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Σχετ.       : Το µε Α.Π.11214/11-6-2013  έγγραφό σας.  

  

Σε απάντηση του ανώτερου σχετικού, αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος, σας 

γνωρίζουµε τα ακόλουθα : 

Το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών συνδέεται µε την εξ αδιαθέτου κληρονοµική 

διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονοµούµενου και θεωρείται ως πιστοποιητικό προσωπικής και 

οικογενειακής καταστάσεως του ∆ηµότη, εκδίδεται δε µε βάση τα ∆ηµοτολόγια ή άλλα 

επίσηµα στοιχεία που τηρούνται στο ∆ήµο ή από στοιχεία τα οποία προκύπτουν από έρευνα την 

οποία υποχρεούνται να διενεργούν οι ∆ήµαρχοι µε αλληλογραφία µε άλλες αρχές. 

Τα πρόσωπα που υπεισέρχονται σε αυτό καλούνται εξ αδιαθέτου κληρονόµοι και 

καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις της εξ αδιαθέτου διαδοχής των άρθρων 1813-1823 του 

Αστικού Κώδικα, ενώ κρίσιµος χρόνος για να συµπεριληφθούν σε αυτό είναι ο χρόνος θανάτου 

του κληρονοµούµενου. Όταν εκδοθεί το πιστοποιητικό, κατακρατείται στον οικογενειακό φάκελο 

του αποβιώσαντος και χορηγείται αντίγραφό του, όταν σε µεταγενέστερο χρόνο ζητηθεί τέτοιο 

πιστοποιητικό. 

Σε περίπτωση που δεν προκύπτουν ευκρινώς οι συγγενικές σχέσεις ή τα πρόσωπα που 

πρέπει να περιλαµβάνονται στα πιστοποιητικά, τότε χρησιµοποιούνται οι υπεύθυνες δηλώσεις 

του Ν.1599/1986. Στο σηµείο αυτό επισηµαίνουµε ότι πολλοί ∆ήµοι θεωρούν την υποβολή των 

δύο υπευθύνων δηλώσεων ως το καταλυτικό στοιχείο για την έκδοση του πιστοποιητικού, ενώ 

στην πραγµατικότητα το κυρίαρχο στοιχείο είναι η α) ύπαρξη κανονικής εγγραφής στα 

δηµοτολόγια και β) η έρευνα εκ µέρους των ∆ήµων για τη συλλογή επισήµων στοιχείων.  

      ΠΡΟΣ: ∆ήµο  Αµυνταίου 
             Νοµού  Φλώρινας  
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Επισηµαίνουµε ότι σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υφίσταται κανονική εγγραφή του 

αποβιώσαντος άνδρα σε δηµοτολόγιο ∆ήµου, αλλά υφίσταται µόνο εγγραφή του στα Μητρώα 

Αρρένων, τότε το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από το ∆ήµο στου οποίου το Μητρώο Αρρένων 

υφίσταται εγγραφή στο Μητρώο - υπό την προϋπόθεση ότι αυτός δεν βρίσκεται εγγεγραµµένος σε 

δηµοτολόγιο ∆ήµου της Χώρας - βάσει υπεύθυνων δηλώσεων µαρτύρων και δηµοσίων εγγράφων 

που αποδεικνύουν τη συγγενική σχέση ανάµεσα στον αποβιώσαντα και τα πρόσωπα που 

συµπεριλαµβάνονται ως εγγύτεροι συγγενείς στις δηλώσεις αυτές. 

Όταν δεν υφίσταται εγγραφή ούτε στα δηµοτολόγια ούτε στα Μητρώα Αρρένων τότε δεν 

είναι δυνατή η χορήγηση πιστοποιητικού πλησιεστέρων συγγενών, ακόµη και εάν υπάρχει 

ληξιαρχική πράξη γέννησης ή θανάτου, το ζήτηµα δε της εξ αδιαθέτου κληρονοµικής διαδοχής, µε 

το οποίο συνδέεται το εν λόγω πιστοποιητικό δύναται να επιλυθεί µόνο κατόπιν εκδόσεως 

πιστοποιητικού κληρονοµητηρίου από το δικαστήριο της κληρονοµίας (άρθρα 819, 810 

Κ.Πολ.∆.). 

Τέλος όταν εκδοθεί πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, αλλά προκύψουν νέα στοιχεία τα 

οποία δεν ήταν δυνατόν γνωρίζει ο ∆ήµος, τότε υποχρεούστε να κάνετε ανάκληση του εκδοθέντος 

πιστοποιητικού και έκδοση νέου, συµπεριλαµβάνοντας τα νέα δεδοµένα . 

 
          Η    Προϊσταµένη  της 

∆ιεύθυνσης  

 

        Ουρανία   Σταυροπούλου 
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