
 
 

 

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  

ΜΕΣΩ ΤΟΥ DOCS.GOV.GR 

 

Την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021, τέθηκαν σε λειτουργία δύο νέες, ειδικές 

ηλεκτρονικές εφαρμογές, η «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου» και η «Ψηφιακή Βεβαίωση 

Ιδιωτικού Συμφωνητικού», οι οποίες είναι προσβάσιμες μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 

Δημόσιας Διοίκησης docs.gov.gr. Πρόκειται για δύο νέες υπηρεσίες που επιτρέπουν στους 

πολίτες να βεβαιώνουν ψηφιακά την υπογραφή τους σε κάθε είδους έγγραφο ή 

συμφωνητικό και έρχονται να πλαισιώσουν τις εμβληματικές υπηρεσίες της ψηφιακής έκδοσης 

Υπεύθυνης Δήλωσης και Εξουσιοδότησης. Ολοκληρώνεται, έτσι, πλήρως η ψηφιοποίηση των 

υπηρεσιών που σχετίζονται με το γνήσιο της υπογραφής για το σύνολο των ιδιωτικών 

εγγράφων που συντάσσουν πολίτες και επιχειρήσεις.  

Σύμφωνα με τη υπ’ αριθμ. Αριθμ. 40912 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ Β’/5354/18-11-2021) Υπουργική 

Απόφαση, αντικείμενο των δύο νέων υπηρεσιών αποτελούν έγγραφα που εκδίδουν τα φυσικά 
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ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες και απευθύνονται προς του φορείς του δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα. Η πρόσβαση των χρηστών πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησης, είτε 

μέσω των κωδικών Taxisnet, εφόσον ο πολίτης έχει επιβεβαιωμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου, 

είτε με τους κωδικούς web banking. Χρήστες των ανωτέρω εφαρμογών είναι τα φυσικά 

πρόσωπα που ενεργούν είτε για τον εαυτό τους ατομικά είτε ως νόμιμοι εκπρόσωποι νομικού 

προσώπου ή νομικής οντότητας ή ως δικαστικοί συμπαραστάτες ή ως επίτροποι ανηλίκου. 

 

 

Διαδικασία Ψηφιακής Βεβαίωσης Εγγράφου 

 

 Το φυσικό πρόσωπο εισέρχεται στην εφαρμογή «Ψηφιακή Βεβαίωση 

Εγγράφου» και μεταφορτώνει το έγγραφο σε μορφή pdf 

 Κατόπιν, το έγγραφο αποκτά τα χαρακτηριστικά της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 

4727/2020. Συγκεκριμένα, στο κάτω μέρος κάθε σελίδας του εγγράφου 

αποτυπώνεται ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός επαλήθευσης σε 

αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR και στο τέλος του εγγράφου 

αποτυπώνεται η προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

 Στο τέλος του εγγράφου και κάτω από το όνομα του εκδότη τίθεται από την 

εφαρμογή «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου» η ψηφιακή βεβαίωση της σύνταξης 

του εγγράφου από το φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποίησε την εφαρμογή 

κατόπιν ηλεκτρονικής επαλήθευσης της ταυτότητάς του (αυθεντικοποίηση). 

 Στην ψηφιακή βεβαίωση περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο 

και ο ΑΦΜ του εκδότη. 

 

 

Διαδικασία της Ψηφιακής Βεβαίωσης Ιδιωτικού Συμφωνητικού 

 

 Εάν το έγγραφο εκδίδεται από περισσότερα φυσικά πρόσωπα, ο πρώτος κατά 

χρονική σειρά εκδότης εισέρχεται στην εφαρμογή «Ψηφιακή Βεβαίωση 

Ιδιωτικού Συμφωνητικού», μεταφορτώνει το έγγραφο σε μορφή pdf και εισάγει 
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σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής τον ΑΦΜ, το όνομα και το επώνυμο των άλλων 

εκδοτών, ώστε οι τελευταίοι να εισέλθουν στην εφαρμογή για την έκδοση του 

ιδιωτικού εγγράφου. Οι τελευταίοι εισέρχονται στην εφαρμογή «Ψηφιακή 

Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού», επιλέγουν το υπό έκδοση ιδιωτικό 

έγγραφο και επιβεβαιώνουν μέσω ειδικής επιλογής την έκδοσή του και από τους 

ίδιους.  

 Στο τέλος του εγγράφου και κάτω από το όνομα του κάθε εκδότη τίθεται από την 

εφαρμογή «Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού» η ψηφιακή βεβαίωση 

της σύνταξης του εγγράφου από τα φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποίησαν την 

εφαρμογή κατόπιν ηλεκτρονικής επαλήθευσης της ταυτότητάς τους 

(αυθεντικοποίηση). Στην ψηφιακή βεβαίωση περιλαμβάνονται το 

ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και ο ΑΦΜ κάθε εκδότη. 

 Κατόπιν, το έγγραφο αποκτά τα χαρακτηριστικά της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 

4727/2020. Συγκεκριμένα, στο κάτω μέρος κάθε σελίδας του εγγράφου 

αποτυπώνεται ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός επαλήθευσης σε 

αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR. Στο τέλος του εγγράφου και μετά την 

αυθεντικοποίηση και την έκδοση του εγγράφου από τον τελευταίο κατά χρονική 

σειρά εκδότη αποτυπώνεται η προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα 

του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

 

Ισχύς των ιδιωτικών εγγράφων 

 

Τα ανωτέρω έγγραφα έχουν την ίδια ισχύ με έγγραφα που φέρουν βεβαίωση γνήσιου 

υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), επέχουν θέση έγγραφου τύπου κατά το 

άρθρο 160 του Αστικού Κώδικα και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τους φορείς, προς τους 

οποίους απευθύνονται. 

 

Χριστίνα Ζήση 

Δικηγόρος 

Δ.Μ.Σ. Γενικού Αστικού Δικαίου Ε.Κ.Π.Α. 


