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ΘΕΜΑ:   «Μη  τήρηση  των  διατάξεων  περί  Αυτεπάγγελτης  Αναζήτησης

πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»

 Στην  υπηρεσία  μας  πρόσφατα  γνωστοποιήθηκε  μέσω  καταγγελιών  που

υπέβαλαν  πολίτες  αλλά  και  υπάλληλοι  των  ΚΕΠ  η  αποστολή  των  αριθμ.

Φ.7/2299/53868/Γ1/10-05-2011 και Φ.6/268/54975/Γ1/13-05-2011 εγγράφων σας
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προς τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας.  Τα ανωτέρω έγγραφα αφορούν αντίστοιχα α)

στον καθορισμό των δικαιολογητικών για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του Δημοτικού

σχολείου και  β)  στην  έκδοση νέων πιστοποιητικών γέννησης  από τη  Β΄  έως ΣΤ΄

τάξεις του Δημοτικού Αχολείου λόγω κατάρτισης νέου Δημοτολογίου και Μητρώου

Αρρένων των Νέων Δήμων που συστήνονται με το Ν. 3852/2010.  

Τα εν λόγω έγγραφα και ιδίως η παράλειψη αναφοράς στην υποχρέωση του

Δημοσίου  Σχολείου  να  αναζητεί  από  μόνο  του  τα  πιστοποιητικά  γέννησης  των

ενδιαφερομένων  έρχονται  σε  πλήρη  αντίθεση  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  περί

Αυτεπάγγελτης Αναζήτησης και ως εκ τούτου έχουν οδηγήσει σε ταλαιπωρία των

πολιτών  που  σχηματίζουν  ουρές  στα  Κ.Ε.Π  προκειμένου  να  προμηθευτούν  τα

συγκεκριμένα πιστοποιητικά. 

Συγκεκριμένα στο αριθμ. Φ.7/2299/53868/Γ1/10-05-2011 έγγραφό σας στο

οποίο  αναφέρεται  το  σύνολο  των  δικαιολογητικών  εγγραφής  στην  Α΄  τάξη  του

Δημοτικού Σχολείου καταγράφεται το πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας

για  την  εγγραφή  του  μαθητή  στα  οικεία  μητρώα  ή  δημοτολόγια,  χωρίς  να

διευκρινίζεται ότι το εν λόγω πιστοποιητικό αναζητάται αυτεπάγγελτα από την

υπηρεσία (εν  προκειμένω  από  το  δημοτικό  σχολείο  στο  οποίο  πρόκειται  να

παρακολουθήσει).   Στο δε αριθμ. Φ.6/268/54975/Γ1/13-05-2011 έγγραφό σας το

οποίο εστάλη υπογεγραμμένο από την Υφυπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και

Θρησκευμάτων, αναγράφεται ότι  «απαιτείται η προσκόμιση νέων πιστοποιητικών

γέννησης από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που φοιτούν από τη Β΄έως

ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.  Όπου αυτό δεν είναι εφικτό, τα πιστοποιητικά

που αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τους Δ/ντές των σχολικών μονάδων…»

Το  πιστοποιητικό  γέννησης  εντάχθηκε  στην  υποχρεωτική  αυτεπάγγελτη

αναζήτηση  με  την Υ.Α  αριθμ.  ΔΙΑΔΠ/Α/18532  (Φ.Ε.Κ.  1309/Β΄/13.09.2006) του

Υπουργού  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης  με  θέμα

«Υποχρεωτική  αυτεπάγγελτη  αναζήτηση  έξι  πιστοποιητικών  αρμοδιότητας  του

Υπουργείου  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης».   Η  εν  λόγω

απόφαση,  την οποία η υπηρεσία σας αναφέρει και στην Φ.7/2299/53868/Γ1/10-

05-2011  εγκύκλιο, κοινοποιήθηκε  σε  όλες  τις  Υπηρεσίες  με  τη

ΔΙΑΔΠ/Α/22668/10.10.2006 εγκύκλιο και  από 1.01.2007 αναζητείται υποχρεωτικά
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αυτεπάγγελτα  από όλες  τις  Υπηρεσίες  του  Δημοσίου (Υπουργεία,  Περιφέρειες,

ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές)

Ως εκ τούτου,  δεν είναι σύννομη σε καμία περίπτωση (ούτε εάν θεωρείτε

ότι  συντρέχουν  ειδικές  συνθήκες) η  απαίτηση  της  Υπηρεσίας  σας  να

προσκομίζονται τα σχετικά πιστοποιητικά από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους ή

η παράλειψη της ρητής αναφοράς ότι το πιστοποιητικό γέννησης δεν προσκομίζεται

αλλά αναζητάται αυτεπάγγελτα.           

Τέλος  σας  υπενθυμίζουμε  ότι  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  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,

Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  αρμόδιο  δε  είναι  το

υπηρεσιακό  συμβούλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και

Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης.  Επειδή  η  πλειοψηφία  των  πολιτών  που  έχουν

ξανασυμπληρώσει αιτήσεις για την εγγραφή των παιδιών τους στο σχολείο καθώς

και το σύνολο των υπαλλήλων Κ.Ε.Π γνωρίζουν τις διατάξεις περί αυτεπάγγελτης

αναζήτησης, ο κίνδυνος εγγράφων καταγγελιών κατά των Δ/των των σχολείων οι

οποίοι δεν αναζητούν αυτεπάγγελτα τα πιστοποιητικά γέννησης είναι μεγάλος.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προκειμένου τα δύο παραπάνω

έγγραφα  να  προσαρμοσθούν  στις  απαιτήσεις  των  διατάξεων  της  Υ.Α  αριθμ.

ΔΙΑΔΠ/Α/18532 (Φ.Ε.Κ. 1309/Β΄/13.09.2006).    

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ
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