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ΚΩΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

 

Θέκα 3
Ο

:  ΒΔΒΑΙΩΗ ΣΟΤ ΓΝΗΙΟΤ ΣΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

 

Θεζκηθό πιαίζην:  

Η βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ N.2690/99 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 45/η. Α΄/9-3-1999), όπσο ζπκπιεξώζεθαλ από 

απηέο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 16  ηνπ Ν.3345/2005 (Φ.Δ.Κ. 138/ η. Α΄/ 16-

6-2005). 

 

Δηδηθόηεξα: 

Ν. 2690 / 1999 

Άξζξν 11 

Βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

 

‘‘ 1.Η βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ γίλεηαη, απφ νπνηαδήπνηε 

δηνηθεηηθή αξρή, βάζεη ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή ησλ αληίζηνηρσλ εγγξάθσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3.’’ 

 

Άξζξν 3 

Αηηήζεηο πξνο ηε Γηνίθεζε. 

 

 ‘‘4. Τα ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε, όηαλ πξόθεηηαη γηα 

Έιιελεο πνιίηεο, απνδεηθλύνληαη από ην δειηίν ηαπηόηεηαο ή ηε ζρεηηθή πξνζωξηλή 

βεβαίωζε ηεο αξκόδηαο αξρήο ή ην δηαβαηήξην ή ηελ άδεηα νδήγεζεο ή ην αηνκηθό 

βηβιηάξην πγείαο όιωλ ηωλ αζθαιηζηηθώλ θνξέωλ. Η ηαπηφηεηα ησλ αιινδαπψλ 

απνδεηθλχεηαη, ζηελ πεξίπησζε πνιηηψλ Κξάηνπο - Μέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απφ 

ην δειηίν ηαπηφηεηαο ή ην δηαβαηήξην, ελψ, ζηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, απφ ην δηαβαηήξην, ή 

άιιν έγγξαθν βάζεη ηνπ νπνίνπ επηηξέπεηαη ε είζνδφο ηνπο ζηε Φψξα, ή ηα έγγξαθα πνπ 

έρνπλ εθδψζεη νη αξκφδηεο ειιεληθέο αξρέο. Η ηαπηφηεηα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ ζηελ έδξα ηνπο.’’ 

Ννκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο 
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Ν. 3345 / 2005 

Άξζξν 16 

 

‘‘3. Σηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999, κεηά ηε θξάζε "απφ 

νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή αξρή", πξνζηίζεηαη ε θξάζε "ή ηα Κ.Δ.Π.". 

 

 4. Σην ηέινο ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 πξνζηίζεηαη εδάθην 

σο εμήο: "Γελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, φηαλ 

πξνζέξρεηαη απηνπξνζψπσο γηα ππνζέζεηο ηνπ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή ηα 

Κ.Δ.Π., πξνζθνκίδνληαο ην δειηίν ηαπηφηεηαο ή ηα αληίζηνηρα πξσηφηππα έγγξαθα.’’ 

 

Ν. 3448 / 2006 

Άξζξν 17 

 
 

 ‘‘Οη ππάιιεινη ηωλ Κ.Ε.Π., αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο ηαθηηθψλ ή 

ππαιιήισλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, έρνπλ 

αξκνδηφηεηα λα βεβαηώλνπλ ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο θαη λα επηθπξψλνπλ αληίγξαθα, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.’’ 

 

 

πλνπηηθά:  

 

Η βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ γίλεηαη, απφ νπνηαδήπνηε 

δηνηθεηηθή αξρή ή απφ ηα Κ.Δ.Π, βάζεη ηνπ δειηίνπ  ηαπηφηεηαο ή ησλ αληίζηνηρσλ 

εγγξάθσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ λ. 2690/1999. 

Γελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, φηαλ 

πξνζέξρεηαη απηνπξνζψπσο γηα ππνζέζεηο ηνπ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή ηα 

Κ.Δ.Π., πξνζθνκίδνληαο ην δειηίν ηαπηφηεηαο ή ηα αληίζηνηρα πξσηφηππα  έγγξαθα 

 

 
Ννκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο 
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Γηαηύπσζε Γλώκεο Ννκηθνύ πκβνύινπ ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.ΓΑ 

Αξηζκ. 1311 / 11.9.2003 

 

‘‘ΙΙ. Από ηηο δηαηάμεηο απηέο, νη νπνίεο πξνθαλέο είλαη όηη αλαθέξνληαη ζε έγγξαθα πνπ 

έρνπλ εθδνζεί ζην πιαίζην ηεο εζληθήο έλλνκεο ηάμεο θαη έρνπλ πξνέιζεη από εκεδαπέο 

δηνηθεηηθέο αξρέο, πξνθύπηεη ρσξίο ακθηβνιία όηη θάζε ελδηαθεξόκελνο κπνξεί λα 

δεηήζεη από ηηο αξρέο απηέο ηόζν ηελ βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ όζν θαη 

ηελ επηθύξσζε αληηγξάθνπ από ην πξσηόηππν ή από ην αθξηβέο αληίγξαθν ηεο αξρήο 

πνπ εμέδσζε ην πξσηόηππν, ρσξίο νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε εθ κέξνπο ηνπο γηα 

πεξαηηέξσ έιεγρν πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην επηιήςηκν ή όρη ηνπ εγγξάθνπ, πξάγκα 

άιισζηε  πνπ νύηε πξνβιέπεηαη νύηε θαίλεηαη λα έρεη θαλέλα λόεκα κηα θαη πξόθεηηαη 

γηα έγγξαθν εθδεδνκέλν από ειιεληθή δηνηθεηηθή αξρή, ηνύην δε αλεμαξηήησο ηεο 

γιώζζαο ζηελ νπνία είλαη γξακκέλν ην έγγξαθν απηό, ζηελ ειιεληθή δειαδή ή ζε άιιε 

μέλε, αθνύ νη παξαπάλσ δηαηάμεηο δελ δηαθξίλνπλ, όπσο επίζεο θαη ρσξίο θακία ζεκαζία 

αλ πξόθεηηαη γηα άιιν μελόγισζζν θείκελν, επίζεκα κεηαθξαζκέλν ζηελ ειιεληθή από 

ηελ Μεηαθξαζηηθή Υπεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ  Δμσηεξηθώλ, ελ όςεη ηνπ όηη όια απηά 

απνηεινύλ δεκόζηα έγγξαθα κε πιήξε απνδεηθηηθή ηζρύ γηα όζα βεβαηώλνληαη όηη έγηλαλ 

από ή ελώπηνλ ηνπ πξνζώπνπ πνπ ηα ζπλέηαμε θαη ην πξόζσπν απηό είλαη θαζ’ ύιελ θαη 

θαηά ηόπν αξκόδην λα θάλεη ηε βεβαίσζε απηή (Βι. Γλ. Ν. Σ. Κ. 335/2002).’’  

 

‘‘… θακία Γηνηθεηηθή Αξρή ηόζν θαηά ηε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, όζν 

θαη θαηά ηελ επηθύξσζε αληηγξάθνπ, δελ ππνρξενύηαη λα πξνβαίλεη ζε έιεγρν γηα ην αλ 

ην έγγξαθν είλαη επηιήςηκν ή όρη αθόκα θαη αλ ηνύην είλαη γξακκέλν ζε μέλε γιώζζα, 

αξθεί ν εληεηαικέλνο ππάιιεινο λα κπνξεί λα δηαγλώζεη όηη πξόθεηηαη γηα έγγξαθν 

εκεδαπήο αξρήο, πξσηόηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν, θαη αζρέησο αλ πξόθεηηαη λα 

ππνβιεζεί ζε εκεδαπέο ή αιινδαπέο αξρέο. Καηά ηνλ ίδην επίζεο ηξόπν επί 

μελόγισζζσλ εγγξάθσλ,  πξννξηζκέλσλ λα θαηαηεζνύλ ζε αιινδαπή αξρή, δελ 

πξνβιέπεηαη θαη δελ πξνθύπηεη από ηνλ Κώδηθα ππνρξέσζε ππνβνιήο αλεπίζεκεο 

κεηάθξαζήο ηνπ ζηελ ειιεληθή, ε νπνία (κεηάθξαζε) κεηά ηελ βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ 

ηεο ππνγξαθήο ηνπ κεηαθξαζηή επ’ απηήο ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ζην αξρείν ηεο 

ππεξεζίαο πνπ έθαλε ηελ επηθύξσζε.’’  

 

 
Γηαηχπσζε Γλψκεο Ννκηθνχ Σπκβνχινπ  ηνπ ΥΠ.ΔΣ.Γ.Γ.Α. 
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1. Αξκνδηόηεηα Αξρώλ/Τπεξεζηώλ γηα ηε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

 

Τε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο κπνξεί λα δεηήζεη θάζε πνιίηεο απφ φιεο ηηο 

Γηνηθεηηθέο Αξρέο θαη ηα Κ.Δ.Π. Γηα ηελ ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο βεβαηψλεηαη απφ φινπο ηνπο ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνχλ ζηα Κ.Δ.Π., 

αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο, σο ηαθηηθψλ ή ππαιιήισλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ. 

 

Σεκεηψλεηαη φηη ε αξκνδηφηεηα ηεο βεβαίσζεο ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ ηα Κ.Δ.Π 

δελ θαηαξγεί ηελ αληίζηνηρε ππνρξέσζε απφ ηηο ινηπέο Γηνηθεηηθέο Αξρέο. Καηά ζπλέπεηα 

είλαη παξάλνκε ηφζν ε άξλεζε Γηνηθεηηθήο ή Αζηπλνκηθήο Αξρήο λα βεβαηψζεη ην γλήζην 

ηεο ππνγξαθήο, κε ην πξφζρεκα φηη αξκφδηα γηα απηφ είλαη ηα Κ.Δ.Π, φζν θαη ε 

παξαπνκπή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηνηθεηηθή πξάμε ζε άιιε Γηνηθεηηθή Αξρή. 

 

Σεκεηψλεηαη φηη ηα αλσηέξσ αθνξνχλ θαη ζηηο  ππεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, γηα 

ηηο νπνίεο ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.2690/99-«Κψδηθαο 

Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο».  

 

 [ρεηηθά έγγξαθα: ΓΙΚΠΟ /Φ.15/νηθ.8413 / 18.4. 2006, 

 ΓΙΚΠΟ /Φ.15/νηθ.6178 / 21.3.2006,  ΓΙΚΠΟ /Φ.15/νηθ. / 13143 / 1.7.2005,  

ΓΙΚΠΟ/ Φ22 / 5583 / 22.3.2005, ΓΙΚΠΟ/Φ22/21630 / 12.10.2004]   
 

 

2. Βεβαηώλεηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο από ηνπο Γεκάξρνπο; 

 

Οη Γήκαξρνη, σο πξντζηάκελνη ησλ Υπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, κπνξνχλ λα βεβαηψλνπλ ην 

γλήζην ηεο ππνγξαθήο, θαζψο θαη λα κεηαβηβάδνπλ ζηνπο αληηδεκάξρνπο ηελ ελ ιφγσ 

αξκνδηφηεηα.  

 

[ρεηηθά έγγξαθα: ΓΙΚΠΟ /Φ.15/15644 / 29.8.2005,  

Γ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ Ο.Σ.Α. ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α, αξηζ. 

8777 / 28.2.2006]. 
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3. Βεβαηώλεηαη από αξκόδην ππάιιειν ην γλήζην ηεο δηθήο ηνπ ππνγξαθήο; 

Σχκθσλα κε ην άξζξν 36 ηνπ Ν. 2683 / 1999: ‘‘1. Ο ππάιιεινο δελ επηηξέπεηαη είηε 

αηνκηθψο είηε σο κέινο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ λα αλαιακβάλεη ηελ επίιπζε δεηήκαηνο ή λα 

ζπκπξάηηεη ζηελ έθδνζε πξάμεσλ, εάλ ν ίδηνο ή ζχδπγφο ηνπ ή ζπγγελήο ηνπ εμ αίκαηνο ή εμ 

αγρηζηείαο έσο θαη ηνλ ηξίην βαζκφ ή πξφζσπν κε ην νπνίν ηειεί ζε ζρέζε ηδηαίηεξεο 

θηιίαο ή έρζξαο έρεη πξφδειν ζπκθέξνλ ζηελ έθβαζε ηεο ππφζεζεο.  2. Η παξάβαζε ηεο 

δηάηαμεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ απνηειεί ιφγν αθπξψζεσο ηεο ζρεηηθήο 

δηνηθεηηθήο πξάμεο.  3. Υπάιιεινη πνπ είλαη ζχδπγνη ή ζπγγελείο κεηαμχ ηνπο έσο θαη ηνλ 

ηξίην βαζκφ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κέιε ηνπ ίδηνπ ζπιινγηθνχ 

νξγάλνπ.’’ 

Σπλεπψο, ππάιιεινο Γηνηθεηηθήο Αξρήο ή Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ, πνπ έρεη ηελ 

αξκνδηφηεηα λα πξνβαίλεη ζηε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, δελ λνκηκνπνηείηαη 

λα βεβαηψλεη ην γλήζην ηεο δηθήο ηνπ ππνγξαθήο, ζε εμνπζηνδφηεζε, σο εμνπζηνδνηψλ 

πξφζσπν, νχηε φκσο θαη ζε εμνπζηνδφηεζε ηξίηνπ, σο εμνπζηνδνηνχκελνο.  

Πξφδειν είλαη φηη ε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ζα γίλεη είηε απφ ηνλ θαηά λφκν 

αλαπιεξσηή ηνπ ελ ιφγσ ππαιιήινπ είηε απφ ππάιιειν άιιεο Γηνηθεηηθήο Αξρήο. 

 

[ρεηηθά έγγξαθα: ΓΙΚΠΟ/Φ15/3726/2.5.2006] 

 

4. ε πνηεο πεξηπηώζεηο δελ απαηηείηαη ε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο; 

 

Γελ απαηηείηαη ε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο φηαλ ν ελδηαθεξφκελνο πξνζέξρεηαη 

απηνπξνζψπσο γηα ππνζέζεηο ηνπ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ή ηα Κ.Δ.Π., 

πξνζθνκίδνληαο ην δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή ηα αληίζηνηρα πξσηφηππα έγγξαθα. 

Πεξαηηέξσ, απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ ππεχζπλε δήισζε δελ απαηηείηαη γηα ηελ 

ππνβνιή ηεο ε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο, εθηφο αλ απφ 

εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. 

 

[ρεηηθά έγγξαθα:  

ΓΙΚΠΟ /Φ.15/νηθ. / 13143 / 1.7.2005,  

ΓΙΚΠΟ/ Φ22 / 5583 / 22.3.2005] 
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5. Πνηα έγγξαθα απαηηνύληαη πξνθεηκέλνπ λα βεβαησζεί ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο; 

 

Πξνθεηκέλνπ λα βεβαησζεί ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απαηηείηαη: 

 

- Γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο: ην δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή ε  ζρεηηθή  πξνζσξηλή 

βεβαίσζε  αξκφδηαο αξρήο ή ην δηαβαηήξην ή ηελ άδεηα νδήγεζεο ή ην αηνκηθό 

βηβιηάξην πγείαο όιωλ ηωλ αζθαιηζηηθώλ θνξέωλ.. 

- Γηα ηνπο πνιίηεο Κξαηώλ – Μειώλ ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο: ην δειηίν αζηπλνκηθήο 

ηαπηφηεηαο ή ην δηαβαηήξην. 

- Γηα άιινπο αιινδαπνύο: ην δηαβαηήξην ή άιιν έγγξαθν, κε ην νπνίν επηηξέπεηαη ε 

είζνδφο ηνπο ζηε ρψξα ή ζρεηηθά έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδψζεη νη αξκφδηεο Διιεληθέο 

Αξρέο. 

Σεκεηψλεηαη φηη πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ηα πξσηφηππα ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ, ελψ δελ 

κπνξεί λα βεβαησζεί ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο κε ηελ επίδεημε άιισλ εγγξάθσλ (ι.ρ. 

δηθεγνξηθή ηαπηφηεηα, θ.νθ.) σο απνδεηθηηθψλ ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ. 

 

Πεξαηηέξσ, φζνλ αθνξά ηνπ ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ ησλ νπνίσλ ε είζνδνο θαη δηακνλή 

ξπζκίδεηαη απφ ηνλ λ.3386/05 (Φ.Δ.Κ.212
Α
΄/23.08.05), ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

Σην άξζξν 84, παξ. 1 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ νξίδεηαη φηη «νη δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηα λνκηθά 

πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, νη νξγαληζκνί θαη 

επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο θαη νη νξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο ππνρξενχληαη λα 

κελ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε ππεθφνπο ηξίηεο ρψξαο, νη νπνίνη δελ έρνπλ 

δηαβαηήξην ή άιιν ηαμηδησηηθφ έγγξαθν πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο, 

ζεψξεζε εηζφδνπ ή άδεηα δηακνλήο θαη γεληθά δελ απνδεηθλχνπλ  φηη έρνπλ εηζέιζεη θαη 

δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Διιάδα». 

Σπλεπψο, πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο 

πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο δηαβαηήξην ζε ηζρχ θαη:  

α) ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ζθνπφο ηεο εηζφδνπ ζηε Φψξα είλαη ε νιηγνήκεξε παξακνλή: 

ηνπξηζηηθή ζεψξεζε εηζφδνπ ζε ηζρχ ή αλνηρηφ ηξίκελν πνπ δελ έρεη ιήμεη απφ ηε ζθξαγίδα 

εηζφδνπ ζηελ Διιάδα γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο πνπ 

δελ απαηηείηαη ζεψξεζε εηζφδνπ  ή ζθξαγίδα παξάηαζεο ησλ αλσηέξσ κέρξη έμη κήλεο απφ 

ηηο αξκφδηεο αζηπλνκηθέο αξρέο (άξζξν 70, λ.3386/2005). 

β) ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ζθνπφο ηεο εηζφδνπ ζηε Φψξα είλαη ε κφληκε δηακνλή: εζληθή 

ζεψξεζε εηζφδνπ ζε ηζρχ γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ λ.3386/2005 ή  ηζρχνπζα άδεηα 

δηακνλήο ή δειηίν δηακνλήο (άξζξν 9, παξ.3 λ.3386/2005) ή βεβαίσζε (ρξψκαηνο κπιε) 
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φηη έρεη θαηαηεζεί εκπξφζεζκα αίηεζε ρνξήγεζεο ή αλαλέσζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο κε φια 

ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. Οη θάηνρνη ηεο βεβαίσζεο απηήο ζεσξνχληαη φηη 

δηακέλνπλ λφκηκα ζηε Φψξα, έσο φηνπ ε Γηνίθεζε απνθαλζεί επί ηνπ αηηήκαηφο ηνπο 

(άξζξν 11, παξ.4 ηνπ λ.3386/2005). 

 

Απφ ηηο αλσηέξσ ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ λ.3386/05 εμαηξείηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 

2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, ε πεξίπησζε ζεψξεζεο ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο θξαηνχκελσλ 

αιινδαπψλ γηα εμνπζηνδφηεζε ζε δηθεγφξνπο, πξνθεηκέλνπ λα εθπξνζσπεζνχλ ελψπηνλ 

δηθαζηηθψλ αξρψλ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχνληαη, εμ΄ νηνπδήπνηε δεκφζηνπ 

εγγξάθνπ, ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. 

 

[ρεηηθά έγγξαθα: ΓΙΚΠΟ/ Φ22 / 5583 / 22.3.2005, ΓΙΚΠΟ /Φ.15/νηθ. / 13143 / 

1.7.2005, ΓΙΚΠΟ/Φ15_ΟΙΚ_22634/10.11.2005,  

ΓΙΚΠΟ/Φ15_ΟΙΚ_22989/16.10.2006, ΓΙΚΠΟ/Φ15_26034 ζρεη.: 26517 / 

24.11.2006, Γ/ΝΗ ΑΛΛΟΓΑΠΩΝ & ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ/ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α, αξηζ. 

17733/06 / 13.11. 2006].   

 

 

6. Βεβαηώλεηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ επίδεημε δειηίνπ «παιαηνύ ηύπνπ» 

ή «θνκκέλεο» αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο; 

 

Σχκθσλα κε ηελ αξηζ. ΓΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.5812/6-3-2007 εγθχθιην ηνπ Υθππνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, ηα δειηία «παιαηνύ ηύπνπ» ή 

«θνκκέλεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο, γίλνληαη πιένλ δεθηά  απνθιεηζηηθά γηα ηελ 

απφδεημε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηαο πξνζψπνπ, θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δηνηθεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ «Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο», 

φπσο π.ρ. Βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

 

7. Βεβαηώλεηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ επίδεημε ηεο ζηξαηησηηθήο 

ηαπηόηεηαο; 

 

Σχκθσλα κε ην αξηζ. πξση. Φ. 416/68149/12-02-2007 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθήο 

Υπνζηήξημεο θαη Οξγάλσζεο ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Δζληθήο Άκπλαο, νη Γηνηθεηηθέο 

Αξρέο θαη ηα Κ.Δ.Π., λνκηκνπνηνύληαη λα βεβαηώλνπλ ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο 

ελδηαθεξόκελνπ πνιίηε, κε ηελ επίδεημε ζηξαηηωηηθήο ηαπηόηεηαο, δεδνκέλνπ φηη: 

a) νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 θαη 11 ηνπ «Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο» (Ν.2690/99) 

αλαθέξνληαη γεληθά ζε δειηίν ηαπηφηεηαο θαη δελ δηαθξίλνπλ κεηαμχ δειηίσλ «αζηπλνκηθήο 

ηαπηφηεηαο» θαη «ζηξαηησηηθήο ηαπηφηεηαο», 
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β) ε αξκνδηφηεηα ησλ ζηξαηησηηθψλ αξρψλ γηα ηελ έθδνζε ζηξαηησηηθψλ ηαπηνηήησλ 

πξνβιέπεηαη απφ ζρεηηθή λνκνζεζία (Ν.Γ. 127/69) θαη 

γ) κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 1 ηνπ Ν. 1599/1986 ξεηά νξίδεηαη φηη σο ηαπηφηεηα 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ λννχληαη θαη νη ζηξαηησηηθέο ηαπηφηεηεο. 

 

[ρεηηθά έγγξαθα: ΓΙΚΠΟ/Φ.18/4463/2-3-2007, Γεληθό Δπηηειείν Δζληθήο Άκπλαο 

/Γ/λζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο θαη Οξγάλσζεο, αξηζ. Φ. 416/68149/12-02-2007.  

 

 

8. Βεβαηώλεηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ επίδεημε δειηίνπ αζηπλνκηθήο 

ηαπηόηεηαο, αλ ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην επάγγεικα  ή ε δηεύζπλζε θαηνηθίαο 

έρνπλ κεηαβιεζεί;  
 

Ωο πξνο ηελ κεηαβνιή ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηαο πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε, ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο θαη ην επάγγεικα, νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2690/99, νξίδνπλ φηη ηα ζηνηρεία απηά εθφζνλ έρνπλ κεηαβιεζεί 

δειψλνληαη θαη γίλνληαη δεθηά βάζεη ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ.  

 

Όκσο γηα ηελ πξάμε ηεο βεβαίσζεο ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο δελ απαηηείηαη έιεγρνο, ή 

αληίζηνηρα ππεχζπλε δήισζε κεηαβνιήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, θαζψο δελ επεξεάδεηαη απφ 

ηα ζηνηρεία απηά ε πξάμε ηεο βεβαίσζεο ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, νχηε θξαηνχληαη 

πεξαηηέξσ ζηνηρεία απφ ην δηνηθεηηθφ φξγαλν πνπ πξνβαίλεη ζηελ πξάμε ηεο βεβαίσζεο 

ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

[ρεηηθά έγγξαθα: ΓΙΚΠΟ/Φ.22/6137 / 7.4.2003] 

 

 

9. Βεβαηώλεηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ επίδεημε ηαπηόηεηαο, ε νπνία 

εθδόζεθε ζε ρξνληθή πεξίνδν όπνπ ίζρπε άιιν πνιίηεπκα, ιρ Βαζηιεπνκέλε 

Γεκνθξαηία; 
 

Τν γεγνλφο ηεο αλαγξαθήο ζηα δειηία ηαπηφηεηαο ηνπ πνιηηεχκαηνο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ 

θαηά ηελ νπνία εθδφζεθαλ, ην νπνίν ελδέρεηαη λα είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην ηζρχνλ ζήκεξα 

ζηε Φψξα καο πνιίηεπκα ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Γεκνθξαηίαο, δελ επεξεάδεη ηελ πξάμε ηεο 

βεβαίσζεο ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο σο πξνο ηελ απφδεημε ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. 

 

[ρεηηθά έγγξαθα: ΓΙΚΠΟ/Φ.22/6137 / 7.4.2003] 
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10. Δίλαη απνδεθηή ε βεβαίσζε γλεζίνπ ππνγξαθήο πνπ έρεη γίλεη από αιινδαπή 

αξρή; 

Βεβαίσζε γλεζίνπ ππνγξαθήο πνπ έρεη γίλεη απφ αιινδαπή αξρή, ζηα πιαίζηα αιινδαπήο 

έλλνκεο ηάμεο, δελ επηθέξεη ζηελ Διιεληθή Γηνίθεζε ηηο φπνηεο δεζκεχζεηο πξνβιέπεη ν 

Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο. 

[ρεηηθά έγγξαθα: ΓΙΚΠΟ/Φ15_4301 / 12.4.2006] 

 

11. Γηαδηθαζία βεβαίσζεο ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

Με ηνλ Καλνληζκφ Δπηθνηλσλίαο Γεκνζίσλ Υπεξεζηψλ, νξίδεηαη φηη γηα ηε βεβαίσζε ηνπ 

γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο  ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, γίλεηαη ζρεηηθή επηζεκεησκαηηθή πξάμε ζην 

ζψκα ηνπ θεηκέλνπ ηνπ εγγξάθνπ, ηνπ νπνίνπ δεηείηαη ε παξαπάλσ ζεψξεζε, απφ ηνλ 

αξκφδην ππάιιειν ηεο δηνηθεηηθήο Αξρήο, ν νπνίνο αλαγξάθεη ρεηξφγξαθα ή κε αλάινγε 

νξζνγψληα ζθξαγίδα:    

                                                                                                                                                                                       

- Τνλ ηίηιν ηνπ θνξέα πνπ ελεξγεί ηε βεβαίσζε.  

- Τε θξάζε «βεβαηψλεηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ...».  

- Τν νλνκαηεπψλπκν θαη παηξψλπκν θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο 

ηαπηφηεηαο ή άιινπ αληίζηνηρνπ εγγξάθνπ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.  

- Τνλ ηφπν θαη ηελ εκεξνκελία ηεο βεβαίσζεο. 

- Τν νλνκαηεπψλπκν θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ αξκνδίνπ ππαιιήινπ πνπ ελεξγεί ηε βεβαίσζε 

θαη ηελ επίζεκε (ζηξνγγπιή) ζθξαγίδα ηεο Υπεξεζίαο.  

 

Οη κε κφληκνη ππάιιεινη ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ αλαγξάθνπλ, πέξαλ ησλ 

αλσηέξσ θαη ηελ ζρέζε κε ηελ νπνία ππεξεηνχλ ζην Κ.Δ.Π., ιρ Κσλ/λνο Παπαδφπνπινο, 

απαζρνινχκελνο κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ή ππάιιεινο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ ανξίζηνπ / νξηζκέλνπ ρξφλνπ.   

Πξνθεηκέλνπ λα βεβαησζεί ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πνιίηε απφ ην 

αξκφδην δηνηθεηηθφ φξγαλν, πξέπεη ε ηαπηφηεηα ηνπ πνιίηε λα απνδεηθλχεηαη απφ ην 

πξνζθνκηδφκελν ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα έγγξαθα  φηη αλήθεη ζην πξφζσπν πνπ 

ππνγξάθεη ελψπηνλ ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ. Δθφζνλ δελ πξνθχπηεη απφ ηε θσηνγξαθία 
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πνπ θέξεη ην πξνζθνκηδφκελν γηα ηελ απφδεημε ηεο ηαπηφηεηαο έγγξαθν, ε ηαχηηζε κε ην 

πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη, πξνθαλψο δελ είλαη δπλαηή ε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 

ππνγξαθήο. 

 

[ρεηηθά έγγξαθα:  

Καλνληζκόο Δπηθνηλσλίαο Γεκνζίσλ Τπεξεζηώλ (ΚΔΓΤ) – ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α / ΓΔΝΙΚΗ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ /  Αζήλα, Ιαλνπάξηνο 2003,  

ΓΙΚΠΟ /Φ.15/νηθ. 8413 / 18.4.2006, 

ΓΙΚΠΟ/Φ.22/6137 / 7.4.2003]. 

 

 

12. Απαηηείηαη ε αλάγλσζε, από ην αξκόδην όξγαλν, ησλ εγγξάθσλ επί ησλ νπνίσλ 

δεηείηαη λα βεβαησζεί ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο; 

Απηνλφεην είλαη φηη, πξνθεηκέλνπ λα πιεξνχληαη νη πξναλαθεξφκελεο πξνυπνζέζεηο 

λνκηκφηεηαο, νη Γηνηθεηηθέο Αξρέο νθείινπλ λα πξνβαίλνπλ ζηελ αλάγλσζε ησλ ζρεηηθψλ 

εγγξάθσλ. Απφ ηελ έθδνζε δηνηθεηηθήο πξάμεο, ε νπνία ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ε 

βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο επί εγγξάθνπ, πξνθχπηνπλ έλλνκα απνηειέζκαηα θαη 

σο εθ ηνχηνπ ε Γηνίθεζε δελ κπνξεί λα ζπκπξάηηεη ηειψληαο ελ αγλνία ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ. Η Γηνίθεζε, σζηφζν, ιακβάλνληαο γλψζε ηνπ ελ ιφγσ 

πεξηερνκέλνπ, δελ επηιακβάλεηαη επί ηεο νπζίαο. 

Σεκεηψλεηαη, ζε φηη αθνξά ζε δεηήκαηα ερεκχζεηαο, φηη ε ελ ιφγσ δηνηθεηηθή δηαδηθαζία δελ 

δηεθπεξαηψλεηαη απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν, αιιά απφ φξγαλν ηεο Γηνίθεζεο ην νπνίν, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Υπαιιειηθνχ Κψδηθα (Ν.2683/1999, ΦΔΚ 19, 

Α΄, 9.2.1999), νθείιεη λα ηεξεί ερεκχζεηα γηα ζέκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο απφξξεηα απφ 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαζψο θαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ απηφ επηβάιιεηαη απφ ηελ θνηλή 

πείξα θαη ινγηθή, γηα γεγνλφηα ή πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ή επ' επθαηξία απηψλ. 

[ρεηηθά έγγξαθα: ΓΙΚΠΟ/Φ.15/18587/31.08.2006, ΓΙΚΠΟ/Φ15_18276/ 

6.9.2006]. 

 

13. Πώο βεβαηώλεηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο αλαιθάβεηνπ πνιίηε;  

Η βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο πνιίηε, πνπ δειψλεη αγξάκκαηνο, γίλεηαη ζχκθσλα κε 

φ,ηη αλαγξάθεη ε ηαπηφηεηά ηνπ, φπνπ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο αλαθέξεηαη ε έλδεημε 

«αδπλακία ππνγξαθήο». 
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Γεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο 

αλαιθάβεηνπ πνιίηε, ε δηνηθεηηθή πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε αλαγξαθή 

«ζηαπξνχ» ή έλδεημεο «ρ» ή άιιν πξφζσπν (πρ. ν ππάιιεινο) αλαγξάθεη ηα αξρηθά ηνπ 

νλφκαηνο θαη ηνπ επσλχκνπ ηνπ αλαιθάβεηνπ πνιίηε θαη απηφο ηα αληηγξάθεη. 

Σθφπηκν φκσο είλαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν αξκφδηνο ππάιιεινο λα βεβαηψλεη επί ηνπ 

εγγξάθνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνιίηε, φηη ν ελ ιφγσ πνιίηεο είλαη αλαιθάβεηνο. 

 

[ρεηηθά έγγξαθα: ΓΙΚΠΟ/Φ15/νηθ.1345 / 19.1.2006] 

 

14.  Μπνξεί λα βεβαησζεί ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ζε έγγξαθν ζην νπνίν 

ππνγξάθνπλ δύν ή πεξηζζόηεξνη ελδηαθεξόκελνη; 

 

Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο δελ πξνθχπηεη 

απαγφξεπζε ηεο βεβαίσζεο ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ελδηαθεξφκελνπ, ζε έγγξαθα, ηα 

νπνία είλαη πξνο ππνγξαθή απφ δχν ή παξαπάλσ  ελδηαθεξφκελνπο πνιίηεο. 

 

[ρεηηθά έγγξαθα: ΓΙΚΠΟ/ Φ22_ΟΙΚ_3867 / 24.2.2005]. 

 

15. Μπνξεί λα βεβαησζεί ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο πξνζώπνπ, εθνδηαζκέλνπ κε 

εηδηθό πιεξεμνύζην, ζε ζρεηηθό έγγξαθν, γηα ινγαξηαζκό ηνπ εληνιέα ηνπ; 

 

Σχκθσλα κε ηελ αξηζκ. 563/2005 γλσκνδφηεζε ηεο νινκέιεηαο ηνπ Ννκηθνχ Σπκβνπιίνπ 

ηνπ Κξάηνπο, ε νπνία έγηλε απνδεθηή απφ ηνλ Υπνπξγφ ΔΣ.Γ.Γ.Α. θαη σο εθ ηνχηνπ 

απνηειεί πιένλ πξάμε ππνρξεσηηθή γηα ηε Γηνίθεζε, πξφζσπα εθνδηαζκέλα κε εηδηθφ 

πιεξεμνχζην γηα ηε δηεθπεξαίσζε κηαο ππφζεζεο θαη ζηα πιαίζηα ηεο ππφζεζεο απηήο, 

κπνξνχλ λα ζπκπιεξψλνπλ θαη λα ππνγξάθνπλ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εληνιέα ηνπο, 

ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986. 

 

Τέηνηεο ππεχζπλεο δειψζεηο, πνιχ πεξηζζφηεξν, κπνξνχλ λα ζπληάζζνπλ θαη λα 

ππνγξάθνπλ ηξίηα πξφζσπα, ηα νπνία δελ ζπλδένληαη κε ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηε δηεθπεξαίσζε 

ζπγθεθξηκέλεο ππφζεζεο, εθφζνλ έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ κε εηδηθφ 

πιεξεμνχζην, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη επαθξηβψο ην πεξηερφκελν ησλ δειψζεσλ πνπ 

πξφθεηηαη λα ππνγξαθνχλ. 
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Οη πξναλαθεξφκελεο ππεχζπλεο δειψζεηο θέξνπλ ηα ζηνηρεία θαη ηελ ππνγξαθή ησλ 

εμνπζηνδνηεκέλσλ πνιηηψλ, ησλ νπνίσλ θαη βεβαηψλεηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, 

εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/99. 

 

16.  Μπνξεί λα βεβαησζεί ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο αλειίθνπ; 

 

Δθφζνλ ην αλήιηθν θαηέρεη δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, βεβαηψλεηαη ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο ηνπ ζε θάζε έγγξαθν πνπ πεξηέρεη πιήξε δήισζε ηεο βνχιεζήο ηνπ. 

Όζνλ αθνξά ζην πεξηερφκελν ηνπ εγγξάθνπ, ελαπφθεηηαη ζηελ ππνρξέσζε ή ηεο εθάζηνηε 

Αξρήο λα ην θάλεη δεθηφ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε δηαδηθαζία. 

 

17. Μπνξεί λα βεβαησζεί ην γλήζην ηήο ππνγξαθήο επί ‘‘ηδηόγξαθεο δήισζεο 

δηαλνκήο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ’’ (ηδηόρεηξεο δηαζήθεο); 

Δπί ηδηφγξαθεο δήισζεο δηαλνκήο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ’’ (ηδηφρεηξεο δηαζήθεο) δελ 

κπνξεί λα βεβαησζεί, απφ Γηνηθεηηθή Αξρή, ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, θαζψο ε ζχληαμε 

θαη ε λνκηκφηεηά δηέπεηαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα 

δεηεζνχλ απφ ηελ θαζ’ χιελ αξκφδηα Γ/λζε Γηθεγνξηθνχ Λεηηνπξγήκαηνο, 

Υπνζεθνθπιαθείσλ θαη Κηεκαηνινγηθψλ Γξαθείσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο ζηνλ 

αξηζκφ 2107767232. 

[ρεηηθά έγγξαθα: ΓΙΚΠΟ/Φ15/ΟΙΚ/14923 / 30.6.2006]. 

 

18. Μπνξεί λα βεβαησζεί ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ζε ιεπθή ζειίδα;   

Η βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο γίλεηαη κφλνλ επί εγγξάθσλ, δειαδή θεηκέλσλ ζηα 

νπνία πεξηιακβάλεηαη  ε δήισζε ηεο βνχιεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ  ή άιιν ζηνηρείν 

πξννξηζκέλν ή πξφζθνξν λα απνδείμεη γεγνλφο πνπ έρεη έλλνκε ζεκαζία. 

 

Καηά ζπλέπεηα δελ είλαη επηηξεπηή ε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ζε  ιεπθφ ραξηί 

νχηε θαη ζε  έληππα, (ππεχζπλε δήισζε, βεβαίσζε, εμνπζηνδφηεζε θιπ) ζηα νπνία έρνπλ 

ζπκπιεξσζεί κφλν νη ελδείμεηο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, θαζψο 

απηά δελ απνηεινχλ έγγξαθα θαηά ηα αλσηέξσ. Δίλαη σζηφζν δπλαηή ε βεβαίσζε ηνπ 

γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο επί εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ δηνξζψζεηο ή θελά. 

[ρεηηθά έγγξαθα: ΓΙΚΠΟ/Φ22/21630 / 12.10.2004, 

 ΓΙΚΠΟ/Φ15/νηθ.5897 / 21.3.2006]. 
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19. Μπνξεί λα βεβαησζεί ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ζε έγγξαθν γξακκέλν ζε άιιε 

γιώζζα;  

Τε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο επί εγγξάθνπ κπνξεί θάζε ελδηαθεξφκελνο λα 

δεηήζεη απφ νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή αξρή, αλεμαξηήησο ηεο γιψζζαο ζηελ νπνία ην 

έγγξαθν έρεη ζπληαρζεί, θαζψο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο 

(Ν.2690 / 99) δελ πξνθχπηεη αληίζηνηρε δηάθξηζε κε θξηηήξην ηελ γιψζζα ζχληαμεο. 

Απφ ηηο ίδηεο σο άλσ δηαηάμεηο δελ πξνθχπηεη απαγφξεπζε ζηε Γηνίθεζε λα βεβαηψζεη ην 

γλήζην ηεο ππνγξαθήο επί εγγξάθνπ ην νπνίν ζα ππνβιεζεί ζε αιινδαπή αξρή. Οη 

Γηνηθεηηθέο Αξρέο νθείινπλ λα πξνβαίλνπλ ζηε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ αδηαθξίησο ηεο 

πεξαηηέξσ ρξήζεο ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ. 

Πεξαηηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα βεβαησζεί, απφ ηηο Γηνηθεηηθέο Αξρέο θαη ηα Κ.Δ.Π.,  ην 

γλήζην ηεο ππνγξαθήο ελδηαθεξφκελνπ πνιίηε  επί μελφγισζζνπ εγγξάθνπ, δελ απαηηείηαη 

ε ππνβνιή  κεηάθξαζεο ηνπ ελ ιφγσ εγγξάθνπ. 

Σεκεηψλεηαη φηη ε δηαδηθαζία ηεο βεβαίσζεο ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο δηαθξίλεηαη απφ 

απηή ηεο επηζεκείσζεο ηεο Φάγεο (apostille), δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νπνία κπνξνχλ λα 

δεηεζνχλ απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε Οξγάλσζεο θαη Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ ηεο 

Κεληξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ ΥΠ.ΔΣ.Γ.Γ.Α ζηνλ αξηζκφ 210-3245254.  

[ρεηηθά έγγξαθα: ΓΙΚΠΟ/Φ22/21630 / 12.10.2004,  

ΓΙΚΠΟ/Φ15/24419 / 9.11.2006, ΓΙΚΠΟ/Φ15_26162 / 5.12.2006]. 

 

20. Γίλεηαη έιεγρνο ηνπ επηιεςίκνπ ησλ εγγξάθσλ ζηα νπνία βεβαηώλεηαη ην γλήζην 

ηεο ππνγξαθήο; 

 

Γηα ηηο δηνηθεηηθέο Αξρέο απφ ηηο νπνίεο δεηείηαη ε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ή 

ε επηθχξσζε αληηγξάθσλ δελ πξνθχπηεη ππνρξέσζε ειέγρνπ ηνπ επηιεςίκνπ  ησλ ζρεηηθψλ 

εγγξάθσλ, αζρέησο  αλ πξφθεηηαη λα ππνβιεζνχλ ζε εκεδαπέο ή αιινδαπέο αξρέο. Γελ 

κπνξεί σζηφζν λα βεβαησζεί ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο επί δήισζεο ην πεξηερφκελν ηεο 

νπνίαο ζηνηρεηνζεηεί πνηληθφ αδίθεκα ή ζαθψο παξαβηάδεη ηα ρξεζηά ήζε.  Γηα 

παξάδεηγκα, δελ κπνξεί λα βεβαησζεί ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο επί δειψζεσο ε νπνία 

είλαη πξνδήισο αλαιεζήο. 

 

[ρεηηθά έγγξαθα: ΓΙΚΠΟ/Φ22/21630/12.10.2004, 

ΓΙΚΠΟ/Φ15_ΟΙΚ_22983/16.10.2006]. 
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21. Βεβαηώλεηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο πιεξώκαηνο πινίνπ ελ πισ από ηνλ 

Πινίαξρν; 

 

Σχκθσλα κε ηελ αξηζκ. 354/01-10-2009 γλωκνδόηεζε ηνπ Ζ’  Τκήκαηνο ηνπ 

Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, ε νπνία έρεη γίλεη απνδεθηή απφ ηελ Υπνπξγφ 

Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο παξέρεηαη ε αξκνδηφηεηα ζηνλ πινίαξρν 

πινίνπ λα βεβαηψλεη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ησλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο ηνπ πινίνπ, 

θαζψο θαη ηνπ ηδίνπ.  

 

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ Γλσκνδφηεζε, «… κε δεδνκέλν … φηη ν 

Κψδηθαο Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ (Ν.Γ. 187/1973) αλαζέηεη ζηνλ πινίαξρν κηα ζεηξά 

απφ εμνπζίεο θαη θαζήθνληα, πνπ πεξηέρνπλ άζθεζε θξαηηθήο εμνπζίαο θαη είλαη θαη 

κείδνλνο ζπνπδαηφηεηαο ηεο βεβαηψζεσο ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, εηδηθφηεξα δε απηά 

ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο πνιηηεηαθήο εμνπζίαο (δεκφζηνπ ιεηηνπξγνχ), αθνχ πεξηβάιιεηαη 

πξνζσξηλά κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ιεμηάξρνπ, ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ, ηνπ αλαθξηηηθνχ 

ππαιιήινπ θαη ηνπ έρνληνο πεηζαξρηθή εμνπζία επί ηνπ πιεξψκαηνο θαη ησλ επηβαηψλ, 

πξνθαλψο ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ ππφ ηηο νπνίεο αζθείηαη ην επάγγεικα ηνπ 

λαπηηθνχ, πνπ ζπλεπάγνληαη αδπλακία ηνπο λα απεπζπλζνχλ ζηα θαηά θαλφλα αξκφδηα 

θαζ΄ χιελ πξφζσπα, έρεη, γηα ηελ ηαπηόηεηα ηνπ λνκηθνύ ιόγνπ θαη ηε δπλαηόηεηα 

βεβαίωζεο ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηόζν ηωλ κειώλ ηνπ πιεξώκαηνο ηνπ πινίνπ 

όζν θαη ηνπ ηδίνπ, θαη΄ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 11 θαη 3 ηνπ Κώδηθα 

Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο, κε ηηο νπνίεο ζεζπίδεηαη ξεηά ε ππνρξέωζε ηωλ 

δηνηθεηηθώλ αξρώλ γηα ηε βεβαίωζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 

..».  

 

[ρεηηθά έγγξαθα: ΓΙΚΠΟ /Φ.15/3435 / 18.02.2010,  

Γ/ΝΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ, αξηζ. πξση. 3523/01/10-2-2010]. 

 


