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                                    ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

 

 

Ζ αικαηψδεο αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ έρεη επηθέξεη κεγάιεο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

νξγαλσηηθέο αιιαγέο θαη δηακνξθψλεη κία θαηλνχξγηα κνξθή θνηλσλίαο, πνπ 

νλνκάδεηαη θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. Ζ ξαγδαία αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ 

Ζ/, θαζψο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ Γηαδηθηχνπ έρεη επεξεάζεη ηε 

ζπλαιιαγή ,ην εκπφξην ,ηελ επηθνηλσλία θαη ηε δηνίθεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

θξάηνπο.  

Ζ δηαηξηβή πεξηιακβάλεη κηα αλαθνξά ζηελ Θνηλσλία Ρεο Ξιεξνθνξίαο θαη 

ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ζηε ζπκβνιή ηνπο ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ηεο παγθφζκηαο νηθνλνµίαο θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

ησλ πνιηηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα κε ζηφρν ηελ εμνηθείσζε ηνπ αλαγλψζηε 

αλαιχνληαη νη ελφηεηεο ζρεηηθά κε ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή ζηελ Διιάδα θαη ζε άιιεο ρψξεο, γίλεηαη αλαθνξά 

ζηελ θνηλνηηθή νδεγία 1999/93 θαη αλάιπζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, πνπ 

δηέπεη ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή (π.δ. 150/2001 ). 

Πηελ ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία 

κε ηηο ππνζηεξηθηηθέο ηεο ηερλνινγίεο κπνξεί λα κεηακνξθψζεη ην δεκφζην 

ηνκέα, πεξηνξίδνληαο ηε γξαθεηνθξαηία θαη ηα έμνδα θαη παξέρνληαο 

πεξηζζφηεξν πνηνηηθέο ππεξεζίεο θαη γίλεηαη   εθηελήο αλαθνξά ζηηο 

ζεκαληηθέο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ηνπ εγρεηξήκαηνο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ζπλαιιάζζνληαη κε ην Γεκφζην.  

Ρέινο ε εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα 

παξαηίζεηαη έλα παξάξηεκα φπνπ παξνπζηάδεηαη κηα εθαξκνγή 

θξππηνγξάθεζεο θαη απνθξππηνγξάθεζεο  κε ηε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο 

ππνγξαθήο θαη  ησλ λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ ,ζηα νπνία ζηεξίρζεθε ε 

δηαηξηβή θαη αθνινπζεί ε βηβιηνγξαθία , ειιεληθή θαη μέλε. 

 

 

 

 



Μεηαπηυχιακή Διαηριβή                                                                                                                 Γκούνηουβα Γεωργία 

 

Η Ηλεκηρονική Υπογραθή ζηη Δημόζια Διοίκηζη Σελίδα 2 
 

 

 

                                         ABSTRACT 

 

The fast paced development of information technology and of 

telecommunications has brought about great social financial and 

organizational changes and has led to the creation of a new form of society 

which is called the society of information. The ever-increasing use of 

computers, as well as the use of the Internet, has influenced business 

transactions, commerce, communications and public administration 

services.  

This thesis comprises a report on the Society of Information and the 

Internet and is aiming at familiarizing the reader with them. The various 

units dealing with all legal issues concerning the electronic signature are 

then analyzed and a report is made concerning the European Union 

instruction 1999/93. Also, an analysis of the greek legislation concerning 

the electronic signature (decree number 150/2001) is made.  

Another analysis then follows concerning the meaning of the electronic 

signature, its kinds an its applications; an extensive report on cryptography 

is also made as well as on the function of signatures, on the Services 

providing certification of electronic signatures, on the infrastructure of the 

Public Key for the issuing, the provision and the use of certificates and on 

the function of electronic administration with the use of the electronic 

signature in all kinds of electronic documents.  

The thesis concludes with some assumptions followed by an index where is 

a detailed description of the algorithmus of the Public Key and of the legal 

bibliography on which the thesis was based. Finally, all the greek and 

foreign bibliography used is mentioned. 
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                                    ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ 

Ζ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο ήηαλ κηα πνιχηηκε δηδαθηηθή 

εκπεηξία θαη θηάλνληαο ζηελ νινθιήξσζή ηεο, αηζζάλνκαη ππνρξεσκέλε λα 

εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζε εθείλνπο ηνπο αλζξψπνπο, πνπ κνπ 

πξνζέθεξαλ. Ξξψηα απφ φια ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θ. Αξηζηέα 

Πηλαληψηε Θαζεγήηξηα  Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ ηνπ Ρκήκαηνο Νξγάλσζεο θαη 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξεηξαηψο, πνπ κνπ έδσζε ηελ 

επθαηξία λα αζρνιεζψ κε έλα ζέκα ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο, φπσο επίζεο 

γηα ηε κέξηκλα θαη ηελ θαζνδήγεζή ηεο. Δπραξηζηψ ηνλ θαζεγεηή θ. Ληθήηα 

Αζεκαθφπνπιν γηα ην ακείσην ελδηαθέξνλ ηνπ,  ηηο νπζηαζηηθέο απφςεηο θαη 

ππνδείμεηο ηνπ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα κειέηεο θαη ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο 

θαζψο θαη ηνλ Ιέθηνξα θ. Σαξάιακπν Θσλζηαληφπνπιν γηα ην ελδηαθέξνλ 

ηνπ, ηελ θαζνδήγεζε, ηηο ηδέεο θαη ην ρξφλν ηνπ, πνπ κνπ δηέζεζε σο κέιε 

ηεο ηξηκεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. Ρέινο, επραξηζηψ ηελ νηθνγέλεηά κνπ 

γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ αγάπε ηεο. 
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1.Η ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 

1.1Εισαγωγή 

Ρα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη νπζηαζηηθή ζπκβνιή ησλ Ρερλνινγηψλ 

Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ ,ε νπνία απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ζχγρξνλσλ νηθνλνκηψλ θαη ζπλδέεηαη κε ηε 

δπλαηφηεηα λέσλ ηξφπσλ ηνπ «επηρεηξείλ», ηε δεκηνπξγία θαηλνηνκηθψλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ πνιηηψλ κε 

πξαθηηθνχο ηξφπνπο ελψ ε  ζπλεηζθνξά  ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ ζηε  βειηίσζε  ηεο  πνηφηεηαο  ησλ  δσήο  ηνπ  πνιίηε  είλαη 

αλαγλσξηζµέλε θαη απνδεδεηγµέλε δηεζλψο.  

Δπηπιένλ νη Ρερλνινγίεο Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο θαη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο 

θαη νδεγνχλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ πνιίηε, αθνχ θαζηζηνχλ 

δπλαηέο ηηο θξίζηκεο αιιαγέο, πνπ απαηηνχληαη ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε γηα ηελ 

παξνρή απνηειεζκαηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο ελψ ε εθαξµνγή ησλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ απφ Γεκφζηνπο θνξείο θαη  

νξγαληζµνχο µε ζηφρν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηε εμππεξέηεζε ησλ 

πνιηηψλ απμάλεη  µε  ξαγδαίνπο  ξπζµνχο. 

Ζ αλάπηπμε ηεο λέαο απηήο θνηλσλίαο, ηεο Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο 

δεκηνπξγεί ζαθψο λέεο κεζφδνπο εξγαζίαο, λέεο δεμηφηεηεο θαη ζπκβάιεη ζηε 

δηεχξπλζε ησλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ ησλ ρσξψλ, ζηελ επηηάρπλζε 

ηνπ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο κεγέλζπζεο, ζηε βειηίσζε θαη αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαζψο  θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο φισλ ησλ 

πνιηηψλ ρσξίο απνθιεηζκνχο εληζρχνληαο ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε φισλ ησλ 

πνιηηψλ ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ( Δπξπδσληθφηεηα 

λνηθνθπξηψλ – Ζ/ ζε πνιίηεο – Ξξνζβαζηκφηεηα ζε ΑΚΔΑ )θαη ζηνρεχνληαο 

ζηελ  απνηειεζκαηηθφηεξε  αμηνπνίεζε  ησλ  ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο 

θαη επηθνηλσληψλ. 

Δίλαη εκθαλήο ν ξφινο ησλ Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ 

ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ νηθνλνκηψλ αιιά θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ 

πνιηηψλ ελψ απμάλεηαη ζεκαληηθά ε ρξήζε ηνπο θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν. 

Δηδηθφηεξα, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία παξαηεξείηαη ε εκθάληζε  κηαο πιεζψξαο 

εθαξκνγψλ ηεο Ρερλνινγίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο, φπσο είλαη νη ηζρπξνί 

πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο, ε ζηξνθή πξνο  ηηο επξπδσληθέο ππεξεζίεο ζε 

εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαη ε απινπνίεζε  ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ζε 

ηέηνηνπ είδνπο ππεξεζίεο ζην επξχ θνηλφ. 
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 Ξιένλ, κε ηε δπλακηθή αμηνπνίεζε ησλ λέσλ Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο  

θαη  Δπηθνηλσληψλ είλαη δπλαηή ε άκεζε επηθνηλσλία κεηαμχ ηδηαίηεξα 

απνκαθξπζκέλσλ αλζξψπσλ κε ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ηελ 

ηειεζπλδηάζθεςε, ηελ ηειεξγαζία, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην,  ηηο 

ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ή άιινπ είδνπο ζπλαιιαγέο, νη νπνίεο δελ απαηηνχλ 

απφ ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν θαη ζε 

θαζνξηζκέλεο ρξνληθέο ζηηγκέο (π.ρ. σξάξην θαηαζηεκάησλ) γηα λα 

δηεθπεξαησζνχλ. 

Νη απμεκέλεο απαηηήζεηο φκσο ηεο ζχγρξνλεο δσήο γηα κεγαιχηεξε επειημία 

θαη πεξηζζφηεξεο δηεπθνιχλζεηο ησλ πνιηηψλ ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηνλ 

δεκφζην ηνκέα θαζηζηνχλ δπλαηέο ηηο θξίζηκεο αιιαγέο πνπ απαηηνχληαη απφ 

ηελ  Ξνιηηεία ζην λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο πνιίηεο θαη 

ηηο επηρεηξήζεηο, ηηο κεζφδνπο ζπλεξγαζίαο ησλ δηαθφξσλ θξαηηθψλ 

ιεηηνπξγψλ θαη ηνπο ηξφπνπο εμππεξέηεζεο  κεηαβάιινληαο ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ θξάηνπο, ζέηνληαο σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ 

θαη ηελ άκεζε πξνζθνξά απιψλ θαη πξνζβάζηκσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ 

,ζηνρεχνληαο ξηδηθά ζηελ αιιαγή ηεο θνπιηνχξαο ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη 

βειηηψλνληαο ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα 

κέζσ ηεο ρξήζεο Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ. 

Αζθαιψο ην δηαδίθηπν απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε 

δηαξθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πξνζθέξνληαο ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο, φπσο 

ηελ ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία, ηελ ελεκέξσζε, ηηο αγνξέο on line, ηελ 

δηαθίλεζε ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ θαη κνπζηθψλ αξρείσλ, έρεη δεκηνπξγήζεη 

έλα ρψξν δίρσο φξηα κέζα ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ θαη αλνίγεη λένπο δξφκνπο θαη δπλαηφηεηεο, ζε εζληθφ αιιά 

θαη ζε δηεζλέο επίπεδν κε ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο λα  δηαθαίλεηαη σο ν 

κειινληηθφο ηξφπνο ησλ εξγαζηψλ.   

Δπίζεο ε ρξήζε θαη ε επέθηαζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσλίαο πξέπεη λα σθεινχλ θάζε πηπρή ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Νη 

αλσηέξσ ηερλνινγίεο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ζηα 

λνζνθνκεία, ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, ζηνλ πνιηηηζκφ θ.ά. Ξξέπεη λα 

είλαη θηιηθέο πξνο ηνλ ρξήζηε , δηαζέζηκεο ζε φινπο θαη θάζε πξφζσπν 

πξέπεη λα έρεη ηελ επθαηξία  λα απνθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο θαη ηε 

γλψζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεί ηηο δπλαηφηεηεο ηεο Θνηλσλίαο ηεο 

Ξιεξνθνξίαο, λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε απηήλ θαη λα σθειείηαη απφ απηήλ 

είηε ζηνλ ηδησηηθφ είηε ζην δεκφζην ηνκέα. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φκσο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Θνηλσλίαο ηεο 

Ξιεξνθνξίαο είλαη ε νηθνδφκεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ πνιίηε ζηε ρξήζε 

λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο θαη εηδηθφηεξα γηα ηε 

ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ,πξνέρεη λα εληζρπζεί ε αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ 
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θαη λα εμαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε, 

φηαλ ζπλαιιάζζεηαη ζην Γηαδίθηπν. 

Βέβαηα φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ην θιεηδί γα ηελ αλάπηπμε ησλ 

δηεξγαζηψλ πνπ επηηεινχληαη ζην Γηαδίθηπν είλαη θαηά βάζε ε εκπηζηνζχλε 

κεηαμχ απηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο γηα λα ππάξμεη  

επηηπρία θαη δηαξθή εμάπισζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. Ρελ αλάγθε 

απηή έξρεηαη λα θαιχςεη ην ειεθηξνληθφ ηζνδχλακν ηεο γξαπηήο ππνγξαθήο, 

πνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηθπξψλεη ηηο δηάθνξεο ζπλαιιαγέο ζηνλ 

ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα κε ζθνπφ ηελ αζθαιή αληαιιαγή εγγξάθσλ ή 

ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε επηηαγψλ, ζπκβνιαίσλ θαη ηηκνινγίσλ.  

Υο ζπλέπεηα απηήο ηεο ειεθηξνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο έξρεηαη ε Θνηλνηηθή 

Νδεγία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο θαη νξίδεη ην λνκηθφ 

πιαίζην γηα ηελ αλαγλψξηζή ηνπο απνζθνπψληαο ζηελ χπαξμε  ελφο θνηλνχ 

πιαηζίνπ θαη ελφο αλνηθηνχ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ηεο θαηάιιειεο 

ππνδνκήο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αζθαιψλ ειεθηξνληθψλ ζπλδηαιιαγψλ. 

Πχκθσλα κε ηελ Θνηλνηηθή Νδεγία είλαη δπλαηή κε ηελ κνξθή ηεο ςεθηαθήο 

ππνγξαθήο, ε δηεθπεξαίσζε κε ειεθηξνληθφ ηξφπν ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ 

ησλ πνιηηψλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ , ε νπνία 

δεκηνπξγείηαη θαη επηθπξψλεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

θξππηνγξάθεζεο θαη απνθξππηνγξάθεζεο κέζσ καζεκαηηθψλ αιγνξίζκσλ 

,νη νπνίνη θάλνπλ ρξήζε δχν θιεηδηψλ, ελφο πξνζσπηθνχ θαη ελφο θνηλνχ, γηα 

ηελ πηζηνπνίεζή ηεο. 

 Έλα άιιν επίζεο ζεκαληηθφ ζηνηρείν ησλ ζπλαιιαγψλ ζην Γηαδίθηπν θαη 

ζηελ Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο απνηειεί ην ειεθηξνληθφ έγγξαθν πνπ 

δηαθέξεη λνκηθά απφ ηα έγγξαθα ηνπ άξζξνπ 160 Αζηηθνχ θψδηθα, γηαηί έλα 

απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη φηη ζηεξείηαη ηδηφρεηξεο ππνγξαθήο αιιά θαη 

ηεο ζηαζεξφηεηαο θαηά ηελ ελζσκάησζή ηνπ ζε πιηθφ, πνπ λα παξνπζηάδεη 

δηάξθεηα δσήο αιιά παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαγλσζζεί  κε ηε κνξθή 

θεηκέλνπ ζηελ νζφλε ηνπ ηεξκαηηθνχ κε ηελ ππνζηήξημε ηεο θαηάιιειεο 

ηερληθήο δηαδηθαζίαο πνπ επηηξέπεη ηελ κεηαηξνπή ησλ αξρεηνζεηεκέλσλ 

καγλεηηθψλ εγγξαθψλ ζε εηθφλα, γξάκκαηα θαη ιέμεηο θαη ρξεζηκνπνηείηαη  

ζε ζπκβάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη ειεθηξνληθά, ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη 

ζε ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. 

Γίλεηαη ινηπφλ έηζη θαηαλνεηφ φηη νη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο πξέπεη λα 

ππνζηεξηρζνχλ  κε δηεζλή ζπλεξγαζία ψζηε ε δεκηνπξγία ελφο δηεζλνχο 

πεξηβάιινληνο ζα ελζαξξχλεη ηε δηάδνζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ πιήξε θαη 

απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή θαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

αζθάιεηαο ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο πνπ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

θαη εγγχεζε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο 

ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο. 
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Ρέινο πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη θάζε δεκνθξαηηθή θνηλσλία έρεη ηελ εζηθή θαη 

λνκηθή ππνρξέσζε λα αγσλίδεηαη γηα ηελ εμάιεηςε ησλ θάζε είδνπο 

απνθιεηζκψλ θαη λα ιακβάλεη πξσηνβνπιίεο ψζηε ν θάζε πνιίηεο λα 

απνιακβάλεη εχθνιε θαη ηζφηηκε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο θαη 

ζηελ Διιεληθή Ξνιηηεία, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Θνηλσλία ηεο 

Ξιεξνθνξίαο ζεζκνζεηείηαη απφ ην Πχληαγκα ηεο Διιάδνο . 

Πηελ πεξίπησζε πνπ νη ππεξεζίεο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ειεθηξνληθψλ κεζφδσλ ην θξάηνο είλαη 

ππνρξεσκέλν κε βάζε ην θαηάιιειν ζηξαηεγηθφ Πρέδην λα θξνληίδεη γηα ηηο 

δπζθνιίεο εθείλνπ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ πνπ 

δπζθνιεχνληαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα δεδνκέλα ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο αλαπηχζζνληαο πξσηνβνπιίεο επηκφξθσζεο, επηδνηήζεσλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, δεκηνπξγίαο θέληξσλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη δηαδηθηχνπ ζε ζρνιεία, δεκφζηεο βηβιηνζήθεο θ.η.ι. έηζη 

ψζηε λα επηρεηξήζεη λα γεθπξψζεη απηφ ην «ςεθηαθφ ράζκα» θαη λα 

βνεζήζεη ηνπο πνιίηεο λα αλαδεηνχλ θαη λα δηεθπεξαηψλνπλ κε επηηπρία ηηο 

ζπλαιιαγέο πνπ επηζπκνχλ δηαηεξψληαο γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ηηο 

παξαδνζηαθέο κεζφδνπο παξνρήο ππεξεζηψλ, γηα φζνπο αδπλαηνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο αλάινγεο ειεθηξνληθέο.  

Δμίζνπ ζεκαληηθή πξέπεη είλαη θαη ε κέξηκλα ηεο πνιηηείαο θαη γηα ην ηκήκα 

εθείλν ηνπ πιεζπζκνχ κε ζσκαηηθέο  δπζθνιίεο, φπσο πεξηνξηζκέλε φξαζε, 

ή θαη λνεηηθέο δπζθνιίεο φπνπ ε θάζε δεκφζηα ππεξεζία κε ειεθηξνληθή 

παξνπζία, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνζαξκφδεη  ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο 

ζε έλα εηδηθά ζρεδηαζκέλν ειεθηξνληθφ πξφγξακκα γηα ηνπο πνιίηεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηέηνηνπ είδνπο δπζθνιίεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηνχλ 

ζην βαζκφ πνπ κπνξνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο λέαο ειεθηξνληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. 
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2.ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

2.1Εισαγωγή  

Δίλαη γλσζηφ φηη ε ζπλερψο απμαλφκελε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα ηελ 

ζχλαςε ησλ εκπνξηθψλ ζπκβάζεσλ, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη νη 

αλππνιφγηζηεο επηδξάζεηο ηνπ ζηελ νηθνλνκία δεκηνχξγεζε ζεκαληηθέο 

δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ησλ αλνηθηψλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ αιιά 

παξάιιεια δεκηνπξγήζεθε θαη ν πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηε 

δεζκεπηηθφηεηά ησλ αλνηθηψλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, ηελ αζθάιεηά 

ηνπο θαζψο θαη ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ.  

Έηζη ελ φςεη ηεο λέαο ειεθηξνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο πξνέθπςε ε αλάγθε 

γηα κεγαιχηεξε βεβαηφηεηα ζε ζρέζε κε ην πνηνο θαη κε πνηνπο φξνπο 

ππνγξάθεη κηα ζπλαιιαγή ,ψζηε λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γλσζηνπνίεζεο 

ηεο πξαγκαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ζε έλα αλνηθηφ δίθηπν 

φπσο είλαη ην Internet. 

Δπνκέλσο  δηαπηζηψλνπκε φηη ε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνγξαθψλ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγθε εηδηθήο αλαγλψξηζεο κηαο 

ειεθηξνληθήο κεζφδνπ εμαηηίαο ηεο εηζαγσγήο ηεο ηερλνινγίαο ζηηο 

ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ηφζν γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο φζν θαη γηα 

ηα ειεθηξνληθά έγγξαθα πνπ ζα ηηο ζπλνδεχνπλ θαη ε νπνία ζα είλαη λνκηθά 

έγθπξε θαη ηζφηηκε κε ηε ρεηξφγξαθε κέζνδν παξαγσγήο ππνγξαθήο, ψζηε 

λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο απφδεημεο. 

Έηζη γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε αλάγθε λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ  νδήγεζε δηεζλείο νξγαληζκνχο, ηελ Δπηηξνπή 

Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ θαζψο θαη θπβεξλήζεηο δηαθφξσλ ρσξψλ, λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα νξίζνπλ ην λνκηθφ πιαίζην ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, πνπ ήηαλ απαξαίηεην γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

αζθάιεηαο ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο . 

Βέβαηα ζεκαληηθφ εκπφδην ζηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

ζπλαιιαγψλ  γηα πνιιά ρξφληα απνηέιεζε ε πνιηηηθή πνιιψλ θπβεξλήζεσλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο θξππηνγξαθίαο, πνπ ηφζν ε ακεξηθαληθή θπβέξλεζε  φζν θαη 

νη επξσπατθέο θπβεξλήζεηο ζεσξνχζαλ ηνλ ηνκέα απηφ σο απνθιεηζηηθά 

εζληθή ηνπο ππφζεζε θαη ζπλεπψο αξλνχληαλ λα πξνρσξήζνπλ ζε δηεζλέο 

επίπεδν γηα ηελ λνκηθή αλαγλψξηζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ , πνπ 

ήηαλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ειεθηξνληθψλ 

ζπλαιιαγψλ. (www.ebusinessforum.gr,Ζιεθηξνληθή Ρξαπεδηθή Αλδξέα Κήηξαθα) 
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2.2 Διεθνής αναγνώριση των ηλεκτρονικών υπογραφών 

Νη πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηεο ρξήζεο  

ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ μεθίλεζαλ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990  θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ Ξνιηηεία  ηεο Γηνχηα ησλ ΖΞΑ  φπνπ ςεθίζηεθε ν πξψηνο 

νινθιεξσκέλνο Λφκνο γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο θαη κε ηδηαίηεξε 

αλαθνξά ζην λνκηθφ απνηέιεζκα ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ, ζηε 

ξχζκηζε θαη  ζηελ αδεηνδφηεζε ηεο παξνρήο ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο.  (www.ebusinessforum.gr,Ζιεθηξνληθή Ρξαπεδηθή Αλδξέα Κήηξαθα) 

Κηα αλάινγε πξνζπάζεηα ζεκεηψζεθε πάιη ζε δηεζλέο επίπεδν απφ ηελ  

Δπηηξνπή Γηεζλνχο Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UNCITRAL)  ε 

νπνία ζπλέηαμε 1996 ηνλ Ξξφηππν Λφκν γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, 

πξνζπαζψληαο  κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα ξπζκίζεη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

εμνκνίσζε ησλ ειεθηξνληθψλ πιεξνθνξηψλ κε έγγξαθα πιηθήο ππφζηαζεο, 

ηελ λνκηθή ηζρχο ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, ηελ απνδεηθηηθή δχλακε ησλ 

ειεθηξνληθψλ θεηκέλσλ, ηνλ ηφπν , ηνλ ρξφλν θαη  ηελ απφδεημε παξαιαβήο 

ηνπ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο. Έηζη νη παξαπάλσ  ελέξγεηεο  ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ, ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ θαη ηνπ Ακεξηθαληθνχ 

Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ  δείρλνπλ ηελ αλάγθε ηεο ξχζκηζεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ ,ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη κε Λφκν ή ζπκβαηηθά ε 

δεζκεπηηθφηεηά ηνπο ζηηο ζπλαιιαγέο .( λνκηθά δεηήκαηα –http://www.go-online.gr ) 

Αλάινγεο ελέξγεηεο έρνπκε θαη ζε  επξσπατθφ επίπεδν , φπνπ κε ηελ  Νδεγία 

1999/93/ΔΘ νξίδεηαη γηα πξψηε θνξά ην γεληθφ πιαίζην γηα ηε λνκηθή 

αλαγλψξηζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ 

θαη εληαίνπ επηπέδνπ  ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο ρψξεο ηηο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο κε απνηέιεζκα λα  δηαζθαιίδεηαη ε λνκηθή αλαγλψξηζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ (άξζξν 5.1 ) σο αληίζηνηρεο κε ηηο ρεηξφγξαθεο.  

Δπίζεο ε ζπγθεθξηκέλε Νδεγία ζέηεη ηηο πξνυπνζέζεηο εθείλεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ θαη εληαίνπ επηπέδνπ 

ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ ,ελψ ην πιενλέθηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο νδεγίαο ζηηο δηάθνξεο εζληθέο λνκνζεζίεο ησλ ρσξψλ κειψλ 

είλαη φηη εμαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ πξντφλησλ εληφο ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο θαη  εληζρχεηαη ε εκπηζηνζχλε ζηηο ειεθηξνληθέο 

ππνγξαθέο  απαξαίηεηε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο δσήο 

εληφο θαη εθηφο ησλ Δπξσπατθψλ ζπλφξσλ. (De Wikipedia, la enciclopedia libre ) 

Πηε ζπλέρεηα ε  Δπξσπατθή Έλσζε αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε λνκηθήο 

ξχζκηζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ πξνρψξεζε αθφκε ζε έλα 

ζεκαληηθφ  βήκα,  θαη εμέδσζε Νδεγία  ζρεηηθά κε ην Ζιεθηξνληθφ εκπφξην 

κε αξηζκφ 2000/31/ΔΘ πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 17/07/2000 θαη ζχκθσλα κε 

απηήλ θαζηεξψζεθε ε αξρή ηεο ειεπζεξίαο ζχλαςεο ειεθηξνληθψλ 



Μεηαπηυχιακή Διαηριβή                                                                                                                 Γκούνηουβα Γεωργία 

 

Η Ηλεκηρονική Υπογραθή ζηη Δημόζια Διοίκηζη Σελίδα 14 
 

ζπκβάζεσλ, ε αξρή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, πνπ ζεκαίλεη φηη ην Γίθαην πνπ 

δηέπεη ηηο ζπλαιιαγέο κε ειεθηξνληθά κέζα είλαη ην Γίθαην ηεο ρψξαο 

κφληκεο εγθαηάζηαζεο ηνπ θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ν εμσδηθαζηηθφο 

δηαθαλνληζκφο ησλ δηαθνξψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ. (http://www.go-online.gr - λνκηθά 

δεηήκαηα ) 

Ξξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί αθφκε πεξηζζφηεξν ε γλεζηφηεηα ηεο 

ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ην  Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην πξνρψξεζε ζε κία 

επηπιένλ ζεκαληηθή πξσηνβνπιία  γηα λα επηηεπρζεί  πεξηζζφηεξν ε 

αζθάιεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη πξνέβιεςε  ηελ έθδνζε ελφο 

αλαγλσξηζκέλνπ Ξηζηνπνηεηηθνχ Ζιεθηξνληθήο πνγξαθήο, πνπ είλαη κηα 

ειεθηξνληθή βεβαίσζε, ε νπνία έρεη ην πιενλέθηεκα λα ζπλδέεη ηα δεδνκέλα 

επαιήζεπζεο ηεο ππνγξαθήο κε έλα θπζηθφ πξφζσπν, επηβεβαηψλνληαο έηζη 

ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. (http://www.go-online.gr - λνκηθά δεηήκαηα ) 

Έηζη ζε επξσπατθφ επίπεδν βιέπνπκε ηηο ρψξεο πνπ αλήθνπλ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε  ε κία κεηά ηελ άιιε λα πξνζπαζνχλ λα ελαξκνληζηνχλ 

κε ηελ Δπξσπατθή Νδεγία φπσο θαη ε Διιάδα κε ηελ έθδνζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 

150/2001/Ξξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο  ελαξκνλίζηεθε πιήξσο  κε ηελ 

Θνηλνηηθή  Νδεγία  θαη πξνέβε ζε ζεκαληηθά βήκαηα πξνο ηε ζέζπηζε ελφο « 

Γηθαίνπ ηνπ Internet» κε ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 2672/1999 γηα ηηο 

ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο θαη ηνπ λφκνπ 2251/1994 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

θαηαλαισηψλ. (http://www.go-online.gr - λνκηθά δεηήκαηα ) 

Αλάινγε πξσηνβνπιία είρε θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζρεηηθά κε ην ζέκα γηα 

ηηο Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο ηνπ 2000 ("2000 Act") θαη φξηζε ηνλ  

Θαλνληζκφ γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο  2002, φπνπ ζχκθσλα κε απηφλ 

νξίδεηαη  ην λνκηθφ πιαίζην γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο σο ηα 

ειεθηξνληθά δεδνκέλα πνπ είλαη ζπλεκκέλα ζε, ή ινγηθά ζπζρεηηδφκελα κε 

άιια ειεθηξνληθά δεδνκέλα θαη πνπ ρξεζηκεχεη σο κέζνδνο απφδεημεο ηεο 

γλεζηφηεηαο.(http://www.out-law.com/page-443 ) 

Δπίζεο θαη ε Ηηαιηθή θπβέξλεζε έθαλε ζεκαληηθά βήκαηα ζηνλ ηνκέα απηφ 

κε ην ππ΄αξηζκφ 513 πξνεδξηθφ δηάηαγκα ζηηο 10 Λνεκβξίνπ 1997 φπνπ 

ζεζπίζηεθε ε εγθπξφηεηα ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο  θαη γηλφηαλ αλαθνξά 

ζηα θξηηήξηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηάξηηζε, ηελ απνζήθεπζε θαη ηε 

δηαβίβαζε ησλ εγγξάθσλ κε ρξήζε πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ πνπ 

κεηά απφ αξθεηέο ηξνπνπνηήζεηο ε ηηαιηθή λνκνζεζία πηνζέηεζε ην θνηλνηηθφ 

δίθαην πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ νδεγία 99/93 γηα ηηο ειεθηξνληθέο 

ππνγξαθέο.  

Πήκεξα, ν λφκνο πνπ δηέπεη ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή είλαη ν " Θψδηθαο 

Τεθηαθήο Γηνίθεζεο „„(λνκνζεηηθφ δηάηαγκα ηεο 7 Κάξηε ηνπ 2005, αξ. 82, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λνκνζεηηθφ δηάηαγκα 4 Απξίιε 2006, αξ.159)πνπ 

http://www.out-law.com/page-443
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ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε Γελάξε ηνπ 2006, κε ζηφρν λα εμαζθαιίζεη θαη λα 

ξπζκίζεη ηε δηάζεζε, ηε πξφζβαζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζε ςεθηαθή κνξθή ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηαιιειφηεξεο 

ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ εληφο ηεο Ηηαιηθήο Θπβέξλεζεο. 

Πε δηεζλέο επίπεδν έρνπκε αλάινγεο πξσηνβνπιίεο ,φπσο ζηε Σηιή ηνλ λφκν 

19.799 πνπ ςεθίζηεθε ζηηο 15 Πεπηεκβξίνπ 2003 φπνπ αλαθέξεηαη ζηα 

ειεθηξνληθά έγγξαθα θαη ζηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή θαη αλαγλσξίδεη  φηη 

νη πξάμεηο, νη ζπκβάζεηο θαη ηα έγγξαθα πνπ ππνγξάθνληαη απφ ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή είλαη έγθπξα θαη παξάγνπλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα κε απηά πνπ 

εθδίδνληαη ζε έληππε κνξθή θαη ζηελ Θφζηα Οίθα  ςεθίζηεθε ν Λφκνο 8454, 

πνπ αλαθέξεηαη  ζηηο ςεθηαθέο ππνγξαθέο θαη  ζηα ειεθηξνληθά έγγξαθα 

θαη ππνγξάθηεθε ζηηο 22 Απγνχζηνπ 2005 επηηξέπνληαο ζηνλ εηθνληθφ θφζκν 

ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη δηαδηθαζηψλ λα έρνπλ λνκηθή ηζρχ. 

Δπίζεο ζηε Γνπαηεκάια έρνπκε ηνλ  λφκν ηνπ 2008 γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

επηθνηλσληψλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ   θαζψο δεκηνπξγήζεθε θαη 

κεηξψν ησλ Ξαξφρσλ πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο ,ελψ ζηηο 2 ηνπ Ηνπιίνπ ηνπ 

2010 ζηε Ληθαξάγνπα, έρνπκε ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ γηα ηηο ειεθηξνληθέο 

ππνγξαθέο απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Ρερλνινγίαο ηνπ πνπξγείνπ 

Νηθνλνκηθψλ θαη ν Νξγαληζκφο  Γεκφζηαο Ξίζηεο είλαη ν θνξέαο 

δηαπίζηεπζεο ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο θαη ηέινο κε ηελ έθδνζε λφκνπ 

ζην Ξεξνχ πεξί ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ (Λ. 27 269), 

ξπζκίδνληαη ηα  ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο δίλνληαο 

ηελ ίδηα λνκηθή ηζρχ κε ηε ρξήζε ηεο ηδηφρεηξεο ππνγξαθήο. (De Wikipedia, la 

enciclopedia libre ) 

Ππκπεξαζκαηηθά ινηπφλ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ζε δηεζλέο θαη επξσπατθφ 

επίπεδν παξαηεξείηαη ε αλάγθε  λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο ησλ ειεθηξνληθψλ 

ζπλαιιαγψλ κε ηελ ζέζπηζε εηδηθψλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ αλά θξάηνο, 

κε ζθνπφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ,ηε δηαζθάιηζε κε 

λφκν ηεο δεζκεπηηθφηεηά ηεο ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ θαη 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ επίηεπμε δηαξθνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

2.3 Νομική προσέγγιση 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ε λνκηθή αλαγλψξηζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνγξαθψλ ζε δηεζλέο επίπεδν μεθίλεζε απφ ηα κέζα  ηεο πξνεγνχκελεο 

δεθαεηίαο κε ηε ζέζπηζε ζρεηηθψλ λφκσλ ζε δηάθνξα θξάηε θαη κε ηελ 

πηνζέηεζε δχν δηαθνξεηηθψλ λνκηθψλ πξνζεγγίζεσλ: 

Ζ κία λνκνζεηηθή πξνζέγγηζε είλαη ε  κηληκαιηζηηθή (minimalist approach), 

φπνπ ζχκθσλα κε απηή έρνπκε πιήξε λνκηθή αλαγλψξηζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ, αλεμάξηεηα απφ ηηο ηερλνινγηθέο ηνπο 

πξνδηαγξαθέο θαη ε δεχηεξε λνκηθή πξνζέγγηζε είλαη ε αλαιπηηθή ( 
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prescriptive approach) ζχκθσλα κε ηελ νπνία δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγηθέο κέζνδνη λα παξέρνπλ αλαγλψξηζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ σο ηζφηηκεο κε ηηο ηδηφρεηξεο ππνγξαθέο αθνχ 

πξνεγνπκέλσο ηθαλνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα αζθάιεηαο θαη 

αμηνπηζηίαο. 

Έηζη γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε λνκηθή εμίζσζε φισλ ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνγξαθψλ κε ηηο ηδηφρεηξεο ελζαξξχλεη κελ ηνπο θαηαλαισηέο λα 

δηελεξγήζνπλ ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο αιιά θαη ην λνκηθφ θφζκν, πνπ ζα 

θιεζεί λα ηελ εθαξκφζεη ,λα ηελ εξκελεχζεη θαη λα ηελ πξνζηαηεχζεη γηαηί ε 

λνκηθή πξνζέγγηζε αλαγλψξηζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ δελ πεξηέρεη 

πνιιέο δχζθνιεο ηερληθέο έλλνηεο, κε απνηέιεζκα λα είλαη απιή θαη εχθνια 

αληηιεπηή. 

Δπίζεο ε λνκηθή εμίζσζε φισλ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ κε ηηο 

ηδηφρεηξεο επλνεί  κελ ηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ ειεθηξνληθήο 

ππνγξαθήο, γηα ην ιφγν φηη δελ πξνηείλεηαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία 

θαη αθεηέξνπ εληζρχεη ηελ νκνηφκνξθε ζε δηεζλέο επίπεδν λνκνζεηηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο αιιά παξαηεξείηαη φκσο έλα 

ζνβαξφ  κεηνλέθηεκα απηήο ηεο λνκηθήο πξνζέγγηζεο.   

Απηφ ην κεηνλέθηεκα είλαη ε αλππαξμία νξηζκνχ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο 

ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, ε νπνία λα δεζκεχεη απηφλ πνπ ππνγξάθεη ,φπσο 

γίλεηαη κε ηελ ρεηξφγξαθε ππνγξαθή θαη λα επηηξέπεη ζε θάζε κέζνδν 

ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, απφ ηελ πην απιή κέρξη ηελ πην πεξίπινθε, λα 

είλαη ην ίδην δεζκεπηηθή λνκηθά. 

Βέβαηα ην πην ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα ηεο κηληκαιηζηηθήο λνκνζεηηθήο 

πξνζέγγηζεο είλαη ην γεγνλφο φηη, επεηδή αθξηβψο δελ νξίδνληαη πςειά 

ζηάληαξ ζηνλ ηνκέα ησλ ηερλνινγηθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηηο ειεθηξνληθέο 

ππνγξαθέο, είλαη πηζαλφ θάπνηεο απφ ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο λα είλαη 

ηερλνινγηθά επηζθαιείο δίλνληαο έηζη ηελ επθαηξία ζε επηηήδεηνπο 

επηρεηξεκαηίεο, πνπ εκπνξεχνληαη ειαηησκαηηθήο ηερλνινγίαο ειεθηξνληθέο 

ππνγξαθέο λα εμαπαηήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο, κε απνηέιεζκα λα είλαη 

αδχλαηε ε ιεηηνπξγία θαη ε θαζηέξσζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο σο 

κέζνπ αζθαιείαο ησλ ζπλαιιαγψλ ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην. 

Αληίζεηα κε ηε κηληκαιηζηηθή λνκνζεηηθή πξνζέγγηζε ε καμηκαιηζηηθή ή 

αλαιπηηθή πξνζέγγηζε είλαη λνκηθά πην δεζκεπηηθή ζηελ αλαγλψξηζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ, γηαηί επηηξέπεη λνκηθή ηζρχ κφλν ζε νξηζκέλα 

είδε ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ πνπ ζπκκνξθψλνληαη ή φρη κε ζπγθεθξηκέλα 

ηερληθά πξφηππα δεκηνπξγψληαο έηζη πνιχ αζθαιείο ειεθηξνληθέο 

ππνγξαθέο.  

Αλ φκσο  εμεηάζνπκε ηελ καμηκαιηζηηθή ή αλαιπηηθή πξνζέγγηζε απφ άιιε 

νπηηθή πιεπξά δηαπηζηψλνπκε φηη απνηειεί κελ εκπφδην ζηελ ειεχζεξε 

αλάπηπμε ηεο αγνξάο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ γηαηί απαηηεί ηελ 
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χπαξμε θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηερλνινγηθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ 

εμίζσζε ειεθηξνληθήο θαη ρεηξφγξαθεο ππνγξαθήο αιιά απφ ηελ άιιε  

πξνζηαηεχεη ηνλ θαηαλαισηή απφ αλαμηφπηζηεο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο ηεο 

ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά. 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε, κε ηελ νδεγία 99/93/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 1999 ζρεηηθά κε ην 

θνηλνηηθφ πιαίζην γηα ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο αθνινχζεζε κηα κηθηή 

πξνζέγγηζε πνπ λα ζπλδπάδεη θαη ηηο δχν παξαπάλσ θαηεπζχλζεηο γηαηί 

ζθνπφο ηνπ θνηλνηηθνχ λνκνζέηε είλαη  ε δεκηνπξγία εληαίνπ λνκηθνχ 

πιαηζίνπ κέζα ζηελ ΔΔ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη εληαία αληηκεηψπηζε ησλ 

λέσλ λνκηθψλ δεηεκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο. (www.ebusinessforum.gr 

Γεθάινγνο γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο θαη ηα ειεθηξνληθά πηζηνπνηεηηθά πηζηνπνίεζεο Κ. Γηαλλαθάθε 

– X.Πηνπιήο). 

 

2.4 Νομοθετική προσέγγιση της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών 

υπογραφών 

Πρεηηθά κε ηελ λνκνζεηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνγξαθψλ δηαπηζηψλνπκε δηεζλψο  φηη ππάξρνπλ δχν πξνζεγγίζεηο: ε κία 

είλαη ε ηερλνινγηθά νπδέηεξε λνκηθή πξνζέγγηζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνγξαθψλ, ε νπνία νθείιεη λα πξνλνεί ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ 

κε δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, αθφκε θαη κε 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ έρνπλ σο ζήκεξα εθεπξεζεί. 

Αληίζεηα , ε ηερλνινγηθή εμεηδηθεπκέλε λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 

ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο, επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ αζθάιεηα θαη 

ζηελ αμηνπηζηία ησλ ήδε γλσζηψλ ηερλνινγηψλ ,πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ 

αγνξά θαη είλαη δνθηκαζκέλεο ζην εκπφξην κε ην ζθεπηηθφ φηη δελ είλαη 

δπλαηφλ λα αλαγλσξίζεη λνκηθά άγλσζηεο ηερλνινγίαο ειεθηξνληθέο 

ππνγξαθέο, πνπ δελ έρεη δνθηκαζηεί ζηελ πξάμε θαη δελ έρεη γίλεη απνδεθηή  

αθφκε ζηελ αγνξά.( Θνζκάο Α  Θαξαδεκεηξίνπ Ζ ειεθηξνληθή πνγξαθή) 

Πρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ξχζκηζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ ε δηεζλήο 

θαη επξσπατθή λνκνζεηηθή ζέζε αθνινπζεί κηα ηερλνινγηθά νπδέηεξε ηάζε 

ζην ζέκα ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο ηερλνινγίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ,γηαηί πηζηεχεη φηη ε επηινγή 

ηεο ηερλνινγίαο πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ 

θηλδχλνπ (risk assessment), πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή θαη φηη ν θίλδπλνο αθνξά ηνπο 

ηξίηνπο (relying parties) πνπ θαιείηαη λα αμηνινγήζνπλ ηε δεζκεπηηθφηεηα 

ηεο δήισζεο ηνπ ππνγξάθνληνο.(www.ebusinessforum.gr,Ζιεθηξνληθή Ρξαπεδηθή Αλδξέα 

Κήηξαθα) 
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Ξην ζπγθεθξηκέλα ε  Δπξσπατθή Νδεγία ζθνπίκσο απνθεχγεη λα ππνδείμεη 

έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν ππνγξαθήο γηαηί επηδηψθεη ηελ αλάπηπμε λέσλ 

ηερλνινγηψλ ελψ παξάιιεια επηρεηξεί λα κεγηζηνπνηήζεη ηα νθέιε απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο ππάξρνπζαο ηερλνινγίαο αθήλνληαο έηζη αλνηθηφ έλα 

ζεκαληηθφ αξηζκφ δεηεκάησλ ηερλνινγίαο θαη δηαδηθαζηψλ γηα λα 

αληηκεησπηζζνχλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξνηππνπνίεζεο, ε νπνία 

απνηειεί ζπλέρεηα ηεο λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο Νδεγίαο θαη πξφδξνκν 

παξφκνησλ ελεξγεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ξχζκηζε ηεο ηερλνινγίαο ζην 

κέιινλ, πνπ ζην εμήο θαζηεξψλεηαη ν φξνο ζπλ-ξχζκηζε (co-regulation)γηα 

λα πεξηγξάθεη απηή ηε δηαδηθαζία. 

Έηζη ζην ηειηθφ πεξηερφκελν ηεο Νδεγίαο γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο ε 

ζπλ-ξχζκηζε δηαπηζηψλνπκε φηη επηβιήζεθε ζηελ πξάμε θαη ε ππεξεζία 

γλσζηή σο European Electronic Signatures Standardization Initiative 

(EESSI)  ρξεζηκνπνηψληαο πφξνπο θαη δηαδηθαζίεο ησλ επξσπατθψλ 

νξγαληζκψλ πξνηππνπνίεζεο αζρνιήζεθε κε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ξπζκίζεηο ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ κε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ ηερληθψλ 

πξνηχπσλ εθαξκνγήο , ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνγξαθψλ θαζψο επίζεο θαη ησλ πνιηηηθψλ, πνπ ζρεηίδνληαη γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο πξνηππνπνίεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ ελψ 

κε ην άξζξν 3.5 ηεο Νδεγίαο ν επξσπατθφο λνκνζέηεο παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ πξνηχπσλ κέζσ ηεο δεκνζίεπζεο  ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ. 

(www.ebusinessforum.gr,Ζιεθηξνληθή Ρξαπεδηθή Αλδξέα Κήηξαθα) 
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3.Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  

Πε επξσπατθφ επίπεδν   ν θνηλνηηθφο λνκνζέηεο κε ηελ Δπξσπατθή Νδεγία 

1999/93/ΔΘ νξίδεη ην γεληθφ πιαίζην γηα ηε λνκηθή αλαγλψξηζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ σο αληίζηνηρεο κε ηηο ρεηξφγξαθεο θαζψο θαη ηε 

δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο ρψξεο . 

Δπηπιένλ  ζέηεη κε ην άξζξν 5.1  ηεο Νδεγίαο ηηο πξνυπνζέζεηο  πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ θαη εληαίνπ πιαηζίνπ 

ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ πνπ θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο κπνξνχλ 

λα ηχρνπλ αλαγλψξηζεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε κε θχξηεο επηδηψμεηο λα δηεπθνιχλεη ηε ρξήζε  ειεθηξνληθψλ 

ππνγξαθψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο , θαζψο νξηζκέλα επξσπατθά θξάηε 

θαη ζπγθεθξηκέλα ε Γεξκαλία θαη ε Ηηαιία ήδε είραλ πξνρσξήζεη ζην ζέκα 

απηφ κε ζπγθεθξηκέλεο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο , πνπ απνζθνπνχζαλ ζηε 

ξχζκηζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ. (www.ebusinessforum.gr,Ζιεθηξνληθή Ρξαπεδηθή 

Αλδξέα Κήηξαθα) 

Ξην αλαιπηηθά ε Δπξσπατθή Νδεγία 1999/93/ΔΘ αλαγλσξίδεη γεληθά σο 

ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζε λνκηθέο δηαδηθαζίεο, φια ηα δεδνκέλα πνπ βξίζθνληαη 

ζε ειεθηξνληθή κνξθή ,ηα νπνία είλαη ζπλεκκέλα ζε ή ινγηθά ζπζρεηηδφκελα 

κε άιια ειεθηξνληθά δεδνκέλα θαη ηα νπνία ρξεζηκεχνπλ σο κέζνδνο 

απφδεημεο  ηεο γλεζηφηεηαο. (www.ebusinessforum.gr Γεθάινγνο γηα ηηο ειεθηξνληθέο 

ππνγξαθέο θαη ηα ειεθηξνληθά πηζηνπνηεηηθά πηζηνπνίεζεο Κ. Γηαλλαθάθε – X.Πηνπιήο).  

Δπίζεο απφ ηελ θαλνληζηηθή πιεπξά, ε Νδεγία δηαθξίλεη πνηνηηθά κία 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ, πνπ απνθαινχληαη 

ζπρλά σο αλαγλσξηζκέλεο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο θαη απνδίδεη πιήξε θαη 

άκεζε λνκηθή ηζνδπλακία κε ηηο ηδηφρεηξεο ππνγξαθέο, ζχκθσλα κε ην 

ηζρχνλ δίθαην ηνπ θάζε θξάηνπο Κέινπο. (www.ebusinessforum.gr Γεθάινγνο γηα ηηο 

ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο θαη ηα ειεθηξνληθά πηζηνπνηεηηθά πηζηνπνίεζεο Κ. Γηαλλαθάθε – X.Πηνπιήο). 

Πε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ φιεο νη πξνεγκέλεο ειεθηξνληθέο 

ππνγξαθέο, πνπ βαζίδνληαη ζε αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ θαη 

δεκηνπξγνχληαη απφ αζθαιή δηάηαμε δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο, πνπ ζχκθσλα  

κε ηελ Νδεγία πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο εμήο απαηηήζεηο: λα ζπλδένληαη 

κνλνζήκαληα κε ηνλ ππνγξάθνληα, λα δεκηνπξγνχληαη κε κέζα ηα νπνία 

απηφο, πνπ ππνγξάθεη  λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαηεξήζεη ππφ ηνλ 

απνθιεηζηηθφ ηνπ έιεγρν θαη λα ζπλδένληαη κε ηα δεδνκέλα ζηα νπνία 

αλαθέξνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ 

νπνηαδήπνηε αιινίσζεο ζηα ελ ιφγσ δεδνκέλα. (www.ebusinessforum.gr Γεθάινγνο 

γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο θαη ηα ειεθηξνληθά πηζηνπνηεηηθά πηζηνπνίεζεο Κ. Γηαλλαθάθε – 

X.Πηνπιήο). 

Δπηπιένλ σο αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ νξίδεηαη απφ ηελ Νδεγία ε 

ειεθηξνληθή βεβαίσζε ,πνπ εθδίδεηαη απφ θάπνηνλ Ξάξνρν πεξεζηψλ 
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Ξηζηνπνίεζεο θαη ε νπνία πξέπεη δηαθξίλεηαη απφ  ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά :λα 

ζπλδέεη κνλνζήκαληα ηα δεδνκέλα επαιήζεπζεο κηαο ππνγξαθήο κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν θπζηθφ πξφζσπν, ηεξψληαο θάπνηνπο βαζηθνχο φξνπο . 

Πχκθσλα πάιη κε ηελ παξαπάλσ Νδεγία σο Αζθαιήο Γηάηαμε Γεκηνπξγίαο 

πνγξαθήο νξίδεηαη ην δηαηεηαγκέλν πιηθφ ή θαη ινγηζκηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ  ηδησηηθνχ θιεηδηνχ απφ ηνλ 

ππνγξάθνληα θαη ην νπνίν  έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηαζθαιίδεη ηελ αμηνπηζηία 

ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ππνγξαθήο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηελ Νδεγία θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νδεγίεο ηεο Απφθαζεο 

ηεο 6εο Λνεκβξίνπ 2000 ηεο Δπηηξνπήο Ζιεθηξνληθήο πνγξαθήο νξίδνληαη 

επίζεο  θαη ηα ειάρηζηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη αξκφδηνη θνξείο 

γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ αζθαιψλ δηαηάμεσλ δεκηνπξγίαο 

ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο(νδεγία 99/93/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ) 

Ζ Νδεγία επίζεο αλάκεζα ζηα άιια πξνβιέπεη θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο 

ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο 

,πξνζδηνξίδνληαο ηαπηφρξνλα ηηο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ 

,πνπ είλαη πηζηνπνηεκέλνη λα εθδίδνπλ αλαγλσξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά πξνο ην 

θνηλφ.  

Ξαξάιιεια φκσο πξνβιέπεη θαη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη  ε 

ζπκκφξθσζε ησλ πξντφλησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ απφ ζρεηηθνχο 

αξκφδηνπο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη αμηνπηζηίαο, 

φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηελ Νδεγία. (νδεγία 99/93/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ) 

Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηεο Νδεγίαο 

είλαη θαη ε ξχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνγξαθψλ γηα ηε κε απνθήξπμε ησλ ζπλαιιαγψλ δειαδή γηα ηελ 

πεξίπησζε ηεο παξνρήο πςεινχ επηπέδνπ δηαβεβαίσζεο φηη κηα πιεξνθνξία 

είλαη απζεληηθή θαη δελ δχλαηαη λα απνθεξπρηεί απφ ηνλ ππνγξάθνληα ελψ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία φηαλ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε επηζπκνχλ λα απνζπλδεζνχλ απφ κία ζπλαιιαγή ή απφ 

ηηο ξήηξεο πνπ ζπλνδεχνπλ απηή ηε ζπλαιιαγή θαζψο θαη ε ξχζκηζε 

ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

δεκφζηα αλνηθηά δίθηπα φπσο ην Internet. 

Πηελ Διιάδα ε πξψηε λνκνζεηηθή πξφβιεςε γηα ςεθηαθέο ππνγξαθέο, νη 

νπνίεο ηαπηίδνληαη ελλνηνινγηθά κε ηηο πξνεγκέλεο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο 

ηεο Νδεγίαο γίλεηαη κε ην άξζξν 4 ηνπ λφκνπ 2672/98 φπνπ παξέρεηαη κηα 

αξρηθή αιιά πεξηνξηζκέλε αξρηθά αλαγλψξηζή ηνπο ζε δηαδηθαζίεο ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα. (www.ebusinessforum.gr Γεθάινγνο γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο θαη ηα 

ειεθηξνληθά πηζηνπνηεηηθά πηζηνπνίεζεο Κ. Γηαλλαθάθε – X.Πηνπιήο). 

 

Ρέινο πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη θάζε δεκνθξαηηθή θνηλσλία έρεη ηελ εζηθή θαη 

λνκηθή ππνρξέσζε εθηφο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ, επξσπατθψλ θαη 
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εζληθψλ λφκσλ λα αγσλίδεηαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ θνηλσληθά αδχλακσλ 

πνιηηψλ θαη λα κεξηκλά ψζηε ν θάζε πνιίηεο λα απνιακβάλεη εχθνιε θαη 

ηζφηηκε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο ,φπνπ ζηελ ειιεληθή Ξνιηηεία, 

ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο ζεζκνζεηείηαη απφ 

ην Πχληαγκα ηεο Διιάδνο . 
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4.Προεδρικό διάταγμα 150/2001 

Αθνινπζψληαο ηελ Δπξσπατθή Νδεγία 1999/93/ΔΘ, ην ζρέδην Ξξνεδξηθνχ 

Γηαηάγκαηνο ηνπ 1999 πνπ απνζθνπνχζε ζηελ ξχζκηζε ηεο ειεθηξνληθήο 

ππνγξαθήο θαη ηε ρξήζε ηεο ζην Γεκφζην Ρνκέα, έδηλε ηελ εληχπσζε αξρηθά 

φηη ππήξρε θάπνηαο κνξθήο   απφθιηζεο ηνπ ειιεληθνχ  απφ ην θνηλνηηθφ 

δίθαην αθήλνληαο  έηζη αλνηθηφ ην ελδερφκελν νη ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο 

πνπ γίλνληαλ είηε κεηαμχ ησλ ηδησηψλ είηε κεηαμχ ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα λα 

κελ αλαγλσξίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν.(www.ebusinessforum.gr,Ζιεθηξνληθή Ρξαπεδηθή 

Αλδξέα Κήηξαθα) 

Πχκθσλα κε ην άξζξν 1§1 ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 150/2001 ν έιιελαο 

λνκνζέηεο έρεη πξσηαξρηθή επηδίσμε ηελ πξνζαξκνγή θαη ζπκκφξθσζε ηεο 

ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο Δπξσπατθήο  Νδεγίαο 

1999/93 κε ζθνπφ λα δηεπθνιχλεη ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ θαη 

λα ζπκβάιιεη ζηε λνκηθή αλαγλψξηζή ηνπο, ελψ ην ίδην ην Ξξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα απνηειεί πηζηή κεηαθνξά ηνπ θεηκέλνπ ηεο Δπξσπατθήο Νδεγίαο 

ζην ειιεληθφ δίθαην ,κηα πνιηηηθή ηελ νπνία ζηαδηαθά αθνινχζεζαλ θαη νη  

άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

( πξνεδξηθφ δηάηαγκα 150/2001) 

Πηε ζπλέρεηα ην άξζξν 2§1 ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 150/2001 νξίδεη 

ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή  σο δεδνκέλα ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ηα νπνία 

είλαη ζπλεκκέλα ζε άιια ειεθηξνληθά δεδνκέλα ή ζρεηίδνληαη ινγηθά κε 

απηά θαη ηα νπνία ρξεζηκεχνπλ σο κέζνδνο απφδεημεο ηεο γλεζηφηεηαο θαη 

πηνζεηεί ηελ ηερλνινγηθά νπδέηεξε πξνζέγγηζε θαηά ηνλ νξηζκφ ηεο 

ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, ζηνρεχνληαο ζην λα πεξηιεθζνχλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ ηφζν νη ηερλνινγηθά απιέο, φζν θαη νη πην πξνεγκέλεο 

ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο.  ( πξνεδξηθφ δηάηαγκα 150/2001) 

Πχκθσλα κε ην άξζξν 3.2 ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 150/2001 ν έιιελαο 

λνκνζέηεο αλαγλσξίδεη ρσξίο πεξηνξηζκνχο ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή θαη 

αλαθέξεηαη επίζεο θαη ζηηο θαηεγνξίεο ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ πνπ ζέηεη ε 

Νδεγία θαη νη νπνίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πεξηιακβάλνπλ ηηο απιέο 

ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο ,πνπ κπνξεί λα πεξηιάβνπλ θάζε ηχπν 

ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ,φπσο παξαδείγκαηνο ράξε έλα ςεθηαθφ 

απνηχπσκα κηαο ρεηξφγξαθεο ππνγξαθήο. (www.ebusinessforum.gr,Ζιεθηξνληθή 

Ρξαπεδηθή Αλδξέα Κήηξαθα) 

Δπηπιένλ  ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 150/2001 αλαγλσξίδεη ηηο πξνεγκέλεο 

ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο νη νπνίεο φκσο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ 

πξνυπνζέζεηο φπσο: λα ζπλδένληαη κνλνζήκαληα κε ηνλ ππνγξάθνληα ψζηε 

λα κελ ππάξρεη ζχγρπζε ζρεηηθά κε ηνλ δηθαηνχρν ηεο ειεθηξνληθήο 

ππνγξαθήο , λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα θαζνξίδνπλ εηδηθά θαη απνθιεηζηηθά 

ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληνο, θαηά ηξφπν ψζηε ηα ζηνηρεία πνπ είλαη 

εγγεγξακκέλα ζην ειεθηξνληθφ πηζηνπνηεηηθφ λα είλαη αθξηβή θαη ην δεκφζην 
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θιεηδί πνπ πεξηέρεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ λα αληαπνθξίλεηαη απφιπηα κε ην 

ηδησηηθφ θιεηδί πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ν δηθαηνχρνο. 

Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Νδεγία πξέπεη νη πξνεγκέλεο 

ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο λα δεκηνπξγνχληαη κε κέζα ηα νπνία ν ππνγξάθσλ 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα δηαηεξήζεη θάησ απφ ηνλ απνθιεηζηηθφ ηνπ 

έιεγρν, έηζη ψζηε δηαζθαιίδεηαη φηη ρξεζηκνπνηνχληαη νη αζθαιείο δηαηάμεηο 

ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δεκηνπξγία ηνπ δεχγνπο θιεηδηψλ θαη ηελ αζθαιή θχιαμε ηνπ ηδησηηθνχ 

θιεηδηνχ.( Θνζκάο Θαξαδεκεηξίνπ Ζ ειεθηξνληθή πνγξαθή ) 

Δπίζεο ζχκθσλα πάιη κε ηελ παξαπάλσ Νδεγία πξέπεη νη πξνεγκέλεο 

ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο λα ζπλδένληαη κε ηα δεδνκέλα ζηα νπνία επίζεο 

δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ νπνηαζδήπνηε κεηαγελέζηεξεο 

αιινίσζεο ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ  κέζσ ηεο ρξήζεο αιγνξίζκσλ 

θαηαηεκαρηζκνχ θαηά ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαη επαιήζεπζεο ηεο 

ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, θαζψο έρεη επίζεο θαη ηε δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα 

απνθαιχπηεη ηπρφλ αιινηψζεηο πνπ επήιζαλ ζην αξρηθφ απεζηαικέλν 

ειεθηξνληθφ θείκελν. 

Πηε ζπλέρεηα ν έιιελαο λνκνζέηεο αθνινπζψληαο ηε δηαηχπσζε ηεο νδεγίαο 

1999/93 ζσξαθίδεη κε εηδηθά λνκηθά πξνλφκηα κφλν ηελ πξνεγκέλε 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή ηνπ άξζξνπ  2§2 ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 

150/2001 φπνπ  κε ξεηή πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ  3§1 ηνπ πξνεδξηθνχ 

δηαηάγκαηνο 150/2001 νξίδεη φηη ε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή επέρεη 

ζέζε ηδηφρεηξεο ππνγξαθήο, , κφλν φκσο φηαλ πιεξνί δχν ζπγθεθξηκέλεο 

ηερληθέο πξνυπνζέζεηο, φπσο λα βαζίδεηαη ζε αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ 

θαη λα δεκηνπξγείηαη απφ αζθαιή δηάηαμε δεκηνπξγίαο  ππνγξαθήο. (Ξαξάξηεκα 

ΗΗ πξνεδξηθφ δηάηαγκα 150/2001) 

Πρεηηθά κε ηελ πξψηε πξνυπφζεζε κηα πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή 

γηα λα είλαη λνκηθά ηζφηηκε κε ηελ ηδηφρεηξε πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε 

αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ θαη ην άξζξν  2§9 ηνπ πξνεδξηθνχ 

δηαηάγκαηνο 150/2001 νξίδεη φηη πηζηνπνηεηηθφ είλαη κηα ειεθηξνληθή 

βεβαίσζε, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηνλ Ξάξνρν πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο θαη 

ζπλδέεη δεδνκέλα επαιήζεπζεο ππνγξαθήο κε έλα άηνκν επηβεβαηψλνληαο 

ηελ ηαπηφηεηά ηνπ θαη αλαγλσξίδεη ηηο πξνεγκέλεο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο 

πνπ βαζίδνληαη ζε αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ θαη δεκηνπξγνχληαη απφ 

αζθαιή δηάηαμε δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο (www.ebusinessforum.gr,Ζιεθηξνληθή Ρξαπεδηθή 

Αλδξέα Κήηξαθα) 

Πχκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ςεθηαθή 

ππνγξαθή είλαη ε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ δηαθξίλεηαη απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά λα ζπλδέεηαη κνλνζήκαληα κε ηνλ ππνγξάθνληα φπνπ ν  

φξνο κνλνζήκαληα έρεη ηελ έλλνηα φηη ε θαηνρή θαη ε ρξήζε ηνπ ηδησηηθνχ 

θιεηδηνχ ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο αλήθεη ζε έλα  ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν 
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θαζψο επίζεο λα είλαη ηθαλή λα ηαπηνπνηήζεη  ηνλ ππνγξάθνληα. (Ξαξάξηεκα ΗΗ 

νδεγία 99/93/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ) 

Απηφ ζεκαίλεη φηη κε ηνλ φξν  Ραπηνπνίεζε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

δηαπηζηψλεηαη φηη ην ειεθηξνληθφ κήλπκα πνπ θέξεη ηελ πξνεγκέλε 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή πξνήιζε πξαγκαηηθά απφ ηνλ θεξφκελν σο 

απνζηνιέα ηνπ θαη φηη έρεη δεκηνπξγεζεί κε κέζα ηα νπνία απηφο πνπ 

ππνγξάθεη κπνξεί λα δηαηεξήζεη ππφ ηνλ απνθιεηζηηθφ ηνπ έιεγρν. 

Θαηά ζπλέπεηα απηφο πνπ ππνγξάθεη πξέπεη λα ειέγρεη απφιπηα ην ηδησηηθφ 

θιεηδί κε ην νπνίν δεκηνπξγεί ηελ ππνγξαθή ηνπ θαη λα απνθιείεη ηελ 

πηζαλφηεηα  παξέκβαζεο απφ ηξίηα πξφζσπα γηα απηφ ην ιφγν ην ηδησηηθφ 

θιεηδί απνζεθεχεηαη ζε κηα έμππλε θάξηα θαη λα ζπλδέεηαη κε ηα δεδνκέλα 

ζηα νπνία αλαθέξεηαη θαηά ηξφπν  έηζη ψζηε λα κπνξεί λα εληνπηζηεί 

νπνηαδήπνηε επαθφινπζε αιινίσζε ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ. ( Θνζκάο Α  

Θαξαδεκεηξίνπ H Hιεθηξνληθή ππνγξαθή) 

Πχκθσλα κε ηελ § 10 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη σο αλαγλσξηζκέλν 

πηζηνπνηεηηθφ ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ έρεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα λα εθδίδεηαη απφ 

ηνλ Ξάξνρν πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο  ν νπνίνο πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ 

πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 150/2001 θαη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλδεημε φηη ην 

πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη σο αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ, θαζψο  λα 

πεξηιακβάλεη θαη ηα ζηνηρεία αλαγλψξηζεο ηνπ Ξαξφρνπ πεξεζηψλ 

Ξηζηνπνίεζεο θαη ην θξάηνο, ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνο, ην φλνκα ηνπ 

απηνχ πνπ ππνγξάθεη ή ςεπδψλπκν πνπ αλαγλσξίδεηαη σο ςεπδψλπκν.  

Δπίζεο πεξηγξάθεηαη ε έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, ηα είδε θαη νη 

εθαξκνγέο ηεο θαη γίλεηαη εθηεηακέλε αλαθνξά ζηελ  θξππηνγξαθία, ζηελ 

ιεηηνπξγία ησλ ππνγξαθψλ, ζηηο πεξεζίεο Ξαξφρσλ πηζηνπνίεζεο 

ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, ζηελ πνδνκή δεκφζηνπ θιεηδηνχ γηα ηελ έθδνζε 

δηάζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ, ζηελ ιεηηνπξγία ηεο 

ειεθηξνληθήο δηνίθεζεο κε ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ζηα 

ειεθηξνληθά έγγξαθα . ( Θνζκάο Α  Θαξαδεκεηξίνπ ,H Hιεθηξνληθή ππνγξαθή) 

Δπηπιένλ ηνλίδεηαη φηη ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη σο αλαγλσξηζκέλν 

πηζηνπνηεηηθφ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ πξφβιεςε εηδηθνχ 

ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ ππνγξάθνληνο, ηα δεδνκέλα επαιήζεπζεο ππνγξαθήο 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δεδνκέλα δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο θπζηθά θάησ απφ ηνλ 

έιεγρν ηνπ ππνγξάθνληνο, ηελ έλδεημε ηεο έλαξμεο θαη ηνπ ηέινπο ηεο 

πεξηφδνπ ηζρχνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, ηνλ θσδηθφ ηαπηνπνίεζεο ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ, ηελ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ηνπ Ξαξφρνπ 

πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο πνπ ην εθδίδεη θαη αλ πξνθχπηνπλ ηπρφλ 

πεξηνξηζκνί ηνπ πεδίνπ ρξήζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαζψο θαη ηα φξηα ζην 

χςνο ησλ ζπλαιιαγψλ γηα ηηο νπνίεο ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί. ( Θνζκάο Α  Θαξαδεκεηξίνπ, H Hιεθηξνληθή ππνγξαθή) 

Αθφκε νη πεξεζίεο Ξαξφρσλ πηζηνπνίεζεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, πξέπεη 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ απαξαίηεηε αμηνπηζηία γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
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πηζηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηα εθάζηνηε θξηηήξηα, λα δηαζθαιίδνπλ ηελ 

παξνρή αζθαιψλ θαη άκεζσλ ππεξεζηψλ θαηαιφγνπ θαη αλάθιεζεο θαη λα 

δηαζθαιίδνπλ φηη ε εκεξνκελία θαη ν ρξφλνο έθδνζεο ή αλάθιεζεο 

πηζηνπνηεηηθνχ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα.  

Δπίζεο ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην  πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κε ηα 

θαηάιιεια κέζα λα επαιεζεχνπλ  ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ, ζην φλνκα ηνπ 

νπνίνπ έρεη εθδνζεί αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ, ελψ ζα πξέπεη λα 

απαζρνιείηαη επίζεο πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη ηελ θαηάξηηζε, ηελ εκπεηξία θαη 

ηα πξνζφληα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, ηδίσο 

ηθαλφηεηα ζε δηαρεηξηζηηθφ επίπεδν, ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία ζηηο 

ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο θαζψο θαη εμνηθείσζε κε ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο 

αζθάιεηαο  αλάινγεο κε αλαγλσξηζκέλα πξφηππα. 

Αθφκε πξέπεη ζχκθσλα πάιη κε ηνλ έιιελα λνκνζέηε πξέπεη λα εθαξκφδνπλ 

αμηφπηζηα ζπζηήκαηα θαη πξντφληα δηαζθαιίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ 

ηερληθή θαη θξππηνγξαθηθή αζθάιεηα ησλ δηεξγαζηψλ πηζηνπνίεζεο νη νπνίεο 

ππνζηεξίδνληαη απφ απηά, λα ιακβάλνπλ κέηξα έλαληη ηεο πιαζηνγξάθεζεο 

πηζηνπνηεηηθψλ, θαη ζε πεξίπησζε πνπ έλαο Ξάξνρνο πεξεζηψλ 

Ξηζηνπνίεζεο  παξάγεη δεδνκέλα δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο, λα εγγπψληαη ηελ 

ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεξγαζίαο παξαγσγήο ησλ ελ 

ιφγσ δεδνκέλσλ.( Θνζκάο Α  Θαξαδεκεηξίνπ ,H Hιεθηξνληθή ππνγξαθή) 

Δπηπιένλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ επαξθείο ρξεκαηηθνχο πφξνπο ψζηε λα 

ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο, πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ νδεγία 

1999/93 θπξίσο γηα ηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο δεκηψλ, λα θαηαγξάθνπλ ην 

ζχλνιν ησλ ζπλαθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ έλα αλαγλσξηζκέλν 

πηζηνπνηεηηθφ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηάληα εηψλ, ηδίσο γηα ηελ παξνρή 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πηζηνπνίεζεο ζε λνκηθέο δηαδηθαζίεο, λα κελ 

απνζεθεχνπλ ή αληηγξάθνπλ δεδνκέλα δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο ηνπ αηφκνπ 

πξνο ην νπνίν ν Ξάξνρνο πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο παξέζρε ππεξεζίεο 

δηαρείξηζεο θιεηδηψλ. (νδεγία 99/93/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ) 

Ρέινο πξηλ λα ζπλάςνπλ ζπκβαηηθή ζρέζε κε πξφζσπν, πνπ δεηεί 

πηζηνπνηεηηθφ απφ απηνχο γηα λα θαηνρπξψζεη ηελ ειεθηξνληθή ηνπ 

ππνγξαθή, λα ην ελεκεξψλνπλ κε αλζεθηηθά κέζα επηθνηλσλίαο ζρεηηθά κε 

ηνπο αθξηβνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, 

ηεο χπαξμεο κεραληζκνχ εζεινληηθήο δηαπίζηεπζεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

ππνβνιήο παξαπφλσλ θαη επίιπζεο δηαθνξψλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ 

αμηφπηζηα ζπζηήκαηα γηα ηελ απνζήθεπζε πηζηνπνηεηηθψλ ψζηε κφλν 

αξκφδηνη λα κπνξνχλ λα δηελεξγνχλ εηζαγσγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο. 

Έηζη κε απηή ηελ δηαδηθαζία ειέγρεηαη ε γλεζηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη 

είλαη δπλαηή ε θνηλφρξεζηε αλάθηεζε πηζηνπνηεηηθψλ κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο 

εθείλεο γηα ηηο νπνίεο έρεη δνζεί ε ζπγθαηάζεζε ηνπ θαηφρνπ θαη νη ηπρφλ 

ηερληθέο αιιαγέο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο αζθαιείαο 
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λα γίλνληαη εκθαλψο αληηιεπηέο απφ ηνλ ρεηξηζηή.  ( Θνζκάο Α  Θαξαδεκεηξίνπ ,H 

Hιεθηξνληθή ππνγξαθή) 

Δπίζεο ν Έιιελαο λνκνζέηεο, ελαξκνληδφκελνο κε ηελ επηινγή ηνπ 

θνηλνηηθνχ λνκνζέηε αθνινχζεζε κηα κηθηή, πβξηδηθή πξνζέγγηζε ζην ζέκα 

ηεο λνκηθήο αλαγλψξηζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ φπνπ ζην πξψην 

επίπεδν ηεο λνκηθήο αλαγλψξηζεο ε ειιεληθή λνκνζεζία αθνινπζεί ηε 

καμηκαιηζηηθή πξνζέγγηζε θαη απνδίδεη κφλν ζηηο πξνεγκέλεο ειεθηξνληθέο 

ππνγξαθέο, πνπ πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνυπνζέζεηο, πιήξε θαη 

άκεζε λνκηθή ηζνδπλακία κε ηηο ηδηφρεηξεο ππνγξαθέο. 

Πην δεχηεξν θαη πην γεληθφ επίπεδν λνκηθήο αλαγλψξηζεο ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνγξαθψλ, ν λνκνζέηεο επηδηψθεη λα ελζαξξχλεη ηελ ειεχζεξε αλάπηπμε 

ηεο αγνξάο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ θαη λα αθήζεη αλεπεξέαζηε ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο. ( Θνζκάο Α  Θαξαδεκεηξίνπ H Hιεθηξνληθή ππνγξαθή) 

Έηζη αθνινπζεί ηε κηληκαιηζηηθή πξνζέγγηζε, δειαδή αλαγλσξίδεη λνκηθά 

φιεο ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο ζε ηερλνινγηθά νπδέηεξε βάζε θαη παξέρεη 

ζε φιεο, αλεμαηξέησο ζηνηρεηψδε λνκηθή ηζρχ κε απνηέιεζκα νη ειεθηξνληθέο 

ππνγξαθέο λα κελ εμηζψλνληαη κε ηηο ηδηφρεηξεο ππνγξαθέο, γηαηί δελ είλαη 

ηερλνινγηθά ηθαλέο λα ζπλδεζνχλ κνλνζήκαληα κε ηνλ ππνγξάθνληα, νχηε 

λα ηνλ ηαπηνπνηήζνπλ, ψζηε λα εκθαλίδεηαη έιιεηκκα αζθαιείαο( Θνζκάο Α  

Θαξαδεκεηξίνπ H Hιεθηξνληθή ππνγξαθή) 

Πρεηηθά κε ηε δεχηεξε πξνυπφζεζε πνπ πξέπεη λα πιεξνί κηα πξνεγκέλε 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή πξνθεηκέλνπ λα είλαη λνκηθά ηζφηηκε κε ηελ 

ηδηφρεηξε, ην άξζξν 2§5 ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 150/2001 νξίδεη  φηη 

δηάηαμε δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο είλαη ην δηαηεηαγκέλν πιηθφ ή ινγηζκηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ δεκηνπξγίαο ηεο 

ππνγξαθήο φπνπ ζχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ πξνεδξηθνχ 

δηαηάγκαηνο, νη αζθαιείο δηαηάμεηο δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο πξέπεη, κέζσ 

ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ θαη δηαδηθαζηηθψλ κέζσλ, λα δηαζθαιίδνπλ φηη ηα 

δεδνκέλα δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνο παξαγσγή 

ππνγξαθψλ απαληνχλ κφλν κία θνξά θαη φηη ην απφξξεην είλαη 

δηαζθαιηζκέλν. (Ξαξάξηεκα ΗΗΗ πξνεδξηθφ δηάηαγκα 150/2001) 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα ζρεηηθά θξππηνγξαθηθά θιεηδηά πξέπεη λα 

δεκηνπξγνχληαη κε ηνπο θαηάιιεινπο αιγφξηζκνπο δεκηνπξγίαο ηπραίσλ 

θσδηθψλ, είηε απεπζείαο κέζα ζε ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε, είηε απφ θαηάιιειεο 

θξππηνγξαθηθέο κνλάδεο ηνπ Ξαξφρνπ πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο, νη νπνίεο 

κεηαθέξνπλ άκεζα ηα ηδησηηθά θιεηδηά πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε πξνζσπηθέο 

ζπζθεπέο ηνπ ρξήζηε γα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη, ρσξίο λα ηα εθζέηνπλ ή λα 

δηαηεξνχλ αληίγξαθά ηνπο κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα 

ελεξγνπνηεζνχλ αλ δελ έρεη πξνεγεζεί ε κέζνδνο επηβεβαίσζεο ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ ρξήζηε. 

 Έηζη , αλαγλσξίδεηαη φηη ε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή παξέρεη 

πςειφ επίπεδν αζθάιεηαο θαη κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηελ ηδηφρεηξε 
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ππνγξαθή επηηειψληαο άξηζηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο φπσο ηελ απνδεηθηηθή 

ιεηηνπξγία, ζην βαζκφ πνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ αλαγλσξηζκέλνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ απνδεηθλχεηαη φηη ηα ελ ιφγσ δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ ηνλ 

ππνγξάθνληα θαζψο επίζεο θαη ηελ ιεηηνπξγία πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ εθδφηε αθνχ ην θιεηδί θξππηνγξάθεζεο ηεο πξνεγκέλεο 

ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο παξέρεηαη απφ ηνλ Ξάξνρν πεξεζηψλ 

Ξηζηνπνίεζεο ζε ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν κε ην νπνίν ζπλδέεηαη. 

 Δπίζεο ε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή επηηειεί άξηζηα θαη ηε 

ιεηηνπξγία επηβεβαηψζεσο ηνπ αλαιινίσηνπ ηνπ εγγξάθνπ εθφζνλ κε ηε 

δηαδηθαζία επαιήζεπζεο ηεο πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο 

δηαπηζηψλεηαη αλ έρεη αιινησζεί ή φρη ην πεξηερφκελν ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εγγξάθνπ θαη ηελ εγγπεηηθή ιεηηνπξγία, δηφηη απηφο πνπ απνζηέιιεη έλα 

έγγξαθν ππνγεγξακκέλν κε ηελ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ηνπ ππνγξαθή 

εγγπάηαη, νπζηαζηηθά, γηα ηελ γλεζηφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ εγγξάθνπ. ( Θνζκάο Α  Θαξαδεκεηξίνπ, H Hιεθηξνληθή ππνγξαθή) 

Πηε ζπλέρεηα ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2002, εθδφζεθε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα. 

342/02 ην νπνίν πξνζδηνξίδεη θάπνηνπο φξνπο γηα ηελ δηαθίλεζε ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλσλ κελπκάησλ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κεηαμχ ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ΛΞΓΓ θαη ΝΡΑ ή κεηαμχ απηψλ θαη ησλ θπζηθψλ ή 

λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ελψζεσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ.  

Ρν παξαπάλσ πξνεδξηθφ δηάηαγκα θαζφξηζε θαη ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία 

κηαο λέαο ππεξεζίαο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Ρειεπηθνηλσληψλ θαη 

Ραρπδξνκείσλ σο αξκφδηα αξρή γηα ηελ επνπηεία ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ 

Διιάδα κεραληζκψλ ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, ηελ ιεηηνπξγία κεραληζκψλ 

εζεινληηθήο δηαπίζηεπζεο θαη δηαπίζησζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ πξντφλησλ 

ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο φπνπ ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ ζρεηηθψλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο , ε ΔΔΡΡ έρεη εθδψζεη έλαλ γεληθφ Θαλνληζκφ Ξαξνρήο 

πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο Ζιεθηξνληθήο πνγξαθήο θαζψο θαη ηνλ νξηζκφ 

ησλ Φνξέσλ πνπ ζα πξνβαίλνπλ ζε ζρεηηθνχο ειέγρνπο θαη δηαπηζηεχζεηο γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο ΔΔΡΡ. (Ξ.Γ. 342/02 ) 

Ππκπεξαζκαηηθά ινηπφλ δηαπηζηψλνπκε  φηη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ απιή 

θαη ζηελ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ε νπνία βαζίδεηαη ζε 

αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ θαη δεκηνπξγείηαη απφ αζθαιή δηάηαμε 

δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο, ζπλίζηαηαη ζην φηη ε απιή ειεθηξνληθή ππνγξαθή 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φζα έγγξαθα δελ απαηηείηαη, θαηά 

ην θνηλφ δίθαην, ε ηήξεζε ηχπνπ, ελψ ε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή 

πνπ βαζίδεηαη ζε αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ θαη δεκηνπξγείηαη απφ 

αζθαιή δηάηαμε δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο 

ππνθαηάζηαην ηεο ηδηφρεηξεο ππνγξαθήο θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί εθεί φπνπ 

απαηηείηαη ε ηήξεζε έγγξαθνπ ηχπνπ. 
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5.Εθνική Επιτροπή Σηλεπικοινωνιών και Σαχυδρομείων 

Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνκείσλ πνπ ηδξχζεθε ην 

1992 κε ηνλ Nφκν 2075 θαη κε ηελ επσλπκία Δζληθή Δπηηξνπή 

Ρειεπηθνηλσληψλ (ΔΔΡ) θαη κε αξκνδηφηεηέο ζρεηηθέο κε ηελ επνπηεία ηεο 

απειεπζεξσκέλεο αγνξάο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, έρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά  

ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο θαη κε επηδησθφκελνπο ζηφρνπο  θαη πξνηεξαηφηεηεο 

λα ειέγρεη, θαη λα επνπηεχεη ηελ αγνξά ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ζηελ 

νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη νη εηαηξείεο ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο, 

αζχξκαησλ επηθνηλσληψλ θαη δηαδηθηχνπ θαη ηελ ηαρπδξνκηθή αγνξά, θαζψο 

θαη νη εηαηξείεο παξνρήο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ 

ηαρπκεηαθνξάο. (www.eett.gr) 

Πηε ζπλέρεηα κε ηελ ςήθηζε ηνπ Λφκνπ 2668/98 ν έιιελαο λνκνζέηεο  ζέηεη 

ην πιαίζην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, θαη 

αλαζέηεη ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή Ρειεπηθνηλσληψλ αξκνδηφηεηεο φπσο ηελ 

επζχλε γηα ηελ επνπηεία θαη ξχζκηζε ηεο αγνξάο ησλ ηαρπδξνκηθψλ 

ππεξεζηψλ ε νπνία ζην εμήο κεηνλνκάδεηαη ζε Δζληθή Δπηηξνπή 

Ρειεπηθνηλσληψλ & Ραρπδξνκείσλ, θαη αξγφηεξα κε ηελ ςήθηζε ελφο άιινπ  

λφκνπ ηνπ 2867/2000 εληζρχεηαη ν επνπηηθφο ξφινο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο 

Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνκείσλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηζρχνληα Λφκν 

3431/2006 ,πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο, θαζνξίδεηαη ην 

πιαίζην παξνρήο δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. 

Πχκθσλα κε ην επξσπατθφ δίθαην ζθνπφο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο 

Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνκείσλ είλαη λα πξνζδηνξίδεη κε αθξίβεηα ηηο 

αξκνδηφηεηέο ηεο, λα δηεπξχλεη θαη λα αλαβαζκίδεη δηαξθψο ηελ Δπηθνηλσλία, 

λα εμαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε φισλ ζε κεγάιν εχξνο δηθηχσλ θαη 

ππεξεζηψλ, λα πξνζηαηεχεη ηα δηθαηψκαηα ησλ θαηαλαισηψλ , λα 

ελεκεξψλεη δηαξθψο ηνπο θαηαλαισηέο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο, θαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ αληαγσληζκνχ λα 

ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ αγνξψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ θαη ηαρπδξνκηθψλ 

ππεξεζηψλ, ζηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζηε δηαζθάιηζε 

ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ρξεζηψλ. (www.eett.gr) 

Αθφκε ζχκθσλα κε ηνλ έιιελα λνκνζέηε ε Δζληθή Δπηηξνπή 

Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνκείσλ έρεη ηνλ απνθιεηζηηθφ έιεγρν ηεο 

δηαπίζησζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ αζθαιψλ δηαηάμεσλ δεκηνπξγίαο 

ππνγξαθήο φπσο νξίδνληαη ζην Ξαξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 

150/2001 ή ηεο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ απηνχ ζε δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο 

θνξείο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 4§5 εδάθην α΄ ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 

150/2001 θαζψο θαη ηεο επνπηείαο θαη  έιεγρνπ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ 

Διιάδα Ξαξφρσλ πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο. 



Μεηαπηυχιακή Διαηριβή                                                                                                                 Γκούνηουβα Γεωργία 

 

Η Ηλεκηρονική Υπογραθή ζηη Δημόζια Διοίκηζη Σελίδα 29 
 

Έρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα ε Δζληθή Δπηηξνπή Ρειεπηθνηλσληψλ θαη 

Ραρπδξνκείσλ ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο λα επηβάιιεη πξφζηηκν ζε 

Ξαξφρνπο πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο πνπ ελεξγνχλ σο δηαπηζηεπκέλνη θαη λα 

ελεκεξψλεη ηελ Δπξσπατθή  Δπηηξνπή γηα ηηο επσλπκίεο θαη ηηο δηεπζχλζεηο 

φισλ ησλ δηαπηζηεπκέλσλ ζηελ Διιάδα Ξαξφρσλ πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο. 

Ρέινο ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Ρειεπηθνηλσληψλ θαη 

Ραρπδξνκείσλ είλαη  θαη ε επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ησλ θνξέσλ πνπ 

αζρνινχληαη κε ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο, κε επηδησθφκελν ζηφρν ηελ 

εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο, 

πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο θαη γηα απηφ ηνλ ζθνπφ 

έρνπλ εθδνζεί ζεκαληηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή φπσο είλαη ν θαλνληζκφο παξνρήο ππεξεζηψλ 

πηζηνπνίεζεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο. (www.eett.gr) 

Κε ηελ Απφθαζε κε αξηζκφ 248/71 ηεο 15εο Καξηίνπ 2002 ηεο Δζληθή 

Δπηηξνπήο Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνκείσλ κε ηίηιν ‟‟ Θαλνληζκφο 

Ξαξνρήο πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο Ζιεθηξνληθήο πνγξαθήο ‟‟ ξπζκίδνληαη 

δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επνπηεία , ηελ ιεηηνπξγία θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ Διιάδα Ξαξφρσλ πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο, νη νπνίνη 

εθδίδνπλ αλαγλσξηζκέλα ή κε πηζηνπνηεηηθά θαη παξέρνπλ άιιεο ππεξεζίεο 

πηζηνπνίεζεο ζρεηηθέο κε ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή.( 248/71 Απφθαζε ηεο EETT) 

Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο παξαπάλσ Απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαη θαη νη 

δηθαηνχρνη αλαγλσξηζκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, νη νπνίνη πξέπεη  λα πιεξνχλ 

θάπνηεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο φπσο λα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ κε δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα, λα γλσξίδνπλ ηα δεδνκέλα 

δεκηνπξγίαο ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ,πνπ ζπλδέεηαη κε ην 

πηζηνπνηεηηθφ, λα επηκεινχληαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ δεκηνπξγίαο 

ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο θαη ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηέινο  κέζα ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ ηνπο Ξαξφρνπο πεξεζηψλ 

Ξηζηνπνίεζεο ζε πεξηπηψζεηο πνπ πξνθχπηεη απψιεηα ησλ δεδνκέλσλ 

δεκηνπξγίαο ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο. 

Πηε ζπλέρεηα ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ίδηαο απφθαζεο ν έιιελαο λνκνζέηεο νξίδεη 

θαη ην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Ξαξφρνπ πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο πνπ 

κέζα ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ είλαη ε ελεκέξσζε πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο γηα 

δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή πηζηνπνίεζεο θαη ηεο Γήισζεο Ξξαθηηθήο 

Ξηζηνπνίεζεο θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ ελψ ην άξζξν 10 

αλαθέξεηαη ζηελ δηαδηθαζία ηήξεζεο Κεηξψνπ Ξαξφρσλ πεξεζηψλ 

Ξηζηνπνίεζεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα απφ ηελ Δζληθή 

Δπηηξνπήο Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνκείσλ. 

Αμίδεη δε λα ζεκεησζεί φηη ε Δζληθή Δπηηξνπή Ρειεπηθνηλσληψλ θαη 

Ραρπδξνκείσλ επεηδή δηαθξίλεηαη απφ αδπλακία ειέγρνπ ησλ Ξαξφρσλ 
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πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο δηθήο ηεο ηεξαξρίαο δεκνζίνπ 

θιεηδηνχ ην Κεηξψν δελ βξίζθεηαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο θαη λα παξέρεη αζθαιή ρξήζε πξσηνθφιινπ 

επηθνηλσλίαο ζηνπο ρξήζηεο αιιά βξίζθεηαη  ζε κηα δηαδηθαζία θαηάξηηζεο 

ζρεδίνπ ειέγρνπ θαη δηαπίζηεπζεο ζε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηνπο παξφρνπο 

πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ελψ παξάιιεια εμεηάδεηαη  ε 

δπλαηφηεηα αλάπηπμεο δηθήο ηεο ππνδνκήο δεκνζίνπ θιεηδηνχ θαη ηεξαξρίαο. 

Δπίζεο ε Δζληθή Δπηηξνπή Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνκείσλ κε ηελ 

Απφθαζε κε αξηζκφ 295/63 κε ηίηιν θαλνληζκφο νξηζκνχ θνξέσλ γηα ηε 

δηαπίζησζε ζπκκφξθσζεο ησλ αζθαιψλ δηαηάμεσλ δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο 

θαη ησλ αζθαιψλ θξππηνγξαθηθψλ κνλάδσλ πξνζδηνξίδεη ηε δηαδηθαζία πνπ 

νη εληεηαικέλνη θνξείο είλαη ζε ζέζε λα δηαπηζηψλνπλ ηε ζπκκφξθσζε ησλ 

αζθαιψλ δηαηάμεσλ δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο θαη ησλ αζθαιψλ 

θξππηνγξαθηθψλ κνλάδσλ.  

Δπίζεο κε ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ 

εληαικέλσλ θνξέσλ ,νη νπνίνη ζα ειέγρνπλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

Ξαξφρνπο πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο θαη νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα  ζα 

εγγξάθνληαη ζε κεηξψν πνπ ηεξεί ε Δζληθή Δπηηξνπή Ρειεπηθνηλσληψλ θαη 

Ραρπδξνκείσλ ελψ παξάιιεια πξνζδηνξίδνληαη ηα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία 

ειέγρνπ γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ αζθαιψλ δηαηάμεσλ δεκηνπξγίαο 

ππνγξαθήο θαη ησλ αζθαιψλ θξππηνγξαθηθψλ κνλάδσλ. ( 295/63 Απφθαζε ηεο 

EETT) 

Δπηπιένλ κε ηνλ θαλνληζκφ απηφ ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Ρειεπηθνηλσληψλ θαη 

Ραρπδξνκείσλ πξνζδηνξίδνληαη ηα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία ηεο εζεινληηθήο 

δηαπίζηεπζεο ησλ Ξαξφρσλ πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο, φπνπ ζχκθσλα κε ηελ 

Απφθαζε, ν Ξάξνρνο πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο πνπ επηζπκεί λα 

εθκεηαιιεπηεί ηα νθέιε ηεο εζεινληηθήο δηαπίζηεπζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

επηιέμεη θάπνηνλ εληεηαικέλν θνξέα, πνπ ζα δηεμάγεη ηνπο απαξαίηεηνπο 

ειέγρνπο θαη ζα δηαπηζηψλεη ηε ζπκκφξθσζε ή κε ηνπ Ξαξφρνπ πεξεζηψλ 

Ξηζηνπνίεζεο σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο εζεινληηθήο δηαπίζηεπζεο. ( 295/63 

Απφθαζε ηεο EETT) 

5.1Κριτήρια Εθελοντικής διαπίστευσης 

Πχκθσλα κε ηελ Απφθαζε 295/65 κε ηίηιν«Θαλνληζκφο γηα ηελ Δζεινληηθή 

Γηαπίζηεπζε ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο» (ΦΔΘ 1730/Β/24-11-

03) πξνζδηνξίδνληαη ηα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία εζεινληηθήο δηαπίζηεπζεο 

ηνπ Ξαξφρνπ πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο , ν νπνίνο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεη  

ηε ζπκκφξθσζή ηνπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 

150/2001 θαη ηεο Απφθαζεο 248/71/2002  ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο 

Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνκείσλ θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιεο ξχζκηζεο 

πνπ αθνξά ηελ έθδνζε Αλαγλσξηζκέλσλ Ξηζηνπνηεηηθψλ. (ΦΕΚ 1730/Β/24-11-03) 
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Ππγθεθξηκέλα ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη δηθαηνχρνη, ζηνπο 

νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο Αζθαιψλ 

Θξππηνγξαθηθψλ Κνλάδσλ ή Αζθαιψλ Γηαηάμεσλ Γεκηνπξγίαο πνγξαθήο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο 295/64/2003 ηεο Δζληθήο 

Δπηηξνπήο Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνκείσλ «Θαλνληζκφο γηα ηνλ Έιεγρν 

Ππκκφξθσζεο Αζθαιψλ Γηαηάμεσλ Γεκηνπξγίαο πνγξαθήο θαη Αζθαιψλ 

Θξππηνγξαθηθψλ Κνλάδσλ» είλαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

απαηηήζεσλ πεξηβάιινληνο ρψξνπ . 

Δπίζεο έλα άιιν βαζηθφ θξηηήξην πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη παξαπάλσ 

δηθαηνχρνη είλαη λα δηαζθαιίδνπλ ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο φπσο ηελ 

παξαγσγή ησλ Γεδνκέλσλ Γεκηνπξγίαο πνγξαθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα 

ηελ ππνγξαθή ησλ Αλαγλσξηζκέλσλ Ξηζηνπνηεηηθψλ ησλ δηθαηνχρσλ θαη γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ 

Ξηζηνπνηεηηθψλ . 

Δπίζεο γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε αζθάιεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Ξαξφρνπ πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο  πξέπεη λα έρεη δηαπηζησζεί απφ Φνξέα γηα 

Δζεινληηθή Γηαπίζηεπζε ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 5 

ηνπ Θαλνληζκνχ γηα ηελ Δζεινληηθή Γηαπίζηεπζε. (άξζξν 5 παξ. 2 ηεο 

Απφθαζεο 295/65 ηεο ΔΔΡΡ) 

5.2 Διαδικασία για την εθελοντική διαπίστευση ενός Παρόχου 

Τπηρεσιών Πιστοποίησης 

Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ εζεινληηθή δηαπίζηεπζε ελφο Ξαξφρνπ πεξεζηψλ 

Ξηζηνπνίεζεο   φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 6 παξ. 2 ηεο Απφθαζεο 

295/65 αθνινπζεί θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα μεθηλψληαο αξρηθά  κε ηελ 

αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ Ξαξφρνπ πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο  ζε Φνξέα γηα 

Δζεινληηθή Γηαπίζηεπζε ν νπνίνο πξνζθνκίδεη φια ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά καδί θαη  ην Ξηζηνπνηεηηθνχ Ππκκφξθσζεο πνπ ηνπ εμέδσζε ν 

Φνξέαο γηα Δζεινληηθή Γηαπίζηεπζε, ν νπνίνο  ειέγρεη  ηελ αζθάιεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ Ξαξφρνπ πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο  ζρεηηθά κε 

ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη ηεο πινπνίεζεο απηψλ ζηελ 

πξάμε. (άξζξν 6 παξ. 2 ηεο Απφθαζεο 295/65) 

Δπίζεο ν Ξάξνρνο πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο   αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία 

γηα ηελ εζεινληηθή δηαπίζηεπζε ππνβάιεη  ζηνλ Φνξέα ηα αθφινπζα έγγξαθα 

φπσο πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ Φνξέα γηα 

Ξξντφληα, ηα νπνία πξέπεη λα ππάξρεη αληηζηνίρεζε κε ηα πξντφληα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν Ξάξνρνο πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο  θαη ζηε ζπλέρεηα 

πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο γηα λα δηαπηζησζεί ε ηζρχο ησλ παξαπάλσ 

Ξηζηνπνηεηηθψλ θαζψο θαη νη απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη 
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εμεηάδεηαη ν βαζκφο πινπνίεζή ηνπο απφ ηνλ Ξάξνρν πεξεζηψλ 

Ξηζηνπνίεζεο. 

Πηελ ζπλέρεηα ν Ξάξνρνο πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο  ππνβάιεη ζηνλ αξκφδην 

θνξέα κηα έθζεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηα κέηξα αζθαιείαο  πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ  πεξηγξαθή ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη φισλ ησλ αλαγθαίσλ ηερληθψλ θαη 

νξγαλσηηθψλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη ηεο θαηαιιειφηεηάο ηνπο, ζηνλ 

θαηάινγν ησλ πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία 

Ξξνεγκέλσλ Ζιεθηξνληθψλ πνγξαθψλ θαζψο θαη ζηα κέηξα  αζθάιεηαο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, θπξίσο ζε 

θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο φπσο είλαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο αξρείσλ θαη 

δεδνκέλσλ, ε πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ εμαζθάιηζεο ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ 

απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ηα θείκελα ηα νπνία πεξηγξάθνπλ 

ηελ Ξνιηηηθή Ξηζηνπνίεζεο θαη ηε Γήισζε Ξξαθηηθήο ηνπ Ξαξφρνπ 

πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο. (www.eett.gr) 

Πην επφκελν ζηάδην ν Φνξέαο γηα Δζεινληηθή Γηαπίζηεπζε ειέγρεη, αθφκε θαη 

κε ηε δηαδηθαζία ηεο απηνςίαο, ηελ πινπνίεζε ζηελ πξάμε ησλ 

πεξηγξαθφκελσλ ζηελ Έθζεζε κέηξσλ αζθάιεηαο θαη ζηελ  πεξίπησζε πνπ 

δηαπηζηψζεη φηη ππάξρεη ζπκκφξθσζε ηνπ Ξαξφρνπ πεξεζηψλ 

Ξηζηνπνίεζεο, ηφηε κφλν ν Φνξέαο γηα Δζεινληηθή Γηαπίζηεπζε ρνξεγεί 

Ξηζηνπνηεηηθφ Ππκκφξθσζεο ελψ  ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

Δζεινληηθά Γηαπηζηεπκέλνπ Ξαξφρνπ πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο γηα ηε 

δηαπίζησζε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπ επαλαιακβάλεηαη θάζε ηξία έηε. 

Ρέινο ε  Δζληθή Δπηηξνπή Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνκείσλ, αμηνινγψληαο 

φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, εθδίδεη απφθαζε γηα ηελ Δζεινληηθή Γηαπίζηεπζε 

ηνπ αηηνχληα θαη επνπηεχεη φινπο ηνπο δηαπηζηεπκέλνπο Ξαξφρνπο 

πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο ελψ παξάιιεια έρεη ην δηθαίσκα απηεπαγγέιησο ή 

κεηά απφ θαηαγγειία λα δεηά ζηνηρεία θαη λα επηζεσξεί ηνπο ρψξνπο 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ δηαπηζηεπκέλσλ Ξαξφρσλ πεξεζηψλ 

Ξηζηνπνίεζεο.    (www.eett.gr) 

5.3 Πάροχοι Τπηρεσιών Πιστοποίησης  

 

Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ φξν Ξάξνρνο πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο (ΞΞ) - 

Certification Services Provider ή Έκπηζηε Ρξίηε Νληφηεηα (ΔΡΝ) - Trusted 

Third party (TTP) ή θαη Γεκφζηα Αξρή Ξηζηνπνίεζεο (Public Certification 

Authority) ελλννχκε έλαλ θνξέα (νξγαληζκφ) πνπ ιεηηνπξγεί σο κηα 

αλεμάξηεηε επηρείξεζε, ε νπνία κπνξεί θαη πξνζθέξεη ππεξεζίεο αζθάιεηαο 

θαη εκπηζηνζχλεο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη γεληθφηεξα ζηηο ειεθηξνληθέο 

ζπλαιιαγέο. (www.security manager) 
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 Νη αξκνδηφηεηεο πνπ έρεη έλαο Ξάξνρνο πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο είλαη λα 

ρνξεγεί (εθδίδεη) ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά (ςεθηαθέο ή ειεθηξνληθέο 

ππνγξαθέο) ζε κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο ή θαη ζε εηαηξείεο θαη λα εμαζθαιίδεη 

φηη ε ςεθηαθή (ειεθηξνληθή) ππνγξαθή πνπ ρξεζηκνπνηεί έλαο ρξήζηεο 

αλήθεη φλησο ζ' απηφλ γηα λα απνθεπρζεί ε πεξίπησζε ηεο πιαζηνγξαθίαο.  

Ξξφθεηηαη βαζηθά γηα έλαλ νπδέηεξν νξγαληζκφ ,πνπ εκπλέεη επηρεηξεκαηηθή 

εκπηζηνζχλε ζε κηα ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή θαη ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία 

έθδνζεο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ. (www.security manager) 

Νη ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ έλαλ Ξάξνρν πεξεζηψλ 

Ξηζηνπνίεζεο είλαη λα ηεξεί αξρείν κε ηα δεκφζηα θιεηδηά ησλ 

πηζηνπνηεκέλσλ νληνηήησλ, έηζη ψζηε αλά πάζα ζηηγκή λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζ' απηά ν θάζε ελδηαθεξφκελνο θαη  λα πηζηνπνηεί 

ηελ ηαπηφηεηα ησλ ρξεζηψλ πξηλ ηνπο εθδψζεη ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή 

θαζψο θαη λα ηεξεί αξρείν κε  φιεο ηηο ςεθηαθέο ππνγξαθέο πνπ έρνπλ ιήμεη 

ή πνπ έρνπλ αλαθιεζεί ψζηε  λα εμαζθαιηζηνχλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ λα κελ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεηά ηε ιήμε ηνπο ή αθφκε θαη γηα 

πεξηπηψζεηο θινπήο ή απψιεηαο ελψ ην θφζηνο κηαο ηέηνηαο ππεξεζίαο είλαη 

ζρεδφλ αλάινγν κ' απηφ κηαο ζπλδξνκήο ζε κηα πηζησηηθή θάξηα. (www.security 

manager) 

Ρν ζεκαληηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζα πξέπεη λα έρεη έλαο Ξάξνρνο 

πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο είλαη ε αξρή ηεο «ηξηηφηεηαο» («thirdness»), φπνπ 

ζχκθσλα  κε ηελ αξρή ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλαο ηξίηνο, νπδέηεξνο 

νξγαληζκφο πνπ λα κελ ζπκκεηέρεη κε θαλέλαλ ηξφπν ζηε ειεθηξνληθή  

ζπλαιιαγή θαη λα εκπλέεη απφιπηα επηρεηξεκαηηθή εκπηζηνζχλε ζηηο 

ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ελψ ππάξρεη θαη ε ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ 

αλαθέξεηαη κε ιεπηνκέξεηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ Ξαξφρσλ πεξεζηψλ 

Ξηζηνπνίεζεο θαη είλαη ν Θαλνληζκφο 248/71/2002 ηεο Δ.Δ.Ρ.Ρ. (Δζληθή 

Δπηηξνπή Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνκείσλ), πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΘ 

603/Β'/16-5-2002, θαη κε ηνλ ηίηιν «Θαλνληζκφο Ξαξνρήο πεξεζηψλ 

Ξηζηνπνίεζεο Ζιεθηξνληθήο πνγξαθήο». 

Πρεηηθά κε ηελ αλαθνξά ηνπ δεηήκαηνο ηεο  επζχλεο ελφο Ξαξφρνπ 

πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο απηφ αθνξά ηελ αθξίβεηα φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ 

(ζηνηρείσλ) πνπ πεξηέρνληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδεη θαζψο θαη ηε 

δηαβεβαίσζε φηη ν ππνγξάθσλ είλαη πξάγκαηη ν θάηνρνο ηνπ ηδησηηθνχ 

θιεηδηνχ θαη  ηε δεκφζηα αλαθνίλσζε ηεο αλάθιεζεο ή ηεο ιήμεο ελφο 

πηζηνπνηεηηθνχ θαη άιια . 

Όζν αθνξά ηηο εηαηξείεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο αιιά θαη 

βεβαηψζεηο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο απηέο ειέγρνληαη 

απφ ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνκείσλ ,ε νπνία έρεη 

ηελ επνπηεία θαη ηνλ ηειηθφ έιεγρν φισλ ησλ Ξαξφρσλ πεξεζηψλ 
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Ξηζηνπνίεζεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα επηβάιιεη πξφζηηκα ζ' φζνπο Ξαξφρνπο ελεξγνχλ σο δηαπηζηεπκέλνη ρσξίο 

λα είλαη. www.securitymanager 

Πχκθσλα κε ηελ Απφθαζε κε αξηζκφ 248/71 ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο 

Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνκείσλ "Θαλνληζκφο Ξαξνρήο πεξεζηψλ 

Ξηζηνπνίεζεο Ζιεθηξνληθήο πνγξαθήο" (ΦΔΘ 603/Β'/16-5- 2002) νη 

Ξάξνρνη πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα είλαη ππνρξεσκέλνη λα δειψζνπλ ηα ζηνηρεία 

ηνπ θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ θαη λα ππνβάιινπλ εηήζηεο εθζέζεηο κε 

αλαιπηηθή  πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο . 

Δπίζεο ζηηο άκεζεο ππνρξεψζεηο ηνπο είλαη λα ππνβάιινπλ ζε εηήζηεο 

εθζέζεηο θαη δεηήκαηα πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε αλαθνξά ζε θαηαγγειίεο ή 

αηηήκαηα δηθαηνχρσλ πνπ ηνπο έρνπλ ππνβιεζεί κε ρξνληθή αθεηεξία απφ ην 

ηέινο Καξηίνπ 2003, γηα φζνπο εγγξάθεθαλ κέζα ζην 2002- θαη κε 

ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ,ελψ ε Δζληθή Δπηηξνπή 

Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνκείσλ  είλαη ππνρξεσκέλε λα ηεξεί κεηξψν 

ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ Διιάδα Ξαξφρσλ πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο, νη 

νπνίνη θαη εθδίδνπλ πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο 

αθφκε θαη κε αλαγλσξηζκέλα.  (ΦΔΘ 603/Β'/16-5- 2002) 

Πηελ πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη  θαηαρψξεζε / αιιαγή ή παχζε ησλ 

ππεξεζηψλ ελφο Ξαξφρνπ ζην Κεηξψν ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο 

Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνκείσλ, θαζψο θαη πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ 

πηζηνπνίεζεο πνπ παξέρεη ,ν ζπγθεθξηκέλνο Ξάξνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο  

λα ζπκπιεξψζεη ηε Γήισζε θαηαρψξεζεο θαη λα ηελ απνζηείιεη 

ππνγεγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή Ρειεπηθνηλσληψλ θαη 

Ραρπδξνκείσλ, ελψ ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ Ξαξνρήο πεξεζηψλ 

Ξηζηνπνίεζεο Ζιεθηξνληθήο πνγξαθήο νξίδεηαη ε θαηαβνιή εθάπαμ 

αληαπνδνηηθψλ ηειψλ γηα ηελ εθάζηνηε γλσζηνπνίεζε ησλ Ξαξφρσλ πξνο 

ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνκείσλ. (www.eett.gr) 

Λα ζεκεησζεί επίζεο φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο θαηαρψξεζεο ελφο Ξαξφρνπ 

ζην Κεηξψν ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνκείσλ σο 

Ξαξφρνπ, ν νπνίνο εθδίδεη αλαγλσξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά (φπσο απηά 

νξίδνληαη ζην Ξ.Γ. 150/2001) απηή βαζίδεηαη κφλν ζηε δηθή ηνπ δήισζε φηη 

εθδίδεη Αλαγλσξηζκέλα Ξηζηνπνηεηηθά ελψ  κέζα ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είλαη 

ε ηήξεζε έληππεο ή θαη ζε ειεθηξνληθήο κνξθήο αξρείνπ κε ην ζχλνιν ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά  κε ηα αλαγλσξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδεη ή θαη 

δηαρεηξίδεηαη θαη ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζην ρξφλν έθδνζεο, αθχξσζεο ή 

αλαζηνιήο ηνπ θαη ιήμεο ηνπο θαη ην αξρείν γηα θάζε αλαγλσξηζκέλν 

πηζηνπνηεηηθφ ηεξείηαη απφ ηελ έθδνζή ηνπ θαη γηα ρξνληθή πεξίνδν ηξηάληα ( 

30 ) εηψλ απφ ηε ιήμε ή ηελ αλάθιεζή ηνπ. (www.eett.gr) 
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Πε πεξίπησζε ζπκκφξθσζεο, ν εληεηαικέλνο θνξέαο είλαη ζε ζέζε  λα 

ρνξεγεί πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ζηνλ Ξάξνρν πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο, 

ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα πξνζθνκίζεη ην πηζηνπνηεηηθφ ζηελ Δζληθή 

Δπηηξνπή Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνκείσλ θαη λα δεηήζεη  ηε δηαπίζηεπζή 

ηνπ. 

Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ  απφθαζε επηινγήο ηερλνινγίαο γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ ζρήκαηνο εζεινληηθήο δηαπίζηεπζεο ε Δζληθή Δπηηξνπή Ρειεπηθνηλσληψλ 

θαη Ραρπδξνκείσλ πηνζεηεί ηελ ηερλνινγηθή ιχζε ηεο ειεθηξνληθά 

ππνγεγξακκέλεο ιίζηαο (Signed list) γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ κεηξψνπ ησλ 

εζεινληηθά δηαπηζηεπκέλσλ Ξαξφρσλ πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο θαη έηζη ηα 

ζηνηρεία θαη νη ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ δηαπηζηεπηεί νη εζεινληηθά 

δηαπηζηεπκέλνη Ξάξνρνη πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο, θαηαρσξνχληαη ζε κηα 

ειεθηξνληθή ιίζηα πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Δζληθή Δπηηξνπή Ρειεπηθνηλσληψλ θαη 

Ραρπδξνκείσλ. 

Πρεηηθά ηψξα κε ηε ιήςε ελφο κελχκαηνο κε ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ν 

παξαιήπηεο επαιεζεχνληαο ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή βεβαηψλεηαη φηη ην 

κήλπκα είλαη αθέξαην ελψ δελ κπνξεί λα γλσξίδεη ν παξαιήπηεο κε 

βεβαηφηεηα, αλ ν απνζηνιέαο ηνπ κελχκαηνο είλαη απηφο πνπ ηζρπξίδεηαη φηη 

είλαη. Θαηά ζπλέπεηα, απαηηείηαη ε χπαξμε ελφο κεραληζκνχ ηέηνηνπ, ψζηε ν 

παξαιήπηεο λα κπνξεί λα είλαη ζίγνπξνο γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ 

κε ην δεκφζην θιεηδί. Ν κεραληζκφο απηφο πινπνηείηαη απφ ηνλ Ξάξνρν 

πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πηζηνπνηεί ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ 

κε ην δεκφζην θιεηδί ηνπ.  

Ζ νληφηεηα απηή, κε ηελ έθδνζε ελφο πηζηνπνηεηηθνχ, εγγπάηαη φηη, ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν αληηζηνηρεί ην ζπγθεθξηκέλν δεκφζην θιεηδί ελψ ην 

πηζηνπνηεηηθφ είλαη έλα ηππνπνηεκέλν ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ πεξηέρεη 

θάπνηα πξνδηαγεγξακκέλα πεδία φπσο ζεηξηαθφο αξηζκφο πηζηνπνηεηηθνχ, 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη ιήμεο, ζηνηρεία ηνπ εθδφηε, ζηνηρεία ηνπ 

πηζηνπνηνχκελνπ, ην δεκφζην θιεηδί πνπ πηζηνπνηείηαη. (www.eett.gr) 

5.3.1 Τπηρεσίες Πιστοποίησης 

Πρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο απνζήθεπζεο ησλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ ν 

Ξάξνρνο πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο ιεηηνπξγεί σο έλαο ειεθηξνληθφο 

ζπκβνιαηνγξάθνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη θάζε είδνπο ειεθηξνληθά έγγξαθα πνπ 

ν ζπλαιιαζζφκελνο ζεσξεί πνιχηηκα ή δελ επηζπκεί λα ακθηζβεηεζνχλ απφ  

θαλέλαλ, κπνξνχλ  λα θαηαηεζνχλ ζηνλ Ξάξνρν πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο, 

ψζηε λα είλαη δπλαηή αλά πάζα ζηηγκή ε παξνπζίαζε ηνπ πξσηφηππνπ 

απνζεθεπκέλνπ κελχκαηνο. ( Θνζκάο Α  Θαξαδεκεηξίνπ ,H Hιεθηξνληθή ππνγξαθή) 

Νη  Ξάξνρνη πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα είλαη 

ειεχζεξνη ζην λα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη ρνξήγεζε θξαηηθήο άδεηαο θαη ηηο ππεξεζίεο απηέο κπνξεί λα ηηο 
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πξνζθέξεη νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εθφζνλ πιεξνί νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο φπσο λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

αληαγσληζκνχ, γηα ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ, γηα ηελ πλεπκαηηθή θαη 

βηνκεραληθή ηδηνθηεζία θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή. 

 Πχκθσλα κε ην θνηλνηηθφ δίθαην ηνπ άξζξνπ 3§1 ηεο νδεγίαο 1999/93 ηα 

θξάηε -  κέιε δελ εμαξηνχλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο απφ εθ ησλ 

πξνηέξσλ έγθξηζε ελψ ζεζπίδεηαη απφ ην άξζξν 4§4 ηνπ πξνεδξηθνχ 

δηαηάγκαηνο 150/2001 ε αξρή ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο ρσξίο 

άδεηα γηαηί ν επηδησθφκελνο ζηφρνο ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 150/2001 

θαη ηεο νδεγίαο 1999/93 είλαη λα θαηαζηήζνπλ επέιηθηε ηελ αγνξά θαη λα 

πξναγάγνπλ ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο σο κέζνπ αζθαιείαο 

ησλ ζπλαιιαγψλ ρσξίο ηελ ηξνρνπέδε ηεο θξαηηθήο γξαθεηνθξαηίαο.( 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα 150/2001) 

5.3.2  Έλεγχος των Παρόχων Τπηρεσιών Πιστοποίησης 

Ν έιιελαο λνκνζέηεο κε ην άξζξν 4§5 ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 

150/2001 παξέρεη ζηνλ Ξάξνρν πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο ηε δπλαηφηεηα 

εζεινληηθήο δηαπίζηεπζεο, ζηελ νπνία νξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη 

ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο θαη ε νπνία 

ρνξεγείηαη, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ Ξαξφρνπ πεξεζηψλ 

Ξηζηνπνίεζεο απφ ηνλ θνξέα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ §5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 150/2001, δειαδή απφ ηελ ΔΔΡΡ ή απφ νξηδφκελνπο 

απφ απηήλ δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο. (πξνεδξηθφ δηάηαγκα 150/2001) 

Ξξφθεηηαη γηα έλα είδνο πξναηξεηηθνχ ειέγρνπ ησλ Ξαξφρσλ πεξεζηψλ 

Ξηζηνπνίεζεο, κε επηδησθφκελν ζηφρν ηελ επίηεπμε ελφο ηθαλνπνηεηηθά 

αζθαινχο επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο ηδηαίηεξα κεηαμχ 

επαγγεικαηηψλ, νη νπνίνη εμαηηίαο ηεο θχζεο ηνπ επαγγέικαηνο, δηαθηλνχλ 

κεγάιεο ζεκαζίαο ειεθηξνληθά έγγξαθα, αιιά θαη κεηαμχ απιψλ 

θαηαλαισηψλ ή εκπφξσλ, φηαλ ζεσξνχλ φηη απαηηείηαη κεγαιχηεξε απφ ηε 

ζπλήζε αζθάιεηα γηα θάπνηα ειεθηξνληθή  ζπλαιιαγή ηνπο. (πξνεδξηθφ δηάηαγκα 

150/2001) 

Δπίζεο ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 150/2001 κεηαμχ άιισλ πξνβιέπεη άιινπο 

δχν κεραληζκνχο ειέγρνπ ησλ Ξαξφρσλ πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο, νη νπνίνη 

είλαη ππνρξεσηηθνί θαηαζηαιηηθνί. Πχκθσλα κε ην άξζξν 4§2 ηνπ 

πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 150/2001 νξίδεηαη φηη ε ζπκκφξθσζε ησλ αζθαιψλ 

δηαηάμεσλ δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο πξνο ην Ξαξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ πξνεδξηθνχ 

δηαηάγκαηνο 150/2001 δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ Δζληθή Δπηηξνπή 

Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνκείσλ ή απφ νξηδφκελνπο απφ απηήλ δεκφζηνπο 

ή ηδησηηθνχο θνξείο. ( π πξνεδξηθφ δηάηαγκα 150/2001) 

Γεχηεξε κνξθή ππνρξεσηηθνχ θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ νξίδεηαη κε ην άξζξν 

4§8 ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 150/2001, φπνπ ζχκθσλα κε απηφ ε 

Δζληθή Δπηηξνπή Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνκείσλ έρεη ηελ επνπηεία θαη 
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ηνλ έιεγρν ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ Διιάδα Ξαξφρσλ πεξεζηψλ 

Ξηζηνπνίεζεο, ησλ θνξέσλ εζεινληηθήο δηαπίζηεπζεο θαη ησλ θνξέσλ 

ειέγρνπ ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ πξνο ην 

παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 150/2001. (πξνεδξηθφ δηάηαγκα 

150/2001) 

 Πχκθσλα πάληα κε ηνλ έιιελα λνκνζέηε ε αλσηέξσ δηάηαμε ζεζπίζηεθε 

θαηά εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 3§3 ηεο νδεγίαο 1999/93,  ζπζηήκαηνο πνπ 

επηηξέπεη ηελ επηηήξεζε ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζην έδαθφο ηνπο Ξαξφρνπο 

πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο, νη νπνίνη έρνπλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπο ηελ έθδνζε 

αλαγλσξηζκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ γηα ην θνηλφ.(θνηλνηηθή νδεγία 1999/93) 

 

5.3.3 Τπηρεσίες κύκλου ζωής του Πιστοποιητικού 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ νη πάξνρνη ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο εθδίδνπλ 

ηα πηζηνπνηεηηθά κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο ζρέζεο ηαπηνπνίεζεο κεηαμχ 

ηνπ δεκφζηνπ θιεηδηνχ θαη ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ, αιιά θαη ηελ νξγάλσζε κηαο 

αμηφπηζηεο«πνδνκήο Γεκφζηνπ θιεηδηνχ», (PKI Public Key Infrastructure) 

γηα ηελ έθδνζε, δηάζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ.  

Θαηά ζπλέπεηα, κέζα ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο νη Ξάξνρνη πεξεζηψλ 

Ξηζηνπνίεζεο νθείινπλ λα πξνζθέξνπλ ζηνπο πηζηνπνηνχκελνπο-

ζπλδξνκεηέο αιιά θαη ζηνπο ηξίηνπο-ρξήζηεο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ, κηα ζεηξά 

απφ ππεξεζίεο, πνπ δελ πεξηνξίδνληαη κφλν  ζηελ έθδνζε ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ, αιιά αθνξνχλ ηνλ ιεγφκελν  «θχθιν δσήο ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ». 

Νη ππεξεζίεο απηέο πνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνζθέξνπλ νη Ξάξνρνη 

πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο, δηαζθαιίδνληαη απφ ηηο εμήο«ιεηηνπξγηθέο 

νληφηεηεο» κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ Ξαξφρνπ πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο φπσο ε 

πεξεζία εγγξαθήο (Registration Authority), ε νπνία κέζα ζηηο αξκνδηφηεηέο 

ηεο είλαη λα παξαιακβάλεη ηηο αηηήζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε 

ελφο πηζηνπνηεηηθνχ θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ απνηεινχλ ην απαξαίηεην πεξηερφκελν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη νη νπνίεο 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ θαηφρνπ ησλ δεδνκέλσλ 

δεκηνπξγίαο κε ηνλ αηηνχληα ην πηζηνπνηεηηθφ θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο 

κεηαβηβάδεη ζηελ ππεξεζία έθδνζεο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ. 

Δπίζεο ζηηο ιεηηνπξγηθέο νληφηεηεο αλήθεη θαη ε πεξεζία έθδνζεο 

πηζηνπνηεηηθψλ (Certification Authority) πνπ εθδίδεη ην πηζηνπνηεηηθφ 

ζχκθσλα κε ηελ «Γήισζε Ξξαθηηθήο Ξηζηνπνίεζεο» θαη κέζα ζηηο άκεζεο 

ππνρξεψζεηο ηεο είλαη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθδνζε απηή ζηηο 

άιιεο νληφηεηεο, ελψ παξάιιεια έρεη ηελ ππνρξέσζε πνπ έρεη θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε αλαλέσζεο, παχζεο ή αλάθιεζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, λα 

ελεκεξψλεη ηελ πεξεζία Γεκνζίεπζεο θαη Γηαλνκήο (Dissemination Service) 
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πνπ δεκνζηεχεη ηνλ θαηάινγν κε ηα εθδνζέληα πηζηνπνηεηηθά, ηνπο 

ηδηαίηεξνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ θάζε είδνπο πηζηνπνηεηηθνχ (Ξνιηηηθέο 

Ξηζηνπνηεηηθψλ) θαζψο θαη ηε Γήισζε Ξξαθηηθήο Ξηζηνπνίεζεο, κε ηξφπν 

πνπ λα πξνζβάζηκν θαη πξνζηηφ ζε θάζε ελδηαθεξφκελν. (www.itlawyers.gr 

Ζιεθηξνληθά έγγξαθα κε ειεθηξνληθή ππνγξαθή Γηαλλαθάθε Καξία ) 

Δπηπιένλ νη Ξάξνρνη πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο πξνζθέξνπλ θαη ηελ πεξεζία 

Γηαρείξηζεο θαη δεκνζίεπζεο αλάθιεζεο (Revocation Management and 

Status Service) ,ε νπνία έρεη ηελ δηαρείξηζε ηνπ θαηάινγνπ κε ηα ππφ 

έθδνζε ή εθδνζέληα πηζηνπνηεηηθά θαη δέρεηαη θαη ειέγρεη αηηήκαηα 

αλάθιεζεο ή παχζεο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη πξνβαίλεη άκεζα  ζηελ έγθαηξε 

ελεκέξσζε ηεο «Ιίζηαο Αλαθιεζέλησλ Ξηζηνπνηεηηθψλ» ελψ ζηηο άκεζεο 

αξκνδηφηεηεο ηεο είλαη ν επαθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηεο εκεξνκελίαο θαη ν 

ρξφλνο ηεο αλάθιεζεο ηνπ.  

Δπίζεο, έλαο Ξάξνρνο πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσηηθφ 

κπνξεί λα παξέρεη θαη ηηο ππεξεζίεο πεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο (Time 

stamping Authority) ησλ εγγξάθσλ, κεηά βέβαηα απφ ζρεηηθή αίηεζε ησλ 

ζπλδξνκεηψλ  θαζψο θαη ηηο πεξεζίεο πξνκήζεηαο ζπζθεπψλ δεκηνπξγίαο 

ππνγξαθήο (DeviceProvision Service) ππεξεζίεο νη νπνίεο παξέρνπλ ζην 

ζπλδξνκεηή ην ηδησηηθφ ηνπ θιεηδί, ζπλήζσο κε ηε κνξθή κηαο «έμππλεο 

θάξηαο».( www.itlawyers.gr Ζιεθηξνληθά έγγξαθα κε ειεθηξνληθή ππνγξαθή Γηαλλαθάθε Καξία ) 

Πηελ πεξίπησζε ηψξα  πνπ έλαο Ξάξνρνο πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο παξέρεη 

ππεξεζίεο πξνκήζεηαο ζπζθεπψλ δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο θαη εθδίδεη 

αλαγλσξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά, πξέπεη λα εγγπεζεί φηη ηα δεδνκέλα 

δεκηνπξγίαο θαη επαιήζεπζεο ππνγξαθήο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζπκπιεξσκαηηθά θαη φηη νη παξαπάλσ ππεξεζίεο κπνξνχλ λα παξέρνληαη 

άκεζα απφ ηνλ ίδην ηνλ εθδφηε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ  ή απφ 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ζπλεξγάηεο ηνπ(outsourcing). 

Δμεηάδνληαο ηελ πεξίπησζε απηή δηαπηζηψλνπκε φηη ν εθδφηεο ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ παξακέλεη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο έλαληη ησλ δηθαηνχρσλ 

πηζηνπνηεηηθψλ ή ηξίησλ γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ αλαδφρσλ ηνπ θαη 

φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζηξαθεί θαηά ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγαηψλ 

ηνπ, ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ηνπ ζπκβνιαίνπ πνπ έρνπλ 

ζπλάςεη θαη  νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη λα εθαξκφδνληαη θαη απφ 

ηηο δχν πιεπξέο. ( www.itlawyers.gr Ζιεθηξνληθά έγγξαθα κε ειεθηξνληθή ππνγξαθή Γηαλλαθάθε 

Καξία ) 

Ρέινο νη Ξάξνρνη πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 

ελεκεξψζνπλ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, γηα 

ηελ πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ έθδνζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ, πνπ 

εθηφο απφ ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηε ζχκβαζε (ζχκβαζε πξνζρψξεζεο 
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κε πξν δηαηππσκέλνπο Γεληθνχο Όξνπο Ππλαιιαγψλ) νη Ξάξνρνη πεξεζηψλ 

Ξηζηνπνίεζεο εθδίδνπλ Γήισζε Ξξαθηηθήο Ξηζηνπνίεζεο (Certification 

Practice Statement) κέζα ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε πξαθηηθή 

πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ έθδνζε, δηάζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ.  

Ρν έγγξαθν απηφ  ελζσκαηψλεηαη ζηε ζχκβαζε κε παξαπνκπή 

(incorporation par reference) θαη  αλαιχεη θπξίσο: ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο, ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα 

πξφηππα, ηηο δηαδηθαζίεο αλάθιεζεο ελφο πηζηνπνηεηηθνχ ή παχζεο ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ ΞΞ ελψ παξάιιεια πεξηιακβάλεη θαη ζέκαηα επζχλεο θαη 

ππνρξεψζεσλ ηνπ Ξαξφρνπ πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο θαζψο θαη ηελ 

αζθαιηζηηθή θάιπςε ηεο δεκίαο ζε πεξηπηψζεηο επζχλεο ηνπ. ( www.itlawyers.gr 

Ζιεθηξνληθά έγγξαθα κε ειεθηξνληθή ππνγξαθή Γηαλλαθάθε Καξία ) 

5.3.4 Ευθύνη των Παρόχων Τπηρεσιών Πιστοποίησης 

Πρεηηθά κε ην ζέκα ηεο  επζχλεο ησλ Ξαξφρσλ πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο γηα 

ηα κε αλαγλσξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά απηφ θξίλεηαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο 

πεξί επζχλεο φπνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 

150/2001 ξπζκίδεηαη ην δήηεκα ηεο επζχλεο ησλ Ξαξφρσλ πεξεζηψλ 

Ξηζηνπνίεζεο φπνπ κηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνθχπηεη επζχλεο είλαη 

φηαλ ν Ξάξνρνο πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο εθδίδεη ειαηησκαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ 

γλεζηφηεηαο κηαο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, ζην νπνίν βαζίδεηαη ν 

αληηζπκβαιιφκελνο θαηά ηελ ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή ηνπ κε ηνλ 

ππνγξάθνληα.( πξνεδξηθφ δηάηαγκα 150/2001) 

Βέβαηα νη πην ζπλεζηζκέλεο πεξηπηψζεηο ειαηησκαηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ θαη 

επζχλεο ηνπ Ξαξφρνπ πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο είλαη φηαλ ν Ξάξνρνο 

πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο δελ έρεη επαξθείο απνδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ θαηφρνπ ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, κε απνηέιεζκα λα 

εθδίδεη ειαηησκαηηθά πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο ηεο ππνγξαθήο θαη φηαλ ε 

θξππηνγξαθηθή ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Ξάξνρνο πεξεζηψλ 

Ξηζηνπνίεζεο γηα λα ζπλδέζεη ηνλ θάηνρν ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο κε 

ην ηδησηηθφ θαη ην δεκφζην θιεηδί ηνπ, θαζψο θαη κε ην δεκφζην θιεηδί ηνπ 

Ξαξφρνπ πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο, είλαη ειαηησκαηηθή, ηφηε έρεη σο 

απνηέιεζκα λα επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία πιαζηψλ πηζηνπνηεηηθψλ 

γλεζηφηεηαο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ή πιαζηψλ δεκνζίσλ θιεηδηψλ. 

Δπίζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ειαηησκαηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ είλαη φηαλ ν Ξάξνρνο 

πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο δελ ηεξεί αξρεία αλάθιεζεο ή ιήμεο 

πηζηνπνηεηηθψλ γλεζηφηεηαο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ζχκθσλα κε ην λφκν, 

κε απνηέιεζκα λα είλαη αδχλαηε ε επίθιεζε ελφο πηζηνπνηεηηθνχ ζε λνκηθέο 

δηαδηθαζίεο, ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ αθπξφηεηάο ηνπ θαη φηαλ ν  Ξάξνρνο 
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πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο απαζρνιεί πξνζσπηθφ πνπ δελ έρεη ηελ απαξαίηεηε 

ηερλνγλσζία ή πνπ πξνβαίλεη ζε παξάλνκεο ελέξγεηεο, φπσο ζε δεκηνπξγία 

αληηγξάθσλ ηδησηηθψλ θιεηδηψλ, κε απνηέιεζκα ην πηζηνπνηεηηθφ 

γλεζηφηεηαο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο πνπ εθδίδεηαη λα είλαη αλαμηφπηζην. 
(Θνζκάο Α  Θαξαδεκεηξίνπ , Ζ ειεθηξνληθή πνγξαθή) 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ νη §§1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ πξνεδξηθνχ 

δηαηάγκαηνο 150/2001, αθνινπζψληαο πηζηά ηε δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 6§ 1 

ηεο νδεγίαο 1999/93 πνπ φξηζε ν θνηλνηηθφο λνκνζέηεο, ξπζκίδνπλ ηελ 

επζχλε ησλ Ξαξφρσλ πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο απφ ηελ έθδνζε 

αλαγλσξηζκέλνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαζηεξψλνληαο έλα ζχζηεκα λφζνπ 

αληηθεηκεληθήο επζχλεο. (Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα 150/2001) 

Ξην αλαιπηηθά ε §1 νξίδεη φηη ν Ξάξνρνο πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο, 

δηαπηζηεπκέλνο  ή κε, πνπ εθδίδεη αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ ζην θνηλφ ή 

εγγπάηαη γηα ηελ αθξίβεηα ηέηνηνπ πηζηνπνηεηηθνχ επζχλεηαη έλαληη 

νπνηνδήπνηε θνξέα ή θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα ηε δεκία πνπ 

πξνθιήζεθε ζε βάξνο ηνπ, επεηδή ην πξφζσπν απηφ πνπ εχινγα βαζίζηεθε 

ζην πηζηνπνηεηηθφ, φζνλ αθνξά ηελ αθξίβεηα, θαηά ηε ζηηγκή ηεο έθδνζήο 

ηνπ, φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην αλαγλσξηζκέλν 

πηζηνπνηεηηθφ, θαζψο θαη ηελ χπαξμε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ έθδνζή ηνπ. (Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα 150/2001) 

Δπίζεο ππάξρνπλ δηάθνξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ν Ξάξνρνο πεξεζηψλ 

Ξηζηνπνίεζεο κπνξεί λα  αλαθαιέζεη έλα πηζηνπνηεηηθφ φπσο ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ην ηδησηηθφ θιεηδί ηνπ ηδηνθηήηε ηεο ππνγξαθήο έρεη ραζεί ή θιαπεί, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ηδηνθηήηεο ηεο ππνγξαθήο δελ επηζπκεί πιένλ λα ηε 

ρξεζηκνπνηεί, ζηελ πεξίπησζε επίζεο πνπ έρεη θαηαζηξαθεί ην θπζηθφ κέζν 

απνζήθεπζεο  ηεο  ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 

ηδηνθηήηεο ηεο ππνγξαθήο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο 

πνπ έρεη ζπλάςεη κε ηνλ Ξάξνρν πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο . 

Αθφκε ν Ξάξνρνο πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο κπνξεί λα  αλαθαιέζεη έλα 

πηζηνπνηεηηθφ αλ ην πηζηνπνηεηηθφ εθδφζεθε κε ιαλζαζκέλα ζηνηρεία θαη 

πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, 

ν Ξάξνρνο πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο πξέπεη λα ππνγξάθεη ειεθηξνληθά ηε 

ιίζηα ησλ αλαθιεζέλησλ πηζηνπνηεηηθψλ, λα ηε πξνζηαηεχεη απφ 

ειεθηξνληθνχο εηζβνιείο θαη λα ηελ ελεκεξψλεη δηαξθψο. (Θνζκάο Α  

Θαξαδεκεηξίνπ , Ζ ειεθηξνληθή πνγξαθή) 

Ζ § 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 150/2001 νξίδεη, ζε 

αξκνλία κε ηελ § 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο νδεγίαο 1999/93, φηη ν Ξάξνρνο 

πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο επζχλεηαη αλ παξαιείςεη λα θαηαγξάςεη ηελ 

αλάθιεζε ηνπ αλαγλσξηζκέλνπ πηζηνπνηεηηθνχ, ελψ ζηε ζπκπιεξσκαηηθή 

ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο πνπ είλαη  ε § 3 ηνπ άξζξνπ 6, νξίδεηαη φηη ν 

Ξάξνρνο πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο δελ επζχλεηαη, αλ απνδείμεη φηη δελ ηνλ 

βαξαίλεη πηαίζκα κε απνηέιεζκα θαη ζηελ πεξίπησζε απηή λα ζεζπίδεηαη 
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λφζνο αληηθεηκεληθή επζχλε γηα ηνλ Ξάξνρν πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο. 

(Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα 150/2001) 

Δπίζεο ζηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 

150/2001 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζε θάζε Ξάξνρν πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο 

λα πεξηνξίδεη εθνχζηα ηελ επζχλε ηνπ. Ξην ζπγθεθξηκέλα ε παξάγξαθνο 4 

δίλεη ην δηθαίσκα ζηνπο Ξαξφρνπο πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο λα αλαγξάθνπλ 

επάλσ ζην αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ πεξηνξηζκνχο ζηε ρξήζε ηνπ, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη νη πεξηνξηζκνί κπνξεί λα είλαη αλαγλσξίζηκνη απφ 

νπνηνλδήπνηε ηξίην. (Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα 150/2001) 

Δπηπιένλ ε παξάγξαθνο 5 δίλεη ζηνλ Ξάξνρν πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο ην 

δηθαίσκα λα ζέηεη φξηα γηα ην χςνο ησλ ζπλαιιαγψλ γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ην αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ πνπ παξέρεη, κε ηελ 

πξνυπφζεζε θα πάιη ηα φξηα απηά είλαη αλαγλσξίζηκα απφ νπνηνδήπνηε ηξίην 

θαη ν Ξάξνρνο πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο δελ ζα επζχλεηαη γηα ηε δεκία πνπ 

πξνθαιείηαη εμαηηίαο ηεο θάιπςε ηεο επζχλεο ηνπ Ξαξφρνπ πεξεζηψλ 

Ξηζηνπνίεζεο. (Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα 150/2001) 

Εήηεκα ζρεηηθφ κε ηα παξαπάλσ απνηειεί ε απνπζία δηάηαμεο ηφζν ζην 

άξζξν 6 ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 150/2001 φζν θαη ζην άξζξν 6 ηεο 

νδεγίαο 1999/93, ε νπνία λα πεξηνξίδεη ηε ζπλνιηθή επζχλε ηνπ Ξαξφρνπ 

πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο γηα ην αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεη 

ελψ νχηε ζηελ νδεγία 1999/93, νχηε ζην  πξνεδξηθφ δηάηαγκα 150/2001 

πξνβιέπεηαη ξεηά επζχλε ηνπ Ξαξφρνπ πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο, φηαλ δελ 

ηεξεί θαηάινγν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ έρεη εθδψζεη. (πξνεδξηθφ δηάηαγκα 150/2001 

θαη θνηλνηηθή νδεγία 1999/93)  

 

5.3.5 Μέθοδοι φερεγγυότητας του Παρόχου Τπηρεσιών Πιστοποίησης 

Πρεηηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θεξεγγπφηεηαο ηνπ Ξαξφρνπ πεξεζηψλ 

Ξηζηνπνίεζεο θαηά ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ γλεζηφηεηαο εθαξκφδνληαη 

παγθνζκίσο δχν κέζνδνη γηα λα εμαζθαιίδνληαη ε θεξεγγπφηεηα ελφο 

Ξαξφρνπ πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο.  

Ζ πξψηε κέζνδνο  έρεη ζρέζε κε ηελ ζέζπηζε κηαο << Θνξπθαίαο Αξρήο 

Ξηζηνπνίεζεο>> θαη βαζίδεηαη ζηελ πηζηνπνίεζε ηεο θεξεγγπφηεηαο ελφο 

Ξαξφρνπ πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο απφ έλα πςειφηεξν ηεξαξρηθά αλσηέξνπ 

επηπέδνπ Ξάξνρν πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ κπνξεί 

θαη απηφο λα ειέγρεηαη θαη λα κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο απφ 

έλαλ αθφκε αλψηεξν Ξάξνρν πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο.  

Έηζη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη κηα ηεξαξρία, κηα αιπζίδα 

πηζηνπνηήζεσλ, ε νπνία κπνξεί λα ζπλερίδεηαη κέρξη έλα νξηζκέλν ζεκείν ζην 

νπνίν βξίζθεηαη ν ηειηθφο αλψηαηνο Ξάξνρνο πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο. Πηελ 

πεξίπησζε πνπ ν ζπλαιιαζζφκελνο ακθηβάιιεη γηα ηελ αμηνπηζηία ελφο 

Ξαξφρνπ πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο θαη απηφο ν Ξάξνρνο πεξεζηψλ 
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Ξηζηνπνίεζεο έρεη δεκηνπξγήζεη κηα ηεξαξρηθά ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε έλαλ 

άιιν Ξάξνρν πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο, ηνλ νπνίν ν ζπλαιιαζζφκελνο 

γλσξίδεη θαη εκπηζηεχεηαη, ηφηε ν ηειεπηαίνο  έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη 

πηζηνπνηεηηθφ γλεζηφηεηαο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο απφ ηνλ δεχηεξν 

Ξάξνρν πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο. (Θνζκάο Α  Θαξαδεκεηξίνπ , Ζ ειεθηξνληθή πνγξαθή) 

Πηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ν ζπλαιιαζζφκελνο δελ εκπηζηεχεηαη νχηε ηνλ 

δεχηεξν Ξάξνρν πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο, κπνξεί λα δεηήζεη πηζηνπνηεηηθφ 

απφ έλαλ ηξίην Ξάξνρν πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο. Απηφ δείρλεη  φηη θάζε 

πηζηνπνηεηηθφ πεξηέρεη κέζα ηνπ ηε ιεγφκελε αιπζίδα εκπηζηνζχλεο, δειαδή 

κηα ζεηξά πηζηνπνηεηηθψλ , θαζέλα απφ ηα νπνία εγγπάηαη ηελ απζεληηθφηεηα  

ηνπ πξνεγνπκέλνπ.  

Κε ηε κέζνδν απηή , είλαη πηζαλφ έλαο Ξάξνρνο πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο λα 

κελ θαιχπηεηαη πιήξσο απφ κηα αιπζίδα εκπηζηνζχλεο, κε απνηέιεζκα λα 

γίλεηαη αλαμηφπηζηνο. Γη απηφ ην ιφγν  αθνινπζείηαη ζπρλά ε δεχηεξε 

κέζνδνο πηζηνπνίεζεο ηεο θεξεγγπφηεηαο ελφο Ξαξφρνπ πεξεζηψλ 

Ξηζηνπνίεζεο, δειαδή ε κέζνδνο ηεο ιίζηαο φπνπ ζχκθσλα κε απηή ε 

θξαηηθή κεραλή ειέγρεη φζνπο Ξαξφρνπο πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο 

επηζπκνχλ λα ιάβνπλ θξαηηθή πηζηνπνίεζε θαη δεκηνπξγεί έηζη κηα ιίζηα, 

έλαλ θαηάινγν ειεγκέλσλ Ξαξφρσλ πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο, πνπ πξνηείλεη 

ζην ζπλαιιαθηηθφ θνηλφ. (Θνζκάο Α  Θαξαδεκεηξίνπ , Ζ ειεθηξνληθή πνγξαθή) 

 

5.3.6 Φρονοσήμανση 

Ρέινο ε Σξνλνζήκαλζε είλαη κηα ππεξεζία κε ηελ νπνία ν Ξάξνρνο 

πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο ζέηεη ζην έγγξαθν ειεθηξνληθή ζθξαγίδα, ε νπνία 

είλαη αδχλαην λα αιινησζεί θαη θαλεξψλεη κε αθξίβεηα ηελ εκεξνκελία θαη 

ψξα απνζηνιήο θαη ιήςεο ελφο ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλνπ εγγξάθνπ ζην 

πιαίζην κηαο εκπνξηθήο θαη φρη κφλν ζπλαιιαγήο θαη είλαη πνιχηηκε ζε 

πεξηπηψζεηο δηθαζηηθήο δηακάρεο κεηαμχ ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ. ( 

www.itlawyers.gr Ζιεθηξνληθά έγγξαθα κε ειεθηξνληθή ππνγξαθή Γηαλλαθάθε Καξία ) 
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6.ENNOIA, ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΤΠΟΓΡΑΥΗ 

6.1Εισαγωγή 

Ζ ππνγξαθή φπσο γλσξίδνπκε φινη είλαη έλα ηππνπνηεκέλν ζελάξην πνπ 

ζπλδέεηαη κε έλα πξφζσπν θαη κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ζθξαγίδα .Όηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζην εκπφξην θαη ζην δίθαην, ε ππνγξαθή ζε έλα έγγξαθν 

είλαη κηα έλδεημε φηη ην πξφζσπν εγθξίλεη ηηο πξνζέζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη 

ζην έγγξαθν ελψ κηα ειεθηξνληθή ππνγξαθή είλαη νπνηνδήπνηε ειεθηξνληθφ 

κέζν πνπ ππνδεηθλχεη φηη έλα άηνκν πηνζεηεί ην πεξηερφκελν ηνπ 

ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο.  

6.2 Oρισμός 

Νη ΖΞΑ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο λνκνζεζίαο ηνπο ,νξίδνπλ ηελ ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή σο "ειεθηξνληθφ ήρν, ην ζχκβνιν, ή ηε δηαδηθαζία, πνπ 

ζπλδένληαη κε ή ινγηθά ζπζρεηηδφκελε ζχκβαζε ή άιιε θαη κπνξεί λα 

θαηαγξάθεη θαη λα εθηειεζζεί ή εγθξηζεί απφ έλα πξφζσπν κε ηελ πξφζεζε 

λα ππνγξάςεη ηελ εγγξαθή. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ Ακεξηθάληθε Λνκνζεζία 

κπνξεί ε ειεθηξνληθή ππνγξαθή λα είλαη κηα ειεθηξνληθή δηαβίβαζε ηνπ 

εγγξάθνπ πνπ θέξεη ηελ ππνγξαθή, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ηειενκνηνηππηθψλ δηαβηβάζεσλ, ή κπνξεί λα είλαη θσδηθνπνηεκέλν κήλπκα, 

φπσο ε ηειεγξαθία ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ θψδηθα Κνξο .  

Ζ έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο δελ είλαη θαηλνχξγηα γηαηί ζχκθσλα 

κε ην εζηκηθφ δίθαην έρνπλ αλαγλσξηζηεί ππνγξαθέο ηειεγξαθεκάησλ ήδε 

απφ ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα θαη κε θαμ ππνγξαθέο απφ ην 1980.  

Ρν 1861 πνιχ πξηλ απφ ην Ακεξηθαληθφ Δκθχιην Ξφιεκν βιέπνπκε λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ν θψδηθαο Κνξο γηα ηελ απνζηνιή κελπκάησλ κε 

ειεθηξνληθά κέζα απφ ηελ ελζχξκαηε ηειεγξαθία φπνπ κεξηθά απφ απηά ηα 

κελχκαηα - ζπκθσλίεο κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηειάκβαλαλ πξννξίδνληαλ σο 

εθηειεζηέο ζπκβάζεηο . 

 Αξγφηεξα ζηε δεθαεηία ηνπ 1980,δηαπηζηψλνπκε φηη πνιιέο εηαηξείεο, αθφκε 

θαη κεξηθά άηνκα άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζπζθεπέο θαμ γηα πςειήο 

πξνηεξαηφηεηαο ή επαίζζεηεο ζηνλ παξάγνληα ρξφλν παξάδνζεο εγγξάθσλ, 

πνπ ζηελ πεξίπησζε απηή ην πξσηφηππν ηεο ππνγξαθήο ηνπ αξρηθνχ 

εγγξάθνπ  ήηαλ ζε ραξηί αιιά ε εηθφλα ηεο ππνγξαθήο θαη ηεο κεηάδνζεο 

ηεο ήηαλ ειεθηξνληθή.  

Πηε ζπλέρεηα βιέπνπκε ηα δηθαζηήξηα ζε δηάθνξεο ρψξεο έρνπλ απνθαζίζεη 

φηη νη ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ζπκθσλίεο πνπ 

γίλνληαη κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, πνπ εηζέξρνληαη ζε πξνζσπηθφ αξηζκφ 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Seal_%28device%29&prev=/search%3Fq%3Delectronic%2Bsignature%2Bin%2BUK%26hl%3Del%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhbJlMaK1AtgVqI09e8Hg9
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Facsimile&prev=/search%3Fq%3Delectronic%2Bsignature%2Bin%2BUK%26hl%3Del%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhigkyPY984gaXmECTtguUcQDGtmVQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Telegraphy&prev=/search%3Fq%3Delectronic%2Bsignature%2Bin%2BUK%26hl%3Del%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhXP4o8lroEUx8hu31NdaipXGnpmw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Morse_code&prev=/search%3Fq%3Delectronic%2Bsignature%2Bin%2BUK%26hl%3Del%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhtDtJ2S8PC3gsO0U_6gn-CkVXElQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Telegraph&prev=/search%3Fq%3Delectronic%2Bsignature%2Bin%2BUK%26hl%3Del%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhHRuZjNT5lV8BJvYWjMKMNmIhlsg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/American_Civil_War&prev=/search%3Fq%3Delectronic%2Bsignature%2Bin%2BUK%26hl%3Del%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjtEU1OdWYQzHEbuPN_ul
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Contract&prev=/search%3Fq%3Delectronic%2Bsignature%2Bin%2BUK%26hl%3Del%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhirmPmL28uim_PjeTCAvt2Z523lWQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_identification_number&prev=/search%3Fq%3Delectronic%2Bsignature%2Bin%2BUK%26hl%3Del%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgKKxtPvd
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αλαγλψξηζεο (PIN) ζε κηα ηξάπεδα ATM , ηελ ππνγξαθή κηαο ή δειηίν 

ρξέσζεο πηζησηηθψλ κε κηα ςεθηαθή ζπζθεπή καμηιάξη ζηπιφ (αίηεζε ηνπ 

δηζθίνπ γξαθηθψλ ηερλνινγίαο) ζε έλα ζεκείν πψιεζεο , ε εγθαηάζηαζε 

ινγηζκηθνχ κε clickwrap ινγηζκηθφ άδεηα ρξήζεο γηα ην παθέην, θαη ηελ 

ππνγξαθή ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ ζην δηαδίθηπν.  

Κηα πξψηε ζπκθσλία πνπ ππνγξάθεηαη ειεθηξνληθά απφ δχν θπξίαξρα έζλε 

ήηαλ έλα θνηλφ αλαθνηλσζέλ ,πνπ αλαγλψξηδε ηελ απμαλφκελε ζεκαζία ηεο 

πξνψζεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ε νπνία ππνγξάθεθε ην 1998 απφ 

ηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο θαη ηελ Ηξιαλδία.http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_signature 

6.3 Μορφές- χαρακτηριστικά  

Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο «ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο» είλαη λα είλαη 

ηερλνινγηθά νπδέηεξε θαη γη απηφ ην ιφγν ππάξρνπλ ειεθηξνληθέο 

ππνγξαθέο ζε πνηθίιεο κνξθέο. Πηελ θαζεκεξηλή καο δσή , ππάξρεη  βέβαηα 

έλαο κεγάινο αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο ρσξίο νη ίδηνη λα  ην γλσξίδνπλ φπσο  γηα 

παξάδεηγκα, έλα "Απνδέρνκαη" θνπκπί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ αγνξά 

αγαζψλ ή ππεξεζηψλ on-line, έλαο αξηζκφο PIN φια απηά απνηεινχλ κνξθέο 

ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο. (http://www.out-law.com/page-443) 

Ξην ζπγθεθξηκέλα φκσο ,φηαλ αλαθεξφκαζηε γεληθά ζηελ έλλνηα ηεο 

ππνγξαθήο  ελλννχκε ηελ ρεηξφγξαθε απνηχπσζε απφ έλα θπζηθφ πξφζσπν 

ηνπ νλνκαηεπσλχκνπ ηνπ θαη δήισζε ηεο επηζπκίαο ηνπ ππνγξάθνληνο θαη 

ηεο πξφζεζήο ηνπ λα δεζκεπηεί απφ ην πεξηερφκελν ηνπ ππνγεγξακκέλνπ 

εγγξάθνπ ην νπνίν θαη απνηειεί έλα ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο απνδεηθηηθφ κέζν ζε 

πεξίπησζε δηθαζηηθήο δηέλεμεο.  

Κέζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηδηφρεηξεο ππνγξαθήο είλαη φηη εμαζθαιίδεη ηελ 

εμαηνκίθεπζε ηνπ ζπληάθηε ηνπ εγγξάθνπ, γηαηί ζε θάζε πξφζσπν 

αληηζηνηρεί έλαο κνλαδηθφο θαη πξνζσπηθφο γξαθηθφο ραξαθηήξαο, κε 

απνηέιεζκα λα γίλεηαη δχζθνιε ε απνκίκεζε ηεο ππνγξαθήο απφ ηξίηα 

πξφζσπα θαη δηεπθνιχλεηαη  έηζη ν έιεγρνο ηεο γλεζηφηεηαο κε βάζε αηνκηθά 

δείγκαηα ππνγξαθήο. 

Δπίζεο  ν έιιελαο λνκνζέηεο ζεσξεί ηελ ηδηφρεηξε ππνγξαθή σο κέζν 

πηζηνπνίεζεο ηεο ηαπηφηεηαο ελφο εγγξάθνπ, φηαλ εμαξηάηαη ην θχξνο ηεο 

δηθαηνπξαμίαο πνπ ζπλάπηεηαη κε ηδησηηθφ ή δεκφζην έγγξαθν απφ ην αλ 

ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ηδηφρεηξε ππνγξαθή ηνπ πξνζψπνπ, πνπ δεζκεχεηαη κε 

ηε ζχλαςε ηεο παξαπάλσ δηθαηνπξαμίαο. (Θνζκάο Α  Θαξαδεκεηξίνπ , Ζ ειεθηξνληθή 

πνγξαθή) 

 Ζ ππνγξαθή πξέπεη λα κπαίλεη πάληα ζην ηέινο ηνπ εγγξάθνπ θαη αξθεί λα 

πεξηέρεη ην επψλπκν ηνπ εθδφηε, θαζψο ην θχξην φλνκα δελ είλαη  

απαξαίηεην. Κεγάιε ζεκαζία φκσο γηα ηελ ππνγξαθή έρεη ε έλλνηα ηνπ 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_identification_number&prev=/search%3Fq%3Delectronic%2Bsignature%2Bin%2BUK%26hl%3Del%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgKKxtPvd
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Automated_teller_machine&prev=/search%3Fq%3Delectronic%2Bsignature%2Bin%2BUK%26hl%3Del%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgeX7ufymChhEuR
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Graphics_tablet&prev=/search%3Fq%3Delectronic%2Bsignature%2Bin%2BUK%26hl%3Del%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhJdAAXPQlLDkT1xLAqIgeWr
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Point_of_sale&prev=/search%3Fq%3Delectronic%2Bsignature%2Bin%2BUK%26hl%3Del%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhDLs-nZuxVv0BYx2geCJ4Ly1i
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Clickwrap&prev=/search%3Fq%3Delectronic%2Bsignature%2Bin%2BUK%26hl%3Del%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhj0ikBa3THqlgiz3CWafKYhfpGqXQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Software_license_agreement&prev=/search%3Fq%3Delectronic%2Bsignature%2Bin%2BUK%26hl%3Del%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhi7OYNdhGcHZF
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_signature
http://www.out-law.com/page-443
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ηδηνρείξνπ, ζηνηρείν πνπ ζπκβάιιεη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο γλεζηφηεηαο ηνπ 

εγγξάθνπ θαη ζηελ πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ εθδφηε. Ζ αλάγθε 

βέβαηα  ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ θαηέζηεζε ακέζσο εκθαλή ηελ 

αλάγθε ρξήζεο κηαο ππνγξαθήο αλάινγεο κε ηελ ηδηφρεηξε, ε νπνία ζα 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ, δειαδή ζην 

δηαδίθηπν ή ζε ζπλαιιαγέο κε ειεθηξνληθά κεραλήκαηα. 

Κε ηνλ φξν  ινηπφλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ελλννχκε<< δεδνκέλα ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή ηα νπνία είλαη ζπλεκκέλα ζε άιια ειεθηξνληθά 

δεδνκέλα ή ζρεηίδνληαη ινγηθά κε απηά θαη ηα νπνία ρξεζηκεχνπλ σο 

κέζνδνο απφδεημεο ηεο γλεζηφηεηαο>> θαη κπνξεί λα είλαη έλα νπνηνδήπνηε 

ειεθηξνληθφ αλάινγν κηαο ηδηφγξαθεο ππνγξαθήο ή κε άιια ιφγηα, έλα 

νπνηνδήπνηε ςεθηαθφ πξνζδηνξηζηηθφ πνπ επηθπξψλεη κηα ειεθηξνληθή 

ζπλαιιαγή.  

Κηα πξψηε εθαξκνγή θαη ρξήζε ηεο ππνγξαθήο πνπ βαζίδεηαη ζηελ εθ 

πξνηέξσλ γλψζε θάπνηνπ θσδηθνχ έρεη γίλεη γλσζηή  ζε φινπο καο απφ ηε 

ρξήζε ηνπ PIN πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηηο ηξαπεδηθέο θάξηεο πνπ ρξεζηκεχνπλ 

γηα ηελ αλάιεςε ή θαηάζεζε ρξεκαηηθψλ πνζψλ ζηα κεραλήκαηα απηφκαηεο 

αλάιεςεο ΑΡΚ ,ε νπνία απνηειεί κηα απιή κνξθή ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο 

γηαηί ζηεξείηαη κνλαδηθφηεηαο θαη πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ελψ απαηηεί απφ 

ηα κέξε λα έρνπλ κηα πξνυπάξρνπζα κεηαμχ ηνπο ζρέζε, κε απνηέιεζκα ν 

θσδηθφο λα κελ κπνξεί λα θιαπεί ή λα ππνζηεί ηέιεηα αληηγξαθή θαη λα 

δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ άιινλ ρξήζηε. 

Δπίζεο ε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ζηεξίδεηαη ζηε ζπκκεηξηθή 

ή αζχκκεηξε θξππηνγξαθία φπνπ ν φξνο << θξππηνγξαθία ζεκαίλεη κηα 

κέζνδν θσδηθνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δηαβηβαδφκελνπ κελχκαηνο 

ζχκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλν κπζηηθφ θψδηθα.  

 Βέβαηα ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν αζθαιείο γηα λα 

ππνγξάςεη θαλείο ειεθηξνληθά θαη λα δείμεη ηελ πξφζεζή ηνπ λα δεζκεπηεί 

απφ ηελ ππνγξαθή  ηνπ θαη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ εγγξάθνπ ή αθφκε λα 

επηβεβαηψζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ.  

Κηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ πνπ δελ δηαζέηνπλ ηηο 

ηδηφηεηεο κηαο αζθαινχο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο είλαη ε απιή 

ειεθηξνληθή αλαθνξά ηνπ νλφκαηνο ηνπ ζπγγξαθέα ζην ηέινο ελφο 

ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ, ε κνλαδηθή γηα θάζε ρξήζηε ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε πνπ έρεη νξηζηεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ απνζηνιέα 

ελφο e- mail. 

 Αληίζεηα  πεξηπηψζεηο αξθεηά αζθαιψλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ, πνπ 

πιεξνχλ κεξηθέο  ή φιεο ηηο ηδηφηεηεο κηαο αζθαινχο ειεθηξνληθήο 

επηθνηλσλίαο είλαη πξψηνλ φηαλ ε ππνγξαθή βαζίδεηαη ζηελ εθ πξνηέξσλ 

γλψζε θάπνηνπ θσδηθνχ, φπσο κηα ιέμε – θιεηδί ή έλαο κπζηηθφο αξηζκφο 

PIN, δεχηεξνλ φηαλ ε ππνγξαθή ζηεξίδεηαη ζηε ζπκκεηξηθή ή αζχκκεηξε 
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θξππηνγξαθία θαη ηέινο φηαλ ε ππνγξαθή βαζίδεηαη ζε βηνκεηξηθφ ζχζηεκα 

πηζηνπνίεζεο ηεο ηαπηφηεηαο. (Θνζκάο Α  Θαξαδεκεηξίνπ, Ζ ειεθηξνληθή πνγξαθή ) 
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7.ΚΡΤΠΣΟΓΡΑΥΙΑ 

7.1Εισαγωγή 

 

Θάλνληαο κηα αλαδξνκή ζην παξειζφλ δηαπηζηψλνπκε φηη ηηο ξίδεο ηεο 

θξππηνγξαθίαο ηηο ζπλαληάκε πνιχ πξηλ ην 2000 π.ρ ,φπνπ ην ηεξαηείν ησλ 

αξραίσλ Αηγππηίσλ ρξεζηκνπνηνχζε  ηα ιεγφκελα ηεξνγιπθηθά γηα λα 

θξππξνγξαθήζεη ηεξνγιπθηθά πνπ βξίζθνληαλ ζε θαηαθφκβεο. Δπίζεο  

κεζφδνπο θξππηνγξάθεζεο ζπλαληάκε θαη ζηνπο πνιηηηζκνχο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Κεζνπνηακίαο πεξίπνπ ην 1500 π.ρ. φπνπ 

βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επνρήο απηήο γηα ηελ θξππηνγξαθία ήηαλ  ε 

αληηθαηάζηαζε γξακκάησλ θπξίσο απφ κνλναιθαβεηηθνχο αιγνξίζκνπο  

φπνπ ε  πιεηνςεθία ησλ αιγνξίζκσλ βαζηδφηαλ ζηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε 

θαληαζία ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπο. (Θ.Ξαηζάθεο – Δ. Φνχληαο ,Θξππηνγξαθία θαη  

Δθαξκνγέο) 

Βέβαηα ην πξψην θξππηνγξαθεκέλν θείκελν ρξνλνινγείηαη απφ ηελ επνρή 

ηνπ 1500 π.Σ ζηε Βαβπιψλα, ελψ ζηελ αξραία Διιάδα εθείλνη πνπ 

εκθαλίδνληαη λα πηνζεηνχλ πξψηνη θαη κε επηηπρία ηελ ηέρλε ηεο 

θξππηνγξάθεζεο είλαη νη Ππαξηηάηεο .Θαηά ηε ξσκατθή επνρή επίζεο 

ζπλαληάκε ηελ  πεξίθεκε ηερληθή θξππηνγξαθίαο πνπ εθαξκφζηεθε θπξίσο 

ζηελ επνρή ηνπ Ηνπιίνπ Θαίζαξα, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ 

αληηθαηάζηαζε θαη ηε κεηάζεζε ησλ γξακκάησλ ησλ ιέμεσλ ελψ εθηεηακέλε 

ρξήζε ηεο θξππηνγξαθίαο  δηαπηζηψλνπκε ζηα λεφηεξα ρξφληα θπξίσο ζηε 

δηάξθεηα ην Β΄ Ξαγθνζκίνπ Ξνιέκνπ γηα λα θηάλνπλ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο 

ηα ζηξαηησηηθά κελχκαηα κε ηε κεγαιχηεξε αζθάιεηα. 

Αξγφηεξα ε  αλαθάιπςε ηεο επηζηήκεο ηεο  θξππηαλάιπζεο κε ηε βνήζεηα 

ησλ ζηαηηζηηθψλ ηεο γιψζζαο ζα νδεγήζεη ζηελ δεκηνπξγία λέσλ 

αιγνξίζκσλ, ησλ ιεγφκελσλ πνιπαιθαβεηηθψλ κε πξψην ηνλ Yakub ibn 

Ishaq al- Sabah al- Kindi, έλαλ θηιφζνθν ησλ Αξάβσλ ηνπ 9ν αηψλα κ.ρ ν 

νπνίνο ζεσξείηαη θαη ν πξψηνο ν νπνίνο ζπλέιαβε  φηη νη δηαθνξνπνηήζεηο 

ζηηο ζπρλφηεηεο εκθάληζεο γξακκάησλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ 

εξγαιείν θξππηαλάιπζεο, κε απνηέιεζκα λα αλαηξέπεηαη ε αζθάιεηα ησλ 

αιγνξίζκσλ θξππηνγξάθεζεο πνπ ππήξραλ κέρξη ηφηε θαη λα πξνθχπηεη ε 

αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ αιγνξίζκσλ νη νπνίνη λα αιινηψλνπλ ηα 

γισζζηθά ζηαηηζηηθά. 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Κεζαίσλα, ε θξππηνγξαθία ήηαλ απαγνξεπκέλε γηαηί 

ηε ζεσξνχζαλ φηη απνηειεί κέξνο ηνπ απνθξπθηζκνχ θαη ηεο καχξεο 

καγείαο, θαζψο πνιινί αιρεκηζηέο αλαγθάζηεθαλ λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ γηα 

λα κελ θαηεγνξεζνχλ απφ ηελ εθθιεζία, κε ζπλέπεηα ε θξππηνγξαθία λα 

κελ γλσξίζεη ηδηαίηεξε άλζεζε ηελ πεξίνδν απηή. (Θ.Ξαηζάθεο – Δ. Φνχληαο 

,Θξππηνγξαθία θαη  Δθαξκνγέο) 
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Αξγφηεξα έρνπκε  ηελ επηζηήµε ηεο Θξππηνινγίαο  πνπ απνηειείηαη απφ ηελ  

Θξππηνγξαθία µαδί µε ηελ Θξππηαλάιπζε  φπνπ γλσξίδεη, µεηά ηελ εξγαζία– 

ζηαζµφ ησλ Diffie– Hellman, ην 1975, µηα πξαγµαηηθή επαλάζηαζε, φπνπ ε 

κελ επηζηήκε ηεο Θξππηνγξαθίαο επηδηψθεη ηε δεµηνπξγία ηζρπξψλ 

θξππηνγξαθηθψλ ζπζηεµάησλ, ε δε Θξππηαλάιπζε ηελ παξαβίαζε απηψλ . 

Έηζη ε ξαγδαία αλάπηπμε πνπ παξαηεξείηαη , θπξίσο, ζηα θξππηνγξαθηθά 

ζπζηήκαηα θαη πξσηνθφιια επλνήζεθε απφ ηελ επίζεο ξαγδαία αλάπηπμε 

ζπζηεµάησλ ππνινγηζηψλ θαη επηθνηλσληψλ, εμαηηίαο ηεο δηάζεζεο πφξσλ γηα 

ηελ αληηµεηψπηζε φισλ ησλ ζπλαθψλ δεηεµάησλ.  

Πηε ζπλέρεηα νη Θξππηνγξαθηθνί αιγφξηζµνη δεµφζηνπ θιεηδηνχ, βαζηζµέλνη 

ζηε δπζθνιία παξαγνληνπνίεζεο πνιχ µεγάισλ αξηζµψλ, ππνινγηζµνχ 

δηαθξηηψλ ινγάξηζµσλ θαη ζηηο ειιεηπηηθέο θαµπχιεο, ζηνραζηηθή 

θξππηνγξάθεζε, αιγφξηζµνη µεδεληθήο γλψζεο θαη Θβαληηθή Θξππηνγξαθία 

απνηεινχλ νξηζµέλεο απφ ηηο πην αμηφινγεο επηηεχμεηο ησλ ηειεπηαίσλ 20 

ρξφλσλ ελψ ν αιγφξηζκνο DES( Data Encryption Standard, Ξξφηππν 

Θξππηνγξάθεζεο Γεδνκέλσλ), απφ ην 1973 πνπ δεκηνπξγήζεθε κέρξη ην 

1997 πνπ αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ AES απνηεινχζε πξφηππν αιγφξηζκνπ 

ηζρπξήο θξππηνγξάθεζεο. (Βαζηιεηνο Ενξθάδεο, Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ,ΔΑΞ) 

Ρέινο ζηελ πνξεία ησλ εηψλ δηαπηζηψλνπκε φηη  ε θξππηνγξαθία 

αλαπηχρζεθε θαη απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Θνηλσλίαο 

ηεο Ξιεξνθνξίαο ζε αζθαιέο ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ, φπνπ κε ηε ζπλερή 

αλάπηπμε ησλ καζεκαηηθψλ ε θξππηνγξαθία έρεη ζήκεξα ηελ έλλνηα ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε αιγνξίζκσλ ψζηε 

λα αλαγλσζζνχλ κφλν κε ηε βνήζεηα ελφο θιεηδηνχ απνθξππηνγξάθεζεο. 
(Θ.Ξαηζάθεο – Δ. Φνχληαο ,Θξππηνγξαθία θαη  Δθαξκνγέο) 

7.2 υμμετρική και Ασύμμετρη Κρυπτογραφία 

Ζ δηαδηθαζία ηεο θξππηνγξάθεζεο κελχκαηνο θαζψο θαη ε 

απνθξππηνγξάθεζή ηνπ  γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο απαηηεί  απαξαηηήησο 

ηελ χπαξμε ελφο θιεηδηνχ θαη απηφ ην ζηνηρείν επηηξέπεη ηελ δηάθξηζε ηεο  

θξππηνγξαθίαο  ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: ηελ ζπκκεηξηθή ή 

θξππηνγξαθία  ηδησηηθνχ θιεηδηνχ θαη ηελ αζχκκεηξε ή θξππηνγξαθία 

δεκφζηνπ θιεηδηνχ. 

Κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο  ηεο θξππηνγξαθίαο είλαη ε 

θξππηνζέηεζε φπνπ ε βαζηθή δηαθνξά ηεο ζε ζρέζε  κε ηελ ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή είλαη φηη ζηελ πξψηε ηα δεδνκέλα, πνπ δηαβηβάδνληαη 

θξππηνγξαθνχληαη αιιά δελ ππνγξάθνληαη ειεθηξνληθά, κε ζπλέπεηα αλ θαη 

δηαζθαιίδεηαη ην απφξξεην ηεο επηθνηλσλίαο δελ κπνξεί λα δηαπηζησζεί ε 

ηαπηφηεηα ηνπ απνζηνιέα ησλ ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ ζε αληίζεζε κε ηελ 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή. 

 Κέρξη ην 1976 γηλφηαλ απνθιεηζηηθά ρξήζε ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο  

κφλν  ηεο ζπκκεηξηθήο θξππηνγξαθίαο, φπνπ ζχκθσλα κε απηή ηελ 
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δηαδηθαζία έπξεπε  νη δχν ρξήζηεο  πνπ επηζπκνχζαλ λα αληαιιάμνπλ έλα 

θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα λα γλσξίδνπλ θαη νη δχν απφ πξηλ ην ίδην θιεηδί 

θξππηνγξάθεζεο θαη απνθξππηνγξάθεζεο θάηη πνπ νδεγεί ζε ρξνληθή 

θαζπζηέξεζε ηεο ζπλαιιαγήο . (Θνζκάο Α  Θαξαδεκεηξίνπ, Ζ ειεθηξνληθή πνγξαθή) 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπκκεηξηθήο 

θξππηνγξαθίαο είλαη φηη είλαη απνηειεζκαηηθή κφλν ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ηα 

άηνκα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο είλαη νιηγάξηζκα θαη 

ππάξρεη ακνηβαία εκπηζηνζχλε αλάκεζά ηνπο θαη έλαο αθφκε ιφγνο πνπ 

θάλεη ηε ζπκκεηξηθή θξππηνγξαθία αθαηάιιειε γηα ην δηαδίθηπν θαη ηηο 

ζπλαιιαγέο είλαη φηη ε θάζε δεκφζηα ππεξεζία, νξγαληζκφο, εηαηξία ή 

ζπλαιιαζζφκελνο ηδηψηεο ζα έπξεπε λα θαηέρεη θαη απφ έλα δηαθνξεηηθφ 

θιεηδί θξππηνγξάθεζεο θαη απνθξππηνγξάθεζεο. (Θνζκάο Α  Θαξαδεκεηξίνπ, Ζ 

ειεθηξνληθή πνγξαθή) 

Απηφ βέβαηα δελ ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο αζχκκεηξεο θξππηνγξαθίαο 

γηαηί ν θάζε ζπλαιιαζζφκελνο έρεη ην δηθφ ηνπ δεχγνο θιεηδηψλ, δειαδή ην 

ηδησηηθφ θιεηδί, πνπ είλαη κπζηηθφ θαη ην γλσξίδεη κφλν ν ηδηνθηήηεο ηνπ θαη 

ην δεκφζην θιεηδί πνπ είλαη ειεχζεξα πξνζβάζηκν ζε φινπο φζνη 

ζπλαιιάζζνληαη κε ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ηδησηηθνχ θιεηδηνχ. (Θνζκάο Α  

Θαξαδεκεηξίνπ, Ζ ειεθηξνληθή πνγξαθή) 

Γηα λα θαηαιάβνπκε πσο ιεηηνπξγεί ε αζχκκεηξε θξππηνγξαθία πξέπεη λα 

θαηαλνήζνπκε φηη ηα  δχν θιεηδηά δειαδή ην ηδησηηθφ θαη ην δεκφζην 

ιεηηνπξγνχλ πάληα σο δεχγνο κε ηελ έλλνηα πσο φηη θξππηνγξαθεί ην έλα 

απνθξππηνγξαθείηαη κφλν απφ ην άιιν θαη αληηζηξφθσο θαη απηή  ε 

αιιειεμάξηεζε ησλ θιεηδηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο καζεκαηηθέο ηδηφηεηεο ησλ 

πξψησλ αξηζκψλ , δειαδή απηψλ πνπ κφλν φηαλ δηαηξνχληαη κε ηνλ εαπηφ 

ηνπο θαη κε ηνλ αξηζκφ έλα, δίλνπλ πειίθν έλαλ αθέξαην θαη φρη δεθαδηθφ 

αξηζκφ. (Θνζκάο Α  Θαξαδεκεηξίνπ, Ζ ειεθηξνληθή πνγξαθή) 

Δπίζεο πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη εθκεδελίδεηαη ηειείσο ν θίλδπλνο 

πιαζηνπξνζσπίαο αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία πνπ εθαξκφδεηαη θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ηεο αζχκκεηξεο θξππηνγξαθίαο γηαηί ππάξρεη  έλαο κεραληζκφο, 

πνπ αλαιακβάλεη ηελ εγγχεζε θαη ηελ πηζηνπνίεζε αλά πάζα ζηηγκή ζην 

ζπλαιιαζζφκελν φηη ην δεκφζην θιεηδί πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα 

απνθξππηνγξαθήζεη έλα ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν αξρείν αλήθεη ζηνλ 

αληηζπκβαιιφκελν ηνπ κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε ειεθηξνληθή 

ζπλαιιαγή. 

 Ν κεραληζκφο απηφο νλνκάδεηαη <<Ξάξνρνο πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο>> 

θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ χπαξμε αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο ζηηο 

ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ,πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πεξηβάιινλ 

αλσλπκίαο ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη πνιχηηκε θαη απαξαίηεηε  θαη ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 2 ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 150/2001 ν έιιελαο λνκνζέηεο 

νξίδεη φηη κπνξεί λα είλαη  έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή άιινο θνξέαο 

πνπ εθδίδεη πηζηνπνηεηηθά ή παξέρεη άιιεο ππεξεζίεο, ζπλαθείο κε ηηο 
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ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο θαη εμαζθαιίδεη ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηελ 

απαξαίηεηε ηερλνινγία, δειαδή ην ινγηζκηθφ, φπσο πξνγξάκκαηα software, 

θαη ην πιηθφ, φπσο δηζθέηεο ή έμππλεο  θάξηεο γηα λα δεκηνπξγεζεί θαη λα 

επαιεζεπηεί κηα ειεθηξνληθή ππνγξαθή ηεξψληαο κηα βάζε δεδνκέλσλ 

πξνζβάζηκε  ζε φινπο, ε νπνία πεξηέρεη ηα δεκφζηα θιεηδηά φισλ ησλ 

πειαηψλ ηνπ , θαηφρσλ ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο. ( πξνεδξηθφ δηάηαγκα 150/2001) 

7.3 Κρυπτογράφηση δημοσίου ή ασύμμετρου κλειδιού  

Ζ δηαδηθαζία ηεο θξππηνγξάθεζεο δεκνζίνπ θιεηδηνχ (Public Key 

Cryptography) ή αζχκκεηξνπ θιεηδηνχ (Asymmetric Cryptography) 

επηλνήζεθε πεξίπνπ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 απφ ηνπο Whitfield 

Diffie θαη Martin Hellman φπνπ ην βαζηθφ κνληέιν δηαρείξηζεο ησλ θιεηδηψλ 

θξππηνγξάθεζεο πνπ παξείρε ήηαλ φηη ν απνζηνιέαο θαη ν παξαιήπηεο δελ 

κνηξάδνληαη έλα θνηλφ κπζηηθφ θιεηδί φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

θξππηνγξάθεζεο ζπκκεηξηθνχ θιεηδηνχ, αιιά δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθά θιεηδηά 

γηα δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ην δεκφζην θιεηδί 1024 bits αλαπαξίζηαηαη 

σο κία αθνινπζία αιθαξηζκεηηθψλ ραξαθηήξσλ. 

Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ  θάζε ρξήζηεο πξέπεη λα δηαζέηεη δχν θιεηδηά 

θξππηνγξάθεζεο πνπ  ην έλα νλνκάδεηαη ηδησηηθφ θιεηδί (private key) θαη ζα 

πξέπεη ν θάζε ρξήζηεο λα ην πξνθπιάζζεη θαη λα ην θξαηάεη θξπθφ θαη ην 

άιιν δεκφζην θιεηδί (public key) πνπ ζα πξέπεη λα ην αλαθνηλψλεη  θαη λα 

είλαη πξνζβάζηκν ζε φιε ηελ δηαδηθηπαθή θνηλφηεηα.  

Βέβαηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ππάξρνπλ  θαη εηδηθνί εμππεξεηεηέο 

δεκνζίσλ θιεηδηψλ (public key servers) ζηνπο νπνίνπο κπνξεί θαλείο λα 

απεπζπλζεί γηα λα βξεη ην δεκφζην θιεηδί ηνπ ρξήζηε πνπ ηνλ ελδηαθέξεη ή 

λα αλεβάζεη ην δηθφ ηνπ δεκφζην θιεηδί γηα λα είλαη δηαζέζηκν ζην θνηλφ. 

Ρα δχν ινηπφλ θιεηδηά δειαδή ην ηδησηηθφ θαη δεκφζην έρνπλ καζεκαηηθή 

ζρέζε κεηαμχ ηνπο, πνπ απηφ ζεκαίλεη φηη   ην έλα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

θξππηνγξάθεζε θάπνηνπ κελχκαηνο θαη ην άιιν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

απνθξππηνγξάθεζε απηνχ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα απηνχ  ηνπ είδνπο ησλ 

θξππηνγξαθηθψλ αιγνξίζκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη βαζίδεηαη ζην γεγνλφο 

φηη ε γλψζε ηνπ δεκφζηνπ θιεηδηνχ θξππηνγξάθεζε δελ επηηξέπεη κε 

θαλέλαλ ηξφπν ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηδησηηθνχ θιεηδηνχ θξππηνγξάθεζεο. 
(Θνζκάο Α  Θαξαδεκεηξίνπ, Ζ ειεθηξνληθή πνγξαθή) 

Έηζη κε απηφλ ηνλ ηξφπν  ε θξππηνγξάθεζε ηνπ  δεκνζίνπ θιεηδηνχ ιχλεη 

έλα ζεκαληηθφηαην πξφβιεκα πνπ ππήξρε ζηνπο θξππηνγξαθηθνχο 

αιγφξηζκνπο ζπκκεηξηθνχ θιεηδηνχ πνπ  ρξεζηκνπνηνχζαλ έλα θνηλφ κπζηηθφ 

θιεηδί, ην νπνίν ην γλψξηδαλ κφλν ν απνζηνιέαο ηνπ θξππηνγξαθεκέλνπ 

κελχκαηνο θαη ν παξαιήπηεο. Απηφ  φκσο ην θνηλφ κπζηηθφ θιεηδί πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ θαηά ηελ δηαδηθαζία θξππηνγξάθεζεο θαη 

απνθξππηνγξάθεζεο ηνπ κελχκαηνο παξνπζίαδε πξφβιεκα ζηελ πεξίπησζε  

πνπ ην θαλάιη επηθνηλσλίαο δελ ήηαλ αζθαιέο θαη ήηαλ δχζθνιν ν 
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απνζηνιέαο λα ζηείιεη ην θιεηδί θξππηνγξάθεζεο ζηνλ παξαιήπηε γηα λα 

κπνξέζεη απηφο κε ηελ ζεηξά ηνπ λα απνθξππηνγξαθήζεη ην κήλπκα. 

 Απηφ ην πξφβιεκα ήηαλ ηδηαίηεξα έληνλν θαη ζηηο ζχγρξνλεο ςεθηαθέο 

επηθνηλσλίεο φπνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πνπ  ν απνζηνιέαο δελ γλσξίδεη 

θαλ ηνλ παξαιήπηε θαη απέρεη απφ απηφλ αξθεηέο ρηιηάδεο ρηιηφκεηξα γη απηφ 

ην ιφγν  νη θξππηνγξαθηθνί αιγφξηζκνη δεκνζίνπ θιεηδηνχ ιχλνπλ απηφ ην 

πξφβιεκα θαη αλνίγνπλ λένπο δξφκνπο γηα εθαξκνγέο ηεο θξππηνγξάθεζεο 

(ειεθηξνληθά κελχκαηα, δηαδηθηπαθέο αγνξέο θνθ). (www.encrypted.google.com/ Θ.Π. 

Σεηιάο, Γίθηπα  Ζ/ ) 

Ξην αλαιπηηθά ε δεκηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ θιεηδηνχ 

ζηεξίδεηαη ζε εηδηθέο ζπλαξηήζεηο νη νπνίεο δέρνληαη σο είζνδν έλαλ κεγάιν 

ηπραίν αξηζκφ θαη ζηελ έμνδν παξάγνπλ ην δεχγνο ησλ θιεηδηψλ θαη είλαη 

πξνθαλέο φηη φζν πην ηπραίνο είλαη ν αξηζκφο πνπ παξέρεηαη σο είζνδνο ζηελ 

γελλήηξηα θιεηδηψλ ηφζν πην αζθαιή είλαη ηα θιεηδηά πνπ παξάγνληαη. Ν 

ηπραίνο απηφο αξηζκφο ζε ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα θξππηνγξάθεζεο 

αθνινπζεί κηα δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ θιεηδηψλ ,φπνπ ην πξφγξακκα 

ζηακαηάεη γηα 5 ιεπηά θαη θαιεί ηνλ ρξήζηε λα ζπλερίζεη λα εξγάδεηαη κε ηνλ 

ππνινγηζηή.  

Πηελ ζπλέρεηα γηα λα παξαρζεί  ν ηπραίνο αξηζκφο ν ρξήζηεο  ζπιιέγεη ζηα 5 

απηά ιεπηά ηπραία δεδνκέλα πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ρξήζηε (θηλήζεηο πνληηθηνχ, πιήθηξα ηνπ πιεθηξνινγίνπ πνπ παηήζεθαλ, 

θχθινη κεραλήο πνπ θαηαλαιψζεθαλ θνθ) θαη κε βάζε απηά ηα πξαγκαηηθά 

ηπραία δεδνκέλα ππνινγίδεηαη ν ηπραίνο αξηζκφο θαη εηζάγεηαη ζηελ 

γελλήηξηα θιεηδηψλ γηα λα θαηαζθεπαζηεί ην δεκφζην θαη ην ηδησηηθφ θιεηδί 

ηνπ ρξήζηε. 

Δπίζεο έλα απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ θξππηνγξαθηθψλ  αιγφξηζκσλ 

δεκνζίνπ θιεηδηνχ είλαη φηη κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ εκπηζηεπηηθφηεηα 

(confidentiality), δειαδή φηη ην θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα πνπ ζα ζηείιεη ν 

απνζηνιέαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζηνλ παξαιήπηε θαη ζα είλαη αλαγλψζηκν 

απφ απηφλ θαη κφλν. Γηα λα επηηεπρζεί φκσο ε εκπηζηεπηηθφηεηα, ν 

απνζηνιέαο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην δεκφζην θιεηδί ηνπ παξαιήπηε 

γηα λα θξππηνγξαθήζεη ην κήλπκα θαη ζηε ζπλέρεηα ζηέιλεη ην 

θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα ζηνλ παξαιήπηε θαη ν ηειεπηαίνο λα κπνξεί λα ην 

απνθξππηνγξαθήζεη κε ην ηδησηηθφ θιεηδί ηνπ. (Θνζκάο Α  Θαξαδεκεηξίνπ, Ζ 

ειεθηξνληθή πνγξαθή) 

Μεθηλψληαο κε ηε βαζηθή πξνυπφζεζε φηη ην ηδησηηθφ θιεηδί ηνπ παξαιήπηε 

είλαη γλσζηφ κνλάρα ζηνλ ίδην θαη ζε θαλέλαλ άιινλ, παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα κνλάρα ζηνλ παξαιήπηε λα κπνξεί λα απνθξππηνγξαθήζεη ην 

κήλπκα θαη λα ην δηαβάζεη θαη  έηζη κε απηφλ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη ε 

εκπηζηεπηηθφηεηα ηνπ κελχκαηνο γηαηί ν απνζηνιέαο γλσξίδεη φηη ην 

θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα κπνξεί λα απνθξππηνγξαθεζεί κνλάρα απφ ηνλ 

παξαιήπηε.  
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Ζ παξαπάλσ κέζνδνο κπνξεί  κελ λα εμαζθαιίζεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα αιιά 

φρη ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ απνζηνιέα ηνπ κελχκαηνο πνπ απηφ κε ιίγα ιφγηα 

ζεκαίλεη πσο ε παξαπάλσ κέζνδνο δελ κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ ηαπηφηεηα 

ηνπ απνζηνιέα γηαηί , ν απνζηνιέαο κπνξεί λα δειψζεη ςεπδή ηαπηφηεηα θαη 

ν παξαιήπηεο λα λνκίζεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν κήλπκα πξνήιζε απφ άιιν 

πξφζσπν. (www.encrypted.google.com/ Θ.Π. Σεηιάο, Γίθηπα  Ζ/ ) 

Δπηπιένλ έλα βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ θξππηνγξαθηθψλ  αιγφξηζκσλ 

δεκνζίνπ θιεηδηνχ είλαη φηη κπνξνχλ αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεια νη 

θξππηνγξαθηθνί αιγφξηζκνη  ηνπ δεκνζίνπ θιεηδηνχ  λα επηηεπρζεί 

πηζηνπνίεζε (authentication), δειαδή ν παξαιήπηεο λα γλσξίδεη κε 

αζθάιεηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ απνζηνιέα θαη γηα λα επηηεπρζεί απηφ ζα πξέπεη 

ν απνζηνιέαο λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ηδησηηθφ ηνπ θιεηδί γηα ηελ 

θξππηνγξάθεζε ηνπ κελχκαηνο θαη λα ζηείιεη ην κήλπκα ζηνλ παξαιήπηε ν 

νπνίνο ρξεζηκνπνηψληαο ην δεκφζην θιεηδί ηνπ απνζηνιέα λα 

απνθξππηνγξαθήζεη ην ειεθηξνληθφ κήλπκα ηνπ  κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην 

ηδησηηθφ θιεηδί ηνπ απνζηνιέα είλαη γλσζηφ κνλάρα ζηνλ ίδην θαη  ν 

παξαιήπηεο κε ηε ζεηξά ηνπ κπνξεί λα είλαη ζίγνπξνο γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

απνζηνιέα. 

Ξαξφιν φκσο  πνπ ε παξαπάλσ κέζνδνο εγγπάηαη  κελ ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ 

απνζηνιέα, δελ δχλαηαη λα εγγπεζεί ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηνπ κελχκαηνο 

γηαηί ην ειεθηξνληθφ κήλπκα κπνξεί λα ην απνθξππηνγξαθήζεη 

νπνηνζδήπνηε δηαζέηεη ην δεκφζην θιεηδί ηνπ απνζηνιέα θαη φπσο έρεη ήδε 

εηπσζεί παξαπάλσ, ην δεκφζην θιεηδί είλαη γλσζηφ  θαη πξνζβάζηκν ζε φιε 

ηελ δηαδηθηπαθή θνηλφηεηα θαη επνκέλσο ν νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα δηαβάζεη 

ην πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο. 

Ππκπεξαζκαηηθά θαηαιήγνπκε φηη ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο θαηάιιεινπο 

θξππηνγξαθηθνχο αιγφξηζκνπο είλαη δπλαηφ λα επηηχρνπκε εκπηζηεπηηθφηεηα 

ηνπ κελχκαηνο θαη πηζηνπνίεζε ηνπ απνζηνιέα δειαδή ην κήλπκα λα 

παξακέλεη γλσζηφ κνλάρα ζηνλ απνζηνιέα θαη ηνλ παξαιήπηε θαη ν 

παξαιήπηεο λα γλσξίδεη κε αζθάιεηα πνηνο ηνπ έζηεηιε ην κήλπκα θαη  φηη 

γηα λα επηηεπρζεί απηφ ν απνζηνιέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θξππηνγξαθήζεη 

ην κήλπκα πξψηα κε ην δηθφ ηνπ ηδησηηθφ θιεηδί θαη ζηελ ζπλέρεηα κε ην 

δεκφζην θιεηδί ν παξαιήπηεο ζα ιάβεη ην κήλπκα θαη ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην ηδησηηθφ ηνπ θιεηδί γηα λα ην απνθξππηνγξαθήζεη 

(εκπηζηεπηηθφηεηα) θαη ζηελ ζπλέρεηα  λα απνθξππηνγξαθήζεη ην 

απνηέιεζκα ρξεζηκνπνηψληαο ην δεκφζην θιεηδί ηνπ απνζηνιέα 

(πηζηνπνίεζε).  

 

7.4 υμμετρικοί και Ασύμμετροι Αλγόριθμοι 

Ζ ηεξάζηηα αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ θαη ε επηθνηλσλία 

πιεξνθνξηψλ θάζε κνξθήο έθεξε έλα ηεξάζηην πξφβιεκα ζηελ επηθάλεηα, 
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γηα ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο απηήο ηεο πιεξνθνξίαο φπνπ ζχκθσλα κε ην 

ISO 74982, νη ππεξεζίεο αζθαιείαο πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ ζε 

αλνηθηά ζπζηήκαηα  είλαη βαζηθά πέληε φπσο ε γλεζηφηεηα ρξεζηψλ θαη 

πιεξνθνξηψλ (authentication), ν έιεγρνο πξφζβαζεο (access control),ε 

εκπηζηεπηηθφηεηα (confidentiality),ε αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ (data 

integrity) θαη ε κε δπλαηφηεηα απνθήξπμεο γεγνλφησλ πνπ έρνπλ ζπκβεί 

(non-repudiation). 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ ε Θξππηνγξάθεζε (encryption) είλαη κηα 

δηαδηθαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηαζρεκαηηζκφο ησλ δεδνκέλσλ ζε κνξθή 

πνπ δελ κπνξεί λα δηαβαζηεί απφ θαλέλα παξά κφλν απφ απηφλ πνπ είλαη 

θάηνρνο ελφο θαηάιιεινπ θιεηδηνχ θαη ππνζηεξίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο απφ 

δχν κεγάιεο νηθνγέλεηεο αιγφξηζκσλ θξππηνγξάθεζεο, ηνπο ζπκκεηξηθνχο 

αιγφξηζκνπο (ή αιγφξηζκνπο κπζηηθνχ θιεηδηνχ) θαη ηνπο αζχκκεηξνπο (ή 

αιγφξηζκνπο δεκφζηνπ θιεηδηνχ). (www.encrypted.google.com/ Θ.Π. Σεηιάο, Γίθηπα  Ζ/ ) 

Αλαιχνληαο ηνπο ζπκκεηξηθνχο αιγφξηζκνπο δηαπηζηψλνπκε φηη ην θιεηδί 

θξππηνγξάθεζεο κπνξεί λα ππνινγηζηεί απφ ην θιεηδί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ απνθξππηνγξάθεζε θαη ην αλάπνδν θαη ζπκβαίλεη  ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο ηα θιεηδηά θξππηνγξάθεζεο θαη απνθξππηνγξάθεζεο είλαη ηα 

ίδηα. 

Απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη νη αιγφξηζκνη ρξεηάδνληαη ηελ ζπκθσλία 

κεηαμχ ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ παξαιήπηε γηα ην θιεηδί πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί, γηα λα κπνξέζνπλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε αζθάιεηα θαη φηη ε 

αζθάιεηα ησλ αιγφξηζκσλ βαζίδεηαη ζηελ κπζηηθφηεηα απηνχ ηνπ θιεηδηνχ 

γηα φζν δηάζηεκα επηζπκεί ν ρξήζηεο ε επηθνηλσλία λα παξακείλεη κπζηηθή, 

γηα ηνλ ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα πξέπεη θαη ην θιεηδί λα παξακείλεη κπζηηθφ. 

Νη ζπκκεηξηθνί αιγφξηζκνη δχλαηαη λα δηαηξεζνχλ ζε δχν ππνθαηεγνξίεο ηνπο 

αιγφξηζκνπο ξνήο(stream ciphers) νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ bit πξνο bit θαη 

ηνπο κπινθ αιγφξηζκνη (block iphers) νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ πάλσ ζε 

θνκκάηηα δεδνκέλσλ (ζπλήζσο ησλ 64 bit) φπσο ιεηηνπξγνχλ νη ζπκκεηξηθνί 

αιγφξηζκνη DES, IDEA, RC5 θαη SAFER. 

Αληίζεηα νη αζχκκεηξνη αιγφξηζκνη ή αιγφξηζκνη δεκφζηνπ θιεηδηνχ είλαη 

ζρεδηαζκέλνη λα ιεηηνπξγνχλ δηαθνξεηηθά  απφ ηνπο ζπκκεηξηθνχο  

αιγφξηζκνπο φζν αθνξά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θιεηδηνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη  

θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο θξππηνγξάθεζεο  θαη είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην 

θιεηδί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνθξππηνγξάθεζε κε απνηέιεζκα ην 

θιεηδί απνθξππηνγξάθεζεο δελ δχλαηαη  λα ππνινγηζηεί απφ ην θιεηδί 

θξππηνγξάθεζεο. (www.encrypted.google.com/ Θ.Π. Σεηιάο, Γίθηπα  Ζ/ ) 

Πρεηηθά ηψξα κε ηελ νλνκαζία πνπ έρνπλ νη αιγφξηζκνη απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο θαη νλνκάδνληαη σο νη αιγφξηζκνη θαη "δεκφζηνπ θιεηδηνχ" 

ζπκβαίλεη γηαηί ην θιεηδί θξππηνγξάθεζεο κπνξεί λα δεκνζηνπνηεζεί θαη φηη 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζε νπνηνδήπνηε λα κπνξεί λα θξππηνγξαθήζεη έλα 
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κήλπκα κε ην δεκφζην θιεηδί αιιά κφλν απηφο πνπ δηαζέηεη ην αληίζηνηρν 

ηδησηηθφ θιεηδί έρεη ην δηθαίσκα λα ην απνθξππηνγξαθήζεη θαη ηέηνηνη 

αζχκκεηξνη αιγφξηζκνη είλαη νη RSA, ElGamal θαη DSA. 

‟Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ φξν δηαρείξηζε ηνπ θιεηδηνχ ελλννχκε ηελ 

δηαδηθαζία παξαγσγήο, δηαλνκήο, επαιήζεπζεο, ρξεζηκνπνίεζεο, 

ελεκέξσζεο, απνζήθεπζεο θαη θαηαζηξνθήο θιεηδηψλ ζε έλα ζχζηεκα 

θξππηνγξάθεζεο θαη ζαθψο ε αζθαιήο κέζνδνο δηαρείξηζεο ησλ θιεηδηψλ 

είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή γηα ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ησλ 

ζπλαιιαζζφκελσλ κεξψλ ελψ ζηελ πξάμε απνδεηθλχεηαη φηη νη πεξηζζφηεξεο 

επηζέζεηο ζε ζπζηήκαηα αζθαιείαο έρνπλ σο ζηφρν ηηο δηαδηθαζίεο 

δηαρείξηζεο ησλ θιεηδηψλ θαη φρη ηνπο ίδηνπο ηνπο αιγφξηζκνπο. 

Πηελ πεξίπησζε απηή πνπ εμεηάδνπκε νη αιγφξηζκνη δεκφζηνπ θιεηδηνχ 

θαζηζηνχλ ηελ δηαρείξηζε πνιχ πην εχθνιε γηαηί ην ηδησηηθφ θιεηδί δελ 

ππάξρεη πεξίπησζε λα κεηαδνζεί αιιά ην πην  ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ 

παξνπζηάδεηαη είλαη φηη ν θάζε ρξήζηεο πξέπεη λα δηαζέηεη έλα δηθφ ηνπο 

δεχγνο θιεηδηψλ ελψ ζηα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αζχκκεηξε 

θξππηνγξαθία ρξεηάδνληαη κέζνδνη δηαλνκήο θαη επαιήζεπζεο θιεηδηψλ φπνπ 

ηα πξσηφθνιια CCITTX.509 παξέρνπλ θαλφλεο γηα ηηο δηαδηθαζίεο απηέο. 

Όηαλ αλαθεξφκαζηε ηψξα ζηελ έλλνηα πξσηφθνιιν ελλννχκε κηα ζεηξά 

θαλφλσλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε κηαο δεδνκέλεο 

εξγαζίαο ,φπνπ ηα πξσηφθνιια αζθάιεηαο δεδνκέλσλ ζπρλά πεξηέρνπλ ηελ 

ρξήζε θάπνησλ αιγνξίζκσλ θξππηνγξάθεζεο αιιά ζε γεληθέο γξακκέο απηφ 

πνπ πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ φρη κφλν ηε κπζηηθφηεηα αιιά θαη ηελ 

παξνρή ησλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ αζθαιείαο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 
(www.encrypted.google.com/ Θ.Π. Σεηιάο, Γίθηπα  Ζ/ ) 

Ππκπεξαζκαηηθά θαηαιήγνπκε φηη νη ζπκκεηξηθνί αιγφξηζκνη είλαη πνιχ πην 

γξήγνξνη, εθαξκνζκέλνη είηε ζε πιηθφ είηε ζε ινγηζκηθφ απφ ηνπο 

αζχκκεηξνπο αιγφξηζκνπο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θξππηνγξάθεζε ηνπ 

θπξίνπ κέξνπο ησλ δεδνκέλσλ, ελψ νη αιγφξηζκνη δεκφζηνπ θιεηδηνχ 

βξίζθνπλ θαηάιιειε εθαξκνγή ζε πξσηφθνιια αληαιιαγήο θιεηδηψλ θαη 

ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ. 

7.5 Μονόδρομες υναρτήσεις 

Πηελ ελφηεηα απηή αλαιχεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ κνλφδξνκσλ ζπλαξηήζεσλ 

ζχλνςεο (one-way hash functions) νη νπνίεο απνηεινχλ ζεκειηψδε ζηνηρεία 

γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πεξηζζφηεξσλ πξσηνθφιισλ θξππηνγξάθεζεο, 

δέρνληαη ζαλ είζνδν κηα αθνινπζία ραξαθηήξσλ κεηαβιεηνχ κήθνπο θαη 

παξάγνπλ έλα κήλπκα ζηαζεξνχ κεγέζνπο (γεληθά κηθξφηεξν) πνπ 

νλνκάδεηαη ηηκή ζχλνςεο (hash value). 

 Ξην αλαιπηηθά κε ηηο κνλφδξνκεο ζπλαξηήζεηο ζχλνςεο είλαη εχθνιν λα 

ππνινγηζηεί κηα ηηκή ζχλνςεο γηα θάπνην δεδνκέλν κήλπκα αιιά είλαη 

αδχλαην λα ππνινγηζηεί ην κήλπκα ζην νπνίν αληηζηνηρεί κηα ζπγθεθξηκέλε 
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ηηκή ζχλνςεο θαη ε θαιά ζρεδηαζκέλε κνλφδξνκε ζπλάξηεζε ζχλνςεο 

εμαζθαιίδεη ηε βεβαηφηεηα λα βξεζνχλ δχν κελχκαηα πνπ δίλνπλ ηελ ίδηα 

ηηκή ζχλνςεο θαη είλαη επίζεο ειεχζεξε απφ ζπγθξνχζεηο (collision-free). 

Νη κνλφδξνκεο ζπλαξηήζεηο ζχλνςεο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα 

εθαξκνγέο επαιήζεπζεο φπνπ ε ηηκή ζχλνςεο αληηζηνηρεί πιήξσο, θαη 

αληηπξνζσπεχεη ην αξρηθφ κήλπκα ελψ ε αιιαγή έζησ θαη ελφο bit ζην 

αξρηθφ κήλπκα αιιάδεη θαηά κέζν φξν ηα κηζά bits ηεο ηηκήο ζχλνςεο. 

Κνλφδξνκεο ζπλαξηήζεηο ζχλνςεο απνηεινχλ θαη νη θψδηθεο πηζηνπνίεζεο 

κελπκάησλ (Message authentication codes, MACs) νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε 

κπζηηθφ θιεηδί έηζη ψζηε κφλν θάπνηνο πνπ γλσξίδεη ην θιεηδί απηφ κπνξεί λα 

επηβεβαηψζεη ηελ ηηκή ζχλνςεο θαη παξέρνπλ απζεληηθφηεηα. 

Ρέινο κία κνλφδξνκε ζπλάξηεζε ζχλνςεο κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε θψδηθα 

πηζηνπνίεζεο αλ ε ηηκή ζχλνςεο θξππηνγξαθεζεί κε έλα ζπκκεηξηθφ 

αιγφξηζκν. Ξαξαδείγκαηα κνλφδξνκσλ ζπλαξηήζεσλ ζχλνςεο είλαη νη MD4, 

MD5 θαη SHA. (www.encrypted.google.com/ Θ.Π. Σεηιάο, Γίθηπα  Ζ/ ) 

7.6     Έξυπνες κάρτες και η ηλεκτρονική ταυτότητα 

Πηελ ηερλνινγία ησλ έμππλσλ θαξηψλ βαζίδεηαη θαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο κε επηδησθφκελν ζηφρν λα γίλεη ε επξσπατθή 

νηθνλνκία, πην αληαγσληζηηθή θαη πην δπλακηθά αλαπηπζζφκελε νηθνλνκία 

ελψ  επηκέξνπο ζηφρνη  είλαη ε  δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ν 

εθζπγρξνληζκφο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ κέζσ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ειεθηξνληθήο πγείαο θαη ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο θαη ε 

εμάιεηςε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη απνθιεηζκψλ. 

Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηηο έμππλεο θάξηεο ελλννχκε πιαζηηθέο θάξηεο ζε 

κέγεζνο πηζησηηθψλ θαξηψλ ,νη νπνίεο έρνπλ ελζσκαησκέλν 

κηθξνεπεμεξγαζηή φπνπ ζην πιαίζην ηεο ειεθηξνληθήο ηαπηφηεηαο, είλαη λα 

πξαγκαηνπνηνχλ επαίζζεηεο απφ άπνςε αζθάιεηαο, θξππηνγξαθηθέο 

ιεηηνπξγίεο (δεκηνπξγία δεχγνο θιεηδηψλ, απνζήθεπζε θαη ειεγρφκελε 

πξφζβαζε ζην ηδησηηθφ θιεηδί ηνπ δεχγνπο), ζην πξνζηαηεπκέλν εζσηεξηθφ 

ηνπο πεξηβάιινλ φπνπ κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ην ηδησηηθφ θιεηδί δελ 

απνζεθεχεηαη ζηε κλήκε ή ζε δίζθν ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, δειαδή ζε 

πεξηνρή, απφ φπνπ νη πηζαλφηεηεο δηαξξνήο ηνπ είλαη ζπγθξηηηθά 

κεγαιχηεξεο. (Θνζκάο Α  Θαξαδεκεηξίνπ, Ζ ειεθηξνληθή πνγξαθή) 

Θχξηα γλσξίζκαηα ησλ έμππλσλ θαξηψλ είλαη ε ηθαλφηεηα  πνπ έρνπλ λα 

απνζεθεχνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο κε αζθαιή ηξφπν, δελ 

απνκαγλεηίδνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο θνηλέο 

καγλεηηθέο θάξηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηηο ΑΡΚ, παξέρνληαο έηζη απμεκέλε 

πξνζηαζία ζηα δεδνκέλα πνπ πεξηέρνπλ, δελ αληηγξάθνληαη , έρνπλ 

θνξεηφηεηα, είλαη εχρξεζηεο θαη νηθνλνκηθέο ζηελ θαηαζθεπή κπνξνχλ λα 

απνζεθεχνπλ ην ηδησηηθφ θιεηδί ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ηνπ ρξήζηε ηεο 

έμππλεο θάξηαο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη ηα κνλαδηθά πιενλεθηήκαηα 
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πνπ πξνζθέξεη ε ρξήζε ηνπ ηδησηηθνχ θιεηδηνχ θαη άξα ηεο αζχκκεηξεο 

θξππηνγξαθίαο ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο. 

Δπίζεο ην chip κηαο έμππλεο θάξηαο, ην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη απφ άκκν 

ραιαδία, κπνξεί λα πεξηέρεη κφλν κλήκε ή θαη κηθξνεπεμεξγαζηή, ελψ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα θαζηζηά δχζθνιε ηφζν ηελ πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηνπ 

ηδηνθηήηε ηεο θάξηαο, φζν θαη ηελ παξαπνίεζή ηνπο, θαη λα αληηιακβάλεηαη 

άκεζα πξνζπάζεηεο πξφζβαζεο νη νπνίεο δελ είλαη έγθπξεο. 

Κεηαμχ ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ηερλνινγίαο ησλ έμππλσλ θαξηψλ 

ζπγθαηαιέγνληαη ην κηθξφ κέγεζνο, ε νινέλα κλήκε θαη ππνινγηζηηθή ηζρχο, 

ε νπνία γηα παξάδεηγκα RSA θιεηδηψλ κήθνπο 1024 ή 2048 bit απφ ηνλ 

επεμεξγαζηή ηεο θάξηαο ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ( 10 – 20 

δεπηεξφιεπηα) ελψ βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηεο ηερλνινγίαο είλαη ε απαξαίηεηε 

γηα ηελ χπαξμε ζπζθεπήο αλάγλσζεο (smart card reader) ζηνλ ππνινγηζηή 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε θάξηα. 

 Ρέινο ζην ζρέδην δξάζεο Europe 2005, ζηνπο ζηφρνπο ηεο Θνηλσλίαο ηεο 

Ξιεξνθνξίαο πξνζηέζεθε ε αλάπηπμε αζθαιψλ ππεξεζηψλ, εθαξκνγψλ θαη 

πεξηερνκέλνπ θαη κεηαμχ ησλ πεδίσλ εθαξκνγήο ηεο Θνηλσλίαο ηεο 

Ξιεξνθνξίαο πξνηεξαηφηεηα έρνπλ νη ειεθηξνληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ε 

δηαδηθηπαθή πξφζβαζε πςειψλ ηαρπηήησλ θαη ε δηθηπαθή αζθάιεηα. Ρα 

πξνβιήκαηα αζθάιεηαο φκσο πνπ πξνθχπηνπλ κεηψλνπλ ηελ εκπηζηνζχλε 

ησλ πνιηηψλ ζηα δίθηπα δεδνκέλσλ θαη ζηα πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα θαη 

θαηά ζπλέπεηα παξεκπνδίδνπλ ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

Γηαδηθηχνπ πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ 

επξχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. 

Πε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη έμππλεο θάξηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ ηνλ έιεγρν 

απζεληηθφηεηαο θαηά ηελ πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο αζθαιέζηεξν 

κε ηελ ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ, πνπ βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα 

ζηελ θάξηα φπσο γηα παξάδεηγκα, αληί γηα φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ 

αζθάιεηαο, ν θάηνρνο έμππλεο θάξηαο θαη ςεθηαθνχ πηζηνπνηεηηθνχ κπνξεί 

λα αθνινπζήζεη κηα δηαδηθαζία πξφθιεζεο – απφθξηζεο ( challenge  -  

response ).( Αιέμαλδξνο Θ.Πθάγνο, Γηπισκαηηθή Δξγαζία,ΔΚΞ,2005) 

8.Η ψηφιακή υπογραφή  

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε, ζχκθσλα κε ηελ Θνηλνηηθή Νδεγία 99/93/ΔΘ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 1999 

ζρεηηθά κε ην θνηλνηηθφ πιαίζην γηα ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο(ΔΔL 

13/19.1.2000) αλαγλσξίδεη γεληθά σο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο απηέο ,πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζε λνκηθέο δηαδηθαζίεο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 5 παξάγξαθν 2 ηεο Νδεγίαο αλαθέξνληαη σο 

ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο, φια ηα δεδνκέλα ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηα νπνία 
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είλαη ζπλεκκέλα ζε, ή ινγηθά ζπζρεηηδφκελα κε  άιια ειεθηξνληθά δεδνκέλα 

θαη ηα νπνία ρξεζηκεχνπλ σο κέζνδνο απφδεημεο ηεο γλεζηφηεηαο. 

Απφ ηελ θαλνληζηηθή πιεπξά, επίζεο ε Θνηλνηηθή Νδεγία δηαθξίλεη πνηνηηθά 

κία ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ ηηο νπνίεο ηηο 

απνθαιεί αλαγλσξηζκέλεο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο θαη ηηο  απνδίδεη πιήξε 

θαη άκεζε λνκηθή ηζνδπλακία κε ηηο ηδηφρεηξεο ππνγξαθέο, ζχκθσλα κε ην 

ηζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ θάζε θξάηνπο κέινπο θαη ζε απηήλ ηελ 

θαηεγνξία αλήθνπλ θαη φιεο νη πξνεγκέλεο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο πνπ, 

επηπιένλ, βαζίδνληαη ζε αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ θαη δεκηνπξγνχληαη 

απφ αζθαιή δηάηαμε δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο ( θνηλνηηθή νδεγία  1999/93 ) 

Όηαλ αλαθεξφκαζηε ινηπφλ ζηνλ φξν πξνεγκέλεο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο , 

νπνίεο ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 150/2001-

απνθαινχληαη θαη ςεθηαθέο ππνγξαθέο, ε Θνηλνηηθή Νδεγία πξνζδηνξίδεη  κε 

ζαθήλεηα σο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο απηέο, πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο εμήο 

απαηηήζεηο  φπσο ζην λα ζπλδένληαη κνλνζήκαληα κε ηνλ ππνγξάθνληα, λα 

είλαη ηθαλέο λα ηαπηνπνηήζνπλ ηνλ ππνγξάθνληα, λα δεκηνπξγνχληαη κε 

κέζα ηα νπνία ν ππνγξάθσλ κπνξεί λα δηαηεξήζεη ππφ ηνλ απνθιεηζηηθφ ηνπ 

έιεγρν, θαη  ζπλδένληαη κε ηα δεδνκέλα ζηα νπνία αλαθέξνληαη θαηά ηξφπν 

ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα εληνπηζηεί νπνηαδήπνηε αιινίσζε ζηα 

δεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαη. ( θνηλνηηθή νδεγία  1999/93 ) 

Πηελ Διιάδα, ε πξψηε λνκνζεηηθή πξφβιεςε γηα ηηο ςεθηαθέο ππνγξαθέο νη 

νπνίεο ηαπηίδνληαη ελλνηνινγηθά κε ηηο πξνεγκέλεο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο 

ηεο Θνηλνηηθήο Νδεγίαο γίλεηαη κε ην άξζξν 14 ηνπ λφκνπ 2672/98 φπνπ 

αλαθέξεηαη ζε κηα αξρηθή, αιιά πεξηνξηζκέλε αλαγλψξηζή ηνπο ζε 

δηαδηθαζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.( άξζξν 14 ηνπ λ. 2672/98 ) 

Αξγφηεξα ην ειιεληθφ Γίθαην µε εηδηθή πξφβιεςε (Λ. 2672/1999) πξνηείλεη 

ηνλ φξν ςεθηαθή ππνγξαθή αληί γηα ειεθηξνληθή, θαη δίλεη ηνλ νξηζµφ ηεο 

ςεθηαθήο κνξθήο σο ε ππνγξαθή ζε δεδνκέλα ή ινγηθά ζπλερηδφκελε κε 

απηά, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ ππνγξάθνληα σο έλδεημε ππνγξαθήο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ απηψλ,  κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ελ ιφγσ 

ππνγξαθή  ζπλδέεηαη κνλνζήκαληα κε ηνλ ππνγξάθνληα, ηαπηνπνηεί ηνλ 

ππνγξάθνληα,  δεκηνπξγείηαη κε κέζα ηα νπνία ν ππνγξάθσλ κπνξεί λα 

δηαηεξήζεη ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ θαη  ζπλδέεηαη κε ηα δεδνκέλα ζηα νπνία 

αλαθέξεηαη θαηά ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα απνθαιπθζεί νπνηαδήπνηε 

αιινίσζε ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ". (Λ. 2672/1999) 

Ξαξά ηνλ νξηζµφ απηφ, ν παξαπάλσ λφµνο δελ εμηζψλεη λνκηθά ηε ςεθηαθή 

ππνγξαθή µε ηελ ηδηφρεηξε θαη ην θελφ απηφ ήξζε λα θαιχςεη ην Ξξνεδξηθφ 

Γηάηαγµα 150/2001. 
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Ξην ζπγθεθξηκέλα ε ςεθηαθή ππνγξαθή απνηειεί ηερλνινγία, πνπ βαζίδεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηελ ηξηκεξή αζχκκεηξε θξππηνγξαθία, έρεη φια ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο ηερλνινγίαο απηήο θαη γη απηφ ην ιφγν ζεσξείηαη ε πην 

άξηηα θαη αζθαιήο ηερλνινγηθά κέζνδνο δηαπίζησζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

ειεθηξνληθά ζπλαιιαζζφκελνπ θαη δηαθχιαμεο ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ 

απνζηειιφκελνπ αξρείνπ ρξεζηκνπνηψληαο θπξίσο  ηε κέζνδν ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ δαθηπιηθνχ απνηππψκαηνο δειαδή ηεο ζχληκεζεο ηνπ 

αξρείνπ πνπ πξφθεηηαη λα θξππηνγξαθεζεί. Πηε ζπλέρεηα , ην ζπληκεκέλν 

θείκελν πνπ πξνθχπηεη θξππηνγξαθείηαη κε ην απφξξεην ηδησηηθφ θιεηδί ηνπ 

απνζηνιέα – ππνγξάθνληα θαη απηφ ην θξππηνγξαθεκέλν ζπληκεκέλν 

θείκελν απνηειεί ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή. (Θνζκάο Α  Θαξαδεκεηξίνπ, Ζ ειεθηξνληθή 

πνγξαθή) 

Πχκθσλα κε ηε κέζνδν απηή, ν απνζηνιέαο ηνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ 

,θεηκέλνπ ή άιινπ παξάγεη κηα ζχληκεζε ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ θεηκέλνπ κε 

ηε βνήζεηα ελφο αιγφξηζκνπ, ν νπνίνο δελ έρεη θακηά ζρέζε κε θαλέλα άιιν 

αιγφξηζκν ,φπνπ εμαηηίαο ηνπ απμεκέλνπ ρξφλνπ πνπ ρξεηάδεηαη έλα κεγάιν 

έγγξαθν γηα λα θξππηνγξαθεζεί κε έλαλ αζχκκεηξν αιγφξηζκν 

θξππηνγξάθεζεο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ θξππηνγξαθείηαη ην ίδην, αιιά ε 

πεξίιεςή ηνπ. 

 Πηε ζπλέρεηα ε πεξίιεςε απηή δεκηνπξγείηαη κε ηε βνήζεηα ελφο 

αιγνξίζκνπ ηχπνπ hash (φπσο ν MD5) ν νπνίνο κπνξεί λα δεκηνπξγεί έλα 

ζχληνκν θείκελν ζηαζεξνχ κήθνπο (π.ρ. 128 ραξαρηήξεο) πνπ ζπλδέεηαη 

κνλαδηθά κε ην αξρηθφ έγγξαθν. Πηελ πεξίπησζε πνπ αιιάμεη έζησ θαη έλα 

κφλν bit  ηνπ αξρηθνχ εγγξάθνπ, ηφηε δεκηνπξγείηαη κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή 

πεξίιεςε θαη ε πηζαλφηεηα λα βξεζνχλ δπν θείκελα κε ηελ ίδηα πεξίιεςε 

(ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ αιγφξηζκν MD5) είλαη 1 ζηηο 

18.446.744.073.709.551.616, ελψ  λα δεκηνπξγεζεί έλα θείκελν πνπ λα έρεη 

κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίιεςε είλαη 1 ζηηο 18.446.744.073.709.551.6162! 

 Δπνκέλσο είλαη θαηαλνεηφ φηη δελ είλαη δπλαηή ε δνθηκή φισλ ησλ πηζαλψλ 

ζπλδπαζκψλ θιεηδηψλ γηα ηελ απνθξππηνγξάθεζε ελφο εγγξάθνπ γηαηί κηα 

ηέηνηα πηζαλφηεηα είλαη πξαθηηθά αδχλαηε. Δμεηάδνληαο ηψξα ηελ πεξίπησζε 

ηεο επηινγήο θιεηδηψλ κεγέζνπο 128bit, ηφηε έρνπκε 

18.446.744.073.709.551.6162 δηαθνξεηηθά θιεηδηά θαη γηα λα δνθηκαζηνχλ 

φια απηά ηα θιεηδηά κε 100 ππνινγηζηέο (επεμεξγαζηηθήο ηζρχνο ελφο 

Pentium III) πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα, ζα ρξεηάδνληαλ ρξφλν ίζν κε 

10 θνξέο ηελ ειηθία ηνπ ζχκπαληνο. Πηε ζπλέρεηα , ην ζπληκεκέλν θείκελν 

πνπ πξνθχπηεη θξππηνγξαθείηαη κε ην απφξξεην ηδησηηθφ θιεηδί ηνπ 

απνζηνιέα – ππνγξάθνληα. Απηφ ην θξππηνγξαθεκέλν ζπληκεκέλν θείκελν 

απνηειεί ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή.www.papadi.gr 

Κηα άιιε κέζνδνο δεκηνπξγίαο ςεθηαθήο ππνγξαθήο είλαη απηή ηνπ 

ςεθηαθνχ θαθέινπ ε νπνία ζπλδπάδεη ηα ζπζηήκαηα ζπκκεηξηθψλ θαη 
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αζχκκεηξσλ αιγνξίζκσλ θαη  κεηψλεη ην ρξφλν θξππηνγξάθεζεο ηνπ 

κελχκαηνο, γηαηί  νη ζπκκεηξηθνί αιγφξηζκνη θξππηνγξαθνχλ έλα αξρείν πην 

γξήγνξα απφ ηνπο αζχκκεηξνπο.  

Πχκθσλα κε ηε κέζνδν απηή , ε νπνία απνθαιείηαη πβξηδηθφ ζχζηεκα 

θξππηνγξαθίαο ην κήλπκα θξππηνγξαθείηαη ζπκκεηξηθά απφ ηνλ απνζηνιέα 

κε ηε ρξήζε ελφο ζχληνκνπ αιιά αζθαινχο θιεηδηνχ κήθνπο 128 bits, ην 

νπνίν θαηαζηξέθεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε  ηεο επηθνηλσλίαο θαη νλνκάδεηαη 

θιεηδί ζπλεδξίαο. Πηε ζπλέρεηα ην θιεηδί απηφ θξππηνγξαθείηαη κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο αζχκκεηξεο θξππηνγξαθίαο, δειαδή κε ην δεκφζην θιεηδί ηνπ 

παξαιήπηε θαη ν παξαιήπηεο ηνπ εγγξάθνπ πξέπεη πξψηα λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ην ηδησηηθφ ηνπ θιεηδί γηα λα βξεη ην θιεηδί ηεο ζπλεδξίαο ηνπ απνζηνιέα θαη, 

ζηε ζπλέρεηα κέζσ απηνχ ηνπ θιεηδηνχ θαη ην αξρηθφ κήλπκα. (Θνζκάο Α  

Θαξαδεκεηξίνπ, Ζ ειεθηξνληθή πνγξαθή) 

Κία ςεθηαθή ππνγξαθή κπνξεί λα πιαζηνγξαθεζεί κφλν ζηελ πεξίπησζε 

πνπ  ν δηθαηνχρνο ηνπ ηδησηηθνχ θιεηδηνχ δελ ην έρεη ππφ ηνλ πιήξε έιεγρφ 

ηνπ (π.ρ. ράζεη ην κέζν ζην νπνίν έρεη απνζεθεπηεί ην ηδησηηθφ θιεηδί).Όκσο 

κε ηελ δηαδηθαζία ηεο επαιήζεπζεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ν  παξαιήπηεο 

απνζπά απφ ην κήλπκα ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή, δειαδή ηελ 

θξππηνγξαθεκέλε κε ην ηδησηηθφ θιεηδί ηνπ απνζηνιέα ζχληκεζε ηνπ 

κελχκαηνο, θαη ηελ απνθξππηνγξαθεί κε ην δεκφζην θιεηδί ηνπ απνζηνιέα, 

πνπ είηε απνζηέιιεηαη ζην ιήπηε καδί κε ην θξππηνγξαθεκέλν θείκελν είηε 

γλσζηνπνηείηαη κέζσ δεκνζίεπζεο ζε εηδηθφ δεκφζην θαηάινγν πνπ ηεξεί ν 

Ξάξνρνο πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο. www.papadi.gr 

Πηε ζπλέρεηα, ν παξαιήπηεο δεκηνπξγεί ν ίδηνο ην δαθηπιηθφ απνηχπσκα ηνπ 

θεηκέλνπ πνπ έιαβε, εθαξκφδνληαο ζην πξσηφηππν κήλπκα ηνλ ίδην 

αιγφξηζκν πνπ εθάξκνζε ν απνζηνιέαο ηνπ κελχκαηνο θαη παξάγεηαη εθ 

λένπ κηα ζχληκεζε ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ ειεθηξνληθνχ θεηκέλνπ, ε νπνία 

ζπγθξίλεηαη απφ ηνλ παξαιήπηε κε ηε ζχληκεζε πνπ παξέιαβε.  

Αλ απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ δχν ζπληκήζεσλ ην απνηέιεζκα είλαη ίδην, ηφηε 

πηζηνπνηείηαη φηη ην απεζηαικέλν κήλπκα δελ αιινηψζεθε ψζπνπ λα θηάζεη 

ζηνλ παξαιήπηε ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ην κήλπκα έρεη κεηαβιεζεί, ε 

ζχλνςε πνπ παξάγεη ν παξαιήπηεο είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηε ζχλνςε πνπ 

έρεη θξππηνγξαθεζεί. (Θνζκάο Α  Θαξαδεκεηξίνπ, Ζ ειεθηξνληθή πνγξαθή) 

 

Δπίζεο ν ηδηνθηήηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο, αιιά θαη θάζε ηξίηνο 

ζπλαιιαζζφκελνο κε απηφλ κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα πξνκεζεπηεί απφ ηνλ 

αξκφδην Ξάξνρν πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο πηζηνπνηεηηθφ γλεζηφηεηαο ηεο 

ππνγξαθήο, πνπ ζα πξέπεη ν ελδηαθεξφκελνο ρξήζηεο λα παξαγάγεη, κε ηε 

βνήζεηα θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ πνπ έρεη πξνκεζεπηεί απφ ηνλ Ξάξνρν 

πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο, ην δεχγνο ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ θιεηδηνχ πνπ 

απνηειεί ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. 
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 Πηε ζπλέρεηα αθνχ απνζεθεχζεη ην ηδησηηθφ ηνπ θιεηδί είηε ζην ζθιεξφ 

δίζθν ηνπ Ζ/ ηνπ είηε ζε θηλεηφ καγλεηηθφ κέζν πξνζηαηεπκέλν απφ 

κπζηηθφ θσδηθφ, αλάινγν κε ην PIN ζηηο ηξαπεδηθέο θάξηεο, ν ρξήζηεο 

απνζηέιιεη ην δεκφζην θιεηδί ηνπ ζηνλ Ξάξνρν πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο 

αηηνχκελνο ηελ πηζηνπνίεζή ηνπ. Πηε ζπλέρεηα  ν αξκφδηνο ππάιιεινο- 

ρεηξηζηήο ηνπ Ξαξφρνπ πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο αθνχ δηαπηζηψζεη ηελ 

χπαξμε ηεο αίηεζεο , επηθνηλσλεί κε ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα λα ηνπ δεηήζεη 

λα εκθαληζηεί ζηελ Αξρή Δγγξαθήο δειαδή ζην πεξηθεξεηαθφ φξγαλν 

ειέγρνπ, ην νπνίν δηαπηζηψλεη ηελ αθξηβή ηαπηφηεηα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.  

Κεηά ηνλ έιεγρν, ν αξκφδηνο ππάιιεινο ηνπ Ξαξφρνπ πεξεζηψλ 

Ξηζηνπνίεζεο πξνρσξεί ζηελ έθδνζε ηνπ ςεθηαθνχ πηζηνπνηεηηθνχ, ην νπνίν 

πεξηέρεη ζπλήζσο ην φλνκα ηνπ ηδηνθηήηε ηεο ςεθηαθήο  ππνγξαθήο, ην 

δεκφζην θιεηδί ηνπ, ηελ ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε, ηε δηεχζπλζε λφκηκεο 

θαηνηθίαο ηνπ, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, ηπρφλ πεξηνξηζκνχο 

γηα ηε ρξήζε ηνπ, ηπρφλ φξηα γηα ην χςνο ησλ ζπλαιιαγψλ γηα ηηο νπνίεο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ, θαζψο θαη ηα αξρεία πνπ 

ην εμέδσζε.  

Πηε ζπλέρεηα ην πηζηνπνηεηηθφ  κε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ππνγξάθεηαη 

ειεθηξνληθά, δειαδή θξππηνγξαθείηαη, κε ην ηδησηηθφ  θιεηδί ηνπ Ξαξφρνπ 

πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο θαη απνζηέιιεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν θαη έρεη 

εκεξνκελία ιήμεο, ζπλήζσο έμη κήλεο έσο έλα ρξφλν απφ ηελ έθδνζή ηνπ, 

φπνπ κεηά ηε ιήμε ηνπ δεκνζηεχεηαη ζε δεκφζην θαηάινγν ιεγκέλσλ 

πηζηνπνηεηηθψλ, ψζηε θάζε ελδηαθεξφκελνο λα είλαη ζε ζέζε λα 

πιεξνθνξεζεί ην πεξηερφκελν ηνπ θαηαιφγνπ. 

Ρα πηζηνπνηεηηθά  δηαθξίλνληαη ζε επψλπκα θαη ζε ςεπδψλπκα  αλάινγα κε 

ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ νλφκαηνο ηνπ ππνθεηκέλνπ ζην νπνίν 

αλαθέξνληαη θαη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα εθδνζνχλ θαη αλψλπκα 

πηζηνπνηεηηθά, ζηα νπνία ζπλήζσο πηζηνπνηείηαη κέζσ απνκαθξπζκέλεο 

online επηθνηλσλίαο κφλν ε ρξήζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ινγαξηαζκνχ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ απφ ην ππνθείκελν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ.  

Δπίζεο κηα άιιε θαηεγνξία πηζηνπνηεηηθψλ είλαη εθείλε, πνπ εθδίδεηαη κε 

ππνθείκελν ηειεπηθνηλσληαθά ή πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ζπζθεπέο κε 

ραξαθηεξηζηηθή εθαξκνγή απηήο ηεο θαηεγνξίαο πηζηνπνηεηηθψλ ηελ 

πηζηνπνίεζε πξνέιεπζεο ηζηνζειίδσλ, φπνπ πηζηνπνηείηαη ε λφκηκε 

εμππεξέηεζε κηαο δηαδηθηπαθήο δηεχζπλζεο απφ έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

δηαθνκηζηή δηθηχνπ. (Θνζκάο Α  Θαξαδεκεηξίνπ, Ζ ειεθηξνληθή πνγξαθή) 
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8.1 Ενέργειες Αποστολέα -Παραλήπτη 

Ξην αλαιπηηθά ε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο – ςεθηαθήο ππνγξαθήο 

πεξηιακβάλεη δχν δηαδηθαζίεο: ηε δεκηνπξγία ηεο ππνγξαθήο θαη ηελ 

επαιήζεπζή ηεο. Ξαξαθάησ, αλαθέξνληαη βήκα πξνο βήκα νη  ελέξγεηεο ηνπ 

απνζηνιέα θαη ηνπ παξαιήπηε ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφο ν κεραληζκφο ηεο 

δεκηνπξγίαο θαη επαιήζεπζεο ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο. 

Ν απνζηνιέαο ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηνλ αιγφξηζκν θαηαθεξκαηηζκνχ (one 

way hash) δεκηνπξγεί ηε ζχλνςε ηνπ κελχκαηνο (message digest) πνπ 

ζέιεη λα ζηείιεη θαη αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηνπ κελχκαηνο, απηφ πνπ ζα 

παξαρζεί ζα είλαη κία ζπγθεθξηκέλνπ κήθνπο ζεηξά ςεθίσλ. Πηε ζπλέρεηα κε 

ην ηδησηηθφ ηνπ θιεηδί, ν απνζηνιέαο θξππηνγξαθεί ηε ζχλνςε θαη απηφ πνπ 

παξάγεηαη είλαη ε ςεθηαθή ππνγξαθή, πνπ είλαη νπζηαζηηθά κία ζεηξά 

ςεθίσλ ζπγθεθξηκέλνπ πιήζνπο. Ρέινο ε θξππηνγξαθεκέλε ζχλνςε 

(ςεθηαθή ππνγξαθή) πξνζαξηάηαη ζην θείκελν θαη ην κήλπκα κε ηε ςεθηαθή 

ππνγξαθή κεηαδίδνληαη κέζσ ηνπ δηθηχνπ (ζεκεηψλεηαη φηη ν απνζηνιέαο αλ 

επηζπκεί κπνξεί λα θξππηνγξαθήζεη ην κήλπκά ηνπ κε ην δεκφζην θιεηδί ηνπ 

παξαιήπηε). 

Αληίζεηα ν παξαιήπηεο απνζπά απφ ην κήλπκα ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή 

(θξππηνγξαθεκέλε, κε ην ηδησηηθφ θιεηδί ηνπ απνζηνιέα, ζχλνςε) 

εθαξκφδνληαο ζην κήλπκα πνπ έιαβε ηνλ ίδην αιγφξηζκν θαηαθεξκαηηζκνχ, 

ν παξαιήπηεο δεκηνπξγεί ηε ζχλνςε ηνπ κελχκαηνο ζηε ζπλέρεηα, 

απνθξππηνγξαθεί κε ην δεκφζην θιεηδί ηνπ απνζηνιέα, ηελ 

θξππηνγξαθεκέλε ζχλνςε ηνπ κελχκαηνο ( ςεθηαθή ππνγξαθή). 

Ρέινο φηαλ  ζπγθξηζνχλ νη δχν ζπλφςεηο θαη  βξεζνχλ ίδηεο, απηφ ζεκαίλεη 

φηη ην κήλπκα πνπ έιαβε ν παξαιήπηεο είλαη αθέξαην, ε ζχλνςε πνπ ζα 

παξάγεη ν παξαιήπηεο ζα είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ ζχλνςε πνπ έρεη 

θξππηνγξαθεζεί ελψ αλ ην κήλπκα έρεη κεηαβιεζεί. 

Κε ηε βνήζεηα ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο δηαζθαιίδεηαη ε βεβαηφηεηα γηα ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ απνζηνιέα ελφο εγγξάθνπ(ή νπνηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο 

κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζε έλαλ Ζ/),  ε αθεξαηφηεηα ηνπ εγγξάθνπ (φηη 

δειαδή δελ έγηλε θακία αιιαγή ζε απηφ), θαζψο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα  

εμαζθάιηζεο φηη θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο παξαιήπηεο θαη κφλνλ απηφο ζα 

κπνξεί λα δηαβάζεη ην έγγξαθν θαη απηφ ην επηηξέπεη ε ρξήζε ηζρπξψλ 

αιγνξίζκσλ θξππηνγξάθεζεο ζηνπο νπνίνπο βαζίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

θξππηνγξάθεζεο θαη απνθξππηνγξάθεζεο ελφο εγγξάθνπ .(www.papadi.gr) 
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8.2 Αδυναμίες εφαρμογής ψηφιακής Τπογραφής 

Δίλαη αξθεηνί νη ιφγνη πνπ δελ έρεη παξαηεξεζεί  ε εθαξκνγή ησλ ςεθηαθψλ 

ππνγξαθψλ ζηελ επαγγεικαηηθή θαζεκεξηλφηεηα. Ξξψηα πξψηα, κέρξη ην 

2001 δελ ππήξρε ην απαξαίηεην λνκηθφ πιαίζην πνπ ζα βνεζνχζε κηα ηέηνηα 

πξσηνβνπιία αιιά ζηε ζπλέρεηα ην πξφβιεκα απηφ αληηκεησπίζηεθε κε ηελ 

έθδνζε ηνπ Ξξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 150/2001 θαζψο θαη κε ηελ ππφδεημε 

ηεο αληίζηνηρεο νδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ, φπνπ κε ην άξζξν 3 

ηνπ Ξξεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο αλαγλσξίδεηαη φηη «ε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή πνπ βαζίδεηαη ζε αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ θαη δεκηνπξγείηαη 

απφ αζθαιή δηάηαμε δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο επέρεη ζέζε ηδηφρεηξεο 

ππνγξαθήο ηφζν ζην νπζηαζηηθφ φζν θαη ζην δηθνλνκηθφ δίθαην». 

(www.papadi.gr) 

Έλαο άιινο ιφγνο ήηαλ ε έιιεηςε ηεο ππνδνκήο ζε ινγηζκηθφ γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ γηαηί ήηαλ ειάρηζηεο νη θαηεγνξίεο 

πξνγξακκάησλ πνπ ππνζηήξηδαλ ςεθηαθέο ππνγξαθέο (θπξίσο θάπνηνη e-

mail clients), δειαδή πεξηιάκβαλαλ ηνπο αιγφξηζκνπο δεκηνπξγίαο θαη 

ειέγρνπ απηψλ.   (www.papadi.gr) 

Δπίζεο είλαη γλσζηφ φηη ε ρξήζε ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ είλαη απαξαίηεηε 

γηαηί ηα δεδνκέλα πνπ απνζηέιιεη ν θάζε ρξήζηεο ζην Γηαδίθηπν πεξλνχλ 

απφ αξθεηνχο ππνινγηζηέο κέρξη λα θηάζνπλ ζηνλ παξαιήπηε πνπ επηζπκεί, 

γεγνλφο πνπ θαζηζηά ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν κε αζθαιέο θαη είλαη πνιχ 

δχζθνιν λα είλαη θάπνηνο βέβαηνο γηα ηελ πξαγκαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ 

απνζηνιέα ελφο κελχκαηνο, κηα πνπ έλα ειεθηξνληθφ έγγξαθν δελ παξέρεη 

ηα ερέγγπα γλεζηφηεηαο θαη απζεληηθφηεηαο πνπ παξέρεη έλα ζπκβαηηθφ 

έγγξαθν. (www.papadi.gr) 

Δπηπιένλ ε ρξήζε πιαζκαηηθήο ηαπηφηεηαο ζηελ απνζηνιή ελφο e-mail είλαη 

αξθεηά εχθνιε, αθφκα θαη γηα ηνλ κέζν ρξήζηε αιιά ηα θελά αζθάιεηαο ζηα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη ην ινγηζκηθφ γεληθφηεξα, θαζηζηνχλ ηα 

πεξηερφκελα ηνπ ππνινγηζηή καο ζπρλά ζηφρν επηζέζεσλ.  

Ρέινο, ηα δεδνκέλα πνπ απνζεθεχνληαη ζε έλαλ απνκαθξπζκέλν δηαθνκηζηή 

ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην ινγηζκηθφ, κπνξεί ελδερνκέλσο λα κελ είλαη 

πξνζβάζηκα απφ κε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο, αιιά ζίγνπξα είλαη απφ ηνλ 

δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο ή ηνλ θαηαζθεπαζηή ινγηζκηθνχ.  

Ξάλησο έλα απφ ηα αδχλακα ζεκεία ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο είλαη ε 

δηαηήξεζε ηνπ ηδησηηθνχ θιεηδηνχ θξπθνχ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο 

ηξίηνο ρξήζηεο 'θιέςεη' ην ηδησηηθφ θιεηδί θάπνηνπ αηφκνπ, ηφηε ζα κπνξεί λα 

ππνγξάθεη έγγξαθα ζηε ζέζε ηνπ, ή λα δηαβάδεη έγγξαθα πνπ 

θξππηνγξαθήζεθαλ έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ κφλν απφ απηφλ 

θαη επνκέλσο πξέπεη λα αθπξσζεί ην πηζηνπνηεηηθφ, κέζσ ηεο Αξρήο πνπ ην 

εμέδσζε. Γηα ην ιφγν απηφ γηα λα απνθεπρζεί κηα ηέηνηα δπζάξεζηε 
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θαηάζηαζε, ην ηδησηηθφ θιεηδί θάζε ρξήζηε θξππηνγξαθείηαη (κε ζπκκεηξηθή 

θξππηνγξάθεζε απηή ηε θνξά) κε κηα κπζηηθή θξάζε, έηζη ψζηε αθφκα θαη 

ζηελ πεξίπησζε ηεο ππνθινπήο, λα κελ είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ ρσξίο λα 

είλαη γλσζηή ε κπζηηθή θξάζε. 

Δπίζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ινηπφλ λα ππάξρεη  έλα αληίγξαθν ηνπ 

ηδησηηθνχ  θιεηδηνχ ζε έλα αζθαιέο κέξνο, ζην νπνίν έρεη πξφζβαζε κφλν ν 

ρξήζηεο. Δμάιινπ ηα θιεηδηά απηά είλαη αξθεηά κηθξά (κεξηθέο εθαηνληάδεο 

bytes) έηζη ψζηε λα ρσξάλε ζε κηα δηζθέηα, κηα έμππλε θάξηα ή ζε έλα 

memory stick. (www.papadi.gr) 

8.Εφαρμογές και προοπτικές των ηλεκτρονικών υπογραφών 

Πε δηεζλέο επίπεδν ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ θαη ησλ 

ειεθηξνληθψλ πηζηνπνηεηηθψλ παξέρεη πςειφηεξα επίπεδα αζθάιεηαο ζε 

ζπλαιιαγέο δηαθφξσλ ηχπσλ φπσο: ηππνπνηεκέλεο εθαξκνγέο 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, φπσο είλαη ε ειεθηξνληθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ 

(Δlectronic Data Interchangei EDI), ειεθηξνληθέο δεκφζηεο πξνκήζεηεο, 

ειεθηξνληθή ςεθνθνξία, ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ ( πηζησηηθέο 

θάξηεο MasterCard&VISA), ειεθηξνληθά δηαβαηήξηα θαη ειεθηξνληθέο 

ηαπηφηεηεο, πνπ ζπλήζσο θέξνπλ ελζσκαησκέλα θάπνηα βηνκεηξηθά ζηνηρεία 

(θσηνγξαθία, δαθηπιηθά απνηππψκαηα…) ηνπ θαηφρνπ ηνπο, ππεξεζίεο 

αζθαινχο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζπζηήκαηα ππνγξαθήο 

απζεληηθφηεηαο δηαθηλνχκελνπ ινγηζκηθνχ, θιεηζηέο ππνδνκέο ΟΘΗ γηα 

εθαξκνγέο αζθαιείαο κεγάισλ νξγαληζκψλ (ΛΑΡΝ),θαη πηζηνπνίεζε ηεο 

ηαπηφηεηαο εμππεξεηψλ δηαδηθηχνπ( web servers). 

Πηελ Δπξσπατθή Έλσζε εθηφο απφ πιήζνο άηππσλ εθαξκνγψλ ζηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο, ηξαπεδηθέο εθαξκνγέο, εκπφξην θ.η.ι έρνπλ ζεζκνζεηεζεί 

θαη βξίζθνληαη ήδε ζε ιεηηνπξγία ηππηθέο εθαξκνγέο ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνγξαθψλ, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ην ζεζκηθφ πιαίζην απφ ην λφκν. Ρα 

ειεθηξνληθά δειηία ηαπηφηεηαο ζε ρψξεο φπσο ην Βέιγην, Φηιαλδία ,Ηηαιία, 

Δζζνλία θαη αιινχ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία ΟΘΗ ζε 

ζπλδπαζκφ κε έμππλεο θάξηεο, απνηεινχλ έλα παξάδεηγκα ηέηνησλ ηππηθψλ 

εθαξκνγψλ. 

Έλαο άιινο ηνκέαο πνπ βξήθαλ εθαξκνγή νη  ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ηα ειεθηξνληθά ηηκνιφγηα, ηα νπνία ζχκθσλα θαη κε 

ηελ Δπξσπατθή Νδεγία 01/115/ΔΘ, εθφζνλ θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή 

κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηά απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ. 

Δπίζεο κηα άιιε εθαξκνγή απνηεινχλ νη ειεθηξνληθέο δεκφζηεο πξνκήζεηεο 

ζην πιαίζην ησλ ζρεηηθψλ ζρεδίσλ Νδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ,φπνπ 

ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο ε πεξεζία Δπηζήκσλ 

Γεκνζηεχζεσλ, ζρεδηάδνπλ ηελ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ γηα ηα 
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έγγξαθα πνπ εθδίδνπλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή φπσο είλαη ε Δθεκεξίδα ησλ 

Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ, ε δεκνζίεπζε πξνθεξχμεσλ θαη άιια. 

Πηελ Διιάδα, κία απφ ηηο πξψηεο εθαξκνγέο λνκηθά έγθπξεο ειεθηξνληθήο 

ππνγξαθήο επίζεκσλ εγγξάθσλ απνηειεί  ην ζχζηεκα αζθαινχο 

ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ (ΣΑΑ) κε ηηο 

εηζεγκέλεο ζε απηφ εηαηξίεο, κε ρξφλν ιεηηνπξγίαο απφ ην 2002.  

Ρν ζχζηεκα απηφ νλνκάδεηαη ΔΟΚΖΠ (Hellenic Exchanges Remote Messaging 

Services- HERMES) θαη βαζίδεηαη ζηηο ςεθηαθέο ππνγξαθέο 

εμνπζηνδνηεκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, ζηα νπνία παξέρνληαη δχν 

δηαθνξεηηθά δεχγε θιεηδηψλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ ( έλα γηα ηελ ηαπηνπνίεζή 

ηνπο ζην ζχζηεκα θαη έλα γηα ηελ αλαγλσξηζκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή 

ηνπο ζηηο ππνβαιιφκελεο ειεθηξνληθά δειψζεηο ηνπο) ελαπνζεηεκέλα ζε κηα 

πξνζσπνπνηεκέλε έμππλε θάξηα. 

Ξαξάιιεια ε ππνζηήξημε θαη ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ θαη 

πηζηνπνηεηηθψλ πξνβιέπεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πεξηζζνηέξσλ έξγσλ 

πνπ πξνθεξχρζεθαλ ή πξνθεξχζζνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο γα 

ηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο θαη ησλ ζρεηηθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Ξξνγξακκάησλ ησλ θνξέσλ ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα. 

Σαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ηα έξγα ςεθηνπνίεζεο ηνπ 

Ξνηληθνχ Κεηξψνπ ηνπ πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, νη ζρεδηαδφκελεο 

εθαξκνγέο γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηάζεζε Δκπνξηθψλ λεκάησλ θαζψο θαη ην 

ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ Γεκφζησλ Ξξνθεξχμεσλ & Ξξνκεζεηψλ ζην 

πνπξγείν Αλάπηπμεο, ηα ζρέδηα γηα ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο ησλ 

ειεθηξνληθψλ Φχιισλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο ( ΦΔΘ) ηνπ 

Δζληθνχ Ρππνγξαθείνπ, ε πιήξεο ειεθηξνληθή ιεηηνπξγία ησλ ΘΔΞ (e-KEΞ). 

Πεκαληηθφηαηε εμέιημε πξνο ηελ γεληθεπκέλε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

ππνγξαθψλ ζηελ Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε απνηειεί ε πινπνίεζε θαη ε 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ Πχδεπμηο, φπνπ πξνέβιεπε ηε ρξήζε πνδνκήο 

Γεκφζηνπ Θιεηδηνχ (ΟΘΗ) θαη ηελ πηζηνπνίεζε ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ γηα έλα 

κεγάιν αξηζκφ (50.000) δεκνζίσλ ππαιιήισλ, νη νπνίνη ζα κπνξνχλ λα 

εθδίδνπλ, λα ππνγξάθνπλ θαη λα δηαθηλνχλ επίζεκα ειεθηξνληθά έγγξαθα. 

(Καξηλνπνχινπ Καξία, Δξγαζία Ζιεθηξνληθή πνγξαθή) 
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9.Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

9.1 Εισαγωγή 

Δίλαη γλσζηφ πιένλ φηη ε ηερλνινγία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηακνξθψλεη 

ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, πξνζθέξνληαο κεηαμχ άιισλ, 

απνηειεζκαηηθφηεξνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο θαη πην παξαγσγηθνχο ηξφπνπο 

εξγαζίαο πνπ θπξίσο ηελ  ηειεπηαία δεθαεηία κε ηελ βνήζεηα ησλ 

εθαξκνγψλ ηεο Ρερλνινγίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο, φπσο νη ηζρπξνί πξνζσπηθνί 

ππνινγηζηέο θαη ηα δεκφζηα επξπδσληθά δίθηπα δεδνκέλσλ, νη αιιαγέο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα είλαη εληππσζηαθέο.  

Δίλαη επίζεο αλαγλσξηζµέλε θαη απνδεδεηγµέλε δηεζλψο ε   ζπλεηζθνξά  

ησλ κέζσλ Ρερλνινγίαο Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο  ζηε  βειηίσζε  ηεο  

πνηφηεηαο  ησλ  δσήο  ηνπ  πνιίηε  θαη ε εθαξµνγή ηνπο απφ Γεκφζηνπο 

θνξείο θαη  νξγαληζµνχο µε ζηφρν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηε 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ λα απμάλεη  µε  ξαγδαίνπο  ξπζµνχο.  

Κε δεδνκέλν ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο βιέπνπκε φηη γίλεηαη δπλαηή ε 

άκεζε επηθνηλσλία κεηαμχ ηδηαίηεξα απνκαθξπζκέλσλ αλζξψπσλ ελψ ε 

ηειεξγαζία, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, νη ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο, νη 

ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ή άιινπ είδνπο ζπλαιιαγέο δηεπθνιχλνπλ ηηο 

ζπλαιιαγέο ησλ αλζξψπσλ νη νπνίεο πιένλ δελ απαηηνχλ απφ ηνπο 

ζπλαιιαζζφκελνπο λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν θαη ζε θαζνξηζκέλεο 

ρξνληθέο ζηηγκέο φπσο σξάξην θαηαζηεκάησλ γηα λα δηεθπεξαησζνχλ. 

Ραπηφρξνλα φκσο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο δσήο πνπ έρνπλ κε ηε 

ζεηξά ηνπο κεγαιψζεη ηηο αμηψζεηο ησλ πνιηηψλ γηα κεγαιχηεξε επειημία θαη 

πεξηζζφηεξεο δηεπθνιχλζεηο ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηνλ δεκφζην ηνκέα ,ε 

Ξνιηηεία είλαη ππνρξεσκέλε λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο 

πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ηηο κεζφδνπο ζπλεξγαζίαο ησλ 

δηαθφξσλ θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ θαη ηνπο ηξφπνπο εμππεξέηεζεο, έηζη ψζηε 

λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή θαη πεξηζζφηεξν ηθαλή γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο 

απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. 

Πηηο κέξεο καο έλαο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά είλαη ν φξνο  ηεο 

ςεθηαθήο θπβέξλεζεο θαη ελλννχκε ηελ θπβέξλεζε εθείλε, ε νπνία 

εθαξκφδεη ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο, ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ ςεθηαθά δηαζέζηκσλ Γεκνζίσλ πεξεζηψλ  ,ζηελ  εμαζθάιηζε ηεο 

αδηάιεηπηεο πςειήο πνηφηεηαο θαη αζθαινχο παξνρήο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πξνο ηνπο πνιίηεο θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ φξσλ 

εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο θαηά ηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.  
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Δπηπιένλ κηα ςεθηαθή θπβέξλεζε είλαη ζε ζέζε λα δηεθπεξαηψλεη ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο κε ηνπο πνιίηεο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη κε 

ηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο, κε ειεθηξνληθά κέζα θαη λα ζπκβάιιεη ζε κηα 

ζεκειηψδε αιιαγή ζηελ θνπιηνχξα ηεο δηαθπβέξλεζεο, ζέηνληαο σο 

πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ηελ άκεζε πξνζθνξά 

απιψλ θαη πξνζβάζηκσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ γηα φινπο ηνπο πνιίηεο 

απμάλνληαο φκσο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε δηαθάλεηα ζηηο ζπλαιιαγέο 

κεηαμχ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα θαη ησλ πνιηηψλ. 

Ζ κεηεμέιημε ηεο παξαδνζηαθήο θπβέξλεζεο ζε ςεθηαθή πεξηιακβάλεη ηα 

εμήο ζηάδηα: ην πξψην ζηάδην ραξαθηεξίδεη κηα θπβέξλεζε πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ηνπνζεζίεο ζην Γηαδίθηπν (web sites) γηα λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηνλ θάζε 

ελδηαθεξφκελν κε  ην πην ζπλεζηζκέλν πεξηερφκελν απηψλ ησλ 

δηαδηθηπαθψλ ζειίδσλ είλαη δίλεη απαληήζεηο ζηα πην ζπρλά εξσηήκαηα ηνπ 

θνηλνχ. Ρν δεχηεξν ζηάδην νδεγεί πξνο ηελ ςεθηαθή θπβέξλεζε θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πξνζπάζεηα ηεο παξαδνζηαθήο κνξθήο ηνπ θξάηνπο 

λα πξνζθέξεη ζε ςεθηαθή κνξθή ζεκαληηθφ αξηζκφ ζπλαιιαγψλ νη νπνίεο 

κπνξνχλ είηε λα πξαγκαηνπνηνχληαη εμ νινθιήξνπ ειεθηξνληθά, είηε λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ειεθηξνληθά κέρξηο ελφο ζεκείνπ θαη λα νινθιεξψλνληαη 

κε παξαδνζηαθά κέζα θαη ζηε ζπλέρεηα ν ζπλαιιαζζφκελνο λα είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ηελ εθηππψζεη, λα ηελ ππνγξάςεη θαη λα ηελ απνζηείιεη 

ηαρπδξνκηθά. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ κηα θπβέξλεζε έρεη θηάζεη ζην ηξίην ζηάδην ηεο πνξείαο 

πξνο ηε ςεθηαθή πξαγκαηηθφηεηα, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη 

επηπιένλ θαηλνηφκεο κεζφδνπο δηαιφγνπ κε ηνπο πνιίηεο θαη ζπκκεηνρήο 

ζηελ πνιηηηθή δσή ηνπ ηφπνπ ελψ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη φηη είλαη 

πεξηζζφηεξν πξνζβάζηκε, εμαηηίαο ησλ κέζσλ ζπκκεηνρήο θαη 

αιιειεπίδξαζεο πνπ πξνζθέξεη θαη πεξηζζφηεξν δηαθαλήο, εθφζνλ ηα 

ειεθηξνληθά κέζα επηθνηλσλίαο, φπσο νη δηθηπαθέο ηνπνζεζίεο, θάλνπλ 

εχθνιε ηελ παξαθνινχζεζε, απφ ηνπο πνιίηεο, ηεο πνξείαο ηνπ 

θπβεξλεηηθνχ έξγνπ.( Αιέμαλδξνο Θ. Πθάγγνο,  Γηπισκαηηθή Δξγαζία )  

Όηαλ αλαθεξφκαζηε ηψξα ζηνλ φξν  ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε (e-

government) ελλννχκε ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε φπνπ γίλεηαη  ε 

ρξήζε ησλ Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ICT – Information 

and Communications Technologies) θαη ηδηαίηεξα ηνπ Γηαδηθηχνπ 

(Internet)απφ φιεο ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο  θαη ηνπο θξαηηθνχο ιεηηνπξγνχο 

κε ζθνπφ λα κεηαζρεκαηηζηνχλ νη ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο πνιίηεο, ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη άιιεο ππεξεζίεο ηεο δηνίθεζεο, κε απνηέιεζκα ηελ 

δηεθπεξαίσζε θαη δηεπθφιπλζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ πνιίηε, 

ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζµψλ 

µέζσ ρξήζεο ησλ ΡΞΔ  ,ηε βειηίσζε ηεο θαζεµεξηλήο δσήο ησλ πνιηηψλ µε 
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πξαθηηθνχο ηξφπνπο θαζψο θαη ηελ επίηεπμε δηαξθνχο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο. 

Νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη  ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε είλαη κεγάιεο 

γηαηί  κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα κεηακνξθψζεη νιφθιεξν ην δεκφζην 

ηνκέα, θαηαπνιεκψληαο ηα γξαθεηνθξαηηθά βάξε κε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ 

θαη απφ πιεπξάο ησλ νξγαληζκψλ θαη απφ πιεπξάο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

πνιηηψλ ,πεξηνξίδνληαο  ηηο αδπλακίεο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο , πνπ δελ 

επέηξεςαλ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζχγρξνλεο 

πξνθιήζεηο θαη ζηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηεο ρψξαο . 

Δπηπιένλ ε εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζην δεκφζην ηνκέα 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμεη ηελ πξνζθνξά πεξηζζφηεξν πνηνηηθψλ 

ππεξεζηψλ ελψ κε ηηο  κεζφδνπο αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο 

θαη πιεξνθνξηθήο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Θξάηνπο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. 

Βέβαηα  ζηελ πεξίπησζε απηή πνπ εμεηάδνπκε ε εθαξκνγή  θπξίσο ησλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο βεβαίσο θξχβεη νπσζδήπνηε  αξθεηνχο 

θηλδχλνπο. Ρελ αληηκεηψπηζε φκσο απηψλ ησλ θηλδχλσλ αλαιακβάλεη ε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ( systems 

interoperability ) ηδηαίηεξα εθεί φπνπ εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξεο Γεκφζηεο 

Αξρέο θαη πεξεζίεο κε ηελ θαηάιιειε θαηάξηηζε ησλ ζηειερψλ ηεο 

Γηνίθεζεο, νη νπνίνη ζα είλαη νη ρεηξηζηέο  ησλ λέσλ ζπζηεκάησλ θαη 

ππεξεζηψλ θαη ηνπο θαηάιιεινπο κεραληζκνχο αζθάιεηαο θαη θπξίσο  κε ηηο 

έμππλεο θάξηεο θαη ηηο πνδνκέο Γεκφζηνπ Θιεηδηνχ ζα δεκηνπξγεζνχλ νη 

πξνυπνζέζεηο  πξνζηαζίαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο. 

Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη έμππλεο θάξηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πνδνκέο 

Γεκφζηνπ Θιεηδηνχ θάησ απφ ηελ επνπηεία ηνπ Θξάηνπο, κπνξνχλ λα  

πινπνηήζνπλ ηελ ειεθηξνληθή ηαπηφηεηα , ε νπνία απνηειεί ην ζεκέιην ηεο 

αζθάιεηαο ζην πιαίζην ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, γηαηί επηηξέπεη ηελ 

αζθαιή πξφζβαζε ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, ηελ πξνζηαζία ηνπ ηδησηηθνχ 

ραξαθηήξα ησλ δεδνκέλσλ κέζσ θξππηνγξάθεζεο θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία 

θαη επαιήζεπζε ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ. (Αιέμαλδξνο Θ. Πθάγγνο,  Γηπισκαηηθή 

Δξγαζία ) 

Δμεηάδνληαο ηψξα ηηο ππεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο δηαπηζηψλνπκε 

φηη δηαθξίλνληαη ζε ζρήκαηα ειεθηξνληθήο  δηνηθεηηθήο εμππεξέηεζεο ησλ 

πνιηηψλ (Government - to - Citizen (G2C) services) ή ησλ επηρεηξήζεσλ 

(Government - to- Business (G2B) Services) κε άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο 

(Government - to - Government (G2C) services) ,κε ζηφρν  ηελ απινπνίεζε 

ησλ ζρέζεσλ δηνίθεζεο θαη εμππεξεηνχκελσλ απνδεθηψλ ,φπνπ ζε απηή ηελ 
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πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε έρνπκε  ηελ  πξνζέγγηζε εθηίκεζεο ηνπ βαζκνχ 

νινθιήξσζεο ηεο εμππεξέηεζεο ζε κία κνλαδηθή ζηάζε, πνπ ηα ζρήκαηα 

ειεθηξνληθήο εμππεξέηεζεο δηαθξίλνληαη ζε ζρήκαηα πξψηεο επαθήο, 

ζρήκαηα πνηθηιίαο  ζπλαιιαγψλ, ζρήκαηα πξψηεο ζηάζεο θαη ζρήκαηα 

κνλαδηθήο ζηάζεο. (ΠΡΑΠΖΠ Α- ΠΑΟΗΓΑΘΖΠΛ Λ Eθπαηδεπηηθφ πιηθφ «Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

ΔΘΓΓ-ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΔΞΗΚΝΟΦΥΠΖΠ) 

 Πηε ζπλέρεηα ηα ζρήκαηα ειεθηξνληθήο εμππεξέηεζεο δηαρσξίδνληαη ζε 

ζρήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πιεξνθφξεζε, ηελ επηθνηλσλία, ηελ 

ζπλαιιαγή θαη ηελ δηάρπζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηέινο  ηα ζρήκαηα 

ειεθηξνληθήο εμππεξέηεζεο πνπ  αλαθέξνληαη ζην πιαίζην ησλ 4 ζηαδίσλ ( 

4- stage framework),πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ πξσηνβνπιία eEurope  θαη 

ζρεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζηα θξάηε κέιε, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε νινθιήξσζε κηαο 

ππεξεζίαο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο δηαθξίλεηαη απφ ηα ζηάδηα ηεο απιήο 

πιεξνθφξεζεο, ηεο κνλφδξνκεο επηθνηλσλίαο, ηεο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο 

θαη ηεο πιήξνπο εμππεξέηεζεο ζπλαιιαγψλ. (ΠΡΑΠΖΠ Α- ΠΑΟΗΓΑΘΖΠΛ Λ Eθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ «Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ΔΘΓΓ-ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΔΞΗΚΝΟΦΥΠΖΠ) 

Βέβαηα ηα αλακελφκελα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εηζαγσγή ζρεκάησλ 

ειεθηξνληθήο δηνηθεηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη εμππεξέηεζεο είλαη ζαθψο 

επηρεηξεζηαθά θαη πεξηιακβάλνπλ ηε βειηίσζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο 

ηνπο πνιίηεο, ηε δηεπθφιπλζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηηο επηρεηξήζεηο, ηελ 

ελίζρπζε ησλ πνιηηψλ κέζσ ηεο πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν 

θαη ηέινο ππάξρεη πεξηζζφηεξν απνδνηηθή δηαρείξηζε ηεο δηνηθεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο κε απμεκέλε δηαθάλεηα θαη κεησκέλα ιεηηνπξγηθά θφζηε. 

Γίλεηαη επίζεο θαηαλνεηφ φηη γηα λα ππνζηεξηρζνχλ ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο 

φπσο είλαη ε εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε φιν ην δεκφζην 

ηνκέα θαη λα επηηεπρζνχλ ηα κέγηζηα απνηειέζκαηα, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

είλαη ε εμεχξεζε θαη ε εμνηθνλφκεζε ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ε 

θαηάιιειε ηερλνινγία θαη κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο, αιιά εθείλν ην νπνίν 

απαηηείηαη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζηφρσλ ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

είλαη θπξίσο ε αιιαγή ζηελ λννηξνπία ηφζν ησλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ, φζν 

θαη ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Ξαξά ηηο δπζθνιίεο φκσο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ηα πιενλεθηήκαηα είλαη ζεκαληηθά γηαηί  κε ηελ 

πηνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο παξνρήο ππεξεζηψλ εμαζθαιίδεηαη ν 

πεξηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, πνπ απηφ 

ζεκαίλεη φηη κεηαηξέπεηαη ελφο ζεκαληηθφ  κέξνο  ησλ ζπλαιιαγψλ, απφ 

παξαδνζηαθέο ζε ειεθηξνληθέο θαη νη νπνίεο νδεγνχλ ζε απινχζηεπζε θαη 

επηηάρπλζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζηελ ελ γέλεη αλαδηνξγάλσζε ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο πξνκήζεηαο ραξηηνχ, ησλ 
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εθηππψζεσλ εληχπσλ, ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο εγγξάθσλ θαη εμφδσλ 

πξνζσπηθνχ θαη επνκέλσο ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηα 

πιαίζηα ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, ζηε βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο 

ηθαλφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ζηελ απνδνηηθή δηαρείξηζε ηεο 

δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα. 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ θίλεηξν πνπ πξνθχπηεη απφ  ηελ επέλδπζε ζηηο  

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, είλαη ε θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ γηαηί νη 

δεκφζηεο ππεξεζίεο αληαπνθξίλνληαη άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπο, πεξηνξίδνληαο ζεκαληηθά ηα γξαθεηνθξαηηθά ηνπο βάξε, 

θαηαξγψληαο ηηο νπξέο θαη ηελ πνιχσξε αλακνλή αιιά θπξίσο παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο φιν ην εηθνζηηεηξάσξν. 

Δπίζεο έλα άιιν ζεκαληηθφ θίλεηξν είλαη ε επίηεπμε ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο  

ησλ πνιηηψλ ζηηο δπλαηφηεηεο λέσλ ηερλνινγηψλ κε ηελ πεξαηηέξσ επέθηαζε 

επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηνπο πνιίηεο φιεο ηεο ρψξαο κε 

εμαζθάιηζε ησλ φξσλ εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο ζηε ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη  δηαζθάιηζε ησλ ζπζηεκάησλ απφ θαθφβνπιεο επηζέζεηο θαη 

ε ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ, ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο  

γηαηί έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη φηη 

θάλεη πξάμε ηελ άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο πνιηηηθήο 

εμνπζίαο, ηελ νπζηαζηηθή πιεξνθφξεζε θαη ηε ζπκκεηνρή ζηα πνιηηηθά 

δξψκελα, φια κε απνθιεηζηηθή ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ. ( Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

Αιέμαλδξνο Θ. Πθάγγνο )  

Ρέινο έλα άιιν ζεκαληηθφ θίλεηξν  πνπ πξνθχπηεη απφ  ηελ επέλδπζε ζηηο  

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο έρεη ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εθάζηνηε δεκφζηνπ 

αλψηαηνπ ιεηηνπξγνχ λα παξνπζηάζεη εηθφλα ζχγρξνλεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, 

θαηαπνιεκψληαο ηε γξαθεηνθξαηία θαη δεκηνπξγψληαο πην απνδνηηθέο δνκέο. 

Όκσο ε κεγαιχηεξε πξφθιεζε γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε είλαη ε 

αλαηξνπή ηνπ θιίκαηνο αδηαθνξίαο θαη απαμίσζεο ησλ ζεκεξηλψλ πνιηηψλ 

γηα φια απηά πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζηνπο ρψξνπο ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο 

δηαθπβέξλεζεο, γεγνλφο πνπ εθθξάδεηαη κε ζαθή ηξφπν, κε ην απμαλφκελν 

πνζνζηφ απνρήο απφ ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία, ε δπλαηφηεηα γξήγνξεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο αλάθηεζεο θαη  κειέηεο επίζεκσλ εγγξάθσλ, φπσο 

πξνυπνινγηζκψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, ηα 

πξαθηηθά θνηλνβνπιεπηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ θαη πξαθηηθά έξγνπ δηαθφξσλ 

επηηξνπψλ θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο θαη ζπκκεηνρήο ζηε 

ζπδήηεζε πνπ πξνεγείηαη ηεο ιήςεο θάζε απφθαζεο κε δεκνθξαηηθφ ηξφπν, 

κέζσ ειεθηξνληθψλ κέζσλ, φπσο νη θπβεξλεηηθέο ηζηνζειίδεο, 

εμαζθαιίδνληαο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθαζίεο εχθνια θαη 

γξήγνξα . (Αιέμαλδξνο Θ. Πθάγγνο,  Γηπισκαηηθή Δξγαζία ) 
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Γίλεηαη, ινηπφλ, ζαθέο φηη ηα νθέιε γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε είλαη 

ηφζν ηζρπξά, ψζηε λα δηθαηνινγνχλ απνιχησο ηε ζεκαληηθή επέλδπζε ζε 

ρξφλν ,ρξήκα θαη αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πνπ απαηηεί θάζε 

εγρείξεκα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα 

κε ζηφρν πάληα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο  δσήο ηνπ πνιίηε, ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο νηθνλνκίαο ησλ ζχγρξνλσλ   

θξαηψλ.  

9.2 Έρευνα του Παρατηρητηρίου  

Κηα έξεπλα ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ Θνηλσλία 

ηεο Ξιεξνθνξίαο ζηελ ειιεληθή δεκφζηα Γηνίθεζε, θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεηαμχ Λνεκβξίνπ 2006 θαη Απξηιίνπ 2007 έδεημε  φηη νη πην 

δηαδεδνκέλεο εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο πνπ εθαξκφδνληαλ ζηηο Γεκφζηεο 

πεξεζίεο θαη ηνπο Νξγαληζκνχο αθνξνχζαλ ηελ θάιπςε κφλν ησλ βαζηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ησλ νξγαληζκψλ. 

Ρα ζπκπεξάζκαηα ηεο ίδηαο έξεπλαο έδεημαλ φηη ην 53% ησλ δεκνζίσλ 

θνξέσλ είρε ζηε δηάζεζή ηνπ ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) θαη φηη ην 

60%  ρξεζηκνπνηνχζε ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν ελψ κφλν ην 17% απφ ηνπο 

δεκφζηνπο θνξείο  ρξεζηκνπνηνχζε θάπνηα εθαξκνγή ξνήο ηεο εξγαζίαο 

(workflow) θαη δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (content management) εθαξκνγέο 

πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο απνηειεζκαηηθήο επεμεξγαζίαο 

αηηεκάησλ πνιηηψλ.( http:www.myphone.gr/forum ) 

Πηε ζπλέρεηα ηεο ίδηαο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ ππνζηήξημεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ έδεημε φηη ζρεδφλ νη πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη ζηε 

δεκφζηα δηνίθεζε δηέζεηαλ ππνινγηζηή. Ξην ζπγθεθξηκέλα ην 92% ζηελ 

θεληξηθή δηνίθεζε θαη ην 97,6% ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

δηέζεηαλ ππνινγηζηή ελψ ην 50% ησλ ππνινγηζηψλ ζηνπο νξγαληζκνχο ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ήηαλ παιηάο ηερλνινγίαο. 

Δπίζεο ε ίδηα έξεπλα έδεημε  φηη ην 37% ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ θεληξηθή 

δηνίθεζε θαη ην 28.8% ζηνπο ΝΡΑ γλψξηδε βαζηθέο δεμηφηεηεο ζηελ 

πιεξνθνξηθή θαη δηέζεηε πηζηνπνηεηηθφ γλψζεο ρεηξηζκνχ ππνινγηζηψλ κε ηα 

ζηνηρεία λα δείρλνπλ φηη νη αξθεηνί εξγαδφκελνη απέθεπγαλ λα 

παξαθνινπζνχλ εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα, πνπ δηνξγαλψλνληαλ γηα λα 

πξνζαξκνζηνχλ θαη λα απνθηήζεηο βαζηθέο γλψζεηο ρεηξηζκνχ ελφο 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή απαξαίηεηεο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηεθπεξαίσζε 

ησλ δηαθφξσλ αηηεκάησλ. (http:www.myphone.gr/for) 

Δπίζεο έλα άιιν ζηνηρείν πνπ έδεημε ε παξαπάλσ έξεπλα ζρεηηθά κε ηε 

δηαζπλδεζηκφηεηα ησλ εθαξκνγψλ κεηαμχ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ εθηφο 

απφ θάπνηεο εμαηξέζεηο, δελ ππήξρε ζπγθεθξηκέλε δηαζχλδεζε κεηαμχ ηεο 
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θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα ηε ζπζηεκαηηθή ξνή 

πιεξνθνξηψλ κε ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο θαη φηη ζε επίπεδν 

πξνζθνξάο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο απφ ην ζχλνιν ησλ 

20 βαζηθψλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ νη νπνίεο ζα ππφθεηληαλ ζηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο εηεζίσο απφ ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ – κέρξη ην ηέινο ηνπ 2006 

ήηαλ δηαζέζηκεο πιήξσο ειεθηξνληθά κφλν νη 8 θαη φηη ην 40% πνζνζηφ ήηαλ 

θνληά ζην κέζν φξν . 

Αληίζεηα γηα ην έηνο 2005 ην αληίζηνηρν πνζνζηφ πξνζθνξάο ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ ήηαλ κφλν ην 25% λνχκεξν ην νπνίν κεηαθξάδεηαη  φηη κφλν 5 

ππεξεζίεο ήηαλ πιήξσο ειεθηξνληθά δηαζέζηκεο θαη κφιηο ην 8% ηνπ 

πιεζπζκνχ ρξεζηκνπνηνχζε ην Γηαδίθηπν γηα ηηο ζπλαιιαγέο κε ην δεκφζην, 

ζε αληίζεζε κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ( κε 10 + 

εξγαδφκελνπο) ην νπνίν άγγηδε ην 71%. (http:www.myphone.gr/forum) 

Πχµθσλα µε ην ΔΠΞΑ 2007-2013, ε ζέζε ηεο Διιάδαο ζρεηηθά κε ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη  επηθνηλσληψλ, θαη 

ζπγθξηηηθά µε ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ-25 φζν θαη παγθνζµίσο, δηαπηζηψλνπκε 

φηη βξίζθεηαη ζε ραµειφηεξα επίπεδα απφ ηα αλακελφκελα θαη θπξίσο ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία, νη λέεο ηερλνινγίεο  δελ ζπλέβαιαλ ζε µκεγάιν βαζµφ 

ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνµίαο θαη ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ. 

 Ξαξφιν πνπ ε θαηάζηαζε ζην ρψξν ηεο Ρερλνινγίαο ζηελ Διιάδα δελ 

βξίζθεηαη ζε πξνρσξεκέλν επίπεδν, εληνχηνηο εθθξάδεηαη  µία  ζεµαληηθή  

δπλαµηθή  ζηε  ζπµβνιή  ησλ  ΡΞΔ  ζην  ΑΔΞ  (νη  ζπλνιηθέο επελδχζεηο 

ζηνλ θιάδν πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ βξίζθνληαη ζην 80 % ηνπ 

µέζνπ φξνπ ΔΔ) θαη ζηε δηείζδπζε ησλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ, νη νπνίνη ηα 

ηειεπηαία θηλνχληαη ζε ραµεινχο βαζµνχο (0,7% ην 2005 έλαληη πεξίπνπ 

7% ηνπ µέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ-25) θαη ε  απαζρφιεζε ζε ηνµείο πςειήο 

ηερλνινγίαο είλαη αθφµε ραµειή (30% ηεο ΔΔ) ελψ νη  επηδφζεηο  ζηελ   

εθπαίδεπζε  ησλ  λέσλ  θαη  ζηελ  ηξηηνβάζµηα  εθπαίδεπζε  είλαη 

ηθαλνπνηεηηθέο θαη πξνζεγγίδνπλ ηνλ µέζν φξν ΔΔ (ζεηηθφ ζηνηρείν γηα ην 

µέιινλ). (ΔΠΞΑ 2007-2013 ) 

9.3 Αδυναμίες 

Ρέινο πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε ηεξάζηηα πξφνδνο ησλ ηερλνινγηψλ 

επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθνξηθήο, ε δηάδνζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, 

ε αλάγθε γηα ηελ ειεθηξνληθή νξγάλσζε, ηφζν ησλ επηρεηξήζεσλ, φζν θαη 

ηνπ θξάηνπο θαη νη νγθψδεηο βάζεηο δεδνκέλσλ (data warehouses) πνπ 

πξνθχπηνπλ, ηα λέα δίθηπα επηθνηλσληψλ, φπσο ην Internet θαη ε ηαρχηαηε 

κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν, παξέρνπλ απμεκέλεο 

δπλαηφηεηεο ζπιινγήο, απνζήθεπζεο, δηαζχλδεζεο θαη επεμεξγαζίαο 
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δεδνκέλσλ ηδησηηθνχ θαη επαίζζεηνπ ραξαθηήξα αιιά ηαπηφρξνλα ζέηνπλ  

ζε λένπο θηλδχλνπο ηελ ηδησηηθή δσή ησλ πνιηηψλ. 

 Απηφ ζπκβαίλεη θαηά ηε δηαδηθαζία κεηάδνζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

δηακέζνπ δεκφζησλ δηθηχσλ δεδνκέλσλ, φπσο ην Internet, φπνπ ε 

απνζήθεπζή ηνπο γίλεηαη ζε δεκφζηα πξνζβάζηκα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα 

θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απμεκέλε πηζαλφηεηα ππνθινπήο ησλ δεδνκέλσλ 

απηψλ, λα δπζρεξαίλνληαη νη πξνζπάζεηεο πξνζηαζίαο θαη ζεβαζκνχ ηεο 

ηδησηηθήο δσήο ησλ πνιηηψλ, πνπ απνηεινχλ κηα απφ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο 

θάζε δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο κε απνηέιεζκα θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, θαζ‟ φιν ην εηθνζηηεηξάσξν, λα πξνθχπηνπλ 

ειθπζηηθή πεξηζηαηηθά απάηεο κηθξήο ή κεγάιεο θιίκαθαο.   

Δπνκέλσο νη απεηιέο πνπ αληηκεησπίδεη θάζε εγρείξεκα ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο είλαη ζεκαληηθέο θαη ζπλεπψο θαη πξνζηαζίαο  αληίζηνηρα 

πςειέο πξέπεη λα είλαη θαη νη απαηηήζεηο κεραληζκψλ αζθάιεηαο, ψζηε λα 

είλαη ηθαλέο λα εγγπεζνχλ ηελ απζεληηθφηεηα ηεο ηαπηφηεηαο ησλ 

ζπλαιιαζζφκελσλ, ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θάζε ζπλαιιαγήο Αιέμαλδξνο Πθάγνο , Γηπισκαηηθή εξγαζία) 

9.4 Παρεχόμενες Τπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα 

Πηελ Διιάδα νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο ( 

αλάινγα απφ ην πνηνο είλαη ν Ξάξνρνο θαη πνηνο ν ηειηθφο ρξήζηεο) 

δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξεο θαηεγνξίεο ή επίπεδα αλάινγα κε ην βαζκφ 

νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο , πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ειεθηξνληθά. 

Έηζη κε βάζε ην παξαπάλσ θξηηήξην έρνπκε ηηο Ξιεξνθνξηαθέο πεξεζίεο ( 

Information ), νη νπνίεο  παξέρνπλ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξφπν δηεθπεξαίσζεο ηεο ππεξεζίαο, φπσο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα 

πξνζθνκηζηνχλ, ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ππεξεζίαο, ηε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ, πνπ πεξηιακβάλεη ε 

ππεξεζία . 

 Κηα άιιε θαηεγνξία ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ είλαη νη Δπηθνηλσληαθέο 

πεξεζίεο (Interaction), νη νπνίεο παξέρνπλ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα ηνλ 

ηξφπν δηεθπεξαίσζεο κηαο  ππεξεζίαο θαζψο θαη επίζεκν ππνζηεξηθηηθφ 

πιηθφ ( πξφηππα αηηήζεσλ, βεβαηψζεσλ θ.ά )πνπ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο κέζσ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ππνινγηζηή έρνληαο 

παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα λα ην ηππψζνπλ θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηά 

ηε ζπλαιιαγή ηνπ κε ην θνξέα ζε επίπεδν  θπζηθήο παξνπζίαο. 

Δπίζεο ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο αλήθνπλ θαη νη ιεγφκελεο  Γηαδξαζηηθέο 

πεξεζίεο (Two- way interaction ),πνπ εθηφο απφ πιεξνθνξίεο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ online θφξκεο  γηα ζπκπιήξσζε θαη 
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ειεθηξνληθή απνζηνιή θαη πεξηιακβάλνπλ θαη online ππνβνιή ζηνηρείσλ απφ 

κέξνπο ηνπ ρξήζηε, ελψ παξάιιεια πξνυπνζέηνπλ θαη κεραληζκφ 

αλαγλψξηζεο, ηαπηνπνίεζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνζηέιιεη 

ν ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο . 

Ρέινο ηειεπηαία θαηεγνξία ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ είλαη νη 

Ππλαιιαθηηθέο ππεξεζίεο (Transaction), νη νπνίεο εθηφο απφ ηηο θφξκεο 

απνζηνιήο ζηνηρείσλ, ππνζηεξίδνπλ ιεηηνπξγίεο φπνπ ν ρξήζηεο 

νινθιεξψλεη ηηο ειεθηξνληθέο ηνπ ζπλαιιαγέο. (ΠΡΑΠΖΠ Α- ΠΑΟΗΓΑΘΖΠΛ Λ 

Eθπαηδεπηηθφ πιηθφ «Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ΔΘΓΓ-ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΔΞΗΚΝΟΦΥΠΖΠ) 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε ηαρχηαηε  δηείζδπζε θαη εμάπισζε 

ησλ Ρερλνινγηψλ θαη Ρειεπηθνηλσληψλ ηεο Ξιεξνθνξηθήο θαη ηδηαίηεξα ηνπ 

Γηαδηθηχνπ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο λέεο αληηιήςεηο γηα ην ξφιν ηνπ 

Θξάηνπο θαη ηελ αιιαγή θνπιηνχξαο θαη λννηξνπίαο ησλ δεκνζίσλ 

ιεηηνπξγψλ επέθεξαλ δξακαηηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

Βέβαηα νη παξαπάλσ αιιαγέο  ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη  νξγάλσζεο ηεο 

λέαο εηθφλαο γίλνληαη θαη ζε ζπλδπαζκφ  κε ηα πξφηππα πνπ δηεζλψο 

αλαπηχζζνληαη γηα ηελ  ιεγφκελε Αληαπνθξηηηθή Γηνίθεζε, ε νπνία   ζέηεη  

λέεο αμίεο θαη λέα πξφηππα εμππεξέηεζεο ηνπ Θνηλνχ, ηε Γηνίθεζε ησλ 

Γηαδηθαζηψλ πνπ εμεηάδεη ηηο απφ άθξε ζε άθξε δηαδηθαζίεο θαη  ηελ 

Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν γηα λα παξάγεη 

θαη λα δηαζέηεη πιεξνθνξίεο, ππεξεζίεο θαη πξντφληα ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο.  

Ρέινο πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη νη δεκφζηεο δηνηθήζεηο αληέγξαςαλ ζε έλα 

κεγάιν βαζκφ ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα φπσο ηελ Γηνίθεζε Νιηθήο Ξνηφηεηαο θαη ηνλ 

Αλαζρεδηαζκφ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ σο επίθεληξν ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ  θαη ηηο δηαδηθαζίεο δηεπθφιπλζεο ησλ 

νπνηνδήπνηε ζπλαιιαγψλ. (ΠΡΑΠΖΠ Α- ΠΑΟΗΓΑΘΖΠΛ Λ Eθπαηδεπηηθφ πιηθφ «Ζιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε ΔΘΓΓ-ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΔΞΗΚΝΟΦΥΠΖΠ) 
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10.ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ 

10.1 Εισαγωγή 

Ξεξίπνπ ζηα ηέιε ηνπ 1990 πξνέθπςε ε αλάγθε γηα ηελ εθαξκνγή  ελφο 

Ξιαηζίνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηε ρξήζε Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ θαη κε βαζηθή πξνυπφζεζε ηελ νκαιή δηαθίλεζε πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ( 

θεληξηθή δηνίθεζε, ηνπηθή απηνδηνίθεζε, πνιίηεο, επηρεηξήζεηο, δεκφζηεο 

δηνηθήζεηο άιισλ θξαηψλ, δηεζλψλ νξγαληζκψλ) κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία 

ησλ θνξέσλ γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε πνπ απψηεξν ζηφρν είραλ 

ηελ ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ θαη δηεπθφιπλζε 

ησλ ζπλαιιαγψλ απφ ηηο Γεκφζηεο πεξεζίεο . 

Πηε ρψξα καο ην Διιεληθφ Ξιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο δεκηνπξγήζεθε ην 2002 θαη σο Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ( 

interoperability) νξίζηεθε ε ηθαλφηεηα κεηαθνξάο θαη ρξεζηκνπνίεζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νξγαληζκψλ ζε επίπεδν ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο κε έλα νκνηνγελέο θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν κε ζθνπφ ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ  .  

Πηε ζπλέρεηα θαηά ην 2004 φηαλ ε Ηξιαλδία ήηαλ επηθεθαιήο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο νη ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπκθψλεζαλ ζηελ 

επέθηαζε ηνπ νξηζκνχ ηεο Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο δίλνληαο πεξηζζφηεξε 

έκθαζε ζηελ επηρεηξεζηαθή θαη νξγαλσηηθή δηάζηαζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ θνξέσλ πέξαλ ηεο ηερλνινγηθήο θαη θαηέιεμαλ λα νξίδεηαη σο 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηα  ε δπλαηφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο ή κίαο δηαδηθαζίαο λα 

κνηξάδεηαη θαη λα ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξία ή δπλαηφηεηεο ελφο άιινπ 

ζπζηήκαηνο ή δηαδηθαζίαο (European Public Administration Network). 

Έηζη γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηνρεχεη ζηε δηεπθφιπλζε 

ηεο επηθνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ δεκνζίνπ κεηαμχ 

ηνπο, κε ηνλ πνιίηε, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ζην άκεζν κέιινλ κε άιιεο 

θπβεξλήζεηο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο ζηελ αλάπηπμε θαη πηνζέηεζε απφ 

νιφθιεξν ην Γεκφζην ηνκέα ηνπ Ξιαηζίνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ζηε  

δηεπθφιπλζε ηεο αλάπηπμεο ππνδνκψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ ζα 

πξνζθέξνπλ απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη κε ρακειφηεξν θφζηνο ππεξεζίεο. 

Δπνκέλσο ε Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε ηξία επίπεδα: ην 

Νξγαλσηηθφ, ην Δπηρεηξεζηαθφ, θαη ην Δλλνηνινγηθφ ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεηαη κεηαμχ  φισλ ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ ( πνπξγεία, 

Λνκαξρίεο, Γήκνη, Ξεξηθέξεηεο), ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηνπ πνιίηε, θαζψο 

θαη κεηαμχ ζπζηεκάησλ άιισλ ρσξψλ θαη λα θαιχπηεη έλα κεγάιν αξηζκφ 



Μεηαπηυχιακή Διαηριβή                                                                                                                 Γκούνηουβα Γεωργία 

 

Η Ηλεκηρονική Υπογραθή ζηη Δημόζια Διοίκηζη Σελίδα 75 
 

ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. (ΠΡΑΠΖΠ Α- ΘΑΘΙΑΚΑΛΖΠ Φ Eθπαηδεπηηθφ πιηθφ «Ζιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε ΔΘΓΓ-ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΔΞΗΚΝΟΦΥΠΖΠ) 

 Ξξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ηεο Θνηλσλίαο ηεο 

Ξιεξνθνξίαο φπνπ δίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ 

δηαιεηηνπξγηθήο εμππεξέηεζεο, δειαδή ζηελ αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ 

ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο νη νπνίεο παξάγνπλ πξσηνγελψο ππεξεζίεο θαζψο θαη ησλ 

απαξαίηεησλ δηεπαθψλ κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. (ΠΡΑΠΖΠ Α- 

ΘΑΘΙΑΚΑΛΖΠ Φ Eθπαηδεπηηθφ πιηθφ «Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ΔΘΓΓ-ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΔΞΗΚΝΟΦΥΠΖΠ) 

10.2 Οργανωτική Διαλειτουργικότητα 

Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ νξγαλσηηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα ελλννχκε αιιαγή 

ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ νη παξερφκελεο 

ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο λα γίλεηαη κε ζηφρν ηελ 

εμππεξέηεζε θαη ηε δηεπθφιπλζε ησλ πνιηηψλ( πνιηηνθεληξηθή πξνζέγγηζε), 

κε ζηφρν ηελ επαλεμέηαζε ησλ βαζηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπλαιιαγψλ κε 

ηνπο πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο, ησλ επηρεηξεζηαθψλ δνκψλ, θαλφλσλ 

ιεηηνπξγίαο θαη ξφισλ κέζα θαη έμσ απφ θάζε δεκφζην θνξέα, πξνθεηκέλνπ 

λα ππνζηεξίδεηαη ε ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ,ησλ 

ζπζηεκάησλ πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ επηθνηλσλία κε ηνλ πνιίηε επηρείξεζε 

θαζψο θαη  επαλεμέηαζε φισλ ησλ νξγαλσηηθψλ ζρεκάησλ ησλ δεκνζίσλ 

θνξέσλ ( λέα ηκήκαηα, θαηάξγεζε παιαηψλ θ.ά), ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο 

ησλ πξνβιεκάησλ θαηά ηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν φπσο είλαη  δηαρείξηζε 

αιιαγψλ. 

Νπσζδήπνηε  φιεο  απηέο νη κεηαβνιέο ζπλεπάγνληαη πεξηνξηζκφο ηνπ 

θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα, αχμεζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

δεκνζίσλ πφξσλ, αιιαγέο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο, ελψ ε εθαξκνγή ηνπο ζα πξέπεη λα 

ππνζηεξίδεηαη θαη λα ειέγρεηαη απφ φιε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. (ΠΡΑΠΖΠ Α- 

ΘΑΘΙΑΚΑΛΖΠ Φ Eθπαηδεπηηθφ πιηθφ «Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ΔΘΓΓ-ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΔΞΗΚΝΟΦΥΠΖΠ) 

10.3 Επιχειρησιακή Διαλειτουργικότητα 

Πην επίπεδν ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο εμεηάδνληαη νη θνξείο 

πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ παξνρή κηαο ππεξεζίαο θαη γίλεηαη  

πξνζδηνξηζκφο ησλ επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ ζπλεξγαζίαο φπσο γηα λα 

επηηεπρζεί ε επηρεηξεζηαθή Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ΘΔΞ κε άιινπο θνξείο ζα 

πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο ηφζν ζε επηρεηξεζηαθφ, φζν 

θαη ζε ηερλνινγηθφ  επίπεδν κε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ Γεκνζίνπ 
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Ρνκέα. (ΠΡΑΠΖΠ Α- ΘΑΘΙΑΚΑΛΖΠ Φ Eθπαηδεπηηθφ πιηθφ «Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ΔΘΓΓ-

ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΔΞΗΚΝΟΦΥΠΖΠ) 

Βέβαηα νη παξερφκελεο ππεξεζίεο έρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο ηδηαίηεξα ζην 

θνκκάηη ηεο ειεθηξνληθήο απζεληηθνπνίεζεο θαη φζν αθνξά ηηο ππεξεζίεο 

πνπ δελ έρνπλ θηάζεη ζην πςειφηεξν ζεκείν ειεθηξνληθήο νινθιήξσζεο ζα 

πξέπεη λα γίλνπλ ελέξγεηεο  γηα ηελ πεξαηηέξσ ειεθηξνληθνπνίεζή ηνπο, ελψ 

γηα ηηο ππεξεζίεο εθείλεο πνπ είλαη πιήξσο ειεθηξνπνηεκέλεο, ζα πξέπεη λα 

γίλνπλ ζεκαληηθέο βειηηψζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο. 

Αληίζεηα γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ δελ έρνπλ κπεη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

ειεθηξνληθνπνίεζεο ηνπο, ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί εθ λένπ ε ειεθηξνληθή 

ηνπο παξνρή βάζεη εληαίσλ πξνδηαγξαθψλ θαη λα θαζνξηζηεί ην πιαίζην 

αλάπηπμεο θαη παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο 

ηεο Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ην νπνίν ζα δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ππεξεζίεο αιιά θαη ζηηο γεληθφηεξεο αιιαγέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηελ 

παξνρή ηνπο, ζε ζεζκηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ επίπεδν. (ΠΡΑΠΖΠ Α- ΘΑΘΙΑΚΑΛΖΠ Φ 

Eθπαηδεπηηθφ πιηθφ «Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ΔΘΓΓ-ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΔΞΗΚΝΟΦΥΠΖΠ) 

10.4 ημασιολογική – Σεχνολογική Διαλειτουργικότητα 

Πην επίπεδν ηεο Πεκαζηνινγηθήο – Ρερλνινγηθήο  Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη 

ε πηνζέηεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ Internet θαη ηνπ World Web (WWW)γηα 

φια ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ελψ ππάξρεη ε 

ζηξαηεγηθή απφθαζε ηεο πηνζέηεζεο ησλ XML  θαη XSL σο ηα βαζηθά 

πξφηππα γηα ηελ νινθιήξσζε, αληαιιαγή, πξφζβαζε θαη δηαρείξηζε 

δεδνκέλσλ κε ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ ξίζθνπ ησλ 

ζπζηεκάησλ αλάπηπμεο πιεξνθνξηθήο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

Δπηπιένλ  ζε απηφ ην επίπεδν ηεο Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαζνξίδνληαη νη 

πνιηηηθέο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ κεηαδηδνκέλσλ 

(Metadata) ζε φιν ην Γεκφζην ηνκέα  πξνθεηκέλνπ  λα επηηξαπεί ζηνπο 

πνιίηεο ε πξφζβαζε ζηηο πξνζθεξφκελεο θπβεξλεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη 

πφξνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάιιειε ζεζκηθή θαη νξγαλσηηθή 

ππνζηήξημε, ηελ παξαγσγή νδεγηψλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη πηνζέηεζή 

ηνπο θαζψο θαη ηελ παξαγσγή θνηλψο απνδεθηψλ θαη αλνηθηψλXML Medata  

θαη Schemas (ΠΡΑΠΖΠ Α- ΘΑΘΙΑΚΑΛΖΠ Φ Eθπαηδεπηηθφ πιηθφ «Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ΔΘΓΓ-

ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΔΞΗΚΝΟΦΥΠΖΠ) 
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11.ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 

11.1 Εισαγωγή 

Ρελ ηειεπηαία δεθαεηία ε αικαηψδεο αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ έρεη επηθέξεη κεγάιεο θαη ζεκαληηθέο 

θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη νξγαλσηηθέο αιιαγέο δηακνξθψλνληαο κία 

θαηλνχξγηα κνξθή θνηλσλίαο πνπ νλνκάδεηαη θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. 
(www.infolaw.gr) 

Απέλαληη ζε απηέο ηηο εμειίμεηο ε Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη κείλεη αδηάθνξε 

θαη κε ην θείκελν επί ηνπ Θέκαηνο ζην European Governance : A white paper 

[COM 2001, 25.07.01] αλαθέξεηαη φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαγλσξίδεη 

φηη ε πνηφηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο εμαξηάηαη απφ ηελ δπλαηφηεηα ηνπ ιανχ λα 

ζπκκεηέρεη ζηνλ δεκφζην δηάινγν θαη λα επεξεάδεη ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε 

θάζε επίπεδν.(www.infolaw.gr) 

Πηελ Διιάδα ην λέν Πχληαγκα  κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 2001 ζην αξ. 5 

πξνβιέπεη ην δηθαίσκα θάζε αηφκνπ λα ζπκκεηέρεη ζηελ Θνηλσλία ηεο 
Ξιεξνθνξίαο θαη επνκέλσο απνηειεί  ππνρξέσζε ηνπ Θξάηνπο ε  

δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαθηλνχληαη ειεθηξνληθά 

θαζψο θαη ηεο παξαγσγήο θαη αληαιιαγήο ηνπο. 

Νπσζδήπνηε  ε εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνπο κεραληζκνχο ηνπ 

Θξάηνπο πξνθαιεί ζαθψο κία ζεηξά απφ αιιαγέο  αιιά θαη πξνθιήζεηο πνπ 

πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ γηαηί ν εθζπγρξνληζκφο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ 

πξνυπνζέηεη ηελ ελζσκάησζε ζηε δξάζε ηνπο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη 

ηελ κεηάβαζε απφ ηελ θιαζζηθνχ ηχπνπ δεκφζηα δηνίθεζε ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Γηνίθεζε. 

Ξην ζπγθεθξηκέλα ηα επίπεδα πινπνίεζεο ηεο ειεθηξνληθήο δηνίθεζεο έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ Δζσηεξηθή νξγάλσζε ηνπ θνξέα  έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ε 

θαηάιιειε ππνδνκή κε ηελ πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνχ γηα 

εθαξκνγέο γξαθείνπ, δηαδηθηπαθή ζχλδεζε ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ, ηελ 

θαζηέξσζε ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ, ηνλ αλαζρεδηαζκφο ηεο εζσηεξηθήο 

ξνήο ησλ εγγξάθσλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ (business procew Re-

Engineering), ηε δεκηνπξγία Intranet, ηε δεκηνπξγία «πχιεο» ηεο δηνίθεζεο 

(portal),ηηο ςεθηαθέο ππνγξαθέο Smart cards θαη ρξήζε ηεο ςεθηαθήο 

ηειεφξαζεο γηα πξφζβαζε ζηελ «πχιε» ηνπ δεκνζίνπ.  

Ν πην ζεκαληηθφο  φκσο ζηφρνο ηεο ειεθηξνληθήο Γηνίθεζεο  ήηαλ θαη είλαη ε 

παξνρή δεκνζίσλ ππεξεζηψλ on line κε ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ (internet) κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ηε βειηίσζε εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαη 

επνκέλσο λα κηιάκε γηα κία ζχγρξνλε κνξθή δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ 

νλνκάδεηαη ειεθηξνληθή δηνίθεζε(e – government). 
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Ιέγνληαο ινηπφλ ειεθηξνληθή δηνίθεζε ελλννχκε κία λέα κνξθή Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο ,ε νπνία ρξεζηκνπνηεί επξχηαηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ θαη ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

εξγαζίαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 

Ήδε ε Διιάδα έρεη ελζσκαηψζεη ζην εζληθφ ηεο δίθαην ηελ Δπξσπατθή  

Νδεγία 99/93 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ, ηελ νπνία ηελ αθνινχζεζαλ 

θαη ηα άιια επξσπατθά θξάηε θαη κε ηελ ςήθηζε ηνπ Ξξνεδξηθνχ 

Γηαηάγκαηνο 150/12-06-2001 ζεζκνζεηήζεθε ην λνκηθφ πιαίζην γηα ηε 

δεκηνπξγία ππνδνκήο Γεκφζηνπ Θιεηδηνχ  ( Public Key Infrastructure) 

ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ζηηο 

ππεξεζίεο ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα, θαζψο νξίζηεθε θαη ην πιαίζην 

ησλ Αξρψλ  Ξηζηνπνίεζεο ή ησλ Ξαξφρσλ πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο, πνπ ζα 

ηελ ππνζηεξίμνπλ. 

Ζ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηηο 

έμππλεο θάξηεο ( smart cards ), νη νπνίεο έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

είλαη θνξεηέο θαη έρνπλ κλήκε δεδνκέλσλ θαη κηθξνεπεμεξγαζηή, κπνξνχλ 

λα απνζεθεχνπλ δηάθνξα ζηνηρεία θαζψο θαη ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, 

ελψ ε εθαξκνγή  κε ηε κνξθή πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ έμππλσλ θαξηψλ 

έρεη ήδε μεθηλήζεη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαζψο 

θαη απφ ην πνπξγείν γείαο-Ξξφλνηαο. .(www.infolaw.gr) 

11.2 Νόμος 2672/1998 

Παλ ζπλέρεηα ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 150/2001  έξρεηαη Ξξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα ηνπ πνπξγείνπ Κεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ κε αληηθείκελν ηε 

ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε δηαθίλεζε εγγξάθσλ κε ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν κεηαμχ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη κεηαμχ απηψλ θαη 

θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, φπνπ  ζα εθδνζεί βάζεη ηνπ αξ. 14, παξ. 19 

θαη 20 ηνπ λ. 2672/1998 θαη αλαθέξεηαη γεληθά ζε ζέκαηα δηαθίλεζεο 

εγγξάθσλ κε fax θαη e-mail. 

Ρν ζρέδην ηνπ Ξξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο απνζθνπεί ζηε ξχζκηζε ησλ ζεκάησλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαθίλεζε απνθάζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη 

βεβαηψζεσλ κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν κε ςεθηαθή ππνγξαθή, ελψ  

πξνβιέπεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα δηαθίλεζεο εγγξάθσλ ρσξίο ςεθηαθή 

ππνγξαθή, ρσξίο φκσο λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζ‟απηήλ ηελ πεξίπησζε 

λα παξάγνληαη έλλνκα απνηειέζκαηα ή λα αζθνχληαη δηθαηψκαηα.   (Λφκνο 

2672/1998) 
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11.3 Ηλεκτρονική Διαχείριση Αρχειοθέτηση των Εγγράφων 

Κε ηελ  "Ζιεθηξνληθή Γηαρείξηζε Αξρεηνζέηεζε ησλ Δγγξάθσλ" πξνσζείηαη 

ε νξζνινγηθή νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ αξρείσλ ησλ ππεξεζηψλ κε 

ζπλέπεηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ,ηελ επαξθέζηεξε θαη ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

πνιηηψλ θαζψο θαη ηε δηεπθφιπλζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηε δηεμαγσγή 

ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ αξρείσλ, ε νπνία επηβάιιεηαη λα 

γίλεηαη πεξηνδηθά απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. ( έγγξαθν  ηνπ Ξ.ΔΠ.Γ.Γ.Α)  

Δίλαη γλσζηφ επίζεο φηη ν κεγάινο φγθνο ησλ εγγξάθσλ πνπ δηαθηλνχληαη 

απφ ηηο ππεξεζίεο (Δηζεξρφκελα - Δμεξρφκελα) θαη ε παληειήο έιιεηςε 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζήο ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πεξηνξηζκέλν θαη 

δηαξθψο ζπξξηθλνχκελν ρψξν απνζήθεπζήο ηνπο, θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ 

αλάγθε ιήςεο κέηξσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εθαξκνγήο ελφο 

Νινθιεξσκέλνπ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθήο Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ, ην νπνίν 

ζα εμαζθαιίδεη: ηελ ηαμηλφκεζε σο πξνο νπνηνδήπνηε απφ ηα ζηνηρεία ησλ 

εγγξάθσλ, ηελ εηζαγσγή εγγξάθσλ ζε ραξηί κέζσ scanner, επεμεξγαζηψλ 

θεηκέλνπ, ινγηζηηθψλ θχιισλ., ηελ ζπκπίεζε (compression) ησλ εηθφλσλ γηα 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ κέζσλ απνζήθεπζεο, ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο ξνήο ησλ εγγξάθσλ θαη ην User interface θηιηθφ ζην ρξήζε . ( έγγξαθν  ηνπ 

Ξ.ΔΠ.Γ.Γ.Α ) 

Πηε ζπλέρεηα ηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε  ζα εμαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε 

αλαδήηεζε ησλ εγγξάθσλ κε πνιιαπινχο ηξφπνπο ,ε αλάθηεζε ησλ 

εγγξάθσλ ,πνπ ην πεξηερφκελν ηνπο είλαη ζρεηηθφ κε ηελ έθθξαζε 

αλαδήηεζεο ,ε ηαμηλφκεζε σο πξνο θάπνην ζηνηρείν παξαδείγκαηνο ράξε 

θαηεγνξία, αξηζκφο πξσηνθφιινπ, εκεξνκελία θ.ιπ., ε εκθάληζε ησλ 

εγγξάθσλ είηε νιφθιεξσλ είηε ζε κνξθή ιίζηαο, ε επηινγή θαηαιφγνπ 

εκθάληζεο, ε ελεκέξσζε θαη ε ξνή εγγξάθσλ ζρεηηθά κε ηελ απνζηνιή ζε 

ρξήζηε, νκάδα ρξεζηψλ, ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο 

ελεξγεηψλ φπνπ πεξηγξάθεηαη θάζε βήκα, ηελ επηινγή ελέξγεηαο απφ ιίζηα, 

ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ππνζχζηεκα ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη ηέινο ζα 

εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα θαη ν έιεγρνο ησλ δεδνκέλσλ κε ηελ ππνζηήξημε 

δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ πξφζβαζεο.  

Αλακθίβνια ε πηνζέηεζε εθαξκνγήο ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο 

δηαρείξηζεο εγγξάθσλ πξνζθέξεη ηφζν ζηελ ππεξεζία φζν θαη ζηνπο 

ππαιιήινπο ηα αθφινπζα πιενλεθηήκαηα: ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

δηαθίλεζεο έληππνπ πιηθνχ κεηαμχ ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ, ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαθίλεζεο εγγξάθσλ απφ ηελ είζνδφ 

ηνπο ζηελ ππεξεζία έσο ηελ έμνδν (εηζεξρφκελα - εμεξρφκελα), ηελ 

βειηίσζε ηεο ηαρχηεηαο αλαδήηεζεο, απνζηνιήο θαη ιήςεο εγγξάθσλ θαζψο 
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θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ηπρφλ θαζπζηεξήζεσλ ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ 

φγθν ησλ δηαθηλνχκελσλ εγγξάθσλ. 

Δπίζεο Ζιεθηξνληθή Αξρεηνζέηεζε πξνζθέξεη: ηελ αζθαιέζηεξε 

απνζήθεπζε θαη δηαζθάιηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζεκαληηθψλ εγγξάθσλ, ηε 

κείσζε ησλ απαηηνχκελσλ ρψξσλ απνζήθεπζεο, ηελ απνδνηηθφηεξε θαη 

επέιηθηε πξφζβαζε ζε αξρεηνζεηεκέλα έγγξαθα, ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο 

αλάζεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο εξγαζηψλ ηεο ππεξεζίαο, θαη 

ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ. ( έγγξαθν  ηνπ Ξ.ΔΠ.Γ.Γ.Α) 

11.4 Ηλεκτρονικό έγγραφο 

  Δπνκέλσο σο  ειεθηξνληθφ έγγξαθν ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί θάζε έγγξαθν 

πνπ έρεη ην ραξαθηεξηζηηθφ φηη δεκηνπξγείηαη κε ηε βνήζεηα ηεο 

ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο, πνπ έρνπλ εμαξρήο ειεθηξνληθή ππφζηαζε αιιά 

θαη ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ πιηθή ππφζηαζε αιιά ην πεξηερφκελφ ηνπο 

απνηππψλεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο. Έηζη γίλεηαη 

θαλεξφ φηη ε εηδνπνηφο δηαθνξά ηνπ ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ απφ ην 

παξαδνζηαθφ ηχπνπ έγγξαθν βξίζθεηαη ζην κέζν κε ην νπνίν βεβαηψλεηαη ε 

απζεληηθφηεηα ηνπ εγγξάθνπ. 

Ζ ειιεληθή λνκνζεζία δελ αλαθέξεηαη ζαθψο ηη είλαη ειεθηξνληθφ έγγξαθν, 

φκσο απηφ πξνθχπηεη έκκεζα απφ ην άξζξν 2 αξηζ.1 ηνπ πξνεδξηθνχ 

δηαηάγκαηνο 150/2001 πεξί πξνζαξκνγήο ζηελ νδεγία 1999/93/ΔΘ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ζρεηηθά  κε ην θνηλνηηθφ 

πιαίζην γηα ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο, φπνπ σο ειεθηξνληθή ππνγξαθή  

νξίδνληαη<< ηα δεδνκέλα ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ηα νπνία είλαη ζπλεκκέλα 

ζε άιια ειεθηξνληθά δεδνκέλα ή ζρεηίδνληαη ινγηθά κε απηά θαη ηα νπνία 

ρξεζηκεχνπλ σο κέζνδνο απφδεημεο ηεο γλεζηφηεηαο>>.  

Ρα ειεθηξνληθά έγγξαθα ρσξίδνληαη ζε γλήζηα θαη  κε γλήζηα. Γλήζηα 

ζεσξνχληαη ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθή ππφζηαζε, 

δειαδή θαηαρσξήζεηο ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ ζε καγλεηηθφ πιηθφ. 

Αληίζεηα , ηα κε γλήζηα ειεθηξνληθά έγγξαθα είλαη έγγξαθα κε πιηθή 

κνξθή, πνπ ην πεξηερφκελφ ηνπο αιιά θαη ππνγξαθή ηνπο είλαη ειεθηξνληθά 

απνηππσκέλα φπσο ε ηειενκνηνηππία(fax)θαη ηειέηππν(telex)(www.itlawyers.gr 

Ζιεθηξνληθά  έγγξαθα κε ειεθηξνληθή πνγξαθή Γηαλλαθάθε Καξία) 
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11.5 Εγκύκλιοι 

Ήδε ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 2001 έρνπκε ηελ εγθχθιην ηεο πνπξγνχ 

εζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο , πνπ αθνξά ηε ξχζκηζε 

ζεκάησλ ειεθηξνληθήο δηνίθεζεο θαη απνζθνπεί ζηε ξχζκηζε δεηεκάησλ πνπ 

άπηνληαη ηεο εηζαγσγήο θαη ρξήζεσο ηνπ ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ ζηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηε γελίθεπζε ηεο ρξήζεσο ηνπ fax θαη e-mail γηα 

αληαιιαγή θεηκέλνπ, ηελ ππνρξεσηηθή ρξήζε πξνγξακκάησλ επεμεξγαζίαο 

θεηκέλνπ γηα ηε δεκηνπξγία εγγξάθσλ θαη  ηέινο ηελ απνζηνιή ησλ 

θεηκέλσλ πξνο δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή ζπλνδεπφκελα θαη κε ηελ αληίζηνηρε δηζθέηα. 

Πχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ πξνθήξπμε θαινχληαη νη Λνκαξρηαθέο 

Απηνδηνηθήζεηο θαη Γήκνη λα αληηθαηαζηήζνπλ ην ρεηξφγξαθν ζχζηεκα 

Ξξσηνθφιινπ κε Ζιεθηξνληθφ κέρξη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2001  κε απψηεξν 

ζθνπφ ε πηνζέηεζε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Ξξσηνθφιινπ λα εληζρχζεη  ηελ 

δηαθάλεηα θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ εξγαζία ησλ ππαιιήισλ αιιά θαη ησλ 

θάζε είδνπο ρξεζηψλ ( έηνηκεο θαηαζηάζεηο, γξήγνξε αλαδήηεζε θηι.) ελψ 

πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ 

ζπγθεληξσζεί φηη ε Θεληξηθή Γηνίθεζε θαη νη Ξεξηθέξεηεο λα έρνπλ 

ζπκκνξθσζεί κε ην πεξηερφκελν ηεο εγθπθιίνπ ελψ πνζνζηφ ζπκκφξθσζεο 

είλαη κηθξφηεξν ζηηο Λνκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη πνιχ κηθξφ δπζηπρψο 

ζηνπο Γήκνπο. (ΓΗΑΓΞ 3753/19.2.2001) 

Όπσο  αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ  κε ην άξζξν 14 ηνπ λφκνπ 2672/1998 

φπνπ επηηξέπεη ηε δηαθίλεζε εγγξάθσλ κε fax ή e-mail ε αλσηέξσ εγθχθιηνο 

εθηζηά ηελ πξνζνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηε ρξήζε ησλ ελ ιφγσ ηερλνινγηψλ 

θαζψο θαη ζηε ζχλδεζε e-mail θαη ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ ελψ νη 

ππεξεζίεο ππνρξενχληαη  λα δεκηνπξγνχλ ηα έγγξαθα ειεθηξνληθά θαη λα ηα 

δηεθπεξαηψλνπλ κε ειεθηξνληθφ ηξφπν ,λα νξίζνπλ αξκφδην ππάιιειν γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ e-mail θαη παξάιιεια λα ζπληαρζνχλ θαη νη ζρεηηθνί 

θαηάινγνη κε ηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ησλ ππεξεζηψλ . 

Δπίζεο κε ηελ κε αξηζκφ ΓΗΑΓΞ 3753/19.2.2001 εγθχθιην ηεο πνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, ηέζεθαλ θαη νη 

ειάρηζηνη ζηφρνη πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ κέζα ζην 2001, γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηελ "Ζιεθηξνληθή Γηνίθεζε" κε έλα 

απφ ηνπο ζηφρνπο, ηελ εθαξκνγή ηνπ ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ, απφ 

3.9.2001 ελψ παξάιιεια επηδηψθεηαη θαη ε αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο - αξρεηνζέηεζεο εγγξάθσλ θαζψο θαη ε 

πξνεηνηκαζία ησλ ππεξεζηψλ, (πνπξγεία, Γεληθέο Γξακκαηείεο, Ξεξηθέξεηεο, 

Λνκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, Γήκνη), ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ηελ 
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πηνζεηήζνπλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, παξάιιεια κε ην ειεθηξνληθφ 

πξσηφθνιιν. 

Δπίζεο ζην πιαίζην ηεο ειεθηξνληθήο δηνίθεζεο κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ 

ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο δεκνζίεπζεο, αλήθνπλ θαη νη εγθχθιηνη 6699/13-7-

2000 θαη 6700/10-7-2000 ηνπ Δζληθνχ Ρππνγξαθείνπ, φπνπ θαινχληαη ηα 

πνπξγεία θαη νη θνξείο λα απνζηέιινπλ ηα θείκελα ζην Δζληθφ Ρππνγξαθείν 

γξακκέλα κε ζχζηεκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηελ 

αληίζηνηρε δηζθέηα . (ΓΗΑΓΞ 3753/19.2.2001 ) 

Δπηπιένλ νη ππεξεζίεο ππνρξενχληαη λα απνζηέιινπλ δχν θνξέο ην ρξφλν 

ζην ηέινο Ηνπιίνπ θαη ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ εθζέζεηο πξνφδνπ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεζηκνπνίεζεο 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ ελψ ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

ππέγξαςε εγθχθιην γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ πάηαμε ηεο παξάλνκεο ρξήζεο 

ινγηζκηθνχ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ( .ΑΞ/Φ.00/Β/167/266/31-7-02 ). 

Πην πιαίζην ηεο ειεθηξνληθήο δηνίθεζεο αλήθεη θαη ε πξσηνβνπιία ηνπ 

πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο TAXIS , 

πνπ απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία βάζεσο δεδνκέλσλ, ζηελ νπνία έρνπλ 

πξφζβαζε κέζσ ησλ ηεξκαηηθψλ ηνπο φινη νη ππάιιεινη ησλ θεληξηθψλ θαη 

απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ πνπξγείνπ ελψ ην 2002 γηα πξψηε θνξά 

θαηέζηε δπλαηή ε ππνβνιή θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ 

θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ κέζσ e-mail ,ελψ γηα ηνπο πνιίηεο πνπ ζα 

ππέβαιαλ ηε θνξνινγηθή ηνπο δήισζε κ‟απηφλ ηνλ ηξφπν ,πξνβιέπνληαλ 

έθπησζε απφ ην ηειηθφ πνζφ ηνπ θφξνπ θαη γηα ην επφκελν έηνο 

πξνβιεπφηαλ ε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ηνπ κέηξνπ απηνχ. 

11.6 Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο τήριξης 

Ξξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί θαη ε Διιάδα ζηηο λέεο απηέο αλάγθεο έρεη 

εθπνλήζεη ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο πνπ ήηαλ 

εληεηαγκέλν ζην Γ΄ Θνηλνηηθφ Ξιαίζην Πηήξημεο θαη ελαξκνληζκέλν κε ην 

πξφγξακκα e – Europe ,ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην ζρέδην Γξάζεο 2002 [e – 

Europe2002] φπσο εγθξίζεθε ζην ζπκβνχιην θνξπθήο ηεο Φέiξα ζηηο 19/20 

Ηνπλίνπ, 2000 θαη επηπιένλ  ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα “Ξνιηηεία” πνπ 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ εζληθνχο πφξνπο θαη πεξηιάκβαλε κέηξα γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ ηεο ειεθηξνληθήο δηνίθεζεο.  φπσο  ε 

ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ ηεο Θπβέξλεζεο 

αιιά πεξηζζφηεξν ε ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ γηα λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα δπζαξέζθεηαο φπσο απηά 

εθδειψζεθαλ κε ηε κεγάιε απνρή ζηελ ηειεπηαία πξνεδξηθή εθινγή ησλ 

ΖΞΑ, αιιά θαη ζηε Γαιιία. (www.infolaw.gr) 
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Πχκθσλα  κε ηε θηινζνθία ησλ παξαπάλσ πξνγξακκάησλ νη εξγαδφκελνη 

ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε ζα πξέπεη λα πηζηνπνηεζνχλ φρη σο άηνκα, αιιά σο 

δεκφζηνη ππάιιεινη πνπ ζα έρνπλ ζεζκνζεηεκέλε αξκνδηφηεηα ή 

εμνπζηνδφηεζε λα πξνβαίλνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη λα 

ππνγξαθνχλ νξηζκέλα έγγξαθα. Δπνκέλσο ε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζρεηηθά ζχληνκα ζην δεκφζην ηνκέα ζην πιαίζην ησλ 

δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ ππεξεζηψλ απηψλ κεηαμχ 

ηνπο, κε ηνπο πνιίηεο θαη κε λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ. 

www.infolaw.gr 

11.7 Πρόγραμμα Πολιτεία- ύζευξις 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ην δεχηεξν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα πνπ 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ εζληθνχο πφξνπο (θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο) ήηαλ ην 

πξφγξακκα εθζπγρξνληζκνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ππφ ηνλ ηίηιν “Ξνιηηεία” 

(λ. 2880/2001), πνπ πεξηιάκβαλε 5 ππνπξνγξάκκαηα εθ ησλ νπνίσλ ηα 3 

έρνπλ άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε ηελ ειεθηξνληθή δηνίθεζε. 

Δλδεηθηηθά ην πξψην ππνπξφγξακκα αθνξνχζε ηελ επηκφξθσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ,φπνπ ην εζληθφ Θέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

πνπ ππάγεηαη ζην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο είρε εληάμεη πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο χςνπο 552.000 € θαη ην δεχηεξν 

ππνπξφγξακκα ζηφρεπε ζηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θαη θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εληάζζνληαλ ηα κέηξα γηα ηελ πξνκήζεηα PC, Scanners, 

λέσλ servers θηι 

Δπίζεο ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο είρε πξνθεξχμεη 

δηαγσληζκφ γηα ηε κειέηε έξγσλ πνπ αθνξνχζε έλα πηινηηθφ έξγν γηα ηελ 

επηκφξθσζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαζψο θαη 

γηα ηελ πηινηηθή εθαξκνγή δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ δηαρείξηζεο γλψζεο ζην 

ΞΔΠΓΓΑ. 

Ρέινο ζην ηέηαξην ππνπξφγξακκα κε ζέκα ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ 

δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ηνπο πνιίηεο, ζπκπεξηιακβάλνληαλ δξάζεηο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαζηέξσζεο θαη ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

πξσηνθφιινπ θαζψο θαη γηα ηελ θαζηέξσζε ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο 

δηαρείξηζεο θαη αξρεηνζέηεζεο ησλ εγγξάθσλ, κε απνηέιεζκα ν ζπλδπαζκφο 

ησλ ηξηψλ παξαπάλσ δξάζεσλ λα δεκηνπξγήζεη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο ησλ εγγξάθσλ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

 Πην ίδην ππνπξφγξακκα πξνβιέπεηαη επίζεο σο κέηξν ε δεκηνπξγία ελφο 

panel πνιηηψλ κε ζθνπφ ηε ζθπγκνκέηξεζε ηεο θνηλήο γλψκεο ζε ζέκαηα 
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ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο 

ζθπγκνκέηξεζεο πέξα ησλ θιαζηθψλ κεζφδσλ είλαη θαη ε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Δπίζεο ην παξαπάλσ επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα κε ην κέηξν 2.1 “Ζιεθηξνληθή 

Θπβέξλεζε γηα ηελ Δμππεξέηεζε ηνπ Ξνιίηε” πεξηιακβάλεη ηελ θαηάξηηζε 

επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ, ηελ εθπφλεζε κειεηψλ γηα νξηδφληηα ζέκαηα θαζψο 

θαη ηελ αλάπηπμε πηινηηθψλ εθαξκνγψλ θαη κε ην κέηξν 2.2 “Ζιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε” απνζθνπεί ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ελ γέλεη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε ζε πνιίηεο 

θαη επηρεηξήζεηο ζε θεληξηθφ θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν κε ζηφρν ηελ 

εγθαηάζηαζε 75000 PC STH Γεκφζηα Γηνίθεζε, ηε δηαδηθηπαθή θάιπςε 

1.000 Γεκφζησλ πεξεζηψλ θαη ηε δεκηνπξγία 900 ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο 

(infoKiosk). 

Ρέινο ην πξφγξακκα Ξνιηηεία -Πχδεπμηο ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ηεο βαζηθήο 

δηθηπαθήο ππνδνκήο ε νπνία εμαζθαιίδεη ηηο αλαγθαίεο επηθνηλσλίεο ησλ 

θνξέσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ήδε ιεηηνπξγεί πηινηηθά ην πξφγξακκα 

κε 20 θφκβνπο ζηνπο νπνίνπο είλαη ζπλδεδεκέλνη θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ φπσο 

πνπξγεία, Γελ. Γξακκαηείεο, Ξεξηθέξεηεο, Λνκαξρίεο.www.infolaw.gr 

11.8 Σομέας Διαδικτυακών Πυλών 

Ξεξλψληαο ηψξα ζηνλ ηνκέα ησλ δηαδηθηπαθψλ ππιψλ (portal) ηνπ 

Γεκνζίνπ, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ζηελ Διιάδα δελ ππάξρεη έλα 

θεληξηθφ portal αληίζηνηρν απηνχ ηεο Βξεηαληθήο Θπβεξλήζεσο ελψ ηα 

πνπξγεία έρνπλ δηθέο ηνπο ηζηνζειίδεο. 

 Ρν πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο έρεη δχν 

ηζηνζειίδεο, ηελ www.ypes.gr θαη www.gspa.gr ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ links 

γηα ηελ επηινγή παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ 

πνπξγείνπ (πρ εθινγέο, νδεγφο ηνπ πνιίηε, λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε, 

πεξηθέξεηεο θηι.) ελψ κειεηάηαη ε δεκηνπξγία κίαο θαη κφλεο ηζηνζειίδαο γηα 

φιε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε (θάηη φπσο gov.gr) ελψ ζε νξηζκέλεο ππεξεζίεο 

(ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ) έρνπλ ηνπνζεηεζεί infoKiosks ζηα νπνία νη πνιίηεο 

κπνξνχλ, ρξεζηκνπνηψληαο νζφλεο αθήο λα ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο. 

Κε ηνλ λφκν 3013/2002 δεκηνπξγήζεθαλ ηα Θέληξα Δμππεξέηεζεο Ξνιηηψλ 

(Θ.Δ.Ξ.) ηα νπνία ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Πχδεπμηο, είλαη ζπλδεδεκέλα on line κεηαμχ ηνπο αθνχ έρεη 

πξνεγνπκέλσο έρεη γίλεη ε θαηαγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ δηεθπεξαηψλεη ε 

http://www.ypes.gr/
http://www.gspa.gr/
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Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη έρνπλ γίλεη παξεκβάζεηο απινχζηεπζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ απηψλ, δίλνληαη ζηαδηαθά ζην Θ.Δ.Ξ.  

Δπίζεο έρνπλ  εηνηκαζηεί ςεθηνπνηεκέλα έληππα ηα νπνία ζα εκθαλίδνληαη 

ζηηο νζφλεο computer ησλ Θ.Δ.Ξ. θαη νη πνιίηεο ζα ηα ζπκπιεξψλνπλ κε ηε 

βνήζεηα ησλ ππαιιήισλ ,ελψ ν πνιίηεο κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζε 

νπνηνδήπνηε Θ.Δ.Ξ. θαη φρη ππνρξεσηηθά ζε απηφ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ θαη 

ην αίηεκά ηνπ ζα δηεθπεξαηψλεηαη ειεθηξνληθά.  

Ξαξέρεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα ην πηζηνπνηεηηθφ, βεβαίσζε ή άδεηα πνπ ζα 

δεηά ν πνιίηεο, λα κπνξεί λα ηνπ απνζηέιιεηαη θαη ειεθηξνληθά ζην άκεζν 

κέιινλ ελψ ηψξα ην παξαιακβάλεη ν ίδηνο απφ ην ΘΔΞ ή ηνπ απνζηέιιεηαη 

ηαρπδξνκηθά ελψ παξάιιεια ηνπνζεηνχληαη  ζηνπο ρψξνπο ππνδνρήο ησλ 

Θ.Δ.Ξ. ηνπνζεηνχληαη infoKiosk γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ.  

Ραπηφρξνλα εηνηκάδεηαη ε πξνθήξπμε γηα ηελ εθπφλεζε κειέηεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα εθαξκνγή πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηε ρξήζε smart cards ζην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο “Ξνιηηεία φπνπ κειεηάηαη ε ζπλδπαζκέλε 

δπλαηφηεηα ρξήζεσο ησλ smart cards ζηα Θ.Δ.Ξ. (πηζαλφ αληηθείκελν ηνπ 

πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζα είλαη ε ρξήζε ησλ smart cards ζηα Θ.Δ.Ξ. φπνπ 

ζα πξνβιέπεηαη ε χπαξμε ηεξκαηηθψλ φπνπ κε ηελ smart card ν πνιίηεο ζα 

κπνξεί λα αηηείηαη πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο).  

Ππκπεξαζκαηηθά γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ππάξμεη έλαο γεληθφο ζπληνληζκφο  

ησλ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο ειεθηξνληθήο δηνίθεζεο  ελψ ήδε ιεηηνπξγεί 

ζην πνπξγείν Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ ε Δηδηθή Γξακκαηεία  ηεο 

Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο    θαη ζην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ , Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο  θαη Απνθέληξσζεο ε πεξεζία Αλάπηπμεο ηεο Ξιεξνθνξηθήο κε 

ζηφρν ηελ επίηεπμε ηνπ  αεηθφξνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

www.infolaw.gr 

11.9  Επικείμενο Νομοσχέδιο εντός του 2011 

Πε δεµφζηα δηαβνχιεπζε ηίζεηαη ηηο επφµελεο εµέξεο ην λνµνζρέδην γηα ηελ 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ην νπνίν ζα πεξηιαµβάλεη φιεο ηηο ξπζµίζεηο θαη 

δηαδηθαζίεο γηα ηε µεηάβαζε ζηνλ λέν ηξφπν δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπλαιιαγψλ 

µε ην Γεκφζην κε ζηφρν λα ςεθηζηεί έσο ηνλ Κάξηην, πξνθεηµέλνπ λα 

πινπνηεζεί έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο κε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ θαζψο ππνρξεψλεηαη ε δηνίθεζε λα 

δηεθπεξαηψλεη ειεθηξνληθά ηηο ππνζέζεηο ηνπο, ρσξίο λα ρξεηάδνληαη λα 

πξνζέξρνληαη απηνπξνζψπσο ζηα γθηζέ ησλ ππεξεζηψλ».  

 

Πχκθσλα κε ην λνκνζρέδην θάζε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία ζα γίλεηαη απφ ηελ 

αξρή έσο ην ηέινο µε ειεθηξνληθφ ηξφπν θαη γηα λα επηηεπρζεί απηφ 
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πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη λα εθαξµνζηεί ε ιεγφµελε δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

µεηαμχ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεµάησλ θαη µκεηξψσλ ησλ δηαθφξσλ 

θνξέσλ πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ ελνπνίεζε φισλ απηψλ ησλ ζπζηεµάησλ, µε 

ζθνπφ φια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο ζπλαιιαγέο λα δηαθηλνχληαη 

ειεθηξνληθά ή λα αλαδεηνχληαη µε ηνλ ίδην ηξφπν πηζηνπνηεηηθά πνπ µέρξη 

ηψξα ήηαλ ππνρξεσµέλνο λα πξνζθνµίζεη ν πνιίηεο.  

Δπίζεο ζηηο βαζηθέο αιιαγέο ηνπ ζπζηήµαηνο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο  

πνπ πξνηείλεηαη κε ην λνκνζρέδην είλαη θαη ε θαζηέξσζε ππνρξεσηηθά ηνπ 

δηθαηψµαηνο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ησλ εγγξάθσλ απφ ηνπο πνιίηεο 

θαζψο θαη ε απαιιαγή απφ ηελ θιαζηθή ρξνλνβφξα δηαδηθαζία επηθχξσζεο, 

αθνχ πιένλ πξνβιέπεηαη ε απνδνρή ειεθηξνληθψλ αληηγξάθσλ. 
www.vlioras.gr/Philologia/Composition/Grafeiokratia.htm 
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12.Δημιουργία ψηφιακής υπογραφής  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επαλήθευση ψηφιακής υπογραφής  
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13. υμπεράσματα 

 

Πηελ ζεκεξηλή επνρή ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο, ησλ ςεθηαθψλ 

επηθνηλσληψλ θαη ηεο δηαδηθηπαθήο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ, ε αζθάιεηα ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε θαη  

νπσζδήπνηε εγγχεζε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο δσήο, φπνπ θαιείηαη  ν λνκνζέηεο θάζε θνξά λα πξνζηαηεχζεη 

ηελ επίηεπμε ζπλαιιαθηηθήο αζθάιεηαο κε ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ησλ 

ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη ηελ θαηάιιειε λνκνζεηηθή παξέκβαζε. 

Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη κηα πιεπξά απηήο ηεο πξνζπάζεηαο  ηνπ λνκνζέηε γηα 

επίηεπμε αζθάιεηαο ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο είλαη ε λνκνζεζία πεξί 

ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ, ε κειέηε ηεο νπνίαο απνηέιεζε αληηθείκελν  

ηεο δηαηξηβήο. Αξρηθά αλαιχζεθε ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνγξαθψλ θάλνληαο αλαθνξά ζηελ νδεγία 1999/93 ,πνπ ήηαλ αλαγθαία σο 

έλα πξψην λνκνζεηηθφ βήκα κέζα ζηελ ΔΔ, πνπ πξσηαξρηθφο ηεο ζθνπφο 

είλαη λα παξαθνινπζεί ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε, ηελ πξνζηαζία ησλ 

θαηαλαισηψλ θαηά ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ηνπο θαζψο θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο. 

Δπίζεο αλαιχζεθε ε ειιεληθή λνκνζεζία γα ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο, 

δειαδή ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 150/2001  ζε ζρέζε κε ηελ θνηλνηηθή νδεγία 

1999/93 , αθνχ ε Διιάδα νθείιεη λα αθνινπζεί ηε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη ε ειιεληθή λνκνζεζία λα πξνζαξκφδεηαη 

φζνλ ην δπλαηφλ πην γξήγνξα ζηηο ζπλερείο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ. 

 Σσξίο ακθηβνιία νη δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 1999/93 σο πξνο ηελ 

θαηαιιειφηεηα θαη ηελ επάξθεηα φπσο πξνθχπηεη κέζα απφ ηε δηαηξηβή ζα 

δνθηκάδνληαη θαη ζα θξίλνληαη ζην κέιινλ ζε θάζε ζπλαιιαγή κε ηε ρξήζε 

ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο γηα απηφ θαη ν θνηλνηηθφο λνκνζέηεο ζα πξέπεη 

λα βξίζθεηαη πάληα ζε εηνηκφηεηα θαη λα πξνζαξκφδεη ηελ θνηλνηηθή 

λνκνζεζία ζηηο θνηλσληθέο θαη ζπλαιιαθηηθέο αλάγθεο, κε ζθνπφ θάζε θνξά 

ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή  πξνζηαζία ηνπ 

πνιίηε. 

Γη απηφ αθξηβψο ην ιφγν νη λέεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαζηζηνχλ ζαθέο φηη ε 

λνκνζεηηθή αληηκεηψπηζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο πξέπεη λα έρεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηεζλνχο ζπλαίλεζεο ψζηε λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ε 

θάζε ρψξα λα έρεη ηε δηθή ηεο δηαθνξεηηθή λνκνζεζία θαη  επνκέλσο κηα 

λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο κε παγθφζκηα 
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απήρεζε γίλεηαη επηηαθηηθφηεξε γηα ηελ εγγχεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. 

Έηζη γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη κέζα απφ κηα ηέηνηα λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία 

δηεζλνχο αθηηλνβνιίαο κπνξεί λα πξνσζεζεί λνκηθή αλαγλψξηζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ κέζα απφ θνηλά ζπκθσλεκέλα ηερληθά πξφηππα 

ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε απξφζθνπηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ 

ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ε δηακφξθσζε ελφο θαηαιφγνπ δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλσλ αζθαιψλ ηερλνινγηψλ ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο. 

 Δπηπιένλ κηα ηέηνηα δηεζλήο λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία κπνξεί λα εηζεγεζεί 

γηα ηελ πηνζέηεζε ηερλνινγηθά νπδέηεξεο γιψζζαο ζηε ρξήζε ηεο 

ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο , ψζηε ην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην λα επηηξέπεη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ θαη ζε ηερλνινγίεο ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ πνπ ζα 

εθεπξεζνχλ ζην κέιινλ αιιά θαη λα επλνεί ηελ απξφζθνπηε αλάπηπμε λέσλ 

πην ζχγρξνλσλ θαη πην απνηειεζκαηηθψλ ηερλνινγηψλ ειεθηξνληθήο 

ππνγξαθήο. 

Έλαο άιινο ηξφπνο εθδήισζεο δηεζλνχο πξσηνβνπιίαο γηα ζέκαηα 

ειεθηξνληθψλ πξσηνβνπιηψλ ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη ε άκεζε έλαξμε 

ζπλνκηιηψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ, κε αληηθείκελν ηελ θαηάξηηζε ,επηκφξθσζε 

θαη ηελ πηνζέηεζε θνηλά απνδεθηψλ λνκηθψλ θαλφλσλ θαη ηερληθψλ 

πξνηχπσλ, πνπ ζα δηέπνπλ ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο κε πξσηαγσληζηηθφ 

ξφιν ηηο ρψξεο, φπνπ νη ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε 

πξφνδν ζην ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ ελψ παξάιιεια ζα 

κπνξνχζε λα αλαιάβεη έλαο δηεζλήο νξγαληζκφο κε απμεκέλν θχξνο θαη 

παγθφζκηα αθηηλνβνιία λα ζπγθαιέζεη απηή ηελ παγθφζκηα δηάζθεςε. 

Ξξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ήδε ππάξρεη ην επηηπρεκέλν πξνεγνχκελν ησλ 

Ξαγθφζκησλ Γηαζθέςεσλ γηα ηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο ζηε Γελεχε θαη 

ηελ Ρχληδα αιιά θαη ηνπ παγθφζκηνπ forum γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ 

Γηαδηθηχνπ ην Λνέκβξην ηνπ 2006 ζηελ Αζήλα ελψ κηα ηέηνηα ειπηδνθφξα 

πξνζπάζεηα έρεη μεθηλήζεη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΝΖΔ, κέζσ ηεο Δπηηξνπήο 

UNCITRAL, ε νπνία έρεη ζεζπίζεη ηνλ Ξξφηππν Λφκν γηα ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην, ξπζκίδνληαο δεηήκαηα φπσο ε εμνκνίσζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

πιεξνθνξηψλ κε έγγξαθα πιηθήο ππφζηαζεο, ε λνκηθή ηζρχο ηεο 

ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, ε απνδεηθηηθή δχλακε ησλ ειεθηξνληθψλ 

θεηκέλσλ, ν ηφπνο, ρξφλνο θαη απφδεημε παξαιαβήο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

κελχκαηνο φπσο αλαθέξζεθε ζηε δηαηξηβή.  

Βέβαηα έρεη δηαηππσζεί θαη κηα άιιε ελαιιαθηηθή πξφηαζε θπξίσο απφ 

Ακεξηθαλνχο επηζηήκνλεο θαη ζπγγξαθείο, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

ειεθηξνληθή αγνξά ζα πξέπεη λα αθεζεί ειεχζεξε λα ιχζεη ζηαδηαθά ηα 

θαζεκεξηλά ζπλαιιαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ειεθηξνληθέο 
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ππνγξαθέο κέζσ ηεο απηνξξχζκηζεο δειαδή ηεο ζέζπηζεο θσδίθσλ 

δενληνινγίαο κεηαμχ επαγγεικαηηθψλ θαη θαηαλαισηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη 

φρη κέζσ ηεο μαθληθήο επηβνιήο κηαο δηεζλνχο λνκνζεζίαο. 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη είλαη ζαθψο πξνηηκφηεξε κηα 

λνκνζεηηθή ζπκθσλία δηεζλνχο θχξνπο, ε νπνία ζα αληαπνθξηλφηαλ 

απνηειεζκαηηθά ζηα ηερλνινγηθά θαη θνηλσληθά δεδνκέλα ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη 

ηεο Ξαγθνζκηνπνίεζεο παξέρνληαο κε αμηφπηζηε θαη νκνηφκνξθε λνκνζεηηθή 

ξχζκηζε ηελ απαηηνχκελε ιεηηνπξγηθφηεηα ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο θαη 

ηελ εγγχεζε ηεο ζπλαιιαθηηθήο αζθάιεηαο κέζα ζε έλα αζθαιέο 

ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ. 

 Δπίζεο  κέζα απφ ηελ εθπφλεζε ηεο δηαηξηβήο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

θαηαιάβεη ν αλαγλψζηεο ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη 

γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ δηθψλ ηνπ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ θαη ηελ 

επαιήζεπζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ ηξίησλ, ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 

έλαλ ζπλαιιαθηηθνχο θχθινπο είηε πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ ηδησηηθφ είηε ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα. 

Ππγθεθξηκέλα ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα φισλ ησλ ζρεηηθψλ εθαξκνγψλ απνηειεί 

έλα ζεκαληηθφ δεηνχκελν γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: ζα κεηψζεη ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο εμνπιηζκνχ, ζα απινπνηήζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ρξήζηε, ζα 

πεξηνξίζεη ηηο πνιιαπιέο δηαδηθαζίεο ηαπηνπνίεζεο ησλ ππνθεηκέλσλ, ζα 

ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγία ηεο θξίζηκεο κάδαο ησλ ρξεζηψλ κε δπλαηφηεηα 

ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε θαη παξνρή 

πεξηζζφηεξσλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο. 

Ξαξάιιεια φκσο ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε ρξήζε ηεο ίδηαο αηνκηθήο 

ςεθηαθήο ππνγξαθήο ζε πνιινχο ζπλαιιαθηηθνχο θχθινπο ζέηεη έληνλα 

δεηήκαηα πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ απφ πηζαλέο 

αλεπίηξεπηεο δηαζηαπξψζεηο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπο θαη ηελ 

δεκηνπξγία αξρείσλ κε νινθιεξσκέλα αηνκηθά profile ησλ ρξεζηψλ. 

Ζ ηερληθή πνιππινθφηεηα, νη παξαιιαγέο ησλ εθαξκνγψλ πξνεγκέλσλ 

ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ θαη ηα δηάθνξα επίπεδα λνκηθήο αλαγλψξηζήο ηνπ 

αλαδεηθλχνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο σο πξνο ηελ επίηεπμε πιήξνπο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο 

ππνγξαθήο ζε δηεζλέο θα επξσπατθφ  επίπεδν. 

Πηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κεηά ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο 

Δπξσπατθήο Νδεγίαο, πνπ είρε σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ ελαξκφληζε ηνπ 

ζρεηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, ε παξνρή 

παλεπξσπατθψο αλαγλσξηζκέλσλ θαη δηαιεηηνπξγηθψλ ππεξεζηψλ 
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πηζηνπνίεζεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο εμαθνινπζεί λα εκθαλίδεη αξθεηέο 

δπζρέξεηεο. 

Κάιηζηα , κε εμαίξεζε νξηζκέλα θξάηε – κέιε φπσο ε Ηηαιία, ε Γεξκαλία θαη 

ε Φηιαλδία νη νπνίεο είραλ πξνβεί εγθαίξσο ζε αλαιπηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, ζνβαξά 

δεηήκαηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ππάξρνπλ αθφκε θαη αλάκεζα ζηηο ζρεηηθέο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο Ξαξφρνπο πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζην ίδην θξάηνο, φπσο παξαηεξήζεθε ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο 

ηεο ΝΔ Έ2΄ΡΝ e Business Forum φηη ζπκβαίλεη θαη ζηελ Διιάδα. 

Ρα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ 

πηζηνπνίεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ πνπ παξαηεξνχληαη 

αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ πεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ, ζηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ησλ επηηξεπφκελσλ ρξήζεσλ 

ησλ ζρεηηθψλ θξππηνγξαθηθψλ θιεηδηψλ θαη ζηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γα ηελ ελεκέξσζε ησλ θαηφρσλ θαη απνδεθηψλ ησλ ειεθηξνληθψλ 

πηζηνπνηεηηθψλ σο πξνο ηνπο φξνπο έθδνζεο θαη ρξήζεο πνπ ζέηνληαη απφ 

ηελ εθαξκνδφκελε πνιηηηθή ησλ εθδηδφκελσλ πηζηνπνηεηηθψλ. 

Δπίζεο ζεκαληηθά δεηήκαηα πθίζηαληαη θαη κε ηελ ρξνλνζήκαλζε ησλ 

ππνγξαθψλ, ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ ππνθεηκέλσλ, νη ππεξεζίεο 

ελεκέξσζεο γηα ηελ αλάθιεζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ, ε αιιειεπίδξαζε ησλ 

Ξαξφρσλ πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο θ.ά. 

 Όια απηά  έρνπλ σο πξφζζεην αξλεηηθφ απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε θνηλψο 

απνδεθηψλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ επαιήζεπζε 

ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ, νη νπνίεο λα εθαξκφδνπλ θα λα εξκελεχνπλ 

ζσζηά αλεμάξηεηα απφ ηνλ εθδφηε, ην ππνθείκελν ή θαη ηνλ απνδέθηε ησλ 

ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ. 

Δπίζεο ε έιιεηςε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηηο εθαξκνγέο ειεθηξνληθψλ 

ππνγξαθψλ, ην κεγάιν θφζηνο δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο κηαο αζθαινχο 

πνδνκήο Γεκνζίνπ Θιεηδηνχ θαη ν κεγάινο επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο ηεο 

αλάπηπμεο κηαο ηέηνηαο ππνδνκήο ηελ ζηηγκή πνπ δελ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 

ζαθψο νη ηειηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα επηθξαηήζνπλ, νδεγνχλ ζε 

ζπγθξάηεζε θαη πεξηνξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ επελδχζεσλ θαη ησλ 

πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ζπλαθψλ εθαξκνγψλ. 

Ξαξάιιεια δηαπηζηψλεηαη φηη ζεκαληηθή ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ 

θνηλνχ ζηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζα πξνζθέξεη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ κεραληζκνχ γηα ηελ Γηαπίζησζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ 

πξντφλησλ ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο, 
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θαζψο θαη ε εθαξκνγή ζηελ πξάμε ηνπ ζεζκνχ ηεο Δζεινληηθήο 

Γηαπίζηεπζεο ησλ Ξαξφρσλ πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο. 

Δπίζεο ε ζχληαμε Ξνιηηηθψλ Ζιεθηξνληθήο πνγξαθήο πνπ ζα πξνζδηνξίδνπλ 

αθξηβείο φξνπο γηα ηελ δεκηνπξγία έγθπξσλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ κε 

εθαξκνγή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα, ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζηελ απνζαθήληζε ησλ απαξαίηεησλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ θαη ζηελ 

πεξαηηέξσ δηαιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο. 

Ρέινο ε πηνζέηεζε αλνηθηψλ πξνηχπσλ θαη ε ρξήζε ηεο γιψζζαο XML ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ζρεηηθψλ εθαξκνγψλ  ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ, κπνξνχλ λα 

παξάζρνπλ πην αλαιπηηθέο θαη ηππνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο ζηελ ιεηηνπξγία 

ησλ εθαξκνγψλ απηψλ θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη αλαγλψξηζεο ησλ ζρεηηθψλ ζπλαιιαγψλ ζε 

παλεπξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 
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  14.ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Α 

   14.1   Εφαρμογή κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης με   

χρήση ψηφιακής υπογραφής 

Δάλ ηξέμνπκε ην παξαθάησ αξρείν δέζκεο (batch file): 

 

Όπνπ ην αξρείν versig.java πεξηέρεη ηνλ εμήο θψδηθα πεγήο: 

import java.awt.Dimension; 

import java.awt.Rectangle; 

import java.awt.event.ActionEvent; 

import java.awt.event.ActionListener; 

 

import java.io.File; 

 

import javax.swing.JButton; 

import javax.swing.JFileChooser; 
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import javax.swing.JFrame; 

import javax.swing.JLabel; 

import javax.swing.JMenu; 

import javax.swing.JMenuBar; 

import javax.swing.JMenuItem; 

import javax.swing.JOptionPane; 

import javax.swing.JScrollPane; 

import javax.swing.JTextArea; 

import javax.swing.JTextField; 

import javax.swing.filechooser.FileFilter; 

import javax.swing.filechooser.FileNameExtensionFilter; 

 

Public class DigSig extends Frame { 

    Private JMenuBar menu Bar = new JMenuBar(); 

    Private JMenu menu File = new JMenu();  

    Private JMenuItem menuFileExit = new JMenuItem (); 

    Private JTextField jTextField1 = new JTextField (); 

    Private JTextField jTextField2 = new JTextField (); 

    Private JTextField jTextField3 = new JTextField (); 

    Private JTextField jTextField4 = new JTextField (); 

    Private JLabel jLabel1 = new JLabel (); 

    Private JLabel jLabel2 = new JLabel (); 

    Private JLabel jLabel3 = new JLabel (); 

    Private JLabel jLabel4 = new JLabel (); 

    Private JButton jButton1 = new JButton (); 

    Private JButton jButton2 = new JButton(); 
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    Private JButton jButton3 = new JButton (); 

    Private JButton jButton4 = new JButton (); 

    Private JButton DecryptBtn = new JButton (); 

    Private JButton jButton6 = new JButton (); 

    Private JScrollPane jScrollPane1 = new JScrollPane(); 

    Private JTextArea log = new JTextArea(); 

 

    Public DigSig () { 

        Try { 

            JbInit (); 

        } Catch (Exception e) { 

            e.printStackTrace (); 

        } 

    } 

 

    Private void jbInit () throws Exception { 

        This.setJMenuBar (menu Bar); 

        This.getContentPane (). Set Layout (null ); 

        This.setSize (new Dimension(532, 362)); 

        this.setResizable (false); 

        MenuFile.setText( "File" ); 

        MenuFileExit.setText( "Exit" ); 

        MenuFileExit.addActionListener (new Action Listener () { public void 

action Performed( Action Event ae ) { fileExit_ActionPerformed( ae ); } } ); 

        JTextField1.setBounds (new Rectangle (115, 30, 245, 20)); 

        JTextField2.setBounds (new Rectangle(115, 60, 245, 20)); 
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        jTextField3.setBounds(new Rectangle(115, 90, 245, 20)); 

        jTextField4.setBounds(new Rectangle(115, 120, 245, 20)); 

        jLabel1.setText("File to Encrypt"); 

        jLabel1.setBounds(new Rectangle(20, 30, 85, 20)); 

        jLabel2.setText("File to Decrypt"); 

        jLabel2.setBounds(new Rectangle(20, 60, 85, 20)); 

        JLabel3.setText ("Signature File"); 

        JLabel3.setBounds (new Rectangle (20, 90, 85, 20)); 

        JLabel4.setText ("Public Key File"); 

        JLabel4.setBounds (new Rectangle (20, 120, 85, 20)); 

        JButton1.setText ("Browse"); 

        JButton1.setBounds (new Rectangle (390, 30, 95, 20)); 

        JButton1.addActionListener (new ActionListener () { 

                public void action Performed(ActionEvent e) { 

                    JButton1_actionPerformed (e); 

                } 

            }); 

        JButton2.setText ("Browse"); 

        JButton2.setBounds (new Rectangle (390, 60, 95, 20)); 

        JButton2.addActionListener (new ActionListener () { 

                Public void action Performed (ActionEvent e) { 

                    JButton2_actionPerformed (e); 

                } 

            }); 

        JButton3.setText ("Browse"); 

        JButton3.setBounds (new Rectangle (390, 90, 95, 20)); 
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        JButton3.addActionListener (new ActionListener () { 

                Public void action Performed (ActionEvent e) { 

                    JButton3_actionPerformed (e); 

                } 

            }); 

        jButton4.setText("Browse"); 

        jButton4.setBounds(new Rectangle(390, 120, 95, 20)); 

        jButton4.addActionListener(new ActionListener() { 

                public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

                    jButton4_actionPerformed(e); 

                } 

            }); 

        DecryptBtn.setText("Decrypt"); 

        DecryptBtn.setBounds(new Rectangle(355, 165, 110, 25)); 

        DecryptBtn.addActionListener(new ActionListener() { 

                public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

                    Decrypt(e); 

                } 

            }); 

        jButton6.setText("Encrypt"); 

        jButton6.setBounds(new Rectangle(230, 165, 110, 25)); 

        jButton6.addActionListener(new ActionListener() { 

                public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

                    Encrypt (e); 

                } 

            }); 
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        jScrollPane1.setBounds(new Rectangle(10, 205, 505, 85)); 

        menuFile.add( menuFileExit ); 

        menuBar.add( menuFile ); 

        jScrollPane1.getViewport().add(log, null); 

        this.getContentPane().add(jScrollPane1, null); 

        this.getContentPane().add(jButton6, null); 

        This.getContentPane (). add(DecryptBtn, null); 

        This.getContentPane (). add (jButton4, null); 

        This.getContentPane(). add(jButton3, null); 

        this.getContentPane().add(jButton2, null); 

        this.getContentPane().add (jButton1, null); 

        this.getContentPane().add(jLabel4, null); 

        this.getContentPane().add(jLabel3, null); 

        this.getContentPane().add(jLabel2, null); 

        this.getContentPane().add(jLabel1, null); 

        this.getContentPane().add(jTextField4, null); 

        this.getContentPane(). add(jTextField3, null); 

        This.getContentPane().add(jTextField2, null); 

        This.getContentPane (). add(jTextField1, null); 

    } 

 

    void fileExit_ActionPerformed(ActionEvent e) { 

        System.exit(0); 

    } 

     

    public static void main (String [] args){ 
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        DigSig myDigSig = new DigSig(); 

        myDigSig.setVisible(true); 

    } 

 

    private void jButton1_actionPerformed(ActionEvent e) { 

        String newline = "\n"; 

 

                JFileChooser fc = new JFileChooser(); 

                FileFilter XMLfilter = new FileNameExtensionFilter("XML File", 

"XML"); 

                fc.addChoosableFileFilter(XMLfilter); 

                int returnVal = fc.showOpenDialog(null); 

 

                if (returnVal == JFileChooser.APPROVE_OPTION) { 

                        File file = fc.getSelectedFile(); 

                        //This is where a real application would open the file. 

 

                        jTextField1.setText(file.getAbsolutePath()); 

                        log.append("Opening: " + file.getName() + "." + newline); 

                    } else { 

                        log.append("Open command cancelled by user." + 

newline); 

                     

                    } 

                    log.setCaretPosition(log.getDocument().getLength()); 

    } 
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    private void jButton2_actionPerformed(ActionEvent e) { 

        String newline = "\n"; 

 

                JFileChooser fc = new JFileChooser(); 

                FileFilter XMLfilter = new FileNameExtensionFilter("XML File", 

"XML"); 

                fc.addChoosableFileFilter(XMLfilter); 

                int returnVal = fc.showOpenDialog(null); 

 

                if (returnVal == JFileChooser.APPROVE_OPTION) { 

                        File file = fc.getSelectedFile(); 

                        //This is where a real application would open the file. 

 

                        jTextField2.setText(file.getAbsolutePath()); 

                        log.append("Opening: " + file.getName() + "." + newline); 

                    } else { 

                        log.append("Open command cancelled by user." + 

newline); 

                     

                    } 

                    log.setCaretPosition(log.getDocument().getLength()); 

    } 

 

    private void jButton3_actionPerformed(ActionEvent e) { 

        String newline = "\n"; 

 

                JFileChooser fc = new JFileChooser (); 
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                FileFilter XMLfilter = new FileNameExtensionFilter ("XML File", 

"XML"); 

                Fc.addChoosableFileFilter (XMLfilter); 

                int returnVal = fc.showOpenDialog (null); 

 

                if (return Val == JFileChooser.APPROVE_OPTION) { 

                        File file = fc.getSelectedFile(); 

                        //This is where a real application would open the file. 

 

                        jTextField3.setText(file.getAbsolutePath()); 

                        log.append("Opening: " + file.getName() + "." + newline); 

                    } else { 

                        log.append("Open command cancelled by user." + 

newline); 

                     

                    } 

                    log.setCaretPosition(log.getDocument().getLength()); 

    } 

 

    private void jButton4_actionPerformed(ActionEvent e) { 

        String newline = "\n"; 

 

                JFileChooser fc = new JFileChooser(); 

                FileFilter XMLfilter = new FileNameExtensionFilter("XML File", 

"XML"); 

                fc.addChoosableFileFilter(XMLfilter); 

                int return Val = fc.showOpenDialog(null); 
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                if (return Val == JFileChooser.APPROVE_OPTION) { 

                        File file = fc.getSelectedFile (); 

                        //This is where a real application would open the file. 

 

                        jTextField4.setText(file.getAbsolutePath()); 

                        log.append("Opening: " + file.getName() + "." + new line); 

                    } Else { 

                        Log.append ("Open command cancelled by user." + new 

line); 

                     

                    } 

                    log.setCaretPosition(log.getDocument().getLength()); 

    } 

 

    Private void jButton6_actionPerformed (ActionEvent e) { 

        //jCheckBox1.setSelected(true); 

        //jTextField2.setEnabled(false); 

        //jTextField1.setEnabled (true); 

 

        

    } 

 

    Private void Decrypt (ActionEvent e) { 

        boolean verification; 
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        if (jTextField2.getText().isEmpty()){ 

           JOptionPane.showMessageDialog (null, "Enter the file name to 

decrypt.", "", 1); 

           return; 

        } 

         

        If (jTextField3.getText (). isEmpty ()){ 

          JOptionPane.showMessageDialog (null, "Enter the signature file 

name.", "", 1); 

          return; 

        } 

         

        if (jTextField4.getText().isEmpty()){ 

          JOptionPane.showMessageDialog (null, "Enter the public key file 

name.", "", 1); 

          Return; 

        } 

 

        VerSig S = new VerSig(); 

        Verification = S.decrypt (jTextField4.getText (), jTextField3.getText (), 

jTextField2.getText ()); 

 

        String theValueAsString = new Boolean (verification). To String (); 

 

        Log. append ("verification: "+theValueAsString); 

    } 
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    Private void Encrypt (ActionEvent e) { 

        If (jTextField1.getText (). isEmpty ()){ 

            JOptionPane.showMessageDialog (null, "Enter the file name to 

sign.", "", 1); 

            return; 

        } 

         

        if (jTextField3.getText().isEmpty()){ 

          JOptionPane.showMessageDialog (null, "Enter the signature file 

name.", "", 1); 

          return; 

        } 

        if (jTextField4.getText().isEmpty()){ 

          JOptionPane.showMessageDialog (null, "Enter the public key file 

name.", "", 1); 

          Return; 

        } 

         GenSig S = new GenSig (); 

        

S.encrypt(jTextField1.getText(),jTextField3.getText(),jTextField4.getText())

; 

    } 

}  
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Πε πεξηβάιινλ Microsoft Windows ζα έρνπκε ηελ αθφινπζε εθαξκνγή: 
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16.ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

16.1 ΒΑΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

      16. 1.1     ΟΔΗΓΙΑ 1993/93/ ΕΚ ΣΟΤ ΕΤΡΨΠΑΙΚΟΤ            

ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 1999 

ζρεηηθά κε ην θνηλνηηθφ πιαίζην γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο 

ΡΝ ΔΟΥΞΑΗΘΝ ΘΝΗΛΝΒΝΙΗΝ ΘΑΗ ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ 

ΔΛΥΠΖΠ 

Έρνληαο ππφςε: 

ηε ζπλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Θνηλφηεηαο, θαη ηδίσο ην άξζξν 

47 παξάγξαθνο 2 θαη ηα άξζξα 55 θαη 95, 

ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο, 

ηε γλψκε ηεο Νηθνλνκηθήο θαη Θνηλσληθήο Δπηηξνπήο, 

ηε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Ξεξηθεξεηψλ, 

απνθαζίδνληαο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 251 ηεο ζπλζήθεο, 

Δθηηκψληαο ηα αθφινπζα: 

(1) ζηηο 16 Απξηιίνπ 1997, ε Δπηηξνπή ππέβαιε ζην Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην, 

ην Ππκβνχιην, ηελ Νηθνλνκηθή θαη Θνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ 

Ξεξηθεξεηψλ αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε επξσπατθή πξσηνβνπιία ζην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην· 

(2) ζηηο 8 Νθησβξίνπ 1997 ε Δπηηξνπή ππέβαιε ζην Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην, 

ην Ππκβνχιην, ηελ Νηθνλνκηθή θαη Θνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ 

Ξεξηθεξεηψλ αλαθνίλσζε γηα ηελ θαηνρχξσζε ηεο αζθάιεηαο θαη 

εκπηζηνζχλεο ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο – πξνο έλα επξσπατθφ πιαίζην 

γηα ηηο ςεθηαθέο ππνγξαθέο θαη θξππηνζέηεζε· 

(3) ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 1997, ην Ππκβνχιην θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη 

ην ηαρχηεξν δπλαηφ πξφηαζε νδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο ςεθηαθέο ππνγξαθέο· 

(4) γηα ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο θαη ην εκπφξην απαηηνχληαη 

«ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο» θαη ζπλαθείο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα απφδεημεο ηεο γλεζηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ· ε χπαξμε 

απνθιηλφλησλ θαλφλσλ φζνλ αθνξά ηε λνκηθή αλαγλψξηζε ησλ ςεθηαθψλ 

ππνγξαθψλ θαη δηαπίζηεπζε «παξνρψλ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο» ζηα θξάηε 

κέιε ελδέρεηαη λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ θξαγκφ γηα ηε ρξήζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ· απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, έλα ζαθέο θνηλνηηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα 

εθαξκφδνληαη ζηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο ζα εληζρχζεη ηελ εκπηζηνζχλε 

ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ζα ζπκβάιεη ζηε γεληθή απνδνρή ηνπο· νη 

λνκνζεζίεο ζηα θξάηε κέιε δελ ζα πξέπεη λα εκπνδίδνπλ ηελ ειεχζεξε 

θπθινθνξία αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά· 
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(5) ζα πξέπεη λα πξναρζεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πξντφλησλ 

ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο· ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηεο ζπλζήθεο, ε 

εζσηεξηθή αγνξά πεξηιακβάλεη έλα ρψξν ρσξίο εζσηεξηθά ζχλνξα κέζα ζηνλ 

νπνίν εμαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ· πξέπεη λα 

ηθαλνπνηεζνχλ βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε πξντφληα 

ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο 

εληφο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη γηα ηελ νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο ζηηο 

ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 

3381/94 ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 1994, πεξί θνηλνηηθνχ 

θαζεζηψηνο ειέγρνπ ηεο εμαγσγήο αγαζψλ δηπιήο ρξήζεο θαη ηεο απφθαζεο 

94/942/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 1994, ζρεηηθά κε ηελ 

θνηλή δξάζε πνπ ελεθξίζε απφ ην Ππκβνχιην ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ηεο 

εμαγσγήο αγαζψλ δηπιήο ρξήζεο· 

(6) ε παξνχζα νδεγία δελ ελαξκνλίδεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ φζνλ αθνξά 

ην απφξξεην ησλ πιεξνθνξηψλ φηαλ θαιχπηνληαη απφ εζληθέο δηαηάμεηο πεξί 

δεκφζηαο ηάμεο ή δεκφζηαο αζθάιεηαο· 

(7) ε εζσηεξηθή αγνξά εμαζθαιίδεη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ 

πξνζψπσλ, ε νπνία έρεη σο ζπλέπεηα φηη νη πνιίηεο θαη νη θάηνηθνη ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, έξρνληαλ φιν θαη ζπρλφηεξα αληηκέησπνη κε αξρέο 

θξαηψλ κειψλ δηαθνξεηηθψλ εθείλνπ ζην νπνίν δηακέλνπλ· ε ειεθηξνληθή 

επηθνηλσλία ζα κπνξνχζε λα απνδεηρζεί εμαηξεηηθά ρξήζηκε απφ απηή ηελ 

άπνςε· 

(8) ε ηαρεία ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ν παγθφζκηνο ραξαθηήξαο ηνπ 

Internet επηβάιινπλ πξνζέγγηζε πνπ ζα είλαη αλνηθηή ζε δηάθνξεο 

ηερλνινγίεο θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο αλαγλψξηζεο ηεο γλεζηφηεηαο 

δεδνκέλσλ· 

(9) νη ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

ζπλζήθεο θαη εθαξκνγέο, έρνληαο σο απνηέιεζκα επξχ θάζκα λέσλ 

ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ πνπ ζα ζπλδένληαη κε ή ζα ρξεζηκνπνηνχλ 

ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο· ν νξηζκφο απηψλ ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ζηελ έθδνζε θαη δηαρείξηζε πηζηνπνηεηηθψλ 

αιιά ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ή ζρεηίδνληαη κε ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο, φπσο νη ππεξεζίεο 

θαηαρψξεζεο, νη ππεξεζίεο ραξηνζήκαλζεο, νη ππεξεζίεο θαηαιφγνπ, νη 

ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο ή νη ππεξεζίεο κειεηψλ ζρεηηθά κε ηηο ειεθηξνληθέο 

ππνγξαθέο· 

(10) ε εζσηεξηθή αγνξά επηηξέπεη ζηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο 

ηελ αλάπηπμε ησλ δηαζπλνξηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο απνβιέπνληαο ζηελ 

αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο, πξνζθέξνληαο έηζη ζηνπο 

θαηαλαισηέο θαη ηηο επηρεηξήζεηο λέεο επθαηξίεο αζθαινχο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, αλεμαξηήησο ζπλφξσλ· γηα 

ηελ ηφλσζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο κέζσ αλνηθηψλ δηθηχσλ 
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ζε θνηλνηηθή θιίκαθα, ζα πξέπεη νη πάξνρνη ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο λα είλαη 

ειεχζεξνη λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε· σο 

πξνεγνχκελε έγθξηζε λνείηαη, φρη κφλνλ θάζε άδεηα γηα ηελ νπνία απαηηείηαη 

απφθαζε ησλ εζληθψλ αξρψλ πξνηνχ επηηξαπεί ζηνλ ελδηαθεξφκελν λα 

παξέρεη ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο, αιιά θαη θάζε άιιν κέηξν ηζνδπλάκνπ 

απνηειέζκαηνο· 

(11) νη κεραληζκνί εζεινληηθήο δηαπίζηεπζεο πνπ απνζθνπνχλ ζε βειηησκέλν 

επίπεδν παξνρήο ππεξεζηψλ ελδέρεηαη λα πξνζθέξνπλ ζηνπο παξφρνπο 

ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο ην θαηάιιειν πιαίζην γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ζηα επίπεδα εκπηζηνζχλεο, αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο 

πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ εμειηζζφκελε αγνξά· απηνί νη κεραληζκνί ζα πξέπεη 

λα ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε βέιηηζηεο πξαθηηθήο κεηαμχ ησλ παξφρσλ 

ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο· νη πάξνρνη ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα 

είλαη ειεχζεξνη λα επηιέγνπλ θαη λα επσθεινχληαη απφ ηνπο ελ ιφγσ 

κεραληζκνχο δηαπίζηεπζεο· 

(12) νη ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο κπνξνχλ λα παξέρνληαη είηε απφ δεκφζην 

θνξέα είηε απφ λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν, εθφζνλ είλαη εγθαηεζηεκέλν 

ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην· ηα θξάηε κέιε δελ ζα πξέπεη λα απαγνξεχνπλ 

ζηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο λα ιεηηνπξγνχλ εθηφο ησλ ελ ιφγσ 

κεραληζκψλ εζεινληηθήο δηαπίζηεπζεο· ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη 

κεραληζκνί εζεινληηθήο δηαπίζηεπζεο δελ πεξηνξίδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζηηο 

ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο· 

(13) ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα απνθαζίδνπλ κε πνην ηξφπν ζα 

εμαζθαιίζηνπλ ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο 

νδεγίαο· ε παξνχζα νδεγία δελ απνθιείεη ηε ζέζπηζε ζπζηεκάησλ ειέγρνπ 

βαζηζκέλσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα· ε παξνχζα νδεγία δελ ππνρξεψλεη ηνπο 

παξφρνπο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο λα ππφθεηληαη ζε έιεγρν δπλάκεη ηπρφλ 

κεραληζκψλ πεξί δηαπίζηεπζεο· 

(14) είλαη ζεκαληηθφ λα επξεζεί κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ αλαγθψλ ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ· 

(15) ην παξάξηεκα ΗΗΗ θαιχπηεη απαηηήζεηο γηα αζθαιείο δηαηάμεηο 

δεκηνπξγίαο ππνγξαθψλ νχησο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

πξνεγκέλσλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ· δελ θαιχπηεη νιφθιεξν ην 

πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη δηαηάμεηο απηέο· ε 

ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ππνρξεψλεη ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε 

κέιε λα αλαιάβνπλ ηαρέσο κέηξα γηα ηνλ δηνξηζκφ ησλ θνξέσλ πνπ ζα 

αλαιάβνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζηφηεηαο ησλ αζθαιψλ δηαηάμεσλ 

ππνγξαθήο κε ην παξάξηεκα ΗΗΗ· γηα λα ηθαλνπνηνχληαη απηέο νη αλάγθεο ηεο 

αγνξάο ε αμηνιφγεζε ηεο πηζηφηεηαο πξέπεη λα δηελεξγείηαη έγθαηξα θαη 

απνηειεζκαηηθά· 

(16) ε παξνχζα νδεγία ζπκβάιιεη ζηε ρξήζε θαη λνκηθή αλαγλψξηζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ εληφο ηεο Θνηλφηεηαο· δελ απαηηείηαη θαλνληζηηθφ 
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πιαίζην γηα ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά 

κέζα ζε ζπζηήκαηα πνπ ζηεξίδνληαη ζε εζεινχζηεο ζπκθσλίεο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ κεηαμχ ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ζπκκεηερφλησλ· ζα πξέπεη λα γίλεη 

ζεβαζηή ε ειεπζεξία ησλ κεξψλ λα ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο ηνχο φξνπο θαη 

ηηο πξνυπνζέζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ απνδέρνληαη ειεθηξνληθά 

ππνγεγξακκέλα δεδνκέλα,ζην βαζκφ πνπ ηνχην επηηξέπεηαη απφ ηελ εζληθή 

λνκνζεζία, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεαη ε λνκηθή ηζρχο ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνγξαθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηά ηα δηαζηήκαηα θαζψο θαη ε 

απνδνρή ηνπο σο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζε λνκηθέο δηαδηθαζίεο· 

(17) ε παξνχζα νδεγία δελ απνζθνπεί ζε ελαξκφληζε εζληθσλ θαλφλσλ πνπ 

αθνξνχλ ην ελνρηθφ δίθαην, ηδίσο ηελ θαηάξηηζε θα εθηέιεζε ησλ 

ζπκβάζεσλ ή άιιεο δηαπηζηψζεηο κε ζπκβαηηθνχ ραξαθηήξα ζρεηηθά κε ηηο 

ππνγξαθέο· επνκέλσο, νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνγαθψλ ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

απαηηήζεσλ σο πξνο ηνλ ηχπν δπλάκεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηε 

ζχλαςε ζπκβάζεσλ ή ηνπο θαλφλεο πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηφπν ζχλαςεο κηαο 

ζχκβαζεο· 

(18) ε απνζήθεπζε θαη ε αληηγξαθή δεδνκέλσλ δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο ζα 

κπνξνχζε λα απνηειέζεη απεηιή γηα ηελ λνκηθή ηζρχ ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνγξαθψλ· 

(19) νη ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην δεκφζην ηνκέα ζην 

πιαίζην εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη γηα ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ απηψλ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πνιηηψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ, π.ρ. γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ηε θνξνινγία, ηελ θνηλσληθή 

αζθάιηζε, ηελ πγεία θαη ηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο· 

(20) ε χπαξμε ελαξκνληζκέλσλ θξηηεξίσλ φζνλ αθνξά ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο 

ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ ζα δηαθπιάμεη έλα ζπλεθηηθφ λνκηθφ πιαίζην 

ζε νιφθιεξε ηελ έθηαζε ηεο Θνηλφηεηαο· ζηηο εζληθέο λνκνζεζίεο 

πξνβιέπνληαη δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο γηα ηε λνκηθή ηζρχ ησλ ηδηφρεηξσλ 

ππνγξαθψλ· ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

επηβεβαίσζε ηεο ηαπηφηεηαο πξνζψπνπ πνπ ππνγξάθεη ειεθηξνληθά· νη 

πξνεγκέλεο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο πνπ βαζίδνληαη ζε αλαγλσξηζκέλν 

πηζηνπνηεηηθφ ζηνρεχνπλ πςειφηεξν επίπεδν αζθάιεηαο· νη πξνεγκέλεο 

ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο πνπ βαζίδνληαη ζε αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ 

θαη έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ αζθαιή δηάαμε δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο λνκηθά ηζνδχλακεο πξνο ηδηφρεηξεο ππνγξαθέο 

κφλνλ εθφζνλ πιεξνχληαη νη ελ ιφγσ πξνυπνζέζεηο γηα ηδηφρεηξεο 

ππνγξαθέο· 

(21) σο ζπκβνιή ζηε γεληθή απνδνρή ησλ ειεθηξνληθψλ κεζφδσλ απφδεημεο 

γλεζηφηεηαο πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ σο απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ ζε λνκηθέο δηαδηθαζίεο 

ζε φια ηα θξάηε κέιε· ε λνκηθή αλαγλψξηζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ 
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ζα πξέπεη λα βαζίδεαη ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη λα κε ζπλδέεηαη κε ηελ 

εμνπζηνδφηεζε ηνπ εκπιεθφκελνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο· ν 

θαζνξηζκφο ησλ ηνκέσλ δηθαίνπ ζηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη ε ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ θαη ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ δέπεηαη απφ ην 

εζληθφ δίθαην· ε παξνχζα νδεγία δελ ζίγεη ηελ αξκνδηφηεηα εζληθνχ 

δηθαζηεξίνπ λα απνθαζίδεη σο πξνο ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

νδεγίαο θαη δελ επεξεάδεη εζληθνχο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ ειεχζεξε 

εθηίκεζε απνδείμεσλ απφ ην δηθαζηήξην· 

(22) νη πάξνρνη ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο 

πηζηνπνίεζεο ζην θνηλφ ππάγνληαη ζηνπο εζληθνχο θαλφλεο πεξί επζχλεο· 

(23) γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απαηηνχληαη 

δηαζπλνξηαθέο ξπζκίζεηο κε ηε ζπκκεηνρή ηξίησλ ρσξψλ· πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζζεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε παγθφζκην επίπεδν, ζα κπνξνχζαλ λα 

απνβνχλ ρξήζηκεο ζπκθσλίεο κε ηξίηεο ρψξεο γηα πνιπκεξείο ξπζκίζεηο φζνλ 

αθνξά ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο· 

(24) γηα ηελ ηφλσζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ ρξεζηψλ ζηελ ειεθηξνληθή 

επηθνηλσλία θαη ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην κέζσ ηεο δηαζθάιηζεο ηεο 

εκπηζηνζχλεο ησλ ρξεζηψλ, νη πάξνρνη ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο πξέπεη λα 

ηεξνχλ ηε λνκνζεζία πεξί πξνζηαζηίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ηδησηηθήο 

δσήο· 

(25) δηαηάμεηο πεξί ηεο ρξήζεο ςεπδσλχκσλ ζηα πηζηνπνηεηηθά δελ ζα 

πξέπεη λα εκπνδίδνπλ ηα θξάηε κέιε λα δεηνχλ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο 

ησλ πξνζψπσλ ζχκθσλα κε ην θνηλνηηθφ ή ην εζληθφ δίθαην· 

(26) ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο νδεγίαο πξέπεη λα 

ζεζπηζζνχλ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 1999/468/ΔΘ ηνπ Ππκβνπιηνπ, ηεο 

28εο Ηνπλίνπ 1999, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ άζθεζεο ησλ εθηειεζηηθψλ 

αξκνδηνηήησλ πνπ αλαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή· 

(27) ε Δπηηξνπή ζα επαλεμεηάζεη ηελ παξνχζα νδεγία δχν έηε κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο, κεηαμχ ησλ άιισλ γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ε πξφνδνο ηεο 

ηερλνινγίαο ή νη αιιαγέο ησλ λνκηθψλ ζπλζεθψλ δελ έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

εκπφδηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ε παξνχζα νδεγία· ζα πξέπεη 

λα εμεηάζεη ηηο ζπλέπεηεο ησλ ζπλδεδεκέλσλ ηερληθψλ ηνκέσλ θαη λα 

ππνβάιεη ζρεηηθή έθζεζε ζην Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην θαη ζην Ππκβνχιην· 

(28) ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 ηεο ζπλζήθεο, ν ζηφρνο ηεο δεκηνπξγίαο 

ελαξκνληζκέλνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ 

ππνγξαθψλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

απνηειεζκαηηθά απφ ηα θξάηε κέιε θαη, σο εθ ηνχηνπ, είλαη δπλαηφλ, λα 

επηηεπρζεί θαιχηεξα απφ ηελ Θνηλφηεηα· ε παξνπζα νδεγία δελ ππεξβαίλεη 

ηα αλαγθαία φξηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ελ ιφγσ ζηφρνπ. 

ΔΜΔΓΥΠΑΛ ΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΝΓΖΓΗΑ 
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Άπθπο 1 

Πεδίο εθαπμογήρ 

 Πηφρνο ηεο παξνχζαο νδεγίαο είαλη λα δηεπθνιχλεη ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ θαη λα ζπκβάιεη ζηε λνκηθή αλαγλψξηζή ηνπο. 

Θεζπίδεη λνκηθφ πιαίζην γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο θαη νξηζκέλεο 

ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο. 

Γελ θαιχπηεη πηπρέο πνπ αθνξνχλ ηε ζχλαςε θαη ηελ ηζρχ ζπκβάζεσλ ή 

άιισλ λνκηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ δηέπνληαη απφ απαηηήζεηο σο πξνο ηνλ 

ηχπν δπλάκεη ηνπ εζληθνχ ή ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ θαη δελ ζίγεη θαλφλεο θαη 

πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε εγγξάθσλ νη νπνίνη πεξηέρνληαη ζην 

εζληθφ ή θνηλνηηθφ δίθαην. 

Άπθπο 2 

Οπιζμοί 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο νδεγίαο λννχληαη σο: 

1. ε «ειεθηξνληθή ππνγξαθή»: δεδνκέλα ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηα 

νπνία είλαη ζπλεκκέλα ζε, ή ινγηθά ζρεηηδφκελα κε, άιια ειεθηξνληθά 

δεδνκέλα θαη ηα νπνία ρξεζηκεχνπλ σο κέζνδνο απφδεημεο ηεο 

γλεζηφηεηαο, 

2. «πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή»: ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο εμήο απαηηήζεηο: 

α) ζπλδέεηαη κνλνζήκαληα κε ηνλ ππνγξάθνληα· 

β) είλαη ηθαλή λα ηαπηνπνηήζεη ηνλ ππνγξάθνληα· 

γ) δεκηνπξγείηαη κε κέζα ηα νπνία ν ππνγξάθσλ κπνξεί λα δηαηεξήζεη 

ππφ ηνλ απνθιεηζηηθφ ηνπ έιεγρν, θαη 

δ ζπλδέεηαη κε ηα δεδνκέλα ζηα νπνία αλαθέξεηαη θαηά ηξφπν ψζηε 

λα κπνξεί λα εληνπνηζηεί νπνηαδήπνηε επαθφινπζε αιινίσζε ησλ ελ 

ιφγσ δεδνκέλσλ. 

3. «ππνγξάθσλ»: θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ θαηέρεη δηάηαμε 

δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο θαη ελεξγεί είηε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ είηε εμ 

νλφκαηνο θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ ή θνξέα πνπ αληηπξνζσπεχεη, 

4. «δεδνκέλα δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο»: κνλνζήκαληα δεδνκέλα φπσο 

θψδηθεο ή ηδησηηθά θιεηδηά θξππηνγξαθίαο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ηνλ ππνγξάθνληα γηα ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, 

5. «δηάηαμε δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο»: δηαηεηαγκέλν πιηθφ ή ινγηζκηθφ 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ δεκηνπξγίαο 

ηεο ππνγξαθήο, 

6. «αζθαιήο δηάηαμε δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο»: δηάηαμε δεκηνπξγίαο 

ππνγξαθήο πνπ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗΗ, 

7. «δεδνκέλα δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο»: δεδνκέλα, φπσο θψδηθεο ή 

δεκφζηα θιεηδηά θξππηνγξαθίαο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

επαιήζεπζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, 
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8. «δεδνκέλα επαιήζεπζεο ππνγξαθήο»: δηαηεηαγκέλν πιηθφ ή 

ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ 

επαιήζεπζεο ππνγξαθήο, 

9. «πηζηνπνηεηηθφ»: ειεθηξνληθή βεβαίσζε, ε νπνία ζπλδέεη δεδνκέλα 

επαιήζεπζεο ππνγξαθήο κε έλα άηνκν πνπ επηβεβαηψλεη ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπ, 

10.«αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ»: πηζηνπνηεηηθφ πνπ αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο νξηδφκελεο ζην παξάξηεκα Η απαηηήζεηο θαη εθδίδεηαη απφ πάξνρν 

ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο ν νπνίνο πιεξνί ηηο νξηδφκελεο ζην 

παξάξηεκα ΗΗ απαηηήζεηο, 

11.«πάξνρνο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο»: θνξέαο ή θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν πνπ εθδίδεη πηζηνπνηεηηθά ή παξέρεη άιιεο ππεξεζίεο, 

ζπλαθείο κε ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο, 

12.«πξντφλ ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο»: πιηθφ ή ινγηζκηθφ ή ζπλαθή 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπο, πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε απφ ηνλ πάξνρν 

ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

ππνγξαθήο ή πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία ή 

επαιήζεπζε ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ, 

13.«εζεινληηθή δηαπίζηεπζε»: θάζε άδεηα, ζηελ νπνία νξίδνληαη ηα 

δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πηζηνπνίεζεο θαη ε νπνία ρνξεγείηαη θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο απφ ην δεκφζην ή 

ηδησηηθφ θνξέα ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ απηψλ 

ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζήο 

ηνπο, φηαλ ν πάξνρνο ησλ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο δελ δηθαηνχηαη λα 

αζθεί ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ άδεηα πξνηνχ ιάβεη ηελ 

απφθαζε ηνπ ελ ιφγσ θνξέα. 

 

 

Άπθπο 3 

Ππόζβαζη ζηην αγοπά 

1. Ρα θξάηε κέιε δελ εμαξηνχλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο απφ 

εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζε. 

2. Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ Η , ηα θξάηε κέιε 

δχλαληαη λα δηαηεξνχλ κεραληζκνχο εζεινληηθήο δηαπίζηεπζεο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε βειηησκέλνπ επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηψλ 

πηζηνπνίεζεο. Όιεο νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο ελ ιφγσ 

κεραληζκνχο πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθέο, δηαθαλείο, αλάινγεο θαη 

λα κελ νδεγνχλ ζε δηαθξίζεηο. Ρα θξάηε κέιε δελ κπνξνχλ λα 

πεξηνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ δηαπηζηεπκέλσλ παξφρσλ ππεξεζηψλ 

πηζηνπνίεζεο γηα ιφγνπο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 

παξνχζαο νδεγίαο. 
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3. Θάζε θξάηνο κέινο εμαζθαιίδεη ηελ θαζηέξσζε θαηάιιεινπ 

ζπζηήκαηνο πνπ θαζηζηά δπλαηή ηελ επηηήξεζε ησλ εγθαηεζηεκέλσλ 

ζην έδαθφο ηνπ παξφρσλ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο νη νπνίνη εθδίδνπλ 

γηα ην θνηλφ αλαγλσξηζκέλα πηζηνπνηεηθά. 

4. Ζ ζπκκφξθσζε ησλ αζθαιψλ δηαηάμεσλ δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο 

πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗΗ δηαπηζηψλεηαη απφ ηνπο 

αξκφδηνπο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο πνπ νξίδνπλ ηα θξάηε κέιε. 

Ζ Δπηηξνπή θαζνξίδεη, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 9, 

θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ ηα θξάηε κέιε νξίδνπλ ηνπο θνξείο. 

Ζ ππφ ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ δηαπίζησζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗΗ αλαγλσξίδεηαη απφ φια ηα θξάηε 

κέιε. 

5. Ζ Δπηηξνπή δχλαηαη, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 9, λα 

θαζνξίδεη θαη λα δεκνζηεχεη αξηζκνχο αλαθνξάο γεληθψο 

αλαγλσξηζκέλσλ πξνηχπσλ γηα πξντφληα ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο 

ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ. Ρα θξάηε 

κέιε ηεθκαίξνπλ ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην 

ζηνηρείν ζη) ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗ θαη ζην παξάξηεκα ΗΗΗ, φηαλ έλα 

πξντφλ ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο αληαπνθξίλεηαη ζηα ελ ιφγσ 

πξφηππα. 

6. Ρα θξάηε κέιε θαη ε Δπηηξνπή ζπλεξγάδνληαη γηα λα πξνσζήζνπλ ηελ 

αλάπηπμε θαη ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ επαιήζεπζεο ππνγξαθήο, 

κε βάζε ηηο ζπζηάζεηο γηα ηελ αζθαιή επαιήζεπζε ηεο ππνγξαθήο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξάξηεκα ΗV θαη πξνο φθεινο ηνπ 

θαηαλαισηή. 

7. Ρα θξάηε κέιε δχλαληαη λα εμαξηνχλ ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

ππνγξαθψλ ζην δεκφζην ηνκέα απφ ελδερφκελεο πξφζζεηεο 

απαηηήζεηο. Νη ελ ιφγσ απαηηήζεηο είλαη αληηθεηκεληθέο, δηαθαλείο, 

αλάινγεο θαη δελ νδεγνχλ ζε δηαθξίζεηο, αλαθέξνληαη δε κφλν ζηα 

εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο. Νη απαηηήζεηο 

απηέο δελ πξέπεη λα απνηεινχλ εκπφδην ζηηο δηαζπλνξηαθέο ππεξεζίεο 

γηα ηνπο πνιίηεο. 

Άπθπο 4 

Απσέρ ηηρ εζωηεπικήρ αγοπάρ 

1. Θάζε θξάηνο κέινο εθαξκφδεη ηηο εζληθέο δηαηάμεηο πνπ ζεζπίδεη θαη‟ 

εθαξκνγή ηεο παξνχζαο νδεγίαο γηα παξφρνπο ππεξεζηψλ 

πηζηνπνίεζεο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ επηθξάηεηά ηνπ, θαζψο θαη γηα ηηο 

ππεξεζίεο πνπ απηνί παξέρνπλ. Ρα θξάηε κέιε δελ κπνξνχλ λα 

πεξηνξίζνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ άιιν θξάηνο κέινο ζηνπο ηνκείο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ 

παξνχζα νδεγία. 
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2. Ρα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη ηα πξντφληα ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο 

πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ παξνχζα νδεγία επηηξέπεηαη λα 

θπθινθνξνχλ ειεχζεξα ζηελ εζσηεξηθή αγνξά. 

Άπθπο 5 

Έννομερ ζςνέπειερ ηων ηλεκηπονικών ςπογπαθών 

1. Ρα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη νη πξνεγκέλεο ειεθηξνληθέο 

ππνγξαθέο πνπ βαζίδνληαη ζε αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ θαη νη 

νπνίεο δεκηνπξγνχληαη απφ αζθαιή δηάηαμε δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο: 

α) ηθαλνπνηνχλ ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο ππνγξαθήο ζε ζρέζε κε ηα 

δεδνκέλα ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ κηα ηδηφρεηξε 

ππνγξαθή ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο απηέο ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα 

πνπ θαηαρσξνχληαη επί ράξηνπ, θαη  

β) γίλνληαη δεθηέο σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ζε λνκηθέο δηαδηθαζίεο. 

2. Ρα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη δελ απνξξίπηεηαη ε λνκηθή ηζρχο θαη 

ην παξαδεθηφ κηαο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο σο απνδεηθηηθνχ 

ζηνηρείνπ ζε λνκηθέο δηαδηθαζίεο κφλν ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη: 

- είλαη ππφ κνξθή ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ, ή 

- δελ βαζίδεηαη ζε αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ, ή 

- δελ βαζίδεηαη ζε αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ πνπ εμεδφζε 

απφ δηαπηζηεπκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ή 

- δελ δεκηνπξγείηαη απφ αζθαιή δηάηαμε δεκηνπξγίαο 

ππνγξαθήο. 

 

 

 

Άπθπο 6 

Εςθύνη 

1. Ρα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ ηνπιάρηζηνλ φηη κε ηελ έθδνζε 

πηζηνπνηεηηθνχ σο αλαγλσξηζκέλνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζην θνηλφ ή κε ηελ 

εγγχεζε ηέηνηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζην θνηλφ, πάξνρνο ππεξεζηψλ 

πηζηνπνίεζεο ππέρεη επζχλε γηα ηελ πξνθιεζείζα δεκία έλαληη 

νπνηνπδήπνηε θνξέα ή θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ πν επιφγσο 

βαζίδεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ: 

α φζνλ αθνξά ηελ αθξίβεηα, θαηά ηε ζηηγκή έθδνζήο ηνπ, φισλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ, 

θαζψο θαη ηελ χπαξμε ζην πηζηνπνηεηηθφ φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία 

απαηηνχληαη γηα έλα αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ· 

β) γηα ηε βεβαίσζε φηη, θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, ν 

ππνγξάθσλ πνπ ηαπηνπνηείηαη ζην αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ ήηαλ 

ν θάηνρνο ησλ δεδνκέλσλ δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηα δεδνκέλα επαιήζεπζεο ππνγξαθήο πνπ αλαθέξνληαη ή 

ηαπηνπνηνχληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ· 
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γ) γηα ηε δηαβεβαίσζε φηη ηα δεδνκέλα δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο θαη ηα 

δεδνκέλα επαιήζεπζεο ππνγξαθήο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζπκπιεξσκαηηθά, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ακθφηεξα πξνέξρνληαη απφ 

ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, 

   εθηφο εάλ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο απνδείμεη φηη δελ 

ελήξγεζε ακειψο. 

2. Ρα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ ηνπιάρηζηνλ φηη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ 

πηζηνπνίεζεο πνπ εμέδσζε πηζηνπνηεηηθφ σο αλεγλσξηζκέλν 

πηζηνπνηεηηθφ ζην θνηλφ ππέρεη επζχλε γηα ηε δεκία πνπ πξνμελείηαη 

ζε νηνδήπνηε θνξέα ή θπζηθφ πξφζσπν, πνπ επιφγσο βαζίδεηαη ζην 

πηζηνπνηεηηθφ, ιφγσ παξάιεηςήο ηνπ λα θαηαγξάςεη ηελ αλάθιεζε 

ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, εθηφο εάλ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο 

απνδείμεη φηη δελ ελήξγεζε ακειψο. 

3. Ρα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη έλαο πάξνρνο ππεξεζηψλ 

πηζηνπνίεζεο δχλαηαη λα αλαγξάθεη ζε αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ 

πεξηνξηζκνχο ρξήζεσο απηνχ ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη νη πεξηνξηζκνί απηνί είλαη αλαγλσξίζηκνη γηα ηνπο ηξίηνπο. Ν 

πάξνρνο ππεξεζηψλ πηζηνπνίζεο δελ ππέρεη επζχλε γηα βιάβεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ρξήζε ελφο αλαγλσξηζκέλνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ 

ππεξβαίλεη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αλαγξάθεθαλ ζε απηφ. 

4. Ρα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη έλαο πάξνρνο ππεξεζηψλ 

πηζηνπνίεζεο δχλαηαη λα αλαγξαθεη ζην αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ 

φξηα ζην χςνο ησλ ζπλαιιαγψλ γηα ηηο νπνίεο ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα φξηα απηά είλαη  

αλαγλσξίζηκα γηα ηνπο ηξίηνπο. 

Ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο δελ επζχλεηαη γηα δεκίεο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ ππέξβαζε απηψλ ησλ νξίσλ. 

5. Νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 4 ηζρχνπλ κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

νδεγίαο 93/13/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 13εο Απξηιίνπ 1993, ζρεηηθά 

κε ηηο θαηαρξεζηηθέο ξήηξεο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνληαη κε 

θαηαλαισηέο. 

Άπθπο 7 

Διεθνείρ πηςσέρ 

1. Ρα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζην 

θνηλφ σο αλαγλσξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά απφ πάξνρν ππεξεζηψλ 

πηζηνπνίεζεο, εγθαηεζηεκέλν ζε ηξίηε ρψξα, ζεσξνχληαη λνκηθψο 

ηζνδχλακα κε πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ πάξνρν ππεξεζηψλ 

πηζηνπνίεζεο εγθαηεζηεκέλν ζηελ Θνηλφηεηα εάλ: 

α) ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα νδεγία θαη έρεη δηαπηζηεπζεί δπλάκεη 

εζεινληηθνχ κεραληζκνχ πηζηνπνίεζεο, θαζηεξσκέλνπ ζε θξάηνο 

κέινο, ή  
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β) πάξνρνο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα, 

ν νπνίνο πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα 

νδεγία, εγγπάηαη γηα ην πηζηνπνηεηηθφ, ή 

γ) ην πηζηνπνηεηηθφ παξφρνπ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο αλαγλσξίδεηαη 

δπλάκεη δηκεξνχο ή πνιπκεξνχο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο Θνηλφηεηαο θαη 

ηξίησλ ρσξψλ ή δηεζλψλ νξγαληζκψλ. 

2. Ζ Δπηηξνπή, γηα λα δηεπθνιχλεη ηηο δηαζπλνξηαθέο ππεξεζίεο 

πηζηνπνίεζεο κε ηξίηεο ρψξεο θαη ηελ αλαγλψξηζε πξνεγκέλσλ 

ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ πξνεξρνκέλσλ απφ ηξίηεο ρψξεο, 

δηαηππψλεη πξνηάζεηο γηα ηελ επίηεπμε απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο 

πξνηχπσλ θαη δηεζλψλ ζπκθσληψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ππεξεζίεο 

πηζηνπνίεζεο. Δηδηθφηεξα, φπνπ θξίλεη απαξαίηεην, ππνβάιιεη 

πξνηάζεηο πξνο ην Ππκβνχιην γηα ηελ έθδνζε θαηάιιεισλ εληνιψλ 

δηαπξαγκάηεπζεο δηκεξψλ θαη πνιπκεξψλ ζπκθσληψλ κε ηξίηεο ρψξεο 

θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο. Ρν Ππκβνχιην απνθαζίδεη κε εηδηθή 

πιεηνςεθία. 

Ρα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη δπλάκεη ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ 

ζίγνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Θνηλφηεηαο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ 

δπλάκεη ζρεηηθψλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ. 

 

 

Άπθπο 8 

Πποζηαζία δεδομένων 

1. Ρα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη νη πάξνρνη ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο 

θαη νη εζληθνί θνξείο, αξκφδηνη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ή επνπηεία, 

ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ νδεγία 

95/46/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 24εο 

Νθησβξίνπ 1995, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη 

ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ 

ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. 

2. Ρα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη έλαο πάξνρνο ππεξεζηψλ 

πηζηνπνίεζεο πνπ εθδίδεη πηζηνπνηεηηθά ζην θνηλφ δχλαηαη λα ζπιιέγεη 

δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κφλν απεπζείαο απφ ην πξφζσπν ην 

νπνίν αθνξνχλ, ή κε ηε ξεηή ζπγθαηάζεζή ηνπ, θαη κφλνλ ζην βαζκφ 

πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηνπο ζθνπνχο  έθδνζεο θαη δηαηήξεζεο ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ. Γελ επηηξέπεηαη ζπιινγή ή επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ζθνπνχο ρσξίο ηε ξεηή 

ζπλαίλεζε ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ. 

3. Κε ηελ επηθχιαμε ησλ ελλφκσλ ζπλεπεηψλ ησλ ςεπδσλχκσλ δπλάκεη 

ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, ηα θξάηε κέιε δελ εκπνδίδνπλ ηνπο παξφρνπο 

ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο λα αλαθέξνπλ ζην πηζηνπνηεηηθφ ςεπδψλπκν 

αληί ηνπ νλφκαηνο ηνπ ππνγξάθνληνο. 
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Άπθπο 9 

Η Επιηποπή 

1. Ζ Δπηηξνπή επηθνπξείηαη απφ ηελ «επηηξνπή ειεθηξνληθήο 

ππνγξαθήο», θαινπκέλε εθεμήο «επηηξνπή». 

2. Όηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, εθαξκφδνληαη ηα 

άξζξα 4 θαη 7 ηεο απφθαζεο 1999/468/ΔΘ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο. 

Ζ πεξίνδνο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 3 ηεο 

απφθαζεο 1999/468/ΔΘ είλαη ηξεηο κήλεο. 

3. Ζ επηηξνπή ζεζπίδεη ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηεο. 

Άπθπο 10 

Καθήκονηα ηηρ επιηποπήρ 

Ζ επηηξνπή δηεπθξηλίδεη, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 9 

παξάγξαθνο 2, ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηα παξαξηήκαηα ηεο 

παξνχζαο νδεγίαο, ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 

παξάγξαθνο 4 θαη ηα γεληθψο αλαγλσξηζκέλα πξφηππα γηα πξντφληα 

ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, πνπ θαζνξίζηεθαλ θαη δεκνζηεχηεθαλ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 5. 

Άπθπο 11 

Κοινοποίηζη 

1. Ρα θξάηε κέιε θνηλνπνηνχλ ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηα ινηπά θξάηε κέιε 

ηα αθφινπζα: 

α πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε εζληθά ζπζηήκαηα εζεινληηθήο 

δηαπίζηεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ πξφζζεησλ 

απαηηήζεσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 7· 

β) νλνκαζίεο θαη δηεπζχλζεηο ησλ εζληθψλ θνξέσλ πνπ είλαη αξκφδηνη 

γηα δηαπίζηεπζε θαη επίβιεςε, θαζψο θαη ησλ θνξέσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 4· 

γ) νλνκαζίεο θαη δηεπζχλζεηο φισλ ησλ δηαπηζηεπκέλσλ εζληθψλ 

παξφρσλ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο. 

2. Ρα θξάηε κέιε θνηλνπνηνχλ ην ηαρχηεξα δπλαηφλ ην ζχλνιν ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 1 θαζψο θαη 

ηηο ζρεηηθέο αιιαγέο ηνπο. 

Άπθπο 12 

Επανεξέηαζη 

1. Ζ Δπηηξνπή εμεηάδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη 

ππνβάιιεη ζρεηηθή έθζεζε πξνο ην Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην θαη ην 

Ππκβνχιην, ην αξγφηεξν έσο ηηο 19 Ηνπιίνπ 2003. 

2. Πηελ εμέηαζε εθηηκάηαη, κεηαμχ άιισλ, εάλ ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί 

ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο νδεγίαο ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 

ηερλνινγηθψλ, εκπνξηθψλ θαη λνκνζεηηθψλ εμειίμεσλ. Πηελ έθζεζε 

πεξηιακβάλεηαη ηδίσο αμηφινγεζε, βάζεη ηεο θηεζείζαο εκπεηξίαο, 
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πηπρψλ ηεο ελαξκφληζεο. Ζ έθζεζε ζπλνδεχεηαη, θαηά πεξίπησζε, απφ 

λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο, 

Άπθπο 13 

Εθαπμογή 

1. Ρα θξάηε κέιε ζέηνπλ ζε ηζρχ ηηο αλαγθαίεο λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο 

θαη δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο γηα λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηελ παξνχζα 

νδεγία πξηλ απφ ηηο 19 Ηνπιίνπ 2001. Δλεκεξψλνπλ ακέζσο ηελ 

Δπηηξνπή ζρεηηθά. 

Νη δηαηάμεηο απηέο, φηαλ ζεζπίδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε, αλαθέξνληαη 

ζηελ παξνχζα νδεγία ή ζπλνδεχνληαη απφ ηελ αλαθνξά απηή θαηά 

ηελ επίζεκε δεκνζίεπζή ηνπο. Νη ιεπηνκεξείο δηαηάμεηο ηεο αλαθνξάο 

απηήο θαζνξίδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε. 

2. Ρα θξάηε κέιε αλαθνηλψλνπλ ζηελ Δπηηξνπή ην θείκελν ησλ 

νπζησδψλ δηαηάμεσλ ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ πνπ ζεζπίδνπλ ζηνλ 

ηνκέα πνπ δηέπεηαη απφ ηελ παξνχζα νδεγία. 

Άπθπο 14 

Έναπξη ιζσύορ 

Ζ παξνχζα νδεγία αξρίδεη λα ηζρχεη ηελ εκέξα ηεο δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ. 

Άπθπο 15 

Αποδέκηερ 

Ζ παξνχζα νδεγία απεπζχλεηαη ζηα θξάηε κέιε. 

     Βξπμέιιεο, 13 Γεθεκβξίνπ 1999. 

     Γηα ην Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην 
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16.1.2 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ 150/2001 

 

Ξξνζαξκνγή ζηελ Νδεγία 99/93/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ην θνηλνηηθφ πιαίζην γηα ειεθηξνληθέο 

ππνγξαθέο 

 

Άπθπο 1 

Σκοπόρ και Πεδίο Εθαπμογήρ 

1. Κε ην παξφλ Γηάηαγκα πξνζαξκφδεηαη ε ειιεληθή λνκνζεζία πξνο ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 99/93/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θα ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 1999 «Πρεηηθά κε ην θνηλνηηθφ 

πιαίζην γηα ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο» (EEL 13/19.1.2000) ζην εμήο: 

Νδεγία. 

2. Νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο δελ ζίγνπλ δηαηάμεηο πνπ, 

αλαθνξηθά κε ηε ζχλαςε θαη ηελ ηζρχ ζπκβάζεσλ ή ελ γέλεη ηε 

ζχζηαζε λνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, επηβάιινπλ ηε ρξήζε νξηζκέλνπ 

ηχπνπ, νχηε δηαηάμεηο γηα ηελ απνδεηθηηθή ή άιιε ρξήζε εγγξάθσλ ή 

δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο απαγνξεχεηαη λα δηαθηλνχληαη θαη λα 

θαζίζηαληαη γλσζηά έγγξαθα νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ θαη δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

Άπθπο 2 

Οπιζμοί 

 Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο λννχληαη σο: 1. 

«ειεθηξνληθή ππνγξαθή»: δεδνκέλα ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ηα νπνία 

είλαη ζπλεκκέλα ζε άιια ειεθηξνληθά δεδνκέλα ή ζπζρεηίδνληαη ινγηθά 

κε απηφ θαη ηα νπνία ρξεζηκεχνπλ σο κέζνδνο απφδεημεο ηεο 

γλεζηφηεηαο. 2. «πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή» ή «ςεθηαθή 

ππνγξαθή»: ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ πιεξνί ηνπο εμήο φξνπο: α) 

ζπλδέεηαη κνλνζήκαληα κε ηνλ ππνγξάθνληα, β) είλαη ηθαλή λα θαζνξίζεη 

εηδηθά θαη απνθιεηζηηθά ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληνο, γ) 

δεκηνπξγείηαη κε κέζα ηα νπνία ν ππνγξάθσλ κπνξεί λα δηαηεξήζεη ππφ 

ηνλ απνθιεηζηηθφ ηνπ έιεγρν θαη δ) ζπλδέεηαη κε ηα δεδνκέλα ζηα νπνία 

αλαθέξεηαη θαηά ηξφπν, ψζηε λα κπνξεί λα εληνπηζζεί νπνηαδήπνηε 

κεηαγελέζηεξε αιινίσζε ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ. 3. «ππνγξάθσλ»: 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνπ θαηέρεη δηάηαμε δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο 

θαη ελεξγεί είηε ζην δηθφ ηνπ φλνκα είηε ζην φλνκα άιινπ θπζηθνχ ή 

λνκηθνχ πξνζψπνπ ή θνξέα, 4. «δεδνκέλα δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο»: 

κνλνζήκαληα δεδνκέλα, φπσο θψδηθεο ή ηδησηηθά θιεηδηά θξππηνγξαθίαο, 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ ππνγξάθνληα γηα ηε δεκηνπξγία 

ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο. 5. «δηάηαμε δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο»: 

δηαηεηαγκέλν πιηθφ ή ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή 
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ησλ δεδνκέλσλ δεκηνπξγίαο ηεο ππνγξαθήο. 6. «αζθαιήο δηάηαμε 

δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο»: δηάηαμε δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο, πνπ πιεξνί 

ηνπο φξνπο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗΗ 7. «δεδνκέλα επαιήζεπζεο 

ππνγξαθήο»: δεδνκέλα, φπσο θψδηθεο, ή δεκφζηα θιεηδηά 

θξππηνγξαθίαο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο 

ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο. 8. «δηάηαμε επαιήζεπζεο ππνγξαθήο»: 

δηαηεηαγκέλν πιηθφ ή ινγηζκηθφ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ δεδνκέλσλ επαιήζεπζεο ππνγξαθήο. 9 «πηζηνπνηεηηθφ»: 

ειεθηξνληθή βεβαίσζε, ε νπνία ζπλδέεη δεδνκέλα επαιήζεπζεο 

ππνγξαθήο κε έλα άηνκν θαη επηβεβαηψλεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. 10. 

«αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ»: πηζηνπνηεηηθφ πνπ πιεξνί ηνπο φξνπο 

ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η θαη εθδίδεηαη απφ πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν 

νπνίνο πιεξνί ηνπο νξηδφκελνπο ζην Ξαξάξηεκα ΗΗ φξνπο. 11. «πάξνρνο 

ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο»: θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή άιινο θνξέαο, 

πνπ εθδίδεη πηζηνπνηεηηθά ή παξέρεη άιιεο ππεξεζίεο ζπλαθείο κε ηηο 

ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο. 12 «πξντφλ ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο»: πιηθφ ή 

ινγηζκηθφ ή ζπλαθή ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπο, πνπ πξννξίδνληαη πξνο 

ρξήζε ηνπο απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθνξά 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ή πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ηε δεκηνπξγία ή επαιήζεπζε ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ. 13. 

«εζεινληηθή δηαπίζηεπζε»: θάζε άδεηα δηαπίζηεπζεο ησλ ειεθηξνληθψλ 

δεδνκέλσλ, ζηελ νπνία νξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο, πνπ 

δηέπνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο θαη ε νπνία ρνξεγείηαη 

χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ απφ ηνλ 

θνξέα πνπ πξνβιέπεηαην ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο. 

Άπθπο 3 

Έννομερ ζςνέπειερ ηων ηλεκηπονικών ςπογπαθών 

1. Ζ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ βαζίδεαη ζε αλαγλσξηζκέλν 

πηζηνπνηεηηθφ θαη δεκηνπξγείηαη απφ αζθαιή δηάηαμε δεκηνπξγίαο 

ππνγξαθήο επέρεη ζέζε ηδηφρεηξεο ππνγξαθήο ηφζν ζην νπζηαζηηθφ 

φζν θαη ζην δηθνλνκηθφ δίθαην. 

2. Ζ ηζρχο ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ή ην παξαδεθηφ ηεο σο 

απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ δελ απνθιείεηαη απφ κφλν ηνλ ιφγν φηη δελ 

ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

Άπθπο 4 

Ππόζβαζη ζηην αγοπά – Απσέρ ηηρ εζωηεπικήρ αγοπάρ 

1. Ρα δηαηηζέκελα πξντφληα ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο κπνξεί λα αθνξνχλ 

αζθαιείο δηαηάμεηο ππνγξαθήο ή θαη κε αζθαιείο δηαηάμεηο ζηνλ 

βαζκφ πνπ απηφ δηαηππψλεηαη θαηά ηξφπν απφιπηα ζαθή γηα 

νπνηαλδήπνηε ηξίην κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο. 

2. Ζ ζπκκφξθσζε ησλ αζθαιψλ δηαηάμεσλ δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο 

πξνο ην Ξαξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο δηαπηζηψλεηαη απφ 
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ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Ρειεπηθνηλσληψλ Ραρπδξνκείσλ (ΔΔΡΡ) (άξζξν 3 

ηνπ λ. 2867/2000) ή απφ νξηδφκελνπο απφ απηήλ δεκφζηνπο ή 

ηδησηηθνχο θνξείο. Ζ ΔΔΡΡ θαη νη νξηδφκελνη απφ απηή δεκφζηνη ή 

ηδησηηθνί θνξείο ππνρξενχληαη ζηελ εθαξκνγή ησλ ειαρίζησλ 

θξηηεξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 

6.11.2000 (Δ (2000) 3179 ηειηθφ). Ζ ζπκκφξθσζε ησλ πξντφλησλ 

ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο πξνο αλαγλσξηζκέλα πξφηππα απνηειεί 

ηεθκήξην ζπκκφξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην ζεκείν 

(ζη) ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ θαη ζην Ξαξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ παξφληνο. 

3. Ρα παξερφκελα πηζηνπνηεηηθά επαιήζεπζεο νξίδνπλ ξεηά, θαηά ηξφπν 

εχθνια αληηιεπηφ απφ κε εηδηθφ ηξίην, αλ πξφθεηηαη γηα 

αλαγλσξηζκέλα ή κε αλαγλσξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά. 

4. Κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, γηα ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο δελ 

απαηηείηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο ζηνπο παξφρνπο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. 

5. Ξξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί βειηησκέλν επίπεδν παξνρήο ππεξεζηψλ 

πηζηνπνίεζεο, παξέρεηαη απφ ηελ ΔΔΡΡ ή νξηδφκελνπο απφ απηήλ 

δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο, χζηεξα απφ έγγξαθε αίηεζε ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, εζεινληηθή 

δηαπίζηεπζε. Κε ηελ εζεινληηθή δηαπίζηεπζε απνλέκνληαη δηθαηψκαηα 

θαη επηβάιινληαη ππνρξεψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηειψλ, ζηνλ 

πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο. Νη πξνυπνζέζεηο εζεινληηθήο 

δηαπίζηεπζεο πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθέο, δηαθαλείο, αλάινγεο κε 

ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ θαη λα κελ νδεγνχλ ζε δηαθξίζεηο. Ζ ΔΔΡΡ 

δελ κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηνλ αξηζκφ ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ 

πηζηνπνίζεο, πνπ επηζπκνχλ ηε δηαπίζηεπζή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

6. Νη δηαπηζηεπκέλνη ή κε, πάξνρνη ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, πνπ 

πιεξνχλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ ηνπ παξφληνο, 

εθδίδνπλ αλαγλσξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά γηα ην θνηλφ. 

7. Νη πάξνρνη ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο νθείινπλ ηδηαίηεξα λα κεξηκλνχλ 

γηα ηελ απφ κέξνπο ηνπο ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ αληαγσληζκνχ, γηα ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ, γηα ηελ πλεπκαηηθή 

θαη βηνκεραληθή ηδηνθηεζία θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή. 

8. Ζ ΔΔΡΡ έρεη ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ 

Διιάδα παξφρσλ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, θαζψο θαη ησλ ζχκθσλα 

κε ηηο παξαγξάθνπο 5 θαη 2 ηνπ παξφληνο θνξέσλ δηαπίζηεπζεο θαη 

ειέγρνπ ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ ππνγξαθψλ πξνο ην παξάξηεκα ΗΗΗ. 

9. Πε πεξίπησζε πνπ πάξνρνο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο ελεξγεί σο 

δηαπηζηεπκέλνο πάξνρνο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ρσξίο λα είλαη, ε 

ΔΔΡΡ επηβάιιεη πξφζηηκν απφ εμήληα ρηιηάδεο (60.000) έσο ηξηαθφζηεο 

ρηιηάδεο (300.000) Δπξψ. 
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Άπθπο 5 

Διεθνείρ πηςσέρ 

1. Ζ πξνζθνξά ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο 

απφ πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ 

Διιάδα δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε ειιεληθή λνκνζεζία. 

2. πεξεζίεο πηζηνπνίεζεο ζηνπο θαιππηφκελνπο απφ ηε λνκνζεζία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ηνκείο, εθφζνλ 

πξνέξρνληαη απφ άιιε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζπλεπάγνληαη 

ηηο ίδηεο έλλνκεο ζπλέπεηεο κε ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο, 

πνπ παξέξρνληαη απφ πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Διιάδα. 

3. Ξξντφληα ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, ηα νπνία ζπλάδνπλ κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζπλεπάγνληαη ηηο ίδηεο 

έλλνκεο ζπλέπεηεο κε ηα αληίζηνηρα πξντφληα ειεθηξνληθήο 

ππνγξαθήο, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ Διιάδα. Ηδηαίηεξα, ε 

δηαπίζησζε ζπκκφξθσζεο πξνο ηελ θείκελε λνκνζεζία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αθνξά πξνυπνζέζεηο γηα αζθαιείο δηαηάμεηο 

δεκηνπξγίαο ηεο ππνγξαθήο απφ θνξέα ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ε 

δηαπίζησζε απηή ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία θξάηνπο κέινπο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, έρεη άκεζε ηζρχ θαη ζηελ Διιάδα. 

4. Ρα αλαγλσξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά, πνπ εθδίδνληαη ζην θνηλφ απφ 

πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε 

ρψξα εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, είλαη λνκηθψο ηζνδχλακα κε ηα 

εθδηδφκελα απφ πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο εγθαηεζηεκέλν ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, εθφζνλ: α) ν πάξνρνο απηφο πιεξνί ηνπο φξνπο 

ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο θαη έρεη δηαπηζηεπζεί εζεινληηθψο ζε 

θξάηνο – κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο β) γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

πηζηνπνηεηηθφ έρεη εγγπεζεί πάξνρνο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε θξάηνο – κέινο θαη πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ 

παξφληνο Γηαηάγκαηνο. γ) ην αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ ηνπ 

παξφρνπ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο αλαγλσξίδεηαη βάζεη δηκεξνχο ή 

πνιπκεξνχο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηξίησλ 

ρσξψλ ή δηεζλψλ νξγαληζκψλ. 

 

Άπθπο 6 

Εςθύνη ηων παπόσων πιζηοποίηζηρ 

1. Ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, δηαπηζηεπκέλνο ή κε, πνπ εθδίδεη 

αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ ζην θνηλφ ή εγγπάηαη γηα ηελ αθξίβεηα 

ηέηνηνπ πεξηζηαηηθνχ, επζχλεηαη έλαληη νπνηνπδήπνηε θνξέα ή 

θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα ηε δεκία πνπ πξνθιήζεθε ζε βάξνο 

ηνπ επεηδή ην πξφζσπν απηφ εχινγα βαζίζηεθε ζην πηζηνπνηεηηθφ, 

φζνλ αθνξά: α) ηελ αθξίβεηα, θαηά ηε ζηηγκή ηεο έθδνζήο ηνπ, φισλ 
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ησλ πιεξνθνξηψλ πν πεξηέρνληαη ζην αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ, 

θαζψο θαη ηελ χπαξμε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

έθδνζή ηνπ. β) ηε δηαβεβαίσζε φηη ν ππνγξάθσλ, ε ηαπηφηεηα ηνπ 

νπνίνπ βεβαηψλεηαη ζην αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ, θαηά ηε ζηηγκή 

ηεο έθδνζήο ηνπ, θαηείρε δεδνκέλα δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο, πνπ 

αληηζηνηρνχζαλ ζηα αλαθεξφκελα ή θαζνξηδφκελα ζην πηζηνπνηεηηθφ 

δεδνκέλα επαιήζεπζεο ηεο ππνγξαθήο. γ) ηε δηαβεβαίσζε φηη 

ακθφηεξα ηα δεδνκέλα δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο θαη επαιήζεπζεο 

ππνγξαθήο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά, εθφζνλ 

πξνέξρνληαη απφ πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο. 

2. Ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο επζχλεηαη επίζεο, αλ παξαιείςεη 

λα θαηαγξάςεη ηελ αλάθιεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 

3. Πε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ν πάξνρνο δελ επζχλεηαη, αλ 

απνδείμεη φηη δελ ηνλ βαξχλεη πηαίζκα. 

4. Πην αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ δχλαληαη λα αλαγξάθνληαη, απφ ηνλ 

πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο,  πεξηνξηζκνί ρξήζεο απηνχ, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη νη πεξηνξηζκνί ηίζεληαη θαηά ηξφπν, ν νπνίνο είλα 

αλαγλσξίζηκνο απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην. Π΄απηή ηελ πεξίπησζε ν 

πάξνρνο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο δελ επζχλεηαη γηα ηε δεκία πνπ 

πξνθχπηεη απ΄ιν ηελ ππέξβαζε ησλ αλαθεξφκελσλ πεξηνξηζκψλ θαηά 

ηε ρξήζε ηνπ αλαγλσξηζκέλνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 

5. Πην αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ δχλαληαη λα αλαγξάθνληαη, απφ ηνλ 

πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, φξηα γηα ην χςνο ησλ ζπλαιιαγψλ, 

γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα φξηα απηά ηίζεληαη θαηά ηξφπν αλαγλσξίζηκν 

απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην. Πηελ πεξίπησζε απηήλ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ 

πηζηνπνίεζεο δελ επζχλεηαη γηα ηε δεκία πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ 

ππέξβαζε ησλ νξίσλ απηψλ. 

6. Ρα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ ηζρχνπλ κε 

ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.2251/1994 (Α΄191) φπσο ηζρχεη 

γηα ηελ πξνζηαζία θαηαλαισηψλ θαη ηδηαίηεξα γηα ηηο θαηαρξεζηηθέο 

ξήηξεο ησλ ζπκβάζεσλ, πνπ ζπλάπηνληαη κε θαηαλαισηέο. 

 

Άπθπο 7 

Πποζηαζία δεδομένων 

1. Νη πάξνρνη ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ε ΔΔΡΡ θαη νη θνξείο ηνπ άξζξνπ 

4 ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.2472/1997 (Α΄50) θαη ηνπ Λ.2774/1999 (Α΄287) γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ αηφκπνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα. 

2. Δηδηθφηεξα ν πάξνρνο ησλ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο πνπ εθδίδεη 

πηζηνπνηεηηθφ, δχλαηαη λα ζπγθεληξψλεη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 
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ραξαθηήξα γηα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ κφλν απεπζείαο απφ ην 

ελδηαθεξφκελν πξφζσπν ή θαηφπηλ ξεηήο ζπγθαηάζεζήο ηνπ θαη κφλν 

ζην βαζκφ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ έθδνζε θαη δηαηήξεζε ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ. Ζ ζπιινγή ή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα γηα άιινπο ζθνπνχο απαγνξεχεηαη, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε 

ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πξνζψπνπ. 

3. Δπηηξέπεηαη ζηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο λα αλαγξάθνπλ 

ζην αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ ςεπδψλπκν αληί ηνπ νλφκαηνο ηνπ 

ππνγξάθνληνο. 

Άπθπο 8 

Κοινοποίηζη 

1. Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσληψλ ηνπ πνπξγείνπ Κεηαθνξψλ θαη 

Δπηθνηλσληψλ ελεκεξψλεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην ηαρχηεξν 

δπλαηφλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

παξφληνο. 

2. Ζ ΔΔΡΡ ελεκεξψλεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηηο επσλπκίε θαη ηηο 

δηεπζχλζεηο φισλ ησλ δηαπηζηεπκέλσλ εζληθψλ παξφρσλ ππεξεζηψλ 

πηζηνπνίεζεο. 

3. Ρπρφλ αιιαγέο ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ αλαθνηλψλνληαη ην 

ηαρχηεξν δπλαηφλ ζηελ Δπηηξνπή απφ ηα αλσηέξσ φξγαλα. 

Άπθπο 9 

Παπαπηήμαηα 

Απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο ηα παξαθάησ Ξαξαξηήκαηα 

Η, ΗΗ, ΗΗΗ θαη IV. 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η. Όξνη ηζρχνληεο γηα αλαγλσξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά. 

Ρα αλαγλσξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: α) έλδεημε 

φηη ην πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη σο αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ, β) ηα 

ζηνηρεία αλαγλψξηζεο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο θαη ην 

θξάηνο, ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνο, γ) ην φλνκα ηνπ ππνγξάθνληνο 

ή ςεπδψλπκν πνπ αλαγλσξίδεηαη σο ςεπδψλπκν, δ) πξφβιεςε εηδηθνχ 

ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ ππνγξάθνληνο, πνπ ζα πεξηιεθζεί εθφζνλ είλαη 

ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην 

πηζηνπνηεηηθφ, ε) δεδνκέλα επαιήζεπζεο ππνγξαθήο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

δεδνκέλα δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ππνγξάθνληνο, 

ζη) έλδεημε ηεο έλαξμεο θαη ηνπ ηέινπο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ, δ) ηνλ θσδηθφ ηαπηνπνίεζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, ε) ηελ 

πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ηνπ παξφρνπ ησλ ππεξεζηψλ 

πηζηνπνίεζεο πνπ ην εθδίδεη, ζ) ηπρφλ πεξηνξηζκνχο ηνπ πεδίνπ ρξήζεο 

ηνπ πίζηνπνηεηηθνχ θαη η) ηπρφλ φξηα ζην χςνο ησλ ζπλαιιαγψλ γηα ηηο 

νπνίεο ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ. Όξνη ηζρχνληεο γηα παξφρνπο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο 

πνπ εθδίδνπλ αλαγλσξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά. 
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Νη πάξνρνη ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο πξέπεη: α) λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

απαξαίηεηε αμηνπηζηία γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ζχκθσλα 

κε ηα εθάζηνηε ηζρχνληα θξηηήξηα, β) λα δηαζθαιίδνπλ ηελ παξνρή 

αζθαιψλ θαη άκεζσλ ππεξεζηψλ θαηαιφγνπ θαη αλάθιεζεο, γ) λα 

δηαζθαιίδνπλ φηη ε εκεξνκελία θαη ν ρξφλνο έθδνζεο ή αλάθιεζεο 

πηζηνπνηεηηθνχ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί επαθξηβψο, δ) λα πξνβαίλνπλ, κε 

θαηάιιεια κέζα θαη ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην, ζε επαιήζεπζε ηεο 

ηαπηφηεηαο θαη ελδερνκέλσο ηπρφλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αηφκνπ 

ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ έρεη εθδνζεί αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ, ε) λα 

απαζρνινχλ πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη ηελ θαηάξηηζε, ηελ εκπεηξία θαη ηα 

πξνζφληα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, ηδίσο 

ηθαλφηεηα ζε δηαρεηξηζηηθφ επίπεδν, ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία ζηηο 

ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο θαη εμνηθείσζε κε ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο 

αζθάιεηαο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηάιιειεο δηνηθεηηθέο θαη 

δηαρεηξηζηηθέο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο λα αληηζηνηρνχλ πξνο αλαγλσξηζκέλα 

πξφηππα, ζη) λα ρξεζηκνπνηνχλ αμηφπηζηα ζπζηήκαηα θαη πξντφληα ηα 

νπνία πξνζηαηεχνληαη έλαληη ηξνπνπνίεζεο θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ 

ηερληθήθαη θξππηνγξαθηθή αζθάιεηα ησλ δηεξγαζηψλ πηζηνπνίεζεο νη 

νπνίεο ππνζηεξίδνληαη απφ απηά, δ) λα ιακβάλνπλ κέηξα έλαληη ηεο 

πιαζηνγξάθεζεο πηζηνπνηεηηθψλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν πάξνρνο 

πηζηνπνίεζεο παξάγεη δεδνκέλα δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο λα εγγπψληαη 

ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεξγαζίαο παξαγσγήο 

ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ, ε) λα δηαζέηνπλ επαξθείο ρξεκαηηθνχο πφξνπο 

ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 

νδεγία, ηδίσο γηα ηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο δεκηψλ, ζ) λα θαηαγξάθνπλ 

ην ζχλνιν ησλ ζπλαθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ έλα αλαγλσξηζκέλν 

πηζηνπνηεηηθφ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηάληα (30) εηψλ, ηδίσο γηα ηελ 

παξνρή απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πηζηνπνίεζεο ζε λνκηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ 

θαηαγξαθή απηή δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ειεθηξνληθά κέζα, η) λα 

κελ απνζεθεχνπλ ή αληηγξάθνπλ δεδνκέλα δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο ηνπ 

αηφκνπ πξνο ην νπνίν ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο παξέζρε 

ππεξεζίεο δηαρείξηζεο θιεηδηψλ, ηα) πξηλ ζπλάςνπλ ζπκβαηηθή ζρέζε κε 

πξφζσπν πνπ δεηεί πηζηνπνηεηηθφ απφ απηνχο γηα λα θαηνρπξψζεη ηελ 

ειεθηξνληθή ηνπ ππνγξαθή, λα ην ελεκεξψλνπλ κε αλζεθηηθά κέζα 

επηθνηλσλίαο ζρεηηθά κε ηνπο αθξηβείο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδερνκέλσλ 

πεξηνξηζκψλ ηεο ρξήζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, ηεο χπαξμεο κεραληζκνχ 

εζεινληηθήο δηαπίζηεπζεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ππνβνιήο παξαπφλσλ θαη 

επίιπζεο δηαθνξψλ. Νη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο δχλαληαη λα 

δηαβηβάδνληαη ειεθηξνληθψο, πξέπεη λα παξέρνληαη εγγξάθσο, ζε εχθνια 

θαηαιεπηή γιψζζα. Πρεηηθά κε απνζπάζκαηα ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ 

θαζίζηαληαη επίζεο πξνζηηά θαηφπηλ αηηήκαηνο ηξίησλ, νη νπνίνη 
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βαζίδνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ απηφ, ηβ) λα ρξεζηκνπνηνχλ αμηφπηζηα 

ζπζηήκαηα γηα ηελ απνζήθεπζε πηζηνπνηεηηθψλ ζε επαιεζεχζηκε κνξθή, 

νχησο ψζηε: - κφλν αξκφδηνη λα κπνξνχλ λα δηελεξγνχλ εηζαγσγέο θαη 

ηξνπνπνηήζεηο, - λα κπνξεί λα ειέγρεηαη ε γλεζηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ, 

- λα είλαη δπλαηή ε θνηλφρξεζηε αλάθηεζε πηζηνπνηεηηθψλ κφλνλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο εθείλεο  γηα ηηο νπνίεο έρνπλ δνζεί ε ζπγθαηάζεζε ηνπ 

θαηφρνπ θαη – νη ηπρφλ ηερληθέο αιιαγέο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηηο ελ 

ιφγσ απαηηήζεηο αζθαιείαο λα γίλνληαη εκθαλψο αληηιεπηέο απφ ηνλ 

ρεηξηζηή. 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ. Γηαζθάιηζε αμηνπηζηίαο ηεο δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο. 

1. Νη αζθαιείο δηαηάμεηο δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο πξέπεη, κέζσ 

ελδεδεηγκέλσλ ηερληθψλ θαη δηαδηθαζηηθψλ κέζσλ, λα δηαζθαιίδνπλ 

ηνπιάρηζηνλ φηη: α) ηα δεδνκέλα δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξνο παξαγσγή ππνγξαθψλ απαληνχλ θαη‟ νπζία, κφλν 

κία θνξά θαη φηη ην απφξξεην είλαη δηαζθαιηζκέλν, β) ηα δεδνκέλα 

δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνο παξαγσγή 

ππνγξαθψλ δελ κπνξνχλ, κε εχινγε βεβαηφηεηα, λα αληιεζνχλ απφ 

αιινχ θαη φηη ε ππνγξαθή πξνζηαηεχεηαη απφ πιαζηνγξαθία κε ηα κέζα 

ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, γ) ηα δεδνκέλα δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξνο παξαγσγή ππνγξαθψλ κπνξνχλ λα 

πξνζηαηεχνληαη απνηειεζκαηηθά απφ ηνλ λφκηκν ππνγξάθνληα θαηά ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο απφ ηξίηνπο. 

2. Νη αζθαιείο δηαηάμεηο δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο δελ κεηαβάιινπλ ηα 

πξνο ππνγξαθή δεδνκέλα νχηε εκπνδίδνπλ ηελ ππνβνιή ησλ δεδνκέλσλ 

απηψλ ζηνλ ππνγξάθνληα πξηλ απφ ηε δηαδηθαζία ππνγξαθήο. 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV.  Ππζηάζεηο γηα ηελ αζθαιή επαιήζεπζε ηεο ππνγξαθήο. 

Θαηά ηε δηαδηθαζία επαιήζεπζεο ηεο ππνγξαθήο ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεαη κε εχινγε βεβαηφηεηα φηη: α) ηα δεδνκέλα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξνο επαιήζεπζε ηεο ππνγξαθήο αληηζηνηρνχλ ζηα 

δεδνκέλα πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ επαιεζεχνληα, β) ε ππνγξαθή 

επαιεζεχεηαη κε αμηνπηζηία θαη φηη ην απνηέιεζκα ηεο επαιήζεπζεο 

εκθαλίδεηαη κε νξζφ ηξφπν, γ) ν επαιεζεχσλ κπνξεί ελδερνκέλσο λα 

νξίζεη κε βεβαηφηεηα ηα πεξηερφκελα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ππνγξάθνληαη, 

δ) ε γλεζηφηεηα θαη ε εγθπξφηεηα ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ απαηηείηαη θαηά 

ηε ζηηγκή ηεο επαιήζεπζεο ηεο ππνγξαθήο έρνπλ ειεγρζεί κε αμηνπηζηία, 

ε) ην απνηέιεζκα ηεο επαιήζεπζεο φπσο θαη ε ηαπηφηεηα ηνπ 

ππνγξάθνληνο εκθαλίδνληαη κε ηνλ νξζφ ηξφπν, ζη) ε ρξεζηκνπνίεζε 

ςεπδσλχκνπ δειψλεηαη εκθαλψο θαη δ) κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ηπρφλ 

ηξνπνπνηήζεηο απηφκελεο ηεο αζθάιεηαο. 
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Άπθπο 10 

Έναπξη ιζσύορ 

 Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. Πηνλ πνπξγφ Κεηαθνξψλ θαη 

Δπηθνηλσληψλ αλαζέηνπκε ηε δεκνζίεπζε θαη εθηέιεζε ηνπ παξφληνο 

Γηαηάγκαηνο. 
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