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ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής» 
 
 Ο κ. Μοσχολιός Κώστας, για λογαριασμό της εταιρίας TECHNICOMER Α.Ε., με 
το αριθ. πρωτ. 32355/28-11-2013 ηλεκτρονικό αίτημα προς τη Δ/νση Σχέσεων Κράτους - 
Πολίτη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μας 
γνωστοποίησε απόσπασμα εγγράφου της Υπηρεσίας σας, σύμφωνα με το οποίο απορρίφθηκε 
η  συμμετοχή  της  εν  λόγω  εταιρίας  σε  πρόχειρο  μειοδοτικό  διαγωνισμό  για  την  ανάδειξη 
αναδόχου για την προμήθεια αναλωσίμων με την αιτιολογία όΤι σε υπεύθυνες δηλώσεις, (που 
προσκομίστηκαν ως δικαιολογητικά) «αποτελούμενες από δύο φύλλα έκαστη, έχουν 
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής μόνο στο πρώτο φύλλο». 
 
 Αναφορικά  με  τη  διαδικασία  της  βεβαίωσης  του  γνησίου  της  υπογραφής,  σας 
πληροφορούμε τα ακόλουθα: 
 
 Η  βεβαίωση  του  γνησίου  της  υπογραφής  ενδιαφερομένου,  προβλέπεται  από  τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.2690/99 (ΦΕΚ 
45/τ.Α'/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άΛΛες 
διατάξεις» και της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/τ. 
Α'/16-6-05) και γίνεται από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή η τα ΚΕΠ, βάσει του δελτίου 
ταυτότητας  ή  των  αντίστοιχων  εγγράφων  που  προβλέπονται  στο  άρθρο  3  του  Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας.  
 
 Επιπροσθέτως, στον Κανονισμό Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (ΚΕΔΥ) - έκδοση 
2003,  ορίζεται  ότι  για  τη  θεώρηση  του  γνησίου  της  υπογραφής  ο  πολίτης  πρέπει  να 
υπογράφει ενώπιον του αρμόδιου υπάλληλου της Υπηρεσίας που ενεργεί τη θεώρηση. 
Και τούτο προκειμένου, κατ'  αυτόν τον τρόπο, να  αποδεικνύεται  η  ταυτότητα  του 

 



 

άμεσα ενδιαφερομένου και κατ' επέκταση να διασφαλίζονται τα έννομα 
αποτελέσματα της βούλησης του. 
 
 Για τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των ενδιαφερομένων, γίνεται σχετική 
επισημειωματική  πράξη  στο  σώμα  του  κειμένου  του  εγγράφου,  του  οποίου  ζητείται  η 
παραπάνω θεώρηση από τον αρμόδιο υπάλληλο της Διοικητικής Αρχής, ο οποίος αναγράφει 
χειρόγραφα ή με ανάλογη ορθογώνια σφραγίδα: 
 

i. Τον τίτλο του φορέα και την Υπηρεσία του, που ενεργεί τη θεώρηση.  
ii. Τη φράση «θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής του...» 
iii. Το  ονοματεπώνυμο  και  πατρώνυμο  του  ενδιαφερομένου,  που  αφορά  η  θεώρηση 

γνησιότητας της υπογραφής του. 
iv. Τον αριθμό του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου έγγραφου στοιχείου του 

ενδιαφερομένου, του οποίου βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής. 
v. Τον τόπο και την ημερομηνία της θεώρησης. 
vi. Την υπογραφή του υπαλλήλου της θεώρησης.  
vii. Την επίσημη (στρογγυλή) σφραγίδα της Υπηρεσίας που ενεργεί τη θεώρηση. 
viii. Το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που ενεργεί τη θεώρηση. 
 
 Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής γίνεται μόνον 
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 η σχετική επισημειωματική πράξη της βεβαίωσης του γνησίου τίθεται 
από  τον  αρμόδιο  υπάλληλο,  μια  φορά,  σε  σημείο  του  εγγράφου  αντίστοιχο  με 
εκείνο όπου υπογράφει ο ενδιαφερόμενος, αφού έχει ολοκληρώσει τη δήλωση της 
βούλησής του. 
 
 Εν προκειμένω, σημειώνεται ότι οι δύο υπεύθυνες δηλώσεις που μας αποστείλατε 
ενδεικτικά, μέσω τηλεομοιοτυπίας και αφορούν στο εν λόγω θέμα, φέρουν βεβαιωμένο το 
γνήσιο της υπογραφής του Διευθύνοντος Συμβούλου και Νόμιμου Εκπροσώπου 
της  Εταιρίας,  από  αρμόδια  διοικητική  αρχή,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην 
κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσία μας. 
 
 Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε να επανεξετάσετε το προκύπτον θέμα με βάση τα 
προεκτεθέντα και να προβείτε στις, λόγω αρμοδιότητας, δικές σας περαιτέρω ενέργειες, για τη 
διευθέτηση της υπόθεσης, ενημερώνοντας σχετικά την ενδιαφερόμενη εταιρία, καθώς και την 
Υπηρεσία μας. 
 
 Η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 
συνεργασία ή διευκρίνιση. 
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