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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 Ύζηεξα απφ ηε ζεηηθά αληαπφθξηζε ησλ πξνεγνχκελσλ εθδφζεσλ ηνπ Δγρεηξηδένπ 
Απαληάζεσλ ζηα ζπλεζΫζηεξα εξσηάκαηα ησλ πνιηηψλ θαη ππαιιάισλ ζε ζΫκαηα 
ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο, ηφζν απφ ηνπο ππαιιάινπο ησλ ππεξεζηψλ ηεο 
Γεληθάο Γξακκαηεέαο Γεκνζέσλ Δζφδσλ (Γ.Γ.Γ.Δ.) ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ, 
φζν θαη απφ ηνπο πνιέηεο θαη θνξεέο, επαλεθδέδεηαη κε κΫξηκλα ηνπ Σκάκαηνο Γ’- 
ΤπνζΫζεσλ Πνιηηψλ ηεο Γηεχζπλζεο ΟξγΪλσζεο ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο 
Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο & Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ην σο Ϊλσ 
Δγρεηξέδην, δεδνκΫλνπ φηη Ϋρνπλ επΫιζεη ηξνπνπνηάζεηο θαη ζε πνιιΫο πεξηπηψζεηο 
νπζηψδεηο κεηαβνιΫο ζηε ζρεηηθά  λνκνζεζέα. 
Ζ δνκά ηεο χιεο ηνπ Δγρεηξηδένπ, κε ηε κνξθά εξσηάζεσλ θαη απαληάζεσλ θαη κε 
ηελ παξΪζεζε πξαθηηθψλ ζεκΪησλ απνβιΫπεη ζηελ νξζά, εληαέα θαη νκνηφκνξθε 
εθαξκνγά ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο θαη ησλ ινηπψλ 
δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ απφ ηνπο ππαιιάινπο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ., ζηελ 
ελεκΫξσζε ησλ πνιηηψλ θαη θαη’ επΫθηαζε ζηελ θαιχηεξε θαη ηαρχηεξε εμππεξΫηεζά 
ηνπο θαη ζηε βειηέσζε ησλ ζρΫζεψλ ηνπο κε ηε Φνξνινγηθά Γηνέθεζε. 
Ζ χιε ηνπ Δγρεηξηδένπ Ϋρεη επηθαηξνπνηεζεέ κε ηελ πξνζαξκνγά ηεο ζηηο 
πξναλαθεξζεέζεο κεηαβνιΫο ηεο λνκνζεζέαο πεξέ ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 
Ϋρεη εκπινπηηζηεέ κε λΫα εξσηάκαηα, ε πιεηνςεθέα ησλ νπνέσλ Ϋρεη πξνθχςεη απφ 
ηελ θαζεκεξηλά δηαρεέξηζε εξσηεκΪησλ, παξαπφλσλ θαη ππνδεέμεσλ πνιηηψλ θαη 
ππαιιάισλ, θαζψο θαη κε ηηο αληέζηνηρεο απαληάζεηο. 
Δέλαη επλφεην φηη γηα ηα εμεηδηθεπκΫλα εξσηάκαηα, ηα νπνέα αθνξνχλ ζε ζΫκαηα ηεο 
θνξνινγηθάο, ηεισλεηαθάο θαη ρεκηθάο λνκνζεζέαο θαη ηα νπνέα πξνβιΫπνληαη απφ 
εηδηθΫο δηαηΪμεηο, νη ελδηαθεξφκελνη πξΫπεη λα απεπζχλνληαη ζηηο θαζ’ χιελ αξκφδηεο 
ππεξεζέεο, γηα ηελ παξνρά ησλ αλαγθαέσλ δηεπθξηλέζεσλ, δεδνκΫλνπ φηη ην παξφλ 
Δγρεηξέδην αθνξΪ ζε ζΫκαηα ηεο γεληθάο δηνηθεηηθάο λνκνζεζέαο, ηα νπνέα 
αληηκεησπέδνπλ θαζεκεξηλΪ θπξέσο νη ππΪιιεινη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηεο 
Γ.Γ.Γ.Δ.. 
Πξνζδνθνχκε φηη ε παξνχζα Ϋθδνζε ηνπ Δγρεηξηδένπ Απαληάζεσλ ζηα ζπλεζΫζηεξα 
εξσηάκαηα ησλ πνιηηψλ θαη ππαιιάισλ ζε ζΫκαηα ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθάο 
Γηαδηθαζέαο θαη ινηπψλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζα ζπκβΪιιεη νπζηαζηηθΪ ζηελ 
ππνβνάζεζε ηνπ Ϋξγνπ ησλ ππαιιάισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ., ζηελ 
πιεξΫζηεξε ελεκΫξσζε ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη ζηε βειηέσζε ηεο εμππεξΫηεζάο 
ηνπο. 
Δπραξηζηνχκε ηηο ππεξεζέεο ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Γεκνζέσλ Δζφδσλ θαη Ϊιιεο 
ππεξεζέεο ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ, πνπ ζπλεξγΪζηεθαλ κε πξνζπκέα κε ηε 
Γηεχζπλζε ΟξγΪλσζεο, θαζψο θαη ηηο αξκφδηεο Τπεξεζέεο ησλ Τπνπξγεέσλ 
Γηνηθεηηθάο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο, Δμσηεξηθψλ, 
Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο ΣΪμεο θαη Πξνζηαζέαο ηνπ Πνιέηε, πνπ παξεέραλ ηηο 
απαηηνχκελεο δηεπθξηλέζεηο, φπνηε ηνπο δεηάζεθε, Ϋγγξαθα ησλ νπνέσλ παξαηέζεληαη 
ηφζν ζηηο απαληάζεηο ησλ επηκΫξνπο ελνηάησλ ηνπ 1νπ θαη 2νπ Κεθαιαένπ, φζν θαη 
ζην 3ν ΚεθΪιαην ηνπ παξφληνο. 
Οη παξαηεξάζεηο, νη ππνδεέμεηο θαη νη πξνηΪζεηο ζαο σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηελ 
χιε ηνπ Δγρεηξηδένπ εέλαη εππξφζδεθηεο θαη ζα ιεθζνχλ ππφςε ζε κειινληηθά 
επαλΫθδνζά ηνπ. 
 
                                                                         Αζάλα, 23 Γεθεκβξένπ 2014 

                         Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ  
                                                                    ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ & 

                                                        ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 
                                                        ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1ν  
 
 

ENOTHTA  Α’: ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΒΑΗ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΔΓΓΡΑΦΑ  
ΚΑΙ ΓΙΔΚΠΔΡΑΙΧΗ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΑΤΣΧΝ 

 
ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ Α1: ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΒΑΗ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΔΓΓΡΑΦΑ 

 
1.- Πνηνο είλαη ν νξηζκφο ηεο Γηνηθεηηθήο Αξρήο; 
Χο Γηνηθεηηθή αξρή λννχληαη φιεο νη Γεκφζηεο Τπεξεζέεο, ηα Ν.Π.Γ.Γ., θαζψο θαη 
νη Ο.Σ.Α. Α’ θαη Β’ βαζκνχ. Οη Τπεξεζέεο ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Γεκνζέσλ 
Δζφδσλ (Γ.Γ.Γ.Δ.) ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ εέλαη δηνηθεηηθΫο αξρΫο. 
 
2.- Πνηνο είλαη ν νξηζκφο ηνπ δεκνζίνπ εγγξάθνπ; 
Γεκφζηα Ϋγγξαθα εέλαη ηα Ϋγγξαθα πνπ Ϋρνπλ ζπληαρζεέ θαηΪ ηνπο λφκηκνπο 
ηχπνπο, απφ ηνλ θαζ’ χιελ θαη θαηΪ ηφπνλ αξκφδην δεκφζην ππΪιιειν ά ιεηηνπξγφ ά 
πξφζσπν πνπ αζθεέ δεκφζηα ππεξεζέα ά ιεηηνπξγέα (Ϊξζξν 438 ηνπ Κψδηθα 
Πνιηηηθάο Γηθνλνκέαο). 
 
3.- Πνηνο είλαη ν νξηζκφο ηνπ δηνηθεηηθνχ εγγξάθνπ; 
Γηνηθεηηθά Ϋγγξαθα εέλαη ηα Ϋγγξαθα πνπ ζπληΪζζνληαη απφ ηηο ΓηνηθεηηθΫο ΑξρΫο 
(παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999-Α’ 45).  
Δλδεηθηηθά, απαξηζκνχληαη ζηνλ λφκν σο δηνηθεηηθΪ Ϋγγξαθα: Οη εθζΫζεηο, νη 
κειΫηεο, ηα πξαθηηθΪ, ηα ζηαηηζηηθΪ ζηνηρεέα, νη εγθχθιηεο νδεγέεο, νη απαληάζεηο ηεο 
Γηνέθεζεο, νη γλσκνδνηάζεηο θαη νη απνθΪζεηο. 
Σα δηνηθεηηθΪ Ϋγγξαθα εέλαη εηδηθφηεξε θαηεγνξέα ησλ δεκφζησλ εγγξΪθσλ.  
 
4.- Πνηα άιια έγγξαθα λννχληαη σο δηνηθεηηθά, θαηά ηελ έλλνηα θαη ην ζθνπφ 
ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999 ; 
Όπσο αλαθΫξεηαη ζηελ αξηζ. 620/1999 Γλσκνδφηεζε ηνπ Δ’ Σκάκαηνο ηνπ Ννκηθνχ 
πκβνπιένπ ηνπ ΚξΪηνπο (Ν..Κ.), σο δηνηθεηηθά έγγξαθα, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα θαη ηνλ 
ζθνπφ ησλ δηαηΪμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999, ινγίδνληαη θαη ηα 
Ϋγγξαθαηα νπνέα, ελψ δελ εέλαη δηνηθεηηθΪ, εθφζνλ Ϋρνπλ ρξεζηκνπνηεζεέ ά ιεθζεέ 
ππ’ φςηλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ δηνηθεηηθάο δξΪζεο ά ηελ δηακφξθσζε γλψκεο ά θξέζεο 
δηνηθεηηθνχ νξγΪλνπ ινγέδνληαη σο ηΫηνηα θαη θαηΪ ζπλΫπεηα, ρνξεγνχληαη κε ηελ 
επέθιεζε απινχ εχινγνπ ελδηαθΫξνληνο. 
Δπηζεκαέλεηαη, φηη ε σο Ϊλσ επξεέα δηαηχπσζε ηνπ φξνπ «δηνηθεηηθφ Ϋγγξαθν», 
αθνξΪ κφλν ζην πεδέν ηεο πξφζβαζεο ηνπ πνιέηε ζε απηΪ πνπ ηεξνχληαη ζην 
αξρεέν κηαο Τπεξεζέαο θαη φρη ζηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2690/99,  φπσο ηζρχνπλ, 
χζηεξα απφ ηελ εθαξκνγά ησλ δηαηΪμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαένπ Α’ 
ηνπ Ν. 4250/2014 (Α’ 74). 
 
5.- Πνηνο είλαη ν νξηζκφο ηνπ ηδησηηθνχ εγγξάθνπ; 
Ιδησηηθά Ϋγγξαθα εέλαη ηα Ϋγγξαθα πνπ δελ εέλαη δεκφζηα (φπσο ηηκνιφγηα, ηδησηηθΪ 
ζπκθσλεηηθΪ, ηνπνγξαθηθΪ ζρεδηαγξΪκκαηα ηδησηψλ κεραληθψλ θ.ι.π.). 
 
6.- ε πνηα θαηεγνξία εγγξάθσλ αλήθνπλ ηα έγγξαθα, πνπ εθδίδνπλ νη 
Τπεξεζίεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. (Κεληξηθέο, Δηδηθέο Απνθεληξσκέλεοθαη Πεξηθεξεηαθέο 
Τπεξεζίεο); 
Αλάθνπλ ζηελ θαηεγνξέα ησλ δηνηθεηηθψλ εγγξΪθσλ. 
 

 
 



 

 

 

4 

 

7.- Πνηνη δηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ; 
ΚΪζε ελδηαθεξφκελνο  Ϋρεη ην δηθαέσκα, χζηεξα απφ γξαπηά αέηεζά ηνπ, λα ιακβΪλεη 
γλψζε ησλ δηνηθεηηθψλ εγγξΪθσλ, φπσο πεξηγξΪθνληαη ζηηο εξσηάζεηο 3 θαη 4 ηεο 
έδηαο ελφηεηαο (παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999), επηθαινχκελνο ηελ χπαξμε 
εχινγνπ ελδηαθΫξνληνο, πνπ λα δηθαηνινγεέηαη θΪπσο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 
δηαηΪμεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ έδηνπ Ϊξζξνπ, φπσο ηζρχεη. 
 
8.- Πνηα είλαη ε έλλνηα ηνπ εχινγνπ ελδηαθέξνληνο; 
Χο εχινγν ελδηαθέξνλ λνεέηαη εθεέλν ην νπνέν πξνθχπηεη, θαηΪ ηξφπν αληηθεηκεληθφ, 
απφ ηελ χπαξμε κηαο ζπγθεθξηκΫλεο ελλφκνπ ζρΫζεσο, ζπλδενκΫλεο κε ην 
πεξηερφκελν ησλ δηνηθεηηθψλ ζηνηρεέσλ, ζηα νπνέα δεηεέηαη ε πξφζβαζε θαη φρη ην 
ελδηαθΫξνλ θΪζε πνιέηε γηα ηελ εχξπζκε Ϊζθεζε ησλ γεληθψλ θαζεθφλησλ ηεο 
Γηνέθεζεο θαη ηελ ηάξεζε ησλ λφκσλ (ζρεηηθά ε αξηζ. 1214/2000 απφθαζε ηνπ Γ΄ 
Σκάκαηνο ηνπ πκβνπιένπ ηεο Δπηθξαηεέαο). 
 
9.- Πνηνη δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ 
θπιάζζνληαη ζηηο δεκφζηεο Τπεξεζίεο; 
Όπνηνο Ϋρεη εηδηθφ Ϋλλνκν ζπκθΫξνλ, δηθαηνχηαη χζηεξα απφ γξαπηά αέηεζά ηνπ, λα 
ιακβΪλεη γλψζε ησλ ηδησηηθψλ εγγξΪθσλ, πνπ θπιΪζζνληαη ζηηο δεκφζηεο 
ππεξεζέεο θαη εέλαη ζρεηηθΪ κε ππφζεζά ηνπ, ε νπνέα εθθξεκεέ ζε απηΫο ά Ϋρεη 
δηεθπεξαησζεέ απφ απηΫο (παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999), κε ηελ επηθχιαμε 
ησλ δηαηΪμεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ έδηνπ Ϊξζξνπ, φπσο ηζρχεη.  
 
10.- Πνηα είλαη ε έλλνηα ηνπ εηδηθνχ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο; 
Όπσο αλαθΫξεηαη ζηελ αξηζ. 620/1999 γλσκνδφηεζε ηνπ Δ΄ Σκάκαηνο ηνπ Ν..Κ., ε 
Ϋλλνηα ηνπ εηδηθνχ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο εέλαη απηά ηνπ Ϊξζξνπ 902 ηνπ Αζηηθνχ 
Κψδηθα, ζην νπνέν πξνβιΫπεηαη φηη: «Όπνηνο Ϋρεη Ϋλλνκν ζπκθΫξνλ λα 
πιεξνθνξεζεέ ην πεξηερφκελν ελφο εγγξΪθνπ πνπ βξέζθεηαη ζηελ θαηνρά Ϊιινπ Ϋρεη 
δηθαέσκα λα απαηηάζεη ηελ επέδεημε ά θαη αληέγξαθφ ηνπ, αλ ην Ϋγγξαθν ζπληΪρζεθε 
γηα ην ζπκθΫξνλ απηνχ πνπ ην δεηεέ ά πηζηνπνηεέ Ϋλλνκε ζρΫζε πνπ αθνξΪ θαη απηφλ 
ά ζρεηέδεηαη κε δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ Ϋγηλαλ ζρεηηθΪ κε ηΫηνηα Ϋλλνκε ζρΫζε εέηε 
απεπζεέαο απφ ηνλ έδην εέηε γηα ην ζπκθΫξνλ ηνπ, κε ηε κεζνιΪβεζε ηξέηνπ».  
Παξαδεέγκαηα ηΫηνησλ εγγξΪθσλ ζπληζηνχλ νη δηαζάθεο, ηα Ϋγγξαθα πσιάζεσο, 
κηζζψζεσο, ηα εηαηξηθΪ ζπκβφιαηα, ηα ζρΫδηα ζπκβΪζεσο θ.ι.π.  
 
11.- ε πνηεο πεξηπηψζεηο δελ πθίζηαηαη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ησλ 
πνιηηψλ ζηα έγγξαθα (δηνηθεηηθά θαη ηδησηηθά); 
Σν δηθαέσκα πξφζβαζεο ζε Ϋγγξαθα δελ πθίζηαηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην 
Ϋγγξαθν αθνξΪ ζηελ ηδησηηθά ά νηθνγελεηαθά δσά ηξέηνπ ά αλ παξαβιΪπηεηαη 
απφξξεην, ην νπνέν πξνβιΫπεηαη απφ εηδηθΫο δηαηΪμεηο (εδ. α’ ηεο παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 
5 ηνπ  Ν. 2690/1999).  
 
12.- Πφηε ε αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή κπνξεί λα αξλεζεί ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 
δηθαηψκαηνο γλψζεο δηνηθεηηθνχ ή ηδησηηθνχ εγγξάθνπ; 
Ζ αξκφδηα δηνηθεηηθά αξρά κπνξεί λα αξλεζεί ηελ ηθαλνπνέεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 
γλψζεο δηνηθεηηθνχ ά ηδησηηθνχ εγγξΪθνπ, αλ: 

α) απηφ αλαθΫξεηαη ζηηο ζπδεηάζεηο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιένπ ά 
            β) ε ηθαλνπνέεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ εέλαη δπλαηφλ λα δπζρεξΪλεη   
                νπζησδψο ηελ Ϋξεπλα δηθαζηηθψλ, δηνηθεηηθψλ, αζηπλνκηθψλ ά   
                ζηξαηησηηθψλ αξρψλ, ζρεηηθΪ κε ηελ ηΫιεζε εγθιάκαηνο ά δηνηθεηηθάο  
                παξΪβαζεο (εδ. β’ ηεο παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο  

            ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν. 2880/2001-  

                Α’ 9). 
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13.- Απνηειεί αληηθείκελν πξφζβαζεο ζρέδην εγγξάθνπ πνπ δελ έρεη 
ππνγξαθεί απφ ηνλ ηειηθψο ππνγξάθνληα; 
Χο Ϋγγξαθν, γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζε απηφ, λνεέηαη κφλνλ 
εθεέλν ηνπ νπνένπ Ϋρεη ηειεησζεέ ε δηαδηθαζέα ηεο Ϋθδνζεο ά ηνπιΪρηζηνλ ηεο 
θαηΪξηηζεο (ζρΫδην) θαη φρη εθεέλν ην ζρΫδην ά ηκάκα ηνχηνπ πνπ βξέζθεηαη ζην 
ζηΪδην ηεο επεμεξγαζέαο θαη ζπλεπψο δελ Ϋρεη νξηζηηθνπνηεζεέ ην πεξηερφκελφ ηνπ. 
 Γηα ηελ νινθιάξσζε δηνηθεηηθνχ εγγξΪθνπ απαηηεέηαη απηφ λα Ϋρεη ππνγξαθεέ θαη 
πξσηνθνιιεζεέ, νπφηε θαη απαγνξεχεηαη θΪζε επΫκβαζε πξνο αιινέσζε ηνπ 
πεξηερνκΫλνπ ηνπ (ζρεηηθΫο Γλσκνδνηάζεηο Ν..Κ.: 80/1999, 383/2000). 
 ΔπνκΫλσο, έγγξαθν κε ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ ηειηθψο, θαηά λφκν, 
ππνγξάθνληα δελ ζπληζηά, θαηά ηα αλσηέξσ, νινθιεξσκέλν δηνηθεηηθφ 
έγγξαθν θαη σο εθ ηνχηνπ, δελ δχλαηαη λα απνηειΫζεη αληηθεέκελν ηνπ δηθαηψκαηνο 
πξφζβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο ηζρχεη. 
(αξηζ. Γ6Γ 1024757 ΔΞ2014/7.2.2014 Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ΟξγΪλσζεο ηεο 
Γεληθάο Γηεχζπλζεο Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο 
Γ.Γ.Γ.Δ. θαη ην επηζπλαπηφκελν ζε απηφ αξηζ. ΓΗΚΠΟ/Φ.16/2386/6.2.2014 φκνην ηεο 
Γηεχζπλζεο ρΫζεσλ ΚξΪηνπο-Πνιέηε ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο 
ΟξγΪλσζεο θαη Γηαδηθαζηψλ ηνπ Τ.ΓΗ.Μ.Ζ.Γ.). 
 
14.- Υνξεγείηαη αληίγξαθν ελεκεξσηηθνχ ή ππεξεζηαθνχ ζεκεηψκαηνο ζε 
ελδηαθεξφκελν; 
Σν ελεκεξσηηθφ θαη ην ππεξεζηαθφ ζεκεέσκα εκπέπηνπλ ζην πεδέν εθαξκνγάο πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηνλ νξηζκφ ηεο δηΪηαμεο ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999, 
φπσο ηζρχεη, δεδνκΫλνπ φηη Ϋρνπλ ζπληαρζεέ απφ δηνηθεηηθά αξρά θαη πιεξνχλ ηνλ 
νξηζκφ ηνπ δηνηθεηηθνχ εγγξΪθνπ. Δπηζεκαέλεηαη, φηη ε απαξέζκεζε ηεο παξ. 1 ηνπ 
πξναλαθεξζΫληνο Ϊξζξνπ εέλαη ελδεηθηηθά. πλεπψο, νη ελδηαθεξφκελνη δηθαηνχληαη 
πξφζβαζεο ζην ελεκεξσηηθφ ά ππεξεζηαθφ ζεκεέσκα, κε ηελ επέθιεζε απινχ 
εχινγνπ ελδηαθΫξνληνο, κε ηελ επηθχιαμε, ζε θΪζε πεξέπησζε, ησλ δηαηΪμεσλ ηεο 
παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο ζπκπιεξψζεθαλ κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο 
παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν. 2880/2001.  
 
15.- Πσο αζθείηαη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε έγγξαθα; 
Ζ Ϊζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζε Ϋγγξαθα γέλεηαη κε δπν ηξφπνπο: 
α) κε κειΫηε  ηνπ εγγξΪθνπ ζην θαηΪζηεκα ηεο Τπεξεζέαο ά 
β) κε ρνξάγεζε αληηγξΪθνπ, εθηφο αλ ε αλαπαξαγσγά ηνπ, κπνξεέ λα βιΪςεη ην 
πξσηφηππν (παξ.  4 ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999). 
 
16.- Πνηα ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα θέξεη ε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ γηα 
ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζε έγγξαθα, ψζηε λα κελ θαζίζηαηαη 
θαηαρξεζηηθή; 
χκθσλα κε ηελ αξηζ. 1/2005 Γλσκνδφηεζε ηνπ ΔηζαγγειΫα ηνπ Αξεένπ ΠΪγνπ «…ε 
ζρεηηθά αέηεζε ζα πξΫπεη λα θΫξεη θΪπνηα ραξαθηεξηζηηθΪ, πνπ δελ ζα ηελ θαζηζηνχλ 
θαηαρξεζηηθά. Θα πξΫπεη δειαδά ζηε ζρεηηθά αέηεζε λα πξνζδηνξέδνληαη κε 
ζαθάλεηα ηα Ϋγγξαθα, γηαηέ ην αέηεκα ρνξεγάζεσο αληηγξΪθσλ εθ ησλ αξρεέσλ ηεο 
δεκφζηαο ππεξεζέαο δελ κπνξεέ λα ηθαλνπνηεζεέ αλ εέλαη αφξηζην, αλ δειαδά ηα 
Ϋγγξαθα, ησλ νπνέσλ δεηνχληαη αληέγξαθα, δελ πξνζδηνξέδνληαη αηνκηθΪ ά βΪζεη 
ζπγθεθξηκΫλνπ θξηηεξένπ ηθαλνχ λα ηα θαηαηΪμεη ζε νξηζκΫλε θαηεγνξέα ά νκΪδα θαη 
εθ παξαιιάινπ νη θΪθεινη εληφο ησλ νπνέσλ επξέζθνληαη ά θπιΪζζνληαη, εέλαη 
νγθψδεηο κε πιάζνο εγγξΪθσλ, πηζαλφηαηα αδηαθφξσλ γηα ηνλ αηηνχληα, κε 
απνηΫιεζκα λα κε κπνξνχλ λα βξεζνχλ απφ ηε Γηνέθεζε ρσξέο πνιχσξε 
αλαδάηεζε. ηηο πεξηπηψζεηο φκσο απηΫο ζα πξΫπεη λα ελεκεξψλεηαη ν αηηψλ  πεξέ 
ηεο ανξηζηέαο ηεο αέηεζεο θαη λα ηέζεληαη ππφςε ηνπ νη ζρεηηθνέ θΪθεινη απφ ηνπο 
νπνένπο απηφο ζα επηιΫμεη λα κειεηάζεη ά λα ιΪβεη αληέγξαθα ησλ εγγξΪθσλ πνπ ηνλ 
ελδηαθΫξνπλ (βι. Γλσκνδνηάζεηο ΝΚ: 621/2002,324/2002, 140/2001 θαη 49/2001), 
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εθ’ φζνλ βεβαέσο ζ’ απηνχο δελ πεξηιακβΪλνληαη θαη Ϋγγξαθα, ησλ νπνέσλ δελ 
επηηξΫπεηαη λα ιΪβεη γλψζε νπνηνζδάπνηε ηξέηνο». 
 
17.- Πνηνο θξίλεη ηελ χπαξμε ηνπ «εχινγνπ ελδηαθέξνληνο» ή ηνπ «εηδηθνχ 
έλλνκνπ ζπκθέξνληνο», θαζψο θαη ην νξηζκέλν ή αζαθέο ή θαηαρξεζηηθφ ηεο 
ζρεηηθήο αίηεζεο; 
Ο αξκφδηνο ππεχζπλνο θΪζε δεκφζηαο ππεξεζέαο (ζρεηηθά ε αξηζ. 1/2005 
Γλσκνδφηεζε ηνπ ΔηζαγγειΫα ηνπ Αξεένπ ΠΪγνπ). 
 
 

ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ Α2: ΓΙΔΚΠΔΡΑΙΧΗ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ 
 

18.- Πνηα είλαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο; 
Ζ εκεξνκελέα Ϋθδνζεο ηεο δηνηθεηηθάο πξΪμεο, Ϊξα θαη ε εκεξνκελέα δηεθπεξαέσζεο 
ηεο ππφζεζεο εέλαη απηά ηεο ππνγξαθάο απφ ηνλ εθδφηε ηεο θαη φρη ε εκεξνκελέα 
δηαθέλεζεο ηνπ εμεξρφκελνπ εγγξΪθνπ απφ ηελ αξκφδηα, γη’ απηφ, Τπεξεζέα. 
 
19.- Πνηα είλαη ε ρξνληθή πξνζεζκία γηα ηε ρνξήγεζε δηνηθεηηθψλ θαη 
ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, θαηά ηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/99 ή γηα 
ηελ αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ πνιίηε; 
Ζ ρξνληθά πξνζεζκέα γηα ηε ρνξάγεζε δηνηθεηηθψλ θαη ηδησηηθψλ εγγξΪθσλ ά ηελ 
αηηηνινγεκΫλε απφξξηςε ηεο ζρεηηθάο αέηεζεο ηνπ πνιέηε εέλαη εέθνζη (20) εκΫξεο 
απφ ηελ ππνβνιά ηεο αέηεζεο (παξ. 6 ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/99, φπσο 
αληηθαηαζηΪζεθε απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ Ν. 3230/2004 - Α’ 
44). 
 
20.- Πφηε νη ππεξεζίεο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε δηεθπεξαίσζεο 
ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ; 
Όηαλ ην αέηεκα εέλαη εκθαλψο παξΪινγν, αφξηζην, αθαηΪιεπην ά επαλαιακβΪλεηαη 
θαηΪ ηξφπν θαηαρξεζηηθφ (παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο 
αληηθαηαζηΪζεθε κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ ηνπ 11 Ν. 3230/2004 - Α’ 
44). 
 
21.- Δλφςεη, γεληθφηεξα, ηεο αξρήο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, εληφο πνηνπ 
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πξέπεη λα αζθνχλ ηα δηνηθεηηθά φξγαλα ηηο 
αξκνδηφηεηέο ηνπο; 
Δλφςεη ηεο αξράο ηεο ρξεζηάο δηνέθεζεο, ηα δηνηθεηηθΪ φξγαλα νθεέινπλ λα αζθνχλ 
ηηο αξκνδηφηεηΫο ηνπο εληφο επιφγνπ ρξφλνπ. Αθφκε θαη φηαλ ν λφκνο δελ ηΪζζεη 
απνθιεηζηηθΫο πξνζεζκέεο, ε δηνέθεζε δελ δηθαηνχηαη λα αδξαλεέ εηο βΪξνο ησλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ δηνηθνπκΫλσλ {ηΔ 716/1998, ηΔ 1216/1992, ΓΔθ 1932/1991 
θ.ιπ} - (ζει. 23 ηνπ εληχπνπ «ρΫζεηο Γεκνζέσλ Τπαιιάισλ θαη Πνιηηψλ: Οδεγφο 
Οξζάο Γηνηθεηηθάο πκπεξηθνξΪο», πνπ θνηλνπνηάζεθε ζε φιεο ηηο ππεξεζέεο ηνπ 
Τπνπξγεένπ κε ην αξηζ. Γ6Γ 1086803 ΔΞ2012/6.6.2012 Ϋγγξαθν ηνπ ΠξντζηακΫλνπ 
ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο Τπνζηάξημεο ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο 
Φνξνινγηθψλ θαη Σεισλεηαθψλ ΘεκΪησλ). 
 
22.- Τπνρξενχληαη νη δηνηθεηηθέο Αξρέο, επνκέλσο θαη νη ππεξεζίεο ηεο 
Γ.Γ.Γ.Δ., λα πξσηνθνιινχλ ηα έγγξαθα πνπ πεξηέξρνληαη ζε απηέο, κε 
νπνηνδήπνηε ηξφπν; 
χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 12 ηνπ Ν.2690/1999, νη ππεξεζέεο 
ππνρξενχληαη λα πξσηνθνιινχλ ηα Ϋγγξαθα πνπ πεξηΫξρνληαη ζε απηΫο θαη λα 
ρνξεγνχλ βεβαέσζε γηα ηελ θαηαρψξηζε ηνπ εγγξΪθνπ. 
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ENOTHTA Β’: ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΣΗ ΤΠΟΥΡΔΧΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΠΙΚΤΡΧΜΔΝΧΝ 
ΑΝΣΙΓΡΑΦΧΝ 

 
(Οι επωηήζειρ με απιθ. 2 έωρ 7 και 12 έωρ 15, καθώρ και οι ανηίζηοισερ 
απανηήζειρ αςηών έσοςν καηαπηιζθεί από ηην Γενική Γιεύθςνζη Γιοικηηικήρ 
Οπγάνωζηρ και Γιαδικαζιών ηος Τποςπγείος Γιοικηηικήρ Μεηαππύθμιζηρ και 
Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ - Τ.ΓΙ.Μ.Η.Γ. και είναι αναπηημένερ ζηην 
ιζηοζελίδα αςηού : www.ydmed.gov.gr, ζηην διαδπομή Γιοικηηική 
Μεηαππύθμιζη/σέζειρ Κπάηοςρ-Πολίηη/Καηάπγηζη ςποσπέωζηρ ςποβολήρ 
επικςπωμένων ανηιγπάθων - Δπωηήζειρ Απανηήζειρ. Για ηην πληπέζηεπη και 
καλύηεπη ενημέπωζη ηων ςπαλλήλων ηων ςπηπεζιών ηηρ Γενικήρ 
Γπαμμαηείαρ Γημοζίων Δζόδων (Γ.Γ.Γ.Δ.), ηο κείμενο ηων ωρ άνω επωηήζεων 
και ηων ανηίζηοισων απανηήζεων έσει εμπλοςηιζηεί, από ηην Γιεύθςνζη 
Οπγάνωζηρ ηηρ Γενικήρ Γιεύθςνζηρ Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ και 
Ανθπώπινος Γςναμικού, με ηην αναλςηική καηαγπαθή ηων επιμέποςρ 
διαηάξεων, καθώρ και με πεπαιηέπω διεςκπινίζειρ και επιζημάνζειρ ). 
 
1.- Με πνηεο δηαηάμεηο θαηαξγήζεθε ε ππνρξέσζε ππνβνιήο πξσηνηχπσλ 
εγγξάθσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ απηψλ; 
Με ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 1 «ΚαηΪξγεζε ηεο ππνρξΫσζεο 
επηθπξψζεσλ αληηγξΪθσλ εγγξΪθσλ» ηνπ Κεθαιαένπ Α’ «Μεέσζε Γηνηθεηηθψλ 
Βαξψλ  Απινπζηεχζεηο Γηαδηθαζηψλ» ηνπ Ν. 4250/2014 (Α’ 74). 
 
2.- Πνηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαίνπ Α’ ηνπ Ν. 4250/2014; 
Οη δηαηΪμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαένπ Α’ ηνπ Ν. 4250/2014 
εθαξκφδνληαη ζην Γεκφζην, ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο (Ο.Σ.Α.), ζηα 
λνκηθΪ πξφζσπα δεκνζένπ δηθαένπ, ζηα Γηθαζηάξηα φισλ ησλ βαζκψλ, ζηα λνκηθΪ 
πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαένπ πνπ αλάθνπλ ζην θξΪηνο ά επηρνξεγνχληαη ηαθηηθψο, 
ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο απφ θξαηηθνχο πφξνπο θαηΪ 50%, ηνπιΪρηζηνλ, 
ηνπ εηάζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, ζηηο δεκφζηεο επηρεηξάζεηο θαη ζηνπο 
νξγαληζκνχο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3429/2005 (Α’ 
314), θαζψο θαη ζηα λνκηθΪ πξφζσπα θαη ζηηο επηρεηξάζεηο ησλ Ο.Σ.Α. 
 
ΛΙΣΑ ΤΠΟΥΡΔΧΝ ΦΟΡΔΧΝ* 
http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/20140514_lista_forewn.xls 
*Ο ελ ιφγσ θαηΪινγνο  επηθαηξνπνηεέηαη δηαξθψο. 
 

      3.- Πφηε άξρηζε ε ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαίνπ 
Α’ ηνπ Ν. 4250/2014, πεξί θαηάξγεζεο ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο 
πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ απηψλ; 
Απφ ηελ εκεξνκελέα δεκνζέεπζεο ηνπ λφκνπ ζηελ Δθεκεξέδα ηεο Κπβεξλάζεσο, 
δειαδά απφ ηελ 26 Μαξηίνπ 2014. 
 

      4.- ε πνηεο ζπλαιιαγέο αθνξνχλ νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 
Κεθαιαίνπ Α’ ηνπ Ν. 4250/2014; 
Ζ ξχζκηζε απηά αθνξΪ ζην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε ην 
Γεκφζην θαη δελ επηθΫξεη αιιαγΫο ζηελ κεηαμχ ησλ Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ 
αιιεινγξαθέα (Δπηζήκαλζε: Γειαδά, νη δηαηΪμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ 
Κεθαιαένπ Α’ ηνπ Ν. 4250/2014 αθνξνχλ ζηελ θαηΪξγεζε ηεο ππνρξΫσζεο 
ππνβνιάο πξσηνηχπσλ ά επηθπξσκΫλσλ αληηγξΪθσλ απφ ηνπο ελδηαθεξνκΫλνπο 
ζην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε ην Γεκφζην θαη δελ νξίδνπλ αληίζηνηρε 
ππνρξέσζε ζηελ κεηαμχ ησλ Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ αιιεινγξαθία).  
(ζρεηηθφ Ϋγγξαθν: ΓΗΚΠΟ/Φ.15/13200/5-6-2014 ηεο Γηεχζπλζεο ρΫζεσλ ΚξΪηνπο- 
Πνιέηε ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο ΟξγΪλσζεο θαη Γηαδηθαζηψλ ηνπ 
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Τ.ΓΗ.Μ.Ζ.Γ., ην νπνέν θνηλνπνηάζεθε ζε φιεο ηηο ππεξεζέεο ηνπ Τπνπξγεένπ 
Οηθνλνκηθψλ κε ην αξηζ. Γ6Γ 1089464 ΔΞ 2014/13.6.2014 Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο 
ΟξγΪλσζεο ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο θαη Αλζξψπηλνπ 
Γπλακηθνχ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.). 
 
5.- Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαίνπ Α’ ηνπ Ν. 4250/2014 
εθαξκφδνληαη ζηηο Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο; 
Ναη, νη ΑλεμΪξηεηεο ΓηνηθεηηθΫο ΑξρΫο, φπσο ην ΑΔΠ, ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ 
ηελ ξχζκηζε. 
 
6.- Πψο ππνβάιινληαη ηα αληίγξαθα εγγξάθσλ ζηνπο ππφρξενπο θνξείο ηεο 
πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαίνπ Α’ ηνπ Ν. 4250/2014; 
 
α) Έγγξαθα εθδνζέληα απφ ηνπο ππφρξενπο θνξείο 
Οη ππφρξενη θνξεέο ππνρξενχληαη λα απνδΫρνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ 
δεχηεξνπ εδαθένπ ηεο πεξέπησζεο β’ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαένπ Α’  ηνπ 
Ν.4250/2014, ηα απιΪ, επαλΪγλσζηα αληέγξαθα ησλ πξσηφηππσλ εγγξΪθσλ πνπ 
Ϋρνπλ εθδψζεη νη ππεξεζέεο θαη θνξεέο πνπ εκπέπηνπλ ζην πεδέν εθαξκνγάο ηεο 
ξχζκηζεο ά (ηα απιΪ, επαλΪγλσζηα αληέγξαθα) ησλ αθξηβψλ αληηγξΪθσλ ηνπο.  
 
β) Ιδησηηθά θαη αιινδαπά έγγξαθα 
Οη ππφρξενη θνξεέο ππνρξενχληαη λα απνδΫρνληαη ηα απιΪ, επαλΪγλσζηα αληέγξαθα 
ησλ ηδησηηθψλ θαη αιινδαπψλ εγγξΪθσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ ηξέηνπ θαη 
ηΫηαξηνπ εδαθένπ ηεο πεξέπησζεο β’ ηεο έδηαο παξαγξΪθνπ, εθφζνλ ηα έγγξαθα 
απηά έρνπλ επηθπξσζεί πξνεγνπκέλσο απφ δηθεγφξν.  
εκεηψλεηαη φηη ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα θΪζε Τπεξεζέαο λα εθαξκφζεη 
ηελ λΫα ξχζκηζε αλαινγηθΪ θαη ζηα ηδησηηθΪ εκεδαπΪ θαη αιινδαπΪ Ϋγγξαθα θαη λα 
θΪλεη απνδεθηΪ ηα απιΪ αληέγξαθΪ ηνπο απφ ην πξσηφηππν, ρσξίο λα έρνπλ 
επηθπξσζεί πξνεγνπκέλσο απφ δηθεγφξν (ζρεηηθφ ην Ϋγγξαθν: αξηζ. ΓΗΚΠΟ/ Φ. 
15/11932/11-6-2014 ηεο Γηεχζπλζεο ρΫζεσλ ΚξΪηνπο - Πνιέηε ηεο Γεληθάο 
Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο ΟξγΪλσζεο θαη Γηαδηθαζηψλ ηνπ Τ.ΓΗ.Μ.Ζ.Γ.). 
 
γ) Ιδησηηθά έγγξαθα πνπ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ηνπο ππφρξενπο θνξείο 
Οη ππφρξενη θνξεέο ππνρξενχληαη λα απνδΫρνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ 
ηξέηνπ εδαθένπ  ηεο πεξέπησζεο β’ ηεο έδηαο παξαγξΪθνπ, ηα απιΪ, επαλΪγλσζηα 
αληέγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξΪθσλ θΫξνπλ ζεψξεζε απφ ηηο 
ππεξεζέεο θαη ηνπο θνξεέο πνπ εκπέπηνπλ ζην πεδέν εθαξκνγάο ηεο ξχζκηζεο (ι.ρ. 
Ϊδεηα νηθνδνκάο πνπ θΫξεη ζεψξεζε απφ αζηπλνκηθά αξρά, απνιπηάξην ηδησηηθνχ 
ιπθεένπ πνπ Ϋρεη ζεσξεζεέ απφ ηελ νηθεέα Γηεχζπλζε ΓεπηεξνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο 
ηνπ Τπ. Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ, ηαηξηθά γλσκΪηεπζε ηδηψηε ηαηξνχ πνπ θΫξεη 
ζεψξεζε απφ αξκφδην ειεγθηά ηαηξφ).  
 

7.-  ε πνηεο πεξηπηψζεηο νη δηνηθεηηθέο αξρέο θαη ηα ΚΔΠ εμαθνινπζνχλ λα 
επηθπξψλνπλ αληίγξαθα εγγξάθσλ; 
Οη δηνηθεηηθΫο αξρΫο θαη ηα ΚΔΠ εμαθνινπζνχλ λα επηθπξψλνπλ αληέγξαθα απφ ην 
πξσηφηππν ά απφ ην αθξηβΫο αληέγξαθν ηεο δηνηθεηηθάο αξράο (φπσο νξέδεηαη ζην 
Ϊξζξν 1 ηνπ Ν. 2690/1999 -Α΄ 45), πνπ ην εμΫδσζε, κφλν ζηελ πεξέπησζε πνπ απηΪ 
ππνβΪιινληαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζε θνξείο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο 
δηαηάμεηο ηεο ξχζκηζεο ηεο πεξέπησζεο α’ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαένπ 
Α’  ηνπ Ν. 4250/2014  {ι.ρ. πνιέηεο δεηΪ ηελ επηθχξσζε αληηγξΪθνπ ηνπ δειηένπ 
αζηπλνκηθάο ηαπηφηεηαο πξνθεηκΫλνπ λα ην ππνβΪιεη ζε:  α) ηξΪπεδα, β)  ηδησηηθά 
εηαηξεέα, γ) ζπκβνιαηνγξΪθν}. 
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8.- ε πνην ζεκείν ηνπ αληηγξάθνπ ή θσηναληηγξάθνπ εγγξάθνπ γίλεηαη ε 
ζρεηηθή επηζεκεησκαηηθή πξάμε ηεο επηθχξσζεο, ζε πεξίπησζε πνπ 
πξνβιέπεηαη ε επηθχξσζε απηνχ; 
Γηα ηελ επηθχξσζε αληηγξΪθνπ εγγξΪθνπ γέλεηαη, απφ ηνλ ππεχζπλν ππΪιιειν ηεο 
Γηνέθεζεο, επηζεκεησκαηηθά πξΪμε ζην ζψκα ηνπ αληηγξΪθνπ ά θσηναληηγξΪθνπ. Ζ 
πξΪμε απηά ηέζεηαη ζε ζεκεέν ηνπ αληηγξΪθνπ ά θσηναληηγξΪθνπ, αληέζηνηρν κε 
εθεέλν φπνπ θαη ζην πξσηφηππν Ϋγγξαθν ππΪξρεη ππνγξαθά ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ. 
 
9.- Ση αλαγξάθεη ν αξκφδηνο, γηα ηελ επηθχξσζε, ππάιιεινο ηεο Γηνηθεηηθήο 
αξρήο, ζηε ζρεηηθή επηζεκεησκαηηθή πξάμε, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
πξνβιέπεηαη ε επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ; 
Ο αξκφδηνο ππΪιιεινο ηεο δηνηθεηηθάο Αξράο γηα ηελ επηθχξσζε, παξαβΪιεη ην 
αληέγξαθν πξνο ην πξσηφηππν ά ην αθξηβΫο αληέγξαθν ηεο αξράο  πνπ εμΫδσζε ην 
πξσηφηππν θαη κε ηελ ππνγξαθά ηνπ βεβαηψλεη ηελ πξνο ηνχην ζπκθσλέα. ηε 
ζρεηηθά επηζεκεησκαηηθά πξΪμε αλαγξΪθεη, ρεηξφγξαθα ά κε αλΪινγε νξζνγψληα 
ζθξαγέδα: 

    (α) Σνλ ηέηιν ηνπ θνξΫα θαη ηελ Τπεξεζέα ηνπ ππαιιάινπ πνπ ελεξγεέ ηελ  
  επηθχξσζε (π.ρ. Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ- Γεληθά Γξακκαηεέα Γεκνζέσλ  
  Δζφδσλ-Γεληθά Γηεχζπλζε Φνξνινγηθάο Γηνέθεζεο- Γ.Ο.Τ. ………). 

    (β) Σελ θξΪζε «ΑθξηβΫο Αληέγξαθν ά αθξηβΫο θσηναληέγξαθν, απφ ην  
        πξσηφηππν ά απφ ην αθξηβΫο αληέγξαθν πνπ βξέζθεηαη ζην Αξρεέν ηεο  
        Τπεξεζέαο ά πνπ κνπ επηδεέρζεθε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν». 

         (γ) Σν νλνκαηεπψλπκν θαη ην παηξψλπκν, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ  δειηένπ  
              αζηπλνκηθάο ηαπηφηεηαο ά Ϊιινπ λνκηκνπνηεηηθνχ Ϋγγξαθνπ ζηνηρεένπ  
              (Ϊξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο ηζρχεη) ηνπ πξνζψπνπ, πνπ   
              πξνζθνκέδεη ην πξνο επηθχξσζε Ϋγγξαθν. 
        (δ) Σνλ ηφπν θαη ηελ εκεξνκελέα επηθχξσζεο. 
Καηφπηλ, ν αξκφδηνο ππΪιιεινο ζΫηεη ηελ επέζεκε (ζηξνγγπιά) ζθξαγέδα ηεο 
Τπεξεζέαο ηνπ, αλαγξΪθεη ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ θαη ππνγξΪθεη ηελ πξΪμε ηεο 
επηθχξσζεο (ζει. 81 ηνπ Καλνληζκνχ Δπηθνηλσλέαο Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ). 
 
10.- Πσο νξίδνληαη νη ππάιιεινη, πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ην έξγν ηεο 
επηθχξσζεο αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη 
επηθχξσζε απηψλ; 
Απφ ηνλ ΠξντζηΪκελν ηεο Τπεξεζέαο ηνπο. 
 
11.- Πνηα αληίγξαθα εγγξάθσλ δελ λνκηκνπνηείηαη λα επηθπξψλεη ππάιιεινο 
Γηνηθεηηθήο Αξρήο ή Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ, πνπ είλαη 
επηθνξηηζκέλνο κε ην έξγν ηεο επηθχξσζεο αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη ε επηθχξσζε απηψλ; 
Γελ λνκηκνπνηεέηαη, θαη’ εθαξκνγά ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3528/2007 
(Α’ 26), λα επηθπξψλεη αληέγξαθα εγγξΪθσλ, ηα νπνέα: 

      α) Ϋρνπλ ζπληαρζεέ εθηφο ηεο ππεξεζηαθάο ηνπ ζρΫζεο θαη ηνλ αθνξνχλ 
(φπσο ηέηινπο ζπνπδψλ, Ϊδεηα νδάγεζεο, δηαβαηάξην, αζηπλνκηθά ηαπηφηεηα), 

      β) ζπλΫηαμε ε έδηα ηνπ ε Τπεξεζέα, εθφζνλ ηζρχνπλ ηα θσιχκαηα πνπ 
αλαθΫξνληαη ζηηο πξναλαθεξζεέζεο δηαηΪμεηο. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηΫο, πξφδειν εέλαη φηη ε επηθχξσζε ζα γέλεη εέηε απφ ηνλ, 
θαηΪ λφκν, αλαπιεξσηά ηνπ, εέηε απφ ππΪιιειν Ϊιιεο Γηνηθεηηθάο Αξράο. 
ΔπηηξΫπεηαη, φκσο, λα επηθπξψλεη αληέγξαθα δηνηθεηηθψλ εγγξΪθσλ, ζηελ Ϋθδνζε 
ησλ νπνέσλ ζπλΫπξαμε ά ηα ππΫγξαςε ν έδηνο, σο αξκφδην φξγαλν, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηΪμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 16 ηνπ Ν. 2690/1999, εθφζνλ ε ζχκπξαμε απηά δελ 
αληέθεηηαη ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3528/2007. 
(αξηζ. 1092066/1113/0006Γ/25.10.2006 Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ΟξγΪλσζεο ηεο 
Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο Τπνζηάξημεο ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Φνξνινγηθψλ 
θαη Σεισλεηαθψλ ΘεκΪησλ ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ην 
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επηζπλαπηφκελν ζε απηφ αξηζ. ΓΗΚΠΟ/Φ15_21657/9.10.2006 Ϋγγξαθν ηεο 
Γηεχζπλζεο ρΫζεσλ ΚξΪηνπο - Πνιέηε ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο 
ΟξγΪλσζεο θαη Γηαδηθαζηψλ ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη 
Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο ηνπ Τπνπξγεένπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη 
ΑπνθΫληξσζεο). 
 
12.- Όηαλ νη ελδηαθεξφκελνη δεηνχλ απφ ηηο δηνηθεηηθέο Αξρέο, επνκέλσο θαη 
απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, νη 
επηθνξηηζκέλνη γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ππάιιεινη ηη 
πξέπεη λα ηνπο  ξσηνχλ; 
Οη ππΪιιεινη ησλ Γηνηθεηηθψλ Αξρψλ, επνκΫλσο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ., 
πνπ Ϋρνπλ επηθνξηηζζεέ κε ηελ δηαδηθαζέα ηεο επηθχξσζεο αληηγξΪθσλ εγγξΪθσλ, 
πξέπεη λα ξσηνχλ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνχ ζα ππνβάιεη ην ελ ιφγσ αληίγξαθν, 
πξνθεηκΫλνπ, ελ ζπλερεέα, λα πξνβνχλ ζηελ επηθχξσζε ά κε ηνπ πξνζθνκηδφκελνπ 
αληηγξΪθνπ, κε βΪζε ηε λΫα ξχζκηζε. Ο ππάιιεινο ζα αξθείηαη ζηελ πξνθνξηθή 
δήισζε ηνπ πνιίηε.  
 
13.- Δπηθπξψλεηαη αληίγξαθν εγγξάθνπ φηαλ ν ελδηαθεξφκελνο δειψζεη φηη ην 
ζέιεη γηα ην αξρείν ηνπ; 
Ο ππΪιιεινο δελ ζα πξνβαέλεη ζηελ επηθχξσζε αληηγξΪθνπ εγγξΪθνπ, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ν πνιίηεο δειψζεη φηη ην «ζέιεη γηα ην αξρείν ηνπ».  
 
14.- Δπηθπξψλνληαη ή φρη ηα έγγξαθα, ηα νπνία δηαθηλνχληαη κε 
ηειενκνηνηππία κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ 
Ο.Σ.Α. α’ θαη β’ βαζκνχ; 
ΜεηΪ απφ ηελ Ϋλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαένπ Α’ ηνπ Ν. 
4250/2014, ηα έγγξαθα, ηα νπνία δηαθηλνχληαη κε ηειενκνηνηππία κεηαμχ ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α. α’ θαη β’ βαζκνχ, θαηΪ 
ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ εδαθένπ 2 ηεο παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 14 ηνπ Ν. 
2672/1998 (Α’ 290),  φπσο ηζρχεη: 
         α) Γελ επηθπξψλνληαη απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκΫλν ππΪιιειν ηεο Τπεξεζέαο, 
πξνο ηελ νπνέα απνζηΫιινληαη, εέηε πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ έδηα ηελ 
Τπεξεζέα πνπ ηα παξαιακβΪλεη, εέηε λα ρνξεγεζνχλ ζε ελδηαθεξφκελν, 
πξνθεηκΫλνπ λα ηα πξνζθνκέζεη ζηελ ζπλΫρεηα ζε ππεξεζέεο θαη θνξεέο ηεο 
πεξέπησζεο α’ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014.  
         β) Δπηθπξψλνληαη απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκΫλν ππΪιιειν ηεο Τπεξεζέαο, πξνο 
ηελ νπνέα απνζηΫιινληαη, κφλνλ φηαλ ρνξεγνχληαη ζε ελδηαθεξφκελν, γηα λα ηα 
ππνβΪιεη αθνινχζσο ζε θνξείο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηΪμεηο ηεο 
πξναλαθεξζεέζαο πεξέπησζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξέπησζε γ’ ηεο 
έδηαο παξαγξΪθνπ.   
(ζρεηηθφ Ϋγγξαθν: αξηζ. ΓΗΑΓΠ/Φ.Α.2.3/11500/13-5-2014 ηεο Γηεχζπλζεο 
Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ θαη Παξαγσγηθφηεηαο ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο 
Γηνηθεηηθάο ΟξγΪλσζεο θαη Γηαδηθαζηψλ ηνπ Τ.ΓΗ.Μ.Ζ.Γ., ην νπνέν θνηλνπνηάζεθε ζε 
φιεο ηηο ππεξεζέεο ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ κε ην αξηζ. Γ6Γ 1084752 ΔΞ 2014  
/2.6.2014 φκνην Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ΟξγΪλσζεο ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο 
Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.). 
 
15.- Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαίνπ Α’ ηνπ Ν. 4250/2014  
ηξνπνπνηνχλ ηηο δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο ηεο επηζεκείσζεο (Apostille) ηεο 
χκβαζεο ηεο Υάγεο ή ηεο πξνμεληθήο ζεψξεζεο; 
Οη δηαηΪμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 1ηνπ Κεθαιαένπ Α’ ηνπ Ν. 4250/2014 δελ 
επηθΫξνπλ θακέα αιιαγά ζηηο δηαδηθαζέεο ρνξάγεζεο ηεο επηζεκεέσζεο (apostille) 
ηεο χκβαζεο ηεο ΥΪγεο (Ν. 1497/1984) ά ηεο πξνμεληθάο ζεψξεζεο πνπ ηέζεληαη 
ζην πξσηφηππν ά ζην αθξηβΫο αληέγξαθν εέηε ησλ εγγξΪθσλ πνπ ππνβΪιινληαη ζε 
θνξΫα ηεο αιινδαπάο, εέηε ησλ αιινδαπψλ εγγξΪθσλ πνπ ππνβΪιινληαη ελ 
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ζπλερεέα ζηελ ΔιιΪδα {Δπηζήκαλζε: φπσο δηεπθξηλέδεηαη θαη ζηελ αηηηνινγηθά 
Ϋθζεζε ηνπ Ν. 4250/2014, κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαένπ Α’ ηνπ λφκνπ 
απηνχ δελ ζέγνληαη θαη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, νη απαηηάζεηο ππνβνιάο δεκνζέσλ 
εγγξΪθσλ κε ζπγθεθξηκΫλε επηζεκεέσζε, νη νπνέεο απνξξΫνπλ απφ δηεζλεέο 
ζπκβΪζεηο ηεο ρψξαο (π.ρ. χκβαζε ηεο ΥΪγεο) θαη Ϊιιεο δηαθξαηηθΫο ζπκθσλέεο}.  
{ζρεηηθΪ Ϋγγξαθα: α) αξηζ. ΓΗΚΠΟ/Φ.15/11633/16-5-2014 ηεο Γηεχζπλζεο ρΫζεσλ 
ΚξΪηνπο- Πνιέηε ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο ΟξγΪλσζεο θαη Γηαδηθαζηψλ 
ηνπ Τ.ΓΗ.Μ.Ζ.Γ. θαη  β) αξηζ. Γ6Γ 1058594 ΔΞ 2014/8.6.2014 Ϋγγξαθν ηνπ 
ΠξντζηακΫλνπ ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο θαη Αλζξψπηλνπ 
Γπλακηθνχ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ., κε ην νπνέν θνηλνπνηάζεθε ζε φιεο ηηο Τπεξεζέεο ηνπ 
Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ ην αξηζ. ΓΗΚΠΟ/ Φ.15/ νηθ.8342/ 1.4.2014 Ϋγγξαθν ηεο 
Γηεχζπλζεο ρΫζεσλ ΚξΪηνπο - Πνιέηε ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο 
ΟξγΪλσζεο θαη Γηαδηθαζηψλ ηνπ Τ.ΓΗ.Μ.Ζ.Γ.}. 
 
16.- ε πνηεο πεξηπηψζεηο εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο 
πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ απηψλ; 
χκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο  ηεο πεξέπησζεο β’ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ 
Κεθαιαένπ Α’ ηνπ Ν. 4250/2014, κφλν γηα ηα Ϋγγξαθα πνπ πξνζθνκέδνληαη γηα 
δηθαζηηθά ρξάζε, θαζψο θαη γηα ηα Ϋγγξαθα,  ηα νπνέα Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ ηηο 
ππεξεζέεο θαη ηνπο θνξεέο ηεο πεξέπησζεο α’ (βιΫπε εξψηεζε κε α/α 2 ηεο έδηαο 
ελφηεηαο) ηεο παξαγξΪθνπ απηάο, γηα ηα νπνέα  Ϋρεη νξηζζεέ, κε θνηλά απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθάο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο θαη ηνπ θΪζε 
θνξΪ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ (Κ.Τ.Α.) φηη πθέζηαληαη εμαηξεηηθνί ιφγνη γηα λα 
δηαηεξεζεέ ε απαέηεζε ππνβνιάο πξσηφηππσλ εγγξΪθσλ, θαηΪ ηα νξηδφκελα ζηελ 
πεξέπησζε δ’ ηεο έδηαο παξαγξΪθνπ (Δπηζήκαλζε: ΜΫρξη ζάκεξα δελ Ϋρεη εθδνζεέ 
Κ.Τ.Α., θαηΪ ηα αλσηΫξσ). 
 
17.- ε πνηεο ελέξγεηεο νθείινπλ λα πξνβαίλνπλ νη ππεξεζίεο θαη νη θνξείο, 
ζηνπο νπνίνπο θαηαηίζεληαη απιά θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ, θαηά ηα 
νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β’  ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 
Κεθαιαίνπ Α’ ηνπ Ν. 4250/2014; 
χκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ πΫκπηνπ εδαθένπ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ 
Κεθαιαένπ Α’ ηνπ Ν. 4250/2014, νη ππεξεζέεο θαη νη θνξεέο ζηνπο νπνένπο 
θαηαηέζεληαη απιΪ θσηναληέγξαθα εγγξΪθσλ, ππνρξενχληαη, αλΪ ηξέκελν, πνπ 
Ϊξρεηαη απφ ηελ 26-3-2014, εκεξνκελέα ηζρχνο ηνπ ελ ιφγσ Ϊξζξνπ ηνπ 
πξναλαθεξζΫληνο λφκνπ λα δηελεξγνχλ δεηγκαηνιεπηηθφ Ϋιεγρν ζε πνζνζηφ 
ηνπιάρηζηνλ 5% επέ ησλ θσηναληηγξΪθσλ πνπ ππνβιάζεθαλ (κε ηε δπλαηφηεηα 
δηελΫξγεηαο ειΫγρνπ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ θσηναληηγξΪθσλ ζηελ πεξέπησζε πνπ 
απηφ θξέλεηαη απαξαέηεην), πξνθεηκΫλνπ λα εμαθξηβψζνπλ ηελ αθξέβεηα ησλ 
ζηνηρεέσλ πνπ αλαγξΪθνληαη ζε απηΪ (αξηζ. Α.Σ.Γ. 1151828 ΔΞ 2014/14.11.2014  
Ϋγγξαθν ηνπ Απηνηεινχο Σκάκαηνο Γηνέθεζεο ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Ζιεθηξνληθάο 
ΓηαθπβΫξλεζεο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ., κε ην νπνέν θνηλνπνηάζεθε 
ζε φιεο ηηο Τπεξεζέεο ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ ην αξηζ. ΓΗΑΓΗΠΤΓ/ 
Φ.15/νηθ.28580 φκνην ηεο Γηεχζπλζεο Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ θαη Παξνράο 
Τπεξεζηψλ Γεκνζένπ ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Μεηαξξπζκηζηηθάο Πνιηηηθάο θαη 
Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο ηνπ Τ.ΓΗ.Μ.Ζ.Γ.). 
 
18.- Με πνηνλ ηξφπν δηελεξγείηαη ν δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο, θαηά ηα 
αλσηέξσ; 
Ο δεηγκαηνιεπηηθφο Ϋιεγρνο ησλ θνξΫσλ δηελεξγεέηαη κε ηελ ζπλδξνκά 
ησλππεξεζηψλ ά ησλ θνξΫσλ πνπ εμΫδσζαλ ηα πξσηφηππα Ϋγγξαθα. πγθεθξηκΫλα, 
ν θνξΫαο πνπ δηελεξγεέ ηνλ Ϋιεγρν νθεέιεη λα επηθνηλσλεέ κε ηελ εθδνχζα αξρά (π.ρ. 
Λεμηαξρεέν, Παλεπηζηάκην, Αζθαιηζηηθφ θνξΫα, θ.ιπ.) κε θΪζε πξφζθνξν ηξφπν θαη 
θαηΪ πξνηέκεζε, κε ην ιηγφηεξν γξαθεηνθξαηηθφ κΫζν (πξσηέζησο κε κάλπκα 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ άκε ηειΫθσλν θαη δεπηεξεπφλησο κε ΦΑΞ ά κε δηνηθεηηθά 
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αιιεινγξαθέα), πξνθεηκΫλνπ λα επαιεζεχζεη ηελ αθξέβεηα ησλ ζηνηρεέσλ πνπ 
εκπεξηΫρνληαη ζηα ππφ Ϋιεγρν θσηναληίγξαθα. ηηο πεξηπηψζεηο θαηΪ ηηο νπνέεο 
δηαπηζησζεέ παξαπνηεκΫλν ά πιαζηφ θσηναληέγξαθν, φρη κφλν επηβΪιινληαη νη 
θπξψζεηο ηνπ Ν. 1599/1986 ά Ϊιιεο πνηληθΫο θπξψζεηο, αιιΪ αλαθαιεέηαη ακΫζσο θαη 
ε δηνηθεηηθά ά Ϊιιε πξΪμε, γηα ηελΫθδνζε ηεο νπνέαο ρξεζηκνπνηάζεθαλ ηα 
θσηναληέγξαθα απηΪ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϋθηνπ εδαθένπ ηεο παξ. 2 ηνπ 
Ϊξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαένπ Α’ ηνπ Ν. 4250/2014 (βιΫπε Ϋγγξαθν, φπσο ε 
πξνεγνχκελε κε α/α 17 εξψηεζε θαη αληέζηνηρε απΪληεζε). 
 
19.- Όπσο πξναλαθέξζεθε, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ εδαθίνπ 
ηεο πεξίπησζεο β’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαίνπ Α’ ηνπ Ν.4250/2014, 
θαζνξίδεηαη, κεηαμχ ησλ άιισλ, ν ηξφπνο ππνβνιήο ζηνπο θνξείο ηεο 
πεξίπησζεο α’ ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ, επθξηλψλ θσηναληηγξάθσλ απφ 
αληίγξαθα ηδησηηθψλ θαη αιινδαπψλ εγγξάθσλ, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί 
απφ δηθεγφξν. Πέξαλ ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, πθίζηαληαη δηαηάμεηο, πνπ 
αθνξνχλ ζηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ απφ δηθεγφξνπο θαη 
ζπκβνιαηνγξάθνπο; 

α) χκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο πεξέπησζεο β’ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ 
Ν. 4194/2013 (Α’ 208), ζην Ϋξγν ηνπ δηθεγφξνπ πεξηιακβΪλεηαη: «Ζ Ϋθδνζε 
επηθπξσκΫλσλ αληηγξΪθσλ θΪζε εέδνπο εγγξΪθσλ. Σα αληέγξαθα απηΪ Ϋρνπλ πιάξε 
ηζρχ ελψπηνλ νπνηαζδάπνηε Γηθαζηηθάο ά Ϊιιεο Αξράο, θαζψο θαη Ϋλαληη ηδησηψλ, 
θπζηθψλ ά λνκηθψλ πξνζψπσλ». 

β) χκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο πεξέπησζεο β’ ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ 
Ν. 2830/2000 (Α’ 96), ν ζπκβνιαηνγξΪθνο εέλαη Ϊκηζζνο δεκφζηνο ιεηηνπξγφο, κε 
θαζάθνληα, κεηαμχ Ϊιισλ: «Να εθδέδεη απφγξαθα ά αληέγξαθα ησλ εγγξΪθσλ ηνπ 
εδαθένπ α’, θαζψο θαη αληέγξαθα ησλ πξνζαξηεκΫλσλ θαη αλαθεξνκΫλσλ ζε απηΪ 
εγγξΪθσλ» (εκείσζε: Σν εδΪθην α’ αλαθΫξεη: «α. Να ζπληΪζζεη θαη λα θπιΪζζεη 
Ϋγγξαθα ζπζηαηηθΪ ά απνδεηθηηθΪ δηθαηνπξαμηψλ θαη δειψζεσλ ησλ ελδηαθεξνκΫλσλ 
φηαλ ε ζχληαμε ησλ εγγξΪθσλ απηψλ εέλαη ππνρξεσηηθά ζχκθσλα κε ην λφκν ά φηαλ 
νη ελδηαθεξφκελνη επηζπκνχλ λα πξνζδψζνπλ ζε απηΪ θχξνο  δεκνζένπ εγγξΪθνπ»). 

Δπέζεο, κε ηηο δηαηΪμεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ Ϊξζξνπ 13 ηνπ Ν. 2830/2000, 
ν ζπκβνιαηνγξΪθνο ρνξεγεέ αληέγξαθα ζπκβνιαηνγξαθηθψλ εγγξΪθσλ, θαηΪ ηα 
νξηδφκελα ζηηο δηαηΪμεηο απηΫο. 
 
20.- Απαηηείηαη ε επηθχξσζε ησλ πξάμεσλ πνπ είλαη αλαξηεκέλεο ζην 
δηαδίθηπν; 
Οη πξΪμεηο πνπ εέλαη αλαξηεκΫλεο ζην δηαδέθηπν δελ επηθπξψλνληαη, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ.5 ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3861/2010 (Α’ 112), φπσο 
ηζρχεη. Αξθεέ ε επέθιεζε ηνπ ΑΓΑ γηα ηελ απηεπΪγγειηε αλαδάηεζε ησλ 
αλαξηεκΫλσλ πξΪμεσλ ηφζν θαηΪ ηε δηεθπεξαέσζε ππνζΫζεσλ ησλ δηνηθνπκΫλσλ 
φζν θαη θαηΪ ηελ επηθνηλσλέα κεηαμχ θνξΫσλ.  
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ENOTHTA Γ’: ΒΔΒΑΙΧΗ ΣΟΤ ΓΝΗΙΟΤ ΣΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΣΧΝ 
 
1.- Πνηεο είλαη νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο πνπ βεβαηψλνπλ ην γλήζην ηεο 
ππνγξαθήο; 
Όιεο νη δηνηθεηηθΫο αξρΫο, επνκΫλσο θαη νη ππεξεζέεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. θαη ηα Κ.Δ.Π. 
ππνρξενχληαη λα βεβαηψλνπλ ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο θΪζε ελδηαθεξνκΫλνπ (παξ. 
1 ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2690/1999 - Α’ 45, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο 
παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 16 ηνπ Ν. 3345/2005 - Α’ 138).  
 
2.- Βάζεη πνηψλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ βεβαηψλεηαη ην γλήζην ηεο 
ππνγξαθήο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ ζηηο δηνηθεηηθέο Αξρέο, επνκέλσο θαη ζηηο 
ππεξεζίεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.; 
Ζ βεβαέσζε ηεο ππνγξαθάο γηα ηνπο Έιιελεο πνιέηεο γέλεηαη βΪζεη ηνπ δειηένπ 
ηαπηφηεηαο, ηεο ζρεηηθάο πξνζσξηλάο βεβαέσζεο ηεο αξκφδηαο αξράο, ηνπ 
δηαβαηεξένπ, ηεο Ϊδεηαο νδάγεζεο ά ηνπ αηνκηθνχ βηβιηαξένπ πγεέαο φισλ ησλ 
αζθαιηζηηθψλ θνξΫσλ.  
(παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 7 ηνπ 
Ϊξζξνπ 11 ηνπ Ν. 3230/2004 - Α’ 44 θαη ην Ϊξζξν 25 ηνπ Ν. 3731/2008 - Α’ 263). 
 
3.- Βάζεη πνηψλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ βεβαηψλεηαη ην γλήζην ηεο 
ππνγξαθήο ησλ πνιηηψλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απφ ηηο 
δηνηθεηηθέο Αξρέο, επνκέλσο θαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.; 
Ζ βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο πνιηηψλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Δ.Δ. γέλεηαη 
βΪζεη ηνπ δειηένπ ηαπηφηεηαο ά ηνπ δηαβαηεξένπ ηνπο (παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 3 ηνπ Ν. 
2690/1999, φπσο ηζρχεη) θαη κε ηελ επέδεημε, φηαλ ηνχην απαηηεέηαη, ησλ εγγξΪθσλ 
πνπ πξνβιΫπνληαη ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ. 106/2007 (Α’ 135), φπσο ηζρχνπλ.  
 
4.- Πσο βεβαηψλεηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, απφ 
ηηο δηνηθεηηθέο Αξρέο, επνκέλσο θαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.; 
Ζ βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο ππεθφσλ ηξέησλ ρσξψλ γέλεηαη βΪζεη ηνπ 
δηαβαηεξένπ ηνπο ά Ϊιινπ εγγξΪθνπ βΪζεη ηνπ νπνένπ επηηξΫπεηαη ε εέζνδφο ηνπο 
ζηε ρψξα ά ησλ εγγξΪθσλ πνπ Ϋρνπλ εθδψζεη νη αξκφδηεο ειιεληθΫο αξρΫο (παξ. 4 
ηνπ Ϊξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο ηζρχεη).  
Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 26 ηνπ Ν. 4251/2014 
(Α’ 80), κε ηελ επηθχιαμε ησλ εμαηξΫζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ έδηνπ Ϊξζξνπ, νξέδεηαη φηη: 
«Οη δεκφζηεο ππεξεζέεο, ηα λνκηθΪ πξφζσπα δεκνζένπ δηθαένπ, νη νξγαληζκνέ 
ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο, νη νξγαληζκνέ θαη επηρεηξάζεηο θνηλάο σθΫιεηαο θαη νη 
νξγαληζκνέ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο ππνρξενχληαη λα κελ παξΫρνπλ ηηο ππεξεζέεο 
ηνπο ζε πνιέηεο ηξέηεο ρψξαο, νη νπνένη δελ Ϋρνπλ δηαβαηάξην ά Ϊιιν ηαμηδησηηθφ 
Ϋγγξαθν πνπ αλαγλσξέδεηαη απφ δηεζλεέο ζπκβΪζεηο θαη ζεψξεζε εηζφδνπ ά Ϊδεηα 
δηακνλάο θαη γεληθΪ δελ απνδεηθλχνπλ φηη Ϋρνπλ εηζΫιζεη θαη δηακΫλνπλ λφκηκα ζηελ 
ΔιιΪδα. ε πνιέηεο ηξέησλ ρσξψλ πνπ εέλαη αληηθεηκεληθΪ ζηεξνχκελνη δηαβαηεξένπ 
αλαγλσξέδεηαη δηθαέσκα ζπλαιιαγάο κε ηηο αλαθεξφκελεο ζην πξνεγνχκελν εδΪθην 
ππεξεζέεο κε κφλε ηελ επέδεημε ηεο Ϊδεηαο δηακνλάο ηνπο». 
 
5.- Ννκηκνπνηνχληαη νη Γηνηθεηηθέο Αξρέο λα βεβαηψλνπλ ην γλήζην ηεο 
ππνγξαθήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, κε ηελ επίδεημε ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπο 
ηαπηφηεηαο; 
Οη ΓηνηθεηηθΫο ΑξρΫο λνκηκνπνηνχληαη λα βεβαηψλνπλ ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο κε 
ηελ επέδεημε ηεο ζηξαηησηηθάο ηαπηφηεηαο ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ, δεδνκΫλνπ φηη: 
α) νη δηαηΪμεηο ησλ Ϊξζξσλ 3 θαη 11 ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο ηζρχνπλ, αλαθΫξνληαη 
γεληθΪ ζε δειηέν ηαπηφηεηαο θαη δελ δηαθξέλνπλ κεηαμχ δειηέσλ «αζηπλνκηθάο 
ηαπηφηεηαο» θαη «ζηξαηησηηθάο ηαπηφηεηαο». 
β) ε αξκνδηφηεηα ησλ ζηξαηησηηθψλ αξρψλ γηα ηελ Ϋθδνζε ζηξαηησηηθψλ ηαπηνηάησλ 
πξνβιΫπεηαη απφ ζρεηηθά λνκνζεζέα (Ν.Γ. 127/1969 - Α’ 29, φπσο ηζρχεη) θαη 
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γ) κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 7 ηνπ πξναλαθεξζΫληνο Ν.Γ., ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Ν. 1599/1986, ξεηΪ νξέδεηαη φηη σο 
ηαπηφηεηα θαηΪ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ λννχληαη θαη νη ζηξαηησηηθΫο 
ηαπηφηεηεο. (ρεηηθφ: ην αξηζ. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/4463/2.3.2007 Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο 
ρΫζεσλ ΚξΪηνπο - Πνιέηε ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο ΟξγΪλσζεο θαη 
Γηαδηθαζηψλ ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη Ζιεθηξνληθάο 
ΓηαθπβΫξλεζεο ηνπ Τπνπξγεένπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη 
ΑπνθΫληξσζεο θαη ην επηζπλαπηφκελν ζε απηφ αξηζ. Φ.416/68149/.1196/12.2.2007 
Ϋγγξαθν ηνπ Γ.Δ.ΔΘ.Α, ηα νπνέα εέλαη θαηαρσξεκΫλα ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ 
Τ.ΓΗ.Μ.Ζ.Γ.: www.ydmed.gov.gr, ζηελ δηαδξνκά: Αξρεέν αλαθνηλψζεσλ ηεο Γεληθάο 
Γξακκαηεέαο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο & Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο ηνπ η. Τπνπξγεένπ 
Δζσηεξηθψλ, ΑπνθΫληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο, πνπ παξαπΫκπεη 
ζηελ ηζηνζειέδα: www.gspa.gr, ζηελ δηαδξνκά Γεκφζηα Γηνέθεζε/ ρΫζεηο ΚξΪηνπο- 
Πνιέηε/ Βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο).  
 
6.- ε πνηεο πεξηπηψζεηο δελ απαηηείηαη ε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 
ππνγξαθήο; 
Όηαλ ν ελδηαθεξφκελνο πξνζΫξρεηαη απηνπξνζψπσο γηα ππνζΫζεηο ηνπ ζηηο 
ππεξεζέεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα, πξνζθνκέδνληαο ην δειηέν ηαπηφηεηαο ά ηα αληέζηνηρα 
πξσηφηππα λνκηκνπνηεηηθΪ Ϋγγξαθα (παξ.1 ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο 
ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ. 4 Ϊξζξνπ 16 Ν. 3345/2005). 
 
7.- Σν έγγξαθν, επί ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 
ππνγξαθήο, απαηηείηαη λα είλαη ζρεηηθφ ή ζπλαθέο κε ην έξγν ηεο Τπεξεζίαο, 
απφ ηελ νπνία δεηά ηελ βεβαίσζε ν πνιίηεο; 
 Ζ ππνρξΫσζε γηα ηελβεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο θαιχπηεη θΪζε 
πεξέπησζε θαη δελ απαηηεέηαη λα εέλαη ζρεηηθά ά ζπλαθάο κε ην Ϋξγν ηεο Τπεξεζέαο, 
απφ ηελ νπνέα δεηΪ ηελβεβαέσζε ν πνιέηεο. 
 
8.- Μπνξνχλ νη δηθεγφξνη λα βεβαηψλνπλ ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο; 
ηηο δηαηΪμεηο ηεοπαξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ Ν.2690/1999, φπσο ηζρχεη, δελ 
πξνβιέπεηαη ε βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο πνιηηψλ απφ δηθεγφξνπο. 
Οη δηθεγφξνη βεβαηψλνπλ ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο ηνπ εληνιΫα ηνπο, κφλν ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαηζηελ πεξέπησζε δ’ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ 
Ν.4194/2013 (Α’ 208), φπνπ νξέδεηαη φηη ζην Ϋξγν ηνπ δηθεγφξνπ πεξηιακβΪλεηαη θαη 
«ε βεβαέσζε ηεο γλεζηφηεηαο ηεο ππνγξαθάο ηνπ εληνιΫα ηνπ, φπσο πξνβιΫπεηαη 
ζην Ϊξζξν 42 ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηνπ Κψδηθα Πνηληθάο Γηθνλνκέαο, θαζψο θαη ζε 
θΪζε Ϊιιε εηδηθά δηΪηαμε». 
 
9.- Μπνξνχλ νη πινίαξρνη εκπνξηθψλ πινίσλ λα βεβαηψλνπλ ην γλήζην ηεο 
ππνγξαθήο; 
χκθσλα κε ηελ αξηζ. 354/2009 γλσκνδφηεζε ηνπ Ε’ Σκάκαηνο ηνπ Ν..Κ., ν 
πινίαξρνο εκπνξηθνχ πινίνπ  «έρεη… θαη ηε δπλαηφηεηα βεβαίσζεο ηνπ 
γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηφζν ησλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο ηνπ πινίνπ φζν θαη 
ηνπ ηδίνπ, θαη’ εθαξκνγά ησλ δηαηΪμεσλ ησλ Ϊξζξσλ 11 θαη 3 ηνπ Κψδηθα 
Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο, κε ηηο νπνέεο ζεζπέδεηαη ξεηΪ ε ππνρξΫσζε ησλ δηνηθεηηθψλ 
αξρψλ γηα ηε βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ» (αξηζ. Γ6 
1039996 ΔΞ 2010/26.3.2010 Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ΟξγΪλσζεο ηεο Γεληθάο 
Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο Τπνζηάξημεο  ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Φνξνινγηθψλ θαη 
Σεισλεηαθψλ ΘεκΪησλ ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ θαη ησλ επηζπλαπηφκελσλ ζε 
απηφ αξηζ. ΓΗΚΠΟ/Φ.15/3435/18.2.2010 εγγξΪθνπ ηεο Γηεχζπλζεο ρΫζεσλ 
ΚξΪηνπο-Πνιέηε ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο ΟξγΪλσζεο θαη Γηαδηθαζηψλ ηεο 
Γεληθάο Γξακκαηεέαο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεοηνπ 
Τπνπξγεένπ Δζσηεξηθψλ, ΑπνθΫληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο θαη ηεο 
αξηζ. 354/2009 γλσκνδφηεζεο ηνπ Ν..Κ.). 
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10. Ννκηκνπνηείηαη ππάιιεινο δηνηθεηηθήο αξρήο, πνπ έρεη νξηζζεί σο 
ππεχζπλνο λα πξνβαίλεη ζηε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, λα 
βεβαηψλεη ην γλήζην ηεο δηθήο ηνπ ππνγξαθήο, ζε εμνπζηνδφηεζε, σο 
εμνπζηνδνηψλ πξφζσπν, θαζψο θαη ζε εμνπζηνδφηεζε ηξίηνπ, σο 
εμνπζηνδνηνχκελνο; 
ΤπΪιιεινο δηνηθεηηθάο αξράο, πνπ Ϋρεη νξηζζεέ σο ππεχζπλνο λα πξνβαέλεη ζηε 
βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο, δελ λνκηκνπνηεέηαη λα βεβαηψλεη ην γλάζην 
ηεο δηθάο ηνπ ππνγξαθάο, ζε εμνπζηνδφηεζε, σο εμνπζηνδνηψλ πξφζσπν, νχηε 
φκσο θαη ζε εμνπζηνδφηεζε ηξέηνπ, σο εμνπζηνδνηνχκελνο, θαη’ εθαξκνγά ηνπ  
Ϊξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3528/2007 (Α’ 26). 
Πξφδειν εέλαη φηη ε βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο ζα γέλεη εέηε απφ ηνλ θαηΪ 
λφκν αλαπιεξσηά ηνπ ελ ιφγσ ππαιιάινπ, εέηε απφ ππΪιιειν Ϊιιεο Γηνηθεηηθάο 
Αξράο. 
 
11.- Δίλαη δπλαηή ε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο  ζε ιεπθφ ραξηί ή ζε 
πξνεθηππσκέλα έληππα ππεχζπλεο δήισζεο, επί ησλ νπνίσλ δελ έρεη 
ζπκπιεξσζεί ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο ή βεβαίσζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ; 
Γελ εέλαη επηηξεπηά ε βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο ζε ιεπθφ ραξηέ, νχηε θαη 
ζε Ϋληππα (π.ρ. εμνπζηνδφηεζε), ζηα νπνέα Ϋρνπλ ζπκπιεξσζεέ κφλν νη ελδεέμεηο 
ησλ ζηνηρεέσλ ηαπηφηεηαο ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ, θαζψο απηΪ δελ απνηεινχλ Ϋγγξαθα, 
θαηΪ ηα αλσηΫξσ, γηαηέ ε βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο γέλεηαη κφλν επέ 
εγγξΪθσλ, δειαδά θεηκΫλσλ, ζηα νπνέα πεξηιακβΪλεηαη ε δάισζε ηεο βνχιεζεο ηνπ 
ελδηαθεξνκΫλνπ ά Ϊιιν ζηνηρεέν πξννξηζκΫλν ά πξφζθνξν λα απνδεέμεη γεγνλφο 
πνπ Ϋρεη Ϋλλνκε ζεκαζέα (ρεηηθά ε αξηζ. 317/2007 γλσκνδφηεζε ηνπ Α2 Σκάκαηνο 
Γηαθνπψλ ηνπ Ν..Κ.). 
 
12.- Τπνρξενχληαη νη δηνηθεηηθέο αξρέο, επνκέλσο θαη νη ππεξεζίεο ηεο 
Γ.Γ.Γ.Δ., απφ ηηο νπνίεο δεηείηαη ε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, λα 
ειέγρνπλ ην επηιήςηκν ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ; 
Γελ πξνθχπηεη, απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 11 Ν. 2690/1999, φπσο 
απηΫο ζπκπιεξψζεθαλ κε ηηο δηαηΪμεηο ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ Ϊξζξνπ 16 Ν. 
3345/2005 (Α΄ 138), ππνρξΫσζε ησλ Γηνηθεηηθψλ αξρψλ, επνκΫλσο θαη ησλ 
Τπεξεζηψλ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ, απφ ηηο νπνέεο δεηεέηαη ε βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο 
ππνγξαθάο, λα ειΫγρνπλ ην επηιάςηκν ηνπ πεξηερνκΫλνπ ησλ ζρεηηθψλ εγγξΪθσλ. 
Χζηφζν, δελ κπνξεέ λα βεβαησζεέ ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο ζε δάισζε πξνδήισο 
παξΪλνκε, θαζψο ε Γηνέθεζε δελ κπνξεέ λα ζπκπξΪμεη ζε παξΪλνκεο πξΪμεηο. 
ρεηηθά κε ην ζΫκα απηφ εέλαη θαη ε αξηζ. 317/2007 γλσκνδφηεζε ηνπ Α2 Σκάκαηνο 
Γηαθνπψλ ηνπ Ν..Κ., ε νπνέα Ϋγηλε απνδεθηά απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, 
Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ΑπνθΫληξσζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνέα: «Ζ βεβαέσζε ηνπ 
γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο πξνυπνζΫηεη απαξαέηεηα Ϋγγξαθν θεέκελν θαη δελ λνεέηαη 
επέ Ϊγξαθεο ζειέδαο. ΑθνξΪ, φκσο, κφλν ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο ηνπ 
ελδηαθεξνκΫλνπ θαη φρη ην πεξηερφκελν ηνπ εγγξΪθνπ. Σν φξγαλν ηεο δηνηθεηηθάο 
αξράο ά ηνπ Κ.Δ.Π. απφ ην νπνέν δεηεέηαη ε βεβαέσζε δελ Ϋρεη ππνρξΫσζε λα ειΫγμεη 
ην πεξηερφκελν ηνπ εγγξΪθνπ νχηε δηθαηνχηαη λα αξλεζεέ ηε βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ 
ηεο ππνγξαθάο, εθηφο αλ απφ απηφ (πεξηερφκελν ηνπ εγγξΪθνπ) ά απφ ζρεηηθά 
δάισζε ηνπ ηδένπ ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ πξνθχπηεη θαηΪ ηξφπν πξφδειν ηΫιεζε 
πνηληθνχ αδηθάκαηνο ά αληέζεζε ζηα ρξεζηΪ άζε ά αλ ππΪξρεη πξνγελΫζηεξε ά 
ηαπηφρξνλε θαηαγγειέα ηξέηνπ ζε ζρΫζε κε ην Ϋγγξαθν επέ ηνπ νπνένπ δεηεέηαη ε 
βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο». 
 
13.- Δίλαη δπλαηή ε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ   
ζε μελφγισζζν θείκελν, ην νπνίν πξφθεηηαη λα ππνβιεζεί  ζε αιινδαπή αξρή; 
Σελ βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο κπνξεέ θΪζε ελδηαθεξφκελνο λα δεηάζεη 
απφ νπνηαδάπνηε δηνηθεηηθά αξρά, αλεμαξηάησο ηεο γιψζζαο, ζηελ νπνέα ην ζρεηηθφ 
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Ϋγγξαθν Ϋρεη ζπληαρζεέ, θαζψο απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο 
δελ πξνθχπηεη αληέζηνηρε δηΪθξηζε κε θξηηάξην ηελ γιψζζα ζχληαμεο. 

Δπέζεο, απφ ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο δελ πξνθχπηεη απαγφξεπζε ζηελ Γηνέθεζε 
λα βεβαηψζεη ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο επέ εγγξΪθνπ, ην νπνέν ζα ππνβιεζεέ ζε 
αιινδαπά αξρά. 

ρεηηθά κε ην ζΫκα απηφ εέλαη θαη ε αξηζ. 317/2007 γλσκνδφηεζε ηνπ Α2 
Σκάκαηνο Γηαθνπψλ ηνπ Ν..Κ., ζχκθσλα κε ηελ νπνέα: «Ζ βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ 
ηεο ππνγξαθάο γέλεηαη αλεμΪξηεηα απφ ηε γιψζζα ζηελ νπνέα Ϋρεη ζπληαρζεέ ην 
Ϋγγξαθν επέ ηνπ νπνένπ ηέζεηαη ε ππνγξαθά, δειαδά επέ μελφγισζζσλ εγγξΪθσλ 
δελ απαηηεέηαη λα ππνβΪιιεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θαη κεηΪθξαζε απηνχ, αθνχ 
ην φξγαλν ηεο δηνηθεηηθάο αξράο ά ηνπ Κ.Δ.Π., απφ ην νπνέν δεηεέηαη ε βεβαέσζε, δελ 
ππνρξενχηαη λα αλαγλψζεη ην Ϋγγξαθν». 
(αξηζ. 1068565/774/0006Γ/27.7.2006 Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ΟξγΪλσζεο ηεο 
Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο Τπνζηάξημεο  ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Φνξνινγηθψλ 
θαη Σεισλεηαθψλ ΘεκΪησλ ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ην 
επηζπλαπηφκελν ζε απηφ αξηζ. ΓΗΚΠΟ/Φ15_14913_12952/11.7.2006 φκνην 
Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ρΫζεσλ ΚξΪηνπο - Πνιέηε ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο 
Γηνηθεηηθάο ΟξγΪλσζεο θαη Γηαδηθαζηψλ ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Γεκφζηαο 
Γηνέθεζεο θαη Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο ηνπ Τπνπξγεένπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο 
Γηνέθεζεο θαη ΑπνθΫληξσζεο, θαζψο θαη  αξηζ. 1080704/2215/0001Α/Φ71/30.8.2007 
Ϋγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ ηνπ ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο Τπνζηάξημεο  
ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Φνξνινγηθψλ θαη Σεισλεηαθψλ ΘεκΪησλ ηνπ Τπνπξγεένπ 
Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ην επηζπλαπηφκελν ζε απηφ αξηζ. 
ΓΗΚΠΟ/Φ.15/19787/21.8.2007 φκνην ηεο Γηεχζπλζεο ρΫζεσλ ΚξΪηνπο - Πνιέηε ηεο 
Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο ΟξγΪλσζεο θαη Γηαδηθαζηψλ ηεο Γεληθάο 
Γξακκαηεέαο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεοηνπ Τπνπξγεένπ 
Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ΑπνθΫληξσζεο). 
 
14.- Η επηζεκεησκαηηθή πξάμε, γηα ηε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, 
γίλεηαη κφλν ζην ζψκα ηνπ θεηκέλνπ ηνπ εγγξάθνπ, ηνπ νπνίνπ δεηείηαη ε 
βεβαίσζε ή θαη ζε μερσξηζηφ έγγξαθν; 
Ζ βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο γέλεηαη κε ζρεηηθά επηζεκεησκαηηθά πξΪμε, 
απνθιεηζηηθΪ επέ ηνπ εγγξΪθνπ, ην νπνέν πεξηιακβΪλεη ηελ βνχιεζε ηνπ δεινχληνο 
θαη εέλαη δπλαηά επέ εγγξΪθσλ πνπ Ϋρνπλ δηνξζψζεηο ά θελΪ. 
(βιΫπε ηα Ϋγγξαθα  πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε). 
 
15.- Ση αλαγξάθεη ζηελ ζρεηηθή επηζεκεησκαηηθή πξάμε ν ππάιιεινο ηεο 
Γηνηθεηηθήο αξρήο, πνπ έρεη νξηζζεί σο ππεχζπλνο λα πξνβαίλεη ζηε βεβαίσζε 
ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο πνιηηψλ; 
Γηα ηελ βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο πνιηηψλ, γέλεηαη ζρεηηθά 
επηζεκεησκαηηθά πξΪμε ζην ζψκα ηνπ θεηκΫλνπ ηνπ εγγξΪθνπ, επέ ηνπ νπνένπ 
δεηεέηαη ε παξαπΪλσ βεβαέσζε, απφ ηνλ ππεχζπλν ππΪιιειν ηεο δηνηθεηηθάο Αξράο, 
ν νπνένο αλαγξΪθεη, ρεηξφγξαθα ά κε αλΪινγε νξζνγψληα ζθξαγέδα: 

(α) Σνλ ηέηιν ηνπ θνξΫα θαη ηελ Τπεξεζέα ηνπ ππαιιάινπ, πνπ ελεξγεέ ηελ 
ζεψξεζε (π.ρ. Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ - Γεληθά Γξακκαηεέα Γεκνζέσλ  
Δζφδσλ - Γεληθά Γηεχζπλζε Σεισλεέσλ θαη Δηδηθψλ Φφξσλ ΚαηαλΪισζεο- 
Σεισλεέν …). 

           (β) Σε θξΪζε «Βεβαηψλεηαη ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο ηνπ …».  
           (γ) Σν νλνκαηεπψλπκν θαη ην παηξψλπκν ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ, ηνπ νπνένπ  
           βεβαηψλεηαη ε γλεζηφηεηα ηεο ππνγξαθάο. 
           (δ)Σνλ αξηζκφ ηνπ δειηένπ αζηπλνκηθάο ηαπηφηεηαο ά Ϊιινπ  
           λνκηκνκνπνηεηηθνχ Ϋγγξαθνπ ζηνηρεένπ (Ϊξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο  
           ηζρχεη) ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πξνζψπνπ, ηνπ νπνένπ βεβαηψλεηαη ην γλάζην  
           ηεο ππνγξαθάο. 
           (ε)Σνλ ηφπν θαη ηελ εκεξνκελέα ζεψξεζεο. 
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Καηφπηλ, ν αξκφδηνο ππΪιιεινο ζΫηεη ηελεπέζεκε (ζηξνγγπιά) ζθξαγέδα ηεο 
Τπεξεζέαο ηνπ, αλαγξΪθεη ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ θαη ππνγξΪθεη ηελ πξΪμε ηεο 
βεβαέσζεο ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο. 
ΗΜΔΙΧΗ:Γηα ηε βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο, ν ελδηαθεξφκελνο πξΫπεη 
λα ππνγξΪθεη ελψπηνλ ηνπ ππεχζπλνπ ππαιιάινπ ηεο Τπεξεζέαο πνπ ελεξγεέ ηελ 
βεβαέσζε. 
(ζει. 80- 81 Καλνληζκνχ Δπηθνηλσλέαο Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ). 

16.- Πσο βεβαηψλεηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο πνιηηψλ, ζηα λνκηκνπνηεηηθά 
έγγξαθα ησλ νπνίσλ αλαγξάθεηαη ε θξάζε «αδπλακία ππνγξαθήο»; 

α) Ζ βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο πνιηηψλ, ζηα λνκηκνπνηεηηθΪ 
Ϋγγξαθα ησλ νπνέσλ (δειηέν ηαπηφηεηαο, πξνζσξηλά βεβαέσζε ηεο αξκφδηαο αξράο 
θ.ιπ) γξΪθεηαη, ζην πεδέν «ππνγξαθά θαηφρνπ», ε θξΪζε «αδπλακέα ππνγξαθάο» 
(φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο αλαιθΪβεησλ θ.ιπ.), γέλεηαη ζχκθσλα κε φ,ηη αλαγξΪθεη ε 
ηαπηφηεηΪ ηνπο ά Ϊιιν ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ Ϋγγξαθν. 

ΔπνκΫλσο, ζηελ επηζεκεησκαηηθά πξΪμε, νη ππεχζπλνη ππΪιιεινη ησλ 
Τπεξεζηψλ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ., πνπ εέλαη επηθνξηηζκΫλνη κε ην Ϋξγν ηεο βεβαέσζεο ηνπ 
γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο ησλ πνιηηψλ, ζπκπιεξψλνπλ ηε ζρεηηθά θξΪζε, σο εμάο: 
«Βεβαηψλεηαη ε αδπλακέα ππνγξαθάο ηνπ (νλνκαηεπψλπκν) ηνπ  (παηξψλπκν), κε 
Α.Γ.Σ./ ά αξηζκφ Ϊιινπ εγγξΪθνπ ζηνηρεένπ:………». 

β) ΓεδνκΫλνπ φηη δελ ππΪξρεη ζεζκηθφ πιαέζην γηα ηε βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ 
ηεο ππνγξαθάο αλαιθΪβεηνπ πνιέηε, αθνινπζεέηαη θαη ε παξαθΪησ δηνηθεηηθά 
πξαθηηθά: 

- ε αλαγξαθά «ζηαπξνχ» ά Ϋλδεημεο «Υ» απφ ηνλ αλαιθΪβεην πνιέηε ά  
- Ϊιιν πξφζσπν (π.ρ. ν ππΪιιεινο) αλαγξΪθεη ηα αξρηθΪ ηνπ νλφκαηνο θαη 

ηνπ επσλχκνπ ηνπ αλαιθΪβεηνπ πνιέηε θαη απηφο ηα αληηγξΪθεη.  
(αξηζ. 1014848/165/0006Γ/16.2.2007 Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ΟξγΪλσζεο ηεο 
Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο Τπνζηάξημεο  ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Φνξνινγηθψλ 
θαη Σεισλεηαθψλ ΘεκΪησλ ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη 
επηζπλαπηφκελν ζε απηφ αξηζ. ΓΗΚΠΟ/Φ.15/2463/31.1.2007 φκνην ηεο Γηεχζπλζεο 
ρΫζεσλ ΚξΪηνπο-Πνιέηε ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο ΟξγΪλσζεο θαη 
Γηαδηθαζηψλ ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη Ζιεθηξνληθάο 
ΓηαθπβΫξλεζεοηνπ Τπνπξγεένπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη 
ΑπνθΫληξσζεο). 
 
17.- Μπνξνχλ νη δηνηθεηηθέο αξρέο λα βεβαηψλνπλ ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο 
ζε ηδηφρεηξε δηαζήθε; 
Δπέ ηδηφγξαθεο δάισζεο δηαλνκάο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ (ηδηφρεηξεο δηαζάθεο) 
δελ κπνξεέ λα βεβαησζεέ, απφ Γηνηθεηηθά Αξρά, επνκΫλσο θαη απφ ηηο ππεξεζέεο ηεο 
Γ.Γ.Γ.Δ., ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο, θαη’ εθαξκνγά ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Κψδηθα 
Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο, Ν. 2690/1999, θαζψο ε ζχληαμε θαη ε λνκηκφηεηα απηάο 
δηΫπεηαη απφ εηδηθΫο δηαηΪμεηο (αξηζ. Α.Σ.Γ. 1157168 ΔΞ2014/26.11.2014 Ϋγγξαθν 
ηνπ Απηνηεινχο Σκάκαηνο Γηνέθεζεο ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Ζιεθηξνληθάο 
ΓηαθπβΫξλεζεο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. θαη ην επηζπλαπηφκελν ζε 
απηφ αξηζ. ΓΗΚΠΟ/Φ.15/27238/12.12.2013 Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ρΫζεσλ 
ΚξΪηνπο-Πνιέηε ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο ΟξγΪλσζεο θαη Γηαδηθαζηψλ ηεο 
Γεληθάο Γξακκαηεέαο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο ηνπ 
Τ.ΓΗ.Μ.Ζ.Γ.). 
 
18.- Πσο νξίδνληαη νη ππεχζπλνη ππάιιεινη, πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ην 
έξγν ηεο βεβαίσζεο ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο; 
Απφ ηνλ ΠξντζηΪκελν ηεο Τπεξεζέαο ηνπο. 
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19.- Πνηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία, πξέπεη λα αλαγξάθεη ν εμνπζηνδνηψλ ζε 
εμνπζηνδφηεζε πνπ ζπληάζζεηαη ζε ηδησηηθφ έγγξαθν; 
ηελ πεξέπησζε πνπ ε εμνπζηνδφηεζε ζπληΪζζεηαη ζε ηδησηηθφ Ϋγγξαθν, ν 
εμνπζηνδνηψλ πξΫπεη λα αλαγξΪθεη ζε απηφ ηα παξαθΪησ ζηνηρεέα, ηα νπνέα 
ζπκπέπηνπλ κε ηα ζηνηρεέα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξΪμε ηεο βεβαέσζεο ηνπ 
γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο, ε νπνέα, Ϊιισζηε, δηελεξγεέηαη επέ ηνπ εγγξΪθνπ ηεο 
εμνπζηνδφηεζεο: 

α) Σν νλνκαηεπψλπκν θαη παηξψλπκφ ηνπ θαη 
β) Σνλ αξηζκφ ηνπ δειηένπ αζηπλνκηθάο ηνπ ηαπηφηεηαο ά ηεο ζρεηηθάο  
    πξνζσξηλάο βεβαέσζεο αξκφδηαο αξράο ά ηνπ δηαβαηεξένπ ηνπ ά ηεο  
    Ϊδεηαο νδάγεζεο ά ηνπ αηνκηθνχ ηνπ βηβιηαξένπ πγεέαο φισλ ησλ  
    αζθαιηζηηθψλ θνξΫσλ, εθφζνλ εέλαη  Έιιελαο πνιέηεο. 

                β1) Σνλ αξηζκφ ηνπ δειηένπ ηαπηφηεηΪο ηνπ ά ηνπ δηαβαηεξένπ ηνπ, εθφζνλ     
                εέλαη πνιέηεο ΚξΪηνπο- ΜΫινπο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο.             
                β2) Σνλ αξηζκφ ηνπ δηαβαηεξένπ ηνπ ά Ϊιινπ εγγξΪθνπ, κε ην νπνέν επη- 
                ηξΫπεηαη ε εέζνδφο ηνπ ζηε ρψξα ά ζρεηηθψλ εγγξΪθσλ πνπ Ϋρνπλ εθ-  
               δψζεη νη αξκφδηεο ειιεληθΫο αξρΫο, ζηηο Ϊιιεο πεξηπηψζεηο  
               αιινδαπψλ.  
(βιΫπε, επέζεο, θαη ηηο κε α/α 2, 3, 4 θαη 5 εξσηάζεηο θαη αληέζηνηρεο απαληάζεηο ηεο 
έδηαο ελφηεηαο).  
 
20.- Γηα ηε ζχληαμε ηεο εμνπζηνδφηεζεο είλαη νξζφ λα ρξεζηκνπνηείηαη, 
απηνηειψο, ην ππφδεηγκα ηεο ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 
1599/86; 
Γηα ηε ζχληαμε ηεο εμνπζηνδφηεζεο εέλαη νξζφ λα κελ ρξεζηκνπνηεέηαη, απηνηειψο, ην 
ππφδεηγκα ηεο ππεχζπλεο δάισζεο ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86, θαζψο απηφ Ϋρεη 
ζρεδηαζζεέ γηα ηελ εμππεξΫηεζε δηαθνξεηηθψλ ζπλαιιαγψλ κε ηηο δεκφζηεο 
ππεξεζέεο. ηελ πεξέπησζε, φκσο, πνπ νη πνιέηεο Ϋρνπλ ρξεζηκνπνηάζεη απηνηειΫο 
Ϋληππν ππεχζπλεο δάισζεο γηα ηελ ζχληαμε εμνπζηνδφηεζεο, απηφ πξΫπεη λα γέλεηαη 
απνδεθηφ απφ ηηο δηνηθεηηθΫο ΑξρΫο, επνκΫλσο θαη απφ ηηο ππεξεζέεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ., 
γηα ηελ απνθπγά ηαιαηπσξέαο ηνπο, εθφζνλ Ϋρνπλ ζπκπιεξσζεέ ηα αλαθεξφκελα, 
ζηελ απΪληεζε ηεο κε α/α 19 πξνεγνχκελεο εξψηεζεο, ζηνηρεέα. 
Με ηηο δηαηΪμεηο ηεο αξηζ. ΓΗΑΓΠ/Α1/18368/25.9.2002 (Β’ 127) απφθαζεο ηνπ 
Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ΑπνθΫληξσζεο δφζεθε ε 
δπλαηφηεηα ζην Ϋληππν ηεο αέηεζεο ησλ πνιηηψλ λα ελζσκαηψλεηαη θαη ππεχζπλε 
δάισζε, ζηελ νπνέα ν πνιέηεο κπνξεέ λα ζπληΪμεη θαη εμνπζηνδφηεζε πξνο Ϊιιν 
πξφζσπν γηα λα δηεθπεξαηψζεη ηελ ππφζεζά ηνπ, ζπκπιεξψλνληαο ην ζρεηηθφ 
πεδέν. ηελ πεξέπησζε απηά, ε αέηεζε εέλαη επηπιΫνλ ππεχζπλε δάισζε θαη 
εμνπζηνδφηεζε. 
(αξηζ. 114395/13/0006Γ/5.1.2007 Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ΟξγΪλσζεο ηεο Γεληθάο 
Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο Τπνζηάξημεο  ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Φνξνινγηθψλ θαη 
Σεισλεηαθψλ ΘεκΪησλ ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ην 
επηζπλαπηφκελν ζε απηφ αξηζ. ΓΗΑΓΠ/Α/26452/8.12.2006 φκνην ηεο Γηεχζπλζεο 
Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ θαη Παξαγσγηθφηεηαο ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο 
Γηνηθεηηθάο ΟξγΪλσζεο θαη Γηαδηθαζηψλ ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Γεκφζηαο 
Γηνέθεζεο ηνπ Τπνπξγεένπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ΑπνθΫληξσζεο ) 
 
21.- Μπνξνχλ πξφζσπα εθνδηαζκέλα κε πιεξεμνχζην λα ζπκπιεξψλνπλ θαη 
λα ππνγξάθνπλ ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, γηα 
ινγαξηαζκφ ηξίησλ; 
χκθσλα κε ηελ αξηζ. 563/2005 Γλσκνδφηεζε ηεο ΟινκΫιεηαο ηνπ Ν..Κ., πνπ Ϋγηλε 
δεθηά απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ΑπνθΫληξσζεο, 
πξφζσπα εθνδηαζκΫλα κε πιεξεμνχζην εηδηθφ γηα ηελ δηεθπεξαέσζε κηαο 
ππνζΫζεσο θαη ζηα πιαέζηα απηάο κπνξνχλ λα ζπκπιεξψλνπλ θαη λα ππνγξΪθνπλ 
γηα ινγαξηαζκφ ηξέησλ, ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86. ΣΫηνηεο 
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δειψζεηο, επέζεο, πνιχ πεξηζζφηεξν, κπνξνχλ λα ππνγξΪθνπλ θαη πξφζσπα πνπ 
ρσξέο λα ζπλδΫνληαη ά λα Ϋρνπλ ζρΫζε κε ην ρεηξηζκφ νπνηαζδάπνηε ππνζΫζεσο, 
εμνπζηνδνηνχληαη εηδηθΪ γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζην ζρεηηθφ (εηδηθφ) πιεξεμνχζην 
αλαγξΪθεηαη επαθξηβψο ην πεξηερφκελν ησλ δειψζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα 
ππνγξΪςνπλ. 
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ENOTHTA Γ’: ΜΔΑ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΣΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΧΝ 
ΠΟΛΙΣΧΝ - ΔΚΠΡΟΧΠΗΗ ΑΤΣΧΝ ΣΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΠΟ 

ΓΙΚΗΓΟΡΟΤ 
 

ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ Γ1’: ΜΔΑ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΣΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΧΝ 
ΠΟΛΙΣΧΝ 

 
1.- Πνηα είλαη ηα κέζα απφδεημεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηαο ησλ Διιήλσλ 
πνιηηψλ; 
χκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθένπ ηεο παξαγξΪθνπ 4 ηνπ Ϊξζξνπ 3 ηνπ 
Ν. 2690/1999 (Α’ 45), φπσο αληηθαηαζηΪζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ 
Ϊξζξνπ 25 ηνπ Ν. 3731/2008 (Α’ 263), «Σα ζηνηρεέα ηεο ηαπηφηεηαο πνπ αλαθΫξνληαη 
ζηελ αέηεζε, φηαλ πξφθεηηαη γηα Έιιελεο πνιέηεο, απνδεηθλχνληαη απφ ην δειηέν 
αζηπλνκηθάο ηαπηφηεηαο ά ηε ζρεηηθά πξνζσξηλά βεβαέσζε ηεο αξκφδηαο αξράο ά ην 
δηαβαηάξηνά ηελ Ϊδεηα νδάγεζεο ά ην αηνκηθφ βηβιηΪξην πγεέαο φισλ ησλ 
αζθαιηζηηθψλ θνξΫσλ» 
 πλεπψο, νη Τπεξεζέεο ππνρξενχληαη λα απνδΫρνληαη, γηα ηελ δηεθπεξαέσζε 
ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Κψδηθα 
Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο, φπσο ηζρχεη ζάκεξα (π.ρ. βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο 
ππνγξαθάο ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ, επηθχξσζε αληηγξΪθσλ εγγξΪθσλ ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιΫπεηαη, ππνβνιά αηηάζεσλ πξνο ηελ Γηνέθεζε, παξαιαβά 
ηειηθψλ δηνηθεηηθψλ πξΪμεσλ θ.Ϊ.), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ 
αξκνδηφηεηΪο ηνπο, σο κΫζα απφδεημεο ησλ ζηνηρεέσλ ηεο ηαπηφηεηαο ησλ Διιάλσλ 
πνιηηψλ ηα θαησηΫξσ: α) ην δειηέν αζηπλνκηθάο ηαπηφηεηαο, β) ηελ ζρεηηθά 
πξνζσξηλά βεβαέσζε ηεο αξκφδηαο αξράο, γ) ην δηαβαηάξην, δ) ηελ Ϊδεηα νδάγεζεο, 
δ) ην αηνκηθφ βηβιηΪξην πγεέαο φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξΫσλ. 
 
2.- ηηο ζπλαιιαγέο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ κε ηε Γηνίθεζε επηβάιιεηαη ε 
επίδεημε ηνπ πξσηνηχπνπ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ εγγξάθσλ; 
Γηα ηελ απφδεημε ησλ ζηνηρεέσλ ηεο ηαπηφηεηαο ησλ Διιάλσλ πνιηηψλ, θαηΪ ηηο 
ζπλαιιαγΫο ηνπο κε ηε Γηνέθεζε, επηβάιιεηαη ε επίδεημε ηνπ πξσηνηχπνπ ησλ 
πξναλαθεξφκελσλ εγγξΪθσλ. 
 
3.- Καηά ηελ δηεθπεξαίσζε θάζε δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο, πνηα ζηνηρεία ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη; 
ΚαηΪ ηελ δηεθπεξαέσζε θΪζε δηαδηθαζέαο ζα αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα εθεέλνπ ηνπ 
κΫζνπ απφδεημεο πνπ επηδεηθλχεηαη απφ ηνλ πνιέηε, φπσο π.ρ. ζηελ πεξέπησζε πνπ 
επηδεηθλχεηαη ε Ϊδεηα νδάγεζεο αλαγξΪθεηαη ν αξηζκφο ηεο Ϊδεηαο απηάο, ζηελ 
πεξέπησζε πνπ επηδεηθλχεηαη ην αηνκηθφ βηβιηΪξην πγεέαο αλαγξΪθεηαη ν αξηζκφο 
κεηξψνπ ηνπ αζθαιηζκΫλνπ θ.ιπ. 
 
4.- Σν πξνζθνκηζζέλ αηνκηθφ βηβιηάξην πγείαο γίλεηαη απνδεθηφ απφ ηελ 
Γηνίθεζε, αθφκα θαη αλ δελ έρεη ζεσξεζεί γηα ην ηξέρνλ έηνο ή ε άδεηα 
νδήγεζεο, αθφκα θαη αλ έρεη ιήμεη; 
Γέλνληαη δεθηΪ ην αηνκηθφ βηβιηΪξην πγεέαο, αθφκα θαη αλ δελ Ϋρεη ζεσξεζεέ γηα ην 
ηξΫρνλ Ϋηνο, θαζψο θαη ε Ϊδεηα νδάγεζεο, αθφκα θαη αλ Ϋρεη ιάμεη, κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη δελ Ϋρνπλ κεηαβιεζεέ ηα βαζηθΪ ζηνηρεέα ηνπ θαηφρνπ ηνπο. 
ΗΜΔΙΧΗ: Δέλαη πξνθαλΫο φηη ν θΪηνρνο εέλαη ππεχζπλνο λα δειψλεη ηελ ηπρφλ 
κεηαβνιά ησλ ζηνηρεέσλ ηνπ (π.ρ. αιιαγά επσλχκνπ). 
 
5.- Πνηα είλαη ε απνδεηθηηθή ηζρχο ηνπ δηαβαηεξίνπ «παιαηνχ ηχπνπ» θαη ηνπ 
δειηίνπ «παιαηνχ ηχπνπ» ή ηεο «θνκκέλεο» αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, θαηά ηελ 
δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ Διιήλσλ πνιηηψλ; 
α) ΛακβΪλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ηα βαζηθΪ ζηνηρεέα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 
πξνζψπνπ πνπ θαηΫρεη ην δηαβαηάξην (π.ρ. φλνκα, επψλπκν, Ϋηνο γΫλλεζεο θ.ιπ.) 
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θαη ηα νπνέα εέλαη απαξαέηεηα γηα ηηο ζπλαιιαγΫο ηνπ κε ηελ Γηνέθεζε εέλαη ζηαζεξΪ 
(ακεηΪβιεηα) θαη κε ζθνπφ ηελ ηαρχηεξε θαη θαιχηεξε εμππεξΫηεζε ηνπ πνιέηε, ηα 
δηαβαηάξηα «παιαηνχ ηχπνπ» σο επέζεκα Ϋγγξαθα ηνπ ειιεληθνχ θξΪηνπο, 
απνδεηθηηθΪ ησλ ελ ιφγσ ζηνηρεέσλ, γίλνληαη δεθηά γηα ηελ απφδεημε ησλ 
ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαηά ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ 
δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ «Κψδηθα 
Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο», φπσο π.ρ. ππνβνιά αηηάζεσλ πξνο ηελ Γηνέθεζε, 
επηθχξσζε αληηγξΪθσλ εγγξΪθσλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιΫπεηαη, βεβαέσζε 
ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο. Αληέζεηα, δελ κπνξνχλ λα γέλνληαη δεθηΪ σο ηαμηδησηηθΪ 
Ϋγγξαθα, ιφγσ κεηαβνιάο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζένπ Ϋθδνζάο ηνπο. 
β) Γηα ηνπο έδηνπο ιφγνπο γίλνληαη δεθηά απνθιεηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ησλ 
ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηαο πξνζψπνπ, θαηά ηελ δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ 
δηαδηθαζηψλ, θαη ηα δειηία «παιαηνχ ηχπνπ» ή «θνκκέλεο» αζηπλνκηθήο 
ηαπηφηεηαο(αξηζ. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ.5812/6.3.2007 Ϋγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α). 
Δπέζεο, νη παιαηνχ ηχπνπ ηαπηφηεηεο, ζηηο νπνέεο, ιφγσ παξΫιεπζεο πνιιψλ εηψλ 
απφ ηελ Ϋθδνζά ηνπο δελ εέλαη αλαγλσξέζηκν ην πξφζσπν πνπ πξνζθνκέδεη ηελ 
ηαπηφηεηα ζε ζρΫζε κε ηε θσηνγξαθέα ηνπ δειηένπ, σο επέζεκα Ϋγγξαθα ηνπ 
Διιεληθνχ θξΪηνπο γέλνληαη δεθηΪ γηα ηελ απφδεημε ησλ ζηνηρεέσλ ηαπηφηεηαο ησλ 
ελδηαθεξνκΫλσλ, θαηΪ ηε δηεθπεξαέσζε δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ (αξηζ. 
ΓΗΚΠΟ/Φ.18/7974/18.4.2007 Ϋγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α). 
ΗΜΔΙΧΗ: Δέλαη πξνθαλΫο φηη ν θΪηνρνο ησλ πξναλαθεξζΫλησλ εγγξΪθσλ εέλαη 
ππεχζπλνο λα δειψλεη ηελ ηπρφλ κεηαβνιά ησλ ζηνηρεέσλ ηνπ (π.ρ. αιιαγά 
επσλχκνπ). 
 
6.- Γίλεηαη δεθηφ ην δειηίν ηαπηφηεηαο πνιηηψλ Κξαηψλ- Μειψλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), ηνπ νπνίνπ έρεη ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ηνπ, θαηά 
ηελ δηεθπεξαίσζε ππνζέζεψλ ηνπο απφ ηηο δηνηθεηηθέο Αξρέο, επνκέλσο θαη 
απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.; 
Γέλεηαη δεθηφ ην δειηέν ηαπηφηεηαο πνιηηψλ Κξαηψλ- Μειψλ ηεο Δπξσπατθάο 
Έλσζεο (Δ.Δ.), ηνπ νπνένπ Ϋρεη ιάμεη  ν ρξφλνο ηζρχνο, φηαλ ην πξνζθνκέδνπλ γηα 
ηελ δηεθπεξαέσζε ππνζΫζεψλ ηνπο ζηηο δηνηθεηηθΫο ΑξρΫο, επνκΫλσο θαη ζηηο 
ππεξεζέεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ., γηα ηελ απφδεημε ησλ ζηνηρεέσλ ηεο ηαπηφηεηΪο ηνπο, 
δεδνκΫλνπ φηη: 
           α) Δθφζνλ γηα ηνπο Έιιελεο πνιέηεο, ζηηο δηνηθεηηθΫο δηαδηθαζέεο γέλνληαη 
δεθηΪ, κεηαμχ Ϊιισλ, γηα ηελ απφδεημε ησλ ζηνηρεέσλ ηεο ηαπηφηεηΪο ηνπο ηα δειηέα  
«παιαηνχ ηχπνπ» ά ε «θνκκΫλε» αζηπλνκηθά ηαπηφηεηα (βιΫπε Ϋγγξαθα 
πξνεγνχκελεο εξψηεζεο) θαη γηα ηνπο πνιέηεο Κξαηψλ- Μειψλ ηεο Δ.Δ., ε ηαπηφηεηα 
ησλ νπνέσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2690/1999 (Α’ 
45), φπσο ηζρχεη, απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην δειηέν ηαπηφηεηαο, αλαινγηθΪεθαξκφδεηαη 
ην έδην κε ηνπο εκεδαπνχο,  γηαηέ ε απφδεημε ησλ ζηνηρεέσλ ηαπηφηεηαο απφ δειηέν 
ηαπηφηεηαο πνπ Ϋρεη ιάμεη δελ δηαθνξνπνηεέηαη αλΪινγα κε ηελ ππεθνφηεηα ηνπ 
θαηφρνπ ηεο ηαπηφηεηαο.  
         β) Αθνχ ην δειηέν ηαπηφηεηαο πνπ Ϋρεη ιάμεη ζεσξεέηαη, γεληθΪ, σο Ϋγγξαθν 
ηθαλφ γηα ηελ απφδεημε ησλ ζηνηρεέσλ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θαηφρνπ ηνπ, γηα ηελ 
δηεθπεξαέσζε δηνηθεηηθψλ ππνζΫζεσλ, πξφθεηηαη γηα κηα θαηεγνξηθά ηδηφηεηα απηνχ, 
ε νπνέα δελ αιινηψλεηαη φηαλ αθνξΪ ζε δειηέν ηαπηφηεηαο πνιηηψλ θξαηψλ- κειψλ 
ηεο Δ.Δ.  
ΗΜΔΙΧΗ: Δέλαη πξνθαλΫο φηη ν θΪηνρνο εέλαη ππεχζπλνο λα δειψλεη ηελ ηπρφλ 
κεηαβνιά ησλ ζηνηρεέσλ ηνπ (π.ρ. αιιαγά επσλχκνπ). 
(αξηζ. Γ6Γ 1123004 ΔΞ 2012/6.9.2012 Ϋγγξαθν ηνπ ΠξντζηακΫλνπ ηεο Γεληθάο 
ΓηεχζπλζεοΓηνηθεηηθάο Τπνζηάξημεο ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Φνξνινγηθψλ θαη 
Σεισλεηαθψλ ΘεκΪησλ ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ θαη ην επηζπλαπηφκελν ζε απηφ 
αξηζ. 9725-1/321109/17.7.2012 φκνην ηεο Γηεχζπλζεο Αιινδαπψλ ηνπ Αξρεγεένπ 
Διιεληθάο Αζηπλνκέαο ηνπ Τπνπξγεένπ Γεκφζηαο ΣΪμεο θαη Πξνζηαζέαο ηνπ Πνιέηε). 
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7.- Ση ηζρχεη σο πξνο ηα κέζα απφδεημεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηαο ησλ 
πνιηηψλ-ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, πνπ έρνπλ θπξψζεη ηε πλζήθε έλγθελ; 
χκθσλα κε ην αξηζ.  ΓΗΚΠΟ/Φ.15/19497/21.9.2012 (ΑΓΑ: Β4ΘΓΥ-ΡΥΗ) Ϋγγξαθν 
ηεο Γηεχζπλζεο ρΫζεσλ ΚξΪηνπο-Πνιέηε ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο 
ΟξγΪλσζεο θαη Γηαδηθαζηψλ ηνπ Τ.ΓΗ.Μ.Ζ.Γ. θαη ηα κλεκνλεπφκελα ζε απηφ κε 
αξηζ.Φ.3497.13/Α 39223/8.9.2011 θαη 1016/6/377 α’ /20.8.2012 φκνηα ηεο 
Γηεχζπλζεο Γηθαηνζχλεο, Δζσηεξηθψλ ΤπνζΫζεσλ & Ϋλγθελ ηνπ Τπνπξγεένπ 
Δμσηεξηθψλ θαη ηνπ Αξρεγεένπ ηεο Διιεληθάο Αζηπλνκέαο ηνπ Τπνπξγεένπ Γεκφζηαο 
ΣΪμεο θαη Πξνζηαζέαο ηνπ Πνιέηε, αληέζηνηρα: 
           α) Γηθαηνχρνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ζην ρψξν 
Ϋλγθελ ινγέδνληαη, πΫξαλ ησλ πνιηηψλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο (Δ.Δ.) θαη ησλ 
κειψλ ηεο νηθνγελεέαο ηνπο θαη νη ππάθννη ηξέησλ ρσξψλ θαη ηα κΫιε νηθνγελεέαο 
ηνπο, δπλΪκεη αληέζηνηρσλ ζπκθσληψλ, πνπ Ϋρνπλ ζπλαθζεέ κεηαμχ ηεο Δ.Δ. θαη ησλ 
ελ ιφγσ ρσξψλ. 
           Οη πνιέηεο ηεο Διβεηίαο, ηεο Ννξβεγίαο, ηεο Ιζιαλδίαο θαη ηνπ Ληρηελζηάηλ, 
ησλ νπνέσλ νη ρψξεο ηνπο Ϋρνπλ ζπλΪςεη ζρεηηθΫο πκθσλέεο κε ηελ Δ.Δ., 
απνιαχνπλ δηθαηψκαηνο ειεχζεξεο θπθινθνξέαο ηζνδπλΪκνπ κε εθεέλν ησλ πνιηηψλ 
ηεο Δ.Δ. 
           Δθφζνλ νη πνιέηεο ησλ αλσηΫξσ ρσξψλ εμνκνηψλνληαη σο πξνο ην 
δηθαέσκα εηζφδνπ ηνπο ζηελ ΔιιΪδα κε ηνπο πνιέηεο θξαηψλ- κειψλ ηεο Δ.Δ., 
αλαινγηθά ζα εθαξκφδεηαη θαη ζε απηνχο, σο πξνο ην εηδηθφηεξν δάηεκα ηνπ ηχπνπ 
ησλ εγγξΪθσλ πνπ δχλαληαη λα επηδεηθλχνπλ θαηΪ ηελ εέζνδν ζηε ρψξα, ε Οδεγέα 
2004/38/ΔΚ (Π.Γ. 106/2007- Α’ 135) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 
πκβνπιένπ ηεο 29εο Απξηιένπ 2004, πνπ πξνβιΫπεη φηη: «…ηα θξΪηε κΫιε 
επηηξΫπνπλ ηελ εέζνδν ζηελ επηθξΪηεηΪ ηνπο ζε θΪζε πνιέηε ηεο Έλσζεο, ν νπνένο 
θΫξεη ηζρχνλ δειηέν ηαπηφηεηαο ά δηαβαηάξην…» (Ϊξζξν 5). 
          β) Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηΪμεσλ ησλ Ϊξζξσλ 5 ηεο πξναλαθεξζεέζαο 
Oδεγέαο θαη ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2690/1999 (Α’ 45), φπσο 
αληηθαηαζηΪζεθε κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 25 ηνπ Ν. 3731/2008 (Α’ 263), 
πξνθχπηεη φηη ηα ζηνηρεέα ηαπηφηεηαο ησλ πνιηηψλ ησλ σο Ϊλσ ρσξψλ, πνπ Ϋρνπλ 
θπξψζεη ηελ πλζάθε Ϋλγθελ, απνδεηθλχνληαη απφ ηα Ϋγγξαθα κε ηα νπνέα 
απνδεηθλχνληαη θαη ηα ζηνηρεέα ηαπηφηεηαο ησλ πνιηηψλ θξΪηνπο-κΫινπο ηεο Δ.Δ., 
δειαδά πξσηφηππν δειηέν ηαπηφηεηαο ά δηαβαηάξην ζε ηζρχ. 
          πλεπψο, γηα ηνπο πνιέηεο ηξέησλ ρσξψλ, νη νπνέεο Ϋρνπλ θπξψζεη ηε 
πλζάθε Ϋλγθελ (δειαδά ηεο Διβεηίαο, ηεο Ννξβεγίαο, ηεο Ιζιαλδίαο θαη ηνπ 
Ληρηελζηάηλ), νη ΓηνηθεηηθΫο ΑξρΫο θαη ηα Κ.Δ.Π. ππνρξενχληαη λα απνδΫρνληαη ην 
πξσηφηππν δειηέν ηαπηφηεηαο ά ην δηαβαηάξην ζε ηζρχ, γηα ηελ δηεθπεξαέσζε ησλ 
δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ (φπσο π.ρ. βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο ηνπ 
ελδηαθεξνκΫλνπ), πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθάο 
Γηαδηθαζέαο (Ν. 2690/1999, φπσο ηζρχεη). 
(αξηζ. Γ6Γ 1146859 ΔΞ 2012/24.10.2012 Ϋγγξαθν ηνπ ΠξντζηακΫλνπ ηεο Γεληθάο 
Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο Τπνζηάξημεο ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Φνξνινγηθψλ θαη 
Σεισλεηαθψλ ΘεκΪησλ ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ θαη ην επηζπλαπηφκελν ζε απηφ 
αξηζ. ΓΗΚΠΟ/Φ.15/19497/21.9.2012 (ΑΓΑ: Β4ΘΓΥ-ΡΥΗ) Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο 
ρΫζεσλ ΚξΪηνπο-Πνιέηε ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο ΟξγΪλσζεο θαη 
Γηαδηθαζηψλ ηνπ Τ.ΓΗ.Μ.Ζ.Γ.). 
 
8.- Πνηα είλαη ε απνδεηθηηθή ηζρχο ηνπ «Γειηίνπ αηηήζαληνο άζπιν αιινδαπνχ 
(γλσζηφ θαη σο «Ρνδ θάξηα»)» θαη ηεο «Άδεηαο παξακνλήο αιινδαπνχ»); 
«Γειηέν αηηάζαληνο Ϊζπιν αιινδαπνχ (γλσζηφ θαη σο «Ρνδ θΪξηα»)» θαη ε «Άδεηα 
παξακνλάο αιινδαπνχ», ηα νπνέα εθδέδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζέεο ηνπ 
Τπνπξγεένπ Γεκφζηαο ΣΪμεο θαη Πξνζηαζέαο ηνπ Πνιέηε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο  
ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο, γέλνληαη απνδεθηΪ απφ ηηο δηνηθεηηθΫο αξρΫο θαη ηα Κ.Δ.Π. 
ηεο ρψξαο, γηα ηελ απφδεημε ησλ ζηνηρεέσλ ηεο ηαπηφηεηαο ησλ αιινδαπψλ πνιηηψλ, 
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θαηΪ ηελ δηεθπεξαέσζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηηο 
δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο ηζρχεη. 
(αξηζ. Γ6Γ 1119070 ΔΞ 2013/26.7.2013 Ϋγγξαθν ηνπ ΠξντζηακΫλνπ ηεο Γεληθάο 
ΓηεχζπλζεοΓηνηθεηηθάο Τπνζηάξημεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. θαη ην επηζπλαπηφκελν ζε απηφ 
αξηζ. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/10991/27.5.2013 (ΑΓΑ: ΒEX4X-ΞΥΓ) Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο 
ρΫζεσλ ΚξΪηνπο-Πνιέηε ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο ΟξγΪλσζεο θαη 
Γηαδηθαζηψλ ηνπ Τ.ΓΗ.Μ.Ζ.Γ.). 
 
9.- Σα αηηήκαηα πξνο ηε Γηνίθεζε κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη απφ ηνπο άκεζα 
ελδηαθεξνκέλνπο ή κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη θαη απφ ηξίηα πξφζσπα; 
χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2690/1999 «Αέηεζε ηνπ 
ελδηαθεξνκΫλνπ γηα ηελ Ϋθδνζε δηνηθεηηθάο πξΪμεο απαηηεέηαη φηαλ ην πξνβιΫπνπλ νη 
ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο». 
ΔπνκΫλσο: 
α) Σα αηηάκαηα πξνο ηελ Γηνέθεζε, γηα ηελ δηεθπεξαέσζε ησλ ππνζΫζεσλ, θαζψο θαη 
ε παξαιαβά ησλ ηειηθψλ πξΪμεσλ, γέλνληαη απφ ηνπο Ϊκεζα ελδηαθεξνκΫλνπο. Καη 
ηνχην, πξνθεηκΫλνπ λα απνδεηθλχεηαη, αθελφο ε ηαπηφηεηα ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ θαη 
αθεηΫξνπ λα δηαζθαιέδνληαη ηα Ϋλλνκα απνηειΫζκαηα ηεο βνχιεζάο ηνπ, εέηε αθνξΪ 
ζηελ Ϋθδνζε πξΪμεο, εέηε ζε νπνηαδάπνηε Ϊιιε δηαδηθαζέα. 
β) Γηα ηνπο έδηνπο ιφγνπο, ηξέηα πξφζσπα κπνξνχλ λα ππνβΪιινπλ αηηάζεηο θαη λα 
παξαιακβΪλνπλ ηειηθΫο πξΪμεηο, αληέ ησλ Ϊκεζα ελδηαθεξνκΫλσλ, κφλν φηαλ 
θΫξνπλ ηελ λφκηκε, γηα ην ζθνπφ απηφ, εμνπζηνδφηεζε, ζηελ νπνέα Ϋρεη βεβαησζεέ ην 
γλάζην ηεο ππνγξαθάο ηνπ Ϊκεζα ελδηαθεξνκΫλνπ, απφ νπνηαδάπνηε Γηνηθεηηθά 
Αξρά, θαηΪ ηνλ Κψδηθα Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο. 
 
 
ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ Γ2: ΔΚΠΡΟΧΠΗΗ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ ΣΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΑΡΥΔ 

ΑΠΟ ΓΙΚΗΓΟΡΟΤ 
 
10.- Γηθαηνχληαη νη δηθεγφξνη λα παξαιακβάλνπλ έγγξαθα δηνηθεηηθψλ 
ππεξεζηψλ, ρσξίο έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε ή πιεξεμνχζην ησλ εληνιέσλ 
ηνπο; 
Οη δηθεγφξνη δελ ζεσξνχληαη ηξέηα πξφζσπα φηαλ εθπξνζσπνχλ ηνπο εληνιεέο ηνπο 
θαη δηθαηνχληαη λα παξαιακβάλνπλ έγγξαθα δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, ρσξίο 
έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε ή πιεξεμνχζην, γηαηέ σο εμνπζηνδφηεζε πξνο ην 
πξφζσπφ ηνπο ηζρχεη θαη αξθεέ ε λφκηκε πξνθνξηθά εληνιά πνπ ηνπο δέδεηαη, 
ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4194/2013 (Α’ 208). Δηδηθφηεξα: 

α) Όηαλ ν δηθεγφξνο ππνβΪιιεη θαη ππνγξΪθεη ηελ αέηεζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 
πειΪηε ηνπ, παξαθνινπζεέ ηελ πνξεέα ηεο θαη παξαιακβΪλεη ηελ ηειηθά πξΪμε ρσξέο 
Ϊιιε δηαδηθαζέα ά απαέηεζε. 
 β) Όηαλ ε αέηεζε Ϋρεη άδε ππνβιεζεέ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ά ηξέην θαη 
πξνζΫξρεηαη δηθεγφξνο γηα ηελ παξαθνινχζεζά ηεο ά ηελ παξαιαβά ηεο ηειηθάο 
δηνηθεηηθάο πξΪμεο, ηφηε ηνπ δεηεέηαη λα δειψζεη επέ ηφπνπ ηελ πιεξεμνπζηφηεηΪ ηνπ, 
ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ, ηελ δηεχζπλζά ηνπ θαη ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ ηνπ Γηθεγνξηθνχ 
πιιφγνπ ζηνλ νπνέν αλάθεη.  
 
11.- Πσο ηθαλνπνηνχλ νη δηνηθεηηθέο Αξρέο, επνκέλσο θαη νη Τπεξεζίεο ηεο 
Γ.Γ.Γ.Δ., ηα αηηήκαηα πξφζβαζεο ησλ δηθεγφξσλ ζε έγγξαθα; 
Οη δηνηθεηηθΫο ΑξρΫο, επνκΫλσο θαη νη Τπεξεζέεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ., ηθαλνπνηνχλ ηα 
αηηήκαηα πξφζβαζεο ζε έγγξαθα (δηνηθεηηθΪ ά ηδησηηθΪ), εθφζνλ πιεξνχληαη νη 
πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999, 
φπσο ηζρχεη, αλεμάξηεηα αλ ην αίηεκα απηφ έρεη ππνβιεζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ 
ελδηαθεξφκελν ή απφ ηνλ πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηνπ.  
(αξηζ.1097289 /0006Γ/19.10.2009 Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ΟξγΪλσζεο ηεο Γεληθάο 
Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο Τπνζηάξημεο ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Φνξνινγηθψλ θαη 
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Σεισλεηαθψλ ΘεκΪησλ ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη 
επηζπλαπηφκελν ζε απηφ αξηζ. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/16766/25.9.2009 φκνην ηεο Γηεχζπλζεο 
ρΫζεσλ ΚξΪηνπο-Πνιέηε ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο ΟξγΪλσζεο θαη 
Γηαδηθαζηψλ ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη Ζιεθηξνληθάο 
ΓηαθπβΫξλεζεοηνπ Τπνπξγεένπ Δζσηεξηθψλ). 
 
12.- Θεσξνχληαη νη δηθεγφξνη ηξίηα πξφζσπα φηαλ εθπξνζσπνχλ λνκηθά 
πξφζσπα, εηαηξείεο, ΟΣΑ, ζσκαηεία θ.ιπ. ζηηο δηνηθεηηθέο Αξρέο, επνκέλσο 
θαη ζηηο ππεξεζίεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ., γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο 
ζε έγγξαθα; 
Οη δηθεγφξνη δελ ζεσξνχληαη ηξίηα πξφζσπα φηαλ εθπξνζσπνχλ λνκηθά 
πξφζσπα, εηαηξείεο, ΟΣΑ, ζσκαηεία θ.ιπ. ζηηο δηνηθεηηθΫο ΑξρΫο, επνκΫλσο θαη 
ζηηο ππεξεζέεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ., γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζε 
Ϋγγξαθα,  θαζφζνλ απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα νπδεκέα δηΪθξηζε γέλεηαη, κε βΪζε ηελ 
ππφζηαζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ, αλ εέλαη δειαδά θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν. 
πλεπψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηΫο ηζρχεη θαη αξθεί ε λφκηκε πξνθνξηθή εληνιή 
πνπ ηνπο δίδεηαη, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4194/2013, 
πξνθεηκΫλνπ λα ππνβάινπλ αηηήζεηο θαη λα παξαιακβάλνπλ έγγξαθα, γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ εληνιΫα ηνπο (βιΫπε εξψηεζε κε α/α 10 θαη αληέζηνηρε απΪληεζε ηεο 
έδηαο ελφηεηαο θαη Ϋγγξαθν ηεο πξνεγνχκελεο εξψηεζεο). 
 
13.- Τπφ πνηεο πξνυπνζέζεηο κπνξνχλ νη δηθεγφξνη λα ππνγξάθνπλ 
ππεχζπλεο δειψζεηο ή έληππα πνπ ππέρνπλ ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο, γηα 
ινγαξηαζκφ ησλ εληνιέσλ ηνπο; 
Γηα ηελ ππνγξαθά ππεχζπλσλ δειψζεσλ ά εληχπσλ, πνπ ππΫρνπλ ζΫζε ππεχζπλεο 
δάισζεο, απφ δηθεγφξνπο, γηα ινγαξηαζκφ ησλ εληνιΫσλ ηνπο, εθαξκφδεηαη ε αξηζ. 
563/2005 Γλσκνδφηεζε ηεο ΟινκΫιεηαο ηνπ Ν..Κ., πνπ Ϋρεη γέλεη δεθηά απφ ηνλ 
Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ΑπνθΫληξσζεο, ζχκθσλα κε ηελ 
νπνέα «… πξφζσπα εθνδηαζκΫλα κε πιεξεμνχζην εηδηθφ γηα ηε δηεθπεξαίσζε 
κηαο ππνζέζεσο θαη ζηα πιαέζηα απηάο, κπνξνχλ λα ζπκπιεξψλνπλ θαη λα 
ππνγξΪθνπλ γηα ινγαξηαζκφ ηξέησλ, ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν. 
1599/86. ΣΫηνηεο δειψζεηο, επέζεο, πνιχ πεξηζζφηεξν, κπνξνχλ λα ππνγξΪθνπλ θαη 
πξφζσπα πνπ ρσξέο λα ζπλδΫνληαη ά λα Ϋρνπλ ζρΫζε κε ην ρεηξηζκφ νπνηαζδάπνηε 
ππνζΫζεσο, εμνπζηνδνηνχληαη εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ θαηζην ζρεηηθφ (εηδηθφ) 
πιεξεμνχζην αλαγξΪθεηαη επαθξηβψο ην πεξηερφκελν ησλ δειψζεσλ πνπ 
πξφθεηηαη λα ππνγξΪςνπλ». 
 
14.- Πξέπεη νη πιεξεμνχζηνη δηθεγφξνη ζηελ αίηεζε πνπ ππνβάιινπλ θαη 
ππνγξάθνπλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ εληνιέσλ ηνπο πξνο ηηο δηνηθεηηθέο αξρέο, 
επνκέλσο θαη πξνο ηηο ππεξεζίεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ., θαηά ηελ άζθεζε ηνπ 
δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζε έγγξαθα, λα αλαγξάθνπλ ηα ζηνηρεία ηεο 
ηαπηφηεηαο ησλ εληνιέσλ ηνπο; 
ΠξνθεηκΫλνπ λα δηαπηζηψζεη ε Τπεξεζέα αλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζΫζεηο ηνπ 
δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζηα Ϋγγξαθα, θαηΪ ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 
5 ηνπ Ν. 2690/1999 (Α’ 45), φπσο ηζρχεη, πξέπεη ζηελ αέηεζε λα αλαγξάθνληαη ηα 
ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ άκεζα ελδηαθεξνκέλνπ (εληνιέα), αλεμΪξηεηα αλ ην 
αέηεκα απηφ Ϋρεη ππνβιεζεέ απφ ηνλ έδην ηνλ ελδηαθεξφκελν ά απφ ηνλ πιεξεμνχζην 
δηθεγφξν ηνπ. (αξηζ. Γ6Γ 1034726 ΔΞ 2013 /26.2.2013 Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο 
ΟξγΪλσζεο ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο Τπνζηάξημεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. θαη ην 
επηζπλαπηφκελν ζε απηφ αξηζ. ΓΗΚΠΟ/ Φ.18/ 3097/ 8.2.2013 φκνην ηεο Γηεχζπλζεο 
ρΫζεσλ ΚξΪηνπο- Πνιέηε ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο ΟξγΪλσζεο θαη 
Γηαδηθαζηψλ ηνπ Τ.ΓΗ.Μ.Ζ.Γ.). 
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ENOTHTA Δ’: ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ ΦΟΡΔΙ ΠΟΤ ΓΙΔΝΔΡΓΟΤΝ ΜΔΣΑΦΡΑΔΙ 
 

1.- Πνηνο είλαη ν νξηζκφο ηεο επίζεκεο κεηάθξαζεο; 
χκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3712/2008 (Α’ 225), φπσο ηζρχεη: 
«Δπέζεκε κεηΪθξαζε εέλαη ε Ϋγθπξε, αθξηβάο θαη επηθπξσκΫλε κεηΪθξαζε ελφο 
θεηκΫλνπ απφ ηηο μΫλεο γιψζζεο ζηελ ειιεληθά θαη αληέζηξνθα πνπ γέλεηαη ζχκθσλα 
κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο ηνπ παξφληνο». 
(ρεηηθφ εέλαη θαη ην Ϊξζξν 454 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθάο Γηθνλνκέαο: «Αλ ην Ϋγγξαθν 
πνπ πξνζΪγεηαη Ϋρεη ζπληαρζεέ ζε μΫλεγιψζζα, ππνβΪιιεηαη καδέ θαη επέζεκε 
κεηΪθξαζά ηνπ επηθπξσκΫλε απφ ηνΤπνπξγεέν Δμσηεξηθψλ ά Ϊιιν αξκφδην θαηΪ ην 
λφκν πξφζσπν……»). 
 
2.- Πνηα Τπεξεζία θαη πνηα πξφζσπα δηθαηνχληαη λα δηελεξγνχλ επίζεκεο 
κεηαθξάζεηο, ζχκθσλα κε ην Ν. 3712/2008; 
Ζ Τπεξεζέα θαη ηα πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη λα δηελεξγνχλ επέζεκεο κεηαθξΪζεηο 
θαζνξέδνληαη ζηηο δηαηΪμεηο ησλ Ϊξζξσλ 2 θαη 16 ηνπ λφκνπ απηνχ. 
Δπηζήκαλζε: ΜεηΪ απφ ηελ Ϋθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ γηα 
ηελ Ϋλαξμε εθαξκνγάο ηνπ λΫνπ ζπζηάκαηνο κεηΪθξαζεο, θαηΪ ηελ παξ. 2 ηνπ 
Ϊξζξνπ 47 ηνπ Ν. 3712/2008, φπσο ηζρχεη ζα θαηαξγεζεέ θΪζε Ϊιιε γεληθά ά εηδηθά 
δηΪηαμε πνπ αλαθΫξεηαη ζε ζΫκαηα ηα νπνέα ξπζκέδνληαη κε ηνλ λφκν απηφ, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ. ζ’ ηνπ Ϊξζξνπ 48 απηνχ, κε εμαέξεζε ηηο αλαθεξφκελεο ζηνλ 
Κψδηθα πεξέ Γηθεγφξσλ (πεξέπησζε γ’ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ Ν. 4194/2013- 
Α’ 208).ΜΫρξη ηελ Ϋθδνζε ηεο απφθαζεο απηάο, ζα εμαθνινπζάζνπλ λα ηζρχνπλ νη 
δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3566/2007 (Α’ 117) «Κχξσζε σο Κψδηθα ηνπ 
«Οξγαληζκνχ ηνπ Τπνπξγεένπ Δμσηεξηθψλ», φπσο ηζρχεη. 
 
3.- Μέρξη ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο κεηάθξαζεο, πνηέο είλαη 
νη αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηα πξφζσπα, πνπ κεηαθξάδνπλ έγθπξα 
μελφγισζζα θείκελα; 
Αξκνδηφηεηα δηελΫξγεηαο Ϋγθπξεο κεηΪθξαζεο εγγξΪθσλ (δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ), 
Ϋρνπλ: 
 α) Ζ Μεηαθξαζηηθά Τπεξεζέα ηνπ Τπνπξγεένπ Δμσηεξηθψλ (Ϊξζξν 22 ηνπ Ν. 
3566/2007 - Α’ 117 θαη Ϊξζξν 6 ηνπ Ν. 3712/2008 - Α’ 225), φπσο ηζρχνπλ.  

χκθσλα κε ηελ αξηζ. 335/2002 Γλσκνδφηεζε ηνπ Ν..Κ., ε επέζεκε 
κεηΪθξαζε δεκφζηνπ ά ηδησηηθνχ εγγξΪθνπ, απφ ηελ ειιεληθά ζε μΫλε γιψζζα ά 
αληηζηξφθσο, πνπ δηελεξγεέ ε Μεηαθξαζηηθά Τπεξεζέα ηνπ Τπνπξγεένπ Δμσηεξηθψλ, 
απνηειεέ Ϋγγξαθν δηνηθεηηθάο αξράο. ΔπνκΫλσο, νη ππεξεζέεο ππνρξενχληαη λα 
δΫρνληαη απιΪ, επαλΪγλσζηα αληέγξαθα (θσηνηππέεο) απφ ην πξσηφηππν ά ην 
αθξηβΫο αληέγξαθν απηάο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθένπ  ηεο 
πεξέπησζεο β’ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαένπ Α’  ηνπ Ν. 4250/2014.  
 β) Οη δηθεγφξνη. Ζ κεηΪθξαζε πνπ δηελεξγνχλ νη δηθεγφξνη Ϋρεη πιάξε ηζρχ 
Ϋλαληη νπνηαζδάπνηε Γηθαζηηθάο ά Ϊιιεο Αξράο, εθφζνλ ζπλνδεχεηαη απφ 
επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ εγγξΪθνπ πνπ κεηαθξΪζηεθε θαη ν δηθεγφξνο 
βεβαηψλεη φηη Ϋρεη επαξθά γλψζε ηεο γιψζζαο απφ θαη πξνο ηελ νπνέα κεηΫθξαζε 
(πεξέπησζε γ’ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ Ν. 4194/2013 - Α’ 208). 
 Δπηζήκαλζε: Οη δηνηθεηηθΫο αξρΫο, επνκΫλσο θαη νη ππεξεζέεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ, 
ππνρξενχληαη λα απνδΫρνληαη ηα απιΪ, επαλΪγλσζηα αληέγξαθα (θσηνηππέεο) ησλ 
αιινδαπψλ εγγξΪθσλ θαη ηεο κεηΪθξαζεο απηψλ πνπ δηελεξγάζεθε απφ δηθεγφξν, 
εθφζνλ ηα Ϋγγξαθα απηΪ Ϋρνπλ επηθπξσζεέ πξνεγνπκΫλσο απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ ηξέηνπ θαη ηΫηαξηνπ εδαθένπ  ηεο πεξέπησζεο β’ ηεο παξ. 2 ηνπ 
Ϊξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαένπ Α’  ηνπ Ν. 4250/2014, βιΫπε θαη εξψηεζε κε α/α 6 θαη 
αληέζηνηρε απΪληεζε ζηελ ελφηεηα Β’ ηνπ Δγρεηξηδένπ). 
 γ) Οη ζπκβνιαηνγξΪθνη, ε αξκνδηφηεηα ησλ νπνέσλ θαιχπηεη ηε κεηΪθξαζε 
ζηελ ειιεληθά, ησλ μελφγισζζσλ εγγξΪθσλ, πνπ εέλαη ρξάζηκα γηα ηελ θαηΪξηηζε 
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πξΪμεσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο (παξ. 2 Ϊξζξνπ 1 Ν. 2830/2000-Α’ 96, φπσο 
ηζρχεη).  
 
4.- Γίλνληαη απνδεθηέο απφ ηελ Γηνίθεζε, νη κεηαθξάζεηο πνπ δηελεξγνχλ νη 
πηπρηνχρνη κεηαθξαζηέο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ; 
Γελ πθέζηαληαη δηαηΪμεηο λφκνπ, νη νπνέεο λα ξπζκέδνπλ ην ζΫκα ηεο απνδνράο ά φρη 
απφ ηελ Γηνέθεζε ησλ κεηαθξΪζεσλ, πνπ δηελεξγνχλ νη κεηαθξαζηΫο- πηπρηνχρνη 
ηνπ Ηνλένπ Παλεπηζηεκένπ.   
 Σν ζπγθεθξηκΫλν ζΫκα Ϋρεη αληηκεησπηζηεέ: 
 α) κε ηελ αξηζ. 495/2004 Γλσκνδφηεζε ηνπ Γ΄ Σκάκαηνο ηνπ Ν..Κ., πνπ 
Ϋγηλε απνδεθηά απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη 
ΑπνθΫληξσζεο θαη ζχκθσλα, κε ηελ νπνέα νη κεηαθξΪζεηο ησλ πηπρηνχρσλ 
κεηαθξαζηψλ ηνπ Ηνλένπ Παλεπηζηεκένπ δελ εέλαη ππνρξεσηηθΪ απνδεθηΫο απφ ηε 
Γηνέθεζε θαη δελ απνηεινχλ Ϋγγξαθα πξνεξρφκελα απφ Γηνηθεηηθά Αξρά θαη 
 β) κε ηελ αξηζ. ΓΗΚΠΟ/Φ22/5583/22.3.2005 εγθχθιην ηνπ Τθππνπξγνχ 
Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ΑπνθΫληξσζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνέα 
ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθά επρΫξεηα ηεο Γηνέθεζεο λα δΫρεηαη ά φρη ηηο ελ ιφγσ 
κεηαθξΪζεηο. 

Tα θξηηάξηα πνπ πηνζεηνχλ νη ΓηνηθεηηθΫο ΑξρΫο, ζπλεπψο θαη νη Τπεξεζέεο 
ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο δηαθξηηηθάο ηνπο επρΫξεηαο, πξνζδηνξέδνληαη απφ ηηο 
έδηεο, θαζφζνλ θΪζε Γηνηθεηηθά Αξρά Ϋρεη ηηο ηδηαηηεξφηεηΫο ηεο θαη ηηο δηθΫο ηεο 
πξνηεξαηφηεηεο, ζηα πιαέζηα ησλ αξκνδηνηάησλ ηεο. 

ΚαηΪ ηελ Ϊπνςά καο, νη Τπεξεζέεο ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ, επνκΫλσο 
θαη ηεο Γ.Γ.Γ.Δ., ζε θΪζε πεξέπησζε πνπ απαηηεέηαη γηα ηελ δηεθπεξαέσζε θΪπνηαο 
ππνζΫζεσο, ε ππνβνιά κεηαθξΪζεσο θαη ε κεηΪθξαζε πνπ πξνζθνκέδεηαη απφ ηνλ 
ελδηαθεξφκελν Ϋγηλε απφ πηπρηνχρν κεηαθξαζηά ηνπ Ηνλένπ Παλεπηζηεκένπ, 
πξνθεηκΫλνπ λα αζθάζνπλ ηε δηαθξηηηθά ηνπο επρΫξεηα πεξέ απνδνράο ά κε ησλ 
κεηαθξΪζεσλ απηψλ, πξΫπεη λα ιακβΪλνπλ ππφςε: 

β1) ηελ δηαζθΪιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζένπ θαη ησλ πνιηηψλ,  
                  β2) ηελ θαηεγνξέα θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ εγγξΪθνπ, 
                  β3) ηελ ζπνπδαηφηεηα θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο πξνο δηεθπεξαέσζε  
                  ππνζΫζεσο, 

β4) ηελ εμππεξΫηεζε ησλ πνιηηψλ, 
β5) ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγέα ησλ ππεξεζηψλ θαη 
β6) ηελ απνηειεζκαηηθά θαη ηαρεέα αληηκεηψπηζε ησλ ζρεηηθψλ  
ππνζΫζεσλ, κε ηαπηφρξνλε δηαζθΪιηζε ησλ ππαιιάισλ απφ  
νπνηαδάπνηε ακθηζβάηεζε ηεο εζηθάο ηνπο ππνζηΪζεσο. 
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ENOTHTA Σ’: ΔΠΙΚΤΡΧΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ Δ ΑΛΛΟΓΑΠΑ ΓΗΜΟΙΑ ΔΓΓΡΑΦΑ  
(ΤΜΒΑΗ ΣΗ ΥΑΓΗ- ΠΡΟΞΔΝΙΚΗ ΘΔΧΡΗΗ- ΓΙΔΘΝΔΙ ΤΜΒΑΔΙ) 

 
1.- ε πνηα έγγξαθα εθαξκφδεηαη ν Ν. 1497/1984 (Α΄188) «χκβαζε πνπ 
θαηαξγεί ηελ ππνρξέσζε επηθχξσζεο ησλ αιινδαπψλ δεκφζησλ εγγξάθσλ»; 
ηα δεκφζηα Ϋγγξαθα πνπ Ϋρνπλ ζπληαρζεέ ζην Ϋδαθνο ελφο ζπκβαιιφκελνπ 
ΚξΪηνπο θαη πξΫπεη λα πξνζαρζνχλ ζην Ϋδαθνο Ϊιινπ ζπκβαιιφκελνπ ΚξΪηνπο 
(Ϊξζξν 1 ηνπ Ν. 1497/1984).  
 
2.- Πνηα ζεσξνχληαη δεκφζηα έγγξαθα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ηεο 
Υάγεο; 
Χο δεκφζηα Ϋγγξαθα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Ν.1497/1984, 
ζεσξνχληαη: 
α) ηα Ϋγγξαθα πνπ πξνΫξρνληαη απφ αξρά ά δεκφζην ππΪιιειν δηθαηνδνηηθνχ 
νξγΪλνπ ηνπ ΚξΪηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ εγγξΪθσλ πνπ πξνΫξρνληαη 
απφ ηελ εηζαγγειηθά αξρά, δηθαζηηθφ γξακκαηΫα, ά δηθαζηηθφ επηκειεηά, 
β) ηα δηνηθεηηθΪ Ϋγγξαθα, 
γ) ηα ζπκβνιαηνγξαθηθΪ Ϋγγξαθα, 
δ) νη επέζεκεο βεβαηψζεηο, φπσο βεβαηψζεηο θαηαρσξέζεσο, ζεσξάζεηο γηα βΫβαηε 
ρξνλνινγέα θαη επηθπξψζεηο ππνγξαθάο πνπ ηέζεληαη ζε ηδησηηθφ Ϋγγξαθν. 
 
3.- ε πνηα έγγξαθα δελ εθαξκφδεηαη ε χκβαζε ηεο Υάγεο; 
α) ζηα Ϋγγξαθα πνπ εθδφζεθαλ απφ δηπισκαηηθνχο ά πξνμεληθνχο πξΪθηνξεο, 
β) ζηα δηνηθεηηθΪ Ϋγγξαθα πνπ ζρεηέδνληαη Ϊκεζα κε εκπνξηθά ά ηεισλεηαθά πξΪμε. 
 
4.- Πνηα δηαηχπσζε απαηηείηαη απφ ην Κξάηνο, ζην νπνίν πξέπεη λα 
πξνζαρζνχλ ηα πξναλαθεξζέληα έγγξαθα; 
Ζ επέζεζε επηζεκεηψζεσο (ζθξαγέδα Apostille) -  (Ϊξζξν 3 ηνπ Ν. 1497/1984). 
 
5.- Πνηα ζηνηρεία πηζηνπνηεί ε επηζεκείσζε; 
Πηζηνπνηεέ ηε γλεζηφηεηα ηεο ππνγξαθάο, ηελ ηδηφηεηα κε ηελ νπνέα ελάξγεζε ν 
ππνγξΪθσλ ην Ϋγγξαθν θαη, ελδερνκΫλσο, ηελ ηαπηφηεηα ηεο ζθξαγέδαο ά ηνπ 
επηζάκαηνο πνπ θΫξεη ην Ϋγγξαθν. 
Ζ ππνγξαθά, ε ζθξαγέδα ά ην επέζεκα πΪλσ ζηελ επηζεκεέσζε απαιιΪζζνληαη 
απφ θΪζε πηζηνπνέεζε (Ϊξζξν 5 ηνπ Ν. 1497/1984). 
 
6.- Πνπ ηίζεηαη ε επηζεκείσζε; 
ην έδην ην Ϋγγξαθν ά ζε πξφζζεκα (Ϊξζξν 4 ηνπ Ν. 1497/1984). 
 
7.- Πνηνο νξίδεη ηηο αξρέο πνπ ρνξεγνχλ ηελ επηζεκείσζε; 
ΚΪζε ζπκβαιιφκελν θξΪηνο νξέδεη ηηο αξρΫο ζηηο νπνέεο παξΫρεηαη ε αξκνδηφηεηα λα 
ρνξεγνχλ ηελ επηζεκεέσζε (Ϊξζξν 6 ηνπ Ν. 1497/1984). 
 
8.- Πνηα Κξάηε έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηε ζχκβαζε ηεο Υάγεο; 
(βιΫπε Πίλαθα 1). 
 
9.- Υνξεγείηαη επηζεκείσζε ζε ζηξαηησηηθά πιεξεμνχζηα, πνπ θαηαξηίδνληαη 
ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο (Η.Π.Α); 
Σα ζηξαηησηηθΪ πιεξεμνχζηα (Military Power of Attorney), πνπ θαηαξηέδνληαη θαη’ 
εθαξκνγά ηεο λνκνζεζέαο ησλ Ζ.Π.Α, ηζρχνπλ εθηφο Ζ.Π.Α, κφλν εθφζνλ θέξνπλ 
ηελ επηζεκείσζε (ζθξαγέδα Apostille) (αξηζ. 1054910/552/0006Γ/16.5.2008 
Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ΟξγΪλσζεο ηεο Γεληθάο ΓηεχζπλζεοΓηνηθεηηθάο 
Τπνζηάξημεο ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Φνξνινγηθψλ θαη Σεισλεηαθψλ ΘεκΪησλ ηνπ 
Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλθαη ην επηζπλαπηφκελν ζε απηφ 
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αξηζ.770/14/Α2559/14.5.2008 φκνην ηεο Δ3 Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ θαη Γηθαζηηθψλ 
ΤπνζΫζεσλ ηνπ Τπνπξγεένπ Δμσηεξηθψλ). 
 
10.- Γίλνληαη απνδεθηά απφ ηηο ειιεληθέο δηνηθεηηθέο Αξρέο, επνκέλσο θαη απφ 
ηηο ππεξεζίεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ., ηα δεκφζηα έγγξαθα, πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο Αξρέο 
ηνπ θξάηνπο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Μνιδαβίαο θαη θέξνπλ ειεθηξνληθή 
επηζεκείσζε (e-apostille); 
Oη δηνηθεηηθΫο ΑξρΫο, επνκΫλσο θαη νη ππεξεζέεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.,  θΪλνπλ απνδεθηΪ ηα 
δεκφζηα Ϋγγξαθα, ηα νπνέα εθδέδνληαη απφ ηηο ΑξρΫο ηνπ θξΪηνπο ηεο Γεκνθξαηέαο 
ηεο Μνιδαβέαο θαη θΫξνπλ ειεθηξνληθά επηζεκεέσζε (e-apostille). 
Δπηζεκαίλεηαη, επέζεο, φηη ην αληέγξαθν ηεο e-apostille ζα ζπλνδεχεη πΪληα ην 
Ϋγγξαθν ζην νπνέν αθνξΪ, ην νπνέν πξΫπεη λα εέλαη πξσηφηππν ά αθξηβΫο 
αληέγξαθν ηεο Τπεξεζέαο πνπ ην εμΫδσζε, θαηΪ ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ 
Ϊξζξνπ 4 ηνπ Ν.1497/1984 (Α’ 188) θαη φηη πξνβιΫπεηαη δηαδηθαζέα ειΫγρνπ ηεο e-
apostille, ζηηο πεξηπηψζεηο, πνπ θΪπνηα ππεξεζέα ζΫιεη λα πξνβεέ ζε επηβεβαέσζά 
ηεο. Ζ δηαδηθαζέα απηά πεξηγξΪθεηαη ζην αξηζ. 3762/12.2.2014 (ΟΡΘΖ 
ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ, ΑΓΑ: ΒΗΡ8Ν - 4Ν) Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ΟξγΪλσζεο θαη 
Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο Τπνζηάξημεο ηνπ 
Τπνπξγεένπ Δζσηεξηθψλ, ην νπνέν θνηλνπνηάζεθε ζηηο ππεξεζέεο ηνπ Τπνπξγεένπ 
Οηθνλνκηθψλ κε ην αξηζ. Γ6Γ 1045800 ΔΞ 2014/13.3.2014 Ϋγγξαθν ηνπ 
ΠξντζηακΫλνπ ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο Τπνζηάξημεοηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 
 
11.- Απαηηείηαη ή φρη ρνξήγεζε επηζεκείσζεο ζηα έγγξαθα πνπ έρνπλ 
ζπληαρζεί ζην έδαθνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη πξνζάγνληαη ζε 
Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ; 

χκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 12 Ν. 1548/1985 (Α΄ 95) «Κχξσζε 
χκβαζεο λνκηθάο ζπλεξγαζέαο κεηαμχ ηεο Διιεληθάο Γεκνθξαηέαο θαη ηεο 
Κππξηαθάο Γεκνθξαηέαο ζε ζΫκαηα αζηηθνχ, νηθνγελεηαθνχ, εκπνξηθνχ θαη πνηληθνχ 
δηθαένπ»: 

α) Γηα ηελ θπθινθνξέα δεκφζησλ εγγξάθσλ κεηαμχ ΔιιΪδνο θαη Κχπξνπ 
δελ απαηηείηαη ε ζεψξεζε Apostille, γηαηέ κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ 
πξναλαθεξζΫληνο Ϊξζξνπ θαη Νφκνπ, νξέδεηαη φηη ηα Ϋγγξαθα απηΪ Ϋρνπλ ξεηψο 
απαιιαγεέ απφ ηελ επηθχξσζε.   
 β) Γηα ηελ θπθινθνξέα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ κεηαμχ ΔιιΪδνο θαη Κχπξνπ, 
απαηηείηαη ε ζεψξεζε Apostille, δεδνκΫλνπ φηη κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 
πξναλαθεξζΫληνο Ϊξζξνπ, δελ απαιιΪζζνληαη απφ ηελ επηθχξσζε. 
 γ) Οη εμνπζηνδνηήζεηο  θαη ηα πιεξεμνχζηα,πνπ ζπληΪζζνληαη ζηελ Κχπξν 
εέηε απφ δηθεγφξνπο εέηε απφ πηζηνπνηνχληεο ππαιιάινπο, εκπέπηνπλ ζηελ 
θαηεγνξέα ησλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, θαζψο δελ ζεσξνχληαη δεκφζηα Ϋγγξαθα 
ζχκθσλα κε ηελ Κππξηαθά λνκνζεζέα θαη νχηε κπνξεέ λα ιερζεέ φηη ζπληΪζζνληαη 
απφ πξφζσπα ηα νπνέα ζεσξνχληαη σο «δεκφζηα αξρά». πλεπψο, νη 
εμνπζηνδνηήζεηο θαη ηα πιεξεμνχζηα, πνπ Ϋρνπλ ζπληαρζεέ, θαηΪ ηα αλσηΫξσ, ζην 
Ϋδαθνο ηεο Κππξηαθάο Γεκνθξαηέαο, πξέπεη λα θέξνπλ ηελ ζεψξεζε Apostille, 
φηαλ πξνζθνκέδνληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκΫλνπο ζηηο Τπεξεζέεο ηνπ Τπνπξγεένπ 
(Γ.Ο.Τ. θ.ι.π.), γηα ηε δηεθπεξαέσζε ησλ ππνζΫζεψλ ηνπο. 
 

12.- Πσο γίλνληαη δεθηά ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα, πνπ πξνζθνκίδνληαη 
απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηηο Γ.Ο.Τ.; 

Με ηελ αξηζ. 233/2000 γλσκνδφηεζε ηεο ΟινκΫιεηαο ηνπ Ν..Κ., ε νπνέα 
Ϋγηλε απνδεθηά απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη 
ΑπνθΫληξσζεο, δηεπθξηλέδεηαη φηη «…Έγγξαθα ηα νπνέα πξνΫξρνληαη απφ ηελ 
αιινδαπά, θαη κΪιηζηα δεκφζηα, ζπληεηαγκΫλα ζε νπνηαδάπνηε γιψζζα, δελ 
κπνξνχλ λα γέλνπλ δεθηΪ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο καο παξΪ κφλν αλ ε γλεζηφηεηα 
ηνπο βεβαηψλεηαη θαηά ηα δηεζλή λφκηκα». 
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ηελ έδηα γλσκνδφηεζε επηζεκαέλεηαη, επέζεο, φηη «…αιινδαπΪ δεκφζηα 
Ϋγγξαθα ησλ νπνέσλ ε γλεζηφηεηα δελ βεβαηψλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 
απφ ηελ χκβαζε ηεο Υάγεο, ά, εθφζνλ πξνΫξρνληαη απφ ρψξα πνπ δελ Ϋρεη 
ζπκβιεζεέ ζηελ χκβαζε απηά, ησλ νπνέσλ ε γλεζηφηεηα δελ βεβαηψλεηαη θαηΪ ηα 
δηεζλά λφκηκα (πξνμεληθή δηαδηθαζία), δελ κπνξνχλ λα γέλνπλ δεθηΪ παληΪπαζηλ 
απφ ηηο ειιεληθΫο δηνηθεηηθΫο αξρΫο». 

Δηδηθφηεξα, ηα Ϋγγξαθα πνπ ρνξεγνχληαη απφ θνξνινγηθΫο ππεξεζέεο μΫλσλ 
θξαηψλ, κΫζσ δηαδηθηχνπ θαη δελ θΫξνπλ ππνγξαθά θαη ζθξαγέδα ηεο εθδνχζαο 
αξράο, ηα νπνέα πξνζθνκέδνληαη ζηηο Γ.Ο.Τ., ρσξέο ηελ θαηΪ πεξέπησζε 
επηζεκεέσζε ά ζεψξεζε, δελ γέλνληαη δεθηΪ. ηελ πεξέπησζε απηά, νη 
ελδηαθεξφκελνη πξΫπεη λα απεπζχλνληαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο ησλ θξαηψλ 
πξνΫιεπζεο ησλ εγγξΪθσλ, νη νπνέεο ζα ηνπο ελεκεξψλνπλ γηα ηελ δηαδηθαζέα, 
ζχκθσλα κε ηελ νπνέα ζα ηέζεηαη ζηα Ϋγγξαθα απηΪ ε αληέζηνηρε ζθξαγέδα ηεο 
επηζεκεέσζεο ά ηεο ζεψξεζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη, επέζεο, φηη πθέζηαληαη πεξηπηψζεηο: 
α) εγγξΪθσλ πνπ Ϋρνπλ ζπληαρζεέ απφ δηπισκαηηθνχο ά πξνμεληθνχο 

πξΪθηνξεο, ηα νπνέα απαιιΪζζνληαη ηεο επηθχξσζεο απφ ην Σκάκα Δπηθπξψζεσλ 
ηνπ ΚΫληξνπ ΔμππεξΫηεζεο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ Απφδεκνπ Διιεληζκνχ 
(Κ.Δ.Π.Π.Α.Δ.)ηνπ Τπνπξγεένπ Δμσηεξηθψλ (βιΫπε εξψηεζε κε α/α 18).  

β) αιινδαπψλ δεκνζέσλ εγγξΪθσλ, ηα νπνέα απαιιΪζζνληαη απφ ηελ 
ππνρξΫσζε επηθχξσζεο (ζθξαγέδα apostille) ά νπνηαζδάπνηε Ϊιιεο ηζνδχλακεο 
δηαηχπσζεο (βιΫπε εξψηεζε κε α/α 19),  

γ) αιινδαπψλ δεκνζέσλ εγγξΪθσλ, ζηα νπνέα ε επηθχξσζε ηεο ππνγξαθάο 
γέλεηαη κφλν απφ ηελ νηθεέα ειιεληθά πξνμεληθά αξρά ζηηο ρψξεο πξνΫιεπζεο (βιΫπε 
εξψηεζε κε α/α 20) 

δ) αιινδαπψλ δεκνζέσλ εγγξΪθσλ, ζηα νπνέα ε επηθχξσζε ηεο ππνγξαθάο 
γέλεηαηκφλν απφ ηηο Ϋκκηζζεο ΠξνμεληθΫο ΑξρΫο ηεο ΔιιΪδαο ζηηο ρψξεο πξνΫιεπζεο 
(βιΫπε εξψηεζε κε α/α 21) θαη 
 (αξηζ. Γ6Γ 1095210 ΔΞ 2014/25.6.2014 Ϋγγξαθν ηνπ ΠξντζηακΫλνπ ηεο 
Γεληθάο Γηεχζπλζεο Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο 
Γ.Γ.Γ.Δ.). 
 
13.- Ση ηζρχεη γηα ηα Κξάηε πνπ δελ έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηε ζχκβαζε ηεο 
Υάγεο; 
Ηζρχεη ε πξνμεληθά ζεψξεζε. 
 
14.- Πνηεο δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο πξνμεληθήο ζεψξεζεο; 
Ζ ππνρξΫσζε ρνξάγεζεο πξνμεληθάο ζεψξεζεο ζηα Ϋγγξαθα Κξαηψλ, πνπ δελ 
Ϋρνπλ πξνζρσξάζεη ζηε χκβαζε ηνπ Ν. 1497/1984 (Α΄ 188) «Κχξσζε χκβαζεο 
πνπ θαηαξγεέ ηελ ππνρξΫσζε επηθχξσζεο ησλ αιινδαπψλ δεκφζησλ εγγξΪθσλ» 
(χκβαζε ηεο ΥΪγεο), πξνθχπηεη απφ ην πξννέκην ηεο πξναλαθεξζεέζαο χκβαζεο, 
θαζψο θαη απφ ην δηθαέσκα θΪζε ΚξΪηνπο, σο ππνθεηκΫλνπ ηνπ Γεκνζένπ Γηεζλνχο 
Γηθαένπ, λα αζθεέ θπξηαξρηθΫο εμνπζέεο εληφο ησλ εδαθηθψλ ηνπ νξέσλ θαη λα 
θαζνξέδεη δηαηππψζεηο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ αιινδαπψλ εγγξΪθσλ ζηελ 
εζσηεξηθά Ϋλλνκε ηΪμε ηνπ. 
 
15.- Πνηα έγγξαθα ρξήδνπλ πξνμεληθήο ζεψξεζεο; 
Ζ ππνρξΫσζε ρνξάγεζεο πξνμεληθάο ζεψξεζεο, γηα ηα ΚξΪηε πνπ δελ Ϋρνπλ 
πξνζρσξάζεη ζηελ χκβαζε ηεο ΥΪγεο, αθνξΪ ζηα Ϋγγξαθα πνπ απαξηζκνχληαη 
ζην Ϊξζξν 1 ηνπ Ν. 1497/1984 (βιΫπε εξψηεζε κε α/α 2 ηεο έδηαο ελφηεηαο θαη 
αληέζηνηρε απΪληεζε), ηα νπνέα ζπληΪζζνληαη ζην Ϋδαθφο ηνπο θαη πξφθεηηαη λα 
πξνζαρζνχλ ζην Ϋδαθνο Ϊιινπ ΚξΪηνπο. 
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16.- Ση πηζηνπνηεί ε πξνμεληθή ζεψξεζε; 
Ζ πξνμεληθά ζεψξεζε πηζηνπνηεέ φηη ην πεξηερφκελν ηνπ εγγξΪθνπ αλαγλσξέδεηαη 
σο έγθπξν θαη ην έδην ην Ϋγγξαθν σο γλήζην απφ ηελ αιινδαπά Ϋλλνκε ηΪμε. 
 
17.- Πνηεο είλαη νη  αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο πξνμεληθήο 
ζεψξεζεο; 
Αξκφδηεο δεκφζηεο ΑξρΫο γηα ηελ ρνξάγεζε ηεο πξνμεληθάο ζεψξεζεο εέλαη νη 
Ϋκκηζζεο θαη Ϊκηζζεο πξνμεληθΫο ΑξρΫο. Οη ππνγξαθΫο ησλ δηαπηζηεπκΫλσλ 
ππαιιάισλ ησλ μΫλσλ δηπισκαηηθψλ αξρψλ ζηελ ΔιιΪδα, ρξάδνπλ επηθχξσζεο 
απφ ην Σκάκα Δπηθπξψζεσλ ηνπ Κ.Δ.Π.Π.Α.Δ. ηνπ Τπνπξγεένπ Δμσηεξηθψλ, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3566/2007 (Α’ 117), 
φπσο ηζρχεη. 
 
18.- Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο εγγξάθσλ, ηα νπνία απαιιάζζνληαη ηεο 
επηθχξσζεο απφ ην Σκήκα Δπηθπξψζεσλ ηνπ Κ.Δ.Π.Π.Α.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δμσηεξηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 844/1978 (Α’ 227 ); 
χκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηεο Δπξσπατθάο χκβαζεο «πεξέ 
θαηαξγάζεσο ηεο επηθπξψζεσο ησλ εγγξΪθσλ ζπληαρζΫλησλ ππφ ησλ 
δηπισκαηηθψλ ά πξνμεληθψλ πξαθηφξσλ» (Λνλδέλν, 7 Ηνπλένπ 1968), ε νπνέα 
θπξψζεθε ζηελ ΔιιΪδα κε ηνλ Ν. 844/1978 θαη ηΫζεθε ζε ηζρχ, θαηΪ ηνπο φξνπο 
ηνχηνπ, ηελ 22α Μαΐνπ 1979, απαιιΪζζνληαη ηεο επηθχξσζεο: 

α) ηα Ϋγγξαθα πνπ Ϋρνπλ ζπληαρζεέ απφ ηνπο δηπισκαηηθνχο ά πξνμεληθνχο 
πξΪθηνξεο ελφο ζπκβαιιφκελνπ κΫξνπο, ππφ ηελ επέζεκε ηδηφηεηΪ ηνπο θαη θαηΪ ηελ 
εθηΫιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο επέ ηνπ εδΪθνπο θΪζε ΚξΪηνπο θαη ηα νπνέα πξΫπεη 
λα πξνζαρζνχλ: 

    αα) ζην Ϋδαθνο Ϊιινπ ζπκβαιιφκελνπ κΫξνπο ά 
    αβ) ελψπηνλ ησλ δηπισκαηηθψλ ά πξνμεληθψλ πξαθηφξσλ Ϊιινπ 

ζπκβαιιφκελνπ κΫξνπο, πνπ αζθνχλ ηα θαζάθνληΪ ηνπο επέ ηνπ εδΪθνπο Ϊιινπ 
θξΪηνπο, ην νπνέν δελ εέλαη κΫξνο ζηελ χκβαζε απηά (παξΪγξαθνο 1). 

β) νη επέζεκεο βεβαηψζεηο, πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο θαηαρσξάζεηο εγγξΪθσλ, 
ζηηο ζεσξάζεηο γηα βεβαέσζε ρξνλνινγέαο, ε πηζηνπνέεζε ππνγξαθάο πνπ ηέζεηαη 
απφ ηνπο δηπισκαηηθνχο ά πξνμεληθνχο πξΪθηνξεο θαη ζε Ϊιια Ϋγγξαθα, πιελ ησλ 
πξνβιεπνκΫλσλ ζηελ πξνεγνχκελε παξΪγξαθν (παξΪγξαθνο 2).  
Δπηζήκαλζε: Ζ χκβαζε δελ αθνξΪ ζε φια ηα ΚξΪηε. πκβαιιφκελα ΚξΪηε- ΜΫιε 
ηνπ πκβνπιένπ ηεο Δπξψπεο ζε απηά εέλαη: ε Απζηξέα, ε Γαιιέα, ε Γεξκαλέα, ε 
Διβεηέα, ε ΔιιΪδα, ην ΖλσκΫλν Βαζέιεην, ε Ηξιαλδέα, ε Ηζπαλέα, ε Ηηαιέα, ε Κχπξνο, 
ην ΛηρηελζηΪηλ, ην Λνπμεκβνχξγν, ε Μνιδαβέα, ε Ννξβεγέα, ε Οιιαλδέα, ε Πνισλέα, 
ε Πνξηνγαιέα, ε νπεδέα, ε Σνπξθέα θαη ε Σζερέα (βιΫπε Πίλαθα 2). 
Χο «δηπισκαηηθνέ θαη πξνμεληθνέ πξΪθηνξεο» λννχληαη ζηε χκβαζε απηά, ηα κΫιε 
ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δηπισκαηηθψλ θαη πξνμεληθψλ απνζηνιψλ ηνπ εθΪζηνηε 
πκβαιιφκελνπ ΜΫξνπο, ηα νπνέα θΫξνπλ, πξνθεηκΫλνπ πεξέ δηπισκαηηθψλ 
απνζηνιψλ, ηελ δηπισκαηηθά ηδηφηεηα θαη πξνθεηκΫλνπ πεξέ πξνμεληθψλ αξρψλ, ηελ 
ηδηφηεηα ηνπ πξνμεληθνχ ιεηηνπξγνχ. 
 
19.- Τπάξρνπλ έγγξαθα πνπ απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε 
επηθχξσζεο (ζθξαγίδα apostille) ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε ηζνδχλακε 
δηαηχπσζε; 

Απφ ηελ 1ε Ινπλίνπ 2014 Ϋρεη ηεζεέ ζε ηζρχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο 
παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 7 ηνπ Ν. 4231/2014 (Α’ 19), ε «χκβαζε πνπ απαιιΪζζεη απφ 
ηελ επηθχξσζε νξηζκΫλεο πξΪμεηο θαη Ϋγγξαθα».  

Ζ ελ ιφγσ χκβαζε Ϋρεη επηθπξσζεέ απφ ηηο ρψξεο: Απζηξέα, Ηζπαλέα, 
Γαιιέα, Ηηαιέα, Λνπμεκβνχξγν, Οιιαλδέα, Πνξηνγαιέα, Σνπξθέα, Πνισλέα θαη ΔιιΪδα 
(βιΫπε Πίλαθα 3). 

χκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζεέζα χκβαζε, απαιιΪζζνληαη απφ ηελ 
ππνρξΫσζε επηθχξσζεο ά απφ νπνηαδάπνηε ηζνδχλακε δηαηχπσζενη πξΪμεηο θαη ηα 
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Ϋγγξαθα, πνπ δηαθηλνχληαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ θξαηψλ θαη ζρεηέδνληαη κε 
ηελ πξνζσπηθά θαηΪζηαζε, κε ηελ (δηθαηνπξαθηηθά) ηθαλφηεηα ά ηελ νηθνγελεηαθά 
θαηΪζηαζε θπζηθψλ πξνζψπσλ, ηελ ηζαγΫλεηα, ηελ θαηνηθέα ά ηελ δηακνλά ηνπο, 
φπνηα θαη αλ εέλαη ε ρξάζε γηα ηελ νπνέα πξννξέδνληαη, θαζψο θαη νπνηεζδάπνηε 
Ϊιιεο πξΪμεηο ά Ϋγγξαθα, πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελφςεη ηεο 
ηΫιεζεο γΪκνπ ά ηεο ζχληαμεο κηαο ιεμηαξρηθάο πξΪμεο.   
(αξηζ. Γ6Γ 1092032 ΔΞ2014/19.6.2014 Ϋγγξαθν ηνπ ΠξντζηακΫλνπ ηεο Γεληθάο 
Γηεχζπλζεο Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 
θαη ην επηζπλαπηφκελν ζε απηφ αξηζ. νηθ.22746/3.6.2014 Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο 
ΟξγΪλσζεο θαη Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο 
Τπνζηάξημεο ηνπ Τπνπξγεένπ Δζσηεξηθψλ). 
 
20.- Ση ηζρχεη γηα ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα ρσξψλ γηα ηηο νπνίεο ε 
Διιάδα έρεη εθθξάζεη επηθπιάμεηο γηα ηελ πξνζρψξεζή ηνπο ζηε χκβαζε 
ηεο Υάγεο, ηα νπνία πξνζθνκίδνληαη ζε Τπεξεζίεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.; 
α) Ζ ΔιιΪδα Ϋρεη δηαηππψζεη αληηξξήζεηο (objections) ζηελ πξνζρψξεζε ηεο 
Αιβαλίαο, ηεο Γεσξγίαο, ηνπ Κηξγηζηάλ, ηεο Μνγγνιίαο, ηνπ Οπδκπεθηζηάλ θαη 
ηνπ Πεξνχ ζηελ χκβαζε ηεο ΥΪγεο ηνπ 1961. πλεπψο, γηα ηα Ϋγγξαθα ησλ 
ρσξψλ απηψλ «………θαη γηα φζν δηΪζηεκα δελ Ϋρνπλ αξζεέ νη επηθπιΪμεηο απηΫο, ε 
επηθχξσζε ζα γίλεηαη κφλν απφ ηελ νηθεία ειιεληθή πξνμεληθή αξρή», 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ εδαθένπ γ’ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3566/2007 
(Α’ 117’), φπσο ηζρχεη.  
β) Η έλλνηα ηεο επηθχξσζεο, ζηηο πξναλαθεξζεέζεοδηαηΪμεηο ηνπ  Ν. 3566/2007, 
αθνξά ζηελ βεβαίσζε ηεο γλεζηφηεηαο ηεο ππνγξαθήο ησλ νξγάλσλ ηνπ 
Κξάηνπο θαη φρη ζην πεξηερφκελν ησλ εγγξΪθσλ. 
 
21.- Με πνηα δηαδηθαζία γίλεηαη ε επηθχξσζε ππνγξαθήο ζε δεκφζηα έγγξαθα 
νξηζκέλσλ ρσξψλ ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο; 
Ζ επηθχξσζε ηεο ππνγξαθάο ζηα δεκφζηα Ϋγγξαθα ησλ ρσξψλ ηεο Αηζηνπίαο, ηεο 
Αιγεξίαο, ηεο Ιλδνλεζίαο, ηνπ Ιξάθ, ηνπ Ιξάλ, ηεο Κέλπαο, ηεο Λατθήο 
Γεκνθξαηίαο Κνλγθφ, ηεο Ληβχεο, ηνπ Μαξφθνπ, ηεο Νηγεξίαο, ηνπ Παθηζηάλ, ηνπ 
νπδάλ θαη ησλ Φηιηππίλσλ (βιΫπε Πίλαθα 4), ηα νπνέα πξνζθνκέδνληαη απφ 
ελδηαθεξνκΫλνπο ζε δεκφζηεο Τπεξεζέεο ηεο ΔιιΪδνο, κεηαμχ ησλ νπνέσλ θαη νη 
ππεξεζέεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ., γηα ηελ δηεθπεξαέσζε ππνζΫζεψλ ηνπο, γίλεηαη κφλν απφ 
ηηο έκκηζζεο Πξνμεληθέο Αξρέο ηεο Διιάδνο ζηηο ρψξεο απηέο, πξνθεηκΫλνπ λα 
απνηξαπνχλ θαηλφκελα εμαπΪηεζεο Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ, πξνο ηθαλνπνέεζε 
παξαλφκσο δηεθδηθνχκελσλ  δηθαησκΪησλ αιινδαπψλ πνιηηψλ, πνπ βξέζθνληαη ζηε 
ρψξα καο. Δπηζεκαίλεηαη, επέζεο, φηη ην Κ.Δ.Π.Π.Α.Δ. δελ επηθπξψλεη δεκφζηα 
Ϋγγξαθα ησλ ρσξψλ απηψλ. 
(αξηζ. Γ6Γ 1179099 ΔΞ2012/24.12.2012 Ϋγγξαθν ηνπ ΠξντζηακΫλνπ ηεο Γεληθάο 
Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο Τπνζηάξημεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. θαη ηα επηζπλαπηφκελα ζε απηφ 
αξηζ. 45714/5.12.2012, θαζψο θαη Α.Π.Φ. 750/Α 4285/3.12.2012, Α.Π.Φ. 750/Α 
175/17.1.2012 θαη Α.Π.Φ. 750/Α 4775/30.12.2011 Ϋγγξαθα ησλ Τπνπξγεέσλ 
Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ) 
 
22.- Πνηα είλαη ε αξκφδηα Τπεξεζία γηα λα ρνξεγεί ηελ επηζεκείσζε (apostille) 
ζηα έγγξαθα πνπ εθδίδνπλ νη Διιεληθέο Γηνηθεηηθέο Αξρέο, επνκέλσο θαη νη 
ππεξεζίεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. (Γ.Ο.Τ. θιπ.) θαη πξέπεη λα πξνζαρζνχλ ζην έδαθνο 
άιινπ ζπκβαιιφκελνπ θξάηνπο; 
Ζ νηθεέα ΑπνθεληξσκΫλε Γηνέθεζε (Ϊξζξα 280 θαη 186 ηνπ Ν. 3852/2010 -Α’ 87). 
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23.- Πσο νξίδνληαη νη ππάιιεινη, πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ην έξγν ηεο 
επηθχξσζεο* ησλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πνπ εθδίδνπλ νη ππεξεζίεο ηεο 
Γ.Γ.Γ.Δ. (φπσο π.ρ. νη Γ.Ο.Τ.) θαη ηα νπνία νη ελδηαθεξφκελνη ζέινπλ λα 
πξνζθνκίζνπλ ζηελ νηθεία Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε γηα λα επηηεζεί επ’ 
απηψλ ε Δπηζεκείσζε (ζθξαγίδα apostille); 
Απφ ηνλ ΠξντζηΪκελν ηεο Τπεξεζέαο ηνπο (φπσο, π.ρ. απφ ηνλ ΠξντζηΪκελν ηεο 
Γ.Ο.Τ.), κε επζχλε ηνπ νπνένπ απνζηΫιιεηαη, ηαρπδξνκηθψο, ζηελ νηθεέα 
ΑπνθεληξσκΫλε Γηνέθεζε θαηΪζηαζε κε ηα δείγκαηα ηεο πξσηφηππεο ππνγξαθήο 
ησλ νξηζζέλησλ ππαιιήισλ. ε πεξέπησζε ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ, ε 
θαηΪζηαζε απηά πξΫπεη λα επηθαηξνπνηεέηαη θαη ηα δεέγκαηα ππνγξαθάο ησλ 
ππαιιάισλ πνπ ζα επηθνξηηζηνχλ κε ην Ϋξγν ηεο δηεθπεξαέσζεο ηεο ζπγθεθξηκΫλεο 
δηαδηθαζέαο, λα απνζηΫιινληαη ζηελ παξαπΪλσ Τπεξεζέα, θαηΪ ηα 
πξναλαθεξζΫληα. 
*ΗΜΔΙΧΗ: Οη δηαηΪμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαένπ Α’ ηνπ Ν. 
4250/2014, πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηΪξγεζε ηεο ππνρξΫσζεο ππνβνιάο 
επηθπξσκΫλσλ αληηγξΪθσλ δελ επηθΫξνπλ θακέα αιιαγά ζηηο δηαδηθαζέεο ρνξάγεζεο 
ηεο επηζεκεέσζεο (apostille) ηεο χκβαζεο ηεο ΥΪγεο (Ν. 1497/1984) ά ηεο 
πξνμεληθάο ζεψξεζεο πνπ ηέζεληαη ζην πξσηφηππν ά ζην αθξηβΫο αληέγξαθν εέηε ησλ 
εγγξΪθσλ πνπ ππνβΪιινληαη ζε θνξΫα ηεο αιινδαπάο, εέηε ησλ αιινδαπψλ 
εγγξΪθσλ πνπ ππνβΪιινληαη ελ ζπλερεέα ζηελ ΔιιΪδα (βιΫπε θαη ηελ εξψηεζε κε 
α/α 15 ηεο ελφηεηαο Β’ ηνπ Δγρεηξηδένπ). 
 
24.- ε πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα πξνβνχλ νη ελδηαθεξφκελνη, ζηηο 
πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ζέινπλ λα πξνζθνκίζνπλ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε 
ππφζεζήο ηνπο, ζε ρψξα πνπ έρεη πξνζρσξήζεη ζηελ χκβαζε ηεο Υάγεο 
(N.1497/1984), ηα ειεθηξνληθψο ππνβιεζέληα, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 
TAXISNET, έληππα Δ1, Δ2, Δ3, Δ5 θαη Δ9, θαζψο θαη φζα πιένλ ππνβάιινληαη 
ειεθηξνληθά, κέζσ απηνχ ; 
Οη ελδηαθεξφκελνη ζα εθηππψλνπλ ηα έληππα απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπο θαη ζα 
ηα ζπλππνβάιινπλ ζηελ νηθεία Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, πνπ εέλαη αξκφδηα γηα 
ηελ ρνξάγεζε ηεο επηζεκεέσζεο (ζθξαγέδα apostille), κε ππεχζπλε δήισζε, ζηελ 
νπνία : 
 α) Θα βεβαηψλεηαη ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο ηνπ ππεπζχλσο δεινχληνο απφ 
νπνηαδάπνηε δηνηθεηηθά αξρά ά ηα Κ.Δ.Π., ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ.1 ηνπ 
Ϊξζξνπ 11 ηνπ Ν.2690/1999 (Α’ 45), φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ.3 ηνπ Ϊξζξνπ 
16 ηνπ Ν.3345/2005 (Α’ 138). Δέλαη πξνθαλΫο φηη ν ππΪιιεινο πνπ βεβαηψλεη ην 
γλάζην ηεο ππνγξαθάο ηνπ ππεπζχλσο δεινχληνο, πξΫπεη λα Ϋρεη απνζηεέιεη δεέγκα 
ηεο δηθάο ηνπ ππνγξαθάο ζηελ νηθεέα ΑπνθεληξσκΫλε Γηνέθεζε. 
 β) Θα αλαγξΪθνληαη ζεηξΪ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρεέσλ ηα νπνέα εέλαη 
κνλαδηθΪ, φπσο ν Α.Φ.Μ., ε εκεξνκελέα θαη ν αξηζκφο θαηαρψξηζεο ηνπ 
ππνβιεζΫληνο εληχπνπ ζηελ Φνξνινγηθά Γηνέθεζε, θαζψο θαη φπνηα ζηνηρεέα απφ ηα 
αλαγξαθΫληα ζηα πεδέα ηνπ εληχπνπ, απαηηεέηαη λα επηβεβαηψζεη ν ελδηαθεξφκελνο. 
(αξηζ. Γ6Γ 1034536 ΔΞ2014/21.2.2014 Ϋγγξαθν ηνπ ΠξντζηακΫλνπ ηεο Γεληθάο 
Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο Τπνζηάξημεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. θαη ην επηζπλαπηφκελν ζε απηφ 
αξηζ. 275/29.1.2014 Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ΟξγΪλσζεο θαη Απινχζηεπζεο 
Γηαδηθαζηψλ ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο Τπνζηάξημεο ηνπ Τπνπξγεένπ 
Δζσηεξηθψλ). 
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ΠΙΝΑΚΑ 1: ΚΡΑΣΗ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΠΡΟΥΧΡΗΔΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΣΗ ΥΑΓΗ 
 

Α/Α ΚΡΑΣΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1. ΑΓΗΟ ΒΗΚΔΝΣΗΟ ΚΑΗ ΓΡΔΝΑΓΗΝΔ  

2. ΑΓΗΟ ΜΑΡΗΝΟ  

3. ΑΓΗΟ ΜΑΤΡΗΚΗΟ  

4. ΑΕΔΡΜΠΑΨΣΕΑΝ  

5. ΑΛΒΑΝΗΑ Γελ Ϋρεη ηζρχ σο πξνο ηελ ΔιιΪδα 

6. ΑΝΓΟΡΑ  

7. ΑΝΣΗΓΚΟΤΑ ΚΑΗ ΜΠΑΡΜΠΟΤΝΣΑ  

8. ΑΡΓΔΝΣΗΝΖ  

9. ΑΡΜΔΝΗΑ  

10. ΑΤΣΡΑΛΗΑ  

11. ΑΤΣΡΗΑ  

12. ΒΑΝΟΤΑΣΟΤ  

13. ΒΔΛΓΗΟ  

14. ΒΔΝΔΕΟΤΔΛΑ  

15. ΒΟΝΗΑ ΚΑΗ ΔΡΕΔΓΟΒΗΝΖ  

16. ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ  

17. ΓΑΛΛΗΑ  

18. ΓΔΡΜΑΝΗΑ  

19.  ΓΔΧΡΓΗΑ Γελ Ϋρεη ηζρχ σο πξνο ηελ ΔιιΪδα 

20. ΓΚΡΔΝΑΓΑ  

21. ΓΑΝΗΑ  

22. ΓΟΜΗΝΗΚΑ  

23. ΓΟΜΗΝΗΚΑΝΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

24. ΔΚΟΤΑΓΟΡ (ΗΖΜΔΡΗΝΟ)  

25. ΔΛ ΑΛΒΑΓΟΡ  

26. ΔΛΒΔΣΗΑ  

27. ΔΛΛΑΓΑ  

28. ΔΘΟΝΗΑ  

29. ΖΝΧΜΔΝΔ ΠΟΛΗΣΔΗΔ ΣΖ  ΑΜΔΡΗΚΖ  

30. ΖΝΧΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ΜΔΓΑΛΖ ΒΡΔΣΑ- 

ΝΗΑ ΚΑΗ ΒΟΡΔΗΟΤ ΗΡΛΑΝΓΗΑ (*) 

 

 

31. ΗΑΠΧΝΗΑ  
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32. ΗΝΓΗΑ  

33. ΗΡΛΑΝΓΗΑ  

34. ΗΛΑΝΓΗΑ  

35. ΗΠΑΝΗΑ   

36. ΗΡΑΖΛ  

37. ΗΣΑΛΗΑ  

38. ΚΑΕΑΚΣΑΝ  

39. ΚΗΝΑ (ΜΟΝΟ Ζ ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ  ΠΔ- 

ΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΟΤ ΥΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ & ΣΟΤ 

ΜΑΚΑΟ) 

 

 

 

40. ΚΗΡΓΗΣΑΝ Γελ Ϋρεη ηζρχ σο πξνο ηελ ΔιιΪδα 

41. ΚΟΛΟΜΒΗΑ  

42. ΚΟΡΔΑ  

43. ΚΟΣΑ ΡΗΚΑ  

44. ΚΡΟΑΣΗΑ  

45. ΚΤΠΡΟ Τθέζηαηαη ε απφ 5 Μαξηένπ 1984 δηκε- 

ξάο ζχκβαζε κεηαμχ ΔιιΪδνο θαη Κχ- 

πξνπ (θπξσηηθφο Ν. 1548/85) 

46. ΛΔΕΟΘΟ  

47. ΛΔΣΟΝΗΑ  

48. ΛΔΤΚΟΡΧΗΑ  

49. ΛΗΒΔΡΗΑ  

50. ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ  

51. ΛΗΥΣΔΝΣΑΨΝ  

52. ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ  

53. ΜΑΛΑΟΤΗ  

54. ΜΑΛΣΑ  

55. ΜΑΤΡΟΒΟΤΝΗΟ  

56. ΜΔΞΗΚΟ  

57. ΜΟΓΓΟΛΗΑ Γελ Ϋρεη ηζρχ σο πξνο ηελ ΔιιΪδα 

58. ΜΟΛΓΑΒΗΑ  

59. ΜΟΝΑΚΟ  

60. ΜΠΑΡΜΠΑΝΣΟ  

61. ΜΠΑΥΑΜΔ  

62. ΜΠΔΛΗΕ  
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63. ΜΠΟΣΟΤΑΝΑ  

64. ΜΠΡΟΤΝΔΗ ΝΣΑΡΟΤΑΛΑΜ  

65. ΝΑΜΗΜΠΗΑ  

66. ΝΔΑ ΕΖΛΑΝΓΗΑ  

67. ΝΖΗΑ ΚΟΤΚ  

68.  ΝΖΗΑ ΜΑΡΑΛ  

69. ΝΗΟΤΔ  

70. ΝΟΡΒΖΓΗΑ  

71. ΝΟΣΗΟ ΑΦΡΗΚΖ  

72. ΟΛΛΑΝΓΗΑ         (*) (*)  

73. ΟΜΑΝ  

74. ΟΝΓΟΤΡΑ  

75. ΟΤΓΓΑΡΗΑ  

76. ΟΤΕΜΠΔΚΗΣΑΝ Γελ Ϋρεη ηζρχ σο πξνο ηελ ΔιιΪδα 

77. ΟΤΚΡΑΝΗΑ  

78. ΠΑΝΑΜΑ  

79. ΠΑΡΑΓΟΤΑΖ  

80. ΠΔΡΟΤ Γελ Ϋρεη ηζρχ σο πξνο ηελ ΔιιΪδα 

81. ΠΟΛΧΝΗΑ  

82. ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ   

83. ΠΡΑΗΝΟ ΑΚΡΧΣΖΡΗ  

84. ΠΡΧΖΝ ΓΗΟΤΓΚΟΛΑΒΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΣΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

 

 

85. ΡΟΤΜΑΝΗΑ  

86. ΡΧΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ  

87. ΑΨΝΣ ΚΗΣ ΚΑΗ ΝΗΒΔΨ  

88. ΑΗΝΣ ΛΟΤΣΗΑ  

89. ΑΜΟΑ  

90. ΑΟ ΣΟΜΔ Δ ΠΡΗΝΗΠΔ  

91. ΔΡΒΗΑ   

92. ΔΩΥΔΛΛΔ  

93. ΛΟΒΑΚΗΑ  

94. ΛΟΒΔΝΗΑ  

95. ΟΤΑΕΗΛΑΝΓΖ  

96. ΟΤΖΓΗΑ  
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97. ΟΤΡΗΝΑΜ  

98. ΣΟΓΚΑ  

99. ΣΟΤΡΚΗΑ  

100. ΣΡΗΝΗΝΣΑΝΣ ΚΑΗ ΣΟΜΠΑΓΚΟ  

101. ΣΔΥΗΑ  

102. ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ  

103. ΦΗΣΕΗ  

 

(*) ηηο εδαθηθΫο πεξηνρΫο ηεο, ζηηο νπνέεο Ϋρεη επεθηαζεέ ε χκβαζε ηεο ΥΪγεο, 

πεξηιακβΪλνληαη θαη νη: Anguilla, Bermuda, BritishAntarcticTerritory, CaymanIslands, 

FalklandIslands, Gibraltar, Guernsey, Bailiwickof, IsleofMan, Jersey, Montserrat, 

SaintHelena, TurksandCaicosIslands, VirginIslands. 
(*) (*) ηηο εδαθηθΫο πεξηνρΫο ηεο, ζηηο νπνέεο Ϋρεη επεθηαζεέ ε χκβαζε ηεο ΥΪγεο, 

πεξηιακβΪλνληαη θαη νη: Aruba, NetherlandsAntilles.  
 

ΠΗΓΔ: 
1.www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=41 
2.www.apdattikis.gov.gr, ζηε δηαδξνκά ΤπνζΫζεηο Πνιηηψλ/θξαγέδα ηεο ΥΪγεο 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=41
http://www.apdattikis.gov.gr/
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ΠΙΝΑΚΑ 2: 
ΚΡΑΣΗ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ 

ΤΠΟΓΡΑΦΔΙ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΤΜΒΑΗ 
«ΠΔΡΙ ΚΑΣΑΡΓΗΔΧ ΣΗ ΔΠΙΚΤΡΧΔΧ 
ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ  ΤΝΣΑΥΘΔΝΣΧΝ ΤΠΟ 
ΣΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΧΝ ΄Η ΠΡΟΞΔΝΙΚΧΝ 

ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ» Ν. 844/1978 (Α’ 227) 
 

Α/Α ΚΡΑΣΗ 

1. ΑΤΣΡΗΑ 

2. ΓΑΛΛΗΑ 

3. ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

4. ΔΛΒΔΣΗΑ 

5. ΔΛΛΑΓΑ 

6. ΖΝΧΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 

7. ΗΡΛΑΝΓΗΑ 

8. ΗΠΑΝΗΑ 

9. ΗΣΑΛΗΑ 

10. ΚΤΠΡΟ 

11. ΛΗΥΣΔΝΣΑΗΝ 

12. ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ 

13. ΜΟΛΓΑΒΗΑ 

14. ΝΟΡΒΖΓΗΑ 

15. ΟΛΛΑΝΓΗΑ 

16. ΠΟΛΧΝΗΑ 

17. ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 

18. ΟΤΖΓΗΑ 

19. ΣΟΤΡΚΗΑ 

20. ΣΔΥΗΑ 
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ΠΙΝΑΚΑ 3: 
ΚΡΑΣΗ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ 

ΔΠΙΚΤΡΧΔΙ ΣΗΝ «ΤΜΒΑΗ ΠΟΤ 
ΑΠΑΛΛΑΔΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΠΙΚΤΡΧΗ 

ΟΡΙΜΔΝΔ ΠΡΑΞΔΙ ΚΑΙ ΔΓΓΡΑΦΑ» 
Ν. 4231/2014 (Α’ 19) 

 

Α/Α ΚΡΑΣΗ 

1. ΑΤΣΡΗΑ 

2. ΗΠΑΝΗΑ 

3. ΓΑΛΛΗΑ 

4. ΗΣΑΛΗΑ 

5. ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ 

6. ΟΛΛΑΝΓΗΑ 

7. ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 

8. ΣΟΤΡΚΗΑ 

9. ΠΟΛΧΝΗΑ 

10. ΔΛΛΑΓΑ 

 

ΠΙΝΑΚΑ 4: 
ΟΡΙΜΔΝΑ ΚΡΑΣΗ 

ΣΗ ΑΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΑΦΡΙΚΗ, 
ΣΑ ΓΗΜΟΙΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΣΧΝ ΟΠΟΙΧΝ 

ΔΠΙΚΤΡΧΝΟΝΣΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΙ 
ΔΜΜΙΘΔ ΠΡΟΞΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΗ 

ΔΛΛΑΓΑ ΣΙ ΥΧΡΔ ΑΤΣΔ 
 

Α/Α ΚΡΑΣΗ 

1. ΑΗΘΗΟΠΗΑ 

2. ΑΛΓΔΡΗΑ 

3. ΗΝΓΟΝΖΗΑ 

4. ΗΡΑΚ 

5. ΗΡΑΝ 

6. ΚΔΝΤΑ 

7. ΛΑΨΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΣΟΤ ΚΟΝΓΚΟ 

8. ΛΗΒΤΖ 

9. ΜΑΡΟΚΟ 

10. ΝΗΓΖΡΗΑ 

11. ΠΑΚΗΣΑΝ 

12. ΟΤΓΑΝ 

13. ΦΗΛΗΠΠΗΝΔ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2ν  
 
 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 

ΔΝΟΣΗΣΑ Α’: ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΒΑΗ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΔΓΓΡΑΦΑ 
 
Θέκα κφλν   
Γ.Ο.Τ./Σεισλεέν, ζηα πιαέζηα εμΫηαζεο ππφζεζεο, πνπ αθνξΪ ζε ζπγθεθξηκΫλν 
θνξνινγνχκελν δηελεξγεέ αιιεινγξαθέα κε Ϊιιε ππεξεζέα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ/ ά ηνπ 
.Γ.Ο.Δ./ά κε Ϊιιε Γηνηθεηηθά Αξρά. Ο θνξνινγνχκελνο πιεξνθνξεέηαη γηα ηελ 
δηελΫξγεηα ηεο αιιεινγξαθέαοθαη κε αέηεζά ηνπ δεηΪ απφ ηελ Γ.Ο.Τ./ην Σεισλεέν λα 
ηνπ ρνξεγάζεη αληέγξαθα ηνπ εγγξΪθνπ πνπ απΫζηεηιε πξνο ηελ Ϊιιε ππεξεζέα, 
θαζψο θαη ηελ Ϋγγξαθε απΪληεζε πνπ Ϋιαβε απφ απηά, θαζφζνλ αθνξνχλ ζηελ 
ππφζεζά ηνπ θαη ηνπ εέλαη απαξαέηεηα γηα θΪζε λφκηκε ρξάζε. Ζ δηεξεχλεζε ηεο 
ππφζεζεο εέλαη ζε εμΫιημε θαη δελ Ϋρεη νινθιεξσζεέ. 
Δξψηεζε: 
Πσο πξΫπεη λα αληηκεησπέζεη ηελ ζπγθεθξηκΫλε πεξέπησζε ε Γ.Ο.Τ./ην Σεισλεέν; 
Απάληεζε: 
α)Σα Ϋγγξαθα πνπ αηηεέηαη ν θνξνινγνχκελνο αλάθνπλ ζηελ θαηεγνξέα ησλ 
δηνηθεηηθψλ εγγξΪθσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν. 
2690/1999, θαζφζνλ Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ ΓηνηθεηηθΫο ΑξρΫο. Γηα ηελ ρνξάγεζε 
αληηγξΪθσλ απηψλ, αξθεέ ε επέθιεζε απφ ηνλ θνξνινγνχκελν ηεο χπαξμεο επιφγνπ 
ελδηαθΫξνληνο (αξηζ. 1214/2000 απφθαζε ηνπ ηΔ), ην νπνέν ππΪξρεη ζηελ 
ζπγθεθξηκΫλε πεξέπησζε.  
β) χκθσλα κε ηελ αξηζ.1/2005 Γλσκνδφηεζε ηνπ ΔηζαγγειΫα ηνπ Αξεένπ ΠΪγνπ «ε 
χπαξμε…. ηνπ “επιφγνπ ελδηαθΫξνληνο”…, ζα θξέλεηαη θΪζε θνξΪ απφ ηνλ αξκφδην 
ππεχζπλν θΪζε δεκφζηαο ππεξεζέαο», δειαδά απφ ηνλ αξκφδην ππεχζπλν ηεο 
Γ.Ο.Τ./ηνπ Σεισλεένπ, ν νπνένο γλσξέδεη θαη ηα πξαγκαηηθΪ πεξηζηαηηθΪ ηεο 
ππφζεζεο. 
γ) Ζ ρνξάγεζε αληηγξΪθσλ δηνηθεηηθψλ εγγξΪθσλ ηειεέ ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ 
δηαηΪμεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηε 
δηΪηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν.2880/2001 (Α’ 9). 
πλεπψο, ε Γ.Ο.Τ./ην Σεισλεέν ζα απνξξέςεη ην αέηεκα ηνπ θνξνινγνπκΫλνπ κφλν 
αλ ηα αηηνχκελα Ϋγγξαθα αθνξνχλ ζηελ ηδησηηθά ά νηθνγελεηαθά δσά ηξέηνπ ά αλ κε 
ηελ ρνξάγεζε αληηγξΪθσλ απηψλ παξαβιΪπηεηαη απφξξεην, ην νπνέν πξνβιΫπεηαη 
απφ εηδηθΫο δηαηΪμεηο.  
Δπέζεο, ε Γ.Ο.Τ./ην Σεισλεέν κπνξεί λα απνξξέςεη ηελ αέηεζε ηνπ θνξνινγνπκΫλνπ 
ζηελ πεξέπησζε πνπ κε ηελ ρνξάγεζά ηνπο δπζρεξαέλεηαη νπζησδψο ε Ϋξεπλα 
δηθαζηηθψλ, δηνηθεηηθψλ, αζηπλνκηθψλ ά ζηξαηησηηθψλ αξρψλ ζρεηηθψο κε ηελ ηΫιεζε 
εγθιάκαηνο ά δηνηθεηηθάο παξΪβαζεο ά ζπληξΫρεη Ϊιιε πεξέπησζε ηεο παξ. 3 ηνπ 
Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999. 
ΔΪλ δελ ζπληξΫρνπλ νη σο Ϊλσ πξνυπνζΫζεηο, ε Γ.Ο.Τ./ην Σεισλεέν πξΫπεη λα 
ρνξεγάζεη ζηνλ θνξνινγνχκελν ηα αληέγξαθα ησλ εγγξΪθσλ πνπ αηηεέηαη. 
δ) Ζ πξνζεζκέα γηα ηε ρνξάγεζε αληηγξΪθσλ ησλ ζπγθεθξηκΫλσλ δηνηθεηηθψλ 
εγγξΪθσλ ά ηελ αηηηνινγεκΫλε απφξξηςε ηεο αέηεζεο ηνπ θνξνινγνπκΫλνπ εέλαη 
εέθνζη (20) εκΫξεο απφ ηελ ππνβνιά ηεο αέηεζεο (παξ. 6 ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν. 
2690/99, φπσο αληηθαηαζηΪζεθε απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ Ν. 
3230/2004 - Α’ 44). 
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ΔΝΟΣΗΣΑ Β’: ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΣΗ ΤΠΟΥΡΔΧΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΠΙΚΤΡΧΜΔΝΧΝ 
ΑΝΣΙΓΡΑΦΧΝ 

 
Θέκα 1ν 
Πνιέηεο πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη ζε ηξεηο δηαθνξεηηθΫο ΓηνηθεηηθΫο ΑξρΫο, βεβαέσζε 
πνπ ηνπ Ϋρεη ρνξεγεζεέ (ζην πξσηφηππν ά ζε αθξηβΫο αληέγξαθν απηάο), χζηεξα απφ 
αέηεζά ηνπ, απφ ηελ Γ.Ο.Τ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, πξνζΫξρεηαη ζηελ Γ.Ο.Τ. θαη δεηΪ 
απφ ηνλ ππεχζπλν ππΪιιειν ηελ επηθχξσζε θσηναληηγξΪθσλ απηάο, δπν (2) θνξΫο.  
Δξψηεζε: 
ΠξΫπεη ν ππεχζπλνο ππΪιιεινο ηεο Γ.Ο.Τ. λα ηθαλνπνηάζεη ην αέηεκα ηνπ πνιέηε; 
Απάληεζε: 
Ο ππεχζπλνο ππΪιιεινο δελ ζα ηθαλνπνηάζεη ην αέηεκα ηνπ πνιέηε, αιιΪ ζα ηνλ 
ελεκεξψζεη φηη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθένπ ηεο πεξέπησζεο β’ 
ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαένπ Α’ ηνπ Ν. 4250/2014, αξθεέ ε ππνβνιά, ζηηο 
δηνηθεηηθΫο αξρΫο,επθξηλνχο θσηναληηγξΪθνπ (θσηνηππέα) ηεο βεβαέσζεο, απφ ην 
πξσηφηππν ά ην αθξηβΫο αληέγξαθν απηάο, πνπ θαηΫρεη. 
 
Θέκα 2ν 
Πνιέηεο γηα ηελ δηεθπεξαέσζε ππφζεζάο ηνπ ζε Γ.Ο.Τ./Σεισλεέν ππνβΪιιεη επθξηλΫο 
θσηναληέγξαθν (θσηνηππέα) ηδησηηθνχ εγγξΪθνπ, απφ ην πξσηφηππν απηνχ πνπ Ϋρεη 
ζεσξεζεέ απφ αξκφδηα Γηνηθεηηθά Αξρά. Ο ππΪιιεινο ηεο Γ.Ο.Τ./ηνπ Σεισλεένπ, 
πνπ δηεθπεξαηψλεη ηελ ππφζεζε, δεηΪ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν λα ηνπ πξνζθνκέζεη 
επθξηλΫο θσηναληέγξαθν(θσηνηππέα)  ηνπ ηδησηηθνχ εγγξΪθνπ απφ αληέγξαθν απηνχ, 
ην νπνέν θαηΪ ηελ Ϊπνςά ηνπ πξΫπεη λα επηθπξσζεέ απφ δηθεγφξν. 
Δξψηεζε: 
Δλεξγεέ λφκηκα ά εζθαικΫλα ν ππΪιιεινο ηεο Γ.Ο.Τ./ηνπ Σεισλεένπ; 
Απάληεζε: 
Δλεξγεέ εζθαικΫλα, γηαηέ ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ ηξέηνπ εδαθένπ ηεο 
πεξέπησζεο β’ ηεο παξ. 2ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαένπ Α’ ηνπ Ν. 4250/2014 
«…γέλνληαη ππνρξεσηηθΪ απνδεθηΪ…επθξηλά θσηναληέγξαθα απφ ηα πξσηφηππα 
φζσλ ηδησηηθψλ εγγξΪθσλ θΫξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζέεο θαη θνξεέο ηεο 
πεξέπησζεο α’» ηεο έδηαο παξαγξΪθνπ. Οη δηνηθεηηθΫο ΑξρΫο ππΪγνληαη ζηηο 
ππεξεζέεο ηεο πεξέπησζεο α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαένπ Α’ ηνπ Ν. 
4250/2014. πλεπψο, ζηελ ζπγθεθξηκΫλε πεξέπησζε ε Γ.Ο.Τ./ην Σεισλεέν Ϋπξεπε 
λα θΪλεη απνδεθηφ ην επθξηλΫο θσηναληέγξαθν (θσηνηππέα) ηνπ ηδησηηθνχ εγγξΪθνπ, 
πνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνζθφκηζε, θαηΪ ηα πξναλαθεξζΫληα. 
 
Θέκα 3ν 
Πνιέηεο γηα ηελ δηεθπεξαέσζε ππφζεζάο ηνπ ζε ππεξεζέα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ππνβΪιιεη 
επθξηλΫο θσηναληέγξαθν(θσηνηππέα) εγγξΪθνπ,απφ ην πξσηφηππν/ά ην αθξηβΫο 
αληέγξαθν απηνχ πνπ θαηΫρεη θαη ην νπνέν εθδφζεθε απφ αξκφδηα Διιεληθά 
Γηνηθεηηθά Αξρά. Ο ππΪιιεινο ηεο ππεξεζέαο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ., πνπ δηεθπεξαηψλεη ηελ 
ππφζεζε, δεηΪ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν λα ηνπ πξνζθνκέζεη επηθπξσκΫλν 
θσηναληέγξαθν ηνπ εγγξΪθνπ απφ νπνηαδάπνηε δηνηθεηηθά Αξρά ά Κ.Δ.Π. ά 
δηθεγφξν. 
Δξψηεζε: 
Δλεξγεέ λφκηκα ά εζθαικΫλα ν ππΪιιεινο ππεξεζέαο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.; 
Απάληεζε: 
Δλεξγεέ εζθαικΫλα, γηαηέ ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθένπ ηεο 
πεξέπησζεο β’ ηεο παξ. 2ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαένπ Α’ ηνπ Ν. 4250/2014 «αληέ 
πξσηνηχπσλ ά επηθπξσκΫλσλ αληηγξΪθσλ γέλνληαη ππνρξεσηηθΪ απνδεθηΪ απφ ηηο 
ππεξεζέεο θαη ηνπο θνξεέο ηεο πεξέπησζεο α’, επθξηλά θσηναληέγξαθα ησλ 
πξσηνηχπσλ εγγξΪθσλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηηο ππεξεζέεο θαη ηνπο θνξεέο απηνχο ά 
ησλ αθξηβψλ αληηγξΪθσλ ηνπο».  
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ηελ ζπγθεθξηκΫλε πεξέπησζε, ε δηνηθεηηθά Αξρά πνπ εμΫδσζε ην Ϋγγξαθν, θαζψο 
θαη ε ππεξεζέα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. πνπ πξΫπεη λα ην παξαιΪβεη, ππΪγνληαη ζηηο ππεξεζέεο 
ηεο πεξέπησζεο α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαένπ Α’ ηνπ Ν. 4250/2014. 
πλεπψο, ε ππεξεζέα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. Ϋπξεπε λα θΪλεη απνδεθηφ ην επθξηλΫο 
θσηναληέγξαθν (θσηνηππέα) ηνπ  πξνζθνκηδφκελνπ εγγξΪθνπ. 
 
Θέκα 4ν 
Πνιέηεο γηα ηελ δηεθπεξαέσζε ππφζεζάο ηνπ ζε ππεξεζέα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ππνβΪιιεη 
επθξηλΫο θσηναληέγξαθν (θσηνηππέα) δηθαζηηθάο απφθαζεο,απφ ην πξσηφηππν/ά ην 
αθξηβΫο αληέγξαθν απηάο πνπ θαηΫρεη. Ο ππΪιιεινο ηεο ππεξεζέαο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ., πνπ 
δηεθπεξαηψλεη ηελ ππφζεζε, δεηΪ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν λα ηνπ πξνζθνκέζεη 
επηθπξσκΫλν θσηναληέγξαθν ηεο δηθαζηηθάο απφθαζεο απφ ην δηθαζηάξην πνπ ηελ 
εμΫδσζε ά απφ νπνηνλδάπνηε δηθεγφξν. 
Δξψηεζε: 
Δλεξγεέ λφκηκα ά εζθαικΫλα ν ππΪιιεινο ππεξεζέαο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.; 
Απάληεζε: 
Δλεξγεέ εζθαικΫλα, γηαηέ ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθένπ ηεο 
πεξέπησζεο β’ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαένπ Α’ ηνπ Ν. 4250/2014 «αληέ 
πξσηνηχπσλ ά επηθπξσκΫλσλ αληηγξΪθσλ γέλνληαη ππνρξεσηηθΪ απνδεθηΪ απφ ηηο 
ππεξεζέεο θαη ηνπο θνξεέο ηεο πεξέπησζεο α’, επθξηλά θσηναληέγξαθα ησλ 
πξσηνηχπσλ εγγξΪθσλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηηο ππεξεζέεο θαη ηνπο θνξεέο απηνχο ά 
ησλ αθξηβψλ αληηγξΪθσλ ηνπο».  
ηελ ζπγθεθξηκΫλε πεξέπησζε, ην Γηθαζηάξην πνπ εμΫδσζε ηελ απφθαζε, θαζψο θαη 
ε ππεξεζέα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.πνπ πξΫπεη λα ην παξαιΪβεη ππΪγνληαη ζηηο ππεξεζέεο ηεο 
πεξέπησζεο α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Κεθαιαένπ Α’ ηνπ Ν. 4250/2014. 
πλεπψο, ε ππεξεζέα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. Ϋπξεπε λα θΪλεη απνδεθηφ ην επθξηλΫο 
θσηναληέγξαθν (θσηνηππέα) ηεο δηθαζηηθάο απφθαζεο. 

 
ΔΝΟΣΗΣΑ Γ’: ΒΔΒΑΙΧΗ ΣΟΤ ΓΝΗΙΟΤ ΣΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

Θέκα 1ν 
1.- Πνιέηεο, πνπ ελεξγεέ γηα ινγαξηαζκφ ηξέηνπ, πξνθεηκΫλνπ λα παξαιΪβεη 
πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεη ε Γ.Ο.Τ, πξνζθνκέδεη εμνπζηνδφηεζε, ζηελ νπνέα ην 
γλάζην ηεο ππνγξαθάο ηνπ εμνπζηνδνηνχληνο, βεβαηψζεθε απφ δηθεγφξν.  
Δξψηεζε: 
Ζ Γ.Ο.Τ. νθεέιεη λα θΪλεη απνδεθηά απηά ηελ εμνπζηνδφηεζε; 
Απάληεζε: 
ΟΥΗ (παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηΪμεηο 
ηεο παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 16 ηνπ Ν. 3345/2005). 
 
Θέκα 2ν 
Πνιέηεο, πνπ ελεξγεέ γηα ινγαξηαζκφ ηξέηνπ, ππνβΪιιεη αέηεζε γηα Ϋθδνζε 
πηζηνπνηεηηθνχ πνπ εθδέδεη ε Γ.Ο.Τ, πξνζθνκέδνληαο εμνπζηνδφηεζε, ζηελ νπνέα ην 
γλάζην ηεο ππνγξαθάο ηνπ εμνπζηνδνηνχληνο βεβαηψζεθε απφ Κ.Δ.Π.  
Δξψηεζε: 
Ζ Γ.Ο.Τ. πξΫπεη λα θΪλεη απνδεθηά απηά ηελ εμνπζηνδφηεζε; 
Απάληεζε: 
ΝΑΗ (παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηΪμεηο 
ηεο παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 16 ηνπ Ν. 3345/2005). 
 
Θέκα 3ν 
Πνιέηεο, πνπ ελεξγεέ γηα ινγαξηαζκφ ηξέηνπ, πξνθεηκΫλνπ λα δηεθπεξαηψζεη θΪπνηα 
ππφζεζε (ηνπ ηξέηνπ), πξνζθνκέδεη εμνπζηνδφηεζε, ζηελ νπνέα ην γλάζην ηεο 
ππνγξαθάο ηνπ εμνπζηνδνηνχληνο βεβαηψζεθε απφ ηελ ………. ΣΡΑΠΔΕΑ.  
Δξψηεζε: 
Ζ Γ.Ο.Τ. πξΫπεη λα θΪλεη απνδεθηά απηά ηελ εμνπζηνδφηεζε; 
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Απάληεζε: 
ΟΥΗ, γηαηέ ε βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο γέλεηαη απφ ηηο δηνηθεηηθΫο ΑξρΫο 
θαη ηα Κ.Δ.Π.( παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ  Ν. 2690/1999, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηηο 
δηαηΪμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 16 Ν. 3345/2005). 
 
Θέκα 4ν 
Δξψηεζε: 
Πνιέηεο πξνζθνκέδεη ππεχζπλε δάισζε, ζηελ νπνέα Ϋρεη ζπκπιεξψζεη φια ηα 
πξνεθηππσκΫλα πεδέα ηεο θαη καο δεηΪ λα ηνπ βεβαηψζνπκε ην γλάζην ηεο 
ππνγξαθάο ηνπ, ρσξέο φκσο λα Ϋρεη γξΪςεη ην θεέκελν, πνπ ζα εθθξΪζεη ηε βνχιεζά 
ηνπ. Μαο ιΫεη, κΪιηζηα, φηη ζα ην ζπκπιεξψζεη αξγφηεξα.  
Δξψηεζε: 
Μπνξνχκε λα ηνπ βεβαηψζνπκε ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο; 
Απάληεζε: 
ΟΥΗ, γηαηέ, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 317/2007 γλσκνδφηεζε ηνπ Α2 Σκάκαηνο 
Γηαθνπψλ ηνπ Ν..Κ., ε βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο γέλεηαη κφλν επέ 
εγγξΪθσλ, δειαδά θεηκΫλσλ, ζηα νπνέα πεξηιακβΪλεηαη ε δάισζε ηεο βνχιεζεο ηνπ 
ελδηαθεξνκΫλνπ ά Ϊιιν ζηνηρεέν πξννξηζκΫλν ά πξφζθνξν λα απνδεέμεη γεγνλφο 
πνπ Ϋρεη Ϋλλνκε ζεκαζέα. 
 
Θέκα 5ν 
Πνιέηεο καο πξνζθνκέδεη μελφγισζζν θεέκελν θαη καο δεηΪ λα θΪλνπκε ζε απηφ 
βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο ηνπ. Μαο ιΫεη φηη πξφθεηηαη γηα εμνπζηνδφηεζε 
ζε θΪηνηθν Γεξκαλέαο, πξνθεηκΫλνπ λα πξνβεέ ζε φιεο ηηο απαξαέηεηεο ελΫξγεηεο γηα 
απνλνκά ζχληαμεο.  
Δξψηεζε: 
Μπνξνχκε λα ηνπ βεβαηψζνπκε ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο; 
Απάληεζε: 
ΝΑΗ, γηαηέ απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο δελ πξνθχπηεη 
δηΪθξηζε κε θξηηάξην ηελ γιψζζα ζχληαμεο ηνπ εγγξΪθνπ θαη, επέζεο, ζχκθσλα κε 
ηελ αξηζ. 317/2007 γλσκνδφηεζε ηνπ Α2 Σκάκαηνο Γηαθνπψλ ηνπ Ν..Κ., θΪζε 
ελδηαθεξφκελνο κπνξεέ λα δεηάζεη απφ νπνηαδάπνηε Γηνηθεηηθά Αξρά ηελ βεβαέσζε 
ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο, αλεμαξηάησο ηεο γιψζζαο, ζηελ νπνέα ην ζρεηηθφ 
Ϋγγξαθν Ϋρεη ζπληαρζεέ.  
 
Θέκα 6ν 
Πνιέηεο εμνπζηνδνηεέ ηξέην πξφζσπν λα πξνβεέ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ζηελ 
δηεθπεξαέσζε ππφζεζάο ηνπ ζε Ϊιιε Τπεξεζέα, εθηφο Τπνπξγεένπ 
Οηθνλνκηθψλ/Γ.Γ.Γ.Δ. ηελ εμνπζηνδφηεζε Ϋρεη ζπκπιεξψζεη, πιάξσο, ην 
νλνκαηεπψλπκν θαη ην παηξψλπκφ ηνπ, ηνλ αξηζκφ ηνπ δειηένπ ηαπηφηεηΪο ηνπ, ην 
νλνκαηεπψλπκν ηνπ εμνπζηνδνηνπκΫλνπ, θαζψο θαη ηελ δάισζε ηεο βνπιάζεψο ηνπ. 
ΕεηΪ απφ ηνλ ππεχζπλν ππΪιιειν ηεο Γ.Ο.Τ./ηνπ Σεισλεένπ λα ηνπ βεβαηψζεη ην 
γλάζην ηεο ππνγξαθάο ηνπ.  
Δξψηεζε: 
Μπνξεέ ν ππΪιιεινο ηεο Γ.Ο.Τ./ηνπ Σεισλεένπ λα πξνβεέ ζηελ βεβαέσζε ηνπ 
γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο; 
Απάληεζε: 
ΝΑΗ (παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηΪμεηο 
ηεο παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 16 ηνπ Ν. 3345/2005), γηαηέ ε ππνρξΫσζε γηα ηελ βεβαέσζε 
ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο θαιχπηεη θΪζε πεξέπησζε θαη δελ απαηηεέηαη λα εέλαη 
ζρεηηθά ά ζπλαθάο κε ην Ϋξγν ηεο Τπεξεζέαο, απφ ηελ νπνέα δεηΪ ηελ βεβαέσζε ν 
πνιέηεο. 
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ΔΝΟΣΗΣΑ Γ’: ΜΔΑ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΣΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΧΝ 
ΠΟΛΙΣΧΝ- ΔΚΠΡΟΧΠΗΗ ΑΤΣΧΝ ΣΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΠΟ 

ΓΙΚΗΓΟΡΟΤ 
 

ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ Γ1’: ΜΔΑ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΣΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΧΝ 
ΠΟΛΙΣΧΝ 

Θέκα 1ν 
Έιιελαο πνιέηεο πξνζΫξρεηαη ζε Γ.Ο.Τ./Σεισλεέν γηα λα παξαιΪβεη  Ϋγγξαθν πνπ 
ηνλ αθνξΪ. Γηα λα ην παξαιΪβεη, επηδεηθλχεη ζηνλ ππεχζπλν ππΪιιειν ηεο 
Γ.Ο.Τ./ηνπ Σεισλεένπ ην αηνκηθφ βηβιηΪξην πγεέαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνπ θνξΫα.  
Δξψηεζε: 
ΠξΫπεη ν ππΪιιεινο ηεο Γ.Ο.Τ./ηνπ Σεισλεένπ λα θΪλεη δεθηφ ην αηνκηθφ βηβιηΪξην 
πγεέαο, σο κΫζν απφδεημεο ησλ ζηνηρεέσλ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ζπλαιιαζζνκΫλνπ 
(Έιιελα πνιέηε) γηα ηελ δηεθπεξαέσζε ηεο ζπγθεθξηκΫλεο δηαδηθαζέαο; 
Απάληεζε: 
NAI,  γηαηέ ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθένπ ηεο παξαγξΪθνπ 4 ηνπ 
Ϊξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2690/1999 (Α’ 45), φπσο αληηθαηαζηΪζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο 
δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 25 ηνπ Ν. 3731/2008 (Α’ 263), «Σα ζηνηρεέα ηεο ηαπηφηεηαο 
….απνδεηθλχνληαη απφ …………ην αηνκηθφ βηβιηΪξην πγεέαο φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ 
θνξΫσλ».  
ηελ πξΪμε εγρεηξέζεσο, ηελ νπνέα ζα ππνγξΪςεη ν παξαιαβψλ,  ν ππεχζπλνο 
ππΪιιεινο πξΫπεη λα αλαγξΪςεη ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ ηνπ αηνκηθνχ βηβιηαξένπ 
πγεέαο ηνπ πνιέηε. 
 
Θέκα 2ν 
Έιιελαο πνιέηεο πξνζΫξρεηαη ζε Γ.Ο.Τ./Σεισλεέν γηα λα βεβαηψζεη ην γλάζην ηεο 
ππνγξαθάο ηνπ επέ εγγξΪθνπ. Γηα ηελ δηεθπεξαέσζε ηεο δηαδηθαζέαο απηάο, 
επηδεηθλχεη ζηνλ ππεχζπλν ππΪιιειν ηελ Ϊδεηα νδάγεζάο ηνπ. 
Δξψηεζε 1: 
ΠξΫπεη ν ππΪιιεινο ηεο Γ.Ο.Τ./ ηνπ Σεισλεένπ λα πξνβεέ ζηελ βεβαέσζε ηνπ 
γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο; 
Απάληεζε: 
NAI,  γηαηέ ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθένπ ηεο παξαγξΪθνπ 4 ηνπ 
Ϊξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2690/1999 (Α’ 45), φπσο αληηθαηαζηΪζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο 
δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 25 ηνπ Ν. 3731/2008 (Α’ 263), «Σα ζηνηρεέα ηεο ηαπηφηεηαο 
….απνδεηθλχνληαη απφ …………ηελ Ϊδεηα νδάγεζεο…..». ηελ επηζεκεησκαηηθά 
πξΪμε ηεο βεβαέσζεο ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο, ν ππΪιιεινο ηεο Γ.Ο.Τ./ ηνπ 
Σεισλεένπ, ζα ζπκπιεξψζεη ζην ζρεηηθφ πεδέν, ηνλ αξηζκφ ηεο Ϊδεηαο νδάγεζεο ηνπ 
ελδηαθεξνκΫλνπ (Έιιελα πνιέηε). 
Δξψηεζε 2: 
Θα Ϊιιαδε ε απΪληεζά ζαο, αλ ν ελδηαθεξφκελνο επηδεέθλπε γηα ηελ δηεθπεξαέσζε 
ηεο δηαδηθαζέαο ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο ηελ θσηνηππέα ηεο Ϊδεηαο νδάγεζάο 
ηνπ; 
Απάληεζε: 
Ο ππΪιιεινο ηεο Γ.Ο.Τ./ηνπ Σεισλεένπ δελ ζα πξνΫβαηλε ζηελ βεβαέσζε ηνπ 
γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ (Έιιελα πνιέηε), γηαηέ, γηα ηελ 
απφδεημε ησλ ζηνηρεέσλ ηεο ηαπηφηεηαο ησλ Διιάλσλ πνιηηψλ, θαηΪ ηηο ζπλαιιαγΫο 
ηνπο κε ηε Γηνέθεζε, επηβΪιιεηαη ε επέδεημε ηνπ πξσηνηχπνπ ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ 
εγγξΪθσλ, πνπ θαζνξέδνληαη ζηνπξψην εδΪθην ηεο παξαγξΪθνπ 4 ηνπ Ϊξζξνπ 3 ηνπ 
Ν. 2690/1999 (Α’ 45), φπσο ηζρχεη. 
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ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ Γ2: ΔΚΠΡΟΧΠΗΗ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ ΣΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΑΡΥΔ 
ΑΠΟ ΓΙΚΗΓΟΡΟΤ 

Θέκα κφλν 
Γηθεγφξνο πξνζΫξρεηαη ζε Γ.Ο.Τ./Σεισλεέν θαη ππνβΪιιεη αέηεζε γηα ρνξάγεζε 
αληηγξΪθσλ εγγξΪθσλ, πνπ αθνξνχλ ζηνλ εληνιΫα ηνπ (θπζηθφ πξφζσπν). ηελ 
αέηεζε αλαγξΪθεη ηα ζηνηρεέα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ Ϊκεζα ελδηαθεξνκΫλνπ, δειαδά ηνπ 
εληνιΫα ηνπ,ηα Ϋγγξαθα θαη ηνπο ιφγνπο, γηα ηνπο νπνένπο ηα δεηΪ θαηηελ ππνγξΪθεη 
ν έδηνο, ζΫηνληαο ηελ ζθξαγέδα ηνπ. Ο ππεχζπλνο ππΪιιεινο ηεο Γ.Ο.Τ./ηνπ 
Σεισλεένπ δεηΪ απφ ηνλ δηθεγφξν λα ηνπ πξνζθνκέζεη, καδέ κε ηελ αέηεζε θαη λφκηκε 
γηα ηνλ ζθνπφ απηφεμνπζηνδφηεζε ά πιεξεμνχζην ηνπ εληνιΫα ηνπ. 
Δξψηεζε 1: 
Δλεξγεέ νξζΪ ά εζθαικΫλα ν ππΪιιεινο ηεο Γ.Ο.Τ./ ηνπ Σεισλεένπ φηαλ δεηΪ απφ 
ηνλ δηθεγφξν λα ηνπ πξνζθνκέζεη εμνπζηνδφηεζε ά πιεξεμνχζην; 
Απάληεζε: 
Δλεξγεέ εζθαικΫλα, γηαηέ νη δηθεγφξνη δελ ζεσξνχληαη ηξέηα πξφζσπα φηαλ 
εθπξνζσπνχλ ηνπο εληνιεέο ηνπο θαη δηθαηνχληαη λαππνβΪιινπλ θαη λα ππνγξΪθνπλ 
ηελ αέηεζε γηα ινγαξηαζκφ απηψλ, γηαηέ σο εμνπζηνδφηεζε πξνο ην πξφζσπφ ηνπο 
ηζρχεη θαη αξθεέ ε λφκηκε πξνθνξηθά εληνιά πνπ ηνπο δέδεηαη, ζχκθσλα κε ηηο 
ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4194/2013 (Α’ 208). πλεπψο παξαιακβΪλεη ηελ αέηεζε, 
ρσξέο λα απαηηεέ απφ ηνλ δηθεγφξν λα ηνπ πξνζθνκέζεη εμνπζηνδφηεζε ά 
πιεξεμνχζην απφ ηνλ εληνιΫα ηνπ. 
Δξψηεζε 2: 
Αλ ν δηθεγφξνο δελ αλΫγξαθε ζηελ αέηεζε ηα ζηνηρεέα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ εληνιΫα 
ηνπ θαη ηελ θαηΫζεηε, πσο ζα ηνπ απαληνχζε ε Γ.Ο.Τ./ην Σεισλεέν; 
Απάληεζε: 
Θα ηνπ απαληνχζε φηη ζηελ αέηεζε πξΫπεη λα αλαγξΪςεη ηα ζηνηρεέα ηεο ηαπηφηεηαο 
ηνπ εληνιΫα ηνπ, πξνθεηκΫλνπ ε Τπεξεζέα λα δηαπηζηψζεη αλ πιεξνχληαη νη 
πξνυπνζΫζεηο ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζηα Ϋγγξαθα, θαηΪ ηα νξηδφκελα ζηηο 
δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο ηζρχεη. 
 

ΔΝΟΣΗΣΑ Δ’: ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ ΦΟΡΔΙ ΠΟΤ ΓΙΔΝΔΡΓΟΤΝ ΜΔΣΑΦΡΑΔΙ 
Θέκα 1ν 
Πνιέηεο γηα ηελ δηεθπεξαέσζε ππφζεζάο ηνπ ζε Γ.Ο.Τ. πξνζθνκέδεη αιινδαπφ 
δεκφζην Ϋγγξαθν, ην νπνέν θΫξεη, θαηΪ πεξέπησζε, ζθξαγέδα apostille/πξνμεληθά 
ζεψξεζε/ζεψξεζε απφ ηελ πξεζβεέα ηεο μΫλεο ρψξαο ζηελ ΔιιΪδα θαη ηελ 
κεηΪθξαζε απηνχ, πνπ δηελεξγάζεθε απφ ηελ Μεηαθξαζηηθά Τπεξεζέα ηνπ 
Τπνπξγεένπ Δμσηεξηθψλ. 
Δξψηεζε: 
ΠξΫπεη ε Γ.Ο.Τ. λα θΪλεη απνδεθηά ηελ κεηΪθξαζε; 
Απάληεζε: 
ΝΑΗ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ησλ Ϊξζξσλ 22 ηνπ Ν. 3566/2007 (Α’ 117) θαη 6 ηνπ 
Ν. 3712/2008-Α’ 225), ε νπνέα (κεηΪθξαζε) απνηειεέ Ϋγγξαθν δηνηθεηηθάο αξράο, 
ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 335/2002 Γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιένπ ηνπ 
ΚξΪηνπο. 
 
Θέκα 2ν 
Πνιέηεο γηα ηελ δηεθπεξαέσζε ππφζεζάο ηνπ ζε Γ.Ο.Τ. πξνζθνκέδεη αιινδαπφ 
δεκφζην Ϋγγξαθν, ην νπνέν θΫξεη θαηΪ πεξέπησζε, ζθξαγέδα apostille/πξνμεληθά 
ζεψξεζε θαη ηελ κεηΪθξαζε απηνχ, πνπ δηελεξγάζεθε απφ Έιιελα δηθεγφξν. 
Δξψηεζε: 
ΠξΫπεη ε Γ.Ο.Τ. λα θΪλεη απνδεθηά ηελ κεηΪθξαζε; 
Απάληεζε: 
ΝΑΗ, γηαηέ ε κεηΪθξαζε πνπ δηελεξγνχλ νη δηθεγφξνη Ϋρεη πιάξε ηζρχ Ϋλαληη 
νπνηαζδάπνηε Γηθαζηηθάο ά Ϊιιεο Αξράο, εθφζνλ γέλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζηελ πεξέπησζε γ’ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ Ν. 4194/2013 (Α’ 208). 
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ΔΝΟΣΗΣΑ Σ’: ΔΠΙΚΤΡΧΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ Δ ΑΛΛΟΓΑΠΑ ΓΗΜΟΙΑ ΔΓΓΡΑΦΑ  
(ΤΜΒΑΗ ΣΗ ΥΑΓΗ- ΠΡΟΞΔΝΙΚΗ ΘΔΧΡΗΗ- ΓΙΔΘΝΔΙ ΤΜΒΑΔΙ) 

Θέκα 1ν 
Γηθεγφξνο πξνζθνκέδεη ζηελ Γ.Ο.Τ… εμνπζηνδφηεζε, κε ηελ νπνέα Ϋλαο θΪηνηθνο 
Γαιιέαο ηνλ εμνπζηνδνηεέ λα πξνβεέ ζηηο απαξαέηεηεο ελΫξγεηεο γηα ηελ δηεθπεξαέσζε 
ππφζεζάο ηνπ. Σν γλάζην ηεο ππνγξαθάο ηνπ εμνπζηνδνηνχληνο βεβαηψζεθε απφ 
γαιιηθφ Γάκν. Ο εμνπζηνδνηνχκελνο (δηθεγφξνο) πξνζθνκέδεη ηελ μελφγισζζε 
εμνπζηνδφηεζε, κε ηελ επέζεκε κεηΪθξαζά ηεο απφ ηνλ έδην.  
Δξψηεζε 1: 
ΠξΫπεη ε Γ.Ο.Τ. λα θΪλεη απνδεθηά ηελ εμνπζηνδφηεζε; 
Απάληεζε:  
ΟΥΗ. Οη επηθπξψζεηο (βεβαηψζεηο, ζεσξάζεηο) ππνγξαθάο πνπ ηέζεληαη ζε ηδησηηθφ 
Ϋγγξαθν, φπσο εέλαη ε εμνπζηνδφηεζε, ζεσξνχληαη δεκφζηα Ϋγγξαθα (πεξέπησζε δ’ 
ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1497/1984) θαη ζπλεπψο ρξάδνπλ επηζεκεέσζεο (Apostille). 
ηελ πξνθεηκΫλε πεξέπησζε, ε εμνπζηνδφηεζε, ε νπνέα Ϋρεη ζπληαρζεέ ζε ΚξΪηνο- 
ΜΫινο ηεο χκβαζεο ηεο ΥΪγεο (Γαιιέα), γηα λα γέλεη δεθηά ζηελ ρψξα καο, πξΫπεη 
λα θΫξεη επηζεκεέσζε (Apostille).  
Δξψηεζε 2: 
Θα Ϊιιαδε ε απΪληεζά ζαο, αλ ε πξναλαθεξζεέζα εμνπζηνδφηεζε εέρε ζεσξεζεέ 
απφ ηελ πξεζβεέα/πξνμελεέν ηεο Γαιιέαο ζηελ ΔιιΪδα; 
Απάληεζε:  
ηελ πεξέπησζε απηά, ε Γ.Ο.Τ. ζα ηελ Ϋθαλε απνδεθηά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο 
ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Ν. 844/1978, δεδνκΫλνπ φηη ε θπξσζεέζα κε ηνλ λφκν 
απηφ χκβαζε, ηελ νπνέα Ϋρεη ππνγξΪςεη θαη ε Γαιιέα, εθαξκφδεηαη, επέζεο θαη ζηηο 
επέζεκεο βεβαηψζεηο, πνπ ηέζεληαη απφ ηνπο δηπισκαηηθνχο ά πξνμεληθνχο 
πξΪθηνξεο θαη ζε Ϊιια Ϋγγξαθα, πΫξαλ ησλ φζσλ πξνβιΫπνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ 
έδηνπ Ϊξζξνπ (βιΫπε ηελ κε α/α 18 εξψηεζε ηεο ελφηεηαο Σ’). 
 
Θέκα 2ν 
Πνιέηεο πξνζθνκέδεη ζηε Γ.Ο.Τ. … ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην (γεληθφ ά εηδηθφ), 
κε ην νπνέν Ϋλαο θΪηνηθνο Ζ.Π.Α., ηνπ παξΫρεη ηελ εμνπζέα λα δηεθπεξαηψζεη 
ππφζεζά ηνπ ζηελ ζπγθεθξηκΫλε Γ.Ο.Τ. (γηα ηελ ζπγθεθξηκΫλε πεξέπησζε 
πξνβιΫπεηαη ππνβνιά γεληθνχ ά εηδηθνχ πιεξεμνπζένπ). Σν πιεξεμνχζην εέλαη 
κεηαθξαζκΫλν απφ δηθεγφξν.  
Δξψηεζε: 
ΠξΫπεη ε Γ.Ο.Τ. λα θΪλεη απνδεθηφ ην πιεξεμνχζην; 
Απάληεζε: 
ΟΥΗ. Σα ζπκβνιαηνγξαθηθΪ Ϋγγξαθα ζεσξνχληαη δεκφζηα Ϋγγξαθα (πεξέπησζε γ’ 
ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1497/1984) θαη ζπλεπψο ρξάδνπλ επηζεκεέσζεο (Apostille). 
ηελ πξνθεηκΫλε πεξέπησζε, ην πιεξεμνχζην (ζπκβνιαηνγξαθηθφ Ϋγγξαθν), ην 
νπνέν Ϋρεη ζπληαρζεέ ζε ΚξΪηνο- κΫινο ηεο χκβαζεο ηεο ΥΪγεο (Ζ.Π.Α.), γηα λα 
γέλεη δεθηφ ζηε ρψξα καο, πξΫπεη λα θΫξεη επηζεκεέσζε (Apostille). 
 
Θέκα 3ν 
Πνιέηεο, γηα δηεθπεξαέσζε ππφζεζεο Κππξένπ ππεθφνπ ζηελ Γ.Ο.Τ…, πξνζθνκέδεη 
εμνπζηνδφηεζε ά πιεξεμνχζην, πνπ Ϋρεη ζπληαρζεέ ζηελ Κχπξν εέηε απφ δηθεγφξν, 
εέηε απφ πηζηνπνηνχληα ππΪιιειν.  
Δξψηεζε 1: 
Ζ Γ.Ο.Τ. πξΫπεη λα θΪλεη απνδεθηΪ ηελ εμνπζηνδφηεζε ά ην πιεξεμνχζην, πνπ Ϋρνπλ 
ζπληαρζεέ θαηΪ ηα αλσηΫξσ; 
Απάληεζε: 
ΟΥΗ. Οη εμνπζηνδνηήζεηο θαη ηα πιεξεμνχζηα, πνπ Ϋρνπλ ζπληαρζεέ ζην Ϋδαθνο 
ηεο Κππξηαθάο Γεκνθξαηέαο, εέηε απφ δηθεγφξν εέηε απφ πηζηνπνηνχληα ππΪιιειν, 
πξέπεη λα θέξνπλ ηε ζεψξεζε Apostille, γηαηέ εκπέπηνπλ ζηελ θαηεγνξέα ησλ 
ηδησηηθψλ εγγξΪθσλ, ηα νπνέα ζχκθσλακε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 12 
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ηεο απφ 5εο Μαξηένπ 1984 δηκεξνχο πκβΪζεσο κεηαμχ ΔιιΪδνο θαη Κχπξνπ 
(Κπξσηηθφο Ν. 1548/85), δελ απαιιΪζζνληαη απφ ηελ επηθχξσζε. 
Δξψηεζε 2: 
Θα Ϊιιαδε ε απΪληεζά ζαο, αλ ε σο Ϊλσ εμνπζηνδφηεζε ά ην σο Ϊλσ πιεξεμνχζην 
εέρε ζεσξεζεέ απφ ηελ πξεζβεέα/πξνμελεέν ηεο Κχπξνπ ζηελ ΔιιΪδα; 
Απάληεζε: 
ηελ πεξέπησζε απηά, ε Γ.Ο.Τ. ζα ηα Ϋθαλε απνδεθηΪ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο 
παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Ν. 844/1978 (γηα ηνπο έδηνπο ιφγνπο, φπσο θαη ζηελ 
εξψηεζε 2 ηνπ κε α/α 1 πξαθηηθνχ ζΫκαηνο ηεο έδηαο ελφηεηαο). 
 
Θέκα 4ν 
Αηγχπηηνο ππάθννο, πξνζθνκέδεη θαη επηδεηθλχεη ζηε Γ.Ο.Τ… ην δηαβαηάξηφ ηνπ, γηα 
λα ηελ δηεθπεξαέσζε δηαδηθαζέαο. Ζ Γ.Ο.Τ. δελ κπνξεέ λα δηαθξέλεη ζην δηαβαηάξην, 
ην φλνκα θαη ην επψλπκν ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ θαη ηνπ δεηΪ λα ηεο πξνζθνκέζεη, γηα 
ηελ απνθπγά πεξαηηΫξσ ηαιαηπσξέαο ηνπ, ζρεηηθά βεβαέσζε απφ ηελ/ ην Πξεζβεέα/ά 
Πξνμελεέν ηεο Αηγχπηνπ ζηελ ΔιιΪδα. ΠξΪγκαηη, ν ελδηαθεξφκελνο πξνζθνκέδεη ηελ 
βεβαέσζε (ε νπνέα θΫξεη ηελ επέζεκε ζθξαγέδα ηεο Αηγχπηνπ θαη ππνγξαθά ηνπ 
δηαπηζηεπκΫλνπ δηπισκαηηθνχ ππαιιάινπ ηεο ρψξαο απηάο ζηελ ΔιιΪδα) θαη ηελ 
κεηΪθξαζά ηεο, ε νπνέα Ϋγηλε απφ δηθεγφξν.  
Δξψηεζε 1: 
ΠξΫπεη ε Γ.Ο.Τ λα θΪλεη απνδεθηά ηελ πξνζθνκηδφκελε βεβαέσζε, εθφζνλ θΫξεη 
απηΪ κφλν ηα ζηνηρεέα; 
Απάληεζε: 
ΟΥΗ.Ζ ππνγξαθά ηνπ δηαπηζηεπκΫλνπ δηπισκαηηθνχ ππαιιάινπ ηεο Αηγχπηνπ ζηελ 
ΔιιΪδα, Ϋπξεπε λα επηθπξσζεέ απφ ην Σκάκα Δπηθπξψζεσλ ηνπ ΚΫληξνπ 
ΔμππεξΫηεζεο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ Απφδεκνπ Διιεληζκνχ (Κ.Δ.Π.Π.Α.Δ.) 
ηνπ Τπνπξγεένπ Δμσηεξηθψλ (παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3566/2007-Α’ 117). 
Δξψηεζε 2: 
Θα Ϊιιαδε ε απΪληεζά ζαο, αλ αληέ γηα Αηγχπηην ππάθνν θαη Πξεζβεέα/ά Πξνμελεέν 
ηεο Αηγχπηνπ, εέρακε Μνιδαβφ ππάθνν θαη Πξεζβεέα ηεο Μνιδαβέαο ζηελ ΔιιΪδα; 
Απάληεζε: 
ηελ πεξέπησζε πνπ ε βεβαέσζε εθδηδφηαλ απφ ηελ πξεζβεέα ηεο Μνιδαβέαο, δελ 
ζα απαηηνχληαλ ε επηθχξσζε ηεο ππνγξαθάο ηνπ δηαπηζηεπκΫλνπ δηπισκαηηθνχ 
ππαιιάινπ ηεο Μνιδαβέαο ζηελ ΔιιΪδα απφ ην Σκάκα Δπηθπξψζεσλ ηνπ 
Κ.Δ.Π.Π.Α.Δ. ηνπ Τπνπξγεένπ Δμσηεξηθψλ, δεδνκΫλνπ φηη ε Μνιδαβέα Ϋρεη 
ππνγξΪςεη ηελ χκβαζε γηα ηελ θαηΪξγεζε ηεο επηθχξσζεο ησλ εγγξΪθσλ, πνπ 
ζπληΪρζεθαλ απφ ηνπο δηπισκαηηθνχο ά πξνμεληθνχο πξΪθηνξεο (πεξέπησζε α’ ηεο 
παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Ν. 844/1978 - Α’ 227).  
 
Θέκα 5ν 
Κχπξηνο ππάθννο, γηα λα δηεθπεξαηψζεη ππφζεζά ηνπ ζηε Γ.Ο.Τ..., πξνζθνκέδεη 
πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Δθφξνπ Πινέσλ/ ά ηνπ Δθφξνπ Δηαηξεηψλ ηεο Κππξηαθάο 
Γεκνθξαηέαο (δηνηθεηηθΪ φξγαλα ηεο Κππξηαθάο Γεκνθξαηέαο, ακθφηεξνη), ηα νπνέα 
θΫξνπλ ηελ ππνγξαθά ηνπο θαη ηελ επέζεκε ζθξαγέδα ηεο Κππξηαθάο Γεκνθξαηέαο.  
Δξψηεζε: 
Απαηηεέηαη ε ζεψξεζε (Apostille) ζηα πξναλαθεξζΫληα πηζηνπνηεηηθΪ; 
Απάληεζε: 
ΟΥΗ. Σα πηζηνπνηεηηθΪ ηνπ Δθφξνπ Πινέσλ/ ά ηνπ Δθφξνπ Δηαηξεηψλ ηεο Κππξηαθάο 
Γεκνθξαηέαο εέλαη δεκφζηα Ϋγγξαθα θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ 
Ϊξζξνπ 12 ηεο απφ 5εο Μαξηένπ 1984 δηκεξνχο πκβΪζεσο κεηαμχ ΔιιΪδνο θαη 
Κχπξνπ (Κπξσηηθφο Ν. 1548/1985), γηα ηελ θπθινθνξέα δεκφζησλ εγγξΪθσλ κεηαμχ 
ΔιιΪδνο θαη Κχπξνπ δελ απαηηεέηαη ε ζεψξεζε Apostille. 
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Θέκα 6ν 
Νηγεξηαλφο/Παθηζηαλφο ππάθννο πνπ δεη θαη εξγΪδεηαη ζηελ ΔιιΪδα, γηα ηελ 
δηεθπεξαέσζε ππφζεζάο ηνπ ζηε Γ.Ο.Τ…, πξνζθνκέδεη πηζηνπνηεηηθφ γΫλλεζεο, πνπ 
εθδφζεθε απφ ηελ αξκφδηα Γεκφζηα Τπεξεζέα ηεο Νηγεξέαο/ηνπ ΠαθηζηΪλ (θΫξεη ηελ 
επέζεκε ζθξαγέδα ησλ ρσξψλ απηψλ θαη ππνγξαθά ηνπ αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ 
νξγΪλνπ).  
Δξψηεζε: 
ΠξΫπεη ε Γ.Ο.Τ. λα ην θΪλεη απνδεθηφ, κε απηΪ κφλν ηα ζηνηρεέα; 
Απάληεζε: 
ΟΥΗ, γηα ηνπο παξαθΪησ δχν (2) ιφγνπο: 
α) ην πηζηνπνηεηηθφ γΫλλεζεο, σο δεκφζην Ϋγγξαθν, πξΫπεη λα επηθπξσζεέ ε 
ππνγξαθά ηνπ αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ νξγΪλνπ ηεο Νηγεξέαο/ηνπ ΠαθηζηΪλ, κφλνλ απφ 
ηηο Ϋκκηζζεο ΠξνμεληθΫο ΑξρΫο ηεο ΔιιΪδνο ζηηο ρψξεο απηΫο (βι. ηελ, κε α/α 21, 
εξψηεζε ηεο ελφηεηαο Σ’) θαη 
β) Ο ελδηαθεξφκελνο πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη ην πηζηνπνηεηηθφ γΫλλεζεο θαη επέζεκα 
κεηαθξαζκΫλν. 

 
Θέκα 7ν 
Αιβαλφο/ Γεσξγηαλφο ππάθννο πνπ δεη θαη εξγΪδεηαη ζηελ ΔιιΪδα, πξνζθνκέδεη γηα 
ηελ δηεθπεξαέσζε ππφζεζάο ηνπ ζηελ Γ.Ο.Τ. ….. πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο 
θαηΪζηαζεο, πνπ Ϋρεη εθδνζεέ απφ ηελ αξκφδηα δηνηθεηηθά αξρά ηεο ρψξαο ηνπ (θΫξεη 
ζθξαγέδα, θαζψο θαη ππνγξαθά ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ), καδέ κε ηελ κεηΪθξαζά ηνπ 
απφ δηθεγφξν. 
Δξψηεζε: 
ΠξΫπεη ε Γ.Ο.Τ. λα ην θΪλεη απνδεθηφ; 
ΑΠΑΝΣΗΗ: 
ΟΥΗ. Γηα λα γέλεη απνδεθηφ απφ ηελ Γ.Ο.Τ, πξΫπεη λα επηθπξσζεέ απφ ηελ νηθεέα 
ειιεληθά πξνμεληθά αξρά ζηελ Αιβαλέα/ Γεσξγέα (εδΪθην γ’ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 
22 ηνπ Ν. 3566/2007, φπσο ηζρχεη). 
 

Θέκα 8ν 
Πνιέηεο, γηα δηεθπεξαέσζε ππφζεζεο Απζηξηαθνχ/Ηηαινχ πνιέηε, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 
νπνένπ ελεξγεέ,  πξνζθνκέδεη ζηελ Γ.Ο.Τ. πιεξεμνχζην, πνπ ζπληΪρζεθε απφ 
Απζηξηαθφ/  Ηηαιφ δηπισκαηηθφ ά πξνμεληθφ πξΪθηνξα, πνπ εθηεινχζε ηα θαζάθνληΪ 
ηνπ, κε ηελ επέζεκε ηδηφηεηΪ ηνπ ζε πξεζβεέα/ πξνμελεέν ηεο Απζηξέαο/Ηηαιέαο ζε 
Ϊιιε ρψξα (νπνηαδάπνηε ρψξα ηνπ θφζκνπ), κε ηελ αληέζηνηρε επέζεκε κεηΪθξαζε. 
Ο ππΪιιεινο ηεο Γ.Ο.Τ. επηκΫλεη φηη ην πιεξεμνχζην πξΫπεη λα θΫξεη ηελ ζθξαγέδα 
apostille.  
Δξψηεζε: 
Δλεξγεέ νξζΪ ά εζθαικΫλα ν ππΪιιεινο ηεο Γ.Ο.Τ. ζηελ ζπγθεθξηκΫλε πεξέπησζε; 
Απάληεζε: 
Δλεξγεέ εζθαικΫλα, γηαηέ: 
α) ε Απζηξέα θαη ε Ηηαιέα Ϋρνπλ ππνγξΪςεη ηελ χκβαζε γηα ηελ θαηΪξγεζε ηεο 
επηθχξσζεο ησλ εγγξΪθσλ, πνπ ζπληΪρζεθαλ απφ δηπισκαηηθνχο ά πξνμεληθνχο 
πξΪθηνξεο, ε νπνέα θπξψζεθε ζηελ ΔιιΪδα κε ηνλ Ν. 844/1978 θαη 
β) ε ζπγθεθξηκΫλε πεξέπησζε εκπέπηεη ζηηο δηαηΪμεηο ηεο πεξέπησζεο α’ ηεο παξ. 1 
ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Ν. 844/1978. πλεπψο, ε Γ.Ο.Τ. πξΫπεη λα θΪλεη απνδεθηφ ην 
πιεξεμνχζην, ρσξέο λα απαηηεέ ηελ ζεψξεζε apostille (βιΫπε ηελ κε α/α 18 εξψηεζε 
ηεο ελφηεηαο Σ’).  
 
Θέκα 9ν 
Πνιέηεο, γηα δηεθπεξαέσζε ππφζεζάο ηνπ ζηελ Γ.Ο.Τ. πξνζθνκέδεη πηζηνπνηεηηθφ 
νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο, πνπ Ϋρεη εθδνζεέ ζηελ Σνπξθέα/Πνισλέα/Γαιιέα, κε ηελ 
επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπ. Ο ππΪιιεινο ηεο Γ.Ο.Τ. ηνπ επηζεκαέλεη φηη ην ελ ιφγσ 
Ϋγγξαθν πξΫπεη λα θΫξεη ηελ ζεψξεζε apostille ά ζε δηαθνξεηηθά πεξέπησζε ηελ 
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ζεψξεζε απφ ην αληέζηνηρν πξνμελεέν ησλ ρσξψλ απηψλ ζηελ ΔιιΪδα (παξ. 2 ηνπ 
Ϊξζξνπ 2 ηνπ Ν. 844/1978).  
Δξψηεζε: 
Δλεξγεέ νξζΪ ά εζθαικΫλα ν ππΪιιεινο ηεο Γ.Ο.Τ.; 
Απάληεζε: 
Δλεξγεέ εζθαικΫλα, γηαηέ: 
α) Ζ Σνπξθέα, Πνισλέα, Γαιιέα Ϋρνπλ ππνγξΪςεη ηελ χκβαζε πνπ απαιιΪζζεη απφ 
ηελ επηθχξσζε νξηζκΫλεο πξΪμεηο θαη Ϋγγξαθα, ε νπνέα θπξψζεθε ζηελ ΔιιΪδα κε 
ηνλ Ν. 4231/2014 (Α’ 19) 
β) Σν πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο εκπέπηεη ζηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 
Ϊξζξνπ 7 ηνπ πξναλαθεξζΫληνο λφκνπ, θαζφζνλ αθνξΪ ζηελ νηθνγελεηαθά 
θαηΪζηαζε θπζηθνχ πξνζψπνπ. πλεπψο ε Γ.Ο.Τ. πξΫπεη λα ην θΪλεη απνδεθηφ, 
ρσξέο λα απαηηεέ ηελ ζεψξεζε apostille (βιΫπε ηελ κε α/α 19 εξψηεζε ηνπ ΜΫξνπο 
Σ’).  
 
Θέκα 10ν 
Πνιέηεο, πξνζΫξρεηαη ζηελ Γ.Ο.Τ……………. , Ϋρνληαο καδέ ηνπ ην Ϋληππν Δ1/ Δ2/ 
Δ3/Δ5/Δ9 νηθ. Ϋηνπο 201…, ην νπνέν Ϋρεη εθηππψζεη απφ ηνλ ππνινγηζηά ηνπ, απφ ην 
ζχζηεκα TAXISNET θαη ην νπνέν ζΫιεη λα πξνζθνκέζεη ζε δεκφζηα 
Τπεξεζέα/Παλεπηζηάκην ηεο Γαιιέαο/Ηηαιέαο/Μ. Βξεηαλέαο, γηα ηελ δηεθπεξαέσζε 
ππφζεζάο ηνπ. Δέζηε ππΪιιεινο ηεο ζπγθεθξηκΫλεο Γ.Ο.Τ. θαη ζαο δεηΪ λα ηνπ πεέηε 
ηελ δηαδηθαζέα, γηα ηελ νξζά ππνβνιά ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ εληχπνπζηελ ζπγθεθξηκΫλε 
ρψξα.  
Δξψηεζε: 
Ση ζα ηνπ απαληνχζαηε; 
Απάληεζε: 
Ο ελδηαθεξφκελνο θαιψο Ϋρεη εθηππψζεη ην αληέζηνηρν Ϋληππν απφ ηνλ ππνινγηζηά 
ηνπ. ηελ ζπλΫρεηα πξΫπεη λα ην ππνβΪιιεη ζηελ νηθεέα ΑπνθεληξσκΫλε Γηνέθεζε, 
πνπ εέλαη αξκφδηα γηα ηελ ρνξάγεζε ηεο επηζεκεέσζεο (ζθξαγέδα apostille),  κε 
ζπλππνβνιά ππεχζπλεο δάισζεο, ζηελ νπνέα πξΫπεη: 

α) Να αλαγξΪςεη ζεηξΪ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρεέσλ ηα νπνέα εέλαη κνλαδηθΪ, 
φπσο ν Α.Φ.Μ., ε εκεξνκελέα θαη ν αξηζκφο θαηαρψξηζεο ηνπ ππνβιεζΫληνο 
εληχπνπ ζηελ Φνξνινγηθά Γηνέθεζε, θαζψο θαη φπνηα ζηνηρεέα απφ ηα αλαγξαθΫληα 
ζηα πεδέα ηνπ εληχπνπ, απαηηεέηαη λα επηβεβαηψζεη. 

β) Να βεβαησζεέ ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο ηνπ απφ νπνηαδάπνηε δηνηθεηηθά 
αξρά ά ηα Κ.Δ.Π., ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ.1 ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ Ν. 
2690/1999 (Α’ 45), φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ.3 ηνπ Ϊξζξνπ 16 ηνπ Ν. 
3345/2005 (Α’ 138). Ο ππΪιιεινο ηεο δηνηθεηηθάο αξράο, πνπ βεβαηψλεη ην γλάζην 
ηεο ππνγξαθάο ηνπ ππεπζχλσο δεινχληνο, πξΫπεη λα Ϋρεη απνζηεέιεη δεέγκα ηεο 
δηθάο ηνπ ππνγξαθάο ζηελ νηθεέα ΑπνθεληξσκΫλε Γηνέθεζε. 

ηελ ζπγθεθξηκΫλε πεξέπησζε πξΫπεη λα βεβαηψζεη ην γλάζην ηεο 
ππνγξαθάο ηνπ ππεπζχλσο δεινχληνο, ππΪιιεινο ηεο Γ.Ο.Τ., πνπ Ϋρεη νξηζηεέ απφ 
ηνλ ΠξντζηΪκελν απηάο σο ππεχζπλνο γηα ηελ δηεθπεξαέσζε ηεο ζπγθεθξηκΫλεο 
δηαδηθαζέαο θαη ηνπ νπνένπ Ϋρεη απνζηαιεέην δεέγκα ηεο ππνγξαθάο ηνπ απφ ηελ 
Γ.Ο.Τ., κε Ϋγγξαθφ ηεο, ζηελ νηθεέα ΑπνθεληξσκΫλε Γηνέθεζε. 
 

Θέκα 11ν 
Πνιέηεο, πξνζθνκέδεη γηα ηελ δηεθπεξαέσζε ππφζεζάο ηνπ ζηε Γ.Ο.Τ…, Ϋγγξαθν 
αζθαιηζηηθνχ θνξΫα ηεο Γεξκαλέαο/νπεδέαο, ην νπνέν Ϋρεη εθηππψζεη απφ ηνλ 
ππνινγηζηά ηνπ, καδέ κε ηελ επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπ. Σν ζπγθεθξηκΫλν Ϋγγξαθν δελ 
θΫξεη ζθξαγέδα ηεο εθδνχζαο αξράο, νχηε θαη ππνγξαθά ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ, 
πιελ, φκσο Ϋρεη ζεσξεζεέ απφ ηελ πξεζβεέα/πξνμελεέν ηεο ρψξαο απηάο ζηελ 
ΔιιΪδα.  
Δξψηεζε: 
ΠξΫπεη ε Γ.Ο.Τ. λα ην θΪλεη απνδεθηφ; 
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Απάληεζε: 
ΝΑΗ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Ν. 844/1978, δεδνκΫλνπ 
ε θπξσζεέζα κε ηνλ λφκν απηφ χκβαζε, ηελ νπνέα Ϋρνπλ ππνγξΪςεη θαη ε Γεξκαλέα 
θαη ε νπεδέα, εθαξκφδεηαη, επέζεο θαη ζηηο επέζεκεο βεβαηψζεηο, πνπ ηέζεληαη απφ 
ηνπο δηπισκαηηθνχο ά πξνμεληθνχο πξΪθηνξεο θαη ζε Ϊιια Ϋγγξαθα, πΫξαλ ησλ 
φζσλ πξνβιΫπνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ έδηνπ Ϊξζξνπ (βιΫπε ηελ κε α/α 18 εξψηεζε ηεο 
ελφηεηαο Σ’). 

 
Θέκα 12ν 

Δξψηεζε: 
Πσο γέλεηαη δεθηά απφ ηηο ΔιιεληθΫο ΓηνηθεηηθΫο ΑξρΫο ε εμνπζηνδφηεζε Βνχιγαξνπ 
πνιέηε, ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο ηνπ νπνένπ επηθπξψζεθε απφ ππΪιιειν ηνπ 
Γεληθνχ Πξνμελεένπ ηεο Βνπιγαξέαο ζε πφιε ηεο Ηζπαλέαο; 
Απάληεζε: 
Γέλεηαη δεθηά κε δπν ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο: 

α) επηθπξψλεηαη ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο ηνπ Βνχιγαξνπ πξνμεληθνχ 
ππαιιάινπ απφ ηελ αξκφδηα Ηζπαληθά Τπεξεζέα, ε νπνέα δηαζΫηεη δεέγκαηα 
ππνγξαθάο ησλ αιινδαπψλ πξνμεληθψλ ππαιιάισλ πνπ ππεξεηνχλ ζηελ Ηζπαλέα 
θαη αθνινχζσο, επηθπξψλεηαη ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο ηνπ αξκφδηνπ Ηζπαλνχ 
ππαιιάινπ απφ ηηο αξκφδηεο πξνμεληθΫο αξρΫο ηεο ΔιιΪδνο ζηελ Ηζπαλέα ά 
 β) επηθπξψλεηαη ε ππνγξαθά ηνπ Βνχιγαξνπ πξνμεληθνχ ππαιιάινπ απφ ηηο 
αξκφδηεο βνπιγαξηθΫο αξρΫο ζηελ Βνπιγαξέα θαη αθνινχζσο, απφ ηηο αξκφδηεο 
ειιεληθΫο πξνμεληθΫο αξρΫο ζηελ Βνπιγαξέα 
(αξηζ. Γ6Γ 1074778 ΔΞ2014/13.5.2014 Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ΟξγΪλσζεο ηεο 
Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο Τπνζηάξημεοηεο Γ.Γ.Γ.Δ. θαη ην επηζπλαπηφκελν ζε 
απηφ αξηζ. 750/Α 1317/8.5.2014 Ϋγγξαθν ηεο Δ3 Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ θαη 
Γηθαζηηθψλ ΤπνζΫζεσλ ηνπ Τπνπξγεένπ Δμσηεξηθψλ). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3ν  
 

ΠΗΓΔ:  α) ΒΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ- ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΔΙ 
β) ΔΓΚΤΚΛΙΟΙ  ΚΑΙ ΔΓΓΡΑΦΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΥΟΤΝ ΑΝΑΦΔΡΘΔΙ ΣΟ 

ΧΜΑ ΣΧΝ ΔΡΧΣΗΔΧΝ- ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ Ή ΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 

ΔΝΟΣΗΣΑ  Α’: ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΒΑΗ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΔΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ 
ΓΙΔΚΠΔΡΑΙΧΗ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ 

 
α) ΝΟΜΟΘΔΙΑ 
1. Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο θαη Ϊιιεο 
δηαηΪμεηο». 
2. Ν. 2880/2001 (Α' 9) "Πξφγξακκα "ΠΟΛΗΣΔΗΑ" γηα ηε κεηαξξχζκηζε θαη ηνλ 
εθζπγρξνληζκφ ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο".  
3. Ν.3230/2004 (Α' 44) "ΚαζηΫξσζε ζπζηάκαηνο δηνέθεζεο κε ζηφρνπο, κΫηξεζε ηεο 
απνδνηηθφηεηαο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο".  
4. Ν. 3242/2004 (Α'102) "Ρπζκέζεηο γηα ηελ νξγΪλσζε θαη ιεηηνπξγέα ηεο 
ΚπβΫξλεζεο, ηε δηνηθεηηθά νξγΪλσζε θαη ηνπο Ο.Σ.Α.".  
5. Ν.Γ. «Πεξέ θπξψζεσο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ΥΪξηνπ ηνπ Αγένπ Όξνπο» (Α’/16.9.1926). 
β) ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 
Αξηζ. 1214/2000 απφθαζε ηνπ Γ΄ Σκάκαηνο ηνπ πκβνπιένπ ηεο Δπηθξαηεέαο (ηΔ) 
γ) ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΔΙ 
1.  Αξηζ. 1/2005 Γλσκνδφηεζε ηνπ ΔηζαγγειΫα ηνπ Αξεένπ ΠΪγνπ. 
2. Αξηζ. 620/1999 Γλσκνδφηεζε ηνπ Δ’ Σκάκαηνο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιένπ ηνπ 
ΚξΪηνπο (Ν..Κ.). 
3. Αξηζ. 80/1999 Γλσκνδφηεζε ηνπ Γ’ Σκάκαηνο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιένπ ηνπ 
ΚξΪηνπο (Ν..Κ.). 
4. Αξηζ. 383/2000 Γλσκνδφηεζε ηνπ Β’ Σκάκαηνο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιένπ ηνπ 
ΚξΪηνπο (Ν..Κ.). 
δ) ΔΓΚΤΚΛΙΟΙ - ΔΓΓΡΑΦΑ 
Αξηζ. 1075146/892/006Γ/5.9.2006 Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ΟξγΪλσζεο ηεο Γεληθάο 
Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο Τπνζηάξημεο ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Φνξνινγηθψλ θαη 
Σεισλεηαθψλ ΘεκΪησλ ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ  θαη ην 
επηζπλαπηφκελν ζε απηφ αξηζ. ΓΗΚΠΟ/Φ15_16371_17190/10.8.2006 Ϋγγξαθν ηεο 
Γηεχζπλζεο ρΫζεσλ ΚξΪηνπο- Πνιέηε ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο 
ΟξγΪλσζεο θαη Γηαδηθαζηψλ ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη 
Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο ηνπ Τπνπξγεένπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη 
ΑπνθΫληξσζεο). 
 
ΔΝΟΣΗΣΑ  Β’: ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΣΗ ΤΠΟΥΡΔΧΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΠΙΚΤΡΧΜΔΝΧΝ 

ΑΝΣΙΓΡΑΦΧΝ 
 

α) ΝΟΜΟΘΔΙΑ 
1. Ν. 4250/2014 (Α' 74) "ΓηνηθεηηθΫο Απινπζηεχζεηο-Καηαξγάζεηο, πγρσλεχζεηο 
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζένπ ΣνκΫα-Σξνπνπνέεζε ΓηαηΪμεσλ 
ηνπ π.δ. 318/1992 (Α' 161) θαη ινηπΫο ξπζκέζεηο". 
2. Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο θαη Ϊιιεο 
δηαηΪμεηο». 
3. Ν. 2672/1998 (Α΄ 290) «Γηαθέλεζε εγγξΪθσλ κε ειεθηξνληθΪ κΫζα    
(ηειενκνηνηππέα- ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκεέν)». 
4. Ν. 3429/2005 (Α’ 314) «Γεκφζηεο Δπηρεηξάζεηο θαη Οξγαληζκνέ (Γ.Δ.Κ.Ο.)» 
5. Ν.1497/1984 (Α΄ 188) «Κχξσζε χκβαζεο πνπ θαηαξγεέ ηελ ππνρξΫσζε    
επηθχξσζεο ησλ αιινδαπψλ δεκφζησλ εγγξΪθσλ». 
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6. Ν.1599/1986 (Α΄ 75) «ρΫζεηο θξΪηνπο- πνιέηε, θαζηΫξσζε λΫνπ ηχπνπ    δειηένπ 
ηαπηφηεηαο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 
7. Ν. 3528/2007 (Α’ 26) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα ΚαηΪζηαζεο Γεκνζέσλ  Πνιηηηθψλ 
Γηνηθεηηθψλ Τπαιιάισλ θαη Τπαιιάισλ Ν.Π.Γ.Γ». 
8. Ν. 4194/2013 (Α’ 208) «Κψδηθαο Γηθεγφξσλ». 
9. Ν. 2830/2000 (Α’ 96) «Κψδηθαο πκβνιαηνγξΪθσλ». 
10. Ν. 3861/2010 (Α’ 112) “Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθά αλΪξηεζε 
λφκσλ θαη πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγΪλσλ ζην 
δηαδέθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο”. 
β) ΔΓΚΤΚΛΙΟΙ - ΔΓΓΡΑΦΑ 
Αξηζ. Γ6Γ 1058594 ΔΞ 2014/8.4.2014 Ϋγγξαθν ηνπ ΠξντζηακΫλνπ ηεο Γεληθάο 
Γηεχζπλζεο Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Γεληθάο 
Γξακκαηεέαο Γεκνζέσλ Δζφδσλ θαη επηζπλαπηφκελν ζε απηφαξηζ. 
ΓΗΚΠΟ/Φ.15/νηθ.8342/1.4.2014 φκνην ησλ Γηεπζχλζεσλ ρΫζεσλ ΚξΪηνπο- Πνιέηε 
θαη Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ θαη Παξαγσγηθφηεηαο ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο 
Γηνηθεηηθάο ΟξγΪλσζεο θαη Γηαδηθαζηψλ ηνπ Τπνπξγεένπ Γηνηθεηηθάο Μεηαξξχζκηζεο 
θαη Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο. 

 
ΔΝΟΣΗΣΑ  Γ’: ΒΔΒΑΙΧΗ ΣΟΤ ΓΝΗΙΟΤ ΣΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΣΧΝ 

 
α) ΝΟΜΟΘΔΙΑ 
1. Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο θαη Ϊιιεο 
δηαηΪμεηο». 
2. Ν. 3345/2005 (Α΄ 138) «ΟηθνλνκηθΪ ζΫκαηα Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθάζεσλ      θαη 
ξχζκηζε δηνηθεηηθψλ ζεκΪησλ». 
3. Ν. 3230/2004 (Α΄ 44) «ΚαζηΫξσζε ζπζηάκαηνο δηνέθεζεο κε ζηφρνπο,      κΫηξεζε 
ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 
4. Ν. 3731/2008 (Α’ 263) «ΑλαδηνξγΪλσζε ηεο δεκνηηθάο αζηπλνκέαο θαη ξπζκέζεηο 
ινηπψλ ζεκΪησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγεένπ Δζσηεξηθψλ». 
5. Π.Γ. 106/2007 (Α’ 135) «Διεχζεξε θπθινθνξέα θαη δηακνλά ζηελ ειιεληθά 
επηθξΪηεηα ησλ πνιηηψλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ 
ηνπο». 
6. Ν. 4251/2014 (Α’ 80) «Κψδηθαο κεηαλΪζηεπζεο θαη Κνηλσληθάο Έληαμεο θαη ινηπΫο 
δηαηΪμεηο». 
7. Ν.1599/1986 (Α΄ 75) «ρΫζεηο θξΪηνπο- πνιέηε, θαζηΫξσζε λΫνπ ηχπνπ    δειηένπ 
ηαπηφηεηαο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 
8. Ν. 4194/2013 (Α’ 208) «Κψδηθαο Γηθεγφξσλ». 
9. Ν. 3528/2007 (Α’ 26) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα ΚαηΪζηαζεο Γεκνζέσλ  Πνιηηηθψλ 
Γηνηθεηηθψλ Τπαιιάισλ θαη Τπαιιάισλ Ν.Π.Γ.Γ». 
10. Π.Γ. 410/1995 (Α’ 231) «Κσδηθνπνέεζε ζε εληαέν θεέκελν λφκνπ κε ηέηιν 
Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο ησλ ηζρπνπζψλ δηαηΪμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαη 
Κνηλνηηθνχ Κψδηθα». 
11. Ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γάκσλ θαη Κνηλνηάησλ». 
12. Ν. 3852/2010 (Α’ 87) «ΝΫα Αξρηηεθηνληθά ηεο Απηνδηνέθεζεο θαη ηεο 
ΑπνθεληξσκΫλεο Γηνέθεζεο-Πξφγξακκα ΚαιιηθξΪηεο». 
β) ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΔΙ 
1. Αξηζ. 354/2009 γλσκνδφηεζε ηνπ Ε’ Σκάκαηνο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιένπ ηνπ 
ΚξΪηνπο(Ν..Κ.). 
2. Αξηζ. 317/2007 γλσκνδφηεζε ηνπ Α2’ Σκάκαηνο Γηαθνπψλ ηνπ Ννκηθνχ 
πκβνπιένπ ηνπ ΚξΪηνπο (Ν..Κ.). 
3. Αξηζ. 563/2005 γλσκνδφηεζε ηεο ΟινκΫιεηαο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιένπ ηνπ 
ΚξΪηνπο (Ν..Κ.). 
γ) ΔΓΚΤΚΛΙΟΙ - ΔΓΓΡΑΦΑ 
Αξηζ. 1026065/271/0006Γ/13.3.2006 Ϋγγξαθν ηνπ ΠξντζηακΫλνπ ηεο Γεληθάο 
Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο Τπνζηάξημεο ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ 
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θαη ην επηζπλαπηφκελν ζε απηφ αξηζ. ΓΗΑΓΠ/2674/7.2.2006 φκνην ηεο Γηεχζπλζεο 
Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ θαη Παξαγσγηθφηεηαο ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο 
Γηνηθεηηθάο ΟξγΪλσζεο θαη Γηαδηθαζηψλ ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Γεκφζηαο 
Γηνέθεζεο θαη Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο ηνπ Τπνπξγεένπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο 
Γηνέθεζεο θαη ΑπνθΫληξσζεο. 
 

ΔΝΟΣΗΣΑ  Γ’: ΜΔΑ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΣΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΧΝ 
ΠΟΛΙΣΧΝ- ΔΚΠΡΟΧΠΗΗ ΑΤΣΧΝ ΣΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΠΟ 

ΓΙΚΗΓΟΡΟΤ  
 

ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ  Γ1’: ΜΔΑ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΣΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΧΝ 
ΠΟΛΙΣΧΝ 

α) ΝΟΜΟΘΔΙΑ 
1. Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο θαη Ϊιιεο 
δηαηΪμεηο». 
2. Ν. 3731/2008 (Α’ 263) «ΑλαδηνξγΪλσζε ηεο δεκνηηθάο αζηπλνκέαο θαη ξπζκέζεηο 
ινηπψλ ζεκΪησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγεένπ Δζσηεξηθψλ». 
β) ΔΓΚΤΚΛΙΟΙ - ΔΓΓΡΑΦΑ 
1. Αξηζ. 1013087/118/0006Γ/3.2.2009 Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ΟξγΪλσζεο ηεο 
Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο Τπνζηάξημεο ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Φνξνινγηθψλ 
θαη Σεισλεηαθψλ ΘεκΪησλ θαη επηζπλαπηφκελν ζε απηφ αξηζ. 
ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ.1640/21.1.2009 Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ρΫζεσλ ΚξΪηνπο-Πνιέηε 
ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο ΟξγΪλσζεο θαη Γηαδηθαζηψλ ηεο Γεληθάο 
Γξακκαηεέαο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο ηνπ Τπνπξγεένπ 
Δζσηεξηθψλ. 
2. Αξηζ. 1042242/525/0006Γ/12.5.2009 Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ΟξγΪλσζεο ηεο 
Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο Τπνζηάξημεο ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Φνξνινγηθψλ 
θαη Σεισλεηαθψλ ΘεκΪησλ θαη επηζπλαπηφκελν ζε απηφ αξηζ. 
ΓΗΚΠΟ/Φ.18/4607/6.4.2009 Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ρΫζεσλ ΚξΪηνπο-Πνιέηε ηεο 
Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο ΟξγΪλσζεο θαη Γηαδηθαζηψλ ηεο Γεληθάο 
Γξακκαηεέαο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο ηνπ Τπνπξγεένπ 
Δζσηεξηθψλ. 
 
ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ  Γ2’: ΔΚΠΡΟΧΠΗΗ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ ΣΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΑΡΥΔ 

ΑΠΟ ΓΙΚΗΓΟΡΟΤ 
 

α) ΝΟΜΟΘΔΙΑ 
1. Ν.  4194/2013 (Α’ 208) «Κψδηθαο Γηθεγφξσλ». 
2. Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο θαη Ϊιιεο 
δηαηΪμεηο». 
3. Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) «ρΫζεηο θξΪηνπο- πνιέηε, θαζηΫξσζε λΫνπ ηχπνπ    δειηένπ 
ηαπηφηεηαο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 
β) ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΔΙ 
Αξηζ. 563/2005 γλσκνδφηεζε ηεο ΟινκΫιεηαο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιένπ ηνπ ΚξΪηνπο 
(Ν..Κ.). 
γ) ΔΓΚΤΚΛΙΟΙ - ΔΓΓΡΑΦΑ 
Αξηζ. 1049342/534/0006Γ/15.5.2009 Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ΟξγΪλσζεο ηεο 
Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο Τπνζηάξημεο ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Φνξνινγηθψλ 
θαη Σεισλεηαθψλ ΘεκΪησλ ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ην 
επηζπλαπηφκελν ζε απηφ αξηζ.  ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 11853/6.5.2009 φκνην ηεο 
Γηεχζπλζεο ρΫζεσλ ΚξΪηνπο-Πνιέηε ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο 
ΟξγΪλσζεο θαη Γηαδηθαζηψλ ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη 
Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο ηνπ Τπνπξγεένπ Δζσηεξηθψλ. 
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ΔΝΟΣΗΣΑ  Δ’: ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ ΦΟΡΔΙ ΠΟΤ ΓΙΔΝΔΡΓΟΤΝ ΜΔΣΑΦΡΑΔΙ 

 
α) ΝΟΜΟΘΔΙΑ 
1. Ν. 3712/2008 (Α’ 225) «ΟξγΪλσζε ηνπ ζπζηάκαηνο επέζεκεο κεηΪθξαζεο, 
ζχζηαζε Μεηαθξαζηηθάο Τπεξεζέαο ζην Τπνπξγεέν Δμσηεξηθψλ, νξθσηνέ 
κεηαθξαζηΫο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» 
2. Ν. 4194/2013 (Α’ 208) «Κψδηθαο Γηθεγφξσλ». 
3. Ν. 3566/2007 (Α’ 117) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα ηνπ «Οξγαληζκνχ ηνπ Τπνπξγεένπ 
Δμσηεξηθψλ»”. 
4. Ν. 2830/2000 (Α’ 96) «Κψδηθαο πκβνιαηνγξΪθσλ». 
β) ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΔΙ 
1. Αξηζ. 335/2005 γλσκνδφηεζε ηνπ Γ’ Σκάκαηνο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιένπ ηνπ 
ΚξΪηνπο (Ν..Κ.). 
2. Αξηζ. 495/2004 γλσκνδφηεζε ηνπ Γ’ Σκάκαηνο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιένπ ηνπ 
ΚξΪηνπο (Ν..Κ.). 
γ) ΔΓΚΤΚΛΙΟΙ - ΔΓΓΡΑΦΑ 
1. Αξηζ. 1063343/701/0006Γ/1.7.2009 Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ΟξγΪλσζεο ηεο 
Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο Τπνζηάξημεο ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Φνξνινγηθψλ 
θαη Σεισλεηαθψλ ΘεκΪησλ ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη 
επηζπλαπηφκελν ζε απηφ αξηζ. 770/Α3333/11.6.2009 Ϋγγξαθν ηεο Δ3 Γηεχζπλζεο 
Γηνηθεηηθψλ θαη Γηθαζηηθψλ ΤπνζΫζεσλ ηνπ Τπνπξγεένπ Δμσηεξηθψλ. 
2. Αξηζ. 1115970/1426/0006Γ/9.12.2005 Ϋγγξαθν ηνπ ΠξντζηακΫλνπ ηεο Γεληθάο 
Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο Τπνζηάξημεο ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο θαη 
Οηθνλνκηθψλθαη ην επηζπλαπηφκελν ζε απηφ αξηζ. ΓΗΚΠΟ/ Φ.15/ 22650/ 25.11.2005 
Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ρΫζεσλ ΚξΪηνπο-Πνιέηε ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο 
Γηνηθεηηθάο ΟξγΪλσζεο θαη Γηαδηθαζηψλ ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Γεκφζηαο 
Γηνέθεζεο θαη Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο ηνπ Τπνπξγεένπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο 
Γηνέθεζεο θαη ΑπνθΫληξσζεο. 
 
ΔΝΟΣΗΣΑ  Σ’: ΔΠΙΚΤΡΧΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ Δ ΑΛΛΟΓΑΠΑ ΓΗΜΟΙΑ ΔΓΓΡΑΦΑ  

(ΤΜΒΑΗ ΣΗ ΥΑΓΗ- ΠΡΟΞΔΝΙΚΗ ΘΔΧΡΗΗ- ΓΙΔΘΝΔΙ ΤΜΒΑΔΙ) 
 

α) ΝΟΜΟΘΔΙΑ 
1. Ν. 1497/1984 (Α' 188) «Κχξσζε χκβαζεο πνπ θαηαξγεέ ηελ ππνρξΫσζε 
επηθχξσζεο ησλ αιινδαπψλ δεκφζησλ εγγξΪθσλ».  
2. Ν. 4231/2014 (Α' 19) «Κχξσζε ηεο χκβαζεο πνπ απαιιΪζζεη απφ ηελ 
επηθχξσζε νξηζκΫλεο πξΪμεηο θαη Ϋγγξαθα».    
3. Ν.1548/1985 (Α' 95) «Κχξσζε χκβαζεο λνκηθάο ζπλεξγαζέαο κεηαμχ ηεο 
Διιεληθάο Γεκνθξαηέαο θαη ηεο Κππξηαθάο Γεκνθξαηέαο ζε ζΫκαηα αζηηθνχ, 
νηθνγελεηαθνχ, εκπνξηθνχ θαη πνηληθνχ δηθαένπ».    
4. Ν. 3566/2007 (Α’ 117) "Κχξσζε ηνπ Κψδηθα ηνπ «Οξγαληζκνχ ηνπ Τπνπξγεένπ 
Δμσηεξηθψλ»”. 
5. Ν.844/1978 (Α' 227) «Πεξέ θπξψζεσο ηεο ελ Λνλδέλσ ηελ 7ελ Ηνπλένπ 1968 
ππνγξαθεέζεο Δπξσπατθάο χκβαζεο "πεξέ θαηαξγάζεσο ηεο επηθπξψζεσο ησλ 
εγγξΪθσλ ζπληαρζΫλησλ ππφ ησλ δηπισκαηηθψλ ά Πξνμεληθψλ Πξαθηφξσλ”».  
6. Ν. 3852/2010 (Α’ 87) «ΝΫα Αξρηηεθηνληθά ηεο Απηνδηνέθεζεο θαη ηεο 
ΑπνθεληξσκΫλεο Γηνέθεζεο-Πξφγξακκα ΚαιιηθξΪηεο». 
7. Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο θαη Ϊιιεο 
δηαηΪμεηο». 
8. Ν. 3345/2005 (Α΄ 138) «ΟηθνλνκηθΪ ζΫκαηα Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθάζεσλ      θαη 
ξχζκηζε δηνηθεηηθψλ ζεκΪησλ». 
β) ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΔΙ 
Αξηζ. 233/2000 γλσκνδφηεζε ηεο ΟινκΫιεηαο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιένπ ηνπ ΚξΪηνπο 
(Ν..Κ.). 
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γ) ΔΓΚΤΚΛΙΟΙ - ΔΓΓΡΑΦΑ 
1. Αξηζ. 1047385/542/0006Γ/25.5.2006 Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ΟξγΪλσζεο ηεο 
Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο Τπνζηάξημεο ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο θαη 
Οηθνλνκηθψλ θαη ην επηζπλαπηφκελν ζε απηφ αξηζ. 19887/4.5.2006 Ϋγγξαθν ηεο 
Γηεχζπλζεο ΟξγΪλσζεο θαη Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο 
Γηνηθεηηθάο Τπνζηάξημεο ηνπ Τπνπξγεένπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη 
ΑπνθΫληξσζεο.   
2. Αξηζ. 1109071/1057/0006Γ/14.11.2007 Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ΟξγΪλσζεο ηεο 
Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο Τπνζηάξημεο ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Φνξνινγηθψλ 
θαη Σεισλεηαθψλ ΘεκΪησλ ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ην 
επηζπλαπηφκελν ζε απηφ αξηζ. Φ.6650.7α/23/Λ 1522/31.10.2007 Ϋγγξαθν ηεο 
Δηδηθάο Ννκηθάο Τπεξεζέαο ηνπ Τπνπξγεένπ Δμσηεξηθψλ. 
3. Αξηζ. 1122798/ 1216/ 0006Γ/10.1.2008 Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ΟξγΪλσζεο ηεο 
Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο Τπνζηάξημεο ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Φνξνινγηθψλ 
θαη Σεισλεηαθψλ ΘεκΪησλ ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη 
επηζπλαπηφκελα ζε απηφ αξηζ. Γ.Δ. 65/1983/2/29.11.2007 θαη Φ.8600/178/Α 
2010/6.12.2007 Ϋγγξαθα ηεο Ννκηθάο Τπεξεζέαο ηεο Κππξηαθάο Γεκνθξαηέαο θαη 
ηεο Πξεζβεέαο ηεο ΔιιΪδνο ζηελ Κχπξν, αληέζηνηρα. 
4. Αξηζ. 1059356/627/0006Γ/3.6.2008 Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ΟξγΪλσζεο ηεο 
Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθάο Τπνζηάξημεο ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Φνξνινγηθψλ 
θαη Σεισλεηαθψλ ΘεκΪησλ ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ην 
επηζπλαπηφκελν ζε απηφ αξηζ. Α.Π.Φ.044/9/Α 1136/21.5.2008 Ϋγγξαθν ηεο Γεληθάο 
Δπηζεψξεζεο ηνπ Τπνπξγεένπ Δμσηεξηθψλ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


