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Επικύρωση
Ηλεκτρονικών Εγγράφων



Πρωτότυπα Ηλεκτρονικά
Έγγραφα 

Κατηγορίες Ηλεκτρονικών
Εγγράφων
Τα ηλεκτρονικά έγραφα μπορεί να είναι τόσο ιδιωτικά όσο και

δημόσια. Χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Σε εκείνα που

καθίσταται σαφής η ακρίβεια και η ισχύς τους και σε εκείνα που

τα εν λόγω απαραίτητα στοιχεία δεν είναι δυνατό να

επιβεβαιωθούν. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται το

πρωτότυπα ηλεκτρονικά έγγραφα καθώς και τα ακριβή και

ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά αντίγραφα. 

Ηλεκτρονικά Έγγραφα
χωρίς σαφή ακρίβεια
περιεχομένου 



Τα πρώτα φέρουν υποχρεωτικά, πέρα από την ένδειξη «ακριβές
αντίγραφο» και τα στοιχεία του υπογράφοντος οργάνου,
εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα και είτε την εγκεκριμένη
ηλεκτρονική σφραγίδα του φορέα είτε την εγκεκριμένη
ηλεκτρονική υπογραφή του αρμόδιου για την έκδοση του
αντιγράφου οργάνου. 

Η δεύτερη κατηγορία προκύπτει από την ψηφιοποίηση με χρήση
ΤΠΕ έντυπων δημόσιων ή ιδιωτικών εγγράφων από τους
δημόσιους φορείς. Η αποδεικτική ισχύς των ανωτέρω αντιγράφων
είναι ίση με τα πρωτότυπα ενώ δεν υφίσταται ουδεμία ανάγκη
επικύρωσης αυτών, ώστε να ληφθούν υπόψιν ενώπιον των
δικαστηρίων.

 Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσεται οποιοδήποτε ηλεκτρονικό
έγγραφο στο οποίο δεν καθίσταται σαφής η ακρίβεια του
περιεχομένου του. Σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία της
επικύρωσης αποκτά βαρύνουσα σημασία για την ισχύ και την
αποδεικτική δύναμη του εκάστοτε ηλεκτρονικού εγγράφου.



Η επικύρωση των ηλεκτρονικών εγγράφων ρυθμίζεται από
Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 4651/08.10.2021) και
διενεργείται είτε από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ είτε
από δικηγόρο. Η ικανότητα των δικηγόρων προς επικύρωση
πηγάζει από τον ίδιο τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).
Αξιοπρόσεκτο, μάλιστα, είναι ότι ο δικηγόρος πρέπει να
επικυρώσει και τις δικαστικές αποφάσεις που λαμβάνει
ηλεκτρονικά εκτυπώνοντας στον υπολογιστή του την απόφαση
και επικυρώνοντάς την με τη σφραγίδα του και την υπογραφή
του και εν συνεχεία να τη χρησιμοποιήσει. 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαδικασία Επικύρωσης

Ως επικύρωση νοείται η διαδικασία κατά την οποία ο επικυρών,
αφού αντιπαραβάλει και ταυτίσει το περιεχόμενο της εκτύπωσης
ηλεκτρονικού δημόσιου ή ιδιωτικού εγγράφου με το αντίστοιχο
ηλεκτρονικό έγγραφο, επιθέτει σχετική επισημειωματική πράξη
στο σώμα της εκτύπωσης του ηλεκτρονικού εγγράφου. 

ΟΡΙΣΜΟΣ

Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που επικυρώνονται κατά την ανωτέρω

διαδικασία εξομοιώνονται με τα υπόλοιπα αναφερόμενα σε

επίπεδο ακρίβειας του περιεχομένου τους αλλά και αποδεικτικής

δύναμης ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας αρχής.

ΙΣΧΥΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ


