
       ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ DGRI (Γ.Δ.Ανθρ.Δυναμικού και Καινοτομίας) 

       Υ.Δ. 5013/422/BIS 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής για τους Πόρους  και την Καινοτομία 

      (ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Ο κύριος Μιχαήλ Δημόπουλος, Επίτιμος Πρόξενος στη Πάτρα (Ελλάδα), πέραν της κάλυψης των γενικών 

υποχρεώσεων για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων και την προστασία των ιταλών πολιτών, ασκεί 

προξενικά καθήκοντα που περιορίζονται σε: 

α) παραλαβή των Πιστοποιητικών Αστικής Κατάστασης Ελληνικών Αρχών, των Ιταλών πολιτών ή των 

κυβερνητών  Ιταλικών ή αλλοδαπών σκαφών ή αεροσκαφών και αποστολή τους στην Πρεσβεία της Ιταλίας 

στην Αθήνα ·  

β) παραλαβή εκ μέρους των Κυβερνητών σκαφών και αεροσκαφών, καθώς και μαρτύρων, πιστοποιητικών 

που αφορούν στην Αστική Κατάσταση και αποστολή τους στην Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα ·  

γ) παραλαβή Διατάξεων Τελευταίας Βούλησης Ιταλών Πολιτών που συντάχθηκαν σε σκάφη ή αεροσκάφη 

και αποστολή τους στην Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα ·  

δ)  παραλαβή Πράξεων σχετικών με τη Διαδοχή Αιτία Θανάτου Ιταλών πολιτών ή επικαλούμενων ιταλών 

πολιτών, και αποστολή τους στην Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα ·  

ε) έκδοση Συντηρητικών Πράξεων, που δεν συνεπάγονται διάθεση αγαθών Ιταλών πολιτών, σχετικά με 

Διαδοχή Αιτία Θανάτου, Ναυάγιο ή Αεροπορικό Δυστύχημα, με την υποχρέωση της άμεσης ενημέρωσης της 

Πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα· 

στ) άμεση επέμβαση σε περίπτωση ναυτικών ή αεροπορικών δυστυχημάτων, ή ατυχημάτων σε πλοία, 

σκάφη αναψυχής ή αεροσκάφη εθνικών ιταλικών αερογραμμών, κατόπιν άμεσης και διεξοδικής 

ενημέρωσης  της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα· 

ζ) παραλαβή των αιτήσεων εκ μέρους των Ιταλών πολιτών που διαμένουν εντός της εδαφικής  αρμοδιότητας 

της Επίτιμης Προξενικής Αρχής για εγγραφή τους στους  ληξιαρχικούς και εκλογικούς καταλόγους, και 

αποστολή αυτών στην Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα· 

η) παραλαβή των δικαιολογητικών για τη συνταξιοδότηση, και αποστολή τους στον καθ’ύλην αρμόδιο, την 

Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα· 

θ) γνήσιον  υπογραφής Ιταλών πολιτών σε διοικητικά έγγραφα, όπου προβλέπεται από το νόμο· 

ι) παράδοση των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από την Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα· 

ια) επικυρώσεις και νομιμοποιήσεις εγγράφων· 

ιβ) παραλαβή των δικαιολογητικών σχετικά με την έκδοση διαβατηρίων των Ιταλών πολιτών που διαμένουν 

εντός της εδαφικής αρμοδιότητας της Επίτιμης Προξενικής Αρχής και αποστολή τους στην Πρεσβεία της 



Ιταλίας στην Αθήνα · παράδοση στους δικαιούχους των διαβατηρίων που εκδόθηκαν από την Πρεσβεία της 

Ιταλίας στην Αθήνα και επιστροφή σε αυτήν των αποδείξεων παραλαβής· 

ιγ) παραλαβή των δικαιολογητικών σχετικά με τις αιτήσεις για την έκδοση Προσωρινών Ταξιδιωτικών 

Εγγράφων (ETD), Ιταλών πολιτών ή πολιτών Χωρών της ΕΕ που έκαναν καταγγελία απώλειας ή κλοπής του 

διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού τους εγγράφου, και αφού πραγματοποιήσει τους απαραίτητους 

ελέγχους όπως προβλέπονται από το άρθρο 71 του Π.Δ αρθμ. 445 της 28 Δεκεμβρίου 2000 της Ιταλίας, 

σχετικά με την ακρίβεια των δηλώσεων κατά τα άρθρα 46 και 47 του ως άνω Π.Δ αποστολή τους στην 

Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα· παράδοση του ΠΤΕ που εξέδωσε η Πρεσβεία, το οποίο έχει ισχύ μονάχα 

για την επάνοδο στη Χώρα προέλευσης του αιτούντα, ή στη Χώρα διαμονής του ή- σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις- προς άλλο προορίσμό· 

ιδ) παραλαβή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση δελτίου ταυτότητας για Ιταλούς πολίτες 

που διαμένουν εντός της εδαφικής αρμοδιότητας της Επίτιμης Προξενικής Αρχής, και αποστολή τους στην 

Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα αφού πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 71 του ΠΔ 445 της 28 

Δεκεμβρίου 2000, οι σχετικοί έλεγχοι για την ακρίβεια των δηλώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 47 του 

ως άνω ΠΔ· παράδοση των δελτίων ταυτότητος που εκδόθηκαν από την Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα 

στους δικαιούχους και επιστροφή του δελτίου παραλαβής τους σε αυτήν· 

ιε) παραλαβή των αιτημάτων έκδοσης βίζας εισόδου και αποστολή τους στην Πρεσβεία της Ιταλίας στην 

Αθήνα· 

ιστ) παροχή βοήθειας σε Ιταλούς πολίτες που βρίσκονται σε καθεστώς ανέχειας ή προσωρινής δυσχέρειας 

και προσωρινή χορήγηση βοηθήματος ή δανείου δεσμεύοντας, για λογαριασμό της Πρεσβείας της Ιταλίας 

στην Αθήνα, τους πολίτες για επιστροφή των χρημάτων στο ταμείο· 

ιζ) συμπληρωματικές ενέργειες για την εξυπηρέτηση των στρατεύσιμων καθώς και οδηγίες για τη 

διευθέτηση ζητημάτων στρατολόγησης, εξαιρουμένων υπηρεσιών κατάταξης, με δεδομένο πως η τελική 

απόφαση είναι αρμοδιότητα της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα· 

ιη) πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με την άφιξη 

και την αναχώρηση ενός πλοίου με Ιταλική σημαία, καθώς και διατήρηση των πρακτικών· 

ιθ) παραλαβή των εγγράφων για την έκδοση, την ανανέωση και την επικύρωση των πιστοποιητικών 

ασφαλείας του πλοίου ή του πληρώματος αυτού (endorsement) και αποστολή τους στην Πρεσβεία της 

Ιταλίας στην Αθήνα· παράδοση (στους δικαιούχους) των παραπάνω πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από 

την Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα· 

κ) επίδοση εγγράφων σε Ιταλούς πολίτες που διαμένουν εντός της εδαφικής αρμοδιότητας της Επίτιμης 

Προξενικής Αρχής, με παράλληλη ενημέρωση της αρμόδιας Αρχής στην Ιταλία, και κοινοποίηση στην 

Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα· 

κα) διατήρηση  του αρχείου υπογραφών των τοπικών αρχών καθώς και του αρχείου πολιτών. 

 

Το παρόν διάταγμα να δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Ιταλικής Δημοκρατίας 

  



Ρώμη, 21.08.2014 

 

    Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής για τους Πόρους και την Καινοτομία 

       Πλ. Υπουργός Luca Sabbatucci 

 

 

 

 


