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ΘΕΜΑ : Βεβαίωση εν ζωή σε αλλοδαπά έγγραφα .
Σχετ. : Το µε Α.Π. Φ.60000/21666/2324/19-12-2014 έγγραφό σας.
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, το Υπουργείο µας, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
του, ήτοι την εφαρµογή της νοµοθεσίας που διέπει θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων των
∆ήµων της Χώρας και των ∆ηµάρχων, της προσωπικής και αστικής κατάστασης δηµοτών, τις
προϋποθέσεις και το νοµικό πλαίσιο που διέπει την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων
προσωπικής και αστικής κατάστασης δηµοτών, την παροχή οδηγιών στους ∆ήµους της Χώρας για
θέµατα που αφορούν στα ανωτέρω καθώς και κάθε άλλου ζητήµατος που αναφύεται ως προς την
ορθή εφαρµογή των διατάξεων, θέτει υπόψη σας τα ακόλουθα:
Κατά την ελληνική έννοµη τάξη οποιαδήποτε αλλαγή στην αστική κατάσταση του κάθε
Έλληνα πολίτη, είτε αυτός κατοικεί στην ελληνική επικράτεια είτε είναι κάτοικος εξωτερικού,
γνωστοποιείται µε ευθύνη

του ενδιαφεροµένου

στο ∆ήµο του

οποίου είναι δηµότης,

προσκοµίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα για ενηµέρωση της οικογενειακής του µερίδας, έτσι
ώστε να απεικονίζεται η πραγµατική αστική κατάσταση του τόσο στο δηµοτολόγια όσο και
στα εκδιδόµενα από αυτά πιστοποιητικά.
Τα πιστοποιητικά, τα οποία εκδίδονται από το δηµοτολόγιο, µετά από αίτηση των
ενδιαφεροµένων,

για οποιοδήποτε σκοπό,

συµπεριλαµβανοµένου και της έκδοσης δελτίου

αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, απεικονίζουν την υφισταµένη αστική κατάσταση των
Ελλήνων πολιτών και εκδίδονται τυποποιηµένα προκειµένου να υπάρχει κοινή γλώσσα σε
εθνικό επίπεδο αναφορικά µε τα στοιχεία του δηµοτολογίου.

Γ.Κ.
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Η τυποποίηση των πιστοποιητικών επιτεύχθηκε / πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του
Εθνικού ∆ηµοτολογίου µε την κατάρτιση συγκεκριµένου αριθµού ενιαίων προτύπων
πιστοποιητικών, η χρήση των οποίων είναι υποχρεωτική µε τη µορφή που διατίθενται µέσω του
Εθνικού ∆ηµοτολογίου, από το σύνολο των ∆ήµων της Χώρας.
Η τυποποίηση αυτή των πιστοποιητικών κρίθηκε απαραίτητη και αναγκαία προκειµένου
να ικανοποιηθεί η ανάγκη δηµιουργίας κοινής γλώσσας σε εθνικό επίπεδο αναφορικά µε τα
στοιχεία του δηµοτολογίου µε στόχο τόσο τη διευκόλυνση του πολίτη στην επικοινωνία του µε
φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, καθώς και την 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 επειδή κατά τα ισχύοντα στην ελληνική έννοµη
τάξη δεν χορηγείται και δεν δύναται να εκδοθεί για αποβιώσαντες, παρέχει και την απόδειξη
ότι το πρόσωπο στο οποίο αφορά βρίσκεται εν ζωή.
Περαιτέρω τα δηµόσια έγγραφα πρέπει να φέρουν χαρακτήρα αµιγούς βεβαιώσεως του
συντάκτη τους ως προς εκείνα που βεβαιώνουν και όχι µεικτό χαρακτήρα όπως εν προκειµένω
συνιστά η υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου περί της προσωπικής και αστικής του κατάστασης και
η επιβεβαίωση αυτών που αναγράφονται σε αυτήν από δηµόσια αρχή, πολλώ δε µάλλον που στη
συγκεκριµένη περίπτωση η απεικόνιση της αστικής κατάστασης του Έλληνα πολίτη γίνεται µέσω
των τυποποιηµένων πιστοποιητικών του Εθνικού ∆ηµοτολογίου.
Επιπλέον στους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 883/2004 και 987/2009 δεν προβλέπεται
συγκεκριµένη

κοινή

διαδικασία

από

τα

µέλη

–

κράτη

για

πιστοποιητικών/βεβαιώσεων εν ζωή δικαιούχων σύνταξης λόγω γήρατος,

την

έκδοση

των

ούτε και η ρητή

υποχρέωση των ∆ήµων των κρατών - µελών να βεβαιώνουν τα αναγραφόµενα σε έγγραφα
αλλοδαπών ασφαλιστικών οργανισµών τα οποία αφορούν στην αστική και προσωπική κατάσταση
συνταξιούχων και τούτο προφανώς διότι έχει ληφθεί υπόψη ότι η έκδοση πιστοποιητικών που
βεβαιώνουν την αστική κατάσταση φυσικού προσώπου αποτελεί διοικητική διαδικασία που
ποικίλει κατά εθνική νοµοθεσία, δεδοµένο το οποίο επιβεβαιώνει και η υπηρεσία σας στα
διαλαµβανόµενα στο ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας.
Επιπροσθέτως και σε συνέχεια σχετικών εγγράφων του Υπουργείου ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, οι διατάξεις του ν.2690/1999 (Κώδικας
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας) δεν προβλέπουν οι υπηρεσίες των ∆ήµων της Χώρας να βεβαιώνουν
τα αναγραφόµενα σε αλλοδαπά έγγραφα ενώ η επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του
εµφανισθέντος σε οποιοδήποτε έγγραφο δεν υπεισέρχεται και στο περιεχόµενο του.
Εν όψει των προαναφερθέντων και δοθέντος ότι δεν είναι θεσµοθετηµένο τίποτα περί
του αντιθέτου,
Γ.Κ.

η µόνη συµβολή των ∆ήµων της Χώρας στο ζήτηµα που θέτετε – εφόσον
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απεκδύεστε τη διαφαινόµενη αρµοδιότητα σας - εξαντλείται στην έκδοση Πιστοποιητικού
Γέννησης από τα δηµοτολόγια τους και στο πλαίσιο των οριζοµένων στην παρ.4 του άρθρου 76
του 883/2004 Κανονισµού γεννάται σε εσάς η υποχρέωση να ενηµερώσετε τους οµόλογούς σας
αλλοδαπούς φορείς επ’ αυτού .

Η

Προϊσταµένη της
∆ιεύθυνσης
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