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ΠΡΟΣ:  

To Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας/Γενική Γραμματεία 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

α) Γραφείο Γενικού Γραμματέα, 

κου Π. Κοκκόρη 

β) Δ/νση Διακρατικής  

Κοινωνικής Ασφάλισης  

Σταδίου 29, Τ.Κ. 101 10 Αθήνα. 

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15              

 

  

 106 74 Αθήνα 

Fax: 210-3625228  

Πληροφορίες: Έλλη Σιμάτου  

Τηλέφωνο: 213 131 3106 

E – mail: simatou@ydmed.gov.gr  

Θέμα: «Βεβαίωση εν ζωή ελλήνων πολιτών σε έντυπα ασφαλιστικών 

οργανισμών της αλλοδαπής».  

 

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα 

ακόλουθα:   
 

H Υπηρεσία μας, συχνά, γίνεται αποδέκτης προφορικών και έγγραφων 

ερωτημάτων/παραπόνων από Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), στην 

περίπτωση που έλληνες πολίτες προσέρχονται σε αυτά προσκομίζοντας έντυπα 

ασφαλιστικών φορέων της αλλοδαπής και αιτούνται να βεβαιωθεί ότι «είναι εν 

ζωή», θέτοντας το ΚΕΠ τη σφραγίδα του (όπως υποδεικνύεται σε σημείο του 

εντύπου).  
 

Για το θέμα αυτό θέτουμε υπόψη σας τα εξής: 

1. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δ/νση Αστικής και  Δημοτικής Κατάστασης, 

με το αριθ. πρωτ. Φ.131360/15080/14/26-9-2014 έγγραφο, με θέμα: «Αλλοδαπά 

έγγραφα»,που απέστειλε σε όλους τους Δήμους της Χώρας ενημερώνει ότι, για τις 

υπηρεσίες των Δήμων δεν υφίσταται η εν λόγω αρμοδιότητα και ως εκ τούτου 

αυτές δεν νομιμοποιούνται να βεβαιώνουν το περιεχόμενο των αλλοδαπών 

εντύπων, θέτοντας σφραγίδα και υπογραφή. 
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Ομοίως και τα ΚΕΠ δεν έχουν ανάλογη αρμοδιότητα, καθόσον 

διεκπεραιώνουν τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 31 του Ν. 3013/2002, 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 

2. Στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/τ. Α΄/9-3-1999) , όπως 

ισχύει, ορίζεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να ζητά τη βεβαίωση του 

γνησίου της υπογραφής του, επί όλων των εγγράφων, από τα οποία προκύπτει η 

δήλωση της βούλησής του, από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. της 

Χώρας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων 

που αποδεικνύουν την ταυτότητά του.  
 

Επομένως τα ΚΕΠ εφόσον τους ζητηθεί από ενδιαφερόμενο η βεβαίωση 

του γνησίου της υπογραφής του σε έντυπο ασφαλιστικού οργανισμού της 

αλλοδαπής, οφείλουν σε κάθε περίπτωση να διεκπεραιώσουν την αιτούμενη 

διαδικασία, κατά τα ανωτέρω. 
 

Αντίθετα, όταν ορισμένοι εκ των πολιτών δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν τη 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους, κατά τα ανωτέρω, αλλά αιτούνται να 

βεβαιωθεί ότι «είναι εν ζωή», τότε καθώς τα ΚΕΠ τους ενημερώνουν ότι δεν 

δύνανται να προβούν σε αυτή την πράξη, οι πολίτες ζητούν να πληροφορηθούν την 

καθύλην αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημά τους. 
 

Κατόπιν όλων των προεκτεθέντων και προκειμένου να αρθούν οι όποιες 

αμφισβητήσεις εγείρονται από το προκύπτον θέμα, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε 

εάν υφίσταται ως διοικητική διαδικασία η «βεβαίωση εν ζωή» και να μας 

υποδείξετε τις καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες για τη διεκπεραίωσή της.  

Τελούμε εν αναμονή των ενεργειών σας και σας ευχαριστούμε για τη 

συνεργασία. 
 

Τέλος, στα ΚΕΠ της Χώρας που κοινοποιείται το παρόν, διευκρινίζεται 

ότι το προαναφερόμενο έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς 

αναφέρεται σε βεβαίωση του περιεχομένου αλλοδαπών εγγράφων με την 

επίθεση σφραγίδας και υπογραφής του διοικητικού οργάνου επί αυτών, 

ουδόλως προκύπτει ότι σχετίζεται με τη διαδικασία της βεβαίωσης του γνησίου 

της υπογραφής και ως εκ τούτου αυτά εξακολουθούν, ως οφείλουν, να 

βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής κάθε ενδιαφερομένου που το ζητά, στα 

προαναφερόμενα έντυπα – δηλώσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Γραμματείας και Παροχής 
Πληροφοριών 

Του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης 
Μαρίνα Χρύση 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Υπουργείο Εσωτερικών 

Δ/νση Αστικής και  Δημοτικής Κατάστασης 

-Τμήμα Μητρώων, Δημοτολογίων και Ληξιαρχείων 

Υπόψη κ. Γ. Καμπυλαυκά 

Σταδίου 31 

Τ.Κ. 105 59 Αθήνα. 

 

2. Σε όλα τα ΚΕΠ της Χώρας 

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
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