Αθήνα, 5 Μαΐου 2015
Αρ. Πρωτ. ∆ΙΑ∆ΙΠΥ∆/ΤΣΠΕΑ∆ φ.15/οικ.13033
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ
Ταχ. ∆/νση: Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα
FAX: 210-36 25 228
Πληροφορίες: 213-131 3126 (Ε. Κοντοµηνά)
213-131 3164 (Μ.Λεβεντοπούλου)
213-131 3128 (Χρ. Χαζάκη)
213-131 3103 (Π. Αλιφέρη)
213-131 3113 (Μ. Βοϊδάκου)
213-131 3106 (ε. Σιµάτου)
ΘΕΜΑ: «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων
αντιγράφων των εγγράφων που υποβάλλονται στο ∆ηµόσιο (άρθρο 1 του Ν.
4250/2014) - ∆ιενέργεια ∆ειγµατοληπτικού Ελέγχου».
ΣΧΕΤ.: 1. Η αριθ. πρωτ. ∆ΙΑ∆ΙΠΥ∆/Φ. 15/οικ.28580/11.11.2014 (Α∆Α: Β8Σ∆ΧΤΣΚ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας µας,
2. Η αριθ. πρωτ. ∆ΙΑ∆Π/Φ Α.2.3/21119/1-9-2014 (Α∆Α: ΒΜ3ΛΧ-ΥΝ9) εγκύκλιος
της Υπηρεσίας µας και
3. Η αριθ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1.4.2014 (Α∆Α: ΒΙΗΟΧ-6ΥΖ) εγκύκλιος
της Υπηρεσίας µας.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος,
θέτουµε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Α. Με αφορµή ερωτήµατα που τέθηκαν στην Υπηρεσία µας, σχετικά µε την
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Νόµου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-032014) για την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων
αντιγράφων των εγγράφων που υποβάλλονται στο ∆ηµόσιο, παρέχονται οι
ακόλουθες διευκρινίσεις:
Η εν λόγω ρύθµιση εφαρµόζεται στο ∆ηµόσιο, τους Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα ∆ικαστήρια όλων
των βαθµών, τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή
επιχορηγούνται τακτικώς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις από κρατικούς πόρους
κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους, τις δηµόσιες επιχειρήσεις
και τους οργανισµούς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
3429/2005, καθώς και στα νοµικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..
Συνεπώς όλες οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ της Χώρας εξακολουθούν να
επικυρώνουν αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της

διοικητικής αρχής (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 2690/1999 (Α' 45), που το
εξέδωσε, µόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόµενο σε
φορείς που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της εν λόγω ρύθµισης (λ.χ. πολίτης ζητά
την επικύρωση αντιγράφου του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας προκειµένου να το
υποβάλει σε:
α. τράπεζα,
β. ιδιωτική εταιρεία,
γ. συµβολαιογράφο).
Οι υπόχρεοι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται, πλέον, τα απλά, ευανάγνωστα
αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που έχουν εκδώσει οι υπηρεσίες και φορείς
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της ρύθµισης ή των ακριβών αντιγράφων τους.
Οι υπόχρεοι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται, πλέον, και τα απλά, ευανάγνωστα
αντίγραφα των ιδιωτικών και αλλοδαπών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν
επικυρωθεί προηγουµένως από δικηγόρο.
Με τις διατάξεις της ρύθµισης αυτής, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι
απαιτήσεις υποβολής των εγγράφων σε πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο, όταν
πρόκειται να τεθεί σε αυτά η Σφραγίδα της Χάγης (Apostille), βάσει της ∆ιεθνούς
Σύµβασης της Χάγης ή σε άλλη περίπτωση προξενική θεώρηση, στο πλαίσιο των
προβλεπόµενων διακρατικών συµφωνιών.
Συναφώς, επισηµαίνεται ότι η Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου
Εξωτερικών εξακολουθεί να ζητά από τον ενδιαφερόµενο την υποβολή πρωτότυπου
ή επικυρωµένου αντιγράφου του εγγράφου που προσκοµίζεται για µετάφραση και
όχι απλού φωτοαντιγράφου αυτού, δεδοµένου ότι οι διαδικασίες της συγκεκριµένης
Υπηρεσίας απορρέουν, στην πλειονότητά τους, από διεθνείς συµβάσεις και τα εν
λόγω έγγραφα υποβάλλονται για χρήση στην αλλοδαπή.
Επιπροσθέτως, υπενθυµίζεται ότι τα έγγραφα που προσκοµίζονται για δικαστική
χρήση δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4240/2014. Συνεπώς, τα
έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε πρωτότυπη µορφή ή σε επικυρωµένα αντίγραφα.
Επίσης, δεν εµπίπτουν στην εν λόγω ρύθµιση τα παραστατικά πληρωµής (λ.χ.
τιµολόγιο, απόδειξη αγοράς, απόδειξη παροχής υπηρεσιών), που υποβάλλονται από
ενδιαφερόµενους, τα οποία εξακολουθούν να κατατίθενται, όπως προβλέπουν οι
σχετικές ειδικές διατάξεις (λ.χ. ∆ηµόσιο Λογιστικό).
Σύµφωνα δε µε την παρ. 2β του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, οι φορείς που
υποχρεούνται να αποδέχονται, τα απλά, ευανάγνωστα αντίγραφα των πρωτοτύπων
εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους, έχουν υποχρέωση να διενεργούν
δειγµατοληπτικό έλεγχο, ανά τρίµηνο, σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των
φωτοαντιγράφων που υποβάλλονται σε αυτές.
Εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα
φωτοαντίγραφα, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου
22 του ν. 1599/86, όπως ισχύει, και που επιβάλλονται στον ενδιαφερόµενο, εφόσον η
πράξη δεν τιµωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη, η διοικητική ή άλλη
πράξη, για την έκδοση της οποίας υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά,
ανακαλείται αµέσως.

Επιπροσθέτως, η Υπηρεσία οφείλει να διαβιβάζει άµεσα την υπόθεση στην
Εισαγγελία του τόπου που αυτή εδρεύει.
Σχετικά µε την υποχρέωση που απορρέει από το νόµο για τη διενέργεια του ως άνω
δειγµατοληπτικού ελέγχου και τη συνακόλουθη ενηµέρωση της Υπηρεσίας µας για
τα αποτελέσµατα αυτού, ζητήθηκε από τους υπόχρεους φορείς να καταχωρούν τα
αποτελέσµατα των ελέγχων τους σε ειδικό πληροφοριακό σύστηµα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://rns.seedd.gr/PHCP4250 µε τη διαδικασία που
περιγράφεται στην αναφερόµενη στο σχετικό 1 εγκύκλιο.
Η καταχώριση των στοιχείων θα πρέπει να ολοκληρώνεται στο τέλος του επόµενου
µήνα, από τη λήξη του τρέχοντος τριµήνου και θα γίνεται πάντοτε µετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου, από όλες τις υπηρεσίες {π.χ. οργανικές
µονάδες (όπως ∆ιευθύνσεις, αυτοτελή τµήµατα), αποκεντρωµένες υπηρεσίες, κ.λπ.}
κάθε φορέα και όχι µεµονωµένα.
Τα αποτελέσµατα του εν λόγω ελέγχου, µετά το πέρας της διαδικασίας, κατά τα
ανωτέρω, θα πρέπει να τηρούνται σε έντυπη µορφή, στο ειδικό φύλλο «φόρµα
εισαγωγής στοιχείων ∆ειγµατοληπτικού Ελέγχου κατ' εφαρµογή της παρ. 2β του
άρθρου 1 του Ν. 4250/2014», που αποτελεί Παράρτηµα της υπό το σχετικό 1
εγκυκλίου της Υπηρεσίας µας και έχει επίσης καταχωριστεί (σε µορφή word) στο
∆ικτυακό τόπο της Υπηρεσίας µας -www.ydmed.gov.gr, στη διαδροµή: ∆ιοικητική
Μεταρρύθµιση/ Οργάνωση /Λειτουργία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης/ Απλούστευση
∆ιαδικασιών.
Έκαστη Υπηρεσία µεριµνά, ώστε το ειδικό αυτό φύλλο να είναι διαθέσιµο προς
επίδειξη για την απόδειξη της εκπλήρωσης της υποχρέωσης διενέργειας της
διαδικασίας αυτής σε ενδεχόµενο σχετικό έλεγχο.
∆εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας διαπιστώνει ότι µέχρι σήµερα πολύ µικρός αριθµός
φορέων έχει ανταποκριθεί και έχει εισάγει στοιχεία στο ανωτέρω πληροφοριακό
σύστηµα µε αποτέλεσµα την αδυναµία παρακολούθησης των αποτελεσµάτων που
προκύπτουν από την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων, παρακαλούµε για την
άµεση ανταπόκριση όλων των υπόχρεων φορέων µε την εισαγωγή των στοιχείων
παρελθόντων τριµήνων, όπως έχουν, ήδη, ζητηθεί µε την υπό το σχετικό 1 εγκύκλιο
της Υπηρεσίας µας.
Β. Με αφορµή ερωτήµατα που αφορούν στη διενέργεια του ως άνω
δειγµατοληπτικού ελέγχου από τους υπόχρεους φορείς, διευκρινίζονται τα κάτωθι:
Ο προβλεπόµενος στο άρθρο 1, παρ. 2β του Ν. 4250/2014 δειγµατοληπτικός έλεγχος
δε διενεργείται στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στις διαδικασίες
πρόσληψης/διορισµού προσωπικού, διότι οι Υπηρεσίες, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α731-10-2014), υποχρεούνται πριν από
την υπογραφή της πράξεως διορισµού ή προσλήψεως του προσωπικού που
διορίζεται/προσλαµβάνεται, να διενεργούν αµελλητί, υποχρεωτικά αυτεπάγγελτο
έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και
που είναι απαραίτητα για το διορισµό/πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την
κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθµολογική και µισθολογική

κατάταξή του µετά την πρόσληψη.
Περαιτέρω, υπενθυµίζεται ότι ο δειγµατοληπτικός έλεγχος διενεργείται µε τη
συνδροµή των υπηρεσιών ή των φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα έγγραφα.
Συγκεκριµένα, ο φορέας που διενεργεί τον έλεγχο οφείλει να επικοινωνεί µε την
εκδούσα αρχή µε κάθε πρόσφορο τρόπο, πρωτίστως µε e-mail ή τηλέφωνο και
δευτερευόντως µε fax, προκειµένου να επαληθεύσει την ακρίβεια των στοιχείων που
εµπεριέχονται στα υπό έλεγχο φωτοαντίγραφα.
Προς διευκόλυνση των φορέων στην επικοινωνία µε e-mail ή fax, επισυνάπτεται
υπόδειγµα εγγράφου, η χρήση του οποίου είναι όλως προαιρετική για τις Υπηρεσίες.
Παρακαλούνται οι Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου να συνδράµουν στη διαδικασία του
ελέγχου γνησιότητας των φωτοαντιγράφων εγγράφων, για τη διασφάλιση πρωτίστως
του δηµόσιου συµφέροντος.
Οι ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού των Υπουργείων παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν
την εγκύκλιο σε όλους τους φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
που εποπτεύουν.
Οι ∆ιευθύνσεις ∆ιοίκησης των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της Χώρας
παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή στους ΟΤΑ α' και β' βαθµού
της αρµοδιότητάς τους και αυτοί, εν συνεχεία, σε όλους τους φορείς του δηµόσιου
και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που εποπτεύουν.
Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακαλείται να γνωστοποιήσει την
εγκύκλιο σε όλες τις Μητροπόλεις και τα εκκλησιαστικά ιδρύµατα της Χώρας.
Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης παρακαλείται να γνωστοποιήσει
την εγκύκλιο αυτή σε όλες τις Μητροπόλεις της και τα εκκλησιαστικά της ιδρύµατα.
Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
παρακαλείται να γνωστοποιήσει την εγκύκλιο στα ∆ικαστήρια όλων των βαθµών.
Σας γνωρίζουµε ότι η εν λόγω εγκύκλιος καθώς και το Παράρτηµα (σε µορφή word)
έχουν καταχωριστεί στο ∆ικτυακό τόπο της Υπηρεσίας µας - www.ydmed.gov.gr,
στη διαδροµή: ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση/ Οργάνωση /Λειτουργία ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης/ Απλούστευση ∆ιαδικασιών.
Παρακαλούµε για την άµεση ανταπόκρισή σας και παραµένουµε στη διάθεσή σας
για κάθε συνεργασία.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

ΑΔΑ: ΨΡ6Φ465ΦΘΕ-ΥΚΨ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΑΡΘΡΟΥ 1, ΠΑΡ. 2Β ΤΟΥ Ν. 4250/2014)
ΑΠΟ:
(Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής
διενεργεί τον δειγματοληπτικό έλεγχο)
Ταχ. Διεύθυνση:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:

ΠΡΟΣ:
(Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας- εκδότη που
του εγγράφου).
Ταχ. Διεύθυνση:
Fax:
E-mail:

Στο πλαίσιο του διενεργούμενου από την Υπηρεσία μας δειγματοληπτικού ελέγχου επί των υποβληθέντων φωτοαντιγράφων, κατ΄ εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 1, παρ.2β του ν. 4250/2014 (Α' 74), παρακαλούμε για τη συνδρομή σας στον έλεγχο γνησιότητας του
φωτοαντιγράφου που αποστέλλεται συνημμένα και στοιχεία αυτού αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και προσδοκούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας.
Α/Α

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

Όνομα Μητρός

(εάν αναγράφεται) (εάν αναγράφεται)

Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας ή
Διαβατηρίου, κλπ.

Στοιχεία εγγράφου για το οποίο διενεργείται έλεγχος
γνησιότητας (π.χ. αρ. πρωτ. ημ/νία έκδοσης, εκδούσα αρχή,
ονομασία/τίτλος)

…./…../2015
(Ημερομηνία)
Ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας
(Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή της δημόσιας αρχής που διενεργεί τον δειγματοληπτικό έλεγχο)
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