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Σε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ, κε ην νπνίν ελεκεξσζήθαηε γηα ηελ έλαξμε ηζρύνο 

ηνπ λ.4250/2014 (Α΄ 74), αλαθνξηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο 

πξσηνηύπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: 

Οη δηαηάμεηο ηεο αξηζ. 30825/2014 (ΦΔΚ Β΄ 1528) θ.π.α, κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη 

ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ρνξήγεζε εζληθώλ ζεσξήζεσλ εηζόδνπ θαη γηα ηελ 

ρνξήγεζε θαη αλαλέσζε ηίηισλ δηακνλήο είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ. 

4250/2014 θαη, θαηά ζπλέπεηα, δελ ζα εθδνζεί ε απόθαζε εμαίξεζεο ηεο παξ. 2δ ηνπ άξζξνπ 

11 ηνπ λ.2690/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4250/2014.  

Δλόςεη ησλ αλσηέξσ ζαο παξέρνπκε νδεγίεο, ηηο νπνίεο νθείιεηε λα αθνινπζείηε 

θαηά ηελ παξαιαβή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ζπλνδεύνπλ ηηο αηηήζεηο γηα ρνξήγεζε ή 

αλαλέσζε αδεηώλ δηακνλήο.  

α) Έγγραθα δημόζιων σπηρεζιών 

Όπνπ ζηελ αλσηέξσ απόθαζε αλαδεηνύληαη πξσηόηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα 

εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί από δεκόζηεο ππεξεζίεο, θαζώο θαη ηνπο θνξείο πνπ ππάγνληαη 

ζηε ζπγθεθξηκέλε ξύζκηζε (ηνπο θνξείο ηεο παξ.2α ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.2690/1999, όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4250/2014), ζα απνδέρεζηε απιά θαη 

επαλάγλσζηα θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηύπσλ εγγξάθσλ ή ησλ αθξηβώλ αληηγξάθσλ απηώλ. 

Η αλσηέξσ ππνρξέσζε ηζρύεη γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ζηελ αξηζ. 30825/2014 

θ.π.α. αλαθέξνληαη έγγξαθα ησλ αλσηέξσ θνξέσλ. Π.ρ. ζηελ πεξίπησζε πνπ δεηείηαη 

«Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ Έιιελα», ζα απνδέρεζηε 

απιό θαη επαλάγλσζην θσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ απηήο.  
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Όπνπ δεηείηαη αληίγξαθν βηβιηαξίνπ πγείαο λνείηαη απιό θσηναληίγξαθν ηεο πξώηεο 

ζειίδαο (κε ηα ζηνηρεία ηνπ αζθαιηζκέλνπ ή ησλ πξζηαηεπόκελσλ κειώλ) θαη ε ζειίδα ζηελ 

νπνία πεξηιακβάλεηαη ε ζρεηηθή ζεώξεζε.  

Όπνπ από ηελ θείκελε λνκνζεζία ε ζρεηηθή βεβαίσζε εθδίδεηαη κόλν ειεθηξνληθά, 

κέζσ ζρεηηθήο εθαξκνγήο, ζα γίλνληαη δεθηά ηα εθηππσκέλα παξαζηαηηθά (π.ρ. 

εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα ή ππνβιεζείζα θνξνινγηθή δήισζε) ή επαλάγλσζηε θσηνηππία. 

 

β) Ιδιωηικά έγγραθα 

Αληίζηνηρα, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ηα επθξηλή θσηναληίγξαθα από 

αληίγξαθα ηδησηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ ηα έγγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί από δηθεγόξν, 

θαζώο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα από ηα πξσηόηππα όζσλ ηδησηηθώλ εγγξάθσλ θέξνπλ 

ζεώξεζε από ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο πνπ εκπίπηνπλ ζηε ξύζκηζε. 

Δηδηθόηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπκβνιαίσλ αγνξάο θαηνηθίαο, ζα πξνζθνκίδεηαη 

θσηναληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο. Δίλαη επλόεην όηη ζηα 

ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα δελ απαηηείηαη πεξαηηέξσ επηθύξσζε. Σηελ πεξίπησζε ζύκβαζεο 

κίζζσζεο θαηνηθίαο ζα πξνζθνκίδεηαη επθξηλέο θσηναληίγξαθν απηήο εθόζνλ πξνεγνπκέλσο 

έρεη ζεσξεζεί από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ. ή απιή εθηύπσζε από ηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή 

ππεξεζία ηεο Γ.Γ.Π.Σ.  

Σηελ πεξίπησζε ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, αθνύ ζεσξεζεί ην γλήζην ππνγξαθήο ηνπ 

εξγνδόηε από νπνηαδήπνηε δεκόζηα ππεξεζία, ζα πξνζθνκίδεηαη επθξηλέο θσηναληίγξαθν 

απηώλ.  

Όπνπ ζηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο πξνζθνκίδεηαη απιό θσηναληίγξαθν ελόο εγγξάθνπ, 

είλαη απηνλόεην όηη ν πνιίηεο απαιιάζζεηαη από ηελ ππνρξέσζε επίδεημεο θαη ηνπ 

πξσηνηύπνπ εγγξάθνπ. 

 

γ) Έγγραθα αλλοδαπών αρτών  

Σύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 22, παξ.3 ηνπ λ.4251/2014, όζα δεκόζηα 

έγγξαθα έρνπλ εθδνζεί από αιινδαπέο αξρέο, πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλα κε ηελ 

επηζεκείσζε ηεο Σύκβαζεο ηεο Φάγεο, όπνπ απηή απαηηείηαη, ελώ ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ 

απαηηείηαη ε επηζεκείσζε (ζε πεξίπησζε πνπ ε ρώξα πξνέιεπζεο ηνπ εγγξάθνπ δελ έρεη 

ππνγξάςεη ηε Σύκβαζε ηεο Φάγεο ή απηή δελ αλαγλσξίδεηαη από ηε ρώξα καο), ηα έγγξαθα 

απηά πξέπεη λα θέξνπλ επηθύξσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ αιινδαπνύ νξγάλνπ από 

ηελ ειιεληθή πξνμεληθή αξρή ή ην ειιεληθό Υπνπξγείν Δμσηεξηθώλ. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο 

ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ηα επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ αιινδαπώλ εγγξάθσλ, ηα 



  
 

νπνία θέξνπλ ηηο αλσηέξσ επηθπξώζεηο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ηα θσηναληίγξαθα απηά 

είλαη επηθπξσκέλα από δηθεγόξν σο αθξηβή θσηναληίγξαθα. Ωο πξνο ηελ επίζεκε 

κεηάθξαζε ησλ αιινδαπώλ εγγξάθσλ, ζπλερίδεηαη ε πξαθηηθή πνπ αθνινπζνύζαηε θαη ζην 

παξειζόλ. 

Βεβαίσο ζπλερίδεη λα γίλεηαη απνδεθηή ε δπλαηόηεηα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ λα 

πξνζθνκίζεη ην πξσηόηππν αιινδαπό έγγξαθν θαη ε ππεξεζία ζαο λα παξαιάβεη απιό 

θσηναληίγξαθν απηνύ, ην νπνίν ζα επηθπξσζεί από ηελ ίδηα ππεξεζία απνθιεηζηηθά γηα 

εζσηεξηθή ρξήζε (γλσκνδόηεζε Ν.Σ.Κ. 381/2002). 

Δηδηθόηεξα, σο πξνο ηα αληίγξαθα δηαβαηεξίσλ κπνξείηε λα παξαιακβάλεηε αθξηβή 

θσηναληίγξαθα απηώλ επηθπξσκέλα από δηθεγόξν ή απιά θσηναληίγξαθα απηώλ, 

επηθπξσκέλα γηα εζσηεξηθή ρξήζε θαηά ηα αλσηέξσ, κόλν εθόζνλ ν αηηώλ ή ν εθπξόζσπνο 

απηνύ θέξεη θαη επηδεηθλύεη θαη ην πξσηόηππν δηαβαηήξην. 

 

δ) Διενέργεια ελέγτων 

Η δηελέξγεηα ειέγρσλ ήηαλ θαη ζην παξειζόλ θαη ζπλερίδεη λα είλαη κηα ζεκαληηθή 

ππνρξέσζε ηεο ππεξεζίαο ζαο.  

 Δθεμήο, νη ππεξεζίεο ζαο βάζεη ησλ νξηδόκελσλ ζην άξζξν 1 ηνπ λ.4250/2014, 

ππνρξενύληαη λα δηελεξγνύλ δεηγκαηνιεπηηθνύο ειέγρνπο πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβώζνπλ ηελ 

αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηα πξνζθνκηδόκελα δηθαηνινγεηηθά, ζε  πνζνζηό 

ηνπιάρηζηνλ 5% ησλ θσηναληηγξάθσλ πνπ ππνβιήζεθαλ θαηά ην ακέζσο πξνεγνύκελν 

ηξίκελν, απνζηέιινληαο ζρεηηθά εξσηήκαηα πξνο ηηο ππεξεζίεο ή ηνπο θνξείο πνπ εμέδσζαλ 

ηα πξσηόηππα. Αλ ζε θάπνηεο θαηεγνξίεο δηθαηνινγεηηθώλ δηαπηζηώλεηαη ε θαηάζεζε 

κεγάινπ αξηζκνύ πιαζηώλ εγγξάθσλ (π.ρ. βεβαηώζεηο ζρνιείσλ), ζα πξέπεη λα δηελεξγείηε 

δεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό θαηά ηελ θξίζε ζαο. Η δηελέξγεηα ησλ 

δεηγκαηνιεπηηθώλ ειέγρσλ δελ πξέπεη λα παξαθσιύεη ηελ έθδνζε ησλ αδεηώλ δηακνλήο, νη 

νπνίεο ζα εθδίδνληαη θαη πξηλ ηελ παξαιαβή ησλ απαληεηηθώλ εγγξάθσλ ησλ αξκόδησλ 

ππεξεζηώλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί πιαζηόηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ή ησλ 

επηθπξώζεσλ, ζα αλαθαιείηε ηελ άδεηα δηακνλήο θαη ζα ελεκεξώλεηε ηνλ αξκόδην 

Δηζαγγειέα. Καη’ εμαίξεζε, δελ ζα εθδίδεηε ηελ άδεηα δηακνλήο κέρξη ηε δηαθξίβσζε ηεο 

γλεζηόηεηαο ησλ εγγξάθσλ κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε ππεξεζία ζαο έρεη ζνβαξέο ελδείμεηο 

όηη απηά δελ είλαη γλήζηα. 

 Σεκεηώλνπκε όηη ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα ηεξείηε αξρείν κε ηηο ππνζέζεηο πνπ 

ειέγμαηε αλά ηξίκελν. 

 



  
 

 Τέινο, ζαο γλσξίδνπκε όηη ην Υπνπξγείν καο βξίζθεηαη ζε επηθνηλσλία κε άιιεο 

δεκόζηεο ππεξεζίεο ε θνξείο κε ζηόρν ηελ ειεθηξνληθή δηαζύλδεζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, 

ώζηε λα είλαη δπλαηή ε ειεθηξνληθή αλαδήηεζε ηεο γλεζηόηεηαο ησλ πξνζθνκίδνκελσλ 

εγγξάθσλ γξήγνξα θαη ρσξίο λα απαηηείηαη νπνηαδήπνηε αιιεινγξαθία. 

Ο Γενικός Γραμμαηέας 

 

   

  

                                                                                                                       Άγγελος σρίγος  

 
 

Κοινοποίηζη: 

Υπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηι.Γηαθπβέξλεζεο 

Γελ.Γ/λζε Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο θαη Γηαδηθαζηώλ 

 

 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

-Γξ.Υπνπξγνύ  

-Γξ.Αλ.Υπνπξγνύ 

-Γξ.Γεληθνύ Γξακκαηέα Πιεζπζκνύ θαη Κνηλ.Σπλνρήο  

-Γ/λζε Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο 


