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Ρρόλογοσ 
 
Το παρόν αποτελεί ανανεωμζνθ ζκδοςθ του εγχειριδίου «Διοικθτικζσ Διαδικαςίεσ». 
Στόχοσ του είναι να παρουςιάςει κζματα διοικθτικισ φφςεωσ, τα οποία απαςχολοφν 
το προςωπικό τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ςτο πλαίςιο του ζργου που καλείται να 
επιτελζςει, προκειμζνου αυτό να ζχει τθ δυνατότθτα να ανταποκρίνεται άμεςα, 
αποτελεςματικά και με γνϊμονα τθν καλφτερθ δυνατι εξυπθρζτθςθ του πολίτθ, αλλά 
και τθν εφρυκμθ εςωτερικι λειτουργία τθσ Υπθρεςίασ. 
 
Θ δομι του εγχειριδίου αποςκοπεί ςτο να αποτελζςει, ςτο μζτρο του δυνατοφ, ζνα 
ςφγχρονο οδθγό με τθ μορφι ερωτιςεων – απαντιςεων, ο οποίοσ κα διευκολφνει τον 
αναγνϊςτθ να εντοπίηει εφκολα τα ηθτιματα και τισ προςικουςεσ ενζργειεσ. Ραρόλο 
που κατά το χρόνο ςυγγραφισ του εν λόγω κειμζνου αξιοποιικθκε το ςφνολο τθσ 
ιςχφουςασ νομοκεςίασ και των λοιπϊν ςτοιχείων, ϊςτε αυτό να είναι 
επικαιροποιθμζνο και ζγκυρο, κακίςταται αναγκαίο ο αναγνϊςτθσ να αναηθτά κάκε 
φορά τυχόν νεότερεσ ςχετικζσ διαταγζσ, εγκυκλίουσ, νόμουσ, γνωμοδοτιςεισ κ.λπ., 
προκειμζνου να είναι βζβαιοσ πωσ ενεργεί πάντα ςτο πλαίςιο τθσ νομιμότθτασ και τθσ 
χρθςτισ διοίκθςθσ. 
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1. Διοικθτικι Ρράξθ 
 

1.1 Οριςμόσ διοικθτικισ πράξθσ 

 
Διοικθτικι πράξθ είναι θ διλωςθ βοφλθςθσ διοικθτικοφ οργάνου, ςτθν οποία 
οφείλεται θ παραγωγι εννόμων αποτελεςμάτων ςε ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ 
εφαρμογισ του δικαίου. 
 

1.2 Χαρακτθριςτικά ςτοιχεία τθσ διοικθτικισ πράξθσ 

 
Αποτελεί άςκθςθ δθμόςιασ εξουςίασ με τθν ζννοια ότι θ ζννομθ ςχζςθ 
διαμορφϊνεται μονομερϊσ και κυριαρχικά, με τθ διλωςθ τθσ βουλιςεωσ του 
αρμόδιου διοικθτικοφ οργάνου, ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που από τθ φφςθ των 
πραγμάτων αποκλείεται θ αυτεπάγγελτθ ενζργεια τθσ Διοίκθςθσ, αλλά απαιτείται 
προσ ζκδοςθ τθσ διοικθτικισ πράξθσ θ ςφμπραξθ του διοικοφμενου (π.χ. θ αίτθςθ για 
ζκδοςθ άδειασ λειτουργίασ επιχείρθςθσ παροχισ υπθρεςιϊν αςφαλείασ). 
 
Θ διοικθτικι πράξθ είναι διλωςθ βουλιςεωσ του αρμόδιου διοικθτικοφ οργάνου. 
Συνεπϊσ διοικθτικι πράξθ είναι όχι κάκε πράξθ του Κράτουσ που ζχει διοικθτικό 
περιεχόμενο, αλλά μόνο εκείνθ θ πράξθ που εκδίδεται από όργανο το οποίο ανικει 
οργανικά ςτθ διοικθτικι λειτουργία (τυπικό κριτιριο). 
 
Θ διοικθτικι πράξθ κακορίηει το ιςχφον δίκαιο τθσ ατομικισ περίπτωςθσ, ςε διάκριςθ 
με τουσ κανόνεσ δικαίου που αποςκοποφν να ιςχφςουν γενικά και αφθρθμζνα, ςε 
όςεσ περιπτϊςεισ φζρουν τα πραγματικά ςτοιχεία που απαιτοφνται. Ζτςι, θ διοικθτικι 
πράξθ μεςολαβεί μεταξφ του οικείου νόμου και των διοικοφμενων και κακιςτά 
δυνατι τθν εφαρμογι του νόμου ςε κάκε ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ. 
 

1.3 Θεμελιϊδεισ αρχζσ τθσ διοικθτικισ πράξθσ 

 
Η αρχι τθσ νομιμότθτασ περιλαμβάνει δφο διαφορετικζσ ζννοιεσ: α) οι ενζργειεσ των 
οργάνων του Κράτουσ πρζπει να μθν είναι αντίκετεσ προσ τουσ κανόνεσ του 
Συντάγματοσ, του Ευρωπαϊκοφ δικαίου και των νομοκετικϊν πράξεων και β) οι 
ενζργειεσ τθσ διοίκθςθσ να είναι ςφμφωνεσ ι να βρίςκονται ςε αρμονία με τουσ 
κανόνεσ αυτοφσ. Θ παράβαςθ τθσ αρχισ τθσ νομιμότθτασ εκφράηεται ςυνικωσ είτε με 
τθν ζκδοςθ πράξεων κατά παρζκκλιςθ των κειμζνων διατάξεων, είτε με παράλειψθ 
οφειλόμενθσ νόμιμθσ ενζργειασ, είτε με τθ μθ ςυμμόρφωςθ ςε δικαςτικζσ 
αποφάςεισ. Θ παραβίαςθ αυτισ τθσ υποχρζωςθσ γεννά ευκφνθ για κάκε αρμόδιο 
όργανο (βλ. και εκτελεςτικό του Συντάγματοσ Νόμο 3068/2002). Θ αρχι τθσ 
νομιμότθτασ δεςμεφει και τουσ Ο.Τ.Α. οι οποίοι εκ του άρκρου 102 παρ. 2 και 4 του 
Συντάγματοσ φζρουν και αυτοί τθν υποχρζωςθ ςυμμόρφωςθσ ςτισ δικαςτικζσ 
αποφάςεισ. Θ μθ ςυμμόρφωςθ οφείλεται ςυχνά ςε αδυναμία κατανόθςθσ του 
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διατακτικοφ τθσ απόφαςθσ είτε ςε απροκυμία τθσ διοίκθςθσ να επωμιςκεί ςυνικωσ 
το οικονομικό βάροσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ. 
 
Διακριτικι ευχζρεια ι εξουςία υπάρχει, όταν οι κανόνεσ που κακορίηουν τθν 
αρμοδιότθτα, δεν προκακορίηουν ακριβϊσ τθν ενζργεια του διοικθτικοφ οργάνου, 
αλλά του αφινουν ελευκερία δράςθσ. Θ αρμοδιότθτα ζχει το χαρακτιρα τθσ 
διακριτικισ ευχζρειασ, όταν το διοικθτικό όργανο: α) μπορεί, αλλά δεν ζχει 
υποχρζωςθ να εκδϊςει τθ διοικθτικι πράξθ, ι β) πρζπει να εκδϊςει τθν πράξθ, 
μπορεί όμωσ να κακορίηει κατά τθν κρίςθ του το χρονικό ςθμείο τθσ ζκδοςισ τθσ ι γ) 
μπορεί να επιλζξει μεταξφ περιςςότερων λφςεων. Θ δζςμευςθ τθσ διοίκθςθσ 
προζρχεται από το νόμο. Πμωσ, ο νομοκζτθσ δε μπορεί να προβλζψει εξαντλθτικά 
όλεσ τισ περιπτϊςεισ που μπορεί να προκφψουν ςτο μζλλον, γι’ αυτό ο νόμοσ άλλοτε 
δεςμεφει πλιρωσ τθ διοίκθςθ και άλλοτε τθσ παραχωρεί ελευκερία επιλογισ, ϊςτε να 
τθσ εξαςφαλίςει τθν ευελιξία και τθν προςαρμοςτικότθτα που είναι απαραίτθτεσ για 
τθν ορκι και δίκαιθ αντιμετϊπιςθ των ςυγκεκριμζνων περιςτατικϊν. Θ πλιρθσ 
δζςμευςθ (δεςμία αρμοδιότθτα) τθσ διοίκθςθσ προβλζπεται ςτο νόμο με εκφράςεισ 
όπωσ θ διοίκθςθ «οφείλει» ι «υποχρεοφται» ςε οριςμζνθ ςυμπεριφορά ι απλϊσ με 
τθ χριςθ του ενεςτϊτα χρόνου (π.χ. θ διοίκθςθ λαμβάνει το τάδε μζτρο). Θ ελευκερία 
δράςθσ τθσ διοίκθςθσ καλείται διακριτικι ευχζρεια (ι εξουςία) και προβλζπεται από 
το νόμο με εκφράςεισ όπωσ θ διοίκθςθ «δφναται», «δικαιοφται», «επιλζγει», 
«κρίνει», ενεργεί «κατά τθν κρίςθ τθσ». Αξίηει να επιςθμανκεί ότι το Συμβοφλιο τθσ 
Επικρατείασ με πλικοσ αποφάςεϊν του ζχει δεχκεί τθν άποψθ ότι ςε περίπτωςθ «μθ 
δθμιουργοφμενθσ δια του νόμου ςαφοφσ και επιτακτικισ δια τθν διοίκθςιν 
υποχρεϊςεωσ ςε οριςμζνθν ενζργεια αυτισ, τεκμαίρεται ότι αφτθ ανικει ςτθ 
διακριτικι αυτισ εξουςία» (ΣτΕ 07/29 και μεταγενζςτερεσ). Τοφτο ςθμαίνει ότι, αν δε 
ςυνάγεται με ςαφινεια από το νόμο ότι θ αρμοδιότθτα τθσ διοίκθςθσ είναι δεςμία, 
τότε είναι αποδεκτι θ διακριτικι ευχζρεια τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Θ διακριτικι 
ευχζρεια είναι πρωτίςτωσ θ νομικι δυνατότθτα τθσ διοίκθςθσ να επιλζγει ανάμεςα ςε 
διάφορεσ εξίςου νόμιμεσ λφςεισ (απόφαςθ για το αν, το πότε ι το πϊσ). Διακριτικι 
ευχζρεια είναι επίςθσ και θ νομικι δυνατότθτα τθσ διοίκθςθσ να εξειδικεφει τισ 
αόριςτεσ αξιολογικζσ ζννοιεσ, που ςυχνά χρθςιμοποιεί ο νομοκζτθσ, όπωσ είναι θ 
επιείκεια, τα χρθςτά ικθ, θ κοινωνικι ειρινθ, το δθμόςιο ςυμφζρον, θ δθμόςια τάξθ, 
θ διαταραχι τθσ κοινωνικοοικονομικισ ηωισ κ.λπ.. 
 
Πταν ο νόμοσ χορθγεί διακριτικι ευχζρεια, θ διοίκθςθ υποχρεοφται να κάνει χριςθ 
τθσ. Σε τρεισ ςυνικωσ περιπτϊςεισ θ διοίκθςθ, εςφαλμζνα, δεν κάνει χριςθ τθσ 
διακριτικισ ευχζρειασ: α) όταν αγνοεί ότι θ δράςθ τθσ πρζπει να πραγματοποιείται 
ςτο πλαίςιο τθσ διακριτικισ ευχζρειασ β) όταν υποτιμά τθν ζκταςθ τθσ διακριτικισ 
ευχζρειασ, και γ) όταν αποφαςίηει πάντοτε προσ μια κατεφκυνςθ. Αν θ διοίκθςθ 
ενιργθςε βάςει τθσ εςφαλμζνθσ αντίλθψθσ ότι ιταν δεςμευμζνθ προσ οριςμζνθ 
κατεφκυνςθ ενϊ ςτθν πραγματικότθτα μποροφςε να επιλζξει μεταξφ αυτισ ι άλλων 
λφςεων, υποπίπτει ςε κακι χριςθ διακριτικισ ευχζρειασ, με ςυνζπεια θ πράξθ τθσ να 
πάςχει ακυρότθτα και να πρζπει να επαναλθφκεί με βάςθ τθν αρχι τθσ διακριτικισ 
ευχζρειασ. 
 
Η αρχι τθσ χρθςτισ διοίκθςθσ επιβάλλει ςτα διοικθτικά όργανα, να αςκοφν τισ 
αρμοδιότθτζσ τουσ ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ χρθςτισ και καλόπιςτθσ διοίκθςθσ, 
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ϊςτε κατά τθν εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων να αποφεφγονται οι ανεπιεικείσ ι 
και δογματικζσ ερμθνείεσ. Ουςιαςτικά όμωσ, θ ζννοια τθσ χρθςτισ διοίκθςθσ 
παραμζνει μια πολφ γενικι και αόριςτθ αρχι. Το ΣτΕ τθν ορίηει αρνθτικά, 
χαρακτθρίηοντασ οριςμζνεσ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ διοίκθςθσ ωσ αντικείμενεσ 
ςτθν αρχι τθσ χρθςτισ (ι εφρυκμθσ) διοίκθςθσ (ΣτΕ 620/33, 1382/48, 1810/57 .). Θ 
διακριτικι ευχζρεια δεν επιτρζπει ςτθ διοίκθςθ να ταλαιπωρεί χωρίσ λόγο τον πολίτθ. 
Αντικζτωσ, ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ χρθςτισ διοίκθςθσ, ιδίωσ όταν θ διοίκθςθ δρα 
ςτο πλαίςιο τθσ διακριτικισ τθσ ευχζρειασ, οφείλει να διαφυλάςςει τα ζννομα 
ςυμφζροντα του πολίτθ και να τον διευκολφνει ςτθν άςκθςθ των δικαιωμάτων του. 
 
Η αρχι τθσ επιείκειασ αποτελεί ειδικι εκδιλωςθ τθσ αρχισ τθσ χρθςτισ διοίκθςθσ, 
υπό τθν ζννοια τθσ προςταςίασ των δικαιωμάτων των διοικοφμενων, κυρίωσ των 
οικονομικϊσ αςκενεςτζρων. Θ αρχι τθσ επιείκειασ εφαρμόηεται ιδιαιτζρωσ όταν θ 
διοίκθςθ πρόκειται να λάβει επαχκι μζτρα για τον πολίτθ. 
 
Σφμφωνα με τθν αρχι τθσ καλισ πίςτθσ, θ διοίκθςθ δε δικαιοφται να εκμεταλλευκεί 
μια κατάςταςθ, ςτθν οποία ο διοικοφμενοσ ζχει περιζλκει λόγω πλάνθσ, απάτθσ ι 
απειλισ. Κατά μείηονα λόγο, δεν επιτρζπεται ςτθ διοίκθςθ να δθμιουργεί θ ίδια 
τζτοιεσ καταςτάςεισ. Ρεραιτζρω, το ΣτΕ δζχεται ότι θ διοίκθςθ δε δικαιοφται, λόγω 
δικϊν τθσ παραλείψεων, για τισ οποίεσ δεν είναι υπαίτιοσ ο πολίτθσ, να αγνοιςει μια 
ευνοϊκι γι’ αυτόν πραγματικι κατάςταςθ, που ζχει διαρκζςει επί ικανό χρονικό 
διάςτθμα, για να αρνθκεί αιφνιδίωσ ςτον πολίτθ τα υπζρ αυτοφ ωφελιματα ι τισ 
ευνοϊκζσ γι’ αυτόν νόμιμεσ ςυνζπειεσ που ζχουν προκφψει από αυτιν τθν κατάςταςθ. 
Εάν θ διοίκθςθ ζχει παραβεί αυτόν τον κανόνα, ενδεχομζνωσ κεμελιϊνεται κρατικι 
ευκφνθ προσ αποηθμίωςθ. 
 
Η αρχι τθσ δικαιολογθμζνθσ εμπιςτοςφνθσ του πολίτθ είναι ςυγγενισ προσ τθν αρχι 
τθσ καλισ πίςτθσ. Θ διοίκθςθ παραβαίνει τθν αρχι τθσ καλισ πίςτθσ, όταν ενεργεί 
κατά τρόπο αντίκετο προσ τισ προςδοκίεσ που θ ίδια ζχει δθμιουργιςει ςτον πολίτθ. 
Σφμφωνα με τα προθγοφμενα, θ διοίκθςθ λειτουργεί κακόπιςτα, όταν λόγου χάρθ 
αίρει εκ των υςτζρων, αιφνιδίωσ ι χωρίσ προειδοποίθςθ, κίνθτρα που προζβλεψε ο 
νόμοσ για να προκαλζςει οριςμζνθ ςυμπεριφορά του πολίτθ ι όταν θ ςυμπεριφορά 
τθσ ίδιασ αντίκειται ςε υποςχζςεισ ι επίςθμεσ πλθροφορίεσ των αρμοδίων αρχϊν ι 
πλθροφορίεσ τθ χοριγθςθ των οποίων προβλζπει ο νόμοσ. H δικαιολογθμζνθ 
εμπιςτοςφνθ, τθν οποία τρζφει ο πολίτθσ ζναντι τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, ςυνίςταται 
ςτθν εφλογθ πεποίκθςθ που αυτόσ ζχει διαμορφϊςει, ότι μια πραγματικι κατάςταςθ 
που τον αφορά κα ςυνεχιςτεί και ςτο μζλλον με τον ίδιο τρόπο. 
 
Μεταξφ των περιςςοτζρων μζτρων, που θ διοίκθςθ διακζτει, για τθν πραγματοποίθςθ 
των ςκοπϊν τθσ, οφείλει να επιλζγει τα λιγότερο επαχκι για τον πολίτθ, ςφμφωνα με 
τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ. Ρρζπει να υπάρχει εφλογθ ςχζςθ μεταξφ του 
ςυγκεκριμζνου διοικθτικοφ μζτρου και του επιδιωκόμενου ςκοποφ. Θ ςχζςθ αυτι 
υπάρχει μόνο όταν το λαμβανόμενο μζτρο: α) είναι πρόςφορο για τθν επίτευξθ του 
επιδιωκόμενου ςκοποφ, β) ςυνεπάγεται τα λιγότερα μειονεκτιματα για τον πολίτθ και 
γ) οι επαχκείσ για τον πολίτθ ςυνζπειεσ δεν είναι προφανϊσ δυςανάλογεσ προσ τα 
πλεονεκτιματα που αντλεί το κοινωνικό ςφνολο. Θ αρχι τθσ αναλογικότθτασ 
κατοχυρϊκθκε ρθτά ςτο Σφνταγμα (άρκρο 25 παρ.1) με τθν ανακεϊρθςθ του 2001. 
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Σφμφωνα με τθν αρχι τθσ ιςότθτασ, θ διοίκθςθ υποχρεοφται να αντιμετωπίηει όμοιεσ 
περιπτϊςεισ με τον ίδιο τρόπο και διαφορετικζσ περιπτϊςεισ με διαφορετικό τρόπο. 
Θ διοίκθςθ δε μπορεί να κρίνει με διαφορετικά κριτιρια δφο αιτιςεισ που 
υποβλικθκαν ταυτόχρονα και βαςίηονται ςτα ίδια πραγματικά περιςτατικά (ΣτΕ 
729/1937). Λςότθτα υπάρχει μόνο ςτθ νομιμότθτα και όχι ςτθν παρανομία. Το γεγονόσ 
ότι θ διοίκθςθ δεν εφάρμοςε ι παρζβθ το νόμο ςε άλλθ περίπτωςθ, δε δθμιουργεί 
υποχρζωςι τθσ να μθν τον εφαρμόςει και ςτθ νζα όμοια περίπτωςθ ι να επαναλάβει 
τθν παράλειψθ (ΣτΕ 1776/1953, 745/1954). 
 

1.4 Διακρίςεισ των διοικθτικϊν πράξεων 

 
Κανονιςτικζσ με τισ οποίεσ κεςπίηονται απρόςωποι και γενικοί κανόνεσ. 
 
Ατομικζσ, οι οποίεσ είναι δυνατό να αφοροφν ζνα ι περιςςότερα πρόςωπα και να 
κακορίηουν τθν εφαρμογι των κανόνων του διοικθτικοφ δικαίου.  
 
υςτατικζσ είναι οι ατομικζσ διοικθτικζσ πράξεισ με τισ οποίεσ ιδρφεται, αλλοιϊνεται 
ι καταργείται δικαίωμα ι υποχρζωςθ προςϊπων. 
 
Διαπιςτωτικζσ είναι οι διοικθτικζσ πράξεισ με τισ οποίεσ δεςμευτικά διαπιςτϊνονται 
νομικά ςθμαντικζσ ιδιότθτεσ προςϊπων ι πραγμάτων κατ’ εφαρμογι του ιςχφοντοσ 
δικαίου.  
 
Επωφελείσ για το διοικοφμενο είναι οι διοικθτικζσ πράξεισ με τισ οποίεσ 
δθμιουργοφνται δικαιϊματα ι ιδρφονται οριςμζνεσ υποχρεϊςεισ για ζνα δθμόςιο 
νομικό πρόςωπο υπζρ των διοικοφμενων. Επαχκείσ για το διοικοφμενο είναι οι 
διοικθτικζσ πράξεισ με τισ οποίεσ επιβάλλονται υποχρεϊςεισ για κετικι ενζργεια ι 
παράλειψθ ι καταργοφνται δικαιϊματα παρά τθ κζλθςθ του διοικοφμενου.  
 
Θετικζσ είναι οι ςυςτατικζσ ι διαπιςτωτικζσ ατομικζσ διοικθτικζσ πράξεισ που 
εκδίδονται είτε αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν αιτιςεωσ του διοικοφμενου, και δζχονται 
τθν αίτθςθ ι ζγκριςθ. Αρνθτικζσ είναι οι ςυςτατικζσ ι διαπιςτωτικζσ διοικθτικζσ 
πράξεισ με τισ οποίεσ απορρίπτεται το αίτθμα για ζκδοςθ κετικισ πράξεωσ.  
 
Εκτελεςτζσ διοικθτικζσ πράξεισ είναι εκείνεσ που παράγουν άμεςα ζννομα 
αποτελζςματα, δθλαδι δθμιουργοφν δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ διοικθτικισ 
φφςεωσ για τθν πολιτεία και το διοικοφμενο. Ρροσ το χαρακτθριςμό μιασ διοικθτικισ 
πράξεωσ ωσ εκτελεςτισ, ςυνδζεται και το επιτρεπτό αςκιςεωσ κατ’ αυτισ αιτιςεωσ 
ακυρϊςεωσ ενϊπιον των διοικθτικϊν δικαςτθρίων. Μθ εκτελεςτζσ είναι οι πράξεισ 
τθσ διοικιςεωσ από τισ οποίεσ λείπει το ςτοιχείο του κακοριςμοφ του δικαίου ςε 
γενικι ι ατομικι εφαρμογι του νόμου (π.χ. εγκφκλιεσ οδθγίεσ, ςυςτάςεισ, απλζσ 
γνωμοδοτιςεισ, βεβαιωτικζσ πράξεισ). 
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1.5 Περιεχόμενο και τφποσ τθσ διοικθτικισ πράξθσ 

 
Θ διοικθτικι πράξθ είναι ζγγραφθ, αναφζρει τθν εκδοφςα αρχι και τισ 
εφαρμοηόμενεσ διατάξεισ, φζρει χρονολογία, κακϊσ και υπογραφι του αρμόδιου 
οργάνου. Στθν ατομικι διοικθτικι πράξθ αναφζρεται επίςθσ, θ δυνατότθτα άςκθςθσ 
ειδικισ διοικθτικισ ι ενδικοφανοφσ προςφυγισ, γίνεται μνεία του αρμόδιου για τθν 
εξζταςι τθσ οργάνου, τθσ προκεςμίασ, κακϊσ και των ςυνεπειϊν παράλειψθσ τθσ 
άςκθςισ τθσ. Ρροςφυγι που αςκείται, ςφμφωνα με τισ προαναφερόμενεσ 
πλθροφορίεσ τθσ υπθρεςίασ, δε μπορεί να παραγάγει ςυνζπειεσ ςε βάροσ του 
προςφεφγοντοσ. Θ παράλειψθ αναφοράσ των εφαρμοηόμενων διατάξεων και των 
ςτοιχείων που αφοροφν ςτθν προςφυγι, δεν επάγεται ακυρότθτα τθσ πράξθσ. 
Ειδικότερα, ςε ό,τι αφορά ςτισ επαχκείσ ατομικζσ διοικθτικζσ πράξεισ, απαραίτθτθ 
είναι θ κατά το άρκρο 20, παρ. 2 του Συντάγματοσ άςκθςθ του δικαιϊματοσ 
προθγοφμενθσ ακρόαςθσ από το διοικοφμενο ςε βάροσ του οποίου εκδόκθκε θ 
πράξθ. Θ ατομικι διοικθτικι πράξθ δφναται κατ’ εξαίρεςθ να είναι προφορικι, 
εφόςον αυτό είναι αναγκαίο προσ επίτευξθ του επιδιωκόμενου με αυτιν ςκοποφ. 
Ρροσ τοφτο, επιτρζπεται επίςθσ, θ χριςθ ςυμβόλων, εφόςον οι αποδζκτεσ τθσ πράξθσ 
ζχουν τθ δυνατότθτα να κατανοιςουν το περιεχόμενό τθσ. 
 

1.6 Ιςχφσ διοικθτικϊν πράξεων 

 
Οι διοικθτικζσ πράξεισ ιςχφουν κατά κανόνα από το χρόνο ζκδοςισ τουσ. Οι 
κανονιςτικζσ πράξεισ ιςχφουν από τθ δθμοςίευςθ τουσ ςτο Φ.Ε.Κ.. Οι ατομικζσ 
διοικθτικζσ πράξεισ ιςχφουν από τθν κοινοποίθςι τουσ. Υπάρχουν και κάποιεσ 
ατομικζσ διοικθτικζσ πράξεισ που πρζπει να δθμοςιεφονται ςε Φ.Ε.Κ. και ζχουν ιςχφ 
από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ. 
 
Κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι οι πράξεισ που περιγράφονται ςτο ν.3861/2010 (Α’ 112) 
και δθμοςιεφονται ςε Φ.Ε.Κ. πρζπει να αναρτϊνται και ςτο διαδίκτυο με ζναρξθ 
ιςχφοσ τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτο Φ.Ε.Κ.. Πςον αφορά τισ πράξεισ που 
περιγράφονται ςτον ίδιο νόμο και δεν δθμοςιεφονται ςε Φ.Ε.Κ., θ παράλειψθ 
ανάρτθςισ τουσ ςτο διαδίκτυο ςυνεπάγεται τθν ζλλειψθ νομικισ ιςχφοσ αυτϊν με 
αποτζλεςμα να μθν εκτελοφνται και να μθν παράγουν ζννομα αποτελζςματα. 
 

1.7 Αιτιολογία τθσ ατομικισ διοικθτικισ πράξθσ 

 
Πλεσ οι διοικθτικζσ πράξεισ πρζπει να φζρουν αιτιολογία, θ οποία να περιλαμβάνει τθ 
διαπίςτωςθ τθσ ςυνδρομισ των κατά νόμο προχποκζςεων για τθν ζκδοςι τουσ 
(Κ.Δ.Δ. άρκρο 17). Θ ανάγκθ αιτιολογίασ απορρζει από τθν αρχι τθσ νομιμότθτασ και 
τθν ανάγκθ ςεβαςμοφ των δικαιωμάτων και ςυμφερόντων των διοικουμζνων. Στθν 
περίπτωςθ που θ αιτιολογία προβλζπεται ρθτά από το νόμο, ςυνιςτά ουςιϊδθ τφπο 
τθσ πράξθσ και πρζπει να περιζχεται ζςτω και ςυνοπτικά ςτο ςϊμα τθσ. Στθν 
περίπτωςθ των δυςμενϊν πράξεων δεν απαιτείται ρθτι πρόβλεψθ, κακϊσ θ ανάγκθ 
αιτιολογίασ προκφπτει από τθ φφςθ τθσ πράξθσ. Ραρότι θ αιτιολογία τθσ διοικθτικισ 
πράξθσ δεν είναι απαραίτθτο να περιζχεται ςτο ςϊμα τθσ, πρζπει τουλάχιςτον να 
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προκφπτει από τα ςτοιχεία του φακζλου που τθ ςυνοδεφουν (ΣτΕ 2096/2002). 
Ραράλειψι τθσ ςυνιςτά ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ παράβαςθ ουςιϊδουσ τφπου τθσ 
διαδικαςίασ, ενϊ ςτθ δεφτερθ παράβαςθ κατ’ ουςία διάταξθσ νόμου. 
 
Θ αιτιολογία για να είναι νόμιμθ οφείλει να είναι ςαφισ, ειδικι και επαρκισ. Οι 
κρίςιμεσ και εφαρμοςτζεσ διατάξεισ του νόμου οφείλουν να ςυςχετίηονται με τα 
δεδομζνα τθσ ςυγκεκριμζνθσ περίπτωςθσ (ΣτΕ 1116/1962 και 2176/1962). Απλι 
παράκεςθ ςκζψεων ι των διατάξεων του νόμου δε ςυνιςτά νόμιμθ αιτιολογία, 
κακιςτά το δικαςτικό ζλεγχο ανζφικτο και οδθγεί ςτθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ (ΣτΕ 
815/1964, 880/1970, 128/1964, 190/1963). Λδιαίτερα επιτακτικι είναι θ ανάγκθ 
αιτιολογίασ των δυςμενϊν ατομικϊν διοικθτικϊν πράξεων. 1 
 

1.8 Δθμοςίευςθ τθσ διοικθτικισ πράξθσ 

 
Θ ατομικι διοικθτικι πράξθ τελειοφται με τθν υπογραφι και τθ χρονολόγθςι τθσ, ι 
τθ δθμοςίευςι τθσ αν είναι να δθμοςιευτεί κατά νόμο. Θ κανονιςτικι διοικθτικι 
πράξθ τελειοφται με τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, εκτόσ αν 
προβλζπεται ειδικόσ τρόποσ δθμοςιότθτασ. Στθν περίπτωςθ τθσ δθμοςίευςθσ ςτθν 
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, ωσ θμερομθνία δθμοςίευςθσ λαμβάνεται εκείνθ τθν 
οποία φζρει το ςχετικό φφλλο τθσ Εφθμερίδασ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κατά τθν 
θμερομθνία αυτι είναι δυνατι θ χοριγθςθ αντιτφπου του φφλλου ι κεωρθμζνου 
φωτοαντιγράφου του οικείου δοκιμίου ςε κάκε ενδιαφερόμενο. Οι αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ υποχρεοφνται να χορθγοφν βεβαίωςθ για τθ ςυνδρομι τθσ προθγοφμενθσ 
προχπόκεςθσ ι για τθν πραγματοποίθςθ τθσ δθμοςίευςθσ με άλλο νόμιμο τρόπο. Αν 
το κείμενο που δθμοςιεφκθκε ζχει γραφικά ι λογιςτικά ςφάλματα, επιτρζπεται θ 
δθμοςίευςθ διόρκωςισ του, θ οποία και περιορίηεται αποκλειςτικά ςτα ςφάλματα 
αυτά.  
 

1.9 Η κοινοποίθςθ τθσ ατομικισ διοικθτικισ πράξθσ 

 
Θ ατομικι διοικθτικι πράξθ κοινοποιείται ςτο πρόςωπο ςτο οποίο αφορά. Με τθν 
επιφφλαξθ των τυχόν οριηόμενων ςε ειδικζσ διατάξεισ, θ κοινοποίθςθ 
πραγματοποιείται με κάκε πρόςφορο τρόπο. 
 

1.10 Η γνωμοδότθςθ ι πρόταςθ για τθν ζκδοςθ διοικθτικισ πράξθσ 

 
Ππου ο νόμοσ, για τθν ζκδοςθ διοικθτικισ πράξθσ, προβλζπει προθγοφμενθ γνϊμθ 
(απλι ι ςφμφωνθ) ι πρόταςθ άλλου οργάνου, θ μεν γνϊμθ διατυπϊνεται φςτερα 

                                                 
1 Αηηηνινγεηέεο είλαη εθ ηεο θχζεψο ηνπο φιεο νη πξάμεηο ησλ νπνίσλ ν έιεγρνο είλαη αδχλαηνο ή 

αηειήο ρσξίο ηελ αλαθνξά ησλ ιφγσλ πνπ ηηο ζηήξημαλ, εηδηθά δε νη πξάμεηο πνπ είλαη δπζκελείο 

γηα ηνπο ηδηψηεο (ΠηΔ 2309/1967, 470/1970), δειαδή νη πξάμεηο πνπ απνξξίπηνπλ αίηεκα 
(πιήξσο ή κεξηθψο), επηβάιινπλ ππνρξέσζε ή θαηαξγνχλ ή πεξηνξίδνπλ ζεκειηψδε ειεπζεξία ή 

άιιν δηθαίσκα, ή αλαθαινχλ επκελή γη’ απηφλ δηνηθεηηθή πξάμε ή ρνξεγνχλ πιενλέθηεκα ζε 
αληαγσληδφκελν ή ζπλππνςήθην. 
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από ερϊτθμα του οργάνου που ζχει τθν αποφαςιςτικι αρμοδιότθτα, θ δε πρόταςθ 
υποβάλλεται με πρωτοβουλία του προτείνοντοσ οργάνου. Θ γνϊμθ ι θ πρόταςθ, 
πρζπει να είναι ζγγραφθ, αιτιολογθμζνθ και επίκαιρθ κατά το περιεχόμενό τθσ. Το 
όργανο που ζχει τθν αποφαςιςτικι αρμοδιότθτα δε μπορεί να εκδϊςει πράξθ με 
περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό τθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ ι τθσ πρόταςθσ. Θ μθ 
αποδοχι τθσ κετικισ ςφμφωνθσ γνϊμθσ ι τθσ πρόταςθσ, κακϊσ και θ απόκλιςθ από 
τθν απλι γνϊμθ, πρζπει να αιτιολογοφνται ειδικϊσ. Το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ 
διοικθτικισ πράξθσ όργανο μπορεί να ηθτιςει τθ γνϊμθ άλλου οργάνου οικειοκελϊσ. 
Στθν περίπτωςθ αυτι, εφαρμόηονται όςα ιςχφουν για τθν απλι γνϊμθ. Αν θ απλι 
γνϊμθ δεν υποβλθκεί μζςα ςτθν προκεςμία που ζχει τυχόν ταχκεί προσ τοφτο από το 
νόμο ι από το αποφαςίηον όργανο, ι ςε κάκε περίπτωςθ μζςα ςε εφλογο χρόνο, θ 
διοικθτικι πράξθ μπορεί να εκδοκεί και χωρίσ αυτιν.  
 

1.11 Η ανάκλθςθ τθσ ατομικισ διοικθτικισ πράξθσ 

 
Ανάκλθςθ είναι θ διοικθτικι πράξθ, με τθν οποία αίρεται θ ιςχφσ για το μζλλον ι 
αναδρομικϊσ, μιασ άλλθσ διοικθτικισ πράξθσ. Γενικά, ζχει υποςτθριχκεί ότι θ 
διοίκθςθ ζχει πάντοτε διακριτικι ευχζρεια να ανακαλεί τισ πράξεισ τθσ. Ωςτόςο, είναι 
υποχρεωμζνθ να τισ ανακαλεί: α) όταν αυτό προβλζπεται ρθτϊσ από διάταξθ, β) όταν 
οφείλει να ςυμμορφωκεί ςε ακυρωτικι δικαςτικι απόφαςθ, το περιεχόμενο τθσ 
οποίασ επιβάλλει τθν ανάκλθςθ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, θ διοίκθςθ οφείλει να 
εκδϊςει νζα διοικθτικι πράξθ, με περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό τθσ 
προθγοφμενθσ. Ενδζχεται όμωσ, όταν ανακλθκεί μια ατομικι διοικθτικι πράξθ, να 
αναβιϊςει θ προϊςχφουςα, εφόςον υπάρχει τζτοια. Στθ δε περίπτωςθ τθσ ςφνκετθσ 
διοικθτικισ ενζργειασ, αναβιϊνει θ πράξθ που ζχει εκδοκεί ςτο αμζςωσ προθγοφμενο 
ςτάδιο. 
 
Ανακαλείται τόςο θ παράνομθ όςο και θ νόμιμθ διοικθτικι πράξθ:  
 

α) Ανάκλθςθ νόμιμθσ διοικθτικισ πράξθσ. Κατά κανόνα οι νόμιμεσ, επωφελείσ 
για τον πολίτθ διοικθτικζσ πράξεισ δεν ανακαλοφνται. Θ διοίκθςθ, όμωσ, μπορεί να 
ανακαλζςει και νόμιμεσ επωφελείσ διοικθτικζσ πράξεισ: α) για λόγουσ δθμοςίου 
ςυμφζροντοσ, β) όταν ςυναινεί ο διοικοφμενοσ, γ) όταν θ πράξθ ζχει εκδοκεί με 
επιφφλαξθ ανάκλθςθσ, δ) όταν ο διοικοφμενοσ δε ςυμμορφϊνεται με όρουσ που 
ςυνοδεφουν τθν πράξθ. Αντίςτροφα, οι νόμιμεσ διοικθτικζσ πράξεισ, που είναι 
δυςμενείσ για τον πολίτθ, είναι κατά κανόνα ανακλθτζσ. 

β) Ανάκλθςθ παράνομθσ διοικθτικισ πράξθσ. Οι παράνομεσ ατομικζσ 
επωφελείσ (για τουσ πολίτεσ) διοικθτικζσ πράξεισ ανακαλοφνται εντόσ ευλόγου 
χρόνου (Α.Ν. 261/1968), ο οποίοσ δε μπορεί να υπερβαίνει τα 5 χρόνια. Ωςτόςο, θ 
διοίκθςθ μπορεί να ανακαλζςει διοικθτικι πράξθ επωφελι για τον πολίτθ και πζραν 
του ευλόγου χρόνου όταν: α) θ ζκδοςι τθσ οφείλεται ςε απατθλι ενζργεια του 
διοικοφμενου, ο οποίοσ ενιργθςε δολίωσ παρουςιάηοντασ ψευδι ι πλαςτά ςτοιχεία, 
β) οφείλει να ςυμμορφωκεί ςε ακυρωτικι απόφαςθ δικαςτθρίου και γ) υφίςταται 
επιτακτικόσ λόγοσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 
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Οι παράνομεσ δυςμενείσ για τουσ πολίτεσ διοικθτικζσ πράξεισ μποροφν να 
ανακαλοφνται οποτεδιποτε. 
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2. Ρρόςβαςθ ςε διοικθτικά ζγγραφα – 
χοριγθςθ αντιγράφων εγγράφων 

 

2.1 Θεςμικό πλαίςιο 

 
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του ν.2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα 
Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 45), όπωσ αυτζσ ςυμπλθρϊκθκαν 
από τισ διατάξεισ τθσ παρ.2 του άρκρου 8 του ν.2880/2001 (Α’ 9) και 
αντικαταςτάκθκαν με αυτζσ τθσ παρ.2 του άρκρου 11 του ν.3230/2004 (Α’ 44), 
ςχετικά με τθν πρόςβαςθ ςε ζγγραφα, ιςχφουν τα ακόλουκα: 
 

1. Κάκε ενδιαφερόμενοσ ζχει το δικαίωμα, φςτερα από γραπτι αίτθςι του, να 
λαμβάνει γνϊςθ των διοικθτικϊν εγγράφων. Ωσ διοικθτικά ζγγραφα νοοφνται 
όςα ςυντάςςονται από τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, όπωσ εκκζςεισ, μελζτεσ, 
πρακτικά, ςτατιςτικά ςτοιχεία, εγκφκλιεσ οδθγίεσ, απαντιςεισ τθσ Διοίκθςθσ, 
γνωμοδοτιςεισ και αποφάςεισ. 

2. Με τθν υπ’ αρικμ. 383/2000 γνωμοδότθςθ του Β’ Τμιματοσ του Νομικοφ 
Συμβουλίου του Κράτουσ, διευκρινίηεται ειδικότερα θ ζννοια και το 
περιεχόμενο του διοικθτικοφ εγγράφου. Ζτςι, «… θ απαρίκμθςθ είναι 
ενδεικτικι, διότι ουςιαςτικά με τον όρο διοικθτικό ζγγραφο εννοείται όχι μόνο 
το ζγγραφο με τθ ςτενι ζννοια του όρου, αλλά ό,τι υπάρχει μζςα ςτα αρχεία 
τθσ διοίκθςθσ. Ωςτόςο, κρίνεται αναγκαίο να διευκρινιςτεί ότι ωσ ζγγραφο (ι 
διοικθτικό ςτοιχείο) πρζπει να κεωρθκεί μόνο εκείνο του οποίου ζχει 
τελειωκεί θ διαδικαςία τθσ ζκδοςθσ ι τουλάχιςτον τθσ κατάρτιςθσ (ςχζδιο) και 
όχι εκείνο το ςχζδιο ι τμιμα τοφτου που βρίςκεται ακόμθ ςτο ςτάδιο τθσ 
επεξεργαςίασ και ςυνεπϊσ δεν ζχει οριςτικοποιθκεί το περιεχόμενό του. 
Σθμειϊνεται ότι για τθν ολοκλιρωςθ του διοικθτικοφ εγγράφου απαιτείται 
αυτό να πρωτοκολλθκεί και να υπογραφεί, οπότε και απαγορεφεται κάκε 
επζμβαςθ προσ αλλοίωςθ του περιεχομζνου του ςφμφωνα με το άρκρο 242 
παρ. 2 του Ποινικοφ Κϊδικα.» Επίςθσ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. 620/1999 
γνωμοδότθςθ του Ε’ Τμιματοσ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ, 
«διοικθτικά ζγγραφα κατά τθν ζννοια και το ςκοπό του νόμου κα πρζπει να 
κεωρθκοφν και τα μθ προερχόμενα μεν από δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, αλλά 
χρθςιμοποιθκζντα ι λθφκζντα υπ’ όψιν για τον κακοριςμό τθσ διοικθτικισ 
δράςεωσ, ι τθν διαμόρφωςθ γνϊμθσ ι κρίςεωσ διοικθτικοφ οργάνου». 

3. Ρεραιτζρω, δυνάμει τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 5 του ν.2690/1999, 
«όποιοσ ζχει ειδικό ζννομο ςυμφζρον δικαιοφται, φςτερα από γραπτι αίτθςι 
του, να λαμβάνει γνϊςθ των ιδιωτικϊν εγγράφων που φυλάςςονται ςτισ 
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και είναι ςχετικά με υπόκεςι του θ οποία εκκρεμεί ςε 
αυτζσ ι ζχει διεκπεραιωκεί από αυτζσ». Από το ςυνδυαςμό των δφο 
προαναφερκειςϊν διατάξεων, ςυνάγεται ότι για να λάβει γνϊςθ ο εκάςτοτε 
ενδιαφερόμενοσ των διοικθτικϊν εγγράφων, απαραίτθτθ και μόνθ 
προχπόκεςθ είναι θ γραπτι αίτθςι του, με τθν επίκλθςθ απλοφ ευλόγου 
ενδιαφζροντοσ, χωρίσ να είναι υποχρεωμζνοσ να κεμελιϊςει ζννομο 
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ςυμφζρον. Ωσ εφλογο ενδιαφζρον, νοείται, ςφμφωνα με τθν αρικμ. 1214/2000 
απόφαςθ του Δ’ τμιματοσ του ΣτΕ, εκείνο το οποίο προκφπτει, κατά τρόπο 
αντικειμενικό, από τθν φπαρξθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ, προςωπικισ εννόμου 
ςχζςεωσ, ςυνδεόμενθσ με το περιεχόμενο των διοικθτικϊν ςτοιχείων ςτα 
οποία ηθτείται θ πρόςβαςθ και όχι το ενδιαφζρον κάκε πολίτθ για τθν 
εφρυκμθ άςκθςθ των γενικϊν κακθκόντων τθσ Διοίκθςθσ και τθν τιρθςθ των 
νόμων.  

4. Το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςε διοικθτικά ζγγραφα δεν υφίςταται – και άρα θ 
διοικθτικι Αρχι υποχρεοφται να μθν το χορθγιςει – ςτισ περιπτϊςεισ που το 
ζγγραφο αφορά ιδιωτικι ι οικογενειακι ηωι τρίτου, ι αν παραβλάπτεται 
απόρρθτο το οποίο προβλζπεται από ειδικζσ διατάξεισ. Επίςθσ, θ αρμόδια 
διοικθτικι αρχι μπορεί, κατά τθν κρίςθ τθσ, να αρνθκεί τθν ικανοποίθςθ του 
δικαιϊματοσ τοφτου αν το ζγγραφο αναφζρεται ςτισ ςυηθτιςεισ του 
Υπουργικοφ Συμβουλίου, ι αν θ ικανοποίθςθ του δικαιϊματοσ αυτοφ είναι 
δυνατό να δυςχεράνει ουςιωδϊσ τθν ζρευνα δικαςτικϊν, αςτυνομικϊν ι 
ςτρατιωτικϊν αρχϊν ςχετικϊσ με τθν τζλεςθ εγκλιματοσ ι διοικθτικισ 
παράβαςθσ.  

5. Το δικαίωμα των παραγράφων 1 και 3 αςκείται: α) με μελζτθ του εγγράφου 
ςτο κατάςτθμα τθσ υπθρεςίασ ι β) με χοριγθςθ αντιγράφου, εκτόσ αν θ 
αναπαραγωγι τοφτου μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Θ ςχετικι δαπάνθ 
αναπαραγωγισ βαρφνει τον αιτοφντα, εκτόσ αν ο νόμοσ ορίηει διαφορετικά. Αν 
πρόκειται για πλθροφορίεσ ιατρικοφ χαρακτιρα, αυτζσ γνωςτοποιοφνται ςτον 
αιτοφντα με τθ βοικεια γιατροφ, οποίοσ ορίηεται για το ςκοπό αυτόν. 

6. Θ άςκθςθ του κατά τισ παραγράφουσ 1 και 3 δικαιϊματοσ γίνεται με τθν 
επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ τυχόν δικαιωμάτων πνευματικισ ι βιομθχανικισ 
ιδιοκτθςίασ. 

7. Θ χρονικι προκεςμία για τθ χοριγθςθ εγγράφων κατά τισ παραγράφουσ 1 και 
3 ι τθν αιτιολογθμζνθ απόρριψθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ του πολίτθ είναι είκοςι 
(20) θμζρεσ. 

 
Με τθν παρ. 1 του άρκρου 7 του ν.4325/2015 (Α’ 47), οι ανωτζρω διατάξεισ 
εφαρμόηονται αναλόγωσ και ςτα Ν.Ρ.Λ.Δ. που ανικουν ςτο κράτοσ ι επιχορθγοφνται 
τακτικϊσ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ από κρατικοφσ πόρουσ κατά 50% 
τουλάχιςτον του ετιςιου προχπολογιςμοφ τουσ, ςτα Ν.Ρ.Λ.Δ. και τισ Δθμόςιεσ 
Επιχειριςεισ και Οργανιςμοφσ (ΔΕΚΟ) του Κεφαλαίου Αϋ του Ν.3429/2005, κακϊσ και 
ςτα νομικά πρόςωπα και τισ επιχειριςεισ των Ο.Τ.Α., εντόσ ι εκτόσ τθσ Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ. 

2.2 Κατθγορίεσ των εγγράφων 

 
Τα ζγγραφα διακρίνονται ςε: 
 

 Δθμόςια: είναι εκείνα που ζχουν ςυνταχκεί κατά τουσ νόμιμουσ τφπουσ από 
τον κακ’ φλθν και κατά τόπον αρμόδιο δθμόςιο υπάλλθλο ι λειτουργό ι 
πρόςωπο που αςκεί δθμόςια υπθρεςία ι λειτουργία (άρκρο 438 του Κϊδικα 
Ρολιτικισ Δικονομίασ).  
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 Διοικθτικά: είναι εκείνα που ςυντάςςονται από τισ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ (άρκρο 
5 παρ. 1 ν.2690/99 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και 
άλλεσ διατάξεισ»). Είναι ειδικότερθ κατθγορία των δθμόςιων εγγράφων. Είναι, 
ενδεικτικά: οι εκκζςεισ, μελζτεσ, πρακτικά, ςτατιςτικά ςτοιχεία, εγκφκλιεσ 
οδθγίεσ, απαντιςεισ τθσ Διοίκθςθσ, γνωμοδοτιςεισ και αποφάςεισ. Θ 
απαρίκμθςθ ςτο νόμο είναι ενδεικτικι. 

 
Εξάλλου, διοικθτικά ζγγραφα, κατά τθν ζννοια και το ςκοπό των διατάξεων του 
νόμου, ςχετικά με τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ των πολιτϊν ςε αυτά, λογίηονται και τα 
μθ προερχόμενα από δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, αλλά κάκε ζγγραφο που υπάρχει μζςα ςτα 
αρχεία τθσ υπθρεςίασ, χρθςιμοποιθκζν ι λθφκζν υπ’ όψιν για τον κακοριςμό τθσ 
διοικθτικισ δράςεωσ ι τθ διαμόρφωςθ γνϊμθσ ι κρίςεωσ διοικθτικοφ οργάνου 
(620/99 Γνωμοδότθςθ του Ε’ Τμιματοσ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ – 
Ν.Σ.Κ.). Διευκρινίηεται ότι τα παραπάνω αφοροφν ςτισ περιπτϊςεισ εγγράφων, τα 
οποία, ενϊ δεν είναι διοικθτικά, εφόςον ζχουν χρθςιμοποιθκεί ι λθφκεί υπ’ όψιν για 
τον κακοριςμό διοικθτικισ δράςθσ ι τθ διαμόρφωςθ γνϊμθσ ι κρίςθσ διοικθτικοφ 
οργάνου, λογίηονται ωσ τζτοια και κατά ςυνζπεια, χορθγοφνται με τθν επίκλθςθ 
απλοφ εφλογου ενδιαφζροντοσ.  
 
Επιςθμαίνεται ότι, θ ωσ άνω ευρεία διατφπωςθ του όρου «διοικθτικό ζγγραφο», 
αφορά μόνο ςτο πεδίο τθσ πρόςβαςθσ του πολίτθ ςε αυτά που τθροφνται ςτο αρχείο 
μιασ Υπθρεςίασ και όχι ςτθν επικφρωςθ αντιγράφων εγγράφων, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν.2690/99 (αρικ. ΔΛΣΚΡΟ/Φ.15/13558/25-8-
2005 ζγγραφο του ΥΡ.ΕΣ.ΔΔ.Α.), γιατί δεν υπάρχει δυνατότθτα επικφρωςθσ 
αντιγράφων των εγγράφων αυτϊν. 
 

 Λδιωτικά: είναι εκείνα που δεν είναι δθμόςια (π.χ. τιμολόγια, ιδιωτικά 
ςυμφωνθτικά, τοπογραφικά ςχεδιαγράμματα ιδιωτϊν μθχανικϊν .). 

 

2.3 «Εφλογο ενδιαφζρον» για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ ςε 
ζγγραφα 

 
Ωσ εφλογο ενδιαφζρον, νοείται εκείνο το οποίο προκφπτει, κατά τρόπο αντικειμενικό, 
από τθν φπαρξθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ, προςωπικισ εννόμου ςχζςεωσ, ςυνδεόμενθσ με 
το περιεχόμενο των διοικθτικϊν ςτοιχείων ςτα οποία ηθτείται θ πρόςβαςθ και όχι το 
ενδιαφζρον κάκε πολίτθ για τθν εφρυκμθ άςκθςθ των γενικϊν κακθκόντων τθσ 
Διοίκθςθσ και τθν τιρθςθ των νόμων, ςφμφωνα με τθν αρικμ. 1214/2000 απόφαςθ 
του Δ’ τμιματοσ του ΣτΕ (ςχετ. ζγγραφο ΔΛΣΚΡΟ/Φ.16/2214/28-2-2006). 
 

2.4 Λοιπζσ διατάξεισ 

 
H χοριγθςθ αντιγράφων εγγράφων, προβλζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του 
ν.2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 
45), όπωσ αυτζσ ςυμπλθρϊκθκαν από τισ διατάξεισ τθσ παρ.2 του άρκρου 8 του 



 

Ζκδοςθ 4.0 
Θμ/νία: 19-5-2018 

22 

ν.2880/2001 (Α’ 91) και αντικαταςτάκθκαν με αυτζσ τθσ παρ.2 του άρκρου 11 του 
ν.3230/2004 (Α’ 44). 
 

2.5 υχνζσ ερωτιςεισ 

2.5.1 Ροιοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ των διοικθτικϊν εγγράφων; 

 
Κάκε ενδιαφερόμενοσ ζχει το δικαίωμα, φςτερα από γραπτι αίτθςι του, να λαμβάνει 
γνϊςθ των διοικθτικϊν εγγράφων, όπωσ περιγράφονται ανωτζρω (άρκρο 5 παρ. 1 
ν.2690/1999). Σφμφωνα με τθ νομολογία, αρκεί θ φπαρξθ εφλογου ενδιαφζροντοσ, 
που να δικαιολογείται κάπωσ (ςχετ. το υπ’ αρικμ. ΔΛΣΚΡΟ/Φ.19/12241/9-6-1999 
ζγγραφο του ΥΡ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.). 
 

2.5.2 Ροιοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ των ιδιωτικϊν εγγράφων που φυλάςςονται 
ςτισ δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ; 

 
Πποιοσ ζχει ειδικό ζννομο ςυμφζρον, δικαιοφται φςτερα από γραπτι αίτθςι του να 
λαμβάνει γνϊςθ των ιδιωτικϊν εγγράφων που φυλάςςονται ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 
και είναι ςχετικά με υπόκεςι του, θ οποία εκκρεμεί ςε αυτζσ ι ζχει διεκπεραιωκεί 
από αυτζσ (άρκρο 5 παρ. 2 ν.2690/1999). Το αίτθμα χοριγθςθσ αντιγράφου 
εγγράφου (π.χ. ιδιωτικοφ μιςκωτθρίου) για δικαςτικι χριςθ, εμπίπτει ςτθν κατθγορία 
του ειδικοφ ζννομου ςυμφζροντοσ, εφόςον ςυντρζχουν οι προαναφερκείςεσ 
προχποκζςεισ (ςχετ.: ΔΛΣΚΡΟ/Φ.15/3726/ 2-5-2006 εγκφκλιοσ ΥΡ.ΕΣ.Δ.Δ.Α). 
 

2.5.3 Ροια είναι θ ζννοια του ειδικοφ ζννομου ςυμφζροντοσ; 

 
Κατά τθν αρικ. 620/1999 γνωμοδότθςθ του Ε’ Τμιματοσ του Ν.Σ.Κ., είναι αυτι του 
άρκρου 902 του Αςτικοφ Κϊδικα, ςφμφωνα με το οποίο: «Όποιοσ ζχει ζννομο 
ςυμφζρον να πλθροφορθκεί το περιεχόμενο ενόσ εγγράφου που βρίςκεται ςτθν 
κατοχι άλλου, ζχει δικαίωμα να απαιτιςει τθν επίδειξθ ι και αντίγραφό του, αν το 
ζγγραφο ςυντάχκθκε για το ςυμφζρον αυτοφ που το ηθτεί ι πιςτοποιεί ζννομθ ςχζςθ 
που αφορά και αυτόν ι ςχετίηεται με διαπραγματεφςεισ που ζγιναν ςχετικά με τζτοια 
ζννομθ ςχζςθ είτε απευκείασ από τον ίδιο, είτε για το ςυμφζρον του, με τθ 
μεςολάβθςθ τρίτου». Ραραδείγματα τζτοιων εγγράφων ςυνιςτοφν οι διακικεσ, τα 
ζγγραφα πωλιςεωσ, μιςκϊςεωσ, τα εταιρικά ςυμβόλαια, τα ςχζδια ςυμβάςεωσ . 
(ςχετ.: ΔΛΣΚΡΟ/Φ.15/3726/2-5-2006 εγκφκλιοσ ΥΡ.ΕΣ.Δ.Δ.Α). 
 

2.5.4 Ρότε χορθγείται ζγγραφο με το χαρακτθριςμό «εμπιςτευτικό»; 

 
Ο χαρακτθριςμόσ από τθ Διοίκθςθ ενόσ εγγράφου ωσ «εμπιςτευτικοφ», δε ςυνιςτά 
αφ’ εαυτοφ απόρρθτο προβλεπόμενο από ειδικζσ διατάξεισ, και κατά ςυνζπεια δεν 
είναι λόγοσ απόρριψθσ του αιτιματοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του 
άρκρου 5 του Κ.Δ.Δ., εκτόσ αν το ζγγραφο αφορά ςε κζμα, θ γνωςτοποίθςθ του 
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οποίου μπορεί ενδεχομζνωσ, να προκαλζςει βλάβθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ (ςχετ. 
ΔΛΣΚΡΟ/Φ.16/6228/19-4-2005 εγκφκλιοσ ΥΡ.ΕΣ.Δ.Δ.Α). 
  

2.5.5 Σε ποιεσ περιπτϊςεισ δεν υφίςταται το δικαίωμα πρόςβαςθσ των πολιτϊν ςτα 
ζγγραφα (διοικθτικά και ιδιωτικά); 

 
Το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςε ζγγραφα δεν υφίςταται ςτισ περιπτϊςεισ που το ζγγραφο 
αφορά ςτθν ιδιωτικι ι οικογενειακι ηωι τρίτου ι αν παραβλάπτεται απόρρθτο, το 
οποίο προβλζπεται από ειδικζσ διατάξεισ (όπωσ το φορολογικό απόρρθτο) (άρκρο 5, 
παρ. 3, εδ. α’ ν.2690/1999). Θ ζννοια του απορριτου προχποκζτει γνϊςθ ςτοιχείων 
ςε τρίτο πρόςωπο. Ο τρίτοσ, δθλαδι, δεν ζχει δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφα που 
αναφζρονται ςτισ παραπάνω περιπτϊςεισ. Το απόρρθτο όμωσ, δεν αφορά ςτον 
άμεςα ενδιαφερόμενο, ο οποίοσ κανονικά λαμβάνει γνϊςθ των εγγράφων αυτϊν.  
 

2.5.6 Ρότε θ αρμόδια διοικθτικι αρχι μπορεί να αρνθκεί τθν ικανοποίθςθ του 
δικαιϊματοσ γνϊςθσ του διοικθτικοφ ι ιδιωτικοφ εγγράφου; 

 
Θ αρμόδια διοικθτικι αρχι μπορεί να αρνθκεί τθν ικανοποίθςθ του δικαιϊματοσ 
γνϊςθσ του διοικθτικοφ ι ιδιωτικοφ εγγράφου, αν: 
 

 αυτό αναφζρεται ςτισ ςυηθτιςεισ του Υπουργικοφ Συμβουλίου ι  

 θ ικανοποίθςθ του δικαιϊματοσ αυτοφ είναι δυνατό να δυςχεράνει ουςιωδϊσ 
τθν ζρευνα δικαςτικϊν, διοικθτικϊν, αςτυνομικϊν ι ςτρατιωτικϊν αρχϊν, 
ςχετικά με τθν τζλεςθ εγκλιματοσ ι διοικθτικισ παράβαςθσ (άρκρο 5 παρ. 3 
εδ. β’ ν.2690/1999, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 άρκρου 8 
ν.2880/2001 (Α’ 9). Εάν διεξάγεται πεικαρχικι ανάκριςθ, κατά τισ διατάξεισ 
του ν.4057/2012 (Α’ 54), για τθ γνϊςθ των εγγράφων του πεικαρχικοφ 
φακζλου εφαρμόηονται οι ειδικζσ διατάξεισ των άρκρων 127 παρ. 5 (ςτο οποίο 
αναφζρεται ότι θ πεικαρχικι ανάκριςθ είναι μυςτικι) και 135 παρ. 3 (ςτο 
οποίο αναφζρεται ότι πριν από τθν απολογία, ο διωκόμενοσ ζχει δικαίωμα να 
λάβει γνϊςθ του φακζλου και αντίγραφα, με δαπάνεσ του, τθσ πεικαρχικισ 
υπόκεςθσ…).  
 

2.5.7 Ρϊσ αςκείται το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςε ζγγραφα; 

 
Θ άςκθςθ του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ ςε ζγγραφα γίνεται με δυο τρόπουσ: 
 

 Με μελζτθ του εγγράφου ςτο κατάςτθμα τθσ Υπθρεςίασ ι  

 με χοριγθςθ αντιγράφου, εκτόσ αν θ αναπαραγωγι του δφναται να βλάψει το 
πρωτότυπο (άρκρο 5, παρ. 4, ν.2690/1999).  

 
Σφμφωνα με τθν αρικ. 49/2001 γνωμοδότθςθ του Ν.Σ.Κ., «οι ενδιαφερόμενοι δε 
μποροφν να λάβουν γνϊςθ ολόκλθρων φακζλων τθσ Διοικιςεωσ, γενικϊσ και 
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αορίςτωσ, αλλά ςυγκεκριμζνων διοικθτικϊν (κ.ά.) εγγράφων, που προςδιορίηονται 
ςτθν οριςμζνθ και γραπτι προσ τοφτο αίτθςι τουσ».  
 

2.5.8 Ροια είναι θ χρονικι προκεςμία για τθ χοριγθςθ διοικθτικϊν και ιδιωτικϊν 
εγγράφων, κατά τισ παρ. 1 και 2 του άρκρου 5 του ν.2690/1999 ι για τθν 
αιτιολογθμζνθ απόρριψθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ του πολίτθ; 

 
Θ χρονικι προκεςμία για τθ χοριγθςθ διοικθτικϊν και ιδιωτικϊν εγγράφων ι τθν 
αιτιολογθμζνθ απόρριψθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ του πολίτθ είναι είκοςι (20) θμζρεσ 
από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ (άρκρο 5 παρ. 6 ν.2690/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε 
από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν.3230/2004). 
 

2.5.9 Ρρζπει ο ενδιαφερόμενοσ να ηθτιςει αντίγραφα των αιτοφμενων εγγράφων 
από τθν υπθρεςία θ οποία τα ζχει εκδϊςει ι από οποιαδιποτε Υπθρεςία θ 
οποία ζχει νομίμωσ ςτθν κατοχι τθσ τα ζγγραφα; 

 
Σφμφωνα με τθν αρικ. 551/1999 Γνωμοδότθςθ Τριμελοφσ Επιτροπισ (άρκρου 5, παρ. 
1, π.δ.282/1996) του Ν.Σ.Κ. – Γραφείο Νομικοφ Συμβοφλου του Υπουργείου 
Ρολιτιςμοφ, «ο πολίτθσ πρζπει να το ηθτιςει κατ’ αρχιν από τθν υπθρεςία θ οποία 
ζχει εκδϊςει το ςχετικό διοικθτικό ζγγραφο και όχι από οποιαδιποτε Υπθρεςία, θ 
οποία ζχει νομίμωσ ςτθν κατοχι τθσ το διοικθτικό ζγγραφο, δεδομζνου ότι μόνο ο 
εκδότθσ του εγγράφου αυτοφ δφναται να εκτιμιςει εάν τοφτο υπάγεται ςτισ 
εξαιρζςεισ μθ ικανοποιιςεωσ του ςχετικοφ δικαιϊματοσ και επίςθσ, μόνο αυτόσ 
μπορεί να γνωρίηει εάν το διοικθτικό ζγγραφο είναι γνιςιο και εξακολουκεί να ιςχφει 
(μθ ανάκλθςθ τοφτου, μθ κιρυξι του ωσ πλαςτοφ)». Με τον τρόπο αυτό όμωσ, 
περιορίηεται αδικαιολόγθτα το δικαίωμα πρόςβαςθσ των πολιτϊν ςτα διοικθτικά 
ζγγραφα, και όπωσ ζχει διευκρινιςτεί από τθ Δ/νςθ Σχζςεων Κράτουσ – Ρολίτθ του 
Υπουργείου Εςωτερικϊν, ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ, ςφμφωνα και με τθν αρικ. 
3943/1995 Απόφαςθ του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, γίνεται δεκτό ότι θ Διοίκθςθ 
«ζχει τθν υποχρζωςθ να χορθγεί θ ίδια ςτουσ αιτοφντεσ τα ηθτοφμενα ςτοιχεία, ζςτω 
μάλιςτα και αν δεν περιλαμβάνονται ςε εκείνα που τθροφνται ςτθν οικεία Υπθρεςία, 
αφοφ ςε τζτοια περίπτωςθ οφείλει να μεριμνιςει, ϊςτε να περιζλκουν ςε αυτι τα 
ςχετικά ςτοιχεία, προκειμζνου να εκπλθρϊςει τθν παραπάνω υποχρζωςι τθσ».  
 

2.5.10 Υποχρεοφται θ Διοίκθςθ να γνωςτοποιεί περιεχόμενο ζγγραφθσ καταγγελίασ 
ςτον καταγγελλόμενο; 

 
Σφμφωνα με τθν αρικ. 73/2010 απόφαςθ τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ Δεδομζνων 
Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, ο καταγγελλόμενοσ, ωσ υποκείμενο των δεδομζνων τθσ 
καταγγελίασ που ζχει υποβλθκεί ςε βάροσ του ςε δθμόςια υπθρεςία, ζχει, ςφμφωνα 
με το άρκρο 12 παρ. 2 ςτοιχ. α’ του ν.2472/1997, δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτο κείμενο 
τθσ εν λόγω καταγγελίασ, κακϊσ και ςε πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθν προζλευςθ 
(πθγι) των δεδομζνων αυτϊν. Ωσ προζλευςθ νοοφνται τα ςτοιχεία ταυτοποίθςθσ του 
καταγγζλλοντοσ που περιζχονται ςτο κείμενο τθσ καταγγελίασ, όπωσ είναι ιδίωσ το 
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όνομα και θ διεφκυνςθ του καταγγζλλοντοσ. Ωςτόςο, το δικαίωμα αυτό του 
καταγγελλόμενου υπόκειται ςε περιοριςμοφσ ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: 
 

1) Πταν, κατά το άρκρο 12 παρ. 5 του ν.2472/1997, θ επεξεργαςία δεδομζνων 
(εξζταςθ τθσ καταγγελίασ) γίνεται για λόγουσ εκνικισ αςφάλειασ ι για τθ 
διακρίβωςθ ιδιαίτερα ςοβαρϊν εγκλθμάτων. 
2) Πταν, κατά το άρκρο 5 παρ. 3 του Κ.Δ.Διαδ., θ ζγγραφθ καταγγελία αφορά 
τθν υπό ςτενι ζννοια ιδιωτικι και οικογενειακι ηωι του καταγγζλλοντοσ ι 
άλλου τρίτου προςϊπου ι όταν με τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ζγγραφθσ 
καταγγελίασ παραβλάπτεται απόρρθτο που προβλζπεται από ειδικζσ διατάξεισ 
(υποχρεωτικοί περιοριςμοί του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ ςτα δθμόςια 
ζγγραφα), κακϊσ και αν θ καταγγελία περιζχεται ςε ςυηθτιςεισ του 
Υπουργικοφ Συμβουλίου ι αν θ ικανοποίθςθ του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ του 
καταγγελλόμενου είναι δυνατόν να δυςχεράνει ουςιωδϊσ τθν ζρευνα τθσ 
υπόκεςθσ (δυνθτικοί περιοριςμοί του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ ςτα δθμόςια 
ζγγραφα). 
3) Πταν ειδικζσ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, που ρυκμίηουν τθν ζρευνα 
και διεκπεραίωςθ ςυγκεκριμζνων καταγγελιϊν από τθν οικεία δθμόςια 
υπθρεςία, επιβάλλουν ι επιτρζπουν, ενδεχομζνωσ, απόλυτθ ι μερικι τιρθςθ 
μυςτικότθτασ. 
4) Πταν με τθ γνωςτοποίθςθ των ςτοιχείων του καταγγζλλοντοσ απειλείται το 
υπζρτατο ζννομο αγακό τθσ ηωισ του.  

 
Ο καταγγζλλων οφείλει να γνωρίηει ότι ο καταγγελλόμενοσ ζχει, πλθν νομίμων 
εξαιρζςεων, δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτθν καταγγελία που τον αφορά και ςτα ςτοιχεία 
του καταγγζλλοντοσ. Το δικαίωμα αυτό ερείδεται πρωτίςτωσ ςτο άρκρο 12 του 
ν.2472/1997, αλλά και ςτισ διατάξεισ για τθν πρόςβαςθ ςτα δθμόςια ζγγραφα (άρκρο 
5 παρ. 1-3 του Κ.Δ.Δ.). Επομζνωσ, κρίνεται ςκόπιμο να πραγματοποιείται ςχετικι 
ενθμζρωςθ ςτον καταγγζλλοντα τθ χρονικι ςτιγμι κατά τθν οποία ο τελευταίοσ 
υποβάλει τθν καταγγελία του. Θ ενθμζρωςθ αυτι μπορεί να πραγματοποιείται με 
κάκε πρόςφορο τρόπο ςφμφωνα με το άρκρο 3 παρ. 2 τθσ υπ’ αρικ. 1/1999 
Κανονιςτικισ Ρράξθσ τθσ Αρχισ, όπωσ α) με ειδικι και ςαφι επιςιμανςθ ςτο πρότυπο 
ζντυπο τθσ καταγγελίασ, β) με ανάρτθςθ ευδιάκριτθσ προειδοποιθτικισ ανακοίνωςθσ 
ςτο χϊρο/γραφείο υποβολισ τθσ καταγγελίασ, γ) με ειδικι, ςαφι και ευδιάκριτθ 
επιςιμανςθ ςτο διαδικτυακό τόπο (ιςτοςελίδα) τθσ κάκε δθμόςιασ υπθρεςίασ, ιδίωσ 
εάν προβλζπεται και θλεκτρονικι υποβολι καταγγελιϊν. Ραράλλθλα, ο καταγγζλλων, 
ο οποίοσ δεν επικυμεί να αποκαλυφκοφν τα ςτοιχεία του ςτον καταγγελλόμενο, κα 
πρζπει εξαρχισ να επικαλείται εγγράφωσ τουσ λόγουσ, που δικαιολογοφν τθν 
ικανοποίθςθ αυτοφ του αιτιματοσ, ϊςτε τοφτο να εξετάηεται εγκαίρωσ από τθ 
δθμόςια υπθρεςία. 2 
 

2.5.11 Νομιμοποιείται μια Διοικθτικι Αρχι να χορθγεί ιδιωτικά ζγγραφα με τθν 
επίκλθςθ απλοφ ευλόγου ενδιαφζροντοσ, χωρίσ να απαιτείται θ φπαρξθ 
ειδικοφ ζννομου ςυμφζροντοσ; 

 
                                                 
2 Πρεηηθή είλαη θαη ε Γλσκνδφηεζε ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Θξάηνπο 482/1995. 
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Στθν περίπτωςθ που τα αιτοφμενα ζγγραφα είναι ιδιωτικά, λογίηονται ωσ διοικθτικά 
και χορθγοφνται, με τθν επίκλθςθ απλοφ ευλόγου ενδιαφζροντοσ, εφόςον ζχουν 
χρθςιμοποιθκεί ι λθφκεί υπόψθ, για τον κακοριςμό διοικθτικισ δράςθσ ι τθ 
διαμόρφωςθ γνϊμθσ ι κρίςθσ διοικθτικοφ οργάνου, ϊςτε να αποτελζςουν ςτοιχείο 
τθσ αιτιολογίασ τθσ πράξθσ αυτισ, ι ζγινε αναφορά ι επίκλθςθ αυτϊν των εγγράφων 
ςε οποιοδιποτε επίςθμο ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ( Ολ. Ν.Σ.Κ. 482/95, 436/92, 665/98, 
620/99, 243/00 ).  
 
Συνεπϊσ, εφόςον τα αιτοφμενα ζγγραφα ζχουν εκδοκεί από διοικθτικι αρχι, ι 
αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, που αποκτοφν τον χαρακτιρα διοικθτικοφ εγγράφου, 
ςφμφωνα με τα ανωτζρω, υπάρχει υποχρζωςθ χοριγθςισ τουσ από τθ Διοίκθςθ ςε 
κάκε πολίτθ, που επικαλείται απλό εφλογο ενδιαφζρον.  
 
Σφμφωνα με τθν αρικμ. 243/2000 γνωμοδότθςθ του Β’ Τμιματοσ  του Ν.Σ.Κ.  
«Διοικθτικά ζγγραφα, κατά τθν ζννοια και το ςκοπό του Κϊδικα Διοικθτικισ 
Διαδικαςίασ, κα πρζπει να κεωρθκοφν και τα μθ προερχόμενα μεν από δθμόςιεσ 
Υπθρεςίεσ, αλλά χρθςιμοποιθκζντα ι λθφκζντα υπόψθ για τον κακοριςμό τθσ 
διοικθτικισ δράςθσ ι τθ διαμόρφωςθ γνϊμθσ ι κρίςεωσ διοικθτικοφ οργάνου. 
Συνεπϊσ χορθγοφνται με τθν επίκλθςθ απλοφ ευλόγου ενδιαφζροντοσ, με τθν 
επιφφλαξθ όςων ορίηονται ςτισ παρ. 3 και 5 του Ν.2690/99. (ςχετ. ζγγραφο 
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.16/17175/12-10-2005)». 
 

2.5.12 Θ επίκλθςθ «ακζμιτου ανταγωνιςμοφ» ςυνιςτά λόγο απόρριψθσ αιτιματοσ 
χοριγθςθσ διοικθτικϊν εγγράφων; 

 
Θ επίκλθςθ ακζμιτου ανταγωνιςμοφ δεν προβλζπεται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ, ωσ 
λόγοσ απόρριψθσ αιτιματοσ χοριγθςθσ αντιγράφων εγγράφων. Εντόσ του πλαιςίου 
αυτοφ, θ αποδοχι αιτιματοσ ατόμου ι οργανιςμοφ για τθν πάγια απαγόρευςθ 
άςκθςθσ του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ, για μία κατθγορία εγγράφων, κα ςυνιςτοφςε 
υιοκζτθςθ αιτιματοσ τρίτων, για τθν πάγια απαγόρευςθ άςκθςθσ του δικαιϊματοσ 
πρόςβαςθσ, που τίκεται κατά τρόπο προλθπτικό, ζναντι δυνθτικϊν βλαβϊν, για τισ 
οποίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν, ςε κάκε περίπτωςθ, να προςφφγουν ςτθν 
Ελλθνικι Δικαιοςφνθ (ςχετ. ΔΛΣΚΡΟ/Φ.16/ 10460/16-6-2005). 
 

2.5.13 Απαιτείται θ «ζγκριςθ» των Υπθρεςιϊν για τθ χοριγθςθ διοικθτικϊν 
εγγράφων; 

 
Σε πλιρθ εναρμόνιςθ με το πνεφμα και το ςκοπό του νόμου 2690/99, που είναι θ 
ακϊλυτθ πρόςβαςθ του αιτοφντα ςτα τθροφμενα από τθ Διοίκθςθ ςτοιχεία, θ 
«ζγκριςι» των Υπθρεςιϊν δεν είναι προαπαιτοφμενθ για τθ χοριγθςι εγγράφων, 
εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτισ διατάξεισ (ςχετ. 
ΔΛΣΚΡΟ/Φ.16/οικ.11808/13-6-2005). 
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2.5.14 Είναι δυνατι θ χοριγθςθ δθμοςίων εγγράφων που περιζχουν προςωπικά 
δεδομζνα φςτερα από ειςαγγελικι παραγγελία; 

 
Θ ειςαγγελικι παραγγελία προβλζπεται ςτθ διάταξθ του άρκρου 25 παρ. 4 εδ. β' του 
ν.1756/1988 (Κϊδικασ Οργανιςμοφ δικαςτθρίων - Κατάςταςθσ δικαςτικϊν 
Λειτουργϊν), ςφμφωνα με τθν οποία ο Ειςαγγελζασ Ρρωτοδικϊν “δικαιοφται να 
παραγγζλνει ςτισ υπθρεςίεσ του δθμοςίου, των νομικϊν προςϊπων δθμοςίου 
δικαίου, των οργανιςμϊν κοινισ ωφζλειασ και όλων γενικά των επιχειριςεων του 
δθμόςιου τομζα, να παραδϊςουν ζγγραφα ι να χορθγιςουν αντίγραφά τουσ, όταν το 
ηθτιςουν νομικά ι φυςικά πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα ι ζννομο ςυμφζρον, εκτόσ 
αν πρόκειται για ζγγραφα από αυτά που αναφζρονται ςτο άρκρο 261 του Κ.Ρ.Δ.”, 
δθλαδι για ζγγραφα που κατζχουν πρόςωπα ςτα οποία ζχει ανατεκεί δθμόςια 
υπθρεςία και αφοροφν ςτρατιωτικό ι διπλωματικό μυςτικό που ανάγεται ςτθν 
αςφάλεια του κράτουσ, κακϊσ και ζγγραφα που κατζχουν τα πρόςωπα που 
αναφζρονται ςτο άρκρο 212 Κ.Ρ.Δ. (κλθρικοί, ςυμβολαιογράφοι, ςυνιγοροι, ιατροί, 
φαρμακοποιοί, οι βοθκοί αυτϊν και οι μαίεσ) και ανάγονται ςε μυςτικό που 
ςχετίηεται με το λειτοφργθμα ι επάγγελμά τουσ. Κατά το γράμμα τθσ ωσ άνω 
διάταξθσ, θ ειςαγγελικι παραγγελία μπορεί να αφορά και ςε ζγγραφα που περιζχουν 
προςωπικά δεδομζνα του ίδιου του υποκειμζνου των δεδομζνων ι προςωπικά 
δεδομζνα τρίτων προςϊπων. 
 
Σφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 3/2009 Γνωμοδότθςθ τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν 
Δεδομζνων, θ ειςαγγελικι παραγγελία είναι δεςμευτικι μόνο όταν ςτο πλαίςιο 
άςκθςθσ των κακθκόντων του ο Ειςαγγελζασ ηθτεί τθν παροχι ςτοιχείων λόγω 
άςκθςθσ ποινικισ δίωξθσ ι όταν τοφτο ρθτά ορίηεται και επιτάςςεται από το νόμο. 
Ειδικότερα, κατά το ςτάδιο προκαταρκτικισ εξζταςθσ, προανάκριςθσ ι κφριασ 
ανάκριςθσ, θ αναηιτθςθ εγγράφων από τον Ειςαγγελζα και τισ ανακριτικζσ αρχζσ 
είναι νόμιμθ και κρίνεται με βάςθ τισ διατάξεισ του Κϊδικα Ροινικισ Δικονομίασ, οι 
οποίεσ ωσ ειδικζσ κατιςχφουν του ν.2472/1997. Ωσ προσ τθν αρμοδιότθτα που 
προβλζπεται ςτο άρκρο 25 παρ. 4 του ν.1756/1988, πρζπει να γίνει δεκτό ότι θ 
ειςαγγελικι παραγγελία δεςμεφει τθ διοίκθςθ με τθν ζννοια ότι αποτελεί επιτακτικι 
εντολι προσ διερεφνθςθ του αιτιματοσ χοριγθςθσ του δθμοςίου εγγράφου. Ωσ εκ 
τοφτου, θ ειςαγγελικι παραγγελία υποχρεϊνει τθ διοίκθςθ ςε ςαφι και 
αιτιολογθμζνθ (αρνθτικι ι κετικι) απάντθςθ προσ τον αιτοφντα, ιτοι ζκδοςθ 
εκτελεςτισ διοικθτικισ πράξθσ μετά από ζρευνα τθσ υπόκεςθσ ι νζα ζρευνα, ςτθν 
περίπτωςθ που ζχει προθγθκεί άρνθςθ τθσ διοίκθςθσ. Εάν θ διοίκθςθ παραλείψει να 
εκδϊςει ρθτι πράξθ, μετά τθν πάροδο εικοςαθμζρου (άρκρο 5 παρ. 6 του Κ.Δ.Δ., 
όπωσ ιςχφει) από τθν παρζλευςθ τθσ ειςαγγελικισ παραγγελίασ, τότε ςτοιχειοκετείται 
παράλειψθ οφειλόμενθσ νόμιμθσ ενζργειασ, προςβαλλόμενθ με αίτθςθ ακυρϊςεωσ 
ενϊπιον του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ (πρβλ. ΣτΕ 2376/96, 205/2000, 1944/2003). 
Θ παράλειψθ αυτι τθσ διοίκθςθσ κα μποροφςε ενδεχομζνωσ να κεμελιϊςει και 
ποινικι ευκφνθ λόγω μθ ςυμμόρφωςθσ ςε ειςαγγελικι παραγγελία με το ωσ άνω, 
ωςτόςο, εννοιολογικό περιεχόμενο (υποχρζωςθ τθσ διοίκθςθσ ςε απάντθςθ). 
Επιπροςκζτωσ, επιςθμαίνεται ότι θ αποδοχι του δεςμευτικοφ χαρακτιρα τθσ 
ειςαγγελικισ παραγγελίασ υπό τθν ζννοια ότι ςυνεπάγεται τθν υποχρεωτικι 
χοριγθςθ του εγγράφου από τθ διοίκθςθ προκαλεί ζλλειμμα δικαςτικισ προςταςίασ. 
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Σφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 1/2017 από 05/04/2017 Γνωμοδότθςθ τθσ Ειςαγγελίασ 
Ρρωτοδικϊν Ακθνϊν «θ τθρθτζα διαδικαςία προσ ζκδοςθ ειςαγγελικισ παραγγελίασ 
προσ διοικθτικζσ Αρχζσ για τθ χοριγθςθ αντιγράφων εγγράφων ςε πολίτεσ που 
δικαιοφνται πρόςβαςθσ ςε αυτά λόγω εννόμου ςυμφζροντοσ ζχει ςυνοπτικϊσ – κατά 
χρονικι ςειρά ενεργειϊν – ωσ εξισ:  

1) υποβολι ζγγραφθσ αίτθςθσ του πολίτθ προσ τθν διοικθτικι Αρχι με ςαφζσ και 
οριςμζνο αίτθμα και αναφορά του επικαλοφμενου εννόμου ι ευλόγου 
ςυμφζροντοσ 

2) ζγγραφθ και αιτιολογθμζνθ απόρριψι τθσ 
3) υποβολι ζγγραφθσ αίτθςθσ προσ τον Ειςαγγελζα Ρρωτοδικϊν με ςυνθμμζνεσ 

ςε αυτι τθν αρχικι αίτθςθ προσ τθ διοικθτικι Αρχι και τθν ζγγραφθ απόρριψι 
τθσ από τθν τελευταία 

4) ζκδοςθ αιτιολογθμζνθσ Ειςαγγελικισ παραγγελίασ ςε περίπτωςθ αποδοχισ 
τθσ αίτθςθσ και διαβίβαςθ τθσ προσ τθ διοίκθςθ που υποχρεοφται να τθν 
εκτελζςει άμεςα. 

Είναι προφανζσ ότι μόνο μετά τθν τιρθςθ τθσ προπεριγραφείςασ διαδικαςίασ είναι 
νοθτι και ςφννομθ θ ζκδοςθ Ειςαγγελικισ παραγγελίασ χοριγθςθσ αντιγράφων εξ 
εγγράφων, κατ’ άρκρο 25§4β Ν. 1756/88. Οπότε μόνο μετά τθν πραγματοποίθςθ τθσ 
κα πρζπει να λαμβάνει χϊρα θ προςφυγι ςτθν Ειςαγγελία Ρρωτοδικϊν προσ τοφτο». 
 
Σε περίπτωςθ που θ διοίκθςθ ζχει εφλογεσ αμφιβολίεσ ςχετικά με τθν εφαρμογι του 
ν.2472/1997 μπορεί να απευκυνκεί ςτθν Αρχι Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων, 
ενθμερϊνοντασ παράλλθλα και τον αιτοφντα (π.χ. κοινοποιϊντασ ςε αυτόν το 
ζγγραφο ερϊτθμα που κα υποβάλει ςτθν Αρχι). Ακολοφκωσ, εάν θ Αρχι κρίνει ότι θ 
χοριγθςθ των ηθτθκζντων ςτοιχείων δεν ςυνάδει με τισ διατάξεισ του ν.2472/1997, θ 
κρίςθ αυτι είναι δεςμευτικι για το διοικθτικό όργανο, υποκείμενθ όμωσ ςε δικαςτικό 
ζλεγχο κατόπιν αςκιςεωσ αιτιςεωσ ακυρϊςεωσ από τον ενδιαφερόμενο ι και τθ 
διοίκθςθ. Αντικζτωσ, εάν θ Αρχι κρίνει ότι θ εν λόγω χοριγθςθ επιτρζπεται, ιτοι ότι 
δεν υπάρχει κϊλυμα από το ν.2472/1997, θ κρίςθ αυτι παρζχει τθ δυνατότθτα ςτθ 
διοίκθςθ να χορθγιςει τα αιτοφμενα ςτοιχεία, ςυνεκτιμϊντασ τισ λοιπζσ νόμιμεσ 
προχποκζςεισ και τα πραγματικά περιςτατικά που δεν εκτιμικθκαν από τθν Αρχι 
προφανϊσ για το λόγο ότι δεν ςυνδζονται με τθν εφαρμογι του ν.2472/1997. Θ τυχόν 
αρνθτικι πράξθ τθσ διοίκθςθσ υπόκειται ςε δικαςτικό ζλεγχο. Στθν ελλθνικι ζννομθ 
τάξθ δεν προβλζπεται ακόμθ ειδικό κεςμικό όργανο προςταςίασ του δικαιϊματοσ 
πρόςβαςθσ ςτα δθμόςια ζγγραφα, όπωσ ςυμβαίνει ςε άλλα κράτθ-μζλθ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (π.χ. Γαλλία, Μεγάλθ Βρετανία, Γερμανία) και ςυνεπϊσ μόνον τα 
δικαςτιρια ζχουν τθν εξουςία να επιβάλουν ςτθ δθμόςια διοίκθςθ υποχρζωςθ 
χοριγθςθσ δθμοςίου εγγράφου. 
 
Πςον αφορά ςτα ευαίςκθτα προςωπικά δεδομζνα, κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 
ςτοιχ. Β’ του ν.2472/1997, για τθ χοριγθςι τουσ ςε ενδιαφερόμενο, ενζργεια που 
ςυνιςτά επεξεργαςία, απαιτείται ςφμφωνα με το άρκρο 7 παρ. 2 του ιδίου νόμου 
προθγοφμενθ άδεια τθσ Αρχισ. Εάν θ διοίκθςθ προβεί ςτθ χοριγθςθ των ςτοιχείων 
χωρίσ να ζχει προθγθκεί θ άδεια τθσ Αρχισ, παραβιάηει τθν ωσ άνω διάταξθ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ από το άρκρο 21 του ν.2472/1997 διοικθτικζσ 
κυρϊςεισ. Συνεπϊσ, θ ειςαγγελικι παραγγελία δεν πρζπει να εκτείνεται ςε ευαίςκθτα 
δεδομζνα (π.χ. δεδομζνα υγείασ). Πταν ο Ειςαγγελζασ εξετάηει αίτθμα πολίτθ για 
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χοριγθςθ και ευαίςκθτων δεδομζνων, κα πρζπει να διαβιβάηει τθν ςχετικι αίτθςθ 
προσ τθ διοίκθςθ με τθ ςθμείωςθ ότι οφείλει να ηθτιςει τθν άδεια τθσ Αρχισ. 
 
Ρεραιτζρω, ςχετικά με τα ζγγραφα που περιζχουν απλά ι ευαίςκθτα προςωπικά 
δεδομζνα του ίδιου του αιτοφντοσ (υποκειμζνου των δεδομζνων), ιςχφουν τα εξισ: το 
δικαίωμα πρόςβαςθσ προβλζπεται ειδικότερα ςτο άρκρο 12 του ν.2472/1997 και 
κάκε ςχετικό αίτθμα κα πρζπει να ικανοποιείται από τθ διοίκθςθ με βάςθ αυτι τθ 
διάταξθ και όχι τθ διάταξθ του άρκρου 5 του ν.2690/1999 (πρβλ. και ΣτΕ 3130/2000). 
Θ διοίκθςθ, μάλιςτα, κα πρζπει να λαμβάνει αυτεπαγγζλτωσ υπόψθ το δικαίωμα του 
αιτοφντοσ για πρόςβαςθ ςτα προςωπικά του δεδομζνα ςφμφωνα με το άρκρο 12 του 
ν.2472/1997, ακόμθ και όταν το ίδιο το υποκείμενο υποβάλει τθν αίτθςι του με βάςθ 
το άρκρο 5 του ν.2690/1999. Εάν θ διοίκθςθ αρνείται να ικανοποιιςει το δικαίωμα 
του αιτοφντοσ, υποκειμζνου των δεδομζνων, οφείλει ςφμφωνα με το άρκρο 12 παρ. 4 
του ν.2472/1997 να κοινοποιιςει τθν απάντθςι τθσ αυτι ςτθν Αρχι και να 
ενθμερϊςει τον αιτοφντα ότι ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν Αρχι. Ραράλλθλα, θ 
τυχόν άρνθςθ τθσ διοίκθςθσ υπόκειται και ςτον ζλεγχο των αρμόδιων δικαςτθρίων. 
 

2.5.15 Νομιμοποιείται μια Διοικθτικι Αρχι να χορθγεί αντίγραφα, ςε τρίτο, ςτοιχείων 
του προςωπικοφ μθτρϊου υπαλλιλων; 

 
Σφμφωνα με το άρκρο 4 του π.δ.178/2004 «Τρόποσ τιρθςθσ και ενθμζρωςθσ του 
προςωπικοφ μθτρϊου των δθμοςίων υπαλλιλων και των υπαλλιλων Ν.Ρ.Δ.Δ. που 
υπάγονται ςτισ διατάξεισ του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Ρολιτικϊν Διοικθτικϊν 
Υπαλλιλων και Υπαλλιλων Ν.Ρ.Δ.Δ.» (Α’ 154) που ρυκμίηει κζματα προςωπικοφ 
μθτρϊου, «…αποκλείεται θ γνϊςθ και πρόςβαςθ οιουδιποτε τρίτου ςτο περιεχόμενο 
των ςτοιχείων του προςωπικοφ μθτρϊου» και επίςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 1 του 
ίδιου διατάγματοσ «…Τα ςτοιχεία του προςωπικοφ μθτρϊου ταξινομοφνται ωσ εξισ: 
…γ) Τίτλοι ςπουδϊν ι άλλα τυπικά προςόντα….». 
 

2.5.16 Νομιμοποιείται μια Διοικθτικι Αρχι να χορθγεί αντίγραφα πρακτικϊν 
Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου; 

 
Οι Υπθρεςίεσ υποχρεοφνται να χορθγοφν αντίγραφα των πρακτικϊν του οικείου 
Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου, κακόςον αυτά είναι διοικθτικά και εμπίπτουν ρθτά ςτο 
πεδίο εφαρμογισ που προκφπτει από τον οριςμό και τθν ενδεικτικι απαρίκμθςθ τθσ 
διάταξθσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 5 του Κ.Δ.Δ., εφόςον όμωσ προκφπτει από το ςχετικό 
ζγγραφο αίτθμα το εφλογο ενδιαφζρον. (ςχετ. ζγγραφο ΔΛΣΚΡΟ/Φ16/26460/4-1-
2006). 
 

2.5.17 Νομιμοποιείται μια Διοικθτικι Αρχι να χορθγεί αντίγραφα αδειϊν λειτουργίασ 
καταςτθμάτων; 

 
Οι άδειεσ λειτουργίασ καταςτθμάτων εμπίπτουν ρθτά ςτο πεδίο εφαρμογισ που 
προκφπτει από τον οριςμό και τθν ενδεικτικι απαρίκμθςθ τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 1 
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του άρκρου 5 του Κ.Δ.Δ., δεδομζνου ότι ζχουν ςυνταχκεί από Διοικθτικι Αρχι και 
πλθροφν τον οριςμό του δθμοςίου εγγράφου. (ςχετ. ζγγραφο 
ΔΛΣΚΡΟ/Φ16/17175/12-10-05 και ΔΛΣΚΡΟ/Φ16/14032/28-7-05). 
 

2.5.18 Νομιμοποιείται μια Διοικθτικι Αρχι να χορθγεί ςε τρίτουσ αντίγραφα 
δικαιολογθτικϊν – εγγράφων τα οποία απαιτοφνται για τθ χοριγθςθ αδειϊν 
ςε φυςικά ι νομικά πρόςωπα; 

 
Στισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ θ κρίςθ του διοικθτικοφ οργάνου επί υποκζςεων 
αρμοδιότθτάσ του δεν ςτθρίηεται ςτθ ςυγκριτικι αξιολόγθςι τουσ, αλλά ςτθν 
αυτοτελι αξιολόγθςθ των επιμζρουσ ςτοιχείων τθσ κάκε υπόκεςθσ, το φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο που αιτείται τθ χοριγθςθ των διοικθτικϊν εγγράφων του φακζλου 
άλλου φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου, δεν δφναται να αιτιολογιςει εφλογο 
ενδιαφζρον προσ τοφτο, εφόςον δεν προκφπτει, εξ αντικειμζνου, φπαρξθ 
ςυγκεκριμζνθσ προςωπικισ ςχζςθσ του αιτοφντοσ με το περιεχόμενό των εν λόγω 
ςτοιχείων (ςχετ. υπ’ αρικμ. 197/2010 Γνωμοδότθςθ Ν.Σ.Κ.). 
 

2.5.19 Νομιμοποιείται μια Διοικθτικι Αρχι να χορθγεί αντίγραφα τεχνικϊν 
προςφορϊν, ςε ςυμμετζχοντεσ ςε διαγωνιςμοφσ Δθμοςίου; 

 
Ππωσ προκφπτει από τισ διατάξεισ του π.δ.394/1996 (Α’ 266) «Κανονιςμόσ 
Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.)», υφίςταται το δικαίωμα γνϊςθσ των τεχνικϊν 
προςφορϊν και λοιπϊν ςτοιχείων των ςυμμετεχόντων ςε διαγωνιςμό, μετά όμωσ τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ ςχετικισ διαδικαςίασ αξιολόγθςισ τουσ, από τθν αρμόδια Υπθρεςία, 
με βάςθ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 
 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο διαςφαλίηεται θ αντικειμενικότθτα του διαγωνιςμοφ, τθρείται θ 
αρχι τθσ αμερολθψίασ, ζναντι των λοιπϊν ςυμμετεχόντων και διαφυλάςςεται θ 
εμπιςτευτικι φφςθ κάκε πλθροφορίασ που παρζχεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο 
διαγωνιςμό. (ςχετ. ζγγραφο ΔΛΣΚΡΟ/Φ16/11567/26-7-2005). 
 

2.5.20 Νομιμοποιείται μια Διοικθτικι Αρχι να χορθγεί αντίγραφο ςφμβαςθσ που 
ςυνάφκθκε μεταξφ Υπθρεςίασ και αναδόχου εταιρίασ, για τθν εκτζλεςθ ζργου, 
ςε οποιοδιποτε πολίτθ το ηθτιςει; 

 
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 902 του Αςτικοφ Κϊδικα, οι οποίεσ ζχουν 
εφαρμογι παράλλθλα με τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του ν.2690/1999, «όποιοσ ζχει 
ζννομο ςυμφζρον να πλθροφορθκεί το περιεχόμενο ενόσ εγγράφου που βρίςκεται 
ςτθν κατοχι άλλου, ζχει δικαίωμα να απαιτιςει τθν επίδειξθ ι και το αντίγραφό του, 
αν το ζγγραφο ςυντάχκθκε για το ςυμφζρον αυτοφ που το ηθτεί, ι πιςτοποιεί ζννομθ 
ςχζςθ που αφορά και αυτόν ι ςχετίηεται με διαπραγματεφςεισ που ζγιναν ςχετικά με 
τζτοια ζννομθ ςχζςθ, είτε απ’ ευκείασ από τον ίδιο, είτε για το ςυμφζρον του, με τθ 
μεςολάβθςθ τρίτου». (ςχετ. ζγγραφα ΔΛΣΚΡΟ/Φ16/17781/26-9-2005, 
ΔΛΣΚΡΟ/Φ16/14800/15-9-2005). 
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2.5.21 Είναι δυνατι θ χοριγθςθ υπθρεςιακοφ ςθμειϊματοσ τθσ Διοίκθςθσ; 

 
Τα υπθρεςιακά ςθμειϊματα χορθγοφνται με επίκλθςθ απλοφ ευλόγου 
ενδιαφζροντοσ, δεδομζνου ότι εμπίπτουν ρθτά ςτο πεδίο εφαρμογισ που προκφπτει 
από τον οριςμό και τθν ενδεικτικι απαρίκμθςθ τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 1 του 
άρκρου 5 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ – ν.2690/99, δεδομζνου ότι ζχουν 
ςυνταχκεί από Διοικθτικι Αρχι και πλθροφν τον οριςμό του δθμοςίου εγγράφου.
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3. Ραραβίαςθ υπθρεςιακοφ απορριτου 
 
Σφμφωνα με τον Ρ.Κ., άρκρο 252, όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 13 του 
ν.3849/2010, ςχετικά με τθν παραβίαςθ υπθρεςιακοφ απορριτου, ο υπάλλθλοσ που 
εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ των άρκρων 248, 249, 250 και 251, παραβαίνοντασ τα 
κακικοντά του, γνωςτοποιεί ςε άλλον: α) πράγμα, το οποίο γνωρίηει μόνο λόγω τθσ 
υπθρεςίασ του ι β) ζγγραφο που είναι εμπιςτευμζνο ι προςιτό λόγω τθσ υπθρεςίασ 
του, αν τζλεςε κάποια από τισ πράξεισ αυτζσ με ςκοπό να ωφελθκεί ο ίδιοσ ι να 
βλάψει το κράτοσ ι κάποιον άλλο, τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν (3) 
μθνϊν. 
 
Πποιοσ, υπθρετϊντασ με οποιαδιποτε ςχζςθ ςτο Ρολιτικό Γραφείο του 
Ρρωκυπουργοφ, των Υπουργϊν ι των Υφυπουργϊν, όπωσ ιδίωσ με τθν ιδιότθτα 
ειδικοφ ςυνεργάτθ, ειδικοφ ςυμβοφλου, μετακλθτοφ διοικθτικοφ υπαλλιλου, 
αποςπαςμζνου ι με ανάκεςθ κακθκόντων υπαλλιλου, εργαηομζνου με ςφμβαςθ 
ζργου ι και ωσ μζλοσ ομάδων εργαςίασ ι επιτροπϊν, γνωςτοποιεί ςε άλλον: α) 
πλθροφορία τθν οποία γνωρίηει μόνο λόγω τθσ υπθρεςίασ του ι β) ζγγραφο που του 
είναι εμπιςτευμζνο ι προςιτό λόγω τθσ υπθρεςίασ του, τιμωρείται με φυλάκιςθ 
τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν. Αν ενεργεί με ςκοπό να ωφελθκεί ο ίδιοσ ι άλλοσ ι για να 
βλάψει το κράτοσ ι άλλον, τιμωρείται με ποινι φυλάκιςθσ τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ 
και χρθματικι ποινι από εκατό χιλιάδεσ (100.000) ευρϊ ζωσ πεντακόςιεσ χιλιάδεσ 
(500.000) ευρϊ. 
 
Με τισ ποινζσ των προθγοφμενων παραγράφων τιμωρείται και ο τρίτοσ, ο οποίοσ 
χρθςιμοποιεί τθν πλθροφορία ι το ζγγραφο εν γνϊςει τθσ προζλευςισ του, με ςκοπό 
να ωφελθκεί ο ίδιοσ ι άλλοσ ι για να βλάψει το κράτοσ ι άλλον. 
 
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 31 του π.δ.75/1987 (Α’ 45), όλα τα ζγγραφα, 
που θ γνωςτοποίθςι τουσ ςε μθ αρμόδιο κα ηθμίωνε το Κράτοσ ι άτομα, αποτελοφν 
διαβακμιςμζνο υλικό και παίρνουν ανάλογο βακμό αςφαλείασ (άκρωσ απόρρθτα, 
απόρρθτα, εμπιςτευτικά, περιοριςμζνθσ χριςθσ, αδιαβάκμθτα). Ο χαρακτθριςμόσ 
του εγγράφου γίνεται από τον εκδότθ με βάςθ τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά διατάξεισ και 
διαταγζσ και θ παραβίαςι τουσ ελζγχεται ποινικά και πεικαρχικά ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
 
Δεν αποτελεί άδικθ πράξθ, θ χρθςιμοποίθςθ, εντόσ του αναγκαίου μζτρου, τθσ 
πλθροφορίασ ι του εγγράφου, που γίνεται για τθν ικανοποίθςθ του δικαιολογθμζνου 
ενδιαφζροντοσ τθσ ενθμζρωςθσ τθσ κοινισ γνϊμθσ. 
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4. Αναςφςταςθ φακζλου 
 

4.1 Ειςαγωγι 

 
Στο πλαίςιο εφαρμογισ του ν.3242/2004 (Α’ 102) και ςυγκεκριμζνα του άρκρου 6, 
παράγραφοσ 5, εκδόκθκε το π.δ.114/2005 (Α’ 165), με το οποίο κακορίηεται θ 
διαδικαςία υποχρεωτικισ αναςφςταςθσ φακζλου ο οποίοσ ζχει απολεςκεί με 
υπαιτιότθτα τθσ υπθρεςίασ και ςτον οποίο εμπεριζχονται πιςτοποιθτικά και 
δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί από τον ενδιαφερόμενο. Στο ίδιο προεδρικό 
διάταγμα προβλζπονται οι προχποκζςεισ ςφμπραξθσ του ενδιαφερομζνου, κακϊσ και 
οι τρόποι προςωρινισ διεκπεραίωςθσ του αιτιματοσ για το χρονικό διάςτθμα που 
μεςολαβεί ωσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ αναςφςταςθσ, ενϊ ορίηεται ότι θ διαδικαςία 
αναςφςταςθσ του φακζλου ολοκλθρϊνεται μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν 
από τθ διαπίςτωςθ τθσ απϊλειάσ του. 
 
Ειδικότερα ωσ προσ τθν εφαρμογι του εν λόγω διατάγματοσ από τισ δθμόςιεσ 
υπθρεςίεσ, επιςθμαίνονται τα ακόλουκα. Ωσ απϊλεια φακζλου νοείται θ απϊλεια 
πιςτοποιθτικϊν ι δικαιολογθτικϊν που ζχουν υποβλθκεί από τον πολίτθ, ςυνθμμζνα 
με αίτθςθ του, ςε υπθρεςία του Δθμοςίου, των Ν.Ρ.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ 
βακμοφ, προκειμζνου να εκδοκεί οποιαδιποτε διοικθτικι πράξθ. Επιπλζον, πρζπει να 
διευκρινιςτεί ότι ωσ απϊλεια φακζλου νοείται τόςο θ ολικι απϊλεια αυτοφ, δθλαδι 
το ςφνολο των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν και πιςτοποιθτικϊν, όςο και θ μερικι 
απϊλεια, δθλαδι θ απϊλεια ενόσ ι περιςςοτζρων δικαιολογθτικϊν και 
πιςτοποιθτικϊν που ζχει κατακζςει ο πολίτθσ με τθν αίτθςι του για τθν ζκδοςθ 
ςυγκεκριμζνθσ διοικθτικισ πράξθσ. 
 
Θ απϊλεια του φακζλου, είτε μερικι, είτε ολικι, ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν απϊλεια 
των ςτοιχείων (δικαιολογθτικϊν), με βάςθ τα οποία το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ τθσ 
διοικθτικισ πράξθσ όργανο προβαίνει ςτθ διεκπεραίωςθ του ςυγκεκριμζνου 
αιτιματοσ του πολίτθ. Ο ςτόχοσ επομζνωσ, των διατάξεων αυτοφ του Ρροεδρικοφ 
Διατάγματοσ, είναι κατ' αρχιν θ ανάδειξθ τρόπων ανάκτθςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
πλθροφορίασ που περιζχεται ςτα επιςυναφκζντα ςτοιχεία, χωρίσ τθν επιπλζον 
ταλαιπωρία ι τθ με οποιονδιποτε άλλο τρόπο επιβάρυνςθ του πολίτθ (π.χ. 
οικονομικι). 
 
Πςον αφορά ςτθν υπαιτιότθτα τθσ υπθρεςίασ, ο κακοριςμόσ τθσ πρζπει να 
ςυςχετιςκεί με τθν αποδεδειγμζνθ μζςω πρωτοκόλλου κατάκεςθ όλων των 
απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν από τον πολίτθ. Είναι ςαφζσ ότι αν ο πολίτθσ δεν 
κατακζςει οποιοδιποτε από τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν ζκδοςθ τθσ 
διοικθτικισ πράξθσ που αιτείται, θ υπθρεςία δεν είναι υποχρεωμζνθ να το 
αναηθτιςει, πλθν των περιπτϊςεων που ορίηονται με κοινζσ υπουργικζσ αποφάςεισ 
και αφοροφν ςτθν αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ δικαιολογθτικϊν. Επομζνωσ, θ ευκφνθ 
για αναηιτθςθ των δικαιολογθτικϊν ι πιςτοποιθτικϊν, που δεν εμπεριζχονται ςε 
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φάκελο που ζχει κατατεκεί από πολίτθ, βαρφνει τθν υπθρεςία μόνο ςτθν περίπτωςθ 
που αυτά ζχουν αποδεδειγμζνα κατατεκεί από αυτόν, με βάςθ τα ςτοιχεία του 
τθροφμενου από τθν ίδια τθν υπθρεςία πρωτοκόλλου, αλλά και του αντιγράφου 
αυτοφ που ζχει ο ίδιοσ ο πολίτθσ ςτα χζρια του, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν 
διάταξθ του άρκρου 12 του ν.2690/1999. 
 

4.2 Πεδίο εφαρμογισ 

 
Οι διατάξεισ του εν λόγω προεδρικοφ διατάγματοσ αφοροφν τισ περιπτϊςεισ που 
διαπιςτϊνεται απϊλεια φακζλου, μερικι ι ολικι, ςε οποιαδιποτε υπθρεςία του 
δθμοςίου, των Ν.Ρ.Δ.Δ., κακϊσ και των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βακμοφ. 
 

4.3 Αρμόδια υπθρεςία για τθν αναςφςταςθ φακζλου 

 
Θ ευκφνθ για τθν ανάκτθςθ των δικαιολογθτικϊν ι των πιςτοποιθτικϊν που ζχουν 
απολεςκεί, βαρφνει τθν υπθρεςία ςτθν κατοχι τθσ οποίασ ζχει περιζλκει ο φάκελοσ 
και ςτθν οποία διαπιςτϊνεται θ ολικι ι μερικι απϊλεια του περιεχομζνου του από 
υπαιτιότθτά τθσ . 
 
Στθν περίπτωςθ που για τθν ζκδοςθ διοικθτικισ πράξθσ εμπλζκονται περιςςότερεσ 
από μία δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, οι οποίεσ προβαίνουν ςτθν ζκδοςθ ενδιάμεςων 
διοικθτικϊν πράξεων, αναγκαίων για τθν τελικι διεκπεραίωςθ του αιτιματοσ του 
πολίτθ ι διαμεςολαβοφν με οποιοδιποτε τρόπο ςτθν ζκδοςι τθσ τελικισ πράξθσ, 
είναι ςαφζσ ότι αν διαπιςτωκεί απϊλεια ςε κάποια από αυτζσ, τότε θ ευκφνθ για τθν 
αναςφςταςθ του φακζλου που ζχει απολεςκεί βαρφνει τθν υπθρεςία ςτθν οποία 
διαπιςτϊκθκε θ απϊλειά του. Θ υπθρεςία αυτι ζχει τθν υποχρζωςθ να προβεί ςτθν 
ςυγκζντρωςθ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και πιςτοποιθτικϊν ι των 
πλθροφοριϊν που προκφπτουν από αυτά, με τουσ τρόπουσ που αναλφονται 
παρακάτω, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να εκδϊςει τθν ενδιάμεςθ διοικθτικι πράξθ που 
απαιτείται ι ςε κάκε περίπτωςθ (όταν πρόκειται για απλό διαμεςολαβθτικό ρόλο) να 
διαβιβάςει ολοκλθρωμζνο τον φάκελο ςτθν αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ τελικισ 
διοικθτικισ πράξθσ υπθρεςία, προκειμζνου να προβεί άμεςα ςτθν ζκδοςι τθσ. 
 
Τα παραπάνω αναφερόμενα ιςχφουν, τόςο ςτθν περίπτωςθ που πρόκειται για δφο 
διαφορετικζσ υπθρεςίεσ (π.χ. διαφορετικά αςφαλιςτικά ταμεία ςτθν περίπτωςθ 
εφαρμογισ των διατάξεων τθσ διαδοχικισ αςφάλιςθσ για ζκδοςθ τθσ τελικισ 
ςυνταξιοδοτικισ απόφαςθσ), όςο και ςτθν περίπτωςθ που πρόκειται για ενδιάμεςεσ 
διοικθτικζσ πράξεισ που εκδίδονται από μονάδεσ τθσ ίδιασ υπθρεςίασ (π.χ 
διαφορετικζσ διευκφνςεισ ι τμιματα τθσ ίδιασ υπθρεςίασ). 
 
Είναι φανερό ότι ςε κάκε περίπτωςθ απαιτείται θ ςυνεργαςία όλων των 
εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν, ι των οργανικϊν μονάδων τθσ ίδιασ υπθρεςίασ, για τθ 
ςυγκζντρωςθ των απολεςκζντων δικαιολογθτικϊν ι πιςτοποιθτικϊν, ϊςτε να 
αποφευχκεί κάκε ταλαιπωρία ι επιβάρυνςθ του ενδιαφερόμενου πολίτθ. 
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4.4 Σρόποι αναςφςταςθσ του απολεςκζντοσ φακζλου  

 
Ο τρόποσ αναςφςταςθσ του φακζλου εξαρτάται από το αν πρόκειται για ολικι ι 
μερικι απϊλεια αυτοφ.  
 

Α) Ολικι απϊλεια του φακζλου 
Σε περίπτωςθ ολικισ απϊλειασ του φακζλου, θ υπθρεςία, θ οποία είναι 
υπεφκυνθ για τθν αναςφςταςι του, αναηθτά κυρίωσ: 

 
1.Ρρογενζςτερεσ διοικθτικζσ πράξεισ, που ζχουν εκδοκεί από τθν υπθρεςία, 
βάςει παλαιότερων και ιδθ διεκπεραιωμζνων αιτθμάτων του πολίτθ. 
Ρρόκειται ςυνικωσ για διοικθτικζσ πράξεισ, για τθν ζκδοςθ των οποίων είχαν 
κατατεκεί δικαιολογθτικά από τον πολίτθ, από τα οποία είναι δυνατόν ι να 
αντλθκοφν πλθροφορίεσ ι να χρθςιμοποιθκοφν αντίγραφά τουσ για τθν 
διεκπεραίωςθ του αιτιματόσ του. Οι προγενζςτερεσ αυτζσ διοικθτικζσ πράξεισ 
μπορεί να ζχουν εκδοκεί είτε από τθν ίδια υπθρεςία, είτε από περιφερειακζσ 
υπθρεςίεσ ι από υπθρεςίεσ που εποπτεφονται από αυτιν. 

 
2.Διοικθτικζσ πράξεισ που ζχουν εκδοκεί ςε προθγοφμενα ςτάδια τθσ 
επεξεργαςίασ του αιτιματοσ, είτε ωσ προςωρινζσ πράξεισ, είτε ωσ οριςτικζσ. 
Συνικωσ ςτθν περίπτωςθ αυτι εμπλζκονται περιςςότερεσ διευκφνςεισ ι 
τμιματα ι περιφερειακζσ υπθρεςίεσ ι άλλεσ εποπτευόμενεσ υπθρεςίεσ του 
ίδιου φορζα, οι οποίεσ εκδίδουν διοικθτικζσ πράξεισ με προςωρινό ι με 
οριςτικό χαρακτιρα, ςτο πλαίςιο ςυγκεκριμζνθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. Οι 
πλθροφορίεσ που περιλαμβάνονται ςε  αυτζσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 
για τθν τελικι διεκπεραίωςθ του αιτιματοσ.  

 
3.Διοικθτικζσ πράξεισ άλλων υπθρεςιϊν, οι οποίεσ ςυμπράττουν ςτθν 
διεκπεραίωςθ του ςυγκεκριμζνου αιτιματοσ, είτε ζχουν προςωρινό, είτε 
οριςτικό χαρακτιρα. Ρρόκειται για τισ περιπτϊςεισ εκείνεσ κατά τισ οποίεσ, 
προκειμζνου να εκδοκεί μια διοικθτικι πράξθ, είναι αναγκαία θ ςφμπραξθ 
περιςςοτζρων του ενόσ φορζων, ο κακζνασ από τουσ οποίουσ τθρεί ξεχωριςτό 
φάκελο με δικαιολογθτικά και πράξεισ, από τα οποία μποροφν ι να αντλθκοφν 
πλθροφορίεσ ι να χρθςιμεφςουν αντίγραφά τουσ αυτοφςια για τθν ζκδοςθ τθσ 
τελικισ διοικθτικισ πράξθσ. 

 
4. Στοιχεία, αντίγραφα δικαιολογθτικϊν ι πλθροφορίεσ που προζρχονται από: 

 δεδομζνα γενικοφ ι ειδικότερου χαρακτιρα και τα οποία αφοροφν 
ευρφτερεσ ομάδεσ πολιτϊν. Ρρόκειται για περιπτϊςεισ διοικθτικϊν 
πράξεων ευρφτερου ενδιαφζροντοσ, οι οποίεσ αφοροφν ςφνολα 
πολιτϊν, όπωσ π.χ. απόφαςθ ζνταξθσ οριςμζνθσ περιοχισ ςτο ςχζδιο 
πόλθσ, θ οποία αφορά όλουσ τουσ ιδιοκτιτεσ τθσ περιοχισ ι απόφαςθ 
πρόςλθψθσ ςτο δθμόςιο τομζα ι πίνακεσ επιτυχόντων ςε 
διαγωνιςμοφσ κ.λπ., 

 φακζλουσ άλλων πολιτϊν, οι οποίοι ζχουν οποιαδιποτε ςχζςθ με τον 
ενδιαφερόμενο πολίτθ και οι οποίοι βρίςκονται κατατεκειμζνοι ι 
αρχειοκετθμζνοι ι ςτθν ίδια υπθρεςία ι ςε περιφερειακζσ υπθρεςίεσ ι 



 

Ζκδοςθ 4.0 
Θμ/νία: 19-5-2018 

36 

ςε υπθρεςίεσ που αυτι εποπτεφει ι ακόμθ και ςε ςυμπράττουςα 
υπθρεςία. Ρρόκειται για τισ περιπτϊςεισ που ο ενδιαφερόμενοσ 
πολίτθσ ζχει ςχζςθ ςυνιδιοκτθςίασ ι εταιρικι ι ςυγγενικι ι άλλου 
είδουσ ςχζςθ και ζχουν εκδοκεί διοικθτικζσ πράξεισ ςτισ οποίεσ 
εμπεριζχονται κοινά δεδομζνα του πολίτθ με αυτοφσ, όπωσ για 
παράδειγμα κοινά ακίνθτα ι καταςτατικό εταιρείασ ςτθν οποία είναι 
μζτοχοσ κ.λπ.. 

 
Ραράλλθλα, προβλζπεται θ δυνατότθτα διενζργειασ αυτοψιϊν ι επιτόπιων 
ελζγχων για τθ ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων ι πλθροφοριϊν που είναι απαραίτθτεσ 
για τθ αναςφςταςθ του απολεςκζντοσ φακζλου. Στθν περίπτωςθ αυτι, 
οποιαδιποτε οικονομικι ι άλλθ επιβάρυνςθ (π.χ. αμοιβι ιδιϊτθ μθχανικοφ), 
δεν επιβαρφνει τον πολίτθ, αλλά τθν υπθρεςία που απϊλεςε τον φάκελο. 

 
Β) Μερικι απϊλεια του φακζλου 
Στθν περίπτωςθ μερικισ απϊλειασ φακζλου, θ υπθρεςία αναηθτά τα 
απολεςκζντα δικαιολογθτικά μόνο εφόςον οι πλθροφορίεσ που περιείχαν δε 
μποροφν να παρζχονται ι να τεκμαίρονται από τελικζσ ι ενδιάμεςεσ 
διοικθτικζσ πράξεισ. Δθλαδι, ςτθν περίπτωςθ τθσ μερικισ απϊλειασ θ 
υπθρεςία προκειμζνου να προχωριςει ςτθν ζκδοςθ τθσ τελικισ διοικθτικισ 
πράξθσ αρκείται ςτισ πλθροφορίεσ που περιλαμβάνονται ςε τελικζσ ι 
ενδιάμεςεσ πράξεισ και αναηθτά τα απολεςκζντα δικαιολογθτικά όταν υπάρχει 
αδυναμία εξεφρεςθσ των ςχετικϊν πλθροφοριϊν από τισ προαναφερκείςεσ 
πράξεισ. 
 
Είναι ςαφζσ, ότι ςτο άρκρο 4 του π.δ.114/2005 αναλφονται τα ςτοιχεία εκείνα 
που οδθγοφν τθν υπθρεςία ςτθν ςυλλογι των ςτοιχείων, που ζχουν απολεςκεί 
και με βάςθ τα οποία κα είναι πλζον ςε κζςθ να εκδϊςει τθν τελικι διοικθτικι 
πράξθ, χωρίσ τθν εμπλοκι του πολίτθ. Σφμφωνα με τα ςτοιχεία αυτά, δεν είναι 
απαραίτθτθ θ ςυλλογι αυτοφςιων των πιςτοποιθτικϊν ι των δικαιολογθτικϊν 
που ζχουν κατατεκεί από τον πολίτθ και ζχουν απολεςκεί αλλά ςε κάκε 
περίπτωςθ, προζχει θ άντλθςθ τθσ πλθροφορίασ που προζκυπτε από αυτά και 
θ οποία είναι απαραίτθτθ για τθν επεξεργαςία τθσ αίτθςθσ του πολίτθ και τθν 
οριςτικι διεκπεραίωςθ υποκζςεϊσ του, χωρίσ τθν εκ νζου μεςολάβθςθ του 
ενδιαφερόμενου πολίτθ, θ οποία κα οδθγοφςε ςε περαιτζρω ταλαιπωρία ι 
επιβάρυνςι του.  
 
Δθλαδι, δεν αναηθτείται απαραίτθτα αυτοφςιο το πιςτοποιθτικό, αλλά θ 
πλθροφορία που εμπεριζχεται ςε αυτό π.χ. δεν αναηθτείται θ βεβαίωςθ ότι ο 
πολίτθσ δεν είναι αςφαλιςμζνοσ ςτο Λ.Κ.Α., αλλά αναηθτείται από το Λ.Κ.Α. θ 
πλθροφορία, θ οποία καταγράφεται και αντικακιςτά τθ βεβαίωςθ. 

 

4.5 φμπραξθ του ενδιαφερόμενου πολίτθ 

 
Ο πολίτθσ,  του οποίου ο φάκελοσ ζχει απολεςκεί, ςυμπράττει ςτθν αναςφςταςθ, 
όταν θ αρμόδια υπθρεςία εξαντλϊντασ κάκε πρόςφορο μζςο, δεν κατόρκωςε να 
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ςυγκεντρϊςει τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ι τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ, με ςυνζπεια 
να μθν είναι δυνατι θ ζκδοςθ τθσ τελικισ διοικθτικισ πράξθσ χωρίσ τθ ςφμπραξι του. 
 
Είναι προφανζσ ότι, ςτθν περίπτωςθ αυτι, ο πολίτθσ πρζπει να ενθμερωκεί τόςο για 
τθν απϊλεια του φακζλου που περιζχει το αίτθμά του, όςο και για τθν ανάγκθ και 
τουσ λόγουσ τθσ εκ νζου ςφμπραξισ του. Ειδικότερα, θ υπθρεςία που απϊλεςε τον 
φάκελο, πρζπει να ενθμερϊςει τον ενδιαφερόμενο “με κάκε πρόςφορο μζςο” 
(τθλεφωνικι επικοινωνία .) για τθν απϊλεια του φακζλου του, εντόσ 24 ωρϊν από τθ 
διαπίςτωςθ τθσ απϊλειασ, και να τον καλζςει ταυτόχρονα να ςυμπράξει εκ νζου (π.χ. 
να εξεταςκεί εκ νζου από υγειονομικι επιτροπι), εξθγϊντασ τουσ λόγουσ αυτισ τθσ 
ενζργειασ, με παράλλθλθ κοινοποίθςθ ςχετικισ διαπιςτωτικισ πράξθσ. 
 
Κεωρείται αυτονόθτο ότι οι ςχετικζσ ενζργειεσ πρζπει να γίνουν το ςυντομότερο 
δυνατόν και χωρίσ επιβάρυνςθ του πολίτθ. 
 
Σθμειϊνεται ότι ςτθν περίπτωςθ που θ ςφμπραξθ του πολίτθ απαιτείται για τθν 
ζκδοςθ ενδιάμεςθσ διοικθτικισ πράξθσ από διαφορετικι υπθρεςία από εκείνθ θ 
οποία προβαίνει ςτθν αναςφςταςθ του φακζλου, είναι αναγκαία θ ςυνεργαςία των 
δφο υπθρεςιϊν και θ ενθμζρωςι τουσ ςχετικά ςτο ςυντομότερο χρονικό διάςτθμα και 
με κάκε πρόςφορο μζςο, ϊςτε θ εκ νζου ςφμπραξθ του πολίτθ να πραγματοποιθκεί 
άμεςα. 
 

4.6 Αναηιτθςθ ιδιωτικϊν εγγράφων 

 
Σε πολλζσ περιπτϊςεισ, προκειμζνου να εκδοκεί μία διοικθτικι πράξθ, απαιτείται θ 
κατάκεςθ από μζρουσ του πολίτθ: 
α) ιδιωτικϊν εγγράφων και  
β) εγγράφων τα οποία ζχουν εκδοκεί από Δθμόςιεσ επιχειριςεισ, Οργανιςμοφσ . όπωσ 
Τράπεηεσ, Δ.Ε.Θ., Ο.Τ.Ε.. 
 
Τα δικαιολογθτικά αυτά, ςε περίπτωςθ απϊλειάσ τουσ αναηθτοφνται από τθν 
υπθρεςία θ οποία είναι υποχρεωμζνθ για τθν αναςφςταςθ του φακζλου και επειδι 
ενδεχομζνωσ μπορεί να περιζχουν δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα, απαιτείται και 
ςτισ δφο περιπτϊςεισ, θ παροχι από τον πολίτθ ςχετικισ εξουςιοδότθςθσ. Θ εν λόγω 
εξουςιοδότθςθ του πολίτθ προσ τθν υπθρεςία, κρίνεται ςκόπιμο να ηθτείται το 
ςυντομότερο δυνατό. 
 

4.7 Προκεςμία αναςφςταςθσ φακζλου 

 
Θ Υπθρεςία που ευκφνεται για τθν ολικι ι μερικι απϊλεια του φακζλου, είναι 
υποχρεωμζνθ να ολοκλθρϊςει τθν διαδικαςία τθσ αναςφςταςθσ, το αργότερο μζςα 
ςε 30 θμζρεσ από τθν διαπίςτωςθ τθσ απϊλειασ. 
 
Σε κάκε περίπτωςθ, οφείλει μετά τθν ενθμζρωςθ του πολίτθ για τθν απϊλεια του 
φακζλου, να εκδϊςει πράξθ με τθν οποία κα διαπιςτϊνεται θ απϊλεια του φακζλου 
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ι ςυγκεκριμζνων δικαιολογθτικϊν, τθν οποία εν ςυνεχεία κα κοινοποιεί και ςτον 
ενδιαφερόμενο πολίτθ, ενθμερϊνοντάσ τον ταυτόχρονα και για τισ περιπτϊςεισ που 
απαιτείται θ δικι του ςφμπραξθ. 
 
Είναι προφανζσ ότι αναςτζλλονται για το χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
αναςφςταςθσ του φακζλου (30 θμζρεσ) οι προκεςμίεσ διεκπεραίωςθσ των αιτθμάτων 
των πολιτϊν, που κακορίηονται με τισ διατάξεισ του άρκρου 6 του ν.3242/2004. 
 

4.8 Προςωρινι διεκπεραίωςθ του αιτιματοσ του πολίτθ 

 
Είναι αναγκαίο να τονιςτεί ότι θ υπθρεςία που απϊλεςε τον φάκελο, είναι 
υποχρεωμζνθ να προχωριςει ςε προςωρινι διεκπεραίωςθ του αιτιματοσ του πολίτθ, 
εκδίδοντασ προςωρινι διοικθτικι πράξθ, όπου αυτό είναι δυνατόν, ι 
διεκπεραιϊνοντασ μερικϊσ το αίτθμα του πολίτθ. 
 
Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, είναι προφανζσ ότι θ υπθρεςία διατθρεί τθν επιφφλαξθ για 
ανάκλθςθ ι τροποποίθςθ τθσ εν λόγω προςωρινισ διοικθτικισ πράξθσ, εφόςον μετά 
τθν οριςτικι αναςφςταςθ του φακζλου διαπιςτωκεί ότι δεν πλθροφνται οι 
απαιτοφμενεσ από το νόμο προχποκζςεισ για τθν ζκδοςι τθσ. 
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5. Ρροκεςμίεσ διεκπεραίωςθσ υποκζςεων 
πολιτϊν από τθ διοίκθςθ  

 
Με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 5 του ν.1943/1991, ορίηεται ότι πλθροφορίεσ, 
πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ δίδονται αμζςωσ και πάντωσ ςε χρονικό διάςτθμα που 
δεν υπερβαίνει τισ δζκα (10) θμζρεσ. Θ προκεςμία αρχίηει από τθν υποβολι του 
αιτιματοσ ςτθν αρμόδια υπθρεςία. 
 
Με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 4 του ν.2690/1999, ορίηεται ρθτά ότι «οι 
διοικθτικζσ αρχζσ οφείλουν, φςτερα από αίτθςθ του ενδιαφερόμενου, να χορθγοφν 
αμζςωσ πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ. Αν θ χοριγθςθ τοφτων δεν είναι δυνατι, αυτά 
αποςτζλλονται ταχυδρομικϊσ, μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν, ςτθ διεφκυνςθ 
που ζχει δθλωκεί». Με τθν παρ. 1 του άρκρου 7 του ν.4325/2015, οι ανωτζρω 
διατάξεισ εφαρμόηονται αναλόγωσ και ςτα Ν.Ρ.Λ.Δ. που ανικουν ςτο κράτοσ ι 
επιχορθγοφνται τακτικϊσ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ από κρατικοφσ πόρουσ 
κατά 50% τουλάχιςτον του ετιςιου προχπολογιςμοφ τουσ, ςτα Ν.Ρ.Λ.Δ. και τισ 
Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ και Οργανιςμοφσ (ΔΕΚΟ) του Κεφαλαίου Αϋ του Ν.3429/2005, 
κακϊσ και ςτα νομικά πρόςωπα και τισ επιχειριςεισ των Ο.Τ.Α., εντόσ ι εκτόσ τθσ 
Γενικισ Κυβζρνθςθσ. 
 
Με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 6 του ν.3242/2004, για τθ διεκπεραίωςθ 
υποκζςεων των πολιτϊν από τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, τουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ και τα Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου, τίκεται ο γενικόσ κανόνασ, 
ότι όλεσ οι ωσ άνω υπθρεςίεσ πρζπει να απαντοφν ςε αιτιματα πολιτϊν και να 
διεκπεραιϊνουν τισ ςχετικζσ υποκζςεισ μζςα ςτθν προκεςμία των πενιντα (50) 
θμερϊν, κατ’ ανϊτατο όριο, εφόςον από ειδικζσ διατάξεισ δεν προβλζπονται 
διαφορετικζσ προκεςμίεσ. 
 
Επομζνωσ, από το ςυνδυαςμό των ανωτζρω διατάξεων προκφπτει ότι θ προκεςμία 
των δζκα (10) θμερϊν αφορά πλζον μόνο ςτθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικϊν και 
βεβαιϊςεων. 
 
Σχετικά με τθν αποηθμίωςθ πολιτϊν για τθ μθ τιρθςθ προκεςμιϊν διεκπεραίωςθσ 
υποκζςεων από τθ διοίκθςθ και ςφμφωνα με το ν.3242/2004, άρκρο 7, οι 
παράγραφοι 7, 8 και 12 του άρκρου 5 του ν.1943/1991 (Α’ 50) αντικακίςτανται ωσ 
ακολοφκωσ: 

 
«7. Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των προκεςμιϊν που προβλζπονται ςτισ 

διατάξεισ του ν.2690/1999 (Α’ 45), όπωσ ιςχφουν, καταβάλλεται ςτον αιτοφντα, από 
τον οικείο φορζα, πλιρθσ αποηθμίωςθ. Η αποηθμίωςθ αυτι αφαιρείται από το τυχόν, 
μεταγενεςτζρωσ, επιδικαηόμενο ποςό, εφόςον γίνει δεκτι από το αρμόδιο δικαςτιριο 
ςχετικι αγωγικι απαίτθςθ, κατά τισ περί αςτικισ ευκφνθσ διατάξεισ. 

8. Το φψοσ του καταβλθτζου χρθματικοφ ποςοφ που προβλζπεται ςτθν 
προθγοφμενθ παράγραφο κακορίηεται από τισ Επιτροπζσ τθσ παραγράφου 13 του 
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παρόντοσ άρκρου μετά από ειςιγθςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 
και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 
και Αποκζντρωςθσ ι τθσ Περιφζρειασ, που επιλαμβάνονται μετά από αίτθςθ του 
πολίτθ. 3 Για τον κακοριςμό του φψουσ τθσ καταβλθτζασ πλιρουσ αποηθμίωςθσ 
λαμβάνονται υπόψθ ιδίωσ: α) το μζγεκοσ τθσ περιουςιακισ ηθμίασ και τθσ θκικισ 
βλάβθσ που προκλικθκε από τθν κακυςτζρθςθ, β) οι ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ οφείλεται 
θ κακυςτζρθςθ, γ) το τυχόν υφιςτάμενο ςχετικό πόριςμα του Συνθγόρου του Πολίτθ. 
Η απόφαςθ τθσ Επιτροπισ, που εκδίδεται μζςα ςε δφο μινεσ από τθν υποβολι τθσ 
ςχετικισ αίτθςθσ και μετά από εξζταςθ τθσ ςυνδρομισ των ανωτζρω προχποκζςεων, 
κοινοποιείται ςτον ενδιαφερόμενο, κακϊσ και ςτθν υπθρεςία που δεν ενιργθςε μζςα 
ςτθ νόμιμθ προκεςμία και αποτελεί εντολι καταβολισ ςτον πολίτθ του οριςκζντοσ 
ποςοφ. Αν θ καταβολι αυτι δε γίνει μζςα ςε ζνα μινα από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ, το χρθματικό ποςό καταβάλλεται εντόκωσ. Ο τόκοσ 
υπολογίηεται για κάκε μινα με το επιτόκιο τθσ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, που 
ιςχφει για τισ κατακζςεισ, επί προκεςμία διάρκειασ ενόσ ζτουσ. 

12. Με απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 
Αποκζντρωςθσ και Οικονομίασ και Οικονομικϊν κακορίηεται ο τρόποσ καταβολισ του, 
κατά τισ παραγράφουσ 7 και 8, χρθματικοφ ποςοφ, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία 
λεπτομζρεια.» 
 
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται φςτερα από πρόταςθ του Υπουργοφ 
Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, είναι δυνατόν οι αρμοδιότθτεσ 
των επιτροπϊν που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2 αυτοφ του άρκρου να 
ανατεκοφν ςτο Συνιγορο του Ρολίτθ. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ρυκμίηονται και 
όλα τα κζματα που ανακφπτουν από τθ μεταφορά αυτϊν των αρμοδιοτιτων ςτο 
Συνιγορο του Ρολίτθ, ιδίωσ δε τα κζματα που ςχετίηονται με τθν αναγκαία ςτελζχωςθ 
των υπθρεςιϊν του και τθν απαιτοφμενθ υλικοτεχνικι υποδομι. 
 
Οι υπθρεςίεσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ διεκπεραίωςθσ υποκζςεων των 
πολιτϊν όταν το αίτθμα είναι εμφανϊσ παράλογο, αόριςτο, ακατάλθπτο ι 
επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρθςτικό (παρ. 3 άρκρου 4 ν.2690/1999, όπωσ 
αντικαταςτάκθκε με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 άρκρου 11 ν.3230/2004). 
 
 

                                                 
3 Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011, κε ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ λ.3852/2010 (Α’ 87) «Λέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –πξφγξακκα 

Θαιιηθξάηεο», ε αξκνδηφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Δηδηθψλ Δπηηξνπψλ Διέγρνπ Δθαξκνγήο 
Λνκνζεζίαο ησλ Ξεξηθεξεηψλ πεξηέξρεηαη απηνδηθαίσο θαη ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ζηηο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, κε πεδίν επζχλεο ηνπο ηα φξηα ησλ θαηαξγνχκελσλ Ξεξηθεξεηψλ 
ζηα νπνία θάζε κηα απφ απηέο εθηείλεηαη. 
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6. Εκπροςϊπθςθ των πολιτϊν ςτισ 
Διοικθτικζσ Αρχζσ από δικθγόρουσ 

 
Στισ περιπτϊςεισ που προςζρχεται ςε μια διοικθτικι αρχι ι Κ.Ε.Ρ. δικθγόροσ, 
προκειμζνου να υποβάλλει ι να παραλάβει τελικι πράξθ για λογαριαςμό του εντολζα 
του, ιςχφουν: 
 

 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 3 του Κϊδικα 
Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (ν.2690/1999), «Αίτθςθ του ενδιαφερομζνου για τθν 
ζκδοςθ διοικθτικισ πράξθσ απαιτείται όταν το προβλζπουν οι ςχετικζσ 
διατάξεισ». 

 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 4 του ίδιου νόμου, 
όπωσ αντικαταςτάκθκαν με αυτζσ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 6 του 
ν.3242/2004 (Α’ 102), «Οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, οι Οργανιςμοί Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ και τα Νομικά Πρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου, όταν υποβάλλονται 
αιτιςεισ, οφείλουν να διεκπεραιϊνουν τισ υποκζςεισ των ενδιαφερομζνων και 
να αποφαίνονται για τα αιτιματά τουσ…». 

 
Μζχρι ςιμερα ζχει γίνει δεκτό ότι οι παραπάνω διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του 
άρκρου 3 του ν.2690/1999, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του 
άρκρου 4 του ιδίου νόμου, όπωσ αντικαταςτάκθκαν με αυτζσ τθσ παραγράφου 1 του 
άρκρου 6 του ν.3242/2004, για τθν περίπτωςθ που ο ίδιοσ ο ενδιαφερόμενοσ δε 
μπορεί να προςζλκει αυτοπροςϊπωσ ενϊπιον των διοικθτικϊν αρχϊν για να 
υποβάλει αίτθςθ ι να παραλάβει τθν τελικι διοικθτικι πράξθ, επιτρζπουν τθν 
υποβολι αιτιςεων πολιτϊν προσ τθ διοίκθςθ από τρίτα πρόςωπα, μόνο εφόςον αυτά 
προςκομίηουν τθ νόμιμθ για αυτό εξουςιοδότθςθ, θ οποία μάλιςτα πρζπει να φζρει 
και τθ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ του εξουςιοδοτοφντοσ. 
 
Τα ανωτζρω δεν ιςχφουν ςτθν περίπτωςθ που αντί του ενδιαφερομζνου πολίτθ και 
για λογαριαςμό του προςζρχεται ςτθν υπθρεςία για να υποβάλει αίτθςθ ι να 
παραλάβει τθν τελικι διοικθτικι πράξθ πλθρεξοφςιοσ δικθγόροσ, αφοφ ωσ 
εξουςιοδότθςθ προσ το πρόςωπο του τελευταίου ιςχφει και αρκεί θ νόμιμθ 
προφορικι εντολι που του δίδεται, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του 
ν.4194/2013 «Κϊδικασ περί Δικθγόρων» (Α’ 208). 
 
Ωσ εκ τοφτου, οι δικθγόροι δεν κεωροφνται τρίτα πρόςωπα όταν εκπροςωποφν τουσ 
εντολείσ τουσ και δικαιοφνται να παραλαμβάνουν ζγγραφα διοικθτικϊν υπθρεςιϊν 
χωρίσ ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ ι πλθρεξοφςιο.  
 
Ειδικότερα, ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία, θ υποβολι τθσ αίτθςθσ γίνεται από 
δικθγόρο ο οποίοσ υπογράφει τθν αίτθςθ για λογαριαςμό του πελάτθ του, αυτόσ 
παραλαμβάνει και τθν τελικι πράξθ χωρίσ άλλθ διαδικαςία ι απαίτθςθ. Το ίδιο ιςχφει 
και για τθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ τθσ αίτθςθσ που ζχει υποβλθκεί από 
δικθγόρο. Εάν θ αίτθςθ ζχει ιδθ υποβλθκεί από τον ενδιαφερόμενο ι τρίτο και 
προςζρχεται δικθγόροσ για τθν παρακολοφκθςθ αυτισ ι τθν παραλαβι τθσ τελικισ 
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διοικθτικισ πράξθσ, τότε του ηθτείται να δθλϊςει επί τόπου τθν πλθρεξουςιότθτά του, 
το ονοματεπϊνυμό του, τθ διεφκυνςθ και τον Αρικμό Μθτρϊου του Δικθγορικοφ 
Συλλόγου ςτον οποίο ανικει. 
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7. Βεβαίωςθ γνθςίου υπογραφισ 
 

7.1 χετικζσ διατάξεισ και αρμοδιότθτεσ 

 
Σφμφωνα με το άρκρο 11 ν.2690/1999, (Α’ 45), όπωσ τροποποιικθκε  με το άρκρο 16 
του ν.3345/2005, (Α’ 138) και άρκρο 24 π.δ.75/1987 (Α’ 45) θ βεβαίωςθ του γνθςίου 
τθσ υπογραφισ του ενδιαφερόμενου πραγματοποιείται από οποιαδιποτε διοικθτικι 
αρχι ι από τα Κ.Ε.Ρ., βάςει του δελτίου ταυτότθτασ ι των αντίςτοιχων εγγράφων που 
προβλζπονται ςτο άρκρο 3 του Κ.Δ.Δ.. Δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ του ενδιαφερομζνου, όταν προςζρχεται αυτοπροςϊπωσ για υποκζςεισ 
του ςτισ υπθρεςίεσ του δθμόςιου τομζα ι ςτα Κ.Ε.Ρ., προςκομίηοντασ το δελτίο 
ταυτότθτασ ι τα αντίςτοιχα πρωτότυπα ζγγραφα. 
 
Με βάςθ το άρκρο 24 π.δ.75/1987 «Αλλθλογραφία και ςυναφι κζματα του 
Αρχθγείου Ελλθνικισ Αςτυνομίασ», οι Υπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, αν δεν 
ορίηεται διαφορετικά από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, μποροφν να βεβαιϊνουν το 
ιδιόχειρο τθσ υπογραφισ των πολιτϊν ςε ζγγραφα, τα οποία υπογράφουν ενϊπιον 
του αρμόδιου οργάνου.  
 
Αρμόδιοι για τθ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ και για τθν επικφρωςθ 
αντιγράφων εγγράφων είναι όλοι οι αξιωματικοί, ανκυπαςτυνόμοι και αρχιφφλακεσ 
που είναι ανακριτικοί υπάλλθλοι, κακϊσ και οι πολιτικοί υπάλλθλοι που είναι 
προϊςτάμενοι οργανικϊν υπθρεςιακϊν κλιμακίων. «Η αρμοδιότθτα αυτι μπορεί να 
αςκείται και από το υπόλοιπο αςτυνομικό και πολιτικό προςωπικό, φςτερα από 
διαταγι του προϊςταμζνου τθσ οικείασ αςτυνομικισ αρχισ». 4 
 
Κατά τθ βεβαίωςθ του ιδιόχειρου τθσ υπογραφισ αναγράφονται τα εξισ: 
«Βεβαιϊνεται το ιδιόχειρο τθσ υπογραφισ (ονοματεπϊνυμο του ενδιαφερόμενου, ο 
αρικμόσ του δελτίου ταυτότθτασ, θ χρονολογία και θ αρχι ζκδοςθσ)» και ακολοφκωσ 
ο τόποσ, θ χρονολογία, ο τίτλοσ, το ονοματεπϊνυμο και ο βακμόσ του οργάνου που 
ενεργεί τθ βεβαίωςθ, τθν οποία υπογράφει και ςφραγίηει με τθ ςφραγίδα τθσ 
Υπθρεςίασ. 
 
Για τθ βεβαίωςθ του ιδιόχειρου τθσ υπογραφισ ςε ζγγραφα γραμμζνα ςτθν ελλθνικι 
ι ξζνθ γλϊςςα και προοριςμζνα να χρθςιμοποιθκοφν ςε ξζνεσ αρχζσ που εδρεφουν 
είτε ςτθν Ελλάδα, είτε ςτο εξωτερικό, ακολουκείται θ διαδικαςία που ορίηεται από το 
Υπουργείο Εξωτερικϊν. 
 
Αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τθ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ είναι οποιαδιποτε 
διοικθτικι αρχι και τα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (Κ.Ε.Ρ.). Με τον όρο διοικθτικι 
αρχι νοοφνται:  

 

                                                 
4 Ρν εληφο εηζαγσγηθψλ δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 4 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ.149/1993 (Α’ 60). 
 



 

Ζκδοςθ 4.0 
Θμ/νία: 19-5-2018 

44 

 Πλεσ οι δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ. 

 Οι οργανιςμοί τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βακμοφ. 

 Τα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου (Ν.Ρ.Δ.Δ). 
 

7.2 Προχποκζςεισ βεβαίωςθσ του γνθςίου τθσ υπογραφισ 

 
Το αρμόδιο όργανο τθσ Υπθρεςίασ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ενεργεί τθ βεβαίωςθ 
του γνθςίου τθσ υπογραφισ εφόςον ςυντρζχουν ςωρευτικά οι ακόλουκεσ 
προχποκζςεισ: 

 

 Ο ενδιαφερόμενοσ φζρει κατά τθ βεβαίωςθ, πρωτότυπο ζγγραφο αποδεικτικό 
τθσ ταυτότθτάσ του. 

 Υπογράφει ενϊπιον του αρμοδίου υπαλλιλου. 

 Το ζγγραφο επί του οποίου υπογράφει περιζχει πλιρθ διλωςθ βοφλθςθσ, που 
δεν αντίκειται ςτο νόμο και τα χρθςτά ικθ. 

 Το ζγγραφο είναι γραμμζνο ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, κατά βάςθ. 

 Δεν υφίςτανται διατάξεισ νόμων που απαγορεφουν ι κζτουν όρουσ για τθ 
βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ.  

 
Ριο ςυγκεκριμζνα, ο ενδιαφερόμενοσ φζρει, κατά τθ βεβαίωςθ, πρωτότυπο 
ζγγραφο αποδεικτικό τθσ ταυτότθτάσ του, όπωσ ορίηεται ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 
του άρκρου 3 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ. 5 
 
Για τθν απόδειξθ τθσ ταυτότθτασ του ενδιαφερομζνου απαιτείται, ςε κάκε περίπτωςθ, 
το πρωτότυπο αποδεικτικό ζγγραφο και όχι ακριβζσ αντίγραφο ι επικυρωμζνο 
φωτοαντίγραφο. 6 Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ οφείλει να ελζγχει τθν εγκυρότθτα του 

                                                 
5 Θψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.2690/1999 (Α’ 45)). Άξζξν 3. Αηηήζεηο πξνο ηε Γηνίθεζε, 

παξ. 4 θαη 5. 
4. Ρα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε, φηαλ πξφθεηηαη γηα Έιιελεο 

πνιίηεο, απνδεηθλχνληαη απφ ην δειηίν ηαπηφηεηαο ή ηε ζρεηηθή πξνζσξηλή βεβαίσζε ηεο 

αξκφδηαο αξρήο ή ην δηαβαηήξην ή ηελ άδεηα νδήγεζεο ή ην αηνκηθφ βηβιηάξην πγείαο φισλ ησλ 
αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ. Ζ ηαπηφηεηα ησλ αιινδαπψλ απνδεηθλχεηαη, ζηελ πεξίπησζε πνιηηψλ 

θξάηνπο – κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απφ ην δειηίν ηαπηφηεηαο ή ην δηαβαηήξην, ελψ, 
ζηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, απφ ην δηαβαηήξην ή άιιν έγγξαθν βάζεη ηνπ νπνίνπ επηηξέπεηαη ε 

είζνδφο ηνπο ζηε Σψξα ή ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδψζεη νη αξκφδηεο ειιεληθέο αξρέο. Ζ 

ηαπηφηεηα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο 
πνπ ηζρχνπλ ζηελ έδξα ηνπο. Όηαλ ε αίηεζε δελ ππνβάιιεηαη απηνπξνζψπσο, πξέπε  λα 

ζπλνδεχεηαη απφ επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή ησλ αληίζηνηρσλ 
εγγξάθσλ. Αηηήζεηο γηα έθδνζε δηνηθεηηθήο πξάμεο πνπ ππνβάιινληαη κέζσ Θ.Δ.Ξ. ηα νπνία 

έρνπλ ηελ επζχλε ειέγρνπ ησλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο, ζεσξείηαη φηη ππνβάιινληαη 
απηνπξνζψπσο ζηελ αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο ππεξεζία. 

5. Γεγνλφηα ή ζηνηρεία πνπ δελ απνδεηθλχνληαη απφ ην δειηίν ηαπηφηεηαο ή απφ ηα αληίζηνηρα 

έγγξαθα, αλ εηδηθέο δηαηάμεηο δελ νξίδνπλ δηαθνξεηηθά, γίλνληαη δεθηά βάζεη ππεχζπλεο 
δήισζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ε νπνία θαη δηαηππψλεηαη ζε πξνβιεπφκελν απφ ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο έληππν. Ίδηα δήισζε ππνβάιιεηαη θαη φηαλ ηα ζηνηρεία ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο γηα 
ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο θαη ην επάγγεικα έρνπλ κεηαβιεζεί. 
 
6 Κε ηε ΓΗΠΘΞΝ/Φ22/5583 απφ 22-3-2005 εγθχθιην ηνπ Ξ.ΔΠ.Γ.Γ.Α., «Αθξηβή αληίγξαθα ηνπ 
δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή ηεο πξνζσξηλήο βεβαίσζεο ηεο αξκφδηαο αξρήο γίλνληαη 
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αποδεικτικοφ εγγράφου (γνθςιότθτα, ιςχφ, φπαρξθ κεϊρθςθσ ειςόδου.). Θ βεβαίωςθ 
του γνθςίου τθσ υπογραφισ με μθ ζγκυρο αποδεικτικό ζγγραφο (πλαςτό ι 
παραποιθμζνο διαβατιριο ι δελτίο ταυτότθτασ, διαβατιριο ι ταυτότθτα που θ ιςχφσ 
τουσ ζχει λιξει) δεν είναι επιτρεπτι. 
 
Ρρόςωπα εφοδιαςμζνα με πλθρεξοφςιο ειδικό για τθν διεκπεραίωςθ μιασ υποκζςεωσ 
και ςτα πλαίςια αυτισ, μποροφν να ςυμπλθρϊνουν και να υπογράφουν για 
λογαριαςμό τρίτων, υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του άρκρου 8 του ν.1599/1986. Τζτοιεσ 
δθλϊςεισ επίςθσ, μποροφν να υπογράφουν και πρόςωπα που χωρίσ να ςυνδζονται ι 
να ζχουν ςχζςθ με τον χειριςμό οποιαςδιποτε υποκζςεωσ, εξουςιοδοτοφνται ειδικά 
για τον ςκοπό αυτό και ςτο ςχετικό (ειδικό) πλθρεξοφςιο αναγράφεται επακριβϊσ το 
περιεχόμενο των δθλϊςεων που πρόκειται να υπογράφουν (563/2005 Γνωμοδότθςθ 
του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ). 

 
Ο Ζλλθνασ πολίτθσ πρζπει να φζρει το δελτίο αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι τθ ςχετικι 
προςωρινι βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ ι το διαβατιριό του ι άδεια οδιγθςθσ ι το 
ατομικό βιβλιάριο υγείασ όλων των αςφαλιςτικϊν φορζων. Οι αξιωματικοί, 
υπαξιωματικοί και οπλίτεσ των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικοφ Σϊματοσ, 
κακϊσ και το αντίςτοιχο προςωπικό τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και του 
Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, που βρίςκονται ςτθν ενζργεια ι ςε κατάςταςθ πολεμικισ ι 
μόνιμθσ διακεςιμότθτασ, αντί του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ, φζρουν τα ειδικά 
υπθρεςιακά δελτία ταυτότθτασ. Τα παραπάνω αποδεικτικά ελζγχονται ωσ προσ τθν 
εγκυρότθτά τουσ και τθν ιςχφ τουσ (θμερομθνία λιξθσ) κατά περίπτωςθ. 
 
Σφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. ΔΛΣΚΡΟ/Φ.18/οικ.5812 από 6-3-2007 του ΥΡ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., τα 
δελτία «παλαιοφ τφπου» ι «κομμζνθσ» αςτυνομικισ ταυτότθτασ γίνονται δεκτά 
αποκλειςτικά για τθν απόδειξθ των ςτοιχείων τθσ ταυτότθτασ προςϊπου κατά τθ 
διεκπεραίωςθ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν, όπωσ π.χ. υποβολι αιτιςεων προσ τθ 
Διοίκθςθ, επικφρωςθ αντιγράφων εγγράφων, βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ. 
 
Ο αλλοδαπόσ πολίτθσ κράτουσ - μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ πρζπει να φζρει το 
δελτίο ταυτότθτασ ι το διαβατιριό του. Σθμειϊνεται ότι ςτα δελτία ταυτότθτασ των 
υπθκόων των περιςςοτζρων κρατϊν – μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ αναγράφεται 
και θ θμερομθνία λιξθσ τθσ ιςχφοσ τουσ. Επομζνωσ, αλλοδαπόσ πολίτθσ κράτουσ – 
μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ δφναται να ηθτιςει τθ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ, με το δελτίο ταυτότθτασ, όπωσ και με το διαβατιριο, εφόςον αυτά τα 
αποδεικτικά ζγγραφα ιςχφουν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4251/2014 (Α’ 80) 
«Κϊδικασ Μετανάςτευςθσ και Κοινωνικισ Ζνταξθσ και λοιπζσ διατάξεισ». 
 
Για τον αλλοδαπό πολίτθ τρίτθσ χϊρασ που ζχει κυρϊςει τθ Συνκικθ Σζνγκεν, οι 
Διοικθτικζσ Αρχζσ και τα ΚΕΡ υποχρεοφνται να αποδζχονται, για τθ διεκπεραίωςθ των 

                                                                                                                                               
ππνρξεσηηθψο απνδεθηά απφ ηε Γηνίθεζε, φηαλ απαηηνχληαη θαη ζπλππνβάιινληαη σο 
δηθαηνινγεηηθά γηα ηε δηελέξγεηα δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Γηα ηελ απφδεημε φκσο ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ πνιίηε, γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ζηε Γηνίθεζε θαη ηελ παξαιαβή ηειηθψλ 
πξάμεσλ (έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά θ.α.), ή γηα ηελ επίδεημε ζε Γεκφζηεο ή Αζηπλνκηθέο Αξρέο, 

φηαλ απαηηείηαη, επηβάιιεηαη ε επίδεημε ηνπ πξσηνηχπνπ ηεο ηαπηφηεηαο ή ηεο πξνζσξηλήο 

βεβαίσζεο ηεο αξκφδηαο αξρήο». 
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διοικθτικϊν διαδικαςιϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του Κϊδικα Διοικθτικισ 
Διαδικαςίασ, όπωσ ιςχφει ςιμερα, (π.χ. βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ του 
ενδιαφερομζνου), το πρωτότυπο δελτίο ταυτότθτασ ι το διαβατιριο, ςε ιςχφ (ΔΛΣΚΡΟ 
/Φ.15/19497 από 21-9-2012 εγκφκλιοσ του Υπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ 
και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Α.Δ.Α. Β4ΚΓΧ-ΧΛ)). 
 
Ο αλλοδαπόσ υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ (εκτόσ κρατϊν – μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ), 
πρζπει να φζρει το διαβατιριο ι άλλο ζγγραφο βάςει του οποίου επιτρζπεται θ 
είςοδοσ ςτθν Ελλάδα ι τα ζγγραφα που ζχουν εκδϊςει οι αρμόδιεσ ελλθνικζσ αρχζσ. 
Ζγγραφα που εκδίδουν οι Ελλθνικζσ Αρχζσ είναι βαςικά οι άδειεσ διαμονισ/ 
παραμονισ, κακϊσ και το Δελτίο αιτιςαντοσ άςυλο αλλοδαποφ (ΔΛΣΚΡΟ/Φ.18/10991 
από 27-5-2013 εγκφκλιοσ του Υπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και 
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Α.Δ.Α. ΒΕΧ4Χ-ΞΧΓ)). 
 
Στθν περίπτωςθ των αλλοδαπϊν υπθκόων τρίτων χωρϊν, πζραν τθσ εγκυρότθτασ του 
διαβατθρίου (γνθςιότθτα, ιςχφσ), ελζγχεται και θ φπαρξθ κεϊρθςθσ (visa) ειςόδου ςε 
ιςχφ, εφόςον απαιτείται θ χοριγθςι τθσ για τθ νόμιμθ είςοδο ςτθν Ελλάδα. Επίςθσ, 
ελζγχεται θ γνθςιότθτα τυχόν άλλου εγγράφου, το οποίο ςε κάκε περίπτωςθ, πζραν 
των προςωπικϊν ςτοιχείων, απαιτείται να φζρει τθ φωτογραφία του κατόχου για να 
είναι δυνατι θ χριςθ του ωσ αποδεικτικοφ τθσ ταυτότθτασ. 
 
Επιςθμαίνεται ότι το αρμόδιο όργανο υποχρεοφται να μθν παρζχει τισ υπθρεςίεσ του, 
πλθν εξαιρζςεων που περιγράφονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 26 του ν.4251/2014 
«Κϊδικασ Μετανάςτευςθσ και Κοινωνικισ Ζνταξθσ και λοιπζσ διατάξεισ» (Α’ 80), ςε 
υπικοο τρίτθσ χϊρασ, ο οποίοσ δεν ζχει διαβατιριο ι άλλο ταξιδιωτικό ζγγραφο που 
αναγνωρίηεται από διεκνείσ ςυμβάςεισ, κεϊρθςθ ειςόδου ι άδεια διαμονισ και 
γενικά δεν αποδεικνφει ότι ζχει ειςζλκει και διαμζνει νόμιμα ςτθν Ελλάδα (άρκρο 26 
παρ.1 του ν.4251/2014)7. 
 
Κατ’ εξαίρεςθ, επιτρζπεται θ κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ κρατοφμενου 
αλλοδαποφ για εξουςιοδότθςθ ςε δικθγόρουσ, προκειμζνου να εκπροςωπθκεί 
ενϊπιον δικαςτικϊν αρχϊν και υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφονται εξ’ 
οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου, τα ςτοιχεία τθσ ταυτότθτάσ του (παρ. 2 άρκρου 26 
ν.4251/2014). 
 
Επιπροςκζτωσ, ο ενδιαφερόμενοσ πολίτθσ υπογράφει ενϊπιον του οργάνου. Με τθν 
αυτοπρόςωπθ παρουςία αφενόσ προςτατεφονται  τα ζννομα ςυμφζροντα του πολίτθ 
και αφετζρου διαςφαλίηεται το όργανο που κα ενεργιςει τθ ςχετικι πράξθ, κακϊσ 
και το δθμόςιο ςυμφζρον. Το αρμόδιο όργανο υποχρεοφται να ελζγξει αν το 
πρόςωπο που παρουςιάηεται ενϊπιον του για κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ 

                                                 
7 Πχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4251/2014 (Α’ 80), νη ππάιιεινη ησλ πεξεζηψλ 

θαη θνξέσλ πνπ παξαβαίλνπλ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ, δηψθνληαη 
πεηζαξρηθά θαη ηηκσξνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα, γηα παξάβαζε 

θαζήθνληνο. 
 



 

Ζκδοςθ 4.0 
Θμ/νία: 19-5-2018 

47 

είναι το αναφερόμενο ςτο αποδεικτικό τθσ ταυτότθτασ ζγγραφο (ζλεγχοσ 
φωτογραφίασ .), κακϊσ και αν είναι ικανό για δικαιοπραξία. 8 

 
Σε περίπτωςθ που ο πολίτθσ είναι αδφνατο να μετακινθκεί και να προςζλκει ςτο 
κατάςτθμα τθσ Αςτυνομικισ Υπθρεςίασ (άτομα με αναπθρίεσ, αςκενείσ), τότε το 
αρμόδιο όργανο επιβάλλεται να μεταβαίνει ςτθν κατοικία του ενδιαφερόμενου, 
προκειμζνου να βεβαιϊςει το γνιςιο τθσ υπογραφισ αυτοφ και να μθν αρκείται ςε 
διαβεβαιϊςεισ τρίτων ότι το ςχετικό ζγγραφο ζχει υπογραφεί από τον 
ενδιαφερόμενο. Επιςθμαίνεται  ότι θ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ γίνεται 
από το ίδιο το αρμόδιο για τθν ενζργεια τθσ πράξθσ όργανο, το οποίο μεταβαίνει ςτθν 
κατοικία του ενδιαφερόμενου. 9 
  
Υπογραφι είναι θ ιδιόχειρθ και ςυνικωσ ιδιόρρυκμθ αναγραφι του ονόματοσ και του 
επωνφμου προςϊπου, που ιςχφει ωσ διακριτικό του εν λόγω προςϊπου (Γ. 
Μπαμπινιϊτθσ, Λεξικό Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ, Ακινα 1998). Θ υπογραφι είναι 
αναγνωρίςιμθ και όχι αναγνϊςιμθ. Κατά ςυνζπεια, το αρμόδιο όργανο είναι 
υποχρεωμζνο να βεβαιϊςει το ιδιόχειρο τθσ υπογραφισ του ενδιαφερόμενου άςχετα 
από τθ γραφι που χρθςιμοποιεί (ελλθνικι ι μθ). 
 
Η υπογραφι τίκεται από τον ενδιαφερόμενο πάνω ςε ζγγραφο περιζχον πλιρθ 
διλωςθ βοφλθςθσ που δεν αντίκειται ςτο νόμο και ςτα χρθςτά ικθ.  Ζγγραφο είναι 
γραπτό δυνάμενο να ζχει νομικι ςθμαςία, αποτελεί δθλαδι ανκρϊπινθ ςκζψθ, νοθτι 
τουλάχιςτον ςτουσ ενδιαφερόμενουσ και πρόςφορθ να χρθςιμεφςει ωσ βάςθ για 
ενάςκθςθ δικαιϊματοσ.  
 
Θ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ «εν λευκϊ», δθλαδι ςε λευκό χαρτί ι ςε 
ζντυπα υπευκφνων δθλϊςεων, βεβαιϊςεων, επί των οποίων δεν ζχει ςυμπλθρωκεί 
το περιεχόμενο τθσ διλωςθσ ι βεβαίωςθσ του ενδιαφερόμενου, δεν επιτρζπεται, ωσ 
μθ ςφννομθ, αφοφ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, θ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ πραγματοποιείται επί εγγράφων (άρκρο 24 παρ.1 π.δ.75/1987). Ζγγραφο, 
βεβαίωσ, δεν κεωρείται το λευκό χαρτί, οφτε και το ζντυπο διλωςθσ, βεβαίωςθσ, ςτο 
οποίο ζχουν ςυμπλθρωκεί μόνο οι ενδείξεισ των ςτοιχείων ταυτότθτασ του 

                                                 
8 Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα «Ζ δήισζε βνχιεζεο απφ αλίθαλν γηα 

δηθαηνπξαμία είλαη άθπξε» ( άξζξν 130 Α.Θ.). Δπίζεο, «ε δήισζε βνπιήζεσο είλαη άθπξε αλ, 
θαηά ην ρξφλν πνπ έγηλε, ην πξφζσπν δελ είρε ζπλείδεζε  ησλ πξάμεψλ ηνπ ή βξηζθφηαλ ζε 

ςπρηθή ή δηαλνεηηθή δηαηαξαρή πνπ πεξηφξηδε απνθαζηζηηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο βνχιεζήο ηνπ.» 
(άξζξν 131 Α.Θ.). Θαηά ζπλέπεηα, ην αξκφδην φξγαλν ππνρξενχηαη λα κε ζεσξήζεη ην γλήζην 

ηεο ππνγξαθήο πξνζψπνπ πνπ δελ ζπκπιήξσζε ην δέθαην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ ή βξίζθεηαη ζε 
πιήξε ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (άξζξν 128 Α.Θ.), θαζψο θαη πξνζψπνπ πνπ θαηά ηε 

ζηηγκή ηεο βεβαίσζεο ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο δελ έρεη ζπλείδεζε ηεο δήισζεο πνπ 

ππνγξάθεη (κεζπζκέλνο θ.ιπ.). Βιέπε ζρεηηθά παξαθάησ γηα ηηο παξάλνκεο θαη άθπξεο 
δηθαηνπξαμίεο. 
 
9 Πρεηηθή είλαη ε 7011/10/27δ απφ 10-11-1992 εγθχθιηνο δηαηαγή ηνπ πνπξγνχ Γεκφζηαο Ράμεο 
(.Γ.Ρ./ Θ.Γ../ Γηεχζπλζε Κειεηψλ/ 1ν Ρκήκα), κε ζέκα «Δμππεξέηεζε αηφκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο». 
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ενδιαφερόμενου, χωρίσ να περιλαμβάνεται και θ διλωςθ τθσ βοφλθςθσ αυτοφ ι άλλο 
ςτοιχείο προοριςμζνο ι πρόςφορο να αποδείξει γεγονόσ που ζχει ζννομθ ςθμαςία. 10 
 
Ειδικά, θ παράλειψθ προςδιοριςμοφ ςε κείμενο  εξουςιοδότθςθσ του 
εξουςιοδοτοφμενου προςϊπου, κακιςτά ελλιπι και κατ’ ουςία άνευ περιεχόμενου τθ 
διλωςθ του εξουςιοδοτοφντοσ, αφοφ δεν εμπεριζχεται ςε αυτι ρθτά, οφτε κατ’ άλλο 
τρόπο εξωτερικεφεται, θ βοφλθςθ του τελευταίου για παροχι εξουςίασ 
αντιπροςϊπευςθσ ςε ςυγκεκριμζνο πρόςωπο. Θ ατελισ διλωςθ δφναται να κζςει ςε 
κίνδυνο τα ςυμφζροντα του εξουςιοδοτοφντοσ, τισ αρχζσ  των ςυναλλαγϊν και τθν 
αςφάλεια δικαίου και ωσ εκ τοφτου δεν είναι νομικά δυνατι θ βεβαίωςθ του γνθςίου 
τθσ υπογραφισ ςε κείμενο εξουςιοδότθςθσ, ςτο οποίο δεν ζχουν ςυμπεριλθφκεί τα 
ςτοιχεία του εξουςιοδοτοφμενου προςϊπου. 11 
 
Σο ζγγραφο είναι γραμμζνο ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, κατά βάςθ. Το αρμόδιο όργανο 
υποχρεοφται να βεβαιϊςει το γνιςιο τθσ υπογραφισ του ενδιαφερόμενου, 
ανεξάρτθτα από τθ γλϊςςα ςτθν οποία είναι γραμμζνο.  
 
Για τθ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ ςε ζγγραφα γραμμζνα ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν ςε ξζνεσ αρχζσ οι οποίεσ εδρεφουν ςτθν 
Ελλάδα ι ςτθν αλλοδαπι, κακϊσ και για τθ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ ςε 
ξενόγλωςςα ζγγραφα, ακολουκοφνται οι παρακάτω διαδικαςίεσ που κακορίηονται 
από το Υπουργείο Εξωτερικϊν. 12 

                                                 
10 Βιέπε ζηα παξαξηήκαηα ηελ 1538/1992 γλσκνδφηεζε ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνχινπ ζην 

πνπξγείν Γεκφζηαο Ράμεο.  
 
11 Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα, ε αλαθνξά (αλαγξαθή) ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

εμνπζηνδνηεκέλνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ην νπνίν επηζπκεί ν 
εμνπζηνδνηψλ, απνηειεί νπζηψδεο ζηνηρείν ηνπ εγγξάθνπ ηεο εμνπζηνδφηεζεο. Ζ παξερφκελε 

ζηνλ εμνπζηνδνηνχκελν εμνπζία αληηπξνζψπεπζεο, πξέπεη λα αθνξά πξάμε πνπ είλαη δεθηηθή 

αληηπξνζψπεπζεο θαη λα κελ αθνξά πξάμεηο νη νπνίεο ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο ή απφ ην λφκν είλαη 
αλεπίδεθηεο αληηπξνζψπεπζεο (211 Α.Θ.). Πε φ,ηη αθνξά ηελ εμνπζηνδφηεζε λνκηθψλ 

πξνζψπσλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 61 θαη 62 ηνπ 
Αζηηθνχ Θψδηθα, ηα λνκηθά πξφζσπα, έρνπλ θαη’ αξρήλ θαζνιηθή ηθαλφηεηα δηθαίνπ φπσο θαη ηα 

θπζηθά πξφζσπα, ε νπνία δελ εθηείλεηαη επί ελλφκσλ ζρέζεσλ πνπ πξνυπνζέηνπλ ηελ ηδηφηεηα 
ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ζρέζεσλ νηθνγελεηαθνχ ή θιεξνλνκηθνχ δηθαίνπ. Ξεξαηηέξσ, 

θαηά ην άξζξν 70 Α.Θ., ην λνκηθφ πξφζσπν επεηδή δελ έρεη θπζηθή ππφζηαζε, θαη’ αλάγθε 

απνθηά δηθαηψκαηα θαη αλαιακβάλεη ππνρξεψζεηο δηα ησλ εθπξνζσπνχλησλ απηφ θπζηθψλ 
πξνζψπσλ, δειαδή ησλ νξγάλσλ ηνπ. Ωο φξγαλα ζεσξνχληαη ηα θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία 

έρνπλ δηθαίσκα λα πξνβαίλνπλ ζε ελέξγεηεο πξνο θηήζε δηθαησκάησλ ή ππνρξεψζεσλ, ζην 
κέηξν πνπ θαζνξίδεη ε ζπζηαηηθή πξάμε, ε νπνία ελδερνκέλσο λα ζπκπιεξψλεηαη απφ ην λφκν. 

Ζ παξερφκελε απφ θπζηθά πξφζσπα πξνο ηα λνκηθά πξφζσπα εμνπζία αληηπξνζψπεπζεο πξέπεη 

λα ζπλάδεη πξνο ην ραξαθηήξα θαη ηε θχζε ησλ εξγαζηψλ πνπ δηεμάγνληαη απφ ην λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ελεξγνχληαη δηα ησλ νξγάλσλ απηνχ θαη νπσζδήπνηε λα κε ζέηεη ζε θίλδπλν ηηο 

αξρέο ησλ ζπλαιιαγψλ νχηε ηελ αζθάιεηα δηθαίνπ (π.ρ. ην αξκφδην φξγαλν ππνρξενχηαη λα 
βεβαηψζεη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εμνπζηνδνηνχληνο αλψλπκε εηαηξεία παξνρήο 

επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ κε ζθνπφ ηε δηεμαγσγή ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ). 
 
12 Ζ δηαδηθαζία απηή έρεη θαζνξηζηεί κε ην Φ.090/1091/ΑΠ 194 απφ 18-8-1979 έγγξαθν ηνπ 

πνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. Γηα ην ζέκα απηφ ζρεηηθή είλαη ε 49/2005 γλσκνδφηεζε ηνπ Λνκηθνχ 
Ππκβνχινπ ζην πνπξγείν Δμσηεξηθψλ (αξηζ. πξση. 2536 απφ 22-8-2005 έγγξαθφ ηνπ πξνο ην 

Ξ.ΔΜ.), απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ε αξκνδηφηεηα ηεο Κεηαθξαζηηθήο πεξεζίαο ηνπ 
πνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ γηα επηθχξσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο επί μελφγισζζσλ θεηκέλσλ 
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Βεβαίωςθ τθσ υπογραφισ πάνω ςε ζγγραφο γραμμζνο ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα και προοριςμζνο να χρθςιμοποιθκεί ςε ξζνεσ αρχζσ: 

 
Στα ωσ άνω ζγγραφα, θ πράξθ τθσ βεβαίωςθσ πραγματοποιείται από τον 
διοικθτι αξιωματικό τθσ Αςτυνομικισ Υπθρεςίασ, ο οποίοσ οφείλει να 
ενθμερϊνει τον ενδιαφερόμενο πωσ θ πράξθ τθσ βεβαίωςθσ απαιτείται να 
επικυρωκεί από τον προϊςτάμενό του διευκυντι, και γενικά για τθ διαδικαςία 
που ακολουκείται ςτισ περιπτϊςεισ βεβαίωςθσ του γνθςίου τθσ υπογραφισ 
επί εγγράφων που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν ενϊπιον ξζνων αρχϊν 
(Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ τθσ 5-10-1961). 
 
Θ υπογραφι του διοικθτι ι του αναπλθρωτι του επικυρϊνεται από τον 
προϊςτάμενο αυτοφ ι τον αναπλθρωτι του, ςτθν πράξθ βεβαίωςθσ του οποίου 
αναγράφονται επίςθσ, ο τίτλοσ, το ονοματεπϊνυμο και ο βακμόσ του. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων το γνιςιο τθσ υπογραφισ πάνω ςε ζγγραφα 
βεβαιϊνεται ςφμφωνα με τα παραπάνω, επιβάλλεται να ενθμερϊνονται όπωσ 
αποςτείλουν αυτά ςτθ Μεταφραςτικι Υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν 
για τθν τελικι επικφρωςθ, προκειμζνου προβοφν ςε περαιτζρω ενζργειεσ. 13 

 
Βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ ςε ζγγραφα γραμμζνα ςε ξζνθ 
γλϊςςα: 

 
Με τθν υπ’ αρικμ. 317/2007 γνωμοδότθςθ του Α2 Τμιματοσ Διακοπϊν του 
Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ, θ οποία ζγινε αποδζκτθ από τον Υπουργό 
Εςωτερικϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, ςυνιςτϊντασ ςφμφωνα 
με τθν παρ.4 του άρκρου 7 του ν.3086/2002, πράξθ υποχρεωτικι για τθ 
Διοίκθςθ, θ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ πραγματοποιείται, 
ανεξάρτθτα από τθ γλϊςςα ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο επί του 
οποίου τίκεται θ υπογραφι, δθλαδι και επί ξενόγλωςςων εγγράφων, αφοφ 
τζτοια διάκριςθ δε γίνεται.  Ρεραιτζρω, κατά τθ κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ επί ξενόγλωςςου εγγράφου δεν απαιτείται να υποβάλλεται από 
τον ενδιαφερόμενο και θ μετάφραςθ αυτοφ, αφοφ όπωσ ζγινε ιδθ δεκτό, το 
όργανο τθσ διοικθτικισ αρχισ ι του Κ.Ε.Ρ. από το οποίο ηθτείται βεβαίωςθ, 
δεν υποχρεοφται να αναγνϊςει το ζγγραφο. 14 

                                                                                                                                               
δε ζεζπίδεηαη σο εηδηθή θαη απνθιεηζηηθή, θαη’ απνθιεηζκφ ηεο ζπλαθνχο αξκνδηφηεηαο ησλ 

ινηπψλ δεκνζίσλ αξρψλ, θαηά ηε γεληθή δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Θψδηθα 

Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο. 
 
13 Ζ Κεηαθξαζηηθή πεξεζία ηνπ πνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηεξεί δείγκαηα ησλ ππνγξαθψλ ησλ 
αξκφδησλ νξγάλσλ , θαζψο θαη ησλ αλαπιεξσηψλ ηνπο. 

 
14 Ζ 317/2007 Γλσκνδφηεζε ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Θξάηνπο κε ηελ νπνία έρεη γίλεη 

απνδεθηφ φηη ε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο γίλεηαη αλεμάξηεηα απφ ηε γιψζζα ζηελ 

νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν επί ηνπ νπνίνπ ηίζεηαη ε ππνγξαθή, δειαδή θαη επί 
μελφγισζζσλ εγγξάθσλ, αθνχ ηέηνηα δηάθξηζε ζηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο δε γίλεηαη. Ξεξαηηέξσ, 

θαηά ηε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο επί μελφγισζζνπ εγγξάθνπ δελ απαηηείηαη λα 
ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θαη κεηάθξαζε απηνχ,  αθνχ φπσο έγηλε δεθηφ, ην φξγαλν 
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Δεν υφίςτανται διατάξεισ νόμων που απαγορεφουν ι κζτουν όρουσ για τθ 
βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ. Ρλθν όμωσ, οι Υπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ, ωσ κατ’ εξοχιν επιφορτιςμζνεσ με τθν κατοχφρωςθ και διατιρθςθ τθσ 
δθμόςιασ τάξθσ, δε δφνανται να αδιαφοροφν ι πολφ περιςςότερο να ςυνεργοφν ςε 
καταςτάςεισ που τείνουν να διαμορφωκοφν κατά παράβαςθ νομικϊν διατάξεων. Στο 
πλαίςιο αυτό, δεν πρζπει να βεβαιϊνουν το γνιςιο τθσ υπογραφισ προςϊπων, όταν 
αυτά ενεργοφν ςε δικαιοπραξίεσ που είναι προφανϊσ παράνομεσ, άκυρεσ και 
επιχειροφνται κατά παράβαςθ των υφιςτάμενων διατάξεων. Ειδικότερα, 
ςθμειϊνονται: 
 

 Θ διάταξθ του άρκρου 25 παρ. 3 του Συντάγματοσ όπου ορίηεται ότι «Θ 
καταχρθςτικι άςκθςθ δικαιϊματοσ δεν επιτρζπεται», κακϊσ και θ 
διάταξθ του άρκρου 281 του Αςτικοφ Κϊδικα, όπου προβλζπεται ότι 
«Η άςκθςθ του δικαιϊματοσ απαγορεφεται αν υπερβαίνει προφανϊσ 
τα όρια που επιβάλλουν θ καλι πίςτθ ι τα χρθςτά ικθ ι ο κοινωνικόσ ι 
οικονομικόσ ςκοπόσ του δικαιϊματοσ». 15 

 

 Θ διάταξθ του άρκρου 130 του Αςτικοφ Κϊδικα, ςφμφωνα με τθν οποία 
«Η διλωςθ βοφλθςθσ από ανίκανο για δικαιοπραξία είναι άκυρθ». 16 

                                                                                                                                               
ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο ή ηνπ Θ.Δ.Ξ. απφ ην νπνίν δεηείηαη ε βεβαίσζε, δελ ππνρξενχηαη λα 

αλαγλψζεη ην έγγξαθν. 
 
15 Ζ ηήξεζε ηεο δηάηαμεο εμαζθαιίδεηαη, θαη’ αξρήλ, κε ηνλ έιεγρν ηνπ επηιήςηκνπ ηνπ 
θεηκέλνπ. 
 
16 Ρέηνηεο δηθαηνπξαμίεο είλαη απηέο πνπ ελεξγνχληαη απφ φζνπο είλαη: 
 

 Αλίθαλνη γηα δηθαηνπξαμία (άξζξν 128 Α.Θ.), δειαδή φπνηνη δελ έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη ην 10ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη φζνη βξίζθνληαη ζε πιήξε 
ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε, φπσο πξφζσπα κε ςπρηθή ή δηαλνεηηθή 

δηαηαξαρή ή ζσκαηηθή αλαπεξία πνπ πεξηζάιπνληαη κφληκα ζε ηδξχκαηα θ.ιπ. 

(άξζξν 1666 Α.Θ.). 
 Ξαξνδηθά αλίθαλνη γηα δηθαηνπξαμία, δειαδή φπνηνη δελ έρνπλ ζπλείδεζε ησλ 

πξάμεψλ ηνπο ή βξίζθνληαλ ζε ςπρηθή ή δηαλνεηηθή δηαηαξαρή πνπ πεξηφξηδεη 

απνθαζηζηηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο βνχιεζήο ηνπο, φπσο κεζπζκέλνη, ακλήκνλεο, 
λνζειεπφκελνη ζε ςπρηαηξεία θ.ά. (άξζξν 131 Α.Θ.).  

 Ξεξηνξηζκέλα ηθαλνί γηα δηθαηνπξαμία, δειαδή νη αλήιηθνη πνπ ζπκπιήξσζαλ ην 

10ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, φπνηνη βξίζθνληαη ζε κεξηθή ζηεξεηηθή δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε θαη φπνηνη βξίζθνληαη ζε επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε  
(άξζξν 129 Α.Θ.). 

 
Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, φζνλ αθνξά ζηνπο αλειίθνπο άλσ ησλ 10 εηψλ, απηνί είλαη ηθαλνί 

γηα δηθαηνπξαμίεο απφ ηηο νπνίεο απνθηνχλ απιψο θαη κφλν έλλνκν φθεινο (άξζξν 134 Α.Θ.), θαη 
δελ αλαιακβάλνπλ απφ απηέο ππνρξεψζεηο, νχηε δηαζέηνπλ δηθαηψκαηα. (π.ρ. ε Αζηπλνκηθή 

Αξρή δελ πξέπεη λα βεβαηψζεη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ αλειίθνπ ζε ζχκβαζε πνπ 

ζπλάπηεη κε ρξεκαηηζηεξηαθή εηαηξεία κε αληηθείκελν αγνξαπσιεζίεο κεηνρψλ, θαζφζνλ κε ηε 
ζχκβαζε απηή ν αλήιηθνο αλαιακβάλεη θαη ππνρξεψζεηο γηα θαηαβνιή ηνπ αληηηίκνπ ησλ 

ηίηισλ, πξνκήζεηαο θ.ιπ.).  
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Επίςθσ, το αρμόδιο όργανο δεν υποχρεοφται να κεωριςει το γνιςιο τθσ υπογραφισ, 
αν για τθ ςυγκεκριμζνθ δικαιοπραξία απαιτείται από το νόμο (Αςτικό Κϊδικα), θ 
τιρθςθ ςυγκεκριμζνου τφπου εγγράφου, όπωσ ςυμβολαιογραφικοφ εγγράφου (π.χ. 
για τθ μεταβίβαςθ τθσ κυριότθτασ ακινιτου, τθ ςφμβαςθ για εμπράγματο δικαίωμα 
ςε ακίνθτο, τθ ςφςταςθ δωρεάσ, τθ ςφςταςθ πραγματικϊν δουλειϊν, τθν αποδοχι 
κλθρονομιάσ κ.λπ.) ι διλωςθσ ςτθ γραμματεία δικαςτθρίου (π.χ. αποποίθςθ 
κλθρονομιάσ κ.λπ.). Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, το γνιςιο τθσ υπογραφισ δε κεωρείται, 
κακϊσ και ςτισ πράξεισ με τισ οποίεσ παρζχεται πλθρεξουςιότθτα για τθ ςφναψθ των 
ςυμβολαιογραφικϊν εγγράφων, κακόςον, ςφμφωνα με το άρκρο 217 του Αςτικοφ 
Κϊδικα, θ πλθρεξουςιότθτα υποβάλλεται ςτον τφπο που απαιτείται για τθ 
δικαιοπραξία που αφορά, δθλαδι ςτον τφπο του ςυμβολαιογραφικοφ εγγράφου.  
 
Από τθ διάταξθ του άρκρου 26 παρ. 1 του ν.4251/2014 «Κϊδικασ Μετανάςτευςθσ και 
Κοινωνικισ Ζνταξθσ και λοιπζσ διατάξεισ» (Α’ 80), προβλζπεται ότι θ κεϊρθςθ του 
γνθςίου τθσ υπογραφισ των αλλοδαπϊν υπθκόων τρίτων χωρϊν δεν επιτρζπεται αν 
γενικά δεν αποδεικνφουν ότι ζχουν ειςζλκει και διαμζνουν νόμιμα ςτθν Ελλάδα. 
 
Προ κζτει θ διάταξθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 26 του ιδίου νόμου, που προβλζπει τθ 
κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ κρατουμζνου αλλοδαποφ για εξουςιοδότθςθ 
ςε δικθγόρουσ, προκειμζνου να εκπροςωπθκοφν ενϊπιον δικαςτικϊν αρχϊν και υπό 
τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφονται, εξ’ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου, τα ςτοιχεία 
τθσ ταυτότθτάσ του. Στθν περίπτωςθ αυτι, δεν είναι επιτρεπτι θ κεϊρθςθ του 
γνθςίου τθσ υπογραφισ ςε εξουςιοδότθςθ του κρατουμζνου προσ άλλα πρόςωπα ι 
για άλλουσ ςκοποφσ. 17  
 
Πταν δεν υφίςταται απαγορευτικι διάταξθ νόμου, το αρμόδιο όργανο υποχρεοφται 
να βεβαιϊςει το γνιςιο τθσ υπογραφισ χωρίσ να εξετάςει περαιτζρω αν το ςχετικό 
ζγγραφο (εξουςιοδότθςθ κ.λπ.) κα γίνει αποδεκτό από το φορζα ςτον οποίο 
πρόκειται να κατατεκεί, βάςει των εςωτερικϊν του κανονιςμϊν (π.χ. το αρμόδιο 
όργανο υποχρεοφται να βεβαιϊςει το γνιςιο τθσ υπογραφισ ςε εξουςιοδότθςθ που 
πρόκειται να κατατεκεί ςε κατάςτθμα τραπζηθσ για τθν ανάλθψθ χρθμάτων 
ανεξάρτθτα από το φψοσ του ποςοφ και τθσ αποδοχισ τθσ ι μθ από τθν τράπεηα). 
 
Ρρόςωπα που είναι εφοδιαςμζνα με πλθρεξοφςιο ειδικό για τθ διεκπεραίωςθ μιασ 
υπόκεςθσ και ςτα πλαίςια αυτισ, μποροφν να ςυμπλθρϊνουν και να υπογράφουν για 

                                                                                                                                               
Γηα ηε δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα ησλ αλειίθσλ πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 14ν θαη ην 15ν έηνο 

ηεο ειηθίαο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηνπο έγγακνπο αλειίθνπο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 135, 

136 θαη 137 Αζηηθνχ Θψδηθα, αληίζηνηρα. 
 
17 Πρεηηθέο είλαη θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 1 ηνπ λ.4251/2014, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηηο 
ππνρξεψζεηο ζπκβνιαηνγξάθσλ. Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηέο, θαηά ηελ θαηάξηηζε 

ζπκβνιαηνγξαθηθψλ πξάμεσλ, ζηηο νπνίεο ζπκβαιιφκελνη ή ζπκκεηέρνληεο θαζ’ νηνλδήπνηε 
ηξφπν είλαη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, πνπ παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή δειψλνπλ θαηνηθία ή 

δηακνλή ζηελ εκεδαπή, νη ζπκβνιαηνγξάθνη ππνρξενχληαη λα δηαπηζηψλνπλ φηη απηνί έρνπλ 

ζεψξεζε εηζφδνπ ή άδεηα δηακνλήο θαη λα θάλνπλ ζρεηηθή κλεία ζηελ πξάμε ηνπο. Δμαηξνχληαη 
νη πεξηπηψζεηο ηεο ζχληαμεο πιεξεμνπζίσλ ζε δηθεγφξνπο, πξνθεηκέλνπ λα εθπξνζσπήζνπλ 

ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ ελψπηνλ δηθαζηεξίσλ. 
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λογαριαςμό τρίτων υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του άρκρου 8 του ν.1599/1986. Τζτοιεσ 
δθλϊςεισ επίςθσ, πολφ περιςςότερο, μποροφν να υπογράφουν και πρόςωπα που 
χωρίσ να ςυνδζονται ι να ζχουν ςχζςθ με το χειριςμό οποιαςδιποτε υποκζςεωσ, 
εξουςιοδοτοφνται ειδικά για το ςκοπό αυτό, και ςτο ςχετικό ειδικό πλθρεξοφςιο 
αναγράφεται επακριβϊσ το περιεχόμενο των δθλϊςεων που πρόκειται να 
υπογραφοφν. 18  

 

7.3 Η πράξθ τθσ βεβαίωςθσ του γνθςίου τθσ υπογραφισ 

 
Εφόςον το αρμόδιο όργανο βεβαιωκεί για τθν ταυτότθτα του ενδιαφερόμενου και 
ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ που αναλφκθκαν παραπάνω, τον καλεί να υπογράψει 
ενϊπιον του και ακολοφκωσ ενεργεί τθ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ.  

 
Θ πράξθ τθσ βεβαίωςθσ του γνθςίου τθσ υπογραφισ περιλαμβάνει  τα εξισ:  

 

 Τον τίτλο τθσ Αςτυνομικισ Υπθρεςίασ. 

 Το κείμενο «Βεβαιϊνεται το ιδιόχειρο τθσ υπογραφισ (ονοματεπϊνυμο 
του ενδιαφερόμενου, αρικμόσ του αποδεικτικοφ τθσ ταυτότθτασ 
εγγράφου, δθλαδι του δελτίου ταυτότθτασ ι διαβατθρίου κ.λπ., θ 
θμερομθνία και θ αρχι ζκδοςθσ αυτοφ)». 19 

 Τον τόπο και τθν θμερομθνία που λαμβάνει χϊρα θ βεβαίωςθ. 

 Τον τίτλο, τθν υπογραφι, το ονοματεπϊνυμο και το βακμό του 
οργάνου που ενεργεί τθ βεβαίωςθ. 20 

 Τθ ςφραγίδα τθσ Αςτυνομικισ Υπθρεςίασ. 
 
Τα ανωτζρω ςτοιχεία αναγράφονται με το χζρι ι οριςμζνα τίκενται με ςφραγίδα (π.χ. 
τίτλοσ Υπθρεςίασ, ζναρξθ κειμζνου, τόποσ βεβαίωςθσ, ονοματεπϊνυμο και βακμόσ 
οργάνου που ενεργεί τθ βεβαίωςθ) και τα υπόλοιπα ςυμπλθρϊνονται με το χζρι. Για 
τθ ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων με το χζρι, χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά ανεξίτθλο 
μελάνι χρϊματοσ μπλε, ϊςτε να μθν είναι ευχερισ θ παραποίθςθ τθσ πράξθσ. 
 
Με τθν ίδια πράξθ μπορεί να βεβαιωκεί πάνω ςτο αυτό ζγγραφο το γνιςιο τθσ 
υπογραφισ περιςςοτζρων του ενόσ προςϊπων.  
 

                                                 
18 Κε ηε 563/2005 γλσκνδφηεζε ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Θξάηνπο πξφζσπα πνπ είλαη 

εθνδηαζκέλα κε εηδηθφ πιεξεμνχζην κπνξνχλ λα ζπκπιεξψλνπλ θαη λα ππνγξάθνπλ γηα 

ινγαξηαζκφ ηξίησλ ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986. 
 
19 Ρν νλνκαηεπψλπκν ηνπ ελδηαθεξφκελνπ αλαγξάθεηαη φπσο πξνθχπηεη απφ ην απνδεηθηηθφ 
ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ έγγξαθν. Πηελ πεξίπησζε αιινδαπνχ πνπ πξνζθνκίδεη δηαβαηήξην, άδεηα 

παξακνλήο ή άιιν έγγξαθν απνδεηθηηθφ ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ, φπνπ ην φλνκα θαη ην επψλπκφ 
ηνπ αλαγξάθνληαη κε ιαηηληθή γξαθή, ην αξκφδην φξγαλν ηα αλαγξάθεη ζηελ πξάμε βεβαίσζεο 

κε ιαηηληθά ζηνηρεία. 

 
20 Ωο ηίηινο ηνπ νξγάλνπ, αλαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε, ν δηνηθεηήο, ν γξακκαηέαο, ν 

αμησκαηηθφο ππεξεζίαο, ν ππαμησκαηηθφο ππεξεζίαο θ.ιπ.. 
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7.4 Ζνςθμα για τθ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ 

  
Για τθν πράξθ βεβαίωςθσ του γνθςίου τθσ υπογραφισ οποιουδιποτε προςϊπου προσ 
εξυπθρζτθςθ του ιδιωτικοφ του ςυμφζροντοσ, απαιτείται ζνςθμο Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ (ΕΛ.ΑΣ.) 15 λεπτϊν21, το οποίο είτε επικολλάται, είτε χρθςιμοποιείται ςε 
θλεκτρονικι μορφι (e-παράβολο). Ο αρμόδιοσ για τθν πράξθ υπάλλθλοσ ζχει τθ 
διακριτικι ευχζρεια να επιλζξει αν κα χρθςιμοποιιςει το ζνςθμο ΕΛ.ΑΣ. ςε ζντυπθ 
μορφι ι αν κα απαιτιςει τθν ζκδοςθ και πλθρωμι του αντίςτοιχου ενςιμου ςε 
μορφι e-παραβόλου. Πταν διαβλζπει ότι θ πλθρωμι ενςιμου ΕΛ.ΑΣ. ςε θλεκτρονικι 
μορφι δεν είναι δυνατι για πρακτικοφσ λόγουσ, κα προβαίνει ςε επικόλλθςθ 
ενςιμου ςε ζντυπθ μορφι. Αντιςτρόφωσ, αν δεν είναι δυνατι θ επικόλλθςθ ενςιμου 
ΕΛ.ΑΣ. ςε ζντυπθ μορφι (π.χ. λόγω ζλλειψθσ), τότε είναι υποχρεωτικι θ ζκδοςθ και 
πλθρωμι του αντίςτοιχου ενςιμου ςε θλεκτρονικι μορφι.22 
 
Στθν περίπτωςθ που με τθν ίδια πράξθ βεβαιϊνεται το γνιςιο περιςςότερων τθσ μιασ 
υπογραφϊν, για κάκε υπογραφι ςτο ζγγραφο απαιτοφνται τα αντίςτοιχα ζνςθμα, 
δθλαδι για ζγγραφο ςτο οποίο βεβαιϊνεται το γνιςιο τριϊν υπογραφϊν απαιτείται 
ζνςθμο τθσ ΕΛ.ΑΣ. 15 + 15 + 15 λεπτϊν. 
 
Πμωσ, ςε περίπτωςθ βεβαίωςθσ του γνθςίου τθσ υπογραφισ δφο ι περιςςότερων 
προςϊπων που εκπροςωποφν κατά νόμο το αυτό νομικό πρόςωπο, απαιτείται 
ζνςθμο αντίςτοιχα με του φυςικοφ προςϊπου, δθλαδι 15 λεπτϊν ΕΛ.ΑΣ.. 
 
Οι ατζλειεσ που ιςχφουν για βεβαιϊςεισ, πιςτοποιθτικά κ.λπ. δεν ζχουν εφαρμογι 
ςτισ περιπτϊςεισ βεβαίωςθσ του γνθςίου τθσ υπογραφισ. 
 
Σε περίπτωςθ βεβαίωςθσ του γνθςίου τθσ υπογραφισ εκπροςϊπου ξζνθσ 
διπλωματικισ αρχισ εφαρμόηονται οι όροι τθσ αμοιβαιότθτασ.  
 

7.5 Ωράριο λειτουργίασ αςτυνομικϊν υπθρεςιϊν για τθ βεβαίωςθ  του γνθςίου 
τθσ υπογραφισ  

 
Θ λειτουργία των Αςτυνομικϊν Υπθρεςιϊν κακ’ όλο το 24ωρο δεν δικαιολογεί και τθν 
υποχρζωςθ διεκπεραίωςθσ διοικθτικισ φφςθσ υποκζςεων, όπωσ θ κεϊρθςθ του 
γνθςίου τθσ υπογραφισ και θ επικφρωςθ αντιγράφων εγγράφων, όταν μάλιςτα θ 
υποχρζωςθ αυτι για τισ λοιπζσ δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ εξαντλείται μόνο μζςα ςτα όρια 
του ωραρίου λειτουργίασ των γραφείων τουσ. Με βάςθ τα ανωτζρω και με ςκοπό τθν 
καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του κοινωνικοφ και υπθρεςιακοφ ςυμφζροντοσ, με τθ 

                                                 
21 Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 8015/1/142β απφ 30-4-2001 απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ 

Γεκφζηαο Ράμεο «Θαζνξηζκφο θιάζεσλ ελζήκνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο απφ δξαρκέο ζε επξψ» 
(Β’ 546). 

 
22 Πχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 8000/20/60-θγ’ απφ 15-7-2015 δηαηαγή Αξρεγνχ ΔΙ.ΑΠ.. 
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1010/1/5-κη’ από 28-5-1998 εγκφκλιο διαταγι του Αρχθγοφ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ 
(Υ.Δ.Τ/Κ.Δ.Υ/ Διεφκυνςθ Μελετϊν), το ωράριο υποδοχισ του κοινοφ ςτισ Αςτυνομικζσ 
Υπθρεςίεσ για κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ και τθν επικφρωςθ των 
αντιγράφων εγγράφων, κακορίςτθκε ωσ εξισ: 

 

 Κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ, από τθν ϊρα ζναρξθσ λειτουργίασ των γραφείων 
(07.00’ ι 07.30’) ζωσ τθν 22.00’ ϊρα. 

 Κατά τα Σαββατοκφριακα και τισ θμζρεσ αργίασ, από τθν 08.00’ ϊρα ζωσ τθν 
20.00’ ϊρα. 

 
Σε όλωσ ειδικζσ και εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ ανάγκθσ, κατά τθν εκτίμθςθ του διοικθτι 
ι του υποδιοικθτι τθσ Υπθρεςίασ ι των εντεταλμζνων οργάνων εςωτερικισ 
υπθρεςίασ να βεβαιϊνουν το γνιςιο τθσ υπογραφισ και να επικυρϊνουν αντίγραφα 
εγγράφων (π.χ. αξιωματικοφ υπθρεςίασ), είναι δυνατό το ζργο αυτό να εκτελείται και 
κατά παρζκκλιςθ του ωσ άνω ωραρίου. 
 
Οι εκτελεςτικζσ Υπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ επιβάλλεται να ζχουν 
αναρτθμζνεσ ενθμερωτικζσ πινακίδεσ ςτουσ χϊρουσ υποδοχισ του κοινοφ για το 
τθροφμενο ωράριο βεβαίωςθσ γνθςίου υπογραφισ και επικφρωςθσ αντιγράφων 
εγγράφων.  
 

7.6 υχνζσ ερωτιςεισ 

7.6.1 Είναι δυνατι θ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ κρατουμζνων 
αλλοδαπϊν για εξουςιοδότθςθ ςε δικθγόρουσ; 

 
Κατ’ εξαίρεςθ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 26 ν.4251/2014, 
είναι δυνατι θ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ κρατουμζνων αλλοδαπϊν για 
εξουςιοδότθςθ ςε δικθγόρουσ, προκειμζνου να εκπροςωπθκοφν ενϊπιον δικαςτικϊν 
αρχϊν και υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφονται τα ςτοιχεία τθσ ταυτότθτάσ τουσ, 
εξ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου (άρκρο 26 παρ. 2 ν.4251/2014). 
 

7.6.2 Μποροφν οι δικθγόροι να βεβαιϊνουν το γνιςιο τθσ υπογραφισ; 

 
Μόνο ςε διαδικαςίεσ που αφοροφν ςτθ λειτουργία και ςτθν απονομι τθσ δικαιοςφνθσ 
(όπωσ άρκρα 42, 83, 96 παρ. 2, 340 Κϊδικα Ροινικισ Δικονομίασ), οι οποίεσ ζχουν 
διαφορετικό πεδίο εφαρμογισ από τον Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ. 
 

7.6.3 Ρωσ βεβαιϊνεται το γνιςιο τθσ υπογραφισ πολιτϊν, ςτα νομιμοποιθτικά 
ζγγραφα των οποίων αναγράφεται θ φράςθ «αδυναμία υπογραφισ»; 

 
Θ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ πολιτϊν, ςτα νομιμοποιθτικά ζγγραφα των 
οποίων (δελτίο ταυτότθτασ, προςωρινι βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ κ.λπ.) 
γράφεται, ςτο πεδίο «υπογραφι κατόχου», θ φράςθ «αδυναμία υπογραφισ» (όπωσ 
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ςτισ περιπτϊςεισ αναλφάβθτων κ.λπ.), γίνεται ςφμφωνα με ό,τι αναγράφει θ 
ταυτότθτά τουσ ι άλλο ςχετικό νομιμοποιθτικό ζγγραφο. Επομζνωσ, ςτθν 
επιςθμειωματικι πράξθ, οι αρμόδιοι υπάλλθλοι των Υπθρεςιϊν του Υπουργείου, που 
είναι επιφορτιςμζνοι με το ζργο τθσ βεβαίωςθσ του γνθςίου τθσ υπογραφισ των 
πολιτϊν, ςυμπλθρϊνουν τθ ςχετικι φράςθ, ωσ εξισ: «Βεβαιϊνεται θ αδυναμία 
υπογραφισ του (ονοματεπϊνυμο) του (πατρϊνυμο), με Α.Δ.Τ. ι αρικμό άλλου 
εγγράφου ςτοιχείου:………». 
 
Δεδομζνου ότι δεν υπάρχει κεςμικό πλαίςιο για τθ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ αναλφάβθτου πολίτθ, ακολουκείται και θ παρακάτω διοικθτικι πρακτικι 
τθσ αναγραφισ «ςταυροφ» ι ζνδειξθσ «Χ» από τον αναλφάβθτο πολίτθ ι άλλο 
πρόςωπο (π.χ. ο υπάλλθλοσ) αναγράφει τα αρχικά του ονόματοσ και του επωνφμου 
του αναλφάβθτου πολίτθ και αυτόσ τα αντιγράφει. Σκόπιμο, όμωσ, είναι ςτισ 
περιπτϊςεισ αυτζσ, οι αρμόδιοι υπάλλθλοι να βεβαιϊνουν επί τθσ αιτιςεωσ του 
ςυγκεκριμζνου πολίτθ, ότι είναι αναλφάβθτοσ (ΔΛΣΚΡΟ/Φ.15/2463/31-1-2007 
ζγγραφο του ΥΡ.ΕΣ.Δ.Δ.Α). 
 
Κατ’ αναλογία, κα πρζπει να διευκολφνονται οι πολίτεσ που, λόγω φυςικισ και 
ςωματικισ αδυναμίασ, δεν είναι ςε κζςθ να υπογράψουν. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο 
υπάλλθλοσ βεβαιϊνει τθν «Αδυναμία υπογραφισ», κατά τα ανωτζρω 
(ΔΛΣΚΡΟ/Φ.18/οικ.6361/6-3-2013 ζγγραφο του Υ.Δ.Μ.Θ.Δ.). 

7.6.4 Είναι δυνατι θ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ του ενδιαφερομζνου ςε 
ξενόγλωςςο κείμενο, το οποίο πρόκειται να υποβλθκεί ςε αλλοδαπι αρχι; 

 
Τθ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ μπορεί κάκε ενδιαφερόμενοσ να ηθτιςει 
από οποιαδιποτε διοικθτικι αρχι, ανεξαρτιτωσ τθσ γλϊςςασ, ςτθν οποία το ςχετικό 
ζγγραφο ζχει ςυνταχκεί, κακϊσ από τισ διατάξεισ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ 
δεν προκφπτει αντίςτοιχθ διάκριςθ με κριτιριο τθ γλϊςςα ςφνταξθσ. 
 
Επίςθσ, από τισ κείμενεσ διατάξεισ δεν προκφπτει απαγόρευςθ ςτθ Διοίκθςθ να 
βεβαιϊςει το γνιςιο τθσ υπογραφισ επί εγγράφου, το οποίο κα υποβλθκεί ςε 
αλλοδαπι αρχι. Σχετικι με το κζμα αυτό είναι και θ αρικ. 317/2007 γνωμοδότθςθ 
του Α2 Τμιματοσ Διακοπϊν του Ν.Σ.Κ., ςφμφωνα με τθν οποία: «Η βεβαίωςθ του 
γνθςίου τθσ υπογραφισ γίνεται ανεξάρτθτα από τθ γλϊςςα ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί 
το ζγγραφο επί του οποίου τίκεται θ υπογραφι, δθλαδι επί ξενόγλωςςων εγγράφων 
δεν απαιτείται να υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο και μετάφραςθ αυτοφ, αφοφ 
το όργανο τθσ διοικθτικισ αρχισ ι του Κ.Ε.Π., από το οποίο ηθτείται θ βεβαίωςθ, δεν 
υποχρεοφται να αναγνϊςει το ζγγραφο» (ΔΛΣΚΡΟ/Φ15_3726/2-5-2006 ζγγραφο 
ΥΡ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, κακϊσ και ΔΛΣΚΡΟ/Φ.15/19787/21-8-2007 ζγγραφο του ΥΡ.ΕΣ.Δ.Δ.Α). 
 

7.6.5 Ρωσ ορίηονται οι αρμόδιοι υπάλλθλοι, που είναι επιφορτιςμζνοι με το ζργο 
τθσ βεβαίωςθσ του γνθςίου τθσ υπογραφισ; 

 
Με απόφαςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Υπθρεςίασ τουσ. 
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7.6.6 Υπάλλθλοσ Διοικθτικισ Αρχισ ι Κζντρου Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν, που ζχει τθν 
αρμοδιότθτα να προβαίνει ςτθ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ, 
νομιμοποιείται να βεβαιϊνει το γνιςιο τθσ δικισ του υπογραφισ, ςε 
εξουςιοδότθςθ, ωσ εξουςιοδοτϊν πρόςωπο ι ωσ εξουςιοδοτοφμενοσ; 

 
Σφμφωνα με το άρκρο 36 του ν.3528/2007 : ‘‘1. Ο υπάλλθλοσ δεν επιτρζπεται είτε 
ατομικϊσ είτε ωσ μζλοσ ςυλλογικοφ οργάνου να αναλαμβάνει τθν επίλυςθ ηθτιματοσ 
ι να ςυμπράττει ςτθν ζκδοςθ πράξεων, εάν ο ίδιοσ ι ςφηυγόσ του ι ςυγγενισ του εξ 
αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ ζωσ και τον τρίτο βακμό ι πρόςωπο με το οποίο τελεί ςε 
ςχζςθ ιδιαίτερθσ φιλίασ ι ζχκρασ ζχει πρόδθλο ςυμφζρον ςτθν ζκβαςθ τθσ υπόκεςθσ. 
2. Θ παράβαςθ τθσ διάταξθσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου αποτελεί λόγο 
ακυρϊςεωσ τθσ ςχετικισ διοικθτικισ πράξθσ. 3. Υπάλλθλοι που είναι ςφηυγοι ι 
ςυγγενείσ μεταξφ τουσ ζωσ και τον τρίτο βακμό εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ δεν 
επιτρζπεται να είναι μζλθ του ίδιου ςυλλογικοφ οργάνου.’’ 
 
Συνεπϊσ, υπάλλθλοσ Διοικθτικισ Αρχισ ι Κζντρου Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν, που ζχει 
τθν αρμοδιότθτα να προβαίνει ςτθ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ, δεν 
νομιμοποιείται να βεβαιϊνει το γνιςιο τθσ δικισ του υπογραφισ, ςε εξουςιοδότθςθ, 
ωσ εξουςιοδοτϊν πρόςωπο, οφτε όμωσ και ςε εξουςιοδότθςθ τρίτου, ωσ 
εξουςιοδοτοφμενοσ. 
 
Ρρόδθλο είναι ότι θ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ κα γίνει είτε από τον κατά 
νόμο αναπλθρωτι του εν λόγω υπαλλιλου είτε από υπάλλθλο άλλθσ Διοικθτικισ 
Αρχισ. 
 

7.6.7 Βεβαιϊνεται το γνιςιο τθσ υπογραφισ από τουσ Δθμάρχουσ; 

 
Οι Διμαρχοι, ωσ προϊςτάμενοι των Υπθρεςιϊν του Διμου, μποροφν να βεβαιϊνουν το 
γνιςιο τθσ υπογραφισ, κακϊσ και να μεταβιβάηουν ςτουσ αντιδθμάρχουσ τθν εν λόγω 
αρμοδιότθτα. 
 

7.6.8 Βεβαιϊνεται το γνιςιο τθσ υπογραφισ, με τθν επίδειξθ δελτίου «παλαιοφ 
τφπου» ι «κομμζνθσ» αςτυνομικισ ταυτότθτασ; 

 
Σφμφωνα με τθν αρικ. ΔΛΣΚΡΟ/Φ.18/ΟΛΚ.5812/6-3-2007 εγκφκλιο του Υφυπουργοφ 
Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, τα δελτία «παλαιοφ τφπου» ι 
«κομμζνθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ, γίνονται πλζον δεκτά αποκλειςτικά για τθν 
απόδειξθ των ςτοιχείων τθσ ταυτότθτασ προςϊπου, κατά τθ διεκπεραίωςθ των 
διοικθτικϊν διαδικαςιϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του «Κϊδικα 
Διοικθτικισ Διαδικαςίασ», όπωσ π.χ. Βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ. 
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7.6.9 Βεβαιϊνεται το γνιςιο τθσ υπογραφισ, με τθν επίδειξθ διαβατθρίου «παλαιοφ 
τφπου»; 

Λαμβάνοντασ υπόψθ το γεγονόσ ότι τα βαςικά ςτοιχεία τθσ ταυτότθτασ του 
προςϊπου που κατζχει το διαβατιριο π.χ. όνομα, επϊνυμο, ζτοσ γζννθςθσ κ.λπ. και 
τα οποία είναι απαραίτθτα για τισ ςυναλλαγζσ του με τθ Διοίκθςθ είναι ςτακερά 
(αμετάβλθτα) και με ςκοπό τθν ταχφτερθ και καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του πολίτθ, τα 
διαβατιρια «παλαιοφ τφπου» ωσ επίςθμα ζγγραφα του ελλθνικοφ Κράτουσ, 
αποδεικτικά των εν λόγω ςτοιχείων, πρζπει να γίνονται δεκτά για τθν απόδειξθ των 
ςτοιχείων τθσ ταυτότθτασ των ενδιαφερομζνων κατά τθ διεκπεραίωςθ των 
διοικθτικϊν διαδικαςιϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του «Κϊδικα 
Διοικθτικισ Διαδικαςίασ» όπωσ π.χ. υποβολι αιτιςεων προσ τθ Διοίκθςθ, επικφρωςθ 
αντιγράφων εγγράφων, βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ (ΔΛΣΚΡΟ 
/Φ.18/οικ.5812 από 6-3-2007 εγκφκλιοσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ και αποκζντρωςθσ). 

7.6.10 Είναι αποδεκτι θ βεβαίωςθ γνθςίου υπογραφισ που ζχει γίνει από αλλοδαπι 
αρχι; 

 
Βεβαίωςθ γνθςίου υπογραφισ που ζχει γίνει από αλλοδαπι αρχι, ςτα πλαίςια 
αλλοδαπισ ζννομθσ τάξθσ, δεν επιφζρει ςτθν Ελλθνικι Διοίκθςθ τισ όποιεσ 
δεςμεφςεισ προβλζπει ο Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (ΔΛΣΚΡΟ/Φ15_4301/ 
12.4.2006). 
 

7.6.11 Μπορεί να βεβαιωκεί το γνιςιο τθσ υπογραφισ ςε ζγγραφο ςτο οποίο 
υπογράφουν δφο ι περιςςότεροι ενδιαφερόμενοι; 

 
Από τισ διατάξεισ του άρκρου 11 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ δεν προκφπτει 
απαγόρευςθ τθσ βεβαίωςθσ του γνθςίου τθσ υπογραφισ ενδιαφερόμενου, ςε 
ζγγραφα, τα οποία είναι προσ υπογραφι από δφο ι παραπάνω ενδιαφερόμενουσ 
πολίτεσ (ΔΛΣΚΡΟ/ Φ22_ΟΛΚ_3867/ 24.2.2005). 
 

7.6.12 Μπορεί να βεβαιωκεί το γνιςιο τθσ υπογραφισ ανθλίκου; 

 
Εφόςον το ανιλικο κατζχει δελτίο αςτυνομικισ ταυτότθτασ, βεβαιϊνεται το γνιςιο 
τθσ υπογραφισ του ςε κάκε ζγγραφο που περιζχει πλιρθ διλωςθ τθσ βοφλθςισ του. 
Πςον αφορά ςτο περιεχόμενο του εγγράφου, εναπόκειται ςτθν υποχρζωςθ τθσ 
εκάςτοτε Αρχισ να το κάνει δεκτό, ςφμφωνα με τισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθ 
διαδικαςία. 
 
Συγκεκριμζνα, ςχετικά με τουσ ανθλίκουσ άνω των 10 ετϊν, αυτοί είναι ικανοί για 
δικαιοπραξίεσ από τισ οποίεσ αποκτοφν απλϊσ και μόνο ζννομο όφελοσ (άρκρο 134 
Α.Κ.), και δεν αναλαμβάνουν από αυτζσ υποχρεϊςεισ, οφτε διακζτουν δικαιϊματα. 
(π.χ. θ Αςτυνομικι Αρχι δεν πρζπει να βεβαιϊςει το γνιςιο τθσ υπογραφισ του 
ανθλίκου ςε ςφμβαςθ που ςυνάπτει με χρθματιςτθριακι εταιρεία με αντικείμενο 
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αγοραπωλθςίεσ μετοχϊν, κακόςον με τθ ςφμβαςθ αυτι ο ανιλικοσ αναλαμβάνει και 
υποχρεϊςεισ για καταβολι του αντιτίμου των τίτλων, προμικειασ κ.λπ.). 
 
Για τθ δικαιοπρακτικι ικανότθτα των ανθλίκων που ζχουν ςυμπλθρϊςει το 14ο και το 
15ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, κακϊσ και για τουσ ζγγαμουσ ανθλίκουσ, ιςχφουν οι 
διατάξεισ των άρκρων 135, 136 και 137 Αςτικοφ Κϊδικα, αντίςτοιχα. 
 

7.6.13 Μπορεί να βεβαιωκεί το γνιςιο τθσ υπογραφισ επί «ιδιόγραφθσ διλωςθσ 
διανομισ περιουςιακϊν ςτοιχείων» (ιδιόχειρθσ διακικθσ); 

 
Επί «ιδιόγραφθσ διλωςθσ διανομισ περιουςιακϊν ςτοιχείων» (ιδιόχειρθσ διακικθσ) 
δεν μπορεί να βεβαιωκεί, από Διοικθτικι Αρχι, το γνιςιο τθσ υπογραφισ, κακϊσ θ 
ςφνταξθ και νομιμότθτά τθσ διζπεται από ειδικζσ διατάξεισ (ΔΛΣΚΡΟ/Φ.15/ΟΛΚ/14923/ 
30.6.2006 και ΔΛΣΚΡΟ/Φ.15/27238/ 12.12.2013). 
 

7.6.14 Βεβαιϊνεται το γνιςιο τθσ υπογραφισ πλθρϊματοσ πλοίου εν πλω από τον 
Ρλοίαρχο; 

 
Σφμφωνα με τθν αρικμ. 354/01-10-2009 γνωμοδότθςθ του Η’ Τμιματοσ του Νομικοφ 
Συμβουλίου του Κράτουσ, θ οποία ζχει γίνει αποδεκτι από τθν Υπουργό Οικονομίασ, 
Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ, παρζχεται θ αρμοδιότθτα ςτον πλοίαρχο πλοίου 
να βεβαιϊνει το γνιςιο τθσ υπογραφισ των μελϊν του πλθρϊματοσ του πλοίου, 
κακϊσ και του ιδίου. 
 
Ειδικότερα, ςφμφωνα με τθν εν λόγω Γνωμοδότθςθ, «… με δεδομζνο … ότι ο Κϊδικασ 
Δθμοςίου Ναυτικοφ Δικαίου (Ν.Δ. 187/1973) ανακζτει ςτον πλοίαρχο μια ςειρά από 
εξουςίεσ και κακικοντα, που περιζχουν άςκθςθ κρατικισ εξουςίασ και είναι και 
μείηονοσ ςπουδαιότθτασ τθσ βεβαιϊςεωσ του γνθςίου τθσ υπογραφισ, ειδικότερα δε 
αυτά του εκπροςϊπου τθσ πολιτειακισ εξουςίασ (δθμόςιου λειτουργοφ), αφοφ 
περιβάλλεται προςωρινά με τισ αρμοδιότθτεσ του λθξιάρχου, του ςυμβολαιογράφου, 
του ανακριτικοφ υπαλλιλου και του ζχοντοσ πεικαρχικι εξουςία επί του πλθρϊματοσ 
και των επιβατϊν, προφανϊσ λόγω των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν υπό τισ οποίεσ αςκείται 
το επάγγελμα του ναυτικοφ, που ςυνεπάγονται αδυναμία τουσ να απευκυνκοφν ςτα 
κατά κανόνα αρμόδια κακ’ φλθν πρόςωπα, ζχει, για τθν ταυτότθτα του νομικοφ λόγου 
και τθ δυνατότθτα βεβαίωςθσ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τόςο των μελϊν του 
πλθρϊματοσ του πλοίου όςο και του ιδίου, κατ’ εφαρμογι των διατάξεων των 
άρκρων 11 και 3 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, με τισ οποίεσ κεςπίηεται ρθτά θ 
υποχρζωςθ των διοικθτικϊν αρχϊν για τθ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ του 
ενδιαφερομζνου..» (ΔΛΣΚΡΟ/Φ.15/3435/18.02.2010). 
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7.7 Τποδείγματα βεβαίωςθσ γνθςίου υπογραφισ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΑΠΡΛΝΚΗΑ 

ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ ΑΟΡΑΠ 
ΑΣΤΛΟΚΗΘΟ ΣΚΖΚΑ ΑΡΣΑ 

 

Β Δ Β Α Η Ω Π Ζ 

Βεβαηψλεηαη ην ηδηφρεηξν ηεο ππνγξαθήο ηνπ ΠΔΡΑΛΘΖ Ζιία  

θαηφρνπ ηνπ κε αξηζ. Ε.633777 δειηίνπ αζηπλ. ηαπηφηεηαο  
εθδνζέληνο ηελ 24-2-1997 απφ ην Σ.Α. Άξηαο. 

΄Αξηα, 15-12-2005 
Ν Αμησκαηηθφο πεξεζίαο 

 
                    (Σ..)                 Τπνγξαθή 
 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΣΕΟΤΚΔΡΘΗΩΣΖ 
ΤΠΑΣΤΛΟΚΟ Β΄ 

  

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΑΠΡΛΝΚΗΑ 

ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ ΑΘΖΛΩΛ 
ΑΣΤΛΟΚΗΘΟ ΣΚΖΚΑ ΕΩΓΡΑΦΟΤ 

 

Β Δ Β Α Η Ω Π Ζ 

Βεβαηψλεηαη ην ηδηφρεηξν ηεο ππνγξαθήο ηνπ ΔRNESTO  
MADEL θαηφρνπ ηνπ κε αξηζ. Δ. 1568767 δηαβαηεξίνπ ηεο  
ΘΟΤΒΑ εθδνζέληνο ηελ 22-9-1998 ζηε HAVANA CUBA. 

Εσγξάθνπ, 17-12-2005 

Ν παμησκαηηθφο πεξεζίαο 

 
                (Σ..)                    Τπνγξαθή 
 

ΚΑΡΗΛΟ ΘΟΤΠΟΛΗΑ 
ΑΡΥΗΦΤΙΑΘΑ 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΑΠΡΛΝΚΗΑ 

ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ ΗΩΑΛΛΗΛΩΛ 
ΑΣΤΛΟΚΗΘΟ ΣΚΖΚΑ ΚΔΣΟΒΟΤ 

 

Β Δ Β Α Η Ω  Ζ 
Βεβαηώλεηαη ην ηδηόρεηξν ηεο ππνγξαθήο ηωλ 

1) ΥΑΟΤΡΑ Γεωξγίνπ  θαηόρνπ ηνπ κε αξηζ. Π.277557 
δειηίνπ αζηπλ. ηαπηόηεηαο εθδνζέληνο ηελ 5-4-1999  

από ην Α.Σ. Κεηζόβνπ. 
2) ΦΑΙΗΡΗΓΖ  Έιιεο θαηόρνπ ηνπ κε αξηζ. Σ.567832 
δειηίνπ αζηπλ. ηαπηόηεηαο εθδνζέληνο ηελ 5-9-2001 

από ην Α.Σ. Κεζνινγγίνπ. 
Αηηωιηθό, 01-11-2005 

Ο Γξακκαηέαο 
 

              (Σ..)                      Τπνγξαθή 
 

ΠΔΡΗΘΙΖ ΦΟΤΛΣΑ 
Αλζππαζηπλόκνο 

 

ΔΛΠΖΚΑ 
15 c. ΔΙ.ΑΠ  

ΔΛΠΖΚΑ 
15 c. ΔΙ.ΑΠ  

ΔΛΠΖΚΑ 
15 + 15 c. ΔΙ.ΑΠ  
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8. Επικφρωςθ των αντιγράφων εγγράφων 
 

8.1 χετικζσ διατάξεισ και αρμοδιότθτεσ 

 
Τθν επικφρωςθ αντιγράφου από το πρωτότυπο ι από το ακριβζσ αντίγραφο τθσ 
διοικθτικισ αρχισ που το εξζδωςε δφναται να ηθτιςει ο ενδιαφερόμενοσ από όλεσ τισ 
διοικθτικζσ αρχζσ και τα Κ.Ε.Ρ.. Αντίγραφα των ανωτζρω επικυρϊνονται και από 
δικθγόρουσ ι ςυμβολαιογράφουσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που διζπουν τθν άςκθςθ 
των λειτουργθμάτων τουσ. Ακριβι αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων ι 
εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, τα οποία ζχουν επικυρωκεί από 
δικθγόρο ι δθμόςια αρχι, επικυρϊνονται από όλεσ τισ διοικθτικζσ αρχζσ και τα Κ.Ε.Ρ.. 
 
Τα επικυρωμζνα κατά τα ανωτζρω αντίγραφα εγγράφων που εξζδωςε διοικθτικι 
αρχι, κακϊσ και τα απλά, ευανάγνωςτα φωτοαντίγραφα πρωτοτφπων εγγράφων ι 
ακριβϊν αντιγράφων που εξζδωςε διοικθτικι αρχι (ν.4250/2014 (Α’ 74))23, γίνονται 
υποχρεωτικά αποδεκτά από τθ Διοίκθςθ, όπωσ τα πρωτότυπα. 
 
Με βάςθ το άρκρο 24 π.δ.75/1987 «Αλλθλογραφία και ςυναφι κζματα του 
Αρχθγείου Ελλθνικισ Αςτυνομίασ» (Α’ 45), οι Υπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ 
ζχουν τθ δυνατότθτα να βεβαιϊνουν τθν ακρίβεια αντιγράφων ι φωτοαντιγράφων 
πρωτοτφπων εγγράφων ι επιςιμων αντιγράφων αυτϊν, ευριςκομζνων ςτα χζρια των 
ενδιαφερόμενων πολιτϊν. Θ επικφρωςθ πραγματοποιείται ζπειτα από αντιπαραβολι 
με το πρωτότυπο ι το ακριβζσ αντίγραφο που κατζχει ο ενδιαφερόμενοσ. 
 
Θ υπ’ αρικμ. ΔΛΑΔΡ/Φ Α.2.3/21119 από 1-9-2014 (Α.Δ.Α.: ΒΜ3ΛΧ-ΥΝ9) εγκφκλιοσ του 
Υπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, 
επιςθμαίνει ότι οι διοικθτικζσ αρχζσ, θ Ελλθνικι Αςτυνομία και τα Κζντρα 
Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (Κ.Ε.Ρ.) επικυρϊνουν αντίγραφα από το πρωτότυπο ι από το 
ακριβζσ αντίγραφο τθσ διοικθτικισ αρχισ, που το εξζδωςε, μόνο ςτθν περίπτωςθ που 
αυτά πρόκειται να υποβλθκοφν από τον ενδιαφερόμενο ςε φορείσ που δεν 
εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ τθσ εν λόγω ρφκμιςθσ (π.χ. τράπεηα, ιδιωτικι εταιρεία, 
ςυμβολαιογράφο) (άρκρο 1 του ν.4250/2014). Επίςθσ, εξακολουκοφν να ηθτοφν 
επικυρωμζνα αντίγραφα εγγράφων (ι πρωτότυπα ζγγραφα) θ Μεταφραςτικι 
Υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν όταν το ζγγραφο προςκομίηεται για 
μετάφραςθ, δεδομζνου ότι οι διαδικαςίεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ Υπθρεςίασ απορρζουν 
ςτθν πλειονότθτά τουσ από διεκνείσ ςυμβάςεισ και τα εν λόγω ζγγραφα 
υποβάλλονται για χριςθ ςτθν αλλοδαπι, τα νομικά πρόςωπα τθσ παρ. 3 του άρκρου 
68 του ν.4235/2014 (Α’ 32), ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνονται τα εκκλθςιαςτικά νομικά 
πρόςωπα (Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ, Μθτροπόλεισ αυτισ, Ενορίεσ μετά των Ενοριακϊν 
τουσ Ναϊν, Μονζσ, Αποςτολικι Διακονία, Λερά Αρχιεπιςκοπι Κριτθσ και Μθτροπόλεισ 

                                                 
23

 Έρνπλ εθδνζεί ζρεηηθά νη ΓΗΠΘΞΝ/Φ.15/νηθ.8342 απφ 1-4-2014 (Α.Γ.Α. ΒΗΖ0Σ-6Ε) θαη 

ΓΗΑΓΞ/Φ Α.2.3/21119 απφ 1-9-2014 (Α.Γ.Α.: ΒΚ3ΙΣ-Λ9) εγθχθιηνη ηνπ πνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο 
Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 
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αυτισ, κ.ά.), κακϊσ επίςθσ τα ζγγραφα που προςκομίηονται για δικαςτικι χριςθ 
υποβάλλονται ςε επικυρωμζνα αντίγραφα (ι ςε πρωτότυπθ μορφι). 
 
Κατά τθν επικφρωςθ του αντιγράφου εγγράφου, αναγράφεται «Ακριβζσ αντίγραφο 
από το πρωτότυπο ι ακριβζσ φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο ι ακριβζσ 
φωτοαντίγραφο από το επίςθμο αντίγραφο που βρίςκεται ςτα χζρια του 
(ονοματεπϊνυμο του ενδιαφερόμενου, ο αρικμόσ του δελτίου ταυτότθτασ, θ 
χρονολογία και θ αρχι ζκδοςθσ)» και ακολοφκωσ ο τόποσ, θ χρονολογία, ο τίτλοσ, το 
ονοματεπϊνυμο και ο βακμόσ του οργάνου που ενεργεί τθ βεβαίωςθ, τθν οποία 
υπογράφει και ςφραγίηει με τθ ςφραγίδα τθσ Υπθρεςίασ. 
 
Για τθν επικφρωςθ αντιγράφων εγγράφων γραμμζνων ςε ξζνθ γλϊςςα και 
προοριςμζνα να χρθςιμοποιθκοφν ςε ξζνεσ αρχζσ που εδρεφουν είτε ςτθν Ελλάδα, 
είτε ςτο εξωτερικό, ακολουκείται θ διαδικαςία που ορίηεται από το Υπουργείο 
Εξωτερικϊν. 
 
Αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τθν επικφρωςθ αντιγράφων εγγράφων είναι οποιαδιποτε 
διοικθτικι αρχι και τα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (Κ.Ε.Ρ.). Με τον όρο διοικθτικι 
αρχι νοοφνται: 
 

 Πλεσ οι δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ. 

 Οι οργανιςμοί τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βακμοφ. 

 Τα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου (Ν.Ρ.Δ.Δ). 
 

8.2 Προχποκζςεισ επικφρωςθσ αντιγράφου εγγράφου 

 
Το αρμόδιο όργανο τθσ Αςτυνομικισ Αρχισ ενεργεί τθν επικφρωςθ αντιγράφου 
εγγράφου, εφόςον ςυντρζχουν ςωρευτικά οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 
  

 Ο ενδιαφερόμενοσ φζρει κατά τθν επικφρωςθ, πρωτότυπο ζγγραφο 
αποδεικτικό τθσ ταυτότθτάσ του.  

 Ο ενδιαφερόμενοσ φζρει μαηί με το προσ επικφρωςθ αντίγραφο ι 
φωτοαντίγραφο και το πρωτότυπο ζγγραφο ι επίςθμο αντίγραφο τθσ 
διοικθτικισ αρχισ που εξζδωςε το πρωτότυπο ζγγραφο. 

 Το ζγγραφο είναι γραμμζνο, κατά βάςθ, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.    

 Δεν υφίςτανται διατάξεισ νόμων που απαγορεφουν ι κζτουν όρουσ για τθν 
επικφρωςθ αντιγράφου εγγράφου.  

 Το προσ επικφρωςθ αντίγραφο ι φωτοαντίγραφο είναι ακριβζσ 
αντιπαραβαλλόμενο με το πρωτότυπο ζγγραφο ι το επίςθμο αντίγραφο τθσ 
διοικθτικισ αρχισ που εξζδωςε το πρωτότυπο ζγγραφο. 

 
Σχετικά με το αποδεικτικό ζγγραφο τθσ ταυτότθτασ, ιςχφουν όςα αναλφκθκαν για τισ 
προχποκζςεισ  βεβαίωςθσ του γνθςίου υπογραφισ. 
 
Η επικφρωςθ του ακριβοφσ αντιγράφου ι του ακριβοφσ φωτοαντιγράφου γίνεται 
αποκλειςτικά από το πρωτότυπο ζγγραφο ι αντιςτοίχωσ από το επίςθμο (ακριβζσ) 
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αντίγραφο τθσ διοικθτικισ αρχισ που εξζδωςε το πρωτότυπο ζγγραφο, και ουδζποτε 
από επικυρωμζνο αντίγραφο το οποίο δεν ζχει επικυρωκεί από τθν αρχι που 
εξζδωςε το πρωτότυπο ι από επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο. 24 
 
Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ επικυρϊνει αντίγραφα ι φωτοαντίγραφα δθμοςίων 
εγγράφων ελλθνικϊν διοικθτικϊν αρχϊν, οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και 
νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου. Αντίκετα, δεν επικυρϊνονται αντίγραφα 
εγγράφων άλλων δθμοςίων αρχϊν πζραν των διοικθτικϊν (π.χ. δικαςτικϊν αρχϊν). 
 
Σφμφωνα με τθν 233/2000 Γνωμοδότθςθ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ 
(Ν.Σ.Κ.), οι διατάξεισ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ εφαρμόηονται μόνο ςε 
ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί ςτο πλαίςιο τθσ εκνικισ ζννομθσ τάξεωσ και ζχουν 
προζλκει από θμεδαπζσ διοικθτικζσ αρχζσ (δθμόςιο, Ν.Ρ.Δ.Δ., οργανιςμοφσ τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ). Κατ’ ακολουκία, μόνο από ζγγραφα αυτισ τθσ φφςεωσ επιτρζπεται, 
βάςει του άρκρου 11 παρ. 2 του παραπάνω Κϊδικα, θ επικφρωςθ αντιγράφων. Στθν 
κατθγορία αυτι υπάγονται και τα αντίγραφα εγγράφων που εκδίδονται από τισ 
ελλθνικζσ διπλωματικζσ και προξενικζσ αρχζσ ςτο εξωτερικό (πρεςβείεσ, μόνιμεσ 
αντιπροςωπείεσ ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ, διπλωματικζσ αντιπροςωπείεσ, γενικά 
προξενεία, προξενεία και υποπροξενεία), κακόςον ςυνιςτοφν εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ 
του Υπουργείου Εξωτερικϊν τθσ χϊρασ μασ.  
 
Στο πεδίο εφαρμογισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ 
υπάγονται, ςφμφωνα με τθν 335/2002 Γνωμοδότθςθ του Ν.Σ.Κ., και οι επίςθμεσ 
μεταφράςεισ εγγράφων από τθ Μεταφραςτικι Υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν. 
 
Επίςθσ, ςφμφωνα με τθν 303/2003 Γνωμοδότθςθ του Ν.Σ.Κ., επικυρϊνονται 
αντίγραφα αδειϊν παραμονισ αλλοδαπϊν που εκδίδονται από τισ Ρεριφζρειεσ, 
βεβαιϊςεων που χορθγοφνται ςε ομογενείσ από χϊρεσ τθσ τζωσ Σοβιετικισ Ζνωςθσ, 
κακϊσ και βεβαιϊςεων και ειδικϊν ςθμάτων λειτουργίασ τουριςτικϊν επιχειριςεων 
που χορθγοφνται από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ. 
 
Θ επικφρωςθ αντιγράφου άδειασ οδιγθςθσ των Υπθρεςιϊν Μεταφορϊν είναι 
επιτρεπτι, αλλά θ κατοχι και επίδειξι του δεν παράγει ζννομο δικαίωμα οδιγθςθσ, 
ςφμφωνα με τον Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ. 
 
Σθμειϊνεται ότι θ επικφρωςθ φωτοαντιγράφου αςτυνομικοφ δελτίου ταυτότθτασ ι 
διαβατθρίου εκδοκζντοσ από ελλθνικι δθμόςια αρχι είναι επιτρεπτι, όπωσ 
προβλζπεται και από τθ διάταξθ του άρκρου 3 παρ. 4 του Κϊδικα Διοικθτικισ 
Διαδικαςίασ (ν.2690/1999). 25 

                                                 
24 Βιέπε ζηα παξαξηήκαηα ηελ 233/2000 γλσκνδφηεζε ηεο Νινκέιεηαο ηνπ Λνκηθνχ 
Ππκβνπιίνπ ηνπ Θξάηνπο. 

 
25 Πχκθσλα κε ηελ 381/2002 Γλσκνδφηεζε ηνπ Γ΄ Ρκήκαηνο ηνπ Λ.Π.Θ., ζεσξείηαη ζχλλνκε 

θαη επηηξεπηή, απνθιεηζηηθά γηα ηήξεζε ζην αξρείν ηεο  δεκφζηαο αξρήο, ε βεβαίσζε 

θσηναληηγξάθνπ εγγξάθνπ αιινδαπήο αξρήο (π.ρ. δηαβαηήξην) φηη είλαη φκνην κε ην 
πξσηφηππν, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε αιιά φρη ε θαηάζεζε ηνπ 

πξσηνηχπνπ εγγξάθνπ σο δηθαηνινγεηηθνχ. Ζ βεβαίσζε απηή πηζηνπνηεί κφλνλ ηελ πξνζθφκηζε 
θαη ηνλ έιεγρν ηνπ εγγξάθνπ ηεο αιινδαπήο αξρήο, ζην πιαίζην ηεο πξαθηηθήο ησλ δεκνζίσλ 
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Επιτρεπτι είναι και θ επικφρωςθ εγγράφων που εκδίδονται από τισ διοικθτικζσ αρχζσ, 
τουσ Ο.Τ.Α. και τα Ν.Ρ.Δ.Δ., και από το νόμιμο τφπο ςφνταξισ τουσ δεν προβλζπεται θ 
ςφράγιςθ με τθ ςφραγίδα τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ (πτυχία και ζγγραφα Α.Ε.Λ., 
ζγγραφα δθμοςίων νοςοκομείων κ.ά.). Επιβάλλεται όμωσ, ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ, 
εφόςον υπάρχουν αμφιβολίεσ ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφνταξι τουσ, θ επικοινωνία με τθν 
αρχι ζκδοςθσ. 26 
 
Επίςθσ, επιτρζπεται θ επικφρωςθ αντιγράφων εγγράφων που εκδίδονται από τα 
Υποκθκοφυλακεία (πιςτοποιθτικό ιδιοκτθςίασ, πιςτοποιθτικό βαρϊν, πιςτοποιθτικό 
μεταγραφισ κ.ά.) και τα Κτθματολογικά Γραφεία. 27 
 
Το αρμόδιο όργανο υποχρεοφται να επικυρϊνει και αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων 
τα οποία εκδίδονται από ελλθνικζσ διοικθτικζσ αρχζσ ςε δίγλωςςθ μορφι (ελλθνικι 
και ξζνθ γλϊςςα). Στθν κατθγορία των εγγράφων αυτϊν εντάςςονται και τα κρατικά 
πιςτοποιθτικά γλωςςομάκειασ που εκδίδονται από το Υπουργείο Εκνικισ Ραιδείασ 
και Κρθςκευμάτων. 28 
 
Ο ενδιαφερόμενοσ μπορεί να ηθτά τθν επικφρωςθ αντιγράφων ιδιωτικϊν εγγράφων ι 
εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, από ακριβι αντίγραφα αυτϊν, 
εφόςον ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δθμόςια αρχι (παρ. 2 άρκρου 11 
ν.2690/1999, ωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 16 του ν.3345/2005 (Α’ 
138)). 
 
Χαρακτθριςτικι περίπτωςθ αποτελοφν τα πτυχία ιδιωτικϊν ςχολϊν τθσ θμεδαπισ, τα 
οποία ζχουν επικυρωκεί από δθμόςια αρχι (Υπουργείο Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων) 
και τα πτυχία ξζνων γλωςςϊν αλλοδαπϊν αρχϊν που ζχουν επικυρωκεί από 
δικθγόρο. Σε φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτϊν δεν επιτρζπεται να γίνει πράξθ 
επικφρωςθσ, εφόςον τα προςκομιηόμενα για αντιπαραβολι ζγγραφα ι ακριβι 
αντίγραφα δεν είναι επικυρωμζνα από δικθγόρο ι δθμόςια αρχι. 
 
Με τθν υπ’ αρικμ. 78/Γ/99/1/299 από 8-10-2003 εγκφκλιο Λ.Κ.Α. διευκρινίηεται ότι το 
Απογραφικό Δελτίο του Λ.Κ.Α., θ Βεβαίωςθ Απόδοςθσ Α.Μ.Α., το αςφαλιςτικό 
βιβλιάριο, το Απόςπαςμα Ατομικοφ Λογαριαςμοφ Αςφάλιςθσ, θ Βεβαίωςθ Εργοδότθ, 
θ Βεβαίωςθ Απαςχόλθςθσ για απαςχολουμζνουσ ςε οικοδομικά ζργα, θ ςελίδα του 
Βιβλιαρίου Υγείασ όπου ζχει επικολλθκεί θ ετικζτα αςφαλιςτικισ ικανότθτασ ι ζχει 
τοποκετθκεί θ ςφραγίδα κεϊρθςθσ από το Λ.Κ.Α. δφνανται να επικυρωκοφν από τισ 
                                                                                                                                               
πεξεζηψλ ηνπ Διιεληθνχ Θξάηνπο θαη δελ έρεη ην ραξαθηήξα ηεο επηθχξσζεο 
θσηναληηγξάθνπ. 
 
26 Πρεηηθή είλαη ε ΓΗΠΘΞΝ/ Φ.22 /5583 απφ 22-3-2005 εγθχθιηνο ηνπ Ξ.ΔΠ.Γ.Γ.Α.. 
 
27 Πρεηηθή είλαη ε ΓΗΠΘΞΝ/ Φ.15 14941.15832 απφ 29-9-2005 εγθχθιηνο ηνπ Ξ.ΔΠ.Γ.Γ.Α.. 
 
28 Βιέπε ζρεηηθά: αξηζ. πξση.: 7011/10/71η απφ 24-6-2005 έγγξαθν ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο/ Γηεχζπλζε Νξγάλσζεο-Λνκνζεζίαο, αξηζ. πξση.: 60567/ ΘΒ απφ 21-6-2005 
έγγξαθν ηνπ πνπξγείν Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ /Γηεχζπλζε Ξηζηνπνίεζεο Γλψζεο Μέλσλ 

Γισζζψλ  θαη αξηζ. πξση.: ΓΗΠΘΞΝ /Φ 15 12733 απφ  7-7-2005 εγθχθιην ηνπ Ξ.ΔΠ.Γ.Γ.Α.. 
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αρμόδιεσ υπθρεςίεσ (Νομαρχίεσ, Διμοι ι Κοινότθτεσ) ςτισ οποίεσ κατατίκενται με τθν 
επίδειξθ των πρωτοτφπων, κακϊσ και από τα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (Κ.Ε.Ρ.). 
Οι υπθρεςίεσ που επικυρϊνουν Αποςπάςματα Ατομικϊν Λογαριαςμϊν Αςφάλιςθσ 
(Α.Α.Λ.Α) πρζπει να γνωρίηουν ότι: 
 

 Τα Αποςπάςματα φζρουν ζνδειξθ Θμερομθνία ςτο κάτω μζροσ τθσ μπροςτινισ 
όψθσ  του εντφπου, όπου αναγράφεται θ θμερομθνία εκτφπωςθσ. 

 Τα Αποςπάςματα  που ζχουν θμερομθνία  εκτφπωςθσ  μζχρι 24-2-2003 
ανεξαρτιτωσ  τριμινου ςτο οποίο αναφζρονται, φζρουν ςτθ δεξιά πλευρά τθσ 
μπροςτινισ όψθσ του εντφπου «φάςα» - γραμμι χρϊματοσ πορτοκαλί, που 
είναι εκτυπωμζνθ με ειδικι  anticopy μελάνθ. 

 Τα Αποςπάςματα  που ζχουν θμερομθνία  εκτφπωςθσ  από 25-2-2003 
ανεξαρτιτωσ  τριμινου ςτο οποίο αναφζρονται, αντί τθσ πορτοκαλί «φάςασ»,  
φζρουν ςτο άνω δεξί μζροσ τθσ μπροςτινισ όψθσ του εντφπου ολόγραμμα με 
το λογότυπο του Λ.Κ.Α.. 

 
Σθμειϊνεται ότι ςτα Αποςπάςματα εκτόσ των ανωτζρω εμφανϊν χαρακτθριςτικϊν 
αςφαλείασ, ζχουν ενςωματωκεί και χαρακτθριςτικά αςφαλείασ που διακρίνονται με 
χριςθ φωτιςμοφ ειδικισ ςυχνότθτασ ( U.V.). 
 
Με τθν υπ’ αρικμ. ΔΛΣΚΡΟ/Φ.15/14941.15832/29-9-2005 εγκφκλιο ΥΡ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., είναι 
δυνατι θ επικφρωςθ αντιγράφων εγγράφων που εκδίδονται από τα 
Υποκθκοφυλακεία και τα Κτθματολογικά Γραφεία από όλεσ τισ Διοικθτικζσ Αρχζσ και 
τα Κ.Ε.Ρ., κι εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ προςκομίηει το πρωτότυπο ζγγραφο ι το 
ακριβζσ αντίγραφο, είναι υποχρεωτικϊσ αποδεκτά από τθ διοίκθςθ, εκτόσ αν από 
ειδικζσ διατάξεισ ορίηεται διαφορετικά, όπωσ για παράδειγμα, όταν απαιτείται 
αποκλειςτικά θ υποβολι πρωτότυπου. 
 
Δεν είναι επιτρεπτι, με τθν επιφφλαξθ τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 5 του άρκρου 16 του 
ν.3345/2005, θ επικφρωςθ αντιγράφων: 
 

 Λδιωτικϊν εγγράφων. 

 Εγγράφων αλλοδαπϊν αρχϊν. 

 Εγγράφων εκδιδόμενων από ςυμβολαιογράφουσ ι δικθγόρουσ. 

 Εγγράφων νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου. 

 Εγγράφων εκκλθςιαςτικϊν αρχϊν. 

 Εγγράφων δικαςτικϊν αρχϊν. 

 Εγγράφων νομικϊν προςϊπων διεκνοφσ δικαίου. 29 
 

Σφμφωνα με τθν 552/2004 Γνωμοδότθςθ τθσ Ολομζλειασ του Ν.Σ.Κ., δεν υπάγονται 
ςτισ διατάξεισ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, και ςυνεπϊσ δεν επικυρϊνονται 
αντίγραφα εγγράφων, των φορζων που εξζρχονται του δθμόςιου τομζα ςε εφαρμογι 
των άρκρων 30 του ν.1914/1990 και 22 του ν.1947/1991, τθσ Δ.Ε.Θ., του Ο.Τ.Ε. και των 

                                                 
29 Πρεηηθή είλαη ε ΓΗΠΘΞΝ/ Φ.22/ 5583 απφ 22-3-2005 εγθχθιηνο ηνπ Ξ.ΔΠ.Γ.Γ.Α.. 
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δθμοτικϊν και κοινοτικϊν επιχειριςεων που ςυςτινονται με βάςθ το άρκρο 277 του 
Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα (π.δ.410/1995). 
 
Επίςθσ, δεν επικυρϊνονται αντίγραφα μεταφράςεων των μεταφραςτϊν πτυχιοφχων 
του Λονίου Ρανεπιςτθμίου (495/2004 Γνωμοδότθςθ Γϋ Τμιματοσ του Ν.Σ.Κ.). Ριο 
ςυγκεκριμζνα, τζτοιεσ επικυρϊςεισ δεν περιλαμβάνονται μεταξφ των επαγγελματικϊν 
πράξεων που ζχουν δικαίωμα να εκτελοφν βάςει του π.δ.169/2002. Επίςθσ, οι 
μεταφράςεισ των πτυχιοφχων μεταφραςτϊν δεν αποτελοφν ζγγραφα προερχόμενα 
από διοικθτικι αρχι (Δθμόςιο, οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και άλλα νομικά 
πρόςωπα δθμοςίου δικαίου), και για αυτό δε μπορεί να ηθτθκεί βάςει του άρκρου 11 
παρ .2 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ από διοικθτικι αρχι θ επικφρωςθ 
αντιγράφου των μεταφράςεων αυτϊν. 
 
Με βάςθ ειδικι διάταξθ νόμου, απαγορεφεται θ επικφρωςθ αντιγράφων ι 
φωτοαντιγράφων του αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ χρεϊν προσ το Δθμόςιο. 30 Επίςθσ, 
δεν επιτρζπεται θ κεϊρθςθ φωτοαντιγράφων ι αντιγράφων του Αποδεικτικοφ 
Ενθμερότθτασ που χορθγείται από το Κ.Ε.Ρ. (ΔΟΛΚΕΡ/Φ15/6/οικ/ 26-2-2014 
(Α.Δ.Α.:ΒΛΘΔΧ-ΥΥ)). 
 
Με τθν υπ’ αρικμ. τθν ΔΛΣΚΡΟ/Φ.15/6597/28-3-2006 εγκφκλιο ΥΡ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., 
διευκρινίηεται πωσ τα ζγγραφα που εκδίδονται από τισ Μουφτείεσ, δε μποροφν να 
επικυρϊνονται από οποιαδιποτε Διοικθτικι Αρχι ι Κ.Ε.Ρ., διότι παρά το γεγονόσ ότι 
θ Μουφτεία χαρακτθρίηεται από τθ νομοκεςία ωσ δθμόςια Υπθρεςία, δεν αποτελεί 
διοικθτικι αρχι, κακϊσ δεν αςκεί διοικθτικζσ αρμοδιότθτεσ. Συνεπϊσ, τα ζγγραφα 
που εκδίδονται από τισ Μουφτείεσ, επικυρϊνονται αποκλειςτικά και μόνο από 
δικθγόρο, κατ’ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 52 του «Κϊδικα περί Δικθγόρων» 
και τθσ ςχετικισ νομολογίασ, ςφμφωνα με τθν οποία ο δικθγόροσ ζχει το δικαίωμα να 
εκδίδει επικυρωμζνα αντίγραφα παντόσ είδουσ εγγράφων. 
 
Με τθν υπ’ αρικμ. ΔΛΣΚΡΟ/Φ.22 οικ./21630/12-10-2004 εγκφκλιο ΥΡ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., 
Αντίγραφα πτυχίων αλλοδαπϊν Ρανεπιςτθμίων (Cambridge, Michigan κ.ο.κ.) δεν 
μποροφν να επικυρωκοφν από τισ Ελλθνικζσ Διοικθτικζσ Αρχζσ ωσ ζγγραφα εκδοκζντα 
από αλλοδαπζσ αρχζσ και ςτα πλαίςια αλλοδαπϊν εννόμων τάξεων. Αντίςτοιχα, 
αντίγραφα πτυχίων ι πιςτοποιθτικϊν γνϊςθσ υπολογιςτϊν ECDL ιδιωτικϊν 
εκπαιδευτθρίων ι οργανιςμϊν δεν μποροφν να επικυρωκοφν από Διοικθτικι Αρχι 
κακϊσ αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα. Τθν επικφρωςθ αντιγράφων εγγράφων 
εκδοκζντων από αλλοδαπζσ αρχζσ ι ιδιωτικϊν εγγράφων μπορεί να ηθτιςει κάκε 

                                                 
30  Πχκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο 1109793/6134-11/0016 απφ 24-11-1999 απφθαζε 

ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ,  «Απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε θαη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 
πξνο ην Γεκφζην» (Β’ 2134), ε ζεψξεζε απφ νπνηνλδήπνηε, θσηναληηγξάθσλ ή αληηγξάθσλ 

απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο ρξεψλ πξνο ην Γεκφζην κεηά ηελ έθδνζή ηνπο, δελ είλαη επηηξεπηή. 
Δμαηξνχληαη ηα θσηναληίγξαθα ησλ απνδεηθηηθψλ ελεκεξφηεηαο εμάκελεο ηζρχνο, ηα νπνία 

ζεσξνχληαη αηειψο απφ ηελ Αξρή, ζηελ νπνία πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί ην απνδεηθηηθφ 

ελεκεξφηεηαο, κε ηελ επίδεημε ηνπ πξσηνηχπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ. Ρα ζεσξεκέλα 
απηά θσηναληίγξαθα θαηαηίζεληαη αληί ηνπ πξσηνηχπνπ θαη ε δηάξθεηα ηζρχνο απηψλ είλαη 

απηή, πνπ αλαγξάθεηαη επί ηνπ πξσηνηχπνπ. 
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ενδιαφερόμενοσ από δικθγόρο, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Κϊδικα 
Δικθγόρων. 
 
Επικφρωςθ φωτοαντιγράφων των εντφπων Ε1 και Ε9 κακϊσ και παρόμοιων με αυτά 
εγγράφων (όπωσ του Ε3, Ε5 κ.λ.π.) γίνεται μόνο από τθν οικεία Δ.Ο.Υ. όπου 
φυλάςςονται τα πρωτότυπα των δθλϊςεων αυτϊν .Με τθν υπ’ αρικμ. Δ6Γ 1091609 
από 5-6-2013 το εκκακαριςτικό ςθμείωμα φόρου ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων, 
που αποςτζλλεται από τθν Γ.Γ.Ρ.Σ., ταχυδρομικϊσ, ςτουσ φορολογουμζνουσ είναι 
διοικθτικό ζγγραφο και επικυρϊνεται από οποιαδιποτε διοικθτικι αρχι ι τα Κ.Ε.Ρ., 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ πρϊτθσ παραγράφου του άρκρου 11 του ν.2690/1999. 
Επίςθσ, το θλεκτρονικά χορθγοφμενο εκκακαριςτικό ςθμείωμα, μζςω του ςυςτιματοσ 
TAXISNET, ζχει ιςχφ ακριβοφσ αντιγράφου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 2 
τθσ υπ’ αρικμ. 2837/0030/11.11.2003 (Β’ 1685) απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ 
και Οικονομικϊν και γίνεται αποδεκτό, χωρίσ περαιτζρω διατυπϊςεισ ι διαδικαςία 
επικφρωςισ του. Οι δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ (ζντυπα Ε1, Ε5) και τα 
ςυνυποβαλλόμενα με αυτι ζντυπα (Ε2, Ε3), κακϊσ και θ διλωςθ ςτοιχείων ακινιτων 
(Ε9), που αποςτζλλονται θλεκτρονικά, μζςω του ςυςτιματοσ TAXISNET, γίνονται 
αποδεκτζσ, εφόςον εκτυπωκοφν από τθ διαδικτυακι εφαρμογι τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων (Γ.Γ.Ρ.Σ.) και ςυνυποβλθκοφν από τον 
ενδιαφερόμενο με τθν υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν.1599/1986. Πταν τα 
παραπάνω ζντυπα ζχουν υποβλθκεί χειρόγραφα ςτισ Δ.Ο.Υ., αντίγραφα αυτϊν 
γίνονται αποδεκτά από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ 
περιπτϊςεισ 1 και 2 του Ρίνακα τθσ αρικ. 1008564/ 110/ 0006Δ/ 25.1.2006 (Β’ 163) 
Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & Αποκζντρωςθσ 
και Οικονομίασ & Οικονομικϊν, όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 
1100135/1219/0006Δ/13.11.2006 (Β’ 1718) ομοία. 
 
Η αντιπαραβολι του αντιγράφου ι φωτοαντιγράφου με το πρωτότυπο ζγγραφο ι 
το επίςθμο (ακριβζσ) αντίγραφο τθσ διοικθτικισ αρχισ που εξζδωςε  το πρωτότυπο, 
προχποκζτει ταφτιςθ του περιεχομζνου. Σφμφωνα με τθν 335/2002 Γνωμοδότθςθ του 
Ν.Σ.Κ. «θ παραβολι δεν προχποκζτει κατ’ ανάγκθ ανάγνωςθ, αλλά απαιτεί ταφτιςθ 
του περιεχομζνου, θ οποία είναι δυνατι και επί εγγράφων ςυντεταγμζνων ςε ξζνθ 
γλϊςςα». Ρλθρζςτερθ όμωσ αςφάλεια παρζχει θ ταφτιςθ που επιτυγχάνεται με τθν 
ανάγνωςθ του κειμζνου. Το πρόβλθμα υπάρχει κυρίωσ κατά τθν επικφρωςθ 
φωτοαντιγράφων επίςθμων μεταφράςεων τθσ Μεταφραςτικισ Υπθρεςίασ του 
Υπουργείου Εξωτερικϊν από τθν ελλθνικι ςε ξζνθ γλϊςςα, και ξενόγλωςςων 
εγγράφων που ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δθμόςια αρχι. Στισ περιπτϊςεισ 
αυτζσ, το αρμόδιο όργανο πρζπει να επιδεικνφει ιδιαίτερθ προςοχι κατά τθν 
αντιπαραβολι για τθν ταφτιςθ του περιεχομζνου του εγγράφου. 

 
Τα αντίγραφα ι φωτοαντίγραφα εγγράφων που είναι γραμμζνα ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα, αλλά προορίηονται να χρθςιμοποιθκοφν ςε ξζνεσ αρχζσ, οι ενδιαφερόμενοι 
οφείλουν να τα επικυρϊνουν ςτθ Μεταφραςτικι Υπθρεςία του Υπουργείου 
Εξωτερικϊν. Πταν ο ενδιαφερόμενοσ διαμζνει ςε απομακρυςμζνο ςθμείο τθσ χϊρασ, 
θ ςχετικι επικφρωςθ των αντιγράφων ι φωτοαντιγράφων των εγγράφων, δφναται να 
πραγματοποιθκεί από τθν Αςτυνομικι Αρχι, αλλά ςτθ ςυνζχεια ο ενδιαφερόμενοσ 



 

Ζκδοςθ 4.0 
Θμ/νία: 19-5-2018 

67 

πρζπει να αποςτείλει τα επικυρωμζνα αντίγραφα ι φωτοαντίγραφα ςτθ 
Μεταφραςτικι Υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν για τισ περαιτζρω ενζργειεσ. 
 
Αντίγραφα ι φωτοαντίγραφα εγγράφων που είναι γραμμζνα ςε ξζνθ γλϊςςα και 
ζχουν εκδοκεί ςτο πλαίςιο αλλοδαπϊν εννόμων τάξεων, με τθν επιφφλαξθ του 
άρκρου 16 παρ. 5 του ν.3345/2005, επικυρϊνονται από τθ Μεταφραςτικι Υπθρεςία 
του Υπουργείου Εξωτερικϊν. 31 
 
Ζγχρωμα αντίγραφα εγγράφων, που πλθροφν τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ, 
επικυρϊνονται από το αρμόδιο όργανο, δεδομζνου ότι από τισ διατάξεισ που διζπουν 
τθ διαδικαςία τθσ επικφρωςθσ αντιγράφων, δεν προκφπτει καμία διάκριςθ μεταξφ 
ζγχρωμων και μθ αντιγράφων. 
 
Επίςθσ, αντίγραφα εγγράφων που φζρουν φωτογραφία επικυρϊνονται γενικϊσ, χωρίσ 
τθν επικόλλθςθ φωτογραφίασ ςε αυτά, κακόςον θ επικόλλθςθ φωτογραφίασ ςτθν 
περίπτωςθ αυτι, επί τθσ φωτοτυπθμζνθσ ι ςε άλλο ςθμείο του αντιγράφου, ςυνιςτά 
αλλοίωςθ ουςιϊδουσ χαρακτθριςτικοφ ζναντι του πρωτότυπου εγγράφου, ϊςτε να 
μθν αποτελεί πλζον ακριβζσ αντίγραφό του. 32 

 

8.3 Η πράξθ τθσ επικφρωςθσ του αντιγράφου εγγράφου 

 
Εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ που ςθμειϊνονται παραπάνω και το αρμόδιο 
όργανο βεβαιωκεί  από τθν αντιπαραβολι, για τθν ακρίβεια του αντιγράφου ι 
φωτοαντιγράφου με το πρωτότυπο ζγγραφο ι επίςθμο αντίγραφο που βρίςκεται ςτα 
χζρια του ενδιαφερόμενου, ενεργεί τθν επικφρωςθ του αντιγράφου.  
 
Θ πράξθ τθσ επικφρωςθσ του αντιγράφου εγγράφου περιλαμβάνει: 

 

 Τον τίτλο τθσ Αςτυνομικισ Υπθρεςίασ. 

 Το κείμενο «Ακριβζσ αντίγραφο (ι φωτοαντίγραφο) από το πρωτότυπο (ι 
επίςθμο αντίγραφο) που βρίςκεται ςτα χζρια του (ονοματεπϊνυμο 
ενδιαφερόμενου, αρικμόσ του αποδεικτικοφ τθσ ταυτότθτασ εγγράφου, 
δθλαδι του δελτίου ταυτότθτασ, διαβατθρίου κ.λπ., θ θμερομθνία και θ αρχι 
ζκδοςθσ αυτοφ)». 33 

                                                 
31 Ζ δηαδηθαζία απηή θαζνξίζηεθε κε ην Φ.094/1/ΑΠ 1117 απφ 31-3-1988 έγγξαθν ηνπ 
πνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. Πηελ πεξίπησζε απηή ην αληίγξαθν ή θσηναληίγξαθν επηθπξψλεηαη 

απφ ηνλ δηνηθεηή ηεο πεξεζίαο ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζεσξείηαη ην γλήζην 
ηεο ππνγξαθήο απηνχ απφ ηνλ δηεπζπληή ή ηνλ αξκφδην ππνδηεπζπληή ηεο πξντζηακέλεο ηνπ 

Γηεχζπλζεο., πξηλ  απνζηαιεί ζηε Κεηαθξαζηηθή πεξεζία ηνπ πνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. 

 
32 Πρεηηθή ε ΓΗΠΘΞΝ/ Φ22/ 5583 απφ 22-3-2005 εγθχθιηνο ηνπ Ξ.ΔΠ.Γ.Γ.Α.. 

 
33 Ρν νλνκαηεπψλπκν ηνπ ελδηαθεξφκελνπ αλαγξάθεηαη φπσο πξνθχπηεη απφ ην απνδεηθηηθφ 

ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ έγγξαθν. Πηελ πεξίπησζε αιινδαπνχ πνπ πξνζθνκίδεη δηαβαηήξην, άδεηα 

παξακνλήο ή άιιν έγγξαθν απνδεηθηηθφ ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ, φπνπ ην φλνκα θαη ην επψλπκφ 
ηνπ αλαγξάθνληαη κε ιαηηληθή γξαθή, ην αξκφδην φξγαλν ηα αλαγξάθεη ζηελ πξάμε βεβαίσζεο 

κε ιαηηληθά ζηνηρεία. 
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 Τον τόπο και τθν θμερομθνία που πραγματοποιείται θ επικφρωςθ. 

 Τον τίτλο, τθν υπογραφι, το ονοματεπϊνυμο και το βακμό του οργάνου που 
ενεργεί τθν επικφρωςθ. 34 

 Τθ ςφραγίδα τθσ Αςτυνομικισ Υπθρεςίασ. 
 
Τα ανωτζρω ςτοιχεία αναγράφονται με το χζρι ι οριςμζνα τίκενται με ςφραγίδα (π.χ. 
τίτλοσ Υπθρεςίασ, ζναρξθ κειμζνου, τόποσ επικφρωςθσ, ονοματεπϊνυμο και βακμόσ 
οργάνου που ενεργεί τθν επικφρωςθ) και τα υπόλοιπα ςυμπλθρϊνονται με το χζρι. 
Για τθ ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων με το χζρι, χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά 
ανεξίτθλο μελάνθ χρϊματοσ μπλε, ϊςτε να μθν είναι ευχερισ θ παραποίθςθ τθσ 
πράξθσ. 
 

8.4 Ζνςθμα για τθν επικφρωςθ αντιγράφου εγγράφου 

 
Για τθν πράξθ επικφρωςθσ του αντιγράφου εγγράφου απαιτείται ζνςθμο Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ (ΕΛ.ΑΣ.) 44 λεπτϊν35, το οποίο είτε επικολλάται, είτε χρθςιμοποιείται ςε 
θλεκτρονικι μορφι (e-παράβολο). Ο αρμόδιοσ για τθν πράξθ υπάλλθλοσ ζχει τθ 
διακριτικι ευχζρεια να επιλζξει αν κα χρθςιμοποιιςει το ζνςθμο ΕΛ.ΑΣ. ςε ζντυπθ 
μορφι ι αν κα απαιτιςει τθν ζκδοςθ και πλθρωμι του αντίςτοιχου ενςιμου ςε 
μορφι e-παραβόλου. Πταν διαβλζπει ότι θ πλθρωμι ενςιμου ΕΛ.ΑΣ. ςε θλεκτρονικι 
μορφι δεν είναι δυνατι για πρακτικοφσ λόγουσ, κα προβαίνει ςε επικόλλθςθ 
ενςιμου ςε ζντυπθ μορφι. Αντιςτρόφωσ, αν δεν είναι δυνατι θ επικόλλθςθ ενςιμου 
ΕΛ.ΑΣ. ςε ζντυπθ μορφι (π.χ. λόγω ζλλειψθσ), τότε είναι υποχρεωτικι θ ζκδοςθ και 
πλθρωμι του αντίςτοιχου ενςιμου ςε θλεκτρονικι μορφι.36 
 
Σε περίπτωςθ που το αντίγραφο αποτελείται από περιςςότερα του ενόσ (1) φφλλα, 
για κάκε επιπλζον φφλλο απαιτείται ζνςθμο 23 λεπτϊν ΕΛ.ΑΣ.. 
 

8.5 Ωράριο λειτουργίασ αςτυνομικϊν υπθρεςιϊν για τθν επικφρωςθ των 
αντιγράφων εγγράφων 

 
Θ λειτουργία των εκτελεςτικϊν Αςτυνομικϊν Υπθρεςιϊν κακ’ όλο το 24ωρο δε 
δικαιολογεί και τθν υποχρζωςθ διεκπεραίωςθσ διοικθτικισ φφςθσ υποκζςεων, όπωσ 
θ κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ και θ επικφρωςθ αντιγράφων εγγράφων, 
όταν μάλιςτα θ υποχρζωςθ αυτι για τισ λοιπζσ δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ εξαντλείται μόνο 
μζςα ςτα όρια του ωραρίου λειτουργίασ των γραφείων τουσ. Με βάςθ τα ανωτζρω 
και με ςκοπό τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του κοινωνικοφ και υπθρεςιακοφ 
ςυμφζροντοσ, με τθ 1010/1/5-κη’ από 28-5-1998 εγκφκλιο διαταγι του Αρχθγοφ τθσ 

                                                 
34 Ωο ηίηινο ηνπ νξγάλνπ αλαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε, ν δηνηθεηήο, ν αμησκαηηθφο ππεξεζίαο, 

ν ππαμησκαηηθφο ππεξεζίαο, ν γξακκαηέαο θ.ιπ.. 
 
35 Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 8015/1/142β απφ 30-4-2001 απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ 

Γεκφζηαο Ράμεο «Θαζνξηζκφο θιάζεσλ ελζήκνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο απφ δξαρκέο ζε επξψ» 
(Β’ 546). 

 
36 Πχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 8000/20/60-θγ’ απφ 15-7-2015 δηαηαγή Αξρεγνχ ΔΙ.ΑΠ.. 
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Ελλθνικισ Αςτυνομίασ (Υ.Δ.Τ/Κ.Δ.Υ/ Διεφκυνςθ Μελετϊν), το ωράριο υποδοχισ του 
κοινοφ ςτισ Αςτυνομικζσ Υπθρεςίεσ για κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ και τθν 
επικφρωςθ των αντιγράφων εγγράφων, κακορίςτθκε ωσ εξισ: 

 

 Κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ, από τθν ϊρα ζναρξθσ λειτουργίασ των γραφείων 
(07.00’ ι 07.30’) ζωσ τθν 22.00’ ϊρα. 

 Κατά τα Σαββατοκφριακα και τισ θμζρεσ αργίασ, από τθν 08.00’ ϊρα ζωσ τθν 
20.00’ ϊρα. 

 
Σε όλωσ ειδικζσ και εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ ανάγκθσ, κατά τθν εκτίμθςθ του διοικθτι 
ι του υποδιοικθτι τθσ Υπθρεςίασ ι των εντεταλμζνων οργάνων εςωτερικισ 
υπθρεςίασ να βεβαιϊνουν το γνιςιο τθσ υπογραφισ και να επικυρϊνουν αντίγραφα 
εγγράφων (π.χ. αξιωματικοφ υπθρεςίασ), είναι δυνατό το ζργο αυτό να εκτελείται και 
κατά παρζκκλιςθ του ωσ άνω ωραρίου. 
 
Οι εκτελεςτικζσ Υπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ επιβάλλεται να ζχουν 
αναρτθμζνεσ ενθμερωτικζσ πινακίδεσ ςτουσ χϊρουσ υποδοχισ του κοινοφ για το 
τθροφμενο ωράριο βεβαίωςθσ γνθςίου υπογραφισ και επικφρωςθσ αντιγράφων 
εγγράφων.  
 

8.6 υχνζσ ερωτιςεισ 

8.6.1 Υπάρχουν περιοριςμοί ςτθ χρονικι ιςχφ των ακριβϊν αντιγράφων; 

 
Από τισ διατάξεισ του άρκρου 11 του ν.2690/1999, όπωσ ιςχφει, δεν προκφπτουν 
περιοριςμοί ςτθ χρονικι ιςχφ των ακριβϊν αντιγράφων (ΔΛΣΚΡΟ/Φ22/5583/22-3-
2005 ζγγραφο του ΥΡ.ΕΣ.ΔΔ.Α). 
 

8.6.2 Μεταβάλλεται, με τθν επικφρωςθ, θ χρονικι ιςχφσ των εγγράφων; 

 
Με τθν επικφρωςθ δεν μεταβάλλεται θ χρονικι ιςχφσ των εγγράφων. Θ επικφρωςθ 
ενόσ αντιγράφου δε ςυνιςτά ανανζωςθ, μεταγενζςτερθ ζκδοςθ, χρονικι επζκταςθ ι 
παράταςθ τθσ αρχικισ ιςχφοσ, αλλά μόνο αναπαραγωγι του πρωτοτφπου, όπωσ 
ιςχφει (ΔΛΣΚΡΟ/Φ22/5583/22-3-2005 ζγγραφο του ΥΡ.ΕΣ.ΔΔ.Α). 
 

8.6.3 Είναι δυνατι θ επικφρωςθ, από τισ Διοικθτικζσ αρχζσ και τα Κ.Ε.Ρ., αντιγράφου 
εγγράφου από το πρωτότυπο ι το ακριβζσ αντίγραφο τθσ αρχισ που εξζδωςε 
το πρωτότυπο, ςε περίπτωςθ που προςκομίηεται από τρίτο πρόςωπο, χωρίσ 
ςχετικι εξουςιοδότθςθ από το πρόςωπο ςτο οποίο αφορά το ζγγραφο; 

 
Είναι δυνατι θ επικφρωςθ, κακϊσ από τισ διατάξεισ που αφοροφν ςτθ διαδικαςία 
επικφρωςθσ (άρκρο 11 παρ. 2 ν.2690/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε από τισ διατάξεισ 
τθσ παρ. 5 του άρκρου 16 ν.3345/2005 (Α’ 138) δεν προκφπτει απαγόρευςθ 
επικφρωςθσ αντιγράφου εγγράφου, όταν αυτό δεν προςκομίηεται από το πρόςωπο 
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ςτο οποίο αναφζρεται, αλλά από τρίτο πρόςωπο, χωρίσ ςχετικι εξουςιοδότθςθ. 
Πμωσ, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Επικοινωνίασ Δθμόςιων Υπθρεςιϊν, ςτθ ςχετικι 
επιςθμειωματικι πράξθ, ςαφϊσ πρζπει να αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο και το 
πατρϊνυμο, κακϊσ και ο αρικμόσ δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι άλλου 
εγγράφου ςτοιχείου (άρκρο 3 ν.2690/1999) του προςϊπου, που προςκομίηει το προσ 
επικφρωςθ ζγγραφο (ΔΛΣΚΡΟ/Φ.15/13558/25-8-2005 ζγγραφο του ΥΡ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.).  
 

8.6.4 Απαιτείται να τεκεί ςτρογγυλι ςφραγίδα ςτισ ενϊςεισ των ςελίδων του προσ 
επικφρωςθ εγγράφου, με μονογραφι των αρμόδιων υπαλλιλων; 

 
Οι Υπθρεςίεσ μποροφν να αποφαςίςουν για τισ κατθγορίεσ εκείνεσ των εγγράφων, για 
τισ οποίεσ κα τίκεται θ ςτρογγυλι ςφραγίδα και ςτισ ενϊςεισ των ςελίδων, με 
μονογραφι των αρμόδιων υπαλλιλων (ΔΛΣΚΡΟ/ Φ15_16371_17190/10-8-2006 
ζγγραφο του ΥΡ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.). 
 

8.6.5 Επικυρϊνονται από τισ διοικθτικζσ αρχζσ και τα Κ.Ε.Ρ. αντίγραφα εγγράφων 
που εκδίδονται από τισ Διπλωματικζσ και προξενικζσ Αρχζσ τθσ χϊρασ μασ; 

 
Επικυρϊνονται από τισ διοικθτικζσ αρχζσ και τα Κ.Ε.Ρ. τα αντίγραφα εγγράφων που 
εκδίδονται από τισ Διπλωματικζσ και προξενικζσ Αρχζσ τθσ χϊρασ μασ (Ρρεςβείεσ, 
προξενεία κ.λπ.), γιατί οι Αρχζσ αυτζσ ςυνιςτοφν Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ του 
Υπουργείου Εξωτερικϊν (ΔΛΣΚΡΟ/Φ22/5583/22-3-2005 ζγγραφο του ΥΡ.ΕΣ.ΔΔ.Α). 
 

8.6.6 Είναι ςφννομθ θ πρακτικι δθμόςιων υπθρεςιϊν, όπωσ επί του 
διακρατοφμενου από αυτζσ αντιγράφου του προςαγόμενου και απαιτουμζνου 
κατά νόμο εγγράφου αλλοδαπισ αρχισ, βεβαιϊνουν ότι είναι όμοιο προσ το 
πρωτότυπο; 

 
Σφμφωνα με τθν αρικ. 381/2002 Γνωμοδότθςθ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ, 
δεν αποκλείεται από το νόμο θ πρακτικι των δθμόςιων υπθρεςιϊν, όπωσ, επί του 
διακρατοφμενου από αυτζσ αντιγράφου του προςαγόμενου και απαιτοφμενου κατά 
νόμο εγγράφου αλλοδαπισ αρχισ (όπωσ ςτθν περίπτωςθ αλλοδαποφ διαβατθρίου), 
βεβαιϊνουν ότι είναι όμοιο προσ το πρωτότυπο, εκτόσ αν από τισ εκάςτοτε 
εφαρμοηόμενεσ ειδικζσ διατάξεισ προκφπτει ότι απαιτείται να κατατεκεί και να 
παραμείνει ςτον υπθρεςιακό φάκελο το ίδιο το προςαγόμενο ζγγραφο τθσ 
αλλοδαπισ αρχισ. Ραρατθρείται ότι ςτθν περίπτωςθ αυτι δεν πρόκειται για 
επικφρωςθ αντιγράφου κατά το άρκρο 11 παρ. 2 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, 
αλλά για βεβαίωςθ, που χρθςιμεφει αποκλειςτικά ςτθν υπθρεςία, ότι προςιχκθ το 
απαιτοφμενο αλλοδαπό ζγγραφο και ότι όμοιό του είναι αυτό που παραμζνει ςτον 
υπθρεςιακό φάκελο. 
 



 

Ζκδοςθ 4.0 
Θμ/νία: 19-5-2018 

71 

8.6.7 Επικυρϊνονται αντίγραφα εγγράφων που εκδίδονται από τισ Διοικθτικζσ 
Αρχζσ, για τα οποία ο νόμιμοσ τφποσ ςφνταξθσ δεν προβλζπει τθ ςφράγιςθ με 
τθ ςφραγίδα τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ; 

 
Αντίγραφα εγγράφων που εκδίδονται από τισ Διοικθτικζσ Αρχζσ, για τα οποία ο 
νόμιμοσ τφποσ ςφνταξθσ δεν προβλζπει τθ ςφράγιςθ με τθ ςφραγίδα τθσ Ελλθνικισ 
Δθμοκρατίασ (ιατρικζσ γνωματεφςεισ δθμόςιων νοςοκομείων κ.λπ.), επικυρϊνονται 
από τισ Διοικθτικζσ Αρχζσ, εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ προςκομίηει το πρωτότυπο ι το 
ακριβζσ αντίγραφο του εκδότθ (ΔΛΣΚΡΟ/Φ22/5583/22-3-2005 ζγγραφο του 
ΥΡ.ΕΣ.Δ.Δ.Α). 
 

8.6.8 Επικυρϊνονται από τισ Διοικθτικζσ Αρχζσ και τα Κ.Ε.Ρ. αντίγραφα εγγράφων 
που εκδίδονται από τα Ρανεπιςτιμια τθσ χϊρασ; 

 
Τα Ρανεπιςτιμια αποτελοφν, ςφμφωνα με το άρκρο 16 παρ. 5 του Συντάγματοσ, 
νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, πλιρωσ αυτοδιοικοφμενα. Τα ζγγραφα που 
εκδίδουν δια των οργάνων τουσ, ςτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων τουσ και κατά τουσ 
νόμιμουσ τφπουσ, αποτελοφν ζγγραφα διοικθτικισ αρχισ, αντίγραφα των οποίων 
μποροφν να επικυρωκοφν από όλεσ τισ Διοικθτικζσ Αρχζσ και τα Κ.Ε.Ρ. 
(ΔΛΣΚΡΟ/Φ.15/1996/16-3-2007 ζγγραφο του ΥΡ.ΕΣ.Δ.Δ.Α). 
 

8.6.9 Μποροφν οι Διμαρχοι να επικυρϊνουν αντίγραφα εγγράφων; 

 
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και 
Κοινοτιτων» (Α’ 114) ο Διμαρχοσ, ωσ προϊςτάμενοσ των Υπθρεςιϊν του Διμου 
(άρκρο 86 παρ. 1γ), μπορεί να προβαίνει ςτθν επικφρωςθ αντιγράφων εγγράφων και 
να βεβαιϊνει το γνιςιο τθσ υπογραφισ. 
 

8.6.10 Επικυρϊνονται από τισ Διοικθτικζσ Αρχζσ και τα Κ.Ε.Ρ. αντίγραφα των τίτλων 
ςπουδϊν οποιαςδιποτε βακμίδασ ιδιωτικισ εκπαίδευςθσ; 

 
Τα αντίγραφα των τίτλων ςπουδϊν που απονζμονται από όλεσ τισ βακμίδεσ 
εκπαίδευςθσ ιδιωτικϊν φορζων, μετά από τθν επικφρωςι τουσ από τισ οικείεσ 
Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του 
Υπουργείου Εκνικισ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, επικυρϊνονται από όλεσ τισ 
Διοικθτικζσ Αρχζσ και τα Κ.Ε.Ρ., χωρίσ να απαιτείται προςκζτωσ θ επικφρωςι τουσ 
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τθ ΔΛΣΚΡΟ/Φ.15/27928/13-10-2008 Κοινι Απόφαςθ των 
Υπουργϊν Εςωτερικϊν και Εκνικισ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων (Β’ 2171), θ οποία 
εκδόκθκε κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 11, παρ. 4 του ν.2690/1999. 
 
Θ ωσ άνω επικφρωςθ, από όλεσ τισ Διοικθτικζσ Αρχζσ και τα ΚΕΡ, αντιγράφων των 
προαναφερκζντων εγγράφων δεν καταργεί το δικαίωμα των πολιτϊν να 
προςζρχονται και ςτουσ δικθγόρουσ για τθ διεκπεραίωςθ τθσ εν λόγω διαδικαςίασ 
(ΔΛΣΚΡΟ/ Φ. 15/οικ.29684/5-11-2008 ζγγραφο του Υπουργείου Εςωτερικϊν). 
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8.6.11 Τι είδουσ ζγγραφα είναι τα ςυμβολαιογραφικά και τα δικθγορικά ζγγραφα και 
πότε επικυρϊνονται από τισ Διοικθτικζσ αρχζσ; 

 
Τα ζγγραφα που εκδίδονται από ςυμβολαιογράφουσ ι δικθγόρουσ είναι ιδιωτικά 
ζγγραφα. Θ επικφρωςθ αντιγράφου ιδιωτικοφ εγγράφου, από το πρωτότυπο, γίνεται 
μόνο από δικθγόρο. Σφμφωνα και με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του 
ν.2690/1999 (όπωσ αντικαταςτάκθκαν από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου 16 του 
ν.3345/2005), οι Διοικθτικζσ αρχζσ μποροφν να επικυρϊνουν ακριβι αντίγραφα 
ςυμβολαιογραφικϊν και δικθγορικϊν εγγράφων, από αντίγραφα αυτϊν που ζχουν 
επικυρωκεί από δικθγόρο (ΔΛΣΚΡΟ/ Φ15_7381/ 25-4-2006 ζγγραφο του ΥΡ.ΕΣ.Δ.Δ.Α). 

 

8.6.12 Τι είδουσ ζγγραφα είναι τα δικαςτικά και τα εκκλθςιαςτικά ζγγραφα; 

 
Τα ζγγραφα που εκδίδονται από δικαςτικζσ ι εκκλθςιαςτικζσ αρχζσ ςυνιςτοφν 
δθμόςια, όχι, όμωσ και διοικθτικά ζγγραφα, κακϊσ τα Δικαςτιρια και θ Εκκλθςία δεν 
είναι Διοικθτικζσ Αρχζσ, υπαγόμενεσ ςτισ διατάξεισ του Κϊδικα Διοικθτικισ 
Διαδικαςίασ. Κατά ςυνζπεια, αντίγραφα των εγγράφων αυτϊν επικυρϊνονται από 
ςυμβολαιογράφουσ ι δικθγόρουσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που διζπουν τα 
λειτουργιματα αυτά. Επομζνωσ, θ Διοίκθςθ δεν νομιμοποιείται να επικυρϊνει 
αντίγραφα δικαςτικϊν ι εκκλθςιαςτικϊν εγγράφων, οφτε από το πρωτότυπο, οφτε 
όμωσ και από το ακριβζσ αντίγραφο που ζχει επικυρωκεί από δικθγόρο, γιατί, οι 
προαναφερκείςεσ διατάξεισ (παρ. 2 του άρκρου 11 του ν.2690/1999, όπωσ 
αντικαταςτάκθκε από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου 16 του ν.3345/2005) 
αφοροφν μόνο ςτθν επικφρωςθ ιδιωτικϊν εγγράφων ι εγγράφων εκδοκζντων από 
αλλοδαπζσ αρχζσ, τα οποία είναι ιδθ επικυρωμζνα από δικθγόρο (ΔΛΣΚΡΟ/ 
Φ15_7381/25-4-2006 ζγγραφο του ΥΡ.ΕΣ.Δ.Δ.Α). 
 

8.6.13 Ροια αντίγραφα εγγράφων δεν νομιμοποιείται να επικυρϊνει υπάλλθλοσ 
Διοικθτικισ Αρχισ ι Κζντρου Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν, που είναι 
επιφορτιςμζνοσ με το ζργο τθσ επικφρωςθσ αντιγράφων εγγράφων; 

 
Δεν νομιμοποιείται, κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 36 του ν.3528/2007, 
να επικυρϊνει αντίγραφα εγγράφων, τα οποία: α) ζχουν ςυνταχκεί εκτόσ τθσ 
υπθρεςιακισ του ςχζςθσ και τον αφοροφν (όπωσ τίτλουσ ςπουδϊν, άδεια οδιγθςθσ, 
διαβατιριο, αςτυνομικι ταυτότθτα) και β) ςυνζταξε θ ίδια του θ Υπθρεςία, εφόςον 
ιςχφουν τα κωλφματα που αναφζρονται ςτισ προαναφερκείςεσ διατάξεισ. Στισ 
περιπτϊςεισ αυτζσ, πρόδθλο είναι ότι θ επικφρωςθ κα γίνει είτε από τον, κατά νόμο, 
αναπλθρωτι του, είτε από υπάλλθλο άλλθσ Διοικθτικισ Αρχισ. 
 
Επιτρζπεται, όμωσ, να επικυρϊνει αντίγραφα διοικθτικϊν εγγράφων, ςτθν ζκδοςθ 
των οποίων ςυνζπραξε ι τα υπζγραψε ο ίδιοσ, ωσ αρμόδιο όργανο, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2690/1999 (Α’ 45), εφόςον θ ςφμπραξθ 
αυτι δεν αντίκειται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 36 του ν.3528/2007. 
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8.6.14 Επικυρϊνονται αντίγραφα ξενόγλωςςων εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 
θμεδαπι διοικθτικι αρχι; 

 
Σφμφωνα με τθ ΔΛΣΚΡΟ/ Φ.15/ 12713 εγκφκλιο από 27-12-2011 του Υ.Δ.Μ.Θ.Δ., τα 
ζγγραφα που εκδίδουν οι θμεδαπζσ διοικθτικζσ αρχζσ, όπωσ για παράδειγμα το 
Διεκνζσ Ρανεπιςτιμιο τθσ Ελλάδοσ, επικυρϊνονται υποχρεωτικά από τθ Διοίκθςθ από 
το πρωτότυπο ι από το ακριβζσ αντίγραφο τθσ αρχισ που εξζδωςε το πρωτότυπο, 
ανεξαρτιτωσ τθσ γλϊςςασ ςτθν οποία ςυντάςςονται τα ζγγραφα αυτά. 
 

8.6.15 Μποροφν οι ςυμβολαιογράφοι να επικυρϊνουν αντίγραφα ιδιωτικϊν, 
αλλοδαπϊν ι δικαςτικϊν εγγράφων; 

 
Δεν υπάρχει δυνατότθτα επικφρωςθσ από ςυμβολαιογράφο αντιγράφων ιδιωτικϊν 
εγγράφων ι εγγράφων που εκδίδονται από αλλοδαπζσ ι δικαςτικζσ αρχζσ, εκτόσ αν 
τα ζγγραφα αυτά βρίςκονται ιδθ προςαρτθμζνα ςε ςυμβολαιογραφικι πράξθ ι 
κατατεκοφν ςτο ςυμβολαιογράφο με ςκοπό ζκδοςθσ αντιγράφων, μετά από ςφνταξθ 
ςχετικισ ςυμβολαιογραφικισ πράξθσ κατακζςεωσ εγγράφων. 
 

8.6.16 Επικυρϊνονται αντίγραφα εγγράφων που εκδίδονται από τισ Ανεξάρτθτεσ 
Διοικθτικζσ Αρχζσ; 

 
Οι Ανεξάρτθτεσ Διοικθτικζσ Αρχζσ δεν διζπονται από ειδικζσ διατάξεισ ςε ότι αφορά 
τθν επικφρωςθ αντιγράφων εγγράφων. Κατά ςυνζπεια αντίγραφα των εγγράφων που 
εκδίδονται από αυτζσ επικυρϊνονται ςφμφωνα με τισ ρυκμίςεισ του Κϊδικα 
Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (υπ’ αρικ. 13283 / 25.4.2005 ζγγραφο του Α.Σ.Ε.Ρ.). 
 

8.6.17 Επικυρϊνονται αντίγραφα Φφλλων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ; 

 
Αντίγραφο Φφλλου Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ επικυρϊνεται από οποιαδιποτε 
Διοικθτικι Αρχι ι Κ.Ε.Ρ., μόνο από το πρωτότυπο ι από ακριβζσ αντίγραφό του 
εκδότθ. Σε περίπτωςθ που εκλείπει το πρωτότυπο Φ.Ε.Κ., θ επικφρωςθ γίνεται άμεςα 
από το Εκνικό Τυπογραφείο, που είναι θ εκδοφςα Αρχι (ΔΛΣΚΡΟ/Φ15_6658/ 18.4.06). 
 

8.6.18 Επικυρϊνονται αντίγραφα των κεωρθμζνων και εγκεκριμζνων δοκιμίων πριν 
τθν ζντυπθ κυκλοφορία τουσ ςτο Φφλλο τθσ «Εφθμερίδοσ τθσ Κυβερνιςεωσ»; 

 
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 13 (παρ. 2 & 3) του ν.3469/2006 (Α’ 131): «Τα 
Φ.Ε.Κ. κυκλοφοροφν τθν ίδια θμζρα με τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθν οποία φζρουν. 
Πταν δεν είναι δυνατι θ κυκλοφορία φφλλου τθσ «Εφθμερίδοσ τθσ Κυβερνιςεωσ» τθν 
θμζρα τθν οποία φζρει ωσ θμερομθνία ζκδοςθσ, κάκε ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται να 
ηθτεί από το Εκνικό Τυπογραφείο κυρωμζνο φωτοαντίγραφο του κεωρθμζνου και 
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εγκεκριμζνου δοκιμίου. Θ επικφρωςθ του φωτοαντιγράφου γίνεται από 
εξουςιοδοτθμζνουσ για το λόγο αυτόν υπαλλιλουσ του Εκνικοφ Τυπογραφείου, οι 
οποίοι ςθμειϊνουν και τθν θμερομθνία παραλαβισ επί του επικυρωμζνου 
φωτοαντιγράφου» (υπ’ αρικ. Γ203973/22-11-2006 ζγγραφο του Εκνικοφ 
Τυπογραφείου). 
 

8.6.19 Επικυρϊνονται αντίγραφα εγγράφων που αποςτζλλονται με τθλεομοιοτυπία 
(fax); 

 
Σε εφαρμογι των διατάξεων τθσ παρ. 3 του άρκρου 14 του ν.2672/1998, όπωσ ιςχφει 
(βλ. τθν παρ. 7 του άρκρου 10 του ν.3230/2004), οι Διοικθτικζσ Αρχζσ μποροφν να 
επικυρϊνουν ζγγραφα που λαμβάνουν με τθλεομοιοτυπία. 
 
Επιςθμαίνεται ότι επικυρϊνονται μόνο ςτθν περίπτωςθ που αυτά κα χορθγθκοφν ςε 
πολίτθ, ο οποίοσ ακολοφκωσ κα τα υποβάλει ςε ιδιωτικοφσ φορείσ που δεν εμπίπτουν 
ςτισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν.4250/2014 αναφορικά με τθν κατάργθςθ τθσ 
υποβολισ επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων. 
 

8.6.20 Επικυρϊνονται αντίγραφα των εκκακαριςτικϊν ςθμειωμάτων φόρου 
ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων, τα οποία φζρουν μθχανικι αποτφπωςθ τθσ 
υπθρεςιακισ ςφραγίδασ και τθσ υπογραφισ; 

 
Οι διατάξεισ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ αναφζρονται ςτθν υποχρζωςθ των 
Διοικθτικϊν Αρχϊν να επικυρϊνουν αντίγραφα εγγράφων τα οποία ζχουν νόμιμα, 
δθλαδι όπωσ ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, εκδοκεί από τθ Διοίκθςθ. 
 
Συνεπϊσ, επειδι τα εκκακαριςτικά ςθμειϊματα φόρου ειςοδιματοσ φυςικϊν 
προςϊπων είναι ζγγραφα εκδοκζντα από Διοικθτικι Αρχι, τα οποία προβλζπεται, 
από ςχετικζσ διατάξεισ, να φζρουν μθχανικι αποτφπωςθ τθσ υπθρεςιακισ ςφραγίδασ 
και τθσ υπογραφισ του εκάςτοτε Γενικοφ Γραμματζα Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων, 
αντίγραφά τουσ επικυρϊνονται από όλεσ τισ Διοικθτικζσ Αρχζσ και τα Κ.Ε.Ρ., 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα (ΔΛΣΚΡΟ/Φ15_20261/ 19.9.2006). 
 

8.6.21 Επικυρϊνονται από τθ Διοίκθςθ αντίγραφα μεταφράςεων δικθγόρων; 

 
Οι Διοικθτικζσ Αρχζσ και τα Κ.Ε.Ρ. δεν νομιμοποιοφνται να επικυρϊςουν αντίγραφα 
πρωτοτφπων μεταφράςεων δικθγόρου, κακϊσ αυτό δεν προβλζπεται ςτισ διατάξεισ 
του άρκρου 11 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ. Οι μεταφράςεισ αυτζσ 
αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, τα οποία επικυρϊνονται από τισ Διοικθτικζσ Αρχζσ και 
τα Κ.Ε.Ρ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, μόνο από αντίγραφά τουσ ιδθ επικυρωμζνα είτε 
από τον δικθγόρο που ςυνζταξε τθ μετάφραςθ είτε από άλλο δικθγόρο 
(ΔΛΣΚΡΟ/Φ15_ΟΛΚ_22986/ 16.10.2006). 
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8.6.22 Επικυρϊνεται αντίγραφο δελτίου «παλαιοφ τφπου» ι «κομμζνθσ» 
αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου «παλαιοφ τφπου»; 

 
Τα αντίγραφα δελτίων «παλαιοφ τφπου» ι «κομμζνθσ» αςτυνομικισ ταυτότθτασ και 
αντίγραφα διαβατθρίων «παλαιοφ τφπου» επικυρϊνονται από όλεσ τισ Διοικθτικζσ 
Αρχζσ και τα Κ.Ε.Ρ., ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 του «Κϊδικα 
Διοικθτικισ Διαδικαςίασ» - ν.2690/1999, όπωσ ιςχφει, κακόςον είναι διοικθτικά 
ζγγραφα. Άλλωςτε με τθν επικφρωςθ δεν μεταβάλλεται θ χρονικι ιςχφσ των 
εγγράφων. Θ επικφρωςθ ενόσ αντιγράφου δεν ςυνιςτά ανανζωςθ, μεταγενζςτερθ 
ζκδοςθ, χρονικι επζκταςθ ι παράταςθ τθσ αρχικισ ιςχφοσ κ.ά., αλλά μόνο 
αναπαραγωγι του πρωτοτφπου, όπωσ αυτό ιςχφει. 
 

8.6.23 Επικυρϊνονται αντίγραφα των ςτρατολογικϊν εγγράφων; 

 
Σφμφωνα με το αρικμ. Φ.429.8/4/93086/ 29.6.2004 ζγγραφό τθσ Δ/νςθσ 
Στρατολογικοφ του Γενικοφ Επιτελείου Εκνικισ Άμυνασ, για τα ζγγραφα που 
εκδίδονται από τισ ςτρατολογικζσ αρχζσ ιςχφουν τα κακοριηόμενα ςτισ διατάξεισ του 
άρκρου 11 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ. Συνεπϊσ, αντίγραφά τουσ 
επικυρϊνονται από όλεσ τισ Διοικθτικζσ Αρχζσ και τα Κ.Ε.Ρ από το πρωτότυπο ι από 
ακριβζσ αντίγραφο του εκδότθ. (ΔΛΣΚΡΟ/Φ15_ΟΛΚ_22984/ 16.10.2006). 
 

8.6.24 Επικυρϊνονται τα φωτοαντίγραφα των Ατομικϊν Δελτίων Ενςιμων (Α.Δ.Ε.) και 
των Αποςπαςμάτων Ατομικοφ Λογαριαςμοφ Αςφάλιςθσ (Α.Α.Λ.Α.) που 
εκδίδονται από το Λ.Κ.Α.; 

 
Θ επικφρωςθ τόςο των Ατομικϊν Δελτίων Ενςιμων (Α.Δ.Ε.), όςο και των 
Αποςπαςμάτων Ατομικοφ Λογαριαςμοφ Αςφάλιςθσ (Α.Α.Λ.Α.) μπορεί να γίνεται από 
τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, ςτισ οποίεσ κατατίκενται, με τθν επίδειξθ των πρωτοτφπων, 
κακϊσ και από οποιαδιποτε Διοικθτικι Αρχι και τα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ  Ρολιτϊν. 
Θ προςζλευςθ ςτο Λ.Κ.Α. χρειάηεται μόνο για τθ κεϊρθςθ των Βεβαιϊςεων εργοδότθ 
ι Βεβαιϊςεων απαςχόλθςθσ οικοδόμων, για το χρόνο αςφάλιςθσ που δεν ζχει 
εκδοκεί Απόςπαςμα Ατομικοφ Λογαριαςμοφ Αςφάλιςθσ (ΔΛΣΚΡΟ/Φ.22/ 26924/ 
1.2.2005). 

 

8.6.25 Επικυρϊνονται αντίγραφα διαβατθρίων που εκδίδονται από τθν Ελλθνικι 
Αςτυνομία; 

 
Οι διατάξεισ του άρκρου 11 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (ν.2690/1999), όπωσ 
ιςχφει, ζχουν εφαρμογι και ςτισ περιπτϊςεισ των εκδιδομζνων από τθν Ελλθνικι 
Αςτυνομία διαβατθρίων. Κατά ςυνζπεια, όλεσ οι Διοικθτικζσ αρχζσ και τα Κ.Ε.Ρ. ζχουν 
τθ δυνατότθτα να προβαίνουν ςε επικφρωςθ αντιγράφων των εκδιδόμενων από τθν 
Ελλθνικι Αςτυνομία διαβατθρίων (ΔΛΣΚΡΟ/Φ.15/15409 / 27.7.2006). 
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8.7 Τποδείγματα επικφρωςθσ αντιγράφου εγγράφου 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΑΠΡΛΝΚΗΑ 

ΑΠΡΛ. ΡΚΖΚΑ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ 
ΑΣΤΛΟΚΗΘΟ ΣΑΘΚΟ ΠΤΘΗΟΤ 

 

Α Θ Ο Η Β Δ Π   Α Λ Ρ Η Γ Ο Α Φ Ν 

απφ ην πξσηφηππν πνπ βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηεο ΘΟΤΣΡΟΤΚΑΛΖ 
Άλλαο  θαηφρνπ ηνπ κε αξηζ. Π. 276549  δηαβαηεξίνπ ηεο 

Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο   εθδνζέληνο ηελ 17-10-2002 απφ ην 

Πξνμελείν Κνλάρνπ Γεξκαλίαο. 
Κάλε , 22-3-2005 

Ν Γηνηθεηήο ηνπ Πηαζκνχ 
 

                (Σ..)                  Τπνγξαθή 
 

ΣΑΚΠΑΣΕΗΓΖ ΥΡΖΣΟ 
ΑΛΘΤΠΑΣΤΛΟΚΟ 

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΑΠΡΛΝΚΗΑ 

Γ/ΛΠΖ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ ΑΘΖΛΩΛ 
ΑΣΤΛΟΚΗΘΟ ΣΚΖΚΑ ΑΚΠΔΙΟΘΖΠΩΛ 

 
Α Θ Ο Η Β Δ Π   Φ ΩΡΝ Α Λ Ρ Η Γ Ο Α Φ Ν 

από ην επίζεκν αληίγξαθν πνπ βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ IVON 
ZASTA θαηόρνπ ηνπ κε αξηζκό  Ο. 26789065 δηαβαηεξίνπ ηεο 

ΓΔΩΡΓΗΑ εθδνζέληνο ηελ 06-09-2007 ζηελ Σηθιίδα ΓΔΩΡΓΗΑ. 
Ακπειόθεπνη, 23-12-2009 
Ζ Αμηωκαηηθόο Τπεξεζίαο 

 
              (Σ..)                     Τπνγξαθή 

 
ΠΑΓΩΛΑ ΣΑΚΑΣΗΑΓΟΤ 

ΑΡΥΗΦΤΙΑΘΑ 

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΑΠΡΛΝΚΗΑ 

Γ/ΛΠΖ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ 
ΑΣΤΛ. ΣΚΖΚΑ ΘΗΑΘΟΤ 

 

Α Θ Ο Η Β Δ Π   Φ / Α Λ ΡΗ Γ Ο Α Φ Ν 

απφ ην πξσηφηππν πνπ βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηεο  Διέλεο ΗΑΘΩΒΗΓΟΤ 
θαηφρνπ ηνπ κε αξηζ. Ε. 6953123 δειηίνπ αζηπλ. Ραπηφηεηαο 

εθδνζέληνο ηελ 29-3-1999 απφ ηελ Τ.Α. ΒΟΙΟΤ. 
 

θηάζνο, 15-07-2008 

Ν παμησκαηηθφο πεξεζίαο 
 

                (Σ..)                    Τπνγξαθή 
 

ΑΥΗΙΙΔΑ ΘΑΣΡΗΣΖ 
ΑΡΥΗΦΤΙΑΘΑ 

  

 

ΔΛΠΖΚA 
44 c. ΔΙ.ΑΠ  

ΔΛΠΖΚA 
44 c. ΔΙ.ΑΠ  

ΔΛΠΖΚA 
44 c. ΔΙ.ΑΠ  
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9. Θ ςφμβαςθ για τθν κατάργθςθ τθσ 
υποχρεωτικισ επικφρωςθσ των 
αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων 
(Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ τθσ 5 – 10 – 1961) 

 

9.1 Ειςαγωγι 

 
Με το ν.1497/1984 «Κφρωςθ Σφμβαςθσ που καταργεί τθν υποχρζωςθ επικφρωςθσ 
των αλλοδαπϊν δθμόςιων εγγράφων» (Α’ 188), κυρϊκθκε και από τθ Χϊρα μασ θ 
ςφμβαςθ που καταργεί τθν υποχρζωςθ επικφρωςθσ των αλλοδαπϊν δθμόςιων 
εγγράφων. 37, 38 
 
Με τθ ςφμβαςθ αυτι καταργείται θ υποχρζωςθ τθσ διπλωματικισ ι προξενικισ 
επικφρωςθσ των αλλοδαπϊν δθμόςιων εγγράφων, και αντί αυτισ χορθγείται από το 
Κράτοσ που εκδίδει το ζγγραφο επιςθμείωςθ με τθν οποία βεβαιϊνεται θ γνθςιότθτα 
τθσ υπογραφισ, θ ιδιότθτα με τθν οποία ενιργθςε ο υπογράφων το ζγγραφο και 
ενδεχομζνωσ θ ταυτότθτα τθσ ςφραγίδασ ι του επιςιματοσ που φζρει το ζγγραφο. 39 

                                                 
37 Πχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηεο Πχκβαζεο πνπ θπξψζεθε κε ην λ.1497/1984, απηή εθαξκφδεηαη 
ζηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζην έδαθνο ελφο ζπκβαιιφκελνπ Θξάηνπο θαη 

πξέπεη λα πξνζαρζνχλ ζην έδαθνο άιινπ ζπκβαιιφκελνπ Θξάηνπο. Θαηά ηελ έλλνηα ηεο 

Πχκβαζεο σο δεκφζηα έγγξαθα ζεσξνχληαη: 
 

 Ρα έγγξαθα πνπ πξνέξρνληαη απφ αξρή ή δεκφζην ππάιιειν δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ 

ηνπ Θξάηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 
εηζαγγειηθή αξρή, δηθαζηηθφ γξακκαηέα ή δηθαζηηθφ επηκειεηή. 

 Ρα δηνηθεηηθά έγγξαθα. 

 Ρα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα. 

 Νη επίζεκεο βεβαηψζεηο, φπσο βεβαηψζεηο θαηαρσξίζεσο, ζεσξήζεηο γηα βέβαηε 

ρξνλνινγία θαη επηθπξψζεηο ππνγξαθήο πνπ ηίζεληαη ζε ηδησηηθφ έγγξαθν. 

 
Ζ Πχκβαζε δελ εθαξκφδεηαη σζηφζν: 

 
 Πηα έγγξαθα πνπ εθδφζεθαλ απφ δηπισκαηηθνχο ή πξνμεληθνχο πξάθηνξεο. 

 Πηα δηνηθεηηθά έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε εκπνξηθή ή ηεισλεηαθή πξάμε. 

 

Πεκεηψλεηαη φηη ε Πχκβαζε ηεο Σάγεο είρε επηθπξσζεί ηνπιάρηζηνλ απφ 70 Θξάηε. Ζ Διιάδα 
έρεη ππνγξάςεη δηκεξή ζπκθσλία κε ηελ Θχπξν, ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ απαηηείηαη ε 

επηθχξσζε εγγξάθσλ κε ηελ επηζεκείσζε ηεο Πχκβαζεο. 
 
38 Βιέπε ζηα παξαξηήκαηα ηελ 233/2000 γλσκνδφηεζε ηεο Νινκέιεηαο ηνπ Λνκηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ηνπ Θξάηνπο πνπ αλαθέξεηαη θαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο Πχκβαζεο ηεο Σάγεο. 

 
39 Ωο παξάδεηγκα, αλαθέξεηαη ε δηάηαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.4251/2014 «Θψδηθαο 

Κεηαλάζηεπζεο θαη Θνηλσληθήο Έληαμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Α’ 80), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα 
αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλα κε ηελ επηζεκείσζε 
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Σφμφωνα με το άρκρο 280 του ν.3852/2010, ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 16 του 
ν.2503/1997, οι Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ δφνανται να χορθγοφν τθ Σφραγίδα τθσ 
Χάγθσ ςτα ζγγραφα των δθμοςίων πολιτικϊν υπθρεςιϊν του Νομοφ που δεν 
περιζρχονται ςτθν αρμοδιότθτα τθσ αιρετισ περιφζρειασ, ςτα ζγγραφα των νομικϊν 
προςϊπων του δθμοςίου δικαίου (Ν.Ρ.Δ.Δ.), κακϊσ και ςτα ζγγραφα των οργανιςμϊν 
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ πρϊτου βακμοφ και των λθξιαρχείων. 
 
Για να μποροφν οι Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ να ελζγχουν τθ γνθςιότθτα των 
εγγράφων που προςκομίηονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ προκειμζνου να 
χορθγθκεί επιςθμείωςθ (τίκεται ςφραγίδα APOSTILLE – Επιςθμείωςθ), τθροφν 
δείγμα τθσ υπογραφισ και τα ςτοιχεία αυτϊν που ζχουν οριςκεί να υπογράφουν τα 
ζγγραφα αυτά. 
 
Ρροκειμζνου να διευκρινίηονται τα περιοριςμζνα αποτελζςματα τθσ ςφραγίδασ, κα 
πρζπει οι αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ (Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ) να προςκζτουν ζξω από 
το πλαίςιο τθσ APOSTILLE το ακόλουκο κείμενο: 
 

«Θ Apostille αυτι πιςτοποιεί μόνο τθν υπογραφι, τθν ιδιότθτα του 

υπογράφοντοσ και τθ ςφραγίδα που φζρει το ζγγραφο. Δεν πιςτοποιεί το 

περιεχόμενο του εγγράφου για το οποίο εκδόκθκε». 

«Cette Apostille ne certifie que la signature, la qualite en laquelle le signataire de 

l’acte a agi, et le sceau ou le timbre don’t cet acte est revetu. Elle ne certifie pas 

le contenu du document pour lequel elle a ete emise». 

«This Apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal 
or stamp it bears.It does not certify the content of the document for which it was 
issued». 

 
 
Τα δθμόςια ζγγραφα πρζπει να είναι ςε κάκε περίπτωςθ τα πρωτότυπα ι ακριβι 
αντίγραφα από τθν εκδοφςα και μόνο αρχι. Δεν επιςθμειϊνονται ζγγραφα τα οποία 

                                                                                                                                               
ηεο Πχκβαζεο ηεο Σάγεο, φπνπ απηή απαηηείηαη. Πε πεξηπηψζεηο πνπ δελ απαηηείηαη επηζεκείσζε, 
ηα έγγξαθα απηά πξέπεη λα θέξνπλ επηθχξσζε απφ ηελ ειιεληθή πξνμεληθή αξρή ή ην ειιεληθφ 

πνπξγείν Δμσηεξηθψλ, ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ αιινδαπνχ νξγάλνπ. 
 

APOSTILLE – ΔΠΗΖΚΔΗΩΖ 
Convention de la Haye du 5 Octobre 1961 
Πχκβαζε ηεο Σάγεο ηεο 5 Νθησβξίνπ 1961 

1. Σψξα / Pays………………..........………………...................... 
Ρν παξφλ δεκφζην έγγξαθν/Le present acte public 

2. έρεη ππνγξαθεί απφ/a ete signe par…......................................... 
3. πνπ ελήξγεζε κε ηελ ηδηφηεηα/agissant en qualite de……......... 
4. θέξεη ηε ζθξαγίδα/επίζεκα/est revetu du sceau/timbre de….... 

H βεβαίσζε ρνξεγείηαη/atteste 
5. ηφπνο/a.............................  6. εκεξνκελία/le.............................. 
7. απφ/par...................................................................................... 
8. κε αξηζκφ/sous No...................................................................... 

9. Πθξαγίδα/επίζεκα.......................10.πνγξαθή …..........…...... 

Sceau/timbre                                   Signature 
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ζχουν παραλθφκεί μζςω τθλεομοιοτυπίασ και ζχουν κεωρθκεί από Κ.Ε.Ρ.. Τα 
ζγγραφα αυτά κα πρζπει να είναι αποκλειςτικά και μόνο κεωρθμζνα από τθν 
εκδοφςα αρχι και να φζρουν πρωτότυπθ υπογραφι και όχι τυποποιθμζνθ (π.χ. 
ςαρωτισ). 
 

9.2 Ζντυπα αιτιςεων πολιτϊν 

 
Τα ζντυπα αιτιςεων πολιτϊν κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνουν ακριβϊσ κάτω από τθ 
λζξθ «Αίτθςθ», το ακόλουκο κείμενο: «Εάν το ζγγραφο χρθςιμοποιθκεί ςτο 
εξωτερικό, ανάλογα το κράτοσ προοριςμοφ, πρζπει να επικυρωκεί, ι με τθ ςφραγίδα 
τθσ Χάγθσ (APOSTILLE – Επιςθμείωςθ) από τισ αρμόδιεσ αρχζσ τθσ Ελλάδασ ι από το 
Υπουργείο Εξωτερικϊν τθσ Ελλάδασ.» 
 

9.3 Ιδιωτικά ζγγραφα 

 
Πςον αφορά ςτα ιδιωτικά ζγγραφα, πρζπει να κεωρθκεί το γνιςιο τθσ υπογραφισ 
του υπογράφοντοσ το ζγγραφο από δθμόςια διοικθτικι αρχι, προκειμζνου να 
χορθγθκεί θ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ. Στισ περιπτϊςεισ βεβαίωςθσ όχι μόνο του γνθςίου 
τθσ υπογραφισ, αλλά και τθσ ιδιότθτασ των υπογραφόντων ζγγραφα εταιρειϊν (π.χ. 
ωσ εκπρόςωποσ, ωσ Ρρόεδροσ, ωσ διευκφνων ςφμβουλοσ, κ.ά.), κα πρζπει οι 
ενδιαφερόμενοι να προςκομίηουν ςτθν αρμόδια για τθ χοριγθςθ επιςθμείωςθσ 
υπθρεςία βεβαίωςθ καταχϊριςθσ των αναγκαίων – υποχρεωτικϊν ιςχυόντων 
ςτοιχείων για τθ βεβαίωςθ τθσ ιδιότθτασ με τθν οποία υπογράφουν. 
 

9.4 Ζγγραφα εταιριϊν που εδρεφουν ςτο εξωτερικό 

 
Σε περιπτϊςεισ εγγράφων εταιριϊν που εδρεφουν ςτο εξωτερικό, δε χορθγείται θ 
Σφραγίδα τθσ Χάγθσ από τισ ελλθνικζσ διοικθτικζσ αρχζσ, κακόςον τα νομιμοποιθτικά 
τουσ ςτοιχεία δεν είναι δυνατόν να ελεγχκοφν από αυτζσ. 
 

9.5 Ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί από τθν Ελλθνικι Αςτυνομία 

 
Τα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από τισ Υπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και 
για τα οποία ο ενδιαφερόμενοσ δθλϊνει ότι επικυμεί να τεκεί θ ςφραγίδα τθσ Χάγθσ, 
επικυρϊνονται από το αρμόδιο όργανο τθσ οικείασ Υπθρεςίασ ςτθν οποία 
απευκφνεται ο ενδιαφερόμενοσ και ςτθ ςυνζχεια από το προϊςτάμενο όργανο τθσ 
οικείασ Υπθρεςίασ, για το οποίο ζχει δοκεί δείγμα υπογραφισ ςτθν Αποκεντρωμζνθ 
Διοίκθςθ. 
 
Αρμόδιεσ Αςτυνομικζσ Αρχζσ για τθν υπογραφι των εγγράφων ςτα οποία χρειάηεται 
να τεκεί θ ςφραγίδα APOSTILLE – Επιςθμείωςθ είναι οι Γενικζσ Αςτυνομικζσ 
Διευκφνςεισ και οι Γενικζσ Ρεριφερειακζσ Αςτυνομικζσ Διευκφνςεισ για τα ζγγραφα 
που εκδίδονται από αυτζσ και οι Διευκφνςεισ Αςτυνομίασ Νομϊν, οι Διευκφνςεισ 
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Αςτυνομίασ και οι ιςότιμεσ με αυτζσ Υπθρεςίεσ για τα ζγγραφα που εκδίδονται από 
τισ ίδιεσ και τισ υφιςτάμενζσ τουσ Υπθρεςίεσ. 
 
Οι αυτοτελείσ Αςτυνομικζσ Υπθρεςίεσ επιπζδου κατϊτερου Διεφκυνςθσ 
υποχρεοφνται, όταν ςυντρζχει περίπτωςθ χριςθσ τθσ ςφραγίδασ APOSTILLE – 
Επιςθμείωςθ ςε ζγγραφα που εκδίδουν, να κζτουν υπόψθ των προϊςταμζνων τουσ 
Υπθρεςιϊν τθ ςχετικι αλλθλογραφία για περαιτζρω χειριςμό. 40 
 

9.6 Ζγγραφα που εκδίδονται από πρεςβείεσ ι από προξενεία 

 
Τα ζγγραφα που εκδίδονται από πρεςβείεσ ι από προξενεία και πρζπει να 
χρθςιμοποιθκοφν ςτθν Ελλάδα, κακϊσ και τα διπλωματικά διαβατιρια επικυρϊνονται 
από το Υπουργείο Εξωτερικϊν. 
 

9.7 Ζγγραφα και πράξεισ που απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ επιςθμείωςθσ 
με τθ ςφραγίδα τθσ Χάγθσ βάςει του ν.4231/2014 (Α’ 19) 

 
Με το ν.4231/2014 θ χϊρα μασ επικφρωςε τθ Σφμβαςθ τθσ Διεκνοφσ Επιτροπισ 
Ρροςωπικισ Κατάςταςθσ, θ οποία υπογράφτθκε ςτθν Ακινα ςτισ 15-09-1977 και 
αφορά ςτθν απαλλαγι από τθν επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων. 
Αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ αυτισ είναι θ απαλλαγι από τθν υποχρζωςθ επικφρωςθσ ι 
οποιαςδιποτε άλλθσ ιςοδφναμθσ διατφπωςθσ, μιασ ςειράσ εγγράφων τα οποία 
διακινοφνται μεταξφ δφο ςυμβαλλόμενων Κρατϊν, προκειμζνου να απλουςτευκοφν 
οι διαδικαςίεσ ζκδοςθσ πράξεων ι εγγράφων για τισ οποίεσ απαιτείται προςκόμιςθ 
πράξεων ι εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από άλλο κράτοσ. 
 
Σφμφωνα με το άρκρο 1 του ν.4231/2014, ωσ επικφρωςθ κεωρείται κάκε διαδικαςία 
που αποςκοπεί ςτθ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ που ζχει τεκεί πάνω ςε μία 
πράξθ ι ζνα ζγγραφο, τθσ ιδιότθτασ με τθν οποία ενιργθςε ο υπογράφων το ζγγραφο 
ι τθν πράξθ και ενδεχομζνωσ τθσ γνθςιότθτασ τθσ ςφραγίδασ ι του επιςιματοσ που 
φζρουν το ζγγραφο ι θ πράξθ . Κατά ςυνζπεια, τα εν λόγω ζγγραφα και πράξεισ, 
απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ επιςθμείωςθσ με τθ ςφραγίδα τθσ Χάγθσ, 
δεδομζνου ότι όλεσ οι χϊρεσ που ζχουν επικυρϊςει τθν παροφςα Σφμβαςθ, ζχουν 
επικυρϊςει και τθν Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ για τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ 
επικφρωςθσ αλλοδαπϊν δθμόςιων εγγράφων τθσ 5θσ Οκτωβρίου 1961. 
 
Σφμφωνα με το άρκρο 2 του ιδίου νόμου, πράξεισ και ζγγραφα που εμπίπτουν ςτθν 
ιςχφ τθσ Σφμβαςθσ, κεωρείται ότι είναι αυτά που ςχετίηονται με τθν προςωπικι 
κατάςταςθ, τθ δικαιοπρακτικι ικανότθτα, τθν οικογενειακι κατάςταςθ, τθν 
ικαγζνεια, τθν κατοικία ι τθ διαμονι ενόσ ατόμου, ανεξαρτιτωσ χριςθσ για τθν οποία 
προορίηονται, κακϊσ και οιαδιποτε άλλθ πράξθ ι ζγγραφο που ζχει εκδοκεί για να 
χρθςιμοποιθκεί ενόψει τθσ τζλεςθσ γάμου ι τθσ ζκδοςθσ μιασ λθξιαρχικισ πράξθσ. Οι 

                                                 
40 Πρεηηθή είλαη ε 1010/1/9γ απφ 17-10-1988 εγθχθιηνο δηαηαγή ηνπ Αξρεγνχ Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο (.Γ.Ρ./ Γηεχζπλζε Γεληθήο Αζηπλφκεπζεο). 
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πράξεισ και τα ζγγραφα αυτά κα γίνονται αποδεκτά χωρίσ επικφρωςθ ι ιςοδφναμθ 
διατφπωςθ, με τθν προχπόκεςθ ότι κα φζρουν θμερομθνία και υπογραφι ι 
ςφραγίδα τθσ αρμόδιασ για τθν ζκδοςθ αρχισ του κράτουσ που τα χοριγθςε. 
 
Σφμφωνα με τα άρκρα 3, 4 και 5 κακορίηεται πότε και με ποια διαδικαςία μπορεί να 
γίνει ζλεγχοσ για τθν γνθςιότθτα τθσ πράξθσ ι του εγγράφου, από τθν αρχι τθσ 
ςυμβαλλόμενθσ χϊρασ που το παραλαμβάνει. Ζτςι θ αρχι που παραλαμβάνει ζνα 
ζγγραφο ι πράξθ, εφόςον αυτό δεν ζχει διαβιβαςτεί μζςω τθσ διπλωματικισ οδοφ ι 
άλλθσ επίςθμθσ οδοφ(π.χ. απευκείασ από τθν αρχι που το εξζδωςε) και θ οποία 
μπορεί να ζχει ςοβαρζσ αμφιβολίεσ ςχετικά με τθ γνθςιότθτα τθσ υπογραφισ ι τθν 
ιδιότθτα του υπογράφοντοσ ι τθν ταυτότθτα τθσ ςφραγίδασ τθσ αρχισ που φζρει, 
μπορεί να ηθτιςει τθν επαλικευςι του από τθν αρχι που φζρεται ότι το ζχει 
χορθγιςει. Θ αίτθςθ επαλικευςθσ γίνεται μζςω ενόσ πολφγλωςςου εντφπου το οποίο 
βρίςκεται ωσ παράρτθμα ςτθ Σφμβαςθ. Το ζντυπο αυτό αποςτζλλεται ςε δφο 
αντίτυπα μαηί με τθν επίμαχθ πράξθ ι ζγγραφο ςτθν αρχι που τα εξζδωςε. Θ 
επαλικευςθ διενεργείται δωρεάν. Θ εκδοφςα αρχι οφείλει να προβεί το ταχφτερο 
δυνατόν ςε απάντθςθ, θ οποία κα αποςταλεί μαηί με το επίμαχο ζγγραφο ι τθν 
πράξθ, είτε απευκείασ, είτε μζςω τθσ διπλωματικισ οδοφ. 
 
Θ εν λόγω Σφμβαςθ τζκθκε ςε ιςχφ τθν 1θ Λουνίου του 2014 και ζχει επικυρωκεί από 
τισ χϊρεσ Αυςτρία (01.07.1982), Λςπανία (01.05.1981), Γαλλία (01.08.1982), Λταλία 
(01.03.1981), Λουξεμβοφργο (01.11.1981), Ολλανδία (01.05.1981), Ρορτογαλία 
(01.02.1985), Τουρκία (01.08.1987) Ρολωνία (01.06.2003) και Ελλάδα (28.01.2014). Θ 
Σφμβαςθ δεν ζχει επικυρωκεί από τθ Γερμανία, τθν Ελβετία και το Βζλγιο, χϊρεσ που 
ςυμμετείχαν ςτθ ςφνταξθ και ςυνυπζγραψαν τθ Σφμβαςθ ςτθν Ακινα ςτισ 15 
Σεπτεμβρίου 1977 (22746 από 3-6-2014 εγκφκλιοσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν 
(Α.Δ.Α.: ΒΛΥΞΝ-92Ν)). 

9.8 υχνζσ ερωτιςεισ 

9.8.1 Σε ποια ζγγραφα εφαρμόηεται ο ν.1497/1984 (Α’ 188), «Σφμβαςθ που καταργεί 
τθν υποχρζωςθ επικφρωςθσ των αλλοδαπϊν δθμόςιων εγγράφων»; 

 
Στα δθμόςια ζγγραφα που ζχουν ςυνταχκεί ςτο ζδαφοσ ενόσ ςυμβαλλόμενου 
Κράτουσ και πρζπει να προςαχκοφν ςτο ζδαφοσ άλλου ςυμβαλλόμενου Κράτουσ 
(άρκρο 1 ν.1497/1984). 
 

9.8.2 Ροια κεωροφνται δθμόςια ζγγραφα για τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ τθσ 
Χάγθσ; 

 
Ωσ δθμόςια ζγγραφα κεωροφνται: 
 

α) τα ζγγραφα που προζρχονται από αρχι ι δθμόςιο υπάλλθλο δικαιοδοτικοφ 
οργάνου του Κράτουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των εγγράφων που 
προζρχονται από τθν ειςαγγελικι αρχι, δικαςτικό γραμματζα, ι δικαςτικό 
επιμελθτι, 
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β) τα διοικθτικά ζγγραφα, 
γ) τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα, 
δ) οι επίςθμεσ βεβαιϊςεισ, όπωσ βεβαιϊςεισ καταχωρίςεωσ, κεωριςεισ για 
βζβαιθ χρονολογία και επικυρϊςεισ υπογραφισ που τίκενται ςε ιδιωτικό 
ζγγραφο. 

 

9.8.3 Σε ποια ζγγραφα δεν εφαρμόηεται θ Σφμβαςθ; 

 
Στα ζγγραφα που εκδόκθκαν από διπλωματικοφσ ι προξενικοφσ πράκτορεσ και ςτα 
διοικθτικά ζγγραφα που ςχετίηονται άμεςα με εμπορικι ι τελωνειακι πράξθ. 
 

9.8.4 Ρου τίκεται θ επιςθμείωςθ; 

 
Στο ίδιο το ζγγραφο ι ςε πρόςκεμα (άρκρο 4 ν.1497/1984). 
 

9.8.5 Τι ιςχφει για τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα, χωρϊν για τισ οποίεσ θ Ελλάδα 
ζχει εκφράςει επιφυλάξεισ για τθν προςχϊρθςι τουσ ςτθ Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ, 
τα οποία προςκομίηονται ςε Υπθρεςίεσ του Υπουργείου Οικονομίασ και 
Οικονομικϊν; 

 
Θ Ελλάδα ζχει διατυπϊςει αντιρριςεισ (objections) ςτθν προςχϊρθςθ τθσ Αλβανίασ 
και τθσ Γεωργίασ ςτθ Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ του 1961. Συνεπϊσ, για τα ζγγραφα των 
χωρϊν αυτϊν «………και για όςο διάςτθμα δεν ζχουν αρκεί οι επιφυλάξεισ αυτζσ, θ 
επικφρωςθ κα γίνεται μόνο από τθν οικεία ελλθνικι προξενικι αρχι», ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του εδαφίου γ’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 22 του ν.3566/2007 (Α’ 117). Θ 
ζννοια τθσ επικφρωςθσ, ςτο προαναφερκζν εδάφιο και άρκρο του ν.3566/2007, 
αφορά ςτθ βεβαίωςθ τθσ γνθςιότθτασ τθσ υπογραφισ των οργάνων του κράτουσ και 
όχι ςτο περιεχόμενο των εγγράφων. 
 

9.8.6 Τι ιςχφει για τα Κράτθ που δεν ζχουν προςχωριςει ςτθ ςφμβαςθ τθσ Χάγθσ; 

 
Λςχφει θ προξενικι κεϊρθςθ. 
 

9.8.7 Ροιεσ διατάξεισ προβλζπουν τθ διαδικαςία τθσ προξενικισ κεϊρθςθσ; 

 
Θ υποχρζωςθ χοριγθςθσ προξενικισ κεϊρθςθσ ςτα ζγγραφα Κρατϊν, που δεν ζχουν 
προςχωριςει ςτθ Σφμβαςθ του ν.1497/1984 (Α’ 188) «Κφρωςθ Σφμβαςθσ που 
καταργεί τθν υποχρζωςθ επικφρωςθσ των αλλοδαπϊν δθμόςιων εγγράφων» 
(Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ), προκφπτει από το προοίμιο τθσ προαναφερκείςασ Σφμβαςθσ, 
κακϊσ και από το δικαίωμα κάκε Κράτουσ, ωσ υποκειμζνου του Δθμοςίου Διεκνοφσ 
Δικαίου, να αςκεί κυριαρχικζσ εξουςίεσ εντόσ των εδαφικϊν του ορίων και να 
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κακορίηει διατυπϊςεισ για τθν αναγνϊριςθ των αλλοδαπϊν εγγράφων ςτθν 
εςωτερικι ζννομθ τάξθ του. 
 

9.8.8 Ροια ζγγραφα χριηουν προξενικισ κεϊρθςθσ; 

 
Θ υποχρζωςθ χοριγθςθσ προξενικισ κεϊρθςθσ, για τα Κράτθ που δεν ζχουν 
προςχωριςει ςτθ Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ, αφορά ςτα ζγγραφα που απαρικμοφνται ςτο 
άρκρο 1 του ν.1497/1984, τα οποία ςυντάςςονται ςτο ζδαφόσ τουσ και πρόκειται να 
προςαχκοφν ςτο ζδαφοσ άλλου. 
 

9.8.9 Θ νζα ρφκμιςθ του άρκρου 1 του ν.4250/2014, αναφορικά με τθν κατάργθςθ 
τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων, τροποποιεί 
τισ διαδικαςίεσ χοριγθςθσ τθσ επιςθμείωςθσ (Apostille) τθσ Σφμβαςθσ τθσ 
Χάγθσ; 

 
Θ νζα ρφκμιςθ δεν επιφζρει καμία αλλαγι ςτισ διαδικαςίεσ χοριγθςθσ τθσ 
επιςθμείωςθσ (Apostille) τθσ Σφμβαςθσ τθσ Χάγθσ. (29446 από 20-8-2014 εγκφκλιοσ 
Υπουργείου Εςωτερικϊν) 
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10. Διενζργεια μεταφράςεων 
 
Αρμοδιότθτα διενζργειασ μετάφραςθσ εγγράφων (δθμόςιων και ιδιωτικϊν), ζχουν θ 
Μεταφραςτικι Υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν, θ αρμοδιότθτα τθσ οποίασ 
καλφπτει, τόςο τθ μετάφραςθ ξενόγλωςςων κειμζνων ςτθν ελλθνικι, όςο και 
ελλθνικϊν ςε άλλθ γλϊςςα. 
 
Επίςθσ, αρμοδιότθτα προσ διενζργεια επίςθμων μεταφράςεων ζχουν θ Υπθρεςία 
Ρολιτικϊν Υποκζςεων Βορείου Ελλάδοσ και οι Ρροξενικζσ Αρχζσ, ςφμφωνα με τα 
άρκρα 148 παρ. 4 εδ. εϋ και 27 εδ. Ληϋ, αντιςτοίχωσ, του ν.419/1976. 
 
Οι δικθγόροι, θ αρμοδιότθτα των οποίων καλφπτει τθ μετάφραςθ ξενόγλωςςων και 
μόνο εγγράφων ςτθν ελλθνικι, με τθν προχπόκεςθ ότι οι μεταφράςεισ που γίνονται 
από αυτοφσ ςυνοδεφονται από το μεταφραςκζν ζγγραφο, το οποίο φζρει επ’ αυτοφ 
χρονολογθμζνθ και ενυπόγραφθ βεβαίωςθ του δικθγόρου που πραγματοποίθςε τθ 
μετάφραςθ, ότι αυτι αφορά ςτο ίδιο αυτό ζγγραφο. 
 
Οι ςυμβολαιογράφοι, θ αρμοδιότθτα των οποίων καλφπτει τθ μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι, των ξενόγλωςςων εγγράφων, που είναι χριςιμα για τθν κατάρτιςθ πράξεων 
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.  
 
Επιπροςκζτωσ, θ επίςθμθ μετάφραςθ δθμόςιου ι ιδιωτικοφ εγγράφου, από τθν 
ελλθνικι ςε ξζνθ γλϊςςα ι αντιςτρόφωσ, που διενεργεί θ Μεταφραςτικι Υπθρεςία 
του Υπουργείου Εξωτερικϊν, αποτελεί ζγγραφο διοικθτικισ αρχισ και κατά ςυνζπεια, 
κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να ηθτιςει, από οποιαδιποτε διοικθτικι αρχι, τθν 
επικφρωςθ αντιγράφου από το πρωτότυπο τθσ μεταφράςεωσ ι από ακριβζσ 
αντίγραφο αυτισ, που ζχει εκδϊςει  θ Μεταφραςτικι Υπθρεςία. Θ υποχρζωςθ 
επικυρϊςεωσ του αντιγράφου αυτοφ υπάρχει και όταν θ μετάφραςθ ζχει γίνει ςε ξζνθ 
γλϊςςα, αφοφ ο Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ ρυκμίηει το κζμα τθσ επικυρϊςεωσ 
των αντιγράφων, χωρίσ να διακρίνει μεταξφ εγγράφων ςυντεταγμζνων ςε ελλθνικι 
και ξζνθ γλϊςςα, με τθν προχπόκεςθ βζβαια ότι ο αρμόδιοσ για τθν επικφρωςθ 
υπάλλθλοσ, μπορεί να διαγνϊςει ότι πρόκειται για ζγγραφο θμεδαπισ διοικθτικισ 
αρχισ και μάλιςτα πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο τθσ Αρχισ που εξζδωςε το 
πρωτότυπο (335/2002 Γνωμοδότθςθ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ). 
 
Οι μεταφράςεισ των πτυχιοφχων μεταφραςτϊν του Λονίου Ρανεπιςτθμίου δεν 
αποτελοφν ζγγραφα προερχόμενα από διοικθτικι αρχι (Δθμόςιο, Ο.Τ.Α. και άλλα 
Ν.Ρ.Δ.Δ.) και για το λόγο αυτό οι διοικθτικζσ Αρχζσ (κατά ςυνζπεια και οι Υπθρεςίεσ 
του Υπουργείου), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2  του άρκρου 11 του Κϊδικα 
Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, όπωσ ιςχφει, δεν πρζπει να επικυρϊνουν αντίγραφα των 
μεταφράςεων αυτϊν. 
 



 

Ζκδοςθ 4.0 
Θμ/νία: 19-5-2018 

85 

 

11. Τφποσ και περιεχόμενο τθσ υπεφκυνθσ 
διλωςθσ του άρκρου 8 του ν.1599/1986 
(Α’ 75) 

 

11.1 Ειςαγωγι 

 
Θ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν.1599/1986 (ΔΛΑΔΡ/Α1/18368 από 25-9-2002 
απόφαςθ ΥΡ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Β’ 1276)), θ οποία ςυντάςςεται ςε απλό φφλλο χαρτιοφ, 
χρθςιμοποιείται είτε αυτοτελϊσ είτε ενςωματωμζνθ, όπου αυτό προςφζρεται, ςτα 
ζντυπα των αιτιςεων τα οποία, ςφμφωνα με το άρκρο 3 παράγραφοσ 3 του 
ν.2690/1999, οι δθμόςιεσ αρχζσ υποχρεοφνται να χορθγοφν ςτουσ ενδιαφερομζνουσ, 
για όλα τα κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, ι ςε ζγγραφα τα οποία αφοροφν ςε 
διοικθτικζσ πράξεισ, ςυμβόλαια .. 
 
Θ υποχρζωςθ των δθμοςίων αρχϊν για τθν χοριγθςθ εντφπων αιτιςεων ςτουσ 
ενδιαφερομζνουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 3 παράγραφοσ 3 του ν.2690/1999, 
αναφζρεται και ςτα ζντυπα των υπευκφνων δθλϊςεων, όταν χρθςιμοποιοφνται 
αυτοτελϊσ. 
 
Θ υπεφκυνθ διλωςθ, όταν χρθςιμοποιείται αυτοτελϊσ, πρζπει να ζχει τον ακόλουκο 
τφπο και να περιλαμβάνει τα εξισ ςτοιχεία: 
 

 Στθν πρϊτθ όψθ, ςτο επάνω μζροσ και ςτο κζντρο, τυπϊνεται το ζμβλθμα τθσ 
Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ. 

 Κάτω από το ζμβλθμα τυπϊνονται, με κεφαλαία γράμματα, οι λζξεισ 
«ΥΡΕΥΚΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ» και από κάτω, μζςα ςε παρζνκεςθ, οι λζξεισ (άρκρο 8 
ν.1599/1986). 

 Στθ ςυνζχεια, αμζςωσ από κάτω, τυπϊνεται κείμενο εντόσ πλαιςίου, ωσ εξισ: 
«Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να 
ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ.4 ν.1599/1986)». 

 Στθ ςυνζχεια, ςυμπλθρϊνονται θ αρχι ι θ υπθρεςία του δθμόςιου τομζα 
όπου απευκφνεται θ διλωςθ, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του αιτοφντοσ, κακϊσ 
και τα γεγονότα ι ςτοιχεία, τθν ακρίβεια των οποίων επικυμεί να δθλϊςει 
υπεφκυνα. 

 Τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του αιτοφντοσ που αναγράφονται είναι: 
1. Το όνομα και το επϊνυμο του αιτοφντοσ. 
2. Το όνομα και το επϊνυμο του πατζρα. 
3. Το όνομα και το επϊνυμο τθσ μθτζρασ. 
4. Θ θμερομθνία, ο τόποσ γζννθςθσ και ο τόποσ κατοικίασ (οδόσ, αρικμόσ, 

Τ.Κ., Διμοσ κ.λπ). 
5. Ο αρικμόσ του Δελτίου Ταυτότθτασ ι αντίςτοιχου εγγράφου τθσ 

παραγράφου 4 του άρκρου 3 του ν.2690/1999. 
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6. Ακολοφκωσ, διατίκεται κενόσ χϊροσ για τθν αναγραφι, εφόςον είναι 
απαραίτθτο, του αρικμοφ τθλεφϊνου, τθσ ςυςκευισ τθλεομοιοτυπίασ 
και τθσ διεφκυνςθσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

7. Στθ ςυνζχεια τυπϊνεται θ φράςθ : «Με ατομικι μου ευκφνθ και 
γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 
6 του άρκρου 22 του ν.1599/1986, δθλϊνω ότι: ...». 

8. Μετά τθν αναγραφι των γεγονότων και των ςτοιχείων, τθν ακρίβεια 
των οποίων δθλϊνει υπεφκυνα, ςυμπλθρϊνεται και θ θμερομθνία ςε 
κατάλλθλο κενό χϊρο. 

9. Κάτω από τθν θμερομθνία αναγράφεται θ λζξθ «Ο/Θ δθλ...» και 
ακολουκεί θ λζξθ «Υπογραφι», πάνω από τθν οποία τίκεται θ 
υπογραφι του δθλοφντοσ ι τθσ δθλοφςθσ. 

10. Στο επάνω μζροσ τθσ πίςω όψθσ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, υπάρχει 
κενόσ χϊροσ, όπου δφναται να ςυνεχιςκεί θ διλωςθ, αν ο ςχετικόσ 
χϊροσ ςτθν πρϊτθ όψθ τθσ δεν είναι επαρκισ. Στο μζςο και ςτθ δεξιά 
πλευρά τθσ πίςω όψθσ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, αναγράφονται οι 
λζξεισ «Ο/θ δθλ...» και «Υπογραφι», πάνω από τθν οποία υπογράφει ο 
δθλϊν ι θ δθλοφςα. 

 
Ο τφποσ του εντφπου τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ και τα ςτοιχεία που πρζπει να 
περιλαμβάνει, όταν χρθςιμοποιείται αυτοτελϊσ, προκφπτουν από το υπόδειγμα που 
επιςυνάπτεται. 
 
Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, όταν αυτό διευκολφνει τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
ςυναλλαςςόμενουσ, μπορεί να τυπϊνεται από τθν υπθρεςία ςτα ζντυπα των 
υπευκφνων δθλϊςεων που διακζτει ςτουσ πολίτεσ, και το κείμενο με τα γεγονότα 
και τα ςτοιχεία τθν ακρίβεια των οποίων δθλϊνει υπεφκυνα ο ενδιαφερόμενοσ.  
 
Κατ’ εξαίρεςθ, οι πολίτεσ, για διευκόλυνςι τουσ, ζχουν τθ δυνατότθτα να 
ςυντάςςουν τθν υπεφκυνθ διλωςθ ςε απλό φφλλο χαρτιοφ, το οποίο κα 
περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα ςτοιχεία που προβλζπονται. 
 

11.2 Διαδικαςία απόδειξθσ γεγονότων ι ςτοιχείων 

 
Σφμφωνα με τθν από 18-2-2013 ΔΛΣΚΡΟ/Φ.18/οικ.6341 εγκφκλιο του Υ.Δ.Μ.ΘΔ., θ 
υπεφκυνθ διλωςθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν απλοποίθςθ των διοικθτικϊν 
διαδικαςιϊν ωσ εξισ: 
 

 Σφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 3 του Ν.2690/1999, «Γεγονότα ι 
ςτοιχεία που δεν αποδεικνφονται από το δελτίο ταυτότθτασ ι από τα 
αντίςτοιχα ζγγραφα, αν ειδικζσ διατάξεισ δεν ορίηουν διαφορετικά, 
γίνονται δεκτά βάςει υπεφκυνθσ διλωςθσ του ενδιαφερομζνου θ οποία 
και διατυπϊνεται ςε προβλεπόμενο από τισ ςχετικζσ διατάξεισ ζντυπο. 
Ίδια διλωςθ υποβάλλεται και όταν τα ςτοιχεία του δελτίου ταυτότθτασ 
για τθν οικογενειακι κατάςταςθ, τθ διεφκυνςθ τθσ κατοικίασ και το 
επάγγελμα ζχουν μεταβλθκεί». 
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Με τισ ωσ άνω διατάξεισ, ουςιαςτικά κακιερϊκθκε θ «αυτοπιςτοποίθςθ», θ 
δυνατότθτα δθλαδι του πολίτθ να βεβαιϊνει ο ίδιοσ τθν ακρίβεια οριςμζνων 
ςτοιχείων για τθν οικογενειακι ι περιουςιακι του κατάςταςθ κ.λπ., αντί να ηθτά από 
τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν βεβαιϊςεων ι πιςτοποιθτικϊν. 
 

11.3 Δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ των δθλϊςεων που υποβλικθκαν 

 
Σφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν.1599/1986 (Α’ 75), «Οι 
υπθρεςίεσ του δθμόςιου τομζα ςτισ οποίεσ υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ 
οφείλουν να ελζγξουν τθν ακρίβειά τθσ με διαςταφρωςι τθσ με το αρχείο άλλων 
υπθρεςιϊν». 
 
Συναφϊσ, κατ’ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 3 του άρκρου 10 του ν.3230/2004 
(Α’ 44), «Στισ περιπτϊςεισ που πιςτοποιθτικά ι άλλα δικαιολογθτικά αντικακίςτανται 
κατά τα ανωτζρω με υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, θ υπθρεςία ςτθν οποία 
κατατζκθκαν οι δθλϊςεισ, υποχρεοφται να διενεργεί δειγματολθπτικό ζλεγχο, ςε 
τουλάχιςτον πζντε επί τοισ εκατό (5%) των δθλϊςεων που υποβλικθκαν κατά το 
αμζςωσ προθγοφμενο τρίμθνο. Εάν διαπιςτωκεί κατά τον υποχρεωτικό ζλεγχο, ότι 
δθλϊκθκαν ψευδι γεγονότα ι απεκρφβθςαν αλθκινά, ανεξάρτθτα από τθν επιβολι 
των κυρϊςεων τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986 (τιμωρία με φυλάκιςθ 3 
μθνϊν, κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν) θ ςχετικι διοικθτικι πράξθ ανακαλείται αμζςωσ». 
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11.4 Τποδείγματα Τπεφκυνθσ Διλωςθσ & Αίτθςθσ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ 

 
 

ΥΡΕΥΚΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ 
(άρκρο 8 Ν.1599/1986)

 
 

 

 
 
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ 

(3)
, που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 

του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι: 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) 

 
Θμερομθνία:      ……….20…… 

 
Ο – Θ Δθλ. 

 
 

(Υπογραφι) 

ΡΟΣ
(1)

:  

Ο – Θ Πνομα:  Επϊνυμο:  

Πνομα και Επϊνυμο Ρατζρα:   

Πνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:  

Θμερομθνία γζννθςθσ
(2)

:   

Τόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ:  Τθλ:  

Τόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ:  Αρικ:  Τ.Κ.:  

Αρ. Τθλεομοιοτφπου (Fax):  

Δ/νςθ Θλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ 
ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Λ. 1599/1986) 
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(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του 
άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει 
ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 
10 ετϊν. 
(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν 
δθλοφςα.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Ο – Θ Δθλ. 
 

                                                                                                                                                  (Υπογραφι) 
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Α Λ Τ Θ Σ Θ – ΥΡΕΥΚΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ 
(άρκρο 8 Ν.1599/1986 και άρκρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999) 

 

 
 

Ρεριγραφι αιτιματοσ : «». 

Ρροσ
(1)

: * 

ΑΛΚΜ. ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 

Συμπλθρϊνεται από τθν Υπθρεςία 

 
ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΑΛΤΟΥΝΤΟΣ 

Ο – Θ Πνομα:  Επϊνυμο:  

Πνομα Ρατζρα:   Επϊνυμο Ρατζρα:  

Πνομα Μθτζρασ:  Επϊνυμο Μθτζρασ:  

Αρικ. Δελτ. Ταυτότθτασ:  Α.Φ.Μ.:  

Θμερομθνία γζννθςθσ
(2)

:   Τόποσ Γζννθςθσ:  

Τόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ:  Αρικ:  Τ.Κ.:  

Τθλ:  Fax:  

Δ/νςθ Θλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

ΟΛΣΜΟΣ / ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΕΚΡΟΣΩΡΟΥ
(3)

 (για κατάκεςθ αίτθςθσ ι παραλαβι τελικισ διοικθτικισ πράξθσ): Σε περίπτωςθ που δε 
ςυντάςςεται θ εξουςιοδότθςθ ςτο παρόν ζντυπο, απαιτείται προςκόμιςθ εξουςιοδότθςθσ με επικφρωςθ του γνιςιου τθσ 
υπογραφισ από δθμόςια υπθρεςία ι ςυμβολαιογραφικοφ πλθρεξουςίου. 

ΟΝΟΜΑ:  ΕΡΩΝΥΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΡΑΤΕΑ:  ΑΔΤ:  

ΟΔΟΣ:  ΑΛΚ:  Τ.Κ.:  

Τθλ:  Fax:  E – mail:  

 
 
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ 

(4)
, που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι: 

 

 

 (5) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ 
ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Λ. 1599/1986) 
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(6) Εξουςιοδοτϊ τθν Υπθρεςία να προβεί ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ 
(αναηιτθςθ δικαιολογθτικϊν κ.λπ) για τθ διεκπεραίωςθ τθσ υπόκεςισ μου. 
(3) Εξουςιοδοτϊ τον/ τθν πιο πάνω αναφερόμενο/θ να κατακζςει τθν αίτθςθ ι/ και 
να παραλάβει τθν τελικι πράξθ. (Διαγράφεται όταν δεν ορίηεται εκπρόςωποσ) 

…….……………..20………….. 
 
(Υπογραφι) 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που 
απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(4) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ 
υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ 
αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ 
βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 
(5) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου, θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςε άλλο κατάλλθλο ςθμείο του εντφπου 
τθσ αίτθςθσ-υπεφκυνθσ διλωςθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα. 
 
ΡΛΘΟΦΟΛΑΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ 
ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΑ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ 

ΤΛΤΛΟΣ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΟΥ: 
ΚΑΤΑΤΕΚΘΚΕ ΜΕ 
ΤΘΝ ΑΛΤΘΣΘ 

ΚΑ 
ΡΟΣΚΟΜΛΣΚΕΛ 

ΝΑ ΑΝΑΗΘΤΘΚΕΛ 
ΥΡΘΕΣΛΑΚΑ

(6 )
 

1. 

   
2. 

   

 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ: 
 

 

Επιλζξτε με ποιο τρόπο κζλετε να παραλάβετε τθν απάντθςι ςασ: 

 1. Να ςασ αποςταλεί με ςυςτθμζνθ επιςτολι ςτθ 
Διεφκυνςθ:………………………………………………………………………………………………………… 

 2. Να τθν παραλάβετε ο ίδιοσ από τθν υπθρεςία μασ 

 3. Να τθν παραλάβει εκπρόςωπόσ ςασ 

 4. Να ςασ αποςταλεί με fax ςτον αρικμό:…………………………………………………………... 

 
ΡΟΫΡΟΚΕΣΕΛΣ: 
 
ΧΟΝΟΣ  : 
 
ΚΟΣΤΟΣ: 

(Κενόσ χϊροσ για ςυνζχιςθ του κειμζνου τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Υπογραφι)  
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12. Εφαρμογι αυτεπάγγελτθσ αναηιτθςθσ 
δικαιολογθτικϊν 

 

12.1 Ειςαγωγι 

 
Αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ ςθμαίνει ότι οι υπθρεςίεσ των Υπουργείων, των Ν.Ρ.Δ.Δ., 
των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, προκειμζνου να διεκπεραιϊςουν υπόκεςθ 
πολίτθ, αναηθτοφν υπθρεςιακά τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. Ρρακτικά αυτό 
ςθμαίνει ότι ο πολίτθσ δεν προςκομίηει κανζνα από τα πιςτοποιθτικά αυτά ςε 
δθμόςια υπθρεςία όταν υποβάλει αίτθςθ που πρζπει να ςυνοδεφεται από τζτοιου 
είδουσ δικαιολογθτικά, αλλά θ υπθρεςία είναι υποχρεωμζνθ να τα αναηθτιςει από 
μόνθ τθσ. 
 
Θ αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ διακρινόταν αρχικά ςε: 
 

 Υποχρεωτικι αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ και 

 Αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ κατόπιν ςυναίνεςθσ του ενδιαφερόμενου πολίτθ. 
 
Ριο ςυγκεκριμζνα, θ υποχρεωτικι αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ κακιερϊκθκε με τθ 
διάταξθ του άρκρου 16 του ν.3448/2006 (Α’ 57). Σφμφωνα με τθν ανωτζρω διάταξθ, θ 
υπθρεςία όφειλε να αναηθτεί υποχρεωτικά, οποιοδιποτε από τα δικαιολογθτικά, τα 
οποία ςφμφωνα με το τότε ιςχφον κανονιςτικό πλαίςιο υπάγονταν ςτθν υποχρεωτικι 
αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ και απαιτοφνταν για τθ διεκπεραίωςθ αιτιματοσ πολίτθ. 
 
Η αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ κατόπιν ςυναίνεςθσ του ενδιαφερομζνου κακιερϊκθκε 
με τθ διάταξθ του άρκρου 5 του ν.3242/2004 (Α’ 102). Σφμφωνα με τθν ανωτζρω 
διάταξθ, θ υπθρεςία όφειλε να αναηθτά θ ίδια, κατόπιν ςυναίνεςθσ του πολίτθ, 
οποιοδιποτε από τα δικαιολογθτικά, τα οποία αναηθτοφνταν αυτεπάγγελτα και 
απαιτοφνταν για τθ διεκπεραίωςθ αιτιματοσ πολίτθ. Θ ςυναίνεςθ του πολίτθ 
προζκυπτε από διλωςθ του ίδιου ςτο ζντυπο τθσ αίτθςθσ ι ςε ξεχωριςτό ζντυπο 
υπεφκυνθσ διλωςθσ που υπζβαλλε, με τθν οποία διλωνε ότι επικυμοφςε τα 
ςυγκεκριμζνα δικαιολογθτικά να αναηθτθκοφν από τθν υπθρεςία. 
 
Πλεσ οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, δθλαδι οι υπθρεςίεσ των Υπουργείων, των Ν.Ρ.Δ.Δ., των 
Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, υποχρεοφνταν εκ του νόμου να προβαίνουν ςτθ 
διενζργεια τθσ αυτεπάγγελτθσ αναηιτθςθσ δικαιολογθτικϊν, είτε πρόκειται για 
υποχρεωτικι, είτε για αναηιτθςθ κατόπιν ςυναίνεςθσ του ενδιαφερομζνου. Και ςτισ 
δφο περιπτϊςεισ, θ δθμόςια υπθρεςία ιταν υποχρεωμζνθ να αναηθτιςει 
αυτεπάγγελτα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. Θ διαφορά ζγκειτο ςτο γεγονόσ ότι 
ςτθν υποχρεωτικι αναηιτθςθ θ δθμόςια υπθρεςία ενθμζρωνε απλϊσ τον πολίτθ ότι 
κα αναηθτθκοφν από εκείνθ κάποια ι το ςφνολο των δικαιολογθτικϊν που 
απαιτοφνταν για τθ διεκπεραίωςθ τθσ υπόκεςισ του, ενϊ ςτθν άλλθ περίπτωςθ ο 
πολίτθσ ςυναινοφςε ρθτά, δθλαδι εξουςιοδοτοφςε τθν υπθρεςία να τα αναηθτιςει 
εκείνθ. 
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Με τθ κζςπιςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 του ν.4325/2015 (Αϋ 47) «Εκδθμοκρατιςμόσ 
τθσ διοίκθςθσ - Καταπολζμθςθ Γραφειοκρατίασ και Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ - 
Αποκατάςταςθ Αδικιϊν και άλλεσ διατάξεισ», το μζτρο τθσ αυτεπάγγελτθσ 
αναηιτθςθσ πιςτοποιθτικϊν απζκτθςε κακολικι εφαρμογι ςε όλα τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατά τισ ςυναλλαγζσ του πολίτθ με το Δθμόςιο και ενιςχφκθκε με τθ 
χριςθ υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. Θ πλιρθσ εφαρμογι των νζων 
ρυκμίςεων ξεκίνθςε από 11-11-2015 και ιςχφουν τα ακόλουκα: 
 

 Ζκαςτθ αρμόδια υπθρεςία κα αναηθτεί αυτεπαγγζλτωσ τα απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά που πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ διάταξθσ, δθλαδι αυτά 
που εκδίδονται από το δθμόςιο, τουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και 
τα Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου, εφόςον δεν ςυνυποβάλλονται από 
τον αιτοφντα και δεν απαιτείται για τθν ζκδοςι τουσ ςφμπραξθ του 
διοικοφμενου. 

 Θ αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ κα γίνεται πλζον με κάκε πρόςφορο τρόπο και όχι 
μόνο μζςω τθλεομοιοτυπίασ. 

 Σχετικι εξουςιοδότθςθ τεκμαίρεται ότι παρζχεται από τον ενδιαφερόμενο, με 
τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςισ του είτε αυτό είναι φυςικό πρόςωπο που αιτείται 
για λογαριαςμό του, είτε είναι νόμιμοσ εκπρόςωποσ νομικοφ προςϊπου (πχ. 
εταιρείασ, κλπ.). 

 Συναφϊσ επιςθμαίνεται ότι διατθρείται ςε ιςχφ θ δυνατότθτα του 
ενδιαφερόμενου, εφόςον το επικυμεί, να υποβάλλει τα δικαιολογθτικά που 
ηθτοφνται με τθν κατάκεςθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ. 

 Στισ περιπτϊςεισ που οι αρμόδιεσ για τθ διεκπεραίωςθ ςυγκεκριμζνων 
διοικθτικϊν διαδικαςιϊν Υπθρεςίεσ κρίνουν ότι θ αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ 
κακίςταται ιδιαίτερα δυςχερισ, λόγω μεγάλου όγκου αιτιςεων ι άλλων 
λόγων, με ςυνζπεια θ εφαρμογι τθσ ρφκμιςθσ, που ςκοπό πρωτίςτωσ ζχει τθν 
καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του πολίτθ, να λειτουργεί τελικά ςε βάροσ του, τότε 
παρζχεται θ δυνατότθτα προϊκθςθσ ςχεδίου απόφαςθσ του Υπουργοφ 
Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και του αρμόδιου, κατά 
περίπτωςθ, Υπουργοφ, με το οποίο κα κακορίηονται οι διαδικαςίεσ, ςτισ 
οποίεσ δεν κα εφαρμόηεται θ αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ δικαιολογθτικϊν. Στο 
εν λόγω ςχζδιο απόφαςθσ κα πρζπει να αναφζρονται οι ειδικοί λόγοι που 
επιβάλλουν τθ μθ εφαρμογι τθσ αυτεπάγγελτθσ αναηιτθςθσ δικαιολογθτικϊν. 

 
Επιπροςκζτωσ, ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 2α του ιδίου άρκρου ορίηεται ότι όλα τα 
δικαιολογθτικά, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ που εκδίδονται θλεκτρονικά, μζςω 
κεντρικϊν πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων των Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου, ι μζςω 
θλεκτρονικισ διαςφνδεςθσ των ςυςτθμάτων αυτϊν, με το πλθροφοριακό ςφςτθμα 
«ΕΜΘΣ – ΚΕΡ»: 
 

 Θα ενταχκοφν ςτισ διαδικαςίεσ που διεκπεραιϊνουν τα ΚΕΠ και κα 
εκδίδονται πλζον θλεκτρονικά και από αυτά. Για τθ διεκπεραίωςθ των 
πιςτοποιθτικϊν αυτϊν online και μζςω των ΚΕΡ κα εκδίδεται θ προβλεπόμενθ 
κάκε φορά από τισ διατάξεισ του άρκρου 31 του ν.3013/2002 (Α’ 102) Κοινι 
Υπουργικι Απόφαςθ. 
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 Θα αναηθτοφνται αυτεπάγγελτα με θλεκτρονικό τρόπο από τισ Τπθρεςίεσ 
ςτισ οποίεσ τα πιςτοποιθτικά υποβάλλονται ωσ δικαιολογθτικά ςτισ 
διαδικαςίεσ που αυτζσ διεκπεραιϊνουν. Θ αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ με 
θλεκτρονικό τρόπο πραγματοποιείται μζςω διαςφνδεςθσ των Υπθρεςιϊν 
αυτϊν με το κεντρικό πλθροφοριακό ςφςτθμα του αρμόδιου φορζα που 
εκδίδει θλεκτρονικά τα πιςτοποιθτικά αυτά και ζχει τθν ευκφνθ ανάπτυξθσ και 
ςυντιρθςθσ του οικείου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. Θ ωσ άνω διάταξθ 
αποςκοπεί αφενόσ μεν ςτθ βελτιςτοποίθςθ τθσ εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν με 
τθν αφξθςθ τθσ παροχισ online πιςτοποιθτικϊν μζςω των ΚΕΡ, για χριςθ 
αυτϊν ςτισ ςυναλλαγζσ τουσ με τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, αφετζρου δε ςτθν 
κακιζρωςθ και προϊκθςθ τθσ θλεκτρονικισ αυτεπάγγελτθσ αναηιτθςθσ των 
πιςτοποιθτικϊν από το Δθμόςιο. 

 
Θ Ελλθνικι Αςτυνομία, ςτο πλαίςιο τθσ αποςτολισ τθσ, εντάςςει ςτισ ςτρατθγικζσ τθσ 
και εφαρμόηει όλεσ τισ ρυκμίςεισ και τα μζτρα που κεςπίηονται ςτο ςυνολικό 
πρόγραμμα διοικθτικοφ εκςυγχρονιςμοφ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, με ςτόχο τθν 
αναβάκμιςθ και βελτίωςθ των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν που παρζχει ςτον πολίτθ. 
 
Στο πλαίςιο αυτό, καίτοι ζχει προβεί ςε μερικι θλεκτρονικοποίθςθ αρκετϊν 
διοικθτικϊν διαδικαςιϊν αρμοδιότθτάσ τθσ, όπωσ θ αναηιτθςθ του «αντίγραφου 
ποινικοφ μθτρϊου γενικισ ι δικαςτικισ χριςθσ» και δεδομζνων που προκφπτουν από 
το Εκνικό Δθμοτολόγιο, εξακολουκοφν να υφίςτανται διοικθτικζσ πράξεισ για τθ 
διεκπεραίωςθ των οποίων δεν ζχει πραγματοποιθκεί θ διαςφνδεςθ με τα 
πλθροφοριακά ςυςτιματα των φορζων του Δθμοςίου Τομζα. Σε κάκε περίπτωςθ 
καταβάλλονται προςπάκειεσ προκειμζνου να διαςυνδεκοφν τα πλθροφορικά 
ςυςτιματα που κρίνονται ωσ «ϊριμα» για τθν εν λόγω διαςφνδεςθ. 
 
Επομζνωσ ο πολίτθσ: 
 

 Απλϊσ κατακζτει μόνο τθν αίτθςθ ςτθν αρμόδια υπθρεςία. 

 Δεν είναι πλζον υποχρεωμζνοσ να πθγαίνει ςε διάφορεσ υπθρεςίεσ για να 
ςυγκεντρϊςει ο ίδιοσ τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για να ικανοποιθκεί 
το αίτθμά του. 

 Δεν κατακζτει μαηί με τθν αίτθςι του δικαιολογθτικά που εντάςςονται ςτθν 
αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ. 

 Θ υπθρεςία που διεκπεραιϊνει το αίτθμα αναηθτά υπθρεςιακά τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν ζκδοςθ τθσ διοικθτικισ πράξθσ. 

 
Θ διαδικαςία ζχει ωσ εξισ: 
 

1. Ο πολίτθσ υποβάλει αίτθςθ ςε δθμόςια υπθρεςία, για τθν διεκπεραίωςθ τθσ 
οποίασ απαιτοφνται ενδιάμεςα δικαιολογθτικά. 

2. Εντόσ 24 ωρϊν από τθν παραλαβι τθσ αίτθςθσ, θ υπθρεςία που απαιτεί το 
ενδιάμεςο δικαιολογθτικό αποςτζλλει με κάκε πρόςφορο μζςο και όχι μόνο 
με fax ςχετικό ζγγραφο για τθν αναηιτθςι του ςτθν υπθρεςία θ οποία είναι 
αρμόδια να το εκδϊςει. 
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3. Εντόσ 48 ωρϊν από τθν παραλαβι τθσ αίτθςθσ, θ υπθρεςία που εκδίδει το 
ενδιάμεςο δικαιολογθτικό και το οποίο εμπίπτει ςτθν αυτεπάγγελτθ 
αναηιτθςθ, οφείλει να το αποςτείλει με κάκε πρόςφορο μζςο και όχι μόνο με 
fax ςτθν αρχικι υπθρεςία που το ζχει αναηθτιςει και θ οποία είναι κακ’ φλθν 
αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ τελικισ διοικθτικισ πράξθσ. 

4. Το δικαιολογθτικό το οποίο αποςτζλλεται ςτθν Υπθρεςία που το αναηιτθςε, 
δεν χριηει πλζον επικφρωςθσ και δεν χρειάηεται να κατατεκεί και το 
πρωτότυπο δικαιολογθτικό (εκτόσ αν απαιτείται το πρωτότυπο δικαιολογθτικό 
από ειδικι διάταξθ). 

5. Θ Υπθρεςία ςτθν οποία ζχει υποβλθκεί θ αρχικι αίτθςθ του πολίτθ, εκδίδει τθ 
διοικθτικι πράξθ ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτισ κείμενεσ διατάξεισ. 

 
Συνολικά θ αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ δικαιολογθτικϊν δεν διαρκεί περιςςότερο από 3 
θμζρεσ. Ο πολίτθσ δεν επωμίηεται κανζνα οικονομικό κόςτοσ. Ο πολίτθσ δε χάνει 
χρόνο, κακϊσ δε χρειάηεται να μεταβεί ο ίδιοσ ςτισ υπθρεςίεσ για να ςυγκεντρϊςει τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται. Θ αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ των δικαιολογθτικϊν 
αποτελεί υποχρζωςθ των υπθρεςιϊν που απαιτοφν δικαιολογθτικά και είναι: άμεςθ, 
γριγορθ, διαφανισ, αςφαλισ. 
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13. Κανονιςμόσ αλλθλογραφίασ Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ 

 

13.1 Ειςαγωγι 

 
Με τισ διατάξεισ του π.δ.75/1987, όπωσ τροποποιικθκε με τα π.δ.149/1993 και 
237/2003, τθσ Κανονιςτικισ Διαταγισ 1/2010, κακϊσ και με άλλεσ διαταγζσ και 
οδθγίεσ, ρυκμίηονται κατά τρόπο ενιαίο, ομοιόμορφο, λειτουργικό και ςυςτθματικό, 
τα κζματα τθσ ςφνταξθσ, διεκπεραίωςθσ και διακίνθςθσ τθσ αλλθλογραφίασ των 
Υπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, τα κακικοντα και οι υποχρεϊςεισ του 
προςωπικοφ, κακϊσ και λοιπά ςυναφι κζματα, και κεςπίηονται απλουςτευμζνεσ 
διαδικαςίεσ, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ κανονικι, ταχεία και αςφαλισ διεξαγωγι του 
όλου ζργου. 
 
Με τθν αλλθλογραφία, επιτυγχάνεται θ ζγγραφθ επικοινωνία μεταξφ των Υπθρεςιϊν 
του Σϊματοσ, και αυτϊν με τισ λοιπζσ Υπθρεςίεσ του Υπουργείου Ρροςταςίασ του 
Ρολίτθ, κακϊσ και με άλλεσ αρχζσ ι νομικά και φυςικά πρόςωπα. Με το ζγγραφο, 
διατυπϊνεται θ βοφλθςθ τθσ Υπθρεςίασ και εκδθλϊνονται οι ενζργειεσ και ο 
επιδιωκόμενοσ ςκοπόσ αυτισ και των οργάνων τθσ, ςφμφωνα πάντοτε με 
κακοριςμζνο τφπο και τρόπο. Επιβάλλεται ςυνεπϊσ, κατά τθ ςφνταξθ οποιουδιποτε 
εγγράφου, να τθροφνται οι αρχζσ και θ τεχνικι που ζχουν κεςπιςκεί, οι λεκτικοί, 
γραμματικοί και ςυντακτικοί κανόνεσ τθσ νεοελλθνικισ γλϊςςασ, προκειμζνου να 
αποφεφγονται οι παρερμθνείεσ και θ απϊλεια χρόνου. Για να επιτυγχάνεται τελικά θ 
ταχεία και αςφαλισ επικοινωνία, ςτο ζγγραφο πρζπει να πλθροφνται τα εξισ 
ςτοιχεία: 
 

 Θ ορκότθτα του λόγου. 

 Θ απλότθτα. 

 Θ ςαφινεια. 

 Θ ςυντομία. 

 Θ πλθρότθτα. 

 Θ κακοριςμζνθ δομι του εγγράφου. 
 

13.2 φνταξθ – διακίνθςθ και υπογραφι εγγράφων 

  
Σφμφωνα με τον Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ (άρκρο 438), ωσ δθμόςια ζγγραφα 
χαρακτθρίηονται τα ζγγραφα που ζχουν ςυνταχκεί κατά τουσ νόμιμουσ τφπουσ από 
δθμόςιο υπάλλθλο ι λειτουργό ι πρόςωπο που αςκεί δθμόςια υπθρεςία ι 
λειτουργία και τα οποία αποτελοφν πλιρθ απόδειξθ για όλουσ ωσ προσ όςα 
βεβαιϊνονται ςτο ζγγραφο, ότι ζγιναν από το πρόςωπο που ςυνζταξε το ζγγραφο ι 
ότι ζγιναν ενϊπιόν του, αν το πρόςωπο αυτό είναι κακ’ φλθν και κατά τόπο αρμόδιο 
να πραγματοποιιςει αυτι τθ βεβαίωςθ. Ανταπόδειξθ επιτρζπεται μόνο με προςβολι 
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του ζγγραφου ωσ πλαςτοφ. Ο ωσ άνω εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ του δθμοςίου 
εγγράφου είναι ενιαίοσ για όλο το δίκαιο (Α.Ρ. 1267/1997 ΝΟΒ 1998, 562). 
 
Επίςθσ, ςφμφωνα με τον Ροινικό Κϊδικα, ζγγραφο είναι κάκε γραπτό που 
προορίηεται ι είναι πρόςφορο να αποδείξει γεγονόσ που ζχει ζννομθ ςθμαςία, όπωσ 
κάκε ςθμείο που προορίηεται να αποδείξει ζνα τζτοιο γεγονόσ, αλλά και κάκε μζςο το 
οποίο χρθςιμοποιείται από υπολογιςτι ι περιφερειακι μνιμθ υπολογιςτι, με 
θλεκτρονικό, μαγνθτικό ι άλλο τρόπο, για εγγραφι, αποκικευςθ, παραγωγι ι 
αναπαραγωγι ςτοιχείων, που δε μποροφν να διαβαςτοφν άμεςα, όπωσ επίςθσ και 
κάκε μαγνθτικό, θλεκτρονικό ι άλλο υλικό, ςτο οποίο εγγράφεται οποιαδιποτε 
πλθροφορία, εικόνα, ςφμβολο ι ιχοσ, αυτοτελϊσ ι ςε ςυνδυαςμό, εφόςον τα μζςα 
και τα υλικά αυτά προορίηονται ι είναι πρόςφορα να αποδείξουν γεγονότα που ζχουν 
ζννομθ ςθμαςία. 
 
Πλο και περιςςότερο βζβαια, θ λζξθ ζγγραφο γίνεται αντιλθπτι ςτθν ευρφτερθ ζννοιά 
τθσ, θ οποία περιλαμβάνει και κείμενα ςε ψθφιακι μορφι. Στθ ςυγκεκριμζνθ 
περίπτωςθ πρόκειται για τα θλεκτρονικά ζγγραφα. Ωσ θλεκτρονικό ζγγραφο ορίηεται 
κάκε μζςο, το οποίο χρθςιμοποιείται από υπολογιςτικό – πλθροφοριακό ςφςτθμα, με 
θλεκτρονικό, μαγνθτικό ι άλλο τρόπο, για εγγραφι, αποκικευςθ, παραγωγι ι 
αναπαραγωγι ςτοιχείων που δεν μποροφν να αναγνωςτοφν άμεςα, όπωσ επίςθσ και 
κάκε μαγνθτικό, θλεκτρονικό ι άλλο υλικό, ςτο οποίο εγγράφεται οποιαδιποτε 
πλθροφορία, εικόνα, ςφμβολο ι ιχοσ, αυτοτελϊσ ι ςε ςυνδυαςμό, εφόςον το εν 
λόγω περιεχόμενο επιφζρει ζννομεσ ςυνζπειεσ ι προορίηεται ι είναι πρόςφορο να 
αποδείξει γεγονότα που μποροφν να ζχουν ζννομεσ ςυνζπειεσ. Χαρακτθριςτικό του 
θλεκτρονικοφ εγγράφου είναι ότι δθμιουργείται με τθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ 
τεχνολογίασ.  
 
Τα θλεκτρονικά ζγγραφα διακρίνονται ςε γνιςια και μθ γνιςια. Γνιςια θλεκτρονικά 
ζγγραφα είναι τα ζγγραφα με ολοκλθρωτικά θλεκτρονικι υπόςταςθ, όπωσ 
καταχωριςεισ θλεκτρονικϊν δεδομζνων ςε μαγνθτικό υλικό (π.χ. ςκλθρό δίςκο, 
διςκζτα, zip αρχεία, c.d. κ.λπ.). Μθ γνιςια θλεκτρονικά ζγγραφα είναι χάρτινα 
ζγγραφα με περιεχόμενο και υπογραφι θλεκτρονικά αποτυπωμζνθ ςε αυτά π.χ. 
τθλεομοιότυπο (fax) και τθλζτυπο (telex).  
 
Ωσ Ηλεκτρονικό Δθμόςιο Ζγγραφο, με βάςθ τθν υπ’ αρίκμ. ΥΑΡ/Φ.40.4/3/1031 (Β’ 
1317), νοείται κάκε θλεκτρονικό ζγγραφο με τθν ζννοια του άρκρου 3 του 
ν.3979/2011 που εκδίδεται από δθμόςια υπθρεςία ι φορζα, από το οποίο προκφπτει 
με μθχαναγνϊςιμο τρόπο θ εκδοφςα αρχι, θ θμερομθνία ζκδοςθσ και είναι δυνατι θ 
ανίχνευςθ οποιαςδιποτε αλλοίωςθσ του θλεκτρονικοφ εγγράφου μετά τθν ζκδοςθ ι 
υπογραφι του. Θ γνθςιότθτα ενόσ εγγράφου επιβεβαιϊνεται με ψθφιακι υπογραφι 
με βάςθ τα τεχνικά πρότυπα που ορίηονται ςτθν απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 
2011/130/ΕΕ τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 2011. Τα Θλεκτρονικά Δθμόςια Ζγγραφα 
παράγονται είτε πλιρωσ αυτοματοποιθμζνα μζςω ειδικοφ πλθροφοριακοφ 
ςυςτιματοσ που ςυνκζτει κατάλλθλα ςτοιχεία δεδομζνων, είτε μζςω θλεκτρονικισ 
εφαρμογισ γραφείου, είτε μζςω ψθφιοποίθςθσ ζντυπου εγγράφου. 
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Ωσ διοικθτικά ζγγραφα νοοφνται όςα ςυντάςςονται από τισ δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ, 
όπωσ διαβιβαςτικά, υπομνθςτικά, απαντθτικά, διαταγζσ, εκκζςεισ, μελζτεσ, πρακτικά, 
ςτατιςτικά ςτοιχεία, εγκφκλιεσ οδθγίεσ, γνωμοδοτιςεισ και αποφάςεισ (άρκρο 5 
ν.2690/1999 (Αϋ-45)). 
 
Τα ζγγραφα ςυντάςςονται και διατυπϊνονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 
25 και 26, αντίςτοιχα, του π.δ.75/1987. Στο άνω αριςτερό τμιμα του εγγράφου 
αναγράφονται υποχρεωτικά, ο τίτλοσ τθσ Υπθρεςίασ που εκδίδει το ζγγραφο, θ 
πλιρθσ διεφκυνςι τθσ (οδόσ, αρικμόσ, ταχυδρομικόσ κϊδικασ) και κάτω από αυτά, το 
ονοματεπϊνυμο και ο αρικμόσ τθλεφϊνου του αρμόδιου χειριςτι του εγγράφου, το 
τθλεομοιότυπο (fax) και θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail). Τοφτο 
εξαςφαλίηει καλι επικοινωνιακι ςχζςθ, εξυπθρετεί ςτθν αναηιτθςθ τυχόν 
διευκρινίςεων και ςυμβάλλει γενικότερα ςτθν αποφυγι ι ςτον περιοριςμό τυχόν 
άςκοπων και χρονοβόρων γραφειοκρατικϊν διαδικαςιϊν ςτισ οποίεσ είναι δυνατό να 
περιπζςει ο παραλιπτθσ. Στο άνω δεξιό τμιμα αναγράφεται απαραιτιτωσ θ ακριβισ 
διεφκυνςθ του αποδζκτθ (οδόσ, αρικμόσ, ταχυδρομικόσ κϊδικασ, επίςθμθ ζδρα του), 
ϊςτε το ζγγραφο να φκάνει ςτον προοριςμό του με αςφάλεια. 
 
Ο χαρακτθριςμόσ τθσ προτεραιότθτασ και του βακμοφ αςφάλειασ τω εγγράφων 
γίνεται με απολφτωσ αντικειμενικά κριτιρια και τθρείται απαρεγκλίτωσ θ 
κακοριςμζνθ από τισ διατάξεισ του π.δ.75/1987 διαδικαςία διεκπεραίωςθσ και 
διακίνθςθσ όλων των εγγράφων και μάλιςτα των διαβακμιςμζνων. 
  
Χριςθ ςυντομογραφιϊν διαφόρων τίτλων και όρων ςε ζγγραφα τθσ δθμόςιασ 
διοίκθςθσ και για λόγουσ πρακτικισ διευκόλυνςθσ τθσ επικοινωνίασ των Υπθρεςιϊν 
και του προςωπικοφ, είναι επιτρεπτι μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπονται από 
τθν νεοελλθνικι γραμματικι ι ςυμπεριλαμβάνονται ςε κάποια διάταξθ ι διαταγι, θ 
οποία ζχει εκδοκεί και κοινοποιθκεί αρμοδίωσ για ομοιόμορφθ εφαρμογι. 
Συντομογραφίεσ αυτοςχζδιεσ δε χρθςιμοποιοφνται προσ αποφυγι ςυγχφςεων και 
παρερμθνειϊν.  
 
Οι αναφορζσ υποβάλλονται ιεραρχικά, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που διατάξεισ ι 
διαταγζσ, για ςυγκεκριμζνο κάκε φορά κζμα, επιβάλλουν τθν κακ’ υπζρβαςθ τθσ 
ιεραρχίασ υποβολισ τουσ. 
 
Το ςιμα είναι ζγγραφο κοινισ φφςεωσ, που ζχει ςυνταχκεί με λακωνικό τρόπο και 
ςφμφωνα με κακοριςμζνο τφπο, ϊςτε να είναι δυνατι θ ταχεία διαβίβαςι του προσ 
τουσ αποδζκτεσ. Διαβιβάηεται ςυνικωσ με θλεκτρονικά μζςα. Θ αλλθλογραφία, θ 
οποία διεξάγεται με ςιματα, πρζπει να γίνεται με μεγάλθ φειδϊ και μόνο για κζματα 
που απαιτοφν ενζργειεσ από τουσ αποδζκτεσ ςε χρόνο που δε μπορεί να επιτευχκεί 
με άλλον τρόπο επικοινωνιϊν, ι ςε περιπτϊςεισ που ζχουν κακοριςκεί εκ των 
προτζρων. Τα μζςα και το προςωπικό των διαβιβάςεων δεν πρζπει να επιβαρφνονται 
χωρίσ ςοβαρό λόγο. 
 
Μζςω των τθλετφπων διαβιβάηονται απαραιτιτωσ και οι ενδείξεισ που είναι 
εκτυπωμζνεσ επί των εντφπων ςθμάτων διαφόρων υποδειγμάτων και αντιςτοιχοφν 
ςτουσ παραπλεφρωσ αρικμοφσ, προσ αποφυγι ςυγχφςεων και δυςχερειϊν, 
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αναφορικά με τθν κατανόθςθ, τθν αξιολόγθςθ του περιεχομζνου των ςθματικϊν 
αναφορϊν και περαιτζρω ενζργειεσ. 
 
Θ υπογραφι εγγράφων από τα όργανα του Αρχθγείου Ελλθνικισ Αςτυνομίασ 
προςδιορίηεται με απόλυτθ ςαφινεια από τισ διατάξεισ του π.δ.75/1987, όπωσ αυτό 
τροποποιικθκε και ιςχφει.  
   

13.3 Είδθ διοικθτικϊν εγγράφων 

 
Θ αλλθλογραφία των Υπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ διεξάγεται, κυρίωσ, με τα 
ακόλουκα είδθ διοικθτικϊν εγγράφων: 
 

 Τα ςυνικθ (ευρείασ χριςθσ) ζγγραφα. 

 Τισ αποφάςεισ. 

 Τισ διαταγζσ. 

 Τα ςθμειϊματα (ειςθγθτικά –ενθμερωτικά – υπθρεςιακά). 

 Τισ αιτιςεισ – αναφορζσ υπαλλιλων. 

 Τισ αιτιςεισ – αναφορζσ – διοικθτικζσ προςφυγζσ πολιτϊν. 

 Τα τθλεομοιότυπα (fax). 

 Τα μθνφματα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail). 

 Τα πρακτικά. 

 Τα λοιπά είδθ εγγράφων, όπωσ βεβαιϊςεισ, ανακοινϊςεισ, μελζτεσ, δελτία 
κάκε μορφισ, καταςτάςεισ, ςτατιςτικοί πίνακεσ, διαγράμματα, ςχζδια, 
απεικονίςεισ, επιςτολζσ και άλλα παραςτατικά ςτοιχεία. 

 
Σο ςφνθκεσ ζγγραφο (ευρείασ χριςθσ) είναι το ζγγραφο με το οποίο μεταβιβάηονται 
οι υπθρεςιακζσ εντολζσ, ηθτοφνται πλθροφορίεσ, δίνονται διευκρινίςεισ και οδθγίεσ, 
και διατυπϊνονται ςκζψεισ και απόψεισ για υπθρεςιακά ηθτιματα, μεταξφ Υπθρεςιϊν 
διαφόρων επιπζδων και μεταξφ Υπθρεςιϊν και Ρολιτϊν. Το ςφνθκεσ ζγγραφο 
καλφπτει το μεγαλφτερο μζροσ τθσ υπθρεςιακισ αλλθλογραφίασ. Ο τρόποσ ςφνταξισ 
του και τα ςτοιχεία διατφπωςισ του περιγράφονται διεξοδικά ςτθν προθγοφμενθ 
παράγραφο του παρόντοσ (ii) και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 25 και 26 του 
π.δ.75/1987.  Με το ζγγραφο ευρείασ χριςθσ είναι δυνατόν να διαβιβάηεται ςτον 
αποδζκτθ ζνα άλλο ζγγραφο για περαιτζρω ενζργειεσ. Σ’ αυτι τθν περίπτωςθ το 
ζγγραφο καλείται διαβιβαςτικό.   
 
Η απόφαςθ είναι διοικθτικι πράξθ που εκδίδεται με εξουςιοδότθςθ νομικισ 
διάταξθσ, είναι ςυνικωσ ζγγραφθ, μνθμονεφει τθν εκδοφςα αρχι και τισ 
εφαρμοηόμενεσ διατάξεισ και φζρει χρονολογία και υπογραφι του αρμοδίου 
οργάνου. Θ απόφαςθ κατά τθ ςφνταξι τθσ χωρίηεται ςτα εξισ μζρθ: α) ςτο προοίμιο, 
το οποίο αρχίηει με τθ φράςθ ‘‘Ζχοντασ υπόψθ’’ και περιλαμβάνει κατ’ αρικμθτικι 
ςειρά όλεσ τισ διατάξεισ και τα άλλα ςτοιχεία ςτα οποία ςτθρίηεται θ απόφαςθ, β) ςτο 
ςκεπτικό-αιτιολογικό, όταν προβλζπεται από διάταξθ νόμου ι επιβάλλεται από το 
είδοσ τθσ απόφαςθσ και γ) ςτο διατακτικό, το οποίο αρχίηει με τθ λζξθ 
‘‘Αποφαςίηουμε’’ και περιλαμβάνει τθν απόφαςθ που ζχει λθφκεί, τον τόπο και τθ 
χρονολογία ζκδοςισ τθσ και τθν υπογραφι του εκδίδοντοσ αυτι. Για τθ δθμοςίευςθ ι 
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όχι των αποφάςεων ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ εφαρμόηονται οι ιςχφουςεσ 
κάκε φορά διατάξεισ.  
  
Διαταγζσ είναι τα ζγγραφα που εκδίδονται από Υπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ 
και απευκφνονται ςτισ υφιςτάμενζσ τουσ Υπθρεςίεσ και το προςωπικό, ι ςε άλλεσ 
Υπθρεςίεσ του Σϊματοσ, κατϊτερου απ’ αυτζσ διοικθτικοφ κλιμακίου (άρκρο 3 
π.δ.75/1987). Με τισ διαταγζσ επιβάλλονται ενζργειεσ εκ μζρουσ του παραλιπτθ, 
ςφμφωνεσ με τισ εντολζσ τθσ προϊςταμζνθσ αρχισ. Οι διαταγζσ διακρίνονται ςε: 
κανονιςτικζσ, βαςικζσ, εγκφκλιεσ και ςυνικεισ. 
 

Κανονιςτικζσ καλοφνται οι διαταγζσ που εκδίδονται από τον Αρχθγό τθσ 
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ με τισ οποίεσ δίνονται πάγια ςαφείσ οδθγίεσ για τον 
τρόπο χειριςμοφ των υπθρεςιακϊν κεμάτων, με βάςθ τισ υπάρχουςεσ 
διατάξεισ ι κακορίηονται νζεσ διαδικαςίεσ που επιβάλλονται από τθν 
εξελικτικι πορεία του Σϊματοσ. Οι κανονιςτικζσ διαταγζσ χαρακτθρίηονται 
ανάλογα με το αντικείμενο που ρυκμίηουν, καταχωρίηονται ςε ςχετικό βιβλίο 
που τθρείται από το Τμιμα Οργάνωςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Οργάνωςθσ και 
Νομικισ Υποςτιριξθσ/ Α.Ε.Α., παίρνουν αφξοντα αρικμό και αποςτζλλονται ςε 
όλεσ τισ Υπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. 
 
Βαςικζσ καλοφνται οι διαταγζσ που εκδίδονται από τισ Αςτυνομικζσ 
Διευκφνςεισ ι από τισ εξομοιοφμενεσ προσ αυτζσ Υπθρεςίεσ και άνω, με τισ 
οποίεσ ρυκμίηονται ειδικότερα κζματα, που αφοροφν ςτθν εςωτερικι 
λειτουργία των Υπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, εφόςον αυτά δεν 
ρυκμίηονται με άλλεσ διατάξεισ ι Κανονιςτικζσ διαταγζσ. Οι βαςικζσ διαταγζσ 
ιςχφουν μόνο για τθν Υπθρεςία που τισ εκδίδει και τισ υφιςτάμενζσ τθσ 
Υπθρεςίεσ. 
 
Εγκφκλιεσ καλοφνται οι διαταγζσ που εκδίδονται από τον Υπουργό Ρροςταςίασ 
του Ρολίτθ, το Γενικό Γραμματζα του ιδίου Υπουργείου ι τον Αρχθγό τθσ 
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, και απευκφνονται κατά κανόνα προσ όλεσ τισ 
Υπθρεςίεσ του Σϊματοσ ι προσ το ςφνολο του προςωπικοφ τθσ Αςτυνομίασ. 
Με αυτζσ δίνονται οδθγίεσ για τον τρόπο εφαρμογισ των νόμων, των 
διαταγμάτων, αποφάςεων και λοιπϊν νομικϊν διατάξεων, τθσ εκτζλεςθσ των 
επιμζρουσ κακθκόντων από τισ Υπθρεςίεσ και το προςωπικό του Σϊματοσ, τθσ 
ςωςτισ ςυμπεριφοράσ και παράςταςθσ αυτοφ, και απευκφνονται μθνφματα 
τθσ ανωτζρω θγεςίασ του Σϊματοσ με πανθγυρικό χαρακτιρα. 
 
υνικεισ διαταγζσ είναι αυτζσ που εκδίδονται από οποιαδιποτε Υπθρεςία και 
αφοροφν επιμζρουσ κζματα που απαςχολοφν μεμονωμζνεσ Υπθρεςίεσ ι και το 
προςωπικό τουσ.  

 
Ωσ προσ τα γενικά ςτοιχεία κατάρτιςθσ των διαταγϊν και τα τεχνικά ςτοιχεία 
διατφπωςθσ αυτϊν, ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 25 και 26 του π.δ.75/1987, που 
ιςχφουν  και για τα ζγγραφα. Οι διαταγζσ, γενικά, πρζπει να είναι ςαφείσ, πλιρεισ, 
περιλθπτικζσ και να αποδίδουν τθ βοφλθςθ τθσ Θγεςίασ. Επιπλζον, πρζπει να είναι 
υλοποιιςιμεσ από τισ εκτελεςτικζσ Υπθρεςίεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, είναι υλοποιιςιμεσ 
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και παράγουν αποτελζςματα οι διαταγζσ, μόνο όταν δεν υφίςταται διάςταςθ μεταξφ 
Επιτελείου και εκτελεςτικϊν Υπθρεςιϊν, όταν δθλαδι το Επιτελείο λειτουργεί ωσ 
‘‘ανοικτό ςφςτθμα’’, ωσ δζκτθσ μθνυμάτων ι πλθροφοριϊν. Ωσ εκ τοφτου, 
επιβάλλεται θ φπαρξθ αμφίδρομθσ επικοινωνιακισ ςχζςθσ μεταξφ Επιτελείου και των 
Υπθρεςιϊν αυτϊν. Μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ διαταγισ, επιβάλλεται ο ζλεγχοσ 
υλοποίθςισ τθσ, με κάκε πρόςφορο τρόπο, από τθ Διεφκυνςθ που τθν εξζδωςε. Θ 
ενζργεια αυτι αποτελεί απαράβατο όρο τθσ διοικθτικισ λειτουργίασ και αποςκοπεί 
όχι μόνο ςτο εάν εφαρμόςτθκε θ διαταγι, αλλά και ςτο εάν απζδωςε τα 
αναμενόμενα, ι ςτθν εξακρίβωςθ των λόγων μθ εφαρμογισ και απόδοςισ τθσ για 
τυχόν βελτιϊςεισ ι τροποποιιςεισ. 
 
θμειϊματα: 
 

Σο ειςθγθτικό ςθμείωμα (άρκρο 10 π.δ.75/1987) ςυντάςςεται από τουσ 
αςκοφντεσ επιτελικά κακικοντα, με πρωτοβουλία τουσ ι μετά από εντολι των 
ιεραρχικά προϊςταμζνων τουσ, όταν το προσ επίλυςθ πρόβλθμα απαιτεί 
ανάλυςθ παραγόντων και καταςτάςεων ςε ζκταςθ που δε δφναται να 
καλυφκεί με απλό ζγγραφο ι ενθμερωτικό ςθμείωμα. Το ειςθγθτικό 
ςθμείωμα περιλαμβάνει τρεισ ενότθτεσ ι κεφάλαια: α) το ιςτορικό (ιςτορικό – 
ιςχφουςεσ διατάξεισ), ςτο οποίο γίνεται ανάλυςθ τθσ υπόκεςθσ ι του 
ηθτιματοσ που χριηει αντιμετϊπιςθσ ι επίλυςθσ και  αναφζρονται οι 
ιςχφουςεσ διατάξεισ, β) τισ απόψεισ, ςτισ οποίεσ αναλφονται οι παράγοντεσ 
που επθρεάηουν το κζμα και διατυπϊνονται τα εξαγόμενα ςυμπεράςματα και 
γ) τισ προτάςεισ, όπου αναπτφςςονται οι προτάςεισ του ειςθγθτι με τθ λφςθ 
για τθν αντιμετϊπιςθ του ηθτιματοσ. Στισ προτάςεισ του ειςθγθτι είναι 
δυνατόν να περιλαμβάνονται περιςςότερεσ τθσ μίασ εναλλακτικζσ λφςεισ ι να 
διατυπϊνονται τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα των διαφόρων 
λφςεων, ανάλογα με το κζμα. Ρολλζσ φορζσ, είναι δυνατόν, το ιςτορικό και οι 
απόψεισ να αναπτυχκοφν ωσ μία ενότθτα ι κεφάλαιο. 
 
Στθν τυπικι οργάνωςθ, όπωσ είναι και θ οργάνωςθ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, 
υπάρχει ομαδοποίθςθ δραςτθριοτιτων και κακορίηονται οι ρόλοι των 
ςτελεχϊν. Τοφτο εξυπθρετεί τθν εξειδίκευςθ, τθν απόκτθςθ εμπειρίασ, τθν 
άρτια γνϊςθ του αντικειμζνου εναςχόλθςθσ, τθν ομοιόμορφθ αντιμετϊπιςθ 
ομοειδϊν περιπτϊςεων και τθν υψθλότερθ κατά το δυνατόν αποδοτικότθτα 
κάκε μονάδασ. Οι ωσ άνω λόγοι, υπαγορεφουν τθν προϊκθςθ προσ τθν θγεςία 
ειςθγθτικοφ ςθμειϊματοσ μόνο από τθ Διεφκυνςθ του Αρχθγείου Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ, ςτθν αρμοδιότθτα τθσ οποίασ ανάγεται θ εξζταςθ του κζματοσ. Θ 
προϊκθςθ ειςθγθτικϊν ςθμειωμάτων από αναρμόδιεσ Διευκφνςεισ, ζχει 
δυςμενείσ ςυνζπειεσ, διότι είναι πικανό θ ειςιγθςθ να μθ ςτθρίηεται ςε 
επαρκι ςτοιχεία, να μθν εξετάηονται όλεσ οι εναλλακτικζσ λφςεισ ι αυτζσ που 
προτείνονται να ζχουν μεγάλο οικονομικό κόςτοσ ι να ςυμφωνοφν με το 
ιςχφον οργανωτικό και λειτουργικό πλαίςιο. Θ διακίνθςθ ειςθγθτικϊν 
ςθμειωμάτων για διατφπωςθ επ’ αυτϊν γνϊμθσ και από άλλεσ Διευκφνςεισ 
των Κλάδων, επιβάλλεται μόνον εφόςον προκφπτει ςυναρμοδιότθτά τουσ ωσ 
προσ το εξεταηόμενο ηιτθμα. 
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Σο ενθμερωτικό ςθμείωμα (άρκρο 12 π.δ.75/1987) χρθςιμοποιείται προσ 
ενθμζρωςθ των προϊςταμζνων κλιμακίων για: 
 

 Ρεριλθπτικι απόδοςθ του περιεχομζνου μακροςκελϊν εγγράφων. 

 Ρεριγραφι του ιςτορικοφ ενόσ κζματοσ. 

 Διατφπωςθ απόψεων και ειςθγιςεων ςχετικά με τθ ρφκμιςθ κζματοσ ιςςονοσ 
ςθμαςίασ. 

 
Θ τεχνικι τθσ κατάρτιςθσ των ωσ άνω ςθμειωμάτων αναφζρεται ςτισ διατάξεισ 
του άρκρου 21 του π.δ.75/1987. 
 
Επί ςοβαρϊν, κεςμικϊν  και ιδιαηοφςθσ ςθμαςίασ υποκζςεων επιβάλλεται θ 
διακίνθςθ, από τθν αρμόδια για τθ μελζτθ του κζματοσ Διεφκυνςθ, 
ειςθγθτικοφ ςθμειϊματοσ, με παράκεςθ όλων των ςτοιχείων, ϊςτε να 
διευκολφνεται θ θγεςία ςτθ λιψθ αποφάςεων. Θ αντιμετϊπιςθ των 
περιπτϊςεων αυτϊν με απλά ενθμερωτικά ςθμειϊματα, καταδεικνφει 
επιπόλαια αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ, προχειρότθτα λφςεων, ζλλειψθ 
ποιοτικισ δραςτθριότθτασ και απόδοςθσ των επιτελϊν αξιωματικϊν και 
υποβάκμιςθ του ρόλου του Επιτελείου. 
  
Σο υπθρεςιακό ςθμείωμα εκδίδεται από τισ Υπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ και χρθςιμοποιείται για ηθτιματα ι ενζργειεσ δευτερεφουςασ 
ςθμαςίασ, χωρίσ να απαιτείται κοινοποίθςι του ςε άλλεσ Υπθρεςίεσ. Επίςθσ, 
με τα υπθρεςιακά ςθμειϊματα διαβιβάηονται διάφορα κζματα ι 
ανταλλάςςονται πλθροφορίεσ μεταξφ διαφορετικϊν μονάδων τθσ ίδιασ 
Υπθρεςίασ. Το υπθρεςιακό ςθμείωμα, ωσ προσ τθ μορφι, είναι όμοιο με το 
ενθμερωτικό ςθμείωμα. 

 
Οι αιτιςεισ – αναφορζσ υπαλλιλων είναι τα ζγγραφα που απευκφνονται από μια 
Υπθρεςία προσ άλλθ, ανϊτερου αυτισ κλιμακίου, ι από το προςωπικό του Σϊματοσ 
προσ Υπθρεςία, που διοικείται από ανϊτερο κατά βακμό ι από κατϊτερο 
βακμολογικά προσ ανϊτερο (άρκρο 4 .π.δ.75/1987). Στισ αναφορζσ και αιτιςεισ 
διαλαμβάνονται γεγονότα ι υποβάλλονται προτάςεισ, ειςθγιςεισ, αιτιματα κ.λ.π. για 
κζματα που αφοροφν τθν Υπθρεςία γενικά ι που ενδιαφζρουν ατομικά το προςωπικό 
(π.χ. παράπονα ατομικισ μορφισ). Οι αναφορζσ διακρίνονται ςε υπθρεςιακζσ και 
ατομικζσ. Οι υπθρεςιακζσ διακρίνονται περαιτζρω ςε περιοδικζσ και ςε αναφορζσ 
που υποβάλλονται μια ι περιςςότερεσ φορζσ. 
 
Η αίτθςθ ι θ αναφορά πολιτϊν είναι το ζγγραφο με το οποίο οι πολίτεσ 
γνωςτοποιοφν ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ τα αιτιματά τουσ. Αίτθςθ του ενδιαφερομζνου, 
για τθν ζκδοςθ διοικθτικισ πράξθσ, απαιτείται όταν το προβλζπουν οι ςχετικζσ 
διατάξεισ. «Για τθ διευκόλυνςθ των ενδιαφερομζνων χρθςιμοποιοφνται ζντυπα 
αιτιςεων, τα οποία χορθγοφν υποχρεωτικϊσ οι δθμόςιεσ αρχζσ, για όλα τα κζματα 
που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτά τουσ. Στα ζντυπα αναφζρονται οι προβλεπόμενεσ 
από τθ νομοκεςία προχποκζςεισ για τθν ικανοποίθςθ του αιτιματοσ, οι εφαρμοςτζεσ 
διατάξεισ, τα δικαιολογθτικά που πρζπει να προςκομίςει ο ενδιαφερόμενοσ, κακϊσ 
και ο χρόνοσ μζςα ςτον οποίο κα δοκεί θ απάντθςθ. Αν ο ενδιαφερόμενοσ δθλϊςει ότι 
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δε μπορεί να γράψει, ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ, φςτερα από προφορικι ζκκεςθ του 
αιτιματοσ του ενδιαφερομζνου, οφείλει να ςυντάξει ο ίδιοσ τθν αίτθςθ» (άρκρο 3  
ν.2690/1999). Επίςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 10 του Συντάγματοσ, οι πολίτεσ 
«κακζνασ ι πολλοί μαηί ζχουν το δικαίωμα, τθρϊντασ τουσ νόμουσ του Κράτουσ, να 
αναφζρονται εγγράφωσ ςτισ αρχζσ, οι οποίεσ είναι υποχρεωμζνεσ να ενεργοφν 
ςφντομα κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ και να απαντοφν αιτιολογθμζνα ςε εκείνον, που 
υπζβαλε τθν αναφορά, ςφμφωνα με το νόμο». 
 
Ακόμθ, «όπου προβλζπεται από ειδικζσ διατάξεισ, ο ενδιαφερόμενοσ, για τθν 
αποκατάςταςθ υλικισ ι θκικισ βλάβθσ των ζννομων ςυμφερόντων του που 
προκαλείται από διοικθτικι πράξθ, μπορεί με προςφυγή του, θ οποία αςκείται 
ενϊπιον του προβλεπόμενου από τισ διατάξεισ αυτζσ διοικθτικοφ οργάνου και μζςα 
ςτθν οριηόμενθ από τισ ίδιεσ προκεςμία, να ηθτιςει κατά περίπτωςθ, τθν ακφρωςθ ι 
τθν τροποποίθςθ τθσ πράξθσ. Το διοικθτικό όργανο, ανάλογα με τθν πρόβλεψθ των 
ςχετικϊν διατάξεων, είτε εξετάηει μόνο τθ νομιμότθτα τθσ πράξθσ, οπότε και μπορεί 
να τθν ακυρϊςει εν όλω ι εν μζρει ι να απορρίψει τθν προςφυγι (ειδικι διοικθτικι 
προςφυγι), είτε εξετάηει τόςο τθ νομιμότθτα τθσ πράξθσ, όςο και τθν ουςία τθσ 
υπόκεςθσ, οπότε και μπορεί να ακυρϊςει εν όλω ι εν μζρει ι να τροποποιιςει τθν 
πράξθ ι να απορρίψει τθν προςφυγι (ενδικοφανισ προςφυγι). Το αρμόδιο όργανο 
οφείλει να γνωςτοποιιςει ςτον προςφεφγοντα τθν απόφαςι του μζςα ςτθν 
προκεςμία που τυχόν τάςςουν οι ςχετικζσ διατάξεισ, αλλιϊσ, ςτθν περίπτωςθ μεν τθσ 
ειδικισ προςφυγισ, το αργότερο μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ, ςτθν περίπτωςθ δε τθσ 
ενδικοφανοφσ προςφυγισ, το αργότερο μζςα ςε τρεισ (3) μινεσ» (άρκρο 25 του 
ν.2690/1999). 
 
Σο τθλεομοιότυπο (fax). Θ πιςτι αναπαραγωγι εγγράφων από απόςταςθ με τθ 
βοικεια κατάλλθλων τερματικϊν ςυςκευϊν, ονομάηεται τθλεομοιοτυπία. Το 
λαμβανόμενο αντίγραφο ςτθν τερματικι ςυςκευι λιψθσ ονομάηεται τθλεομοιότυπο. 
 
Σο μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail). Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο είναι το 
ςφςτθμα αποςτολισ και λιψθσ μθνυμάτων μζςω δικτφου από και προσ τθν 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ των χρθςτϊν. Μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου είναι θ 
πλθροφορία που μεταδίδεται με το ςφςτθμα του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  
 
Σο πρακτικό είναι διοικθτικό ζγγραφο, το οποίο όμωσ δε χρθςιμοποιείται ςτθ 
διοικθτικι αλλθλογραφία. Το πρακτικό είναι ζγγραφο που ςυντάςςεται μετά τθ λιξθ 
των ςυνεδριάςεων των ςυλλογικϊν οργάνων, με ςκοπό να καταγραφοφν τα λεχκζντα 
και οι λθφκείςεσ αποφάςεισ, ϊςτε να ενθμερωκοφν οι αρμόδιοι φορείσ και να 
εκδθλωκοφν οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ.  
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13.4 Τποδείγματα εγγράφων 

 
Υπόδειγμα ςυνικουσ εγγράφου (ευρείασ χριςθσ) 

 
 
 
ΣΙΣΛΟ ΤΠΗΡΕΙΑ                                                    Ακινα, …………………… 20.. 
Σαχυδρομικι διεφκυνςθ  
(οδόσ, αρικμόσ, πόλθ, Σ.Κ.)  
Αρμόδιοσ: ……………….. 
Σθλζφωνο: ……………….   
Fax: ……………………….... 
Ε-mail: …………………….. 
Αρικ. Πρωτ: …………….. 
                 
                                                                           ΡΟΣ: 
                                                                              
                                    
                                                                           ΚΟΛΝ:   
                                                                
                                                                                                                              
ΘΕΜΑ: ………………………………………………………………….….....................………….................. 
 
ΧΕΣ.: α. ……………………………………………………......................……………………………………………. 
            β. ..…………………………………………………………………………………......................……………... 
 

1. …………………………………………………………………….......................…………………………… 
…………………………………………………………………………………...……………...................………………… 
…………………………………………………………………………………...……………...................………………… 
…………………………………………………………………………………...……………...................………………… 
…………………………………………………………………………………...……………...................………………… 
…………………………………………………………………………………...……………...................………………… 

2. …………………………………………………...............…………………........…………………………… 
…………………………………………………………………………………...……………...................………………… 
…………………………………………………………………………………...……………...................………………… 
…………………………………………………………………………………...……………...................………………… 
…………………………………………………………………………………...……………...................………………… 

 

 Ο ΔΛΕΥΚΥΝΤΘΣ 
 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΘΣ Ο ΤΜΘΜΑΤΑΧΘΣ 
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Υπόδειγμα απόφαςθσ 

 
 
ΣΙΣΛΟ ΤΠΗΡΕΙΑ 
Αρικ. Πρωτ: ……….. 
 

ΑΠΟΦΑΗ 
 
…………………………………………………..........................................…………………………………..………
………………….………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ο ΑΡΧΗΓΟ 
ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 

 
 
Ζχοντασ υπόψθ: 
 

 1.Τισ διατάξεισ του άρκρου 18 παρ. 5 του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρκρωςθ 
Υπθρεςιϊν Υπουργείου Δθμόςιασ Τάξθσ, ςφςταςθ Αρχθγείου Ελλθνικισ Αςτυνομίασ 
και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ-41). 
 
 2.Τισ διατάξεισ του άρκρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβζρνθςθ και Κυβερνθτικά  
Πργανα» (Αϋ-137), το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 27 του Ν.2081/1992 (Αϋ-154) και 
τροποποιικθκε με το άρκρο 1 παρ.2 εδαφ.αϋ του Ν.2469/1997 (Αϋ-38). 
 
 3.Το γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ (δεν) προκαλείται 
δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ, αποφαςίηουμε: 
 

Άρκρο 1 
……………………………………………………………………………..………..……………………..........................
........................................….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….………………………………………………..…… 
 

Άρκρο 2 
Ζναρξθ ιςχφοσ 

 
……………………………………………………………………………..………..……………………..........................
........................................….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….………………………………………………..…… 

Ακινα, …........ 20.. 

Ο ΑΧΘΓΟΣ 
……………………… 
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Υπόδειγμα ειςθγθτικοφ ςθμειϊματοσ 
 
 
ΣΙΣΛΟ ΤΠΗΡΕΙΑ                                                      Ακινα, ……………….….….. 20.. 
Αρικ. Πρωτ.: ………..                          
                         

ΕΙΗΓΗΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΘΕΜΑ: ………………………………………………………………………..................................……......... 

 
ΧΕΣ.: α. ………………………………………………………………….......................………………………………… 
           β. …………………………………………………………......................……………...…………………….….... 
 
 
ΙΣΟΡΙΚΟ – ΙΧΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
 
……………………………………………………......................……………………………………………………………… 
……………………………………………………......................……………………………………………………………… 
 
ΑΠΟΨΕΙ 
 
……………………………………………………......................……………………………………………………………… 
……………………………………………………......................……………………………………………………………… 
 
ΠΡΟΣΑΕΙ  
 
……………………………………………………......................……………………………………………………………… 
……………………………………………………......................……………………………………………………………… 
 
 

 Ο ΕΛΣΘΓΘΤΘΣ 
 

…………………….. 

ΓΝΩΜΘ ΤΜΘΜΑΤΑΧΘ 
 

….…………………………….. 

ΓΝΩΜΘ ΔΛΕΥΚΥΝΤΘ 
 

…..……….………………… 

ΓΝΩΜΘ ΡΟΪΣΤΑΜ. ΚΛΑΔΟΥ 
 

…………………………………… 

ΓΝΩΜΘ ΡΟΪΣΤΑΜ. ΕΡΛΤΕΛΕΛΟΥ 
 

………………………………………… 

ΓΝΩΜΘ ΥΡΑΧΘΓΟΥ 
 

………………………………….. 

ΑΡΟΦΑΣΘ ΑΧΘΓΟΥ 
 

.....………………………………. 

 

 



 

Ζκδοςθ 4.0 
Θμ/νία: 19-5-2018 

107 

 
Υπόδειγμα ενθμερωτικοφ ςθμειϊματοσ 

 
 
ΣΙΣΛΟ ΤΠΗΡΕΙΑ  
Αρικ. Πρωτ.: ………. 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 

(Υπόψθ κ. …….) 

 

ΘΕΜΑ: …………………………………….........……………………………………………............................. 

 
ΧΕΣ.: α. …………………........………………………………………………………………………...............………… 
           β. …………………………………………........…………………………………………................………….….. 
  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………............................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………........................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………............................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………........................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………............................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ακινα, ………………… 20.. 
 
  

 Ο ΔΛΕΥΚΥΝΤΘΣ 

 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΘΣ Ο ΤΜΘΜΑΤΑΧΘΣ 
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Υπόδειγμα διαταγισ ςφγκλθςθσ ςφςκεψθσ 

Δε χορθγείται από 
το Τυπογραφείο 

Συντάςςεται από τον 
αρμόδιο ςυντάκτθ 

Υπόδειγμα ΜΕ – 43/1 

Υπόδειγμα: «Σφγκλθςθ ςφςκεψθσ» Λςχφει μζχρι ………………………………….. 

……………………………………………………..       
…………………………………………………….. 
……………………………………………………..  

(Τίτλοσ Υπθρεςίασ) 

 

Βακμόσ αςφαλείασ …………………………. 
Βακμόσ προτεραιότθτασ ……………….... 

 

………..…….....………… 20…... 

                                                
     ΡΟΣ: 

                                                                                                     ΟΡΩΣ Ο ΡΛΝΑΚΑΣ ΔΛΑΝΟΜΘΣ 
Αρικ. Πρωτ.: ………………………………             
                                                                                    ΚΟΛΝ: 
 
 
ΘΕΜΑ: φγκλθςθ ςφςκεψθσ. 
 
 
1. Συγκαλείται ςφςκεψθ ςτισ ………………………. και ϊρα ………………………………….. 

ςτ………………………………… και ςτ………………………………………………………………..................... 
           (αναγράφεται θ Υπθρεςία)                   (αναγράφεται το γραφείο ι θ αίκουςα κ.λ.π.) 

   
2. Στθ ςφςκεψθ κα ςυμμετάςχουν: 
 
α. ………………………………………………………………………………....................……………, ωσ πρόεδροσ 
 
β.  ……………………………………………………………………………………...................……………....…………… 
 
γ.  ………………………………………………………………………………………....……………...................……..…. 
 
δ.  ………………………………………………………………………………………...………...................…………….… 
 
ε.  ……………………………………………………………………………………………………....…..................…….… 
 
ςτ.  ………………………………………………………………………………………………….....…..................…….… 
 
η.  ……………………………………………………………………………………………………….......................…….… 
 
θ.  ………………………………………………………………………………………………..................……….....……… 
 
κ.  …………………………………………………………………………………………………….......................………… 
 
ι.  ……………………………………………………………………………………….................…………….....……….…. 
 
ια.  ………………………………………………………………………................……….....…………..……, ωσ μζλθ 
 
ιβ.  ……………………………………………………………………..............………….....………, ωσ γραμματζασ 
  
3. Σκοπόσ τθσ ςφςκεψθσ είναι θ εξζταςθ κεμάτων που αφοροφν ………................…………. 
                                                                                                            (αναγράφεται θ περίλθψθ). 
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4. Τα κζματα τθσ ςφςκεψθσ και οι αρμόδιοι ειςθγθτζσ εμφαίνονται ςτο ςυνθμμζνο 
ΡΑΑΤΘΜΑ. 

…………………………………………………………....................……………………………..…………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………......................………… 
 
…………………………………………………......................………………………………………………………………… 
 
                                                                    Ο .………………….……………. 
                                                                        (Υπογραφι – ςφραγίδα)        
                                                                   (ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ – ΒΑΚΜΟΣ) 
 
 

     
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

  
1. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
  α. Ρρόεδροσ επιτροπισ  
      Με τα ςυνθμμζνα …………………….....................…………………………………………………………… 
 
  β. Μζλθ τθσ ςφςκεψθσ 
       (1) ……………………………… 
 
       (2) ……………………………… 
 
    γ. Γραμματζα τθσ ςφςκεψθσ. 
 
2. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 
 
  α. ……………………………………. 
  
    β. ……………………………………. 
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……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

(Τίτλοσ Υπθρεςίασ) ΡΑΑΤΘΜΑ ςτθ …………………………............ 
 
από ………………………. διαταγι …………………. 
 
………………………………………………… 20…......... 
 

 
ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΤΚΕΨΗ 

 
τθσ …………………………… 20... 

 

Α/Α                            ΚΕΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΨΘΣ                       ΕΛΣΘΓΘΤΕΣ 
 

  1 
 

  2 
 

 
  3 

 
  4 

 
  5 

 
  6 

 
  7 

 
  8 

 
  9 

 
 10 

 
 11 

 
 

                                                               Ο ………………….………. 
                                                              (Υπογραφι – ςφραγίδα)        
                                                        (ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ – ΒΑΚΜΟΣ) 
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Υπόδειγμα διαταγισ ςυγκρότθςθσ επιτροπισ 

Δε χορθγείται από 
το Τυπογραφείο 

Συντάςςεται από τον 
αρμόδιο ςυντάκτθ 

Υπόδειγμα ΜΕ – 74 

Υπόδειγμα: «Συγκρότθςθ επιτροπισ» Λςχφει μζχρι ………………………………… 

……………………………………………………..       
…………………………………………………….. 
……………………………………………………..  

(Τίτλοσ Υπθρεςίασ) 

 

Βακμόσ αςφαλείασ ………………………… 
Βακμόσ προτεραιότθτασ ……………….. 

 

………..…….....………… 20…... 

                                                                                                       ΡΟΣ: 
                                                                                                     ΟΡΩΣ Ο ΡΛΝΑΚΑΣ ΔΛΑΝΟΜΘΣ 
Αρικ. Πρωτ.: ………………………………             
                                                                                      ΚΟΛΝ: 
 
ΘΕΜΑ: υγκρότθςθ επιτροπισ. 
 
1. Συγκροτείται επιτροπι που αποτελείται από τουσ: 
  α. ………………………………………………………………………....................…………………, ωσ πρόεδρο 
με αναπλθρωτι ………………………………………………….....................………………….........………….... 
 
  β. …………………………………………………...................………………………………., ωσ τακτικό μζλοσ 
με αναπλθρωματικό ………....................………………………………………….……….……………………….. 
 
  γ. …………………………………………...................……………………..……………….., ωσ τακτικό μζλοσ 
με αναπλθρωματικό ………………………………………………....................………………………………….... 
 
   δ. ………………………………….....................…………………………………………….., ωσ τακτικό μζλοσ 
με αναπλθρωματικό ………………………………………………....................…………………………..……….. 
 
  ε. ………………………………………...................………………………..……………….., ωσ τακτικό μζλοσ 
με αναπλθρωματικό …………………....................……………………………………………………………..….. 
 
  ςτ. …………………………………………………………....................………………….…….., ωσ γραμματζα 
με αναπλθρωματικό ………………………………………………....................………………………………..….. 
 
2. Θ ωσ άνω επιτροπι κα ςυνεδριάηει ……………………….................………………………………..(1) 
 
3. Ζργο τθσ επιτροπισ είναι …………………...................……………………………………………….…..(2) 
Για τθν εκτζλεςθ του ζργου αυτοφ μπορεί να ηθτεί πλθροφορίεσ ………..............…………….. 
………………..………………………………………………………………………………........................……………(3) 
 
4. Θ ανωτζρω επιτροπι υποχρεοφται να ολοκλθρϊςει το ζργο τθσ μζχρι …….............…… 
…………………………………………………………………………………………….......................………….………(4) 
και να υποβάλει ςχετικό πρακτικό …………………………………….................…………………………(5) 
                                                          
                                                                                                                      Ο ………………….……….(6)      
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  ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

  
1. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
  α. Ρρόεδροσ επιτροπισ  
      Με ………………… (7) 
 
  β. Μζλθ επιτροπισ 
      Με ………………… (7) 
 
2. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 
 
  α. ……………………………………. 
  β. ……………………………………. 
  γ. ……………………………………. 
 
 

 

(1) Αναγράφεται ο τόποσ ςυνεδρίαςθσ τθσ επιτροπισ. 
(2) Κακορίηεται το ζργο τθσ επιτροπισ. 
(3) Αναγράφονται οι Υπθρεςίεσ από τισ οποίεσ θ επιτροπι δφναται να ηθτεί 

πλθροφορίεσ. 
(4) Αναγράφεται ο χρόνοσ εντόσ του οποίου πρζπει θ επιτροπι να ολοκλθρϊςει το 

ζργο τθσ. 
(5) Κακορίηεται θ Υπθρεςία ι το όργανο ςτο οποίο πρζπει να διαβαςτεί το πρακτικό. 
(6) Αναγράφεται ο τίτλοσ του οργάνου που διατάςςει τθ ςυγκρότθςθ τθσ επιτροπισ. 
(7) Αναφζρονται , ςυνοπτικά, τα ςτοιχεία που διαβιβάηονται με τθ διαταγι. 
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ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΚΕΨΗ 
 
 Στ………………………. ςιμερα τθν ………….……………… του μινα ……….....................………..….. 
            (τόποσ ςφςκεψθσ) 

του ζτουσ ……………….. θμζρα τθσ εβδομάδασ ……………….……… και ϊρα …….................…..….. 
ςυγκλικθκε,  βάςει τθσ ………………………..……………………. από ………….................…………..…….. 
διαταγισ τ………………………….………, ςφςκεψθ, ςτθν οποία ςυμμετείχαν οι κατωτζρω: 
 

1. ………………………………………………………………………………, ωσ πρόεδροσ 
2. …………………………………………………………………………………..……...……….. 
3. …………………………………………………………………………………...………………. 
4. ………………………………………………………………………………………...……….… 
5. …………………………………………………………………………………………………... 

 6. …………………………………………………………………………………………………... 
 7. ………………………………………………………………………………………………..…. 
 8. …………………………………………………………………………………………………... 
 9. …………………………………………………………………………………………………... 
 10. …………………………………………………………………………………………………. 
 11. ………………………………………………………………………………..…., ωσ μζλθ 
 12. …………………………………………………………………………., ωσ γραμματζασ 
 

Δε ςυμμετείχαν ςτθ ςφςκεψθ, αν και κλικθκαν, οι κατωτζρω: 
 
1. ………………………….……………………………. λόγω (1) ……………………….......................……….…………….. 
 …………………..………………………………………. 
 
2. …….…………………………….…………………… λόγω (1) ……………………….......................…………….……….. 
 ……………………………………………………………. 
 
Σκοπόσ τθσ ςφςκεψθσ ιταν θ εξζταςθ κεμάτων που αφοροφν (2) …………...............…….............. 
…………………………......…………………………………………………………………………………................................. 
 
Κατά τθ ςφςκεψθ εξετάςκθκαν τα ακόλουκα κζματα: 
 
1. ΤΛΤΛΟΣ ΚΕΜΑΤΟΣ (3)                                          ΕΛΣΘΓΘΤΘΣ 
……………………………………………               ………………………………….. 
 
α. Λςτορικό  
 …………………………………………………………………………………................................................................. 
 …………………………………………………………………………………................................................................. 

Υπόδειγμα πρακτικοφ ςφςκεψθσ 

Δε χορθγείται από το Τυπογραφείο 
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ 

Συντάςςεται από το γραμματζα 
τθσ ςφςκεψθσ 

Υπόδειγμα ΜΕ 44/1 

Υπόδειγμα: «Ρρακτικό ςφςκεψθσ» Λςχφει μζχρι ………………………………………. 



 

Ζκδοςθ 4.0 
Θμ/νία: 19-5-2018 

114 

β. Συηιτθςθ 
………………………………………………………………………………….................................................................. 
………………………………………………………………………………….................................................................. 
 
γ. Απόφαςθ 
………………………………………………………………………………….................................................................. 
………………………………………………………………………………….................................................................. 
 
δ. Γνϊμθ τθσ τυχόν μειοψθφίασ 
………………………………………………………………………………….................................................................. 
………………………………………………………………………………….................................................................. 
 
ε. Υπθρεςία αρμόδια για υλοποίθςθ τθσ απόφαςθσ 
………………………………………………………………………………….................................................................. 
………………………………………………………………………………….................................................................. 
 
2. ΤΛΤΛΟΣ ΚΕΜΑΤΟΣ                                                ΕΛΣΘΓΘΤΘΣ 
……………………………………………                        ………………………………….. 
 
α. Λςτορικό ..................................................……………………………….......................…………………....... 
β. Συηιτθςθ ……………………………………………………………………............................................................ 
γ. Απόφαςθ ……………………………………………………………………............................................................ 
δ. Γνϊμθ τθσ τυχόν μειοψθφίασ .........................……………………………………........................………... 
ε. Υπθρεςία αρμόδια για υλοποίθςθ τθσ απόφαςθσ ...................…………………..........................… 
 
3. …………………………………………………………………………….................................................................... 
Για πίςτωςθ ςυντάχκθκε το παρόν και υπογράφεται: 
 
 Ο ΡΟΕΔΟΣ                                ΤΑ ΜΕΛΘ                          Ο ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ 
   (Υπογραφι)                              (Υπογραφζσ)                           (Υπογραφι) 
 
 
 

(1) Αναγράφεται ο λόγοσ μθ ςυμμετοχισ. 
(2) Αναγράφεται ο ςκοπόσ τθσ ςφςκεψθσ, όπωσ ζχει διατυπωκεί ςτθ διαταγι     

ςφγκλθςθσ τθσ ςφςκεψθσ. 
(3) Αναγράφεται κάκε κζμα όπωσ διαλαμβάνεται ςτθν θμεριςια διάταξθ. 
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ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 
 Στ…………..............……. ςιμερα τθν ………...… του μινα ……......….......... του ζτουσ 
....….…….….. θμζρα τθσ εβδομάδασ ……………… και ϊρα ……………. ςυνιλκε 
ςτ…………………………………………. (1) θ κατωτζρω επιτροπι που ςυγκροτικθκε με τθν 
………………....................…………. από …………….................................................……. διαταγι 
τ…………………………………………….................…….. και που αποτελείται από τουσ:  

1. ……………………………………………….......................…………, ωσ πρόεδρο 
2. …………………………………………......................................………………….. 
3. …………………………….....................................………………………………... 
4. ……………………………………………………….....................................….…… 
5. ………………………………………………….....................................…………..…. 

 6. …………………………………………….....................................………………...…. 
 7. …………………………………………………………….......................…., ωσ μζλθ 
 8. …………………………………………………………..............……., ωσ γραμματζα 
για να…………………………………………………………………………….......................................…… (2) 
 
 Θ ανωτζρω επιτροπι φςτερα από επανειλθμμζνεσ ςυνεδριάςεισ εκκζτει τα 
εξισ: 
 ………………………………………………..............................................……………………………… 
 ………………………………………………..............................................……………………………… 
 ……………………………………………………………........................……............................… (3) 
 
 Κατόπιν των ανωτζρω, προτείνεται όπωσ: 
……………………………………..………………………………………………………………………………..................
............................………………………………………………………………...…......................………..… (4) 
       Για πίςτωςθ ςυνετάγθ τα παρόν και υπογράφεται: 
 
  Ο πρόεδροσ                            Τα μζλθ                           Ο γραμματζασ 
         (Υπογραφι)                          (Υπογραφζσ)                        (Υπογραφι) 
 
 
(1) Αναγράφεται το γραφείο ι θ αίκουςα ςτθν οποία ςυνεδρίαςε θ επιτροπι. 
(2) Αναγράφεται το ζργο που ανατζκθκε  ςτθν επιτροπι. 
(3) Αναγράφονται τα ειδικότερα κζματα που εξετάςτθκαν, τα ςυμπεράςματα ςτα 

οποία θ επιτροπι κατζλθξε και θ γνϊμθ τθσ μειοψθφίασ. 
(4) Αναγράφονται οι προτάςεισ για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ που εξετάςτθκε. 
 
 

Υπόδειγμα πρακτικοφ επιτροπισ 

Δε χορθγείται από το Τυπογραφείο 
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ 

Συντάςςεται από το γραμματζα 
τθσ επιτροπισ 

Υπόδειγμα ΜΕ – 75 

Υπόδειγμα: «Ρρακτικό ςφςκεψθσ» Λςχφει μζχρι ………………………………………... 
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14. Ανάρτθςθ κυβερνθτικοφ και 
διοικθτικοφ ζργου ςτο διαδίκτυο, 
«Ρρόγραμμα Διαφγεια» 

 

14.1 Ειςαγωγι 

 
Με τισ διατάξεισ του ν.3861/2010 (Α’ 112), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, κεςπίηεται 
θ υποχρζωςθ ανάρτθςθσ των νόμων, των κανονιςτικϊν και των εν γζνει πράξεων των 
κυβερνθτικϊν και διοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο με ςτόχο τθν επίτευξθ τθσ 
μζγιςτθσ δυνατισ δθμοςιότθτασ τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ και τθσ διοικθτικισ 
δράςθσ. Με μία ςειρά εγκυκλίων που εκδόκθκαν κακορίηεται θ διαδικαςία ανάρτθςθσ 
των ωσ άνω πράξεων και παρζχονται οδθγίεσ για τθν καλφτερθ εφαρμογι του 
προγράμματοσ «Διαφγεια». Αυτζσ μποροφν να αναηθτθκοφν ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο 
ςτο διαδίκτυο: https://diavgeia.gov.gr/legislation . 
 

14.2 Διαδικαςία ανάρτθςθσ νόμων και πράξεων 

 
Ο ςυντάκτθσ κάκε πράξθσ που πρζπει να αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, όπωσ αυτζσ 
προβλζπονται ςτο άρκρο 2 παρ. 4 του ν.3861/2010, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 
προβαίνει ςτο χαρακτθριςμό τθσ πράξθσ ωσ «αναρτθτζασ ςτο διαδίκτυο» επί του 
ςχεδίου του εγγράφου τθσ. Εν ςυνεχεία, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ζκδοςθσ τθσ 
πράξθσ, ο ςυντάκτθσ τθσ είτε τθν αναρτά ο ίδιοσ εφόςον είναι «χριςτθσ» τθσ 
εφαρμογισ, είτε τθ διαβιβάηει αμελλθτί για ανάρτθςθ ςε εξουςιοδοτθμζνο «χριςτθ» 
τθσ Υπθρεςίασ του. Σκόπιμο είναι ο ςυντάκτθσ κάκε πράξθσ  προσ ανάρτθςθ να είναι 
και χριςτθσ τθσ εφαρμογισ του «Διαφγεια». 
 
Μόλισ ολοκλθρωκεί θ ανάρτθςθ τθσ πράξθσ ςτθν Εφαρμογι Καταχϊριςθσ Νόμων και 
πράξεων, αυτι λαμβάνει Αρικμό Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ (Α.Δ.Α). Ο Α.Δ.Α. είναι ζνασ 
μοναδικόσ κωδικόσ που παράγεται αυτόματα και εγγράφεται από τθν εφαρμογι ςε 
κάκε ςελίδα του εγγράφου που αναρτάται.  
 
Οι Υπθρεςίεσ που υποχρεοφνται ςε ανάρτθςθ των νόμων και πράξεων λαμβάνουν όλα 
τα αναγκαία και κατάλλθλα τεχνικά, διαδικαςτικά και οργανωτικά μζτρα για να 
εξαςφαλίηεται θ προςβαςιμότθτα, ακεραιότθτα και διακεςιμότθτα των κειμζνων που 
αναρτϊνται. Ρροσ τοφτο τα ζγγραφα προσ ανάρτθςθ πρζπει να είναι ςε μορφι PDF 
(όχι ςαρωμζνο αντίγραφο). 
 
 

https://diavgeia.gov.gr/legislation
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14.3 Ορκόσ χαρακτθριςμόσ των πράξεων προσ ανάρτθςθ, ςυμπλιρωςθ 
μεταδεδομζνων 

 
Οι πράξεισ που αναφζρονται ςτθν παρ. 4 άρκρου 2 του ν.3861/2010 αναρτϊνται 
αμελλθτί ςτο διαδίκτυο με μζριμνα του οργάνου που τισ εξζδωςε μζςω τθσ 
Εφαρμογισ Καταχϊριςθσ Νόμων και πράξεων. Ειδικότερα υπενκυμίηεται ότι: 
 

 Στθν κατθγορία «λοιπζσ κανονιςτικζσ πράξεισ» εντάςςονται αποκλειςτικά οι 
πράξεισ τθσ περ. 4, παρ. 4 άρκρου 2 ν.3861/2010. 

 Στθν κατθγορία «λοιπζσ ατομικζσ διοικθτικζσ πράξεισ» εντάςςονται μόνον οι 
ατομικζσ διοικθτικζσ πράξεισ, οι οποίεσ δθμοςιεφονται ςφμφωνα με ειδικι 
διάταξθ νόμου είτε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ είτε ςτον θμεριςιο τφπο, 
είτε ςτθν ιςτοςελίδα ι ςτο κατάςτθμα του φορζα. 

 Στθν κατθγορία «προχπολογιςμόσ» αναρτϊνται οι αποφάςεισ Ανάλθψθσ 
Υποχρζωςθσ. 

 Στθν κατθγορία «δαπάνεσ» καταχωρείται θ διοικθτικι πράξθ που 
οριςτικοποιεί τθν πλθρωμι κάκε επιμζρουσ δαπάνθσ και περιζχει το ακριβζσ 
ποςό που κα πλθρωκεί. 

 
Γενικότερα, απαιτείται κατά τθ ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων να καταβάλλεται κάκε 
δυνατι επιμζλεια για τθν πλιρθ, ορκι και ακριβι αποτφπωςθ του είδουσ και του 
περιεχομζνου κάκε πράξθσ.  
 

14.4 Εξαιρζςεισ πράξεων από τθν ανάρτθςθ 

 
Στο άρκρο 2 παρ.4 περ.4 προβλζπεται ότι ςτο «Στο διαδίκτυο αναρτϊνται: λοιπζσ 
πράξεισ κανονιςτικοφ χαρακτιρα με εξαίρεςθ τισ κανονιςτικζσ πράξεισ που αφοροφν 
τθν οργάνωςθ, διάρκρωςθ, ςφνκεςθ, διάταξθ, εφοδιαςμό και εξοπλιςμό των Ενόπλων 
Δυνάμεων τθσ Χϊρασ, κακϊσ και κάκε άλλθ πράξθ, θ δθμοςιοποίθςθ τθσ οποίασ 
προκαλεί βλάβθ ςτθν εκνικι άμυνα και αςφάλεια τθσ χϊρασ». Με τθν 
υπ’αρικμ.ΔΛΣΚΡΟ/Φ.8/οικ. 16752 από 22-7-2010 ερμθνευτικι εγκφκλιο ςτθν ωσ άνω 
διάταξθ προςτίκεται ότι «Είναι προφανζσ ότι ςτθν εξαίρεςθ αυτι υπόκεινται και οι 
πράξεισ που αφοροφν το Λιμενικό και Πυροςβεςτικό Σϊμα, κακϊσ και τθν Ελλθνικι 
Αςτυνομία». 
 
Κακϊσ θ ανάρτθςθ ςτο διαδίκτυο πράξεων που περιλαμβάνουν δεδομζνα 
προςωπικοφ χαρακτιρα ςυνιςτά επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων, πρζπει να 
λαμβάνεται υπόψθ θ ςχετικι νομοκεςία και ςυγκεκριμζνα οι ρυκμίςεισ του 
ν.2472/1997 (Α’ 50) για τθν προςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα. Θ ανάρτθςθ των πράξεων που αναφζρονται ςτο άρκρο 2 
ν.3861/2010 ςτο διαδίκτυο και θ οργάνωςθ τθσ αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν 
πραγματοποιείται με τθν επιφφλαξθ των κανόνων για τθν προςταςία του ατόμου από 
τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. 
 
Ειδικότερα, λόγω τθσ φφςθσ των δεδομζνων και τθσ ευρφτατθσ δθμοςιότθτασ που 
ςυνεπάγεται θ διαδικτυακι δθμοςιότθτα ο ν.3861/2010 απαγορεφει ρθτά τθν 
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ανάρτθςθ πράξεων ςτισ οποίεσ αναφζρονται ευαίςκθτα δεδομζνα προςωπικοφ, όπωσ 
αυτά ορίηονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία. Συγκεκριμζνα ςφμφωνα με το ιςχφον άρκρο 
2β του ν.2472/1997 ευαίςκθτα δεδομζνα είναι «τα δεδομζνα που αφοροφν ςτθ 
φυλετικι ι εκνικι προζλευςθ, ςτα πολιτικά φρονιματα, ςτισ κρθςκευτικζσ ι 
φιλοςοφικζσ πεποικιςεισ, ςτθ ςυμμετοχι ςε ςυνδικαλιςτικι οργάνωςθ, ςτθν υγεία, 
ςτθν κοινωνικι πρόνοια και ςτθν ερωτικι ηωι, ςτα ςχετικά με ποινικζσ διϊξεισ ι 
καταδίκεσ, κακϊσ και ςτθ ςυμμετοχι ςε ςυναφείσ με τα ανωτζρω ενϊςεισ 
προςϊπων». 
 
Επίςθσ, θ ανάρτθςθ των πράξεων πραγματοποιείται με τθν επιφφλαξθ κάκε 
απορριτου που προβλζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία, κακϊσ και των κανόνων 
πνευματικισ και βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ. 
 
Οι εξαιρζςεισ από τθν ανάρτθςθ πρζπει να εφαρμόηονται με ςυνζπεια αλλά και 
φειδϊ. Θ μθ ανάρτθςθ με επίκλθςθ των εξαιρζςεων αυτϊν πρζπει να αιτιολογείται. 
Σε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να γίνεται προςχθματικι, υπερβολικι ι καταχρθςτικι 
επίκλθςθ τθσ προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων ι των απορριτων για να 
περιορίηεται δραςτικά θ δθμοςιότθτα. 
 

14.5 Χρόνοσ ανάρτθςθσ – ιςχφσ πράξεων 

 
Θ ανάρτθςθ πρζπει να λαμβάνει χϊρα αμελλθτί, δθλαδι τάχιςτα και χωρίσ υπαίτια 
κακυςτζρθςθ. Θ αμελλθτί ανάρτθςθ επιβάλλεται, όχι απλϊσ για να εκπλθρωκεί ο 
ςκοπόσ του νόμου για ζγκαιρθ και ζγκυρθ πλθροφόρθςθ των πολιτϊν, διαφάνεια και 
αποτελεςματικό ζλεγχο τθσ διοικθτικισ δράςθσ, αλλά και επειδι ςε αρκετζσ 
περιπτϊςεισ πράξεων θ ανάρτθςθ ςυνιςτά προχπόκεςθ για τθν ιςχφ τουσ. 
 
Οι νόμοι και οι πράξεισ που είναι κατά νόμο δθμοςιευτζεσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ 
Κυβζρνθςθσ αναρτϊνται ευκφσ μόλισ γίνει γνωςτόσ ςτθν Υπθρεςία ο αρικμόσ του 
Φφλλου Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ ςτο οποίο κα δθμοςιευκοφν. Οι λοιπζσ πράξεισ 
αναρτϊνται μόλισ ολοκλθρωκεί θ διεκπεραίωςι τουσ από τθν οικεία υπθρεςία 
πρωτοκόλλου ι γραμματείασ. Αυτζσ οι πράξεισ δεν ιςχφον εάν δεν ζχουν λάβει 
Αρικμό Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ (Α.Δ.Α.). Αυτό ςθμαίνει ότι θ ιςχφσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ πράξθσ ςυναρτάται άμεςα με τθν ανάρτθςι τθσ ςτο διαδίκτυο, αφοφ θ 
ανάρτθςθ ανάγεται ςε όρο ιςχφοσ τθσ πράξθσ. Με τθν ωσ άνω διάταξθ ιςχυροποιείται 
ςθμαντικά το Ρρόγραμμα «Διαφγεια» και αποτρζπεται κάκε είδουσ καταςτρατιγθςθ 
τθσ υποχρζωςθσ των φορζων για αμελλθτί ανάρτθςθ. Οι αναρτθτζεσ πράξεισ όχι 
απλϊσ δεν εκτελοφνται, αλλά δεν ζχουν νομικι ιςχφ οφτε παράγουν ζννομα 
αποτελζςματα εάν δεν είναι αναρτθμζνεσ ςτο διαδίκτυο. 
 
Εάν ειδικι διάταξθ νόμου προβλζπει τθ δθμοςίευςθ ολόκλθρου του κειμζνου ι τθσ 
περίλθψθσ τθσ πράξθσ ςτον τφπο, ςτθν ιςτοςελίδα ι ςτο κατάςτθμα του φορζα, θ 
πράξθ ι θ περίλθψι τθσ αναρτάται ταυτόχρονα με τθν αποςτολι τθσ προσ 
δθμοςίευςθ. 
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Για τισ πράξεισ που περιζχουν πλθροφορία ςχετικά με διενζργεια ελζγχων, ο εκδότθσ 
κρίνει κατά περίπτωςθ το χρόνο τθσ ανάρτθςθσ, ϊςτε να μθν παρακωλφεται θ 
εκτζλεςθ τθσ πράξθσ και θ αποτελεςματικότθτα του ελζγχου. Ραρόμοια ιςχφουν για 
τισ πράξεισ ςυγκρότθςθσ ομάδων και επιτροπϊν για τισ οποίεσ ο εκδότθσ κρίνει ότι 
πρζπει να διατθρθκεί θ ανωνυμία των μελϊν τουσ. 
 

14.6 υςχετιςμόσ πράξεων – λανκαςμζνθ ανάρτθςθ – διαφορά ανθρτθμζνου 
εγγράφου με πρωτότυπο 

 
Στθν περίπτωςθ ςφνκετων διοικθτικϊν ενεργειϊν, θ εκάςτοτε υπόχρεθ για τθν 
ανάρτθςθ υπθρεςία υποχρεοφται να ςυςχετίηει τον Α.Δ.Α. τθσ πράξθσ που εκδίδει, με 
τον Α.Δ.Α. τθσ προθγοφμενθσ κατά ςειρά ζκδοςθσ πράξθσ τθσ ςφνκετθσ διοικθτικισ 
ενζργειασ. 
 
Σε περίπτωςθ που το κείμενο τθσ, κατά νόμο, δθμοςιευμζνθσ πράξθσ ςε Φ.Ε.Κ. δεν 
ταυτίηεται με το αντίςτοιχο κείμενο που είναι αναρτθμζνο ςτον οικείο διαδικτυακό 
τόπο, ιςχφει το κείμενο που ζχει κατά νόμο δθμοςιευκεί. 
 
Ωσ προσ τισ πράξεισ που δεν δθμοςιεφονται ςε Φ.Ε.Κ., ςτθν περίπτωςθ που υπάρχει 
διαφορά μεταξφ του κειμζνου που αναρτικθκε και του κειμζνου τθσ πράξθσ, ιςχφει το 
ανθρτθμζνο. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο εκδότθσ του εγγράφου οφείλει αμελλθτί να 
προβεί ςτισ αναγκαίεσ διορκϊςεισ ςτο κείμενο που ζχει αναρτθκεί (άρκρο 23 του 
ν.4210/2013 (Α’ 254)). 
 
Οι αναγκαίεσ διορκϊςεισ ςτο κείμενο που ζχει αναρτθκεί ςτον οικείο διαδικτυακό 
τόπο, ςε κάκε περίπτωςθ, γίνονται αμελλθτί, με ευκφνθ του οργάνου που ζχει 
εκδϊςει τθν πράξθ. 
 
Κατά τθ διαδικαςία ανάρτθςθσ πράξθσ που τροποποιεί αναρτθμζνθ διοικθτικι πράξθ, 
γίνεται υποχρεωτικά καταχϊριςθ του Α.Δ.Α. τθσ τροποποιοφμενθσ πράξθσ. Ραρόμοια 
ιςχφουν ςε περιπτϊςεισ ανάκλθςθσ ι ορκισ επανάλθψθσ αναρτθμζνθσ πράξθσ. 
 
Σε περίπτωςθ ανάρτθςθσ λανκαςμζνου εγγράφου, πραγματοποιείται αμελλθτί 
ανάκλθςθ τθσ ανάρτθςθσ, με ταυτόχρονθ ςυμπλιρωςθ επαρκοφσ αιτιολογίασ. Θ 
πράξθ, τθσ οποίασ θ ανάρτθςθ ανακλικθκε, απενεργοποιείται και παφει θ 
δθμοςίευςι τθσ, ενϊ θ ειδικι αιτιολογία εμφανίηεται ωσ αποτζλεςμα αναηιτθςθσ τθσ 
ανακλθκείςασ ανάρτθςθσ. 
 

14.7 υναρμόδιοι φορείσ ζκδοςθσ πράξθσ 

 
Σε περίπτωςθ ςυναρμοδιότθτασ, θ πράξθ αναρτάται με μζριμνα των ςυναρμοδίων ςε 
όλουσ τουσ αντίςτοιχουσ Δικτυακοφσ Τόπουσ των Φορζων. Για τθν αποφυγι 
πολλαπλισ καταχϊριςθσ του ίδιου εγγράφου και απόδοςθσ διαφορετικϊν Αρικμϊν 
Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ (Α.Δ.Α.) για τθν ίδια πράξθ, θ διαδικαςία καταχϊριςθσ ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ είναι θ ακόλουκθ: «Ο φορζασ, που είχε τθν πρωτοβουλία 
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ζκδοςθσ τθσ πράξθσ, καταχωρεί αυτι ςτο δικό του διαδικτυακό τόπο ειδικοφ ςκοποφ. 
Μόλισ του γνωςτοποιθκεί ο Α.Δ.Α. από τθν εφαρμογι του προγράμματοσ Διαφγεια, 
οφείλει να τον καταγράψει ςτα ακριβι αντίγραφα τθσ απόφαςθσ και να τα 
κοινοποιιςει άμεςα ςτουσ ςυναρμόδιουσ φορείσ ϊςτε και εκείνοι να ολοκλθρϊςουν 
τθν, κατά το νόμο, υποχρζωςι τουσ για ανάρτθςθ τθσ πράξθσ ςτο πρόγραμμα 
Διαφγεια. Με τθ λιψθ του ακριβοφσ αντιγράφου, ο κακζνασ από τουσ υπόλοιπουσ 
ςυναρμόδιουσ φορείσ ειςάγει ςτθν εφαρμογι τον Α.Δ.Α. του εγγράφου, όπωσ ακριβϊσ 
αυτόσ του κοινοποιικθκε, το ςφνδεςμο (link) τθσ ανάρτθςθσ τθσ πράξθσ ςτο Διαφγεια, 
κακϊσ και όποια ςυμπλθρωματικά περιγραφικά ςτοιχεία του εγγράφου του 
ηθτοφνται, ενϊ δεν απαιτείται από αυτοφσ θ επανυποβολι του θλεκτρονικοφ αρχείου 
(PDF) τθσ πράξθσ». 
 
Για τθν ανάρτθςθ μιασ Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ ο επιςπεφδων φορζασ επιλζγει 
ωσ είδοσ πράξθσ "κανονιςτικι" ι "λοιπζσ ατομικζσ διοικθτικζσ πράξεισ". Στθ ςυνζχεια 
επιλζγει ωσ τφπο πράξθσ "κοινι υπουργικι απόφαςθ" και ςυμπλθρϊνει τουσ 
ςυναρμόδιουσ φορείσ. Θ πράξθ αναρτάται ςε πολλαπλοφσ φορείσ με τον ίδιο Α.Δ.Α.. 
 

14.8 Χριςθ του Α.Δ.Α. για μείωςθ γραφειοκρατίασ 

 
Κατά τον αναςχεδιαςμό για τθν απλοφςτευςθ των υφιςτάμενων διοικθτικϊν 
διαδικαςιϊν, ςε ό,τι αφορά ςτθ διακίνθςθ των αναρτθμζνων πράξεων, οι Υπθρεςίεσ 
οφείλουν να κάνουν χριςθ του Α.Δ.Α..  
 
Επίςθσ, οι πολίτεσ μποροφν να επικαλοφνται ςτισ ςυναλλαγζσ τουσ με τισ δθμόςιεσ 
υπθρεςίεσ τα αναρτθμζνα ζγγραφα, χωρίσ να απαιτείται θ υποβολι και θ επικφρωςι 
τουσ. Αρκεί θ επίκλθςθ του Α.Δ.Α. τθσ πράξθσ για τθν αυτεπάγγελτθ αναηιτθςι τουσ 
από τουσ δθμόςιουσ φορείσ. Ομοίωσ οι Υπθρεςίεσ μποροφν να κάνουν χριςθ του 
αρικμοφ διαδικτυακισ ανάρτθςθσ (Α.Δ.Α.) τόςο κατά τθ διεκπεραίωςθ υποκζςεων 
των διοικοφμενων όςο και κατά τθν επικοινωνία μεταξφ των φορζων (άρκρο 23 του 
ν.4210/2013 (Α’ 254)). 
 

14.9 Αςφάλεια κατά τθ χριςθ τθσ εφαρμογισ καταχϊριςθσ νόμων και πράξεων 

 
Θ πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι καταχϊριςθσ νόμων και πράξεων επιτρζπεται μόνον ςε 
εξουςιοδοτθμζνουσ υπαλλιλουσ κάκε υπόχρεου φορζα. Στουσ υπαλλιλουσ αυτοφσ 
χορθγοφνται κωδικοί πρόςβαςθσ ςτθν εφαρμογι (όνομα χριςτθ και ςυνκθματικόσ 
κωδικόσ), θ χριςθ των οποίων και μόνον επιτρζπει τεχνικϊσ τθν πρόςβαςθ και χριςθ 
τθσ εφαρμογισ. 
 
Κάκε χριςτθσ που ςυνδζεται ςτθν Εφαρμογι Καταχϊρθςθσ Νόμων πρζπει να 
εξαςφαλίηει το απόρρθτο των κωδικϊν του και είναι υπεφκυνοσ για όλεσ τισ πράξεισ 
που διενεργοφνται με τουσ προςωπικοφσ του κωδικοφσ πρόςβαςθσ. Κάκε χριςτθσ 
οφείλει να μεταβάλλει τον κωδικό πρόςβαςθσ, που του ζχει αποδοκεί, κατά τθν 
πρϊτθ είςοδό του ςτθν εφαρμογι αλλά και περιοδικά για λόγουσ αςφαλείασ. 
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Στο πλαίςιο τθσ ςυντιρθςθσ των εφαρμογϊν του Ρρογράμματοσ «Διαφγεια» 
απενεργοποιοφνται τακτικά οι λογαριαςμοί των χρθςτϊν που δεν ζχουν ςυνδεκεί 
ςτθν Εφαρμογι Καταχϊριςθσ Νόμων και πράξεων για διάςτθμα μεγαλφτερο των ζξι 
μθνϊν. Σε περίπτωςθ ανάγκθσ επαναςφνδεςθσ, ο «διαχειριςτισ» τθσ εφαρμογισ 
ενεργοποιεί τθν ανάκτθςθ πρόςβαςθσ αποδίδοντασ ςτο χριςτθ νζο κωδικό 
πρόςβαςθσ. 
 
Το προςωπικό που ζχει αναλάβει ρόλο «διαχειριςτι» του προγράμματοσ «Διαφγεια» 
οφείλει, βάςει τθσ υπ’αρικμ.1016/6/307-μηϋ από 7-9-2011 εγκυκλίου διαταγισ, να 
κρατά αρχείο με τα ςτοιχεία των «χρθςτϊν» του προγράμματοσ και να προβαίνει, 
εφόςον απαιτείται, ςε επικαιροποίθςθ αυτϊν και ενθμζρωςθ τθσ Ομάδασ Διαχείριςθσ 
Ζργου (Ο.Δ.Ε.) ςε περίπτωςθ απαλλαγισ από το κακικον τθσ ανάρτθςθσ ι 
δθμιουργίασ νζου «χριςτθ».  
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15. Κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ 
πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων 
αντιγράφων εγγράφων 

 

15.1 Ειςαγωγι 

 
Με τισ διατάξεισ του ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ, 
Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ», καταργείται θ 
υποχρζωςθ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων από τουσ 
ενδιαφερόμενουσ, ςτο ςφνολο των ςυναλλαγϊν τουσ με το Δθμόςιο Τομζα. 
 
Στο πεδίο εφαρμογισ των υπόχρεων φορζων περιλαμβάνονται το Δθμόςιο, οι Ο.Τ.Α., 
τα Ν.Ρ.Δ.Δ., τα Δικαςτιρια όλων των βακμϊν, τα Ν.Ρ.Λ.Δ. που ανικουν ςτο κράτοσ ι 
επιχορθγοφνται τακτικϊσ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, από κρατικοφσ πόρουσ, 
κατά 50% τουλάχιςτον του ετιςιου προχπολογιςμοφ τουσ, οι δθμόςιεσ επιχειριςεισ 
και οι οργανιςμοί που προβλζπονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν.3429/2005 (Α’ 
314), κακϊσ και τα νομικά πρόςωπα και οι επιχειριςεισ των Ο.Τ.Α. (ΔΛΑΔΛΡΥΔ/ΤΣΡΕΑΔ 
φ.15/οικ.13033 από 5-5-2015 εγκφκλιοσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ 
Αναςυγκρότθςθσ (Α.Δ.Α. Ψ6Φ465ΦΚΕ-ΥΚΨ)). 
 

15.2 Ζγγραφα που γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 

 
Με το άρκρο 1 του ωσ άνω νόμου καταργείται, εφεξισ, θ υποχρζωςθ υποβολισ 
πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων των εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από τισ 
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ που υπάγονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ και 
πλζον το Δθμόςιο υποχρεοφται να αποδζχεται τα απλά, ευανάγνωςτα 
φωτοαντίγραφα πρωτοτφπων εγγράφων ι ακριβϊν αντιγράφων. 
 
Αντίςτοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωςτα φωτοαντίγραφα 
ιδιωτικϊν εγγράφων, εφόςον τα ζγγραφα αυτά ζχουν επικυρωκεί αρχικά από 
δικθγόρο, κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν 
εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ που εμπίπτουν ςτθ 
ρφκμιςθ (π.χ. απολυτιριο ιδιωτικοφ λυκείου που φζρει τθ κεϊρθςθ τθσ αρμόδιασ 
Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Υπουργείου Ραιδείασ και 
Κρθςκευμάτων, ιατρικι γνωμάτευςθ που φζρει κεϊρθςθ από αρμόδιο ελεγκτι 
ιατρό). 
 
Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινι φωτοαντίγραφα αλλοδαπϊν 
εγγράφων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα ζγγραφα αυτά ζχουν επικυρωκεί πρωτίςτωσ 
από δικθγόρο. 
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Περαιτζρω, με τισ ανωτζρω διατάξεισ καταργείται θ υποβολι απλϊν αντιγράφων 
εγγράφων, ςυνοδευόμενων από τθν υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/1986, ςτθν 
οποία ο ενδιαφερόμενοσ βεβαίωνε τθν ακρίβεια των ςτοιχείων. 
 
Με τθν πάροδο τριϊν μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ του ανωτζρω νόμου, καταργείται θ 
απαίτθςθ υποβολισ πρωτοτφπων εγγράφων ακόμα και για τισ διαδικαςίεσ εκείνεσ 
που τοφτο προβλεπόταν ρθτά από τθν κείμενθ νομοκεςία. 
 
Θ απαίτθςθ αυτι μπορεί να διατθρθκεί μόνο για εξαιρετικοφσ λόγουσ με τθν ζκδοςθ 
ςχετικισ Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ, εντόσ του ανωτζρω χρονικοφ διαςτιματοσ. 
 

15.3 Δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ των φωτοαντιγράφων που υποβλικθκαν 

 
Οι υπθρεςίεσ και οι φορείσ, ςτουσ οποίουσ υποβάλλονται τα φωτοαντίγραφα, κατά τα 
ανωτζρω, οφείλουν να διενεργοφν δειγματολθπτικό ζλεγχο, ανά τρίμθνο, ςε ποςοςτό 
τουλάχιςτον πζντε τοισ εκατό (5%) του ςυνόλου των φωτοαντιγράφων που ζχουν 
κατατεκεί. Και τοφτο επειδι θ υποβολι απλϊν, ευανάγνωςτων φωτοαντιγράφων, ςτο 
πλαίςιο μιασ διοικθτικισ ι άλλθσ διαδικαςίασ, επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του 
πολίτθ ι τθσ επιχείρθςθσ, περί τθσ ακρίβειασ και εγκυρότθτασ των υποβαλλόμενων 
φωτοαντιγράφων, εξιςϊνεται δθλαδι ουςιαςτικά με τθν υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 
1599/1986. Ζκαςτθ Υπθρεςία μεριμνά ϊςτε τα αποτελζςματα του δειγματολθπτικοφ 
ελζγχου τον οποίο διενεργεί, να τθροφνται ςε ζντυπθ μορφι και να είναι διακζςιμα 
προσ επίδειξθ για τθν απόδειξθ εκπλιρωςθσ τθσ υποχρζωςθσ διενζργειασ τθσ 
διαδικαςίασ αυτισ, ςε ενδεχόμενο ςχετικό ζλεγχο. 
 
Με τθν υπ’ αρικμ. ΔΛΑΔΛΡΥΔ/ Φ. 15/οικ.28580 από 11-11-2014 εγκφκλιο του 
Υπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, 
επιςθμαίνεται ότι ο δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ των φορζων διενεργείται με τθ 
ςυνδρομι των υπθρεςιϊν ι των φορζων που εξζδωςαν τα πρωτότυπα ζγγραφα. 
Συγκεκριμζνα, ο φορζασ που διενεργεί τον ζλεγχο οφείλει να επικοινωνεί με τθν 
εκδοφςα αρχι (π.χ. Λθξιαρχείο, Ρανεπιςτιμιο, Αςφαλιςτικό φορζα, κ.λπ.) με κάκε 
πρόςφορο τρόπο και κατά προτίμθςθ με το λιγότερο γραφειοκρατικό μζςο 
(πρωτίςτωσ με e-mail ι τθλζφωνο και δευτερευόντωσ με fax ι διοικθτικι 
αλλθλογραφία), προκειμζνου να επαλθκεφςει τθν ακρίβεια των ςτοιχείων που 
εμπεριζχονται ςτα υπό ζλεγχο φωτοαντίγραφα. Στισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ 
διαπιςτωκεί παραποιθμζνο ι πλαςτό φωτοαντίγραφο, όχι μόνο επιβάλλονται οι 
κυρϊςεισ του ν.1599/1986 ι άλλεσ ποινικζσ κυρϊςεισ, αλλά ανακαλείται αμζςωσ και 
θ διοικθτικι ι άλλθ πράξθ, για τθν ζκδοςθ τθσ οποίασ χρθςιμοποιικθκαν τα 
φωτοαντίγραφα αυτά. 
 
Δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ δεν διενεργείται ςτα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται 
ςτισ διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ/ διοριςμοφ προςωπικοφ, διότι οι Υπθρεςίεσ, ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του άρκρου 28 του ν.4305/2014 (Α’ 237), υποχρεοφνται πριν από τθν 
υπογραφι τθσ πράξεωσ διοριςμοφ ι προςλιψεωσ του προςωπικοφ που διορίηεται/ 
προςλαμβάνεται, να διενεργοφν υποχρεωτικά αυτεπάγγελτο ζλεγχο τθσ γνθςιότθτασ 
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των δικαιολογθτικϊν που ζχει υποβάλει ο υποψιφιοσ και που είναι απαραίτθτα για 
το διοριςμό/ πρόςλθψι του ι επθρεάηουν οπωςδιποτε τθν κατάταξι του κατά τθ 
διαδικαςία πρόςλθψθσ ι τθ βακμολογικι και μιςκολογικι κατάταξι του μετά τθν 
πρόςλθψθ (ΔΛΑΔΛΡΥΔ/ΤΣΡΕΑΔ φ.15/οικ.13033 από 5-5-2015 εγκφκλιοσ του 
Υπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ (Α.Δ.Α. Ψ6Φ465ΦΚΕ-
ΥΚΨ)). 

15.4 υχνζσ ερωτιςεισ 

15.4.1 Ροιεσ υπθρεςίεσ και φορείσ υποχρεοφνται να εφαρμόςουν τθ ρφκμιςθ; 

 
Θ ρφκμιςθ εφαρμόηεται ςτο Δθμόςιο, τουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, τα Δικαςτιρια όλων των βακμϊν, τα 
νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου που ανικουν ςτο κράτοσ ι επιχορθγοφνται 
τακτικϊσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ από κρατικοφσ πόρουσ κατά 50% 
τουλάχιςτον του ετιςιου προχπολογιςμοφ τουσ, τισ δθμόςιεσ επιχειριςεισ και τουσ 
οργανιςμοφσ που προβλζπονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν.3429/2005 (Α’ 
314), κακϊσ και ςτα νομικά πρόςωπα και τισ επιχειριςεισ των Ο.Τ.Α.. 
 
ΛΛΣΤΑ ΥΡΟΧΕΩΝ ΦΟΕΩΝ* 
http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/20140514_lista_forewn.xls  
*Ο εν λόγω κατάλογοσ  επικαιροποιείται διαρκϊσ 
 

15.4.2 Ρότε άρχιςε να ιςχφει θ ρφκμιςθ; 

 
Από τθ δθμοςίευςι του νόμου ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, δθλαδι από 26-3-
2014. 
 

15.4.3 Σε ποιεσ ςυναλλαγζσ αφορά θ ρφκμιςθ; 

 
Θ ρφκμιςθ αφορά ςτο ςφνολο των ςυναλλαγϊν των ενδιαφερομζνων με το Δθμόςιο 
και δεν επιφζρει αλλαγζσ ςτθ μεταξφ των Δθμοςίων Υπθρεςιϊν αλλθλογραφία. 
(ΔΛΣΚΡΟ/Φ.15/13200/5-6-2014) 
 

15.4.4 Θ νζα ρφκμιςθ εφαρμόηεται ςτισ Ανεξάρτθτεσ Διοικθτικζσ Αρχζσ; 

 
Ναι, οι Ανεξάρτθτεσ Διοικθτικζσ Αρχζσ, όπωσ το ΑΣΕΡ, υποχρεοφνται να εφαρμόςουν 
τθ ρφκμιςθ. 
 

15.4.5 Ρϊσ υποβάλλονται πλζον τα αντίγραφα εγγράφων ςτουσ υπόχρεουσ φορείσ; 

 
Ζγγραφα εκδοκζντα από τουσ υπόχρεουσ φορείσ 

http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/20140514_lista_forewn.xls
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Οι υπόχρεοι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται, πλζον, τα απλά, ευανάγνωςτα 
αντίγραφα των πρωτοτφπων εγγράφων που ζχουν εκδϊςει οι υπθρεςίεσ και φορείσ 
που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ ρφκμιςθσ ι των ακριβϊν αντιγράφων τουσ.  
 
Ιδιωτικά και αλλοδαπά ζγγραφα 
Οι υπόχρεοι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται, πλζον, τα απλά, ευανάγνωςτα 
αντίγραφα των ιδιωτικϊν και αλλοδαπϊν εγγράφων, εφόςον τα ζγγραφα αυτά ζχουν 
επικυρωκεί προθγουμζνωσ από δικθγόρο. 
 
Ιδιωτικά ζγγραφα που φζρουν κεϊρθςθ από τουσ υπόχρεουσ φορείσ 
Οι υπόχρεοι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται, πλζον, τα απλά, ευανάγνωςτα 
αντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από τισ 
υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ ρφκμιςθσ (λ.χ. 
άδεια οικοδομισ που φζρει κεϊρθςθ από αςτυνομικι αρχι, απολυτιριο ιδιωτικοφ 
λυκείου που ζχει κεωρθκεί από τθν οικεία Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
του Υπ. Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, ιατρικι γνωμάτευςθ ιδιϊτθ ιατροφ που φζρει 
κεϊρθςθ από αρμόδιο ελεγκτι ιατρό). 
 

15.4.6 Σε ποιεσ περιπτϊςεισ οι διοικθτικζσ αρχζσ και τα ΚΕΡ εξακολουκοφν να 
επικυρϊνουν αντίγραφα εγγράφων; 

 
Οι διοικθτικζσ αρχζσ και τα ΚΕΡ εξακολουκοφν να επικυρϊνουν αντίγραφα από το 
πρωτότυπο ι από το ακριβζσ αντίγραφο τθσ διοικθτικισ αρχισ (όπωσ ορίηεται ςτο 
άρκρο 1 του ν.2690/1999 (Α’ 45) που το εξζδωςε, μόνο ςτθν περίπτωςθ που αυτά 
υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο ςε φορείσ που δεν εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ 
τθσ εν λόγω ρφκμιςθσ (λ.χ. πολίτθσ ηθτά τθν επικφρωςθ αντιγράφου του δελτίου 
αςτυνομικισ ταυτότθτασ προκειμζνου να το υποβάλει ςε: α. τράπεηα, .β ιδιωτικι 
εταιρεία, γ. ςυμβολαιογράφο). Επίςθσ, εξακολουκοφν να ηθτοφν επικυρωμζνα 
αντίγραφα εγγράφων (ι πρωτότυπα ζγγραφα) θ Μεταφραςτικι Υπθρεςία του 
Υπουργείου Εξωτερικϊν όταν το ζγγραφο προςκομίηεται για μετάφραςθ, δεδομζνου 
ότι οι διαδικαςίεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ Υπθρεςίασ απορρζουν ςτθν πλειονότθτά τουσ 
από διεκνείσ ςυμβάςεισ και τα εν λόγω ζγγραφα υποβάλλονται για χριςθ ςτθν 
αλλοδαπι, τα νομικά πρόςωπα τθσ παρ. 3 του άρκρου 68 του ν.4235/2014 (Α’ 32), 
ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνονται τα εκκλθςιαςτικά νομικά πρόςωπα (Εκκλθςία τθσ 
Ελλάδοσ, Μθτροπόλεισ αυτισ, Ενορίεσ μετά των Ενοριακϊν τουσ Ναϊν, Μονζσ, 
Αποςτολικι Διακονία, Λερά Αρχιεπιςκοπι Κριτθσ και Μθτροπόλεισ αυτισ, κ.ά.), κακϊσ 
επίςθσ τα ζγγραφα που προςκομίηονται για δικαςτικι χριςθ υποβάλλονται ςε 
επικυρωμζνα αντίγραφα (ι ςε πρωτότυπθ μορφι). 

15.4.7 Ενζργειεσ αρχϊν και Υπθρεςιϊν που επικυρϊνουν αντίγραφα εγγράφων. 

 
Οι υπάλλθλοι των Διοικθτικϊν Αρχϊν και των ΚΕΡ που ζχουν ςτθν αρμοδιότθτά τουσ 
τθ διαδικαςία τθσ επικφρωςθσ αντιγράφων εγγράφων, κα πρζπει να ρωτοφν τον 
ενδιαφερόμενο ποφ κα υποβάλει το εν λόγω αντίγραφο, προκειμζνου, εν ςυνεχεία, 
να προβοφν ςτθν επικφρωςθ ι μθ του προςκομιηόμενου αντιγράφου, με βάςθ τθ νζα 
ρφκμιςθ. Ο υπάλλθλοσ κα αρκείται ςτθν προφορικι διλωςθ του πολίτθ. 
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15.4.8 Επικυρϊνεται αντίγραφο εγγράφου όταν ο ενδιαφερόμενοσ δθλϊςει ότι το 
κζλει για το αρχείο του; 

 
Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ δεν κα προβαίνει ςτθν επικφρωςθ αντιγράφου εγγράφου, 
ςτθν περίπτωςθ που ο πολίτθσ δθλϊςει ότι το «κζλει για το αρχείο του». 
 

15.4.9 Διακίνθςθ εγγράφων με τθλεομοιοτυπία. 

 
Τα ζγγραφα τα οποία διακινοφνται με τθλεομοιοτυπία μεταξφ των Υπθρεςιϊν του 
Δθμοςίου, των Ν.Ρ.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. αϋ και βϋ βακμοφ, πλζον δεν επικυρϊνονται 
από τον εξουςιοδοτθμζνο υπάλλθλο τθσ Υπθρεςίασ προσ τθν οποία αποςτζλλονται 
είτε αυτά πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν από τθν ίδια τθν παραλαμβάνουςα 
Υπθρεςία είτε αυτά πρόκειται να χορθγθκοφν ςτον ενδιαφερόμενο πολίτθ, ο οποίοσ 
ςτθ ςυνζχεια κα τα προςκομίςει ςε υπθρεςίεσ και φορείσ που υπάγονται ςτο 
ρυκμιςτικό πεδίο του ν.4250/2014. 
 
Ζγγραφα τα οποία -κατά τα ανωτζρω- διακινοφνται με τθλεομοιοτυπία μεταξφ των 
Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου, των Ν.Ρ.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. αϋ και βϋ βακμοφ 
επικυρϊνονται από τον εξουςιοδοτθμζνο υπάλλθλο τθσ Υπθρεςίασ προσ τθν οποία 
αποςτζλλονται μόνο ςτθν περίπτωςθ που αυτά κα χορθγθκοφν ςε πολίτθ, ο οποίοσ 
ακολοφκωσ κα τα υποβάλει ςε ιδιωτικοφσ φορείσ που δεν εμπίπτουν ςτουσ 
αναφερόμενουσ ςτθν προαναφερκείςα περίπτωςθ. 
 

15.4.10 Θ νζα ρφκμιςθ τροποποιεί τισ διαδικαςίεσ χοριγθςθσ τθσ 
επιςθμείωςθσ (Apostille) τθσ Σφμβαςθσ τθσ Χάγθσ ι τθσ προξενικισ κεϊρθςθσ; 

 
Θ νζα ρφκμιςθ δεν επιφζρει καμία αλλαγι ςτισ διαδικαςίεσ χοριγθςθσ τθσ 
επιςθμείωςθσ (apostille) τθσ Σφμβαςθσ τθσ Χάγθσ (ν.1497/1984) ι τθσ προξενικισ 
κεϊρθςθσ που τίκενται ςτο πρωτότυπο ι ςτο ακριβζσ αντίγραφο είτε των εγγράφων 
που υποβάλλονται ςε φορζα τθσ αλλοδαπισ είτε των αλλοδαπϊν εγγράφων που 
υποβάλλονται εν ςυνεχεία ςτθ Χϊρα μασ. (29446 από 20-8-2014 εγκφκλιοσ 
Υπουργείου Εςωτερικϊν) 
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16. Ραραρτιματα 
 

16.1 Εγκφκλιεσ Διαταγζσ 
 
ΔΙΚΠΟ/Φ.15/3726/2-5-2006 
 
EΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ     Ακινα, 2-5-2006 
ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΕΣΩΤΕΛΚΩΝ, ΔΘΜΟΣΛΑΣ    
ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ & ΑΡΟΚΕΝΤΩΣΘΣ       
ΓΕΝΛΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ ΔΘΜΟΣΛΑΣ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ 
ΚΑΛ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΔΛΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ 
ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘΣ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΩΝ 
ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΥΣ-ΡΟΛΛΤΘ  
ΤΜΘΜΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΡΟΛΛΤΩΝ       
Ταχ.Δ/νςθ: Βας. Σοφίασ 15             ΡΟΣ:  

           
ΤΟ ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑΣ ΚΑΛ  ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ 
ΓΕΝΛΚΘ Δ/ΝΣΘ Δ/ΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘΣ 
Δ/ΝΣΘ ΟΓΑΝΩΣΘΣ 
ΤΜΘΜΑ Δϋ 
Λεωχάρουσ 2, 101 84, Ακινα 
            

Ταχ.Κϊδ. 106 74, Ακινα 
Ρλθροφορίεσ: Κ. Σκλαπάνθσ 
Τθλ.: 210 - 3393106  
FAX: 210 - 3393100 
e-mail: kep-com13@syzefxis.gov.gr 
  
 
Κζμα : Χοριγθςθ αντιγράφων εγγράφων και βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ. 
Σχετ. : Το αρικμ. 1017274 / 187 / 0006Δ / 21.2.06 ζγγραφό ςασ. 
 
Σε απάντθςθ του ανωτζρω ςχετικοφ, αναφορικά με τθ χοριγθςθ αντιγράφων εγγράφων και τθ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ, ςασ διευκρινίηουμε τα εξισ: 
   
Α. Ρροχπόκεςθ για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ ςε αντίγραφα  ιδιωτικϊν εγγράφων που φυλάςςονται ςτισ 
Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ,  αποτελεί, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 5 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (Ν. 2690 / 99), όπωσ 
ιςχφει, θ φπαρξθ ειδικοφ εννόμου ςυμφζροντοσ κακϊσ και θ ςυνάφεια των εγγράφων με υπόκεςθ του αιτοφντοσ, που εκκρεμεί ι 
ζχει διεκπεραιωκεί από τθν Υπθρεςία, ςτθν οποία υποβάλλεται το ςχετικό αίτθμα. Τα ζγγραφα χορθγοφνται με τθν επιφφλαξθ 
των εξαιρζςεων των παραγράφων 3 και 5 του ίδιου ωσ άνω άρκρου. 
 
Σφμφωνα με τθν αρικμ. 620 / 1999 γνωμοδότθςθ του Εϋ Τμιματοσ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ, θ ανωτζρω ζννοια του 
ειδικοφ εννόμου ςυμφζροντοσ είναι αυτι του άρκρου 902 του Αςτικοφ Κϊδικα, ςφμφωνα με το οποίο: ‘‘'Πποιοσ ζχει ζννομο 
ςυμφζρον να  πλθροφορθκεί  το  περιεχόμενο  ενόσ  εγγράφου  που βρίςκεται ςτθν κατοχι άλλου ζχει δικαίωμα να απαιτιςει 
τθν επίδειξθ ι και αντίγραφό του, αν το ζγγραφο  ςυντάχκθκε  για το  ςυμφζρον  αυτοφ  που το ηθτεί, ι πιςτοποιεί ζννομθ ςχζςθ 
που αφορά  και αυτόν, ι ςχετίηεται με  διαπραγματεφςεισ  που  ζγιναν  ςχετικά  με τζτοια  ζννομθ  ςχζςθ είτε απευκείασ από τον 
ίδιο είτε για το ςυμφζρον του, με τθ μεςολάβθςθ τρίτου.’’  Ραραδείγματα τζτοιων εγγράφων ςυνιςτοφν οι διακικεσ, τα ζγγραφα 
πωλιςεωσ, μιςκϊςεωσ, τα εταιρικά ςυμβόλαια, τα ςχζδια ςυμβάςεωσ κ.α. 
 
Συνεπϊσ, κατά τθν άποψθ τθσ Υπθρεςίασ μασ, το αίτθμα χοριγθςθσ αντιγράφου εγγράφου για δικαςτικι χριςθ, εμπίπτει ςτθν 
κατθγορία του ειδικοφ εννόμου ςυμφζροντοσ, κατά τα ανωτζρω.  
 
Β.  Ωσ προσ το δεφτερο ερϊτθμά ςασ, ςασ γνωρίηουμε ότι ςφμφωνα με το άρκρο 36 του Ν. 2683 / 1999: ‘‘1. Ο υπάλλθλοσ δεν 
επιτρζπεται είτε ατομικϊσ είτε ωσ μζλοσ ςυλλογικοφ οργάνου να αναλαμβάνει τθν επίλυςθ ηθτιματοσ ι να ςυμπράττει ςτθν 
ζκδοςθ πράξεων, εάν ο ίδιοσ ι ςφηυγόσ του ι ςυγγενισ του εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ ζωσ και τον τρίτο βακμό ι πρόςωπο με το 
οποίο τελεί ςε ςχζςθ ιδιαίτερθσ φιλίασ ι ζχκρασ ζχει πρόδθλο ςυμφζρον ςτθν ζκβαςθ τθσ υπόκεςθσ.  2. Θ παράβαςθ τθσ 
διάταξθσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου αποτελεί λόγο ακυρϊςεωσ τθσ ςχετικισ διοικθτικισ πράξθσ.  3. Υπάλλθλοι που είναι 
ςφηυγοι ι ςυγγενείσ μεταξφ τουσ ζωσ και τον τρίτο βακμό εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ δεν επιτρζπεται να είναι μζλθ του ίδιου 
ςυλλογικοφ οργάνου.’’ 
 
Συνεπϊσ, υπάλλθλοσ Διοικθτικισ Αρχισ ι Κζντρου Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν, που ζχει τθν αρμοδιότθτα να προβαίνει ςτθ βεβαίωςθ 
του γνθςίου τθσ υπογραφισ, δεν νομιμοποιείται να βεβαιϊνει το γνιςιο τθσ δικισ του υπογραφισ, ςε εξουςιοδότθςθ, ωσ 
εξουςιοδοτϊν πρόςωπο, οφτε όμωσ και ςε εξουςιοδότθςθ τρίτου, ωσ εξουςιοδοτοφμενοσ.  
 
Ρρόδθλο είναι ότι θ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ κα γίνει είτε από τον κατά νόμο αναπλθρωτι του εν λόγω υπαλλιλου 
είτε από υπάλλθλο άλλθσ Διοικθτικισ Αρχισ. 
 
Με εντολι Υφυπουργοφ 
Θ Ρροϊςταμζνθ τθσ Διεφκυνςθσ 
Ουρανία Ψωμιάδου 
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ΔΙΚΠΟ/Φ.16/6228_3715/19-4-2005 
 
EΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ     Ακινα,    19 -  4 -  2005 
ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΕΣΩΤΕΛΚΩΝ, ΔΘΜΟΣΛΑΣ    
ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ & ΑΡΟΚΕΝΤΩΣΘΣ       
ΓΕΝΛΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ ΔΘΜΟΣΛΑΣ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ 
ΚΑΛ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΔΛΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ 
ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘΣ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΩΝ 
ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΥΣ-ΡΟΛΛΤΘ   
Ταχ.Δ/νςθ: Βας. Σοφίασ 15           ΡΟΣ:  

ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑΣ ΚΑΛ  ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ 
ΕΛΔΛΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΚΟΛΝΩΝΛΑ ΤΘΣ ΡΛΘΟΦΟΛΑΣ 
ΥΡΘΕΣΛΑ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ‘‘ΚΟΛΝΩΝΛΑ ΤΘΣ 
ΡΛΘΟΦΟΛΑΣ’’ 
ΜΟΝΑΔΑ Γϋ(ΕΛΕΓΧΟΥ) 
Βουλισ και Ν. Νικοδιμου 11, 105 57, Ακινα 

Ταχ.Κϊδ. 106 74, Ακινα 
Ρλθροφορίεσ: Κ. Σκλαπάνθσ 
Τθλ.: 210 - 3393106  
FAX: 210 - 3393100 
e-mail: kep-com13@syzefxis.gov.gr 
  
 
Κζμα : Χοριγθςθ αντιγράφων εγγράφων. 
 
Σε απάντθςθ των από 11.4.05, 30.3.05 και 24.2.2005 ερωτθμάτων ςασ, με κζμα ‘‘Υποχρζωςθ Κοινοποίθςθσ Εγγράφων’’, ςασ 
πλθροφοροφμε τα εξισ:  
 
1. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του ν. 2690 / 99 (‘‘Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ’’ -  ΦΕΚ 45, τ.Αϋ, 9-3-1999): 
 
1.1 Κάκε ενδιαφερόμενοσ ζχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνϊςθ των διοικθτικϊν εγγράφων, φςτερα από γραπτι αίτθςι του, 
χωρίσ να είναι υποχρεωμζνοσ να κεμελιϊςει ζννομο ςυμφζρον.  
 
1.2 Πποιοσ ζχει ειδικό ζννομο ςυμφζρον δικαιοφται, φςτερα από γραπτι αίτθςι του, να λαμβάνει γνϊςθ των ιδιωτικϊν 
εγγράφων που φυλάςςονται ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και είναι ςχετικά με υπόκεςι του θ οποία εκκρεμεί ςε αυτζσ ι  ζχει 
διεκπεραιωκεί από αυτζσ.  
 
2. Το προαναφερόμενο δικαίωμα δεν υφίςταται ςτισ περιπτϊςεισ που το ζγγραφο αφορά τθν ιδιωτικι ι οικογενειακι ηωι 
τρίτου, ι αν παραβλάπτεται  απόρρθτο το οποίο προβλζπεται από ειδικζσ διατάξεισ. Θ αρμόδια διοικθτικι αρχι μπορεί να 
αρνθκεί τθν ικανοποίθςθ του δικαιϊματοσ τοφτου αν το ζγγραφο αναφζρεται ςτισ ςυηθτιςεισ του Υπουργικοφ Συμβουλίου, ι αν 
θ ικανοποίθςθ του δικαιϊματοσ αυτοφ είναι δυνατόν να δυςχεράνει ουςιωδϊσ τθν ζρευνα δικαςτικϊν, διοικθτικϊν αςτυνομικϊν 
ι ςτρατιωτικϊν αρχϊν ςχετικϊσ με τθν τζλεςθ εγκλιματοσ ι διοικθτικισ παράβαςθσ. 
 
3. Στισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 5 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, όπωσ αντικαταςτάκθκαν με αυτζσ τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 11 του Ν. 3230 / 2004 ( Φ.Ε.Κ 44, τεφχοσ Αϋ, 11-2-2004), ορίηεται ότι θ χρονικι προκεςμία για τθ 
χοριγθςθ εγγράφων ι τθν αιτιολογθμζνθ απόρριψθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ του πoλίτθ είναι είκοςι (20) θμζρεσ. 
 
4.  Το δικαίωμα τθσ πρόςβαςθσ ςε ζγγραφα αςκείται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 5:  
 
4.1  με μελζτθ του εγγράφου ςτο κατάςτθμα τθσ υπθρεςίασ, ι  
4.2 με χοριγθςθ αντιγράφου εκτόσ αν θ αναπαραγωγι τοφτου μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. 
 
5. Ωσ διοικθτικά ζγγραφα για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ νοοφνται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του Ν. 
2690 / 99, όςα ςυντάςςονται από τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, όπωσ εκκζςεισ, μελζτεσ, πρακτικά, ςτατιςτικά ςτοιχεία, εγκφκλιεσ 
οδθγίεσ, απαντιςεισ τθσ Διοίκθςθσ, γνωμοδοτιςεισ και αποφάςεισ. Σθμειϊνεται, ότι το δικαίωμα πρόςβαςθσ αφορά ζγγραφο 
του οποίου ζχει ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία τθσ ζκδοςθσ και όχι εκείνο το οποίο είναι ςτο ςτάδιο τθσ επεξεργαςίασ.41 
 
Σθμειϊνονται περαιτζρω τα εξισ: 
 
Τα  ζγγραφα ςτα οποία αναφζρεςτε εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ που προκφπτει από τθν ανωτζρω ενδεικτικι42 απαρίκμθςθ 
τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 1 του Άρκρου 5 του Ν. 2690 / 99, κακϊσ είναι ςυντεταγμζνα από Δθμόςια Υπθρεςία και πλθροφν 
τον οριςμό του δθμοςίου εγγράφου. 
 
Δικαίωμα  πρόςβαςθσ ςε διοικθτικά ζγγραφα, ςτα οποία εντάςςονται και τα μθ προερχόμενα μεν από δθμόςιεσ υπθρεςίεσ αλλά 
χρθςιμοποιθκζντα ι λθφκζντα υπόψθ για τον κακοριςμό διοικθτικισ δράςθσ ι τθ διαμόρφωςθ γνϊμθσ ι κρίςεωσ διοικθτικοφ 

                                                 
41 Βι, κεηαμχ άιισλ, θαη Γλσκνδνηήζεηο Λνκηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Θξάηνπο  ( Λ.Π.Θ.) κε αξηζκφ 80 / 1999, 383 / 2000.  
 
42 Βι, κεηαμχ άιισλ, Γλσκνδφηεζε Λ.Π.Θ  κε αξηζκφ 620 / 1999, 722 / 1999, 383 / 2000. 
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οργάνου43, ζχει κάκε πολίτθσ, με τθν επίκλθςθ απλοφ ευλόγου ενδιαφζροντοσ,  δθλαδι ενδιαφζροντοσ με κάποιο τρόπο 
δικαιολογθμζνου44.  
 
Δεν μπορεί, κατά ςυνζπεια, να απορριφκεί  αίτθςθ χοριγθςθσ εγγράφων εκ του γεγονότοσ ότι δεν προζρχεται από Διοικθτικι 
Αρχι, αλλά από ενδιαφερόμενο πολίτθ, ακριβϊσ διότι με τισ ανωτζρω διατάξεισ  κεμελιϊνεται το δικαίωμα των πολιτϊν ( και όχι 
των Αρχϊν ) να ζχουν πρόςβαςθ ςε ζγγραφα. 
 
6.3 Σφμφωνα με τθν αρικμ. 3943 / 95 απόφαςθ του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, αρμόδια Υπθρεςία για τθν ικανοποίθςθ του 
δικαιϊματοσ, ι τθν αιτιολογθμζνθ απόρριψθ, είναι εκείνθ ςτθν οποία τθροφνται τα ηθτοφμενα ζγγραφα, εκτόσ αν παρανόμωσ 
δεν τα τθρεί, οπότε οφείλει να μεριμνιςει για τθν εξεφρεςι τουσ, ϊςτε να δοκοφν ςτον αιτοφντα.   
      Δεν ςυνιςτά, κατά ςυνζπεια, λόγο απόρριψθσ του αιτιματοσ είτε ότι μζροσ των εγγράφων που ηθτοφνται δεν ζχει εκδοκεί 
από τθν Υπθρεςία ςασ, εφόςον νόμιμα τθροφνται ςτο αρχείο τθσ,  είτε ότι ο αιτϊν τελεί ςε οποιαδιποτε ςχζςθ με τθν εκδοφςα, 
τα ζγγραφα, αρχι, κακϊσ δεν δεςμεφεται να αιτθκεί τθ χοριγθςι τουσ, αποκλειςτικά από αυτι. 
 
6.4 Ο χαρακτθριςμόσ από τθ Διοίκθςθ ενόσ εγγράφου ωσ ‘‘εμπιςτευτικοφ’’ δεν ςυνιςτά, κατά τθν άποψθ τθσ Υπθρεςίασ μασ,  αφ’ 
εαυτοφ απόρρθτο προβλεπόμενο από ειδικζσ διατάξεισ και κατά ςυνζπεια δεν είναι λόγοσ απόρριψθσ του αιτιματοσ, ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 5 του Κϊδικα, εκτόσ αν το ζγγραφο αφορά κζμα θ γνωςτοποίθςθ του οποίου μπορεί, 
ενδεχομζνωσ, να προκαλζςει βλάβθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 
 
7. Μετά τα ανωτζρω κεωροφμε ότι, υπάρχει υποχρζωςθ χοριγθςθσ ςτον ενδιαφερόμενο των αιτοφμενων διοικθτικϊν 
εγγράφων, εφόςον αυτά δεν ανικουν ςε κάποια από τισ κατθγορίεσ εγγράφων τθσ παρ. 3 του άρκρου 5 του Ν. 2690 / 99 για τα 
οποία δεν υφίςταται το δικαίωμα γνϊςθσ. 
 
Ο ΓΕΝΛΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
ΒΑΣΛΛΕΛΟΣ ΑΝΔΟΝΟΡΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43 Βι, κεηαμχ άιισλ, Γλσκνδφηεζε Λ.Π.Θ  κε αξηζκφ 620 / 1999. 
 
44 Βι, κεηαμχ άιισλ, Γλσκνδφηεζε Λ.Π.Θ  κε αξηζκφ 620 / 1999. 
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ΔΙΚΠΟ/Φ.16/2214/28-2-2006 
 
EΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ     Ακινα, 28-2-2006 
ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΕΣΩΤΕΛΚΩΝ, ΔΘΜΟΣΛΑΣ    
ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ & ΑΡΟΚΕΝΤΩΣΘΣ       
ΓΕΝΛΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ ΔΘΜΟΣΛΑΣ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ 
ΚΑΛ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΔΛΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ 
ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘΣ ΟθΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΩΝ 
ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΥΣ-ΡΟΛΛΤΘ        
Ταχ.Δ/νςθ: Βας. Σοφίασ 15             ΡΟΣ:  

 
Τον κ. Νικόλαο Κανάρθ 
Ερυςίχκονοσ 37 
Τ.Κ. 11851, Κθςείο, ΑΚΘΝΑ 
            
         ΚΟΛΝ: 
 
ΔΘΜΟΣ ΑΚΘΝΑΛΩΝ 
Δ/ΝΣΘ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΡΕΛΟΥΣΛΑΣ 
ΤΜΘΜΑ ΚΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΟΥ 
Λιοςίων 22, Τ.Κ. 10438, Ακινα 

Ταχ.Κϊδ. 106 74, Ακινα 
Ρλθροφορίεσ: Κ. Σκλαπάνθσ 
Τθλ.: 210 - 3393106  
FAX: 210 - 3393100 
e-mail: kep-com13@syzefxis.gov.gr 
  
 

Κζμα : Ρρόςβαςθ ςε ζγγραφα. 
 
 Σε απάντθςθ τθσ αρικμ. πρωτ. ΥΡ.ΕΣ.Δ.Δ.Α 2214 / 1.2.2006  αίτθςθσ, ςχετικά με τθν πρόςβαςθ ςε ζγγραφα, που τθροφνται ςτο 
Διμο Ακθναίων και αφοροφν ςτο κλθροδότθμα ‘‘Σεράφειον Κολυμβθτιριον’’, ςασ πλθροφοροφμε τα εξισ:  
 
1. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του ν. 2690 / 99 (‘‘Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ’’ -  ΦΕΚ 45, τ.Αϋ, 9-3-1999): 
1.1 Κάκε ενδιαφερόμενοσ ζχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνϊςθ των διοικθτικϊν εγγράφων, φςτερα από γραπτι αίτθςι του, με 
τθν επίκλθςθ απλοφ ευλόγου ενδιαφζροντοσ, χωρίσ να είναι υποχρεωμζνοσ να κεμελιϊςει ζννομο ςυμφζρον.  
1.2 Πποιοσ ζχει ειδικό ζννομο ςυμφζρον δικαιοφται, φςτερα από γραπτι αίτθςι του, να λαμβάνει γνϊςθ των ιδιωτικϊν 
εγγράφων που φυλάςςονται ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και είναι ςχετικά με υπόκεςι του θ οποία εκκρεμεί ςε αυτζσ ι  ζχει 
διεκπεραιωκεί από αυτζσ.  
 
2. Το προαναφερόμενο δικαίωμα δεν υφίςταται ςτισ περιπτϊςεισ που το ζγγραφο αφορά τθν ιδιωτικι ι οικογενειακι ηωι 
τρίτου, ι αν παραβλάπτεται  απόρρθτο το οποίο προβλζπεται από ειδικζσ διατάξεισ. Θ αρμόδια διοικθτικι αρχι μπορεί να 
αρνθκεί τθν ικανοποίθςθ του δικαιϊματοσ τοφτου αν το ζγγραφο αναφζρεται ςτισ ςυηθτιςεισ του Υπουργικοφ Συμβουλίου, ι αν 
θ ικανοποίθςθ του δικαιϊματοσ αυτοφ είναι δυνατόν να δυςχεράνει ουςιωδϊσ τθν ζρευνα δικαςτικϊν, διοικθτικϊν αςτυνομικϊν 
ι ςτρατιωτικϊν αρχϊν ςχετικϊσ με τθν τζλεςθ εγκλιματοσ ι διοικθτικισ παράβαςθσ. Θ άςκθςθ του δικαιϊματοσ γίνεται, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 5 του Κϊδικα, με τθν επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ τυχόν δικαιωμάτων πνευματικισ ι 
βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ.  
 
3. Στισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 5 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, όπωσ αντικαταςτάκθκαν με αυτζσ τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 11 του Ν. 3230 / 2004 ( Φ.Ε.Κ 44, τεφχοσ Αϋ, 11-2-2004), ορίηεται ότι θ χρονικι προκεςμία για τθ 
χοριγθςθ εγγράφων ι τθν αιτιολογθμζνθ απόρριψθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ του πoλίτθ είναι είκοςι (20) θμζρεσ. 
 
4. Το δικαίωμα τθσ πρόςβαςθσ ςε ζγγραφα αςκείται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 5  με μελζτθ του εγγράφου ςτο 
κατάςτθμα τθσ υπθρεςίασ ι με χοριγθςθ αντιγράφου, εκτόσ αν θ αναπαραγωγι τοφτου μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. 
 
5. Ωσ διοικθτικά ζγγραφα για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ νοοφνται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του Ν. 
2690 / 99, όςα ςυντάςςονται από τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, όπωσ εκκζςεισ, μελζτεσ, πρακτικά, ςτατιςτικά ςτοιχεία, εγκφκλιεσ 
οδθγίεσ, απαντιςεισ τθσ Διοίκθςθσ, γνωμοδοτιςεισ και αποφάςεισ.  
Σφμφωνα με τθν αρικμ. 243 / 2000 γνωμοδότθςθ του Βϋ Τμιματοσ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ ‘‘Διοικθτικά ζγγραφα 
κατά τθν ζννοια και το ςκοπό του νόμου κα πρζπει να κεωρθκοφν και τα μθ προερχόμενα μεν από δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ, αλλά 
χρθςιμοποιθκζντα ι λθφκζντα υπ’ όψιν για τον κακοριςμό τθσ διοικθτικισ δράςεωσ ι τθ διαμόρφωςθ γνϊμθσ ι κρίςεωσ 
διοικθτικοφ Οργάνου’’ και χορθγοφνται με τθν επίκλθςθ απλοφ ευλόγου ενδιαφζροντοσ ( Γνωμοδότθςθ αρικμ. 620 / 1999 / Εϋ 
Τμιμα Ν.Σ.Κ.), με τθν επιφφλαξθ όςων ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 3 και 5 του άρκρου 5 του Ν. 2690 / 1999. 
 
7. Διευκρινίηεται, καταλθκτικά, ότι, ςφμφωνα με τθν αρικμ. 1214 / 2000 απόφαςθ του Δ’ Τμιματοσ του Συμβουλίου τθσ 
Επικρατείασ, ωσ εφλογο ενδιαφζρον, για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ, δεν νοείται το ενδιαφζρον κάκε πολίτθ για 
τθν εφρυκμθ άςκθςθ των γενικϊν κακθκόντων τθσ Διοίκθςθσ και τθν  τιρθςθ των νόμων, αλλά εκείνο το οποίο προκφπτει, κατά 
τρόπο αντικειμενικό, από  τθν φπαρξθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ, προςωπικισ εννόμου ςχζςεωσ ςυνδεόμενθσ με το περιεχόμενο των 
διοικθτικϊν ςτοιχείων ςτα οποία ηθτείται θ πρόςβαςθ.  
Θ επίκλθςθ, κατά ςυνζπεια, ευλόγου ενδιαφζροντοσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, ι ειδικοφ εννόμου ςυμφζροντοσ, όταν απαιτείται 
και ςφμφωνα με τα  οριηόμενα ςτο άρκρο 902 του Αςτικοφ Κϊδικα (ςχετικζσ οι αρικμ. 106 / 1999 και 620 / 1999 Γνωμοδοτιςεισ 
του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ, οι οποίεσ, για τθν πλθρζςτερθ ενθμζρωςι ςασ, επιςυνάπτονται), είναι προαπαιτοφμενο 
τθσ ικανοποίθςθσ του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ ςε ζγγραφα που τθροφνται ςτα αρχεία τθσ Διοίκθςθσ. 
 
Με εντολι Υφυπουργοφ 
Θ Ρροϊςταμζνθ τθσ Διεφκυνςθσ 
 
Ουρανία Ψωμιάδου 
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ΔΙΚΠΟ/Φ.16/17175/12-10-2005 
 
EΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ     Ακινα, 12-10-2005 
ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΕΣΩΤΕΛΚΩΝ, ΔΘΜΟΣΛΑΣ    
ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ & ΑΡΟΚΕΝΤΩΣΘΣ       
ΓΕΝΛΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ ΔΘΜΟΣΛΑΣ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ 
ΚΑΛ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΔΛΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ 
ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘΣ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΩΝ 
ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΥΣ-ΡΟΛΛΤΘ   
ΤΜΘΜΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΡΟΛΛΤΩΝ    
Ταχ.Δ/νςθ: Βας. Σοφίασ 15             ΡΟΣ:           

          ΤΟ ΔΘΜΟ ΑΚΘΝΑΛΩΝ 
          Δ/ΝΣΘ ΡΟΛΕΟΔΟΜΛΑΣ  
          Ακθνάσ 16 και Βφςςθσ, 10551, Ακινα 
 
          ΚΟΛΝ: 
1. ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  ΧΩΟΤΑΞΛΑΣ ΚΑΛ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΕΓΩΝ 
         Δ/ΝΣΘ ΝΟΜΟΚΕΤΛΚΟΥ ΕΓΟΥ 
         Αμαλιάδοσ 23, 115 23, Ακινα 
         2. ΡΕΛΦΕΕΛΑ ΑΤΤΛΚΘΣ 
         Δ/ΝΣΘ ΡΕΧΩ 
        Φαβιζρου 58, 104 38, Ακινα 

Ταχ.Κϊδ. 106 74, Ακινα 
Ρλθροφορίεσ: Κ. Σκλαπάνθσ 
Τθλ.: 210 - 3393106  
FAX: 210 - 3393100 
e-mail: kep-com13@syzefxis.gov.gr 
 

 
Κζμα: Χοριγθςθ αντιγράφων ςχεδίων οικοδομικϊν αδειϊν. 
 
Σε απάντθςθ του αρικμ. οικ. / 6 / 11070 / 25.4.05 εγγράφου ςασ, το οποίο μασ διαβιβάςτθκε με το αρικμ. ΡΕΧΩ 2982 / 1.6.05 
ζγγραφο τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ ( αρικμ. πρωτ. ΥΡ.ΕΣ.Δ.Δ.Α 17175 / 9.9.05), κζτουμε υπόψθ ςασ τα εξισ: 
 
Σφμφωνα με τθν αρικμ. 243 / 2000 γνωμοδότθςθ του Βϋ Τμιματοσ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ  ‘‘Διοικθτικά ζγγραφα, 
όμωσ, κατά τθν ζννοια και το ςκοπό του νόμου κα πρζπει να κεωρθκοφν και τα μθ προερχόμενα μεν από δθμ. Υπθρεςίεσ, αλλά 
χρθςιμοποιθκζντα ι λθφκζντα υπ’ όψιν για τον κακοριςμό τθσ διοικθτικισ δράςεωσ, ι τθν διαμόρφωςθ γνϊμθσ ι κρίςεωσ διοικ. 
Οργάνου.’’ Συνεπϊσ χορθγοφνται με τθν επίκλθςθ απλοφ ευλόγου ενδιαφζροντοσ ( Γνωμοδότθςθ αρικμ. 620 / 1999 / Εϋ Τμιμα 
Ν.Σ.Κ.), με τθν επιφφλαξθ όςων ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 3 και 5 του άρκρου 5 του Ν.2690 / 99 (Φ.Ε.Κ 45, τ. Αϋ, 9.3.1999).   
 
Άλλωςτε, από καμία διάταξθ δεν προβλζπεται, αλλά οφτε και από ςχετικι νομολογία των Διοικθτικϊν Δικαςτθρίων, ωσ 
αιτιολογία απόρριψθσ αιτιματοσ χοριγθςθσ εγγράφων ςε ενδιαφερόμενο, οι μνθμονευόμενεσ ςτο ανωτζρω ςχετικό ζγγραφό 
ςασ διαπιςτϊςεισ.    
 
Επιπροςκζτωσ ςασ πλθροφοροφμε ότι, κατά τθν άποψθ τθσ Υπθρεςίασ μασ, τα ςτοιχεία που αναγράφονται ςτα εν λόγω ζγγραφα, 
δεν αποτελοφν ‘‘ευαίςκθτα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα’’. 
 
Με εντολι Υφυπουργοφ 
Θ Ρροϊςταμζνθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
 
Ευαγγελία Βαςιλείου 
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ΔΙΚΠΟ/Φ.16/10460/16-6-2005 
 
EΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ     Ακινα, 16-6-2005 
ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΕΣΩΤΕΛΚΩΝ, ΔΘΜΟΣΛΑΣ    
ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ & ΑΡΟΚΕΝΤΩΣΘΣ       
ΓΕΝΛΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ ΔΘΜΟΣΛΑΣ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ 
ΚΑΛ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΔΛΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ 
ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘΣ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΩΝ 
ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΥΣ-ΡΟΛΛΤΘ        
Ταχ.Δ/νςθ: Βας. Σοφίασ 15             ΡΟΣ:  

 
ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΕΚΝΛΚΘΣ ΡΑΛΔΕΛΑΣ ΚΑΛ ΚΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΛΔΛΩΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ 
Μθτροπόλεωσ 15, 101 85, Ακινα 
 
            

Ταχ.Κϊδ. 106 74, Ακινα 
Ρλθροφορίεσ: Κ. Σκλαπάνθσ 
Τθλ.: 210 - 3393106  
FAX: 210 - 3393100 
e-mail: kep-com13@syzefxis.gov.gr 

 
Κζμα : Χοριγθςθ αντιγράφων εγγράφων.    
 
Σε απάντθςθ του αρικμ. πρωτ. 49024 / Δ5 / 19.5.05  εγγράφου ςασ, ςχετικά με τθν πρόςβαςθ ςε διοικθτικά ζγγραφα, ςασ 
πλθροφοροφμε τα εξισ:  
 
1. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του ν. 2690 / 99 (‘‘Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ’’ -  ΦΕΚ 45, τ.Αϋ, 9-3-1999): 
1.1 Κάκε ενδιαφερόμενοσ ζχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνϊςθ των διοικθτικϊν εγγράφων, φςτερα από γραπτι αίτθςι του, 
χωρίσ να είναι υποχρεωμζνοσ να κεμελιϊςει ζννομο ςυμφζρον.  
1.2 Πποιοσ ζχει ειδικό ζννομο ςυμφζρον δικαιοφται, φςτερα από γραπτι αίτθςι του, να λαμβάνει γνϊςθ των ιδιωτικϊν 
εγγράφων που φυλάςςονται ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και είναι ςχετικά με υπόκεςι του θ οποία εκκρεμεί ςε αυτζσ ι  ζχει 
διεκπεραιωκεί από αυτζσ.  
 
2. Το προαναφερόμενο δικαίωμα δεν υφίςταται ςτισ περιπτϊςεισ που το ζγγραφο αφορά τθν ιδιωτικι ι οικογενειακι ηωι 
τρίτου, ι αν παραβλάπτεται  απόρρθτο το οποίο προβλζπεται από ειδικζσ διατάξεισ. Θ αρμόδια διοικθτικι αρχι μπορεί να 
αρνθκεί τθν ικανοποίθςθ του δικαιϊματοσ τοφτου αν το ζγγραφο αναφζρεται ςτισ ςυηθτιςεισ του Υπουργικοφ Συμβουλίου, ι αν 
θ ικανοποίθςθ του δικαιϊματοσ αυτοφ είναι δυνατόν να δυςχεράνει ουςιωδϊσ τθν ζρευνα δικαςτικϊν, διοικθτικϊν αςτυνομικϊν 
ι ςτρατιωτικϊν αρχϊν ςχετικϊσ με τθν τζλεςθ εγκλιματοσ ι διοικθτικισ παράβαςθσ. Θ άςκθςθ του δικαιϊματοσ γίνεται, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 5 του Κϊδικα, με τθν επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ τυχόν δικαιωμάτων πνευματικισ ι 
βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ.  
 
3. Στισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 5 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, όπωσ αντικαταςτάκθκαν με αυτζσ τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 11 του Ν. 3230 / 2004 ( Φ.Ε.Κ 44, τεφχοσ Αϋ, 11-2-2004), ορίηεται ότι θ χρονικι προκεςμία για τθ 
χοριγθςθ εγγράφων ι τθν αιτιολογθμζνθ απόρριψθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ του πoλίτθ είναι είκοςι (20) θμζρεσ. 
 
4.  Το δικαίωμα τθσ πρόςβαςθσ ςε ζγγραφα αςκείται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 5  με μελζτθ του εγγράφου ςτο 
κατάςτθμα τθσ υπθρεςίασ ι με χοριγθςθ αντιγράφου, εκτόσ αν θ αναπαραγωγι τοφτου μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. 
 
5. Ωσ διοικθτικά ζγγραφα για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ νοοφνται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του Ν. 
2690 / 99, όςα ςυντάςςονται από τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, όπωσ εκκζςεισ, μελζτεσ, πρακτικά, ςτατιςτικά ςτοιχεία, εγκφκλιεσ 
οδθγίεσ, απαντιςεισ τθσ Διοίκθςθσ, γνωμοδοτιςεισ και αποφάςεισ.  
 
Συναφϊσ ςασ πλθροφοροφμε ότι, ακόμα και ςτθν περίπτωςθ που τα αιτοφμενα ζγγραφα είναι ιδιωτικά, λογίηονται ωσ διοικθτικά 
και χορθγοφνται, με τθν επίκλθςθ απλοφ ευλόγου ενδιαφζροντοσ, εφόςον ζχουν χρθςιμοποιθκεί ι λθφκεί υπόψθ, για τον 
κακοριςμό διοικθτικισ δράςθσ ι τθ διαμόρφωςθ γνϊμθσ ι κρίςθσ διοικθτικοφ οργάνου, ϊςτε να αποτελζςουν ςτοιχείο τθσ 
αιτιολογίασ τθσ πράξθσ αυτισ, ι ζγινε αναφορά ι επίκλθςθ αυτϊν των εγγράφων ς’ οποιοδιποτε επίςθμο ζγγραφο τθσ 
Υπθρεςίασ ( Ολ. Ν.Σ.Κ. 482 / 95, 436 / 92, 665 / 98, 620 / 99, 243 / 00 ).  
Μετά τα ανωτζρω, άποψθ τθσ Υπθρεςίασ μασ είναι ότι, εφόςον τα αιτοφμενα ζγγραφα ζχουν  εκδοκεί από διοικθτικι αρχι, ι 
αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, που αποκτοφν τον χαρακτιρα διοικθτικοφ εγγράφου, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, υπάρχει 
υποχρζωςθ χοριγθςισ τουσ από τθ Διοίκθςθ ςε κάκε πολίτθ, που επικαλείται απλό εφλογο ενδιαφζρον, προχπόκεςθ που 
κεωροφμε ότι πλθροφται ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων των παραγράφων 3 και 5 του άρκρου 5 
του Κϊδικα.  
Άλλωςτε το γεγονόσ ότι τα ζγγραφα αυτά αφοροφν ςε εμπορικζσ επιχειριςεισ, κακϊσ και θ μθ ςυνδρομι ειδικοφ εννόμου 
ςυμφζροντοσ, δεν ςυνιςτοφν λόγουσ απόρριψθσ του αιτιματοσ χοριγθςθσ διοικθτικϊν εγγράφων.  
Εφιςτοφμε, καταλθκτικά, τθν προςοχι ςασ, ςτο ότι θ επίκλθςθ ακζμιτου ανταγωνιςμοφ δεν προβλζπεται από τισ ςχετικζσ 
διατάξεισ, ωσ λόγοσ απόρριψθσ αιτιματοσ χοριγθςθσ αντιγράφων εγγράφων. Εντόσ του πλαιςίου αυτοφ, θ αποδοχι του 
αιτιματοσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ του Συνδζςμου Λδρυτϊν Ελλθνικϊν Λδιωτικϊν Εκπαιδευτθρίων, ςτο οποίο αναφζρεςτε, κα 
ςυνιςτοφςε υιοκζτθςθ αιτιματοσ τρίτων, για τθν πάγια απαγόρευςθ άςκθςθσ του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ, για μία κατθγορία 
εγγράφων, που τίκεται κατά τρόπο προλθπτικό, ζναντι δυνθτικϊν βλαβϊν, για τισ οποίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν, ςε κάκε 
περίπτωςθ, να προςφφγουν ςτθν Ελλθνικι Δικαιοςφνθ. 
 
Με εντολι Υφυπουργοφ 
Θ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ ΤΘΣ ΓΕΝΛΚΘΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘΣ 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΛΑ ΒΑΣΛΛΕΛΟΥ 
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ΔΙΚΠΟ/Φ.16/14032/28-7-2005 
 
EΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ     Ακινα, 28 -7-2005 
ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΕΣΩΤΕΛΚΩΝ, ΔΘΜΟΣΛΑΣ    
ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ & ΑΡΟΚΕΝΤΩΣΘΣ       
ΓΕΝΛΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ ΔΘΜΟΣΛΑΣ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ 
ΚΑΛ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΔΛΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ 
ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘΣ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΩΝ 
ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΥΣ-ΡΟΛΛΤΘ        
Ταχ.Δ/νςθ: Βας. Σοφίασ 15             ΡΟΣ:            

           ΤΟ ΔΘΜΟ ΩΩΡΛΩΝ 
           Δ/ΝΣΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ 
          Λεωφ. Χαλκουτςίου 50, 190 15, ΩΩΡΟΣ 
          ( Αποςτολι με fax ςτον αρικμό: 2295030640 ) 
 
          ΚΟΛΝ: 
           κα Δζςποινα Κορτζςθ 
       Νεότθτοσ 20, 141 22, ΝΕΟ ΘΑΚΛΕΛΟ ΑΤΤΛΚΘΣ 

Ταχ.Κϊδ. 106 74, Ακινα 
Ρλθροφορίεσ: Κ. Σκλαπάνθσ 
Τθλ.: 210 - 3393106  
FAX: 210 - 3393100 
e-mail: kep-com13@syzefxis.gov.gr 
  
 

 
Κζμα : Χοριγθςθ αντιγράφου άδειασ λειτουργίασ. 
Σχετ: Το από 13.7.05 ζγγραφό ςασ.  
 
Σε απάντθςθ του ανωτζρω ςχετικοφ εγγράφου, ςασ γνωρίηουμε ότι οι άδειεσ λειτουργίασ καταςτθμάτων, εμπίπτουν ρθτά ςτο 
πεδίο εφαρμογισ που προκφπτει από τον οριςμό και τθν ενδεικτικι απαρίκμθςθ τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 1 του Άρκρου 5 
του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ ( Ν. 2690 / 99, Φ.Ε.Κ. 45, Τεφχοσ Αϋ, 9.3.1999), δεδομζνου ότι ζχουν ςυνταχκεί από 
Διοικθτικι Αρχι και πλθροφν τον οριςμό του δθμοςίου εγγράφου45. 
 
Κατά τθν άποψι μασ, τα ςτοιχεία που αναγράφονται ςτα ζγγραφα αυτά,  δεν αποτελοφν ευαίςκθτα δεδομζνα προςωπικοφ 
χαρακτιρα. 
 
Κατά ςυνζπεια θ Υπθρεςία ςασ υποχρεοφται να χορθγιςει αντίγραφα των ςυγκεκριμζνων εγγράφων,  εντόσ προκεςμίασ είκοςι 
(20) θμερϊν ( παρ. 2, αρ. 11, Ν. 3230 / 04 – Φ.Ε.Κ 44 / Α / 11.2.04 ), μετά από ζγγραφο αίτθμα κάκε ενδιαφερόμενου πολίτθ, 
χωρίσ να απαιτείται θ ςυνδρομι ειδικοφ εννόμου ςυμφζροντοσ, αλλά  με τθν επίκλθςθ απλοφ ευλόγου ενδιαφζροντοσ46. 
 
ΜΕ ΕΝΤΟΛΘ ΥΦΥΡΟΥΓΟΥ 
Θ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ ΤΘΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘΣ 
 
ΜΑΛΑ ΡΑΡΑΔΘΜΘΤΑΤΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45 Βι, κεηαμχ άιισλ, Γλσκνδνηήζεηο ηεο Νινκέιεηαο ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Θξάηνπο κε αξηζκφ 80 / 1999 θαη 
383/ 2000. 
 
46 Βι. Γλσκνδφηεζε Νινκέιεηαο ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Θξάηνπο κε αξηζκφ 620 / 1999. 
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ΔΙΚΠΟ/Φ.16/οικ.20727/19-10-2005 
 
EΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ     Ακινα, 19-10-2005 
ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΕΣΩΤΕΛΚΩΝ, ΔΘΜΟΣΛΑΣ    
ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ & ΑΡΟΚΕΝΤΩΣΘΣ      
ΓΕΝΛΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ ΔΘΜΟΣΛΑΣ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ 
ΚΑΛ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΔΛΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ 
ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘΣ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΩΝ 
ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΥΣ-ΡΟΛΛΤΘ     
ΤΜΘΜΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΡΟΛΛΤΩΝ   
Ταχ.Δ/νςθ: Βας. Σοφίασ 15             ΡΟΣ:  

           
           1. Τον κ. Ματκαίο Μαγκανάρθ 
           Αναπαφςεωσ 4, 23 100, Σπάρτθ 
 
2. Τον Οργανιςμό Ρλθρωμϊν και Ελζγχου Κοινοτικϊν Ενιςχφςεων Ρροςανατολιςμοφ 
και Εγγυιςεων (Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε) 
Γραφείο κ. Ρροζδρου 
           Αχαρνϊν 241, 104 46, Ακινα 
 
            ΚΟΛΝ: 
      
            Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων 
            Δ/νςθ Αγροτικισ Ρολιτικισ 
            Αχαρνϊν 2, 104 32, Ακινα 

Ταχ.Κϊδ. 106 74, Ακινα 
Ρλθροφορίεσ: Κ. Σκλαπάνθσ 
Τθλ.: 210 - 3393106  
FAX: 210 - 3393100 
e-mail: kep-com13@syzefxis.gov.gr 
  
 

 
Κζμα: Απάντθςθ ςε αίτθςι ςασ.   
  
Αγαπθτζ κφριε Μαγκανάρθ, 
 
ςε απάντθςθ τθσ με αρικμ. πρωτ. Γ.Υ. 4792 / 3104 / 3.10.05 αίτθςισ ςασ,  προσ το Γραφείο του κ. Υπουργοφ Εςωτερικϊν, 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, με κζμα τθ χοριγθςθ αντιγράφου εγγράφου, του Οργανιςμοφ Ρλθρωμϊν και Ελζγχου 
Κοινοτικϊν Ενιςχφςεων Ρροςανατολιςμοφ και Εγγυιςεων (Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε),  κα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε τα εξισ: 
Ο εν λόγω οργανιςμόσ είναι Νομικό Ρρόςωπο Λδιωτικοφ Δικαίου. Κατά ςυνζπεια, δεν εμπίπτει ςτισ δεςμεφςεισ που πθγάηουν 
από τισ διατάξεισ των άρκρων 4 και 5 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ ( Ν. 2690 / 99, Φ.Ε.Κ. 45, Τεφχοσ Αϋ, 9.3.1999), 
αναφορικά με τθν υποχρζωςθ εμπρόκεςμθσ διεκπεραίωςθσ υποκζςεων πολιτϊν από τθ Διοίκθςθ και τθ χοριγθςθ αντιγράφων 
εγγράφων, κακϊσ οι διατάξεισ αυτζσ εφαρμόηονται ςτο Δθμόςιο, ςτουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και ςτα Νομικά 
Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου. 
 
Ραρά ταφτα, αντίγραφο τθσ ανωτζρω αίτθςθσ αποςτζλλουμε ςτο Γραφείο του κ. Ρροζδρου του  Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε., για ενθμζρωςθ 
και τυχόν δικζσ του ενζργειεσ, ςτα πλαίςια τθσ αρχισ τθσ Χρθςτισ Διοίκθςθσ.   
 
Επιπροςκζτωσ, επιςθμαίνεται ότι το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, ςτο οποίο το αιτοφμενο ζγγραφο τθρείται (όπωσ 
προκφπτει από το από 20.9.05 ζγγραφο του Οργανιςμοφ), είναι Διοικθτικι Αρχι, υπαγόμενθ ςτισ δεςμεφςεισ του άρκρου 5 του 
Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, ςφμφωνα με τισ οποίεσ: 
 
- Κάκε ενδιαφερόμενοσ ζχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνϊςθ των διοικθτικϊν εγγράφων, φςτερα από γραπτι αίτθςι του, με τθν 
επίκλθςθ απλοφ ευλόγου ενδιαφζροντοσ, χωρίσ να είναι υποχρεωμζνοσ να κεμελιϊςει ζννομο ςυμφζρον.  
 
- Πποιοσ ζχει ειδικό ζννομο ςυμφζρον δικαιοφται, φςτερα από γραπτι αίτθςι του, να λαμβάνει γνϊςθ των ιδιωτικϊν εγγράφων 
που φυλάςςονται ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και είναι ςχετικά με υπόκεςι του θ οποία εκκρεμεί ςε αυτζσ ι  ζχει διεκπεραιωκεί 
από αυτζσ.  
 
Στθν περίπτωςθ, όμωσ,  που τα αιτοφμενα ζγγραφα είναι ιδιωτικά, λογίηονται ωσ διοικθτικά και χορθγοφνται, με τθν επιφφλαξθ 
όςων ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 3 και 5 του άρκρου 5 του Ν. 2690 / 99, με τθν επίκλθςθ απλοφ ευλόγου ενδιαφζροντοσ, 
εφόςον ζχουν χρθςιμοποιθκεί ι λθφκεί υπόψθ για τον κακοριςμό διοικθτικισ δράςθσ, ι τθ διαμόρφωςθ γνϊμθσ ι κρίςθσ 
διοικθτικοφ οργάνου, ι ζχουν αποτελζςει τθ βάςθ για τθν ζκδοςθ διοικθτικισ πράξθσ (  Γνωμοδοτιςεισ Εϋ Τμιματοσ Ν.Σ.Κ  αρικμ. 
620 / 1999  και Βϋ Τμιματοσ 243 / 2000 ).  
 
Ραραμζνουμε ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε πλθροφορία ι διευκρίνιςθ. 
 
ΜΕ ΕΝΤΟΛΘ ΥΦΥΡΟΥΓΟΥ 
Θ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ ΤΘΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘΣ 
 
ΟΥΑΝΛΑ ΨΩΜΛΑΔΟΥ 
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ΔΙΚΠΟ/Φ.22/5583/22-3-2005 
 
ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ     Ακινα, 22-3-2005 
ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΕΣΩΤΕΛΚΩΝ, ΔΘΜΟΣΛΑΣ    
ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ & ΑΡΟΚΕΝΤΩΣΘΣ       
ΓΕΝΛΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ ΔΘΜΟΣΛΑΣ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ 
ΚΑΛ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΔΛΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ 
ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘΣ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΩΝ 
ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΥΣ-ΡΟΛΛΤΘ   
Ταχ.Δ/νςθ: Βας. Σοφίασ 15             ΡΟΣ:  

1. Πλα τα Υπουργεία  -  Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ. 
   2. Ρεριφζρειεσ τθσ Χϊρασ -  Διευκφνςεισ Διοίκθςθσ.  
   
   ( με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ) 
 
   3. Πλα τα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν.      
  ( με θλεκτρονικό ταχυδρομείο / δια τθσ ΟΔΕ ΚΕΡ)       

Ταχ.Κϊδ. 106 74, Ακινα 
Ρλθροφορίεσ: Κανάςθσ  Σκλαπάνθσ 
Τθλ.: 210 - 3393106  
FAX: 210 -3393100 
e-mail: kep-com13@syzefxis.gov.gr 

  
Κζματα Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ 
   
Σε απάντθςθ ερωτθμάτων από Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν, Διμουσ και Νομαρχίεσ τθσ Χϊρασ, που ζχουν υποβλθκεί ςτο ΥΡ.ΕΣ.Δ.Δ.Α 
εγγράφωσ ι προφορικά, αναφορικά με τθν επικφρωςθ αντιγράφων και τθ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ, διευκρινίηονται τα 
εξισ: 
 
Α.     Αποδεικτικι ιςχφσ ακριβοφσ αντιγράφου δελτίου ταυτότθτασ. 
 
Το κζμα αυτό ορίηεται από τισ ακόλουκεσ διατάξεισ: 
 
-   Νομοκετικό Διάταγμα 127 / 1969, (Φ.Ε.Κ. 127, Τεφχοσ Αϋ) ‘‘Αποδεικτικι Λςχφσ   Αςτυνομικϊν Ταυτοτιτων’’, Άρκρο 5. 
-    Νόμοσ 1599 / 1986, (Φ.Ε.Κ. 75, Τεφχοσ Αϋ), ‘‘Σχζςεισ κράτουσ – πολίτθ, κακιζρωςθ νζου τφπου δελτίου ταυτότθτασ και άλλεσ 

διατάξεισ’’ Άρκρο 6. 
-    Νόμοσ 2690 / 1999, (Φ.Ε.Κ. 45, Τεφχοσ Αϋ), ‘‘Κφρωςθ Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ’’ , Άρκρο 3.  
 
Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 3 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ ορίηονται τα μζςα απόδειξθσ των ςτοιχείων 
ταυτότθτασ των προςϊπων που υποβάλλουν αιτιςεισ προσ τθ διοίκθςθ.   
 
Τα μζςα αυτά είναι: 
-       Για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ, το δελτίο ταυτότθτασ ι θ ςχετικι προςωρινι βεβαίωςθ   αρμόδιασ αρχισ ι το διαβατιριο. 
-     Για τουσ πολίτεσ Κρατϊν – Μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, το δελτίο ταυτότθτασ ι το διαβατιριο. 
-          Για άλλουσ αλλοδαποφσ, το διαβατιριο ι άλλο ζγγραφο, με το  οποίο επιτρζπεται θ είςοδόσ τουσ ςτθ χϊρα ι ςχετικά 

ζγγραφα που ζχουν εκδϊςει οι αρμόδιεσ Ελλθνικζσ Αρχζσ. 
 
Ακριβι αντίγραφα του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι τθσ προςωρινισ βεβαίωςθσ τθσ αρμόδιασ αρχισ γίνονται υποχρεωτικϊσ 
αποδεκτά από τθ Διοίκθςθ, όταν απαιτοφνται και ςυνυποβάλλονται ωσ δικαιολογθτικά για τθ διενζργεια διοικθτικϊν διαδικαςιϊν.  
 
Για τθν απόδειξθ όμωσ τθσ ταυτότθτασ του πολίτθ, για τθν υποβολι αιτιςεων ςτθ Διοίκθςθ και τθν παραλαβι τελικϊν πράξεων ( 
ζγγραφα, πιςτοποιθτικά κ.α.), ι για τθν επίδειξθ ςε Δθμόςιεσ ι Αςτυνομικζσ Αρχζσ, όταν απαιτείται, επιβάλλεται θ επίδειξθ του 
πρωτοτφπου τθσ ταυτότθτασ ι τθσ προςωρινισ βεβαίωςθσ τθσ αρμόδιασ αρχισ. 
 
Β.     Υποχρζωςθ ςυμπλιρωςθσ αιτιςεων από τθ Διοίκθςθ. 
 
Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 3 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ ορίηεται, μεταξφ άλλων και ςε ό,τι αφορά τθν 
υποβολι αιτιςεων προσ τθ Διοίκθςθ,  ότι ‘‘Αν ο ενδιαφερόμενοσ δθλϊςει ότι δεν μπορεί να γράψει, ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ, φςτερα από 
προφορικι ζκκεςθ του αιτιματοσ του ενδιαφερομζνου, οφείλει να ςυντάξει ο ίδιοσ τθν αίτθςθ’’. 
 
Θ υποχρζωςθ αυτι υφίςταται ςε περιπτϊςεισ φυςικισ ι γραμματικισ αδυναμίασ του ενδιαφερομζνου να γράψει και ςυνίςταται ςε 
υποχρζωςθ του αρμοδίου υπαλλιλου να γράψει τθν αίτθςθ μετά από υπαγόρευςθ του ενδιαφερομζνου ( … φςτερα από προφορικι 
ζκκεςθ του αιτιματοσ…), ο οποίοσ ( ενδιαφερόμενοσ ) υπογράφοντασ αναλαμβάνει τθν πλιρθ ευκφνθ των όςων περιλαμβάνονται ςτθν 
αίτθςθ. Οι Διοικθτικζσ Αρχζσ δεν μποροφν ςε καμία περίπτωςθ και κατά κανζνα τρόπο να ςυνδιαμορφϊνουν το περιεχόμενο των 
αιτιςεων των πολιτϊν ι να αναλαμβάνουν τθ ςχετικι ευκφνθ. 
 
Κατά ςυνζπεια οι Διοικθτικζσ Αρχζσ και τα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν, υποχρεοφνται να ςυντάςςουν αιτιςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ 
ενδιαφερομζνων πολιτϊν: 
 
1. Μόνον μετά από αίτθμα των πολιτϊν λόγω τθσ επίκλθςθσ φυςικισ ι γραμματικισ αδυναμίασ να γράψουν. 
 
2. Μόνον  μετά από υπαγόρευςθ των πολιτϊν και όχι ςυνδιαμορφϊνοντασ τθν αίτθςθ. 
 



 

Ζκδοςθ 4.0 
Θμ/νία: 19-5-2018 

136 

3.  Σε ό,τι αφορά ςτισ αιτιςεισ ςυμμετοχισ των υποψθφίων ςε διαδικαςία πλιρωςθσ κζςεων ι πρόςλθψθσ προςωπικοφ, κατόπιν 
ςχετικισ προκιρυξθσ του Α.Σ.Ε.Ρ., επιςθμαίνεται ότι οι υποψιφιοι παραλαμβάνουν τισ αιτιςεισ και από τα Κ.Ε.Ρ και  φζρουν οι ίδιοι τθν 
ευκφνθ τθσ πλιρουσ και ορκισ ςυμπλιρωςθσ, ςφμφωνα με τισ παρ. 2 και 8 του άρκρου 5 τθσ αρικμ. 42948  / 10.12.2003 Κανονιςτικισ 
Απόφαςθσ του Υπουργοφ ΕΣ.Δ.Δ.Α ( Φ.Ε.Κ 1854 / Βϋ/ 11.12.2003 ).  
 
 Γ.    Επικφρωςθ αντιγράφων εγγράφων .  
 
   Γ.1   Επικφρωςθ αντιγράφων ιδιωτικϊν εγγράφων κεωρθμζνων από τθ Διοίκθςθ. 
 
Οι διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/99  ‘‘Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ’’ ορίηουν ότι: 
‘‘Τθν επικφρωςθ αντιγράφου από το πρωτότυπο, ι από το ακριβζσ αντίγραφο τθσ αρχισ που εξζδωςε το πρωτότυπο, μπορεί να ηθτιςει 
ο ενδιαφερόμενοσ από οποιαδιποτε διοικθτικι αρχι, δικθγόρο ι ςυμβολαιογράφο’’. Σφμφωνα με τθν αρικμ. 233 / 200047 γνωμοδότθςθ 
του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ, θ οποία ζχει γίνει αποδεκτι από τον Υπουργό ΕΣ.Δ.Δ.Α., και αφορά ςτθν οριοκζτθςθ των 
διατάξεων του άρκρου 11 του Κϊδικα ‘‘Οι διατάξεισ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ εφαρμόηονται μόνο ςε ζγγραφα που ζχουν 
εκδοκεί ςτο πλαίςιο τθσ εκνικισ ζννομθσ τάξεωσ και ζχουν προζλκει από θμεδαπζσ διοικθτικζσ αρχζσ (Δθμόςιο, οργανιςμοί τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ και άλλα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου). Κατ’ ακολουκία μόνο από ζγγραφα αυτισ τθσ φφςεωσ επιτρζπεται βάςει 
του άρκρου 11 παρ. 2 του παραπάνω Κϊδικα θ επικφρωςθ αντιγράφων.’’ 
   
Από τα ανωτζρω προκφπτει ότι προκειμζνου να επικυρωκοφν αντίγραφα εγγράφων από διοικθτικζσ αρχζσ προαπαιτείται τα ζγγραφα 
αυτά να ζχουν εκδοκεί από θμεδαπζσ διοικθτικζσ αρχζσ ( Δθμόςιο, Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου 
Δικαίου ) και μάλιςτα να πρόκειται για ( φωτο ) αντίγραφα από το πρωτότυπο ι το ακριβζσ αντίγραφο τθσ αρχισ που εξζδωςε το 
πρωτότυπο. Κατά ςυνζπεια δεν μποροφν να επικυρωκοφν από Διοικθτικι Αρχι αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων ( ζγγραφα 
ςυμβολαιογράφων, ιδιωτικά ςυμφωνθτικά, τιμολόγια,  υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, διαγράμματα ιδιωτϊν μθχανικϊν, βεβαιϊςεισ εργοδοτϊν, 
αποδείξεισ παροχισ υπθρεςιϊν  κ.ο.κ ) ανεξάρτθτα αν τα ιδιωτικά αυτά  ζγγραφα  ζχουν, μεταγενζςτερα τθσ ζκδοςισ τουσ, ςφραγιςτεί, 
κεωρθκεί ι υποςτεί οποιαδιποτε άλλθ επεξεργαςία από τθ Διοίκθςθ. 
 
Γ.2  Επικφρωςθ διοικθτικϊν εγγράφων που δεν φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ. 
 
Αντίγραφα εγγράφων που εκδίδονται από το Δθμόςιο, τουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και τα Νομικά Ρρόςωπα  Δθμοςίου 
Δικαίου για τα οποία δεν προβλζπεται θ ςφράγιςθ με τθ ςφραγίδα τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, δθλαδι εγγράφων  των οποίων ο 
νόμιμοσ τφποσ ςφνταξθσ  δεν προβλζπει τθ ςφράγιςθ, επικυρϊνονται από τισ Διοικθτικζσ Αρχζσ από το πρωτότυπο ι το ακριβζσ 
αντίγραφο του εκδότθ. (Ραραδείγματα τζτοιων εγγράφων ςυνιςτοφν οι ιατρικζσ γνωματεφςεισ Δθμοςίων Νοςοκομείων ι πτυχία  
Ρανεπιςτθμίων κ.ά.) Σε περιπτϊςεισ αμφιβολιϊν για το αν διοικθτικά ζγγραφα που δεν φζρουν ςφραγίδα είναι νόμιμα ςυντεταγμζνα, 
ςκόπιμθ είναι θ επικοινωνία με το ςυντάκτθ των εγγράφων ι με τθν Κεντρικι Υπθρεςία που χειρίηεται τισ ςχετικζσ διατάξεισ  όπωσ, για 
τα ανωτζρω παραδείγματα, τα Υπουργεία Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Εκνικισ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων αντίςτοιχα. 
Τζλοσ, εν αμφιβολία, ςε κάκε περίπτωςθ,  ΕΞΥΡΘΕΤΕΛΤΑΛ ο πολίτθσ και γίνεται  επικφρωςθ. 
 
Γ.3 Ρεδίο εφαρμογισ των διατάξεων του άρκρου 11 / οριοκζτθςθ. 
 
Σχετικά με ςυγκεκριμζνα ερωτιματα που τζκθκαν υπόψθ μασ: 
 
I. ΔΕΝ ΕΡΛΚΥΩΝΟΝΤΑΛ 
 
-       Λδιωτικά ζγγραφα ( βλ. και ςθμείο Γ.1 ).  
 
-     Ζγγραφα που εκδίδουν ςυμβολαιογράφοι ι δικθγόροι,   
 
-     Ζγγραφα που προζρχονται από δικαςτικζσ αρχζσ. 
 
-   Ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και ςτα πλαίςια αλλοδαπϊν     εννόμων τάξεων. 
 
-     Ζγγραφα των Νομικϊν Ρροςϊπων Λδιωτικοφ Δικαίου, (όπωσ, για παράδειγμα, το Ελλθνικό Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία 

τθσ Ρλθροφορίασ, ο Οργανιςμόσ Ριςτοποίθςθσ και Επίβλεψθσ Αγροτικϊν Ρροϊόντων (Ο.Ρ.Ε.Γ.Ε.Ρ.), το Εκνικό Κζντρο 
Νεότθτασ κ.ά.). 

 
- Ζγγραφα των Νομικϊν Ρροςϊπων Διεκνοφσ Δικαίου (όπωσ, για παράδειγμα, το Μεςογειακό  Αγρονομικό Λνςτιτοφτο Χανίων) 

και τζλοσ 
 
- Ζγγραφα των Εκκλθςιαςτικϊν Αρχϊν. 
 
II. ΕΡΛΚΥΩΝΟΝΤΑΛ 
 
-           Αντίγραφα εγγράφων που εκδίδονται από τισ Διπλωματικζσ και Ρροξενικζσ Αρχζσ τθσ Χϊρασ μασ ( Ρρεςβείεσ, Μόνιμεσ 

Αντιπροςωπείεσ ςε Διεκνείσ Οργανιςμοφσ,  Διπλωματικζσ Αντιπροςωπείεσ,  Γενικά Ρροξενεία, Ρροξενεία, Υποπροξενεία) 

                                                 
47 Ρν πιήξεο θείκελν ηεο γλσκνδφηεζεο βξίζθεηαη ζηε δηθηπαθή καο δηεχζπλζε – www.gspa.gr -  ζηε δηαδξνκή 
Γεκφζηα Γηνίθεζε / Νξγάλσζε / Δπηθχξσζε Αληηγξάθσλ. Πεκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3086/02 
( Φ.Δ.Θ. 324, Α΄,  23-12-02 ) νη γλσκνδνηήζεηο ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Θξάηνπο, κεηά ηελ απνδνρή ηνπο απφ ηνλ 
αξκφδην πνπξγφ, είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ηε Γηνίθεζε. 

 

http://www.gspa.gr/%282906024629632390%29/documents/%E3%ED%F9%EC%EF%E4%FC%F4%E7%F3%E7_%ED%F3%EA_233_2000.pdf
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επικυρϊνονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 του Κϊδικα, επειδι οι Αρχζσ αυτζσ  ςυνιςτοφν Εξωτερικζσ 
Υπθρεςίεσ του Υπουργείου Εξωτερικϊν.  

 
-  Αντίγραφα αδειϊν παραμονισ αλλοδαπϊν τθσ Δνςθσ Αλλοδαπϊν που εκδίδονται από τισ Ρεριφζρειεσ ςφμφωνα με τουσ Ν. 

2910/2001 και 3013/2002.48 
 
-  Αντίγραφα βεβαιϊςεων που χορθγοφνται, ςφμφωνα με τα άρκρα 1 του Ν. 2790/2000 και  76, παρ. 6 του Ν. 2910/2001, ςε 

ομογενείσ από χϊρεσ τθσ τζωσ Σοβιετικισ Ζνωςθσ2. 
 
-  Αντίγραφα βεβαιϊςεων και ειδικϊν ςθμάτων λειτουργίασ τουριςτικϊν επιχειριςεων που χορθγοφνται από τισ αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ2. 
 
- Αντίγραφα αδειϊν οδιγθςθσ.  
 
Ειδικά: Σφμφωνα με το  αρικμ. 50313 / 5468 / 14-9-04 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Οδικισ Αςφάλειασ και Ρεριβάλλοντοσ του Υπουργείου 
Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν49, δεν ζχουν κεςπιςτεί ειδικζσ διατάξεισ με τισ οποίεσ να επιβάλλεται θ επικφρωςθ αντιγράφων αδειϊν 
οδιγθςθσ αποκλειςτικά από τθν αρμόδια κάκε φορά Υπθρεςία Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν. Κατά ςυνζπεια, τα ςυγκεκριμζνα 
ζγγραφα επικυρϊνονται από όλεσ τισ Διοικθτικζσ Αρχζσ, ςφμφωνα με τουσ γενικοφσ κανόνεσ που ιςχφουν για τθν επικφρωςθ 
αντιγράφων. 
 
Επιβάλλεται, ςε κάκε περίπτωςθ, να ενθμερϊνονται οι ενδιαφερόμενοι πολίτεσ ότι τα ακριβι αντίγραφα αδειϊν οδιγθςθσ, ςφμφωνα 
με το άρκρο 100 του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, δεν ζχουν νομικι ιςχφ άδειασ οδιγθςθσ και επομζνωσ δε δίνουν ςτον κάτοχό τουσ το 
δικαίωμα να οδθγεί με αυτά. 
 
Γ.4  Ειδικζσ περιπτϊςεισ επικυρϊςεων. 
 
Επικφρωςθ των φωτοαντιγράφων των εντφπων φορολογικϊν δθλϊςεων.  
 
Επικφρωςθ φωτοαντιγράφων των εντφπων Ε1 και Ε9 κακϊσ και παρόμοιων με αυτά εγγράφων (όπωσ του Ε3, Ε5 κ.λ.π.) γίνεται μόνο από 
τθν οικεία Δ.Ο.Υ. όπου φυλάςςονται τα πρωτότυπα των δθλϊςεων αυτϊν.50 
 
Επικφρωςθ εγχρϊμων αντιγράφων. 
 
Ζγχρωμα αντίγραφα εγγράφων, που πλθροφν τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ, επικυρϊνονται από Διοικθτικζσ Αρχζσ, δεδομζνου ότι από τισ 
διατάξεισ που διζπουν τθ διαδικαςία τθσ επικφρωςθσ αντιγράφων, δεν προκφπτει καμία διάκριςθ μεταξφ εγχρϊμων και μθ αντιγράφων.  
 
Γ.5  Υποχρζωςθ των Διοικθτικϊν Αρχϊν να επικυρϊνουν αντίγραφα εγγράφων. 
 
Πλεσ οι Διοικθτικζσ Αρχζσ είναι υποχρεωμζνεσ να επικυρϊνουν αντίγραφα εγγράφων. Θ αρμοδιότθτα επικφρωςθσ αντιγράφων από τα 
Κ.Ε.Ρ δεν καταργεί τθν ΥΡΟΧΕΩΣΘ επικφρωςθσ αντιγράφων από τισ λοιπζσ Διοικθτικζσ Αρχζσ. 
 
Κατά ςυνζπεια είναι ΡΑΑΝΟΜΘ τόςο θ άρνθςθ Διοικθτικισ ι Αςτυνομικισ Αρχισ να επικυρϊςει αντίγραφο εγγράφου, με το πρόςχθμα 
ότι αρμόδια για αυτό είναι τα Κ.Ε.Ρ, όςο και θ παραπομπι για τθ ςυγκεκριμζνθ διοικθτικι πράξθ ςε άλλθ Διοικθτικι ι Αςτυνομικι Αρχι. 
 
Γ.6  Υποχρζωςθ των Διοικθτικϊν Αρχϊν να αποδζχονται επικυρωμζνα αντίγραφα. 
 
Οι Διοικθτικζσ Αρχζσ οφείλουν να αποδζχονται τα - ςφμφωνα με τα παραπάνω - επικυρωμζνα αντίγραφα. 
 
Κατά ςυνζπεια: 
 
-  Πταν ακριβι αντίγραφα επικυρϊςιμων διοικθτικϊν εγγράφων υποβάλλονται ςτθ Διοίκθςθ γίνονται υποχρεωτικϊσ αποδεκτά 

*εκτόσ αν από ειδικζσ διατάξεισ ορίηεται διαφορετικά όπωσ, για παράδειγμα, όταν απαιτείται αποκλειςτικά θ υποβολι 
πρωτοτφπου+. 

 
-  Πταν απλά φωτοαντίγραφα επικυρϊςιμων διοικθτικϊν εγγράφων υποβάλλονται ςτθ Διοίκθςθ ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ 

διλωςθ με τθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβεια των υποβαλλομζνων ςτοιχείων, τα απλά αυτά (φωτο) αντίγραφα γίνονται 
υποχρεωτικϊσ αποδεκτά, εκτόσ αν από ειδικζσ διατάξεισ ορίηεται διαφορετικά (όπωσ, για παράδειγμα, όταν απαιτείται 
αποκλειςτικά θ υποβολι πρωτοτφπου ι ακριβοφσ αντιγράφου ). 

 
ΔΛΑΚΛΤΛΚΘ ΕΥΧΕΕΛΑ ΤΩΝ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΩΝ ΑΧΩΝ. 
 

                                                 
48 Πχκθσλα κε  ηελ αξηζκ. 303/2003  γλσκνδφηεζε ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Θξάηνπο  
( www.gspa.gr / Γεκφζηα Γηνίθεζε / Νξγάλσζε / Δπηθχξσζε Αληηγξάθσλ ), ε νπνία έγηλε απνδεθηή απφ ηνλ πνπξγφ 
Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. 
 
49 www.gspa.gr / Γεκφζηα Γηνίθεζε / Νξγάλσζε / Δπηθχξσζε Αληηγξάθσλ . 
 
50 Βι ην αξηζκ. ΓΗΠΘΞΝ/Φ.22/ X/ 22712 / 15-11-04 έγγξαθφ καο ( www.gspa.gr / Γεκφζηα Γηνίθεζε / Νξγάλσζε / 
Δπηθχξσζε Αληηγξάθσλ ). 

http://www.gspa.gr/
http://www.gspa.gr/
http://www.gspa.gr/%282906024629632390%29/eCPortal.asp?id=1621&nt=19&lang=1&pID=235&p2ID=707&lang=1
http://www.gspa.gr/%282906024629632390%29/documents/egkyklioi/%E4%E9%F3%EA%F0%EF/%F622_x_%2022712_%E5%F0%E9%EA%FD%F1%F9%F3%E7%20%20%E1%ED%F4%E9%E3%F1%DC%F6%F9%ED%20%E5%ED%F4%FD%F0%F9%ED%20%F6%EF%F1%EF%EB%EF%E3%E9%EA%FE%ED%20%E4%E7%EB%FE%F3%E5%F9%ED%20.doc
http://www.gspa.gr/
http://www.gspa.gr/%282906024629632390%29/eCPortal.asp?id=1621&nt=19&lang=1&pID=235&p2ID=707&lang=1
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Στθν περίπτωςθ, που φωτοαντίγραφα μθ επικυρϊςιμων εγγράφων (ιδιωτικϊν, δικαςτικϊν, εκδοκζντων από αλλοδαπζσ αρχζσ κ.ά. ) 
υποβάλλονται ςτθ Διοίκθςθ, ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ, με τθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβεια των υποβαλλομζνων 
ςτοιχείων, θ Διοίκθςθ δεν είναι υποχρεωμζνθ να τα κάνει αποδεκτά, βάςει του άρκρου 11 του Κϊδικα. Εναπόκειται, όμωσ, ςτθ 
διακριτικι τθσ ευχζρεια να τα κάνει αποδεκτά. 
 
Γ.7   Ρεριοριςμοί ςτθ χρονικι ιςχφ των ακριβϊν αντιγράφων.  
 
Από τισ διατάξεισ του άρκρου 11 του Κϊδικα δεν προκφπτουν περιοριςμοί ςτθ χρονικι ιςχφ των ακριβϊν αντιγράφων. 
 
Χριςιμο είναι να τονιςτεί ότι με τθν επικφρωςθ δεν μεταβάλλεται θ χρονικι ιςχφσ των εγγράφων. Θ επικφρωςθ ενόσ αντιγράφου 
βεβαίωσ δεν ςυνιςτά ανανζωςθ, μεταγενζςτερθ ζκδοςθ, χρονικι επζκταςθ ι παράταςθ τθσ αρχικισ ιςχφοσ κ.ά, αλλά μόνο 
αναπαραγωγι του πρωτοτφπου, όπωσ αυτό ιςχφει. 
 
Γ.8      Επικφρωςθ αντιγράφων εγγράφων που φζρουν φωτογραφία. 
 
Αντίγραφα εγγράφων που φζρουν φωτογραφία επικυρϊνονται χωρίσ τθν τοποκζτθςθ / επικόλλθςθ φωτογραφίασ ςε αυτά και τοφτο 
επειδι θ τοποκζτθςθ / επικόλλθςθ φωτογραφίασ ςτθν περίπτωςθ αυτι ςυνιςτά αλλοίωςθ ουςιωδϊν χαρακτθριςτικϊν του πρωτοτφπου 
εγγράφου, κατά τρόπο ϊςτε αυτά να μθν αποτελοφν πλζον ‘‘αντίγραφα’’, κατά τθν ζννοια τθσ ανωτζρω διάταξθσ.  
Θ τοποκζτθςθ / επικόλλθςθ, κατά ςυνζπεια, φωτογραφίασ ςτα αντίγραφα αυτά όχι μόνον δεν απαιτείται για τθν επικφρωςι τουσ αλλά 
κακιςτά παράτυπθ τθν επικφρωςθ αυτι, δεδομζνου ότι θ εν λόγω ενζργεια ςυνιςτά αλλοίωςθ ζναντι του πρωτοτφπου εγγράφου. 
Σε ό,τι αφορά τθν φπαρξθ πικανόν ειδικϊν διατάξεων αναφορικά με τθν επικφρωςθ αντιγράφων ςχολικϊν τίτλων, ζχουν ηθτθκεί οι 
απόψεισ τθσ αρμόδιασ μονάδασ του Υπουργείου Εκνικισ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων ( Δ/νςθ Σπουδϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ), 
με τα αρικμ. ΔΛΣΚΡΟ / Φ22_οικ_20467 / 27-9-04  και ΔΛΣΚΡΟ / Φ22_οικ_21452 / 15-11-04 ζγγραφά μασ, ςτα οποία εκκρεμεί απάντθςθ. 
Μζχρι να δοκεί απάντθςθ, οι Διοικθτικζσ Αρχζσ καλοφνται να εφαρμόηουν τον ανωτζρω γενικό κανόνα. 
 
Γ.9    Αποδοχι από τθ Διοίκθςθ / Επικφρωςθ μεταφράςεων των πτυχιοφχων του τμιματοσ μεταφραςτϊν του Λονίου Ρανεπιςτθμίου.  
 
Οι μεταφράςεισ των μεταφραςτϊν πτυχιοφχων του Λονίου Ρανεπιςτθμίου δεν είναι υποχρεωτικά αποδεκτζσ από τθ Διοίκθςθ και δεν 
επικυρϊνονται από τισ Διοικθτικζσ Αρχζσ, ςφμφωνα με τθν αρικμ. 495 / 200451 γνωμοδότθςθ του  Γϋ Τμιματοσ του Νομικοφ 
Συμβουλίου του Κράτουσ, θ οποία ζγινε αποδεκτι από τον Υπουργό Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ. Είναι πρόδθλο 
ότι εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Διοίκθςθσ να δζχεται ι όχι τισ εν λόγω μεταφράςεισ. 
 
Δ.     Υπεφκυνθ Διλωςθ / Βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ. 
 
Δ.1  Από τισ διατάξεισ που διζπουν τθν υπεφκυνθ διλωςθ δεν απαιτείται για τθν υποβολι τθσ θ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ 

υπογραφισ του δθλοφντοσ52, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά * όπωσ, για παράδειγμα, με τθν αρικμ. 58930 / 480 / 99 απόφαςθ 
του Υπουργοφ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν ‘‘Άδειεσ οδιγθςθσ αυτοκινιτων, μοτοςικλετϊν και τετρακφκλων’’   – Φ.Ε.Κ. 526 
/ Βϋ/ 3.5.1999+. 

 
Δ.2   Βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ με διαβατιριο του οποίου ζχει λιξει θ ιςχφσ. 
 
Κάκε ενδιαφερόμενοσ πολίτθσ μπορεί να ηθτιςει να βεβαιωκεί το γνιςιο τθσ υπογραφισ του από οποιαδιποτε Διοικθτικι Αρχι και με 
τθν επίδειξθ του διαβατθρίου του, εφόςον τοφτο είναι ςε ιςχφ. 
 
Ε.  Φορείσ που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ ( και των οποίων τα ζγγραφα δεν 

επικυρϊνονται).  
 
Διευκρινίηεται ότι, ςφμφωνα με τθν αρικμ. 552 / 200453 γνωμοδότθςθ τθσ Ολομζλειασ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ, θ οποία 
ζγινε αποδεκτι από τον Υπουργό Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ:  
 
Δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 4 και 5 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (Ν. 2690 / 1999), όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και 
ςυμπλθρϊκθκε με τουσ νόμουσ 3230 / 2004 και 3242 / 2004, ςε ότι αφορά ςτθ διεκπεραίωςθ υποκζςεων των πολιτϊν και ςτθν 
πρόςβαςι τουσ ςε διοικθτικά ζγγραφα54, οι παρακάτω φορείσ: 
 
Θ Δθμόςια Επιχείρθςθ Θλεκτριςμοφ ( Δ.Ε.Θ.) 
 
Ο Οργανιςμόσ Τθλεπικοινωνιϊν Ελλάδοσ ( Ο.Τ.Ε.) 
 
Οι φορείσ που εξζρχονται από το δθμόςιο τομζα ςε εφαρμογι των άρκρων 30 του Ν. 1914 / 1990 και 22 του Ν. 1947 / 1991. 
 

                                                 
51 www.gspa.gr -  Γηνίθεζε / Νξγάλσζε / Δπηθχξσζε Αληηγξάθσλ. 

 
52 Βι ην αξηζκ. ΓΗΠΘΞΝ/Φ.22/ X/ 22712 / 15-11-04 έγγξαθφ καο ( www.gspa.gr / Γεκφζηα Γηνίθεζε / Νξγάλσζε / 
Δπηθχξσζε Αληηγξάθσλ ). 
 
53 www.gspa.gr -  Γεκφζηα Γηνίθεζε / Νξγάλσζε  
 
54 Βι. ηηο αξηζκ. ΓΗΠΘΞΝ/Φ.17/ΝΗΘ/ 4468 / 1.3.2004 θαη ΓΗΠΘΞΝ/Φ.17/ΝΗΘ/13097 / 11.6.2004 εγθπθιίνπο ηεο 
πεξεζίαο καο - www.gspa.gr -  Γεκφζηα Γηνίθεζε / Νξγάλσζε  

 

http://www.gspa.gr/
http://www.gspa.gr/%283814679166338391%29/eCPortal.asp?id=1621&nt=19&lang=1&pID=235&p2ID=707
http://www.gspa.gr/%282906024629632390%29/documents/egkyklioi/%E4%E9%F3%EA%F0%EF/%F622_x_%2022712_%E5%F0%E9%EA%FD%F1%F9%F3%E7%20%20%E1%ED%F4%E9%E3%F1%DC%F6%F9%ED%20%E5%ED%F4%FD%F0%F9%ED%20%F6%EF%F1%EF%EB%EF%E3%E9%EA%FE%ED%20%E4%E7%EB%FE%F3%E5%F9%ED%20.doc
http://www.gspa.gr/
http://www.gspa.gr/%282906024629632390%29/eCPortal.asp?id=1621&nt=19&lang=1&pID=235&p2ID=707&lang=1
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Οι δθμοτικζσ και κοινοτικζσ επιχειριςεισ που ςυςτινονται με βάςθ το άρκρο 277 του Ρ.Δ. 410 / 1995. 
 
Επίςθσ ςτουσ φορείσ αυτοφσ δεν ζχουν εφαρμογι οι δεςμεφςεισ και οι χρθματικζσ κυρϊςεισ, που προβλζπονται ςτισ διατάξεισ του 
άρκρου 5 του Ν. 1943 / 1991, όπωσ τροποποιικθκαν με αυτζσ του άρκρου 11 του Ν. 3230 / 2004 και των άρκρων 6 και 7 του Ν. 3242 / 
2004,  ςε ότι αφορά ςτο δικαίωμα των πολιτϊν για τθν καταβολι αποηθμίωςθσ, λόγω μθ τιρθςθσ προκεςμίασ από τισ Διοικθτικζσ 
Αρχζσ.8 
 
ΣΤ.   Μθτρϊο  Υπθρεςιϊν και Φορζων τθσ Ελλθνικισ Διοίκθςθσ. 
 
Με μζριμνα τθσ Διεφκυνςθσ Οργανωτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Υπθρεςίασ μασ ςυντάχκθκε  Μθτρϊο  Υπθρεςιϊν και Φορζων τθσ Ελλθνικισ 
Διοίκθςθσ, ςτο οποίο ζχει γίνει ςυςτθματικι καταγραφι όλων των Υπθρεςιϊν και Φορζων τθσ Ελλθνικισ Διοίκθςθσ. Από το μθτρϊο 
προκφπτει, ςε ό,τι αφορά το πεδίο τθσ επικφρωςθσ αντιγράφων, πλθροφόρθςθ ςε ςχζςθ με αν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα  πθγάηουν από 
φορείσ εντόσ του πεδίου εφαρμογισ των ςχετικϊν διατάξεων (Δθμόςιο, Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, Νομικά Ρρόςωπα 
Δθμοςίου Δικαίου) ι, αντίςτροφα, από φορείσ εκτόσ του πεδίου  ( Νομικά Ρρόςωπα Λδιωτικοφ Δικαίου, Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ κ.ά.). 
 
Το Μθτρϊο είναι προςβάςιμο ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ Υπθρεςίασ μασ  
( www.gspa.gr ), ςτθ διαδρομι  Δθμόςια Διοίκθςθ / Οργάνωςθ. 
 
Η.    Θ παροφςα εγκφκλιοσ, όπωσ και το ςφνολο του υλικοφ τεκμθρίωςθσ  για το πεδίο τθσ επικφρωςθσ αντιγράφων και τθσ 

βεβαίωςθσ του γνθςίου τθσ υπογραφισ ( εγκφκλιοι, Γνωμοδοτιςεισ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ κ.α. ), βρίςκεται 
ςτο δικτυακό τόπο τθσ Υπθρεςίασ μασ – www.gspa.gr-  ςτθ διαδρομι Δθμόςια Διοίκθςθ / Οργάνωςθ / Επικφρωςθ 
Αντιγράφων. 

 
Θ.    Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφνται οι Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ των Υπουργείων κακϊσ και οι Διευκφνςεισ Διοίκθςθσ των 

Ρεριφερειϊν, να κοινοποιιςουν τθν παροφςα ςε όλουσ τουσ φορείσ του δθμοςίου τομζα που εποπτεφουν, 
ςυμπεριλαμβανομζνων  και των Ο.Τ.Α. αϋκαι βϋβακμοφ. 

 
Δεδομζνου ότι θ μθ ομοιόμορφθ εφαρμογι των διατάξεων που αφοροφν ςτθν επικφρωςθ αντιγράφων εγγράφων, ςυνιςτά μείηονα 
δυςλειτουργία τθσ Διοίκθςθσ, θ οποία καταλιγει ςε βάροσ τθσ  εξυπθρζτθςθσ των ενδιαφερομζνων πολιτϊν, οι Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ 
των Υπουργείων ςε ςυνεργαςία με τισ  Διευκφνςεισ Οργάνωςθσ, παρακαλοφνται επίςθσ να μασ υποδείξουν, άμεςα, τυχόν ειδικζσ 
διατάξεισ, με τισ οποίεσ ζγγραφα ι διαδικαςίεσ, που άπτονται των αρμοδιοτιτων τουσ, εξαιροφνται από τα ανωτζρω. 
 
Ακόμα και οι Υπθρεςίεσ, για τισ οποίεσ δεν υφίςταται καμία εξαίρεςθ, καλοφνται να μασ ενθμερϊςουν άμεςα.  
 
Θ Διεφκυνςθ Σχζςεων Κράτουσ – Ρολίτθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ παραμζνει ςτθ 
διάκεςι ςασ για κάκε περαιτζρω διευκρίνιςθ και ςυνεργαςία. 
 
Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ 
 
ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΕΟΥΛΑΚΟΣ 
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http://www.gspa.gr-/
http://www.gspa.gr/%282906024629632390%29/eCPortal.asp?id=1621&nt=19&lang=1&pID=235&p2ID=707&lang=1
http://www.gspa.gr/%282906024629632390%29/eCPortal.asp?id=1621&nt=19&lang=1&pID=235&p2ID=707&lang=1
http://www.gspa.gr/%282906024629632390%29/eCPortal.asp?id=1621&nt=19&lang=1&pID=235&p2ID=707&lang=1
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ΔΙΚΠΟ /Φ.18/οικ.6190/12-3-2012  
 
ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 
ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘΣ ΜΕΤΑΥΚΜΛΣΘΣ 
ΚΑΛ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΔΛΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ 
ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘΣ 
ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΩΝ 
Ταχ.Δ/νςθ : Βας. Σοφίασ 15 
Ταχ.Κϊδικασ : 106 74, Ακινα 
Ρλθροφορίεσ: 
Για τθ Δ/νςθ Σχζςεων Κράτουσ-Ρολίτθ: 
Μιχάλθσ Καραχάλιοσ, Μιχάλθσ Βοςκάκθσ, 
Ραναγιϊτα Αλιφζρθ, Ζλλθ Σιμάτου, Γιάννθσ Ντινιακόσ, 
(τθλ.: 213-1313102, -104, -103, -106, -113) 
Για τθ Δ/νςθ Απλοφςτευςθσ Διαδικαςιϊν και 
Ραραγωγικότθτασ: 
Νίκοσ Άρχοντασ, Αντϊνθσ Κεοδϊρου, Κωνςταντίνα 
Καηάκου, Μαρίνα Σαράκθ, Σοφία Ραπαματκαίου 
Ελζνθ Κοντομθνά, Χάρισ Κατςοφλθ 
(τθλ.213-1313136, -040, -154, -155, -152, -126,-163) 
Για τθ Δ/νςθ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ Κ.Ε.Ρ.: 
Κϊςτασ Καπαρόσ, Αλεξάνδρα Μάντεςθ, 
Αλεξάνδρα Ραβζλθ (τθλ.: 213-1313172, -105, -174) 
ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ 
 
Ακινα, 12 Μαρτίου 2012. 
 
ΚΕΜΑ: «Δικαιϊματα των πολιτϊν και των επιχειριςεων ςτισ ςυναλλαγζσ τουσ με τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ». 
 
Το Υπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, ςτο πλαίςιο των προςπακειϊν του για τθν ταχφτερθ 
και αποτελεςματικότερθ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν και των επιχειριςεων ςτισ κακθμερινζσ ςυναλλαγζσ τουσ με τθ Διοίκθςθ, ζχει 
κεςπίςει το κατάλλθλο κεςμικό πλαίςιο και ζχει ςυγκροτιςει υπθρεςίεσ και όργανα ελζγχου για να διαςφαλίςει τα δικαιϊματα 
των πολιτϊν ςτισ ςυναλλαγζσ τουσ με τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 
 
Επειδι προχπόκεςθ για να αςκιςουν οι πολίτεσ τα δικαιϊματά τουσ είναι να τα γνωρίηουν, τόςο οι ίδιοι, όςο και οι δθμόςιοι 
υπάλλθλοι με τουσ οποίουσ ςυναλλάςςονται και επειδι οι διατάξεισ που αφοροφν ςτα δικαιϊματα των πολιτϊν είναι 
πολυάρικμεσ και διάςπαρτεσ ςε νόμουσ και κανονιςτικζσ πράξεισ και οι υπθρεςίεσ και τα όργανα ελζγχου που εξυπθρετοφν το 
κοινό ςυγκροτοφν ζνα πολφπλοκο μθχανιςμό, κρίναμε απαραίτθτο, να κάνουμε γνωςτι ςτουσ πολίτεσ και να αποςτείλουμε ςε 
όλεσ τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ τθν εγκφκλιο αυτι, θ οποία υπενκυμίηει ςυνοψίηοντασ τα βαςικά δικαιϊματα των πολιτϊν και των 
επιχειριςεων ςτισ ςυναλλαγζσ τουσ με το Δθμόςιο. 
 
Ειδικότερα, ςτο πλαίςιο αυτό και με γνϊμονα τθν ενιαία και ομοιόμορφθ εφαρμογι τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ και τθν 
επιτακτικι ανάγκθ βελτίωςθσ τθσ εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν, επιςθμαίνουμε, αναλυτικά, τα ακόλουκα: 
 
Α. ΑΛΤΘΣΕΛΣ ΡΟΣ ΤΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ 
 
Με τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (ν.2690/1999, όπωσ ιςχφει), ορίηεται ότι αίτθςθ του 
ενδιαφερομζνου, για τθν ζκδοςθ διοικθτικισ πράξθσ, απαιτείται όταν προβλζπεται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 
 
Για τθ διευκόλυνςθ των ενδιαφερομζνων, χρθςιμοποιοφνται ζντυπα αιτιςεων, τα οποία χορθγοφν υποχρεωτικϊσ οι δθμόςιεσ 
αρχζσ, για όλα τα κζματα που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτά τουσ. Στα ζντυπα αυτά, ςε ειδικό χϊρο, π.χ. ςτθν πίςω ςελίδα ι ςε 
πλαίςιο, πρζπει να αναφζρονται οι προβλεπόμενεσ από τθ νομοκεςία προχποκζςεισ για τθν ικανοποίθςθ του αιτιματοσ, οι 
εφαρμοςτζεσ διατάξεισ, τα δικαιολογθτικά που πρζπει να προςκομίςει ο ενδιαφερόμενοσ, κακϊσ και ο χρόνοσ μζςα ςτον οποίο 
κα δοκεί θ απάντθςθ. 
 
Τα ζντυπα αποτελοφν μζςο αμφίδρομθσ επικοινωνίασ πολιτϊν – διοίκθςθσ και διοίκθςθσ-πολιτϊν, γι’ αυτό ο ςχεδιαςμόσ τουσ, 
τα ςτοιχεία που περιλαμβάνουν, κακϊσ και θ χρθςιμοποιοφμενθ ςε αυτά ορολογία, πρζπει να ευνοοφν τθν επικοινωνία αυτι. 
 
Αν ο ενδιαφερόμενοσ δθλϊςει ότι δεν μπορεί να γράψει, λόγω φυςικισ ι γραμματικισ αδυναμίασ, τότε ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ 
οφείλει να ςυνδράμει ςτθ ςφνταξθ τθσ αίτθςθσ, μετά από υπαγόρευςθ του πολίτθ. 
 
Συναφϊσ επιςθμαίνεται ότι οι διοικθτικζσ αρχζσ υποχρεοφνται να παραλαμβάνουν και να πρωτοκολλοφν όλεσ τισ αιτιςεισ και να 
χορθγοφν τθ ςχετικι απόδειξθ παραλαβισ, ακόμθ και αν ελλείπουν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά. 
 
Επίςθσ, οφείλουν να δζχονται τισ αιτιςεισ των πολιτϊν που αποςτζλλονται με τθλεομοιοτυπία (fax) και να απαντοφν ςε 
αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν που υποβάλλονται με θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). 
 
Οι πολίτεσ, παράλλθλα με τθ δυνατότθτα που τουσ παρζχεται να μεταβαίνουν ςτα Κ.Ε.Ρ. ι ςτισ διοικθτικζσ αρχζσ και να ηθτοφν 
τθν ζκδοςθ αντιγράφων βεβαιϊςεων ι πιςτοποιθτικϊν, ζχουν και το δικαίωμα να υποβάλουν τθλεφωνικι αίτθςθ, μζςω του 
Ο.Τ.Ε.. 
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Ζτςι, καλϊντασ τον τετραψιφιο αρικμό 1502 ηθτοφν τθν ζκδοςθ και αποςτολι, με ςυςτθμζνθ επιςτολι, οριςμζνων 
πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων, ςτθ διεφκυνςθ που δθλϊνουν, καταβάλλοντασ 4,20 ευρϊ (τθλεφωνικό και ταχυδρομικό τζλοσ). 
Εάν δεν ηθτιςουν τθν αποςτολι με ςυςτθμζνθ επιςτολι και παραλάβουν τα αντίγραφα των πιςτοποιθτικϊν οι ίδιοι, από τθν 
αρμόδια υπθρεςία που τα εξζδωςε, τότε καταβάλλουν μόνο 2,20 ευρϊ, (κόςτοσ τθλεφωνικισ αίτθςθσ). 
 
Επίςθσ, παρζχεται θ δυνατότθτα ςτουσ πολίτεσ να υποβάλλουν αιτιςεισ για τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικϊν του Δθμοςίου και μζςω 
του προςωπικοφ τουσ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, εφόςον βζβαια διακζτουν ςφνδεςθ με το διαδίκτυο (internet), με επίςκεψι 
τουσ ςτον Κυβερνθτικό Διαδικτυακό τόπο τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ «http://www.ermis.gov.gr». 
 
Επιπλζον, ο πολίτθσ δθλϊνει με τθν αίτθςι του και το Κ.Ε.Ρ. το οποίο κα διεκπεραιϊςει το αίτθμά του και από το οποίο κα 
παραλάβει το πιςτοποιθτικό. Θ ενθμζρωςθ του ενδιαφερόμενου πολίτθ για τθν παραλαβι του πιςτοποιθτικοφ γίνεται με 
τθλεφωνικι επικοινωνία του ΚΕΡ με τον πολίτθ. Κατά ςυνζπεια, ο πολίτθσ, για να εξυπθρετθκεί, επιςκζπτεται μία και όχι δφο 
φορζσ το Κ.Ε.Ρ.. 
 
Σθμειϊνεται ότι τα ςτοιχεία τθσ ταυτότθτασ των ενδιαφερομζνων που αναφζρονται ςτθν αίτθςθ, αποδεικνφονται ωσ εξισ: 
1. όταν πρόκειται για Ζλλθνεσ πολίτεσ, από το δελτίο ταυτότθτασ ι τθ ςχετικι προςωρινι βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ ι το 
διαβατιριο ι τθν άδεια οδιγθςθσ ι το ατομικό βιβλιάριο υγείασ όλων των αςφαλιςτικϊν φορζων (άρκρο 25 του ν.3731/2008-
Φ.Ε.Κ.263/Αϋ/23-12-2008). 
2. ςτθν περίπτωςθ πολιτϊν Κράτουσ- Μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, από το δελτίο ταυτότθτασ ι το διαβατιριο και 
3. ςτισ περιπτϊςεισ υπθκόων τρίτθσ χϊρασ, από το ιςχφον διαβατιριο ι άλλο ταξιδιωτικό ζγγραφο που αναγνωρίηεται από 
διεκνείσ ςυμβάςεισ κακϊσ και τθ κεϊρθςθ ειςόδου ι τθν άδεια διαμονισ που αποδεικνφει ότι ζχουν ειςζλκει και διαμζνουν 
νόμιμα ςτθ Χϊρα (άρκρο 3, παρ. 4 του ν.2690/1999-Φ.Ε.Κ. 45/Α’, ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 6 του ν.3386/2005-
Φ.Ε.Κ.212/Α’). 
 
Είναι προφανζσ ότι για τθν απόδειξθ των ςτοιχείων τθσ ταυτότθτασ των πολιτϊν, κατά τισ ςυναλλαγζσ τουσ με τθ Διοίκθςθ, 
επιβάλλεται θ επίδειξθ του πρωτοτφπου των προαναφερόμενων εγγράφων. 
 
Στο ςθμείο αυτό υπενκυμίηεται ότι, για τθν περίπτωςθ που ο ίδιοσ ο ενδιαφερόμενοσ δεν μπορεί να προςζλκει αυτοπροςϊπωσ 
ενϊπιον των διοικθτικϊν αρχϊν για να υποβάλει αίτθςθ ι να παραλάβει τθν τελικι διοικθτικι πράξθ, επιτρζπεται θ υποβολι 
αιτιςεων πολιτϊν προσ τθ διοίκθςθ από τρίτα πρόςωπα, μόνο εφόςον αυτά προςκομίηουν τθ νόμιμθ γιϋ αυτό εξουςιοδότθςθ, θ 
οποία μάλιςτα πρζπει να φζρει και τθ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ του εξουςιοδοτοφντοσ. 
 
Σε περίπτωςθ απϊλειασ φακζλλου που αφορά υπόκεςθ πολίτθ, θ αρμόδια υπθρεςία οφείλει να προβεί ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ 
ενζργειεσ για τθν επαναςφςταςι του (άρκρο 6, παρ. 5 του ν.3242/2004 και Ρ.Δ.114/2005-ΦΕΚ 165Αϋ). 
 
Β. ΡΟΚΕΣΜΛΕΣ ΔΛΕΚΡΕΑΛΩΣΘΣ ΥΡΟΚΕΣΕΩΝ ΡΟΛΛΤΩΝ ΑΡΟ ΤΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ 
 
Για τθ διεκπεραίωςθ των υποκζςεων των πολιτϊν, τίκεται ο γενικόσ κανόνασ, οι διοικθτικζσ αρχζσ να απαντοφν ςε αιτιματα 
πολιτϊν και να διεκπεραιϊνουν τισ ςχετικζσ υποκζςεισ αμζςωσ και αν αυτό δεν είναι δυνατόν, εντόσ τθσ προκεςμίασ των 
πενιντα (50) θμερϊν, κατ’ ανϊτατο όριο, εφόςον από ειδικζσ διατάξεισ δεν προβλζπονται διαφορετικζσ προκεςμίεσ. Πταν για τθ 
διεκπεραίωςθ μιασ υπόκεςθσ απαιτείται θ υποβολι δικαιολογθτικϊν, πιςτοποιθτικϊν ι ςτοιχείων, θ προκεςμία αρχίηει από τθν 
υποβολι ι ςυγκζντρωςθ του ςυνόλου των ςτοιχείων αυτϊν. 
 
Επιςθμαίνεται εδϊ ότι οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ πρζπει να καταβάλλουν κάκε προςπάκεια ϊςτε να εξυπθρετοφν τουσ πολίτεσ 
αμζςωσ, δθλ. κατά τθν πρϊτθ προςζλευςι τουσ ςτθν υπθρεςία, προκειμζνου να αποφεφγεται θ ταλαιπωρία μιασ δεφτερθσ 
επίςκεψθσ, εφόςον θ φφςθ του αιτιματοσ το επιτρζπει. 
 
Επιπροςκζτωσ, επιςθμαίνονται τα ακόλουκα: 
 
Για υποκζςεισ αρμοδιότθτασ περιςςότερων υπθρεςιϊν, θ ανωτζρω προκεςμία παρατείνεται κατά δζκα (10) ακόμθ θμζρεσ. 
 
Αν θ αίτθςθ υποβλθκεί ςε αναρμόδια υπθρεςία, θ υπθρεςία αυτι οφείλει, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ, να τθ διαβιβάςει ςτθν 
αρμόδια και να γνωςτοποιιςει τοφτο ςτον ενδιαφερόμενο. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ προκεςμία αρχίηει από τότε που περιιλκε θ 
αίτθςθ ςτθν αρμόδια υπθρεςία. 
 
Εάν κάποια υπόκεςθ δεν μπορεί να διεκπεραιωκεί λόγω αντικειμενικισ αδυναμίασ, ειδικά αιτιολογθμζνθσ, θ αρμόδια Υπθρεςία 
οφείλει, εντόσ πζντε (5) τουλάχιςτον θμερϊν πριν τθν εκπνοι τθσ προβλεπόμενθσ προκεςμίασ, να γνωςτοποιιςει εγγράφωσ ςτον 
αιτοφντα τουσ λόγουσ τθσ κακυςτζρθςθσ, τον υπάλλθλο που ζχει αναλάβει τθν υπόκεςθ και τον αρικμό τθλεφϊνου του για τθν 
παροχι κάκε χριςιμθσ πλθροφορίασ. 
 
Οι διοικθτικζσ αρχζσ οφείλουν να χορθγοφν άμεςα πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ ϊςτε να αποφεφγεται θ εκ νζου επίςκεψθ των 
ενδιαφερομζνων ςτθν υπθρεςία. Αν θ άμεςθ χοριγθςι τουσ δεν είναι δυνατι, αποςτζλλονται ταχυδρομικά ςτθ διεφκυνςθ που 
ζχει δθλϊςει ο ενδιαφερόμενοσ, το αργότερο ςε δζκα (10) θμζρεσ (άρκρο 4, παρ. 4 του ν.2690/1999). 
 
Κάκε ενδιαφερόμενοσ ζχει το δικαίωμα, φςτερα από γραπτι αίτθςι του, να ζχει πρόςβαςθ ςτα αρχεία τθσ Διοίκθςθσ και να 
λαμβάνει γνϊςθ, εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν, είτε με επιτόπια ζρευνα, είτε με χοριγθςθ αντιγράφων, των διοικθτικϊν 
εγγράφων, κακϊσ και των ιδιωτικϊν εγγράφων που φυλάςςονται ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και είναι ςχετικά με υπόκεςι του, θ 
οποία εκκρεμεί ςε αυτζσ ι ζχει διεκπεραιωκεί από αυτζσ (άρκρο 5 του ν.2690/1999 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 2 του άρκρου 11 
του ν.3230/2004-ΦΕΚ 44 Αϋ/11-2-2004). 
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Ρεραιτζρω, υπενκυμίηεται ότι θ μθ τιρθςθ των προαναφερόμενων προκεςμιϊν οδθγεί και ςε δικαίωμα του ενδιαφερόμενου 
πολίτθ να υποβάλει αίτθςθ για τθν καταβολι πλιρουσ αποηθμίωςθσ (άρκρο 7 του ν.3242/2004). 
 
Οι εν λόγω αιτιςεισ υποβάλλονται, για κζματα αρμοδιότθτασ Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν Υπουργείων, ςτθν Ειδικι Επιτροπι Ελζγχου 
Εφαρμογισ Νομοκεςίασ που λειτουργεί ςτο Υπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, ενϊ ςτισ 
Ειδικζσ Επιτροπζσ που λειτουργοφν ςτισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ τθσ Χϊρασ, υποβάλλονται οι ςχετικζσ αιτιςεισ για τισ λοιπζσ 
υπθρεςίεσ του δθμόςιου τομζα, που λειτουργοφν ςτθ χωρικι τουσ αρμοδιότθτα (π.χ. ΝΡΔΔ, ΔΟΥ, Διμοι κ.λπ). 
 
Γ. ΒΕΒΑΛΩΣΘ ΤΟΥ ΓΝΘΣΛΟΥ ΤΘΣ ΥΡΟΓΑΦΘΣ 
 
Κάκε ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται να ηθτά τθ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ του, επί όλων των εγγράφων, από τα οποία 
προκφπτει θ διλωςθ τθσ βοφλθςισ του, από όλεσ τισ διοικθτικζσ αρχζσ και τα Κ.Ε.Ρ. τθσ Χϊρασ (άρκρο 11, παρ.1 του ν.2690/1999 
ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 16, παρ.3 του ν.3345/2005 - ΦΕΚ 138 Αϋ/16-6-2005). 
 
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ προςκόμιςθ των απαραίτθτων κατά τα ανωτζρω εγγράφων που αποδεικνφουν τθν ταυτότθτά 
του. 
 
Πταν ο ενδιαφερόμενοσ προςζρχεται αυτοπροςϊπωσ για υποκζςεισ του ςτισ υπθρεςίεσ του δθμοςίου τομζα ι τα Κ.Ε.Ρ., 
προςκομίηοντασ το δελτίο αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι τα αντίςτοιχα πρωτότυπα ζγγραφα, δεν απαιτείται θ βεβαίωςθ του γνθςίου 
τθσ υπογραφισ του (παρ. 4 του άρκρου 16 του ν.3345/2005-ΦΕΚ 138 Αϋ/16-6-2005). 
 
Συναφϊσ επιςθμαίνεται ότι από τισ διατάξεισ που διζπουν τθν υπεφκυνθ διλωςθ (άρκρο 14 του ν.1599/1986) δεν απαιτείται, για 
τθν υποβολι τθσ, θ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ του δθλοφντοσ, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά. 
 
Δ. ΕΡΛΚΥΩΣΘ ΑΝΤΛΓΑΦΩΝ ΕΓΓΑΦΩΝ 
 
Κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να ηθτά, από όλεσ τισ διοικθτικζσ αρχζσ και τα Κ.Ε.Ρ, τθν επικφρωςθ αντιγράφων διοικθτικϊν 
εγγράφων, από το πρωτότυπο ι από το ακριβζσ αντίγραφο τθσ διοικθτικισ αρχισ που το εξζδωςε (άρκρο 11, παρ.2 του 
ν.2690/1999 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 16, παρ.5 του ν. 3345/2005 - ΦΕΚ 138 Αϋ/16-6-2005). 
 
Διευκρινίηεται ότι δεν απαιτείται θ επικφρωςθ απλϊν αντιγράφων εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από θμεδαπι διοικθτικι αρχι, 
αν τα αντίγραφα αυτά ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία ο ενδιαφερόμενοσ βεβαιϊνει τθν ακρίβεια των 
ςτοιχείων. 
 
Επίςθσ, κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να ηθτά, από όλεσ τισ διοικθτικζσ αρχζσ και τα Κ.Ε.Ρ., τθν επικφρωςθ αντιγράφων ιδιωτικϊν 
εγγράφων ι εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, από ακριβι αντίγραφα αυτϊν, εφόςον ζχουν επικυρωκεί, 
πρωτίςτωσ, από δικθγόρο, κακϊσ και ιδιωτικϊν εγγράφων, για τα οποία, με απόφαςθ του Υπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ 
και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και του κατά περίπτωςθ αρμόδιου Υπουργοφ, ζχει υπάρξει ειδικότερθ ρφκμιςθ με τθν ζκδοςθ 
τθσ προβλεπόμενθσ Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (παρ. 5 και 7 του άρκρου 16 του ν. 3345/2005 - ΦΕΚ 138 Αϋ/16-6-2005). 
 
Επιςθμαίνεται ότι όλεσ οι διοικθτικζσ αρχζσ είναι υποχρεωμζνεσ να βεβαιϊνουν το γνιςιο τθσ υπογραφισ και να επικυρϊνουν 
αντίγραφα εγγράφων, ςφμφωνα με τα ωσ άνω οριηόμενα. Κατά ςυνζπεια, είναι ΡΑΑΝΟΜΘ τόςο θ άρνθςθ διοικθτικισ αρχισ να 
προβεί ςτθ διεκπεραίωςθ των ανωτζρω διαδικαςιϊν, όςο και θ παραπομπι για τισ ςυγκεκριμζνεσ διοικθτικζσ πράξεισ ςε άλλθ 
διοικθτικι αρχι. 
 
Ε. ΚΕΝΤΑ ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘΣ ΡΟΛΛΤΩΝ (Κ.Ε.Ρ.) 
 
1. Μζςω των ΚΕΡ οι πολίτεσ μποροφν να διεκπεραιϊςουν πάνω από 1000 πιςτοποιθμζνεσ με υπουργικζσ αποφάςεισ διοικθτικζσ 
διαδικαςίεσ φορζων του ςτενοφ και ευρφτερου δθμόςιου τομζα. Ο πολίτθσ υποβάλλει το αίτθμά του για τθν ζκδοςθ κάποιου 
πιςτοποιθτικοφ, άδειασ κ.λ.π. ςτο ΚΕΡ που κα επιλζξει, το οποίο ςτθ ςυνζχεια απευκφνεται ςτθν αρμόδια υπθρεςία, θ οποία 
εκδίδει το πιςτοποιθτικό ι τθν άδεια και το ΚΕΡ ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο να παραλάβει τθν πράξθ που ηιτθςε. 
 
Τα ΚΕΡ, ανάλογα με το προςωπικό που υπθρετεί ςϋ αυτά, λειτουργοφν είτε μεταξφ 7.30 - 15.30 από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι είτε 
με διευρυμζνο ωράριο 8.00 – 20.00 από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι και 8.00 – 14.00 το Σάββατο (παράγραφοσ 3 τθσ Υ.Α αρικ. 
πρωτ. ΔΛΑΔΡ/Φ.Β.1/ 14757/ 25.7.2011 (ΦΕΚ 1659 /Βϋ). 
Σφντομα, επιλεγμζνα ΚΕΡ ςε κάκε Νομό τθσ Χϊρασ πρόκειται να λειτουργιςουν ωσ «υπθρεςίεσ μιασ ςτάςθσ» για τθν ίδρυςθ 
ομόρρυκμων και ετερόρρυκμων εταιρειϊν κάκε μορφισ (περ. Α’ του άρκρου 2 και παρ. 2δ του άρκρου 4 του Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 
90 /Αϋ). 
 
2. Δραςτθριότθτεσ παροχισ υπθρεςιϊν και Θλεκτρονικι διεκπεραίωςθ διαδικαςιϊν. 
Βαςιςμζνθ ςτο ςφγχρονο πολιτοκεντρικό ςχεδιαςμό παροχισ υπθρεςιϊν, ζχει αναπτυχκεί θ Εκνικι Ρφλθ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 
«ΕΜΘΣ» (e-Government Portal), για τθν πλθροφόρθςθ πολιτϊν και επιχειριςεων και τθν αςφαλι διεκπεραίωςθ θλεκτρονικϊν 
ςυναλλαγϊν από ζνα κεντρικό ςθμείο. 
Μζςω τθσ Εκνικισ Ρφλθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ «ΕΜΘΣ», οι πολίτεσ μποροφν:  
Να πλθροφορθκοφν, μζςω του Κεματικοφ Ευρετθρίου, αναλυτικά για τισ διαδικαςίεσ οι οποίεσ διεκπεραιϊνονται μζςω των ΚΕΡ, 
τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και προχποκζςεισ για τθν υποβολι τθσ ςχετικισ αίτθςθσ.  
Να υποβάλουν, μζςω τθσ επιλογισ «Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ» και κατόπιν εγγραφισ ςτον «ΕΜΘ», θλεκτρονικι αίτθςθ για τθν 
ζκδοςθ απλϊν πιςτοποιθτικϊν τα οποία ςτθ ςυνζχεια παραλαμβάνουν από το ΚΕΡ τθσ επιλογισ τουσ. 
Να αναηθτιςουν ςτοιχεία επικοινωνίασ και διευκφνςεισ των ΚΕΡ μζςω τθσ επιλογισ «Κατάλογοσ ΚΕΡ». Θ αναηιτθςθ μπορεί να 
πραγματοποιθκεί, είτε κατά γεωγραφικι περιοχι, είτε με λζξεισ – κλειδιά. 
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Επίςθσ, ςε εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2006/123/ΕΚ που ενςωματϊκθκε ςτο εςωτερικό δίκαιο με το Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/3-5-
2010) και αφορά ςτθ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε δραςτθριότθτεσ παροχισ υπθρεςιϊν και τθσ άςκθςισ τουσ ςτα κράτθ-μζλθ 
τθσ Ε.Ε., μποροφν να υποβάλλονται αιτιςεισ από απόςταςθ και με θλεκτρονικά μζςα (άρκρα 7, 8, 9, του ιδίου νόμου), για 200 
διαδικαςίεσ οι οποίεσ εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ ανωτζρω Οδθγίασ, μζςω του θλεκτρονικοφ Ενιαίου Κζντρου 
Εξυπθρζτθςθσ, που λειτουργεί ςτο διαδικτυακό τόπο www.ermis.gov.gr (ςτθν επιλογι EUGO). 
Εναλλακτικά και για τθ διεκπεραίωςθ των ανωτζρω διαδικαςιϊν και με φυςικι παρουςία ζχουν κακοριςτεί να λειτουργοφν και 
ωσ Ενιαία Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ 54 ΚΕΡ. Για τθ διεκπεραίωςθ των διαδικαςιϊν που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ 
ανωτζρω Οδθγίασ από τα ΚΕΡ που ζχουν κακοριςτεί να λειτουργοφν και ωσ Ενιαία Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ, διεξάγεται εκπαίδευςθ 
του προςωπικοφ τουσ ϊςτε α) να μποροφν να εξυπθρετοφνται και πολίτεσ από άλλα κράτθ-μζλθ τθσ Ε.Ε. και β) να μποροφν να 
διεκπεραιϊνουν θλεκτρονικά τισ διαδικαςίεσ που ζχουν ενταχκεί ςε αυτά. 
Επίςθσ για τθ διεκπεραίωςθ όλων των διαδικαςιϊν που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ ζχουν κακοριςτεί 
ςυγκεκριμζνεσ προκεςμίεσ μζςα ςτισ οποίεσ θ διοίκθςθ οφείλει να αδειοδοτιςει τον αιτοφντα. Σε περίπτωςθ που μία 
κακοριςμζνθ προκεςμία για τθν ζκδοςθ άδειασ παρζρχεται άπρακτθ, τεκμαίρεται ότι θ διοίκθςθ ζχει ςυναινζςει ςτθν ζκδοςθ 
τθσ εν λόγω άδειασ (ενεργοποίθςθ τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 4 α. 10 του Ν. 3230/2004, ΦΕΚ 44 Αϋ/11-02-2004). 
 
ΣΤ. ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘ ΤΘΣ ΔΛΑΦΑΝΕΛΑΣ ΚΑΛ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ 
 
Οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ διευκολφνουν τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν, τον κοινωνικό διάλογο, τθν κριτικι και το νόμιμο ζλεγχο, 
χωρίσ να απαιτοφν από τον πολίτθ να κεμελιϊςει ειδικό ζννομο ςυμφζρον. 
 
Γενικότερα, θ υποχρζωςθ των δθμόςιων υπαλλιλων για τθν παροχι πλθροφόρθςθσ ςτουσ πολίτεσ απορρζει από ζνα ςφνολο 
διατάξεων τόςο του Συντάγματοσ όςο και του απλοφ νομοκζτθ, από τθ νομολογία, από τθν υποχρζωςθ εξυπθρζτθςισ τουσ και 
από τθν αρχι τθσ Χρθςτισ Διοίκθςθσ. 
 
Με βάςθ τα ανωτζρω, ςε κάκε δθμόςια υπθρεςία, ειδικά ςε αυτζσ που προςζρχονται πολλοί ςυναλλαςςόμενοι, πρζπει να 
υπάρχουν εντεταλμζνοι υπάλλθλοι αρμόδιοι για τθν πλθροφόρθςθ του κοινοφ (ςχετ. οι ΔΛΣΚΡΟ/Φ.2/9967/15-5-2006 και 
ΔΛΔΚ/Φ.2/3646/6-2-2008 εγκφκλιοι για τθ λειτουργία Γραφείου Υποδοχισ Ρολιτϊν ςτο χϊρο των δθμοςίων υπθρεςιϊν). Αυτό δεν 
ςθμαίνει ότι οι λοιποί υπάλλθλοι τθσ υπθρεςίασ δεν ζχουν υποχρζωςθ να παρζχουν, εκτόσ φυςικά από τθν πλθροφόρθςθ για τα 
ειδικά κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ και βαςικζσ πλθροφορίεσ ςτουσ πολίτεσ ςχετικά με τισ υποκζςεισ τουσ που είναι ςχετικζσ 
με τισ γενικότερεσ αρμοδιότθτεσ τθσ υπθρεςίασ τουσ. 
 
Θ άρνθςθ παροχισ αυτϊν των πλθροφοριϊν και θ αναγραφι μάλιςτα ςε κυρίδεσ δθμόςιων υπθρεςιϊν τθσ φράςθσ «Δεν 
δίδονται πλθροφορίεσ» ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν ίδια τθ φφςθ τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ. 
 
Στο πλαίςιο τθσ γενικότερθσ υποχρζωςθσ των δθμοςίων υπθρεςιϊν να λειτουργοφν με διαφάνεια και να ενθμερϊνουν τουσ 
πολίτεσ, κάκε πολίτθσ μπορεί να λαμβάνει γνϊςθ, με τθν επιφφλαξθ των προχποκζςεων του νόμου, των διοικθτικϊν εγγράφων 
κακϊσ και των ιδιωτικϊν εγγράφων, που φυλάςςονται ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, και είναι ςχετικά με τθν υπόκεςι του θ οποία 
εκκρεμεί ςε αυτζσ ι ζχει διεκπεραιωκεί από αυτζσ. Ο δθμόςιοσ υπάλλθλοσ δεν εμποδίηει το δικαίωμα πρόςβαςθσ των πολιτϊν 
ςτα ζγγραφα με το πρόςχθμα τθσ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, ιδιαιτζρωσ όταν δεν υφίςτανται τζτοια (άρκρο 5 
ν.2690/1999 όπωσ ιςχφει). 
 
Επιπροςκζτωσ, οι διοικθτικζσ αρχζσ οφείλουν να διευκολφνουν τθν περαιτζρω χριςθ εγγράφων που εκδίδονται ι βρίςκονται 
ςτθν κατοχι των φορζων του δθμόςιου τομζα, για εμπορικοφσ ι μθ εμπορικοφσ ςκοποφσ, να μεριμνοφν και να εξαςφαλίηουν τθν 
τιρθςθ των όρων και προχποκζςεων για τθν ορκι επαναχρθςιμοποίθςι τουσ από τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ (νόμοσ 
3448/2006 (ΦΕΚ 57/Αϋ) «Για τθν περαιτζρω χριςθ πλθροφοριϊν του δθμόςιου τομζα και ρφκμιςθ κεμάτων αρμοδιότθτασ 
Υπουργείου Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ»). 
 
Υπενκυμίηεται, δε, ότι προκειμζνου να επιτυγχάνονται θ ζγκαιρθ και ζγκυρθ πλθροφόρθςθ των πολιτϊν, θ διαφάνεια και ο 
αποτελεςματικόσ ζλεγχοσ τθσ κυβερνθτικισ και διοικθτικισ δράςθσ, με το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010) «Ενίςχυςθ τθσ 
διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 
διαδίκτυο “Ρρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ», κακιερϊκθκε θ υποχρεωτικι ανάρτθςθ ςτο Διαδίκτυο των νόμων, των 
κανονιςτικϊν πράξεων και εν γζνει πράξεων των κυβερνθτικϊν και διοικθτικϊν οργάνων, που προβλζπονται από τισ διατάξεισ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 2 του εν λόγω νόμου, με τθν επιφφλαξθ των κανόνων για τθν προςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία 
δεδομζνων ευαίςκθτου προςωπικοφ χαρακτιρα και απορριτων. 
 
Σθμειϊνεται εδϊ ότι θ ανάρτθςθ πράξεων ςτο διαδίκτυο δεν υποκακιςτά τθ δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ ι 
άλλεσ μορφζσ δθμοςιότθτασ που προβλζπει θ ιςχφουςα νομοκεςία (παρ. 1 του άρκρου 4, του Ν.3861/2010 και οι 
ΔΛΣΚΡΟ/Φ.8/οικ.16752/22-7-2010 και 20868/29-9- 2010 ςχετικζσ εγκφκλιοι). 
 
Επίςθσ, ςτον Κυβερνθτικό Διαδικτυακό τόπο τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ «ΕΜΘΣ», ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
«http://www.ermis.gov.gr», κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να αναηθτιςει με ζναν εφκολο, απλό και καινοτόμο τρόπο 
οποιαδιποτε πλθροφορία επικυμεί ςτο ςφνολο τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ αλλά και να πραγματοποιιςει με αςφάλεια και 
ταχφτθτα θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ τθσ επιλογισ του, χωρίσ τθν υποχρζωςθ αυτοπρόςωπθσ παρουςίασ του ςτθν αρμόδια 
Δθμόςια Υπθρεςία. 
 
Στθν προςπάκεια για τθν άμεςθ, ορκι και ζγκυρθ ενθμζρωςθ των πολιτϊν και των επιχειριςεων για τισ δραςτθριότθτεσ και 
πρωτοβουλίεσ που αναπτφςςονται ςτο χϊρο τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ εκδίδεται θλεκτρονικά θ Εφθμερίδα «ΔΘΜΟΣΛΟγραφικά», 
θ οποία αναρτάται κάκε Τρίτθ ςτθ διαδικτυακι Εκνικι Ρφλθ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ «ΕΜΘΣ», με τθ μορφι newsletter, υπό το 
διακριτικό τίτλο «ΔΘΜΟΣΛΟγραφικά» (http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ ermis/newsletter) (ςχετ. θ ΔΛΣΚΡΟ/ 
Φ.19/οικ.16079/13-7-2010 εγκφκλιοσ). 
 

http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/
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Στα κζματα τθσ Εφθμερίδασ «ΔΘΜΟΣΛΟγραφικά» περιλαμβάνονται, μεταξφ άλλων, οι ανακοινϊςεισ των Υπθρεςιϊν του 
Δθμοςίου και ευρφτερου Δθμοςίου για προςλιψεισ και μετατάξεισ ενϊ το περιεχόμενο τθσ Εφθμερίδασ εμπλουτίηεται με 
επίκαιρα κζματα γενικότερου ενδιαφζροντοσ όπωσ δράςεισ για τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ προσ τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ, τθ βελτίωςθ των ςχζςεων Κράτουσ – Ρολίτθ κ.ά. 
 
Οι διοικθτικζσ αρχζσ οφείλουν να διαμορφϊνουν τθν πλθροφόρθςθ και επικοινωνία και εν γζνει τισ υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ 
διακυβζρνθςθσ ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ, κατά τρόπο, ϊςτε αυτζσ να είναι φιλικζσ προσ το χριςτθ, να διαςφαλίηουν 
και να ενιςχφουν τθν ιςότθτα ωσ προσ τθν πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ και υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ και να 
λαμβάνουν υπόψθ τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ πρόςβαςθσ οριςμζνων ομάδων ι ατόμων και ιδίωσ των ατόμων με αναπθρία (Νόμοσ 
3979/2011 «Για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και λοιπζσ διατάξεισ», άρκρο 4, παρ. 7). 
 
Στο ςθμείο αυτό, επιςθμαίνεται εκ νζου ότι, όπωσ αναφζρεται ςαφϊσ ςτο άρκρο 8 του ν.3861/2010 («Ενίςχυςθ τθσ 
διαφάνειασ…», ΦΕΚ 112/Αϋ) κακϊσ και ςτο άρκρο 5 του ν.3979/2011 («Για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και λοιπζσ διατάξεισ», 
ΦΕΚ 138/Αϋ), υφίςταται υποχρζωςθ όλων των διοικθτικϊν αρχϊν να αναρτοφν ςε εμφανζσ ςθμείο του δικτυακοφ τουσ τόπου τα 
ςτοιχεία επικοινωνίασ των υπαλλιλων τουσ κατά οργανικι μονάδα (αρικμοφσ τθλεφϊνων, Fax, e-mails) και να προβαίνουν 
άμεςα ςτθν επικαιροποίθςθ των ςτοιχείων αυτϊν, ςτθν περίπτωςθ τυχόν μεταβολϊν τουσ. 
 
Η. ΑΡΛΟΥΣΤΕΥΣΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΩΝ 
 
Στθν κατεφκυνςθ τθσ καλφτερθσ εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν εφαρμόηονται διατάξεισ για τθν απλοφςτευςθ των διοικθτικϊν 
διαδικαςιϊν, τθ μείωςθ του χρόνου διεκπεραίωςισ τουσ και του δραςτικοφ περιοριςμοφ των διοικθτικϊν και οικονομικϊν 
βαρϊν προσ τουσ πολίτεσ και τουσ επιχειρθματίεσ. 
 
Στο πλαίςιο αυτό κεςπίςκθκε θ κατάργθςθ δικαιολογθτικϊν και θ αντικατάςταςι τουσ με υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986. 
 
1. Κατάργθςθ δικαιολογθτικϊν και αντικατάςταςι τουσ με υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Αϋ), ςε εφαρμογι των 
διατάξεων του άρκρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44Αϋ). 
Μζχρι ςιμερα ζχουν καταργθκεί και αντικαταςτακεί με υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986: 

 τα πιςτοποιθτικά περί μθ άςκθςθσ ποινικισ δίωξθσ και περί μθπαραπομπισ ςε δίκθ ςε όλεσ τισ διοικθτικζσ 
διαδικαςίεσ. 

 θ υποβολι αντιγράφου ποινικοφ μθτρϊου, ςε 150 διοικθτικζσ διαδικαςίεσ αρμοδιότθτασ των Υπουργείων Ανάπτυξθσ, 
Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ, Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και 
Κρθςκευμάτων, Ρροςταςίασ του Ρολίτθ κ.λπ. 

 θ υποβολι πιςτοποιθτικοφ περί μθ κζςεωσ ςε δικαςτικι ςυμπαράςταςθ και αντιγράφου ποινικοφ μθτρϊου ωσ 
δικαιολογθτικϊν ςτισ διαδικαςίεσ εγγραφισ μζλουσ ςτο Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ. 

 
2. Αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ δικαιολογθτικϊν 
Ρεραιτζρω, ςτο πλαίςιο πάντα τθσ βελτίωςθσ τθσ εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν εφαρμόηεται το μζτρο τθσ αυτεπάγγελτθσ 
αναηιτθςθσ δικαιολογθτικϊν από τθ διοίκθςθ (τισ υπθρεςίεσ των Υπουργείων, των ν.π.δ.δ., των ΟΤΑ α' και β' βακμοφ και των 
αποκεντρωμζνων διοικιςεων), το οποίο προβλζπεται από τουσ Ν. 3242/2004 και Ν. 3448/2006. Διακρίνεται ςε υποχρεωτικι 
αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ και ςε αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ κατόπιν ςυναίνεςθσ του ενδιαφερόμενου. 
Αρχικά, κακιερϊκθκε θ αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ κατόπιν ςυναίνεςθσ του ενδιαφερομζνου (άρκρ. 5 του Ν. 3242/2004 -ΦΕΚ 102 
Α'), ςφμφωνα με τθν οποία οι υπθρεςίεσ υποχρεοφνται να αναηθτοφν, με τθ ςυναίνεςθ του πολίτθ, 182 δικαιολογθτικά. 
Θ υποχρεωτικι αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ κακιερϊκθκε με τθ διάταξθ του άρκρου 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α'). Σφμφωνα με 
τθ διάταξθ αυτι, θ διοίκθςθ οφείλει να αναηθτά υποχρεωτικά κάκε ζνα από τα 29 δικαιολογθτικά που υπάγονται ςτθν εν λόγω 
διαδικαςία από το ιςχφον κανονιςτικό πλαίςιο, προκειμζνου να διεκπεραιϊςει αιτιματα πολιτϊν. 
Θ διαφορά ανάμεςα ςτα δφο είδθ αναηιτθςθσ είναι ότι ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ ηθτείται θ ρθτι ςυναίνεςθ του πολίτθ ενϊ ςτθ 
δεφτερθ θ υπθρεςία ενθμερϊνει τον ενδιαφερόμενο ότι κα αναηθτθκοφν από τθν ίδια όςα δικαιολογθτικά είναι απαραίτθτα για 
τθ διεκπεραίωςθ τθσ υπόκεςισ του και εντάςςονται ςτθν υποχρεωτικι αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ. 
Θ διαδικαςία είναι θ ίδια και ςτισ δυο περιπτϊςεισ. Ο πολίτθσ υποβάλλει ςε δθμόςια υπθρεςία αίτθςθ για τθ διεκπεραίωςθ τθσ 
οποίασ απαιτοφνται ενδιάμεςα δικαιολογθτικά. Στθ ςυνζχεια, θ υπθρεςία διεκπεραιϊνει το αίτθμα αναηθτϊντασ τα 
δικαιολογθτικά που υπάγονται ςτισ ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ αποςτζλλοντασ με fax ςχετικό ζγγραφο ςτθν αρμόδια για τθν 
ζκδοςι τουσ υπθρεςία εντόσ 24 ωρϊν. Θ τελευταία είναι υποχρεωμζνθ εντόσ 48 ωρϊν από τθν παραλαβι τθσ αίτθςθσ να 
αποςτείλει τα αιτοφμενα δικαιολογθτικά αρμοδιότθτάσ τθσ με fax ςτθν αρχικι υπθρεςία, ϊςτε να προχωριςει ςτθν ζκδοςθ τθσ 
διοικθτικισ πράξθσ. 
Ο κατάλογοσ με το ςφνολο των δικαιολογθτικϊν που αναηθτοφνται αυτεπάγγελτα κακϊσ και κάκε άλλου είδουσ ςχετικι 
πλθροφορία βρίςκεται ςτθν ιςτοςελίδα www.ydmed.gov.gr, ςτθ διαδρομι Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ - Δθμόςια Διοίκθςθ - 
Αυτεπάγγελτθ Αναηιτθςθ Δικαιολογθτικϊν. 
 
Θ. ΩΕΣ ΕΛΣΟΔΟΥ ΤΩΝ ΡΟΛΛΤΩΝ ΣΤΛΣ ΔΘΜΟΣΛΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ 
 
Βαςικό κριτιριο για τον κακοριςμό του χρόνου υποδοχισ του κοινοφ ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, τουσ ΟΤΑ, ΝΡΔΔ και λοιποφσ 
φορείσ του Δθμοςίου, απετζλεςε θ καλφτερθ εξυπθρζτθςθ και διευκόλυνςθ των πολιτϊν κατά τισ ςυναλλαγζσ τουσ με τισ 
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. Ειδικότερα: 
Θ είςοδοσ του κοινοφ ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, τουσ Ο.Τ.Α. αϋ και βϋ βακμοφ και τα λοιπά ΝΡΔΔ για τισ οποίεσ δεν ίςχυε 
περιοριςμζνο ωράριο ειςόδου του κοινοφ (12.00-14.30) γίνεται κάκε εργάςιμθ θμζρα από 09.00 – 15.00. Διατθροφνται ςε ιςχφ οι 
ειδικζσ ρυκμίςεισ για τισ ϊρεσ ειςόδου κοινοφ ςτουσ φορείσ και τισ υπθρεςίεσ του Δθμοςίου. 
Ειδικά για τισ Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ (Δ.Ο.Υ.) και τισ δθμόςιεσ διαχειρίςεισ, το πζρασ ειςόδου του κοινοφ ορίηεται ςτισ 
14.30, χωρίσ να κίγεται θ κακοριςμζνθ ϊρα ζναρξθσ ειςόδου του κοινοφ, που ιςχφει ςιμερα. Σε περίπτωςθ όμωσ που υπάρχει 
ςυνεργαςία, (π.χ. υποχρζωςθ κατάκεςθσ χρθμάτων μετά το πζρασ των ςυναλλαγϊν), με πιςτωτικά ιδρφματα και αυτι 
κακίςταται δυςχερισ, τότε θ είςοδοσ του κοινοφ επιτρζπεται μζχρι τισ 14.00. 
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Θ είςοδοσ του κοινοφ ςτα γραφεία πρωτοκόλλου και ςτα Γραφεία Υποδοχισ Ρολιτϊν επιτρζπεται από 07.30-15.30. Θ ρφκμιςθ 
αυτι δεν ιςχφει για τα Γραφεία των Υπουργϊν, Υφυπουργϊν, Ρροζδρων Διοικθτικϊν Συμβουλίων, Διοικθτϊν και Υποδιοικθτϊν 
Ν.Ρ.Δ.Δ.. Επίςθσ δεν ιςχφουν οι ανωτζρω ϊρεσ ειςόδου του κοινοφ για τθν Κεντρικι Υπθρεςία των Υπουργείων Εκνικισ Άμυνασ 
και Εξωτερικϊν, για τα οποία ιςχφουν οι ειδικά κακοριηόμενεσ από αυτά θμζρεσ και ϊρεσ υποδοχισ του κοινοφ. 
Υπενκυμίηεται ότι δεν εκίγθςαν, με τθν αρ.πρωτ.ΔΛΑΔΡ/ΦΒ1/ 14757/25-7-2011 (ΦΕΚ 1659 Βϋ) απόφαςθ του Υπουργοφ 
Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, οι ιςχφουςεσ ϊρεσ ειςόδου και εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν ςτισ 
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, τουσ ΟΤΑ, ΝΡΔΔ και λοιποφσ φορείσ του Δθμοςίου, οι οποίεσ είχαν οριςκεί κατά παρζκκλιςθ με ειδικζσ 
διατάξεισ, ι με αποφάςεισ Υπουργϊν κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 6 του άρκρου 1 του ν.1157/1981. Με τθν ζννοια αυτι, δεν 
κακιερϊκθκε για όλεσ τισ υπθρεςίεσ ωράριο ειςόδου και εξυπθρζτθςθσ πολιτϊν από 09.00-15.00, δεδομζνου ότι, διατθρικθκαν 
ςε ιςχφ οι ειδικζσ ρυκμίςεισ για τισ ϊρεσ ειςόδου του κοινοφ. 
Επιςθμαίνεται ότι δεν είναι επιτρεπτό υπθρεςίεσ και φορείσ του Δθμοςίου να τροποποιοφν το ωράριο υποδοχισ των πολιτϊν 
αιφνιδίωσ, ανατρζποντασ πρακτικζσ που ακολουκοφνται επί μακρόν, δεδομζνου ότι με τον τρόπο αυτό προκαλείται ανεπίτρεπτα 
μεγάλθ ταλαιπωρία ςτο κοινό. Ρριν από οποιαδιποτε τροποποίθςθ των ωρϊν ειςόδου του κοινοφ κα πρζπει να ενθμερϊνεται 
το κοινό αυτό ςυςτθματικά και με κάκε πρόςφορο τρόπο. 
Ειδικότερα, τα Υπουργεία πρζπει να αναρτοφν ςτο διαδικτυακό τουσ τόπο και μάλιςτα ςε εμφανζςτατο ςθμείο, εφκολα 
προςβάςιμο ςτουσ πολίτεσ, τισ ϊρεσ ειςόδου κοινοφ τόςο των ίδιων, όςο και των εποπτευόμενων από αυτά φορζων, 
προκειμζνου ο πολίτθσ να γνωρίηει τισ ϊρεσ που μπορεί να προςζρχεται ςτισ δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ και φορείσ. 
 
Κ. ΜΕΤΑ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘ ΤΩΝ ΑμεΑ 
 
α. ΡΟΣΒΑΣΛΜΟΤΘΤΑ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ και ΥΡΟΔΟΜΩΝ 
 
(i) Βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτο φυςικό και δομθμζνο περιβάλλον 
1. Σφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του άρκρου 21 του Συντάγματοσ, «τα άτομα με αναπθρίεσ ζχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν 
μζτρων που εξαςφαλίηουν τθν αυτονομία, τθν επαγγελματικι ζνταξθ και τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν κοινωνικι, οικονομικι και 
πολιτικι ηωι τθσ Χϊρασ» . Με δεδομζνθ τθ ςυνταγματικι αυτι επιταγι και τθ γενικι αρχι ότι θ Δθμόςια Διοίκθςθ οφείλει να 
εξαςφαλίηει ςε όλουσ τουσ πολίτεσ ίδιεσ δυνατότθτεσ άςκθςθσ των δικαιωμάτων τουσ, θ ζλλειψθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςε 
υποδομζσ, υπθρεςίεσ και αγακά ςυνιςτά παραβίαςθ των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων των ΑμεΑ. 
 
2. Με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ρ.Δ. 13/2005 « 
 
Σφςταςθ Μονάδων Ρροςβαςιμότθτασ Ατόμων με Αναπθρίεσ ςτο Υπουργείο Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ 
(ΥΡ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.) και ςε εποπτευόμενουσ φορείσ του.» κακιερϊκθκε θ υποχρζωςθ άμεςθσ ςυμμόρφωςθσ όλων των Δθμοςίων 
Υπθρεςιϊν, Ν.Ρ.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. αϋ και βϋ βακμοφ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ λιψθσ όλων των αναγκαίων μζτρων για τθν 
εξαςφάλιςθ προςβαςιμότθτασ και των λοιπϊν διευκολφνςεων για τα ΑμεΑ ςτουσ χϊρουσ λειτουργίασ τουσ. Στο πλαίςιο αυτό, 
μεταξφ άλλων, όλοι οι υπόχρεοι φορείσ πρζπει να εκπονοφν ςε ετιςια βάςθ ςχζδιο δράςθσ (προγραμματιςμό), χρονοδιάγραμμα 
υλοποίθςθσ, κοςτολόγθςθ και χρθματοδότθςθ των ζργων προςβαςιμότθτασ ΑμεΑ ςτα κτίρια ευκφνθσ τουσ, ςφμφωνα με τισ 
προδιαγραφζσ που προβλζπει θ ιςχφουςα νομοκεςία (Γ.Ο.Κ.). 
 
3. Για τθν αντιμετϊπιςθ του ηθτιματοσ τθσ περιοριςμζνθσ προςβαςιμότθτασ οριςμζνων κτιρίων που ςτεγάηουν Δθμόςιεσ 
Υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 31 του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ Α/102/01.05.2002), προβλζπεται 
ότι «τα Κ.Ε.Ρ. ςτεγάηονται ςε χϊρουσ προςβάςιμουσ ςτα άτομα με αναπθρίεσ κατά τισ διατάξεισ του Γενικοφ Οικοδομικοφ 
Κανονιςμοφ» , κακόςον τα Κ.Ε.Ρ. εκ τθσ φφςεϊσ τουσ αποτελοφν ζνα διαρκι δίαυλο επικοινωνίασ των πολιτϊν με το ςφνολο τθσ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ παρζχοντασ πλθροφόρθςθ και εξυπθρζτθςθ και, ςυνεπϊσ, πρζπει να είναι πλιρωσ προςβάςιμα ςτα άτομα 
με αναπθρία και γενικότερα ςε όλα τα εμποδιηόμενα άτομα. 
 
4. Με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ κυκλοφοριακισ προςβαςιμότθτασ εφαρμόηεται το Ρρόγραμμα «Ρροςβαςιμότθτα ςτουσ Διμουσ» 
με το οποίο θ Υπθρεςία μασ παρεμβαίνει ςε τοπικό επίπεδο, και ςυγκεκριμζνα ςε όλουσ τουσ Ο.Τ.Α. αϋ και β’ βακμοφ, 
προκειμζνου να υλοποιιςουν ζνα ςυςτθματικό Ρρόγραμμα Ρροςβαςιμότθτασ, με ςκοπό τθν άμεςθ ςυμμόρφωςθ των 
προαναφερόμενων Ο.Τ.Α. ωσ προσ τθν υποχρζωςθ που ζχουν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μζτρα δθμιουργίασ προςβάςιμθσ 
αλυςίδασ θ οποία κα ςυνδζει, με προςβάςιμα πεηοδρόμια και διαβάςεισ κατά μικοσ μιασ ςυγκεκριμζνθσ διαδρομισ, τισ 
προςβάςιμεσ εγκαταςτάςεισ και υποδομζσ των περιοχϊν υψθλισ επιςκεψιμότθτασ. Οι προτεινόμενεσ δράςεισ πρζπει να 
ςχεδιάηονται πάντοτε με κριτιριο τθ δυνατότθτα φπαρξθσ αλυςίδασ πρόςβαςθσ ςε κτίρια τα οποία ςτεγάηουν δραςτθριότθτεσ 
που ζχουν ςχζςθ με το κοινό. 
 
5. Με γνϊμονα τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των ΑμεΑ και με ςκοπό τθν καλφτερθ ενθμζρωςθ των ΑμεΑ και των οικείων τουσ κακϊσ και 
τθν ταχφτερθ και απρόςκοπτθ εξυπθρζτθςι τουσ από όλεσ τισ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ, ζχει εκδοκεί ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι 
μορφι ο «Οδθγόσ του Ρολίτθ με αναπθρία», ςχετικά με τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτουσ 
ανάπθρουσ πολίτεσ, ςε ευρωπαϊκό και εκνικό επίπεδο, κατά κεματικι ενότθτα. Ο «Οδθγόσ του Ρολίτθ με αναπθρία» ζχει 
διανεμθκεί ιδθ και ςυνεχίηει να διανζμεται ςε Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ κακϊσ και ςε ενδιαφερόμενουσ πολίτεσ και βρίςκεται και 
ςτον δικτυακό τόπο www.ydmed.gov.gr. Στον ίδιο δικτυακό τόπο, άλλωςτε, μποροφν να αναηθτθκοφν όλεσ οι εγκφκλιοι τθσ 
Υπθρεςίασ μασ, κακϊσ και το ςχετικό νομοκετικό πλαίςιο, ςτθ διαδρομι Εξωτερικοί Σφνδεςμοι/ΑμεΑ. 
 
(ii) Βελτίωςθ τθσ θλεκτρονικισ προςβαςιμότθτασ 
1. Το Υπ.Δι.Μ.Θ.Δ, ωσ φορζασ χρθματοδότθςθσ, ςε ςυνεργαςία με τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ (ΚτΡ Α.Ε.) ωσ φορζα 
υλοποίθςθσ και το Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (Ε.Κ.Κ.Α.) ωσ φορζα λειτουργίασ, ςτο πλαίςιο του ζργου «Ρρόςβαςθ 
Ατόμων με Αναπθρία (ΑμεΑ) ςτισ Υπθρεςίεσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ», δθμιοφργθςαν τθν πρϊτθ εξειδικευμζνθ 
διαδικτυακι πφλθ (www.amea.gov.gr) για τουσ πολίτεσ με αναπθρία, τουσ ςυλλόγουσ τουσ, τουσ φορείσ κοινωνικισ πρόνοιασ 
κακϊσ και για τισ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον κλάδο. Με αφετθρία τθ διαδικτυακι πφλθ παρζχονται 
εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ, ςυμβουλευτικισ, πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ, απολφτωσ προςπελάςιμεσ ςε όλεσ τισ 
μορφζσ αναπθρίασ. 



 

Ζκδοςθ 4.0 
Θμ/νία: 19-5-2018 

146 

 
2. Ο νζοσ ιςτοχϊροσ του Υπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (www.ydmed.gov.gr) ζχει 
ςχεδιαςτεί με ςτόχο τθ μζγιςτθ δυνατι προςβαςιμότθτα από όλουσ τουσ χριςτεσ, ανεξάρτθτα από τθ ςυςκευι πρόςβαςθσ 
(επιτραπζηιοσ υπολογιςτισ, κινθτό τθλζφωνο ι tablet) ι τισ δυνατότθτεσ του χριςτθ (επιλογι υψθλισ αντίκεςθσ, μεγάλο 
μζγεκοσ γραμμάτων, αναλυτικόσ χάρτθσ/sitemap κ.α.) 3. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 8 του άρκρου 4 του ν.3979/2011 
(ΦΕΚ Α/138) «Για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και λοιπζσ διατάξεισ» , ο ςχεδιαςμόσ και θ εφαρμογι υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ 
διακυβζρνθςθσ και θ διαμόρφωςθ και προμικεια των αντίςτοιχων πλθροφοριακϊν και επικοινωνιακϊν ςυςτθμάτων και 
υπθρεςιϊν πρζπει να γίνεται με γνϊμονα τθ διαςφάλιςθ τθσ θλεκτρονικισ προςβαςιμότθτασ ςε άτομα με αναπθρίεσ και τθ 
δυνατότθτα αξιοποίθςθσ των ςχετικϊν υπθρεςιϊν από αυτά. 
 
(iii) Κατά προτεραιότθτα εξυπθρζτθςθ των ΑμεΑ ςτισ δθμόςιεσυπθρεςίεσ 
Τα Άτομα με Αναπθρία που προςζρχονται ςε όλεσ τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και τα Κ.Ε.Ρ. τθσ χϊρασ πρζπει να εξυπθρετοφνται 
κατά προτεραιότθτα (αρικμ. πρωτ. ΔΛΑΔΡ/Β/9281/15-5-2003 εγκφκλιοσ). 
 
Για το ςκοπό αυτό κα πρζπει να αναρτθκεί ειδικι πινακίδα ςε εμφανζσ ςθμείο που κα αναγράφει με ευανάγνωςτα γράμματα τθ 
φράςθ: 
«Τα ΑΜΕΑ εξυπθρετοφνται κατά προτεραιότθτα». 
 
Λ. ΥΚΜΛΣΕΛΣ, ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΚΑΛ ΕΛΕΓΚΤΛΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΛΑΤΘΝ ΡΟΑΣΡΛΣΘ ΤΩΝ ΔΛΚΑΛΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΡΟΛΛΤΩΝ 
 
1. Ενδικοφανισ προςφυγι, αίτθςθ κεραπείασ και δικαίωμα 
αναφοράσ του πολίτθ. 
Θ Διοίκθςθ, όταν εκδίδει οποιαδιποτε ατομικι διοικθτικι πράξθ, οφείλει να πλθροφορεί τον ενδιαφερόμενο, με τθν εν λόγω 
πράξθ, και για τθν τυχόν δυνατότθτα άςκθςθσ, κατ’ αυτισ, τθσ προβλεπόμενθσ από τισ διατάξεισ του άρκρου 25 του ν.2690/1999, 
ειδικισ διοικθτικισ ι ενδικοφανοφσ προςφυγισ και να κάνει μνεία του αρμόδιου για τθν εξζταςι τθσ οργάνου, τθσ προκεςμίασ, 
κακϊσ και των ςυνεπειϊν παράλειψθσ τθσ άςκθςισ τθσ (άρκρο 16 του ν.2690/1999). 
 
Επίςθσ, ςθμειϊνεται ότι, όταν από τισ ςχετικζσ διατάξεισ, δεν προβλζπεται θ δυνατότθτα άςκθςθσ ειδικισ διοικθτικισ ι 
ενδικοφανοφσ προςφυγισ, ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται, με αίτθςι του, να ηθτιςει είτε από τθ διοικθτικι αρχι θ οποία εξζδωςε 
τθν πράξθ, τθν ανάκλθςθ ι τθν τροποποίθςι τθσ (αίτθςθ κεραπείασ), είτε, από τθν αρχι θ οποία προΐςταται εκείνθσ που 
εξζδωςε τθν πράξθ, τθν ακφρωςι τθσ (ιεραρχικι προςφυγι) (άρκρο 24 του ν.2690/1999). 
 
Τζλοσ, επιςθμαίνεται ότι, το άρκρο 10 του Συντάγματοσ κατοχυρϊνει το δικαίωμα του «αναφζρεςκαι», δίνοντασ με αυτό τον 
τρόπο τθ δυνατότθτα ςτουσ πολίτεσ να αναφζρονται εγγράφωσ ςτισ αρχζσ, οι οποίεσ είναι υποχρεωμζνεσ να ενεργοφν ςφντομα 
κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ και να απαντοφν αιτιολογθμζνα ςε εκείνον που υπζβαλε τθν αναφορά. 
 
Ωσ εκ τοφτου, ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ άςκθςθ των ωσ άνω προςφυγϊν, ο ενδιαφερόμενοσ μπορεί, με αίτθςι 
του, να ηθτιςει τθν επανόρκωςθ ι τθν ανατροπι τθσ βλάβθσ, που τυχόν ςυντελζςκθκε ςε βάροσ του, από ενζργειεσ ι 
παραλείψεισ τθσ διοικθτικισ αρχισ (αναφορά – άρκρο 27 του ν.2690/1999). 
 
2. Ο πολίτθσ μπορεί να απευκφνεται επιπροςκζτωσ, πζραν τθσ δυνατότθτασ που ζχει να προςφεφγει ςτα δικαςτιρια, για τθν 
υποβολι των καταγγελιϊν του, τθ διενζργεια ςυγκεκριμζνων ελζγχων για τισ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ διοίκθςθσ, ςτουσ κάτωκι 
φορείσ, ωσ εξισ: 
i) ςτθν Ανεξάρτθτθ Αρχι Συνιγορο του Ρολίτθ που ιδρφκθκε με το Νόμο 2477/97 και ξεκίνθςε τθ λειτουργία του τθν 1θ 
Οκτωβρίου 1998. Το νομοκετικό πλαίςιο τθσ λειτουργίασ του ρυκμίηεται από τισ διατάξεισ του Ν.3094/03. 
Ο Συνιγοροσ του Ρολίτθ ερευνά ατομικζσ διοικθτικζσ πράξεισ ι παραλείψεισ ι υλικζσ ενζργειεσ οργάνων των δθμόςιων 
υπθρεςιϊν που παραβιάηουν δικαιϊματα ι προςβάλλουν νόμιμα ςυμφζροντα φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων. Ερευνά, επίςθσ, 
ενζργειεσ ι παραλείψεισ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και ιδιωτϊν που παραβιάηουν τα δικαιϊματα του παιδιοφ. Κάκε πολίτθσ, 
προτοφ καταφφγει ςτθν Αρχι, κα πρζπει να ζχει ζλκει ςε επαφι με τθ δθμόςια υπθρεςία με τθν οποία ςχετίηεται θ υπόκεςι του. 
Μόνον εφόςον θ επαφι αυτι με τθ δθμόςια υπθρεςία δεν ζχει οδθγιςει ςε επίλυςθ του προβλιματοσ μπορεί να κατακζςει 
αναφορά ςτον Συνιγορο του Ρολίτθ. 
Για τθν πλθρζςτερθ ενθμζρωςι τουσ, οι πολίτεσ μποροφν να επικοινωνοφν τθλεφωνικά με τθν εν λόγω Αρχι (τθλ. 210-7289600) 
ι/και να επιςκζπτονται τθν ιςτοςελίδα τθσ (www.synigoros.gr). 
ii) ςτο Γενικό Επικεωρθτι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ αποςτολι του οποίου είναι θ διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ και αποτελεςματικισ 
λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, θ παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ του ζργου του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν -Ελεγκτϊν 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και όλων των ιδιαίτερων Σωμάτων και Υπθρεςιϊν Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, κακϊσ 
και ο εντοπιςμόσ φαινομζνων διαφκοράσ και κακοδιοίκθςθσ. 
Για τθν πλθρζςτερθ ενθμζρωςι τουσ, οι πολίτεσ μποροφν να επικοινωνοφν τθλεφωνικά (τθλ. 210-6470370) ι/και να 
επιςκζπτονται τθν ιςτοςελίδα του Γενικοφ Επικεωρθτι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (www.gedd.gr). 
iii) ςτο Σϊμα Επικεωρθτϊν-Ελεγκτϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) αποςτολι του οποίου είναι θ διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ και 
αποτελεςματικισ λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, με τθν επιςιμανςθ φαινομζνων κακοδιοίκθςθσ, διαφκοράσ, αδιαφανϊν 
διαδικαςιϊν, αναποτελεςματικότθτασ, χαμθλισ παραγωγικότθτασ και κακισ ποιότθτασ παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 
Για τθν πλθρζςτερθ ενθμζρωςι τουσ, οι πολίτεσ μποροφν να επικοινωνοφν τθλεφωνικά (τθλ. 213-2158801, -8802, -8804) ι/και 
να επιςκζπτονται τθν ιςτοςελίδα του εν λόγω Σϊματοσ (www.seedd.gr). 
 
ΛΑ. ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΤΘΣ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΡΟΣ ΤΛΣ ΔΛΚΑΣΤΛΚΕΣ ΑΡΟΦΑΣΕΛΣ 
 
Επιςθμαίνεται θ υποχρζωςθ τθσ Διοίκθςθσ για ςυμμόρφωςθ προσ τισ δικαςτικζσ αποφάςεισ κακϊσ ςυνιςτά ουςιϊδεσ ςτοιχείο 
τθσ αρχισ του κράτουσ δικαίου και αποτελεί Συνταγματικι επιταγι κατά τισ διατάξεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου 95 του 
Συντάγματοσ. 
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Θ διαδικαςία ελζγχου για τθ διαπίςτωςθ τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ τθσ Διοίκθςθσ ςε δικαςτικι απόφαςθ ξεκινά μετά από ςχετικι 
αίτθςθ του ενδιαφερομζνου που υποβάλλεται ατελϊσ ςτθ γραμματεία του δικαςτθρίου που εξζδωςε τθν απόφαςθ ι ςτθ 
γραμματεία του οικείου ανϊτατου δικαςτθρίου, θ οποία τθ διαβιβάηει χωρίσ κακυςτζρθςθ προσ το αρμόδιο τριμελζσ ςυμβοφλιο 
(ςχετ. το Ρ.Δ. 61/2004, ΦΕΚ Αϋ 54/19.02.2004), που κακορίηεται ανά περίπτωςθ από τισ διατάξεισ του άρκρου 2 του Ν.3068/2002 
«Συμμόρφωςθ τθσ Διοίκθςθσ προσ τισ δικαςτικζσ αποφάςεισ» (ΦΕΚ Αϋ 274/14.11.2002), όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 56 
του N.3900/2010 «Εξορκολογιςμόσ διαδικαςιϊν και επιτάχυνςθ τθσ διοικθτικισ δίκθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 
213/17.12.2010). 
 
ΛΒ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΣ ΚΑΛ ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΡΟΛΛΤΩΝ 
 
Ο πολίτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να καταγγείλει περιςτατικά ανάρμοςτθσ ςυμπεριφοράσ, αδικαιολόγθτθσ μθ εξυπθρζτθςι του, μθ 
ζγκαιρθσ διεκπεραίωςθσ των υποκζςεϊν του, άρνθςθσ ςυνεργαςίασ με τα ΚΕΡ των υπαλλιλων του Δθμοςίου και των ΝΡΔΔ, 
οποιαςδιποτε παράβαςθσ των υπαλλιλων των ΚΕΡ που ςυνιςτά πεικαρχικό παράπτωμα ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 
κακϊσ και μθ τιρθςθσ των περί απλοφςτευςθσ των διαδικαςιϊν και καταπολζμθςθσ τθσ γραφειοκρατίασ διατάξεων, 
απευκυνόμενοσ ςτο ΚΕΡ τθσ επιλογισ του και ςυμπλθρϊνοντασ ειδικό ζντυπο αίτθςθσ-καταγγελίασ. 
 
Θ καταγγελία του πολίτθ διεκπεραιϊνεται από τθν αρμόδια υπθρεςία του Υπ.Δι.Μ.Θ.Δ. (Δ/νςθ Σχζςεων Κράτουσ-Ρολίτθ, Δ/νςθ 
Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ ΚΕΡ, Δ/νςθ Απλοφςτευςθσ Διαδικαςιϊν και Ραραγωγικότθτασ). 
 
Ο Υπουργόσ Δι.Μ.Θ.Δ. δφναται να αςκιςει πεικαρχικι δίωξθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα. 
 
Σθμειϊνεται τζλοσ ότι ο πολίτθσ, μπορεί να επικοινωνιςει με τθ Διεφκυνςθ Σχζςεων Κράτουσ-Ρολίτθ τθσ Υπθρεςίασ μασ, 
προκειμζνου, ςτθν περίπτωςθ που εκτιμά ότι θ υπθρεςία με τθν οποία ςυναλλάςςεται δεν λειτουργεί ςφμφωνα με τθν 
αποςτολι τθσ και το γενικό ςυμφζρον, να υποβάλει αίτθςθ ι διαμαρτυρία, να διατυπϊςει προτάςεισ για τθν καλφτερθ 
λειτουργία τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ι να ενθμερωκεί ςχετικά με τισ προβλεπόμενεσ για τθ διεκπεραίωςθ των υποκζςεων των 
πολιτϊν προκεςμίεσ κακϊσ και το δικαίωμά του να υποβάλει αίτθςθ για τθν καταβολι πλιρουσ αποηθμίωςθσ ςτθν περίπτωςθ 
τθσ μθ τιρθςθσ των εν λόγω προκεςμιϊν. 
 
Επιπροςκζτωσ, ο πολίτθσ μπορεί να επικοινωνιςει με τθ Διεφκυνςθ Απλοφςτευςθσ Διαδικαςιϊν και Ραραγωγικότθτασ τθσ 
Υπθρεςίασ μασ, προκειμζνου να υποβάλει προτάςεισ ςχετικά με τθν απλοφςτευςθ διαδικαςιϊν και να κάνει παρατθριςεισ 
ςχετικά με το ωράριο ειςόδου κοινοφ ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και με ηθτιματα προςβαςιμότθτασ ατόμων με αναπθρίεσ. 
 
Επίςθσ, ο πολίτθσ, μπορεί να επικοινωνιςει με τθ Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ ΚΕΡ τθσ Υπθρεςίασ μασ, προκειμζνου, 
ςτθν περίπτωςθ που εκτιμά ότι το ΚΕΡ με το οποίο ςυναλλάςςεται δεν λειτουργεί ςφμφωνα με τθν αποςτολι του και το γενικό 
ςυμφζρον, να υποβάλει αίτθςθ ι διαμαρτυρία, να διατυπϊςει προτάςεισ για τθν καλφτερθ λειτουργία των ΚΕΡ ι να ενθμερωκεί 
για κζματα που αφοροφν τα ΚΕΡ. (Τα ςτοιχεία επικοινωνίασ με τισ πιο πάνω υπθρεςίεσ αναγράφονται ςτθν πρϊτθ ςελίδα τθσ 
παροφςασ εγκυκλίου). 
 
Οι Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ των Υπουργείων παρακαλοφνται να γνωςτοποιιςουν τθν εγκφκλιο αυτι ςε όλουσ τουσ φορείσ του 
δθμόςιου τομζα που εποπτεφουν. 
 
Επίςθσ, οι Διευκφνςεισ Διοίκθςθσ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων παρακαλοφνται να γνωςτοποιιςουν τθν εγκφκλιο αυτι ςε 
όλουσ τουσ φορείσ του δθμόςιου τομζα που εποπτεφουν, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ΟΤΑ αϋ και βϋ βακμοφ τθσ χωρικισ τουσ 
αρμοδιότθτασ. 
 
Για να επιτευχκεί ο ςκοπόσ τθσ παροφςασ εγκυκλίου, ςκόπιμο είναι να λάβουν γνϊςθ του περιεχομζνου τθσ όλοι οι υπάλλθλοι, 
ιδιαίτερα δε εκείνοι που ζχουν ωσ αποςτολι τθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν. 
 
Κλείνοντασ, καλοφμε τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ, ςτθ δφςκολθ αυτι περίοδο που διανφει θ χϊρα, να καταβάλουν κάκε δυνατι 
προςπάκεια αξιοποιϊντασ τισ γνϊςεισ τουσ και τθν εμπειρία τουσ, για να βελτιϊςουν τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν που 
προςφζρει θ Δθμόςια Διοίκθςθ ςτουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ, ςυμβάλλοντασ ςτθν κοινωνικι ςυνοχι και τθν οικονομικι 
ανάπτυξθ, διευκολφνοντασ ταυτόχρονα τθν κακθμερινότθτα των πολιτϊν. 
 
Σασ γνωρίηουμε ότι θ παροφςα εγκφκλιοσ ζχει καταχωρθκεί ςτο δικτυακό τόπο τθσ Υπθρεςίασ μασ: www.ydmed.gov.gr. 
 
Θ Γενικι Διεφκυνςθ Διοικθτικισ Οργάνωςθσ και Διαδικαςιϊν του Υπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ παραμζνει ςτθ διάκεςι ςασ για κάκε περαιτζρω διευκρίνιςθ και ςυνεργαςία. 
 
Ο YΡΟΥΓΟΣ 
 
ΔΘΜΘΤΘΣ ΕΡΡΑΣ 
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ΔΙΚΠΟ/Φ22./οικ.21630/12-10-2004  

Επικφρωςθ αντιγράφων - βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Ακινα, 12-10-2004 
 
EΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ                     
ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΕΣΩΤΕΛΚΩΝ, ΔΘΜΟΣΛΑΣ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ & ΑΡΟΚΕΝΤΩΣΘΣ                   
ΓΕΝΛΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ ΔΘΜΟΣΛΑΣ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ 
ΚΑΛ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΔΛΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ 
ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘΣ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΩΝ 
ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΥΣ-ΡΟΛΛΤΘ                     
Ταχ.Δ/νςθ: Βας. Σοφίασ 15                    
 
ΡΟΣ: 
1. ΝΟΜΑΧΛΑΚΘ ΑΥΤΟΔΛΟΛΚΘΣΘ ΡΕΒΕΗΘΣ 
ΚΕΝΤΟ ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘΣ ΡΟΛΛΤΩΝ 
– επί του από 29 – 9-2004 ερωτιματοσ 
 (Αποςτολι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτθν κυρίδα:   n.prevezis@kep.gov.gr )   
2. ΝΟΜΑΧΛΑΚΘ ΑΥΤΟΔΛΟΛΚΘΣΘ ΘΜΑΚΛΑΣ 
ΚΕΝΤΟ ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘΣ ΡΟΛΛΤΩΝ 
-    επί του από 7-9-04 ερωτιματοσ 
(Αποςτολι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτθν κυρίδα:   n.imathias@kep.gov.gr )   
3. ΝΟΜΑΧΛΑΚΘ ΑΥΤΟΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΟΛΝΚΛΑΣ 
ΚΕΝΤΟ ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘΣ ΡΟΛΛΤΩΝ 
-    επί του από 20-9-2004 ερωτιματοσ 
(Αποςτολι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτθν κυρίδα:   n.korinthias@kep.gov.gr )   
 
 Κζμα: Επικφρωςθ αντιγράφων - βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Σε απάντθςθ ερωτθμάτων ςασ, που ζχουν τεκεί ςτθν Υπθρεςία μασ εγγράφωσ ι προφορικά, αναφορικά με τθν επικφρωςθ 
αντιγράφων και τθν βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ, ςασ ενθμερϊνουμε για τα εξισ: 
 
1. Σφμφωνα με το άρκρο 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 / τ.Α /  9-3-99) ‘Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και 
άλλεσ διατάξεισ’, τθν επικφρωςθ αντιγράφου από το πρωτότυπο, ι από το ακριβζσ αντίγραφο τθσ αρχισ που εξζδωςε το 
πρωτότυπο, μπορεί να ηθτιςει ο ενδιαφερόμενοσ από οποιαδιποτε διοικθτικι αρχι, δικθγόρο ι ςυμβολαιογράφο. 
 
Επίςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 1 του ιδίου νόμου, οι διατάξεισ  του Κϊδικα αυτοφ εφαρμόηονται ςτο Δθμόςιο, ςτουσ  
οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και ςτα άλλα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου. 
 
2. Σφμφωνα  με τθν υπ’ αρικμό 233 / 2000 γνωμοδότθςθ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ, θ οποία ζχει γίνει αποδεκτι από 
τον Υπουργό ΕΣ.Δ.Δ.Α., και αφορά τθν οριοκζτθςθ των διατάξεων του άρκρου 11 Κϊδικα ‘‘Οι διατάξεισ του Κϊδικα Διοικθτικισ 
Διαδικαςίασ εφαρμόηονται μόνο ςε ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί ςτο πλαίςιο τθσ εκνικισ ζννομθσ τάξεωσ και ζχουν προζλκει από 
θμεδαπζσ διοικθτικζσ αρχζσ (Δθμόςιο, οργανιςμοί τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και άλλα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου)’’. 
Σχετικι ενθμζρωςθ ςε όλεσ τισ διοικθτικζσ αρχζσ για τθν εν λόγω γνωμοδότθςθ δόκθκε με τθν υπ’ αρικμό ΔΛΣΚΡΟ / Φ22 / ΟΛΚ / 
663 / 14-1-2002 εγκφκλιο τθσ υπθρεςίασ μασ. 
 
3. Σφμφωνα δε με τθν υπ’ αρικμό 335 / 2002  γνωμοδότθςθ του Γϋ Τμιματοσ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ, για τθν 
οποία το ςφνολο των διοικθτικϊν αρχϊν ενθμερϊκθκε με τθν υπ’ αρικμό ΔΛΣΚΡΟ / Φ22 / ΟΛΚ / 16229 / 26-8-2002 εγκφκλιό μασ,  
οι επίςθμεσ μεταφράςεισ εγγράφων από τθ Μεταφραςτικι Υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν, υπάγονται ςτο πεδίο 
εφαρμογισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 11 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και κατά ςυνζπεια μπορεί κάκε 
ενδιαφερόμενοσ πολίτθσ να ηθτά τθν επικφρωςι τουσ από οποιαδιποτε διοικθτικι αρχι. 
Ειδικότερα, ςφμφωνα με το ςκεπτικό τθσ γνωμοδότθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που θ επίςθμθ μετάφραςθ του Υπουργείου 
Εξωτερικϊν είναι ςυντεταγμζνθ ςε ξζνθ γλϊςςα, απαιτείται να μπορεί να διαγνϊςει ο υπάλλθλοσ από τον οποίο ηθτείται θ 
επικφρωςθ ότι πρόκειται για ζγγραφο θμεδαπισ αρχισ και μάλιςτα πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο τθσ αρχισ που εξζδωςε το 
πρωτότυπο.  
 
4. Από τα ανωτζρω προκφπτει ότι δεν υπάγεται ςτο πεδίο εφαρμογισ του άρκρου 11 παρ. 2, του ν. 2690/99 και ςυνεπϊσ δεν 
είναι δυνατι θ επικφρωςθ από διοικθτικι αρχι αντιγράφων: 
4.1    των ιδιωτικϊν εγγράφων, εφόςον τα ζγγραφα αυτά δεν εκδίδονται από διοικθτικζσ αρχζσ (Δθμόςιο, οργανιςμοί τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ και άλλα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου). 
4.2    των εγγράφων που εκδίδουν ςυμβολαιογράφοι ι δικθγόροι,  εφόςον τα ζγγραφα αυτά δεν εκδίδονται από διοικθτικζσ 
αρχζσ. 
4.3    των εγγράφων, αντίςτοιχα, που προζρχονται από δικαςτικζσ αρχζσ. 
4.4    των εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και ςτα πλαίςια αλλοδαπϊν εννόμων τάξεων. 
 
5. Σφμφωνα με τα ανωτζρω: 
5.1 Αντίγραφα πτυχίων αλλοδαπϊν Ρανεπιςτθμίων ( Cambridge, Michigan κ.ο.κ. ) δεν μποροφν να επικυρωκοφν από τισ 
Ελλθνικζσ Διοικθτικζσ Αρχζσ ωσ ζγγραφα εκδοκζντα από αλλοδαπζσ αρχζσ και ςτα πλαίςια αλλοδαπϊν εννόμων τάξεων. 
Αντίςτοιχα, αντίγραφα πτυχίων ι πιςτοποιθτικϊν γνϊςθσ υπολογιςτϊν ECDL ιδιωτικϊν εκπαιδευτθρίων ι οργανιςμϊν  δεν 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2690/year/1999/article/11/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/346
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μποροφν να επικυρωκοφν από Διοικθτικι Αρχι κακϊσ αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα. Τθν επικφρωςθ αντιγράφων εγγράφων 
εκδοκζντων από αλλοδαπζσ αρχζσ ι ιδιωτικϊν εγγράφων μπορεί να ηθτιςει κάκε ενδιαφερόμενοσ από δικθγόρο, ςφμφωνα με 
τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Κϊδικα Δικθγόρων. 
5.2 Αντίγραφα μεταφράςεων εγγράφων μποροφν να επικυρωκοφν από Διοικθτικζσ Αρχζσ όταν οι μεταφράςεισ αυτζσ 
προζρχονται από  τθ Μεταφραςτικι Υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν ςφμφωνα με τα όςα αναφζρονται ςτο ανωτζρω 
ςθμείο 3. Δεν μποροφν ωςτόςο να επικυρωκοφν από διοικθτικι αρχι μεταφράςεισ που γίνονται από δικθγόρουσ ι 
ςυμβολαιογράφουσ, όπωσ και κανζνα ζγγραφο που εκδίδεται από αυτοφσ, κακϊσ  δεν αποτελοφν όργανα διοικθτικισ αρχισ 
αλλά απλϊσ αςκοφν δθμόςιο λειτοφργθμα ωσ άμιςκοι δθμόςιοι υπάλλθλοι και ωσ άμιςκοι δθμόςιοι λειτουργοί αντίςτοιχα.  
5.3 Αντίγραφα ιδιωτικϊν ι αλλοδαπϊν εγγράφων μποροφν να επικυρωκοφν από δικθγόρουσ, ςφμφωνα με τθν διάταξθ τθσ παρ. 
2 του άρκρου 11 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που διζπουν το ςυγκεκριμζνο λειτοφργθμα. 
Τα επικυρωμζνα αυτά αντίγραφα δεν είναι περαιτζρω επικυρϊςιμα από διοικθτικι αρχι, ςφμφωνα με τα ανωτζρω.  
5.4 Σθμειϊνεται παράλλθλα, ςε ότι αφορά ςτθν επικφρωςθ αντιγράφων και ςτθν βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ, ότι ςτον 
όρο ‘‘διοικθτικι αρχι’’ υπάγονται οι υπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, για τισ οποίεσ ιςχφουν όςα ορίηονται με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 11 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, όπωσ αυτζσ οριοκετοφνται με τα ανωτζρω.  
5.5  Από τισ διατάξεισ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ δεν προκφπτει ηιτθμα ‘‘περιοριςμζνθσ ιςχφοσ’’ επικυρωμζνων 
αντιγράφων εγγράφων. Με τθν επιφφλαξθ τυχόν ειδικότερων διατάξεων και ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του Άρκρου 11 του 
Κϊδικα ‘‘ Οι διοικθτικζσ αρχζσ οφείλουν να δζχονται επικυρωμζνα αντίγραφα πιςτοποιθτικϊν, βεβαιϊςεων ι άλλων 
δικαιολογθτικϊν ςτοιχείων. Τα αντίγραφα αυτά, όπωσ και εκείνα που ςυνοδεφονται από τθν, κατά τθν παρ. 5 του άρκρου 3, 
υπεφκυνθ διλωςθ, γίνονται δεκτά, όπωσ το πρωτότυπο.’’ 
5.6 Σφμφωνα δε με τθν παρ. 2 του Άρκρου 11 ‘‘Δεν απαιτείται επικφρωςθ αντιγράφου ι φωτοαντιγράφου αν τοφτο ςυνοδεφεται 
από τθν, κατά τθν παρ. 5 του άρκρου 3, υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία ο ενδιαφερόμενοσ βεβαιϊνει τθν ακρίβεια των 
ςτοιχείων.’’  
Σκόπιμο είναι να ςθμειωκεί, αναφορικά με τθν ανωτζρω δυνατότθτα υποβολισ απλϊν αντιγράφων εγγράφων ςυνοδευομζνων 
από υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβεια των ςτοιχείων, ότι θ ςυνυποβολι αυτι ςυνιςτά -  με τθν επιφφλαξθ 
ειδικοτζρων διατάξεων – δζςμευςθ για τθν Διοίκθςθ ςτθν αποδοχι απλϊν αντιγράφων μόνον όταν πρόκειται για αντίγραφα 
εγγράφων υπαγόμενων ςτο πεδίο εφαρμογισ των διατάξεων του άρκρου 11 του Κϊδικα, δθλαδι εγγράφων που ζχουν εκδοκεί 
ςτο πλαίςιο τθσ εκνικισ ζννομθσ τάξθσ, ζχουν προζλκει από θμεδαπζσ διοικθτικζσ αρχζσ και των οποίων θ επικφρωςθ δεν 
απαγορεφεται με τυχόν ειδικότερεσ διατάξεισ. 
Κατά ςυνζπεια δεν υφίςταται, ωσ απόρροια των ανωτζρω διατάξεων,  υποχρζωςθ τθσ Διοίκθςθσ, ςτθν αποδοχι ανεπικφρωτων 
αντιγράφων ιδιωτικϊν  εγγράφων  ι εγγράφων εκδοκζντων από αλλοδαπζσ διοικθτικζσ Αρχζσ όταν αυτά ςυνυποβάλλονται με 
υπεφκυνθ διλωςθ.  
 
6. Σφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 11 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ θ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ 
του ενδιαφερομζνου γίνεται, από οποιαδιποτε διοικθτικι αρχι, βάςει του δελτίου ταυτότθτασ ι των αντίςτοιχων εγγράφων που 
προβλζπονται ςτο άρκρο 3 αυτοφ. 
Ρεραιτζρω διευκρινίηονται τα εξισ: 
6.1 Δεδομζνου ότι θ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ γίνεται μόνον επί εγγράφων, δθλαδι κειμζνων ςτα οποία 
περιλαμβάνεται  θ διλωςθ τθσ βοφλθςθσ του ενδιαφερομζνου  ι άλλο ςτοιχείο προοριςμζνο ι πρόςφορο να αποδείξει γεγονόσ 
που ζχει ζννομθ ςθμαςία, δεν είναι επιτρεπτι θ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ ςε  λευκό χαρτί οφτε και ςε  ζντυπα, 
(υπεφκυνθ διλωςθ, βεβαίωςθ, εξουςιοδότθςθ κ.λπ) ςτα οποία ζχουν ςυμπλθρωκεί μόνο οι ενδείξεισ των ςτοιχείων τθσ 
ταυτότθτασ του ενδιαφερομζνου, κακϊσ αυτά δεν αποτελοφν ζγγραφα κατά τα ανωτζρω. 
6.2 Τθ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ επί εγγράφου μπορεί κάκε ενδιαφερόμενοσ να ηθτιςει από οποιαδιποτε 
διοικθτικι αρχι, ανεξαρτιτωσ τθσ γλϊςςασ ςτθν οποία το ζγγραφο ζχει ςυνταχκεί, κακϊσ από τισ διατάξεισ του Κϊδικα δεν 
προκφπτει αντίςτοιχθ διάκριςθ με κριτιριο τθν γλϊςςα ςφνταξθσ. Για τισ διοικθτικζσ Αρχζσ από τισ οποίεσ ηθτείται θ βεβαίωςθ 
του γνθςίου τθσ υπογραφισ ι θ επικφρωςθ αντιγράφων δεν προκφπτει υποχρζωςθ ελζγχου του επιλθψίμου  των ςχετικϊν 
εγγράφων, αςχζτωσ  αν πρόκειται να υποβλθκοφν ςε θμεδαπζσ ι αλλοδαπζσ αρχζσ. 
 
7. Σθμειϊνουμε, καταλθκτικά,  ότι με το υπ’ αρικμό ΔΛΣΚΡΟ/Φ.1/οικ./14786/30-7-03 ζγγραφό μασ, που εςτάλθ με e-mail από το 
γραφείο του Γενικοφ Γραμματζα Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςτο ςφνολο των Κζντρων Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν, ζχετε ενθμερωκεί ότι 
ςτοιχεία για τθν οριοκζτθςθ των  διατάξεων του άρκρου 11 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, μετά και από τισ  ςχετικζσ 
γνωμοδοτιςεισ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ,  μπορείτε να βρείτε ςτισ ςχετικζσ εγκυκλίουσ τθσ Διεφκυνςθσ μασ που 
βρίςκονται, όπωσ και τα κείμενα των ανωτζρω γνωμοδοτιςεων, ςτο site τθσ υπθρεςίασ μασ ςτθ διεφκυνςθ http://www.gspa.gr, 
ςτθν διαδρομι Δθμόςια Διοίκθςθ / Οργάνωςθ / Επικφρωςθ Αντιγράφων. 
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ΔΙΚΠΟ/Φ.15/οικ.6597/28-3-2006 
ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΕΣΩΤΕΛΚΩΝ ΔΘΜΟΣΛΑΣ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΚΑΛ ΑΡΟΚΕΝΤΩΣΘΣ  
ΓΕΝΛΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ ΔΘΜΟΣΛΑΣ  
ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ 
ΚΑΛ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΔΛΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ 
ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 
ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘΣ ΟΓΑΝΩΣΘΣ 
ΚΑΛ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΩΝ 
Δ/ΝΣΘ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΥΣ-ΡΟΛΛΤΘ 
ΤΜΘΜΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΡΟΛΛΤΩΝ  
Ταχ.Δνςθ: Βας. Σοφίασ 15     
Ταχ.Κϊδ. 10674, Ακινα               
Ρλθροφορίεσ: Ζφθ Στεφοποφλου     
Τθλ.: 210-3393115                                                               
Φαξ : 210-3393100  

Ακινα, 28 Μαρτίου 2006              
 
ΡΟΣ: 
Το Κ.Ε.Ρ. Διμου Ξάνκθσ 
Σμφρνθσ 7 
67 100 Ξάνκθ 
 
ΚΟΛΝ: 
1. Πλα τα Υπουργεία – Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ 
2. Ρεριφζρειεσ τθσ Χϊρασ –  
Διευκφνςεισ Διοίκθςθσ 
 (με θλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
3. Πλα τα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν. (με θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο δια τθσ ΟΔΕ ΚΕΡ) 

 

Κζμα: «Επικφρωςθ αντιγράφων εγγράφων, τα οποία ζχουν εκδοκεί από τθ Μουφτεία Ξάνκθσ» 
 
Αναφορικά με το από 7-3-2006 ερϊτθμα, που απθφκυνε ςτθ Διεφκυνςθ Σχζςεων Κράτουσ Ρολίτθ, το Κζντρο Εξυπθρζτθςθσ 
Ρολιτϊν του Διμου Ξάνκθσ, ςχετικά με τθν επικφρωςθ αντιγράφων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τθ Μουφτεία τθσ Ξάνκθσ, 
ςασ πλθροφοροφμε τα κάτωκι: 
 
Θ επικφρωςθ αντιγράφων εγγράφων προβλζπεται από τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου  11 του Ν. 2690/99, (ΦΕΚ 
45/Αϋ/9-3-1999), όπωσ τροποποιικθκαν με αυτζσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 16 του Ν.3345/2005 (ΦΕΚ138/Αϋ/16-6-2005).  
Ειδικότερα, κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να ηθτιςει τθν επικφρωςθ αντιγράφου εγγράφου από το πρωτότυπο ι από το ακριβζσ 
αντίγραφο τθσ διοικθτικισ αρχισ που το εξζδωςε, από όλεσ τισ διοικθτικζσ αρχζσ και τα Κ.Ε.Ρ. Αντίγραφα των ανωτζρω 
επικυρϊνονται και από δικθγόρουσ ι ςυμβολαιογράφουσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που διζπουν τθν άςκθςθ των 
λειτουργθμάτων τουσ. Θ επικφρωςθ αντιγράφων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από θμεδαπι διοικθτικι αρχι, δεν απαιτείται αν 
τα αντίγραφα αυτά ςυνοδεφονται από τθν, κατά τθν παρ. 5 του άρκρου 3 του Κ.Δ.Δ., υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία ο 
ενδιαφερόμενοσ βεβαιϊνει τθν ακρίβεια των ςτοιχείων. 
Ακριβι αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων ι εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, τα οποία ζχουν 
επικυρωκεί από δικθγόρο ι δθμόςια αρχι επικυρϊνονται από όλεσ τισ διοικθτικζσ αρχζσ και τα Κ.Ε.Ρ.  
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 7 του Ν.1920/4.2.1991 (ΦΕΚ 11/Αϋ/4-2-1991) «Ρερί Μουςουλμάνων Κρθςκευτικϊν 
Λειτουργϊν», οι Μουφτείεσ κεωροφνται δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, αλλθλογραφοφν ςτθν επίςθμθ γλϊςςα του Κράτουσ, ςτθν οποία 
ςυντάςςονται επίςθσ όςεσ πράξεισ και ζγγραφα εκδίδονται από τον Μουφτι, απαλλάςςονται δε των ταχυδρομικϊν και 
τθλεγραφικϊν τελϊν. 
Με τισ διατάξεισ των άρκρων 1 και 4 του ιδίου ωσ άνω Νόμου, ςε κζςθ Μουφτι διορίηονται μουςουλμάνοι Ζλλθνεσ πολίτεσ, με 
προεδρικό διάταγμα εκδιδόμενο μετά από πρόταςθ του Υπουργοφ Εκνικισ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων. Οι διοριηόμενοι 
Μουφτιδεσ είναι δθμόςιοι υπάλλθλοι, κατζχουν κζςθ γενικοφ διευκυντι και κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ ζχουν τισ 
κατά το Σφνταγμα και τουσ νόμουσ υποχρεϊςεισ των δθμοςίων υπαλλιλων. 
Ο Μουφτισ αςκεί ςτθν περιφζρειά του τα κακικοντα που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του  Ν.1920/4.2.1991 
κακϊσ και τα κρθςκευτικά κακικοντα που απορρζουν από τον Λερό Μουςουλμανικό Νόμο.  
Συγκεκριμζνα, ο Μουφτισ διορίηει, εποπτεφει και παφει τουσ μουςουλμάνουσ κρθςκευτικοφσ λειτουργοφσ, τελεί ι επικυρϊνει 
κρθςκευτικοφσ γάμουσ μεταξφ μουςουλμάνων και γνωμοδοτεί ςε κζματα που ζχουν ςχζςθ με τον Λερό Μουςουλμανικό Νόμο. Ο 
Μουφτισ αςκεί δικαιοδοςία μεταξφ μουςουλμάνων Ελλινων πολιτϊν τθσ περιφζρειάσ του επί γάμων, διαηυγίων, διατροφϊν, 
επιτροπϊν, κθδεμονιϊν, χειραφεςίασ ανθλίκων, ιςλαμικϊν διακθκϊν και τθσ εξ αδιακζτου διαδοχισ, εφ’ όςον οι ςχζςεισ αυτζσ 
διζπονται από τον Λερό Μουςουλμανικό Νόμο. 
Οι εκδιδόμενεσ από το Μουφτι αποφάςεισ επί υποκζςεων αμφιςβθτοφμενθσ δικαιοδοςίασ δεν μποροφν να εκτελεςτοφν οφτε 
αποτελοφν δεδικαςμζνο, αν δεν κθρυχκοφν εκτελεςτζσ από το μονομελζσ πρωτοδικείο τθσ περιφζρειασ όπου θ ζδρα του 
Μουφτι, κατά τθ διαδικαςία τθσ εκουςίασ δικαιοδοςίασ. Το δικαςτιριο ερευνά μόνο αν θ απόφαςθ εκδόκθκε μζςα ςτα όρια τθσ 
δικαιοδοςίασ του Μουφτι και αν οι διατάξεισ που εφαρμόςτθκαν αντίκεινται ςτο Σφνταγμα. Κατά τθσ αποφάςεωσ του 
μονομελοφσ πρωτοδικείου χωρεί προςφυγι ενϊπιον του οικείου πολυμελοφσ πρωτοδικείου, που δικάηει κατά τθν ίδια 
διαδικαςία. Κατά τθσ αποφάςεωσ του πολυμελοφσ πρωτοδικείου δεν χωρεί ζνδικο μζςο τακτικό ι ζκτακτο.  
Κατόπιν τοφτων, επειδι θ Μουφτεία, παρά το γεγονόσ ότι χαρακτθρίηεται από τθ νομοκεςία ωσ δθμόςια υπθρεςία, δεν αποτελεί 
Διοικθτικι Αρχι, διότι δεν αςκεί διοικθτικζσ αρμοδιότθτεσ, είναι προφανζσ ότι τα ζγγραφα που εκδίδει δεν είναι διοικθτικά και 
επομζνωσ δεν επικυρϊνονται από οποιαδιποτε διοικθτικι αρχι ι τα Κ.Ε.Ρ., κακόςον δεν εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του 
Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ. 
Συνεπϊσ, τα ζγγραφα που εκδίδονται από τισ Μουφτείεσ, επικυρϊνονται αποκλειςτικά και μόνο από δικθγόρο, κατ’ εφαρμογι 
τθσ διάταξθσ του άρκρου 52 του «Κϊδικα περί Δικθγόρων» και τθσ ςχετικισ νομολογίασ, ςφμφωνα με τθν οποία ο δικθγόροσ ζχει 
το δικαίωμα να εκδίδει επικυρωμζνα αντίγραφα παντόσ είδουσ εγγράφων, που υπάρχουν ς’ αυτόν, ζςτω και προςωρινϊσ. 
Επίςθσ, είναι αυτονόθτο, ότι επειδι τα ζγγραφα που εκδίδονται από τισ Μουφτείεσ, δεν είναι ιδιωτικά ζγγραφα ι ζγγραφα που 
ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, δεν εμπίπτουν ςτθ διάταξθ του δεφτερου εδαφίου τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 16 του 
Ν.3345/2005 και ωσ εκ τοφτου οι διοικθτικζσ αρχζσ και τα Κ.Ε.Ρ., δεν νομιμοποιοφνται να επικυρϊςουν αντίγραφο των εν λόγω 
εγγράφων, οφτε από ακριβζσ αντίγραφό τουσ, ζςτω και αν ζχει, πρωτίςτωσ, επικυρωκεί από δικθγόρο. 
Θ  Διεφκυνςθ Σχζςεων Κράτουσ – Ρολίτθ, τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, 
παραμζνει ςτθ διάκεςι ςασ για κάκε περαιτζρω διευκρίνιςθ και ςυνεργαςία. 
Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ 
ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΕΟΥΛΑΚΟΣ 
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ΔΙΚΠΟ/Φ.15/14941_15832/29-9-2005 
 
EΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ                    Ακινα,  29 -  9 - 2005 
ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΕΣΩΤΕΛΚΩΝ, ΔΘΜΟΣΛΑΣ   
ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ & ΑΡΟΚΕΝΤΩΣΘΣ      
ΓΕΝΛΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ ΔΘΜΟΣΛΑΣ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ 
ΚΑΛ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΔΛΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ 
ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘΣ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΩΝ 
ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΥΣ-ΡΟΛΛΤΘ 
ΤΜΘΜΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΡΟΛΛΤΩΝ       
Ταχ.Δ/νςθ: Βας. Σοφίασ 15             ΡΟΣ:  

           Ππωσ ςτον πίνακα αποδεκτϊν. 
 
            

Ταχ.Κϊδ. 106 74, Ακινα 
Ρλθροφορίεσ: Κ. Σκλαπάνθσ 
Τθλ.: 210 - 3393106  
FAX: 210 - 3393100 
e-mail: kep-com13@syzefxis.gov.gr  
 
Κζμα: Επικφρωςθ αντιγράφων εγγράφων που εκδίδονται από τα Υποκθκοφυλακεία και τα Κτθματολογικά Γραφεία. 
  
Μετά από ερωτιματα που υποβλικθκαν ςτθν Υπθρεςία μασ, αναφορικά με τθ δυνατότθτα των Διοικθτικϊν Αρχϊν να επικυρϊνουν 
αντίγραφα εγγράφων που εκδίδονται από τα Υποκθκοφυλακεία και τα Κτθματολογικά Γραφεία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 του 
Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (Ν.2690 / 99, Φ.Ε.Κ 45, Τεφχοσ Αϋ, 9.3.1999 ) όπωσ αντικαταςτάκθκαν με αυτζσ των παραγράφων 2-7 του 
άρκρου 16 του Ν. 3345 / 05 ( Φ.Ε.Κ 138, Τεφχοσ Αϋ, 16.6.05 ),   ςασ διευκρινίηουμε τα εξισ: 
 
Από τθ ςχετικι αλλθλογραφία με τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ των Υπουργείων Δικαιοςφνθσ και Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων, 
δεν προκφπτουν διατάξεισ, με τισ οποίεσ τα ζγγραφα αυτά εξαιροφνται, ςε ότι αφορά ςτθν επικφρωςθ αντιγράφων τουσ, από τισ γενικζσ 
ρυκμίςεισ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, όπωσ ιςχφει. 
 
Κατά ςυνζπεια,  τθν επικφρωςθ αντιγράφων των εγγράφων που εκδίδονται από τα Υποκθκοφυλακεία και τα Κτθματολογικά Γραφεία μπορεί 
να ηθτιςει κάκε ενδιαφερόμενοσ από όλεσ τισ Διοικθτικζσ Αρχζσ και τα Κ.Ε.Ρ, εφόςον προςκομίηει το πρωτότυπό τουσ ι ακριβζσ αντίγραφο 
τθσ Υπθρεςίασ που το εξζδωςε. Τα ακριβι αυτά αντίγραφα είναι υποχρεωτικϊσ αποδεκτά από τθ Διοίκθςθ, εκτόσ αν από ειδικζσ διατάξεισ 
ορίηεται διαφορετικά, όπωσ, για παράδειγμα, όταν απαιτείται αποκλειςτικά θ υποβολι πρωτοτφπου. 
 
Σφμφωνα με τισ ίδιεσ ωσ άνω διατάξεισ, απλά αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων μποροφν να υποβλθκοφν ςτθ Διοίκθςθ με υπεφκυνθ διλωςθ, 
ςτθν οποία ο ενδιαφερόμενοσ βεβαιϊνει τθν ακρίβεια των ςτοιχείων.  Τα απλά αυτά αντίγραφα γίνονται, επίςθσ, υποχρεωτικϊσ αποδεκτά 
από τισ Διοικθτικζσ Αρχζσ, όπωσ τα πρωτότυπα, εκτόσ αν από ειδικζσ διατάξεισ ορίηεται διαφορετικά. 
 
Επιςθμαίνεται εκ νζου ότι, θ επικφρωςθ ενόσ αντιγράφου δεν ςυνιςτά ανανζωςθ, μεταγενζςτερθ ζκδοςθ, χρονικι επζκταςθ ι παράταςθ τθσ 
αρχικισ ιςχφοσ κ.ά, αλλά μόνο αναπαραγωγι του πρωτοτφπου, όπωσ αυτό ιςχφει κατά το χρόνο ζκδοςισ του.  
 Συνεπϊσ, όταν το πρωτότυπο ζχει χρονικό περιοριςμό και δεν γίνεται δεκτό μετά το ςυγκεκριμζνο χρονικό όριο ιςχφοσ του, είναι προφανζσ 
ότι θ επικφρωςθ αντιγράφου δε μεταβάλλει το χρονικό όριο ιςχφοσ του πρωτοτφπου. 55 

Εξάλλου θ επικφρωςθ αντιγράφων εγγράφων, από όλεσ τισ Διοικθτικζσ Αρχζσ και τα Κ.Ε.Ρ. αποβλζπει, ςτθν ταχφτερθ και χωρίσ κόςτοσ, κατά 
το δυνατό, εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν και δεν καταργεί το δικαίωμά τουσ να προςζρχονται ςτθν αρμόδια Υπθρεςία.  

Οι Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ των Υπουργείων κακϊσ και οι Διευκφνςεισ Διοίκθςθσ των Ρεριφερειϊν παρακαλοφνται να ενθμερϊςουν ςχετικά  
όλουσ τουσ φορείσ του δθμοςίου τομζα που εποπτεφουν, ςυμπεριλαμβανομζνων  και των Ο.Τ.Α. αϋκαι βϋβακμοφ. 

Θ Διεφκυνςθ Σχζςεων Κράτουσ – Ρολίτθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ παραμζνει ςτθ 
διάκεςι ςασ για κάκε περαιτζρω διευκρίνιςθ και ςυνεργαςία. 

 
Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ 

ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΕΟΥΛΑΚΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
55 Βι. ηελ αξηζκ. ΓΗΠΘΞΝ / Φ22 / 5583 / 22.3.05 εγθχθιηφ, ζει 6, ζεκείν Γ.7. Ζ παξνχζα εγθχθιηνο, φπσο θαη ην ζχλνιν ηνπ πιηθνχ 
ηεθκεξίσζεο γηα ην πεδίν ηεο επηθχξσζεο αληηγξάθσλ θαη ηεο βεβαίσζεο ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ( εγθχθιηνη, Γλσκνδνηήζεηο 
ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Θξάηνπο θ.ά. ), βξίζθεηαη ζην δηθηπαθφ ηφπν www.gspa.gr ζηε δηαδξνκή Γεκφζηα Γηνίθεζε / 
Νξγάλσζε / Δπηθχξσζε Αληηγξάθσλ. 

 

http://www.gspa.gr/


 

Ζκδοςθ 4.0 
Θμ/νία: 19-5-2018 

152 

Γ/99/1/299/8-10-2003 
 
ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ    Ακινα 8/10/2003 
ΛΔΥΜΑ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΑΣΦΑΛΛΣΕΩΝ 
ΔΛΟΛΚΘΣΘ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΘ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ                             
Δ/ΝΣΘ ΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΕΣΟΔΩΝ    
Ταχ. Δ/νςθ: Αγίου Κων/νου 8 
10241 ΑΚΘΝΑ                                    ΕΓΚΥΚΛΛΟΣ                   
           Α.78 
Αρικ. Τθλεφϊνου:210.52.33.092 
Αρικ. FAX: 210. 52.23.228                            

           ΡΟΣ: 
Τουσ αποδζκτεσ του Ρίνακα Αϋ 

 
      ΚΟΛΝΟΡΟΛΘΣΘ:  
      1. ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΕΣΩΤΕΛΚΩΝ  
                                      ΔΘΜΟΣΛΑΣ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΚΑΛ  
      ΑΡΟΚΕΝΤΩΣΘΣ  
      Δ/νςθ Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ 
      Σταδίου 31 – 10559 ΑΚΘΝΑ 

2. ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΕΓΑΣΛΑΣ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΑΣΦΑΛΛΣΕΩΝ 
 Γενικι Δ/νςθ Εργαςίασ 

Δ/νςθ Απαςχόλθςθσ 
Ρειραιϊσ 40 – 10182 ΑΚΘΝΑ 

 Γενικι Γραμματεία Κοιν.  Αςφαλίςεων 
Δ/νςθ Κφριασ Αςφάλιςθσ Μιςκωτϊν 
Σταδίου 29 –10110 ΑΚΘΝΑ 

 
ΚΕΜΑ: Αςφαλιςτικά ςτοιχεία που ηθτοφνται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τθ νομιμοποίθςθ των αλλοδαπϊν εργαηομζνων - 
αςφαλιςμζνων του ΛΚΑ. 
(Σχετικά  τα άρκρα 19, 21, 22   και 23 του ν. 2910/2001, όπωσ τροποποιικθκε με τον 3013/2002).   
 
Με το ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91/ 2-5-2002, τεφχοσ  Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/1-5-2002, τεφχοσ  Αϋ), 
κεςπίηονται οι κανόνεσ  ειςόδου και παραμονισ αλλοδαπϊν ςτθ χϊρα. Στα άρκρα 19, 21, 22 και 23 ρυκμίηονται τα ηθτιματα 
ζκδοςθσ και ανανζωςθσ αδειϊν εργαςίασ και παραμονισ για τθν παροχι εξαρτθμζνθσ εργαςίασ. 
 
Κατά τθν εφαρμογι των ανωτζρω διατάξεων δθμιουργικθκαν προβλιματα  ςχετικά με τθν εκπλιρωςθ  των προχποκζςεων 
αςφάλιςθσ και τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά  που απαιτοφνται για κάκε περίπτωςθ. Για τθν εξομάλυνςθ των προβλθμάτων 
αυτϊν, το ΛΚΑ ςε ςυνεργαςία με τουσ ςυναρμόδιουσ φορείσ , κακόριςε τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν εκπλιρωςθ 
των αςφαλιςτικϊν προχποκζςεων που κζτει ο νόμοσ για κάκε περίπτωςθ.  
 
Κατόπιν των ανωτζρω για τθ χοριγθςθ και τθν ανανζωςθ των αδειϊν εργαςίασ και παραμονισ ςτουσ αλλοδαποφσ (υπθκόουσ  
χωρϊν που δεν ανικουν ςτθν Ε.Ε.) απαιτείται  θ κατάκεςθ ανά περίπτωςθ  των παρακάτω  δικαιολογθτικϊν αςφάλιςθσ.   
 
Α.  ΡΟΫΡΟΚΕΣΕΛΣ - ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΑΣΦΑΛΛΣΘΣ 
 
1.ΧΟΘΓΘΣΘ ΑΔΕΛΑΣ ΡΑΑΜΟΝΘΣ (παρ.1 και 2, άρκρο 21, ν.2910/2001) 
 
Στον αλλοδαπό που ειςζρχεται ςτθ χϊρα με τθ διαδικαςία τθσ μετάκλθςθσ βάςει των διατάξεων του ν. 2910/2001,  χορθγείται 
αρχικι άδεια  παραμονισ για εξαρτθμζνθ εργαςία, εφόςον μεταξφ άλλων προςκομίςει: «Αποδεικτικά ςτοιχεία ότι  είναι 
αςφαλιςμζνοσ για τθν κάλυψθ των εξόδων νοςθλείασ, ιατρικισ και φαρμακευτικισ περίκαλψθσ και για τθν κάλυψθ εργατικοφ 
ατυχιματοσ ι ότι ζχει υποβλθκεί ςχετικι αίτθςθ». 
 

Επειδι για τθν  κάλυψθ τθσ προχπόκεςθσ αυτισ αρκεί και θ υποβολι ςχετικισ αιτιςεωσ, ο αλλοδαπόσ μπορεί να προςκομίςει:  

 Επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο του Απογραφικοφ Δελτίου του ΛΚΑ ι τθσ Βεβαίωςθσ Απόδοςθσ ΑΜΑ ι του αςφαλιςτικοφ 
του βιβλιαρίου (ΔΑΤΕ κ.λπ) εφόςον υπάρχει. 

 
2.ΑΝΑΝΕΩΣΘ ΑΔΕΛΑΣ ΕΓΑΣΛΑΣ ΜΕΤΑΚΛΘΤΩΝ Ι ΝΟΜΛΜΟΡΟΛΘΚΕΝΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΡΩΝ (παρ.8, άρκ.19, ν.2910/2001) 
 
 Για τθν ανανζωςθ τθσ άδειασ εργαςίασ των αλλοδαπϊν που ειςιλκαν ςτθ χϊρα με τθ διαδικαςία τθσ μετάκλθςθσ ι 
νομιμοποιικθκαν με τισ μεταβατικζσ διατάξεισ του ν.2910/01,  απαιτείται μεταξφ άλλων και θ «εκπλιρωςθ αςφαλιςτικϊν 
υποχρεϊςεων εκ μζρουσ του αλλοδαποφ». 
 
Για τθν κάλυψθ τθσ προχπόκεςθσ αυτισ, ο αλλοδαπόσ πρζπει να αποδείξει ότι εργάςκθκε και  αςφαλίςκθκε το χρονικό 
διάςτθμα, του οποίου αιτείται τθν ανανζωςθ, εφόςον για το διάςτθμα αυτό ιταν εκπλθρϊςιμεσ οι αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ. 
Αυτό ςθμαίνει ότι ο αλλοδαπόσ δεν είναι υποχρεωμζνοσ να αποδείξει αςφάλιςθ για χρονικζσ περιόδουσ, για τισ οποίεσ  ο 
εργοδότθσ νομίμωσ δεν ζχει ακόμθ εκπλθρϊςει τισ αςφαλιςτικζσ του υποχρεϊςεισ ( π.χ. νομίμωσ δεν ζχει  υποβλθκεί Αναλυτικι 
Ρεριοδικι Διλωςθ, ι νομίμωσ δεν ζχουν προςκομιςκεί αποδείξεισ πλθρωμισ, αν πρόκειται για  αποκλειςτικζσ αδελφζσ, κατ’ 
οίκον εργαηόμενουσ  ςε πολλοφσ εργοδότεσ). 
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Για τθν απόδειξθ τθσ αςφάλιςισ του, ο αλλοδαπόσ μπορεί να προςκομίςει: 
 Επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα των αςφαλιςτικϊν του βιβλιαρίων (Αποςπάςματα Ατομικοφ Λογαριαςμοφ Αςφάλιςθσ , ι 

ΔΑΤΕ), που αφοροφν τθ χρονικι περίοδο τθσ άδειασ που ηθτοφν τθν ανανζωςι τθσ.                                        
       ι αν δεν υπάρχουν Αποςπάςματα Ατομικοφ Λογαριαςμοφ Αςφάλιςθσ (Α.Α.Λ.Α) 
 Επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα Βεβαιϊςεων Εργοδότθ ι Βεβαιϊςεισ Απαςχόλθςθσ για τουσ απαςχολοφμενουσ ςε 

οικοδομοτεχνικά ζργα (που αφοροφν τθ χρονικι περίοδο τθσ άδειασ που ηθτοφν τθν ανανζωςι τθσ, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι ζχουν  υποβλθκεί οι αντίςτοιχεσ ΑΡΔ).  

 
Σφμφωνα με οδθγίεσ του Υπ. Εργαςίασ, αν ο αλλοδαπόσ ζχει απαςχολθκεί μικρότερο χρονικό διάςτθμα κατά τθ διάρκεια τθσ 
άδειασ παραμονισ του κα πρζπει να αποδείξει ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, απολφτωσ τεκμθριωμζνα, τον λόγο για τον οποίο δεν 
εργάςκθκε το ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα (περιπτϊςεισ δικαιολογθμζνθσ αποχισ από τθν εργαςία και δικαιολογθτικά είναι: 
α)Ανεργία – Βεβαίωςθ ΟΑΕΔ ι κάρτα ανεργίασ  ΟΑΕΔ, β) Αςκζνεια – Γνωμάτευςθ από δθμόςιο νοςοκομείο για το χρονικό 
διάςτθμα τθσ αςκενείασ, γ) ταξίδι ςτο εξωτερικό – αντίγραφο διαβατθρίου). Στθν περίπτωςθ αυτι ηθτοφνται μόνο τα 
πραγματοποιθκζντα θμερομίςκια τθσ απαςχόλθςισ του. 
 
Ραράδειγμα: Εργοδότθσ φυςικό πρόςωπο, υποβάλλει τθν ΑΡΔ μζςω διαδικτφου και απαςχολεί αλλοδαπό που ζχει άδεια 
εργαςίασ  από 1/7/2003 ζωσ 30/6/2004.  
Στισ 30/6/2004 υποβάλλεται αίτθςθ για ανανζωςθ τθσ άδειασ. 
Ο αλλοδαπόσ κα προςκομίςει αςφαλιςτικά ςτοιχεία από 1/7/2003 ζωσ 31/3/2004, διότι θ ΑΡΔ του Βϋ τριμινου 2004 
(4/04,5/04,6/04) μπορεί να υποβλθκεί μζχρι τζλοσ του 7/2004. 
Βεβαίωςθ Εργοδότθ μπορεί να προςκομίςει μόνο για τθ χρονικι περίοδο 1/7/2003 ζωσ 30/3/2004, ι τμιμα αυτισ, εφόςον δεν 
ζχει Α.Α.Λ.Α. 
 
Αν ο αλλοδαπόσ δεν εργάςκθκε κατά το χρονικό διάςτθμα 1/7/2003 ζωσ 31/3/2004 ι εργάςκθκε τμιμα αυτοφ , τότε ςφμφωνα 
με τισ οδθγίεσ του Υπ. Εργαςίασ πρζπει να αποδείξει το λόγο για τον οποίο δεν εργάςκθκε (άνεργοσ, αςκενισ κ.λπ.). 

 
3. ΑΝΑΝΕΩΣΘ  ΑΔΕΛΑΣ ΡΑΑΜΟΝΘΣ – ΜΕΤΑΚΛΘΤΩΝ Ι ΝΟΜΛΜΟΡΟΛΘΚΕΝΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΡΩΝ ( παρ.1, άρκρο 22, ν.2910/2001) 
Για τθν ανανζωςθ τθσ άδειασ παραμονισ των αλλοδαπϊν που ειςιλκαν ςτθ χϊρα με τθ διαδικαςία τθσ μετάκλθςθσ ι 
νομιμοποιικθκαν με τισ μεταβατικζσ διατάξεισ του ν.2910/01,  απαιτείται μεταξφ άλλων: 
α) θ «εκπλιρωςθ αςφαλιςτικϊν υποχρεϊςεων εκ μζρουσ του αλλοδαποφ» και  
β)«Αποδεικτικά ςτοιχεία ότι ο αλλοδαπόσ είναι αςφαλιςμζνοσ για τθν κάλυψθ των εξόδων νοςθλείασ, ιατρικισ και 
φαρμακευτικισ περίκαλψθσ και για τθν κάλυψθ εργατικοφ ατυχιματοσ ι ότι ζχει υποβλθκεί ςχετικι» 
 
 Για τθν κάλυψθ τθσ πρϊτθσ (α) προχπόκεςθσ, ιςχφουν όςα αναφζρκθκαν ςτθν περίπτωςθ τθσ ανανζωςθσ τθσ άδειασ εργαςίασ. 
 
Για τθν κάλυψθ τθσ δεφτερθσ (β) προχπόκεςθσ, ο αλλοδαπόσ μπορεί να προςκομίηει  
 Επικυρωμζνο  φωτοαντίγραφο τθσ ςελίδασ του  Βιβλιαρίου Υγείασ, όπου ζχει επικολλθκεί θ ετικζτα αςφαλιςτικισ 

ικανότθτασ ι ζχει τοποκετθκεί θ ςφραγίδα κεϊρθςθσ από το ΛΚΑ. 
 

4. ΧΟΘΓΘΣΘ ΚΑΛ ΑΝΑΝΕΩΣΘ ΑΔΕΛΩΝ ΡΑΑΜΟΝΘΣ ΓΛΑ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΜΕ ΣΧΕΣΘ ΑΝΕΞΑΤΘΤΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ Ι ΕΓΟΥ. 
ΜΕΤΑΚΛΘΤΩΝ Ι ΝΟΜΛΜΟΡΟΛΘΚΕΝΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΡΩΝ  

(άρκρο 23, ν.2910/2001) 

Με τθ διάταξθ αυτι αντιμετωπίηονται, οι οικοδόμοι,  οι εργαηόμενοι κατ’ οίκον ςε περιςςότερουσ του ενόσ εργοδότεσ 
(κακαρίςτριεσ) και οι αποκλειςτικζσ αδελφζσ,  λόγω των ιδιαιτεροτιτων του επαγγζλματοσ (ςυχνι αλλαγι εργοδοτϊν), αν και 
δεν ςυνδζονται με τουσ εκάςτοτε εργοδότεσ με ςχζςθ ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν ι ζργου,  

Συγκεκριμζνα  ςτο άρκρο 23 ρυκμίηονται τα ηθτιματα  τθσ χοριγθςθσ και τθσ ανανζωςθσ τθσ    άδειασ Ραραμονισ για 
αλλοδαποφσ που απαςχολοφνται με ςχζςθ ανεξαρτιτων υπθρεςιϊν ι ζργου. Οι ενδιαφερόμενοι που ανικουν ςτθν κατθγορία 
αυτι μποροφν να προςκομίηουν ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ αντί τθσ ςφμβαςθσ παροχισ ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν ι ζργου, διλωςθ 
του εργοδότθ ότι κα απαςχολιςει τον αλλοδαπό ςε ςυγκεκριμζνθ εργαςία για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα ι βιβλιάριο 
ενςιμων αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο αλλοδαπόσ ζχει πραγματοποιιςει αρικμό θμερομιςκίων 
τουλάχιςτον με το μιςό των εργαςίμων θμερϊν που αντιςτοιχοφν ςτο χρονικό διάςτθμα από τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ εργαςίασ 
μζχρι τθν υποβολι τθσ αίτθςισ του για τθν ανανζωςι τθσ. 

Στισ περιπτϊςεισ που αλλοδαποί τθσ ανωτζρω κατθγορίασ αςφαλίηονται ςτο ΛΚΑ, ιςχφουν κατά τα λοιπά όςα αναφζρονται 
παραπάνω για αυτοφσ που παρζχουν εξαρτθμζνθ εργαςία. 

Ραράδειγμα: Αλλοδαπι που εργάηεται ςε οικία  (κακαρίςτρια) ςε πολλοφσ εργοδότεσ,  ζλαβε άδεια εργαςίασ από 1/7/2003 ζωσ 
30/6/2004. 
Υποβάλλει αίτθμα για ανανζωςθ τθσ άδειασ ςτισ 30/6/2004. 
Κα προςκομίςει αςφαλιςτικά  1/7/2003 ζωσ 30/4/2004  (διότι τισ ειςφορζσ 5/04, 6/04 και 7/04, οφείλει να τισ καταβάλλει μζχρι 
31/8/2004). 
 
Β. ΕΡΛΚΥΩΣΘ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΩΝ ΑΣΦΑΛΛΣΘΣ 
 
Θ επικφρωςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που ηθτοφνται   για κάκε περίπτωςθ, μπορεί να γίνεται από τισ αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ  ( Νομαρχίεσ, Διμοι ι Κοινότθτεσ) ςτισ οποίεσ κατατίκενται με τθν επίδειξθ των πρωτοτφπων και για το λόγο αυτό δεν 
χρειάηεται απαραίτθτα θ προςζλευςθ ςτισ υπθρεςίεσ του ΛΚΑ. Επίςθσ θ επικφρωςθ των δικαιολογθτικϊν μπορεί να γίνεται και 
από τα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (Κ.Ε.Ρ).  
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 Θ προςζλευςθ ςτο ΛΚΑ χρειάηεται μόνο για τθ κεϊρθςθ των Βεβαιϊςεων εργοδότθ ι Βεβαιϊςεων απαςχόλθςθσ οικοδόμων, για 
το χρόνο αςφάλιςθσ που δεν ζχει εκδοκεί Απόςπαςμα Ατομικοφ Λογαριαςμοφ Αςφάλιςθσ. 
 
Οι υπθρεςίεσ που επικυρϊνουν Αποςπάςματα Ατομικϊν Λογαριαςμϊν Αςφάλιςθσ (Α.Α.Λ.Α) πρζπει να γνωρίηουν ότι: 
 Τα  Αποςπάςματα φζρουν ζνδειξθ Θμερομθνία ςτο κάτω μζροσ τθσ μπροςτινισ όψθσ  του εντφπου, όπου αναγράφεται 

θ θμερομθνία εκτφπωςθσ 
 Τα Αποςπάςματα  που ζχουν θμερομθνία  εκτφπωςθσ  μζχρι 24/2/2003 ανεξαρτιτωσ  τριμινου ςτο οποίο 

αναφζρονται, φζρουν ςτθ δεξιά πλευρά τθσ μπροςτινισ όψθσ του εντφπου «φάςα» - γραμμι χρϊματοσ πορτοκαλί, που 
είναι εκτυπωμζνθ με ειδικι  anticopy μελάνθ. 

 Τα Αποςπάςματα  που ζχουν θμερομθνία  εκτφπωςθσ  από 25/2/2003 ανεξαρτιτωσ  τριμινου ςτο οποίο αναφζρονται, 
αντί τθσ πορτοκαλί «φάςασ»,  φζρουν ςτο άνω δεξί μζροσ τθσ μπροςτινισ όψθσ του εντφπου ολόγραμμα με το 
λογότυπο του ΛΚΑ.  

 
Σθμειϊνεται ότι ςτα Αποςπάςματα  εκτόσ των ανωτζρω εμφανϊν χαρακτθριςτικϊν αςφαλείασ, ζχουν ενςωματωκεί και 
χαρακτθριςτικά αςφαλείασ που διακρίνονται με χριςθ φωτιςμοφ ειδικισ ςυχνότθτασ ( UV). 
 
Οι  αρμόδιεσ  υπθρεςίεσ των Υπουργείων ςτισ οποίεσ κοινοποιείται θ παροφςα παρακαλοφνται να ενθμερϊςουν τισ  
εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ τουσ (Νομαρχίεσ, Διμουσ, Κοινότθτεσ, Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν)  για τθν ενιαία αντιμετϊπιςθ των 
κεμάτων αυτϊν.  
 
ΑΚΛΒΕΣ ΑΝΤΛΓΑΦΟ                                        Ο ΓΕΝΛΚΟΣ ΔΛΕΥΚΥΝΤΘΣ 
Θ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ                            ΑΣΦΑΛΛΣΤΛΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ 
ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΔΛΕΚΡΕΑΛΩΣΘΣ 
 
     ΜΑΛΑ ΡΕΔΛΑΔΛΤΘ                                                  Χ. ΚΑΛΛΛΑΝΤΕΘΣ 
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ΔΙΚΠΟ/Φ.15/1996/16-3-2007 
 
ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ  
ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΕΣΩΤΕΛΚΩΝ, ΔΘΜΟΣΛΑΣ  
ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΚΑΛ ΑΡΟΚΕΝΤΩΣΘΣ  
ΓΕΝΛΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ ΔΘΜΟΣΛΑΣ  
ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΚΑΛ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΔΛΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ 
ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 
ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘΣ ΟΓΑΝΩΣΘΣ 
ΚΑΛ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΩΝ 
Δ/ΝΣΘ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΥΣ-ΡΟΛΛΤΘ 
ΤΜΘΜΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΡΟΛΛΤΩΝ  
 
Ταχ.Δνςθ: Βας. Σοφίασ 15    
Ταχ.Κϊδ.: 106 74, Ακινα               
Ρλθροφορίεσ: Ζλλθ Σιμάτου  
Τθλ.: 210-3393113                                                                
Φαξ : 210-3393100   

Ακινα,   16   Μαρτίου  2007.  

 
 
ΡΟΣ:  
Πλα τα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ  
Ρολιτϊν 
(με θλεκτρονικό ταχυδρομείο). 
 
ΚΟΛΝΟΡΟΛΘΣΘ: 
Υπουργείο Εκνικισ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων 
Ενιαίοσ Διοικθτικόσ Τομζασ Ραν. Εκπ/ςθσ 
-Δ/νςθ Μελετϊν Στατιςτικισ και Οργάνωςθσ ΑΕ 
Τμιμα Βϋ Οργάνωςθσ  
Μθτροπόλεωσ 15 – 101 85 Ακινα. 

 
ΚΕΜΑ: «Επικφρωςθ αντιγράφων εγγράφων των Ρανεπιςτθμίων τθσ Χϊρασ». 
 
 Με αφορμι ερωτιματα που τζκθκαν ςτθν Υπθρεςία μασ από Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν, ςχετικά με τθν 
επικφρωςθ αντιγράφων εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τα Ρανεπιςτιμια τθσ Χϊρασ και ςτα οποία βεβαιϊνεται το γνιςιο 
τθσ υπογραφισ του υπογράφοντοσ οργάνου, ςασ πλθροφοροφμε τα εξισ: 
 
  H Διεφκυνςθ Μελετϊν Στατιςτικισ και Οργάνωςθσ του Υπουργείου Εκνικισ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, με το αρικ. 
5624/Β1/16-1-2007 ζγγραφο του Ειδικοφ Γραμματζα Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ, μασ γνωςτοποιεί τα εξισ: 
 
  Α. Τα Ρανεπιςτιμια αποτελοφν, ςφμφωνα με το άρκρο 16 παρ. 5 του Συντάγματοσ, νομικά πρόςωπα δθμοςίου 
δικαίου, πλιρωσ αυτοδιοικοφμενα. Συνεπϊσ τα ζγγραφα τα οποία εκδίδουν δια των οργάνων τουσ, ςτο πλαίςιο των 
αρμοδιοτιτων τουσ και κατά τουσ νόμιμουσ τφπουσ, αποτελοφν ζγγραφα διοικθτικισ αρχισ αντίγραφα των οποίων μποροφν να 
επικυρωκοφν από όλεσ τισ Διοικθτικζσ Αρχζσ και τα Κ.Ε.Ρ. 
  
 Σε ότι αφορά ςτουσ νόμιμουσ τφπουσ (υπογραφι, ςφραγίδα, κ.λ.π.), δεν υπάρχουν ειδικζσ διατάξεισ τθσ 
πανεπιςτθμιακισ νομοκεςίασ, με αποτζλεςμα τα ζγγραφα των πανεπιςτθμίων να υπόκεινται ςτισ ςυνικεισ διατυπϊςεισ των 
δθμοςίων εγγράφων. 
 
 Β. Για τισ περιπτϊςεισ εγγράφων, ςτα οποία βεβαιϊνεται το γνιςιο τθσ υπογραφισ οργάνου πανεπιςτθμίου, αυτό 
ιςχφει μόνο ςε ιδιωτικά ζγγραφα μελϊν του προςωπικοφ των πανεπιςτθμίων, όπου βεβαιϊνεται το γνιςιο τθσ υπογραφισ από 
τθν οικεία Γραμματεία και αντίγραφα αυτϊν δεν μποροφν να επικυρωκοφν από Διοικθτικι Αρχι.  
 Σε κάκε περίπτωςθ και ενόψει τθσ ςυνταγματικά κατοχυρωμζνθσ αρχισ τθσ αυτοδιοίκθςθσ των πανεπιςτθμίων, το 
αρμόδιο για επικφρωςθ όργανο (π.χ. Κ.Ε.Ρ.), μπορεί να απευκφνεται για διευκρινίςεισ ςχετικά με το χαρακτιρα του 
ςυγκεκριμζνου, προσ επικφρωςθ, εγγράφου, ςτο οικείο πανεπιςτιμιο. 
 
ΜΕ ΕΝΤΟΛΘ ΥΦΥΡΟΥΓΟΥ 
Θ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ ΤΘΣ Δ/ΝΣΘΣ 
 
ΟΥΑΝΛΑ ΨΩΜΛΑΔΟΥ 
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ΔΙΚΠΟ/Φ.15/15644/29-8-2005 
 
EΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ     Ακινα, 29 - 8 -2005 
ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΕΣΩΤΕΛΚΩΝ, ΔΘΜΟΣΛΑΣ   . 
ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ & ΑΡΟΚΕΝΤΩΣΘΣ       
ΓΕΝΛΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ ΔΘΜΟΣΛΑΣ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ 
ΚΑΛ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΔΛΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ 
ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘΣ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΩΝ 
ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΥΣ-ΡΟΛΛΤΘ        
Ταχ.Δ/νςθ: Βας. Σοφίασ 15             ΡΟΣ:  

ΤΘ ΝΟΜΑΧΛΑΚΘ ΑΥΤΟΔΛΟΛΚΘΣΘ ΔΥΤΛΚΘΣ ΑΤΤΛΚΘΣ 
Δ/ΝΣΘ ΡΟΛΛΤΛΚΩΝ ΔΛΚΑΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΡΟΛΛΤΩΝ 
Θρϊων Ρολυτεχνείου 78, 19 200, Ελευςίνα 
            
          ΚΟΛΝ: 
ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΝΤΑ ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘΣ ΡΟΛΛΤΩΝ 
( Μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου / από τθν Ο.Δ.Ε. Κ.Ε.Ρ ) 
            

Ταχ.Κϊδ. 106 74, Ακινα 
Ρλθροφορίεσ: Κ. Σκλαπάνθσ 
Τθλ.: 210 - 3393106  
FAX: 210 - 3393100 
e-mail: kep-com13@syzefxis.gov.gr 
  
 

Κζμα: Επικφρωςθ αντιγράφων – βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από Δθμάρχουσ. 
Σχετικά: 1. Το αρικμ. 6949 / 7.6.05 ζγγραφό ςασ. 
             2. Το αρικμ. ΔΛΣΚΡΟ / Φ15_11364 / 24.6.05 ζγγραφό μασ. 
 
 
Σασ διαβιβάηουμε, μετά από  ςχετικό ερϊτθμά ςασ, το αρικμ. 32866 / 1.8.05 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ των 
Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ του Υπουργείου μασ, με το οποίο λαμβάνεται θ κζςθ ότι, βάςει των διατάξεων του Ρ.Δ. 410 / 95 ( 
Δθμοτικόσ και Κοινοτικόσ Κϊδικασ ): 
 
1. Ο Διμαρχοσ, ωσ προϊςτάμενοσ των Υπθρεςιϊν του Διμου, μπορεί να προβαίνει ςτθν επικφρωςθ αντιγράφων εγγράφων και να 

βεβαιϊνει το γνιςιο τθσ υπογραφισ. 
2. Ο Διμαρχοσ μπορεί να μεταβιβάςει ςτουσ αντιδθμάρχουσ τισ εν λόγω αρμοδιότθτεσ.  
 
ΜΕ ΕΝΤΟΛΘ ΥΦΥΡΟΥΓΟΥ 

Θ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ ΤΘΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘΣ 

 

ΟΥΑΝΛΑ ΨΩΜΛΑΔΟΥ 
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ΔΙΚΠΟ/Φ.15/12713/27-12-2011  

Επικφρωςθ αντιγράφων ξενόγλωςςων εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από θμεδαπι διοικθτικι αρχι 

Ακινα, 27 Δεκεμβρίου 2011.  
Αρ. Ρρωτ. ΔΛΣΚΡΟ /Φ.15/12713 

 
ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ  
ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘΣ ΜΕΤΑΥΚΜΛΣΘΣ ΚΑΛ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΔΛΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ  
ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘΣ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΩΝ 
Δ/ΝΣΘ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΥΣ-ΡΟΛΛΤΘ  
ΤΜΘΜΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΡΟΛΛΤΩΝ 
 
Ταχ.Δνςθ : Βας. Σοφίασ 15  
Ταχ.Κϊδ. : 106 74, Ακινα  
Ρλθροφορίεσ: Γιάννθσ Ντινιακόσ, 
Ζλλθ Σιμάτου  
Τθλζφωνα: 213-131 3113 
213-131 3106  
Φαξ : 213 -131 3178 
 
ΚΕΜΑ: «Επικφρωςθ αντιγράφων ξενόγλωςςων εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από θμεδαπι διοικθτικι αρχι». 
 
Κζτουμε υπόψθ ςασ τα ακόλουκα για το αντικείμενο του κζματοσ:  
 
Με αφορμι το αρικ. πρωτ. 883/22-6-2011 ζγγραφο του Διεκνοφσ Ρανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδοσ (Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου 
Δικαίου), ςτο οποίο τίκεται υπόψθ τθσ Υπθρεςίασ μασ θ άρνθςθ οριςμζνων διοικθτικϊν αρχϊν και ΚΕΡ να επικυρϊςουν 
αντίγραφα των εγγράφων που εκδίδει (π.χ. πτυχία, αναλυτικζσ βακμολογίεσ κ.λπ.), με τθν αιτιολογία ότι τοφτα ςυντάςςονται 
ςτθν αγγλικι γλϊςςα και προκειμζνου να αρκοφν οι όποιεσ αμφιςβθτιςεισ και να εφαρμόηονται οι διατάξεισ κατά ενιαίο και 
ομοιόμορφο τρόπο από όλθ τθ Διοίκθςθ, διευκρινίηονται τα ακόλουκα: 
 
Θ επικφρωςθ αντιγράφων εγγράφων προβλζπεται από τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 11 του Ν. 2690/1999, (ΦΕΚ 
45/Α /9-3-1999), όπωσ τροποποιικθκαν με αυτζσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 16 του Ν.3345/2005 (ΦΕΚ138/Α /16-6-2005). 
 
Ειδικότερα: 
 
Κάκε πολίτθσ μπορεί να ηθτιςει, από οποιαδιποτε Διοικθτικι Αρχι (δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, ΟΤΑ α' και β' βακμοφ, Ν.Ρ.Δ.Δ.) ι τα 
Κ.Ε.Ρ. τθν επικφρωςθ αντιγράφου εγγράφου, το οποίο ζχει εκδοκεί από Ελλθνικι Διοικθτικι Αρχι, από το πρωτότυπο ι το 
ακριβζσ αντίγραφο τθσ αρχισ που εξζδωςε το  πρωτότυπο (άρκρο 16, παρ.5 του ν. 3345/2005).  
 
Συναφϊσ, υπενκυμίηεται ότι, ςε εφαρμογι των ίδιων ωσ άνω διατάξεων, απλά αντίγραφα των εκδοκζντων από τισ θμεδαπζσ 
διοικθτικζσ αρχζσ εγγράφων μποροφν να υποβλθκοφν ςτθ Διοίκθςθ ςυνοδευόμενα από τθν κατά τθν παρ. 5 του άρκρου 3 του 
ίδιου Κϊδικα υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία ο ενδιαφερόμενοσ βεβαιϊνει τθν ακρίβεια των ςτοιχείων.  
 
Τα απλά αυτά αντίγραφα γίνονται, επίςθσ, υποχρεωτικϊσ αποδεκτά από τθ Διοίκθςθ, όπωσ τα πρωτότυπα. 
 
Επίςθσ, με τισ ίδιεσ ωσ άνω διατάξεισ κακιερϊκθκε το δικαίωμα των πολιτϊν, να ηθτιςουν από όλεσ τισ Διοικθτικζσ Αρχζσ και τα 
Κ.Ε.Ρ., τθν επικφρωςθ αντιγράφων ιδιωτικϊν εγγράφων και εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, από ακριβι 
αντίγραφα αυτϊν, εφόςον ζχουν επικυρωκεί, προθγουμζνωσ, από δικθγόρο. Αντίγραφο του ιδθ επικυρωμζνου από δικθγόρο 
ακριβοφσ αντιγράφου, επικυρϊνει οποιαδιποτε Διοικθτικι Αρχι όςεσ φορζσ απαιτείται. 
 
Ο λόγοσ για τον οποίο οι Διοικθτικζσ Αρχζσ και τα Κ.Ε.Ρ. επικυρϊνουν αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων και εγγράφων αλλοδαπϊν 
αρχϊν, μόνο από το ακριβζσ αντίγραφο του δικθγόρου, οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι ο ιςχφων Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (ν. 
2690/1999), δεν τουσ παρζχει τθ δυνατότθτα να επικυρϊνουν αντίγραφα των ιδιωτικϊν εγγράφων ι των εγγράφων αλλοδαπϊν 
αρχϊν, από το πρωτότυπο τουσ, ςε αντίκεςθ με τον «Κϊδικα περί Δικθγόρων». 
 
Από τα προεκτεκζντα, είναι λοιπόν προφανζσ ότι κατά τθ διαδικαςία τθσ επικφρωςθσ αντιγράφων εγγράφων δεν αποτελεί 
κριτιριο θ γλϊςςα ςφνταξισ τουσ, αλλά ο εκδότθσ των εγγράφων αυτϊν, δθλαδι αν ζχουν εκδοκεί από θμεδαπι διοικθτικι 
αρχι ι αλλοδαπι αρχι ι ιδιωτικό φορζα, κακόςον ο «Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ»- ν. 2690/1999, όπωσ ιςχφει, ρυκμίηει το 
κζμα τθσ επικφρωςθσ των αντιγράφων εγγράφων χωρίσ να διακρίνει μεταξφ εγγράφων ςυντεταγμζνων ςε ελλθνικι και ξζνθ 
γλϊςςα. 
 
Κατά ςυνζπεια, τα ζγγραφα που εκδίδουν οι θμεδαπζσ διοικθτικζσ αρχζσ (όπωσ, εν προκειμζνω το Διεκνζσ Ρανεπιςτιμιο τθσ 
Ελλάδοσ) επικυρϊνονται υποχρεωτικά από τθ Διοίκθςθ από το πρωτότυπο ι από το ακριβζσ αντίγραφο τθσ αρχισ που εξζδωςε 
το πρωτότυπο, ανεξαρτιτωσ τθσ γλϊςςασ ςτθν οποία ςυντάςςονται τα ζγγραφα αυτά. 
 
Οι Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ των Υπουργείων, κακϊσ και οι Διευκφνςεισ Διοίκθςθσ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων τθσ Χϊρασ, 
παρακαλοφνται να γνωςτοποιιςουν τθν παροφςα εγκφκλιο ςτουσ φορείσ του δθμοςίου τομζα που εποπτεφουν, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των Ο.Τ.Α α' και β' βακμοφ τθσ χωρικισ τουσ αρμοδιότθτασ. 
 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2690/year/1999/article/11/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/346
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2690/year/1999/article/3/paragraph/5
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/346
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/346
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Τζλοσ, επιςθμαίνεται θ υποχρζωςθ των Διοικθτικϊν Αρχϊν και των ΚΕΡ τθσ Χϊρασ για τθν πιςτι εφαρμογι τθσ εν λόγω 
εγκυκλίου, δεδομζνου ότι κοινόσ ςτόχοσ όλων των δθμοςίων υπθρεςιϊν είναι θ καλφτερθ και αποτελεςματικότερθ εξυπθρζτθςθ 
των πολιτϊν και θ εμπζδωςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ τουσ ςτθ δράςθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 
 
Θ εγκφκλιοσ ζχει καταχωρθκεί ςτο δικτυακό τόπο τθσ Υπθρεςίασ μασ - www.ydmed.gr-. ςτθ διαδρομι: Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ 
/ Σχζςεισ Κράτουσ-Ρολίτθ. 
 
Θ Διεφκυνςθ Σχζςεων Κράτουσ - Ρολίτθ του Υπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 
παραμζνει ςτθ διάκεςι ςασ για κάκε περαιτζρω διευκρίνιςθ και ςυνεργαςία. 
 
Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ 
ΡΑΝΤΕΛΘΣ ΤΗΩΤΗΑΚΘΣ 
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ΔΙΚΠΟ/Φ.15/15409/27-07-2006 
 
Επικφρωςθ αντιγράφων των διαβατθρίων που εκδίδει θ Ελλθνικι Αςτυνομία 
 
                                 
ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΕΣΩΤΕΛΚΩΝ ΔΘΜΟΣΛΑΣ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΚΑΛ ΑΡΟΚΕΝΤΩΣΘΣ  
ΓΕΝΛΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ ΔΘΜΟΣΛΑΣ  
ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ 
ΚΑΛ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΔΛΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ 
ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 
ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘΣ ΟΓΑΝΩΣΘΣ 
ΚΑΛ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΩΝ 
Δ/ΝΣΘ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΥΣ-ΡΟΛΛΤΘ 
ΤΜΘΜΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΡΟΛΛΤΩΝ  
Ταχ.Δνςθ: Βας. Σοφίασ 15     
Ταχ.Κϊδ. 10674, Ακινα               
Ρλθροφορίεσ: Ζφθ Στεφοποφλου     
Τθλ.: 210-3393115                                                               
Φαξ : 210-3393100  

 
 
Ακινα, 27 Λουλίου 2006              
Αρ. Ρρωτ.  
ΔΛΣΚΡΟ/Φ.15/15409 
 
 
 
 
 
ΡΟΣ: 
Ππωσ ο πίνακασ διανομισ  
 
 

Κζμα: «Επικφρωςθ αντιγράφων των διαβατθρίων που εκδίδει θ Ελλθνικι Αςτυνομία». 
 
Με αφορμι ερωτιματα που ζχουν υποβλθκεί ςτο Υπουργείο Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ – Γενικι 
Γραμματεία Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ -, εγγράφωσ ι προφορικά, από Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ 
Ρολιτϊν, λοιπζσ Υπθρεςίεσ κακϊσ και πολίτεσ, ςχετικά με τθν επικφρωςθ αντιγράφων των διαβατθρίων που εκδίδει θ Ελλθνικι 
Αςτυνομία και προκειμζνου να αρκοφν οι όποιεσ αμφιςβθτιςεισ, ςασ πλθροφοροφμε τα εξισ: 
Α. Θ Διεφκυνςθ Διαβατθρίων του Κλάδου Αςφάλειασ και Τάξθσ του Αρχθγείου Ελλθνικισ Αςτυνομίασ του Υπουργείου Δθμόςιασ 
Τάξθσ, ςε ερϊτθμα τθσ Διεφκυνςθσ Σχζςεων Κράτουσ Ρολίτθ του ΥΡΕΣΔΔΑ, το οποίο υποβλικθκε για τθν αποςαφινιςθ ςχετικά 
με τθ δυνατότθτα των Διοικθτικϊν Αρχϊν και των Κ.Ε.Ρ. να επικυρϊνουν, κατ’ εφαρμογι του άρκρου 11 του Ν.2690/99 
(ΦΕΚ45/τεφχοσ Α’), φωτοαντίγραφα διαβατθρίων που εκδίδονται από τθν Ελλθνικι Αςτυνομία, ςφμφωνα με τον Ν.3103/2003, με 
το αρικμ. πρωτ. 7011/10/2-β/3-7-2006 ζγγραφο επιςθμαίνει τα ακόλουκα: 
 
Οι διατάξεισ του άρκρου 11 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (Ν.2690/1999), όπωσ ιςχφει, ζχουν εφαρμογι και ςτισ 
περιπτϊςεισ των εκδιδομζνων από τθν Ελλθνικι Αςτυνομία διαβατθρίων, ςφμφωνα με τον Ν. 3103/2003. 
 Ωσ εκ τοφτου, όλεσ οι Διοικθτικζσ αρχζσ και τα Κ.Ε.Ρ., ζχουν τθ δυνατότθτα να προβαίνουν ςε επικφρωςθ αντιγράφων των 
εκδιδόμενων από τθν Ελλθνικι Αςτυνομία διαβατθρίων.  
 
Β. Πςον αφορά ςτθν επικφρωςθ αντιγράφων των διαβατθρίων που εκδίδονται από τθν Ελλθνικι Αςτυνομία, προκειμζνου να 
χρθςιμοποιθκοφν ςτο εξωτερικό ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-1961 και του Ν.1497/1984 (ΦΕΚ 188/Α’), θ 
ανωτζρω Υπθρεςία ςτο ίδιο ζγγραφό τθσ αναφζρει ότι ςτθν περίπτωςθ αυτι οι οικείοι Διευκυντζσ ι αρμόδιοι Υποδιευκυντζσ 
των Αςτυνομικϊν Διευκφνςεων προβαίνουν ςτθ κεϊρθςι τουσ, προκειμζνου ςτθ ςυνζχεια οι ενδιαφερόμενοι να προςκομίςουν 
αυτά ςτισ αρμόδιεσ Νομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ ι Ρεριφζρειεσ, για τοποκζτθςθ τθσ ςφραγίδασ APOSTILLE – ΕΡΛΣΘΜΕΛΩΣΘ. 
 
Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφνται, οι Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ των Υπουργείων, κακϊσ και οι Διευκφνςεισ Διοίκθςθσ των 
Ρεριφερειϊν, να κοινοποιιςουν τθν παροφςα ςε όλουσ τουσ φορείσ του δθμόςιου τομζα που εποπτεφουν, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βακμοφ.  
 
Σθμειϊνεται ότι θ παροφςα εγκφκλιοσ βρίςκεται ςτο δικτυακό τόπο τθσ Υπθρεςίασ μασ – www.gspa.gr - ςτθ διαδρομι Δθμόςια 
Διοίκθςθ /Οργάνωςθ / Επικφρωςθ Αντιγράφων. 
 
Θ Διεφκυνςθ Σχζςεων Κράτουσ – Ρολίτθ, τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, 
παραμζνει ςτθ διάκεςι ςασ για κάκε περαιτζρω διευκρίνιςθ και ςυνεργαςία. 
 
Με εντολι Υφυπουργοφ 
Θ Ρροϊςταμζνθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Ευαγγελία Βαςιλείου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gspa.gr/
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ΔΙΚΠΟ /Φ.18/10991 
 
Απόδειξθ των ςτοιχείων ταυτότθτασ αλλοδαπϊν πολιτϊν που αιτοφνται άςυλο 
ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ  
ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘΣ ΜΕΤΑΥΚΜΛΣΘΣ ΚΑΛ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ 
ΔΛΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ 
ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 
ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘΣ ΟΓΑΝΩΣΘΣ 
ΚΑΛ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΩΝ 
Δ/ΝΣΘ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΥΣ- ΡΟΛΛΤΘ 
ΤΜΘΜΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΡΟΛΛΤΩΝ 
Ταχ.Δνςθ: Βας. Σοφίασ 15    
Ταχ.Κϊδ.: 106 74, Ακινα               
Ρλθροφορίεσ: Σοφία Ραπαδάκθ  
Τθλ.: 213-1313115                                                                
Φαξ : 213-1313178  

Ακινα,  27  Μαΐου 2013. 
Αρ. Ρρωτ.  
ΔΛΣΚΡΟ /Φ.18/10991 
 
 
 
ΡΟΣ: 
Ππωσ ο Ρίνακασ Αποδεκτϊν 
 
 

 
ΚΕΜΑ: «Απόδειξθ των ςτοιχείων ταυτότθτασ αλλοδαπϊν πολιτϊν που αιτοφνται άςυλο» 
 
Αναφορικά με το αντικείμενο του κζματοσ, κζτουμε υπόψθ ςασ τα ακόλουκα: 
 
Στθν Υπθρεςία μασ υποβάλλονται, εγγράφωσ ι προφορικά, από Διοικθτικζσ 
Αρχζσ, Κ.Ε.Ρ. και πολίτεσ, ερωτιματα, αναφορικά με τθν απόδειξθ των ςτοιχείων ταυτότθτασ αλλοδαπϊν πολιτϊν που αιτοφνται 
άςυλο, κατά τισ ςυναλλαγζσ τουσ με τθ Διοίκθςθ, για τθ διεκπεραίωςθ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν (π.χ. υποβολι αίτθςθσ, 
παραλαβι τελικισ διοικθτικισ πράξθσ κ.λπ), κατϋ εφαρμογι των διατάξεων του «Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ» (ν. 2690/99-
ΦΕΚ 45 Αϋ), όπωσ ιςχφει. 
 
Ρροκειμζνου να αρκοφν οι όποιεσ αμφιςβθτιςεισ και να εφαρμόηεται θ κείμενθ νομοκεςία κατά ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο, 
από όλθ τθ Διοίκθςθ, θ Διεφκυνςθ Σχζςεων Κράτουσ-Ρολίτθ ηιτθςε, εγγράφωσ, από τθ Δ/νςθ Αλλοδαπϊν του Κλάδου Αςφάλειασ 
του Αρχθγείου Ελλθνικισ Αςτυνομίασ του Υπουργείου Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ, ωσ κακφλθν αρμόδια 
Υπθρεςία, τθν παροχι διευκρινίςεων ςχετικά με το προκφπτον κζμα. 
 
Θ ωσ άνω Υπθρεςία, με ςχετικό τθσ ζγγραφο, μασ γνωρίηει τα ακόλουκα: 
«Α) Σφμφωνα με το ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο (Ρ.Δ.114/2010), το Δελτίο αιτιςαντοσ άςυλο αλλοδαποφ (γνωςτό και ωσ “οη 
Κάρτα”), ςφμφωνα με τισ Διατάξεισ του Ρ.Δ. 114/2010 και ειδικότερα του άρκρου 10, παρ.1, ςτ.δϋ, χορθγείται ατελϊσ ςτουσ 
αιτοφντεσ άςυλο αλλοδαποφσ από τθν αρμόδια αρχι παραλαβισ τθσ αίτθςθσ αςφλου, αμζςωσ μετά τον κακοριςμό θμερομθνίασ 
λιψθσ ςυνζντευξθσ. Το εν λόγω δελτίο φζρει τθ φωτογραφία τουσ και τουσ επιτρζπει τθν παραμονι ςτθν ελλθνικι επικράτεια 
μζχρι τθν θμερομθνία λιψθσ ςυνζντευξθσ που τουσ ζχει κακοριςτεί. Εφόςον πραγματοποιθκεί θ ςυνζντευξθ, το δελτίο 
ανανεϊνεται για διάρκεια μζχρι ζξι μθνϊν κατά τθν κανονικι διαδικαςία, ςτισ δε περιπτϊςεισ τθσ ταχφρρυκμθσ διαδικαςίασ 
μζχρι τριϊν μθνϊν, ζωσ τθν ζκδοςθ οριςτικισ απόφαςθσ επί τθσ αίτθςθσ παροχισ διεκνοφσ προςταςίασ. Το δελτίο παραδίδεται 
υποχρεωτικά από τον αιτοφντα ςτθν αρμόδια Υπθρεςία κατά τθν επίδοςθ ςε αυτόν τθσ οριςτικισ απόφαςθσ επί του αιτιματόσ 
του και εν ςυνεχεία καταςτρζφεται, ςυνταςςόμενου προσ τοφτο ςχετικοφ πρακτικοφ. Με αντίςτοιχο δελτίο εφοδιάηονται και τα 
μζλθ τθσ οικογζνειασ του αιτοφντοσ. Δεν χορθγείται το προαναφερόμενο δελτίο, όταν ο αιτϊν κρατείται ι όςο διαρκεί θ εξζταςθ 
τθσ αίτθςθσ που ζχει υποβλθκεί ςτα ςφνορα. 
 
Σε περίπτωςθ προςκόμιςθσ τζτοιου Δελτίου, του οποίου θ ιςχφσ δεν ζχει λιξει, οι υφιςτάμενεσ υπθρεςίεσ επικοινωνοφν 
απευκείασ με τθν αρμόδια αςτυνομικι αρχι ζκδοςθσ ι ανανζωςθσ, προκειμζνου διαπιςτωκεί εάν ο αλλοδαπόσ απολαμβάνει 
των δικαιωμάτων που του παρζχονται από τθν εκκρεμοφςα διαδικαςία αςφλου, ιτοι τθ νομιμότθτα τθσ παραμονισ του ςτθ 
χϊρα. 
       
Σθμειϊνεται, ότι οι κάτοχοι του ειδικοφ δελτίου αιτιςαντοσ άςυλο αλλοδαποφ, εφόςον αυτό είναι ςε ιςχφ, δεν δφναται να 
απελακοφν και διαμζνουν ςτθν χϊρα μασ με κακεςτϊσ “υπό ανοχι“ (δεν είναι μόνιμα διαμζνοντεσ ςτθ χϊρα μασ -το αίτθμά τουσ 
για χοριγθςθ αςφλου είναι υπό εξζταςθ, δεν ζχει εκδοκεί ςχετικι απόφαςθ επί αυτοφ που να τουσ κακιςτά μόνιμα διαμζνοντεσ 
ςϋ αυτι). Το ειδικό δελτίο αιτιςαντοσ άςυλο αλλοδαποφ (ροη κάρτα) δεν αποτελεί άδεια διαμονισ. 
 
 Β) Στουσ δικαιοφχουσ κακεςτϊτοσ διεκνοφσ προςταςίασ, επικουρικισ προςταςίασ και παραμονισ για ανκρωπιςτικοφσ λόγουσ, 
κακϊσ και ςτα μζλθ των οικογενειϊν τουσ χορθγείται από τισ αρμόδιεσ αρχζσ παραλαβισ ι /και εξζταςθσ του τόπου κατοικίασ 
τουσ, το ζντυπο (λευκοφ χρϊματοσ ) “ΑΔΕΛΑ ΡΑΑΜΟΝΘΣ ΑΛΛΟΔΑΡΟΥ”, ςτο εξϊφυλλο του οποίου τίκεται θ ανάλογθ ζνδειξθ, 
ανάλογα με το κακεςτϊσ παραμονισ: 
 
Aναγνωριςμζνοσ πρόςφυγασ.  
Επικουρικι προςταςία. 
Ραραμονι για ανκρωπιςτικοφσ λόγουσ. 
 
Θ διάρκεια ιςχφoσ τθσ προαναφερόμενθσ άδειασ παραμονισ για τουσ πρόςφυγεσ και τα τυχόν μζλθ τθσ οικογζνειάσ του είναι 
πζντε (5) ζτθ. Θ διάρκεια ιςχφoσ τθσ άδειασ παραμονισ για τουσ δικαιοφχουσ επικουρικισ προςταςίασ είναι δφο (2) ζτθ και για 
τουσ δικαιοφχουσ παραμονισ για ανκρωπιςτικοφσ λόγουσ είναι ζνα (1) ζωσ και δφο (2) ζτθ. 
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 Τα  δικαιϊματα των αναγνωριςμζνων προςφφγων, των δικαιοφχων επικουρικισ προςταςίασ κακϊσ και των δικαιοφχων 
παραμονισ για ανκρωπιςτικοφσ λόγουσ, περιγράφονται ςτα άρκρα 20 ζωσ 34 (Κεφάλαιο Ηϋ) του Ρ.Δ.96/2008 και είναι τα 
ακόλουκα: 
-  Ρροςταςία από τθν απζλαςθ.                                                                          
- Ενθμζρωςθ (πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ ςε γλϊςςα που κατανοοφν, ςχετικά με τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τουσ). 
-  Διατιρθςθ τθσ οικογενειακισ ενότθτασ 
-  Άδειεσ διαμονισ. 
- Ταξιδιωτικά ζγγραφα. 
- Ρρόςβαςθ ςτθν απαςχόλθςθ. 
- Ρρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ. 
- Κοινωνικι αρωγι. 
- Λατρικι περίκαλψθ. 
-Αςυνόδευτοι ανιλικοι (εκπροςϊπθςθ αυτϊν, κάλυψθ αναγκϊν, εξαςφάλιςθ διαμονισ, προςπάκεια εντοπιςμοφ μελϊν τθσ 
οικογζνειάσ του) 
- Ρρόςβαςθ ςε κατάλυμα. 
- Ελεφκερθ κυκλοφορία. 
- Ρρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ κοινωνικισ ζνταξθσ και 
- Επαναπατριςμόσ (ςυνδρομι ςε όςουσ επικυμοφν να επαναπατριςκοφν)». 
                                                         
Συνεπϊσ, τα προαναφερόμενα ζγγραφα, ιτοι το Δελτίο αιτιςαντοσ άςυλο αλλοδαποφ κακϊσ και θ Άδεια παραμονισ 
αλλοδαποφ, εφόςον πλθροφν τισ κατά τα ανωτζρω προχποκζςεισ, πρζπει να γίνονται δεκτά από τισ Διοικθτικζσ Αρχζσ και τα ΚΕΡ 
τθσ Χϊρασ για τθν απόδειξθ των ςτοιχείων τθσ ταυτότθτασ των αλλοδαπϊν πολιτϊν, κατά τθ διεκπεραίωςθ των διοικθτικϊν 
διαδικαςιϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του «Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ» (π.χ. υποβολι αιτιςεων προσ τθ 
Διοίκθςθ, επικφρωςθ αντιγράφων, βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ).   
 
Τζλοσ, αποςτζλλεται το ςχετικό ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Αλλοδαπϊν του Αρχθγείου Ελλθνικισ Αςτυνομίασ του Υπουργείου Δθμόςιασ 
Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ με τα επιςυναπτόμενα ςε αυτό δείγματα των δικαιολογθτικϊν που χορθγοφνται ςτουσ 
αναφερόμενουσ αλλοδαποφσ. 
 
Οι Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ των Υπουργείων παρακαλοφνται να γνωςτοποιιςουν τθν εγκφκλιο αυτι ςε όλουσ τουσ φορείσ του 
δθμόςιου τομζα που εποπτεφουν. 
 
Επίςθσ, οι Διευκφνςεισ Διοίκθςθσ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων 
παρακαλοφνται να γνωςτοποιιςουν τθν εγκφκλιο αυτι ςε όλουσ τουσ φορείσ του δθμόςιου τομζα που εποπτεφουν, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των ΟΤΑ αϋ και βϋ βακμοφ τθσ χωρικισ τουσ αρμοδιότθτασ. 
 
Για να επιτευχκεί ο ςκοπόσ τθσ παροφςασ εγκυκλίου, ςκόπιμο είναι να λάβουν γνϊςθ του περιεχομζνου τθσ όλοι οι υπάλλθλοι, 
ιδιαίτερα δε εκείνοι που ζχουν ωσ αποςτολι τθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν. 
 
Σασ γνωρίηουμε ότι θ παροφςα εγκφκλιοσ ζχει καταχωριςκεί ςτο δικτυακό τόπο τθσ Υπθρεςίασ μασ: www.ydmed.gov.gr. 
 
Θ Διεφκυνςθ Σχζςεων Κράτουσ-Ρολίτθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Διοικθτικισ Οργάνωςθσ και Διαδικαςιϊν του Υπουργείου 
Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ παραμζνει ςτθ διάκεςι ςασ για κάκε περαιτζρω διευκρίνιςθ και 
ςυνεργαςία. 
 
Ο ΥΡΟΥΓΟΣ 
ΑΝΤΩΝΛΟΣ ΜΑΝΛΤΑΚΘΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ydmed.gov.gr/
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ΔΙΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 
 
ΑΔΑ: ΒΛΘ0Χ-6ΥΗ   
ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ  
ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘΣ ΜΕΤΑΥΚΜΛΣΘΣ ΚΑΛ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ 
ΔΛΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ  
ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘΣ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΩΝ 
Ταχ.Δ/νςθ: Βας. Σοφίασ 15   
Ταχ.Κϊδικασ: 106 74, Ακινα  
Ρλθροφορίεσ:  
Για τθ Δ/νςθ Σχζςεων Κράτουσ-Ρολίτθ:  
Ζλλθ Σιμάτου, Σοφία Ραπαδάκθ  
(τθλ.: 213-1313106, -115, -108) 
Για τθ Δ/νςθ Απλοφςτευςθσ Διαδικαςιϊν και Ραραγωγικότθτασ:  
Νίκοσ Άρχοντασ, Μαρίνα Σαράκθ, Ραναγιϊτα Αλιφζρθ   
(τθλ.213-1313136, -155, -152) 

Ακινα,  1  Απριλίου 2014 
 
Αρικμ. Ρρωτ.: 
ΔΛΣΚΡΟ/Φ.15/οικ.8342 
 
  
ΡΟΣ: 
Ππωσ ο Ρίνακασ Αποδεκτϊν  
 

 
ΚΕΜΑ: «Κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων». 

 
Σασ πλθροφοροφμε ότι δθμοςιεφκθκε ο νόμοσ 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ-

Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ», όπου, μεταξφ των λοιπϊν ρυκμίςεων, περιλαμβάνονται ςθμαντικζσ διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ, 
με τισ οποίεσ βελτιϊνονται οι διοικθτικζσ διαδικαςίεσ και κακίςτανται περιςςότερο ευζλικτεσ και αποδοτικζσ και επιτυγχάνεται θ 
ταχφτερθ, αποτελεςματικότερθ και χωρίσ κόςτοσ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν και των επιχειριςεων. 

 
Από τισ ςθμαντικότερεσ εξ αυτϊν είναι θ κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων 

αντιγράφων εγγράφων από τουσ ενδιαφερόμενουσ, ςτο ςφνολο των ςυναλλαγϊν τουσ με όλο το Δθμόςιο Τομζα. 
Ρροκειμζνου, μάλιςτα, να επιτευχκοφν οι επιδιωκόμενοι ςτόχοι, με τθ νζα ρφκμιςθ διευρφνεται το πεδίο εφαρμογισ 

των υπόχρεων φορζων και περιλαμβάνονται ςε αυτοφσ όχι μόνον οι διοικθτικζσ αρχζσ αλλά και όλοι οι φορείσ του δθμόςιου 
τομζα, όπωσ: τα νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου, που άμεςα ι ζμμεςα ελζγχονται από το κράτοσ, οι δθμόςιεσ επιχειριςεισ 
κ.λ.π. Επίςθσ, ςυμπεριλαμβάνονται και οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ οι οποίεσ δεν αποτελοφν αμιγϊσ διοικθτικζσ αρχζσ, π.χ. τα 
Δικαςτιρια όλων των βακμϊν, οι Μθτροπόλεισ, τα Εκκλθςιαςτικά Λδρφματα, οι Μουφτείεσ κ.ά. 

 
Ειδικότερα: 

Με το άρκρο 1 του ωσ άνω νόμου καταργείται, εφεξισ, θ υποχρζωςθ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων 
αντιγράφων των εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ που υπάγονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ 
ρφκμιςθ και πλζον το Δθμόςιο υποχρεοφται να αποδζχεται τα απλά, ευανάγνωςτα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτϊν. 

 
Αντίςτοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωςτα φωτοαντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων, εφόςον τα 

ζγγραφα αυτά ζχουν επικυρωκεί αρχικά από δικθγόρο κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν 
εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ που εμπίπτουν ςτθ ρφκμιςθ (π.χ. απολυτιριο ιδιωτικοφ λυκείου 
που φζρει τθ κεϊρθςθ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, 
ιατρικι γνωμάτευςθ που φζρει κεϊρθςθ από αρμόδιο ελεγκτι ιατρό).  

 
 Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινι φωτοαντίγραφα αλλοδαπϊν εγγράφων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
τα ζγγραφα αυτά ζχουν επικυρωκεί πρωτίςτωσ από δικθγόρο. 
  
 Ρεραιτζρω, με τισ ανωτζρω διατάξεισ καταργείται θ υποβολι απλϊν αντιγράφων εγγράφων, ςυνοδευόμενων από τθν 
υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο ενδιαφερόμενοσ βεβαίωνε τθν ακρίβεια των ςτοιχείων. 
 
 Θ νζα ρφκμιςθ πζραν των προαναφερόμενων οφελϊν, ςτοχεφει και ςτθ διαμόρφωςθ ουςιαςτικισ και φιλικισ ςχζςθσ 
με τον πολίτθ, κακόςον το Κράτοσ αποδεικνφει εμπράκτωσ ότι τον εμπιςτεφεται αφοφ πλζον τον καλεί να επιβεβαιϊςει ο ίδιοσ 
τθν αξιοπιςτία του, με τθν ειλικρίνεια και τθν εντιμότθτά του κατά τισ ςυναλλαγζσ του με τθ Διοίκθςθ και ωσ «υπεφκυνοσ 
πολίτθσ» να ζχει κετικό ρόλο ςτθ διοικθτικι δράςθ που τον αφορά. 

 
Ωςτόςο, ςτο ςθμείο αυτό τονίηεται ότι οι υπθρεςίεσ και οι φορείσ, ςτουσ οποίουσ υποβάλλονται τα φωτοαντίγραφα, 

κατά τα ανωτζρω, οφείλουν να διενεργοφν δειγματολθπτικό ζλεγχο, ανά τρίμθνο, ςε ποςοςτό τουλάχιςτον πζντε τοισ εκατό (5%) 
του ςυνόλου των φωτοαντιγράφων που ζχουν κατατεκεί . Και τοφτο επειδι θ υποβολι απλϊν, ευανάγνωςτων φωτοαντιγράφων, 
ςτο πλαίςιο μιασ διοικθτικισ ι άλλθσ διαδικαςίασ, επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του πολίτθ ι τθσ επιχείρθςθσ, περί τθσ 
ακρίβειασ και εγκυρότθτασ των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων, εξιςϊνεται δθλαδι ουςιαςτικά με τθν υπεφκυνθ διλωςθ του 
ν. 1599/1986.  

 
Ωσ εκ τοφτου, ςτισ περιπτϊςεισ προςκόμιςθσ παραποιθμζνων ι πλαςτϊν φωτοαντιγράφων όχι μόνο επιβάλλονται οι 

κυρϊςεισ του ν. 1599/1986 ι άλλεσ ποινικζσ κυρϊςεισ, αλλά ανακαλείται αμζςωσ και θ διοικθτικι ι άλλθ πράξθ, για τθν ζκδοςθ 
τθσ οποίασ χρθςιμοποιικθκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.  

 
Εφιςτάται θ προςοχι ςτουσ υπόχρεουσ φορείσ ότι με τθν πάροδο τριϊν μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ του ανωτζρω 

νόμου, καταργείται θ απαίτθςθ υποβολισ πρωτοτφπων εγγράφων ακόμα και για τισ διαδικαςίεσ εκείνεσ που τοφτο προβλεπόταν 
ρθτά από τθν κείμενθ νομοκεςία. 

Θ απαίτθςθ αυτι μπορεί να διατθρθκεί μόνο για εξαιρετικοφσ λόγουσ με τθν ζκδοςθ ςχετικισ Κοινισ Υπουργικισ 
Απόφαςθσ, εντόσ του ανωτζρω χρονικοφ διαςτιματοσ.   
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ΓΝΩΣΤΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ ΝΕΑΣ ΥΚΜΛΣΘΣ 
 
Οι Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ των Υπουργείων παρακαλοφνται να γνωςτοποιιςουν τθν εγκφκλιο ςε όλουσ τουσ φορείσ 

του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα που εποπτεφουν.  
 
Οι Διευκφνςεισ Διοίκθςθσ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων τθσ Χϊρασ παρακαλοφνται να γνωςτοποιιςουν τθν 

εγκφκλιο αυτι ςτουσ ΟΤΑ αϋ και βϋ βακμοφ τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ και αυτοί, εν ςυνεχεία, ςε όλουσ τουσ φορείσ του δθμόςιου και 
του ευρφτερου δθμόςιου τομζα που εποπτεφουν. 
 
  Θ Λερά Σφνοδοσ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ παρακαλείται να γνωςτοποιιςει τθν εγκφκλιο ςε όλεσ τισ Μθτροπόλεισ και 
τα εκκλθςιαςτικά ιδρφματα τθσ Χϊρασ. 
 
  Το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων παρακαλείται να γνωςτοποιιςει τθν εγκφκλιο 
ςτα Δικαςτιρια όλων των βακμϊν.  
  

Σασ γνωρίηουμε ότι θ εγκφκλιοσ ζχει καταχωρθκεί ςτο Δικτυακό τόπο τθσ Υπθρεςίασ μασ -www.ydmed.gov.gr-, ςτθ 
διαδρομι: Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ/ 

α. Οργάνωςθ-Λειτουργία Δθμόςιασ Διοίκθςθσ/Απλοφςτευςθ Διαδικαςιϊν  
β. Σχζςεισ Κράτουσ-Ρολίτθ/Επικφρωςθ Αντιγράφων Εγγράφων. 
 

  Ρροςδοκοφμε ςτθν ανταπόκριςι ςασ για τθν πιςτι τιρθςθ των νζων ρυκμίςεων και παραμζνουμε ςτθ διάκεςι ςασ για 
κάκε περαιτζρω διευκρίνιςθ και ςυνεργαςία.  
 
Ο ΥΡΟΥΓΟΣ 
 
ΚΥΛΑΚΟΣ ΜΘΤΣΟΤΑΚΘΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ydmed.gov.gr/
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ΔΙΚΠΟ /Φ.18/οικ.5812/6-3-2007 
 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ  
ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΕΣΩΤΕΛΚΩΝ, ΔΘΜΟΣΛΑΣ 
ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΚΑΛ ΑΡΟΚΕΝΤΩΣΘΣ  
ΓΕΝΛΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ ΔΘΜΟΣΛΑΣ  
ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΚΑΛ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΔΛΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ 
ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘΣ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΩΝ 
Δ/ΝΣΘ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΥΣ-ΡΟΛΛΤΘ  
ΤΜΘΜΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΡΟΛΛΤΩΝ 
 
Ταχ.Δνςθ : Βας. Σοφίασ 15   
Ταχ.Κϊδ.  : 10674, Ακινα 
Ρλθροφορίεσ : Ζλλθ Σιμάτου      
Τθλζφωνα  : 210 –3393113, 3108, 3115.  
FAX           : 210-3393100.  

Ακινα, 6 Μαρτίου  2007.  
Αρ. Ρρωτ.  
ΔΛΣΚΡΟ /Φ.18/οικ.5812  
 
 
ΡΟΣ: 
1. Πλα τα Υπουργεία 
- Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ. 
2. Ρεριφζρειεσ τθσ Χϊρασ 
- Διευκφνςεισ Διοίκθςθσ. 
(με θλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
3. Πλα τα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ  
Ρολιτϊν 
(με θλεκτρονικό ταχυδρομείο). 

 
ΚΕΜΑ: «Αποδεικτικι ιςχφσ διαβατθρίου «παλαιοφ τφπου» και 
δελτίου «παλαιοφ τφπου» ι «κομμζνθσ» αςτυνομικισ ταυτότθτασ, κατά τθ διεκπεραίωςθ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν». 
 
 Με αφορμι ερωτιματα που υποβάλλονται ςτθν Υπθρεςία μασ από τα Κ.Ε.Ρ. ςχετικά με τθν αποδεικτικι ιςχφ του 

διαβατθρίου ι αςτυνομικισ ταυτότθτασ «παλαιοφ τφπου» ι «κομμζνθσ» αςτυνομικισ ταυτότθτασ για τθ διεκπεραίωςθ 
διοικθτικϊν διαδικαςιϊν, ςασ πλθροφοροφμε τα εξισ: 

 
 Λαμβάνοντασ υπόψθ το γεγονόσ ότι τα βαςικά ςτοιχεία τθσ ταυτότθτασ του προςϊπου που κατζχει το διαβατιριο π.χ. 

όνομα, επϊνυμο, ζτοσ γζννθςθσ κ.λ.π. και τα οποία είναι απαραίτθτα για τισ ςυναλλαγζσ του με τθ Διοίκθςθ είναι ςτακερά 
(αμετάβλθτα) και με ςκοπό τθν ταχφτερθ και καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του πολίτθ, τα διαβατιρια «παλαιοφ τφπου» ωσ επίςθμα 
ζγγραφα του ελλθνικοφ Κράτουσ, αποδεικτικά των εν λόγω ςτοιχείων, πρζπει να γίνονται δεκτά για τθν απόδειξθ των ςτοιχείων 
τθσ ταυτότθτασ των ενδιαφερομζνων κατά τθ διεκπεραίωςθ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ 
του «Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ» όπωσ π.χ. υποβολι αιτιςεων προσ τθ Διοίκθςθ, επικφρωςθ αντιγράφων εγγράφων, 
βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ.  

  
 Αντίκετα, δεν μποροφν να γίνονται δεκτά ωσ ταξιδιωτικά ζγγραφα, λόγω μεταβολισ του κεςμικοφ πλαιςίου ζκδοςισ 

τουσ. 
. 
Ομοίωσ για τουσ ίδιουσ λόγουσ πρζπει να γίνονται δεκτά αποκλειςτικά για τθν απόδειξθ των ςτοιχείων τθσ ταυτότθτασ 

προςϊπου κατά τθ διεκπεραίωςθ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν και τα δελτία «παλαιοφ τφπου» ι «κομμζνθσ» αςτυνομικισ 
ταυτότθτασ. 

 
 Θ αρικ. πρωτ. ΔΛΣΚΡΟ/Φ.15/10138/21-6-2005 εγκφκλιόσ μασ ανακαλείται.  
 
 
Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ 
 
ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΕΟΥΛΑΚΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ζκδοςθ 4.0 
Θμ/νία: 19-5-2018 

165 

ΔΙΑΔΠ/Φ Α.2.3/21119 
 
 
ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ  
ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘΣ ΜΕΤΑΥΚΜΛΣΘΣ & 

ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΔΛΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ  
ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘΣ ΟΓΑΝΩΣΘΣ & 

ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΩΝ  
Ταχ. Δ/νςθ: Βας. Σοφίασ 15  
Ταχ. Κϊδικασ: 106 74, Ακινα  
Ρλθροφορίεσ:  
Για τθ Δ/νςθ Απλοφςτευςθσ Διαδικαςιϊν και 

Ραραγωγικότθτασ:  
Ραναγιϊτα Αλιφζρθ, Μαρίνα Σαράκθ, Νίκοσ 

Άρχοντασ 
(τθλ.213-1313152, -155, -136)  
Για τθ Δ/νςθ Σχζςεων Κράτουσ-Ρολίτθ:  
Ζλλθ Σιμάτου, Σοφία Ραπαδάκθ  
(τθλ.: 213-1313106, -115, -108)  
  

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ 
  
Ακινα,  1 Σεπτεμβρίου 2014  
Αρικμ. Ρρωτ.:  
ΔΛΑΔΡ/Φ Α.2.3/21119 
 
 
ΡΟΣ:  
 
Ππωσ ο Ρίνακασ Αποδεκτϊν  

 
 Κζμα: «Υπόμνθςθ τθσ υποχρζωςθσ εφαρμογισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 για τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ 

υποβολισ πρωτότυπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων».  
 
Ππωσ είναι ιδθ γνωςτό, από τισ 26.03.2014, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ 

Απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (ΦΕΚ 74 /Αϋ/26.03.2014) ζχει καταργθκεί θ υποχρζωςθ υποβολισ πρωτοτφπων 
εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ που υπάγονται ςτθν περίπτωςθ αϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του 
ωσ άνω νόμου ι επικυρωμζνων αντιγράφων των εγγράφων αυτϊν από τουσ ενδιαφερόμενουσ και πλζον το Δθμόςιο υποχρεοφται 
να αποδζχεται τα απλά, ευανάγνωςτα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτϊν.  

Αντίςτοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωςτα φωτοαντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων, εφόςον τα 
ζγγραφα αυτά ζχουν επικυρωκεί αρχικά από δικθγόρο κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν 
εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ που εμπίπτουν ςτθ ρφκμιςθ. Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτά τα ευκρινι φωτοαντίγραφα αλλοδαπϊν εγγράφων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα ζγγραφα αυτά ζχουν επικυρωκεί 
πρωτίςτωσ από δικθγόρο.  

Επιςθμαίνεται ότι οι διοικθτικζσ αρχζσ, θ Ελλθνικι Αςτυνομία και τα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (Κ.Ε.Ρ.) 
εξακολουκοφν να επικυρϊνουν αντίγραφα από το πρωτότυπο ι από το ακριβζσ αντίγραφο τθσ διοικθτικισ αρχισ, που το 
εξζδωςε, μόνο ςτθν περίπτωςθ που αυτά πρόκειται να υποβλθκοφν από τον ενδιαφερόμενο ςε φορείσ που δεν εμπίπτουν ςτισ 
διατάξεισ τθσ εν λόγω ρφκμιςθσ (π.χ. τράπεηα, ιδιωτικι εταιρεία, ςυμβολαιογράφο). 

Θ Υπθρεςία μασ με τθν αρικμ. πρωτ. ΔΛΣΚΡΟ/Φ.15/οικ.8342/1.04.2014 (ΑΔΑ: ΒΛΘ0Χ-6ΥΗ) εγκφκλιο που απζςτειλε ςε 
όλουσ τουσ υπόχρεουσ φορείσ και υπθρεςίεσ ζδωςε τισ απαραίτθτεσ οδθγίεσ και διευκρινίςεισ για τθν ορκι εφαρμογι των νζων 
ρυκμίςεων προκειμζνου να επιτευχκεί άμεςα ο επιδιωκόμενοσ με αυτζσ ςτόχοσ, δθλ. θ ταχφτερθ, αποτελεςματικότερθ και χωρίσ 
κόςτοσ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν και των επιχειριςεων ςτο ςφνολο των ςυναλλαγϊν τουσ με το Δθμόςιο. 

 
Εντοφτοισ κατά το χρονικό διάςτθμα των ζξι (6) μθνϊν που ζχει παρζλκει από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του εν λόγω νόμου, 

ιτοι από 26.03.2014, θ Υπθρεςία μασ ζχει γίνει αποδζκτθσ ζγγραφων και προφορικϊν αναφορϊν/καταγγελιϊν τόςο από πολίτεσ 
όςο και από Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (Κ.Ε.Ρ.) ςφμφωνα με τισ οποίεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και φορείσ  εξακολουκοφν 
παρατφπωσ να ηθτοφν από τουσ ενδιαφερόμενουσ τθν υποβολι πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων.  

 
Επιπροςκζτωσ κατά τθ διενζργεια επιτόπιων ελζγχων ςτουσ οποίουσ προζβθ θ Υπθρεςία μασ διαπιςτϊκθκε ότι παρότι 

οι νζεσ ρυκμίςεισ ζχουν λάβει ευρεία δθμοςιότθτα και ζχουν ενθμερωκεί επαρκϊσ οι υπόχρεοι  φορείσ, υπάρχουν περιπτϊςεισ 
υπθρεςιϊν (όπωσ αςφαλιςτικά ταμεία, ΚΕ.Ρ.Α., υπθρεςίεσ που διενεργοφν διαγωνιςμοφσ πρόςλθψθσ προςωπικοφ / προμθκειϊν 
Δθμοςίου  κλπ), οι οποίεσ παρατφπωσ δεν κάνουν αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωςτα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αλλά 
εμμζνουν να απαιτοφν από τουσ ενδιαφερόμενουσ τθν υποβολι πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων τουσ.         

 
Κατόπιν των ανωτζρω, εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ για τθν ορκι εφαρμογι των  διατάξεων του άρκρου 1 του ν. 

4250/2014 κατά ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο από όλουσ τουσ υπόχρεουσ φορείσ και υπθρεςίεσ, προκειμζνου να αποφευχκοφν 
ςτο μζλλον ανάλογα φαινόμενα που επιφζρουν ςφγχυςθ και ταλαιπωρία ςτον πολίτθ και ςτισ επιχειριςεισ και κλονίηουν τθν 
εμπιςτοςφνθ τουσ ςτθ δράςθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 
Υπενκυμίηεται ότι οι υπθρεςίεσ και οι φορείσ, ςτουσ οποίουσ υποβάλλονται τα φωτοαντίγραφα ωσ ανωτζρω, οφείλουν 

να διενεργοφν δειγματολθπτικό ζλεγχο, ανά τρίμθνο, ςε ποςοςτό τουλάχιςτον πζντε τοισ εκατό (5%) του ςυνόλου των 
φωτοαντιγράφων που ζχουν κατατεκεί.  

 
Οι Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ των Υπουργείων παρακαλοφνται να γνωςτοποιιςουν τθν εγκφκλιο ςε όλουσ τουσ φορείσ 

του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα που εποπτεφουν.  
Οι Διευκφνςεισ Διοίκθςθσ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων τθσ Χϊρασ παρακαλοφνται να γνωςτοποιιςουν τθν 

εγκφκλιο αυτι ςτουσ ΟΤΑ αϋ και βϋ βακμοφ τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ και αυτοί, εν ςυνεχεία, ςε όλουσ τουσ φορείσ του δθμόςιου και 
του ευρφτερου δθμόςιου τομζα που εποπτεφουν.  

Θ Λερά Σφνοδοσ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ παρακαλείται να γνωςτοποιιςει τθν εγκφκλιο ςε όλεσ τισ Μθτροπόλεισ και 
τα εκκλθςιαςτικά ιδρφματα τθσ Χϊρασ.  
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Θ Λερά Επαρχιακι Σφνοδοσ τθσ Εκκλθςίασ Κριτθσ παρακαλείται να γνωςτοποιιςει τθν εγκφκλιο αυτι ςε όλεσ τισ 
Μθτροπόλεισ τθσ και τα εκκλθςιαςτικά τθσ ιδρφματα.  

Το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων παρακαλείται να γνωςτοποιιςει τθν εγκφκλιο 
ςτα Δικαςτιρια όλων των βακμϊν.  

Το Υπουργείο Δθμοςίασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ παρακαλείται να δϊςει άμεςα ςαφείσ οδθγίεσ/εντολζσ ςτα 
Αςτυνομικά Τμιματα τθσ χϊρασ για τθν ορκι εφαρμογι των νζων διατάξεων, διότι ςφμφωνα με πολλζσ αναφορζσ από ΚΕΡ, οι 
πολίτεσ που προςζρχονται ςε αυτά και ενθμερϊνονται για το νζο κεςμικό πλαίςιο δυςπιςτοφν και για το λόγο αυτό εν ςυνεχεία 
απευκφνονται ςε Αςτυνομικά Τμιματα, τα οποία προβαίνουν παρατφπωσ ςε επικφρωςθ αντιγράφων και ςε είςπραξθ του 
επικυρϊςθμου.  

Σασ γνωρίηουμε ότι θ εγκφκλιοσ ζχει καταχωρθκεί ςτο Δικτυακό τόπο τθσ Υπθρεςίασ μασ -www.ydmed.gov.gr-, ςτθ 
διαδρομι: Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ/  

α. Οργάνωςθ-Λειτουργία Δθμόςιασ Διοίκθςθσ/Απλοφςτευςθ Διαδικαςιϊν  
β. Σχζςεισ Κράτουσ-Ρολίτθ/Επικφρωςθ Αντιγράφων Εγγράφων.  
 
Ρροςδοκοφμε ςτθν ανταπόκριςι ςασ για τθν πιςτι τιρθςθ των ρυκμίςεων και παραμζνουμε ςτθ διάκεςι ςασ για κάκε 

περαιτζρω διευκρίνιςθ και ςυνεργαςία.  
 
 
Ο ΓΕΝΛΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ   
 
 ΚΟΔΩΘΣ ΛΛΒΑΝΛΟΣ 
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ΚΕΜΑ: «Διενζργεια δειγματολθπτικοφ ελζγχου, ςε εφαρμογι τθσ παρ. 2β του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014». 
 
Σχετ.: 1) Νόμοσ 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’ /26-03-2014). 
            2) Θ Aρικμ. πρωτ. ΔΛΣΚΡΟ/Φ.15/οικ.8342/1-04-2014 Εγκφκλιοσ (ΑΔΑ: ΒΛΘΟΧ-6ΥΗ) τθσ   Υπθρεςίασ μασ. 
            3) Θ Αρικμ. πρωτ. ΔΛΑΔΡ/Φ.Α.2.3/21119/1-9-2014 Εγκφκλιοσ (ΑΔΑ: ΒΜ3ΛΧ-ΥΝ9) τθσ Υπθρεςίασ μασ. 
 
Με το άρκρο 1 του Νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-03-2014) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ 

Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» καταργικθκε θ υποχρζωςθ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων των εγγράφων που ζχουν εκδοκεί 
από τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ που υπάγονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ και πλζον το Δθμόςιο υποχρεοφται να 
αποδζχεται τα απλά, ευανάγνωςτα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτϊν. 

Αντίςτοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωςτα φωτοαντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων, εφόςον τα 
ζγγραφα αυτά ζχουν επικυρωκεί αρχικά από δικθγόρο, κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν 
εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ που εμπίπτουν ςτθ ρφκμιςθ.  Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτά τα ευκρινι φωτοαντίγραφα αλλοδαπϊν εγγράφων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα ζγγραφα αυτά ζχουν επικυρωκεί 
πρωτίςτωσ από δικθγόρο. 

Επιςθμαίνεται ότι ςτο πεδίο εφαρμογισ των υπόχρεων φορζων περιλαμβάνονται όχι μόνο οι διοικθτικζσ αρχζσ αλλά 
και όλοι οι φορείσ του ευρφτερου δθμοςίου τομζα, όπωσ τα νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου που άμεςα ι ζμμεςα ελζγχονται 
από το κράτοσ, οι δθμόςιεσ επιχειριςεισ κ.λ.π. Επίςθσ περιλαμβάνονται και οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, οι οποίεσ δεν αποτελοφν 
αμιγϊσ διοικθτικζσ αρχζσ, π.χ τα δικαςτιρια όλων των βακμϊν, οι Μθτροπόλεισ, τα Εκκλθςιαςτικά Λδρφματα, οι Μουφτείεσ κ.α 

Σφμφωνα με τθν παρ. 2β του ιδίου άρκρου, οι υπθρεςίεσ και οι φορείσ ςτουσ οποίουσ κατατίκενται απλά 
φωτοαντίγραφα εγγράφων, υποχρεοφνται, ανά τρίμθνο, που άρχεται ςτισ 26-3-2014, θμερομθνία ιςχφοσ του εν λόγω άρκρου του 
ν. 4250/2014  να διενεργοφν δειγματολθπτικό ζλεγχο ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 5% επί των φωτοαντιγράφων που υποβλικθκαν 
(με τθ δυνατότθτα διενζργειασ ελζγχου ςε μεγαλφτερο ποςοςτό φωτοαντιγράφων ςτθν περίπτωςθ που αυτό κρίνεται 
απαραίτθτο), προκειμζνου να εξακριβϊςουν τθν ακρίβεια των ςτοιχείων που αναγράφονται ςε αυτά. 

Ο δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ των φορζων διενεργείται με τθ ςυνδρομι των υπθρεςιϊν ι των φορζων που εξζδωςαν τα 
πρωτότυπα ζγγραφα.  Συγκεκριμζνα, ο φορζασ που διενεργεί τον ζλεγχο οφείλει να επικοινωνεί με τθν εκδοφςα αρχι (π.χ. 
Λθξιαρχείο, Ρανεπιςτιμιο, Αςφαλιςτικό φορζα, κ.λπ.) με κάκε πρόςφορο τρόπο και κατά προτίμθςθ με το λιγότερο 
γραφειοκρατικό μζςο (πρωτίςτωσ με e-mail ι τθλζφωνο και δευτερευόντωσ με fax ι διοικθτικι αλλθλογραφία) προκειμζνου να 
επαλθκεφςει τθν ακρίβεια των ςτοιχείων που εμπεριζχονται ςτα υπό ζλεγχο φωτοαντίγραφα.  Στισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ 
διαπιςτωκεί παραποιθμζνο ι πλαςτό φωτοαντίγραφο, όχι μόνο επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του ν. 1599/1986 ι άλλεσ ποινικζσ 
κυρϊςεισ, αλλά ανακαλείται αμζςωσ και θ διοικθτικι ι άλλθ πράξθ, για τθν ζκδοςθ τθσ οποίασ χρθςιμοποιικθκαν τα 
φωτοαντίγραφα αυτά. 

Για τθν καταχϊριςθ των αποτελεςμάτων των ελζγχων ζχει δθμιουργθκεί ειδικό πλθροφοριακό ςφςτθμα με τίτλο: 
«Δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ υποβλθκζντων φωτοαντιγράφων (Ν. 4250/2014/Άρκρο 1/παρ. 2β)» ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
http://rns.seedd.gr/PHCP4250, ανάλογο με το πλθροφοριακό ςφςτθμα του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν-Ελεγκτϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 
(Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), ςχετικά με τθν παρακολοφκθςθ των διαδικαςιϊν ελζγχου των πλαςτϊν δικαιολογθτικϊν/ πιςτοποιθτικϊν/ τίτλων του 
προςωπικοφ του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα. Στο προαναφερόμενο πλθροφοριακό ςφςτθμα, ςχετικά με τθν 
παρ. 2β, του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014 καταχωρίηονται τα εξισ ςτοιχεία:   

Συνολικόσ αρικμόσ των φωτοαντιγράφων τα οποία υποβλικθκαν εντόσ του τελευταίου τριμινου. Σθμειϊνεται ότι ςτθν 
πρϊτθ καταχϊριςθ κα υπάρχουν τα ςτοιχεία των δφο προθγοφμενων τριμινων, ιτοι: από 26-3-2014 ζωσ και 26-6-2014 και από 
27-6-2014 ζωσ και 27-9-2014 

Αρικμόσ των φωτοαντιγράφων που ζχουν ελεγχκεί δειγματολθπτικά ωσ προσ τθν ακρίβεια των ςτοιχείων που 
αναγράφονται ςε αυτά (ο αρικμόσ αυτόσ πρζπει να είναι τουλάχιςτον ςτο 5% του ςυνόλου), 

ΔΙΑΔΙΠΤΔ/Φ. 15/οικ.28580 
 
ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 
ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘΣ ΜΕΤΑΥΚΜΛΣΘΣ  & ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΔΛΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ  
ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΜΕΤΑΥΚΜΛΣΤΛΚΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ ΚΑΛ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ 

ΔΛΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ   
ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΑΡΛΟΥΣΤΕΥΣΘΣ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΩΝ ΚΑΛ   
ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΛΩΝ ΔΘΜΟΣΛΟΥ 

 
 
 
 
Ακινα,  11  Νοεμβρίου  2014 
 
Αρ. Ρρωτ.  ΔΛΑΔΛΡΥΔ/ 
Φ. 15/οικ.28580 
 

Ταχ. Δ/νςθ: Βας. Σοφίασ 15                                          Ρροσ:  
 
                           Βλ. Ρίνακα Αποδεκτϊν 
  

Ταχ. Κϊδικασ: 106 74 Ακινα 

FAX: 210-33 89 139 

Ρλθροφορίεσ: 213-131 3098 (Χ. Κατςοφλθ)  

 213-131 3126 (Ε. Κοντομθνά) 
213-131 

3164(Μ.Λεβεντοποφλου) 
213-131 3128 (Χρ. Χαηάκθ) 
213-131 3103 (Ρ. Αλιφζρθ) 

 
      

213-131 3115 (Σ. Ραπαδάκθ) 
213-131 3106 (Ε. Σιμάτου) 
 

http://rns.seedd.gr/PHCP4250/login.asp
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Αρικμόσ και είδοσ  των φωτοαντιγράφων εγγράφων που προζκυψαν με ανακριβι ι ψευδι ςτοιχεία και για ποιεσ 
διαδικαςίεσ υποβλικθκαν, 

Ενζργειεσ ςτισ οποίεσ προζβθ ο φορζασ (ανάκλθςθ διοικθτικισ πράξθσ, διοικθτικζσ κυρϊςεισ, ποινικζσ κυρϊςεισ, κ.λπ.) 
(βλ. Φόρμα ειςαγωγισ ςτοιχείων ςτο Ραράρτθμα). 

Στθν ωσ άνω θλεκτρονικι εφαρμογι υπάρχει καταχωριςμζνο ςχετικό αναλυτικό εγχειρίδιο χριςθσ που εμφανίηεται με 

το εικονίδιο  . 
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ειςαγωγι των αναφορϊν-αποτελεςμάτων ελζγχου ςτθν θλεκτρονικι εφαρμογι 

«Δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ υποβλθκζντων φωτοαντιγράφων (Ν. 4250/2014/Άρκρο 1/παρ. 2β)» αποτελεί θ πιςτοποίθςθ των 
χρθςτϊν (απόκτθςθ ςυνκθματικοφ και κωδικοφ).    

Σθμειϊνεται ότι οι ιδθ πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ του ςυςτιματοσ του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. για τον ζλεγχο των πλαςτϊν 
δικαιολογθτικϊν/ πιςτοποιθτικϊν/ τίτλων του προςωπικοφ του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, κα πιςτοποιθκοφν 
αυτόματα και για το νζο πλθροφοριακό ςφςτθμα και κα ενθμερωκοφν με ςχετικό μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθ 
διεφκυνςθ που ιδθ υπάρχει ςτθ βάςθ δεδομζνων του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., δίχωσ να χρειάηεται να προβοφν ςε καμία πρόςκετθ ενζργεια.   
Σε περίπτωςθ που ζωσ ςιμερα υπόχρεοι φορείσ δεν ζχουν πιςτοποιθκεί ςτθν πρϊτθ θλεκτρονικι εφαρμογι, κα πρζπει να 
καταχωρίςουν ςχετικό αίτθμα πιςτοποίθςθσ χριςτθ ςτο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
http://rns.seedd.gr/regusers, καταχωρίηοντασ τα ακόλουκα: Στοιχεία φορζα, ονοματεπϊνυμο, τθλζφωνο επικοινωνίασ, διεφκυνςθ 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και επιλζγοντασ τθν εφαρμογι «Δειγματολθπτικόσ Ζλεγχοσ Υποβλθκζντων Φωτοαντιγράφων 
(Ν.4250/2014/ Άρκρο 1/ Ραρ.2β)» από τισ διακζςιμεσ εφαρμογζσ που εμφανίηονται ςτο ςχετικό πεδίο τθσ εν λόγω ςελίδασ.  Αφοφ 
το αίτθμά τουσ εγκρικεί, κα λάβουν τα ςτοιχεία πρόςβαςισ τουσ ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου που κα ζχουν 
καταχωρίςει κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

Τα αποτελζςματα των τριμθνιαίων δειγματολθπτικϊν ελζγχων κάκε υπθρεςίασ ςυγκεντρϊνονται ςτθ Διεφκυνςθ 
Οργάνωςθσ ι Διοίκθςθσ ι Ρροςωπικοφ ι άλλθ υπθρεςία με ςυναφείσ αρμοδιότθτεσ του φορζα ςτον οποίο αυτι υπάγεται, 
προκειμζνου, εν ςυνεχεία, αυτι να τα καταχωρίςει ςτθν εν λόγω εφαρμογι. 

Ειδικότερα:  
α) Οι Ανεξάρτθτεσ Διοικθτικζσ Αρχζσ, τα Ν.Ρ.Δ.Δ και τα Ν.Ρ.Λ.Δ. ςυντάςςουν ξεχωριςτι αναφορά ανά Αρχι, 

Ν.Ρ.Δ.Δ./Ν.Ρ.Λ.Δ.  (μζςω τθσ κεντρικισ Διεφκυνςθσ Οργάνωςθσ ι Διοίκθςθσ ι Ρροςωπικοφ ι άλλθσ υπθρεςίασ με ςυναφείσ 
αρμοδιότθτεσ του φορζα τουσ). 

Εξαιρετικά, ςτισ περιπτϊςεισ Ν.Ρ.Δ.Δ/Ν.Ρ.Λ.Δ. που διακζτουν ευρφ δίκτυο περιφερειακϊν υπθρεςιϊν ι 
υποκαταςτθμάτων (λ.χ. Λ.Κ.Α, Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ., Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Ο.Τ.) οι ςχετικζσ αναφορζσ κα ςυλλζγονται και κα ειςάγονται ςτο 
πλθροφοριακό ςφςτθμα από τθν Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ ι Ρροςωπικοφ ι Οργάνωςθσ ι άλλθσ υπθρεςίασ με ςυναφείσ 
αρμοδιότθτεσ τθσ οικείασ περιφερειακισ υπθρεςίασ ι του υποκαταςτιματοσ του υπόχρεου Ν.Ρ.Δ.Δ./Ν.Ρ.Λ.Δ.   

β)  Οι Διευκφνςεισ Οργάνωςθσ ι Διοίκθςθσ ι Ρροςωπικοφ των Υπουργείων, Γενικϊν Γραμματειϊν, Αποκεντρωμζνων 
Διοικιςεων, Ρεριφερειϊν, Διμων και λοιπϊν φορζων ςυγκεντρϊνουν τισ αναφορζσ για το ςφνολο των υπθρεςιϊν τουσ π.χ. κάκε 
Δ/νςθ Διοίκθςθσ Διμου ςυγκεντρϊνει τα ςτοιχεία που ζχουν προκφψει από τουσ ελζγχουσ που διενιργθςε το Τμιμα Χοριγθςθσ 
Αδειϊν Κ.Υ.Ε, το Τμιμα Ρρομθκειϊν, το Τμιμα Κεαμάτων και Λοιπϊν Χϊρων κλπ.  Αντίςτοιχα, μία Ρεριφερειακι Ενότθτα 
ςυγκεντρϊνει τα ςτοιχεία των δικϊν τθσ υπθρεςιϊν, λ.χ. τθσ Δ/νςθσ Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, τθσ Δ/νςθσ Μεταφορϊν και 
Επικοινωνιϊν, τθσ Δ/νςθσ Αλιείασ κλπ.  

Επιςθμαίνεται ότι οι επιμζρουσ υπθρεςίεσ (Διευκφνςεισ ι αυτοτελι γραφεία) ςε κάκε φορζα, που διενεργοφν το 
δειγματολθπτικό ζλεγχο για τισ διαδικαςίεσ τουσ οφείλουν να ςυμπλθρϊνουν οι ίδιεσ τθ φόρμα ειςαγωγισ ςτοιχείων που 
επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα εγκφκλιο και εν ςυνεχεία τθν αποςτζλλουν ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ ι Διοίκθςθσ ι 
Ρροςωπικοφ ι άλλθ υπθρεςία με ςυναφείσ αρμοδιότθτεσ, θ οποία και υποχρεοφται να ειςάγει τα ςτοιχεία ςτο πλθροφορικό 
ςφςτθμα, ςυνολικά για τον υπόχρεο φορζα και όχι μεμονωμζνα ανά Δ/νςθ, Τμιμα ι Αυτοτελζσ γραφείο. 

Συνεπϊσ, δεν κα γίνεται αποδεκτι και δεν κα λαμβάνεται υπόψθ από το Υπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και 
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ οποιαδιποτε ςυμπλθρωμζνθ φόρμα αποςτζλλεται ςε ζντυπθ μορφι (μζςω ταχυδρομείου ι fax) ι 
από μεμονωμζνεσ υπθρεςίεσ/οργανικζσ μονάδεσ (λ.χ. ςχολεία, Δ/νςεισ αςφαλιςτικϊν ταμείων, Τμιματα χοριγθςθσ αδειϊν Κ.Υ.Ε. 
των Διμων), οι οποίεσ υπάγονται ςτισ ευρφτερεσ κατθγορίεσ που περιγράφονται παραπάνω.   

Είναι λοιπόν προφανζσ ότι οι οικείεσ Διευκφνςεισ Οργάνωςθσ ι Διοίκθςθσ ι Ρροςωπικοφ ι άλλεσ υπθρεςίεσ με 
ςυναφείσ αρμοδιότθτεσ κα είναι και οι πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ για το φορζα τουσ, ςτο εν λόγω πλθροφοριακό ςφςτθμα. 

Τζλοσ, οι Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ των Υπουργείων παρακαλοφνται να γνωςτοποιιςουν τθν εγκφκλιο ςε όλουσ τουσ 
φορείσ του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα που εποπτεφουν.  

Οι Διευκφνςεισ Διοίκθςθσ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων τθσ Χϊρασ παρακαλοφνται να γνωςτοποιιςουν τθν 
εγκφκλιο αυτι ςτουσ ΟΤΑ αϋ και βϋ βακμοφ τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ και αυτοί, εν ςυνεχεία, ςε όλουσ τουσ φορείσ του δθμόςιου και 
του ευρφτερου δθμόςιου τομζα που εποπτεφουν. 

Θ Λερά Σφνοδοσ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ παρακαλείται να γνωςτοποιιςει τθν εγκφκλιο ςε όλεσ τισ Μθτροπόλεισ και 
τα εκκλθςιαςτικά ιδρφματα τθσ Χϊρασ. 

Θ Λερά Επαρχιακι Σφνοδοσ τθσ Εκκλθςίασ Κριτθσ παρακαλείται να γνωςτοποιιςει τθν εγκφκλιο αυτι ςε όλεσ τισ 
Μθτροπόλεισ τθσ και τα εκκλθςιαςτικά τθσ ιδρφματα.  

Το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων παρακαλείται να γνωςτοποιιςει τθν εγκφκλιο 
ςτα Δικαςτιρια όλων των βακμϊν.  

 Σασ γνωρίηουμε ότι θ εν λόγω εγκφκλιοσ κακϊσ και το Ραράρτθμα (ςε μορφι word) ζχουν καταχωριςτεί ςτο Δικτυακό 
τόπο τθσ Υπθρεςίασ μασ -www.ydmed.gov.gr, ςτθ διαδρομι: Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ/ Οργάνωςθ /Λειτουργία Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ/ Απλοφςτευςθ Διαδικαςιϊν.  

Ραρακαλοφμε για τισ άμεςεσ ενζργειζσ ςασ και παραμζνουμε ςτθ διάκεςι ςασ για κάκε ςυνεργαςία. 
 
 
Ο ΥΡΟΥΓΟΣ 
 
ΚΥΛΑΚΟΣ ΜΘΤΣΟΤΑΚΘΣ 
 
 

http://rns.seedd.gr/regusers
http://www.ydmed.gov.gr/
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29446 
 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 
ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΕΣΩΤΕΛΚΩΝ  
ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘΣ 
ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΑΡΛΟΥΣΤΕΥΣΘΣ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΩΝ 
ΤΜΘΜΑ ΑΡΛΟΥΣΤΕΥΣΘΣ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΩΝ  
ΚΑΛ ΡΑΑΓΩΓΛΚΟΤΘΤΑΣ 

       Ακινα,  20  Αυγοφςτου  2014 
 
     Αρικμ. Ρρωτ.: 29446 
 
 
      ΡΟΣ:  
Επτά (7) Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ τθσ 

Χϊρασ/Δ/νςεισ Διοίκθςθσ (με υποχρζωςθ ενθμζρωςθσ των 
Υπθρεςιϊν χοριγθςθσ  τθσ ςφραγίδασ τθσ Χάγθσ) 

Δεκατρείσ (13) Ρεριφζρειεσ τθσ Χϊρασ /Δ/νςεισ 
Διοίκθςθσ ( με τθν υποχρζωςθ ενθμζρωςθσ των Υπθρεςιϊν 
χοριγθςθσ τθσ ςφραγίδασ τθσ Χάγθσ) 

 

Ταχ. Διεφκυνςθ : Ευαγγελιςτρίασ 2 
Ταχ. Κϊδικασ : 101 83 Ακινα 
Ρλθροφορίεσ : Α. Δθμθτρακοφλθ –  

Μ. Αςκιανάκθ 
Τθλ. : 2131361107 – 2131361392 

Φαξ : 210 3741112 

E – Mail : tadp.organosi@ypes.gr 

Κζμα : «Επίδραςθ τθσ κατάργθςθσ τθσ υποχρεωτικισ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων 
εγγράφων – Ν. 4250/2014, ςτθ διαδικαςία επιςθμείωςθσ δθμοςίων εγγράφων με τθ ςφραγίδα τθσ Χάγθσ» 

 Σχετ. : Ζγγραφο  αρικ. οικ. 43518/31736/22-07-2014 Δ/νςθσ Διοίκθςθσ  Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ 
/Τμιμα Γραμματείασ & Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν.  

Ζγγραφο  αρικ. οικ. 2040/18-3-2014 Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ  Δυτ. Αττικισ /Τμιμα 
Γραμ. Υποςτιριξθσ 

        
           Απαντϊντασ ςε ερωτιματα  προφορικά και γραπτά, που αφοροφν ςτθν εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 1 

του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Αϋ/26.3.2014) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και 
υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και τθν  επίδραςι 
τουσ ςτθν διαδικαςία τθσ επιςθμείωςθσ  των δθμοςίων εγγράφων με τθ ςφραγίδα τθσ Χάγθσ, ςασ γνωρίηουμε ότι θ από  
26.3.2014 ( θμερομθνία δθμοςίευςθσ του ανωτζρω νόμου), κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων 
αντιγράφων των εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ που υπάγονται ςτο Νόμο αυτό και θ 
υποχρζωςθ αποδοχισ από  τθ Δθμόςια Διοίκθςθ απλϊν  ευανάγνωςτων φωτοαντιγράφων των εγγράφων αυτϊν, αφορά ςτθν 
εςωτερικι ζννομθ τάξθ και δεν επθρεάηει τθν διαδικαςία επιςθμείωςθσ  με τθ ςφραγίδα τθσ Χάγθσ.   

          Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του ν. 1497/84 με τον οποίο επικυρϊκθκε από τθ χϊρα μασ θ Σφμβαςθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ Οκτωβρίου 1961 για τθν κατάργθςθ τθσ επικφρωςθσ των δθμοςίων εγγράφων, θ επιςθμείωςθ  « Δεόντωσ 
ςυμπλθρωμζνθ, πιςτοποιεί  τθ γνθςιότθτα τθσ υπογραφισ , τθν ιδιότθτα με τθν οποία ενιργθςε ο υπογράφων το ζγγραφο και 
ενδεχομζνωσ τθν ταυτότθτα του επιςιματοσ που φζρει το ζγγραφο». Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να μπορεί να διακριβωκεί θ 
γνθςιότθτα  των ςτοιχείων αυτϊν είναι αυτά να είναι πρωτότυπα. Επιπλζον ςφμφωνα με το άρκρο  4 του ανωτζρω 
αναφερόμενου νόμου θ επιςθμείωςθ που προβλζπεται ςτο άρκρο 3, παρ. 1 τίκεται  ςτο ίδιο το ζγγραφο ι ςε πρόςκεμα. 

          Από τα ανωτζρω ςυνάγεται ότι ςτθν περίπτωςθ που  πολίτθσ κζλει να χρθςιμοποιιςει ζγγραφα που ζχουν 
εκδοκεί από δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και φορείσ, ςε άλλθ χϊρα θ οποία ζχει προςχωριςει ςτθ Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ, θ ςφραγίδα τθσ 
Χάγθσ (apostille) μπορεί να τεκεί μόνο ςτο πρωτότυπο δθμόςιο ζγγραφο ι ςε ακριβζσ αντίγραφο τθσ εκδοφςθσ αρχισ  ι ςε 
οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, όπου από τθν εκνικι νομοκεςία δεν προβλζπεται ζκδοςθ ακριβοφσ αντιγράφου (π.χ. άδεια οδιγθςθσ ι 
πρωτόκολλα καταςτροφισ ι παλαιά ζγγραφα που εξακολουκοφν να ζχουν διοικθτικι ιςχφ), ςε ακριβζσ φωτοαντίγραφο 
επικυρωμζνο πάλι από  τθν εκδοφςα  το ζγγραφο υπθρεςία (εγκφκλιοι Υπ. Εςωτερικϊν με αρικ. οικ. 47302/26-08-2008 και 
58545,58171/ 24-11-2008) . Με τθν ευκαιρία ςυμπλθρωματικά ςασ γνωρίηουμε ότι,  ςε περίπτωςθ που θ  εκδοφςα το πρωτότυπο 
ζγγραφο υπθρεςία αντιμετωπίηει πρόβλθμα ςτθ ζκδοςθ ακριβοφσ αντιγράφου ι ςτθν επικφρωςθ ακριβοφσ φωτοαντιγράφου , 
μπορεί να χορθγιςει ςτον ενδιαφερόμενο με βάςθ τα ςτοιχεία του φακζλου που τθρείται ςε αυτι, βεβαίωςθ καταχϊριςθσ ςτθν 
οποία κα περιλαμβάνονται τα αιτοφμενα ςτοιχεία και θ οποία ωσ πρωτότυπο δθμόςιο ζγγραφο μπορεί να επιςθμειωκεί (άρκρο 1 
παρ. δ ν. 1497/84).   

 Στισ αρικ. οικ. 47302/26-08-2008 και 275 /29-01-2014  εγκυκλίουσ μασ ζχουμε  διευκρινίςει ότι ζγγραφα  ςτα οποία 
δεν μπορεί να γίνει ο ζλεγχοσ που απαιτείται  για τθ γνθςιότθτα τθσ υπογραφισ  και τθν ιδιότθτα του υπογράφοντοσ, όπωσ  
ακριβι φωτοαντίγραφα δθμοςίων εγγράφων επικυρωμζνων από Κ.Ε.Ρ ι οποιαδιποτε άλλθ διοικθτικι αρχι πλθν τθσ εκδοφςασ, 
ζγγραφα που ζχουν αποςταλεί με τθλεομοιοτυπία ι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο και ζχουν εκτυπωκεί ,ζγγραφα υποβαλλόμενα 
θλεκτρονικά και εκτυποφμενα όπωσ το Ε1, Ε2, Ε3,Ε9 και Ε5, δεν επιςθμειϊνονται .  

Συνεπϊσ, οι διαδικαςίεσ που απαιτοφνται για τθν επίκεςθ τθσ Σφραγίδασ τθσ Χάγθσ ςε ζγγραφα που προορίηονται για 
χριςθ ςε ςυμβαλλόμενθ χϊρα, δεν επθρεάηονται από τισ διατάξεισ τθσ νζασ ρφκμιςθσ, για τθν υποβολι φωτοαντιγράφων  τα 
οποία ζχουν ιςχφ πρωτοτφπων  ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ για τθ διεκπεραίωςθ ζκαςτθσ διαδικαςίασ.   

 
Θ  Δ/ντρια   
 
Μ. Αςκιανάκθ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tadp.organosi@ypes.gr


 

Ζκδοςθ 4.0 
Θμ/νία: 19-5-2018 

170 

ΔΙΑΔΙΠΤΔ/ΣΠΕΑΔ φ.15/οικ.13033 
 

 
ΚΕΜΑ: «Κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων των εγγράφων που 

υποβάλλονται ςτο Δθμόςιο (άρκρο 1 του Ν. 4250/2014) – Διενζργεια Δειγματολθπτικοφ Ελζγχου». 
 
ΣΧΕΤ.: 1. Θ αρικ. πρωτ. ΔΛΑΔΛΡΥΔ/Φ.15/οικ.28580/11-11-2014 (ΑΔΑ: Β8ΣΔΧ-ΤΣΚ) εγκφκλιοσ τθσ Υπθρεςίασ μασ,  
2. Θ αρικ. πρωτ. ΔΛΑΔΡ/Φ.Α.2.3/21119/1-9-2014 (ΑΔΑ: ΒΜ3ΛΧ-ΥΝ9) εγκφκλιοσ τθσ Υπθρεςίασ μασ και  
3. Θ αρικ. πρωτ. ΔΛΣΚΡΟ/Φ.15/οικ.8342/1-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΛΘΟΧ-6ΥΗ) εγκφκλιοσ τθσ Υπθρεςίασ μασ. 
  
Σε ςυνζχεια των ανωτζρω ςχετικϊν, αναφορικά με το αντικείμενο του κζματοσ, κζτουμε υπόψθ ςασ τα ακόλουκα: 
 
 Α. Με αφορμι ερωτιματα που τζκθκαν ςτθν Υπθρεςία μασ, ςχετικά με τθν εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 1 

του Νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-03-2014) για τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων 
αντιγράφων των εγγράφων που υποβάλλονται ςτο Δθμόςιο, παρζχονται οι ακόλουκεσ διευκρινίςεισ: 

 
Θ εν λόγω ρφκμιςθ εφαρμόηεται ςτο Δθμόςιο, τουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόςωπα 

δθμοςίου δικαίου, τα Δικαςτιρια όλων των βακμϊν, τα νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου που ανικουν ςτο κράτοσ ι 
επιχορθγοφνται τακτικϊσ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ από κρατικοφσ πόρουσ κατά 50% τουλάχιςτον του ετιςιου 
προχπολογιςμοφ τουσ, τισ δθμόςιεσ επιχειριςεισ και τουσ οργανιςμοφσ που προβλζπονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 
3429/2005, κακϊσ και ςτα νομικά πρόςωπα και τισ επιχειριςεισ των Ο.Τ.Α..  

Συνεπϊσ όλεσ οι διοικθτικζσ αρχζσ και τα ΚΕΡ τθσ Χϊρασ εξακολουκοφν να επικυρϊνουν αντίγραφα από το πρωτότυπο 
ι από το ακριβζσ αντίγραφο τθσ διοικθτικισ αρχισ (όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), που το εξζδωςε, μόνο 
ςτθν περίπτωςθ που αυτά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο ςε φορείσ που δεν εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ τθσ εν λόγω 
ρφκμιςθσ (λ.χ. πολίτθσ ηθτά τθν επικφρωςθ αντιγράφου του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ προκειμζνου να το υποβάλει ςε:  α. 
τράπεηα, β.  ιδιωτικι εταιρεία, γ. ςυμβολαιογράφο). 

 
Οι υπόχρεοι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται, πλζον, τα απλά, ευανάγνωςτα αντίγραφα των πρωτοτφπων 

εγγράφων που ζχουν εκδϊςει οι υπθρεςίεσ και φορείσ που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ ρφκμιςθσ ι των ακριβϊν 
αντιγράφων τουσ.  

 
Οι υπόχρεοι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται, πλζον, και τα απλά, ευανάγνωςτα αντίγραφα των ιδιωτικϊν και 

αλλοδαπϊν εγγράφων, εφόςον τα ζγγραφα αυτά ζχουν επικυρωκεί προθγουμζνωσ από δικθγόρο.  
 
Με τισ διατάξεισ τθσ ρφκμιςθσ αυτισ, δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ των 

εγγράφων ςε πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο, όταν πρόκειται να τεκεί ςε αυτά θ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille), βάςει τθσ 
Διεκνοφσ Σφμβαςθσ τθσ Χάγθσ ι ςε άλλθ περίπτωςθ προξενικι κεϊρθςθ, ςτο πλαίςιο των προβλεπόμενων διακρατικϊν 
ςυμφωνιϊν. 

 
Συναφϊσ, επιςθμαίνεται ότι θ Μεταφραςτικι Υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν εξακολουκεί να ηθτά από τον 

ενδιαφερόμενο τθν υποβολι πρωτότυπου ι επικυρωμζνου αντιγράφου του εγγράφου που προςκομίηεται για μετάφραςθ και όχι 
απλοφ φωτοαντιγράφου αυτοφ, δεδομζνου ότι οι διαδικαςίεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ Υπθρεςίασ απορρζουν, ςτθν πλειονότθτά τουσ, 
από διεκνείσ ςυμβάςεισ και τα εν λόγω ζγγραφα υποβάλλονται για χριςθ ςτθν αλλοδαπι.   

 
Επιπροςκζτωσ, υπενκυμίηεται ότι τα ζγγραφα που προςκομίηονται για δικαςτικι χριςθ δεν εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ 

του άρκρου 1 του ν.4240/2014. Συνεπϊσ, τα ζγγραφα αυτά υποβάλλονται ςε πρωτότυπθ μορφι ι ςε επικυρωμζνα αντίγραφα. 
Επίςθσ, δεν εμπίπτουν ςτθν εν λόγω ρφκμιςθ τα παραςτατικά πλθρωμισ (λ.χ. τιμολόγιο, απόδειξθ αγοράσ, απόδειξθ παροχισ 
υπθρεςιϊν), που υποβάλλονται από ενδιαφερόμενουσ, τα οποία εξακολουκοφν να κατατίκενται, όπωσ προβλζπουν οι ςχετικζσ 
ειδικζσ διατάξεισ (λ.χ. Δθμόςιο Λογιςτικό). 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 
ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΕΣΩΤΕΛΚΩΝ  &   

ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘΣ ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΘΣΘΣ 

ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΜΕΤΑΥΚΜΛΣΤΛΚΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ ΚΑΛ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ 
ΔΛΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ   

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΑΡΛΟΥΣΤΕΥΣΘΣ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΩΝ ΚΑΛ   
ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΛΩΝ ΔΘΜΟΣΛΟΥ 

ΑΔΑ: Ψ6Φ465ΦΚΕ-ΥΚΨ 
ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ 
Ακινα, 5 Μαΐου 2015 
Αρ. Ρρωτ.  ΔΛΑΔΛΡΥΔ/ΤΣΡΕΑΔ 
φ.15/οικ.13033 
 
 

Ταχ. 
Δ/νςθ: 

Βας. Σοφίασ 15                                          Ρροσ:  
 
                           Βλ. Ρίνακα Αποδεκτϊν 
  

Ταχ. Κϊδικασ: 106 74 Ακινα 

FAX: 210-36 25 228 

Ρλθροφορίεσ: 213-131 3126 (Ε. Κοντομθνά) 
213-131 3164 (Μ.Λεβεντοποφλου) 
213-131 3128 (Χρ. Χαηάκθ) 

 213-131 3103 (Ρ. Αλιφζρθ)  
213-131 3113 (Μ. Βοϊδάκου) 
213-131 3106 (Ε. Σιμάτου) 
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Σφμφωνα δε με τθν παρ. 2β του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014,  οι φορείσ που υποχρεοφνται να αποδζχονται, τα απλά, 

ευανάγνωςτα αντίγραφα των πρωτοτφπων εγγράφων ι των ακριβϊν αντιγράφων τουσ, ζχουν υποχρζωςθ να διενεργοφν 
δειγματολθπτικό ζλεγχο, ανά τρίμθνο, ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 5% επί των φωτοαντιγράφων που υποβάλλονται ςε αυτζσ. 

Εάν διαπιςτωκεί κατά τον υποχρεωτικό ι άλλο ζλεγχο ότι υποβλικθκαν αλλοιωμζνα φωτοαντίγραφα, εκτόσ από τισ 
κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 6 του άρκρου 22 του ν. 1599/86, όπωσ ιςχφει, και που επιβάλλονται ςτον ενδιαφερόμενο, 
εφόςον θ πράξθ δεν τιμωρείται αυςτθρότερα από άλλθ ποινικι διάταξθ, θ διοικθτικι ι άλλθ πράξθ, για τθν ζκδοςθ τθσ οποίασ 
υποβλικθκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, ανακαλείται αμζςωσ. 

Επιπροςκζτωσ, θ Υπθρεςία οφείλει να διαβιβάηει άμεςα τθν υπόκεςθ ςτθν Ειςαγγελία του τόπου που αυτι εδρεφει. 
 
Σχετικά με τθν υποχρζωςθ που απορρζει από το νόμο για τθ διενζργεια του ωσ άνω δειγματολθπτικοφ ελζγχου και τθ 

ςυνακόλουκθ ενθμζρωςθ τθσ Υπθρεςίασ μασ για τα αποτελζςματα αυτοφ, ηθτικθκε από τουσ υπόχρεουσ φορείσ να καταχωροφν 
τα αποτελζςματα των ελζγχων τουσ ςε ειδικό πλθροφοριακό ςφςτθμα ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 
http://rns.seedd.gr/PHCP4250 με τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςτθν αναφερόμενθ ςτο ςχετικό 1 εγκφκλιο.  

 
Θ  καταχϊριςθ των ςτοιχείων κα πρζπει να ολοκλθρϊνεται ςτο τζλοσ του επόμενου μινα, από τθ λιξθ του τρζχοντοσ 

τριμινου και κα γίνεται πάντοτε μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ του ελζγχου, από όλεσ τισ υπθρεςίεσ ,π.χ. οργανικζσ 
μονάδεσ (όπωσ Διευκφνςεισ, αυτοτελι τμιματα), αποκεντρωμζνεσ υπθρεςίεσ, κ.λπ.- κάκε φορζα και όχι μεμονωμζνα. 

  Τα αποτελζςματα του εν λόγω ελζγχου, μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ, κατά τα ανωτζρω, κα πρζπει να 
τθροφνται ςε ζντυπθ μορφι, ςτο ειδικό φφλλο «φόρμα ειςαγωγισ ςτοιχείων Δειγματολθπτικοφ Ελζγχου κατ’ εφαρμογι τθσ παρ. 
2β του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014», που αποτελεί Ραράρτθμα τθσ υπό το ςχετικό 1 εγκυκλίου τθσ Υπθρεςίασ μασ και ζχει επίςθσ 
καταχωριςτεί (ςε μορφι word) ςτο Δικτυακό τόπο τθσ Υπθρεςίασ μασ -www.ydmed.gov.gr, ςτθ διαδρομι: Διοικθτικι 
Μεταρρφκμιςθ/ Οργάνωςθ /Λειτουργία Δθμόςιασ Διοίκθςθσ/ Απλοφςτευςθ Διαδικαςιϊν.  

Ζκαςτθ Υπθρεςία μεριμνά, ϊςτε το ειδικό αυτό φφλλο να είναι διακζςιμο προσ επίδειξθ για τθν απόδειξθ τθσ 
εκπλιρωςθσ τθσ υποχρζωςθσ διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ αυτισ ςε ενδεχόμενο ςχετικό ζλεγχο.  

 
Δεδομζνου ότι θ Υπθρεςία μασ διαπιςτϊνει ότι μζχρι ςιμερα πολφ μικρόσ αρικμόσ φορζων ζχει ανταποκρικεί και ζχει 

ειςάγει ςτοιχεία ςτο ανωτζρω πλθροφοριακό ςφςτθμα με αποτζλεςμα τθν αδυναμία παρακολοφκθςθσ των αποτελεςμάτων που 
προκφπτουν από τθν εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων, παρακαλοφμε για τθν άμεςθ ανταπόκριςθ όλων των υπόχρεων φορζων 
με τθν ειςαγωγι των ςτοιχείων παρελκόντων τριμινων, όπωσ ζχουν, ιδθ, ηθτθκεί με τθν υπό το ςχετικό 1 εγκφκλιο τθσ Υπθρεςίασ 
μασ. 

 
Β. Με αφορμι ερωτιματα που αφοροφν ςτθ διενζργεια του ωσ άνω δειγματολθπτικοφ ελζγχου από τουσ υπόχρεουσ 

φορείσ, διευκρινίηονται τα κάτωκι: 
 
Ο προβλεπόμενοσ ςτο άρκρο 1, παρ. 2β του Ν. 4250/2014 δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ δε διενεργείται ςτα 

δικαιολογθτικά που υποβάλλονται ςτισ διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ/διοριςμοφ προςωπικοφ, διότι οι Υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 28 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α’/31-10-2014), υποχρεοφνται πριν από τθν υπογραφι τθσ πράξεωσ 
διοριςμοφ ι προςλιψεωσ του προςωπικοφ που διορίηεται/προςλαμβάνεται, να διενεργοφν αμελλθτί,  υποχρεωτικά 
αυτεπάγγελτο ζλεγχο τθσ γνθςιότθτασ των δικαιολογθτικϊν που ζχει υποβάλει ο υποψιφιοσ και που είναι απαραίτθτα για το 
διοριςμό/πρόςλθψι του ι επθρεάηουν οπωςδιποτε τθν κατάταξι του κατά τθ διαδικαςία πρόςλθψθσ ι τθ βακμολογικι και 
μιςκολογικι κατάταξι του μετά τθν πρόςλθψθ. 

Ρεραιτζρω, υπενκυμίηεται ότι ο δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ διενεργείται με τθ ςυνδρομι των υπθρεςιϊν ι των φορζων 
που εξζδωςαν τα πρωτότυπα ζγγραφα.  Συγκεκριμζνα, ο φορζασ που διενεργεί τον ζλεγχο οφείλει να επικοινωνεί με τθν εκδοφςα 
αρχι με κάκε πρόςφορο τρόπο, πρωτίςτωσ με e-mail ι τθλζφωνο και δευτερευόντωσ με fax, προκειμζνου να επαλθκεφςει τθν 
ακρίβεια των ςτοιχείων που εμπεριζχονται ςτα υπό ζλεγχο φωτοαντίγραφα. 

Ρροσ διευκόλυνςθ των φορζων ςτθν επικοινωνία με e-mail ι fax, επιςυνάπτεται υπόδειγμα εγγράφου, θ χριςθ του 
οποίου είναι όλωσ προαιρετικι για τισ Υπθρεςίεσ. 

Ραρακαλοφνται οι Υπθρεςίεσ του Δθμοςίου να ςυνδράμουν ςτθ διαδικαςία του ελζγχου γνθςιότθτασ των 
φωτοαντιγράφων εγγράφων, για τθ διαςφάλιςθ πρωτίςτωσ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ.  

Οι Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ των Υπουργείων παρακαλοφνται να γνωςτοποιιςουν τθν εγκφκλιο ςε όλουσ τουσ φορείσ 
του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα που εποπτεφουν.  

Οι Διευκφνςεισ Διοίκθςθσ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων τθσ Χϊρασ παρακαλοφνται να γνωςτοποιιςουν τθν 
εγκφκλιο αυτι ςτουσ ΟΤΑ αϋ και βϋ βακμοφ τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ και αυτοί, εν ςυνεχεία, ςε όλουσ τουσ φορείσ του δθμόςιου και 
του ευρφτερου δθμόςιου τομζα που εποπτεφουν. 

Θ Λερά Σφνοδοσ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ παρακαλείται να γνωςτοποιιςει τθν εγκφκλιο ςε όλεσ τισ Μθτροπόλεισ και 
τα εκκλθςιαςτικά ιδρφματα τθσ Χϊρασ. 

Θ Λερά Επαρχιακι Σφνοδοσ τθσ Εκκλθςίασ Κριτθσ παρακαλείται να γνωςτοποιιςει τθν εγκφκλιο αυτι ςε όλεσ τισ 
Μθτροπόλεισ τθσ και τα εκκλθςιαςτικά τθσ ιδρφματα.  

Το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων παρακαλείται να γνωςτοποιιςει τθν εγκφκλιο 
ςτα Δικαςτιρια όλων των βακμϊν.  

 Σασ γνωρίηουμε ότι θ εν λόγω εγκφκλιοσ κακϊσ και το Ραράρτθμα (ςε μορφι word) ζχουν καταχωριςτεί ςτο Δικτυακό 
τόπο τθσ Υπθρεςίασ μασ -www.ydmed.gov.gr, ςτθ διαδρομι: Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ/ Οργάνωςθ /Λειτουργία Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ/ Απλοφςτευςθ Διαδικαςιϊν.  

 
Ραρακαλοφμε για τθν άμεςθ ανταπόκριςι ςασ και παραμζνουμε ςτθ διάκεςι ςασ για κάκε ςυνεργαςία. 
 
Ο ΓΕΝΛΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
ΔΘΜΘΤΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 
 

http://rns.seedd.gr/PHCP4250
http://www.ydmed.gov.gr/
http://www.ydmed.gov.gr/
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ΔΙΑΔΙΠΤΔ/ΣΠΕΑΔ φ.15/16708 
 

 
ΚΕΜΑ: «Εξαίρεςθ των εκκλθςιαςτικϊν νομικϊν προςϊπων από τθν εφαρμογι των διατάξεων περί τθσ υποχρζωςθσ 

αποδοχισ απλϊν, ευκρινϊν φωτοαντιγράφων εγγράφων (άρκρο 1 παρ. 2  του Ν. 4250/2014)». 
 
 
Με αφορμι το αρ. πρωτ. 2252/13.05.2015 Εγκφκλιο ςθμείωμα τθσ Λεράσ Συνόδου τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ που 

αφορά ςτο αντικείμενο του κζματοσ, κζτουμε υπόψθ ςασ τα ακόλουκα:  
 
Σφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 68 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Αϋ/11.02.2014) «τα νομικά πρόςωπα του άρκρου 1 

παρ. 4 του ν. 590/1977 (Αϋ 146) και του ν. 4149/1961 (Αϋ 41), του άρκρου 1 του ν. 349/1976 (Αϋ 149), οι Λερζσ Μθτροπόλεισ τθσ 
Δωδεκανιςου (όδου, Κϊου και Νιςφρου, Λζρου, Καλφμνου και Αςτυπάλαιασ, Καρπάκου και Κάςου και Σφμθσ) και οι Ενορίεσ και 
οι Μονζσ τουσ, κακϊσ και θ Ρατριαρχικι Εξαρχία Ράτμου, οι Ρατριαρχικζσ και Σταυροπθγιακζσ Μονζσ ςτθν Ελλάδα, τα νομικά 
πρόςωπα δθμοςίου δικαίου του άρκρου 1 του ν. 2456/1920 (Αϋ 173) του άρκρου 1 του ν.δ. 301/1969 (Αϋ 195) και του άρκρου 1 
του β.δ. τθσ 29.3.1949 (Αϋ 79) υπάγονται ςτισ διατάξεισ που διζπουν τθ Γενικι Κυβζρνθςθ και το δθμόςιο τομζα ωσ προσ τθν 
οργάνωςθ και διοίκθςι τουσ, τθν εν γζνει περιουςιακι και λογιςτικι διαχείριςι τουσ, τουσ λειτουργοφσ και το προςωπικό τουσ, 
μόνον εφόςον αυτζσ το ορίηουν ρθτά. 

Δεδομζνου, λοιπόν, ότι ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 2αϋ του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014, όπου ορίηονται οι υπόχρεοι φορείσ 
του νόμου, δε γίνεται ρθτι αναφορά ςτουσ φορείσ των ανωτζρω διατάξεων (π.χ. Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ, Μθτροπόλεισ αυτισ, 
Ενορίεσ μετά των Ενοριακϊν τουσ Ναϊν,  Μονζσ, Αποςτολικι Διακονία, Λερά Αρχιεπιςκοπι Κριτθσ και Μθτροπόλεισ αυτισ, κ.α.)  
προκφπτει ότι αυτοί δεν εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ των διατάξεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 και κατά 
ςυνζπεια εξακολουκοφν να ηθτοφν τθν υποβολι πρωτότυπων ι νομίμωσ επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων, κατά τισ 
ςυναλλαγζσ τουσ με τουσ ενδιαφερόμενουσ πολίτεσ. 

Κατόπιν των προεκτεκζντων, όλεσ οι διοικθτικζσ αρχζσ και τα ΚΕΡ τθσ Xϊρασ οφείλουν να επικυρϊνουν αντίγραφα 
εγγράφων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 11 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9-3-1999) 
«Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκαν με αυτζσ τθσ παραγράφου 5 του 
άρκρου 16 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Αϋ/16-6-2005), ςτθν περίπτωςθ που αυτά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο ςτα 
νομικά πρόςωπα τθσ παρ. 3 του άρκρου 68 του ν. 4235/2014.  

 Οι Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ των Υπουργείων παρακαλοφνται να γνωςτοποιιςουν τθν εγκφκλιο ςε όλουσ τουσ φορείσ 
του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα που εποπτεφουν.  

 Οι Διευκφνςεισ Διοίκθςθσ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων τθσ Χϊρασ παρακαλοφνται να γνωςτοποιιςουν τθν 
εγκφκλιο αυτι ςτουσ ΟΤΑ αϋ και βϋ βακμοφ τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ και αυτοί, εν ςυνεχεία, ςε όλουσ τουσ φορείσ του δθμόςιου και 
του ευρφτερου δθμόςιου τομζα που εποπτεφουν. 

 Θ Λερά Σφνοδοσ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ παρακαλείται να γνωςτοποιιςει τθν εγκφκλιο ςε όλεσ τισ Μθτροπόλεισ και 
τα εκκλθςιαςτικά ιδρφματα τθσ Χϊρασ. 

Θ Λερά Επαρχιακι Σφνοδοσ τθσ Εκκλθςίασ Κριτθσ παρακαλείται να γνωςτοποιιςει τθν εγκφκλιο αυτι ςε όλεσ τισ 
Μθτροπόλεισ τθσ και τα εκκλθςιαςτικά τθσ ιδρφματα.  

Το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων παρακαλείται να γνωςτοποιιςει τθν εγκφκλιο 
ςτα Δικαςτιρια όλων των βακμϊν.  

 Το Υπουργείο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ παρακαλείται να δϊςει άμεςα ςαφείσ οδθγίεσ ςτα Αςτυνομικά Τμιματα τθσ 
χϊρασ για τθν εφαρμογι των οριηομζνων ςτθ παροφςα.  

 Σασ γνωρίηουμε ότι θ εν λόγω εγκφκλιοσ ζχει καταχωριςτεί ςτο Δικτυακό τόπο τθσ Υπθρεςίασ μασ -www.ydmed.gov.gr, 
ςτθ διαδρομι: Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ/ Οργάνωςθ /Λειτουργία Δθμόςιασ Διοίκθςθσ/ Απλοφςτευςθ Διαδικαςιϊν.  

 Ραρακαλοφμε για τθν ανταπόκριςι ςασ και παραμζνουμε ςτθ διάκεςι ςασ για κάκε ςυνεργαςία. 
 
Ο ΓΕΝΛΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
ΔΘΜΘΤΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 

 
ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 
ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΕΣΩΤΕΛΚΩΝ  &   
ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘΣ ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΘΣΘΣ 
ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΜΕΤΑΥΚΜΛΣΤΛΚΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ ΚΑΛ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ 
ΔΛΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ   
ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΑΡΛΟΥΣΤΕΥΣΘΣ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΩΝ ΚΑΛ   
ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΛΩΝ ΔΘΜΟΣΛΟΥ 

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ 
Ακινα,  Λουλίου 2015 
Αρ. Ρρωτ.  ΔΛΑΔΛΡΥΔ/ΤΣΡΕΑΔ 
φ.15/16708 
 
 

Ταχ. 
Δ/νςθ: 

Βας. Σοφίασ 15                             Ρροσ:  
 
                           Βλ. Ρίνακα Αποδεκτϊν 
  

Ταχ. 
Κϊδικασ: 

106 74 Ακινα 

Fax: 213-131 3180 

Ρλθροφορ
ίεσ: 

213-131 3103 (Ρ. Αλιφζρθ)  
213-131 3113 (Μ. Βοϊδάκου) 
213-131 3106 (Ε. Σιμάτου) 

 

http://www.ydmed.gov.gr/
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16.2 Γνωμοδοτιςεισ 
 
 
Γνωμοδότθςθ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ αρικ. 620/1999, Σμιμα Ε’ 
 
«Διοικθτικά ζγγραφα κατά τθν ζννοια και το ςκοπό του νόμου κα πρζπει να κεωρθκοφν και τα μθ προερχόμενα μεν από 
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, αλλά χρθςιμοποιθκζντα ι λθφκζντα υπ’ όψιν για τον κακοριςμό τθσ διοικθτικισ δράςεωσ, ι τθ 
διαμόρφωςθ γνϊμθσ ι κρίςεωσ διοικθτικοφ οργάνου.» 
 
 
Γνωμοδότθςθ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ αρικ. 243/2000, Σμιμα Β’ 
 
«Θ μελζτθ εφαρμογισ, που εκπονείται από ανάδοχο Κοινοπραξία, μετά από τθν εκ μζρουσ του Δθμοςίου δθμοπράτθςθ ζργου 
με το ςφςτθμα μελζτθ – καταςκευι, πρζπει να κεωρθκεί ότι ζχει το χαρακτιρα του διοικθτικοφ εγγράφου, αν και δε 
ςυντάςςεται από Δθμόςια Υπθρεςία, δεδομζνου ότι υποβάλλεται ςτθ Διοίκθςθ (αρμόδιο φορζα) προσ ζγκριςθ και ςφράγιςθ και 
αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διοικθτικισ ςφμβαςθσ. 
 
Ενδεικτικά εκκζτουμε ότι ζχει κεωρθκεί ότι φζρουν το χαρακτιρα του διοικθτικοφ εγγράφου και τα ιδιωτικά ζγγραφα που 
υποβάλλει ο ενδιαφερόμενοσ, εφόςον ενςωματϊνονται ςτο διοικθτικό ζγγραφο, όπωσ ςυμβαίνει με τθν εκδιδόμενθ από τθν 
πολεοδομικι Υπθρεςία οικοδομικι άδεια, που ενςωματϊνει τα υποβλθκζντα από τον ενδιαφερόμενο ςχζδια τθσ τεχνικισ 
μελζτθσ, δοκζντοσ ότι θ άδεια αναφζρεται ς’ αυτά». 
 
 
Γνωμοδότθςθ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ αρικ. 383/2000, Σμιμα Β’ 
 
«Ωσ διοικθτικά ζγγραφα για τθν απόλαυςθ του ανωτζρου δικαιϊματοσ, κεωροφνται κατά το νόμο, όλα τα ζγγραφα που 
ςυντάςςονται από τισ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ, όπωσ εκκζςεισ, μελζτεσ, πρακτικά κ.λπ.. Θ απαρίκμθςθ είναι ενδεικτικι, διότι 
ουςιαςτικά με τον όρο διοικθτικό ζγγραφο εννοείται όχι μόνο το ζγγραφο με τθ ςτενι ζννοια του όρου, αλλά ό,τι υπάρχει μζςα 
ςτα αρχεία τθσ διοίκθςθσ. Ωςτόςο, ωσ ζγγραφο (ι διοικθτικό ςτοιχείο) πρζπει να κεωρθκεί μόνο εκείνο του οποίου ζχει 
τελειωκεί θ διαδικαςία τθσ ζκδοςθσ ι τουλάχιςτον τθσ κατάρτιςθσ (ςχζδιο), και όχι εκείνο το ςχζδιο ι τμιμα τοφτου που 
βρίςκεται ακόμθ ςτο ςτάδιο τθσ επεξεργαςίασ και ςυνεπϊσ δεν ζχει οριςτικοποιθκεί το περιεχόμενό του. 
 
Σθμειϊνεται ότι για τθν ολοκλιρωςθ του διοικθτικοφ εγγράφου απαιτείται αυτό να πρωτοκολλθκεί και να υπογραφεί, οπότε και 
απαγορεφεται κάκε επζμβαςθ προσ αλλοίωςθ του περιεχομζνου του ςφμφωνα με το άρκρο 242 παρ. 2 του Ροιν. Κϊδικα.»  
 
 
Γνωμοδότθςθ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ αρικ. 552/12-11-2004, Ολομζλεια 
 
Θ Δ.Ε.Θ. και για τον ίδιο και μάλιςτα ςπουδαιότερο λόγο και ο Ο.Τ.Ε., δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5 του Κϊδικα 
Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (Ν.2690/1999), όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τουσ νόμουσ 3230/2004 και 
3242/2004 ςε ότι αφορά ςτθν πρόςβαςθ των πολιτϊν ςε διοικθτικά ζγγραφα. Στισ δεςμεφςεισ των παραπάνω νόμων δεν 
υπόκεινται οφτε οι φορείσ που εξζρχονται από το δθμόςιο τομζα ςε εφαρμογι των άρκρων 30 του Ν.1914/1990 και 22 του 
Ν.1947/1991, οφτε οι δθμοτικζσ και κοινοτικζσ επιχειριςεισ που ςυςτινονται με βάςθ το άρκρο 277 του Ρ.Δ. 410/1995. 
 
 
Απόφαςθ του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ, 3943/1995, Σμιμα Ε’ 
 
Σχετικά με το δικαίωμα πλθροφόρθςθσ ςτοιχείων που αφοροφν ςτθ διαχείριςθ υδάτινων πόρων, θ Διεφκυνςθ Υδατικοφ 
Δυναμικοφ και Φυςικϊν Ρόρων του Υπουργείου Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και Τεχνολογίασ, εφόςον υποβλθκεί ςε αυτιν θ ςχετικι 
αίτθςθ, ζχει τθν υποχρζωςθ να χορθγιςει τα ηθτοφμενα υδρολογικά ςτοιχεία, είτε αυτά τθροφνται ςτο παραπάνω Υπουργείο 
είτε ςε άλλεσ Υπθρεςίεσ του Δθμόςιου τομζα, ενόψει και του ότι τζτοια ςτοιχεία διακζτουν πλείονεσ υπθρεςίεσ, ο ςυντονιςμόσ 
τθσ δραςτθριότθτασ των οποίων ανικει ςτο Υπουργείο Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και Τεχνολογίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
Ν.1739/1987. Θ υποχρζωςθ δε αυτι τθσ προαναφερόμενθσ διεφκυνςθσ, δε ςυναρτάται αποκλειςτικϊσ με τθν τιρθςθ του 
αρχείου ςτοιχείων και πλθροφοριϊν υδρολογικοφ ενδιαφζροντοσ που προβλζπεται ςτθ διάταξθ του άρκρου 3 του νόμου αυτοφ. 
 
Αν λοιπόν υποβλθκεί ςτθν προαναφερόμενθ Διεφκυνςθ αίτθςθ χοριγθςθσ υδρολογικϊν ςτοιχείων, ακόμθ και αν αυτά δεν 
τθροφνται ςτο αρχείο τθσ, θ Διεφκυνςθ αυτι οφείλει να αναηθτιςει τα ςτοιχεία από τθν οικεία κατά περίπτωςθ Υπθρεςία, 
προκειμζνου να ικανοποιιςει το αίτθμα. 
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Γνωμοδότθςθ Νομικοφ υμβουλίου ςτο Τπουργείο Δθμοςίασ Σάξθσ αρικ. 1538/1992 56 
 
ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ                                       Ακινα, 20 Οκτωβρίου 1992 
ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ 
ΝΟΜΛΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ 
ΓΑΦΕΛΟ ΝΟΜΛΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ                  ΡΟΣ: Υπουργείο Δθμόςιασ Τάξθσ 
ΥΡΟΥΓΕΛΟΥ ΔΘΜΟΣΛΑΣ ΤΑΞΘΣ                        Διεφκυνςθ Μελετϊν/ Τμιμα 3ο 

Αρικ. Ρρωτ.: 3382  Φ. Γν. 1538 
 
Σε απάντθςθ του με αρικ. 7011/10/27δ /30-9-92 εγγράφου ςασ, γνωρίηουμε τα ακόλουκα: 

Το άρκρο 24 του π.δ. 75/87 ςτισ παραγρ. 1 και 4 ορίηει τα εξισ: 
 

1. Οι Υπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, αν δεν ορίηεται διαφορετικά από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, μποροφν να 
βεβαιϊνουν το ιδιόχειρο τθσ υπογραφισ των πολιτϊν επάνω ςε ζγγραφα, τα οποία υπογράφουν ενϊπιον του 
αρμόδιου οργάνου. 

2. Για τθ βεβαίωςθ του ιδιόχειρου τθσ υπογραφισ ςε ζγγραφα γραμμζνα ςτθν ελλθνικι ι ξζνθ γλϊςςα και προοριςμζνα 
να χρθςιμοποιθκοφν ςε ξζνεσ αρχζσ που εδρεφουν, είτε ςτθν Ελλάδα, είτε ςτο εξωτερικό, κακϊσ και για τθν 
επικφρωςθ αντιγράφων εγγράφων γραμμζνων ςε ξζνθ γλϊςςα, ακολουκείται θ διαδικαςία που ορίηεται από το 
Υπουργείο Εξωτερικϊν. 

 
Το Υπουργείο Εξωτερικϊν με ζγγραφά του ζχει καταςτιςει γνωςτό ότι επί του κζματοσ ζχει ορίςει ότι θ επικφρωςθ τθσ 
υπογραφισ ςτα ξενόγλωςςα κείμενα, τα οποία πρόκειται να υποβλθκοφν ςε ξζνεσ αρχζσ, να γίνεται από τισ αςτυνομικζσ και 
λοιπζσ δθμοτικζσ και κοινοτικζσ αρχζσ κατόπιν προςκομίςεωσ από τον ενδιαφερόμενο ςτισ αρχζσ αυτζσ μεταφράςεωσ (όχι 
επίςθμθσ) του ξενόγλωςςου κειμζνου ςτθν ελλθνικι προσ ζλεγχο του επιλιψιμου ι μθ αυτοφ, θ οποία (μετάφραςθ), μετά τθ 
κεϊρθςθ τθσ υπογραφισ του μεταφραςτι κατά τα κανονιςμζνα, κα τθρείται ςτο αρχείο τθσ Υπθρεςίασ που ζκανε τθν επικφρωςθ 
τθσ υπογραφισ ςτο ξενόγλωςςο κείμενο. 
 
Κατά ςυνζπεια δεν μπορεί να γίνει επικφρωςθ τθσ υπογραφισ ςε ξενόγλωςςο ζγγραφο χωρίσ τθν τιρθςθ τθσ ωσ άνω 
διαδικαςίασ. 
Ρεραιτζρω επειδι θ διάταξθ ομιλεί περί εγγράφου, δθλαδι περί γραπτοφ δυναμζνου να ζχει νομικι ςθμαςία, αποτελοφντοσ 
δθλαδι διλωςθ ανκρϊπινθσ ςκζψεωσ, νοθτισ τουλάχιςτον ςτουσ ενδιαφερομζνουσ και πρόςφορου να χρθςιμεφςει ωσ βάςθ για 
ενάςκθςθ δικαιϊματοσ, ςυμφωνοφμε πλιρωσ προσ τθν παρ.7γ τθσ υπ’ αρικ. 7011/10/27α/29-11-91 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Δθμόςιασ Τάξθσ εχοφςθσ ωσ εξισ: 
 
«Θ κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ  «εν λευκϊ», δθλαδι ςε λευκό χαρτί ι ςε ζντυπα υπευκφνων δθλϊςεων, βεβαιϊςεων 
κ.λπ., επί των οποίων δεν ζχει ςυμπλθρωκεί το περιεχόμενο τθσ διλωςθσ ι βεβαίωςθσ του ενδιαφερόμενου, δεν επιτρζπεται, ωσ 
μθ ςφννομθ, αφοφ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ (άρκρο 24 παρ. 1 π.δ. 75/1987), θ κεϊρθςθ (βεβαίωςθ) του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ γίνεται επί εγγράφων. Ζγγραφο, βεβαίωσ, δε κεωρείται το λευκό χαρτί, οφτε και  το ζντυπο τθσ διλωςθσ, βεβαίωςθσ, 
εξουςιοδότθςθσ κ.λπ., ςτο οποίο ζχουν ςυμπλθρωκεί μόνο οι ενδείξεισ των ςτοιχείων ταυτότθτασ του ενδιαφερόμενου, χωρίσ να 
περιλαμβάνεται και θ διλωςθ τθσ βοφλθςθσ αυτοφ ι άλλο ςτοιχείο προοριςμζνο ι πρόςφορο να αποδείξει γεγονόσ που ζχει 
ζννομθ ςθμαςία. Επιπλζον, ο τρόποσ αυτόσ ενεργείασ εντάςςεται και ςτα γενικότερα πλαίςια τθσ αποςτολισ του Σϊματοσ τθσ 
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, μπορεί δθλαδι να αποτρζψει ενζργειεσ ακζμιτεσ, παράνομεσ ι αντίκετεσ προσ τα χρθςτά ικθ». 
 
Κατά ςυνζπεια, δεν είναι δυνατι θ κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ επί εγγράφου που δεν περιζχει διλωςθ του ενδιαφερομζνου. 

 
Ο ΝΟΜΛΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΛΗΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΡΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
56 Ζ γλσκνδφηεζε απηή έγηλε απνδεθηή απφ ηνλ πνπξγφ Γεκφζηαο Ράμεο (7011/10/27δ απφ 11-11-1992 απφθαζε-
πξάμε απνδνρήο .Γ.Ρ.). 
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Γνωμοδότθςθ Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ αρικ. 233/2000 
 
ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 
ΥΡΟΥΓΟΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ 
ΝΟΜΛΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ      
                                       
Αρικμόσ Γνωμοδοτιςεωσ 233/2000 
Ολομζλεια 
Συνεδρίαςθ τθσ 21θσ Απριλίου 2000 
 
Σφνκεςθ: Ρρόεδροσ: Ευςτράτιοσ Βολάνθσ 
              Αντιπρόεδροι: …………………………………………………………………. 
              Νομικοί Σφμβουλοι: ………….……………………………………………….. 
              Ράρεδροι (γνϊμεσ χωρίσ ψιφο): ……………………………………………… 
              Ειςθγθτισ: Νικόλαοσ Λ. Δαςκαλαντωνάκθσ, Ράρεδροσ Ν.Σ.Κ. 
 
Αρικμ. Ερωτιματοσ: ΔΛΣΚΡΟ/Φ.27/16311/2-8-1999 Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του ΥΡ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 
 
Ρερίλθψθ ερωτιματοσ: Ερωτάται α) εάν τα διοικθτικά όργανα ζχουν τθν δυνατότθτα να επικυρϊνουν φωτοαντίγραφα όχι από το 
πρωτότυπο ι το ακριβζσ αντίγραφο τθσ αρχισ που εξζδωςε το πρωτότυπο αλλά από επικυρωκζν φωτοαντίγραφο και β) εάν τα 
διοικθτικά όργανα ζχουν τθν δυνατότθτα να επικυρϊνουν αντίγραφα από ζγγραφα εκδοκζντα υπό αλλοδαπό νομικό κακεςτϊσ. 

…………………………………………………………………………………… 
Σχετικά με το ωσ άνω ερϊτθμα θ Ολομζλεια του Ν.Σ.Κ. γνωμοδότθςε ωσ ακολοφκωσ: 

Λ…………………………………………………………………………………… 
ΛΛ. Α. Από τισ προαναφερκείςεσ διατάξεισ του άρκρου 11 παράγρ. 2 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, με τον οποίο 

(άρκρο 33 παράγρ.1 αυτοφ) καταργικθκαν οι αντίςτοιχεσ γενικζσ διατάξεισ του άρκρου 14 παράγρ. 3 του Ν. 1599/1986 «Σχζςεισ 
κράτουσ - πολίτθ, κακιζρωςθ νζου τφπου δελτίου ταυτότθτασ και άλλεσ διατάξεισ» που αναφζρονταν ςτο ρυκμιηόμενο από τισ 
παραπάνω διατάξεισ κζμα (επικφρωςθ αντιγράφων), προκφπτει ότι ο ενδιαφερόμενοσ μπορεί να ηθτιςει από οποιαδιποτε 
διοικθτικι αρχι τθν επικφρωςθ αντιγράφου από το πρωτότυπο ι από το ακριβζσ αντίγραφο τθσ αρχισ που εξζδωςε το 
πρωτότυπο, όχι όμωσ και από επικυρωμζνο αντίγραφο το οποίο δεν ζχει επικυρωκεί από τθν αρχι που εξζδωςε το πρωτότυπο. 
Θ ςαφινεια και ο ρθτόσ χαρακτιρασ των παραπάνω διατάξεων δεν επιτρζπουν να γίνει δεκτι άλλθ λφςθ. 

Β. Ρριν δοκεί απάντθςθ ςτο δεφτερο ςκζλοσ του ερωτιματοσ, πρζπει να γίνει θ εξισ διευκρίνιςθ: Ζγγραφα τα οποία 
προζρχονται από τθν αλλοδαπι, και μάλιςτα δθμόςια, ςυντεταγμζνα ςε οποιαδιποτε γλϊςςα, δεν μποροφν να γίνουν δεκτά ςτο 
εςωτερικό τθσ χϊρασ μασ παρά μόνο αν θ γνθςιότθτά τουσ βεβαιϊνεται κατά τα διεκνι νόμιμα.  
Ειδικότερα: Θ Σφμβαςθ που υπογράφθκε ςτθ Χάγθ ςτισ 5-10-1961 και κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του Ν. 1497/1984 «Κφρωςθ 
Σφμβαςθσ που καταργεί τθν υποχρζωςθ επικφρωςθσ των αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων» ορίηει τα εξισ: 
  «Άρκρο 1. Η παροφςα Σφμβαςθ εφαρμόηεται ςτα δθμόςια ζγγραφα που ζχουν ςυνταχκεί ςτο ζδαφοσ ενόσ 
ςυμβαλλόμενου Κράτουσ και πρζπει να προςαχκοφν ςτο ζδαφοσ άλλου ςυμβαλλόμενου Κράτουσ. Κατά τθν ζννοια τθσ παροφςασ 
Συμβάςεωσ ωσ δθμόςια ζγγραφα κεωροφνται:  
(α) τα ζγγραφα που προζρχονται από αρχι ι δθμόςιο υπάλλθλο δικαιοδοτικοφ οργάνου του Κράτουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και 
των εγγράφων που προζρχονται από τθν ειςαγγελικι αρχι, δικαςτικό γραμματζα ι δικαςτικό επιμελθτι, 
(β) τα διοικθτικά ζγγραφα, 
(γ) τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα, 
(δ) οι επίςθμεσ βεβαιϊςεισ, όπωσ βεβαιϊςεισ καταχωρίςεωσ, κεωριςεισ για βζβαιθ χρονολογία και επικυρϊςεισ υπογραφισ που 
τίκενται ςε ιδιωτικό ζγγραφο. 
Η Σφμβαςθ δεν εφαρμόηεται ωςτόςο: 
(α) ςτα ζγγραφα που εκδόκθκαν από διπλωματικοφσ ι προξενικοφσ πράκτορεσ, 
(β) ςτα διοικθτικά ζγγραφα που ςχετίηονται άμεςα με εμπορικι ι τελωνειακι πράξθ.  

Άρκρο 2. Κάκε ςυμβαλλόμενο Κράτοσ απαλλάςςει από τθν επικφρωςθ τα ζγγραφα ςτα οποία εφαρμόηεται θ παροφςα 
Σφμβαςθ και που πρζπει να προςαχκοφν ςτο ζδαφόσ του. Κατά τθν ζννοια τθσ παροφςασ Συμβάςεωσ, θ επικφρωςθ δεν καλφπτει 
παρά μόνο τθ διατφπωςθ με τθν οποία οι διπλωματικοί ι προξενικοί πράκτορεσ τθσ χϊρασ, ςτο ζδαφοσ τθσ οποίασ πρζπει να 
προςαχκεί το ζγγραφο, βεβαιϊνουν τθ γνθςιότθτα τθσ υπογραφισ, τθν ιδιότθτα με τθν οποία ενιργθςε ο υπογράφων το 
ζγγραφο και, ενδεχομζνωσ, τθν ταυτότθτα τθσ ςφραγίδασ ι του επιςιματοσ που φζρει το ζγγραφο. 

Άρκρο 3. Η μόνθ διατφπωςθ που είναι δυνατό να απαιτθκεί για να βεβαιωκεί θ γνθςιότθτα τθσ υπογραφισ, θ ιδιότθτα 
με τθν οποία ενιργθςε ο υπογράφων το ζγγραφο και, ενδεχομζνωσ, θ ταυτότθτα τθσ ςφραγίδασ ι του επιςιματοσ που φζρει το 
ζγγραφο είναι θ επίκεςθ τθσ επιςθμειϊςεωσ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 4 που χορθγείται από τθν αρμόδια αρχι του Κράτουσ 
από το οποίο προζρχεται το ζγγραφο…». 
 Ραρατθρείται, επομζνωσ, ότι αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα των οποίων θ γνθςιότθτα δεν βεβαιϊνεται ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από τθν Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ, ι, εφόςον προζρχονται από χϊρα που δεν ζχει ςυμβλθκεί ςτθν Σφμβαςθ αυτι, των 
οποίων θ γνθςιότθτα δεν βεβαιϊνεται κατά τα διεκνι νόμιμα (προξενικι διαδικαςία), δεν μποροφν να γίνουν δεκτά παντάπαςιν 
από τισ ελλθνικζσ διοικθτικζσ αρχζσ. 
 Ρεραιτζρω, από τισ προαναφερκείςεσ διατάξεισ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ προκφπτει ότι δεν είναι 
επιτρεπτι κατά το άρκρο 11 παρ. 2  αυτοφ θ επικφρωςθ αντιγράφων από ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί υπό αλλοδαπό νομικό 
κακεςτϊσ. Και τοφτο διότι οι διατάξεισ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ εφαρμόηονται μόνο ςε ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί 
ςτο πλαίςιο τθσ εκνικισ ζννομθσ τάξεωσ και ζχουν προζλκει από θμεδαπζσ διοικθτικζσ αρχζσ (Δθμόςιο, οργανιςμοφσ τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ και άλλα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου). Κατ’ ακολουκία μόνο από ζγγραφα αυτισ τθσ φφςεωσ επιτρζπεται 
βάςει του άρκρου 11 παρ. 2 του παραπάνω Κϊδικα θ επικφρωςθ αντιγράφων. Ειδικότερα, θ προκειμζνθ διάταξθ, ενταςςόμενθ 
ςτον Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ αναφζρεται προδιλωσ μόνο ςε ζγγραφα που προζρχονται από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν 
εκδοκεί ςτα πλαίςια αλλοδαπϊν εννόμων τάξεων.  
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 ΛΛΛ. Εν όψει των ανωτζρω, κατά τθν ομόφωνθ γνϊμθ τθσ Ολομζλειασ του Ν.Σ.Κ., τόςο ςτο πρϊτο ςκζλοσ του τικζμενου 
ερωτιματοσ όςο και ςτο δεφτερο ςκζλοσ αυτοφ προςικει αρνθτικι απάντθςθ. 57 
 
                                         Ο Ειςθγθτισ 
                                                ΝΛΚΟΛΑΟΣ Λ. ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΘΣ 
                                              Ράρεδροσ Ν.Σ.Κ. 
Ο Ρρόεδροσ του Ν.Σ.Κ. 
ΕΥΣΤΑΤΛΟΣ ΒΟΛΑΝΘΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
57 Ζ γλσκνδφηεζε έρεη εθδνζεί πξηλ ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο 
κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Λ. 3345/2005 (Φ.Δ.Θ. 138/Α’). 
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Γνωμοδότθςθ Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ αρικ. 563/2005 
 
ΕΛΛΘΝΛΚΘ  ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 
ΥΡΟΥΓΟΣ  ΟΛΚΟΝΟΜΛΑΣ ΚΑΛ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ 
ΝΟΜΛΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΛΟ ΤΟΥ  ΚΑΤΟΥΣ 
 
Αρικμόσ Γνωμοδοτιςεωσ  563/2005 
 
 ΤΟΥ ΝΟΜΛΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ 
 ΟΛΟΜΕΛΕΛΑ  
       Συνεδρίαςθ τθσ  25θσ  Νοεμβρίου 2005 
 
Σφνκεςθ: 
Ρρόεδροσ   : Κωνςταντίνοσ Μπακάλθσ, Ρρόεδροσ Ν.Σ.Κ. 
 
Αντιπρόεδροι                : Κων/νοσ Βολτισ, Γεϊργιοσ Ρουλάκοσ , Γρθγόριοσ  
   Κρόμπασ, Λωάννθσ Ρράςινοσ, Σπυρίδων Σκουτζρθσ. 
 
Νομικοί Σφμβουλοι                  : Ραςχάλθσ Κιςςοφδθσ, Κεόδωροσ εντηεπζρθσ,  

  Νικόλαοσ Κατςίμπασ, Χριςτοσ  Κωμόπουλοσ,   Βλάςιοσ 

  Αςθμακόπουλοσ , Δθμιτριοσ Ραπαγεωργόπουλοσ ,  

  Ευάγγελοσ Τριτάσ , Σπυρίδων Δελλαπόρτασ , 

 Φωκίων Γεωργακόπουλοσ ,  Δθμιτριοσ Αναςταςόπουλοσ ,  

 Κρίτων Μανωλισ , Βλάςιοσ Βοφκαλθσ , Ραναγιϊτθσ Κιοφςθσ,  

 Βαςίλειοσ Σουλιϊτθσ, Χριςτόδουλοσ Μπότςιοσ, Λωάννθσ 

 Τρίαντοσ ,  Μιχαιλ Απζςςοσ, Ρζτροσ Τριανταφυλλίδθσ,  

 Αλζξανδροσ Καραγιάννθσ , Θλίασ Δροςογιάννθσ , Λωάννθσ 

 Διονυςόπουλοσ, Χρυςαφοφλα Αυγερινοφ, Λωάννα  

 Καραγιαννοποφλου, Ανδρζασ Χαρλαφτθσ, Αντϊνιοσ 

 Κλαδιάσ,  Στζφανοσ Δζτςθσ , Μεταξία Ανδροβιτςανζα, 

 Νικόλαοσ Μουδάτςοσ, Αςθμίνα  οδοκάλθ.  

 

Ειςθγθτισ : Ραςχάλθσ Κιςςοφδθσ 
 
Ερϊτθμα Αρ.: ΔΛΑΔΡ/ 20567/18.10.2005 του Υπουργείου ΕΣ.Δ.Δ.Α./  
 Διεφκυνςθσ Απλοφςτευςθσ Διαδικαςιϊν και  
 Ραραγωγικότθτασ. 
 
Ρερίλθψθ ερωτιματοσ:                     Αν πρόςωπα εφοδιαςμζνα με γενικό ι ειδικό πλθρεξοφςιο, 
                                            μποροφν να ςυμπλθρϊνουν και να υπογράφουν για  
                                            λογαριαςμό τρίτων υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του άρκρου 8  
                                            του Ν.1599/1986. 
 
 
 Επί του ωσ άνω ερωτιματοσ, με το οποίο από τθν αρμόδια υπθρεςία ηθτείται θ επανεξζταςθ του κζματοσ, για το οποίο 
ζχουν εκδοκεί οι γνωμοδοτιςεισ τθσ υπϋαρ. 461/1984, ατομικι των τότε Ν.Υ.Δ., και ςυγκεκριμζνωσ τθσ Νομικισ Διευκφνςεωσ του 
Υπουργείου Μεταφορϊν – Επικοινωνιϊν και θ υπϋ αρ. 639/1991 του Δϋ Τμιματοσ του Ν.Σ.Κ., (που ζχουν γίνει αποδεκτζσ από τθ 
Διοίκθςθ), λόγω παρελεφςεωσ ικανοφ χρόνου από τθν ζκδοςι τουσ και λόγω τθσ κατά τα τελευταία ζτθ καταβολισ προςπακειϊν 
για τθν απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν και τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν και των επιχειριςεων, ωσ και λόγω του 
γενικοτζρου ενδιαφζροντοσ, το Ν.Σ.Κ. εν Ολομελεία  γνωμοδότθςε ωσ ακολοφκωσ: 
 Λ. 1. Στο Νόμο 1599/1986 «Σχζςεισ Κράτουσ-Ρολίτθ, κακιζρωςθ νζου τφπου δελτίου ταυτότθτασ και άλλεσ διατάξεισ» 
(ΦΕΚ. Αϋ 75) ορίηονται, μεταξφ άλλων, τα εξισ: ϋΑρκρο  8. Υπεφκυνθ διλωςθ. 1. Γεγονότα ι ςτοιχεία που δεν αποδεικνφονται με 
το δελτίο ταυτότθτασ ι τα αντίςτοιχα ζγγραφα του άρκρ. 6, μπορεί νϋ αποδεικνφονται ενϊπιον κάκε αρχισ ι υπθρεςίασ του 
δθμόςιου τομζα με υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου που ςυντάςςεται ςε ειδικό ςφραγιςτό χαρτί αξίασ 100 δραχμϊν.  2.  
Ο τφποσ και το περιεχόμενο τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια κακορίηονται με κοινι 
απόφαςθ του Υπουργοφ Ρροεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ και Οικονομικϊν.  3.  Στοιχεία του δελτίου ταυτότθτασ που τυχόν ζχουν 
μεταβλθκεί δθλϊνονται υποχρεωτικά με υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ.2 του άρκρου αυτοφ.  Με ίδια διλωςθ μπορεί να 
αποδεικνφονται τα νζα ςτοιχεία , κακϊσ και το επάγγελμα και θ διεφκυνςθ κατοικίασ.  4.  Οι υπθρεςίεσ του δθμόςιου τομζα ςτισ 
οποίεσ υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ μποροφν να ελζγξουν τθν ακρίβειά τθσ με διαςταφρωςι τθσ με το αρχείο άλλων 
υπθρεςιϊν.  5.  Ειδικζσ διατάξεισ που κακορίηουν υποχρεωτικι απόδειξθ με οριςμζνο τρόπο εξακολουκοφν να ιςχφουν μζχρισ 
ότου εκδοκοφν οι αποφάςεισ κατά τθν παρ. 1 του άρκρ.10.» 
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 Σθμειϊνεται ότι με το άρκρο 2 παρ.2 τθσ Ρράξεωσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου τθσ 21.12.2001 (ΦΕΚ. Αϋ 288) 
καταργικθκε θ υποχρζωςθ υποβολισ τθσ υπεφκυνθσ δθλϊςεωσ ςε ςφραγιςτό χαρτί, θ οποία (διλωςθ) πλζον με βάςθ τθν 
διάταξθ αυτι μπορεί να ςυντάςςεται και ςε απλό (χαρτί).   Επίςθσ ςθμειϊνεται ότι τα, κατά το άρκρο 6 του ίδιου νόμου, ςτο 
οποίο παραπζμπει το άρκρο 8, αντίςτοιχα του δελτίου ταυτότθτασ ζγγραφα είναι για μεν τουσ ϋΕλλθνεσ πολίτεσ, τα δελτία 
ταυτότθτασ που ζχουν εκδοκεί βάςει του Ν.Δ. 127/1969, το διαβατιριο, θ προςωρινι βεβαίωςθ των αρμοδίων αρχϊν ότι ζχουν 
κατατεκεί δικαιολογθτικά για ζκδοςθ Δ.Τ., για δε τουσ αλλοδαποφσ το διαβατιριό τουσ ι άλλο ζγγραφο με το οποίο επιτρζπεται 
θ είςοδοσ ςτθ χϊρα, ωσ και θ άδεια παραμονισ τουσ ςτθν Ελλάδα. ϋΑρκρο 10. Ρεριοριςμόσ των δικαιολογθτικϊν. «1. 
Ριςτοποιθτικά ι άλλα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τισ κείμενεσ διατάξεισ για τθν διεκπεραίωςθ υποκζςεων των πολιτϊν 
από τισ υπθρεςίεσ του δθμόςιου τομζα, περιορίηονται ςτα απολφτωσ απαραίτθτα με αποφάςεισ του Υπουργοφ Ρροεδρίασ τθσ 
Κυβζρνθςθσ και του κατά περίπτωςθ αρμόδιου υπουργοφ που δθμοςιεφονται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.  Με τισ ίδιεσ 
αποφάςεισ ορίηονται ποια από τα πιςτοποιθτικά, δικαιολογθτικά κ.λπ που διατθροφνται δεν μποροφν να αντικαταςτακοφν με 
τθν υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8.  Για τα νομικά πρόςωπα του δθμόςιου τομζα οι αποφάςεισ εκδίδονται μετά από γνϊμθ 
του αρμόδιου νομικοφ προςϊπου.  2…..». ϋΑρκρο 22, όπωσ θ παράγρ. 6 αυτοφ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 2 παρ.13 του Ν. 
2479/1997 και το τελευταίο εδάφιο αυτισ προςτζκθκε με το άρκρο 20 παρ.6  του Ν. 2521/1997. «1….2….3….4….5…6. ϋΟποιοσ 
εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ των πράξεων αυτϊν ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτό του 
ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ, βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν, εάν το 
όφελοσ ι θ βλάβθ υπερβαίνουν το ποςό των 25.000.000 δραχμϊν.  Σε περίπτωςθ ανάκλθςθσ τθσ υπεφκυνθσ διλωςισ του 
εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ παρ.2 του άρκρου 227 του Ροινικοφ Κϊδικα.  Αρμόδιο για τθν εκδίκαςθ τθσ ανωτζρω 
κακουργθματικισ πράξεωσ είναι το Τριμελζσ Εφετείο.  7.  Υπάλλθλοσ που εν γνϊςει του παραλείπει τθν άμεςθ καταμινυςθ 
ψευδοφσ ι αναλθκοφσ  διλωςθσ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον ζξι μθνϊν.».  
      2. Στον Α.Κ. και ειδικότερα ςτο άρκρο 211 ορίηεται ότι: «Διλωςθ βοφλθςθσ από κάποιον (αντιπρόςωπο) ςτο 
όνομα άλλου (αντιπροςωπευόμενου) μζςα ςτα όρια  τθσ εξουςίασ αντιπροςϊπευςθσ ενεργεί αμζςωσ υπζρ και κατά του 
αντιπροςωπευόμενου.  Το αποτζλεςμα αυτό επζρχεται είτε θ διλωςθ γίνεται ρθτά ςτο όνομα του αντιπροςωπευόμενου είτε 
ςυνάγεται από τισ περιςτάςεισ ότι ζγινε ςτο όνομά του.  Θ διάταξθ αυτι εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ διλωςθ τθσ 
βοφλθςθσ απευκφνεται προσ τον αντιπρόςωπο.».   
  3.  Στον Ροινικό Κϊδικα και ειδικότερα ςτα άρκρα 45 και 46 αυτοφ ορίηονται τα εξισ:   Άρκρο 45.  
Συναυτουργοί. «Αν δφο ι περιςςότεροι τζλεςαν από κοινοφ αξιόποινθ πράξθ, κακζνασ τουσ τιμωρείται ωσ αυτουργόσ τθσ 
πράξθσ».  Άρκρο 46. Θκικόσ αυτουργόσ και άμεςοσ ςυνεργόσ. «-Με τθν ποινι του αυτουργοφ τιμωρείται επίςθσ: α) όποιοσ με 
πρόκεςθ προκάλεςε ςε άλλον τθν απόφαςθ να εκτελζςει τθν άδικθ πράξθ που διζπραξε, β) όποιοσ με πρόκεςθ παρζςχε άμεςθ 
ςυνδρομι ςτο δράςτθ κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ πράξθσ και ςτθν εκτζλεςθ τθσ κφριασ πράξθσ. 2. Πποιοσ με πρόκεςθ 
προκάλεςε ςε άλλον τθν απόφαςθ να τελζςει κάποιο ζγκλθμα με μοναδικό ςκοπό να τον καταλάβει ενϊ αποπειράται να τελζςει 
το ζγκλθμα ι ενϊ επιχειρεί αξιόποινθ προπαραςκευαςτικι του πράξθ και με τθ κζλθςθ να τον ανακόψει από τθν αποπεράτωςθ 
του εγκλιματοσ, τιμωρείται με τθν ποινι του αυτουργοφ μειωμζνθ ςτο μιςό». 
 ΛΛ.  Κατά τθν ενϊπιον τθσ Ολομελείασ ςυηιτθςθ επί τθσ ερμθνείασ των ωσ άνω διατάξεων, ενόψει και των 
διαλαμβανομζνων ςτισ προμνθςκείςεσ προγενζςτερεσ γνωμοδοτιςεισ του Ν.Σ.Κ., διαμορφϊκθκαν δφο γνϊμεσ».  
  Α. Γνϊμθ τθσ πλειοψθφίασ, που απαρτίςκθκε από τουσ Αντιπροζδρουσ  Γρ. Κρόμπα  και  Σπ. Σκουτζρθ  και  τουσ  
Νομικοφσ  Συμβοφλουσ  Ραςχ. Κιςςοφδθ, Κ. εντηεπζρθ, Βλ. Αςθμακόπουλο, Ευάγγ. Τριτά, Σπ. Δελλαπόρτα, Δθμ. 
Αναςταςόπουλο, Κρ. Μανωλι, Ραν. Κιοφςθ, Β. Σουλιϊτθ Χρ. Μπότςιο, Λωάν. Τρίαντο, Μιχ. Απζςςο, Αλ. Καραγιάννθ,  Θλ. 
Δροςογιάννθ, Λωάν. Διονυςόπουλο, Χρυς. Αυγερινοφ, Λωάν. Καραγιαννοποφλου, Ανδ. Χαρλαφτθ, Αντ. Κλαδιά, Στ. Δζτςθ, Μετ. 
Ανδροβιτςανζα και Νικ. Μουδάτςο, Νομικοφσ Συμβοφλουσ (ψιφοι είκοςι τζςςερισ -24), Από τισ διατάξεισ αυτζσ, προκφπτει, 
μεταξφ άλλων, με ςαφινεια κατά πρϊτο λόγο ότι διάφορα γεγονότα και ςτοιχεία που δεν περιλαμβάνονται και επομζνωσ δεν 
αποδεικνφονται με το δελτίο ταυτότθτασ ι το διαβατιριο ι των προςωρινι βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ ότι ζχουν κατατεκεί τα 
δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ δελτίου ταυτότθτασ ι ακόμθ από τθν άδεια ειςόδου ι παραμονισ ςτθν χϊρα αν πρόκειται για 
αλλοδαπό, είναι δυνατό να αποδεικνφονται ενϊπιον των αρχϊν και υπθρεςιϊν του δθμοςίου γενικά τομζα με υπεφκυνθ διλωςθ 
του ενδιαφερομζνου θ οποία ςυντάςςεται ςτον γνωςτό ειδικό τφπο ςφραγιςτοφ χαρτιοφ και τθν ακρίβεια τθσ οποίασ μποροφν 
να ελζγξουν οι υπθρεςίεσ όπου υποβάλλονται, χωρίσ παράλλθλα να κίγεται θ ιςχφσ των διατάξεων που κακορίηουν οριςμζνο 
υποχρεωτικό τρόπο αποδείξεωσ, μζχρισ ότου εκδοκοφν οι κοινζσ αποφάςεισ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 
Αποκζντρωςθσ και του κατά περίπτωςθ αρμοδίου, που αφενόσ κα περιορίςουν τα απαιτοφμενα για τθν διεκπεραίωςθ των 
υποκζςεων των πολιτϊν πιςτοποιθτικά ι δικαιολογθτικά ςτα απολφτωσ απαραίτθτα και αφϋ ετζρου κα ορίςουν ποια από αυτά 
μπορεί να αντικαταςτακοφν με τθν εν λόγω υπεφκυνθ διλωςθ.  Κφρωςθ μάλιςτα και οιονεί εγγφθςθ τθσ αλικειασ του 
περιεχομζνου τθσ δθλϊςεωσ και τθσ ακρίβειασ των γεγονότων και ςτοιχείων που αναγράφονται ςϋαυτι φαίνεται ότι αποτελοφν 
οι ποινζσ φυλακίςεωσ και κακείρξεωσ, ανάλογα με το επιδιωκόμενο όφελοσ ι βλάβθ, που απειλοφνται ςχετικά τόςο κατά του 
υπαιτίου όςο και κατά του υπαλλιλου που εν γνϊςει του παραλείπει τθν άμεςθ καταμινυςθ τθσ ψευδοφσ ι αναλθκοφσ 
δθλϊςεωσ, κατά τον βακμό βζβαια  τθσ ςυμμετοχισ εκάςτου, του αυτουργοφ δθλαδι, φυςικοφ ι θκικοφ, και του άμεςου ι 
απλοφ ςυνεργοφ . 
  2.  Από τισ ίδιεσ διατάξεισ προκφπτει επίςθσ, κατά δεφτερο λόγο, ότι  θ διλωςθ βουλιςεωσ ςτθν οποία προβαίνει 
κάποιοσ ωσ αντιπρόςωποσ άλλου μζςα ςτα όρια τθσ εξουςίασ προσ αντιπροςϊπευςθ, ενεργεί και παράγει ζννομα αποτελζςματα 
ςτο πρόςωπο του αντιπροςωπευομζνου είτε  θ διλωςθ γίνεται ρθτά είτε ςυνάγεται από τισ περιςτάςεισ ότι ζγινε ςτο όνομά του, 
μάλιςτα δε, όταν θ δικαιοπραξία που πρόκειται να επιχειρθκεί ςτο όνομα άλλου υποβάλλεται ςε ζγγραφο τφπο, ο αντιπρόςωποσ 
δικαιοφται να υπογράψει είτε με το όνομά του είτε με το όνομα του αντιπροςωπευομζνου, ενεργϊντασ, εννοείται,  πάντοτε 
ςφμφωνα με τθν καλι πίςτθ και τα χρθςτά ικθ και αποφεφγοντασ οποιαδιποτε καταχρθςτικι  άςκθςθ τθσ εξουςίασ προσ 
αντιπροςϊπευςθ, ο κεςμόσ τθσ οποίασ πρζπει να λεχκεί δεν είναι άγνωςτοσ οφτε ςτο δθμόςιο δίκαιο  (Λ. Δελθγιάννθσ,  «Θ 
πλθρεξουςιότθσ», ζκδ. 1991, ςελ. 5επ, Φ. Τςετςζκου, «Θ πλθρεξουςιότθτα», ζκδ. 1997, ςελ. 31επ., Ρ. Δαγτόγλου, Γενικό  
Διοικθτικό  Δίκαιο» αϋ, ζκδ. 1977, ςελ. 118-119,  Α.Ρ. 896/2005, 49/2005, Νόμοσ, 399/1996 Ελλ. Δικ. 39, 334, Εφ. Δωδ  84/2005, 
Νόμοσ, και 72/1998 Αρμ. 52, 1331). 
  3. Σθμειϊνεται, εξάλλου, ςε ό,τι αφορά τισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ότι πράγματι θ ανάλθψθ ατομικά εκ μζρουσ των 
δθλοφντων τθσ ευκφνθσ για τθν αλικεια και ακρίβεια των δθλουμζνων γεγονότων και ςτοιχείων οδθγεί ςτθ ςκζψθ ότι πρόκειται 
για υπόκεςθ ςτθν οποία δεςπόηει απολφτωσ το προςωπικό ςτοιχείο και θ οποία ςυνεπϊσ λόγω τθσ φφςεϊσ τθσ αυτισ 
διεκπεραιϊνεται νομίμωσ από μόνο τον ενδιαφερόμενο που υπζχει και τθν ανάλογθ ποινικι ευκφνθ, αν ςυντρζξει τζτοια 
περίπτωςθ.  Ρλθν, όμωσ, θ ςκζψθ αυτι είναι κατ’ αρχι μόνον βάςιμθ και κα ζλεγε κανείσ δικαιολογθμζνθ, κακ’ όςον προςεκτικι 
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παρατιρθςθ δείχνει ότι θ απειλι των ποινικϊν κυρϊςεων που κατ’ εξοχι προςδίδει ιδιαιτερότθτα και χαρακτθρίηει τισ 
υπεφκυνεσ δθλϊςεισ είναι κζμα που ανακφπτει και ςε ςχζςθ προσ τθν πλθρεξουςιότθτα που δίνεται ςτισ εν γζνει ςυναλλαγζσ, 
όταν γίνεται κακι και κακ’ υπζρβαςθ των ορίων τθσ χριςθ, χωρίσ ποτζ να τεκεί εν αμφιβόλω θ ςπουδαιότθτα και ςθμαςία τθσ 
και οφτε βζβαια να  αντιπροτακεί ιςχυριςμόσ για  αδυναμία εφαρμογισ των διατάξεων των άρκρων 45 και 46 του Ροινικοφ 
Κϊδικα περί ςυμμετοχισ, κακ’ ιν ςτιγμι μάλιςτα οι οικονομικζσ ςυναλλαγζσ είναι εκείνεσ που ςυνικωσ λόγω του χρθματικοφ 
αντικειμζνου τουσ και κατ’ επζκταςθ τθσ ςθμαςίασ τουσ παρουςιάηουν το μεγάλο κατά κανόνα ενδιαφζρον. Ενϊ, λοιπόν, είναι 
γεγονόσ και αναγνωρίηεται ανεπιφφλακτα από τθν επιςτιμθ και τθν νομολογία (Βλ. Λ. Δελθγιάννθ, όπου παραπάνω, ςελ. 11 και 
Καλ. Ραντελίδου «Θ αμετάκλθτθ πλθρεξουςιότθτα», ζκδ. 1987, ςελ. 32 επ. όπου και περαιτζρω παραπομπζσ, Γν. Ν.Σ.Κ. 416/1984 
και 639/1991) ότι ο κεςμόσ τόςο τθσ πλθρεξουςιότθτασ όςο και τθσ υπεφκυνθσ δθλϊςεωσ δθμιουργικθκαν από τον νομοκζτθ 
για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ ανάγκθσ διευκολφνςεωσ των ςυναλλαγϊν δι’ αντιπροςϊπου, ο οποίοσ κατ’ αρχι, ςχεδόν ανεξαίρετθ, 
είναι πρόςωπο τθσ εμπιςτοςφνθσ του αντιπροςωπευομζνου, κα ιταν άδικο και ςε κάκε περίπτωςθ άκρωσ αυςτθρό και 
ανεπιεικζσ να υποςτθριχκεί ότι το γενικϊσ ιςχφον ςε κάκε ζκφανςθ των ςυναλλαγϊν δεν ιςχφει ειδικά για τισ περιζχουςεσ δικεν 
προςωπικά ςτοιχεία υπεφκυνεσ δθλϊςεισ προσ τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και αρχζσ, μολονότι οφτε ςτθν νομοκεςία μνθμονεφονται 
μεταξφ των ανεπίδεκτων αντιπροςωπεφςεωσ ενεργειϊν  και οφτε  κακιερϊνεται οποιαδιποτε ρθτι γι αυτζσ απαγόρευςθ.  Και 
είναι μεν αλθκζσ ότι οι δφο γνωμοδοτιςεισ του Ν.Σ. Κράτουσ που προαναφζρκθκαν, οι υπ’ αρικμ. 416/1984 και 639/1991, 
ατομικι θ πρϊτθ των Ν.Υ.Δ. και του Δϋ Τμιματοσ θ δεφτερθ, υιοκετοφν τθν γνϊμθ ότι οι εν λόγω δθλϊςεισ, θ τελευταία από τισ 
οποίεσ ερμθνεφει τισ ίδιεσ όπωσ και εδϊ διατάξεισ, υπογράφονται από τον ίδιο τον δθλοφντα και δεν μπορεί να υπογραφοφν από 
τρίτα προσ αυτόν πρόςωπα εφοδιαςμζνα είτε με γενικό είτε με ειδικό πλθρεξοφςιο, πλθν όμωσ θ πάροδοσ μακροτάτου από τθν 
ζκδοςι τουσ χρόνου και θ αλματϊδθσ ζκτοτε αφξθςθ και ςυνάμα απλοποίθςθ των ςυναλλαγϊν, οικονομικϊν και κάκε φφςεωσ, 
με κακιζρωςθ μάλιςτα του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και τθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, που ςε τελευταία ανάλυςθ 
καταλείπουν ικανά περικϊρια καταδολιεφςεων, εάν δεν είναι καλόπιςτεσ, κακϊσ και οι καταβαλλόμενεσ ςυνεχείσ προςπάκειεσ 
εξυπθρετιςεωσ του πολίτθ και καταπολεμιςεωσ τθσ γραφειοκρατίασ, ζχουν ωσ αποτζλεςμα οι γνωμοδοτιςεισ αυτζσ να 
υπερκεραςκοφν από τα γεγονότα και ζτςι, με δεδομζνθ πλζον τθν ευρεία  χριςθ ςτισ ςυναλλαγζσ τθσ ευχερείασ υπογραφισ δι’ 
αντιπροςϊπου, ιδιαίτερα των δθλϊςεων που απευκφνονται προσ τισ Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ (ΔΟΥ) και τουσ 
Συμβολαιογράφουσ, να αποβάλουν μεγάλο μζροσ από τθν ςθμαςία τουσ και ιδθ να κεωροφνται δυςεφάρμοςτεσ και ελάχιςτα 
εξυπθρετικζσ του ςκοποφ ςτον οποίο οι ςχετικζσ διατάξεισ απζβλεψαν.  Θ προςπάκεια απλουςτεφςεωσ των διαδικαςιϊν, 
επομζνωσ και διευκολφνςεωσ,  χωρίσ κανζνα κίνδυνο, των ςυναλλαγϊν με τθν δθμόςια διοίκθςθ, οδθγεί ςτθν άποψθ, που 
υιοκετεί θ πλειοψθφία, κατά τθν οποία τισ εν λόγω δθλϊςεισ μποροφν να υπογράφουν και τρίτα πρόςωπα εκτόσ του 
ενδιαφερομζνου, είτε ςτα πλαίςια  εντολισ για τον χειριςμό και διεκπεραίωςθ κάποιασ υποκζςεωσ, αςτικισ ι άλλθσ φφςεωσ, για 
τθν οποία δίνεται θ ςχετικι πλθρεξουςιότθτα και ςτο βακμό βζβαια που κάτι τζτοιο επιβάλλεται ι κρίνεται αναγκαίο,  είτε ωσ 
απολφτωσ ειδικι και ςυγκεκριμζνθ εντολι για υπογραφι υπεφκυνθσ δθλϊςεωσ, ανεξάρτθτα και χωρίσ ςφνδεςθ προσ 
οποιαδιποτε υπόκεςθ, οπότε ςτο πλθρεξοφςιο ζγγραφο κακορίηεται με ακρίβεια το περιεχόμενό τθσ, το ποιόσ δε κα φζρει τθν 
ποινικι ευκφνθ τθσ παρ.6 του άρκρου 22 του ωσ άνω νόμου είναι κζμα πραγματικό, εξαρτϊμενο από το αν ο πλθρεξοφςιοσ 
ενιργθςε ςτα πλαίςια τθσ δοκείςασ εντολισ ι κακ’ υπζρβαςθ αυτισ.  
  Β.  Γνϊμθ τθσ μειοψθφίασ, που απαρτίςκθκε από τον Ρρόεδρο  Κ. Μπακάλθ, τουσ Αντιπροζδρουσ, Κ. Βολτι, Γ. 
Ρουλάκο, Λ. Ρράςινο, και τουσ Νομικοφσ Συμβοφλουσ Ν. Κατςίμπα, Χρ. Κωμόπουλο, Δ. Ραπαγεωργόπουλο, Φ. Γεωργακόπουλο, 
Βλ. Βοφκαλθ, Ρ. Τριανταφυλλίδθ,  Αςθμ. οδοκάλλθ, (ψιφοι ζνδεκα 11). 
 1. Εν πρϊτοισ παρατθρείται ότι θ αναμφιςβιτθτθ αυτονομία του διοικθτικοφ δικαίου, ςε ςχζςθ προσ το ιδιωτικό 
δίκαιο (Βλ. G. Dupuis, M.J. Guedon, P. Chretien, Droit Administratif, 7e ed, ςελ. 48)  δεν επιτρζπει, κατϋ αρχιν, τθν άνευ άλλου 
τινόσ μεταφορά ρυκμίςεων του αςτικοφ δικαίου ςε ςχζςεισ του διοικθτικοφ, μολονότι δεν αποκλείεται θ κατά ςυγκεκριμζνθ 
περίπτωςθ  εφαρμογι κανόνων του ιδιωτικοφ δικαίου  ςε ςχζςεισ του διοικθτικοφ δικαίου, είτε κατά ρθτι παραπομπι του 
νόμου είτε κατά ςυμπλθρωματικι εφαρμογι ςτο βακμό και ςτο μζτρο που τοφτο ςυμβιβάηεται προσ τθ ρυκμιςτζα ςχζςθ 
δθμοςίου δικαίου. 
 2.  Στθν ερευνϊμενθ ςτθν παροφςα υπόκεςθ ςχζςθ επιςθμαίνεται ότι ςτισ διατάξεισ που ρυκμίηουν τθν υποβολι 
υπεφκυνθσ δθλϊςεωσ δεν προβλζπεται δυνατότθτα αντιπροςωπεφςεωσ.  Αντικζτωσ, ρθτϊσ ορίηεται ςτο άρκρο 8 παρ. 1 του Ν. 
1599/1986, ότι θ διλωςθ υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο και αφορά ςε γεγονότα και ςτοιχεία που δεν προκφπτουν από 
τθν ταυτότθτά του (κ.λπ) για τθν αλικεια και ακρίβεια των οποίων υφίςταται ατομικι ευκφνθ του δθλοφντοσ.  Ο χαρακτιρασ 
δθλαδι τθσ υπεφκυνθσ δθλϊςεωσ είναι ςαφϊσ προςωποπαγισ.  Τοφτο επιβεβαιϊνεται περαιτζρω από το γεγονόσ ότι θ 
αξιοπιςτία τθσ υπεφκυνθσ δθλϊςεωσ ενιςχφεται με τθ κζςπιςθ ςτθν παρ.6, του άρκρου 22 του ίδιου νόμου, ποινικισ, δθλ. 
άμεςθσ, προςωπικισ και αμεταβίβαςτθσ ευκφνθσ εισ βάροσ του ψευδϊσ ι ανακριβϊσ δθλοφντοσ.  
   3. Ανεξαρτιτωσ τοφτων κα πρζπει να υπογραμμιςκεί ότι θ πλθρεξουςιότθτα είναι απλϊσ θ δικαιοπραξία με τθν οποία 
παρζχεται ςε τρίτο πρόςωπο θ εξουςία τθσ αντιπροςωπεφςεωσ (ΑΚ.216).  Θ αντιπροςϊπευςθ, περαιτζρω, είναι θ εξουςία που 
αναγνωρίηεται από το δίκαιο ςε οριςμζνο πρόςωπο και ςυνίςταται ςε διάπλαςθ εννόμων ςχζςεων άλλου προςϊπου.  Ππωσ 
προκφπτει από τθ διάταξθ  του άρκρου 211 παρ.1 του ΑΚ,  θ αντιπροςϊπευςθ είναι δυνατι μόνο ςε διλωςθ βουλιςεωσ προσ 
κατάρτιςθ δικαιοπραξίασ, ενδεχομζνωσ δε και ςε ςυγκεκριμζνεσ υλικζσ πράξεισ (ίδ. αντί άλλων Α. Γεωργιάδθ, «Γεν. Αρχαί, Βϋ 
ζκδοςθ. παρ.46, ςελ. 497 επ).  Ωσ εκ τοφτου, ο κεςμόσ τθσ αντιπροςωπεφςεωσ υπό πλθρεξουςίου δεν είναι δυνατόν να 
εφαρμοςκεί για τθ βεβαίωςθ ςχζςεων ι πραγματικϊν περιςτατικϊν,  τα οποία ο τρίτοσ μόνο, εάν είχε ιδία άμεςθ ι ζμμεςθ 
αντίλθψθ, ωσ μάρτυρασ και υπό ιδία ευκφνθ, είναι δυνατόν να  βεβαιϊςει.  
    4. Εξ άλλου, είναι γεγονόσ αναμφιςβιτθτο ότι θ κατάργθςθ με το άρκρο 2 παρ.2 τθσ Ρράξεωσ Νομοκετικοφ 
Ρεριεχομζνου τθσ 21.12.2001 (ΦΕΚ. Αϋ 288), τθσ υποχρεϊςεωσ υποβολισ τθσ υπεφκυνθσ δθλϊςεωσ ςε ςφραγιςτό χάρτθ όχι 
μόνο διευκόλυνε τισ ςυναλλαγζσ, εφόςον θ ανεφρεςθ του ςφραγιςτοφ χάρτθ, ιδίωσ ςτθν αλλοδαπι, ιταν προδιλωσ δυςχερισ ι 
αδφνατθ και θ παράβαςθ του νόμου περί χαρτοςιμου ςυνεπαγόταν το απαράδεκτο τθσ δθλϊςεωσ, αλλά επί πλζον  κατζςτθςε 
ουςιαςτικϊσ και για τθ ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ χωρίσ αντικείμενο τθν προςφυγι ςτο κεςμό τθσ αντιπροςωπεφςεωσ – και αν 
ακόμθ τοφτο κεωρθκεί ωσ νομικϊσ ανεκτό, δεδομζνου ότι θ δυνατότθτα υπεφκυνθσ δθλϊςεωσ επί απλοφ χάρτθ κακιςτά μάταιθ 
τθν τιρθςθ τθσ πλζον ςφνκετθσ διαδικαςίασ τθσ παροχισ πλθρεξουςιότθτασ προσ αντιπροςϊπευςθ. 
  5. Τζλοσ, όπωσ προαναφζρκθκε,  θ αξιοπιςτία τθσ υπεφκυνθσ δθλϊςεωσ και, κατά ςυνζπεια,  θ διατιρθςθ αλϊβθτθσ 
τθσ πρακτικισ τθσ αξίασ ςτισ ςυναλλαγζσ ςτθρίηεται και ςτο γεγονόσ ότι κεςπίηεται άμεςθ και προςωπικι ευκφνθ του δθλοφντοσ.  
Ωσ ανάλθψθ δε τθσ ποινικισ ευκφνθσ πρζπει να νοθκεί θ από τον υπογράφοντα τθ διλωςθ ευκφνθ του αυτουργοφ (φυςικοφ 
αυτουργοφ) και όχι του ςυμμετόχου με τθ μορφι του θκικοφ αυτουργοφ, κατά τισ ζννοιεσ του άρκρου 46 του Ρ.Κ. (Οράτε τθν 
Γνωμ Ν.ΥΔ. 461/1984 και Ν.Σ.Κ. 639/1991). Άλλωσ είναι πρόδθλοσ, ο κίνδυνοσ να απομειωκεί θ αξιοπιςτία αυτι με τθ διάχυςθ 
και τθ διαςπορά και τθν εν τοισ πράγμαςι αποδυνάμωςθ τθσ ποινικισ ευκφνθσ, με τθ μεςολάβθςθ τρίτου προςϊπου, που δεν 
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ζχει ιδία αντίλθψθ και ιδία ευκφνθ, ςτθ διαδικαςία βεβαιϊςεωσ πραγματικϊν ςχζςεων και περιςτατικϊν. Ο κίνδυνοσ αυτόσ 
κακίςταται ακόμθ πιο ζντονοσ επί γενικισ πλθρεξουςιότθτασ (οριοκζτθςθ τθσ οποίασ ζναντι τθσ ειδικισ δεν είναι in abstacto 
ευχερισ) , εφόςον, εάν δεν παρατίκενται ςε αυτι ςυγκεκριμζνα πραγματικά περιςτατικά ι ςχζςεισ που κα πρζπει να δθλωκοφν, 
ο μεν εξουςιοδοτϊν ευχερϊσ κα δφναται να αποποιθκεί κάκε ευκφνθ για τθ διλωςθ του πλθρεξουςίου, ο δε πλθρεξοφςιοσ ι δεν 
κα αναλαμβάνει τθν ευκφνθ τθσ δθλϊςεωσ, κατάλθξθ θ οποία  αναιρεί τθν πρακτικι αξία τθσ πλθρεξουςιότθτασ, ι, εάν προβεί 
ςτθ διλωςθ, κα εκκζτει εαυτόν ςε κίνδυνο ποινικϊν διϊξεων, όπωσ δζχεται και θ πλειοψθφία.  
 6.  Με βάςθ τα προαναπτυχκζντα, κατά τθ γνϊμθ αυτι, από τθ ςαφι γραμματικι και τελολογικι ερμθνεία των 
προπαρατεκειςϊν διατάξεων ςυνάγεται χωρίσ αμφιβολία ότι λόγω τθσ ιςχφουςασ γενικισ και απόλυτθσ απαγορεφςεωσ οι 
υπεφκυνεσ δθλϊςεισ πρζπει να υπογράφονται από τουσ ίδιουσ τουσ δθλοφντεσ, μθ επιτρεπομζνθσ τθσ υπογραφισ αυτϊν από 
τρίτα πρόςωπα, αςχζτωσ αν αυτά κατζχουν και επικαλοφνται γενικό ι ειδικό πλθρεξοφςιο, δεδομζνου, πζραν τοφτων, ότι δεν 
πρόκειται για κατάρτιςθ δικαιοπραξίασ, ςτθν οποία και μόνο χωρεί αντιπροςϊπευςθ. 
 ΛΛΛ. Κατϋ ακολουκία των προεκτεκζντων, ςτο υποβλθκζν ερϊτθμα κατά τθν κρατιςαςα ςτθν Ολομζλεια του Ν.Σ.Κ. ωσ 
άνω, γνϊμθ, προςικει θ απάντθςθ ότι, πρόςωπα εφοδιαςμζνα με πλθρεξοφςιο ειδικό για τθν διεκπεραίωςθ μιασ υποκζςεωσ και 
ςτα πλαίςια αυτισ μποροφν να ςυμπλθρϊνουν και να υπογράφουν για λογαριαςμό τρίτων υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του άρκρου 8 
του Ν.1599/1986.  Τζτοιεσ δθλϊςεισ, επίςθσ, πολφ περιςςότερο, μποροφν να υπογράφουν και πρόςωπα που χωρίσ να 
ςυνδζονται ι να ζχουν ςχζςθ με τον χειριςμό οποιαςδιποτε υποκζςεωσ, εξουςιοδοτοφνται ειδικά για τον ςκοπό αυτό και ςτο 
ςχετικό (ειδικό) πλθρεξοφςιο αναγράφεται επακριβϊσ το περιεχόμενο των δθλϊςεων που πρόκειται να υπογράψουν.- 
 
      Κ Ε Ω  Θ Κ Θ Κ Ε                    Ο Ειςθγθτισ 
    Ακινα, 19 Δεκεμβρίου 2005 

 Ο  Ρρόεδροσ   Ραςχάλθσ Κιςςοφδθσ  
       Νομικόσ  Σφμβουλοσ του Κράτουσ 
 
        Κων/νοσ Ε. Μπακάλθσ 
  Ρρόεδροσ του Ν.Σ.Κ. 
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Γνωμοδότθςθ Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ αρικ. 495/2004 
 
ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 
ΥΡΟΥΓΟΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑΣ & ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ 
ΝΟΜΛΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛ ΛΟ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΘΣΘ υπ αρ . 495/2004 
ΤΟΥ ΝΟΜΛΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ 
Γ ' ΤΜΘΜΑΤΟΣ Συνεδρίαςθ τθσ 19θσ Οκτωβρίου 2004 
 
Σφνκεςθ : 
Ρρόεδροσ : Γεϊργιοσ Ρουλάκοσ , Αντιπρόεδροσ του Ν . Σ . Κ . 
Μζλθ : Ρ , Κιςςοφδθσ , Νικ . Κατςίμπασ , Νικ . Μαυρίκασ ,Βλ . Αςθμακόττουλασ , Φ Γεωργακόπουλοσ , Κρ . Μανωλισ , Ρ . 
Τριανταφυλλίδθσ , Νομικοί Σφμβουλοι του Κράτουσ . 
Ράρεδροι 
( γνϊμεσ χωρίσ ψιφο ): Νικόλαοσ Λ . Δαςκαλαντωνάκθσ 
Ειςθγθτισ : Νικόλαοσ Λ . Δαςκαλαντωνάκθσ 
 
Ερϊτθμα : Αρικμ . πρωτ . ΔIΣΚΡΟ / Φ .22/ οικ . 13548/16.6.2004 
ζγγραφο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν , Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ . 
 
Ρερίλθψθ Ερωτιματοσ : α . Αν οι μεταφράςεισ των μεταφραςτϊν - πτυχιοφχων του Λονίου Ρανεπιςτθμίου , κατά τθν αλθκι 
ζννοια των διατάξεων του Ρ . Δ . 169/2002, είναι υποχρεωτικά αποδεκτζσ από τθ Διοίκθςθ κατ ' ανάλογθ εφαρμογι των άρκρων 
52 και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων και τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 11 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ ( Ν . 
2690/1999). 
β . Αν οι μεταφραςτζσ - πτυχιοφχοι του Λονίου Ρανεπιςτθμίου , βάςει του Ρ . Δ . 169/2002, δικαιοφνται να προβαίνουν ςτθν 
επικφρωςθ αντιγράφων εγγράφων , κατά τθν ζννοια των διατάξεων του άρκρου 52 του Κϊδικα περί Δικθγόρων και τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 11 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ , είτε ςτθν επικφρωςθ κατά τθν ζννοια του άρκρου 19 του 
Οργανιςμοφ του Υπουργείου Εξωτερικϊν ( Ν .2594/1998) και τθσ Φ 093/3/ ΑΣ 1856 αποφάςεωσ του Υπουργοφ Εξωτερικϊν . 
γ . Αν οι μεταφράςεισ των μεταφραςτϊν - πτυχιοφχων του Λονίου Ρανεπιςτθμίου , βάςει του Ρ . Δ . 169/2002, είναι ζγγραφα 
περαιτζρω επικυρϊςιμα από διοικθτικζσ αρχζσ , όπωσ αυτζσ τθσ Μεταφραςτικισ Υπθρεςίασ του Υπουργείου Εξωτερικϊν 
ςφμφωνα με τθν 335/2002 γνωμοδότθςθ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ . 
 
Σχετικά με το ερϊτθμα αυτό το Νομικό Συμβοφλιο του Κράτουσ γνωμοδότθςε ωσ ακολοφκωσ : 
1. Α . Το Ρ . Δ . 169/2002 «Επαγγελματικι κατοχφρωςθ των πτυχιοφχων Μεταφραςτϊν και των πτυχιοφχων Διερμθνζων του 
Τμιματοσ Ξζνων Γλωςςϊν , Μετάφραςθσ και Διερμθνείασ του Λονίου Ρανεπιςτθμίου» ( ΦΕΚ . Α ' 156), το οποίο ζχει ωσ νόμιμο 
εξουςιοδοτικό ζρειςμα τθ διάταξθ τθσ παρ .6 του άρκρου 6 του Ν . 1268/1982 ( ΦΕΚ . Α ' 87), όπωσ το άρκρο αυτό 
τροποποιικθκε με τα άρκρα 48 παρ .1 του Ν . 1404/1983 ( ΦΕΚ . Α ' 173) και 15 παρ .2α του Ν . 2640/1998 ( ΦΕΚ . Α ' 206), ορίηει 
ςτο άρκρο 1 ότι : « 1. Οι πτυχιοφχοι του Τμιματοσ Ξζνων Γλωςςϊν , Μετάφραςθσ και Διερμθνείασ του Λονίου Ρανεπιςτθμίου με 
ειδίκευςθ τθν μετάφραςθ ι τθ διερμθνεία , οι οποίοι ορίηονται αντιςτοίχωσ και ωσ «πτυχιοφχοι μεταφραςτζσ» ι «πτυχιοφχοι 
διερμθνείσ» , ζχουν , ωσ εξειδικευμζνοι επιςτιμονεσ όλα τα εφόδια και τθ δυνατότθτα ( ι ) τθσ μεταφοράσ , μζςω τθσ τεχνικισ τθσ 
μετάφραςθσ ι τθσ διερμθνείασ , κάκε είδουσ κειμζνων ι ομιλιϊν , ιδίωσ δε από άποψθ τεχνικισ , νομικισ , οικονομικισ ι 
πολιτικισ από τθν ελλθνικι γλϊςςα προσ μια ι περιςςότερεσ από τισ άλλεσ γλϊςς ε σ τισ οποίεσ διδάχτθκαν υποχρεωτικϊσ κατά 
τθ φοίτθςθ τουσ ι και αντιςτρόφωσ και (II ) τθσ αντιμετϊπιςθσ ταχφτατα και αποτελεςματικά προβλθμάτων τεκμθρίωςθσ 
αναλόγωσ των αναγκϊν που προκφπτουν κάκε φορά . Ειδικότερα οι πτυχιοφχοι μεταφραςτζσ ζχουν ωσ κφρια επαγγελματικι 
εναςχόλθςθ τθ μετάφραςθ ςε όλα τα διαδικαςτικά ςτάδια αυτισ ι και ζκδοςθ οποιωνδιποτε εγγράφων ( δθμοςίων και 
ιδιωτικϊν ) ι άλλων κειμζνων για λογαριαςμό οποιαςδιποτε δθμόςιασ αρχισ ι τρίτου , ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία 
ευκυνόμενοι για τθν εγκυρότθτα του περιεχομζνου τουσ και τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ερευνθτικζσ ομάδεσ για τθ μελζτθ και ζρευνα 
κεμάτων που ςχετίηονται με τθ μετάφραςθ , είτε ωσ νοθματικι διαδικαςία , είτε ωσ τελικό αποτζλεςμα . Αντιςτοίχωσ , οι 
πτυχιοφχοι διερμθνείσ ζχουν ωσ κφρια επαγγελματικι εναςχόλθςθ τθ διερμθνεία , όπου και όταν αυτι κρίνεται απαραίτθτθ , και 
τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ερευνθτικζσ ομάδεσ για τθ μελζτθ και ζρευνα κεμάτων που ςχετίηονται με τθ διερμθνεία , είτε ωσ 
νοθματικι διαδικαςία , είτε ωσ αποτζλεςμα .  
-2. α ) Οι πτυχιοφχοι μεταφραςτζσ και οι πτυχιοφχοι διερμθνείσ ζχουν τθν δυνατότθτα να παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςε φορείσ 
του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ τομζα ι ωσ ελεφκεροι επαγγελματίεσ ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ . 
β ) Ειδικότερα ζχουν τθ δυνατότθτα να παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ όπωσ ο Οργανιςμόσ Θνωμζνων 
Εκνϊν , θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ , το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ , θ UNESCO, ο ΟΟΣΑ , το ΝΑΤΟ , ςε εκνικοφσ φορείσ του δθμοςίου και 
ιδιωτικοφ τομζα όπωσ οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ , ο ΕΟΤ , τα δικαςτιρια , τα μζςα ενθμζρωςθσ , οι δθμοςιογραφικοί οργανιςμοί , τα 
διεκνι πρακτορεία ειδιςεων , οι εκδοτικοί οίκοι και οι διεκνείσ ςυνεδριακζσ οργανϊςεισ» . 
Β . Ο Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ , που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του Ν . 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ 
Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» ( ΦΕΚ . Α '45), ορίηει ςτο υπό τον τίτλο «Ρεδίο εφαρμογισ των διατάξεων του Κϊδικα» όρκρο 1 
ότι : «Οι διατάξεισ του Κϊδικα αυτοφ εφαρμόηονται ςτο Δθμόςιο , ςτουσ οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και ςτα άλλα 
νομικά πρόςωπα δθμόςιου δικαίου» και ςτο άρκρο 11 ορίηει τα εξισ : « -1 ......... -2. Τθν επικφρωςθ αντιγράφου από το 
πρωτότυπο , ι από το ακριβζσ αντίγραφο τθσ αρχισ που εξζδωςε το πρωτότυπο , μπορεί να ηθτιςει ο ενδιαφερόμενοσ από 
οποιαδιποτε διοικθτικι αρχι , δικθγόρο ι ςυμβολαιογράφο ,,.. -3. Οι διοικθτικζσ αρχζσ οφείλουν να δζχονται επικυρωμζνα 
αντίγραφα πιςτοποιθτικϊν , βεβαιϊςεων ι άλλων δικαιολογθτικϊν ςτοιχείων . Τα αντίγραφα αυτά , όπωσ και εκείνα που 
ςυνοδεφονται από τθν , κατά τθν παρ . 5 του άρκρου 3, υπεφκυνθ διλωςθ , γίνονται δεκτά , όπωσ το πρωτότυπο» . 
Γ . Ο Οργανιςμόσ του Υπουργείου Εξωτερικϊν , που κυρϊκθκε ωσ Κϊδικασ με τα άρκρο πρϊτο του Ν . 2594/1998 ( ΦΕΚ . Α ' 62), 
ορίηει ςτο άρκρο 2 ότι : «Στθν αρμοδιότθτα του Υπουργείου Εξωτερικϊν ανικουν ιδίωσ : 1.... 27. Θ επίςθμθ μετάφραςθ κειμζνων 
διεκνϊν ςυμβάςεων , ςυνκθκϊν και άλλων διεκνϊν πράξεων , εγγράφων ελλθνικϊν και ξζνων δθμοςίων υπθρεςιϊν , θ 
μετάφραςθ και θ επικφρωςθ εγγράφων των ελλθνικϊν αρχϊν που προορίηονται για τισ ελλθνικζσ και ξζνεσ αρχζσ ςτο εξωτερικό , 
θ επικφρωςθ τθσ υπογραφισ των εντεταλμζνων οργάνων των διπλωματικϊν και προξενικϊν αρχϊν ςτθν Ελλάδα επί εγγράφων 
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τουσ , που προορίηονται για τισ ελλθνικζσ υπθρεςίεσ . 28... » και ςτο άρκρο 19 ότι : « -1. Συνιςτάται ςτο Υπουργείο Εξωτερικϊν 
Μεταφραςτικι Υπθρεςία , αποτελοφμενθ από γραφεία ςτθν κεντρικι και τισ περιφερειακζσ υπθρεςίεσ και υπαγόμενθ ςτθ Γενικι 
Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ . - 2. Σκοπόσ τθσ Μεταφραςτικισ Υπθρεςίασ είναι θ ζγκυρθ μετάφραςθ δθμόςιων και ιδιωτικϊν εγγράφων 
και άλλων κειμζνων , θ επικφρωςθ αυτϊν , κακϊσ και των εγγράφων που εκδίδονται ςτθν Ελλάδα από τισ ξζνεσ διπλωματικζσ και 
προξενικζσ αρχζσ , θ επικφρωςθ των - υπογραφϊν των Ελλινων υπθκόων επί παντόσ κειμζνου , πλθν των πλθρεξουςίων , εφόςον 
αυτοί υπογράφουν ενϊπιον του αρμόδιου υπαλλιλου των γραφείων τθσ Μεταφραςτικισ Υπθρεςίασ , κακϊσ και θ παροχι πάςθσ 
φφςεωσ μεταφραςτικϊν υπθρεςιϊν . -3. Τα Μεταφραςτικά Γραφεία χρθςιμοποιοφν ιδιϊτεσ ωσ μεταφραςτζσ από πίνακα που 
καταρτίηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Εξωτερικϊν από τουσ επιτυχόντεσ ςε ειδικι γραπτι δοκιμαςία ... -4 ...... -5 ...... -6 ....... -
7. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εξωτερικϊν κακορίηονται ειδικότερα κζματα οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ Μεταφραςτικισ 
Υπθρεςίασ .-8 ...... -9...... Ρεραιτζρω , με τθν εξουςιοδότθςθ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 19 του Οργανιςμοφ του Υπουργείου 
Εξωτερικϊν εκδόκθκε θ υπ ' αρικμ . Φ .093/3/ ΑΣ 1856/30,4-19.5.1998 απόφαςθ του Υπουργοφ Εξωτερικϊν «οργάνωςθ και 
λειτουργία τθσ Μεταφραςτικισ Υπθρεςίασ του Υπουργείου Εξωτερικϊν» ( ΦΕΚ . Β ' 478), ςτθν οποία ορίηεται ότι : «Θ 
μεταφραςτικι Υπθρεςία μεταφράηει και επικυρϊνει ζγγραφα πολιτϊν και Δθμοςίων Υπθρεςιϊν ςε (34) γλϊςςεσ ... και 
κατανζμει τισ εργαςίεσ τθσ ωσ εξισ :... -3. «Τμιμα επικυρϊςεων» το οποίο επικυρϊνει το γνιςιο τθσ υπογραφισ των 
εντεταλμζνων οργάνων ςε ζγγραφα που εκδίδονται από όλεσ τισ Ελλθνικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ , τθρϊντασ ειδικό Αρχείο με 
δείγματα υπογραφϊν , τα οποία ενθμερϊνονται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα , κακϊσ επίςθσ ελλινων και ξζνων υπθκόων . 
Επίςθσ επικυρϊνει τισ υπογραφζσ των διαπιςτευμζνων υπαλλιλων όλων των ξζνων Διπλωματικϊν Αρχϊν ςτθν Ελλάδα , κακϊσ 
και φωτοαντιγράφων που ζχουν εκδοκεί από Δθμόςια , Δθμοτικι ι Κοινοτικι Αρχι και ξενόγλωςςων εγγράφων , εφόςον φζρουν 
τθν Κεϊρθςθ τθσ Σφμβαςθσ τθσ Χάγθσ ι Ρροξενικι Κεϊρθςθ Ελλθνικϊν Αρχϊν ...... ΜΕΤΑΦΑΣΤΕΣ . -1. Θ Μεταφραςτικι 
Υπθρεςία χρθςιμοποιεί ιδιϊτεσ μεταφραςτζσ βάςει πίνακοσ , .... Πλεσ αι μεταφράςεισ δακτυλογραφοφνται ςε χαρτιά Α 4, που 
φζρει τον τίτλο του Υπουργείου ςτθν ελλθνικι , αγγλικι και γαλλικι γλϊςςα ..... Θ Μεταφραςτικι Υπθρεςία επικυρϊνει το 
γνιςιο τθσ υπογραφισ του μεταφραςτι , τον οποίο χρθςιμοποιεί θ Υπθρεςία μασ και ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν απόδοςθ 
τθσ μετάφραςθσ ... » . 
Δ . Εξ άλλου , ο Κϊδικασ περί Δικθγόρων , που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του Ν . Δ . 3026/1954 «Ρερί του Κωδικόσ των 
δικθγόρων» ( ΦΕΚ . Α ' 235), ορίηει ςτο άρκρο 52 ότι : « -1. Ο Δικθγόροσ ζχει το δικαίωμα να εκδίδθ επικεκυρωμζνα υπ ' αυτοφ 
αντίγραφα των παρ’  αυτϊ υπαρχόντων παντόσ είδουσ εγγράφων , ων υπεφκυνοσ περί τθσ ακριβείασ αυτϊν . - 2. Τα τοιαφτα 
αντίγραφα ζχουςι πλιρθ ιςχφν αντιπεφωνθμζνου εγγράφου . -3. Δθμόςιοσ υπάλλθλοσ ( δικαςτισ , διοικθτικόσ , ςτρατιωτικόσ , 
αςτυνομικόσ κλττ ), αρνοφμενοσ να δεχκι και ςεβαςκι τοιοφτον αντίγραφον τιμωρείται : α ) επί παραβάςει κακικοντοσ 
αυτεπαγγζλτωσ ι τθ εγκλιςει του οικείου Δικθγορικοφ Συλλόγου και β ) πεικαρχικϊσ τουλάχιςτον δια προςωρινισ παφςεωσ» , 
ενϊ ςτο άρκρο 53 του ίδιου Κϊδικα ορίηεται ότι : «Μεταφράςεισ των εν τθ ξζνθ γλϊςςθ ςυντεταγμζνων εγγράφων , γενάμεναι 
υπό Δικθγόρων , λαμβάνονται υποχρεωτικϊσ υπ ' όψιν , εφ ' όςον ςυνοδεφονται υπό του μεταφραςκζντοσ εγγράφου , φζροντοσ 
επ ' αυτοφ χρονολογθμζνθν και ενυπόγραφον του μεταφράςαντοσ δικθγόρου βεβαίωςιν , ότι θ μετάφραςισ αφορά αυτό τοφτο το 
ζγγραφον . Αι μεταφράςεισ ιςχφουν ωσ τα αντίγραφα κατά το άρκρον 52 » . 
II . Κατά τθ ςυηιτθςθ ενϊπιον του Τμιματοσ επί του πρϊτου ςκζλουσ του ερωτιματοσ διατυπϊκθκαν δφο γνϊμεσ : 
α . Γνϊμθ τθσ πλειοψθφίασ , που απαρτίςκθκε από τον Ρρόεδρο του Τμιματοσ Γ . Ρουλάκο , Αντιπρόεδρο του Ν . Σ . Κ ., και τουσ 
Νομικοφσ Συμβοφλουσ Ρ . Κιςςοφδθ , Νικ . Μαυρίκα , Βλ . Αςθμακόπουλο , Φ . Γεωργακόπουλο , Κρ . Μανωλι και Ρ . 
Τριανταφυλλίδθ ( ψιφοι επτά ), τθν οποία υποςτιριξε και ο ειςθγθτισ Ράρεδροσ Νικ . Δαςκαλαντωνάκθσ ( ςυμβουλευτικι 
γνϊμθ άνευ ψιφου ): 
Από τισ διατάξεισ που ζχουν προαναφερκεί προκφπτουν τα ακόλουκα : Το Ρ . Δ . 169/2002, το οποίο κακορίηει τα επαγγελματικά 
δικαιϊματα των πτυχιοφχων μεταφραςτϊν και των πτυχιοφχων διερμθνζων του Τμιματοσ Ξζνων Γλωςςϊν , Μετάφραςθσ και 
Διερμθνείασ του Λονίου Ρανεπιςτθμίου , ορίηει , μεταξφ άλλων , ότι οι πτυχιοφχοι μεταφραςτζσ ζχουν ωσ κφρια επαγγελματικι 
εναςχόλθςθ τθ μετάφραςθ ςε όλα τα διαδικαςτικά ςτάδια αυτισ ι και τθν «ζκδοςθ οποιωνδιποτε εγγράφων ( δθμοςίων και 
ιδιωτικϊν ) ι άλλων κειμζνων» για λογαριαςμό οποιαςδιποτε δθμόςιασ αρχισ ι τρίτου , ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία , 
ευκυνόμενοι για τθν εγκυρότθτα ταυ περιεχομζνου τουσ , κακϊσ και ότι ζχουν τθν δυνατότθτα να παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ 
ςε φορείσ του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ τομζα ι ωσ ελεφκεροι επαγγελματίεσ ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ . Από 
τισ διατάξεισ όμωσ του Ρ . Δ . 169/2002 δεν προκφπτει ότι οι μεταφράςεισ των πτυχιοφχων μεταφραςτϊν γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτζσ από τθ Διοίκθςθ ςε κάκε περίπτωςθ που απαιτείται θ υποβολι μεταφράςεωσ από ενδιαφερόμενο πρόςωπο , αλλά 
γίνεται παραπομπι ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία . Ρεραιτζρω , υποχρζωςθ τθσ Διοικιςεωσ να λαμβάνει υπόψθ τισ μεταφράςεισ 
των πτυχιοφχων μεταφραςτϊν ανεξάρτθτα από τισ εκάςτοτε ειδικζσ ρυκμίςεισ δεν μπορεί να κεμελιωκεί ςε ανάλογθ εφαρμογι 
των άρκρων 52 και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων , ςφμφωνα με τα οποία λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψθ τα αντίγραφα 
εγγράφων και οι μεταφράςεισ ξενόγλωςςων εγγράφων που εκδίδονται από δικθγόρουσ , οφτε του άρκρου 11 παρ . 3 του Κϊδικα 
Διοικθτικισ Διαδικαςίασ , ςφμφωνα με το οποίο οι διοικθτικζσ αρχζσ οφείλουν να δζχονται επικυρωμζνα αντίγραφα 
πιςτοποιθτικϊν , βεβαιϊςεων ι άλλων δικαιολογθτικϊν ςτοιχείων , αφοφ δεν διαπιςτϊνεται νομοκετικό κενό αλλά και δεν 
πρόκειται για ανάλογεσ περιπτϊςεισ . 
β . Γνϊμθ τθσ μειοψθφίασ , που διατφπωςε ο Νομικόσ Σφμβουλοσ Νικ . Κατςίμπασ ( ψιφοσ μία ): Από τισ διατάξεισ του Ρ . Δ . 
169/2002 προκφπτει ότι οι μεταφράςεισ των τπυχιοφχων μεταφραςτϊν γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτζσ από τθ Διοίκθςθ . 
III . Σχετικά με το δεφτερο και το τρίτο ςκζλοσ του ερωτιματοσ , κατά τθν Ομόφωνθ γνϊμθ του Τμιματοσ , από τισ 
προαναφερκείςεσ διατάξεισ προκφπτουν τα ακόλουκα : Κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί , ςφμφωνα με το άρκρο 11 παρ . 2 του 
Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ , να ηθτιςει από οποιαδιποτε διοικθτικι αρχι , δικθγόρο ι ςυμβολαιογράφο , τθν επικφρωςθ 
αντιγράφου εγγράφου που ζχει εκδοκεί ςτο πλαίςιο τθσ εκνικισ ζννομθσ τάξεωσ και ζχει προζλκει από θμεδαπι διοικθτικι αρχι 
( Δθμόςιο , οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και άλλα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου ), υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
πρόκειται για αντίγραφο από το πρωτότυπο ι από το ακριβζσ αντίγραφο τθσ αρχισ που εξζδωςε το πρωτότυπο , και όχι από 
αντίγραφο το οποίο δεν ζχει επικυρωκεί από τθν αρχι που εξζδωςε το πρωτότυπο ( Ολομ . Ν . Σ . Κ . 233/2000), Ζγγραφο 
διοικθτικισ αρχισ που δεν εξαιρείται από τθν εφαρμογι τθσ διατάξεωσ τθσ παρ . 11 του άρκρου 2 του Κϊδικα Διοικθτικισ 
Διαδικαςίασ αποτελεί και θ επίςθμθ μετάφραςθ από τθν ελλθνικι ςε ξζνθ γλϊςςα ι αντιςτρόφωσ δθμοςίου ι ιδιωτικοφ 
εγγράφου ι άλλου κειμζνου , θ οποία εκδίδεται από τθ Μεταφραςτικι Υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν ςφμφωνα με τον 
Οργανιςμό του και τθν υπ ' αρικμ . Φ .093/3/ ΑΣ 1856/1998 απόφαςθ του Υπουργοφ Εξωτερικϊν ( Ν . Σ . Κ . 335/2002). Εξ άλλου , 
ςφμφωνα με το άρκρο 52 του Κϊδικα περί Δικθγόρων ο δικθγόροσ ζχει δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα κάκε είδουσ εγγράφου 
που ζχει ςτθν κατοχι του , είναι υπεφκυνοσ για τθν ακρίβεια των , και τα αντίγραφα που εκδίδει ζχουν ιςχφ επιςιμου εγγράφου 
( ΑΡ .87/1991, 54/1990, 767/1988 Ελλ . Δνθ 1992.1454, 1991,62, 1989.564 αντίςτοιχα ), ενϊ ςφμφωνα με τα άρκρα 2 αρικμ . 27 
και 19 παρ 2 του Οργανιςμοφ του Υπουργείου Εξωτερικϊν και τθν παράγραφο 3 τθσ υπ ' αρικμ , Φ .093/3/ ΑΣ 1856/1998 
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υπουργικισ αποφάςεωσ ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ Μεταφραςτικισ Υπθρεςίασ του Υπουργείου αυτοφ περιλαμβάνεται και θ 
επικφρωςθ ταυ γνθςίου τθσ υπογραφισ των οργάνων και των προςϊπων που αναφζρονται ςτισ εν λόγω διατάξεισ ( ΝΣΚ 
335/2002) Ρεραιτζρω , οι πτυχιοφχοι μεταφραςτζσ του Λονίου Ρανεπιςτθμίου δεν μποροφν να εκδίδουν επικυρωμζνα αντίγραφα 
εγγράφων οφτε να επικυρϊνουν το γνιςιο τθσ υπογραφισ διαφόρων οργάνων και προςϊπων , αφοφ τζτοιεσ επικυρϊςεισ δεν 
περιλαμβάνονται μεταξφ των επαγγελματικϊν πράξεων που ζχουν δικαίωμα να εκτελοφν βάςει του Ρ . Δ . 169/2002. Επίςθσ , οι 
μεταφράςεισ των πτυχιοφχων μεταφραςτϊν δεν αποτελοφν ζγγραφα προερχόμενα από διοικθτικι αρχι ( Δθμόςιο , οργανιςμοφσ 
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και άλλα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου ), και γιαυτό δεν μπορεί να ηθτθκεί βάςει του άρκρου 11 
παρ .2 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ από διοικθτικι αρχι θ επικφρωςθ αντιγράφου των μεταφράςεων αυτϊν . 
IV . Εν όψει των ανωτζρω το Τμιμα γνωμοδοτεί αρνθτικά , κατά πλειοψθφία ωσ προσ το πρϊτο ςκζλοσ του τικεμζνου 
ερωτιματοσ και ομόφωνα ωσ προσ το δεφτερο και το τρίτο . 
 
Ο Ειςθγθτισ 
ΝΛΚΟΛΑΟΣ Λ . ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΟΝΑΚΘΣ Ράρεδροσ του Ν . Σ , Κ . 
 
 
Γνωμοδότθςθ Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ αρικ. 197/2010 

197/2010 - Διοικθτικά ζγγραφα – Χοριγθςθ ι μθ από τθ Διοίκθςθ κατόπιν αιτιςεωσ εταιρείασ αντιγράφων εγγράφων που 
αφοροφν ςτθν αξιολόγθςθ επενδυτικϊν ςχεδίων άλλων εταιρειϊν – Ραραβίαςθ ι μθ του επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
απορριτου.  

Κζματα : ΧΟΘΓΘΣΘ ΑΝΤΛΓΑΦΩΝ ΕΓΓΑΦΩΝ,ΕΡΕΝΔΥΣΕΛΣ ΛΔΛΩΤΛΚΕΣ,ΕΡΕΝΔΥΤΛΚΘ ΥΡΑΓΩΓΘ,ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΟΝ,ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΑ 
ΕΓΓΑΦΑ,ΡΟΣΒΑΣΘ ΣΕ ΕΓΓΑΦΑ,ΕΤΑΛΕΛΕΣ,ΡΑΑΒΛΑΣΘ ΑΡΟΘΤΟΥ, 

Διατάξεισ : Σ1975/1986/2001Α5α Σ1975/1986/2001Α10 Ν 2690/1999Α5 Ν 3299/2004 ΥΑ 4355/2005/ΕΦΑ 

Ρρόεδροσ: Κ. Κεοφανόπουλοσ, Αντιπρόεδροσ  
Ειςθγιτρια: Α. Καςτανά, Ράρεδροσ  
Θ αιτοφςα εταιρεία δεν δικαιολογεί εφλογο ενδιαφζρον για τθν χοριγθςθ αντιγράφων διοικθτικϊν εγγράφων που αφοροφν ςτθν 
αξιολόγθςθ επενδυτικϊν ςχεδίων άλλων εταιρειϊν, αξιολόγθςθ που διενεργικθκε αυτοτελϊσ. Και τοφτο διότι δεν προκφπτει εξ 
αντικειμζνου, φπαρξθ ςυγκεκριμζνθσ προςωπικισ ςχζςθσ αυτισ με το περιεχόμενό τουσ, το οποίο αφορά ςτθ δράςθ τθσ 
Διοίκθςθσ ζναντι άλλων προςϊπων. Κατά ςυνζπεια, θ Διοίκθςθ δεν ζχει υποχρζωςθ να χορθγιςει ςτθν αιτοφςα εταιρεία 
αντίγραφα των διοικθτικϊν, τοφτων, εγγράφων. 

 
 



 

Ζκδοςθ 4.0 
Θμ/νία: 19-5-2018 

184 

 

16.3 Κανονιςμόσ Επικοινωνίασ Δθμόςιων Τπθρεςιϊν 
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16.4 Προθγοφμενεσ εκδόςεισ 

 

1. Ζκδοςθ 1.0, ςχετικό ζγγραφο 72394/12/1611228 από 12-12-2012. 

2. Ζκδοςθ 1.1, ςχετικό ζγγραφο 72394/13/1330394 από 6-9-2013. 

3. Ζκδοςθ 1.2, ςχετικό ζγγραφο 1690/14/745589 από 7-5-2014. 

4. Ζκδοςθ 1.3, ςχετικό ζγγραφο 1690/14/1365830 από 20-8-2014. 

5. Ζκδοςθ 2.0 ςχετικό ζγγραφο 1690/15/324054 από 19-2-2015. 

6. Ζκδοςθ 3.0 ςχετικό ζγγραφο 1691/15/1470873 από 19-8-2015. 
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