
         
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

Αθήνα 4 Μαΐου 2006 
Αριθμ. Πρωτ.: 
ΔΙΑΔΠ/ΟΔΕΚΕΠ/11121 

 
Ταχ. 
Διεύθυνση: 

Βασ. Σοφίας 15 
Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα 
FAX: 210 33 93 175 
Πληροφορίες: Μ. Δεβετζή   

 Τηλέφωνο: 210 33 93 152 
E– mail: diadp@syzefxis.gov.gr 

 ΠΡΟΣ  
 
Αποδέκτες Πίνακα Διανομής 

 
Θέμα : «Έκδοση και χρονική ισχύς πιστοποιητικού πλησιεστέρων 
συγγενών» 
 
Με αφορμή σειρά καταγγελιών, που έχουν τεθεί υπόψη της υπηρεσίας μας 
από διάφορα ΚΕΠ, αλλά και από πολίτες, διαπιστώθηκαν δυσλειτουργίες 
κατά την διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης πιστοποιητικού 
πλησιεστέρων συγγενών από διάφορους δήμους της Χώρας. 
 
 
Για το συγκεκριμένο θέμα επισημαίνουμε ότι : 

  
1. Με την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/16959//02 (ΦΕΚ 1189/Β΄/12-9-2002) απόφαση 

του Υπουργού ΕΣΔΔΑ, η χορήγηση πιστοποιητικού πλησιεστέρων 
συγγενών, εντάχθηκε στο σύνολο των διαδικασιών οι οποίες 
διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ. Με την ίδια απόφαση, καθορίστηκαν τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί στον αιτούντα 
το εν λόγω πιστοποιητικό, μεταξύ των οποίων αναφέρεται και η ένορκη 
βεβαίωση από συμβολαιογράφο ή Ειρηνοδίκη. 

 
Στο αριθμ. Φ.96080/15352/23-12-2002 έγγραφο της Δ/νσης Αστικής και 
Δημοτικής Κατάστασης του ΥΠΕΣΔΔΑ,  αναφέρεται ότι σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 100 παράγραφος 1 περίπτωση 1 και του άρθρου 
114, παράγραφος 1, περίπτωση ζ΄, του ΠΔ 410/95 (ΦΕΚ231/Α΄/14-11-
1995), το πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών, χορηγείται από τον 

mailto:diadp@syzefxis.gov.gr


Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας, με βάση τα στοιχεία των 
μητρώων αρένων και των δημοτολογίων, ή με βάση τα στοιχεία που 
προκύπτουν από έρευνα που οφείλουν αυτοί να διενεργήσουν ή εάν ο 
Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας έχουν ιδία αντίληψη των προς 
πιστοποίηση γεγονότων ή στοιχείων. Επιπλέον με  το ίδιο έγγραφο του 
ΥΠΕΣΔΔΑ, το οποίο επικαλείται την αριθμ. 712/1996 γνωμοδότηση του Γ΄ 
Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ορίζεται ότι, εάν τα 
προς πιστοποίηση γεγονότα δεν προκύπτουν από τα επίσημα 
στοιχεία του δήμου ή της κοινότητας, η έκδοση του πιστοποιητικού 
γίνεται με βάση έκθεση ενόρκου βεβαιώσεως, ενώπιον του 
συμβολαιογράφου ή του ειρηνοδίκη, με την προϋπόθεση ότι η έκδοση του 
πιστοποιητικού επιτάσσεται ρητά από το νόμο. 

 
Επομένως, με βάση τα παραπάνω, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων 
προκειμένου να εκδώσουν  πιστοποιητικά πλησιεστέρων συγγενών, 
οφείλουν να δέχονται ως δικαιολογητικά τις εκθέσεις ένορκης 
βεβαίωσης, και να μην αναζητούν υπεύθυνες δηλώσεις ή άλλα 
δικαιολογητικά, πέραν των όσων ήδη προβλέπονται από τις κείμενες 
διατάξεις, καθώς η απαίτηση για κατάθεση επιπλέον ή διαφορετικών 
δικαιολογητικών, είναι μη σύννομη και αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. 

 
2. Ειδικότερα, από τις καταγγελίες διαπιστώθηκαν τα εξής προβλήματα 
 

Παρατηρήθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι αρμόδιες υπηρεσίες των 
Δήμων, αντί της ενόρκου βεβαιώσεως, απαιτούν την υποβολή απλής 
υπεύθυνης δήλωσης, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση στους 
πολίτες, ως προς τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του 
συγκεκριμένου πιστοποιητικού, και επιπλέον παρατηρείται διαφοροποίηση 
ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από Δήμο σε Δήμο, γεγονός που 
αντίκειται στην έννοια της χρηστής Διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης 
των πολιτών. 

 
 

   
3. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι πολλοί Δήμοι της Χώρας, αρνούνται την 

χορήγηση αντιγράφων παλαιοτέρων πιστοποιητικών πλησιεστέρων 
συγγενών και απαιτούν από τους πολίτες την υποβολή νέας αίτησης 
καθώς και την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών εκ νέου, με 
αποτέλεσμα οι πολίτες να υποβάλλονται άνευ λόγου σε νέα ταλαιπωρία. 
 
Όσον αφορά το ανωτέρω θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα εξής : 
Σύμφωνα με το αριθμ. Φ.102460/8501/05 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του ΥΠΕΣΔΔΑ, τα πιστοποιητικά 
πλησιεστέρων συγγενών φυλάσσονται στους οικογενειακούς φακέλους 
των δημοτών, οι οποίοι, με βάση τη διάταξη του άρθρου 3 του ΠΔ 
480/1985, διατηρούνται στο διηνεκές. Επομένως και το ίδιο το 
πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών, ως περιεχόμενο στον 
οικογενειακό φάκελο, θεωρείται ότι διατηρείται στο διηνεκές. Πλέον 
συγκεκριμένα, επειδή τα πιστοποιητικά πλησιεστέρων συγγενών, 
ανάγονται πάντοτε στην ημερομηνία θανάτου του κληρονομουμένου και 



αφορούν συνήθως στην άσκηση κληρονομικών δικαιωμάτων, δεν 
προβλέπεται η έκδοσή τους εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος και 
επομένως είναι δυνατή η χορήγηση αντιγράφου τους σε 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή.  

 
4. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι, ορισμένα Ειρηνοδικεία, αρνούνται την έκδοση 

της ένορκης βεβαίωσης, θεωρώντας ότι δεν εμπίπτει στο πεδίο της 
αρμοδιότητάς τους, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι πολίτες και να 
επιβαρύνονται με δαπάνες, καθώς αναγκάζονται να απευθυνθούν σε 
συμβολαιογράφους, προκειμένου να λάβουν  την βεβαίωση αυτή για την 
χορήγηση του πιστοποιητικού πλησιεστέρων συγγενών. 

 
Με βάση τα παραπάνω αναφερόμενα, παρακαλούμε : 

• η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του ΥΠΕΣΔΔΑ, να 
ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες Δημοτολογίων όλων των Δήμων 
της Χώρας, ώστε τα  πιστοποιητικά πλησιεστέρων συγγενών  να 
εκδίδονται με βάση τις διατάξεις που διέπουν την σχετική διαδικασία, 
προκειμένου να μην προκαλείται σύγχυση στους πολίτες ως προς τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, και η χορήγησή τους να γίνεται με τρόπο 
ομοιογενή σε όλη την Επικράτεια. 

• η Διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να ενημερώσει όλα τα 
Ειρηνοδικεία της Χώρας, για την υποχρέωση έκδοσης ενόρκων 
βεβαιώσεων, ώστε να μην ταλαιπωρείται και  επιβαρύνεται με επιπλέον 
κόστος ο πολίτης. 

  
Τέλος, παρακαλούμε, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να μεριμνήσουν για 
την πιστή τήρηση των κείμενων διατάξεων, καθώς και για την συνεργασία 
τους με τα ΚΕΠ, δεδομένου ότι η μη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας 
από τους υπαλλήλους δεν είναι επιτρεπτή, εκθέτει την αξιοπιστία της 
Διοίκησης, υπονομεύει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την 
αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της προς τους πολίτες, καθώς και 
την αποτελεσματικότητά της, συγχρόνως δε, αποτελεί και πειθαρχικό 
παράπτωμα.  
 
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για το αποτέλεσμα των ενεργειών σας. 
 
 
 

Ο Υφυπουργός 
 
 
 

  Απόστολος Ανδρεουλάκος 
 
 
 
 



 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 
  

ΠΡΟΣ: 
 

1. ΥΠΕΣΔΔΑ 
Α) Δ/νση Οργάνωσης και  
     Λειτουργίας Ο.Τ.Α. 
(προκειμένου να ενημερώσει 
 σχετικά όλους τους Δήμους) 
Β) Δ/νση Αστικής και  
     Δημοτικής Κατάστασης 

     Σταδίου 31  105 59  Αθήνα 
 
2. Υπουργείο Δικαιοσύνης 

          Α) Δ/νση Λειτουργίας Δικαστηρίων  
              και Δικαστικών Λειτουργών 
          Β) Δ/νση Οργάνωσης 
          Μεσογείων 96, 115 27 Αθήνα 
 
 
 
ΚΟΙΝ : 
 

1. Όλα τα ΚΕΠ (για ενημέρωση) 
(μέσω ΟΔΕΚΕΠ) 
 

2. Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης 
          (υπόψη κ. Ανδρικόπουλου) 
          Κτίριο της Βουλής 

 


