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Εσωτερική Διανομή

ΟΔΕ-ΚΕΠ 

(Σχετ. 10111/28-2-06)

Θέμα: «Επικυρώσεις αντιγράφων εγγράφων - βεβαίωση γνησίου υπογραφής»

Σε απάντηση του αριθμ. πρωτ. 2734/23-2-2006 εγγράφου σας, σχετικά με θέματα

του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε τα εξής:

Α.  Η  επικύρωση  αντιγράφων  εγγράφων,  προβλέπεται  από  τις  διατάξεις  της

παραγράφου  2  του  άρθρου  11  του  Ν.  2690/99  (ΦΕΚ  45/Α79-3-1999),  όπως

τροποποιήθηκαν  με  αυτές  της  παραγράφου  5  του  άρθρου  16  του  Ν.3345/2005

(ΦΕΚ138/Α716-6-2005).

Ειδικότερα κάθε  ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει την  επικύρωση  αντιγράφου

από  το  πρωτότυπο  ή  από  το  ακριβές  αντίγραφο  της  διοικητικής  αρχής  που  το

εξέδωσε, από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. (άρθρο 16, παρ,



5  του  Ν.3345/2005).  Αντίγραφα  των  ανωτέρω  επικυρώνονται  και  από  δικηγόρους  ή

συμβολαιογράφους,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  που  διέπουν  την  άσκηση  των

λειτουργημάτων τους.

Με τις ως άνω διατάξεις καθιερώνεται, για πρώτη φορά, το δικαίωμα των

πολιτών, να ζητούν από όλες τις  διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π.,  την επικύρωση

αντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων και  εγγράφων που έχουν εκδοθεί  από αλλοδαπές

αρχές, από ακριβή αντίγραφα αυτών, με την προϋπόθεση ότι τα ακριβή αντίγραφα

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή.

Η φράση «δημόσια αρχή», αφορά στις περιπτώσεις που Διοικητικές Αρχές, όπως οι

Δ.Ο.Υ.  νομιμοποιούνται,  με  ειδικές  διατάξεις,  να  επικυρώνουν  αντίγραφα  ιδιωτικών

εγγράφων, Ενδεικτικά αναφέρονται  τα έντυπα Ε1,  Ε3,  Ε9 καθώς και  τα λοιπά έντυπα,

όπως  αναλυτικά  περιγράφονται  στην  επισυναπτόμενη  Κ.Υ.Α αριθ.  1008564/110/0006Δ

(Φ.Ε,Κ. 163/Β/13-2-2006).

Ο  λόγος  για  τον  οποίο  οι  διοικητικές  αρχές  και  τα  Κ.Ε.Π,,  επικυρώνουν

αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων και εγγράφων αλλοδαπών αρχών, μόνο από ακριβή

αντίγραφα αυτών, οφείλεται στο γεγονός ότι ο ισχύον Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας

(Ν.2690/99), δεν τους παρέχει τη δυνατότητα να επικυρώνουν αντίγραφα των ιδιωτικών

εγγράφων ή των εγγράφων αλλοδαπών αρχών, από το πρωτότυπό τους, σε αντίθεση με

τον «Κώδικα περί Δικηγόρων» (άρθρο 52).

Επισημαίνεται  ότι  δεν  μπορούν  να  επικυρωθούν  από  Διοικητική  Αρχή,  αντίγραφα

ιδιωτικών εγγράφων, ανεξάρτητα αν τα ιδιωτικά αυτά έγγραφα έχουν μεταγενέστερα της

έκδοσής τους,  σφραγιστεί,  θεωρηθεί  ή  υποστεί  οποιαδήποτε  άλλη επεξεργασία  από τη

Διοίκηση.

Συνεπώς δεν επικυρώνονται αντίγραφα εγγράφων, που ενδεικτικά αναφέρουμε κατωτέρω:

Έγγραφα που προέρχονται από δικαστικές αρχές,
Έγγραφα των εκκλησιαστικών αρχών,
 Ιδιωτικά συμφωνητικά,
Βεβαιώσεις εργοδοτών
Ποινικά μητρώα, 
Πιστοποιητικά πρωτοδικείων,
Θεωρημένα πτυχία Ι.Ε.Κ. και απολυτήρια ιδιωτικών Λυκείων,
Αλλοδαπά έγγραφα,
Μη επικυρωμένες μεταφράσεις δικηγόρων



Β.  Η  βεβαίωση  του  γνησίου  υπογραφής,  ορίζεται  στις  διατάξεις  της

παραγράφου  1  του  άρθρου  11  του  Ν.2690/99  (ΦΕΚ  45/Α79-3-99)  «Κύρωση  του

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,  όπως συμπληρώθηκαν με τις

διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του Ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α716-6- 05) και

γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε,Π., βάσει του δελτίου ταυτότητας ή τον

αντίστοιχων  εγγράφων  που  προβλέπονται  στο  άρθρο  3  του  Κώδικα  Διοικητικής

Διαδικασίας.

Διευκρινίζεται  ότι  η  βεβαίωση  του  γνησίου  της  υπογραφής  γίνεται  μόνο  επί

εγγράφων,  δηλαδή  κειμένων στα  οποία  περιλαμβάνεται  η  δήλωση της βούλησης  του

ενδιαφερομένου ή άλλο στοιχείο προορισμένο ή πρόσφορο να αποδείξει γεγονός  που

έχει έννομη σημασία και όχι σε λευκό χαρτί.  Τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής

επί εγγράφου μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να ζητήσει από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή,

ανεξαρτήτως  της  γλώσσας  στην  οποία  το  έγγραφο  έχει  συνταχθεί,  καθώς  από  τις

διατάξεις  του  Κώδικα  δεν  προκύπτει  αντίστοιχη  διάκριση  με  κριτήριο  τη  γλώσσα

σύνταξης. Για τις Διοικητικές Αρχές από τις οποίες ζητείται η βεβαίωση του γνησίου της

υπογραφής  δεν  προκύπτει  υποχρέωση  ελέγχου  του  επιλήψιμου  των  σχετικών

εγγράφων.

Επίσης,  είναι  δυνατή η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής επί εγγράφων τα

οποία  έχουν  διορθώσεις  ή  κενά.  Είναι  αυτονόητο  ότι  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  τη

διαδικασία της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής, συνιστά η υπογραφή να τίθεται

ενώπιον του οργάνου της διοικητικής αρχής που πρόκειται να βεβαιώσει τούτο.



Επιπροσθέτως  σας  παραπέμπουμε  στις  εγκυκλίους  της  Διεύθυνσης  Σχέσεων

Κράτους Πολίτη, σχετικά με την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, τις οποίες μπορείτε να

δείτε  στο  δικτυακό  τόπο  της  Υπηρεσίας  μας  -  www  .  gspa  .  gr -  στη  διαδρομή  Δημόσια

Διοίκηση/Οργάνωση, Επικύρωση Αντιγράφων. Εφιστούμε δε την προσοχή σας ιδιαιτέρως

στην  εγκύκλιο  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.13143/1-7-2005,  αντίγραφο  της  οποίας  σας

επισυνάπτουμε.

Η  Διεύθυνση  Σχέσεων  Κράτους  -  Πολίτη  της  Γενικής  Γραμματείας  Δημόσιας

Διοίκησης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  παραμένει  στη  διάθεσή  σας  για  κάθε

περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.
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