάμεων και όσοι υπηρετούν στην Ελληνική
Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα και την Πυροσβεστική Υπη
ρεσία υποχρεούνται να εφοδιάζονται με δελτίο ταυτότητας
από την αρμόδια κατύ περίπτωση υπηρεσία. Στο δελτίο
αυτό καταχωρίζονται και όλα τα στοιχεία που ορίζονται -στις
διατάξεις του άρθρου 3.
Άρθρο 3
Στοιχεία δελτίου ταυτότητας
1. Τα δελτία ταυτότητας εκτός από τον Ε.ΚΆ.Μ.
περιέχουν τα επόμενα στοιχεία του κατόχου:
α. φωτογραφία,
β. επώνυμο και κύριο όνομα,
γ. επώνυμο και κύριο όνομα του πατέρα και της μητέρας,
δ. επώνυμο και κύριο όνομα συζύγου,
ν Χρονολογία της γέννησης (ημέρα, μήνα, έτος),
στ. τόπο γέννησης,
ζ- το δήμο ή την κοινότητα , στο δημοταλόγο του οποίου
είναι ΥΡαμμένος ια τον αύξοντα αριθμό της οικογενειακής
του
μερίδας,

η. το δήμο ή την κοινότητα, στο μητρώο αρρένων του
οπαίου
είναι γραμμένος,
6. την εκπλήρωση ή μη των στρατολογικών υποχρεώσεων,
l την ομάδα αίματος,
ια. την εκλογική υποδιαίρεση (περιοχή) δήμου ή κοινό
τητας,
ιβ. το θρήσκευμα.
2. Τα στοιχεία που περιέχονται στο δελτίο ταυτότητας
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο καταχωρούντα
υποχρεωτικά, πλην του στοιχείου του θρησκεύματος. Το
στοιχείο αυτό καταχωρείται εφόσον ζητηθεί από τον
ενδιαφερόμενο.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται:
α. ο τύπος του δελτίου ταυτότητος.
β. Τα δικαιολογητικά στοιχεία που υποβάλλονται για την
έκδοσή του.
γ. ο τύπος της αίτησης και η διαδικασία υποβολής της.
δ. κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 4
Αντικατάσταση του δελτίου ταυτότητας.
1. Σε περίπτωση μεταβολής οποιοσδήποτε από τα
στοιχεία του δελτίου ταυτότητας, το δελτίο αυτό καθίσταται
άκυρο.
2. Η αρχή που εξέδωσε τη σχετική πράξη μεταβολής
υποχρεούται να στείλει αντίγραφο της πράξης αυτής στην
αρμόδια αρχή, για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας.
3. Ο αρμόδιες για την έκδοση δελτίου ταυτότητας αρχές
υποχρεούνται μέσα σε δέκα ημέρες οπό την παραλαβή της
πράξης μεταβολής να προβούν στην αντικατάστασή του.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται
ο τρόπος ακύρωσης του δελτίου ταυτότητος που αντικα
θίσταται, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για
την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ορίζεται η
διαδικασία αντικατάστασης του δελτίου ταυτότητας λόγω
απώλειας ή φθοράς ή αναγραφής εσφαλμένων στοιχείων.

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 2
Καθιέρωση Ενιαίου Κωδικού Αριθμού Μητρώου
1. Καθιερώνεται Ενιαίος Κωδικός Αριθμός Μητρώου
(Ε.ΚΆ.Μ.) για κάθε έλληνα πολίτη.
2. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση του Ενιαίου Κωδικού
Αριθμού Μητρώου (Ε.ΚΆ.Μ.) είναι η διεύθυνση εσωτερικών
των νομαρχιών και των διαμερισμάτων της Νομαρχίας
Αττικής του τόπου της γέννησης του πολίτη. Για τη
χορήγηση του Ενιαίου Κωδικού Αριθμού Μητρώου (Ε.ΚΆ.Μ.)
στους έλληνες πολίτες που γεννήθηκαν στο εξωτερικό
αρμόδια είνα η Διεύθυνση Εσωτερικών του Διαμερίσματος
Αθηνών της Νομαρχίας Αττικής.
3. Ο Ενιαίος Κωδικός Αριθμός Μητρώου (Ε.ΚΆ.Μ.)
σχηματίζεται από δεκατρία (13) ψηφία και σύμβολα. Το
πρώτο είναι η ένδειξη αιωνόβιου, τα επόμενα δύο (2)
προσδιορίζουν τον κωδικό αριθμό του νομού γέννησης, τα
επόμενα τρία (3) τον αύξοντα αριθμό καταχώρισης των
γεννήσεων που γνωστοποιούνται στην αρμόδια για τη
χορήγηση του Ενιαίου Κωδικού Αριθμού Μητρώου (ΕΧΆ.Μ.)
διεύθυνση εσωτερικών κατά χρονολογία γέννησης, τα
ακόλουθα έξι (6) σχηματίζουν τη χρονολογία γέννησης και
το τελευταίο ψηφίο είναι το ψηφίο ελέγχου. Ο αύξων
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αριθμός των γεννήσεων που καταχωρίστηκαν είνα μονος
για τους άνδρες κα ζυγός για ττς γυναίκες
4. Ο Ενιαίος Κωδικός Αριθμός Μητρώου (Ε.Κ.Α.Μ.)
αποτελεί τον αριθμό των ληξιαρχικών πράξεων, του δελτίου
ταυτότητας, του εκλογικού βιβλιάριου, του διαβατηρίου, του
ασφαλιστικού βιβλιαρίου, του φοοολσγικού μητρώου, της
άδειας ικανότητας οδηγού, του μητρώου αρρενων, του
προξενικού μητρώου, του δημοτολογίου και του εκλογικού
καταλόγου.
Γκι αρχεία πληροφοριών στα οποία χρησιμοποιείται ο
Ε.ΚΆ.Μ., εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις της νομοθεσίας
για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των
προσωπικών πληροφοριών και έως ότου τεθεί σε ισχύ
σχετικός νόμος δεν επιτρέπεται η διασύνδεση των αρχείων
αυτών είτε μεταξύ τους είτε με άλλα αρχεία, ούτε η
χρησιμοποίηση του Ε.ΚΆ.Μ. ως κωδικού αριθμού σε άλλα
αρχεία προσωπικών πληροφοριών.
Η παράβαση της διάταξης αυτής τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον 6 μηνών.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζεται η
διαδικασία χορήγησης και καταχώρισης του Ενιαίου Κωδικού
Αριθμού Μητρώου (Ε.Κ.Α.Μ.) από ης αρμόδιες διευθύνσεις
εσωτερικών των νομαρχιών και των Διαμερισμάτων της
Νομαρχίας Αττικής, που τηρούν ειδικό αρχείο Ενιαίου
Κωδικού Αριθμού Μητρώου (Ε.Κ.Α.Μ.) και κάθε άλλη ανα
γκαία λεπτομέρεια.
6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του
κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού ρυθμίζεται η διαδικασία
καταχώρισης του Ε.ΚΆ.Μ. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο
μέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου
4 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 5
Προσωρινό δελτίο τατότητας.
1. Μέσα σε δέκα ημέρες από την καταχώριση του
Ε.ΚΆ.Μ. στο ειδικό αρχείο του Ε.Κ.Α.Μ. οι αρμόδιες
διευθύνσεις εσωτερικών των νομαρχιών και των διαμερι
σμάτων της Νομαρχίας Αττικής χορηγούν προσωρινό δελτίο
ταυτότητας σε κάθε ανήλικο που δεν έχει αναπληρώσει το
δωδέκατο έτος της ηλικίας του με βάση το στοιχείο της
ληξιαρχικής πράξης γέννησής του.
2. Το προσωρινό δελτίο ταυτότητας ισχύει έως ότου
εκδοθεί δελτίο ταυτότητας που προβλέπεται από την
παράγραφο 1 του άρθρου 1 και περιέχει τα επόμενα στοιχεία
του κατόχου:
α. του ΕΧΆ.Μ.
β. το επώνυμο και το κύριο όνομα.
γ. το επώνυμο και το κύριο όνομα του πατέρα και της
μητέρας,
δ. τη χρονολογία της γέννησης (ημέρα, μήνα, έτος).
Με φροντίδα ενός εκ των γονέων ή εκείνου που έχει
την επιμέλεια του προσώπου ή του επιτρόπου του ανηλίκου
συμπληρώνεται από την αρμόδια αρχή το κύριο όνομα σε
περίπτωση που δεν είχε αναγραφει στο προσωρινό δελτίο
ταυτότητας κατά την έκδοσή της.
3. Η έκδοση του προσωρινού δελτίου ταυτότητας από
■πς αρμόδιες αρχές αρχίζει από την 1.7.1987. Για τους
ανηλίκους που έχουν γεννηθεί πριν από την 1.7.1987 και
δεν έχουν συμπληρώσει μέχρι τότε το δωδέκατο έτος της
ηλικίας τους το προοωρικό δελτίο ταυτότητας εκδίδεται
ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων ή εκείνου που έχει
την επιμέλεια του προσώπου ή του επιτρόπου του ανηλίκου,
η οποία υποβάλλεται υποχρεωτικά στις αρμόδιες αρχές έως
τΠν 31.7.1988. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

4.
Με αποφοστ του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται
ο τύπος του προσωρινού δελτίου ταυτότητας, η διαδικασία
έκδοσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Τροποποίηση δκττόξεων τον ν. 1599/108$ (ΦΕΧ 75
47 Ίχέοας Κράτους - Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου
δελτίου ταυτότητας κα άλλες διατάξεις”
Άρθρο 1
Έκδοση δελτίου ταυτότητας
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 1509/1986
(ΦΕΚ 75 Α') αντικαθίστανται ως εξής:
*1. Οι Έλληνες πολίτες, που κάτοικού.· ή διαμένουν
προσωρινά στην Ελλαδα και έχουν συμπληρώσει το δέκατο
τέταρτο έτος της ηλικίας τους, υποχρεούνται να εφοδια
στούν με δελτίο ταυτότητας, που εκδίδεταυ σύμφωνα με
τις διατάξεις του νόμου αυτού.
2. Τα δελτία ταυτότητας εκ δίδονται από τις διευθύνσεις
εσωτερικών των νομαρχιών, στην περιφέρεια των οποίων
κατοικεί ο υπόχρεος, ύστερα από αίτησή του. Η εκτύπωση
των δελτίων ταυτότητας μπορεί να γίνεται και με μέριμνα
του Υπουργείου Εσωτερικών ύστερα από σχετική απόφαση
του Υπουργού'.
Άρθρο 2
Στοιχεία δελτίου ταυτότητας
Το άρθρο 3 του ν. 1599/1986, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 3
1. Τα δελτία ταυτότητας περιέχουν υποχρεωτικά τα
επόμενα στοιχεία του κατόχου:
α.Φωτογραφία
βΕπώνυμο
γ.Όνομα
δ.Επώνυμο και όνομα πατέρα
ε.Επώνυμο και όνομα μητέρας
στ.- Φύλο
ζ.Επώνυμο και όνομα συζύγου
η.Χρονολογία γέννησης (ημέρα, μήνα, έτος)
θ.- Τόπο γέννησης
LΙθαγένεια
ια.- θρήσκευμα
ιβ.Αριθ. δημοτολογίου
ιγ.- Δημότης
ιδ.- Εκλογική έγγραφη
ιε.- Διεύθυνση κατοικίας .
ιστ.- Υπογραφή κατόχου
Τα στοιχεία των ανωτέρω βκαι γπεριπτώσεων αναγρά
φονται και με λατινικούς χαρακτήρες (ΕΛΟΤ 743).
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται:
α. Ο τύπος και οι προδιαγραφές του δελτίου ταυτότητας,
καθώς και η διάρκεια ισχύος του, που δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των δέκα ετών.
β. Τα δικαιολογητικά στοιχεία, που υποβάλλονται για την
έκδοσή του.
γ. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, ο τύπος
της αίτησης, η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής της,
καθώς και οι συνέπειες και κυρώσεις σπς περιπτώσεις μη
εμπρόθεσμης υποβολής της.
δ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια'.
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‘Αρθρο 3
Παράβολο

στην ..Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 1991

Γιο την έκδοση του δελτίου ταυτότητας απαιτείται
κατάθεση παραβόλου .υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του
οποίου καθαρίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Οικονομικών, Για τα μέλη πολυτέκνων
οικογενειών το παράβολο ορίζεται στο ήμισυ.
Άρθρο 4

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Σωτ. Κούβελας
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ε .υθ. Χριστοδούλου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
Νικ. Κλείτος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ιωάν. Παλαιοκρασσάς

Το άρθρο 4 του ν. 1599/19Θ6'αντικαθίσταται ως εξής:
"Άρθρο 4
Αντικατάσταση του δελτίου ταυτότητας
1. Σε περίπτωση μεταβολής οποιοσδήποτε 'στοιχείου του
δελτίου ταυτότητας, πλην των στοιχείων τωντπεριτττωσεων
ιβ, ιγ', ιδ' και ιε' της παραγράφου 1 του άρθρου 3, το δελτίο
αυτό καθίσταται ιάκυρο, ο δε κάτοχος αυτού ;υποχρεούται
μέσα σε δύο .μήνες να ζητήσει, απάτην-αρμόδια ϊδκύθσνση
εσωτερικών της νομαρχίας του τόπου κατοικίας του την
:έκδοση νέου οελτίου ταυτότητας.
2. Με απόφαση του Υπουργού -.Εσωτερικών -καθορίζεται
ο τρόπος ακύρωσης του δελτίου παστότητας, ιη .Διαΰβιασιο
..αντικατάστασής του και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Με
(όμοια απόφαση καθορίζεται -επίσης -η διαδικασία αντικατά
στασης του δελτίου .ταυτότητας, , λόγω .απώλειας ή φθοράς
ή αναγραφής εσφαλμένων στοιχείων.'
Άρθρο 5
Αποζημίωση πρόσθετης απασχόλησης
1. Στους : μόνιμους υπαλλήλους .του -Δημαοιου «αι τίων
έπους .οποίους .ανατίθεται με -κοινή απόφαση των
.Υπουργών .Οικονομικών και Εσωτερικών, .οποώδη πάτε =εργασια σχετικά με ,την έκδοση δελτίων ταυτότητας, μπορεί
-να καταβληθεί εφάπαξ ειδική .αποζημίωση, σε -βάρος του
«ατά το άρθρο 3 του παρόντος παραβόλου, το ύψος και ο
τρόπος καταβολής της οποίας καθορίζεται με την ίδια
-απόφαση.
.2. Μέχρις ικανοποιητικής απόδοσης του εσόδου του
-άρθρου 3 του παρόντος μπορεί με κοινή ιαπάφαση των
-Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών να διατίθενται οι
-αναγκαίες πιστώσεις στους ο.τ.α., για δαπάνες της-.προη-γούμενης παραγράφου από το Λογαριασμό του άρθρου -68
του ν.δ. .3033/1954 (ΦΕΚ 258 Α') 'Περί εσόδων των δήμων
-και κοινοτήτων. 7α ποσά των πιστώσεων, που διατίθενται
.από τον ανωτέρω Λογαριασμό επιστρέφονται ατά την οικεία
τάστωση του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου
ιΕαωτερικών. Οι διαδικασίες χρεωταστώεεως και πληρωμής
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται μέ αποφάσεις
των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.
idj-o.,

Άρθρο 6
Κσταργούμενες διατάξεις

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Μιχ. Παπακωνσταντίνου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Γ ια την κάλυψη των δαπανών, που προκαλούνται από τις
-διατάξεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών
’7ρρποποίηση διατάξεων του ν. 1599/86 (Φ.Ε.Κ. 75 Λ’)
Σχέσεις Κράτους - Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου
ταυτότητας και άλλες διατάξεις"
.Από .τις διατάξεις .του πιο πάνω νομοσχεδίου προκαλούντα; επί του Κρατικού Προϋπολογισμού τα παρακάτω
οικονομικά αποτελέσματα:
1)
.α) ..Εφάπαξ δαπάνη δρχ. 5.400.000.000 περίπου από
την .αντικατάσταση 8.500.000 παλαιού τύπου δελτίων ταυ
τοτήτων, (προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού, υποδομή.-προ
μήθεια .υλικών, εκτύπωση έντυπων, παραβόλων κ.λπ.) για
,την.κατασκευή των νέων ταυτοτήτων.
β) Εφαπαξ ακαθόριστη δαπάνη για την καταβολή εφάπαξ
ειδ«ής αποζημίωσης στους υπαλλήλους, που θα ασχολη■ θαύν .με την έκδοση των νέων δελτίων ταυτοτήτων. Τ ο
ύψος .της δαπάνης αυτής θα εξαρτηθεί από την έκδοση της
κοπής υπουργικής .απόφασης, που -θα -καθορίσει το ποσό
της εφάπαξ ειδικής αποζημίωσης και τον αριθμό των
.υπαλλήλων.
γ) Ετήσια δαπάνη ποσού δρχ. 150.000.000, περίπου, από
την έκδοση 300.000 νέων ταυτοτήτων (κόστος υλικών
δελτίου ταυτότητας, εκτύπωση εντύπων, κ.λπ.).
2) Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλυφθούν από τα παρακάτω
έσοδα:
α) Εφάπαξ αύξηση εσόδων από την είσπραξη παραβόλου
υπέρ του Δημοσίου για την έκδοσηδελτίου ταυτότητας, το
ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί γιατί
εξαρτάται από την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφα
σης, η οποία θα καθορίσει το ύψος του παραβόλου. Πάντως,
αν το παράβολο καθοριστεί στο ποσό των δρχ. 1.000 .τότε
το ύψος των εσόδων εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε δρχ.
8.5OODOO.0OC, περίπου, από την αντικατάσταση 8.500X00
παλαιών δελτίων .ταυτοτήτων.
β) Επίσης, θα επέλθει ετήσια αύξηση των εσόδων κστό
δρχ. 300.000X00, περίπου, από την είσπραξη παραβόλου
για την έκδοση 300.000 νέων δελτίων ταυτοτήτων.
Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 1991

7α άρθρα 2 και 5 του ν. 1599/1986 κάτεργοά.-ταυ
Άρθρο 7
Ισχύς
•Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
θεόδ. Αναγνωστοπουλος

Ο! ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
Ιωάννης Παλαιοκρασσάς

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Νικόλαος Κλείτος

