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ΘΕΜΑ: «Εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν την αυτεπάγγελτη αναζήτηση 

δικαιολογητικών» 

 

 
            Όπως σας έχει γνωστοποιηθεί, µε  προγενέστερες εγκυκλίους µας, µε τις διατάξεις των άρθρων 5 

του Ν.3242/04 (ΦΕΚ 102/Α΄) και 16 του Ν. 3448/06 (ΦΕΚ 57/Α΄), καθιερώθηκε η αυτεπάγγελτη 

αναζήτηση δικαιολογητικών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων και ειδικότερα είτε κατόπιν 

συναίνεσης του ενδιαφερόµενου πολίτη είτε υποχρεωτικά από τη ∆ιοίκηση. Στόχος των ρυθµίσεων αυτών 

είναι η απεµπλοκή των πολιτών από  την αναζήτηση δικαιολογητικών, τα οποία είναι απαραίτητα για την 

έκδοση   διοικητικών πράξεων, µε σκοπό την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή τους κατά τις 

συναλλαγές τους µε τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Ήδη αναζητούνται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα 28 

δικαιολογητικά και µετά από εξουσιοδότηση του πολίτη 184 δικαιολογητικά.  

 

          Προκειµένου να ελεγχθεί η πορεία της εφαρµογής της αυτεπάγγελτης αναζήτησης (υποχρεωτικής ή 

µη) η υπηρεσία µας συγκέντρωσε και επεξεργάστηκε σχετικά στοιχεία που ζητήθηκαν από όλες τις 

υπηρεσίες µε εγκυκλίους. Από την επεξεργασία αυτή διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν 

εφαρµόζονται οι διατάξεις της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών ακόµη και όταν πρόκειται για 

δικαιολογητικά που έχουν ενταχθεί στην υποχρεωτική αναζήτηση.   

 

Επίσης, παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι υπηρεσίες ζητούν από τους 

ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν οι ίδιοι δικαιολογητικά τα οποία οφείλουν να τα αναζητήσουν  οι ίδιες 

αυτεπάγγελτα, και οι αρµόδιες για την έκδοση των δικαιολογητικών αυτών υπηρεσίες να αρνούνται  την 

έκδοσή τους µε την αιτιολογία ότι ανήκουν στην υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση και για το λόγο 

αυτό οφείλει να τα αναζητήσει υποχρεωτικά η υπηρεσία που ζητά την προσκόµισή τους. 

 

     Αποτέλεσµα της στάσης αυτής των υπηρεσιών είναι να καταστρατηγούνται οι διατάξεις οι οποίες 

έχουν θεσπιστεί µε αποκλειστικό στόχο την πάταξη της γραφειοκρατίας και την εξυπηρέτηση του πολίτη 

και να παρατηρούνται φαινόµενα σύγχυσης στους πολίτες ως προς τις ισχύουσες διατάξεις και έλλειψη 

οµοιογένειας στην λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης, µε συνέπεια τον κλονισµό της εµπιστοσύνης των 

πολιτών προς αυτή και την αξιοπιστία της. 

 

 

 

 

 



      Κατόπιν των ανωτέρω, προκειµένου  να έχουµε σαφή εικόνα της εφαρµογής της αυτεπάγγελτης 

αναζήτησης δικαιολογητικών, υποχρεωτικής ή µη, η οποία εντάσσεται στα λαµβανόµενα από τη 

∆ιοίκηση µέτρα για την αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας κα τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών 

της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και δεδοµένου ότι έχει παρέλθει εύλογο 

χρονικό διάστηµα από την εφαρµογή της, παρακαλούµε, να αποστείλετε στην υπηρεσία µας, τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

 

1) Τον αριθµό πιστοποιητικών (ανά κατηγορία πιστοποιητικού) που έχει αναζητηθεί 

αυτεπάγγελτα, (υποχρεωτικά ή κατόπιν συναίνεσης του πολίτη),  καθώς και τον αριθµό των 

πιστοποιητικών που κατέθεσαν οι πολίτες (ανά κατηγορία πιστοποιητικού), σύµφωνα µε τον 

επισυναπτόµενο πίνακα 

2) Την τήρηση ή µη της διαδικασίας αυτεπάγγελτης αναζήτησης των πιστοποιητικών 

(υποχρεωτικής ή κατόπιν συναίνεσης του πολίτη), το χρόνο αποστολής του αιτήµατος και το 

χρόνο παραλαβής της απάντησης, καθώς και την ανταπόκριση της καθ ύλην αρµόδιας 

υπηρεσίας. 
3) Την τροποποίηση ή µη των σχετικών εντύπων των αιτήσεων της υπηρεσίας σας που 

συµπληρώνουν οι πολίτες, ώστε να αναγράφεται εµφανώς η υποχρέωση της υπηρεσίας να 

αναζητήσει αυτεπάγγελτα τα συγκεκριµένα πιστοποιητικά, καθώς και η δυνατότητα αναζήτησης 

των λοιπών πιστοποιητικών κατόπιν συναίνεσης του πολίτη. 

 
Τα στοιχεία που θα αποσταλούν πρέπει να αφορούν την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2007 έως και 31 

∆εκεµβρίου 2007   

Η αποστολή στοιχείων πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο µέχρι την 31
η
 Μαρτίου 2008. 

 

Σηµειώνουµε ότι στην παρούσα επισυνάπτονται δύο (2) πίνακες. Ο πρώτος πίνακας 

συµπληρώνεται ως ανωτέρω και αφορά όσα πιστοποιητικά αναζητούνται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα, 

ενώ ο δεύτερος πίνακας όσα πιστοποιητικά αναζητούνται µετά από συναίνεση του ενδιαφερόµενου 

πολίτη (προαιρετική αυτεπάγγελτη αναζήτηση).  

 

Επίσης, σας γνωρίζουµε ότι η υπηρεσία µας θα προβαίνει πλέον στην συγκέντρωση των 

στοιχείων που αφορούν την αυτεπάγγελτη αναζήτηση σε ετήσια βάση, και ως εκ τούτου θεωρούµε 

αναγκαία την τήρηση σχετικών αρχείων από τις υπηρεσίες, ούτως ώστε να είναι σε θέση να 

παρέχουν τα σχετικά στοιχεία ολοκληρωµένα και µε πλήρη σαφήνεια. 
 

             Επιπλέον, προκειµένου να εξαλειφθούν οι δυσλειτουργίες που προαναφέρθηκαν κατά την 

εφαρµογή των διατάξεων της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών (υποχρεωτικής ή 

προαιρετικής) και να απαλειφθούν φαινόµενα ανοµοιογένειας στο ∆ηµόσιο που δηµιουργούν σύγχυση 

στους πολίτες και εκθέτουν την ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, επισηµαίνουµε τα εξής : 

 

1. Την υποχρέωση όλων των εµπλεκόµενων υπηρεσιών για πιστή εφαρµογή των διατάξεων που 

αφορούν την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών, τόσο  της προαιρετικής όσο και της 

υποχρεωτικής.  

 

2. Την υποχρέωση των υπηρεσιών όταν προβαίνουν στην έκδοση ειδικών κανονιστικών 
ρυθµίσεων, όπως στην περίπτωση προκήρυξης διαγωνισµών για πρόσληψη, µετάταξη κ.λ.π. να  

λαµβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές διατάξεις που αφορούν την απλούστευση των 

διαδικασιών, δηλαδή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών (υποχρεωτικής ή µη),  της 

κατάργησης δικαιολογητικών ή της αντικατάστασής τους από υπεύθυνη δήλωση και να τις 

ενσωµατώνουν στη διαδικασία που θεσµοθετούν.  

 

3. Την υποχρέωση τροποποίησης όλων των εντύπων και κάθε είδους πληροφοριακού υλικού 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών, προαιρετικής ή 

υποχρεωτικής, ώστε να παρέχεται πλήρης και σαφής ενηµέρωση προς τους πολίτες. 

 

4. Την υποχρέωση των υπηρεσιών για πιστή τήρηση των προθεσµιών που αναγράφονται στις 

οικείες  κοινές υπουργικές αποφάσεις µε τις οποίες εντάσσονται τα δικαιολογητικά στην 

αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών, προαιρετική ή υποχρεωτική. 

    

Σας υπενθυµίζουµε ότι για το σύνολο των διαδικασιών οι οποίες έχουν απλουστευθεί έχουν ενηµερωθεί 

ήδη όλες οι αρµόδιες υπηρεσίες µε σειρά εγκυκλίων µας ενώ σχετικές πληροφορίες µπορείτε να λάβετε από 



την ιστοσελίδα της Γ.Γ.∆.∆. & Η.∆. www.gspa.gr  στην διαδροµή : «∆ηµόσια ∆ιοίκηση - Εκσυγχρονισµός - 

Απλούστευση διαδικασιών – Αυτεπάγγελτη  Αναζήτηση δικαιολογητικών». 

  

      

      Τέλος, επισηµαίνουµε ότι, η υποχρέωση των υπηρεσιών για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση 

δικαιολογητικών ελέγχεται πειθαρχικά, καθώς, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 116 και 117 του 

Υπαλληλικού Κώδικα, (Ν. 3528/2007), η µη εφαρµογή των περί απλούστευσης των διαδικασιών και 

καταπολέµησης της γραφειοκρατίας διατάξεων αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα το οποίο ελέγχει 

πειθαρχικά και ο Υπουργός Εσωτερικών, αρµόδιο δε είναι το υπηρεσιακό συµβούλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών.  

 

         

 

                                                                                                          Ο  Υφυπουργός 

 

 

 

 

                                                                                                           Χρήστος  Ζώης 

 

 

Εσωτερική διανοµή 

∆ΗΕΣ (Με την παράκληση να αναρτηθεί η 

 παρούσα εγκύκλιος στην ιστοσελίδα www.gspa.gr 

 στη διαδροµή «∆ηµόσια ∆ιοίκηση – Εκσυγχρονισµός –  

Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση δικαιολογητικών – Θέµατα γενικού  

ενδιαφέροντος για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση 

δικαιολογητικών»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 � � � � � � � � � � � � � 	 �
 

 � 
 � � � � � 
 � � � � 
 

1) Όλα τα Υπουργεία 

2) Όλες τις Γενικές και Ειδικές Γραµµατείες Υπουργείων και Αυτοτελείς Γενικές Γραµµατείες 

3) Όλες τις Περιφέρειες 

4) Τα Επαρχεία του Κράτους 

5) ΥΠΕΣ∆∆Α / Γενική ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ 

6) Αυτοτελείς Υπηρεσίες 

7) Ανεξάρτητες Αρχές 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

 

Γραφεία: 

4) Πρωθυπουργού 

5) Υπουργών, Αν. Υπουργού, Υπουργού Επικρατείας και Υφυπουργών 

6) Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων Υπουργείων και Γενικών Γραµµατειών 

7) Γενικών Γραµµατέων Περιφερειών  

8) Νοµαρχών και Προέδρων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 

9) Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

10) ΚΕ∆ΚΕ (Ακαδηµίας 65 & Γενναδίου 8, 106 78 Αθήνα) 

11) ΕΝΑΕ (Μεσογείων 15, Αθήνα) 

12) Όλα τα ΚΕΠ 
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