
 

 
ΘΕΜΑ:  «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης»  

 

 
Μετά το αριθμ. πρωτ. οικ. 8963/12-5-2014  έγγραφό σας το οποίο 

απευθύνεται στα ΚΕΠ και στο οποίο αναφέρεται ότι προκειμένου να χορηγείται από 
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την υπηρεσία σας το επίδομα παιδικής προστασίας χρειάζεται οι ενδιαφερόμενοι να 

προσκομίζουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο εκδίδεται από τις 

υπηρεσίες Δημοτολογίου των Δήμων, λόγω της πληρότητας των στοιχείων που 

περιέχει και όχι βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης η οποία εκδίδεται από το 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου, θέτουμε υπόψη σας 

τα εξής: 

 

1α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α') 

και της Υπουργικής απόφασης ΔΙΑΔΠ/Α/18532/2006 (ΦΕΚ 1309/Β΄) το 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στις διαδικασίες που απαιτείται ως 

δικαιολογητικό αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από τις υπηρεσίες οι οποίες 

είναι αρμόδιες για έκδοση διοικητικής πράξης. Σειρά εγκυκλίων και κάθε είδους 

σχετική πληροφορία που έχει σταλεί σε όλες τις υπηρεσίες  βρίσκεται στην 

ιστοσελίδα www.gspa.gr, στη διαδρομή Δημόσια Διοίκηση - Εκσυγχρονισμός - 

Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Δικαιολογητικών. 

             β. 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 υπευθύνους. 

 

           2. Mε την ΚΥΑ αριθμ. 7228/24-2-2014 (ΦΕΚ 457/Β΄) η διαδικασία 

χορήγησης Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης μέσω των ΚΕΠ που 

καθορίστηκε με την με την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/13190/1-7-2002 (ΦΕΚ 896/Β΄) 

Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 

διεκπεραιώνεται και ηλεκτρονικά με την εκτύπωση βεβαιώσεων από το 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) μέσω 

ηλεκτρονικής πρόσβασης του συστήματος «ΚΕΠ – ΕΡΜΗΣ» στην κεντρική βάση 

δεδομένων του ΟΠΣΕΔ. 

 Οι αιτήσεις των πολιτών στα ΚΕΠ για την έκδοση πιστοποιητικών και 

βεβαιώσεων, όπως το ανωτέρω, δεν διακρίνονται ανάλογα με την χρήση ή το φορέα 

στον οποίο θα κατατεθούν ως δικαιολογητικά, παρά μόνο στις ρητά από τις σχετικές 

διατάξεις καθοριζόμενες περιπτώσεις. 

http://www.gspa.gr/


             Επομένως, καθώς δεν προβλέπεται η υποβολή αίτησης χορήγησης 

Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης για την ειδική περίπτωση της 

διαδικασίας αρμοδιότητας της υπηρεσίας σας, τα ΚΕΠ χορηγούν σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις βεβαιώσεις οικογενειακής κατάστασης.  

Σε κάθε περίπτωση, καθώς το συγκεκριμένο πιστοποιητικό αναζητείται 

υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα παρακαλούμε για την εφαρμογή των διατάξεων περί 

αυτεπάγγελτης αναζήτησης πιστοποιητικών από την υπηρεσία σας. 

 

 

                                                                  Ο  Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης  

                                                                                         

                                                                    Νικόλαος Μιχαλόπουλος                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

-Γραφείο Υπουργού 

-Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η  Προϊσταμένη του Τμήματος 

Γραμματείας 
Του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Ελένη Σαρρή 
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