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Θέκα: Θεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ζε δηνηθεηηθέο θαη αζηπλνκηθέο αξρέο 

 

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). 

ύκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Ν. 2690/199 «1. Η βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 

ππνγξαθήο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ γίλεηαη, από νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή αξρή, βάζεη ηνπ 

δειηίνπ ηαπηόηεηαο ή ησλ αληίζηνηρσλ εγγξάθσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3». 

Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 3345/2005 «3. ηελ 

πξώηε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999, κεηά ηε θξάζε "από νπνηαδήπνηε 

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

εκεηώλεηαη όηη ηα αλσηέξσ αθνξνύλ θαη ζηηο ππεξεζίεο ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο, γηα ηηο νπνίεο ηζρύνπλ όζα νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 

2690/99 «Κώδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο». 

Άιισζηε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Π.Γ. 75/1987 «Αιιεινγξαθία θαη ζπλαθή 

ζέκαηα Τπνπξγείνπ Γεκόζηαο Σάμεο» (Φ.Δ.Κ. Α΄-45/2.4.1987) «1. Οη Τπεξεζίεο ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, 

κπνξνύλ λα βεβαηώλνπλ ην ηδηόρεηξν ηεο ππνγξαθήο ησλ πνιηηώλ επάλσ ζε έγγξαθα, ηα 

νπνία ππνγξάθνπλ ελώπηνλ ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ. Δπίζεο κπνξνύλ λα βεβαηώλνπλ ηελ 

αθξίβεηα αληηγξάθσλ ή θσηναληηγξάθσλ πξσηνηύπσλ εγγξάθσλ ή επηζήκσλ αληηγξάθσλ 

απηώλ, επξηζθνκέλσλ ζηα ρέξηα ησλ ελδηαθεξόκελσλ πνιηηώλ. Η επηθύξσζε γίλεηαη 

έπεηηα από αληηπαξαβνιή κε ην πξσηόηππν ή ην αθξηβέο αληίγξαθν πνπ θαηέρεη ν 

ελδηαθεξόκελνο. 2. Αξκόδηνη γηα ηε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο θαη γηα ηελ 

επηθύξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ είλαη όινη νη αμησκαηηθνί, αλζππαζηπλόκνη θαη 

αξρηθύιαθεο πνπ είλαη αλαθξηηηθνί ππάιιεινη, θαζώο θαη νη πνιηηηθνί ππάιιεινη πνπ 

είλαη πξντζηάκελνη νξγαληθώλ ππεξεζηαθώλ θιηκαθίσλ».  

Βάζεη όισλ ησλ αλσηέξσ, ε Διιεληθή Αζηπλνκία, ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο 

ηεο, ελέηαμε ζηηο ζηξαηεγηθέο ηεο θαη εθάξκνζε όιεο ηηο ξπζκίζεηο θαη ηα κέηξα πνπ 
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ζεζπίζηεθαλ ζην ζπλνιηθό πξόγξακκα δηνηθεηηθνύ εθζπγρξνληζκνύ ηεο δεκόζηαο 

δηνίθεζεο, κε ζηόρν ηελ αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε ησλ δηνηθεηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ 

παξέρεη ζηνλ πνιίηε. Πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή κάιηζηα ζηηο 30.11.2005 εμέδσζε 

εγρεηξίδην δηνηθεηηθώλ δηαδηθαζηώλ απεπζπλόκελν πξνο όιεο ηηο ππεξεζίεο ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο, κε ζέκα ηε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο θαη ηελ επηθύξσζε ησλ 

αληηγξάθσλ εγγξάθσλ από ηηο δηνηθεηηθέο αξρέο, αληηθείκελα γηα ηα νπνία νη πνιίηεο 

απεπζύλνληαη θπξίσο, ζηηο Αζηπλνκηθέο Τπεξεζίεο. ηηο 19.5.2018 δε πξνέβε ζε 

αλαλεσκέλε έθδνζε ηνπ εγρεηξηδίνπ «Γηνηθεηηθέο Γηαδηθαζίεο» κε γλώκνλα ηελ θαιύηεξε 

δπλαηή εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε.  

Καηόπηλ ηνύησλ, ε παξερόκελε δπλάκεη ησλ άξζξσλ 24 θαη επόκελα (ΜΔΡΟ Γ) 

ηνπ Ν. 4683/2020 «Κύξσζε ηεο από 20.3.2020 ΠΝΠ» δπλαηόηεηα ζε θάζε θπζηθό 

πξόζσπν πνπ ελεξγεί γηα ηνλ εαπηό ηνπ αηνκηθά ή σο λόκηκνο εθπξόζσπνο λνκηθνύ 

πξνζώπνπ (ρξήζηεο) λα εθδίδεη έγγξαθα κέζσ ηεο Δληαίαο Ψεθηαθήο Πύιεο ηεο 

Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 4635/2019 (Α` 167) πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί όηη 

είλαη πξναηξεηηθή θαη όρη ππνρξεσηηθή, δνζέληνο όηη κε ηελ θύξσζε ηεο από 20.3.2020 

ΠΝΠ δελ θαηαξγνύληαη νη ξπζκίζεηο ησλ παιαηόηεξσλ σο άλσ αλαθεξόκελσλ δηαηάμεσλ 

αλαθνξηθά κε ηε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο. Σνύην δε πξνθύπηεη ελαξγώο θαη από 

ηε ξεηή δηαηύπσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4683/2020 ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο νη αηηήζεηο 

(άξζξν 26 παξ. 3), νη ππεύζπλεο δειώζεηο (άξζξν 27 παξ. 2) θαη νη εμνπζηνδνηήζεηο 

(άξζξν 28 παξ. 2) πνπ ζπληάζζνληαη κέζσ ηεο Δληαίαο Ψεθηαθήο Πύιεο ηεο Γεκόζηαο 

Γηνίθεζεο έρνπλ ηελ ίδηα ηζρύ κε έγγξαθν πνπ θέξεη βεβαίσζε γλήζηνπ ππνγξαθήο ηνπ 

άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 (Α` 45). 

πλνςίδνληαο ζεκεηώλεηαη όηη, ε δπλαηόηεηα έθδνζεο εγγξάθσλ κέζσ ηεο Δληαίαο 

Ψεθηαθήο Πύιεο ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 4635/2019 δελ θαηαξγεί 

ηελ αληίζηνηρε ππνρξέσζε από ηηο ινηπέο Γηνηθεηηθέο Αξρέο θαη ηα Κ.Δ.Π. Καηά ζπλέπεηα 

είλαη παξάλνκε ηόζν ε άξλεζε Γηνηθεηηθήο, Αζηπλνκηθήο Αξρήο ή Κ.Δ.Π. λα βεβαηώζεη 

ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, κε ην πξόζρεκα όηη πιένλ εθδίδνληαη ειεθηξνληθά από ηνλ ίδην 

ηνλ πνιίηε, όζν θαη ε παξαπνκπή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηνηθεηηθή πξάμε ζε άιιε 

Γηνηθεηηθή Αξρή. 

 

  

Με ηηκή 

  

Ο Πξόεδξνο                                                       Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο                       

 

 

Δπζηάζηνο Β. Κνπηζνρήλαο                                               Πέηξνο  Δ. ακαξάο 

 

 

 


