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Θέµα : «Εφαρµογή της Αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών από τις 
Υπηρεσίες» 
 
 Όπως είναι γνωστό, µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α 

2004) καθιερώθηκε η αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. 

∆ηλαδή, οι υπηρεσίες οι οποίες είναι αρµόδιες για έκδοση διοικητικής πράξης αναζητούν είτε 

µετά από συναίνεση του πολίτη, είτε υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για 

την έκδοσή της, εφόσον αυτά έχουν ενταχθεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών. 

Ήδη µέχρι σήµερα, διακόσια έντεκα (211) πιστοποιητικά αρµοδιότητας των Υπουργείων 

Εσωτερικών, Εθνικής Άµυνας, Ανάπτυξης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ∆ικαιοσύνης και του 

Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας αναζητούνται αυτεπάγγελτα µεταξύ των δηµοσίων 

υπηρεσιών, εκ των οποίων τα είκοσι οκτώ (28) πιστοποιητικά υπάγονται στην υποχρεωτική 

αυτεπάγγελτη αναζήτηση, δηλαδή, αναζητούνται υποχρεωτικά από την αρµόδια για την 

έκδοση της διοικητικής πράξης υπηρεσία χωρίς να απαιτείται η συναίνεση του πολίτη και τα 

υπόλοιπα κατόπιν εξουσιοδότησης των ενδιαφερόµενων. Περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά µε τα πιστοποιητικά που αναζητούνται αυτεπάγγελτα, περιλαµβάνονται στην 

ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
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 Παρά το γεγονός της καθιέρωσης της αυτεπάγγελτης αναζήτησης των 

δικαιολογητικών, τόσο από τα στοιχεία της υπηρεσίας µας, όσο και από πληροφορίες από 

τους πολίτες, πολύ συχνά παρατηρείται ότι οι υπόχρεες υπηρεσίες δεν προβαίνουν στην 

εφαρµογή της και συγκεκριµένα, ζητούν από τους πολίτες να προσκοµίσουν οι ίδιοι τα 

αυτεπάγγελτα αναζητούµενα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση της 

υπόθεσής τους και µάλιστα εκείνα που ανήκουν στην υποχρεωτική αυτεπάγγελτη 

αναζήτηση. Παράλληλα, οι αρµόδιες υπηρεσίες για την έκδοση των πιστοποιητικών, 

αρνούνται την έκδοσή τους, µε την αιτιολογία ότι ανήκουν στην υποχρεωτική αυτεπάγγελτη 

αναζήτηση και κατά συνέπεια οφείλει να τα αναζητήσει υποχρεωτικά η υπηρεσία που ζητά 

την προσκόµισή τους. 

 Όπως είναι αντιληπτό, αποτέλεσµα της εσφαλµένης και αντιφατικής αυτής 

αντιµετώπισης είναι η ταλαιπωρία των πολιτών. Τέτοιου δε είδους προβλήµατα, αποτελούν 

µια από τις σοβαρότερες δυσλειτουργίες των δηµοσίων υπηρεσιών, οι οποίες υποβαθµίζουν 

την ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών της ∆ιοίκησης προς τους πολίτες και 

κλονίζουν την εµπιστοσύνη τους προς αυτή. 

  

 Με βάση τα δεδοµένα αυτά και µε σκοπό την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση 

των πολιτών και την εµπέδωση της εµπιστοσύνης αυτών προς τη ∆ιοίκηση, τα ΚΕΠ σε 

περίπτωση που οι πολίτες απευθύνονται σε αυτά για τη χορήγηση πιστοποιητικών που 

υπάγονται στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση πρέπει:  

 α) να ενηµερώνουν τον πολίτη ότι το συγκεκριµένο πιστοποιητικό µπορεί να 
αναζητηθεί αυτεπάγγελτα ύστερα από συναίνεση του, και εφόσον ο πολίτης 
συγκατατεθεί να προβαίνουν στην αυτεπάγγελτη αναζήτησή του, 
 β) σε περίπτωση που το αιτούµενο πιστοποιητικό ανήκει στην κατηγορία 
εκείνων που υπόκεινται σε υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση, να ενηµερώνουν 
τον πολίτη ότι υπόχρεη υπηρεσία για την αναζήτησή του, είναι η υπηρεσία που είναι 
αρµόδια για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης και κατά συνέπεια η 
αναζήτηση δεν βαρύνει ούτε τον πολίτη ούτε το ΚΕΠ, 
 γ) να ενηµερώνουν τον πολίτη ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υ.Κ. (άρθρο 
117 του Ν. 3528/2007), η µη εφαρµογή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες επειδή συνιστά παράβαση των διατάξεων περί απλούστευσης 
διαδικασιών και καταπολέµησης της γραφειοκρατίας αποτελεί πειθαρχικό 
παράπτωµα για τους υπεύθυνους, και 



 δ) για το λόγο αυτό ο πολίτης έχει δικαίωµα καταγγελίας για την άσκηση 
πειθαρχικής δίωξης κατά των υπευθύνων, εφόσον συµπληρώσει το σχετικό έντυπο 
που υπάρχει για το σκοπό αυτό στα ΚΕΠ.  
 Επίσης, τα ΚΕΠ οφείλουν ευθύς µόλις παρατηρούνται τέτοια συµβάντα να 
ενηµερώνουν εγγράφως την υπηρεσία µας για τις υπηρεσίες που αρνούνται να 
προβούν σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών. 
 Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε, για την πιστή εφαρµογή της εγκυκλίου αυτής 

λαµβάνοντας υπόψη ότι διαρκής στόχος της υπηρεσίας µας είναι η αναβάθµιση των 

υπηρεσιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προς τους πολίτες, η αποφυγή φαινοµένων 

κακοδιοίκησης και η εµπέδωση της εµπιστοσύνης των πολιτών προς αυτή.    
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