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Pavlakis & Partners Law Firm  

3, Kantharou Street, Piraeus,  

P.C. 18537, Greece   

Tel: 210-4525976 Fax: 210-4533241  

Web: www.pavlakis-partners.gr  

E-mail: lawoffice@pavlakis-partners.gr 

 

 

 

Αναλαμβάνουμε την μετάφραση και την έκδοση επικυρωμένου αντιγράφου κάθε είδους εγγράφου 
(όπως πτυχίων ξένων γλωσσών, φορολογικών δηλώσεων, κ.λπ.) για κάθε νόμιμη χρήση (όπως 
πανεπιστήμια εξωτερικού), καθώς έχουμε το σχετικό δικαίωμα δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 
4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων).  
 
Σημαντικό! Η μετάφραση εγγράφου για να έχει ισχύ πρέπει να συνοδεύεται από το πρωτότυπο 
έγγραφο ή από επίσημο ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτού, το οποίο και προσαρτάται στην μετάφραση.  
  
 

 Αποστολή των εγγράφων και των στοιχείων σας 
 
Ανεβάζετε στην ιστοσελίδα μας ή στέλνετε στο translation@pavlakis-partners.gr ή 
ταχυδρομικώς ή παραδίδετε αυτοπροσώπως στα γραφεία της εταιρείας μας (Κανθάρου 
3,  Πειραιάς Τ.Κ. 18537):  
 

1. Το προς μετάφραση ή επικύρωση έγγραφο σαρωμένο ή σε ευκρινείς φωτογραφίες. 
2. Τις εξής πληροφορίες:  

a. αριθμό αντιγράφων που θα χρειαστείτε,  
b. ονοματεπώνυμο ή επωνυμία,  
c. διεύθυνση,  
d. ΑΦΜ και  
e. είδος φορολογικού παραστατικού που επιθυμείτε να εκδοθεί (απόδειξη ή τιμολόγιο).  

 
 

 Επιβεβαίωση λήψης και προκαταβολή 
 
Λαμβάνετε με email από εμάς ειδικά διαμορφωμένη προσφορά για το κόστος της 
μετάφρασης ή επικύρωσης των εγγράφων που ζητήσατε, το ποσό που πιθανώς θα 
χρειαστεί να προκαταβάλετε και τους δυνατούς τρόπους πληρωμής καθώς και τον 
χρόνο διεκπεραίωσης της μετάφρασης ή επικύρωσης εκ μέρους μας.  

 
Ενδεικτικό κόστος 

• Ελάχιστη χρέωση 20€ 
• Μετάφραση από την ελληνική προς ξένη γλώσσα: 0,10€ ανά λέξη του μεταφρασμένου 

εγγράφου. 
• Μετάφραση από ξένη γλώσσα προς την ελληνική: 0,08€ ανά λέξη του μεταφρασμένου 

εγγράφου. 
• Επικύρωση:  

- από 1 έως 10 σελίδες με χρέωση 5€ 
- από 11 σελίδες επιπλέον χρέωση 0,20€ ανά σελίδα 

• Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του μεταφράσαντος δικηγόρου από τον Δικηγορικό 
Σύλλογο σε περίπτωση που απαιτείται: 15€  
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(Η θεώρηση αυτή δεν απαιτείται πάντοτε, ούτε καν στο εξωτερικό. Εφόσον απαιτείται, τότε συνήθως θα 
απαιτείται και το προς μετάφραση έγγραφο να φέρει την Επισημείωση της Χάγης. Ο φορέας στον 
οποίο θα χρησιμοποιηθεί το έγγραφο θα πρέπει να σας ενημερώσει για το αν απαιτείται η επισημείωση 
της Χάγης στο προς μετάφραση έγγραφο ή και στην μετάφραση.  
Για περισσότερα επισκεφθείτε  https://www.ypes.gr/apostille/ .) 
(Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος ΦΠΑ). 
  
 
Ενδεικτικό κόστος πτυχίων γλωσσομάθειας 

Ειδικά η μετάφραση των πτυχίων γλωσσομάθειας με έκταση έως 2 σελίδες θα χρεώνεται με 25€ από 
την ελληνική και με 20€ προς την ελληνική συμπεριλαμβανομένου του κόστους των επικυρώσεων. 
(Δεν περιλαμβάνεται ο νόμιμος ΦΠΑ). 
 
Χρόνος παράδοσης 

• Επικυρώσεις και μεταφράσεις έως 2 σελίδων προς την ελληνική: 1 εργάσιμη από την ανάθεση.  
• Επικυρώσεις και μεταφράσεις έως 2 σελίδων προς ξένη γλώσσα: 2 εργάσιμες από την ανάθεση. 
• Μεταφράσεις πέραν των 2 σελίδων: Κατόπιν συνεννόησης. 

   
 

 Παραλαβή των εγγράφων και του παραστατικού 
 
Παραλαμβάνετε στο email σας τα μεταφρασμένα ή επικυρωμένα έγγραφα και το 
φορολογικό παραστατικό στα στοιχεία που μας έχετε υποδείξει στο οποίο 
περιλαμβάνεται και ο αναλογούν ΦΠΑ.  

 
Σε περίπτωση επικύρωσης ενδέχεται για την διάγνωση της γνησιότητας του εγγράφου να σας ζητηθεί 
να μας παρουσιάσετε το πρωτότυπο έγγραφο ή επικυρωμένο αντίγραφό του.   
 
Η παραδοσιακή μορφή επικύρωσης γίνεται με την τοποθέτηση της σφραγίδας του δικηγόρου.  
Σήμερα, ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η 
οποία εξομοιώνεται με ιδιόχειρη υπογραφή.  
Τα έγγραφα λοιπόν θα σας αποσταλούν σφραγισμένα και σαρωμένα σε μορφή pdf, τα οποία θα έχουν 
υπογραφεί και ψηφιακά από τον υπογράφοντα δικηγόρο.  
Σε περίπτωση που επιθυμείτε την παραλαβή των εγγράφων με την φυσική σφραγίδα και υπογραφή, 
μπορείτε να τα παραλάβετε από τα γραφεία μας ή να σας τα αποστείλουμε με χρέωση στον παραλήπτη.  
 
 
 
Για την Pavlakis & Partners Law Firm 
 
 
 
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

Το παρόν έγγραφο και οι σχετικές πληροφορίες είναι απολύτως ενδεικτικές και ενδέχεται να μεταβάλλονται εκ μέρους μας 
χωρίς προειδοποίηση. Δεσμευτική οικονομική προσφορά αποστέλλεται εξατομικευμένα σε κάθε πελάτη μας στο πλαίσιο 
συγκεκριμένης εντολής. 

Τηρούμε απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων. Η 
πρόσβαση σε αυτά γίνεται αποκλειστικά από τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της εταιρίας μας και μόνο προς τον 
σκοπό της εκπλήρωσης της εντολής μας. Διατηρούμε όλα τα απαραίτητα φυσικά και ηλεκτρονικά μέσα έτσι ώστε να 
διασφαλίσουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά 
διατηρώντας τα τόσο σε ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπα αντίγραφα μόνο εντός της εταιρίας και των server της.  Διαβάστε 
σχετικά με την πολιτική απορρήτου μας και την προστασία των δεδομένων σας. 
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