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ΝΟΜΙΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 

Για να γίνει αποδεκτό ζνα αλλοδαπό δθμόςιο ζγγραφο από ελλθνικζσ δθμόςιεσ 

υπθρεςίεσ απαιτείται προηγουμζνωσ η νόμιμη κατά περίπτωςη επικφρωςή του.  

Η επικφρωςη προηγείται τησ επίςημησ μετάφραςήσ του από την Μεταφραςτική 

Τπηρεςία του Τπουργείου Εξωτερικών.  

Ειδικότερα: 

Α) εάν το αλλοδαπό δθμόςιο ζγγραφο ζχει εκδοκεί από Αρχι ςυμβαλλόμενθσ 

χώρασ ςτθ Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ του 1961, θ οποία ζχει κυρωκεί από τθν Ελλάδα με 

το Ν.1497/1984 (ΦΕΚ 108Α), ςφμφωνα με τθν υφιςτάμενθ ςυμβατικι υποχρζωςθ 

πρζπει να φζρει τθν επιςθμείωςθ apostille.  

Δείτε εδώ τα κράτη που ζχουν προςχωρήςει ςτην φμβαςη τησ Χάγησ. 
Δείτε εδώ τα αρμόδια όργανα κάθε κράτουσ, ςυμπεριλαμβανομζνησ τησ χώρασ 
μασ, για την επίθεςη τησ ςφραγίδασ Apostille. 
 

Στθν Αποκεντρωμζνη Διοίκηςησ Μακεδονίασ-Θράκησ θ επιςθμείωςθ χορθγείται 
από νόμιμα εξουςιοδοτθμζνουσ υπαλλιλουσ ςε ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ τθσ 
χωρικισ αρμοδιότθτασ μασ. 
 
Δείτε εδώ τα τοιχεία Επικοινωνίασ των αρμοδίων Τπηρεςιών τησ Α.Δ.Μ.Θ. ανά 
Περιφερειακή Ενότητα. 
Δείτε εδώ τα τοιχεία Επικοινωνίασ των αρμοδίων Τπηρεςιών των άλλων 
Αποκεντρωμζνων Διοικήςεων. 
  

Β) εάν το αλλοδαπό δθμόςιο ζγγραφο προζρχεται από Αρχζσ χωρών που μολονότι 

ζχουν προςχωριςει ςτθ Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ, θ χώρα μασ ζχει εκφράςει αντιρριςεισ 

ςτθν προςχώρθςθ τουσ αυτι και για όςο διάςτθμα δεν ζχουν αυτζσ αρκεί, δθλαδι: 

Κιργιηία, Μογγολία, Ουημπεκιςτάν, Περοφ και Τυνθςία, αυτό επικυρώνεται μόνο 

από το την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή.  

Αρμόδια Προξενεία είναι:  

1) Κιργιηία - Προξ. Γραφείο Πρεςβείασ Αςτανά (Καηακςτάν),  

2) Μογγολία - Προξ. Γραφείο Πρεςβείασ Πεκίνου,  

3) Ουημπεκιςτάν – Γενικό Προξενείο Μόςχασ,  

4) Περοφ - Προξ. Γραφείο Πρεςβείασ Λίμα και  

5) Τυνθςία - Προξ. Γραφείο Πρεςβείασ Τφνιδασ.  

 

https://www.hcch.net/en/states/hcch-members
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41
https://www.damt.gr/wp-content/uploads/2020/11/XAGI_ADMT.pdf
https://www.damt.gr/wp-content/uploads/2020/11/XAGI_alles_AD.pdf


 
 

Αποκεντρωμζνη Διοίκηςη Μακεδονίασ-Θράκησ-Νόμιμη Επικύρωςη Αλλοδαπών Εγγράφων 

Γ) εάν το αλλοδαπό δημόςιο ζγγραφο προζρχεται από Αρχζσ χώρασ που δεν είναι 

ςυμβαλλόμενη ςτη φμβαςη τησ Χάγησ ή πρόκειται για δημόςιο ζγγραφο που 

εξαιρείται ρητώσ από το κείμενο τησ φμβαςησ ωσ προσ την επίθεςη 

επιςημείωςησ apostille, (π.χ. ζγγραφα που εκδίδονται από Διπλωματικοφσ ι 

Προξενικοφσ πράκτορεσ, διοικθτικά ζγγραφα που ςχετίηονται άμεςα με εμπορικι ι 

τελωνειακι πράξθ), απαιτείται, προκειμζνου αυτό να γίνει αποδεκτό από 

ελληνικζσ δημόςιεσ υπηρεςίεσ, η προξενική επικφρωςή του. Πιο ςυγκεκριμζνα:  

1. Η προξενικι επικφρωςθ μπορεί να τεκεί ςε αλλοδαπό δθμόςιο ζγγραφο που 

εκδίδεται από Αρχζσ χώρασ μθ ςυμβαλλόμενθσ ςτθ Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ από τθν 

οικεία ελλθνικι προξενικι αρχι ςτθ χώρα προζλευςθσ, εφόςον ζχει προθγθκεί θ 

επικφρωςι του από το Υπουργείο Εξωτερικών τθσ χώρασ προζλευςθσ του 

εγγράφου. Εναλλακτικά, το αλλοδαπό δθμόςιο ζγγραφο μπορεί να επικυρωκεί από 

το Τμιμα Επικυρώςεων του ΚΕΠΠΑ του ΥΠ.ΕΞ. εφόςον μετά τθν επικφρωςι του από 

το Υπουργείο Εξωτερικών τθσ οικείασ χώρασ, επικυρωκεί από τθν Προξενικι Αρχι 

τθσ χώρασ αυτισ ςτθν Ελλάδα.  

Εξαίρεςη: Για ζγγραφα προζλευςθσ Αικιοπίασ, Αλγερίασ, Αφγανιςτάν, Γκάνασ, 

Ερυκραίασ, Ινδονθςίασ, Ιράκ, Ιράν, Κζνυασ, Λ.Δ. Κονγκό, Λιβφθσ, Μάλι, 

Μπαγκλαντζσ, Νιγθρίασ, Πακιςτάν, Σενεγάλθσ, Σουδάν, Σρι Λάνκα και Φιλιππινών η 

επικφρωςη γίνεται μόνο μζςω τησ αρμόδιασ ελληνικήσ προξενικήσ Αρχήσ.  

2. Ζγγραφο που εκδίδεται από Διπλωματικι ι Προξενικι Αρχι διαπιςτευμζνθ ςτθν 

Ελλάδα, ςτο πλαίςιο άςκθςθσ των προξενικών τθσ κακθκόντων, πρζπει να 

επικυρωκεί από το Τμιμα Επικυρώςεων του ΚΕΠΠΑ του ΥΠ.ΕΞ. ι λόγω εδαφικισ 

αρμοδιότθτασ από το αντίςτοιχο Γραφείο Επικυρώςεων ςτθν Υπθρεςία Διεκνών 

Σχζςεων (Y.ΔI.Σ.) Θεςςαλονίκθσ (Διοικθτιριο), εκτόσ των περιπτώςεων που το 

ζγγραφο απαλλάςςεται τθσ υποχρζωςθσ επικφρωςθσ λόγω διμεροφσ ι πολυμεροφσ 

ςυμβατικισ υποχρζωςθσ τθσ Ελλάδασ (π.χ. Σφμβαςθ του Λονδίνου του 1968 που 

κυρώκθκε με τον Ν. 844/1978).  

ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙ ΠΟΤ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΝ ΕΠΙΗΜΕ ΜΕΣΑΦΡΑΕΙ 

1. Η Μεταφραςτικι Υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικών (άρκρο 22 του Ν. 

3566/2007 - Α' 117 και άρκρο 6 του Ν. 3712/2008 - Α' 225)  

2. Ορκωτοί μεταφραςτζσ του Υπουργείου Εξωτερικών (μετά από τθν ζκδοςθ τθσ 

απόφαςθσ του Υπουργοφ Εξωτερικών για τθν ζναρξθ εφαρμογισ του νζου 

ςυςτιματοσ μετάφραςθσ, κατά τθν παρ. 2 του άρκρου 47 του Ν. 3712/2008  

3. Δικθγόροι (Κώδικασ Δικθγόρων, άρκρο 36/περ.γ του ν.4194/2013)  

4. Ζμμιςκεσ προξενικζσ αρχζσ (άρκρο 52/παρ.1ε του ν.3566/2007). Οι προξενικζσ 

αρχζσ διακρίνονται ςε ζμμιςκεσ, που διευκφνονται από υπαλλιλουσ του 

Διπλωματικοφ Κλάδου και ςε άμιςκεσ που διευκφνονται από επίτιμουσ υπαλλιλουσ 

(άρκρο 50/παρ.3 του ν.3566/2007  
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5. Πτυχιοφχοι μεταφραςτζσ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου (α.Ν.Σ.Κ 495/2004- Οι 

μεταφράςεισ των πτυχιοφχων μεταφραςτών του Ιονίου Πανεπιςτθμίου δεν είναι 

υποχρεωτικά αποδεκτζσ από τθ Διοίκθςθ και δεν αποτελοφν ζγγραφα προερχόμενα 

από Διοικθτικι Αρχι και β. με τθν αρικ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22.3.2005 εγκφκλιο του 

Υφυπουργοφ Εςωτερικών, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, ςφμφωνα με τθν 

οποία εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Διοίκθςθσ να δζχεται ι όχι τισ εν 

λόγω μεταφράςεισ.  

Tα κριτιρια που υιοκετοφν οι Διοικθτικζσ Αρχζσ, ςυνεπώσ και οι Υπθρεςίεσ τθσ 

Γ.Γ.Δ.Ε. για τθν άςκθςθ τθσ διακριτικισ τουσ ευχζρειασ, προςδιορίηονται από τισ 

ίδιεσ, κακόςον κάκε Διοικθτικι Αρχι ζχει τισ ιδιαιτερότθτζσ τθσ και τισ δικζσ τθσ 

προτεραιότθτεσ, ςτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων τθσ). 

 

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΣΕΡΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΕΠΙΚΤΡΩΗ 

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΠΙΗΜΕΙΩΗ ΣΗ ΦΡΑΓΙΔΑ ΣΗ ΧΑΓΗ 

ΕΠΙΚΕΦΘΕΙΣΕ ΣΗΝ ΑΝΣΙΣΟΙΧΗ ΕΛΙΔΑ ΣΗ Α.Δ.Μ.Θ 

https://www.m-t.gov.gr/apostille_main/ 

 

https://www.m-t.gov.gr/apostille_main/

