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ΑΠΟΦΑΣΗ 6011/2/67−ι (1)/2009
Καθορισµός τύπου Υπηρεσιακών ∆ελτίων Ταυτότητας
Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων
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Καθορισµός τύπου Υπηρεσιακών ∆ελτίων Ταυτότητας Ειδικών Φρουρών
και Συνοριακών Φυλάκων
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Β’ αρ. 2322/6 Νοεµβρίου 2009)
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Ο ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 6 του ν. 2622/1998
«Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης – ∆ήλωση περιουσια−
κής κατάστασης αστυνοµικών και άλλες διατάξεις» (Α΄
− 138).
β. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 10 του ν. 2734/1999
«Εκδιδόµενα µε αµοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις»
(Α΄− 161).
γ. Τις διατάξεις του ν. 1599/1986 (Α΄−75) «Σχέσεις Κρά−
τους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ∆ελτίου ταυτό−
τητας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το
ν. 1988/1991 (Α΄189).
δ. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 127/1969 και
των άρθρων 3 και 12 της υπ’ αριθµ.
3021/19/53/14.10.2005
κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και του
Υφυπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών.
γ. Τις διατάξεις του άρθρου 9Α παρ. 4, όπως ισχύει, και
του άρθρου 10 παράγραφος 4 του π.δ. 14/2001 (Α΄−12).
δ. Κανονισµός (Ε.Κ) υπ’ αριθµ. 2252/2004 του Συµβου−
λίου /13.12.2004 «Καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτη−
ριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιοµετρικών στοιχείων
στα διαβατήρια και ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών−
µελών».
ε. Οι περιπτώσεις 10 και 11 του κεφαλαίου Γ της υπ’
αριθµ. 7004/3/47/27.11.2007 απόφασης Υπουργού και
Υφυπουργού Εσωτερικών «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων
Υπουργού και Υφυπουργού Εσωτερικών επί θεµάτων
Ελληνικής Αστυνοµίας σε υφιστάµενα υπηρεσιακά όρ−
γανα» (Β΄− 2266), όπως προστέθηκαν µε την παρ. 1 του
άρθρου 1 της υπ’ αριθµ. 7004/3/47−ιβ΄/25.4.2009
απόφασης του Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών (Β΄− 773),
αποφασίζουµε:

κυµατοειδών γραµµών καθώς, επίσης, θα περιλαµβάνει
µικροσκοπική γραφή (microprinting).
− Στο πεδίο της φωτογραφίας το σχέδιο ασφαλείας
του φόντου και η φωτογραφία, η οποία θα εκτυπώνεται,
θα αλληλοκαλύπτονται (φθίνον σχέδιο).
− Επιπλέον το έντυπο του νέου δελτίου θα ασφαλίζε−
ται κατά της πλαστογράφησης, µε επιπλέον εκτύπωση,
εκτός της εµφανούς φωτογραφίας του κατόχου και
«κρυφής»ορατής µόνο κάτω από την επίδραση του υπε−
ριώδους φωτός. Επίσης, µόνο κάτω από την επίδραση
του υπεριώδους φωτός θα εµφανίζονται και ορισµένα
άλλα στοιχεία, όπως ο αριθµός ταυτότητας, το φύλο,
η ηµεροµηνία γέννησης κ.λπ.
− Στην εµπρόσθια όψη θα υπάρχει παράσταση του
εσωτερικού του εµβλήµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας,
η οποία θα αλλάζει χρωµατισµό σε µπλε και πράσινο
χρώµα, ανάλογα µε την οπτική γωνία παρατήρησής της,
όπως εµφαίνεται στο συνηµµένο υπόδειγµα.
Θα χρησιµοποιείται ειδική µεµβράνη ασφαλείας, η
οποία κατασκευάζεται αποκλειστικά για το έντυπο της
ταυτότητας, δεν πωλείται στο εµπόριο και περιλαµβάνει
ολογραφήµατα /crystalgrams (στην εµπρόσθια όψη ο
χάρτης της Ελλάδας, στην οπίσθια το κτίριο της πρώ−
ην Σχολής Αξιωµατικών Ελληνικής Χωροφυλακής και
το Μνηµείο στη µνήµη Πεσόντων Αστυνοµικών 2006,
το οποίο βρίσκεται στην είσοδο του Αρχηγείου), ει−
δικά ολογραφήµατα µεταβλητής εικόνας (θυρεός του
Κράτους και έµβληµα της Ελληνικής Αστυνοµίας), κα−
θώς επίσης µικροεκτυπώσεις αόρατες δια του γυµνού
οφθαλµού κ.λπ.
3. Στην εµπρόσθια όψη του δελτίου θα εκτυπώνονται
οι κάτωθι σταθερές ενδείξεις:
α) Στο άνω αριστερό τµήµα στη λατινική γραφή η λέξη
«ΗΕLLAS» και ακριβώς από κάτω η ελληνική σηµαία.
β) Στο κέντρο η ένδειξη «ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥ−
ΝΟΜΙΑΣ / HELLENIC POLICE HEADQUARTERS».
γ) Στο δεξιό άνω τµήµα οι λέξεις «∆ΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗ−
ΤΑΣ / IDENTITY CARD» και κάτωθι αυτών το διακριτικό
σήµα της Ελλάδας «GR», τυπωµένο αρνητικά µέσα σε
ένα µπλε παραλληλόγραµµο και περιβαλλόµενο από
δώδεκα κίτρινα αστέρια.
4. Τα υποχρεωτικά πεδία του νέου δελτίου ταυτότητας
που θα περιληφθούν στην εµπρόσθια πλευρά είναι:
− Επώνυµο / Surname: 1η σειρά ελληνικοί χαρακτήρες,
2η σειρά λατινικοί
− Όνοµα/Name: 1η σειρά ελληνικοί χαρακτήρες, 2η
σειρά λατινικοί
− Φύλο/Sex: Κωδικοποιηµένο, Α/Μ (Άρρεν/Male) για
άνδρες και Θ/F (Θήλυ/Female) για γυναίκες.
− Ιθαγένεια / Nationality: Τίθεται ο τριψήφιος κωδικός
της Ελλάδας «GRC», όπως έχει καθιερωθεί από τον ICAO.
− Ηµεροµηνία Γέννησης / Date of Birth: Τίθεται πλήρης
η ηµεροµηνία γέννησης, ήτοι ηµέρα, µήνας, έτος, ως
ακολούθως: η ηµέρα γέννησης αναγράφεται µε δύο (2)
αριθµητικά ψηφία, ο µήνας συντµηµένος µε γραµµα−
τικά ψηφία σε ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες,
οι οποίοι διαχωρίζονται µε µία κάθετο, το δε έτος µε
τέσσερα(4) αριθµητικά ψηφία.
− Τόπος γέννησης / Place of birth: Στην 1η σειρά ανα−
γράφεται ο ακριβής τόπος γέννησης µε ελληνικούς χα−
ρακτήρες και στην 2η σειρά µε λατινικούς. Ενδιάµεσα θα
αναγράφεται και ο τριψήφιος κωδικός σύµφωνα µε τον
ICAO, της χώρας που ανήκει ο τόπος γέννησης.
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Άρθρο 1
Καθορισµός ∆ελτίου Ταυτότητας
Οι Ειδικοί Φρουροί και οι Συνοριακοί Φύλακες εφοδιά−
ζονται, µε µέριµνα της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµικού Προσω−
πικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας µε δελτίο
ταυτότητας, ο τύπος του οποίου θα πρέπει να πληρεί
τις κάτωθι προδιαγραφές:
1. Το νέο δελτίο ταυτότητας θα πρέπει υποχρεωτικά
να εκτυπώνεται σε κάρτα µεγέθους µορφοτύπου ΙD1, τύ−
που πιστωτικής κάρτας, διαστάσεων 85,6mm ± 0,75mm
X 54,0mm ± 0,75mm, η οποία θα κατασκευάζεται από
πολυανθρακικό υλικό και θα είναι σύµφωνη µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα ISO/IEC10373 και ISO/IEC7810.
2. Οι ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές του νέου δελτίου
ταυτότητας θα πρέπει να είναι απόρρητες και να έχουν
τα ακόλουθα γενικά χαρακτηριστικά ασφαλείας:
− Το κυρίως σώµα της κάρτας δεν θα αντιδρά στο
υπεριώδες φως και θα περιλαµβάνει σχέδιο ασφαλεί−
ας του φόντου, το οποίο προορίζεται να ανθίσταται
στην παραποίηση µε σάρωση, εκτύπωση µε ιριδισµό µε
πολύχρωµες µελάνες ασφαλείας σε αποχρώσεις δύο
βασικών χρωµάτων, του καφέ και του µπλε, θα περιέ−
χει, δε, θετική και αρνητική εκτύπωση των συµπλέκτων
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− Πατρώνυµο
− Μητρώνυµο
Τέλος, ύστερα από τα ανωτέρω, αναγράφεται στην
οπίσθια όψη κείµενο στην ελληνική και την αγγλική
γλώσσα ως ακολούθως:
«Το παρόν δελτίο Ταυτότητας παραµένει ιδιοκτησία
της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας. ΄Oποια Αρχή ή πρόσωπο
βρει αυτό σε οποιαδήποτε κατάσταση, παρακαλείται δια
του παρόντος να το παραδώσει στις Ελληνικές Αρχές»,
«This identity card remains the property of the Hellenic
Republic. Any Authority or person who finds this card
either
missed or misused is hereby requested to hand it over to
the Hellenic Authorities».
Επίσης, στην ίδια όψη και σε απόσταση 23,2 mm από
το κάτω µέρος της κάρτας καθ’ όλο το πλάτος αυτής,
το τµήµα της κάρτας θα παραµένει κενό, καθόσον προ−
ορίζεται για την µηχανικώς αναγνώσιµη ζώνη (MRZ).
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− Αριθµός Ταυτότητας/Card Number: Ο αριθµός αυτός
θα αποτελείται από εννέα (9) αριθµητικά ψηφία, από
τα οποία τα έξι (6) πρώτα θα είναι ο αριθµός Γενικού
Μητρώου, τα δύο (2) επόµενα θα καταδεικνύουν τις
διάφορες µεταβολές που επέρχονται (π.χ. αρχική έκ−
δοση 01, ανανέωση 02, φθορά 03, ανανέωση 04, κλοπή
– απώλεια 05, φθορά 06 κ.ο.κ.) και το τελευταίο θα
είναι το ψηφίο ελέγχου. Τα τρία (3) τελευταία ψηφία
θα δηµιουργούνται αυτόµατα από την µηχανογραφική
εφαρµογή της Υπηρεσίας µας και ως εκ τούτου στην
αίτηση θα συµπληρώνεται κάθε φορά ο αριθµός Γενικού
Μητρώου.
− Ηµεροµηνία Λήξης / Date of expiry: Αναγράφεται
όπως ακριβώς η ηµεροµηνία γέννησης. Η ηµεροµηνία
λήξης θα τίθεται αυτόµατα από τη µηχανογραφική
εφαρµογή της ∆ιεύθυνσης ∆ιαβατηρίων και θα συµπί−
πτει ακριβώς µε τη συµπλήρωση δέκα (10) ετών από την
ηµεροµηνία έκδοσης.
− Υπογραφή κατόχου /Signature of Bearer: Η υπογραφή,
έτσι όπως αποτυπώνεται σε προκαθορισµένο πλαίσιο
επί της αίτησης, θα επεξεργάζεται – ψηφιοποιείται και
θα εκτυπώνεται στο δελτίο ταυτότητας.
− Φωτογραφία κατόχου: στη θέση (13 δεν αναγράφεται
ο αριθµός στην κάρτα), εκτυπώνεται η φωτογραφία, η
οποία έχει ληφθεί µε σάρωση από την αίτηση και έχει
επεξεργαστεί και υποστεί σµίκρυνση. Η προσκοµιζόµενη
φωτογραφία θα πρέπει να είναι του ιδίου τύπου και των
αυτών τεχνικών προδιαγραφών µε αυτές που ισχύουν
για τις φωτογραφίες των διαβατηρίων. Το πρόσωπο θα
απεικονίζεται στην τωρινή του κατάσταση, γι’ αυτό και
η φωτογραφία να εµφανίζεται σε στούντιο και να µην
αποτελεί προϊόν επεξεργασίας (µοντάζ).
Ειδικότερα, ο εικονιζόµενος Συνοριακός Φύλακας ή Ει−
δικός Φρουρός, να φέρει πάντοτε τη στολή που προβλέ−
πεται αντίστοιχα από τις υπ’ αριθµ.
7012/26/1−α΄/29.9.1998
και υπ’ αριθµ. 7012/27/1/21.9.1999 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης, όπως αυτές
τροποποιήθηκαν µεταγενέστερα και ισχύουν.
5. Στην οπίσθια όψη του εντύπου, θα τίθενται τα ακό−
λουθα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου:
− Βαθµός / Rank: Στην 1η σειρά αναγράφεται ο βαθµός
µε ελληνικούς χαρακτήρες και στην 2η µε λατινικούς.
− Ηµεροµηνία ΄Εκδοσης / Date of Issue: Αναγράφεται
µε τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο αναγράφεται η ηµερο−
µηνία γέννησης.
− Οµάδα αίµατος / Blood Type: Η οµάδα αναγράφεται
µε γραµµατικά στοιχεία, το δε RHESUS µε το ψηφίο (+)
για το θετικό και (−) για το αρνητικό.

Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις
Μέχρι την εκτύπωση των ∆ελτίων ταυτότητος της πα−
ρούσης από την ∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρίων / Α.Ε.Α., ισχύουν
η υπ’ αριθµ. 6011/12/1−α/1.7.2002 (ΦΕΚ
Β΄881/15.7.2002) κοινή
απόφαση των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών
και ∆ηµοσίας Τάξης και η υπ’ αριθµ. 404/2/31/29.7.1985
Εγκύκλιος ∆ιαταγή Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης.
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Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας και του επισυναπτόµενου πα−
ραρτήµατος που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του
κειµένου της αρχίζουν από τη δηµοσίευσή τους στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2009
Ο Υπαρχηγός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ

