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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αθήνα  26   Σεπτεµβρίου  2014 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,  
ΓΕΝΙΚΗ  ∆ ΙΕΥΘΥΝΣΗ                             Α.Π.:  Φ.131360/ 15080/14 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ &                                                             
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Τµήµα Μητρώων, ∆ηµοτολογίων 
 & Ληξιαρχείων                   
Ταχ. ∆/νση     : Σταδίου 31 
Ταχ. Κώδικας : 10559 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες  : Γ. Καµπυλαυκά 
Τηλ.                : 213 136 1369                   
 
 
 
 
ΘΕΜΑ : Αλλοδαπά  έγγραφα.  
Σχετ.: Το µε Α.Π.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.5/12944/6-6-2014  έγγραφο του Υπουργείου ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
 

 

 Επειδή η υπηρεσία µας γίνεται αποδέκτης ερωτηµάτων από ∆ήµους της Χώρας,  σχετικά 

µε την υποχρέωση των υπηρεσιών τους  να θέτουν σφραγίδα του ∆ήµου και να υπογράφουν  επί 

αλλοδαπών   έγγραφων, τα οποία βεβαιώνουν ότι οι κοµιστές τους βρίσκονται εν ζωή,  θέτουµε 

υπόψη σας τα ακόλουθα : 

Με το ανωτέρω σχετικό  το αρµόδιο Υπουργείο Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 

& Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης επισηµαίνει ότι από τις διατάξεις του ν.2690/1999 (Κώδικας  

∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας) δεν προβλέπεται οι υπηρεσίες των ∆ήµων  της Χώρας να  βεβαιώνουν 

τα αναγραφόµενα  σε αλλοδαπά έγγραφα,  τα οποία προσκοµίζουν οι  δηµότες τους,  θέτοντας  

σφραγίδα του  ∆ήµου και υπογραφή  επί αυτών. 

 Περαιτέρω στις αρµοδιότητες των ∆ήµων (άρθρο 75 του ν.3463/2006 σε συνδυασµό µε  

άρθρο 94 του ν.3852/2010) όσο και στις αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου (άρθρο 58 του ν.3852/2010),  

δεν συγκαταλέγεται  η  θεώρηση  ή η σφράγιση  αλλοδαπών δηµόσιων εγγράφων,  ούτε και η 

βεβαίωση των αναγραφοµένων σε αυτά. 

  Ο ∆ήµαρχος, στο πλαίσιο των ανωτέρω, εκδίδει α. τις άδειες που προβλέπονται από τις 

διατάξεις που διέπουν τις αρµοδιότητες του ∆ήµου, β. πιστοποιητικά προσωπικής και 

οικογενειακής κατάστασης των δηµοτών καθώς και γ. τις βεβαιώσεις µόνιµης κατοικίας.  

ΠΡΟΣ: τους ∆ήµους της Χώρας  
γραφεία κ.κ.∆ηµάρχων                                                                          

- για την  άµεση ενηµέρωση υπηρεσιών  
των ∆ήµων -  

 



Γ.Κ.  2  

 Επισηµαίνουµε ότι τα πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης 

εκδίδονται τυποποιηµένα - βάσει των εγγραφών στα δηµοτολόγια - προκειµένου να  υπάρχει 

κοινή γλώσσα σε εθνικό επίπεδο αναφορικά µε τα στοιχεία του δηµοτολογίου. 

 Εν όψει  των ανωτέρω γίνεται ευνόητο ότι  οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες των ∆ήµων  

και κατ’ επέκταση οι υποχρεώσεις των υπηρεσιών τους, καθώς και του ∆ηµάρχου,  εκπορεύονται 

από διατάξεις νόµου,  ως εκ τούτου οι υπηρεσίες των ∆ήµων δεν νοµιµοποιούνται να 

βεβαιώνουν το περιεχόµενο αλλοδαπών εγγράφων, τα οποία προσκοµίζουν οι ∆ηµότες  

προκειµένου να τα  χρησιµοποιήσουν σε αλλοδαπές αρχές,  θέτοντας  σφραγίδα και υπογραφή  

επί αυτών. 

 

          Η    Προϊσταµένη  της 
∆ιεύθυνσης  

 

        Ουρανία    Σταυροπούλου 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 
Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και  
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
Γενική ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Οργάνωσης και ∆ιαδικασιών  
∆ιεύθυνση Σχέσεων Κράτους – Πολίτη 
Βασιλίσσης Σοφίας  15 
Τ.Κ. 106 74 – ΑΘΗΝΑ 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:  
1. ∆/νση Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης               
 - Τµήµα Μητρώων, ∆ηµοτολογίων  και Ληξιαρχείων                                                          
 - Τµήµα Εθνικού ∆ηµοτολογίου (ηλεκτρονικά για ενηµέρωση) 
2.∆/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ  
   - Τµήµα Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ 


