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ΘΕΜΑ: Μεταβολή στοιχείων ταυτότητας πολιτών τρίτων χωρών. 
 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19Α περ. 1στ΄ του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, 

η Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου μας είναι αρμόδια για την παραλαβή 

αιτήσεων πολιτών τρίτων χωρών, των οποίων η υπόθεση παραπέμπεται από τις αρμόδιες 

αρχές Απόφασης του άρθρου 2 περ. ιθ΄ του Π.Δ.113/2013 (Α΄146) και τις Επιτροπές 

Προσφυγών των άρθρων 26 και 32 του Π.Δ. 114/2010 (Α΄195) όπως ισχύει, κατόπιν 

πιθανολόγησης περί συνδρομής στο πρόσωπό τους των νόμιμων προϋποθέσεων για τη 

χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. 

Έχει παρατηρηθεί ότι, είτε κατά την υποβολή των σχετικών αιτήσεων για τη 

χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους βάσει των ανωτέρω διατάξεων, είτε 

σε μεταγενέστερο στάδιο, οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν διαβατήριο, από το οποίο 

προκύπτουν διαφορές στα προσωπικά στοιχεία τους βάσει των οποίων εκδόθηκε η 

απόφαση της αρμόδιας Αρχής καθώς και το σχετικό παραπεμπτικό σημείωμα. Σημειώνεται 

ότι στις εν λόγω περιπτώσεις έχει απορριφθεί το αίτημα των ενδιαφερόμενων για τη 

χορήγηση διεθνούς προστασίας και πιθανολογείται η δυνατότητα υπαγωγής τους στις 

ρυθμίσεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας (Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής 

Ένταξης).  

Ενόψει των ανωτέρω, σας παρέχουμε κατωτέρω οδηγίες για το χειρισμό των 

υπόψη υποθέσεων.  

α) Όταν οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων έχει δηλωθεί στην αρμόδια Αρχή 

Απόφασης και μνημονεύεται στην απόφαση αυτής ή προσκομίζεται βεβαίωση της ίδιας 

Αρχής  ότι η συγκεκριμένη μεταβολή στοιχείων δηλώθηκε σε αυτήν  και  δεν  επηρεάζει το 

 



αποτέλεσμα της τελικής της κρίσης, η Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής οφείλει να 

παραλάβει το σχετικό αίτημα λαμβάνοντας υπόψη τα νέα στοιχεία ταυτοποίησης του 

πολίτη τρίτης χώρας.  

β) Όταν η μεταβολή στοιχείων αφορά επουσιώδεις αλλαγές των προσωπικών 

στοιχείων που οφείλονται στο διαφορετικό τρόπο γραφής ή μεταγραφής του ονόματος ή 

του επωνύμου από τη μητρική τους γλώσσα σε λατινική γραφή ή σε περίπτωση που 

υπάρχει προσθήκη ή διαγραφή δευτέρου ή ενδιάμεσου ονόματος (middle name), και 

λαμβανομένου υπόψη ότι η καταγραφή των εν λόγω στοιχείων έχει γίνει κατά δήλωση, 

είναι αρκετή η προσκόμιση βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας από την αρμόδια Αρχή Απόφασης 

συνοδευόμενη από το νέο διαβατήριο σε ισχύ. 

γ) Αντίθετα, εάν πρόκειται για σημαντικές μεταβολές που αλλοιώνουν την ταυτότητα 

των ενδιαφερομένων, όπως η πλήρης αλλαγή ονόματος ή επωνύμου ή ημερομηνίας 

γέννησης, καθώς και σε περιπτώσεις, από τις οποίες προκύπτει δήλωση ψευδούς 

ιθαγένειας, τα σχετικά αιτήματα των ενδιαφερόμενων πολιτών, δεν παραλαμβάνονται ή αν 

έχουν παραληφθεί, απορρίπτονται ή ανακαλούνται καθώς δεν προκύπτει στο πρόσωπό 

τους η συνδρομή των προϋποθέσεων για την απόκτηση άδειας διαμονής βάσει του 

ν.4251/2014, όπως ισχύει. 

 

         Ο Υπουργός 
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