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ΘΕΜΑ: «Περί πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών».   
Σχετ.:     Η από 5/5/2014 επιστολή σας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  

 
 
 Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουµε ότι τα πιστοποιητικά εγγυτέρων συγ-

γενών εκδίδονται από τους ∆ήµους και τις Κοινότητες στο πλαίσιο της εγκαθιδρυµένης από τον 

δηµοτικό και κοινοτικό κώδικα (άρθρο 86 Ν. 3463/2006) αρµοδιότητας των ∆ηµάρχων να εκδίδουν 

πιστοποιητικά προσωπικής κατάστασης των δηµοτών τους. 

 Ως εκ τούτου, καθίσταται σαφές ότι εάν ελλείπει η βασική προϋπόθεση εγγραφής αποβιώ-

σαντος στο ∆ηµοτολόγιο δήµου της χώρας, ο δήµαρχος δε νοµιµοποιείται να εκδώσει το εν λόγω 

πιστοποιητικό.  

Απόκλιση από την αρχή αυτή γίνεται δεκτή σε περίπτωση άρρενος αποβιώσαντος, ο ο-

ποίος βρίσκεται εγγεγραµµένος µόνο σε µητρώο αρρένων δήµου της χώρας και δεν βρίσκεται εγ-

γεγραµµένος σε δηµοτολόγιο, οπότε το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από το δήµο ή την κοινότητα 

στην οποία βρίσκεται η εγγραφή στο µητρώο αρρένων βάσει υπεύθυνων δηλώσεων µαρτύρων και 

οποιωνδήποτε δηµοσίων εγγράφων που αποδεικνύουν συγγενική σχέση ανάµεσα στον αποβιώ-

σαντα και τα πρόσωπα που συµπεριλαµβάνονται ως εγγύτεροι συγγενείς στις δηλώσεις αυτές. 

Η αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/157/43/19-6-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δεν αναιρεί τα 

ανωτέρω, καθόσον µε την απόφαση αυτή αντικαθίσταται το µέχρι την έκδοσή της προβλεπόµενο 

δικαιολογητικό της ενόρκου βεβαίωσης από υπεύθυνη δήλωση και οι ένορκες βεβαιώσεις υποβάλ-

λονταν µόνο όταν τα προς πιστοποίηση γεγονότα δεν προέκυπταν από τις εγγραφές στο δηµοτο-

λόγιο του αποβιώσαντος πάντοτε δηµότη. 

Τέλος, σε περίπτωση κατά την οποία δεν ανευρίσκεται εγγραφή του αποβιώσαντος σε µη-

τρώο αρρένων ή δηµοτολόγιο της χώρας, τότε µοναδική δυνατότητα που καταλείπεται, όσον αφο-

ρά την απόκτηση πιστοποιητικού για το κληρονοµικό δικαίωµα εξ αδιαθέτου κληρονόµου, είναι η 

έκδοση κληρονοµητηρίου (άρθρο 1956 Α.Κ.).   
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 Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 

ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
∆/νση Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης 
- Τµήµα Μητρώων, ∆ηµοτολογίων & Ληξιαρχείων   

- Τµήµα Εθνικού ∆ηµοτολογίου 
   (ηλεκτρονικά για ενηµέρωση) 


