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ΘΕΜΑ: «Επικύρωση αντιγράφων των τίτλων σπουδών οποιασδήποτε βαθμίδας  
                 ιδιωτικής εκπαίδευσης».    
 
 
Σχετ. Εγκ. : 57/2005 
 
 
       Σας κοινοποιούμε το με αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.29684/5-11-2008 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και τη με αριθ. πρωτ. 
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/27928/13-10-2008 (ΦΕΚ 2171/τ.Β΄/22-10-2008) Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και θέτουμε 
υπόψη σας τα εξής:  
       Σύμφωνα με την εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση, τα αντίγραφα των 
τίτλων σπουδών που απονέμονται από όλες τις βαθμίδες της ιδιωτικής 
εκπαίδευσης, μετά την επικύρωσή τους από τις οικείες Περιφερειακές 
Διευθύνσεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επικυρώνονται από όλες τις 
Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Ε.Π., επομένως και από τις μονάδες μας, χωρίς να 
απαιτείται προηγούμενα η επικύρωσή τους από δικηγόρο. 
       Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το αρ. 16 του Ν. 3345/2005 (σχετική η εγκύκλιος 
57/2005), τα αντίγραφα των ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον επικυρωθούν από δικηγόρο 
ή δημόσια αρχή, στη συνέχεια επικυρώνονται από όλες τις Διοικητικές Αρχές και τα 
Κ.Ε.Π.. 
       Με την κοινοποιούμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση, εξαιρούνται από τη 
ρύθμιση αυτή τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που απονέμονται από όλες τις 
βαθμίδες εκπαίδευσης ιδιωτικών φορέων. Η διεκπεραίωση όμως αυτής της 
διαδικασίας από τις Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Ε.Π.  δεν καταργεί το δικαίωμα των 
πολιτών να προσέρχονται και στους δικηγόρους για την εν λόγω διαδικασία 
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δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 52 του Ν.Δ. 3026/54 
«Κώδικας Περί Δικηγόρων», ο Δικηγόρος έχει τέτοιο δικαίωμα. 
       Τέλος, για την ταχύτερη, αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη, 
παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω αναφερομένων. 
 
Συν. φύλλα: 4 
 
 
 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                        Η        ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
                                                                       Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Η Προϊσταμένη του Τμήματος 
Γραμματειακής Υποστήριξης και                   ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
Διοικητικής Μέριμνας 
                                                                         
ΡΟΥΜΠΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 
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Αθήνα,  5  Νοεμβρίου 2008.  
Αρ. Πρωτ.  
∆ΙΣΚΠΟ /Φ.15/οικ. 29684 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ: 
Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών 
 
 

 
ΘΕΜΑ: "Επικύρωση αντιγράφων των τίτλων σπουδών οποιασδήποτε 

βαθμίδας ιδιωτικής εκπαίδευσης" 
 
 

Το Υπουργείο Εσωτερικών / Γενική Γραμματεία ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης συγκέντρωσε και κατέγραψε ερωτήματα που 
υποβλήθηκαν, εγγράφως και προφορικά, ιδίως από Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (ΚΕΠ) καθώς και παράπονα από πολίτες, σχετικά με την επικύρωση 
αντιγράφων των τίτλων σπουδών που απονέμονται από όλες τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης ιδιωτικών φορέων (ιδιωτικά έγγραφα).  

 
Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα αυτά και στο πλαίσιο των 

προσπαθειών της για την ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και χωρίς κόστος 
εξυπηρέτηση του πολίτη στις καθημερινές συναλλαγές του με τη ∆ιοίκηση, 
αξιοποίησε τη δυνατότητα που παρέχουν οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 16 
του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/τ. Α΄/16-6-2005), για την εξαίρεση εγγράφων από 
τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και ανέλαβε 
την πρωτοβουλία για την έκδοση σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.  

 
Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εσωτερικών προέβη στην έκδοση της αριθμ. 

πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.15/27928/13-10-2008 Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 2171/τ.Β΄/22-10-2008.  

 
. / . 
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Ειδικότερα, η εν λόγω Κ.Υ.Α. ορίζει ότι τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών 

που απονέμονται από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ιδιωτικών φορέων, μετά 
την επικύρωσή τους από τις οικείες Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, επικυρώνονται από όλες τις ∆ιοικητικές Αρχές 
και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), χωρίς να απαιτείται προσθέτως 
η επικύρωσή τους από δικηγόρο.  

 
Άμεση συνέπεια της ρύθμισης αυτής είναι η ευελιξία στη διαδικασία της 

επικύρωσης αντιγράφων των εν λόγω ιδιωτικών εγγράφων και αποδοτικότερη 
∆ημόσια ∆ιοίκηση, χωρίς κόστος για τον πολίτη. 
 

Είναι προφανές ότι η επικύρωση αντιγράφων των εγγράφων αυτών, από 
όλες τις ∆ιοικητικές Αρχές και τα ΚΕΠ δεν καταργεί το δικαίωμα των πολιτών 
να προσέρχονται και στους δικηγόρους για τη διεκπεραίωση της εν λόγω 
διαδικασίας, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 52 
του Ν.∆. 3026/1954 «Κώδικας περί ∆ικηγόρων», «ο ∆ικηγόρος έχει δικαίωμα να 
εκδίδη επικεκυρωμένα υπ΄ αυτού αντίγραφα των παρ΄ αυτώ υπαρχόντων παντός 
είδους εγγράφων, ως υπεύθυνος περί της ακρίβειας αυτών». 

 
  Κατόπιν των ανωτέρω, οι ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού των Υπουργείων, 
καθώς και οι ∆ιευθύνσεις ∆ιοίκησης των Περιφερειών, καλούνται να 
γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή στους φορείς του δημοσίου τομέα που 
εποπτεύουν, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της 
περιοχής της Περιφέρειας. 

 
Επίσης, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων παρακαλείται 

να κοινοποιήσει την παρούσα εγκύκλιο σε όλες τις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Χώρας. 

 
  Τέλος, επισημαίνεται η υποχρέωση των ∆ιοικητικών Αρχών και των ΚΕΠ 
της Χώρας για την πιστή εφαρμογή της εν λόγω εγκυκλίου, δεδομένου ότι κοινός 
στόχος όλων των δημοσίων υπηρεσιών είναι η καλύτερη και αποτελεσματικότερη 
εξυπηρέτηση των πολιτών και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης τους στη ∆ημόσια 
∆ιοίκηση.     

 
 

. / . 
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Η εγκύκλιος έχει καταχωρηθεί στο δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας μας -

www.gspa.gr-, στη διαδρομή: ∆ημόσια ∆ιοίκηση/ Σχέσεις Κράτους-Πολίτη 
/ Επικύρωση Αντιγράφων Εγγράφων. 

 
Η ∆ιεύθυνση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη της Γενικής Γραμματείας 

∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης παραμένει στη διάθεσή 
σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία. 

 
 

    Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 

   ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ 
 

 
  
 

http://www.gspa.gr-/
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/27928 (1)
Εξαίρεση ιδιωτικών εγγράφων από τις ρυθμίσεις που 

αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 16 του 

ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α΄/2005) «Οικονομικά θέματα 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών 
θεμάτων», με τις οποίες συμπληρώθηκαν οι διατάξεις 
της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 
45/Α΄/1999).

2. Τους ειδικούς λόγους που επιβάλλουν την εξαίρεση 
εγγράφων, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από τις ρυθμίσεις 
που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, 
οι οποίοι συνίστανται στην ταχύτερη και χωρίς κόστος 
εξυπηρέτηση των πολιτών στις καθημερινές συναλλα−
γές τους με τη Διοίκηση. 

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/
Β΄/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 
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Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο 
Νάκο». 

4. Την υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 (ΦΕΚ 1944/Β΄/1.10.2007) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων». 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Αντίγραφα των τίτλων σπουδών που απονέμονται 
από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ιδιωτικών φορέων, 
μετά την επικύρωσή τους από τις οικείες Περιφερειακές 
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, επικυρώνονται από όλες τις Διοικητικές Αρχές 
και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2008 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

    Ö 
(2)

 Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών ΝΙΚΔΗΜΑ
ΤΕΟΥΤΑ συζ. ΘΑΝΑΣ κ.λπ…

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 1. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 75074/54664/16.10.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
1.10.1999 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής ΝΙΚΔΗΜΑ ΤΕΟΥΤΑ συζ. ΘΑΝΑΣ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 76503/54258/16.10.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 8.11.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΠΑΠΠΑ ΠΕΤΡΟΥ του ΝΑΣΙΟΥ και
β) ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ συζ. ΠΕΤΡΟΥ, για την απόκτη−

ση της Ελληνικής ιθαγένειας. 
3. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 84085/47632/16.10.2008 από−

φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
από 31.1.2000 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής ΠΑΠΙΓΓΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ συζ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 85758/51797/16.10.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
από 17.3.2000 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού ΓΙΩΡΓΑΚΗ ΧΡΗΣΤΑΚΗ του ΜΙΧΑΛΗ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

5. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 89281/41468/16.10.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 15.9.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΠΑΠΠΑ ΑΧΙΛΛΕΑ του ΒΑΓΓΕΛΗ και
β) ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ συζ. ΑΧΙΛΛΕΑ, για την από−

κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 
6. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 99197/50565/16.10.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 30.10.2002 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΤΑΤΑ ΕΛΙΟΝΑ του ΣΑΒΟ και 
β) ΤΑΤΑ ΡΕΝΑΤΟ του ΣΑΒΟ, για την απόκτηση της 

Ελληνικής ιθαγένειας. 
7. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 105335/39505/16.10.2008 από−

φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 19.9.2003 και 30.1.2004 αιτήσεις πολιτογράφησης 
των ομογενών αλλοδαπών:

α) ΜΑΡΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ,
β) ΜΑΡΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑΣ συζ. ΓΡΗΓΟΡΗ και
γ) ΜΑΡΤΟΥ ΕΛΕΝΑΣ του ΓΡΗΓΟΡΗ, για την απόκτηση 

της Ελληνικής ιθαγένειας. 
8. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 114295/54516/16.10.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
16.2.2007 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού ΚΑΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΣΤΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας. 

9. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 114310/54518/16.10.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
16.2.2007 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού ΚΑΛΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΚΩΣΤΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας. 

10. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 114571/57512/16.10.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
4.7.2007 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού ΜΕΤΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ του ΚΩΤΣΟΥ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας. 

11. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 114573/57510/16.10.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
από 4.7.2007 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής ΜΕΤΣΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑΣ του ΑΝΤΩΝΗ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

12. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 114659/53754/16.10.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
από 19.12.2006 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής ΑΜΠΑΖΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑΣ συζ. ΘΩΜΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

    Ö 
(3)

 Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπής ΚΑΤΤΗ
ΑΝΝΑΣ του ΓΙΑΝΝΗ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. Φ. 108825/51071/16.10.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
27.9.2005 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ−
λοδαπής ΚΑΤΤΗ ΑΝΝΑΣ του ΓΙΑΝΝΗ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

Ö
(4)

    Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών ΙΟΡΑΝΙΔΗ
ΖΟΡΙΤΣΑ συζ. ΙΟΡΔΑΝΗ κ.λπ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  1. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 83029/55847/16.10.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών γίνεται δεκτή η 
από 13.6.2000 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής ΙΟΡΑΝΙΔΗ ΖΟΡΙΤΣΑ συζ. ΙΟΡΔΑΝΗ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
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