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ΘΕΜΑ :Έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών.
Σχετ. : Το µε Α.Π. 2648/27-2-2018 έγγραφό σας.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αναφορικά µε την έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων
συγγενών σας επαναλαµβάνουµε ότι εφόσον υφίσταται εγγραφή αποβιώσαντα στο
∆ηµοτολόγια σας, υποχρεούστε να εκδώσετε πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών βάσει των
στοιχείων του δηµοτολογίων σας. Το ενδεχόµενο συγγενείς του αποβιώσαντα να έχουν
προαποβιώσει αυτού, χωρίς να ενηµερωθεί το δηµοτολόγιο σας για τον θάνατο τους, µε
αποτέλεσµα αυτοί να εµφανίζονται εν ζωή, σας καθιστά υπόχρεους για την συµπερίληψή τους στο
εν λόγω πιστοποιητικό.
Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι µε σχετική εγκύκλιο (υπ’αριθµ. 32/29-9-2000
αντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουµε), το Υπουργείο µας είχε δώσει στο σηµείο Ζ αυτής
οδηγίες για την αντιµετώπιση τέτοιων ζητηµάτων, γίνεται αντιληπτό ότι εφόσον ο ∆ήµος παρά τις
ενέργειες του δεν έχει εκδώσει απόφαση διαγραφής λόγω θανάτου, υποχρεούστε να
συµπεριλαµβάνετε στο υπό έκδοση πιστοποιητικό αυτά τα πρόσωπα.
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον από την µερίδα των αποβιωσάντων και την έρευνα που
διεξάγετε δεν προκύπτουν εγγύτεροι συγγενείς, οφείλετε να εκδώσετε το πιστοποιητικό βάσει
αυτών των δεδοµένων, δύνασθε ωστόσο - σε αυτήν την περίπτωση - να ζητήσετε δύο (2)
υπεύθυνες δηλώσεις µαρτύρων, οι οποίοι µπορούν να βεβαιώσουν την ύπαρξη ή όχι άλλων
συγγενών του αποβιώσαντα, χωρίς ωστόσο να εξαρτά η υπηρεσία σας την έκδοση του
πιστοποιητικού από αυτές τις δηλώσεις.
Όταν δεν υφίσταται κανονική εγγραφή στα ισχύον δηµοτολόγιο σας (ακόµη και εάν
υφίσταται εγγραφή στα παλαιά και µη ισχύοντα δηµοτολόγια) δεν νοµιµοποιείστε να εκδώσετε
πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, εκτός εάν για άνδρα αποβιώσαντα υπάρχει εγγραφή στα
Μητρώα Αρρένων του ∆ήµου σας (και υπό την προϋπόθεση ότι αυτός δεν βρίσκεται
εγγεγραµµένος σε δηµοτολόγιο άλλου ∆ήµου), τότε δύνασθε να εκδώσετε το πιστοποιητικό
εγγυτέρων συγγενών βάσει υπευθύνων δηλώσεων µαρτύρων και οποιωνδήποτε δηµοσίων
εγγράφων αποδεικνύουν τη συγγενική σχέση ανάµεσα στον αποβιώσαντα και τα πρόσωπα που
συµπεριλαµβάνονται ως εγγύτεροι συγγενείς στις δηλώσεις αυτές.
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Σε αυτήν την περίπτωση θα γίνεται µνεία στο πιστοποιητικό ότι ο θανών δεν είναι
εγγεγραµµένος σε κανένα δηµοτολόγιο ∆ήµου της Χώρας παρά µόνο στα Μητρώα Αρρένων του
∆ήµου σας.
Στις περιπτώσεις ωστόσο κατά τις οποίες δεν υφίσταται εγγραφή αποβιώσαντα στα
Μητρώα Αρρένων του ∆ήµου σας (και εννοείται ούτε στο ∆ηµοτολόγιο σας) δεν
νοµιµοποιείστε να εκδώσετε το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, ακόµη και εάν για τους εν
λόγω υπάρχουν ληξιαρχικές πράξεις γέννησης ή θανάτου και σε αυτές τις περιπτώσεις (και µόνον)
παρέχεται στους ενδιαφερόµενους η δυνατότητα χορήγησης πιστοποιητικού (κληρονοµητηρίου)
από το ∆ικαστήριο κληρονοµίας (άρθρο 810ΚΠ∆) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 819 του
Κ.Πολ.∆.
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