
ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (Aposille) ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
     Η Σφραγίδα της Χάγης χορηγείται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα 
ακριβή αντίγραφα της αρχής που τα εξέδωσε και τα οποία έχουν ισχύ 
πρωτοτύπου (εγκύκλιος Υπ. Εσωτ. υπ' αριθμ. 47302/26-08-2008). (όχι 
σε απλά φωτοαντίγραφα). Η σφραγίδα της Χάγης δεν τοποθετείται σε 
αντίγραφα που έχουν επικυρωθεί από ΚΕΠ, δικηγόρους, αστυνομία, ή 
άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Με τη σφραγίδα της Χάγης βεβαιώνεται η 
γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο 
υπογράφων και το έγγραφο - έγγραφα καθίστανται έγκυρα για χρήση 
στις χώρες που έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Χάγης της 5ης 
Οκτωβρίου 1961 (για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης 
αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων). Στην Ελλάδα η σύμβαση κυρώθηκε 
με το νόμο 1497/1984. 
Tο Πρωτοδικείο Τρίπολης χορηγεί Σφραγίδα της Χάγης σε 
πρωτότυπα ή επικυρωμένα ακριβή αντίγραφα: 
Α) Δικαστικών εγγράφων που έχουν εκδοθεί:  
1. Από το Πρωτοδικείο Τρίπολης. 
2. Από τα Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία της Περιφέρειας του 
Πρωτοδικείου Τρίπολης και έχει θεωρηθεί σε αυτά η υπογραφή του 
Γραμματέα από τον Προϊστάμενο Ειρηνοδίκη - Πταισματοδίκη. 
3. Από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρίπολης και έχει θεωρηθεί σε 
αυτά η υπογραφή του Γραμματέα από τον τον Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Τρίπολης. 
4. Ποινικά μητρώα που έχουν εκδοθεί από την Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Τρίπολης και έχει θεωρηθεί σε αυτά η υπογραφή του 
Γραμματέα από τον τον αρμόδιο Εισαγγελέα. 
Β) Επικυρωμένα αντίγραφα συμβολαιογραφικών εγγράφων από 
Συμβολαιογράφους της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Τρίπολης. 
Γ) Έγγραφα των Υποθηκοφυλακείων της Περιφέρειας του 
Πρωτοδικείου Τρίπολης θεωρημένα από τον Υποθηκοφύλακα και όχι 
από τον Υπάλληλο και 
Δ) Έγγραφα Δικαστικών Επιμελητών της Περιφέρειας του 
Πρωτοδικείου Τρίπολης, επικυρωμένα από τον Πρόεδρο 
επιμελητών.   
Για  κάθε ένα έγγραφο απαιτείται μεγαρόσημο των τριών (3) ευρώ για 
την αίτηση και παράβολο αξίας δέκα (10,00) ευρώ, που εκδίδεται είτε 
από οιαδήποτε Δ.Ο.Υ. στον κωδικό 420389001, είτε ηλεκτρονικά στο e-



paravolo, για χρήση από το Φορέα: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Κατηγορία 
Παραβόλου: Επισημείωση Σύμβασης Χάγης (1961) και το οποίο πρέπει 
να είναι πληρωμένο κατά την εμφάνισή του στη Γραμματεία του 
Πρωτοδικείου.) 
Η Σφραγίδα της Χάγης, χορηγείται στο γραφείο 17 του α΄ορόφου του 
Δικαστικού Μεγάρου, καθημερινά, και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 
το 2710233453. 
 


