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ΘΕΜΑ:«Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή
επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων- Ν. 4250/2014».
Σε απάντηση του αριθ. πρωτ. οικ.7433/571/23-4-2014 εγγράφου
σας, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του
Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις», θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Με την ως άνω ρύθμιση, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 26-3-2014,
ημερομηνία δημοσίευσης του ως άνω Νόμου στο Φύλλο Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, καταργείται, η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή
επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις
δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στο Νόμο αυτό και πλέον
το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα
φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών.
Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα
φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν
επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες
και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την
προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από
δικηγόρο.
. / .

- 2 –
Ειδικότερα, ως προς το πρώτο σας ερώτημα, διευκρινίζεται ότι η
πρακτική της Υπηρεσίας σας, να βεβαιώνει επί του αντιγράφου αλλοδαπού
διαβατηρίου ότι «προσήχθη το αλλοδαπό έγγραφο και ότι όμοιό του είναι το
κατατεθέν φωτοαντίγραφο, το οποίο θα παραμείνει στον υπηρεσιακό
φάκελο», σύμφωνα και με την αριθμ. 381/2002 Γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, δεν αντίκειται στις νέες ρυθμίσεις.
Περαιτέρω, ως προς το δεύτερο ερώτημα, διευκρινίζεται ότι είναι σε
ισχύ οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.2690/1999, σύμφωνα
με τις οποίες «Γεγονότα ή στοιχεία που δεν αποδεικνύονται από το δελτίο
ταυτότητας ή από τα αντίστοιχα έγγραφα, αν ειδικές διατάξεις δεν ορίζουν
διαφορετικά, γίνονται δεκτά βάσει υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερομένου η
οποία διατυπώνεται σε προβλεπόμενο από τις σχετικές διατάξεις έντυπο».
Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια
έκαστης Υπηρεσίας να εφαρμόσει τη νέα ρύθμιση αναλογικά και στα ιδιωτικά
ημεδαπά και αλλοδαπά έγγραφα και να κάνει αποδεκτά τα απλά αντίγραφά
τους από το πρωτότυπο, χωρίς να έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από
δικηγόρο.
Άλλωστε, σύμφωνα και με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/
1-4-2014 σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ), η
υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, στο πλαίσιο μιας
διοικητικής ή άλλης διαδικασίας, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του
πολίτη ή της επιχείρησης, περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των
υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων, εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά με την
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή
πληροφορία.
Ο Γενικός Γραμματέας
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