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ΘΕΜΑ: Χορήγηση πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας.
Σχετ. : Το µε Α.Π.90357/2016/0019110 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σας γνωρίζουµε ότι κατά την άσκηση της γενικής αρµοδιότητας
του ∆ηµάρχου να εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής οικογενειακής κατάστασης των δηµοτών του
(άρθρο 86 παρ.1 περίπτωση ζ του ν.3463/2006 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων) εµπεριέχεται
και η έκδοση πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας.
Προκειµένου δε να εκδοθεί τέτοιο πρέπει να υπάρχουν στα οικεία βιβλία των ∆ήµων,
ήτοι ∆ηµοτολόγια, Μητρώα Αρρένων, Ληξιαρχικά Βιβλία, στοιχεία ικανά να πιστοποιήσουν
πέραν από κάθε αµφιβολία την αιτούµενη ταυτοπροσωπία, δεδοµένο το οποίο στην περιγραφόµενη
- στο σχετικό σας – περίπτωση, δεν υφίσταται. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχουν στα
οικεία βιβλία στοιχεία ικανά να πιστοποιήσουν πέραν από κάθε αµφιβολία την αιτούµενη
ταυτοπροσωπία, τότε σύµφωνα µε τα όσα έχουν γίνει νοµολογιακώς δεκτά, ο ενδιαφερόµενος ή οι
έχοντες έννοµο συµφέρον για τη χορήγηση του εν λόγω πιστοποιητικού, µπορούν να το λάβουν από
τον ∆ήµο αφού προσκοµίσουν τελεσίδικη δικαστική απόφαση που να έχει εκδοθεί κατά το άρθρο
70 του Κ.Πολ.∆.(αναγνωριστική αγωγή), η οποία δικαστική απόφαση αναγνωρίζει την
επικαλούµενη ταυτοπροσωπία. (σχετ. η υπ’αριθµ 744/2-12-1998 ατοµική Γνωµοδότηση του
Νοµικού Συµβούλου του Υπουργείου µας, η οποία έγινε αποδεκτή).
Περαιτέρω θέτουµε υπόψη σας ότι από τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 σε
συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 88 του ν.3463/2006 καθώς των διαλαµβανοµένων της εγκυκλίου
44/Φ.105300/54728/2008, σε όλα τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα ∆ηµοτολόγια των
∆ήµων της χώρας - συµπεριλαµβανοµένου και του πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας – ορίζονται
δύο υπογράφοντες, ήτοι ο αρµόδιος υπάλληλος και ο προϊστάµενος δηµοτικής κατάστασης και η
µόνη δυνατή περίπτωση τα πιστοποιητικά να φέρουν µόνο µία υπογραφή είναι, ο ∆ήµαρχος µε
εντολή του να έχει αναθέσει την υπογραφή όλων των πιστοποιητικών σε συγκεκριµένο υπάλληλο.
Περαιτέρω σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 497/1991 «Κώδικας
∆ιαταγµάτων για τα ∆ηµοτολόγια» σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
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Καλλικράτης», επιβάλλεται η συγκεντρωτική τήρηση των βιβλίων του ∆ηµοτολογίου και Μητρώων
Αρρένων.
Επιπλέον, µε την αριθµ. 43/14-12-2010 εγκύκλιο µας, η οποία αφορά στη κατάρτιση του
νέου ∆ηµοτολογίου και Μητρώων Αρρένων των νέων ∆ήµων που συστήνονται µε τον ν. 3852/2010,
τα βιβλία δηµοτολογίων των Ο.Τ.Α. και Μητρώων Αρρένων που ενώνονται συγκεντρώνονται στην
έδρα του νέου ∆ήµου και αποτελούν το ενιαίο ∆ηµοτολόγιο, και βιβλίο Μητρώων Αρρένων του
∆ήµου, ενώ για την εύρυθµη λειτουργία της υπηρεσίας του ∆ηµοτολογίου, προκειµένου να γίνεται
ορθή και άµεση ενηµέρωση των φακέλων των δηµοτών, η έκδοση πιστοποιητικών γίνεται µόνον
από την έδρα του ∆ήµου.
Εν όψει των ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι στις ∆ηµοτικές Ενότητες δεν δύναται να
λειτουργούν υπηρεσίες ∆ηµοτολογίου και Μητρώων Αρρένων ούτε να εκδίδονται πιστοποιητικά
από αυτές, πόσω µάλλον να υπογράφονται αυτά από προέδρους τοπικών κοινοτήτων, επειδή σε
αντίθετη περίπτωση γίνεται καταστρατήγηση διατάξεων νόµου που επιφέρει πειθαρχικές κυρώσεις.
Έτσι και λαµβάνοντας υπόψη το µε Α.Π.28851/2015 έγγραφο του ∆ήµου Έδεσσας Νοµού
Πέλλας, το µε Α.Π. 29941/2015 πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας είναι ανυπόστατο και δεν παράγει
έννοµες συνέπειες.
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