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metafraseis.services.gov.gr: ΔΤΟ ΝΕΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΜΕΣΑΦΡΑΗ 

 

Στα πλαίςια του νόμου 4781/2021 για τθν Οργάνωςθ και λειτουργία του 

Υπουργείου Εξωτερικϊν, του Συμβουλίου Αποδιμου Ελλθνιςμοφ, τθ 

ρφκμιςθ κεμάτων διεκνοφσ αναπτυξιακισ ςυνεργαςίασ και ανκρωπιςτικισ 

βοικειασ και άλλων διατάξεων, κακϊσ και τθσ κζςπιςθσ νζων ψθφιακϊν 

υπθρεςιϊν, τα Υπουργεία Εξωτερικϊν και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με το 

από 2 Σεπτεμβρίου 2021 Κοινό Δελτίο Τφπου ανακοίνωςαν τθ λειτουργία 

από 1θ Σεπτεμβρίου 2021 δφο νζων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν παρζχοντασ 

ςτουσ πολίτεσ τθ διαδικαςία επίςθμθσ μετάφραςθσ του Υπουργείου 

Εξωτερικϊν μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ 

metafraseis.services.gov.gr, χωρίσ πλζον να απαιτείται θ επίςκεψθ ςτθ 

Μεταφραςτικι Υπθρεςία του Υπουργείου. 

 ΟΙ ΔΤΟ ΝΕΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 

- Η αναηιτθςθ πιςτοποιθμζνου μεταφραςτι (για πολίτεσ και επιχειριςεισ). 

- Η καταχϊρθςθ ςτοιχείων μετάφραςθσ (για πιςτοποιθμζνουσ 

μεταφραςτζσ). 

 ΣΡΟΠΟ ΕΙΟΔΟΤ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

- Η ςφνδεςθ γίνεται μζςω των κωδικϊν taxisnet. 

- Ο πολίτθσ μπορεί να αναηθτιςει τον πιςτοποιθμζνο μεταφραςτι που 

επικυμεί ςτο Μθτρϊο Πιςτοποιθμζνων Μεταφραςτϊν του Υπουργείου 

Εξωτερικϊν και ειδικότερα ςτθν «αναηιτθςθ πιςτοποιθμζνου 

μεταφραςτι»  τθσ ωσ άνω ψθφιακισ πλατφόρμασ. 

- Η επικοινωνία του πολίτθ και του μεταφραςτι, κακϊσ και θ αποςτολι 

εγγράφων μπορεί να πραγματοποιθκεί αποκλειςτικά και μόνο ψθφιακά.  

 ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΗ ΓΝΗΙΟΣΗΣΑ 

Οι μεταφράςεισ φζρουν μοναδικό κωδικό και εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι 

υπογραφι του μεταφραςτι. 

 ΦΟΡΕΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Το Εκνικό Δίκτυο Υποδομϊν, Τεχνολογίασ και Ζρευνασ, φορζασ του 

Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ και θ Γενικι Γραμματεία 
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Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του Υπουργείου 

Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ. 

 ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟ ΜΕΣΑΦΡΑΗ 

Οι πιςτοποιθμζνοι μεταφραςτζσ μεταφράηουν επίςθμα από ξζνη γλώςςα 

ςτην ελληνική γλώςςα και αντίςτροφα ζγγραφα που μποροφν να είναι: 

- Δημόςια και ιδιωτικά ζγγραφα είτε αυτά προςκομίηονται από ιδιϊτεσ 

είτε από δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 

- Αλλοδαπά δημόςια ζγγραφα, όπωσ ορίηονται από τθ Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ, 

εφόςον φζρουν τθν επιςθμείωςθ «APOSTILLE» τθσ Σφμβαςθσ τθσ Χάγθσ 

(ςτθν περίπτωςθ που προζρχονται από Αρχι χϊρασ ςυμβεβλθμζνθσ ςτθ 

Σφμβαςθ αυτι). 

 Στα ιδιωτικά ζγγραφα θ επίςθμθ μετάφραςθ πραγματοποιείται όταν αυτά 

φζρουν επικύρωςη ή θεώρηςη, ενϊ οι πιςτοποιθμζνοι μεταφραςτζσ 

μποροφν να μεταφράηουν και ανεπικφρωτα ι ακεϊρθτα ι ανυπόγραφα ι 

μθχανογραφθμζνα ιδιωτικά ζγγραφα, θ μετάφραςθ όμωσ των οποίων δεν 

αποτελεί επίςθμθ μετάφραςθ. 

 ΣΟΧΟΙ   

- Η εξάλειψθ γραφειοκρατικϊν διαδικαςιϊν και θ αποφυγι μετακινιςεων, 

κακυςτεριςεων και ταλαιπωρίασ των πολιτϊν. 

-  Η δυνατότθτα επιλογισ - ςε πολίτεσ αλλά και δθμόςιεσ υπθρεςίεσ- του 

μεταφραςτι τθσ αρεςκείασ τουσ από το Ηλεκτρονικό μθτρϊο 

Πιςτοποιθμζνων μεταφραςτϊν και απευκείασ ςυναλλαγισ μαηί του. 

 


