ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΣΗ ΦΡΑΓΙΔΑ ΣΗ ΥΑΓΗ
(APOSTILLE)
Η ζθξαγίδα ηεο Υάγεο ρνξεγείηαη ζε πξωηόηππα δεκόζηα
έγγξαθα, ή ζε αθξηβή αληίγξαθα ηεο εθδνύζαο αξρήο ηα νπνία
έρνπλ ηζρύ πξωηνηύπνπ (εγθύθιηνο Υπ. Δζωη. ππ’ αξηζκ. 47302/2608-2008).
Απηό ζεκαίλεη όηη:


Η ζθξαγίδα Φάγεο ΔΕΝ ρνξεγείηαη ζε απιά θωηναληίγξαθα.



Η ζθξαγίδα Φάγεο ΔΕΝ ρνξεγείηαη ζε έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ
παξαιεθζεί κέζω ηειενκνηνηππίαο θαη έρνπλ ζεωξεζεί από
ΚΔΠ, δηθεγόξνπο, αζηπλνκηθά ηκήκαηα, ή άιιεο δεκόζηεο
ππεξεζίεο. Τα έγγξαθα απηά ζα πξέπεη λα είλαη απνθιεηζηηθά
θαη κόλν ζεωξεκέλα από ηελ εθδνύζα αξρή θαη λα θέξνπλ
πξωηόηππε ππνγξαθή θαη όρη ηππνπνηεκέλε (π.ρ. ζαξωηήο).



Η ζθξαγίδα Φάγεο ΔΕΝ ρνξεγείηαη ζε έγγξαθα πνπ έρνπλ
ιεθζεί κέζω ηειενκνηνηππίαο, δειαδή κέζω FAX, νύηε ζε
έγγξαθα πνπ έρνπλ ιεθζεί κέζω ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ
θαη ελ ζπλερεία εθηππωζεί (εγθύθιηνο Υπ. Δζωη. ππ’ αξηζκ.
47302/26-08-2008).



Η Σθξαγίδα ηεο Φάγεο πξνεγείηαη ηεο Μεηάθξαζεωο.

Οη
αξκόδηνη
ππάιιεινη
ηεο
Απνθεληξωκέλεο
Δηνίθεζεο
Θεζζαιίαο - ηεξεάο Ειιάδαο, ρνξεγνύλ ηελ Apostille ζηηο
αθόινπζεο πεξηπηώζεηο εγγξάθωλ θαη κε ηηο αλαθεξόκελεο
πξνϋπνζέζεηο:


Οη ιεμηαξρηθέο πξάμεηο γελλήζεωο, γάκνπ θαη ηα
πηζηνπνηεηηθά γελλήζεωο πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί εληόο ηνπ
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξνθεηκέλνπ λα επηθπξωζνύλ κε ηε
Σθξαγίδα ηεο Φάγεο.



Όζνλ αθνξά ηα ηδηωηηθά έγγξαθα, πξέπεη λα ζεωξεζεί ην
γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ ππνγξάθνληνο ην έγγξαθν από
δεκόζηα δηνηθεηηθή αξρή πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί ε Σθξαγίδα
ηεο Φάγεο. Σηηο πεξηπηώζεηο βεβαίωζεο όρη κόλν ηνπ γλεζίνπ ηεο
ππνγξαθήο, αιιά θαη ηεο ηδηόηεηαο ηωλ ππνγξαθόληωλ έγγξαθα
εηαηξεηώλ (π.ρ. ωο εθπξόζωπνο, ωο Πξόεδξνο, ωο δηεπζύλωλ
ζύκβνπινο, θ.α.) ζα πξέπεη νη ελδηαθεξόκελνη λα πξνζθνκίδνπλ
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ζηελ αξκόδηα γηα ηε ρνξήγεζε επηζεκείωζεο ππεξεζία βεβαίωζε
θαηαρώξηζεο ηωλ αλαγθαίωλ - ππνρξεωηηθώλ ηζρπόληωλ ζηνηρείωλ
γηα ηε βεβαίωζε ηεο ηδηόηεηαο κε ηελ νπνία ππνγξάθνπλ. Σηηο
πεξηπηώζεηο ηωλ αληίγξάθωλ πξαθηηθώλ Δ.. εηαηξεηώλ πνπ
εδξεύνπλ ζηελ Θεζζαιία ή ηε Σηεξεά Διιάδα, ηα εθδίδεη ν
Πξόεδξνο ηεο Δηαηξίαο πνπ πξνθύπηεη από ην Φ.Δ.Κ.
εθπξνζώπεζεο ή όπνηνο άιινο λνκηκνπνηείηαη από ην θαηαζηαηηθό
ηεο Δηαηξίαο, ζςνίζηαηαι και η επίδειξη ανηιγπάθος καηαζηαηικού
ηηρ εηαιπείαρ, όηαν εκδίδεηαι ανηίγπαθο ππακηικού πλην ηος
Πποέδπος, π.σ. Διεςθύνων Σύμβοςλορ.


Σα έγγξαθα ηωλ Δ.Ο.Τ. εθόζνλ έρνπλ εθδνζεί ή έρνπλ γίλεη
αθξηβή αληίγξαθα από ηελ νηθεία Γ.Ο.Υ επηζεκεηώλνληαη κε ηε
Σθξαγίδα ηεο Φάγεο από ηελ αληίζηνηρε Γ/λζε ηεο νηθείαο
Απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο, ζηελ νπνία αλήθεη ε Γ.Ο.Υ.



Τα έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηελ Ειιεληθή Αζηπλνκία
(Γηαβαηήξηα, Γειηία Ταπηνηήηωλ, ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ζε
ηδηωηηθό έγγξαθν, θ.α.) πξέπεη πξώηα λα επηθπξωζνύλ από ηνλ
Γηνηθεηή ηνπ αζηπλνκηθνύ ηκήκαηνο από ην νπνίν έρνπλ εθδνζεί θη
έπεηηα από ηνλ Αζηπλνκηθό Γηεπζπληή ή Αζηπλνκηθό Υπνδηεπζπληή
ή Ταμίαξρν ηεο αληίζηνηρεο Αζηπλνκηθήο Γ/λζεο πξνθεηκέλνπ λα
ρνξεγεζεί ε επηζεκείωζε ηεο Σύκβαζεο ηεο Φάγεο.



ηα εθθιεζηαζηηθά έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηηο
επηκέξνπο Μεηξνπόιεηο ή ηελ Αξρηεπηζθνπή
ρνξεγείηαη ε
επηζεκείωζε ηεο Σύκβαζεο ηεο Φάγεο από ηελ αξκόδηα Γ/λζε ηεο
Απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο - Σηεξεάο Διιάδαο. Τα
δηαδεπθηήξηα επηθπξώλνληαη κε ηε Σθξαγίδα ηεο Φάγεο
αλεμάξηεηα από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο.



Έγγξαθα ζρνιείωλ, π.ρ. απνδεηθηηθά απνιύζεωο, έιεγρνη
πξνόδνπ, βεβαηώζεηο, θ.α. είηε ηα πξωηόηππα, είηε αληίγξαθα από
ηνλ Γηεπζπληή ηνπ νηθείνπ ζρνιείνπ, πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ζην
αληίζηνηρν γξαθείν Πξωηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
πνπ αλήθνπλ, λα ζεωξείηαη από ηνλ Πξνϊζηάκελν ή ηνλ
αλαπιεξωηή ηνπ ην γλήζην ππνγξαθήο ηνπ Γηεπζπληή θαη θαηόπηλ
ν ελδηαθεξόκελνο λα ηα απεπζύλεη ζηελ αξκόδηα γηα ηελ
ρνξήγεζε ηεο επηζεκείωζεο ππεξεζία. Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο
Απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο - Σηεξεάο Διιάδαο είλαη
αξκόδηνο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο επηζεκείωζεο θαη γηα ηα ακηγή
ειιεληθά ζρνιεία ηνπ εμωηεξηθνύ, ηα νπνία είλαη ζηελ επζύλε ηνπ
Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάηωλ θαη
δηέπνληαη από ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία θαη ηα αλαιπηηθά
πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκόδνληαη ζηα ειιεληθά δεκόζηα ζρνιεία
ηεο εκεδαπήο θαη ηα νπνία είλαη αλαγλωξηζκέλα από ην Υπνπξγείν
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Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάηωλ, εθόζνλ έρνπλ
ζεωξεζεί από ην ζπληνληζηή εθπαίδεπζεο ηεο ρώξαο από ηελ
νπνία πξνέξρνληαη.


Έγγξαθα ηνπ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΕΑΛΙΑ, ηνπ Σ.Ε.Ι.
Λάξηζαο θαη Λακίαο: πξέπεη λα θέξνπλ ππνγξαθή ηνπ Πξνέδξνπ
ηνπ εθάζηνηε ηκήκαηνο ή ζρνιήο ή ηωλ ππαιιήιωλ πνπ έρνπλ
δηθαίωκα επηθύξωζεο γηα ην εμωηεξηθό θαη ελ ζπλερεία ρνξεγείηαη
ζε απηά ε ζθξαγίδα Φάγεο από ηελ Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε
Θεζζαιίαο - Σηεξεάο Διιάδαο.



Σηα μελόγιωζζα δεκόζηα ή ηδηωηηθά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη από
Διιεληθέο Αξρέο ή επηθπξώλεηαη ην γλήζην ππνγξαθήο ηνπ
ππνγξάθνληα
απηά,
πξέπεη
απαξαίηεηα
λα
ππάξρεη
επηζπλαπηόκελε ειιεληθή κεηάθξαζε, είηε από ην Υπνπξγείν
Δμωηεξηθώλ, είηε από Γηθεγόξν, έηζη ώζηε λα επηθπξωζνύλ κε ηε
Σθξαγίδα ηεο Φάγεο.



Σηηο επηδόζεηο Δηθνγξάθωλ πξέπεη λα επηθπξωζεί ε ππνγξαθή
ηνπ ππνγξάθνληνο δηθεγόξνπ από ηνλ Πξόεδξν ηνπ νηθείνπ
Γηθεγνξηθνύ Σπιιόγνπ θαη κεηά λα κπεη ε Σθξαγίδα ηεο Φάγεο,
εθόζνλ έρεη πξνεγεζεί ε ρνξήγεζε ηεο επηζεκείωζεο ζην
Γηθόγξαθν από ην νηθείν Πξωηνδηθείν.



Πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί ε Σθξαγίδα ηεο Φάγεο ζε έγγξαθα από
λνζνθνκεία:
o Τα έγγξαθα από δεκόζηα λνζνθνκεία πξέπεη λα
επηθπξώλνληαη πξώηα από ηνλ πξνϊζηάκελν ηεο Γ/λζεο
Γηνηθεηηθνύ ή ηνλ Γ/ληε ηνπ Ννζνθνκείνπ.
o Τα έγγξαθα από παλεπηζηεκηαθά θαη ζηξαηηωηηθά
λνζνθνκεία πξέπεη λα επηθπξώλνληαη πξώηα από ηε
Γξακκαηεία ηνπ εθάζηνηε παλεπηζηεκηαθνύ ή ζηξαηηωηηθνύ
λνζνθνκείνπ αληίζηνηρα.
o Σηα έγγξαθα από ηδηωηηθά λνζνθνκεία πξέπεη λα
επηθπξώλεηαη ην γλήζην ππνγξαθήο ηνπ εθάζηνηε γηαηξνύ
από ηνλ νηθείν Ιαηξηθό Σύιινγν. Σε έγγξαθα από ηδηώηε
γηαηξό αθνινπζείηαη επίζεο ε αλωηέξω δηαδηθαζία.



Έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηαηξνδηθαζηή Λάξηζαο ή Λακίαο,
ζεωξνύληαη από ηελ γξακκαηεία ηεο ηαηξνδηθαζηηθήο ππεξεζίαο
Λάξηζαο (Σθαξιάηνπ Σνύηζνπ 3, ηει. 2410-549815) ή ηεο
ηαηξνδηθαζηηθήο ππεξεζίαο Λακίαο (Παπαζηνπνύινπ ηέξκα Γεληθό
Ννζνθνκείν Λακίαο, ηει. 22310-63264 ) αληίζηνηρα.



Τα έγγξαθα από ππεξεζίεο ηνπ ΙΚΑ, απαηηείηαη λα έρνπλ εθδνζεί ή
λα έρνπλ επηθπξωζεί ωο αθξηβή αληίγξαθα από ηνλ αξκόδην
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ππάιιειν ηνπ ηνπηθνύ ππνθαηαζηήκαηνο ΙΚΑ (νη αξκόδηνη
ππάιιεινη έρνπλ ζηείιεη ππεξεζηαθά ζηελ αξκόδηα γηα ηελ
ρνξήγεζε ηεο επηζεκείωζεο αξρή, ην δείγκα ηεο ππνγξαθήο
ηνπο).


Τα έγγξαθα από ηνλ Ο.Α.Ε.Δ. επηθπξώλνληαη πξώηα από ηε
Γηνίθεζε ηνπ Ο.Α.Δ.Γ.



Σε πεξηπηώζεηο ηδηωηηθώλ ζπκθωλεηηθώλ ζύκθωλα κε άξζξν 8
παξ. 16 ηνπ Ν. 1882/23-4-1990 ΦΔΚ 43Α΄ ζα πξέπεη λα
πξνζθνκίδνληαη ζηελ ππεξεζία καο αθξηβή αληίγξαθα από ηελ
αξκόδηα Γ.Ο.Υ ζηελ νπνία έρνπλ θαηαηεζεί. Δμαίξεζε απνηεινύλ
ηα ζπκθωλεηηθά ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην άξζξν 27 παξ 6 ηνπ Ν
2682/8-2-1999
ΦΔΚ
16Α΄,
ηα
νπνία
πξνθεηκέλνπ
λα
επηζεκεηωζνύλ κε ηελ Σθξαγίδα ηεο Φάγεο ζα πξέπεη λα ηεξεζεί ε
δηαδηθαζία βεβαίωζεο ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο ηωλ άξζξωλ 11 & 3
ηνπ Ν 2690/1999.



Σε ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ζηελ
Υπεξεζία καο αθξηβή αληίγξαθα όζωλ εμ απηώλ έρνπλ θαηαηεζεί
από ηνλ αξκόδην θνξέα. Γηα όζεο ζπκβάζεηο δελ πξνβιέπεηαη ε
θαηάζεζή ηνπο απαηηείηαη ε βεβαίωζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο θαη
ηωλ δύν ζπκβαιινκέλωλ κεξώλ από δεκόζηα αξρή.



Σηελ πεξίπηωζε ηωλ εγγξάθωλ ηωλ δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ
(ηδηωηώλ) πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί επηθύξωζε από ηνλ Πξόεδξν
ηωλ δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ.

Πεξηπηώζεηο όπνπ ε Απνθεληξωκέλε Δηνίθεζε Θεζζαιίαο ηεξεάο Ειιάδαο δελ κπνξεί λα ρνξεγήζεη ηε θξαγίδα ηεο
Υάγεο:


Σε έγγξαθα εηαηξηώλ πνπ εδξεύνπλ ζην εμωηεξηθό δελ
ρνξεγείηαη ε Σθξαγίδα ηεο Φάγεο από ηηο ειιεληθέο δηνηθεηηθέο
αξρέο θαζόζνλ ηα λνκηκνπνηεηηθά ηνπο ζηνηρεία δελ είλαη
δπλαηόλ λα ειεγρζνύλ από απηέο (άξζξν 11, ζε ζπλδπαζκό κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 4 ηνπ Ν 2690/1999). Γηα λα
ρνξεγεζεί ε Σθξαγίδα ηεο Φάγεο ζε έγγξαθα εηαηξηώλ
εμωηεξηθνύ, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζε
ζπκβνιαηνγξάθν νπόηε κεηά λα ηίζεηαη ζηα ζπκβνιαηνγξαθηθά
έγγξαθα, ωο δηθαζηηθήο θύζεωο έγγξαθα, ε Σθξαγίδα ηεο Φάγεο
από ην νηθείν Πξωηνδηθείν ηεο πεξηθέξεηαο όπνπ εδξεύεη ε
εθδνύζα αξρή (άξζξν 2 ηνπ Ν. 1497/1984, ΦΔΚ Α΄ 188/27-111984).
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Τα Φ.Ε.Κ., πξέπεη πξώηα λα γίλνπλ αθξηβή αληίγξαθα από ηε
Γ/λζε Δζληθνύ Τππνγξαθείνπ ηνπ ΥΠ.ΔΣ. (Καπνδηζηξίνπ 34, Τει.
210 5279178) θαη ελ ζπλερεία ρνξεγείηαη ζε απηά ε ζθξαγίδα
Φάγεο από ηελ Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο.



Τα έγγξαθα από ην Τπνπξγείν Δηθαηνζύλεο (Πνηληθά Μεηξώα
γηα Έιιελεο πνπ έρνπλ γελλεζεί ζην εμωηεξηθό ή αιινδαπνύο)
επηθπξώλνληαη κε ην Apostille από ηελ Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε
Αηηηθήο.



Έγγξαθα ηδηωηηθώλ θαη δεκνζίωλ ΙΕΚ: επηθπξώλνληαη από
ηνλ Δ.Ο.Π.Π. (Δζληθό Οξγαληζκό Πηζηνπνίεζεο Πξνζόληωλ, πνπ
αληηθαηέζηεζε ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ.) ηνπ Υπ. Γηά Βίνπ Μάζεζεο, ζηελ
Αζήλα, θαη ελ ζπλερεία ρνξεγείηαη ζε απηά ε ζθξαγίδα Φάγεο
από ηελ Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο.

Οη
αξκόδηνη
ππάιιεινη
ηεο
Απνθεληξωκέλεο
Δηνίθεζεο
Θεζζαιίαο - ηεξεάο Ειιάδαο, ρνξεγνύλ ηελ επηζεκείωζε ηεο
ύκβαζεο ηεο Υάγεο ζε όια ηα δεκόζηα έγγξαθα ΕΚΣΟ από:


Τα δηθαζηηθά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη από ην Πξωηνδηθείν, ην
Δηξελνδηθείν, ην Πηαηζκαηνδηθείν θαη από ηνλ Άξεην Πάγν, ηα νπνία
επηζεκεηώλνληαη από ην Πξωηνδηθείν. Γηα λα ρνξεγεζεί ε
επηζεκείωζε
ζηα
δηθαζηηθά
έγγξαθα
Δηξελνδηθείνπ,
Πηαηζκαηνδηθείνπ θαη Αξείνπ Πάγνπ ρξεηάδεηαη λα βεβαηωζεί ην
γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ γξακκαηέα ηνπ εθάζηνηε δηθαζηεξίνπ
από ηνλ αληίζηνηρν Πξνϊζηάκελν ηνπ δηθαζηεξίνπ.



Τα
πκβνιαηνγξαθηθά
έγγξαθα,
ηα
έγγξαθα
από
Τπνζεθνθπιαθεία, ηα έγγξαθα ηωλ δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ,
θαη όζα έγγξαθα εθδίδεη ε Εηζαγγειία Πξωηνδηθώλ
επηζεκεηώλνληαη κε ηε Σθξαγίδα ηεο Φάγεο από ηελ Δηζαγγειία
Πξωηνδηθώλ. Σηελ πεξίπηωζε ηωλ εγγξάθωλ ηωλ δηθαζηηθώλ
επηκειεηώλ πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί επηθύξωζε από ηνλ Πξόεδξν
ηωλ δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ.



Τα έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη από ην Δηνηθεηηθό Πξωηνδηθείν
(π.ρ. απνθάζεηο, δηθόγξαθα), από ην Δηνηθεηηθό Εθεηείν (π.ρ.
απνθάζεηο, δηθόγξαθα) θαη από ην Σπκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο
επηζεκεηώλνληαη ζην Δηνηθεηηθό Πξωηνδηθείν. Γηα λα ρνξεγεζεί
ε επηζεκείωζε ζηα έγγξαθα ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ θαη ηνπ
Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ρξεηάδεηαη λα έρεη βεβαηωζεί ην
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γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ γξακκαηέα από
Πξνϊζηάκελν ηνπ δηθαζηεξίνπ.

ηνλ αληίζηνηρν



Τα έγγξαθα ηεο Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο
ηεξεάο Ειιάδαο πνπ επηζεκεηώλνληαη κε ηελ Σθξαγίδα ηεο
Φάγεο από ηηο αληίζηνηρεο Πεξηθέξεηεο.



Τα έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη από πξεζβείεο ή από πξνμελεία
θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ Διιάδα θαζώο θαη ηα
δηπιωκαηηθά δηαβαηήξηα επηθπξώλνληαη από ην Υπνπξγείν
Δμωηεξηθώλ (Γεληθή Γ/λζε Μεηαθξαζηηθήο Υπεξεζίαο). Σηελ
πεξίπηωζε όκωο ηωλ εγγξάθωλ, ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί από
δηπιωκαηηθνύο ή πξνμεληθνύο πξάθηνξεο ηωλ Κξαηώλ - Μειώλ,
πνπ έρνπλ επηθπξώζεη ηε Σύκβαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο
«πεξί
θαηαξγήζεωο
ηεο
επηθπξώζεωο
ηωλ
εγγξάθωλ
ζπληαρζέληωλ ππό δηπιωκαηηθώλ θαη πξνμεληθώλ πξαθηόξωλ
(Λνλδίλν, 07/06/1968 )», ε νπνία θπξώζεθε από ηε ρώξα καο κε
ην Ν. 844/1978, απηά δηαθηλνύληαη κεηαμύ απηώλ ηωλ Κξαηώλ –
Μειώλ ρωξίο θακία πεξαηηέξω επηθύξωζε.

Όηαλ ηα έγγξαθα πξόθεηηαη λα ζηαινύλ ζε θάπνηα ρώξα εθηόο
ηεο ύκβαζεο ηεο Υάγεο ή ζε ρώξα πνπ ε ρώξα καο έρεη εγείξεη
αληηξξήζεηο ωο πξνο ηελ πξνζρώξεζε ζηελ αλωηέξω ζύκβαζε
(Αιβαλία, Γεωξγία, Κίλα, Μνγγνιία, Πεξνύ & Κηξγηζηάλ)
αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία:





Τα έγγξαθα πνπ πξνέξρνληαη από δήκνπο, θνηλόηεηεο θαη
ηα αληίζηνηρα Κ.Ε.Π. απηώλ επηθπξώλνληαη πξώηα ζην
Τπνπξγείν Εζωηεξηθώλ (Σηαδίνπ 27, 210 3744000, 210
3744106) θαη έπεηηα ζην Υπνπξγείν Δμωηεξηθώλ (Αξίωλνο 10,
210 3285755-757).
Τα έγγξαθα ηωλ Τπνπξγείωλ επηθπξώλνληαη απεπζείαο ζην
Υπνπξγείν Δμωηεξηθώλ (Αξίωλνο 10, 210 3285755-757).
Τα έγγξαθα πνπ πξνέξρνληαη από άιιεο δεκόζηεο αξρέο
πξέπεη πξώηα λα επηθπξώλνληαη από ην Υπνπξγείν πνπ αλήθνπλ
θαη έπεηηα ζην Υπνπξγείν Δμωηεξηθώλ.
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