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Θέμα: «Περί της υποχρέωσης των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής των πολιτών»

Περίληψη
 Αφορά στην ορθή εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), όπως ισχύουν. Οι
ως άνω διατάξεις ρυθμίζουν τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και εφαρμόζονται από
όλες τις διοικητικές αρχές, επομένως και από τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Σκοπός  της  είναι  η  υπόμνηση  της  αυτονόητης  υποχρέωσης  των  Υπηρεσιών  της  ΑΑΔΕ  να
βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής των πολιτών  στις  περιπτώσεις  που προσέρχονται  σε
αυτές, για τη διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας. 

1.-  Με αφορμή ερωτήματα υπαλλήλων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και πολιτών, που αφορούν στο
παραπάνω σε  περίληψη θέμα,  κατά τον  τομέα των  αρμοδιοτήτων  μας,  υπενθυμίζουμε  τις
παρακάτω διατάξεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών:
α) Του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), όπως ισχύει,
σύμφωνα με τις οποίες «Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου γίνεται,
από  οποιαδήποτε  διοικητική  αρχή  ή  από  τα  Κ.Ε.Π.,  βάσει  του  δελτίου  ταυτότητας  ή  των
αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3». 
Επίσης,  με  τις  διατάξεις  του  τρίτου  εδαφίου  της  ίδιας  παραγράφου,  ορίζεται  ότι  «Στις
περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου,
αρκεί, κατά περίπτωση, η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή η εγκεκριμένη ηλεκτρονική
σφραγίδα του ενδιαφερομένου, εφόσον το έγγραφο διακινείται ηλεκτρονικά». Σχετικό για το
θέμα αυτό, είναι και το αριθ. Δ.ΟΡΓ.Δ 1054856 ΕΞ 2020/19.5.2020 έγγραφό μας.
β) Των παρ.  5 και  7 του Άρθρου τριακοστού όγδοου του Μέρους Ζ’  του Άρθρου 1 του ν.
4690/2020 (Α’  104),  με τις οποίες ορίζεται  ότι  η υπεύθυνη δήλωση και η  εξουσιοδότηση,
αντίστοιχα, που συντάσσονται  μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας  Διοίκησης
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(gov.gr) έχουν  την  ίδια  ισχύ,  τόσο στην  ηλεκτρονική  όσο  και  στην  έντυπη  μορφή τους,  με
έγγραφο που φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45).
Σχετικό για το θέμα αυτό είναι και το αριθ. Δ.ΟΡΓ.Δ 1064007 ΕΞ 2020/5.6.2020 έγγραφό
μας.

2.- Με τις προαναφερθείσες διατάξεις δίδεται η δυνατότητα στους πολίτες:
α) να  υποβάλλουν  έγγραφα  με  εγκεκριμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  με  εγκεκριμένη
ηλεκτρονική σφραγίδα,
β) να εκδίδουν ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση ή ηλεκτρονική εξουσιοδότηση, 
γ) να βεβαιώνουν  το  γνήσιο  της υπογραφής τους σε  κάθε   διοικητική  αρχή ή  στα Κ.Ε.Π.,
επομένως  και  στις  Υπηρεσίες  της  ΑΑΔΕ.  Για  τον  ορισμό  των  υπαλλήλων,  που  είναι
επιφορτισμένοι  με  τη  διεκπεραίωση  της  διαδικασίας  της  βεβαίωσης  του  γνησίου  της
υπογραφής, έχουν δοθεί  αναλυτικές οδηγίες με τα αριθ.  1069539/775/0006Δ/27.7.2006
και  1003515/22/0006Δ/11.1.2000 έγγραφά μας.  Επίσης,  αναλυτικές  οδηγίες  για  το ίδιο
θέμα περιλαμβάνονται και στον «Κανονισμό Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών» (σελ. 80-81).

3.- Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι συνιστά αυτονόητη υποχρέωση των Υπηρεσιών της
ΑΑΔΕ, όταν οι πολίτες προσέρχονται σε αυτές, για να βεβαιώσουν το γνήσιο της υπογραφής
τους, κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, να
διεκπεραιώνουν τη συγκεκριμένη διαδικασία,  είτε στην περίπτωση που το έγγραφο, επί του
οποίου τίθεται η επισημειωματική πράξη πρέπει να υποβληθεί στην Υπηρεσία, από την οποία
ζητά ο πολίτης τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του,  είτε στην περίπτωση που το
έγγραφο πρέπει να υποβληθεί σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια Υπηρεσία ή φορέα.

4.- Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν
γνώση του παρόντος εγγράφου όλοι οι υπάλληλοι αυτών για την ορθή εφαρμογή του.

      ΜΕ ΕΝΤΟΛΉ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 
          Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

                    

                           ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΚΑΛΙΔΗΣ

Συνημμένα: Τα αναφερθέντα στο κείμενο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Αποδέκτες  Α, Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ του Πίνακα Διανομής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Περιοδικό  Φορολογική  Επιθεώρηση  (με  την  παράκληση  να  δημοσιευτεί  και  να  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα
www  .  poedoy  .  gr  )

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Διοικητή 
2. Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων 
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3. Διευθύνσεις:  α)  Διεύθυνση  Στρατηγικής  Τεχνολογιών  Πληροφορικής  (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.)  της  Γενικής  Διεύθυνσης
Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.)  (με  την  παράκληση  να  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  www.aade.gr,
ύστερα από προηγούμενη επικοινωνία και συνεννόηση με το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών
Δράσεων και Επικοινωνίας και στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη αυτής) και                              
β) Οργάνωσης (Δ.ΟΡΓ.) - Τμήματα Δ’, Γ’, Α’, Β’
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