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1. Εισαγωγή 

Μέσω της εφαρμογής "Πιστοποιημένοι Μεταφραστές" της Ενιαίας Ψηφιακής 
Πύλης gov.gr οι πιστοποιημένοι μεταφραστές έχετε τη δυνατότητα να 
καταχωρήσετε τα στοιχεία μιας μετάφρασης. 

2. Πρόσβαση στην υπηρεσία 

Αρχικά μεταβείτε στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr) που είναι η νέα διαδικτυακή 
πύλη του ελληνικού κράτους με τις ψηφιακές υπηρεσίες των υπουργείων, φορέων, 
οργανισμών και ανεξάρτητων αρχών του Δημοσίου. 

Στη γραμμή διεύθυνσης του περιηγητή σας (π.χ. Chrome, Firefox, Opera, Edje) 
πληκτρολογήστε τη διεύθυνση www.gov.gr  

 

Από την αρχική σελίδα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, επιλέξτε την κατηγορία 
Πολίτης και καθημερινότητα.  

https://www.gov.gr/
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Στην επόμενη σελίδα όπου εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες υποκατηγορίες. 
Επιλέξτε Μεταφράσεις.  
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Στην συνέχεια επιλέξτε την υπηρεσία «Καταχώρηση στοιχείων μετάφρασης»

 

και επιλέξτε «Είσοδος στην Υπηρεσία». 

  

Για την είσοδο σας στην υπηρεσία, εναλλακτικά πληκτρολογήστε τη διεύθυνση 
https://metafraseis.services.gov.gr/ 

https://metafraseis.services.gov.gr/
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Εμφανίζεται η αρχική σελίδα της εφαρμογής "Πιστοποιημένοι Μεταφραστές" με 
πληροφορίες για τις μεταφράσεις. 

 

Στη συνέχεια επιλέξτε “Ξεκινήστε εδώ” 
Εμφανίζεται η σελίδα της εφαρμογής "Πιστοποιημένοι Μεταφραστές" που 
περιέχει την επιλογή μιας εκ των δύο υπηρεσιών 

 Αναζήτηση μεταφραστή 

 Καταχώρηση στοιχείων μετάφρασης 
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3. Ταυτοποίηση 

Επιλέγοντας «Είσοδος στην υπηρεσία» (αν εισήλθατε στην υπηρεσία μέσω του 
gov.gr) ή την ενέργεια «Καταχώρηση στοιχείων μετάφρασης» και κατόπιν 
«Συνέχεια» (αν εισήλθατε στην υπηρεσία μέσω απευθείας πλητκρολόγησης του 
συνδέσμου https://metafraseis.services.gov.gr/), θα πρέπει να ταυτοποιηθείτε.  

 

Εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα ταυτοποίησης 

 

Με την «Σύνδεση» συμπληρώστε τους προσωπικού σας κωδικούς TAXISnet. 

https://metafraseis.services.gov.gr/
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Αφού εισάγετε τα στοιχεία σας εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα επισκόπησης των 
στοιχείων σας, στην οποία θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την ορθότητά τους 
επιλέγοντας το πλήκτρο Συνέχεια 

 

 

Εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα η οποία εμφανίζει τα λεπτομερή στοιχεία σας. 
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Επιλέξτε το πλήκτρο Συνέχεια 

Θα εμφανιστεί η ακόλουθη σελίδα στην οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε τα 
στοιχεία του προς μετάφραση εγγράφου. Το πεδίο Αριθμός Μητρώου αναφέρεται 
στον προσωπικό σας Αριθμό Μητρώου και είναι κλειδωμένο (δεν μπορείτε να το 
τροποποιήσετε). Τα υπόλοιπα πρέπει να συμπληρωθούν από εσάς. Τα πεδία που 
έχουν λευκό χρώμα είναι πτυσσόμενες λίστες από τις οποίες επιλέγετε μια από τις 
προτεινόμενες επιλογές. Τα πεδία που έχουν γκρι χρώμα πρέπει να συμπληρωθούν 
πληκτρολογώντας τα σχετικά δεδομένα. 
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Σε περίπτωση που παραλείψετε να εισάγετε ένα από τα πεδία Ιδιότητα 
εξυπηρετούμενου, Αριθμός σελίδων προς μετάφραση, Ημερομηνία, (Γλώσσα) 
Από και (Γλώσσα) Προς, όταν επιλέξετε το πλήκτρο Συνέχεια, η εφαρμογή 
εμφανίζει πάνω από το σχετικό πεδίο με κόκκινα γράμματα το μήνυμα Το πεδίο 
είναι υποχρεωτικό. 
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Εφόσον στο πεδίο “Ιδιότητα εξυπηρετούμενου” επιλέξετε “Άλλο” και δεν 
συμπληρώσετε στο επόμενο πεδίο “Άλλο (Συμπληρώστε αν επιλέξετε Άλλο στην 
Ιδιότητα εξυπηρετούμενου)” κάποια περιγραφή, όταν επιλέξετε το πλήκτρο 
Συνέχεια, η εφαρμογή εμφανίζει σχετικό μήνυμα σε κόκκινο πλαίσιο στο δεξί κάτω 
μέρος του παραθύρου του περιηγητή σας. 
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Εφόσον συμπληρώσετε με έγκυρα δεδομένα τα αντίστοιχα πεδία, εάν δεν έχετε 
επιλέξει κάποια από τις κατηγορίες εγγράφων ή έχετε επιλέξει περισσότερες της 
μίας, όταν επιλέξετε το πλήκτρο Συνέχεια, η εφαρμογή εμφανίζει σχετικό μήνυμα 
σε κόκκινο πλαίσιο στο δεξί κάτω μέρος του παραθύρου του περιηγητή σας. 
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Για να συνεχίσετε θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει σωστά όλα τα πεδία. Στην 
περίπτωση αυτή επιλέγοντας το πλήκτρο Συνέχεια οδηγείστε στη σελίδα 
προεπισκόπησης των στοιχείων της μετάφρασης που έχετε εισάγει. 
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Εφόσον συμφωνείτε με τα στοιχεία, επιλέξτε το πλήκτρο Έκδοση. 

Εμφανίζεται η σελίδα η οποία επιβεβαιώνει την έκδοση της Υπεύθυνης Δήλωσης 
Στοιχείων Μετάφρασης, η οποία συμπεριλαμβάνει και έναν Μοναδικό Σειριακό 
Αριθμό (αναγνωριστικό αριθμό-barcode). 
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Ο Μοναδικός Σειριακός Αριθμός πρέπει να αντιγραφεί και να αναγραφεί από εσάς 
(πιστοποιημένο μεταφραστή) στο έγγραφο που μεταφράστηκε, στην αρχή του 
κειμένου της μετάφρασης επάνω δεξιά.  [Για να αντιγράψετε τον Μοναδικό 
Σειριακό Αριθμό, θα πρέπει να επιλέξετε με το ποντίκι τον κωδικό του εγγράφου 
στο πράσινο πλαίσιο και κάνοντας δεξί κλικ να επιλέξετε αντιγραφή, στη συνέχεια 
να μεταβείτε στο έγγραφο της μετάφρασης και στο δεξί πάνω μέρος να κάνετε δεξί 
κλίκ και να επιλέξετε επικόλληση.]. Επιλέξτε την εισαγωγή στην κεφαλίδα του 
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εγγράφου έτσι ώστε ο κωδικός να εμφανίζεται σε όλες τις σελίδες τις 
μετάφρασης. 

Επιλέξτε το πλήκτρο Αποθήκευση. Θα εμφανιστεί πλαίσιο διαλόγου για την 
αποθήκευση της Υπεύθυνης Δήλωσης Στοιχείων Μετάφρασης, την οποία πρέπει 
να εκτυπώσετε και να τηρήσετε στο αρχείο σας για διάστημα πέντε (5) ετών. 

 

Εφόσον αποθηκεύσετε την Υπεύθυνη Δήλωση Στοιχείων Μετάφρασης μπορείτε να 
αντιγράψετε τον Μοναδικό Σειριακό Αριθμό και από το αρχείο pdf της Δήλωσης 
ακολουθώντας αντίστοιχη διαδικασία αντιγραφής. 
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Εφόσον ολοκληρώσετε τη διαδικασία, μπορείτε να επιλέξτε κάνοντας αριστερό κλικ 
με το ποντίκι στις 3 τελείες δίπλα από το Ονοματεπώνυμό σας τις επιλογές 
“Θυρίδα/Έξοδος”. 
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Αν επιλέξετε “Θυρίδα” θα οδηγηθείτε στη “Θυρίδα πολίτη” σας, στην οποία 
περιέχονται όλα τα έγγραφα που έχετε εκδώσει εσείς ή σας έχουν αποσταλεί από 
κάποια δημόσια υπηρεσία μέσω του gov.gr. 
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Επιλέγοντας ξανά τις τρεις τελείες και στη συνέχεια “Έξοδος” εξέρχεστε από την 
εφαρμογή. 

4. Θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο 

Νόμος 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο 

Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και 

ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις.» ΦΕΚ 31Α/28.02.2021 

Υπουργική Απόφαση υπουργού Εξωτερικών «Κατάρτιση Μητρώου Πιστοποιημένων 

Μεταφραστών.» ΦΕΚ 3149Β/19.07.2021 

Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εξωτερικών και Επικρατείας «Ρύθμιση 

ζητημάτων που αφορούν στην «Εγκεκριμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή», στη 

λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος και στον «Μοναδικό Σειριακό Αριθμό» 

(barcode) για τους πιστοποιημένους μεταφραστές του «Μητρώου Πιστοποιημένων 

Μεταφραστών» του Υπουργείου Εξωτερικών.» ΦΕΚ 3482Β/30.07.2021 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ - ΣΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ 
 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8jAxhWxkwjzrtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP0rUndfYkImccClfC9QynHWO_Vwy1FW6GpJA-71t4BL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Z9DpXoFZ5_5p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVkScWa-f4hklPARSTr7BtU5XzMm2vxUorkQcof2zuvp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8EHeg6Q1XR2fnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQv6bEff8BW3QyeSwxEOK8oQFaYXwNSviRgrUuptqY0z

