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προβλεπόµενη στην παρ.1 του άρθρου 43 περιπτωσιολογ ία, της οποίας Θα 

επιλαµβάνεται το Ειδικό  Ληξιαρχείο, ασκώντας συναρµοδιότητα µε τα 

Ελληνικά  Προξενεία, έχει ήδη καθοριστεί  δυνάµει της υπ' αρ. 45927/18-6- 

2021 κοινής απόφασης του Υπουργού  Εσωτερικών και του Υφυπουργού  

Εξωτερικών (Β' 2705/24-06-2021) και στις περιπτώσεις αυτές ανήκει και η 

περίπτωση που ο πολίτης αποδεικνύει ότι διαµένει σε απόσταση 

µεγαλύτερη των 500 χιλιοµέτρων από  Προξενείο. Η ως άνω περιπτωσιολογ ία 

όπως ορίζεται στην υπ' αριθµ. 45927/18-6-2021 Υπουργική  απόφαση είναι 

αρκετά  περιοριστική  και δηµιουργεί  σηµαντικό  πρόβληµα σε πλήθος 

κατοίκων του Εξωτερικού  που δεν µπορούν να εξυπηρετηθούν άµεσα από  τα 

Προξενεία λόγω του όγκου των υποθέσεων που Θα πρέπει να 

εξυπηρετούνται αποκλειστικά  από  τα έµµισθα ελληνικά  Προξενεία. 

Παράλληλα, εντελώς αιφνιδιαστικά, σταµάτησε η εξυπηρέτηση των 

πληρεξουσίων δικηγόρων για την καταχώρηση αλλοδαπών πράξεων 

προγενέστερων γεγονότων του έτους 2022, για την καταχώρηση των οποίων 

δεν έχει οριστεί  ηλεκτρονικό  ραντεβού. Μέχρι σήµερα έχουν οριστεί  δύο 

υπάλληλοι που εξυπηρετούν πληρεξούσιους δικηγόρους χωρίς 

προσδιορισµένο ραντεβού, κατόπιν συµφωνίας του Προέδρου της 

Ολοµέλειας µε τον κ. Υπουργό  Εσωτερικών. Ζητούµε την συνέχιση της 

εξυπηρέτησης των πληρεξουσίων δικηγόρων και για γεγονότα στην 

αλλοδαπή  που έχουν επισυµβεί  προ την 1-1-2022 ακόµα και αν αυτές οι 

περιπτώσεις δεν επιλαµβάνονται στην περιπτωσιολογ ία της ως άνω υπ' αρ. 
45927/18-6-2021 κοινής απόφασης του Υπουργού  Εσωτερικών και του 

Υφυπουργού  Εξωτερικών (Β' 2705/24-06-2021), καθώς σε πολλές 
περιπτώσεις έχουν ήδη συνταχθεί  συµβολαιογραφικά  πληρεξούσια και δεν 

είναι εφικτό  να διεκπεραιωθεί  η εντολή. 
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