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Θέμα : «Βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από τα ΚΕΠ» 
 
Με αφορμή ερωτήματα που έχουν απευθυνθεί προς την Υπηρεσία μας 
σχετικά με την βεβαίωση από τα ΚΕΠ της ταυτοπροσωπίας ανηλίκων κάτω 
των δύο ετών και μετά από σχετική αλληλογραφία που προηγήθηκε με το 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του Π.Δ. 417/93 για τη 
βεβαίωση ταυτοπροσωπίας ανηλίκων κάτω των δεκατεσσάρων ετών, 
απαιτείται πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια, στο οποίο επικολλάται 
φωτογραφία του ανηλίκου και βεβαιώνεται από την αρμόδια δημοτική ή 
κοινοτική αρχή ή από οποιαδήποτε αστυνομική αρχή ή από τα ΚΕΠ, 
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στην ΔΙΑΔΠ/Α/13882/12-7-2005 εγκύκλιο 
της υπηρεσίας μας.  
 

Επομένως, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, προκειμένου τα ΚΕΠ 
να προβούν στην βεβαίωση ταυτοπροσωπίας ανηλίκου 
απαιτείται, σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν αυτός είναι 
μικρότερος των δύο ετών, πιστοποιητικό εγγραφής του ανηλίκου 
στα δημοτολόγια. 

 
Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί, ότι πολλές φορές στην διοικητική πρακτική και 
προκειμένου να εξυπηρετηθεί  ο πολίτης, η βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας 
ανηλίκου κάτω των δύο ετών, γίνεται στην ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς του, 
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καθόσον σε αρκετές περιπτώσεις οι γονείς δεν προβαίνουν έγκαιρα στην 
εγγραφή του ανηλίκου στα δημοτολόγια του οικείου δήμου. 
 

Στις περιπτώσεις αυτές και μόνο προκειμένου να διευκολυνθεί ο 
πολίτης, είναι δυνατόν η βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας για 
ανήλικο κάτω των 2 ετών να γίνει στην ληξιαρχική πράξη 
γεννήσεώς του, αφού όμως τονιστεί στον γονέα η υποχρέωσή του να 
εγγράψει το ανήλικο τέκνο του στα δημοτολόγια του οικείου δήμου. 

 
Επιπλέον σας διευκρινίζουμε τα εξής: 
 

1. Η έκδοση του πιστοποιητικού εγγραφής στα δημοτολόγια (ή της 
ληξιαρχικής πράξης γέννησης) του ανηλίκου, δεν πρέπει να απέχει 
πέραν των 3 μηνών από την πράξη της ταυτοπροσωπίας 

2. Σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν. 
3345/05, ο εφοδιασμός των Ελλήνων πολιτών με δελτίο αστυνομικής 
ταυτότητας είναι υποχρεωτικός με την συμπλήρωση του 12ου έτους της 
ηλικίας τους. Ως εκ τούτου η βεβαίωση ταυτοπροσωπίας 
διενεργείται στις περιπτώσεις που ο ανήλικος δεν έχει 
συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του.  
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