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 ΠΡΟΣ  
Όλα τα ΚΕΠ 
 
ΚΟΙΝ: 

1) Γραφείο Υπουργού 
(κ. Λαζαράκο) 

2) Γραφείο Υφυπουργού 
3) ΟΔΕ – ΚΕΠ  

  
 
 
Θέμα : «Ταυτοπροσωπία ανηλίκων από τα ΚΕΠ» 
Σχετ. : Η αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/13882/12-7-2005 εγκύκλιος με θέμα «Ρυθμίσεις 
του Ν. 3345/05». 
 
Με αφορμή ερωτήματα που έχουν απευθύνει προς την υπηρεσία μας, πολλά 
ΚΕΠ, σχετικά με την διεκπεραίωση της διαδικασίας της ταυτοπροσωπίας 
ανηλίκων, η υπηρεσία μας, κατέγραψε εν είδει ερωτοαπαντήσεων τα 
κυριότερα θέματα και τα θέτει υπόψη σας για διευκόλυνσή σας. 
 

1) Σε ποιες περιπτώσεις ταυτοπροσωπίας αναφέρεται η διάταξη του 
άρθρου 16 του Ν. 3345/05; 

 
Η διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 3342/05 ορίζει ότι τα ΚΕΠ προβαίνουν 
στην βεβαίωση ταυτοπροσωπίας ανηλίκων έως 12 ετών, εφόσον, με την 
συμπλήρωση του 12ου έτους της ηλικίας τους, όλοι οι Έλληνες πολίτες 
υποχρεούνται να εφοδιαστούν με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. 
Η βεβαίωση ταυτοπροσωπίας ανηλίκων χορηγείται συνήθως για έκδοση 
διαβατηρίου στους ανηλίκους ή για άλλο νόμιμο λόγο.   
Σημειώνεται ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω ρύθμιση 
περιπτώσεις ταυτοπροσωπίας ενηλίκων για οποιοδήποτε σκοπό. 
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2) Πώς γίνεται η βεβαίωση ταυτοπροσωπίας ανηλίκων από 0 – 2 
ετών; 

 
Η ταυτοπροσωπία ανηλίκων βεβαιώνεται πάντοτε πάνω στο 
πιστοποιητικό εγγραφής του ανηλίκου στα δημοτολόγια, 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του ΠΔ 417/93. Η πρακτική της 
βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας ανηλίκου κάτω των δύο (2) ετών πάνω σε 
αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης, βασίζεται σε παλαιότερη 
διάταξη (ΒΔ 755/1964), καθώς και στην σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών, με αριθμ. 88/34720/18-5-1979. Η 
πρακτική αυτή ακολουθήθηκε και μεταγενέστερα από τις υπηρεσίες, 
προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες, στις περιπτώσεις που το 
ανήλικο παιδί δεν είχε δηλωθεί άμεσα, παρά την προς τούτο 
υποχρέωσή τους.   
Συνεπώς, η βεβαίωση ταυτοπροσωπίας ανηλίκου κάτω των δύο (2) 
ετών, μπορεί να γίνεται πάνω στην ληξιαρχική πράξη γέννησης του 
ανηλίκου, εφόσον δεν έχει γίνει εγγραφή του στην οικογενειακή μερίδα 
των γονέων του και μόνο σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 
Παράλληλα, οφείλουν οι υπάλληλοι του ΚΕΠ να υποδεικνύουν στους 
γονείς του ανηλίκου την υποχρέωσή τους για άμεση εγγραφή του 
τέκνου τους στην οικογενειακή τους μερίδα. 
 

       
3) Είναι δυνατή η βεβαίωση ταυτοπροσωπίας ανηλίκων αλλοδαπών 

από τα ΚΕΠ; 
 

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 3345/05, σε 
συνδυασμό και με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του 
ίδιου νόμου, η βεβαίωση ταυτοπροσωπίας χορηγείται, μέσω των ΚΕΠ, 
στους ανηλίκους εως 12 ετών, οι οποίοι δεν είναι εφοδιασμένοι (λόγω 
μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ορίου ηλικίας), ως Έλληνες 
πολίτες, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.  
 
Επομένως, είναι σαφές ότι τα ΚΕΠ δεν μπορούν να βεβαιώσουν την 
ταυτοπροσωπία ανηλίκων αλλοδαπών, καθόσον αυτοί δεν είναι 
Έλληνες πολίτες. 

 
 

4) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που ακολουθείται, 
προκειμένου να προβούν τα ΚΕΠ στην βεβαίωση 
ταυτοπροσωπίας ανηλίκων; 

 
Προϋπόθεση για τη διεκπεραίωση αυτής της διαδικασίας είναι οι 
ανήλικοι να μην είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή 
άλλου συναφούς δημόσιου εγγράφου. Επισημαίνεται ότι με διάταξη 
του ιδίου νόμου (άρ. 13, παρ. 3.1), ορίζεται ότι «Έλληνες πολίτες που 
κατοικούν ή διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα και έχουν 
συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους υποχρεούνται να 
εφοδιασθούν με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας». 
 



Προκειμένου να χορηγηθεί η πιο πάνω βεβαίωση, από τα ΚΕΠ, 
απαιτείται: 

•    Πιστοποιητικό εγγραφής του ανηλίκου στο δημοτολόγιο, επί 
του οποίου επικολλάται πρόσφατη  φωτογραφία του, η 
οποία και σφραγίζεται με τη στρογγυλή σφραγίδα του 
ΚΕΠ και υπογράφεται από το μόνιμο υπάλληλο του 
ΚΕΠ. 

•    Η αυτοπρόσωπη παρουσία του ανηλίκου, με τον γονέα ή τον 
ασκούντα τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση που ο ανήλικος 
δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως, απαιτείται η 
παρουσία δύο μαρτύρων (με επίδειξη του πρωτότυπου 
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας), εκ των οποίων ο ένας να 
είναι ο γονέας. 

 
 

5) Πού τοποθετείται η σφραγίδα για την βεβαίωση της 
ταυτοπροσωπίας και ποιο είναι το περιεχόμενό της; 

 
Η σφραγίδα για την βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας τοποθετείται 
συνήθως, είτε στην πίσω σελίδα του πιστοποιητικού εγγραφής του 
ανηλίκου στα δημοτολόγια, είτε σε οποιοδήποτε σημείο του 
πιστοποιητικού, με τρόπο τέτοιο, ώστε να είναι εμφανής και 
ευανάγνωστη.  
 

          Για την υλοποίηση της ανωτέρω διαδικασίας τα ΚΕΠ πρέπει να 
προμηθευτούν ειδική  σφραγίδα για την βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας, η 
οποία, ανάλογα με την περίπτωση θα φέρει τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ 
 

─Στην περίπτωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας του ανηλίκου, η 
σφραγίδα θα έχει το εξής περιεχόμενο: 
 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ 
Η (ή Ο) ονοματεπώνυμο ανηλίκου (όπως αναφέρονται στο 
πιστοποιητικό),  
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΤΗΝ (ή ΤΟΝ) ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΗ 
(Ο) ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
Ημερομηνία: 
Ο Υπάλληλος του ΚΕΠ:  
Υπογραφή: 
 
─Στην περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας του ανηλίκου, οπότε  
προσέρχονται μάρτυρες, προς βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας, η σφραγίδα 
θα έχει το εξής περιεχόμενο: 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ 
ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ…(ονοματεπώνυμα 
μαρτύρων, αριθμός ταυτότητας, ημερομηνία έκδοσης, ,κ.λ.π)……….. 
ΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΑΙ 



ΤΟ ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. …… 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ……. 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ… 
 
ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ:…….  
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Ημερομηνία: 
Ο Υπάλληλος του ΚΕΠ: 
Υπογραφή: 
 
 

6) Το πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια πάνω στο οποίο  
Βεβαιώνεται η ταυτοπροσωπία του ανηλίκου πρέπει να είναι 
μόνο το πρωτότυπο; 
 
Η βεβαίωση ταυτοπροσωπίας του ανηλίκου γίνεται πάνω στο 
πιστοποιητικό εγγραφής του ανηλίκου στα δημοτολόγια, είτε αυτό είναι 
πρωτότυπο, είτε έχει διαβιβαστεί στο ΚΕΠ από τον αρμόδιο Δήμο με 
τηλεομοιοτυπία (fax), η οποία αφού επικυρωθεί από τον 
εξουσιοδοτημένο υπάλληλο, έχει ισχύ ακριβούς αντιγράφου, σύμφωνα 
με την διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του Ν. 3230/04 (ΦΕΚ 
44/Α΄/2004). 
 
 

7) Μπορεί το ΚΕΠ να προβεί στην βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας 
ανηλίκου, όταν αυτός έχει υπερβεί το 12ο έτος της ηλικίας του; 
 
Το ΚΕΠ μπορεί να προβεί στην βεβαίωση ταυτοπροσωπίας ανηλίκου ο 
οποίος έχει υπερβεί το 12ο έτος της ηλικίας του, μόνο όταν αυτή 
ζητείται σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης, σε περιπτώσεις που η βεβαίωση ζητείται πιεστικά 
από τους πολίτες και υπάρχει κίνδυνος απώλειας έννομου ή άλλου 
συμφέροντος. Στη συνέχεια θα πρέπει να αφού ενημερωθεί ο 
πολίτης για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του 
ανηλίκου από τα αρμόδια αστυνομικά τμήματα.   
 
 

8) Μπορεί να υπογράψει ως μάρτυρας, για την βεβαίωση της 
ταυτοπροσωπίας ανηλίκου, κάτοχος κομμένου δελτίου 
αστυνομικής ταυτότητας; 

 
Όσοι πολίτες, κάτοχοι «κομμένου» δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, 
προσέρχονται προκειμένου να βεβαιώσουν την ταυτοπροσωπία 
ανηλίκου, θα γίνονται δεκτοί ως μάρτυρες, για λόγους εξυπηρέτησης, 
αφού το ονοματεπώνυμό τους προκύπτει από την κομμένη ταυτότητα, 
ενώ παράλληλα θα υποδεικνύεται σ’ αυτούς η υποχρέωσή τους για 
αντικατάσταση του συγκεκριμένου δελτίου. 
 



 
         

Παρακαλούμε όλα τα ΚΕΠ, για την πιστή εφαρμογή της διάταξης της 
παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 3345/05, σύμφωνα και με όσα 
αναγράφονται στο παρόν έγγραφό μας καθώς και στην προηγούμενη με 
αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/13882/12-7-2005 εγκύκλιό μας. 
 
 
                                                               Η  Προϊσταμένη της Διεύθυνσης  
                                                                    Πρόεδρος της ΟΔΕ – ΚΕΠ 
 
 
 
 
 
                                                                           Μαίρη   Κοτρωνιά 
 
 
 
Εσωτερική διανομή 
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 
Επεξεργασίας Στοιχείων 
(ΔΗΕΣ) 
Προκειμένου να αναρτηθεί 
Στον δικτυακό τόπο 
www.gspa.gr , στη διαδρομή 
Δημόσια Διοίκηση > 
Εκσυγχρονισμός > ΚΕΠ 
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