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Αθήνα,  21  Αυγούστου 2007. 
Αρ. Πρωτ. 
ΔΙΣΚΠΟ /Φ.15/19787. 

     ΠΡΟΣ:

1. Όλα τα Υπουργεία 
- Διευθύνσεις Διοικητικού.

2. Περιφέρειες της Χώρας 
- Διευθύνσεις Διοίκησης.

    (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

3. Όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών της Χώρας

    (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

ΘΕΜΑ: Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Γνωμοδότηση του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους – Πολίτη της Γενικής Γραμματείας 
Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από ερωτήματα 
αναφορικά με τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, με το έγγραφό της αριθ. 
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/281/12.4.2007 ζήτησε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους για τα εξής θέματα:

α) Αν κατά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής η διοικητική αρχή οφείλει
να ελέγχει το επιλήψιμο του περιεχομένου του εγγράφου επί του οποίου 
υπογράφει ο ενδιαφερόμενος.
β) Αν απαιτείται, κατά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής επί 
ξενόγλωσσου εγγράφου, να υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο και ανεπίσημη
μετάφραση αυτού.

Επί των ανωτέρω εκδόθηκε η αριθμ. 317/2007 γνωμοδότηση του Α2 
Τμήματος Διακοπών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε 
αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, συνιστώντας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 
3086/02, πράξη υποχρεωτική για τη Διοίκηση.



Κατά την ομόφωνη γνώμη του Α2 Τμήματος του Ν.Σ.Κ., τόσο στο πρώτο 
όσο και στο δεύτερο θέμα προσήκει αρνητική απάντηση.

Ειδικότερα και κατ΄ αντιστοιχία:

¡.  «Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής προϋποθέτει απαραίτητα έγγραφο 
κείμενο και δεν νοείται επί άγραφης σελίδας. Αφορά όμως μόνο το γνήσιο της 
υπογραφής του ενδιαφερομένου και όχι και το περιεχόμενο του εγγράφου. Το 
όργανο της διοικητικής αρχής ή του ΚΕΠ από το οποίο ζητείται η βεβαίωση δεν 
έχει υποχρέωση να ελέγξει το περιεχόμενο του εγγράφου ούτε δικαιούται να 
αρνηθεί τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, εκτός αν από αυτό 
(περιεχόμενο του εγγράφου) ή από σχετική δήλωση του ιδίου του ενδιαφερομένου 
προκύπτει κατά τρόπο πρόδηλο τέλεση ποινικού αδικήματος ή αντίθεση στα 
χρηστά ήθη ή αν υπάρχει προγενέστερη ή ταυτόχρονη καταγγελία τρίτου σε σχέση 
με το έγγραφο επί του οποίου ζητείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

¡¡. «Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής γίνεται ανεξάρτητα από τη γλώσσα 
στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο επί του οποίου τίθεται η υπογραφή, δηλαδή 
επί ξενόγλωσσων εγγράφων δεν απαιτείται να υποβάλλεται από τον 
ενδιαφερόμενο και μετάφραση αυτού, αφού, όπως έγινε ήδη δεκτό, το όργανο της 
διοικητικής αρχής ή του ΚΕΠ, από το οποίο ζητείται η βεβαίωση, δεν υποχρεούται
να αναγνώσει το έγγραφο».

Οι  Διευθύνσεις  Διοικητικού  των  Υπουργείων,  καθώς  και  οι  Διευθύνσεις
Διοίκησης των Περιφερειών, παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο στους
φορείς του δημόσιου τομέα που εποπτεύουν, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ α΄
και β΄ βαθμού της περιοχής της Περιφέρειας.

Σας γνωρίζουμε  ότι  η  εγκύκλιος  έχει  καταχωρηθεί  στο δικτυακό  τόπο της
Υπηρεσίας  μας  -www.gspa.gr-,  στη  διαδρομή:  Δημόσια  Διοίκηση/  Σχέσεις
Κράτους – Πολίτη/ Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

                                                         ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ



ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Κεντρική Υπηρεσία
- Τμήμα Α2 Διακοπών
Ακαδημίας 68 και Χαρ. Τρικούπη
Τ.Κ. 106 78 Αθήνα.

2. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Κλάδος Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού
Δ/νση Οργάνωσης – Νομοθεσίας
Τμήμα 2ο Επιτελικού Σχεδιασμού
Π. Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ. 101 77 Αθήνα
(σχετ. έγγραφο αριθ . 7011/10/71λα/29-12-2006).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο κ. Υπουργού/ Υπόψη κου Λαζαράκου
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο κ. Νομικού Συμβούλου 
5. Γραφεία κ.κ. Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων
6. Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ
7. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη θυρίδα papanikg  @  ypesdda  .  gov  .  gr
με  την  παράκληση  για  τη  δημοσίευση  του  παρόντος  στην  ιστοσελίδα  της
Υπηρεσίας μας στη διαδρομή: Δημόσια Διοίκηση/Σχέσεις Κράτους –Πολίτη/
Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής).
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