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ΘΕΜΑ: Περί βεβαιώσεως ταυτοπροσωπίας ανηλίκων αλλοδαπών. 
ΣΧΕΤ : Το µε α.π. 994/14-8-2009 έγγραφό σας. 
 
 Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που αναφέρεται στο αντικείµενο του 

θέµατος, σας γνωρίζουµε ότι : 

 Η πρακτική της βεβαίωσης της ταυτοπροσωπίας ανηλίκων κάτω των δύο ετών 

πάνω σε ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του ανηλίκου εφαρµοζόταν στο παρελθόν για 

ανήλικα τέκνα Ελλήνων, βάσει ενδεχοµένως της υπ’ αριθµ. 88/34720/18-5-1979 

εγκυκλίου «Γενικές οδηγίες επί θεµάτων Αποδηµίας, Μεταναστεύσεως και 

∆ιαβατηρίων» της τότε ∆ιεύθυνσης Αποδηµίας & Μεταναστεύσεως του Υπουργείου 

Εσωτερικών, η οποία είχε εκδοθεί προς διευκρίνιση του σχετικού Β.∆/τος 755/1964. 

Η ανωτέρω πρακτική εφαρµοζόταν για ανήλικα τέκνα Ελλήνων υπηκόων κάτω των 

δύο ετών. 

 Περαιτέρω, µε την έκδοση του Π.∆/τος 417/93 και σύµφωνα µε τις 

καταργούµενες διατάξεις του άρθρου 34 αυτού, καταργήθηκε το άρθρο 1 του 

ανωτέρω Β.∆/τος, συνεπώς ισχύ έχει πλέον η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 10 του 

Π.∆/τος 417/93, σύµφωνα µε την οποία η ταυτοπροσωπία για όλους τους ανήλικους 

κάτω των δεκατεσσάρων ετών, βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους στα 

δηµοτολόγια, πάνω στο οποίο επικολλάται η φωτογραφία του ανηλίκου. Από τον 

συνδυασµό του ανωτέρω Π.∆/τος µε το άρθρο 13 του Ν. 3345/2005, το όριο της 

ηλικίας περί ταυτοπροσωπίας ανηλίκων είναι πια τα δώδεκα έτη.  

 Με βάση τα ανωτέρω, οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του ανωτέρω 

Π.∆/τος που επικαλούνται πολλοί αλλοδαποί, προκειµένου να βεβαιώσουν την 

ταυτοπροσωπία των ανήλικων τέκνων τους, είναι η λύση την οποία έδωσε το 

Ελληνική



Ελληνικό Κράτος µε την έκδοση του ανωτέρω Π.∆. για να επιλύσει τη διαδικασία της 

έκδοσης διαβατηρίων και αυτές οι διατάξεις αφορούν αποκλειστικά και µόνο 

ανήλικους Έλληνες πολίτες που δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, 

πρέπει να εφοδιαστούν µε διαβατήριο προκειµένου να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, 

είναι εγγεγραµµένοι στα δηµοτολόγια των δήµων µας και για τους οποίους υπάρχει η 

δυνατότητα έκδοσης απ’ αυτά του εν λόγω πιστοποιητικού, πάνω στο οποίο 

επικολλάται η φωτογραφία του.  

Άρα, οι ανωτέρω διατάξεις δεν µπορεί να τύχουν καµίας εφαρµογής  για τους 

ανήλικους υπηκόους άλλων κρατών, προκειµένου να ταξιδέψουν στο εξωτερικό ή να 

αποκτήσουν διαβατήριο, αλλά είναι ζήτηµα που πρέπει να επιλυθεί από τις αρµόδιες 

αλλοδαπές αρχές στην Ελλάδα. 

Τέλος, οι υπηρεσίες των δήµων, τα Κ.Ε.Π., όπως αναφέρεται ρητά στην µε 

αρ. πρωτ. ∆ΙΑ∆Π/ Ο∆ΕΚΕΠ/8410/25-10-2005 και οι ληξίαρχοι, δεν δύνανται να 

βεβαιώνουν την ζητούµενη απ’ αυτούς ταυτοπροσωπία των ανήλικων αλλοδαπών. 
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