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& ΕΚΛΟΓΩΝ                                                    Α.Π.: Φ131360/2340/15 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ &                                                             
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Τµήµα Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης                   
 
Ταχ. ∆/νση     : Ευαγγελιστρίας 2 
Ταχ. Κώδικας : 10563 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.                :  213 136 1034 - 1035 
               
                  
 
 
ΘΕΜΑ  :  Βεβαίωση αναγραφόµενων σε αλλοδαπά έγγραφα. 
Σχετ.      :  Το µε Α.Π. 4206/27-1-2015  έγγραφό σας. 
 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας παραπέµπουµε στα αναγραφόµενα σε παρόµοια 

έγγραφα µας τα οποία έχουν αναρτηθεί και  στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (banner 

«Αστική & ∆ηµοτική Κατάσταση» και στο σύνδεσµο «Θέµατα Αστικής & ∆ηµοτικής 

Κατάστασης», Εγγραφές και Μεταβολές στο ∆ηµοτολόγιο, Χρήσιµα έγγραφα)  και µε τα οποία 

σας έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες νοµιµοποιείστε να προβαίνετε 

αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος. 

 Περαιτέρω σας τονίζουµε ότι  τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από το δηµοτολόγιο, 

µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων,  για οποιοδήποτε σκοπό,  απεικονίζουν την υφισταµένη 

αστική κατάσταση των Ελλήνων πολιτών και  εκδίδονται τυποποιηµένα στο πλαίσιο του Εθνικού 

∆ηµοτολογίου προκειµένου να  υπάρχει κοινή γλώσσα σε εθνικό επίπεδο αναφορικά µε τα 

στοιχεία του δηµοτολογίου,  µε στόχο τόσο τη διευκόλυνση του πολίτη στην επικοινωνία του µε 

φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης όσο και στην  παροχή της ίδιας ποιότητας στοιχείων βάσει των 

απαιτήσεων της νοµοθεσίας και όχι βάσει των απαιτήσεων των πολιτών ή των κατά τόπους 

εκπρόσωπων των δηµόσιων φορέων.   

 Στα πρότυπα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τους ∆ήµους της Χώρας περιλαµβάνεται 

και το πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο παρέχει και την απόδειξη ότι το πρόσωπο στο οποίο 

αφορά βρίσκεται εν ζωή, επειδή κατά την  ελληνική έννοµη τάξη τέτοιο δεν χορηγείται και δεν 

δύναται να εκδοθεί για αποβιώσαντες.  

Η υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου περί της προσωπικής και αστικής του κατάστασης -  

όπως εν προκειµένω συνιστά το επισυναφθέν -  δεν δύναται να επιβεβαιώνεται  από δηµόσια 
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αρχή, επειδή   η απεικόνιση της αστικής κατάστασης του Έλληνα πολίτη γίνεται µόνον µέσω των 

προαναφερόµενων τυποποιηµένων πιστοποιητικών του Εθνικού ∆ηµοτολογίου.  

Αναφορικά µε τη µη αποδοχή των ελληνικών δηµοσίων εγγράφων από τους 

αλλοδαπούς  ασφαλιστικούς φορείς,  σας γνωρίζουµε ότι είναι ζήτηµα που άπτεται της 

αρµοδιότητας της Γενική ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης (Τµήµα Εφαρµογής Κανονισµών 

Ε.Ε) του  Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και στην οποία οφείλουν να 

απευθύνονται οι ενδιαφερόµενοι σε παρόµοιες περιπτώσεις,  επειδή σύµφωνα µε  τα οριζόµενα 

στους σχετικούς Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς «οι αρχές, οι φορείς και τα δικαστήρια ενός κράτους 

µέλους δεν µπορούν να απορρίπτουν αιτήσεις ή άλλα έγγραφα τα οποία τους απευθύνονται µε το 

λόγο ότι έχουν συνταχθεί στην επίσηµη γλώσσα άλλου κράτους µέλους ή οποία αναγνωρίζεται ως 

επίσηµη γλώσσα των οργάνων της Κοινότητας σύµφωνα µε το άρθρο 290 της συνθήκης.» (άρθρο76 

παρ. 7 του Ε.Καν.883/2004). 

Εν όψει των ανωτέρω οποιαδήποτε άλλη ενέργεια εκ µέρους της υπηρεσίας σας παρέλκει.  

 
 

        Η    Προϊσταµένη  της 
∆ιεύθυνσης  

 

          Ουρανία   Σταυροπούλου 
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