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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Πληροφορίες: Σ. Παπαδάκη, Π. Αλιφέρη     
Τηλέφωνο:     210-9098172, -167               
E-mail: dir_ddid@mindigital.gr 

Αριθ. Φακ.: ΔΙΔΔΔΗ/Φ.15

ΠΡΟΣ:
Το Σωματείο Μόνιμων και 
Συμβασιούχων στα ΚΕΠ Μακεδονίας - 
Θράκης - Θεσσαλίας
- Υπόψη Προέδρου, κ. Α. Πολύκαρπου
E-mail: info@somateiokepbe.gr 

KOIN.: Όλα τα ΚΕΠ της Χώρας 
E-mail: kep-all@kep.gov.gr 

Θέμα: «Ζητήματα εφαρμογής του ν. 4727/2020 για την επικύρωση αντιγράφων 
εγγράφων».
Σχετ.: Το Α.Π. 01/15-01-2021 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, 
θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Α. Ηλεκτρονική Διακίνηση Ηλεκτρονικών Δημοσίων και Ιδιωτικών Εγγράφων

Με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) για την Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση, προβλέπεται ότι η διακίνηση δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων μεταξύ 
αφενός των φορέων του δημόσιου τομέα και αφετέρου των φυσικών ή νομικών 
προσώπων ή νομικών οντοτήτων, πραγματοποιείται με χρήση ΤΠΕ, ιδίως μέσω 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας 
συστημένης παράδοσης του άρθρου 51 ή μέσω των θυρίδων που τηρούνται στην Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Ως δημόσια έγγραφα νοούνται όλα τα διοικητικά έγγραφα, όπως ορίζονται στο 
δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), ήτοι τα έγγραφα που 
έχουν συνταχθεί κατά τους νόμιμους τύπους, από τον καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιο 
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δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό ή πρόσωπο που ασκεί δημόσια υπηρεσία ή λειτουργία. 
Περιλαμβάνονται δε όλα τα διοικητικά έγγραφα (άρθρο 2 παρ. 10, ν. 4727/2020).

Τα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 13 του ως άνω νόμου, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τους φορείς του 
δημόσιου τομέα, από τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας, 
από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, κατά την ηλεκτρονική διακίνησή τους 
(άρθρο 14 παρ. 1-3, ν. 4727/2020).

Ομοίως, τα ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα που εκδίδονται από φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή νομικές οντότητες με χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή 
εγκεκριμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, από τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της 
χώρας και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κατά την ηλεκτρονική 
διακίνησή τους (άρθρο 15 παρ. 1, ν. 4727/2020).

 Κατ’  αρχάς, λοιπόν, όλες οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ της Χώρας, συνδράμουν με 
κάθε πρόσφορο τρόπο ώστε τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κατά τις 
συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα να χρησιμοποιούν ως μέσο 
συναλλαγής το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), καθώς η ηλεκτρονική διακίνηση 
ηλεκτρονικών δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων απαλλάσσει, μεταξύ άλλων, τους 
διοικούμενους από την υποχρέωση φυσικής παρουσίας σε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για την 
επικύρωση αντιγράφου από το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο της αρχής που 
εξέδωσε το πρωτότυπο, εάν πρόκειται για δημόσιο έγγραφο, ή την επικύρωση 
αντιγράφου από το ακριβές αντίγραφο δικηγόρου, εάν πρόκειται για ιδιωτικό έγγραφο, 
ακόμη και για τις περιπτώσεις που προέβλεπε το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74). 

Β. Έντυπη Διακίνηση Ηλεκτρονικών Δημοσίων και Ιδιωτικών εγγράφων
 

Στην περίπτωση που το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα επιλέγει τον μη 
ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, διευκρινίζονται τα 
εξής:

α. Τα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 13 του ν. 4727/2020, ήτοι πρωτότυπα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα ή ηλεκτρονικά 
ακριβή αντίγραφα ή ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά αντίγραφα, όταν εκτυπωθούν, γίνονται 
υποχρεωτικά αποδεκτά με ισχύ ακριβούς αντιγράφου από τους φορείς του δημόσιου 
τομέα, από τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας, καθώς και 
από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, εφόσον είναι δυνατόν να 
επιβεβαιωθούν η ακρίβεια και η ισχύς της εκτύπωσης με χρήση ΤΠΕ, ιδίως στην περίπτωση 
που αυτά φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και εφόσον παρέχεται 
η δυνατότητα επαλήθευσης μέσω πληροφοριακού συστήματος του Δημοσίου (άρθρο 14 
παρ. 4, ν. 4727/2020). 

Ως εκ τούτου, οι διοικητές αρχές και τα ΚΕΠ της Χώρας δεν επικυρώνουν αντίγραφα 
από τα προαναφερόμενα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως ισχύει.   
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Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν η ακρίβεια και η ισχύς της 
εκτύπωσης με χρήση ΤΠΕ, κατά τα ανωτέρω, τότε απαιτείται η επικύρωση της εκτύπωσης 
από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο.

β. Τα ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα, όταν εκτυπωθούν, γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτά από τους φορείς του δημόσιου τομέα, από τα δικαστήρια όλων των βαθμών και 
τις εισαγγελίες όλης της χώρας και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, 
εφόσον φέρουν επικύρωση από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο, η οποία 
γίνεται κατόπιν της διαπίστωσης της ταύτισης του περιεχομένου του εκτυπωμένου 
εγγράφου με το ηλεκτρονικό ιδιωτικό έγγραφο (άρθρο 15 παρ. 2, ν. 4727/2020). 

Συνεπώς, οι διοικητές αρχές και τα ΚΕΠ της Χώρας επικυρώνουν αντίγραφα από 
ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα, με βάση τα όσα αναφέρονται ανωτέρω. 
     
   Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι, στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει ιδιωτικό 
έγγραφο σε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ σε έντυπη μορφή και ζητά την επικύρωση αντιγράφου 
αυτού, εξακολουθεί να ισχύει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 
παρ. 2 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει, ότι θα πρέπει αφενός μεν το εν λόγω έγγραφο να έχει 
πρωτίστως επικυρωθεί από δικηγόρο, αφετέρου δε ο φορέας που θα καταθέσει στη 
συνέχεια ο ενδιαφερόμενος το επικυρωμένο αντίγραφο να είναι φορέας που δεν εμπίπτει 
στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (π.χ. τράπεζα, ιδιωτική εταιρεία, 
συμβολαιογράφος).
         

Τέλος, διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που κατά τα ανωτέρω προβλέπεται η 
επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, ο αρμόδιος για την επικύρωση υπάλληλος της 
διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ προβαίνει σε σχετική επισημειωματική πράξη στο σώμα του 
αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου αναγράφοντας χειρόγραφα ή με ορθογώνια σφραγίδα τα 
εξής: α. Τον τίτλο του φορέα και την υπηρεσία αυτού που ενεργεί την επικύρωση, β. τη 
φράση «Ακριβές αντίγραφο» ή «Ακριβές φωτοαντίγραφο» από το πρωτότυπο (είτε αυτό 
είναι έντυπο είτε ηλεκτρονικό) ή το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το 
πρωτότυπο, γ. τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου (Ονομ/μο, πατρώνυμο, στοιχεία Α.Δ.Τ. ή 
άλλου μέσου απόδειξης που προσκομίζεται), δ. τον τόπο και την ημερομηνία της 
επικύρωσης, ε. Ονοματεπώνυμο και υπογραφή του υπαλλήλου που ενεργεί την επικύρωση, 
στ. την επίσημη (στρογγυλή) σφραγίδα της υπηρεσίας. 

Συνεπώς, ουδεμία ειδική και νεότερη σφραγίδα απαιτείται, ώστε να αποσταλούν στις 
αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά υποδείγματα.

Γ. Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

Ειδικότερα, για τις δηλώσεις και τα έντυπα που προβλέπονται στην αριθ. 
1008564/110/0006Δ (Β΄ 163/13-02-2006) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, σας ενημερώνουμε ότι ισχύει 
η Απόφαση αριθ. Α.1161/2020 (Β΄ 3020) του Υπουργού Οικονομικών, όπου στο υπό στ. Β 
παρ. 3  αναφέρεται ότι: «Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (έντυπα Ε1, Ν) και τα 
συνυποβαλλόμενα με αυτές έντυπα (Ε2, Ε3), οι περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. (Έντυπο Φ2 
TAXIS και Έντυπο Φ3 TAXIS) και η Εκκαθαριστική Δήλωση (Έντυπο Φ1 TAXIS), που 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής της Α.Α.Δ.Ε.: www.aade.gr, 
γίνονται αποδεκτές από τις υπηρεσίες και τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 
2690/1999, εφόσον εκτυπωθούν από την ως άνω διαδικτυακή εφαρμογή, χωρίς περαιτέρω 
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διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης. Κατά τον ίδιο τρόπο, θα γίνεται αποδεκτό και κάθε 
άλλο έντυπο που αποστέλλεται ηλεκτρονικά και δεν περιλαμβάνεται στις προαναφερθείσες 
περιπτώσεις».

 Δ. Επικύρωση αντιγράφων δικαστικών ή εκκλησιαστικών εγγράφων

Όπως σας είναι ήδη γνωστό, οι δικαστικές και εκκλησιαστικές αρχές είναι μεν δημόσιες, 
πλην όμως δεν είναι Διοικητικές Αρχές. Επομένως, κάθε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ δεν μπορεί 
να επικυρώνει αντίγραφα δικαστικών ή εκκλησιαστικών εγγράφων από το πρωτότυπο 
(έντυπο ή ηλεκτρονικό) ή από το ακριβές αντίγραφο δικηγόρου, κατά το άρθρο 11 παρ. 2 του 
ν. 2690/1999 (σχετικές εγκύκλιες οδηγίες του τ. Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. πρωτ. 
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.22/5583/22-3-2005 & ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ. 13143/1-7-2005). 

Συναφώς επισημαίνεται ότι τα εν λόγω έγγραφα εξέρχονται του πεδίου εφαρμογής του 
ν. 4727/2020. Ειδικότερα για τα δικαστικά έγγραφα και το θέμα της ηλεκτρονικής διακίνησης 
αυτών, η υπηρεσία μας θα απευθύνει σχετικό ερώτημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. 

Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι για την ρύθμιση των εν λόγω ζητημάτων, 
επίκειται η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων, οι οποίες και θα εξειδικεύσουν το νομοθετικό 
πλαίσιο του ν. 4727/2020 αναφορικά με τη διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση ή πληροφορία.

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, κ. 
Χριστόπουλου
- Διεύθυνση Υπηρεσιών Μίας Στάσης
- Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
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