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Αζήκα, 27 Δεθεμβνίμο 2011.  

Αν. Πνωη.  

ΔΖΗΠΟ /Φ.15/12713  

 

 

ΠΡΟ: 

Όπωξ μ Πίκαθαξ Απμδεθηώκ 

 

 

 

ΘΓΙΑ: «Γπηθύνωζε ακηηγνάθωκ λεκόγιωζζωκ εγγνάθωκ πμο έπμοκ 

εθδμζεί από εμεδαπή δημηθεηηθή ανπή».  
  

Θέημομε οπόρε ζαξ ηα αθόιμοζα γηα ημ ακηηθείμεκμ ημο ζέμαημξ: 
 

Με αθμνμή ημ ανηζ. πνςη. 883/22-6-2011 έγγναθμ ημο Δηεζκμύξ 

Πακεπηζηεμίμο ηεξ Γιιάδμξ (Κμμηθό Πνόζωπμ Δεμμζίμο Δηθαίμο), ζημ 

μπμίμ ηίζεηαη οπόρε ηεξ Υπενεζίαξ μαξ ε άνκεζε μνηζμέκςκ δημηθεηηθώκ 

ανπώκ θαη ΚΓΠ κα επηθονώζμοκ ακηίγναθα ηςκ εγγνάθςκ πμο εθδίδεη (π.π. 

πηοπία, ακαιοηηθέξ βαζμμιμγίεξ θιπ.), με ηεκ αηηημιμγία όηη ημύηα 

ζοκηάζζμκηαη ζηεκ αγγιηθή γιώζζα θαη πνμθεημέκμο κα ανζμύκ μη όπμηεξ 

αμθηζβεηήζεηξ θαη κα εθανμόδμκηαη μη δηαηάλεηξ θαηά εκηαίμ θαη μμμηόμμνθμ 

ηνόπμ από όιε ηε Δημίθεζε, δηεοθνηκίδμκηαη ηα αθόιμοζα:  
 

Η επηθύνςζε ακηηγνάθςκ εγγνάθςκ πνμβιέπεηαη από ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ 

παναγνάθμο 2 ημο άνζνμο  11 ημο Κ. 2690/99, (ΦΓΚ 45/Α΄/9-3-1999), 

όπςξ ηνμπμπμηήζεθακ με αοηέξ ηεξ παναγνάθμο 5 ημο άνζνμο 16 ημο 

Κ.3345/2005 (ΦΓΗ138/Α΄/16-6-2005).  
 

Γηδηθόηενα: 

Κάζε πμιίηεξ μπμνεί κα δεηήζεη, από μπμηαδήπμηε Δημηθεηηθή Ανπή 

(δεμόζηεξ οπενεζίεξ, ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζμμύ, Κ.Π.Δ.Δ.) ή ηα Η.Γ.Π. 

ηεκ επηθύνςζε ακηηγνάθμο εγγνάθμο, ημ μπμίμ έπεη εθδμζεί από Γιιεκηθή  

Δημηθεηηθή Ανπή, από ημ πνωηόηοπμ ή ημ αθνηβέξ ακηίγναθμ ηεξ ανπήξ πμο 

ελέδωζε ημ πνωηόηοπμ (άνζνμ 16, παν.5 ημο κ. 3345/2005). 
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 Σοκαθώξ, οπεκζομίδεηαη όηη, ζε εθανμμγή ηςκ ίδηςκ ςξ άκς δηαηάλεςκ,  

απιά ακηίγναθα ηωκ εθδμζέκηωκ από ηηξ εμεδαπέξ δημηθεηηθέξ ανπέξ 

εγγνάθωκ μπμνμύκ κα οπμβιεζμύκ ζηε Δημίθεζε ζοκμδεοόμεκα από ηεκ 

θαηά ηεκ παν. 5 ημο άνζνμο 3 ημο ίδημο Ηώδηθα οπεύζοκε δήιωζε, ζηεκ 

μπμία μ εκδηαθενόμεκμξ βεβαηώκεη ηεκ αθνίβεηα ηςκ ζημηπείςκ. Σα απιά αοηά 

ακηίγναθα γίκμκηαη, επίζεξ, οπμπνεωηηθώξ απμδεθηά από ηε Δημίθεζε, 

όπωξ ηα πνωηόηοπα. 

 

 Γπίζεξ, με ηηξ ίδηεξ ςξ άκς δηαηάλεηξ θαζηενώζεθε ημ δηθαίςμα ηςκ 

πμιηηώκ, κα δεηήζμοκ από όιεξ ηηξ Δημηθεηηθέξ Ανπέξ θαη ηα Η.Γ.Π., ηεκ 

επηθύνςζε ακηηγνάθςκ ηδηςηηθώκ εγγνάθςκ θαη εγγνάθςκ πμο έπμοκ εθδμζεί 

από αιιμδαπέξ ανπέξ, από αθνηβή ακηίγναθα αοηώκ, εθόζμκ έπμοκ 

επηθονωζεί, πνμεγμομέκωξ, από δηθεγόνμ. Ακηίγναθμ ημο ήδε 

επηθονωμέκμο από δηθεγόνμ αθνηβμύξ ακηηγνάθμο, επηθονώκεη μπμηαδήπμηε 

Δημηθεηηθή Ανπή όζεξ θμνέξ απαηηείηαη.   

 

Ο ιόγμξ γηα ημκ μπμίμ μη Δημηθεηηθέξ Ανπέξ θαη ηα Κ.Γ.Π. επηθονώκμοκ 

ακηίγναθα ηδηωηηθώκ εγγνάθωκ θαη εγγνάθωκ αιιμδαπώκ ανπώκ, μόκμ από 

ημ αθνηβέξ ακηίγναθμ ημο δηθεγόνμο, μθείιεηαη ζημ γεγμκόξ όηη μ ηζπύςκ 

Κώδηθαξ Δημηθεηηθήξ Δηαδηθαζίαξ (κ. 2690/99), δεκ ημοξ πανέπεη ηε 

δοκαηόηεηα κα επηθονώκμοκ ακηίγναθα ηςκ ηδηςηηθώκ εγγνάθςκ ή ηςκ 

εγγνάθςκ αιιμδαπώκ ανπώκ, από ημ πνωηόηοπό ημοξ, ζε ακηίζεζε με ημκ 

«Ηώδηθα πενί Δηθεγόνωκ». 

 

Από ηα πνμεθηεζέκηα, είκαη ιμηπόκ πνμθακέξ όηη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεξ 

επηθύνςζεξ ακηηγνάθςκ εγγνάθςκ δεκ απμηειεί θνηηήνημ ε γιώζζα ζύκηαλήξ 

ημοξ, αιιά μ εθδόηεξ ηωκ εγγνάθωκ αοηώκ, δειαδή ακ έπμοκ εθδμζεί από 

εμεδαπή δημηθεηηθή ανπή ή αιιμδαπή ανπή ή ηδηςηηθό θμνέα, θαζόζμκ μ 

«Κώδηθαξ Δημηθεηηθήξ Δηαδηθαζίαξ»- κ. 2690/99, όπςξ ηζπύεη, νοζμίδεη ημ 

ζέμα ηεξ επηθύνςζεξ ηςκ ακηηγνάθςκ εγγνάθςκ πςνίξ κα δηαθνίκεη μεηαλύ 

εγγνάθςκ ζοκηεηαγμέκςκ ζε ειιεκηθή θαη λέκε γιώζζα. 

 

Καηά ζοκέπεηα, ηα έγγναθα πμο εθδίδμοκ μη εμεδαπέξ δημηθεηηθέξ 

ανπέξ (όπωξ, εκ πνμθεημέκω ημ Δηεζκέξ Πακεπηζηήμημ ηεξ Γιιάδμξ) 

επηθονώκμκηαη οπμπνεωηηθά από ηε Δημίθεζε από ημ πνωηόηοπμ ή από ημ 

αθνηβέξ ακηίγναθμ ηεξ ανπήξ πμο ελέδωζε ημ πνωηόηοπμ, ακελανηήηωξ ηεξ 

γιώζζαξ ζηεκ μπμία ζοκηάζζμκηαη ηα έγγναθα αοηά. 
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  Οη Δηεοζύκζεηξ Δημηθεηηθμύ ηςκ Υπμονγείςκ, θαζώξ θαη μη Δηεοζύκζεηξ 

Δημίθεζεξ ηςκ Απμθεκηνςμέκςκ Δημηθήζεςκ ηεξ Φώναξ,  παναθαιμύκηαη κα 

γκςζημπμηήζμοκ ηεκ πανμύζα εγθύθιημ ζημοξ θμνείξ ημο δεμμζίμο ημμέα πμο 

επμπηεύμοκ, ζομπενηιαμβακμμέκςκ θαη ηςκ Ο.Τ.Α α΄ θαη β΄ βαζμμύ ηεξ 

πςνηθήξ ημοξ ανμμδηόηεηαξ. 

 

  Τέιμξ, επηζεμαίκεηαη ε οπμπνέςζε ηςκ Δημηθεηηθώκ Ανπώκ θαη ηςκ 

ΚΓΠ ηεξ Φώναξ γηα ηεκ πηζηή εθανμμγή ηεξ εκ ιόγς εγθοθιίμο, δεδμμέκμο όηη 

θμηκόξ ζηόπμξ όιςκ ηςκ δεμμζίςκ οπενεζηώκ είκαη ε θαιύηενε θαη 

απμηειεζμαηηθόηενε ελοπενέηεζε ηςκ πμιηηώκ θαη ε εμπέδςζε ηεξ 

εμπηζημζύκεξ ημοξ ζηε δνάζε ηεξ Δεμόζηαξ Δημίθεζεξ.     

 

Η εγθύθιημξ έπεη θαηαπςνεζεί ζημ δηθηοαθό ηόπμ ηεξ Υπενεζίαξ μαξ -

www.ydmed.gr-, ζηε δηαδνμμή: Δημηθεηηθή Ιεηαννύζμηζε / πέζεηξ 

Ηνάημοξ-Πμιίηε. 

 

Η Δηεύζοκζε Σπέζεςκ Κνάημοξ - Πμιίηε ημο Υπμονγείμο Δημηθεηηθήξ 

Μεηαννύζμηζεξ θαη Ηιεθηνμκηθήξ Δηαθοβένκεζεξ παναμέκεη ζηε δηάζεζή ζαξ 

γηα θάζε πεναηηένς δηεοθνίκηζε θαη ζοκενγαζία. 

 

 

 

                                  Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

 

 

 

                    ΠΑΚΣΓΘΕ ΣΔΩΡΣΔΑΗΕ 
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ΠΖΚΑΗΑ ΑΠΟΔΓΗΣΩΚ: 
(με ειεθηνμκηθό ηαποδνμμείμ) 

1. Όια ηα Υπμονγεία 

- Δ/κζεηξ Δημηθεηηθμύ 

2. Υπμονγείμ Γζςηενηθώκ 

Γεκ. Δ/κζε Δημηθεηηθήξ Υπμζηήνηλεξ 

Δ/κζε Ονγάκςζεξ θαη Απιμύζηεοζεξ Δηαδηθαζηώκ  

Τμήμα Απιμύζηεοζεξ Δηαδηθαζηώκ θαη Παναγςγηθόηεηαξ 

Γοαγγειηζηνίαξ 2 

Τ.Κ. 101 83 Αζήκα. 

3. Όιεξ ηηξ Γεκηθέξ θαη Γηδηθέξ Γναμμαηείεξ 

- Δ/κζεηξ Δημηθεηηθμύ 

4. Όιεξ ηηξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημηθήζεηξ ηεξ Φώναξ 

- Δ/κζεηξ Δημηθεηηθμύ 

5. Όιεξ ηηξ Ακελάνηεηεξ Δημηθεηηθέξ Ανπέξ 

6. Όια ηα Κέκηνα Γλοπενέηεζεξ Πμιηηώκ ηεξ Φώναξ 

(με ει. ηαποδνμμείμ) 
 

ΗΟΖΚΟΠΟΖΕΕ (απμζημιή με e-mail): 
1. Πμιηηηθά Γναθεία θ.θ. Υπμονγώκ 

2. Πμιηηηθά Γναθεία θ.θ. Ακαπι. Υπμονγώκ θαη Υθοπμονγώκ 

3. Γναθεία θ.θ. Γεκηθώκ Γναμμαηέςκ 

4. Γναθεία θ.θ. Γηδηθώκ Γναμμαηέςκ 

5. Γναθεία θ.θ. Γεκηθώκ Γναμμαηέςκ Απμθεκηνςμέκςκ Δημηθήζεςκ 

6. Γναθεία θ.θ. Πενηθενεηανπώκ 

7. Δηεζκέξ Πακεπηζηήμημ ηεξ Γιιάδμξ 

- Γναθείμ Ακηηπνμέδνμο ηεξ Δημηθμύζαξ Γπηηνμπήξ, 

θμο Καζ. Νηθ. Μμοζηόπμοιμο 

Τ.Κ. 570 01 Θένμε – Θεζζαιμκίθε 

(με ηεκ πανάθιεζε κα ζηαιεί θαη ζηε ζονίδα: 

n.moussiopoulos@ihu.edu.gr) 
 

ΓΩΣΓΡΖΗΕ ΔΖΑΚΟΙΕ: (με e-mail) 
1. Πμιηηηθό Γναθείμ θ. Υπμονγμύ  

2. Γναθείμ θ.θ. Υθοπμονγώκ 

3. Γναθείμ θ.θ Γεκηθώκ θαη Γηδηθώκ Γναμμαηέςκ 

4. Γναθεία θ.θ. Γεκ. Δηεοζοκη(νη)ώκ 

5. Γναθεία θ.θ. Δηεοζοκη(νη)ώκ 

6. Δηεύζοκζε Ηιεθηνμκηθήξ Γπελενγαζίαξ Σημηπείςκ 

(απμζημιή ζηε δηεύζοκζε papanikg@ypes.gov.gr με ηεκ πανάθιεζε γηα ηε 

δεμμζίεοζε ημο πανόκημξ ζηεκ ηζημζειίδα ηεξ Υπενεζίαξ ζηε δηαδνμμή: Δημηθεηηθή 

Ιεηαννύζμηζε / πέζεηξ Ηνάημοξ-Πμιίηε 
7. Δηεύζοκζε Δημηθεηηθμύ / Τμήμα Γναμμαηείαξ 

8. Γναθείμ Γεκηθήξ Γναμμαηέςξ θαη ζημ e-mail 
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