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ΘΕΜΑ: Σχετικά µε πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.  
ΣΧΕΤ :Το µε Α.Π. 48068/5-12-2012 έγγραφό σας. 
 

 Απαντώντας  στο ανωτέρω σχετικό, αναφορικά µε τη χορήγηση 

πιστοποιητικών  ταυτοπροσωπίας µετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόµενου, σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 86 παρ.1 περίπτωση  ζ΄ του Ν. 3463/2006 (Κώδικας 

∆ήµων και Κοινοτήτων) στις αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου ανήκει και η έκδοση 

πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δηµοτών του. Σε 

αυτά περιλαµβάνονται και τα πιστοποιητικά ταυτοπροσωπίας. 

  Για  περιπτώσεις, λοιπόν, δηµοτών σας που αιτούνται  πιστοποιητικά 

ταυτοπροσωπίας, η οποία όµως (ταυτοπροσωπία) δεν προκύπτει αβίαστα από τα 

δηµοτολόγια ή τα µητρώα αρρένων και υπάρχουν µεταβολές στα ονοµατεπωνυµικά 

τους στοιχεία, ιδιαίτερα των πολιτογραφηθέντων,  αυτές θα  πρέπει να εξάγονται ή   

από επίσηµα στοιχεία που  υπάρχουν στους οικείους φακέλους του δηµοτολογίου σας 

ή αν δεν υπάρχουν, να ζητάτε από τους ενδιαφερόµενους να σας προσκοµίσουν  

στοιχεία που να δείχνουν τον τρόπο µε τον οποίο έγινε η µεταβολή αυτών των 

στοιχείων -διαδικασία που βαρύνει κυρίως τους ίδιους- και αφού προσκοµιστούν 

αυτά, τότε φρονούµε ότι δύνασθε να εκδώσετε  τα εν λόγω πιστοποιητικά. 

Σε διαφορετική περίπτωση, όταν ζητείται από το ∆ήµο η έκδοση 

πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας, κατά την άσκηση της γενικής αρµοδιότητας   που 

καθιδρύει η προαναφερόµενη διάταξη του ανωτέρω άρθρου του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων, αλλά δεν υπάρχουν  στοιχεία ικανά να πιστοποιήσουν πέρα από κάθε 
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αµφιβολία την αιτούµενη ταυτοπροσωπία ανάµεσα στα προαναφερόµενα άτοµα, ούτε 

µπορούν να προσκοµιστούν, τότε σύµφωνα µε τα όσα έχουν γίνει νοµολογιακώς 

δεκτά, ο ∆ήµος σας θα πρέπει να  χορηγεί τα ανωτέρω πιστοποιητικά µόνο στην 

περίπτωση που οι ενδιαφερόµενοι  προσκοµίσουν τελεσίδικη δικαστική απόφαση 

που να έχει εκδοθεί κατά το άρθρο 70 Κ.Πολ.∆., η οποία να αναγνωρίζει την 

επικαλούµενη ταυτοπροσωπία.  
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