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2                                 ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

Ζ Οδεγία 99/93/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ  ζρεηηθά κε ην θνηλνηηθφ πιαίζην γηα 
ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο   θαη ην Π.Γ. 150/2001 ην νπνίν ελαξκφληζε ην εζληθφ καο δίθαην κε ηελ 
παξαπάλσ Οδεγία, εμνκνηψλεη απ επζείαο ηηο  πξνεγκέλεο ειεθηξνληθέο (ή ςεθηαθέο) 
ππνγξαθέο   κε ηηο ηδηφρεηξεο ππνγξαθέο. Οη   πξνεγκέλεο ειεθηξνληθέο (ή ςεθηαθέο) ππνγξαθέο 
θαη ηα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά ηαπηνπνίεζεο, πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία ηεο 
αζχκκεηξεο θξππηνγξαθίαο κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ απζεληηθφηεηα (authentication) θαη 
ηελ αθεξαηφηεηα (integrity) ησλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ, ηελ ηαπηνπνίεζε (identification) ησλ 
ζπλαιιαζζφκελσλ  ηε λνκηθή δέζκεπζε ηνπ ππνγξάθνληα ή αιιηψο ηελ κε απνθήξπμε (non 
repudiation) ηεο ζπλαιιαγήο ελψ, παξάιιεια, κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ αμηφπηζηε ιχζε θαη ζην 
δήηεκα ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο (confidentiality) ησλ δεδνκέλσλ θαηά ηελ δηαθίλεζε ή/θαη ηελ 
αξρεηνζέηεζή ηνπο. Ζ ηερλνινγία ηεο αζχκκεηξεο θξππηνγξαθίαο, βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ 
καζεκαηηθψλ αιγνξίζκσλ (π.ρ. RSA, DSA, θ.ά.), παξάγεη ηπραία δεχγε θξππηνγξαθηθψλ 
θιεηδηψλ (ςεθηαθά δεδνκέλα) ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ δχν ζεκαληηθέο ηδηφηεηεο: ην θαζέλα 
θιεηδί θξππηνγξαθεί ςεθηαθά δεδνκέλα ηα νπνία κπνξνχλ λα απνθξππηνγξαθεζνχλ κφλν απφ 
ην άιιν (ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπ) θιεηδί, θαη δελ είλαη δπλαηφ, κε ηηο παξνχζεο δπλαηφηεηεο ηεο 
ηερλνινγίαο, λα ζπκπεξάλεη θαλείο ή λα αλαδεκηνπξγήζεη ην έλα θιεηδί φηαλ γλσξίδεη ην άιιν. 

Παξφια απηά δηαηεξείηαη αθέξαηα ε αλάγθε, -ηδίσο ζε αλνηθηέο εθαξκνγέο κε 
πνιιαπινχο ή αθφκε θαη άγλσζηνπο απνδέθηεο-, γηα ηελ χπαξμε κηαο Έκπηζηεο Σξίηεο 
Οληφηεηαο πνπ νλνκάδεηαη Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο (ΠΤΠ) ε νπνία, επηπιένλ, 
πηζηνπνηεί πξνο νπνηνδήπνηε ηξίην απνδέθηε κηαο ςεθηαθήο ππνγξαθήο. Χο ειεθηξνληθά 
πηζηνπνηεηηθά, κε ηελ επξεία έλλνηα, λννχληαη φια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή θαη ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη είηε απηφκαηα είηε κε πξσηνβνπιία ελφο 
ζπλαιιαζζφκελνπ θαηά ηελ δηελέξγεηα κηαο ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο. πλήζσο φκσο ν φξνο 
αλαθέξεηαη εηδηθφηεξα ζηα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά ηαπηνπνίεζεο ή Πηζηνπνηεηηθά Γεκνζίνπ 
Κιεηδηνχ (Public Key Certificates) ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ πξνεγκέλσλ 
ειεθηξνληθψλ (ή ςεθηαθψλ) ππνγξαθψλ. Σα πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ηππνπνηεκέλεο 
ειεθηξνληθέο βεβαηψζεηο πνπ εθδίδνληαη θαη ππνγξάθνληαη ειεθηξνληθά απφ έλαλ ΠΤΠ κε ζθνπφ 
λα πηζηνπνηήζνπλ ηελ θαηνρή ζπγθεθξηκέλνπ δεχγνπο (αζχκκεηξσλ) θξππηνγξαθηθψλ θιεηδηψλ . 

                                                       ABSTRACT  

 The Directive 99/93/EC of the European Parliament   on the Community framework for electronic 
signatures   and Presidential Decree 150/2001 which aligned our national legislation with this 
Directive , treats directly the  advanced electronic (or digital) signatures   as handwritten 
signatures.  The  advanced electronic (or digital) signatures   and   digital certificates identity   , 
based on modern technology   asymmetric cryptography     can guarantee the authentication and 
integrity of data, identification  of transacting the legal commitment of the signatory or otherwise 
non-repudiation  of the transaction while they can offer a credible alternative and the issue of 
confidentiality  of data in the handling and storage.  The technology of asymmetric cryptography, 
based on specific mathematical  algorithms (eg. RSA, DSA, etc.), generates random 
cryptographic key pairs (digital data) which are characterized by two important properties:  each 
key to encrypt digital data that can be decrypted only the other (complementary) key, and  is not 
possible with current technology capabilities, to conclude or  recreate a key when you know each 
other.  

 Still intact are necessary  especially with multiple applications open or  even unknown 
recipients, on the existence of a  trusted third party entities   called   Certification Service Provider 
which also attests to any third recipient of a digital signature.  The term electronic certificates, in 
the broadest sense, means all the evidence found in electronic format and are created either 
automatically or initiated by a trader when conducting an online transaction.  But usually the term 
refers specifically to digital identity certificates or Public Key Certificate   which support the 
operation of   advanced electronic   (or digital  ) signatures.  These certificates are standard 
electronic certificates issued and signed electronically by a Certification Service Provider  in order 
to certify the possession of this pair (asymmetric) cryptographic keys . 
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3                                  ΕΙΑΓΨΓΗ 

Αλνηρηά δίθηπα φπσο ην Internet ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επξχηαηε θιίκαθα σο βάζε επηθνηλσλίαο ζε 
δηεζλέο επίπεδν. Αλνηρηά θαη ζπλεπψο πξνζηηά, επηηξέπνπλ γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή 
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε ηεο γεο κε πνιχ ρακειφ θφζηνο. Δπίζεο ηα 
αλνηρηά δίθηπα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ νξγάλσζε δεκφζησλ ππεξεζηψλ ( π.ρ θνξνινγηθή 
δήισζε ειεθηξνληθά), ελψ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκβάινπλ ζην παγθφζκην ειεθηξνληθφ 
εκπφξην αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Χζηφζν νη παξαπάλσ εμειίμεηο ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο 
ζπλνδεχνληαη απφ ηνπο αθφινπζνπο θηλδχλνπο: ηα κελχκαηα κπνξνχλ λα παξαπνηεζνχλ, ην 
θχξνο ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί, ε ζπιινγή ησλ πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ κπνξεί λα γίλεη θαηά ηξφπν παξάλνκν. Γηα ην ιφγν απηφ ε αληαιιαγή ζεκαληηθψλ 
ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ γίλεηαη ζπλήζσο κφλν κέζσ ησλ ιεγφκελσλ θιεηζηψλ δηθηχσλ, φπνπ ηα 
κέξε ζπλδένληαη ζπκβαηηθά θαη κεηαμχ απηψλ ππάξρεη ακνηβαία εκπηζηνζχλε. Σν κνληέιν απηφ 
δελ κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζε αλνηρηά δίθηπα, δηφηη απνπζηάδνπλ ηέηνηεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεξψλ. 
Σν απνηέιεζκα ινηπφλ είλαη φηη ε πξφθιεζε θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη 
ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο δελ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζην κέγηζην βαζκφ. 

Ζ δηελέξγεηα νινθιεξσκέλσλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ κέζα απφ ηα ζχγρξνλα αλνηθηά 
δίθηπα επηθνηλσληψλ, -φπσο είλαη ην Ηnternet θαη ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο-, πξνζθέξεη 
ζεκαληηθά νθέιε ζηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο, φπσο ηαρχηεηα θαη επειημία ζηηο ζπλαιιαγέο θαη 
πξνεγκέλεο δπλαηφηεηεο απηφκαηεο δηαρείξηζήο ηνπο Παξφια απηά, ε πξνψζεζε θαη ε καδηθή 
απνδνρή νινθιεξσκέλσλ ειεθηξνληθψλ κεζφδσλ (ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε θπζηθή 
παξνπζία ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ) γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ζεκαληηθψλ θαζεκεξηλψλ ζπλαιιαγψλ 
ζηνπο βαζηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο (δηνίθεζε, εκπφξην, ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, θ.ι.π.), 
εμαθνινπζεί λα αλαπηχζζεηαη ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην επξσπατθφ θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ 
κε αξθεηέο επηθπιάμεηο. Έηζη, ηα έληππα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ 
απφδεημε κηαο ζπλαιιαγήο (π.ρ. ελππφγξαθα ηδησηηθά έγγξαθα, επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα 
ηαπηνηήησλ, ζθξαγηζκέλνη θάθεινη, ζεσξεκέλα ηηκνιφγηα, θ.ιπ.) απνηεινχλ ηα θχξηα απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία κηαο ζπλαιιαγήο. Ζ πιήξεο αληηθαηάζηαζή ηνπο κε αληίζηνηρα ςεθηαθά δεδνκέλα πνπ 
επηηξέπνπλ νινθιεξσκέλεο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, πξνυπνζέηεη ηελ ρξήζε αζθαιψλ θαη 
ηερληθψο αμηφπηζησλ κεζφδσλ πηζηνπνίεζεο ηεο πξνέιεπζεο θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ 
δεδνκέλσλ θαη θπξίσο απνδείμεσλ γηα ηελ κε απνθήξπμε ηεο ζπλαιιαγήο. 

πλεπψο γηα κηα σθέιηκε ρξήζε ησλ πξνζθεξφκελσλ κέζσ αλνηρηψλ δηθηχσλ 
επθαηξηψλ εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο είλαη απαξαίηεην έλα αζθαιέο θαη αμηφπηζην ειεθηξνληθφ 
πεξηβάιινλ. Ζ ηερλνινγηθή εμέιημε ησλ θξππηνγξαθηθψλ κεζφδσλ ζεσξείηαη ζεκαληηθφ εξγαιείν 
γηα ηελ εμαζθάιηζε ζηγνπξηάο θαη εκπηζηνζχλεο ζηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία. Γχν ζεκαληηθέο 
εθαξκνγέο είλαη νη ςεθηαθέο ππνγξαθέο θαη ε θξππηνγξαθία. Οη ςεθηαθέο ππνγξαθέο κπνξνχλ 
λα ζπκβάινπλ ζηελ απφδεημε ηεο πξνέιεπζεο ησλ δεδνκέλσλ (πηζηνπνίεζε) θαη λα 
επηβεβαηψζνπλ θαηά πφζν ηα δεδνκέλα έρνπλ ππνζηεί αιινίσζε ή φρη (αθεξαηφηεηα). Ζ 
θξππηνγξαθία ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο επηθνηλσλίαο θαηά ηξφπν 
εκπηζηεπηηθφ. Απνθιίλνπζεο λνκηθέο θαη ηερληθέο πξνζεγγίζεηο ζα δεκηνπξγνχζαλ έλα ζεκαληηθφ 
εκπφδην γηα ηελ αγνξά ηνπ Ηnternet θαη ζα παξαθψιπαλ ηελ εμέιημε λέσλ νηθνλνκηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ζπλαξηψκελσλ κε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, Έηζη απφ λσξίο δηαπηζηψζεθε ε 
επηηαθηηθή αλάγθε γηα έλα θνηλφ θνηλνηηθφ πιαίζην γηα ηελ εμαζθάιηζε αζθάιεηαο θαη 
εκπηζηνζχλεο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαζψο θαη γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο 
ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ηνπ Ηnternet. Γηα ην ιφγν φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε δελ ζα κπνξνχζε λα 
έρεη έλα δηάζπαξην θαλνληζηηθφ πιαίζην ζε έλα πεδίν ηφζν δσηηθφ γηα ηελ νηθνλνκία ςεθίζηεθε 
ζηηο 13.12.1999 ε νδεγία 1999/93/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά 
κε ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο. 

Ζ αλάπηπμε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-commerce) κέζσ αλνηθηψλ 
δηθηχσλ πξνυπνζέηεη ηελ ηφλσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ 
κεξψλ, ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε θαη ηε γλεζηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζπλαιιαγήο ηνπο. Οη 
ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο, εθαξκνγή ησλ πιένλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή   Βαιαρέαο Παλαγηψηεο 

Ζιεθηξνληθή θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ  

Φεθηαθέο ππνγξαθέο 
 

7 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, επηηεινχλ αμηφπηζηα ηηο ιεηηνπξγίεο απηέο εθφζνλ πιεξνχλ 
ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πςειήο αζθάιεηαο θαη πηζηνπνηνχληαη απφ αλεμάξηεηα ηξίηα 
πξφζσπα. Ζ Οδεγία 99/93/ΔΚ δηακνξθψλεη ην θνηλνηηθφ πιαίζην αλαγλψξηζεο ησλ 
ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ πξνβιέπνληαο ελδειερείο ξπζκίζεηο ηερληθνχ πεξηερνκέλνπ θαη 
πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε ειεθηξνληθή ππνγξαθή εμνκνηνχηαη κε ηελ ηδηφρεηξε, ηφζν απφ 
πιεπξάο νπζηαζηηθνχ φζν θαη δηθνλνκηθνχ δηθαίνπ. Ζ πξφζθαηε ζρεηηθή ξχζκηζε ηνπ Έιιελα 
λνκνζέηε (ΠΓ 150/2001) πεξηιακβάλεη αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο αλαθνξηθά κε ηα αλαγλσξηδφκελα 
είδε ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ, ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο θαη ηε δηεζλή αλαγλψξηζή ηνπο, θαζψο θαη 
κε ηε ιεηηνπξγία, επζχλε θαη επνπηεία ησλ Παξφρσλ Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο. 

Οη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο έρνπλ γλσξίζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεξάζηηα αλάπηπμε ζε 
παγθφζκηα θιίκαθα, ράξε ζηελ ηαρεία ηερλνινγηθή πξφνδν θαη ηελ αικαηψδε δηάδνζε ηνπ 
Γηαδηθηχνπ (Internet). Γηεζλείο κειέηεο έρνπλ πξνβιέςεη, κάιηζηα, ζεκαληηθά κεγαιχηεξε άλζεζε 
ηα ακέζσο πξνζερή έηε, ππνγξακκίδνληαο ηελ αλαγθαία πξνυπφζεζε λα ππάξμεη πεξηζζφηεξε 
αζθάιεηα θαη εκπηζηνζχλε ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο απφ ηα ειεθηξνληθψο 
ζπλαιιαζζφκελα κέξε. 

Δχινγεο θαίλνληαη, επνκέλσο, νη πξσηνβνπιίεο πνπ ιακβάλνπλ ηα πεξηζζφηεξα 
αλεπηπγκέλα θξάηε γηα ηε ζέζπηζε λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ 
ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ πνπ, φπσο αλαπηχζζεηαη δηεμνδηθά θαησηέξσ , παξέρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα απφδεημεο ηεο γλεζηφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζπλαιιαγψλ. ηα πιαίζηα απηά, ε 
Δπξσπατθή Έλσζε πηνζέηεζε έπεηηα απφ λνκνπαξαζθεπαζηηθή δηαδηθαζία δηάξθεηαο δπφκηζε 
εηψλ, ε νπνία έιαβε ππφςε ηεο ηηο πιένλ ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο 
απφςεηο ησλ νξγάλσλ ηεο Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ, ηελ Οδεγία 99/93 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ην θνηλνηηθφ πιαίζην γηα ηηο ειεθηξνληθέο 
ππνγξαθέο . Αλαιχνληαο ηε ξχζκηζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 150/2001 ην νπνίν 
ελζσκαηψλεη ηε ξχζκηζε ηεο Οδεγίαο ζην ειιεληθφ δίθαην, ε παξνχζα κειέηε νξηνζεηεί θαηαξρήλ, 
ηελ έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο θαη εμεηδηθεχεη ηηο δηάθνξεο κνξθέο ππφ ηηο νπνίεο 
αλακέλεηαη λα εκθαληζηεί ζην ζπλαιιαθηηθφ πεδίν. ηε ζπλέρεηα, αλαπηχζζεηαη ε έλλνηα, νη 
ππνρξεψζεηο θαη ε επζχλε ησλ Παξφρσλ Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο, πνπ πξνβιέπεηαη λα 
δηαδξακαηίζνπλ εμαηξεηηθά ζπνπδαίν ξφιν ζηα πιαίζηα ηεο λέαο ξχζκηζεο. ε ηειηθφ επίπεδν 
παξνπζηάδνληαη, αληηπαξαβάιινληαη θαη εληάζζνληαη ζην ηζρχνλ ζχζηεκα ηνπ αζηηθνχ θαη 
δηθνλνκηθνχ δηθαίνπ καο ηα είδε ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λέα 
λνκνζεζία, θαζψο θαη δηαηππψλνληαη ζπλνιηθά παξαηεξήζεηο θαη θξηηηθά ζρφιηα αλαθνξηθά κε 
ηελ εθαξκνγή ηεο. 

4  ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ   ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ  ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ   

4.1  Διαδίκτυο  

Σν 1957 ε πξψελ ΔΓ εθηνμεχεη ζην δηάζηεκα ηνλ πξψην ηερλεηφ γήηλν δνξπθφξν, ηνλ 
πνχηληθ. Χο απάληεζε, νη ΖΠΑ ηδξχνπλ ηελ ππεξεζία εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ARPA 
(Advanced Research Projects Agency) κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 
ηερλνινγίαο γηα ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο. Ζ Πνιεκηθή Αεξνπνξία ησλ ΖΠΑ αλαζέηεη ζηνλ Paul 
Baran , ζηέιερνο ηεο θπβεξλεηηθήο ππεξεζίαο Rand Corporation, λα θάλεη κηα κειέηε γηα ηνλ 
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε ε Αεξνπνξία λα δηαηεξήζεη ηνλ έιεγρν ησλ βιεκάησλ θαη 
ησλ βνκβαξδηζηηθψλ αεξνπιάλσλ ηεο κεηά απφ ππξεληθή επίζεζε. Ο Paul Baran ην1962 
πξνηείλεη ηε  δεκηνπξγία δηθηχνπ Ζ/Τ, ελψ ην  1969 ε ακεξηθαληθή εηαηξία ζπκβνχισλ ΒΒΝ 
πξνηείλεη ην Network Control Protocol σο πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ελφο 
δηθηχνπ. Έηζη, δεκηνπξγείηαη ην δίθηπν ARPANET (Advanced Research Projects Agency 
Network), ην νπνίν πεξηειάκβαλε ηέζζεξηο θφκβνπο: ηα παλεπηζηήκηα ηεο Γηνχηα, ηεο άληα 
Μπάξκπαξα, ηνπ Λνο Άληδειεο θαη ην Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ ηνπ ηξάηθνξλη. Σν 1972 
δεκηνπξγείηαη ην πξψην πξφγξακκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ απφ ηνλ Ray Tomlinson θαη ην 
1973 κηα νκάδα επηζηεκφλσλ, θαζνδεγνχκελε απφ ηνλ Vinton Cerf ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ 
ηάλθνξλη θαη ηνλ Robert Kahn, κέινο ηεο ARPA, μεθηλά έλα εξεπλεηηθφ πξφγξακκα 
επηδηψθνληαο λα δηεξεπλήζεη πηζαλέο λέεο ηερληθέο θαη ηερλνινγίεο γηα ηε ζχλδεζε δηθηχσλ 
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Ζ/Τ κεηαμχ ηνπο. Ο ζηφρνο ήηαλ λα αλαπηπρζνχλ εθείλα ηα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο πνπ ζα 
επέηξεπαλ ζηνπο δηθηπσκέλνπο Ζ/Τ λα επηθνηλσλνχλ. Απηφ ην πξφγξακκα νλνκάζηεθε 
Internetting θαη ην ζχζηεκα ησλ δηθηχσλ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα έγηλε γλσζηφ σο 
Internet, ε πξψηε θνξά πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απηφο ν φξνο. Σν ζχζηεκα ησλ πξσηνθφιισλ 
πνπ αλαπηχρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο έγηλε γλσζηφ σο 
TCP/IP, απφ ηα δχν αξρηθά πξσηφθνιια πνπ αλαπηχρζεθαλ, δειαδή ην πξσηφθνιιν ειέγρνπ 
κεηάδνζεο (TCP) θαη ην πξσηφθνιιν Γηαδηθηχνπ (IP) ( Kristula,   The   History   of  the   Internet,   
2001,   ζηελ   ειεθηξνληθή   δηεχζπλζε http://www.davesite.com/ webstation/net-history.html ) . 

Πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα, φηαλ ην Internet έπαςε λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα 
ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο θαη ε ρξήζε ηνπ επηηξάπεθε ζην επξχ θνηλφ, πνιινί πίζηεςαλ φηη ην 
δίθηπν δελ απνηειεί παξά κία απαζρφιεζε γηα έθεβνπο θαη παζηαζκέλνπο ηερληθνχο 
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Σειεπηαία πνιχο ιφγνο γίλεηαη γηα ηα δίθηπα, ηα νπνία 
αλαπηχζζνληαη ηαρχηαηα θαη απνηεινχλ ηε βάζε εθαξκνγήο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Σα πεδία 
ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο ζπκβάιινπλ ζηε δηάδνζε ηνπ δηαδηθηχνπ σο ελφο αλνηθηνχ δηθηχνπ. 
ην δηαδίθηπν κπνξεί θαζέλαο λα απνιακβάλεη ειεχζεξε πξφζβαζε θαη κε ειάρηζηεο 
δηαηππψζεηο, λα θαξπψλεηαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ (Καξάθσζηαο , Γίθαην & Internet- Ννκηθά 
δεηήκαηα ηνπ δηαδηθηχνπ, άθθνπιαο Αζήλα 2003, 2ε έθδνζε , ζει. 3-4). 

Δίλαη ινηπφλ πξνθαλέο φηη ην δηαδίθηπν έρεη εηζβάιιεη ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή. 
Πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο εμειίζζνληαη κέζσ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ Απφ ην ζχλνιν ησλ 
ζχγρξνλσλ εθαξκνγψλ ζεκεηψλνπκε ελδεηθηηθά ηελ επηθνηλσλία, ηελ ελεκέξσζε, ηηο 
ζπλαιιαγέο (Ηγγιεδάθεο Ησάλλεο,   Σν   λνκηθφ   πιαίζην   ηνπ   ειεθηξνληθνχ   εκπνξίνπ, 
άθθνπιαο Αζήλα - Θεζζαινλίθε 2003, ζει.25-29). Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη επξεία θαη ε 
εμάπισζή ηνπ ξαγδαία. Οη δε ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ είλαη θπξίσο ην world wide web, ην 
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ελψ αλακέλεηαη ζην κέιινλ λα δεκηνπξγεζνχλ   επηπξφζζεηεο 
θαηλνηφκεο εθαξκνγέο κε θηιηθφηεξε πξνζέγγηζε απφ ην ρξήζηε ( Καξάθσζηαο, ν.π , ζει. 
8-10). 

4.2  ύγχρονες συναλλαγές 

Κνηλή δηαπίζησζε απνηειεί ε ηδηαίηεξε ψζεζε πνπ δφζεθε απφ ην δηαδίθηπν ζηηο ζχγρξνλεο 
ζπλαιιαγέο. Σν πξνζβάζηκν ζε φινπο δίθηπν ηνπ Internet παξέρεη κία ηδαληθή βάζε γηα 
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ζε παγθφζκηα βάζε, νη νπνίεο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν κεηαμχ 
επηρεηξήζεσλ αιιά πεξηιακβάλνπλ θαη απεπζείαο ζπλαιιαγέο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη 
θαηαλαισηψλ Απηφ επέδξαζε θαηαιπηηθά ζηε δηακφξθσζε θαη δηάδνζή ηνπο (Takach  , 
Internet Law: Dynamics, Themes and Skill Sets, The  Canadian Business Law Journal, Volume 
32 ,1999, 1). Ζ άλζεζε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 
νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ε δηαδηθαζία απηή είλαη ζρεδφλ αλέμνδε, ηαρχηαηε θαη 
αζθαιήο γηα ηνπο ζπλαιιαζζνκέλνπο. 

Δίλαη δε ζαθέο φηη κε ηελ εγθαζίδξπζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο ε ζπλαιιαθηηθή ζρέζε έρεη 
μεπεξάζεη ηα φπνηα εκπφδηα γεσγξαθηθά κε παξάιιειε αλάπηπμε πηπρψλ θαη δπλαηνηήησλ 
άγλσζησλ έσο ζήκεξα φπσο γηα παξάδεηγκα ε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ε θαη’επέθηαζε 
άκεζε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηε δηαθίλεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Δπξχηεξα νη 
δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο είλαη απηέο νη νπνίεο ζπληεινχληαη ζηα πιαίζηα ηεο ππνδνκήο ηνπ 
δηαδηθηχνπ, έζησ θαη κε δηάθνξεο εθαξκνγέο. Οη δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο, σο ε πην ζχγρξνλε 
ηερλνινγηθή έθθξαζε ησλ ζπλαιιαγψλ, εθθξάδνπλ ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, αιιά θαη ηελ 
ηάζε ηνπ κέιινληνο. Ζ παγθφζκηα νηθνλνκία κεηαθηλείηαη πιένλ απφ κία θαηεμνρήλ 
κεηαβηνκεραληθή νηθνλνκία ησλ ππεξεζηψλ ζε κία ςεθηαθή νηθνλνκία, πνπ αλήθεη ζηελ 
θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο (Αξηζηέα ηλαληψηε-Μαξνχδε, Ησάλλεο Γ. Φαξζαξψηαο, 
Ζιεθηξνληθή ηξαπεδηθή , άθθνπιαο 2005 ,ζει.75). 

Πξνθεηκέλνπ ε ηερλνινγία ηεο επηθνηλσλίαο λα αληαπνθξίλεηαη επαξθψο ζηηο 
ζεκεξηλέο ζπλαιιαθηηθέο αλάγθεο, γίλεηαη γεληθά απνδεθηφ φηη πξέπεη λα παξέρεη ζηνπο 
ζπλαιιαζζφκελνπο ηηο παξαθάησ ηέζζεξηο ηδηφηεηεο : 

 Να πηζηνπνηεί ηελ απζεληηθφηεηα (authentication) ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θάζε 
ζπλαιιαζζνκέλνπ. 

http://www.davesite.com/%20webstation/net-history.html
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 Να δηαθπιάζζεη ηελ αθεξαηφηεηα (integrity), δειαδή ην αλαιινίσην ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ηνπ κελχκαηνο. 

 Να εμαζθαιίδεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα (confidentiality), δειαδή, ηελ πξνζηαζία ηνπ  
απνζηειιφκελνπ κελχκαηνο απφ  ηελ πξφζβαζε  ζε απηφ κε εμνπζηνδνηεκέλσλ  πξνζψπσλ . 

 Να εμαζθαιίδεη ηε κε απνπνίεζε (non-repudiation) επζχλεο, δειαδή ηελ αλππαξμία 
δπλαηφηεηαο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε κηα ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή κεξψλ λα αξλεζνχλ εθ ησλ 
πζηέξσλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζπλαιιαγή απηή ( Υξηζηνδνχινπ, Ζιεθηξνληθά έγγξαθα θαη 
ειεθηξνληθή δηθαηνπξαμία κεηά ηηο λέεο θνηλνηηθέο ξπζκίζεηο, άθθνπιαο 2001, ζει. 11). 

4.3     Η σύγχρονη οικονομική διάσταση 

Ζ ψζεζε ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ζε παγθφζκηα δηάζηαζε είλαη θπξίσο πξντφλ ηνπ 
δηαδηθηχνπ ( Γεσξγηάδεο Γ., Ζ ζχλαςε ζπκβάζεσο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, άθθνπιαο Αζήλα 
Κνκνηελή 2003, ζει.17-20). Βαζηθφο ιφγνο απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη θαη ε δηάρπζε ηεο 
πιεξνθφξεζεο ησλ θαηαλαισηψλ - ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ  ( Φνχλε - Ενξκπά, Γήισζε 
βνπιήζεσο κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Έληαμε  ζην  ζχζηεκα  ηνπ  Α.Κ.  -   Γπλαηφηεηεο  
αθχξσζεο,   άθθνπιαο Θεζζαινλίθε 1988 , ζει.4-5). Δμάιινπ, ν ξφινο πνπ έρεη αλαιάβεη ην 
Internet δελ πεξηθιείεηαη κφλν ζηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο, αιιά θαη ζηελ πξνεηνηκαζία 
ηεο. Ζ ελεκέξσζε απνηειεί πξφγνλν κηαο ζπλαιιαγήο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 
αθξνγσληαίν ιίζν ζηελ επηζθξάγηζή ηεο. Δλψ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε δηαδηθηπαθή 
ζπλαιιαγή  δχλαηαη λα εθπιεξσζεί κφλν δηα κέζσ ηεο ππνδνκήο απηήο ( Γεινχθα - Ηγγιέζε, 
Ννκηθά Θέκαηα Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ, άθθνπιαο Αζήλα Κνκνηελή 2005, ζει. 25). Δλ 
πξνθεηκέλσ, ν ιφγνο γηα ηηο ζπλαιιαγέο κε απεπζείαο ζχλδεζεο (off  line) θαη ηηο ζπλαιιαγέο 
απεπζείαο ζχλδεζεο (on line) κε ην Internet. Οη πξψηεο παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο κε ηηο 
ζπκβάζεηο απφ απφζηαζε κε ηε ρξήζε ηειεθψλνπ, ηαρπδξνκείνπ ή άιισλ ηερληθψλ. Οη on line 
ζπλαιιαγέο απνηεινχλ κηα λέα ζπλαιιαθηηθή κνξθή, ε νπνία ζε φιν ηεο ην θάζκα δηαθξίλεηαη 
γηα ηε ζπκβνιή ηεο δηαδηθηπαθήο ππνδνκήο. (Οδεγία 2000/31/ΔΚ). ε θάζε πεξίπησζε ε 
ςεθηαθή νηθνλνκία αξρίδεη λα απνδίδεη ζε έλα παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, φπνπ ζηνηρεία, 
φπσο ν απμεκέλνο αληαγσληζκφο θαη ε ξνή πιεξνθνξηψλ, θαηαιχνπλ ηνπο θξαγκνχο ηεο 
νηθνλνκίαο θαη ζρεκαηίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο λέαο αγνξάο. 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην πξνζθέξεη ζηνλ θαηαλαισηή κηα ζεηξά πιενλεθηεκάησλ ζε 
ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν αγνξάο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο είλαη ην 
ρακειφηεξν θφζηνο ησλ αγνξψλ θαη ε ηαρχηεξε νινθιήξσζε ησλ ζπλαιιαγψλ, 
πιενλεθηήκαηα πνπ νθείινληαη ζηελ ακεζφηεξε επηθνηλσλία πνπ επηηπγράλεηαη κεηαμχ 
πξνκεζεπηή θαη θαηαλαισηή θαη ζηε κείσζε ηνπ ξφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα. Δπηπιένλ, 
ην ειεθηξνληθφ εκπφξην εμαζθαιίδεη ζηνλ θαηαλαισηή άλεζε θαηά ηηο αγνξέο ηνπ, 
πξνζθέξνληαο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα έρεη απφ ην ζπίηη ηνπ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο θαη αγαζά 
πξνεξρφκελα απφ θάζε πεξηνρή ηνπ πιαλήηε φπσο ειεθηξνληθή κεηαθνξά θεθαιαίσλ, νη 
ειεθηξνληθέο αγνξαπσιεζίεο κεηνρψλ ειεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί,   ε  δηαθήκηζε  θαη 
πξνψζεζε πξντφλησλ (Καξαδεκεηξίνπ Κνζκάο, Ζιεθηξνληθέο ππνγξαθέο: πξνβιήκαηα θαη 
ζθέςεηο κε αθνξκή ην Π.Γ. 150/2001. Αξκ. 2002, ζει. 1535 ). 

Πξνθεηκέλνπ φκσο νη ειεθηξνληθά ζπλαιιαζζφκελνη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
νινθιεξψλνπλ απξφζθνπηα ηηο εκπνξηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο, απαηηείηαη ε ζπλδξνκή ησλ 
παξαθάησ πξνυπνζέζεσλ: 

 Να  ππάξρεη  έλα  ζχγρξνλν  ηειεπηθνηλσληαθφ  δίθηπν,  πξάγκα  πνπ επηβάιιεη ηνλ 
εθζπγρξνληζκφ ησλ πθηζηακέλσλ εζληθψλ δηθηχσλ αιιά θαη ηε δεκηνπξγία ελφο  ζχγρξνλνπ 
παγθφζκηνπ δηθηχνπ, ην νπνίν ζα επηηξέπεη ηελ ηαρεία   κεηάδνζε   ησλ   δεδνκέλσλ  θαη  ησλ    
εθαξκνγψλ,   φπσο  ε ηειεταηξηθή. 

 Να πξνζθέξνληαη ζηνλ θαηαλαισηή ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο ζε πξνζηηή  ηηκή. 
Γηα ην ιφγν απηφ απαξαίηεηε είλαη ε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ησλ  ηειεπηθνηλσληψλ, ψζηε λα 
απμεζεί ν αληαγσληζκφο θαη λα ππνρσξήζεη ην θφζηνο πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν.  

 Να  δηαηεξεί  θάζε δξαζηεξηνπνηνχκελε   ζην  ειεθηξνληθφ   εκπφξην επηρείξεζε 
ηζηνζειίδα, ε νπνία ζα είλαη ιεηηνπξγηθή θαη  ελεκεξσκέλε( ηδεξφπνπινο, Δηζαγσγή ζην 
δίθαην ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, 2000, ζει. 17 -18). 
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ηηο  ηξαπεδηθέο  ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηείηαη  κηα  επαλάζηαζε.  Ζ ειεθηξνληθή 
κεηαθνξά θεθαιαίσλ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ πιαλήηε είλαη πιένλ εθηθηή  ζε ιίγα 
δεπηεξφιεπηα.  Με εθαξκνγέο φπσο ην electronic banking,  νη ηξαπεδηθνί πειάηεο έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα δηαβηβάδνπλ ειεθηξνληθά εληνιέο ρξέσζεο ή πίζησζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπο, 
λα παξαθνινπζνχλ ηελ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπο ζε θάζε κέξνο ηνπ   πιαλήηε,   λα   
δεηνχλ   ηελ   έθδνζε   εγγπεηηθψλ   επηζηνιψλ,   λα   εμνθινχλ ινγαξηαζκνχο   πηζησηηθψλ    
θαξηψλ  θαη  λα ελεκεξψλνληαη γηα ηηο  ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο. Ζ αζθάιεηα ζηηο ειεθηξνληθέο 
ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο θαη ε επθνιία ζηε ρξήζε πνπ έρεη επηηεπρζεί είλαη ν βαζηθφηεξνο πα-
ξάγσλ επηηπρίαο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζηηο θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο. Ζ παξαδνζηαθή 
ηξάπεδα ρσξίδεηαη ζε θέληξα παξαγσγήο θαη θέληξα δηαλνκήο ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ, θαη κε 
ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ε επηζπκεηή εμεηδίθεπζε. 

Οη πεξηζζφηεξεο εκπνξηθέο ηξάπεδεο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα βαζηθψλ 
ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ Internet φπσο ε κεηαθνξά ρξεκαηηθψλ πνζψλ 
κεηαμχ ινγαξηαζκψλ, ε πιεξσκή ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθειείαο θαη πηζησηηθψλ θαξηψλ, ε 
παξαθνινχζεζε ηεο θίλεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ, ε θαηάζεζε αίηεζεο γηα πηζησηηθή θάξηα ή 
δάλεην, ε αλαιπηηθή ελεκέξσζε γηα πξνζθεξφκελα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, αιιά θαη ε 
δηεμαγσγή δηάθνξσλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ, ρνξήγεζε δάλεηνπ κέζσ ηνπ Internet ή 
παξνρή θαηαζεηηθψλ πξντφλησλ. Σα πξνζθεξφκελα κε ειεθηξνληθφ ηξφπν ηξαπεδηθά 
πξντφληα «επηδνηνχληαη» απφ ηηο ηξάπεδεο, θαζψο ηα επηηφθηα ηνπο είλαη θαιχηεξα απφ απηά 
πνπ πξνζθέξνληαη ζηα θαηαζηήκαηα. Δηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηα θαηαζεηηθά πξντφληα, ηα 
δηαηηζέκελα απνθιεηζηηθά πξνο ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ, έρνπλ πςειφηεξν επηηφθην ζε 
ζρέζε κε ηα πξνζθεξφκελα απφ ηα ηξαπεδηθά γθηζέ. Αληίζηνηρα ηα δάλεηα κέζσ Internet έρνπλ 
ρακειφηεξν επηηφθην. Οη ηξάπεδεο κε ηηο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο κεηψλνπλ 
ζεκαληηθά ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηνπο θαη είλαη ζε ζέζε λα ηηκνινγνχλ θαη λα πσινχλ 
θζελφηεξα θαη πην θεξδνθφξα ηα πξντφληα ηνπο. Τπνινγίδεηαη φηη κηα ηξαπεδηθή ζπλαιιαγή 
θνζηίδεη ζηηο ηξάπεδεο ηέζζεξηο έσο πέληε θνξέο αθξηβφηεξα φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ 
παξαδνζηαθνχ δηθηχνπ απφ φ,ηη κέζσ ηνπ Internet. ε γεληθέο γξακκέο ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα 
κηαο ειεθηξνληθήο ηξάπεδαο ππνινγίδνληαη πεξίπνπ ζην κηζφ απηψλ κηαο ζπκβαηηθήο 
ηξάπεδαο. Σν φθεινο φζσλ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο είλαη θπξίσο ην 
γεγνλφο φηη κπνξνχλ κε κεγαιχηεξε άλεζε λα θάλνπλ ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο 24 ψξεο ην 
24σξν(ηλαληψηε-Μαξνχδε Αξηζηέα, Φαξζαξψηαο Ησάλλεο, Ζιεθηξνληθή ηξαπεδηθή , 
άθθνπιαο 2005 ,ζει.139). 

5  ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΙ  

5.1 Ηλεκτρονικά μέσα και δικαιοπραξίες 

Ζ έλλνηα ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ δελ ζα ήηαλ εχζηνρν λα πεξηνξηζηεί κε ηελ ηξέρνπζα 
ηερλνινγηθή αλάπηπμε ζε εμέιημε. Ωζηφζν, ζα κπνξνχζε λα δνζεί έλαο πεξηγξαθηθφο νξηζκφο, 
ψζηε λα γίλνπλ αληηιεπηά ηα κέζα απηά. ην πιαίζην απηφ, κπνξνχλ λα παξαηεζνχλ ελδεηθηηθά 
σο ειεθηξνληθά κέζα φια ηα επηηεχγκαηα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηηο ειεθηξνληθέο 
ππεξεζίεο θαη ηηο ππνζηεξίδνπλ πεξαηηέξσ. Οπζηαζηηθά απηά είλαη πξνγξάκκαηα ηα νπνία 
ιεηηνπξγνχλ κε βάζε εηδηθφ software θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην δηαδίθηπν. Δλψ δε 
ζεκεηψλεηαη θαη ην λνκνζεηηθφ ελδηαθέξνλ ηεο Δ.Δ. γηα ηε ρξήζε ησλ κέζσλ απηψλ, 
παξάδεηγκα ζεζκνζέηεζήο ηνπο απνηειεί θαη ε αλαθνξά πνπ γίλεηαη ζηελ Οδεγία 
2001/115/ΔΚ  γηα ηελ δηαβίβαζε ηηκνινγίσλ κε ειεθηξνληθά κέζα.Δληνπίδεηαη ινηπφλ άκεζε 
ζρέζε κεηαμχ ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο θαη ππεξεζηψλ. Έηζη, κηα ζεηξά πξντφλησλ θαη 
ππεξεζηψλ δηαθξίλνληαη σο πξνο ην θνηλφ ηερλνινγηθφ ηνπο επίπεδν. ε θάζε πεξίπησζε, 
θχξην ξφιν δηαδξακαηίδεη ην επίπεδν ηεο ηερλνινγίαο θαη δεπηεξεχνληα ηα κέζα πνπ 
ιεηηνπξγνχλ ζε απηφ ην επίπεδν( Υάλνο Αληψληνο, Γίθαην  θαη  ηερλνινγηθή   εμέιημε   ζηελ  
θνηλσλία  ησλ πιεξνθνξηψλ - Με παξάδεηγκα ην δηνηθεηηθφ δίθαην – ΔΔΝ, 2000 ,ζει. 7). 

     Ζ ζχγρξνλε ηερλνινγία θαζηζηά δπλαηή ηελ θαηάξηηζε δηθαηνπξαμηψλ θαη κε 
ειεθηξνληθά κέζα. κσο θαη σο πξνο ηελ εθηέιεζε ηεο δηθαηνπξαμίαο κπνξεί λα ιερζεί φηη, 
αλάινγα κε ην αληηθείκελν, κπνξεί επίζεο λα εθηειείηαη απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθά κέζα. 
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Πξφθεηηαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε κεηαβίβαζε άπισλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, 
φπσο ε αγνξά ινγηζκηθνχ, νη ρξεκαηνπηζησηηθέο ζπλαιιαγέο θ.α.. Ζ ζπλάξηεζε ηεο ρξήζεο 
ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ κηαο δηθαηνπξαμίαο ηελ πξνζδηνξίδνπλ 
πεξαηηέξσ. Δδψ γίλεηαη ε δηάθξηζε ησλ δηθαηνπξαμηψλ ζε δηθαηνπξαμίεο απεπζείαο ζχλδεζεο 
θαη κε απεπζείαο ζχλδεζεο. ην ελδηάκεζν ηνπνζεηνχληαη νη δηθαηνπξαμίεο ζρεδφλ απεπζείαο 
ζχλδεζεο, νη νπνίεο κπνξεί λα θαηαξηίδνληαη ειεθηξνληθά θαη λα εθηεινχληαη κε ηνπο 
παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο ή αληηζηξφθσο λα ζπληάζζνληαη κε θιαζηθά κέζα θαη λα 
εθπιεξψλνληαη νη παξνρέο ειεθηξνληθά ( Γεσξγηάδεο Γ., ν.π , ζει.6-28 , Ηγγιεδάθεο, ν.π , 
ζει.17-19). 

Ζ δηάζηαζε πάλησο κηαο ειεθηξνληθήο δηθαηνπξαμίαο ζπλνςίδεηαη θπξίσο ζηε ρξήζε 
ηνπ δηαδηθηχνπ, γεγνλφο πνπ ηξνθνδνηεί θαη ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ. Έηζη ε 
ζπκβνιή ηνπ Internet ζε κηα δηθαηνπξαμία επηθέξεη κεηαβνιή ζην θαλνληζηηθφ ηεο πιαίζην .Ο 
θαηαλαισηήο πξέπεη λα έρεη εγθαίξσο ηελ ζρεηηθή πιεξνθφξεζε ηφζν γηα ην ζηάδην πξηλ απφ 
ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο φζν θαη γηα ην ζηάδην θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο( ηλαληψηε-Μαξνχδε, 
Αξηζηέα , Ησάλλεο Γ. Φαξζαξψηαο, ν.π, ζει.126).  

πσο ζα θαηαδεηρζεί ε δηαδηθηπαθή ηερλνινγία επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε ζχζηαζε ησλ 
ελ ιφγσ δηθαηνπξαμηψλ ηππηθά θαη νπζηαζηηθά. Ζ εμέιημε ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ δηα ηνπ δηαδηθηχνπ (Internet) ηείλεη λα έρεη επηπηψζεηο ζηελ εμέιημε ηεο 
δηακεζνιαβεηηθήο ιεηηνπξγίαο. πγθεθξηκέλα, ε ηερλνινγία έρεη επηηξέςεη ζηνλ παξαγσγφ λα 
έξρεηαη ζε απεπζείαο επαθή κε ηνλ θαηαλαισηή (direct marketing), ν νπνίνο κπνξεί λα 
παξαγγείιεη ηα εκπνξεχκαηα κέζσ ηνπ ππνινγηζηή ηνπ, γεγνλφο πνπ παξαηεξείηαη ηδηαίηεξα 
ζηα ζπζηήκαηα δηθαηφρξεζεο (franchising) ζην εμσηεξηθφ. Οη λέεο ηερλνινγίεο καδί κε ηελ 
παγθνζκηνπνίεζε, εληείλνπλ ηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ θαη αιιάδνπλ ηνλ ξπζκηζηηθφ ξφιν ηνπ 
θξάηνπο, αιιά ηαπηφρξνλα δίλνπλ λέεο δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ζηε δηεζλή αγνξά, ζηηο 
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ζηηο ρψξεο ηεο πεξηθέξεηαο. Ζ ηερλνινγία απνηειεί πιένλ 
πξνυπφζεζε γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνλ θχξην ππνθηλεηή ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Οη παξαδνζηαθέο νηθνλνκηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ν παξαγσγηθφο ηζηφο πθίζηαληαη δξαζηηθέο κεηαβνιέο, ηφζν σο πξνο ηνλ 
ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο φζν θαη σο πξνο ηελ ίδηα ηνπο ηελ ηαπηφηεηα θαη δνκή. Παξάιιεια, 
θαηλνηφκεο δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγνχλ λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη αιιάδνπλ ηε 
δηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο, ελψ παξνπζηάδνληαη λένη ηξφπνη ελίζρπζεο θαη αλάπηπμεο ηεο 
νηθνλνκηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο φπσο franchising, leasing, factoring, θ.ά 
( Γθνηζνπνχινπ, Ζιεθηξνληθφ εκπφξην θαη δηθαηφρξεζε (franchising), ΓΔΔ (3) 2002, ζει.250 , 
Εέθν, Franchising θαη Cyberspace, ΓΔΔ (1) 2001, ζει.52 ). 

5.2  Οι συμβάσεις  EDI 

Ηδηαίηεξε θαηεγνξία ειεθηξνληθψλ ζπκβάζεσλ απνηεινχλ νη ζπκβάζεηο EDI (Electronic Data 
Interchange ) . (Ζ Γεινχθα-Ηγγιέζε, ν.π , ζει.26, ην απνδίδεη ζηα ειιεληθά σο ειεθηξνληθή 
αληαιιαγή εκπνξηθψλ δεδνκέλσλ). Πξφθεηηαη γηα ζπκβάζεηο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κεηαμχ 
πξνθαζνξηζκέλσλ κεξψλ θαη ζπλήζσο ιακβάλνπλ ρψξα ζε θιεηζηά δίθηπα. Σν πεξηερφκελν 
ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ είλαη πεξηνξηζκέλν θαη αθνξά ζηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ. Δλψ, ηεο 
ζχλαςεο ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ πξνεγείηαη ζχκβαζε ηππνπνίεζεο, ζηελ νπνία 
εκπεξηέρνληαη νη φξνη ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο( Καξάθσζηαο, ν.π, ζει.188). 

Με ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ΔDI επηηπγράλεηαη ε απηφκαηε κεηάδνζε ηππνπνηεκέλσλ 
κελπκάησλ, θαζηζηψληαο εθηθηή ηελ ηαρχηεξε θαη αζθαιέζηεξε κεηαβίβαζε ησλ πιεξνθνξηψλ. 
Ζ πιεξνθνξία δηαθηλείηαη απφ έλαλ ππνινγηζηή ζε έλαλ άιινλ, ρσξίο αλζξψπηλε παξέκβαζε, 
επηηξέπνληαο θαη απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ εμνηθνλφκεζε πνιχηηκνπ ρξφλνπ θαη θφζηνπο. 
Σαπηφρξνλα κεηψλνληαη νη πηζαλφηεηεο ζθαικάησλ νθεηιφκελσλ ζε ελδερφκελε αλζξψπηλε 
παξέκβαζε θαη ειαρηζηνπνηείηαη ν ρξφλνο πνπ παξεκβάιιεηαη απφ ηελ αλάιεςε κηαο 
παξαγγειίαο σο ηελ εθηέιεζε ηεο. Ζ ρξήζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Αληαιιαγήο Γεδνκέλσλ (ΔDΗ) 
απφ ηηο επηρεηξήζεηο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ άκεζε αληαπφθξηζε ηνπο ζηηο απαηηήζεηο ησλ 
πειαηψλ κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλερψο απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ, ν νπνίνο επηθξαηεί ζηελ 
παγθφζκηα αγνξά( ηλαληψηε-Μαξνχδε, Αξηζηέα , Ησάλλεο Γ. Φαξζαξψηαο, ν.π, ζει.115). 
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εκεηψλεηαη φηη ηέηνηνπ είδνπο ζπκβάζεηο δελ έρνπλ εδξαησζεί, φπσο νη ειεθηξνληθέο 
ζπκβάζεηο ησλ αλνηθηψλ δηθηχσλ. Εεηήκαηα φπσο ην πςειφ θφζηνο, ε πνιππινθφηεηα 
ρξήζεο, ε ζπλήζεο πξαθηηθή επαιήζεπζεο κελπκάησλ, ν κηθξφο φγθνο δηαθηλνχκελσλ 
δεδνκέλσλ θαη ε ελ γέλεη πνιππινθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο απνηέιεζαλ ηξνρνπέδε ζηελ 
επξεία απνδνρή ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ απηνχ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο. 

  

5.3 Ηλεκτρονική δήλωση βουλήσεως 

 Οπζηψδεο παξάγνληαο γηα ηελ θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ απνηειεί, κε βάζε ην αζηηθφ δίθαην, ε 
δήισζε βνχιεζεο πνπ πεξηέρεη πξφηαζε ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη ε απνδνρή ηεο  
(Παπαλησλίνπ, Γεληθέο αξρέο ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ, 3ε έθδ. 1983, ζει. 303). ηελ πεξίπησζε 
ηεο θαηάξηηζεο ζπκβάζεσλ ζην Internet πξέπεη θαη’αληηζηνηρία λα ππάξρεη ειεθηξνληθή 
δήισζε βνχιεζεο, πνπ πεξηέρεη πξφηαζε ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη ειεθηξνληθή δήισζε 
απνδνρήο ηεο πξφηαζεο. Οπζηψδε θαη επνπζηψδε ζηνηρεία ζα εμεηαζηνχλ κε ζθνπφ λα 
παξνπζηαζηεί ν βαζκφο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο λέαο κνξθήο δηθαηνπξαμίαο. Ζ ειεθηξνληθή 
δήισζε βνχιεζεο πνπ δηαβηβάδεηαη κέζσ Internet δελ δηαθέξεη απφ ηελ ζπλεζηζκέλε δήισζε 
βνχιεζεο ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ, παξά κφλν σο πξνο ηνλ ηξφπν κεηάδνζήο ηεο, πνπ γίλεηαη 
ειεθηξνληθά, δειαδή κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Χο πξνο ηε δεζκεπηηθή ρξνηά ηεο 
ειεθηξνληθήο δήισζεο βνχιεζεο δελ ππάξρεη ακθηβνιία, πσο θαη νη ειεθηξνληθά 
δηαβηβαδφκελεο δειψζεηο, κέζσ γηα παξάδεηγκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, πνπ έρνπλ 
ζπζηαζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ δεινχληα πξνζσπηθά απνηεινχλ θαζφια έγθπξεο δειψζεηο 
βνχιεζεο, εθφζνλ βέβαηα πιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο εγθπξφηεηάο ηνπο κε βάζε ην 
θνηλφ αζηηθφ δίθαην (άξζξα 127. ΑΚ https://www.nbonline.gr/actions).Δηδηθφηεξα, ε δήισζε 
βνπιήζεσο απνηειεί ζπζηαηηθφ ηεο δηθαηνπξαμίαο θαη ρξνληθά ην πξψην ζηνηρείν ηεο. ηνλ ΑΚ 
δελ γίλεηαη ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζηελ ειεθηξνληθή κνξθή κε ηελ νπνία κπνξεί απηή λα 
εμσηεξηθεχεηαη (Φνχλε - Ενξκπά, ν.π, ζει.38). 

Γλψκνλαο ηεο ειεθηξνληθήο δήισζεο βνπιήζεσο είλαη ε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο 
ηερλνινγίαο ζηε δηακφξθσζή ηεο, αιιά θαη ζηελ εμσηεξίθεπζε -κεηάδνζή ηεο (Φνχλε - 
Ενξκπά, ν.π , ζει.36). ε θάζε πεξίπησζε, ε δηακφξθσζε ηεο δήισζεο βνπιήζεσο αλήθεη 
ζηνλ δεινχληα( Γεσξγηάδεο Γ., ν.π, ζει.32). Έπεηηα απηφο απνθαζίδεη πνην κέζν ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη, ψζηε λα εμσηεξηθεπηεί ην πεξηερφκελφ ηεο. Ο ξφινο ηνπ ε/π πεξηνξίδεηαη ζηε 
δηαβίβαζή ηεο, ρσξίο λα ιακβάλεη πεξαηηέξσ πξσηνβνπιίεο πξηλ ηνπιάρηζηνλ ηε ζπγθαηάζεζε 
ηνπ ρξήζηε ηνπ ( Καξάθσζηαο, ν.π, ζει. 181). Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ειεθηξνληθήο 
επηθνηλσλίαο απνηειεί ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν κέζσ ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζεηαη ε 
επηθνηλσλία ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δήισζε βνπιήζεσο θαη κάιηζηα 
ε πξφηαζε απνζηέιιεηαη κέζσ e-mail πξνο ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο ελφο 
πξνζψπνπ. Δθηφο φκσο απφ απηή ηε κνξθή επηθνηλσλίαο, ηαπηφζεκε είλαη θαη απηή πνπ 
δηεμάγεηαη κέζσ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ (world wide web). Γειαδή δηαηχπσζε πξφηαζεο ε 
νπνία κνξθνπνηείηαη ζηε βάζε πξνεπηιεγκέλσλ ειεθηξνληθψλ ελνηήησλ, φπσο απηέο 
παξνπζηάδνληαη ζε κία ηζηνζειίδα, ζηελ νπνία πξνζθέξνληαη αγαζά ή ππεξεζίεο πξνο ην 
επξχ θνηλφ( Καξάθσζηαο , ν.π, ζει.181).  Ακεζφηεξε φκσο εκπνξηθή επηθνηλσλία 
επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ sites. Δλ πξνθεηκέλσ απηά ζεσξνχληαη σο πξνηάζεηο θαη 
απεπζχλνληαη πξνο απνδνρή απφ ηνπο δηαδηθηπαθνχο θαηαλαισηέο.  Έηζη, ν ελδηαθεξφκελνο 
εάλ επηζπκεί λα μεθηλήζεη δηαπξαγκαηεχζεηο ζα πξέπεη κε δηθή ηνπ πιένλ πξσηνβνπιία λα 
απεπζχλεη ηελ πξφηαζε πξνο ηνλ πάξνρν, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ ζα απνθαζίζεη ηελ 
επηινγή ζχλαςεο ζχκβαζεο ή φρη. 

Αλαθνξηθά κε ηελ ειεθηξνληθή απνδνρή, απηή ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηελ 
πξφηαζε, άιισο ζα επέρεη ζέζεο αληηπξφηαζεο. Πάλησο φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηελ πξφηαζε, 
νκνίσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο απνδνρήο παξαηεξείηαη ε ζπρλή ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ. Δλψ, κηα άιιε επηινγή είλαη ε απνζηνιή ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ θπξσκέλνπ κε 
ειεθηξνληθή ππνγξαθή. Δλδερνκέλσο, δχλαηαη θαη ε απνδνρή κηαο ειεθηξνληθήο πξφηαζεο λα 
γίλεη ζησπεξψο θαηά ηα πξφηππα ηνπ θιαζηθνχ δηθαίνπ. Δλφςεη απηψλ, νη έλλνηεο ηεο 
απνζηνιήο θαη ηεο ιήςεο ησλ δειψζεσλ βνπιήζεσο ζεσξνχληαη αλάινγεο κε ηνλ 
παξαδνζηαθφ θαλφλα ηνπ γξακκαηνθηβσηίνπ. 
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Ζ επηηπρία ηεο απνζηνιήο ζπληειείηαη φηαλ απεπζχλζεθε πξνο ηελ νξζή δηεχζπλζε 
ηνπ παξαιήπηε θαη ζηάιζεθε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ. Δπηπιένλ, ην κήλπκα κε ηελ 
πεξηερφκελε δήισζε βνπιήζεσο θξίλεηαη σο ιεθζέλ, φηαλ πεξηέιζεη επηηπρψο ζηε ζθαίξα 
εμνπζίαο ηνπ παξαιήπηε, φπνπ αλακέλεηαη πσο ηνχηνο ζα ιάβεη γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο.  
Ζ ζεσξία ηεο ιήςεο είλαη απηή πνπ αθνινπζείηαη ζην εζληθφ δίθαην ζχκθσλα κε ην άξζξν 167 
ΑΚ. Δλ πξνθεηκέλσ γίλεηαη παξαιιειηζκφο ηνπ θιαζηθνχ γξακκαηνθηβσηίνπ ηνπ παξαιήπηε κε 
ην κήλπκα πνπ έρεη πεξηέιζεη ζην δηαθνκηζηή, δειαδή πξηλ αθφκε ηελ άθημή ηνπ ζηνλ 
ππνινγηζηή ηνπ παξαιήπηε. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε δήισζε βνπιήζεσο σο πξνο ηα 
ζηνηρεία ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ρξήδεη πεξαηηέξσ εκβάζπλζεο (Μαληψηεο ,Ζ ζχλαςε ηεο 
ειεθηξνληθήο ζπκβάζεσο θαη ε επζχλε ησλ παξερφλησλ ζπλδξνκή  ζηελ θαηνρχξσζε ηεο 
γλεζηφηεηαο θαη ηνπ αλαιινίσηνπ   ησλ   ειεθηξνληθψλ   εγγξάθσλ ,    άθθνπιαο   Αζήλα 
Κνκνηελή 2003, ζει.17). Δμαηηίαο ηεο δηαηνπηθφηεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ πςειψλ 
ηαρπηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην δηαδίθηπν, ηπρφλ ζθάικαηα δηαηχπσζεο ή απνζηνιήο 
επηδεηνχλ ιχζεηο, ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε( Καξάθσζηαο, ν.π, 
ζει.182). 

Δηδηθφηεξα θαη αλαθνξηθά κε ηνλ ηφπν απνζηνιήο θαη ιήςεο κηαο δήισζεο βνπιήζεσο 
κπνξεί λα ιερζεί φηη απηφο δελ είλαη άιινο απφ ηνλ ηφπν φπνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
θνξέαο ππνδνρήο ηνπ κελχκαηνο. πλήζσο ν Ζ/Τ σο ηέηνηνο θνξέαο απνηειεί ην κέζν εθείλν, 
ην νπνίν ζα ελεκεξψζεη ην ελδηαθεξφκελν κέξνο ηεο επηθνηλσλίαο. Δθεί αθξηβψο ζα ζεσξεζεί 
φηη ν απνζηνιέαο έζηεηιε ην κήλπκά ηνπ (ηε δήισζε βνπιήζεψο ηνπ) ή ν ιήπηεο έιαβε γλψζε 
ηεο δήισζεο βνπιήζεσο ηνπ άιινπ κέξνπο. Ο ηφπνο δε απηφο ζα κπνξνχζε λα είλαη πνιχ 
θνληηλφο ζρεδφλ θνηλφο γηα ηα επηθνηλσλνχληα κέξε, ζα κπνξνχζε φκσο λα είλαη θαη πνιχ 
καθξηλφο. Ζ ζπλάξηεζε θαη ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ρξφλνπ δίλεη κηα άιιε δηάζηαζε αληίιεςεο ηεο 
ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο πνηνο ρξεζηκνπνηεί ην ειεθηξνληθφ ηνπ γξακκαηνθηβψηην ζηηο 
εκπνξηθέο ηνπ ζπλαιιαγέο θαη γλσζηνπνηεί ηελ ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε ζηηο εκπνξηθέο ηνπ 
ζρέζεηο, ζα πξέπεη λα αλακέλεη ηε ιήςε κελπκάησλ απφ ηνπο ζπλαιιαζνκέλνπο ηνπ, πνπ 
πεξηέρνπλ δειψζεηο. Καη ηνχην θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ελαζρφιεζεο, 
δειαδή κέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο. ηαλ ν παξαιήπηεο ηεο δήισζεο βνχιεζεο είλαη ηδηψηεο, ηα 
πξάγκαηα είλαη πεξηζζφηεξν αζαθή. Καη ηνχην γηαηί δελ ππάξρεη κία δηακνξθσκέλε πξαθηηθή 
ζηα πιαίζηα ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ λα αλαγλσξίδεη ζπγθεθξηκέλν ρξφλν 
δηαβίβαζεο δήισζεο βνχιεζεο ζε ηδηψηεο. ε απηφ ζπληειεί ην γεγνλφο φηη νη ηδηψηεο δελ είλαη 
ππνρξεσκέλνη λα ειέγρνπλ ην ειεθηξνληθφ ηνπο ηαρπδξνκείν θάζε κέξα (Καξάζεο, Σα  φξηα  
ηεο  ειεχζεξεο  θνηλσληθήο  δξάζεσο  ζην Γηαδίθηπν, ΔπηζθΔκπΓ.Β/2005,ζει.281).   

Πάλησο, ζε πεξηπηψζεηο θαηαλαισηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ θαηαξηίδνληαη κε 
ειεθηξνληθά κέζα κπνξεί λα γίλεη επίθιεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2251/1994, φπσο 
πξνβιέπεηαη ζηελ Οδεγία 2000/31/ΔΚ.Αθφκε, μερσξηζηή πξνβιεκαηηθή απνηειεί ε 
αληηκεηψπηζε ζθαικάησλ θαηά ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο θαη εμσηεξίθεπζεο ηεο δήισζεο 
βνπιήζεσο. Θεσξείηαη φηη ε επίιπζε ηέηνησλ ειαηησκάησλ ζπληειείηαη κε ηελ επίθιεζε ησλ 
γεληθψλ αξρψλ ηνπ ΑΚ θαη ησλ δηαηάμεσλ πεξί πιάλεο (Μαληψηεο,  Ζ ζχλαςε ηεο 
ειεθηξνληθήο ζπκβάζεσο θαη ε επζχλε ησλ παξερφλησλ ζπλδξνκή  ζηελ θαηνρχξσζε ηεο 
γλεζηφηεηαο θαη ηνπ αλαιινίσηνπ   ησλ   ειεθηξνληθψλ   εγγξάθσλ,   άθθνπιαο   Αζήλα 
Κνκνηελή 2003, ζει.59-63). 

 

6 ΣΟ ΕΓΓΡΑΥΟ  

6.1  Σο ηλεκτρονικό έγγραφο 

Σν έγγξαθν δελ απνηειεί επνπζηψδεο ζηνηρείν, ηφζν ζε πεξηπηψζεηο παξαδνζηαθήο 
ζχκβαζεο, φζν θαη ειεθηξνληθήο. κσο, ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηνλ ηεξνχκελν ηχπν θάζε θνξά, 
νθείινπκε λα δηαηππψζνπκε κηα νινθιεξσκέλε ζθέςε γηα απηή ηελ ζεκαηηθή. Καηαξρήλ, νη 
δηαδηθηπαθέο πιεξνθνξίεο απνηεινχλ δεκνζηεπκέλα θείκελα, άπνςε ε νπνία έρεη δηαηππσζεί 
ζηε βάζε ηεο αλνηρηήο πξφζβαζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ην Internet θαη φρη ζην γεγνλφο ηεο 
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ηππηθήο ελζσκάησζεο ηεο πιεξνθνξίαο (Πηηζηξίθνο Ησάλλεο, χγρξνλα   κέζα  επηθνηλσλίαο 
άθθνπιαο , Αζήλα 2002., ζει.  99). 

Γεληθά, δελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ νη έλλνηεο, ηφζν ηεο πιεξνθνξίαο πνπ 
θηινμελείηαη ζην δηαδίθηπν, φζν θαη ηεο πιεξνθνξίαο πνπ δηαηίζεηαη πξνο ην θνηλφ, δειαδή 
εμσηεξηθεχεηαη. Μηα ζρέζε πνπ νδεγεί ζηελ ελλνηνινγηθή ηαχηηζή ηνπο. ηε βάζε απηή, 
έγγξαθα ή επξχηεξα δηαθηλνχκελεο πιεξνθνξίεο ζεσξνχληαη έληππεο εθδφζεηο κφλν θαη κφλν 
κε ηε δηάρπζή ηνπο πξνο ην θνηλφ, κέζσ ηεο ππνδνκήο ηνπ  Internet. ην ζεκεξηλφ ηερλνινγηθφ 
επίπεδν κε ηηο πνηθίιεο επθνιίεο πνπ καο παξέρνληαη, δελ κπνξνχκε λα απνθιείζνπκε θαη κηα 
ζεηξά πξνβιεκαηηζκψλ. Έηζη, ζηελ πεξίπησζε εζθαικέλεο απνζηνιήο κέζσ δηαδηθηχνπ, δελ 
κπνξεί λα επηηεπρζεί ε αλάθιεζε ηνπ εγγξάθνπ, φπνηα εμεηδηθεπκέλε κνξθή θαη αλ απηφ θέξεη. 
Εήηεκα ην νπνίν πξνθαιεί πξνβιεκαηηζκφ σο πξνο ηελ αθχξσζε ελφο ήδε δεκνζηεπκέλνπ 
ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ. Δλψ, απφ κφλν ηνπ έλα ράξηηλν έγγξαθν κπνξεί λα θαηαζηξαθεί 
νινθιεξσηηθά θαηά ηελ επηζπκία ηνπ θαηφρνπ ηνπ, απφ ηελ άιιε δελ ζπκβαίλεη ην ίδην κε ην 
ειεθηξνληθφ έγγξαθν. Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη δπζρεξήο ε  δηαγξαθή ελφο ειεθηξνληθνχ 
εγγξάθνπ, δηφηη απηφ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαη κεηά ηε θαηλνκεληθή ηνπ δηαγξαθή. Δπίζεο, ε 
αιινίσζε ελφο εγγξάθνπ πξνβαιιφκελνπ ζην δηαδίθηπν ζεσξείηαη εχθνιε, ελψ ε 
παξαθνινχζεζε θαη ε αλίρλεπζή ηεο θξίλνληαη αξθεηά δχζθνιεο. Απηή ε πξαγκαηηθφηεηα 
απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηε δεηνχκελε αζθάιεηα θαη εκπηζηνζχλε πνπ ζα κπνξνχζε λα 
παξέρεηαη ζην δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ. Ζιεθηξνληθά έγγξαθα ζεσξνχληαη νη θάζε είδνπο 
εγγξαθέο ζηελ νζφλε ηνπ Ζ/Τ, φπσο νη ειεθηξνληθέο επηζηνιέο (e-mail), νη ηζηνζειίδεο, ηα 
αξρεία πνπ δηαθηλνχληαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, νη ηειεδηαζθέςεηο απνηππσκέλεο ζε δηζθέηεο ή 
βηληενθαζέηεο, νη ηειεθσληθέο επαθέο, θαη νη ζπδεηήζεηο ζε Internet Relay Chat (IRC)  
(Καξάθσζηαο, ν.π, ζει. 183) επίζεο σο ειεθηξνληθφ έγγξαθν ζα κπνξνχζε λα λνεζεί θάζε 
πιηθφο θνξέαο θαηαρσξεκέλσλ ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ  (Υξηζηνδνχινπ, Ζιεθηξνληθά 
έγγξαθα θαη ειεθηξνληθή δηθαηνπξαμία κεηά ηηο λέεο θνηλνηηθέο ξπζκίζεηο,  άθθνπιαο Αζήλα 
2001, ζει. 4). 

Σν ειεθηξνληθφ έγγξαθν    απνηειεί αλακθίβνια κηα απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο εθαξκνγέο 
ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.    Ζ πξαθηηθή ζεκαζία απφ λνκηθήο απφςεσο είλαη φηη πεξηθιείεη φηη θαη ην 
αληίζηνηρν θιαζηθφ έγγξαθν, ην νπνίν θαη αληηθαζηζηά, ζηηο ειεθηξνληθέο ζπκβάζεηο θαη επξχηεξα 
ζπλαιιαγέο ( Παλάγνπ, Σν ειεθηξνληθφ δηνηθεηηθφ έγγξαθν δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε, ΝνΒ 54, 
ζει.163-164). Σν θξηηηθφ ζεκείν ζε φιε ηε δηαιεθηηθή πεξί ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ είλαη ε 
αμηνιφγεζή ηνπ ζε ζρέζε κε ην ράξηηλν έγγξαθν. Σν εξψηεκα δε πνπ αλαθχπηεη, είλαη θαηά πφζν 
ην ειεθηξνληθφ έγγξαθν δχλαηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην παξαδνζηαθφ θαη ζε πνην βαζκφ 
(Καξάθσζηαο, ν.π, ζει.13). 

6.2 Είδη εγγράφων 

Ηδηαίηεξνο ιφγνο γίλεηαη γηα ηα είδε ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ, θαζ΄ φηη εληνπίδνληαη ηερληθέο 
- ηερλνινγηθέο δηαθνξέο, νη νπνίεο βέβαηα πξνζδίδνπλ θαη δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηε λνκηθή 
αμία ηνπ θάζε εγγξάθνπ. Σα ειεθηξνληθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ σο 
ξπζκηδφκελα ειεθηξνληθά έγγξαθα θαη κε ξπζκηδφκελα ειεθηξνληθά έγγξαθα. Ζ δηάθξηζε απηή 
είλαη απνθιεηζηηθή ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ, φπσο 
ζα δεηρζεί παξαθάησ (Υξηζηνδνχινπ, ν.π , ζει.77  θαη 173 ). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ξπζκηδφκελα ειεθηξνληθά έγγξαθα είλαη απηά αθξηβψο ηα νπνία 
πξνβιέπνληαη ξεηά (ξπζκίδνληαη) απφ ηνλ θνηλνηηθφ θαη ηνλ εζληθφ λνκνζέηε Οδ. 99/93/ΔΚ 
άξζξν 5 παξ1 θαη Π.Γ. 150/2001 άξζξν 3 παξ. 1 αληίζηνηρα. Απηά ηα έγγξαθα θαηά ηηο 
δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο θαη ηνπ Π.Γ. θέξνπλ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ε νπνία 
ηζνδπλακεί κε ηελ ηδηφρεηξε ηνπ νπζηαζηηθνχ θαη δηθνλνκηθνχ δηθαίνπ. 

Αλαθνξηθά κε ηα κε ξπζκηδφκελα ειεθηξνληθά έγγξαθα, φζα δειαδή δελ θέξνπλ ηελ 
πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή δελ θέξνπλ θαζφινπ ππνγξαθή, γη’απηά δελ πξνβιέπεηαη 
λνκνζεηηθή ξχζκηζε θαη ζα πξέπεη λα θξίλνληαη (ε χπαξμε, ε ηζρχο θαη ε απνδεηθηηθή ηνπο 
δχλακε) θαηά πεξίπησζε. Δπνκέλσο, ην λνκνζεηηθφ θελφ πεξί κε ξπζκηδφκελσλ ειεθηξνληθψλ 
εγγξάθσλ ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη κέζσ ηεο αληηζηνίρεζήο ηνπο κε θάπνην ηχπν 
παξαδνζηαθνχ εγγξάθνπ. 
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 Σα ειεθηξνληθά έγγξαθα ρσξίδνληαη επίζεο ζε γλήζηα θαη κε γλήζηα. Γλήζηα 
ζεσξνχληαη ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθή ππφζηαζε, δειαδή 
θαηαρσξίζεηο ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ ζε καγλεηηθφ πιηθφ φπσο ν ζθιεξφο δίζθνο, ε δηζθέηα, 
έλα ζπκπηεζκέλν αξρείν zip ή έλαο ςεθηαθφο δίζθνο (cd). Αληίζεηα, ηα κε γλήζηα ειεθηξνληθά 
έγγξαθα είλαη έγγξαθα κε πιηθή κνξθή, ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν αιιά θαη ε ππνγξαθή είλαη 
ειεθηξνληθά απνηππσκέλα φπσο, ε ηειενκνηνηππία (fax) . Ζ ηειενκνηνηππία, δειαδή ε, 
νξίδεηαη σο «ε πηζηή αλαπαξαγσγή απφ απφζηαζε θεηκέλσλ, ζρεδίσλ θαη θάζε κνξθήο 
εληχπσλ κε ηε βνήζεηα ηεξκαηηθψλ δηαηάμεσλ», ελψ σο ηειενκνηφηππν νξίδεηαη «ην 
ιακβαλφκελν ζην ζηαζκφ ιήςεσο αληίηππν».( Άξζξν 2 § 2 εδ. α' ηνπ Καλνληζκνχ 
πλδξνκεηηθήο Σειενκνηνηππίαο (απφθαζε Γ ηνπ ΟΣΔ ηεο 13-12-1988/31-1-1989, ΦΔΚΒ' 
167/8-3-1989)., Άξζξν 2 § 2 εδ. β' ηνπ Καλνληζκνχ πλδξνκεηηθήο Σειενκνηνηππίαο 
(απφθαζε Γ ηνπ ΟΣΔ ηεο 13-12-1988/31-1-1989, ΦΔΚΒ' 167/8-3-1989). 

 
 

6.3  Μορφή εγγράφων 

Πξνζδηνξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ αλαδεηθλχεηαη ε ζπκβνιή ηεο 
ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο ζηε δεκηνπξγία ηνπ. Δηδηθφηεξα, ε ζχληαμε απηψλ ησλ εγγξάθσλ 
γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθά κέζα ( ηδεξφπνπινο,  Σν δίθαην ηνπ δηαδηθηχνπ, 
άθθνπιαο Αζήλα-Θεζζαινλίθε 2003, ζει.5-76).  Οπζηαζηηθά ην ειεθηξνληθά παξαρζέλ 
έγγξαθν είλαη έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ ειεθηξνληθά επεμεξγαζκέλσλ θαη απνζεθεπκέλσλ ζε 
ππφζεκα κλήκεο, είηε ζηαζεξήο (π.ρ. ζθιεξφο δίζθνο ε/π), είηε ελφο θνξεηνχ ελζψκαηνπ 
ζηνηρείνπ (π.ρ. δηζθέηα, cd). Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελδηάκεζε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ησλ 
δεδνκέλσλ ηα ζπκππθλψλεη θαη ηα θαζηζηά κε αλαγλψζηκα, έσο φηνπ επεμεξγαζηνχλ θαη πάιη 
θαη επαλέιζνπλ ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή. 

Μπνξνχκε λα δερζνχκε φηη ηα κελχκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ απνηεινχλ 
ηα πην δηαδεδνκέλα ειεθηξνληθά έγγξαθα. κσο ην θχξην κεηνλέθηεκά ηνπ ε αλαζθάιεηα 
(ππνθινπέο, ρξήζε ςεπδσλχκσλ θ.α.) πεξηνξίδεη ηελ αμηνπηζηία ηελ νπνία πξνζδνθνχλ νη 
ρξήζηεο, αιιά θαη απαηηείηαη γηα κηα ζπλαιιαγή. Απφ ηελ άιιε κηα ζεηξά ειεθηξνληθψλ αξρείσλ, 
βάζεσλ δεδνκέλσλ, ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ, δηεπζχλζεσλ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο, 
δελ ζα κπνξνχζαλ λα κελ απνηεινχλ ειεθηξνληθά έγγξαθα (Γεινχθα-Ηγγιέζε, ν.π, ζει.43). 
Γεδνκέλνπ φηη φια απηά είλαη θείκελα -ζηνηρεία, ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί ειεθηξνληθή 
επεμεξγαζία θαη θπθινθνξνχλ ζην δηαδίθηπν (Καξάθσζηαο,  ν.π,  ζει.192). 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη δελ πξνβιέπεηαη κηα εηδηθή θαηάηαμε ησλ ειεθηξνληθψλ 
εγγξάθσλ σο πξνο ηε λνκηθή αμία θαη ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ απηά. 
Μφλν κηα πεξίπησζε ζεσξείηαη σο αζθαιήο δηάθξηζε θαη ε νπνία πξνβιέπεηαη ξεηά απφ ην 
λφκν.  Ο ιφγνο γηα ηα ξπζκηδφκελα ειεθηξνληθά έγγξαθα. Απηά εμνκνηψλνληαη πιήξσο κε ηα 
ηδησηηθά έγγξαθα. Απνηεινχλ πιήξε απφδεημε θαη ζπζηαηηθφ ηχπν δηθαηνπξαμίαο. Αλαθνξηθά 
κε ηελ απφδεημε, απφ ην Π.Γ. 150/2001 άξζξν 3, ζπλάγεηαη φηη ηα έγγξαθα απηνχ ηνπ ηχπνπ, 
φζα δειαδή θέξνπλ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή, θαζίζηαληαη αλαγλσξηζκέλα 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Δπί ηνπ ζπζηαηηθνχ ηχπνπ θαη εδψ επηβεβαηψλεηαη αληηζηνίρηζε κε ηηο 
έλλνκεο ζπλέπεηεο ησλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ (επνκέλσο ηαπηίδνληαη θαη κε απηά) ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 160 ΑΚ θαη ην Π.Γ. 150/2001 άξζξν 3( Καξάθσζηαο,ν.π, ζει.195). 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία δελ θέξνπλ πξνεγκέλε 
ειεθηξνληθή ππνγξαθή ν θνηλνηηθφο λνκνζέηεο δελ πεξηέιαβε πεξηνξηζκνχο   ζηελ   Οδεγία   
99/93/ΔΚ θαη θαιείηαη ν εζληθφο εθαξκνζηήο ηνπ δηθαίνπ λα ηα  αμηνινγήζεη ζχκθσλα κε ην 
εζσηεξηθφ δίθαην ( Υξηζηνδνχινπ, ν.π, ζει.75 θαη ζει.173-174). 
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7 Ο ΘΕΜΟ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΓΡΑΥΗ  

7.1 Η ηλεκτρονική υπογραφή 

Ζ ειεθηξνληθή ππνγξαθή έρεη γίλεη αληηιεπηή ζηε ζεσξία καο σο κία κέζνδνο ηεθκεξίσζεο κε 
ειεθηξνληθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο κεραληθέο απεηθνλίζεηο εγγξαθέο 
δεδνκέλσλ ζε καγλεηηθά κέζα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ θαη ηεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο( η. Κνπζνχιεο, 
χγρξνλεο Μνξθέο Έγγξαθεο πλαιιαγήο, άθθνπιαο, Αζήλα-Κνκνηελή 1992, ζει. 138, Γεκ. 
Μαληψηεο, Ζ ςεθηαθή ππνγξαθή σο κέζνδνο δηαπηζηψζεσο ηεο γλεζηφηεηαο ησλ εγγξάθσλ 
ζην Αζηηθφ Γηθνλνκηθφ Γίθαην, άθθνπιαο  Αζήλα-Κνκνηελή 1998, ζει. 32-34) κε ζθνπφ λα 
δηαζθαιίζεη αθελφο ηε γλεζηφηεηα θαη αθξίβεηα ηεο δήισζεο βνπιήζεσο  πνπ πεξηέρνπλ θαη 
αθεηέξνπ ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ πνπ πξνβαίλεη ζηε δήισζε απηή ( Γεκ. Μαληψηεο, φ.π. 
ζει. 32-34, Υξ. Υξπζάλζεο, Ζ ειεθηξνληθή εμππεξέηεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηξαπεδηθψλ 
ζπλαιιαγψλ, Αζήλα-Κνκνηελή 1997, ζει. 383). Ζ ειεθηξνληθή ππνγξαθή δελ απνηειεί 
ειεθηξνληθή απεηθφληζε ηεο ηδηφρεηξεο ππνγξαθήο, αιιά νπζηαζηηθά είλαη κηα ειεθηξνληθή 
ζχληκεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ην ειεθηξνληθφ έγγξαθν ην νπνίν ζπλνδεχεη θαη απφ απφξξεηα 
δεισηηθά ζεκεία (π.ρ. passwords) ηνπ ππνγξάθνληα (Παπαζσκά-Μπέηγθε, Α., Ζιεθηξνληθφ 
εκπφξην: Ννκηθά δεηήκαηα θαηά ηε ζχλαςε εκπνξηθψλ ζπκβάζεσλ ζην Internet, ΓΔΔ 1999, 
ζει. 1237-1242). 

 Δηδηθά, ν ζεζκφο ηεο ππνγξαθήο δηαηεξείηαη, ελψ παξάιιεια εκπινπηίδεηαη θαη κε λέα 
ζηνηρεία ζπκβαηά κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ηελ 
ειεθηξνληθή ππνγξαθή. Ζιεθηξνληθή ππνγξαθή είλαη ην ζχλνιν ησλ ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ, 
ηα νπνία ζπλνδεχνπλ έλα ειεθηξνληθφ έγγξαθν θαη επηηεινχλ φηη αθξηβψο θαη ε παξαδνζηαθή 
ππνγξαθή επί ράξηηλσλ εγγξάθσλ (Γεσξγηάδεο Γ.,ν.π, ζει.166, ηδεξφπνπινο, ν.π, ζει.85 
θαη Ηγγιεδάθεο, ν.π , ζει.41). Οπζηαζηηθά ε ειεθηξνληθή ππνγξαθή είλαη κνλνζήκαληε θαη 
εμαηνκηθεχεη απφιπηα ηνλ ππνγξάθνληα. Δπίζεο, ε  ζέζε   ηεο  ζε  έλα  έγγξαθν  ππνδειψλεη  
ηε   γλεζηφηεηα   ηνπ εγγξάθνπ.   

 

  Εικόνα 1  Σσήμα τηθιακήρ ςπογπαθήρ. Η ςπογπαθή ζ ζςνοδεύει ηο μήνςμα Μ.  

 Ο παπαλήπηηρ R ηην σπηζιμοποιεί για να αποθαζίζει αν ηο μήνςμα πποέπσεηαι ππάγμαηι από 
ηον αποζηολέα S ο οποίορ έσει ηο δημόζιο κλειδί Pks  .               
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7.2 Σα είδη της ηλεκτρονικής υπογραφής 

Με ηνλ φξν «ειεθηξνληθή ππνγξαθή» λννχληαη «δεδνκέλα ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηα νπνία 
είλαη ζπλεκκέλα ζε άιια ειεθηξνληθά δεδνκέλα ή ζπζρεηίδνληαη ινγηθά κε απηά θαη ηα νπνία 
ρξεζηκεχνπλ σο κέζνδνο απφδεημεο ηεο γλεζηφηεηαο»( Άξζξν 2 Π.Γ 150/2001).   Ζ 
ζπνπδαηφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο έγθεηηαη, πέξαλ ηεο εηδηθήο ηεο ιεηηνπξγίαο, ζηελ 
ελζάξξπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, αιιά θαη ζην γεγνλφο φηη δηαβαζκίδεη ην ειεθηξνληθφ 
έγγξαθν, ζην νπνίν έρεη ηεζεί ( Ηγγιεδάθεο,ν.π, ζει.  624). χκθσλα κε ηελ θείκελε θνηλνηηθή 
θαη εζληθή λνκνζεζία νη ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο αμηνινγνχληαη αλάινγα κε ηα ηερληθά ζηνηρεία 
βάζεη ησλ νπνίσλ εθδίδνληαη. Έηζη, φζν πην πξνεγκέλε είλαη ε ηερλνινγία ζηελ νπνία 
ζηεξίδεηαη, ηφζν πην αζθαιήο δχλαηαη λα ραξαθηεξηζζεί απηή ε ειεθηξνληθή ππνγξαθή 
(ηδεξφπνπινο,ν.π, ζει.  85). Σα είδε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ αλαθέξνληαη ζηα 
λνκνζεηήκαηα Οδεγία 1999/93/ΔΚ , Π.Γ. 150/2001.  Οπζηαζηηθά, φπσο αλαθέξεηαη ζην Π.Γ. 
150/2001 γίλεηαη ιφγνο γηα δχν ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο: ηελ «ειεθηξνληθή ππνγξαθή» θαη ηελ 
«πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή». πγθεθξηκέλα, ε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή 
αληαπνθξίλεηαη ζηηο εμήο απαηηήζεηο: i) ζπλδέεηαη κνλνζήκαληα κε ηνλ ππνγξάθνληα, ii) είλαη 
ηθαλή λα θαζνξίζεη εηδηθά θαη απνθιεηζηηθά ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληνο, iii) δεκηνπξγείηαη 
κε κέζα ηα νπνία ν ππνγξάθσλ κπνξεί λα δηαηεξήζεη ππφ ηνλ απνθιεηζηηθφ ηνπ έιεγρν θαη iv)  
ζπλδέεηαη κε ηα δεδνκέλα ζηα νπνία αλαθέξεηαη θαηά ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα εληνπηζηεί 
νπνηαδήπνηε επαθφινπζε αιινίσζε ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ.  Οη κεηαμχ ηνπο 
δηαθνξνπνηήζεηο πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα ζην Π.Γ. 150/2001, ελψ θαζίζηαηαη απφ ην 
δηάηαγκα πξνδήισο εληζρπκέλε ε αμία ηεο πξνεγκέλεο ππνγξαθήο ζε ζρέζε κε ηελ «απιή» 
ειεθηξνληθή ππνγξαθή. 

7.3 Κρυπτογραφικοί Αλγόριθμοι 

Οη καζεκαηηθέο ηδηφηεηεο ησλ πξψησλ αξηζκψλ, δειαδή απηψλ πνπ, κφλν φηαλ δηαηξνχληαη κε 
ηνλ εαπηφ ηνπο θαη κε ηνλ αξηζκφ έλα, δίλνπλ πειίθν έλαλ αθέξαην  αξηζκφ θαζψο θαη ε 
καζεκαηηθή δπζθνιία ηεο εχξεζεο ησλ δχν αξρηθψλ πξψησλ αξηζκψλ, φηαλ κφλν ην γηλφκελν 
απηψλ ησλ αξηζκψλ είλαη γλσζηφ, είλαη ε καζεκαηηθή βάζε ηεο ζχγρξνλεο αζχκκεηξεο 
θξππηνγξαθίαο. 

Κξππηνγξαθία είλαη ν επηζηεκνληθφο θιάδνο πνπ πξαγκαηεχεηαη ηε κειέηε θαη  ζρεδίαζε 
θξππηνγξαθηθψλ ηερληθψλ, ζπζηεκάησλ θαη πξσηνθφιισλ. Μαδί κε ηνλ θιάδν ηεο 
Κξππηαλάιπζεο, πνπ αζρνιείηαη κε ηε κειέηε ηξφπσλ παξαβίαζεο απηψλ, απαξηίδνπλ ηελ 
Δπηζηήκε ηεο Κξππηνινγίαο. Έηζη, Κξππηνινγία είλαη ε επηζηήκε ηεο απφθξπςεο απφ ηε κία 
πιεπξά θαη, απφ ηελ άιιε, ηεο απνθάιπςεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θσδηθνπνηεκέλσλ κελπκάησλ ή 
δεδνκέλσλ. Θα εζηηάζνπκε, θπξίσο, ζηελ Κξππηνγξαθία. Χζηφζν, ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

θαιχςνπκε θαη νξηζκέλα ζέκαηα, πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο Κξππηαλάιπζεο (Ενξθάδεο, 

Β, Κξππηνγξαθία, ΔΑΠ,2002, ζει.3). 

Ζ επηζπκία πξνζηαζίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ κελπκάησλ νδήγεζε ζηελ επηλφεζε θαη ρξήζε 
θξππηνγξαθηθψλ ηερληθψλ θαη ζπζηεκάησλ, ηα νπνία επηηξέπνπλ ην κεηαζρεκαηηζκφ 
κελπκάησλ ή δεδνκέλσλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη αδχλαηε ε ππνθινπή ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ησλ θαηά ηε κεηάδνζή ή απνζήθεπζή ησλ θαη, βεβαίσο ,ηελ αληηζηξνθή ηνπ 
κεηαζρεκαηηζκνχ. Ζ δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ θαιείηαη θξππηνγξάθεζε θαη ε αληίζηξνθφο 
ηεο απνθξππηνγξάθεζε. 

Ζ ζπλάξηεζε ή ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ, ζηνηρείσλ θαη βεκάησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ  
θξππηνγξάθεζε θαη ηελ απνθξππηνγξάθεζε νλνκάδεηαη θξππηνγξαθηθφο αιγφξηζκνο. Ζ 
πινπνίεζε ηνπ θξππηνγξαθηθνχ αιγφξηζκνπ θαιείηαη θξππηνγξαθηθφ ζχζηεκα. Μεξηθέο θνξέο 
ν θξππηνγξαθηθφο αιγφξηζκνο θαιείηαη θαη θσδηθνπνηεηήο (cipher). Πξσηφθνιια πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ θξππηνγξαθηθνχο αιγφξηζκνπο θαινχληαη θξππηνγξαθηθά πξσηφθνιια Οη 
θξππηνγξαθηθνί αιγφξηζκνη ρξεζηκνπνηνχλ, θαηά θαλφλα, (θξππηνγξαθηθά) θιεηδηά (keys), ε 
ηηκή ησλ νπνίσλ επεξεάδεη ηελ θξππηνγξάθεζε θαη ηελ απνθξππηνγξάθεζε.  Σν ζχλνιν ησλ 
δπλαηψλ ηηκψλ ησλ θιεηδηψλ ιέγεηαη πεδίν ηηκψλ απηψλ (keyspace). Τπάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο 
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θξππηνγξαθηθψλ αιγνξίζκσλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζπζηεκάησλ: νη ζπκκεηξηθνί θαη νη 
αζχκκεηξνη αιγφξηζκνη. 

Οη ζπκκεηξηθνί αιγφξηζκνη ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην θιεηδί γηα ηελ θξππηνγξάθεζε θαη ηελ 
απνθξππηνγξάθεζε θαη γηα ην ιφγν απηφ θαινχληαη, επίζεο, αιγφξηζκνη κπζηηθνχ θιεηδηνχ ή 
αιγφξηζκνη κνλνχ θιεηδηνχ. Οη αζχκκεηξνη αιγφξηζκνη ρξεζηκνπνηνχλ έλα δεχγνο 
θξππηνγξαθηθψλ θιεηδηψλ, ην δεκφζην θιεηδί γηα ηελ θξππηνγξάθεζε θαη ην ηδησηηθφ θιεηδί γηα 
ηελ απνθξππηνγξάθεζε. Έηζη, ν θάζε ρξήζηεο ελφο αζχκκεηξνπ ζπζηήκαηνο έρεη δχν θιεηδηά, 
ην δεκφζην θαη ην ηδησηηθφ. Σν πξψην ην θνηλνπνηεί ζε φινπο πνπ επηζπκνχλ λα 
επηθνηλσλήζνπλ καδί ηνπ. κσο, δελ είλαη δπλαηφ απφ ην δεκφζην λα ππνινγίζνπκε ην 
ηδησηηθφ θιεηδί ελφο ρξήζηε. Οη αζχκκεηξνη αιγφξηζκνη νλνκάδνληαη θαη αιγφξηζκνπ δεκφζηνπ 
θιεηδηνχ.Οη ζπκκεηξηθνί αιγφξηζκνη ρσξίδνληαη, κε ηε ζεηξά ηνπο, ζε δχν θαηεγνξίεο: ζηνπο 
θσδηθνπνηεηέο ξνήο (stream ciphers) θαη θσδηθνπνηεηέο ηκεκάησλ (block ciphers). Οη  πξψηνη 
εθαξκφδνληαη ζε θάζε bit ή ραξαθηήξα ελφο κελχκαηνο, ελψ νη δεχηεξνη ζε ηκήκαηα (blocks) 
ηνπ κελχκαηνο ζηαζεξνχ κήθνπο. πλήζσο, ην κήθνο απηφ αλέξρεηαη ζε 64 bits( D. W. Davies 
and W. L. Price, Security for Computer Networks, John Wiley & Sons, 1989). 

Ο αθφινπζνο αιγφξηζκνο θξππηνγξάθεζεο αληηθαζηζηά θάζε γξάκκα ηνπ απινχ αγγιηθνχ 
θεηκέλνπ κε εθείλν ην γξάκκα πνπ είλαη 13 ζέζεηο κεηά απφ απηφ ζην αιθάβεην, δειαδή ην Α 
αληηθαζίζηαηαη απφ ην Ν, ην Β απφ ην Ο, θηι.  

Απιφο αιγφξηζκνο θξππηνγξάθεζεο 

while  δελ έρεη εμαληιεζεί ην θείκελν loop 

επαλέιαβε ηελ αλάγλσζε, απφ ηελ νζφλε ή απφ αξρείν, ηνπ 

επφκελνπ γξάκκαηνο ηνπ θεηκέλνπ 

if ην γξάκκα είλαη έλα απφ ηα πεδά ‘a,..m’ ή ηα θεθαιαία ‘A,..,M’ 

then εκθάληζε ζηελ νζφλε ην αληίζηνηρν πεδφ ή θεθαιαίν γξάκκα πνπ 

είλαη 13 ζέζεηο δεμηά ηνπ ζην αιθάβεην 

end if 

if ην γξάκκα είλαη θάπνην απφ ηα ‘n,..,z’ ή ηα ‘N,..,Z’ 

then εκθάληζε ζηελ νζφλε ην αληίζηνηρν πεδφ ή θεθαιαίν πνπ βξίζθεηαη 13 

ζέζεηο πξηλ απφ απηφ ζην αιθάβεην 

end if 

end loop 

Ο παξαπάλσ αιγφξηζκνο  θσδηθνπνηεκέλνο ζε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C: 

#include <stdio.h> 

main() 

{ 

int c; 

while ((c = getchar()) != EOF) 

{ 

if (c >= 'a' && c <= 'm') 

c = c + 13; 

else if (c >= 'n' && c <= 'z') 

c = c - 13; 

else if (c >= 'A' && c <= 'M') 

c = c + 13; 

else if (c >= 'N' && c <= 'Z') 

c = c - 13; 

putchar(c); 
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} 

} 

 

πξάμε απνθιεηζηηθήο δηάδεπμεο XOR 

Απνζηνιέαο (θιεηδί  κήλπκα =θψδηθαο) 

Κιεηδί:    1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 

Μήλπκα: 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 

Κψδηθαο: 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

 

Παξαιήπηεο (θιεηδί  θψδηθαο = κήλπκα) 

Κιεηδί:     1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 

Κψδηθαο: 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

Μήλπκα:  0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0     

  

 Γηα λα ειέγμνπκε αλ δχν αξηζκνί είλαη ζρεηηθά πξψηνη αξθεί λα βξνχκε φηη ν κέγηζηνο 

θνηλφο δηαηξέηεο ηνπο είλαη ίζνο κε ηε κνλάδα. Μία κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηνπ κέγηζηνπ 

θνηλνχ δηαηξέηε είλαη ν αιγφξηζκνο ηνπ Δπθιείδε, πνπ πεξηγξάθεηαη ζην βηβιίν ηνπ 

‘ηνηρεία’, ην νπνίν έγξαςε ην 300 π.Υ. πεξίπνπ. Ο αιγφξηζκνο ηνπ Δπθιείδε, θαζψο θαη ε 
θσδηθνπνίεζή ηνπ ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα. Έζησ νη δχν 
αθέξαηνη, κε κεδεληθνί, αξηζκνί a θαη b. Μπνξνχκε αθφκα λα ππνζέζνπκε φηη νη δχν απηνί 
αξηζκνί είλαη ζεηηθνί, αθνχ ν κέγηζηνο θνηλφο δηαηξέηεο ηνπο (a,b) είλαη ίζνο κε ηνλ κέγηζην 
θνηλφ δηαηξέηε ησλ απνιχησλ ηηκψλ ηνπο (|a| ,|b|). Ο αιγφξηζκνο ηνπ 

Δπθιείδε απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα βήκαηα: 

1. Τπνινγίδνπκε a = p b+ r, φπνπ  0≤r≤b≤a θαη 0≤p 

2. Αλ r=0 ηφηε (a, b) =b. Tεξκαηηζκφο. 

3. Γηαθνξεηηθά, ζέηνπκε a = b θαη b= r. Δπαλαιακβάλνπκε ηα βήκαηα 1 θαη 2 έσο φηνπ 

ιεθζεί r=0 θαη ηεξκαηηζηεί ε αλαδήηεζε κε απνηέιεζκα ηελ ηειεπηαία ηηκή ηνπ b (ή 

ηελ πξνηειεπηαία ηηκή ηνπ r). 

Μηα δπλαηή θσδηθνπνίεζε ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C είλαη ε αθφινπζε: 

int gcd (int a, int b) 

{ 

int g; 

if (a < 0) 

a = -a; 
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if (b < 0) 

b = -b; 

g = b; 

While  (a > 0) 

{ 

g = a; 

a = b % a; 

b = g; 

} 

return g; 

} 

ηε C, ν ηειεζηήο a%b επηζηξέθεη ην ππφινηπν ηεο δηαίξεζεο ηνπ a απφ ην b. 

7.3.1  Ασφάλεια Κρυπτογραφικών υστημάτων 

ηελ Κξππηνγξαθία παξαηεξήζεθε ζπρλά ε ηάζε αλαδήηεζεο πξνβιεκάησλ, ηα νπνία 

είλαη δχζθνια ζηελ επίιπζή ηνπο θαη έρνπλ πάξα πνιιέο δπλαηέο ιχζεηο, σο βάζεηο 

θξππηνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ. Σα δχζθνια επηιχζηκα πξνβιήκαηα (NP), ινηπφλ, είλαη 

ζεκειηψδε ζηελ Κξππηνγξαθία. Χζηφζν, ε επηινγή ελφο NP πξνβιήκαηνο σο βάζεο δελ  είλαη 
αξθεηή γηα ηε ζρεδίαζε αζθαιψλ θξππηνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ. ηε ζπλέρεηα ζα 

ζπδεηήζνπκε νξηζκέλεο ζρεηηθέο πηπρέο. Σα πξνβιήκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ NP θιάζε, έρνπλ 
φπσο είπακε κε-ληεηεξκηληζηηθή πνιπσλπκηθή ρξνληθή πνιππινθφηεηα θαη αζθαιψο 
ληεηεξκηληζηηθή εθζεηηθή ρξνληθή πνιππινθφηεηα, δειαδή αλάινγε ηνπ 2

n
. Αο παξαηεξήζνπκε 

σο παξάδεηγκα ην πξφβιεκα ηεο θξππηαλάιπζεο θξππηνγξαθεκέλνπ κελχκαηνο κε θιεηδί 
πνιχ κηθξνχ κήθνπο, n. Σφηε ην 2

n 
δελ είλαη κεγάιν θαη ζπλεπψο ε θξππηαλάιπζε είλαη εθηθηή 

δνθηκάδνληαο φια ηα δπλαηά θιεηδηά (brute force attack). Δπνκέλσο, δελ είλαη αξθεηφ λα 
ζηεξηδφκαζηε ζε έλα πξφβιεκα κε εθζεηηθή πνιππινθφηεηα αλ ην κέγεζνο ηεο εηζφδνπ είλαη 
κηθξφ. Αληίζεηα, κφλν αλ ην n είλαη επαξθψο κεγάιν, ηφηε θαη ην 2

n 
είλαη ηφζν κεγάιν πνπ 

θαζηζηά κε εθηθηή ηε δνθηκή φισλ ησλ δπλαηψλ θιεηδηψλ.  

ηνλ Πίλαθα 1 βιέπνπκε ηα κεγέζε ησλ εηζφδσλ πνπ κπνξνχλ λα εθηειεζζνχλ ζηε 
κνλάδα ηνπ ρξφλνπκε δεδνκέλε ηε δηαζέζηκε ππνινγηζηηθή ηζρχ θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ 
αιγνξίζκνπ.Σν λα ζηεξηρζνχκε γηα ηελ πινπνίεζε ελφο θξππηνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ζε έλα NP 
Complete πξφβιεκα δελ ζπλεπάγεηαη, απηφκαηα, ηελ χπαξμε κφλν ιχζεο κε εθζεηηθή 
πνιππινθφηεηα. Γελ απνθιείεηαη, δειαδή, ε χπαξμε κηαο πην εχθνιεο ιχζεο, αλ θαη θάηη ηέηνην 
εθηηκάηαη σο άθξσο απίζαλν (σζηφζν, φρη αδχλαην). ην ζεκείν απηφ αλαθεξφκαζηε ζηελ 
πεξίπησζε λα δεηρζεί φηη νη θιάζεηο P θαη NP ηαπηίδνληαη. Αθφκα,ην φηη έλα θξππηνγξαθηθφ 
ζχζηεκα βαζίδεηαη ζε έλα δχζθνιν πξφβιεκα δελ ζεκαίλεη φηη θαη ν θξππηαλαιπηήο ζα πξέπεη λα 
ιχζεη ην δχζθνιν πξφβιεκα γηα ηελ παξαβίαζή ηνπ. 

Έλα ζρεηηθφ παξάδεηγκα είλαη απηφ ησλ θξππηνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία 
βαζίδνληαη ζην πξφβιεκα ηνπ ζαθηδίνπ (Merkle R., Hellman M., Hiding Information and 
Signatures in Trapdoor Knapsacks , IEEE Transactions Information Theory, v. 24, n. 5, 1978, 
525-530) θαη ηα νπνία παξαβηάζζεθαλ κε αμηνπνίεζε θάπνηαο κπζηηθήο εχθνιεο ιχζεο 
(trap-door). Ζ ππνινγηζηηθή ηζρχο θαη ε απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ απμάλεηαη 
ξαγδαία κε ηελ αλάπηπμε λέσλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ αχμεζε ηεο ππνινγηζηηθήο 
ηζρχνο θαζηζηά πξνβιήκαηα θξππηαλάιπζεο αληηκεησπίζηκα. Ζ ρξήζε πνιπεπεμεξγαζηψλ ή 
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θαη πνιπππνινγηζηψλ ζηελ θξππηαλάιπζε απνηεινχλ κία πξαγκαηηθφηεηα πνπ πξέπεη λα 
ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηνπο ζρεδηαζηέο θξππηνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ πεξίπησζε ηεο 
παξαβίαζεο θξππηνγξαθεκέλνπ κελχκαηνο κε ηνλ DES (κε θιεηδί κήθνπο 40 bits), απφ ηε 
ζπλεξγαζία ρηιηάδσλ ππνινγηζηψλ ζπλδεδεκέλσλ ζην Internet, γλψξηζε επξεία δεκνζηφηεηα 
ην 1997. ην κεηαμχ είλαη δπλαηή ε θξππηαλάιπζε θαη φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη θιεηδηά 
κεγαιχηεξνπ κήθνπο. Δπνκέλσο, ε επηινγή ησλ  κεγεζψλ εηζφδνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη 
ππφςε ηφζν ηηο ησξηλέο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο φζν θαη ηηο αλακελφκελεο κειινληηθέο 
εμειίμεηο  Ηδηαίηεξα, ε αλάπηπμε ησλ θβαληηθψλ ππνινγηζηηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ 
ζπζηεκάησλ αλακέλεηαη λα αθπξψζεη ηελ πξαθηηθή αμία πνιιψλ θξππηνγξαθηθψλ  
ζπζηεκάησλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ππνινγηζηηθά αζθαιή. 

Σα δηάθνξα θξππηνγξαθηθά ζπζηήκαηα έρνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα αζθάιεηαο, 
αλάινγα κε ην πφζν δχζθνια παξαβηάδνληαη. ινη νη αιγφξηζκνη - πιελ ηνπ one-time pad είλαη 
ζεσξεηηθά παξαβηάζηκνη, δεδνκέλεο επαξθνχο ππνινγηζηηθήο ηζρχνο θαη απνζεθεπηηθήο 
ρσξεηηθφηεηαο. Αλ ν ρξφλνο θαη νη ρξεκαηηθνί πφξνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαβίαζε ελφο 
αιγνξίζκνπ ππεξβαίλνπλ ηελ αμία ησλ θξππηνγξαθεκέλσλ δεδνκέλσλ, ηφηε ν αιγφξηζκνο 
κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί αζθαιήο. Γειαδή ζηα θαζνξηζηηθά θξηηήξηα γηα ην αλ έλαο 
θξππηνγξαθηθφο αιγφξηζκνο είλαη αζθαιήο ή φρη ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε αμία ησλ αγαζψλ πνπ 
πξνζηαηεχεη. Οη ππνινγηζηέο, φκσο, γίλνληαη νινέλα θαη πην γξήγνξνη, αιιά θαη πην θηελνί. 
Σελ ίδηα ζηηγκή, ε αμία ησλ δεδνκέλσλ πέθηεη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. πλεπψο, καο 
ελδηαθέξεη ε βειηίσζε ηεο ππνινγηζηηθήο θαη απνζεθεπηηθήο δπλαηφηεηαο ησλ ππνινγηζηψλ λα 
κελ είλαη ηφζν δπζαλάινγα ηαρχηεξε απφ ηελ πηψζε ηεο αμίαο ησλ πιεξνθνξηψλ, γεγνλφο 
πνπ ζα θαζηζηνχζε ην θξππηνγξαθηθφ ζχζηεκα αλαζθαιέο (Shannon, C. E.,  Communication 
Theory of Secrecy Systems, Bell System Technical Journal, v. 28, n. 4, 1999, pp. 656-715). 

 Μεξηθνί αιγφξηζκνη απαηηνχλ εθαηνκκχξηα ρξφληα γηα λα παξαβηαζηνχλ, θαη 
απεξηφξηζηνπο ππνινγηζηηθνχο πφξνπο. Απηνί νη αιγφξηζκνη είλαη ζεσξεηηθά παξαβηάζηκνη, 
αιιά φρη πξαθηηθά. Έλαο αιγφξηζκνο πνπ δελ παξαβηάδεηαη ζηελ πξάμε ζεσξείηαη αζθαιήο 
(secure). Έλαο αιγφξηζκνο είλαη αζθαιήο άλεπ φξσλ (unconditionally secure), αλ, άζρεηα απφ 
ην κέγεζνο ηνπ θξππηνγξαθεκέλνπ κελχκαηνο, ηνπο ππνινγηζηηθνχο πφξνπο θαη ηνλ ρξφλν 
πνπ κπνξεί λα δηαζέηεη ν θξππηαλαιπηήο, δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα απνθαιπθζεί ην θαζαξφ 
κήλπκα. Σα one-time pads, φπσο είδακε, δελ κπνξνχλ λα παξαβηαζζνχλ, αθφκα θαη 
δεδνκέλσλ άπεηξσλ πφξσλ. Ζ θξππηνγξαθία αζρνιείηαη πεξηζζφηεξν κε θξππηνγξαθηθά 
ζπζηήκαηα, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα παξαβηαζηνχλ κε ηηο δεδνκέλεο ππνινγηζηηθέο 
δπλαηφηεηεο. Έλαο αιγφξηζκνο ιέγεηαη ππνινγηζηηθά αζθαιήο (computationally secure), ή 
δπλαηφο (strong), αλ είλαη αδχλαηε ε παξαβίαζή ηνπ κε ηνπο δηαζέζηκνπο (ησξηλνχο ή 
κειινληηθνχο) πφξνπο. Σν πιήζνο ησλ πξάμεσλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνθάιπςε ηνπ 
θξππηνγξαθηθνχ θιεηδηνχ, ιέγεηαη παξάγνληαο εξγαζίαο (work factor). Αλ έλαο αιγφξηζκνο 
έρεη παξάγνληα εξγαζίαο 2

128
, ηφηε απαηηνχληαη 2

128
 πξάμεηο γηα ηελ παξαβίαζή ηνπ. Απηέο νη 

πξάμεηο κπνξεί λα είλαη αξθεηά πνιχπινθεο θαη ρξνλνβφξεο. Αθφκα θαη αλ ζεσξήζεη θαλείο φηη 
δηαζέηεη αξθεηά κεγάιε ηαρχηεηα ππνινγηζκψλ, ψζηε λα εθηειεί έλα δηζεθαηνκκχξην πξάμεηο 
ην δεπηεξφιεπην, θαη δηαζέζεη έλα δηζεθαηνκκχξην παξάιιεινπο επεμεξγαζηέο, θαη πάιη ν 
ρξφλνο πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα λα απνθαιπθζεί ην θιεηδί ζα είλαη κεγαιχηεξνο απφ 10

14 
ρξφληα. 

(Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο θαη κφλνλ, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ε ειηθία ηεο γεο είλαη 10
9
 θαη ηνπ 

ζχκπαληνο πεξίπνπ 10
10

 ρξφληα). 

 Κη ελψ ν παξάγνληαο εξγαζίαο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αιγνξίζκνπ είλαη ζηαζεξφο (κέρξη 
θάπνηνο θξππηαλαιπηήο λα βξεη κία θαιχηεξε θξππηαλαιπηηθή επίζεζε), ν απαηηνχκελνο 
ρξφλνο γηα ηελ παξαβίαζε ηνπ αιγνξίζκνπ θάζε άιιν παξά ζηαζεξφο είλαη, αθνχ 
παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ππνινγηζηηθήο ηζρχνο ησλ λέσλ επεμεξγαζηψλ. Σηο 
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πνπ δηαλχνπκε, έρνπκε δεη ξαγδαίεο εμειίμεηο ηεο ππνινγηζηηθήο ηζρχνο 
θαη κάιινλ ζηα ρξφληα πνπ ζα έξζνπλ ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη αθφκα πην εληππσζηαθά, 
ηδηαίηεξα κε ηνπο θβαληηθνχο ππνινγηζηέο. ρεδφλ φιεο νη επηζέζεηο θξππηαλάιπζεο είλαη 
ηέιεηεο γηα παξάιιειεο κεραλέο, αθνχ ζπλίζηαληαη ζηε δνθηκή φισλ ησλ δπλαηψλ 
θξππηνγξαθηθψλ θιεηδηψλ. Σν ζπλνιηθφ έξγν κπνξεί λα δηαζπαζηεί  ζε πάξα πνιιά κηθξά 
κέξε, ελψ θαλέλαο απφ ηνπο επεμεξγαζηέο δελ ρξεηάδεηαη λα επηθνηλσλεί κε ηνλ άιιν. 
πκπεξαζκαηηθά, ην λα ππνζηεξίδεη θαλείο φηη έλαο αιγφξηζκνο είλαη αζθαιήο, απιψο θαη 
κφλν επεηδή δε κπνξεί λα παξαβηαζηεί - κε βάζε ηα ζεκεξηλά ηερλνινγηθά δεδνκέλα– είλαη 
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παξαθηλδπλεπκέλν. Σα θαιά θξππηνγξαθηθά ζπζηήκαηα ζρεδηάδνληαη θαηά ηέηνηνλ ηξφπν, 
ψζηε λα είλαη αδχλαηε ε παξαβίαζή ηνπο, αθφκα θαη κε ηελ ππνινγηζηηθή ηζρχ πνπ αλακέλεηαη 
λα πξνθχςεη κεηά απφ πνιιά ρξφληα. Ο θξππηνγξαθηθφο αιγφξηζκνο DES ρξεζηκνπνηήζεθε 
κε αζθάιεηα γηα πεξηζζφηεξα απφ 20 ρξφληα. Δπίζεο, ν λένο πξφηππνο θξππηνγξαθηθφο 
αιγφξηζκνο, ν AES (Advanced Encryption Standard),  εθηηκάηαη φηη ζα είλαη αζθαιήο γηα 
κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ( Zorkadis, Security vs. Performance Requirements in Data 
Communication Systems, Proc. of Third European Symposium on Research in Computer 
Security, Lecture Notes in Computer Science 875, 1994, Springer-Verlag, pp. 19-30). 
    

Πνιππινθφηεηα Μέγεζνο εηζφδνπ πνπ εθηειείηαη ζην 1 sec 

Τπνινγηζηηθή ηζρχο 10
6
 πξάμεσλ/ sec 

logn          2
1000000 

n        1000000 

n
2 

      1000 

n
3 

     100 

2
n 

     20 

n!      9 

 

Πίνακαρ 1 Μεγέθη ειζόδος πος εκηελούνηαι ζηη μονάδα ηος σπόνος (sec) από 

ςπολογιζηή ιζσύορ ενόρ εκαηομμςπίος ππάξευν ανά μονάδα σπόνος. 

7.3.2 υμμετρικοί Αλγόριθμοι (Περιγραφή του DES) 

Σν πην δεκνθηιέο θαη δηαδεδνκέλν ζχζηεκα θξππηνγξάθεζεο απνηέιεζε (θαη ζήκεξα αθφκα 
απνηειεί) ην Data Encryption Standard (DES), ην νπνίν πηνζεηήζεθε ην 1977 απφ ην National 
Bureau of Standards (NBS) ησλ Ζ.Π.Α. - αξγφηεξα γλσζηφ σο National Institute of Standards and 
Technology (NIST) - σο πξφηππν επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ ησλ νκνζπνλδηαθψλ αξρψλ 
(Federal Information Processing Standard 46 - FIPS PUB 46) θαη γηα γεληθή ρξήζε (V. Zorkadis, 
Security vs. Performance Requirements in Data Communication Systems, Proc. of Third 
European Symposium on Research in Computer Security, Lecture Notes in Computer Science 
875, 1994, Springer-Verlag, pp. 19-30). Αο δνχκε κεξηθά ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα απηφλ ηνλ 
αιγφξηζκν. Σν 1972 γηα πξψηε θνξά θαη ην 1974 γηα δεχηεξε θνξά ην NBS εμέδσζε κία 
πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ αλαθνξηθά κε έλαλ θξππηνγξαθηθφ αιγφξηζκν γηα δεκφζηα 
ρξήζε. ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αιγφξηζκνπ ζπγθαηαιέγνληαλ, ζχκθσλα κε ηελ 
πξφζθιεζε, πςειφο βαζκφο αζθάιεηαο, αζθάιεηα αλεμάξηεηε ηεο κπζηηθφηεηαο ηνπ αιγνξίζκνπ, 
θαηαιιειφηεηα γηα πνιιέο εθαξκνγέο, ρακειφ θφζηνο πινπνίεζεο, πιεξφηεηα θαη επθνιία 
θαηαλφεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ αιγφξηζκνπ, δηαζεζηκφηεηα ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο θαη 
απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ρξήζε. Ζ πξψηε πξφζθιεζε απέβε άθαξπε. Γηα ην ιφγν απηφ 
αθνινχζεζε ε δεχηεξε πξφζθιεζε. Σε θνξά απηή, ε IBM πξφηεηλε κηα παξαιιαγή ηνπ 
θξππηνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο LUCIFER, ην νπνίν θξππηνγξαθεί ηκήκαηα δεδνκέλσλ κήθνπο 128 
bits κε έλα θιεηδί κήθνπο επίζεο 128 bits. 

Σν θξππηνγξαθηθφ ζχζηεκα πνπ πξνηάζεθε απφ ηελ ΗΒΜ, αθνχ αλαιχζεθε θαη 
ηξνπνπνηήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ, δεκνζηεχζεθε ην 1976 κε ην φλνκα DES θαη έγηλε απνδεθηφ σο 
πξφηππν ηνλ επφκελν ρξφλν. Πξηλ ηελ πηνζέηεζή ηνπ σο πξφηππν, ν DES απνηέιεζε αληηθείκελν 
έληνλεο θξηηηθήο, ε νπνία επηθεληξψζεθε ζε δχν πεξηνρέο. Πξψηα απφ φια, ην κέγεζνο ηνπ 
θιεηδηνχ ζηνλ αξρηθφ αιγφξηζκν LUCIFER ήηαλ 128 bits, ελψ απηφ πνπ ππήξρε ζην πξνηεηλφκελν 
ζχζηεκα ήηαλ κφλν 56 bits, ππήξρε δειαδή κία ηεξάζηηα δηαθνξά ζην κήθνο ηνπ θιεηδηνχ θαηά 72 
bits. Ζ δεχηεξε πεξηνρή ηεο δηακάρεο ήηαλ ε κε δεκνζηνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ ζρεδίαζεο ησλ 
S-boxes (Απηά δεκνζηνπνηήζεθαλ ζην κεηαμχ, ακέζσο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθνξηθήο 
θξππηαλάιπζεο). Έηζη, νη ρξήζηεο αλεζπρνχζαλ κήπσο ε εζσηεξηθή δνκή ηνπ DES έρεη 
θξπκκέλα αδχλακα ζεκεία, ηα νπνία επηηξέπνπλ ζην NSA λα απνθσδηθνπνηεί κελχκαηα ρσξίο λα 
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ρξεζηκνπνηεί θαλ ην θιεηδί. Χζηφζν, εξγαζίεο ζηε δηαθνξηθή θξππηαλάιπζε έδεημαλ φηη ν DES 
έρεη πνιχ γεξή εζσηεξηθή δνκή, ηνπιάρηζηνλ απ’ απηή ηε ζθνπηά. Ο DES εμαθνινπζεί λα 
ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο, ζηε ζχλζεηε πιένλ παξαιιαγή ηνπ Tripple DES, αθνχ ζηελ απιή ηνπ 
κνξθή δελ επαξθεί λα αληηκεησπίζεη θξππηαλαιπηηθέο επηζέζεηο πνπ εθδειψλνληαη κε ηε βνήζεηα 
ηζρπξήο ππνινγηζηηθήο ηζρχνο ή εηδηθψλ πξνο ηνχην chips. 

ηνλ αιγφξηζκν DES, ηα δεδνκέλα θξππηνγξαθνχληαη ζε ηκήκαηα ησλ 64 bits κε ηε 
ρξήζε ελφο θιεηδηνχ ησλ 56 bits. Σν θιεηδί εθθξάδεηαη ζπλήζσο σο έλα ηκήκα 64 bits ή 8 bytes, 
φκσο θάζε φγδνν bit ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηζνηηκίαο. Ο αιγφξηζκνο 
κεηαζρεκαηίδεη ην θαζαξφ θείκελν ηεο εηζφδνπ ηνπ ησλ 64 bits, εθαξκφδνληαο κηα ζεηξά βεκάησλ, 
ζην θξππηνγξαθεκέλν θείκελν (έμνδν) ησλ 64 bits. Σα ίδηα βήκαηα, κε ην ίδην θιεηδί, 
ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία (απνθξππηνγξάθεζε), κφλν πνπ ηα 
(ππν-)θιεηδηά ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηελ αληίζηξνθε ζεηξά ( Zorkadis, Improving the Quality of 
Secure Distributed Systems, Proc. Of  3rd Intern. Conference on Reliability, Quality & Safety of 
Software-Intensive Systems, Chapman & Hall, 1997, pp. 186-197). 
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            Εικόνα 2 Γενικό διάγπαμμα ηος αλγοπίθμος  DES. 
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7.3.3 Ασύμμετροι Αλγόριθμοι (Περιγραφή του RSA) 

ηε ζπλέρεηα ζα αζρνιεζνχκε κε ηε ζρέζε ηζνηηκίαο. Ζ ζρέζε a ≡ b mod n ζπκβνιίδεη ηελ ηζνηηκία 
ηνπ a κε ηνλ b modulo n (σο πξνο ην κέηξν n). Οη a θαη b είλαη ηζφηηκνη modulo n, αλ a = b + kn, γηα 
θάπνηνλ αθέξαην k. Αλ νη a θαη b είλαη ζεηηθνί θαη ν b είλαη κηθξφηεξνο ηνπ n, ηφηε ν b κπνξεί λα 
ζεσξεζεί σο ην ππφινηπν ηνπ a, φηαλ ν ηειεπηαίνο δηαηξείηαη κε ην n. Γεληθά, νη αξηζκνί a θαη b 
αθήλνπλ ην ίδην ππφινηπν φηαλ δηαηξνχληαη κε ην n θαη επνκέλσο ε δηαθνξά ηνπο a-b δηαηξείηαη 
απφ ην n. Σν λα δηαηξείηαη ε δηαθνξά ηνπο a-b απνηειεί αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε γηα λα είλαη νη 
αξηζκνί a θαη b ηζνδχλακνη modulo n. Θα ζπκεζνχκε νξηζκέλα ζεκαληηθά, απφ ηε ζθνπηά ηεο 
Κξππηνγξαθίαο, απνηειέζκαηα ηεο Αξηζκνζεσξίαο. Ζ ζπλάξηεζε ηνπ Euler, γλσζηή θαη σο 
ζπλάξηεζε θ(n), είλαη ην πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλνηγκέλνπ ζπζηήκαηνο ππνινίπσλ modulo 
n. Με άιια ιφγηα, θ(n) είλαη ην πιήζνο ησλ θπζηθψλ κηθξφηεξσλ ή ίζσλ ηνπ n, νη νπνίνη είλαη 
ζρεηηθά πξψηνη κε απηφλ. Αλ ν n είλαη πξψηνο, ηφηε θ(n) = n-1. Αλ n = p q, φπνπ p θαη q πξψηνη, 
ηφηε θ(n) =θ(p)θ(q)=(p-1)(q-1) (Απηνί νη αξηζκνί εκθαλίδνληαη ζηνπο αιγφξηζκνπο δεκνζίνπ 
θιεηδηνχ). 

ηνλ αιγφξηζκν RSA ρξεζηκνπνηνχληαη ππνινγηζκνί κεγάισλ δπλάκεσλ σο πξνο 
κέηξν ηζνηηκίαο έλαλ θπζηθφ αξηζκφ n, ν νπνίνο είλαη ην γηλφκελν δχν πνιχ κεγάισλ πξψησλ 
αξηζκψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πξψηα δεκηνπξγνχληαη (επηιέγνληαη) δχν πνιχ κεγάινη αξηζκνί p 
θαη q θαη ζηε ζπλέρεηα ππνινγίδεηαη ην γηλφκελφ ηνπο, n = p q. Ζ θξππηνγξάθεζε ελφο 
κελχκαηνο M, ην νπνίν ρσξίδεηαη ζε ηκήκαηα M1, M2, …,MΚ πνπ αλαπαξηζηψληαη απφ 
αξηζκνχο κηθξφηεξνπο ηνπ n, θαζψο θαη ε απνθξππηνγξάθεζε επηηπγράλνληαη σο εμήο: 

C1 =  M1 
e
 (mod n), C2 = M2

e
 (mod n),…,  Ck = Mk 

e
 (mod n) 

M1 = C1
d
 (mod n) , M2 = C2 

d
 (mod n), …, Mk = Ck 

d
 (mod n). 

Ο απνζηνιέαο ηνπ κελχκαηνο ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ θξππηνγξάθεζε ην δεκφζην θιεηδί 
ηνπ παξαιήπηε, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηνπο αξηζκνχο e θαη n, δειαδή {e, n}. Ο παξαιήπηεο 
απνθξππηνγξαθεί ην θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα κε ην ηδησηηθφ ηνπ θιεηδί, ην νπνίν απνηειείηαη 
απφ ηνπο αξηζκνχο d θαη n, δειαδή {d, n}. Αο δνχκε ηψξα πσο επηιέγνληαη νη αξηζκνί e θαη d. Ο 
αξηζκφο e επηιέγεηαη έηζη ψζηε λα είλαη ζρεηηθά πξψηνο σο πξνο ην θ(n) θαη λα ηθαλνπνηεί ηελ 
αθφινπζε ζρέζε: 3 < e <  θ(n) = (p-1) (q-1).Τπελζπκίδνπκε φηη ην θ(n) είλαη ε ζπλάξηεζε ηνπ 
Euler, ε νπνία ππνδειψλεη ην πιήζνο ησλ θπζηθψλ, κηθξφηεξσλ ή ίζσλ ηνπ n, νη νπνίνη είλαη 
ζρεηηθά πξψηνη κε απηφλ Αλαθνξηθά κε ηνλ θπζηθφ αξηζκφ d, απηφο είλαη αληίζηξνθνο ηνπ e, 
δειαδή πξνζδηνξίδεηαη έηζη ψζηε λα πιεξνί ηελ αθφινπζε ζρέζε ηζνηηκίαο: d e ≡1 mod θ(n) 

Γεκηνπξγία Κιεηδηψλ 

1. Δπηινγή δχν πνιχ κεγάισλ πξψησλ αξηζκψλ p θαη q 

2. Τπνινγηζκφο ηνπ n = p q 

3. Τπνινγηζκφο ελφο αθεξαίνπ d (ή e), ηέηνηνπ ψζηε κθδ(θ(n), d) = 1 θαη 1<d<θ(n) 

4. Τπνινγηζκφο ηνπ θπζηθνχ e, ηέηνηνπ ψζηε e = d
-1

 mod θ(n) 

5. Γεκνζηνπνίεζε ηνπ δεκφζηνπ θιεηδηνχ Κp = {e,n}. Σν ηδησηηθφ (ή κπζηηθφ) θιεηδί 

είλαη ην Κs = {d,n} 

Κξππηνγξάθεζε Απνθξππηνγξάθεζε 

Καζαξφ κήλπκα Μ, Μ<n Κξππηνγξαθεκέλν κήλπκα C 

Κξππηνγξαθεκέλν κήλπκα C = M
e 

(mod n) 

Καζαξφ κήλπκα Μ = C
d
 (mod n) = M

ed  
(mod n) 

( R. L. Rivest, A. Shamir, and L. Adleman, A method for obtaining digital sugnatures and public 
key cryptosystems, Communications of the ACM, vol. 21, 1978, pp. 120-126). 

Δπηιέγνπκε δχν πξψηνπο αξηζκνχο p=5 θαη q=11 θαη ππνινγίδνπκε ην γηλφκελφ ηνπο n 
= p q = 55. (Ζ επηινγή ησλ κηθξψλ αξηζκψλ έγηλε γηα ιφγνπο απινπνίεζεο ηνπ παξαδείγκαηνο. 
ηελ πξάμε, νη αξηζκνί απηνί είλαη,  πάξα πνιχ κεγάινη.) Δπίζεο, ππνινγίδνπκε ην γηλφκελν 
(p-1) (q-1) = 40. Δπηιέγνληαο e=7, ππνινγίδνπκε ηνλ αληίζηξνθφ ηνπ, d=23 (σο πξνο ηνλ 
αξηζκφ 40). Τπνζέηνπκε ηψξα φηη ζέινπκε λα θξππηνγξαθήζνπκε ην Μ = 2. Σν 
θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα ππνινγίδεηαη σο εμήο: C = 2

7
 (mod 55) = 128 (mod 55) = 18. Απφ ην 
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θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα θαη ην ηδησηηθφ θιεηδί {23, 55} ππνινγίδεηαη ην θαζαξφ κήλπκα: M = 
18

23 
(mod 55)=2. 

 

7.4    Σεχνική προσέγγιση της ηλεκτρονικής υπογραφής 

Ζ δεκηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο είλαη θπξίσο κηα ηερληθή δηαδηθαζία. Ζ 
θξππηνγξαθία απνηειεί ην ηδηαίηεξν γλψξηζκα γηα ηελ παξαγσγή ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο. 
Μέζα απφ ηε κέζνδν απηή νδεγνχκαζηε ζηε δεκηνπξγία ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο 
(Καξάθσζηαο, ν.π,193-194  Υξηζηνδνχινπ, ν.π,13 ππνζ. 29). Ζ θξππηνγξάθεζε κελχκαηνο, 
φπσο θαη ε απνθξππηνγξάθεζε, απαηηεί έλα θιεηδί. Γηαθξίλνληαη δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο 
θξππηνγξαθίαο: πξψηνλ, ε «ζπκκεηξηθή» (symmetric) ή «θξππηνγξαθία ηδησηηθνχ θιεηδηνχ» 
(private key cryptography) θαη, δεχηεξνλ, ε «αζχκκεηξε» (asymmetric) ή «θξππηνγξαθία 
δεκφζηνπ θιεηδηνχ» (public key cryptography) ή «ππνδνκή δεκφζηνπ θιεηδηνχ» (public key 
infrastructure, PKI). ( El Gamal, A Public Key Cryptosystem and Signature Scheme Based on 
Discrete Logarithms , IEEE Transactions on Information Theory, Vol. 31, 1981, pp. 469-473) ( A. 
Salomaa, ‘Public Key Cryptography’, Springer-Verlag, 1990). 

ήκεξα, ε εθαξκνδφκελε θαη θνηλά απνδεθηή δηαδηθαζία είλαη απηή ηεο αζχκκεηξεο 
θξππηνγξαθίαο. Δλ ζπληνκία ζηελ πεξίπησζε απηή ππάξρνπλ δχν θιεηδηά ην ηδησηηθφ θαη ην 
δεκφζην. Σν πξψην ζπληειεί ζηελ θσδηθνπνίεζε ησλ απνζηειιφκελσλ δεδνκέλσλ, ελψ κε ην 
δεχηεξν ν παξαιήπηεο κπνξεί λα απνθσδηθνπνηήζεη ην κήλπκα επηβεβαηψλνληαο θαη απηφο ηε 
γλεζηφηεηα θαη αθεξαηφηεηα ηφζν ηνπ κελχκαηνο, φζν θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ απνζηνιέα 
(ηδεξφπνπινο, ν.π, 84-85). Κάζε ζπλαιιαζζφκελνο έρεη πιένλ ην δηθφ ηνπ δεχγνο ηαμηδηψλ, 
δειαδή ην ηδησηηθφ θιεηδί (private key), ην νπνίν είλαη κπζηηθφ θαη ην γλσξίδεη κφλν ν ηδηνθηήηεο 
ηνπ, θαη ην δεκφζην θιεηδί (public key), ην νπνίν είλαη ειεχζεξα πξνζβάζηκν . Σν ΠΓ 150/2001 
απνθαιεί ην ηδησηηθφ θιεηδί κε ην γεληθφ φξν «δεδνκέλα δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο», ηα νπνία 
νξίδεη σο «κνλνζήκαληα δεδνκέλα, φπσο θψδηθεο ή ηδησηηθά θιεηδηά θξππηνγξαθίαο, πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ ππνγξάθνληα γηα ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο», ελψ ην 
δεκφζην θιεηδί απνθαιείηαη κε ηνλ επίζεο γεληθφ φξν «δεδνκέλα επαιήζεπζεο ππνγξαθήο», 
ηα νπνία νξίδνληαη σο «δεδνκέλα, φπσο θψδηθεο, ή δεκφζηα θιεηδηά θξππηνγξαθίαο, ηα νπνία 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο»( Άξζξν 2 αξηζ. 7 ηνπ ΠΓ 
150/2001). 

Εήηεκα γελλάηαη σο πξνο ηε κπζηηθφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ θιεηδηνχ. Θα πξέπεη ζε θάζε 
πεξίπησζε ν θάηνρφο ηνπ λα ην πξνθπιάζζεη θαη λα κελ ην γλσζηνπνηεί ζε ηξίηα πξφζσπα, 
δηαθνξεηηθά ε αζθάιεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ηνπ ζπλαιιαγψλ ζα είλαη δηάηξεηε, επηθέξνληαο 
αλαζθάιεηα γηα ηνλ ίδην, αιιά θαη γηα θάζε άιιν πξφζσπν κε ην νπνίν ζα ζπλδηαιιαγεί ζην 
κέιινλ. ηα πιαίζηα απηά ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν πξνβιεκαηηζκφο θαηνρήο θαη ρξήζεο ηεο 
κπζηηθήο θιείδαο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

ηελ Δηθφλα 3 παξνπζηάδεηαη ε εκπηζηεπηηθή επηθνηλσλία δχν ρξεζηψλ, ησλ A θαη B. Ο A 
θαηέρεη ην ηδησηηθφ θιεηδί KS,A θαη ην δεκφζην θιεηδί KP,A θαη ν B ην ηδησηηθφ θιεηδί KS,B θαη ην 
δεκφζην θιεηδί KP,B. O A επηζπκεί λα ζηείιεη ζηνλ B ην κήλπκα ΜA θαη ν Β επηζπκεί λα ζηείιεη ζηνλ 
Α ην κήλπκα ΜB. Ο Α θξππηνγξαθεί ην κήλπκα ΜA κε ην δεκφζην θιεηδί ηνπ Β, KP,B θαη ηνπ 
απνζηέιιεη ην θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα CA, ην νπνίν ν Β απνθξππηνγξαθεί κε ην ηδησηηθφ ηνπ 

θιεηδί KS,B. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν B θξππηνγξαθεί ην κήλπκα ΜB κε ην δεκφζην θιεηδί ηνπ A, 
KP,A θαη ηνπ απνζηέιιεη ην θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα CB, ην νπνίν ν A απνθξππηνγξαθεί κε ην 
ηδησηηθφ ηνπ θιεηδί KS,A  (Ενξθάδεο, Β, Κξππηνγξαθία,ΔΑΠ,2002, ζει.202). 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή   Βαιαρέαο Παλαγηψηεο 

Ζιεθηξνληθή θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ  

Φεθηαθέο ππνγξαθέο 
 

27 

         

 

 Εικόνα 3 Κπςπηογπάθηζη και αποκπςπηογπάθηζη με αζύμμεηπο αλγόπιθμο 

 

ηελ Δηθφλα 4 παξνπζηάδεηαη ε απζεληηθή επηθνηλσλία δχν ρξεζηψλ, ηνπ A θαη B. O A επηζπκεί 
λα ζηείιεη ζηνλ B ην κήλπκα ΜΑ θαη ν Β επηζπκεί λα ζηείιεη ζηνλ Α ην κήλπκα ΜΒ. Ο Α 
θξππηνγξαθεί ην κήλπκα ΜΑ κε ην ηδησηηθφ ηνπ θιεηδί KS,A θαη ηνπ απνζηέιιεη ην 
θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα CA, ην νπνίν ν Β απνθξππηνγξαθεί κε ην δεκφζην θιεηδί ηνπ Α, KP,A. 
Παξαηεξνχκε φηη φινη νη άιινη ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα απνθξππηνγξαθήζνπλ ην CA, αθνχ 
γλσξίδνπλ ην δεκφζην θιεηδί ηνπ Α. κσο, απηφ πνπ ελδηαθέξεη είλαη ε απζεληηθφηεηα ηεο 
πεγήο πξνέιεπζεο, δειαδή ε επαιήζεπζε ηεο απνζηνιήο ηνπ κελχκαηνο απφ ηνλ Α θαη φρη ε 
εκπηζηεπηηθφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ. Ζ απζεληηθφηεηα ηεο πεγήο πξνέιεπζεο ηνπ κελχκαηνο  
επηηπγράλεηαη αζθαιψο κέζσ ηεο θξππηνγξάθεζήο ηνπ κε ην ηδησηηθφ θιεηδί  ηνπ απνζηνιέα, 
αθνχ ν απνζηνιέαο είλαη ν κφλνο πνπ γλσξίδεη ην κπζηηθφ ηνπ θιεηδί. Καηά αλάινγν ηξφπν, ν 
B θξππηνγξαθεί ην κήλπκα ΜB κε ην ηδησηηθφ ηνπ θιεηδί, KS,B θαη απνζηέιιεη ζηνλ A ην 
θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα CB, ην νπνίν ν A απνθξππηνγξαθεί κε ην δεκφζην θιεηδί ηνπ B, KP,B. 

(Ενξθάδεο, Β, Κξππηνγξαθία,ΔΑΠ,2002, ζει.203). 

 

 

Εικόνα 4     Αςθενηική επικοινυνία μεηαξύ δύο σπηζηών με ηη βοήθεια αζύμμεηπυν 

κπςπηογπαθικών αλγοπίθμυν. 

 

7.5  Κλειδιά σε συμμετρικούς αλγορίθμους 

Σν ζέκα ηεο δηαρείξηζεο θιεηδηψλ αθνξά ηνπο ζπκκεηξηθνχο θαη ηνπο αζχκκεηξνπο αιγφξηζκνπο 
θξππηνγξαθίαο, θαζψο θαη ηα ζρήκαηα ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ θαη κηα θαηεγνξία ζπλαξηήζεσλ 
θαηαθεξκαηηζκνχ. Ζ αζθάιεηά ηνπο εμαξηάηαη ζε θαζνξηζηηθφ βαζκφ φρη κφλν απφ ηελ επηινγή 
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ελφο επαξθψο δχζθνινπ καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο αιιά θαη απφ ηε δεκηνπξγία, κεηαθνξά θαη 
ζπληήξεζε θαηάιιεισλ θξππηνγξαθηθψλ θιεηδηψλ. Ζ δηαρείξηζε θιεηδηψλ αλαθέξεηαη ζηε 
δεκηνπξγία, κεηαθνξά, πηζηνπνίεζε, απνζήθεπζε, αληηθαηάζηαζε, ρξήζε θαη θαηαζηξνθή 
θξππηνγξαθηθψλ θιεηδηψλ. Σα θιεηδηά πξέπεη λα είλαη ηπραία θαη κε πξνβιέςηκα θαη γηα ην ιφγν 
απηφ απαηηείηαη ε αμηνπνίεζε πεγψλ πξαγκαηηθά ηπραίσλ αθνινπζηψλ. Μφλν ζηελ πεξίπησζε 
πνπ δελ είλαη δπλαηή ε ρξήζε πεγψλ ηπραίσλ αθνινπζηψλ θαη κφλν γηα θιεηδηά κε πνιχ κηθξή 
δηάξθεηα δσήο, φπσο ηα θιεηδηά ζπλφδνπ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία ηνπο 
ηζρπξέο γελλήηξηεο ςεπδνηπραίσλ αξηζκψλ. 

Καηά ηε κεηαθνξά κπζηηθψλ θιεηδηψλ ζπκκεηξηθψλ αιγνξίζκσλ πξέπεη λα 
δηαζθαιηζηεί ε γλεζηφηεηα ηεο πξνέιεπζεο, ε αθεξαηφηεηα θαη ε εκπηζηεπηηθφηεηά ηνπο.  ηε 
δηαλνκή ησλ θξππηνγξαθηθψλ θιεηδηψλ εκπιέθνληαη θαηά θαλφλα θέληξα δηαλνκήο θιεηδηψλ ή 
αξρέο πηζηνπνίεζεο ή πάξνρνη ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο. Δπίζεο, ζηε δηαλνκή ή αληαιιαγή ή 
δηαδηθαζία ζπκθσλίαο θιεηδηψλ ζπκκεηξηθψλ ζπζηεκάησλ  ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ 
πξσηφθνιια πνπ βαζίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζε αζχκκεηξα θξππηνγξαθηθά ζπζηήκαηα, 
αθνχ απηφο ήηαλ θαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ επηδηψρηεθε ε επηλφεζε ησλ ηειεπηαίσλ ηε 
κεηαθνξά (δηαλνκή) θιεηδηψλ ζπκκεηξηθψλ αιγνξίζκσλ κε ηε βνήζεηα κφλν ζπκκεηξηθψλ 
αιγνξίζκσλ απαηηείηαη απφ ηε κηα ε απνζηνιή θάπνησλ θιεηδηψλ κε θπζηθφ ηξφπν θαη απφ ηελ 
άιιε ε θπζηθή πξνζηαζία ησλ θιεηδηψλ θαηά ηε δεκηνπξγία θαη ηελ  απνζήθεπζή ηνπο. Ζ 
θπζηθή πξνζηαζία επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε εηδηθψλ ζηνηρείσλ  αζθάιεηαο πιηθνχ, αλζεθηηθψλ 
ζηελ παξαβίαζε (tamper-resistant modules).Σα θέληξα δηαλνκήο θξππηνγξαθηθψλ θιεηδηψλ 
(ΚΓΚ) κπνξεί λα εκπιέθνληαη offline ή on-line. ε θάζε πεξίπησζε, έλα ΚΓΚ κνηξάδεηαη κε 
θαζέλαλ απφ ηνπο ρξήζηεο έλα κπζηηθφ θιεηδί. Με ηε βνήζεηα απηνχ ηνπ θιεηδηνχ 
θξππηνγξαθνχληαη άιια θιεηδηά, ηα νπνία νη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ζε θάζε επηθνηλσλία.  

Αο δνχκε ζηε ζπλέρεηα σο παξάδεηγκα έλα πξσηφθνιιν on-line δηαλνκήο θιεηδηψλ. 
Έζησ έλα ΚΓΚ θαη δχν ρξήζηεο, ν Α θαη ν Β, κε ηνπο νπνίνπο ην ΚΓΚ κνηξάδεηαη ην κπζηηθφ 
θιεηδί ΚA,S θαη ην ΚB,S αληίζηνηρα. Οη Α θαη Β επηζπκνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο 
εκπηζηεπηηθά θαη γηα ην ιφγν απηφ ρξεηάδνληαη έλα κπζηηθφ θιεηδί ΚA,B, ην νπνίν απνθηνχλ σο 
αθνινχζσο: 

1. Ο Α γλσζηνπνηεί ζην ΚΓΚ, κε ην κήλπκα 1 (Δηθφλα 5), ηελ επηζπκία ηνπ λα 

επηθνηλσλήζεη εκπηζηεπηηθά κε ηνλ ρξήζηε Β. Κάλεη δε ρξήζε ηνπ θιεηδηνχ ΚA,S πνπ 

κνηξάδεηαη κε ην θέληξν.  

2. Σν ΚΓΚ απνζηέιιεη ζηνλ ρξήζηε Α ην επηζπκεηφ θιεηδί ΚA,B ην νπνίν ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ νη Α θαη Β ζηε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία. Σν θιεηδί είλαη 

θξππηνγξαθεκέλν ηφζν κε ην ΚA,S φζν θαη κε ην ΚB,S (δείηε κήλπκα 2, Δηθφλα 5). 

3. Ο Α αθνχ εμάγεη απφ ην κήλπκα 2 ηελ θξππηνγξαθεκέλε κνξθή ηνπ ΚA,B κε ην ΚB,S 

ηελ απνζηέιιεη ζηνλ B (δείηε κήλπκα 3, Δηθφλα 5). Πιένλ νη Α θαη Β κνηξάδνληαη ην κπζηηθφ 

θιεηδί ΚA,B ην νπνίν δεκηνχξγεζε ην ΚΓΚ θαη κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ 

εκπηζηεπηηθά. 

 

1. {Α,ΚA,S(A,B)}  

2. { ΚA,S[ΚA,B, ΚB,S(ΚA,B)]}     Εικόνα 5 

A 

ΚΓ
Κ 

Β 
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3. {A, ΚB,S(ΚA,B)} 

    Σν αλσηέξσ ηεξαξρηθφ ζρήκα δηαλνκήο θιεηδηψλ βαζίδεηαη ζηα θιεηδηά πνπ 
κνηξάδεηαη ην ΚΓΚ κε θαζέλαλ απφ ηνπο ρξήζηεο γηα ηε κεηαθνξά ελφο άιινπ θιεηδηνχ, ην 
νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ ρξεζηψλ Α θαη Β. Έλα αξθεηά 
αληηπξνζσπεπηηθφ ηεξαξρηθφ ζρήκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη θαη απηφ ηεο IBM, ην νπνίν 
ρξεζηκνπνηήζεθε ζε ζπζηήκαηα απνηεινχκελα απφ έλαλ θεληξηθφ ππνινγηζηή θαη πνιιά 
ηεξκαηηθά. Σα δεδνκέλα πνπ κεηαθέξνληαη κεηαμχ ηνπ ππνινγηζηή θαη ησλ ηεξκαηηθψλ 
θξππηνγξαθνχληαη κε θιεηδηά, ηα νπνία απνζεθεχνληαη ζηνλ  ππνινγηζηή. Σα δεδνκέλα θαη ηα 
θιεηδηά κεηαθέξνληαη κέζσ ησλ ίδησλ επηθνηλσληαθψλ θαλαιηψλ. Σν ζρήκα δηαλνκήο θιεηδηψλ 
ηεο IBM θάλεη ρξήζε ηεζζάξσλ θιεηδηψλ: δχν γεληθψλ θιεηδηψλ, ησλ Κ0 θαη Κ1, ηνπ θιεηδηνχ ηνπ 
ηεξκαηηθνχ ΚT θαη ηνπ θιεηδηνχ ζπλφδνπ ΚS. Σν θιεηδί ηνπ ηεξκαηηθνχ ΚT ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 
κεηαθνξά ηνπ εθάζηνηε θιεηδηνχ ζπλφδνπ ΚS, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 
θξππηνγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ ηεξκαηηθνχ θαη ηνπ θεληξηθνχ 
ππνινγηζηή. ζν γηα ηα θιεηδηά   Κ0 θαη K1, απηά παξακέλνπλ γλσζηά κφλν εληφο ηνπ θεληξηθνχ 
ππνινγηζηή θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ΚT θαη  ΚS,δελ επηηξέπνπλ δειαδή ζε 
απηά ηα θιεηδηά λα εκθαληζηνχλ ζε θαζαξή κνξθή εθηφο ησλ εηδηθψλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο 
πιηθνχ (security modules) (Ενξθάδεο, Β, Κξππηνγξαθία,ΔΑΠ,2002, ζει.283). 

7.6 Κλειδιά σε ασύμμετρους αλγορίθμους 

Ζ αλάπηπμε ησλ αζχκκεηξσλ θξππηνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ επέθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηα 
θξππηνγξαθηθά πξσηφθνιια θαη ζηνπο ινηπνχο κεραληζκνχο αζθάιεηαο. Έηζη, θαηά θαλφλα 
ζην πιαίζην ηεο απζεληηθνπνίεζεο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ επηθνηλσλία, αληαιιάζζνληαη ή 
ζπκθσλνχληαη θαη κπζηηθά θιεηδηά ζπκκεηξηθψλ ζπζηεκάησλ. ηα πξψηα ζπζηήκαηα απηήο 
ηεο θαηεγνξίαο ζπγθαηαιέγνληαη ην Kerberos, ην SPX θαη ην SELANE. Δπίζεο, πξφηππα απηήο 
ηεο θαηεγνξίαο είλαη ε ππεξεζία απζεληηθνπνίεζεο θαηαιφγνπ ITU X.509, Directory 
Authentication Service(ISO/IEC 9594-8 (ITU X.509), Information Technology – Open Systems 
Interconnection– The Directory – Authentication Framework) θαη ην ISO/IEC 11770( ISO/IEC 
11770, Information Technology – Security techniques – Key management, Part1: Framework, 
Part I2: Mechanisms using symmetric techniques, Part 3: Mechanisms using asymmetric 
techniques, 1999). Ζ θαξδηά ηνπ πξνηχπνπ ITU X.509 (ή ISO/IEC 9594-8) είλαη ην 
πηζηνπνηεηηθφ ηνπ δεκφζηνπ θιεηδηνχ, ην νπνίν ζπζρεηίδεηαη κε θάζε ρξήζηε θαη ην  νπνίν 
εθδίδεηαη απφ ηελ αξρή πηζηνπνίεζεο ή ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο. Απφ ηελ άιιε 
πιεπξά, ζην πην πξφζθαην πξφηππν ISO/IEC 11770 (1999) νξίδνληαη, ζε ηξία κέξε, ην γεληθφ 
πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο θιεηδηψλ, κεραληζκνί βαζηζκέλνη ζε ζπκκεηξηθά θαη κεραληζκνί 
βαζηζκέλνη ζε αζχκκεηξα ζπζηήκαηα, αληίζηνηρα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξφηππν ISO/IEC 
11770-3 νξίδνληαη κεραληζκνί ζπκθσλίαο κπζηηθνχ θιεηδηνχ, κεηαθνξάο κπζηηθνχ θιεηδηνχ θαη 
κεηαθνξάο δεκφζηνπ θιεηδηνχ, πνπ βαζίδνληαη ζε αζχκκεηξεο ηερληθέο. ην πξφηππν απηφ 
γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ κεραληζκψλ ζπκθσλίαο θαη κεηαθνξάο κπζηηθνχ θιεηδηνχ κεηαμχ δχν 
ρξεζηψλ πνπ επηζπκνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ. Καηά ηε ζπκθσλία κπζηηθνχ θιεηδηνχ κεηαμχ δχν 
νληνηήησλ Α θαη Β, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί αθνινχζσο γηα ηελ κεηαμχ ηνπο εκπηζηεπηηθή 
επηθνηλσλία κε ηε βνήζεηα ζπκκεηξηθνχ αιγνξίζκνπ, ην κπζηηθφ θιεηδί είλαη ην απνηέιεζκα 
αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ Α θαη Β. Καλέλαο απφ ηνπο δχν δελ  είλαη ζε ζέζε λα 
πξνθαζνξίζεη ηελ ηηκή ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ πνπ ζα κνηξαζηνχλ.ε κεραληζκνχο κεηαθνξάο 
κπζηηθνχ θιεηδηνχ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν έλαο απφ ηνπο ρξήζηεο, έζησ ν Α επηιέγεη ην 
κπζηηθφ θιεηδί θαη ην απνζηέιιεη ζηνλ άιιν ρξήζηε, ηνλ Β. Σν κπζηηθφ θιεηδί πξνζηαηεχεηαη 
θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ κε ηε βνήζεηα αζχκκεηξσλ αιγνξίζκσλ. 

ηνπο κεραληζκνχο κεηαθνξάο δεκφζησλ θιεηδηψλ, ηέινο, ην δεκφζην θιεηδί κηαο 
νληφηεηαο (ρξήζηε) απνζηέιιεηαη ζε έλαλ άιιν ρξήζηε. Ζ κεηαθνξά ηνπ δεκφζηνπ θιεηδηνχ 
πξέπεη λα ιάβεη ρψξα κε παξάιιειε δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο απζεληηθφηεηαο 
πξνέιεπζεο ηνπ θιεηδηνχ, φρη φκσο θαη ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο. 

 ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΤΣΗΚΟΤ ΚΛΔΗΓΗΟΤ ΒΑΗΜΔΝΟ ΣΟΝ RSA 

Θεσξνχκε φηη ηφζν ν Α φζν θαη ν Β γλσξίδνπλ ήδε ην δεκφζην θιεηδί ηνπ άιινπ, 

δειαδή ν Α γλσξίδεη ην PB = {eB, n} θαη ν Β ην PA ={eA, n}. Σα κπζηηθά ηνπο θιεηδηά 
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είλαη ηα SA θαη SB, αληίζηνηρα. Ο κεραληζκφο κεηαθνξάο ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ 

δηαθξίλεηαη ζηα αθφινπζα βήκαηα: 

1. Ο ρξήζηεο Α επηιέγεη έλα κπζηηθφ θιεηδί KA,B ην νπνίν επηζπκεί λα ζηείιεη ζηνλ Β. 

Αθνχ ην ζπλδέζεη κε ηελ ηαπηφηεηά {Α, KA,B)}, ην θξππηνγξαθεί κε ην δεκφζην 

θιεηδί ηνπ B θαη απνζηέιιεη ζ’ απηφλ επνκέλσο ην κήλπκα: PB(Α, KA,B) 

2. Ο Β, αθνχ ιάβεη ην αλσηέξσ κήλπκα, ην απνθξππηνγξαθεί κε ην ηδησηηθφ ηνπ θιεηδί 

θαη εμάγεη απφ ηελ θαζαξή ηνπ κνξθή ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Α θαη ην κπζηηθφ θιεηδί 

KA,B .  (Diffie – Hellman, New Directions in Cryptography, (IEEE Transactions on 
Information Theory , Vol. 22, n. 6,1976, pp. 644-654). 

 

7.7 Ασφαλείς συναρτήσεις κατακερματισμού 

Ζ ζπλάξηεζε θαηαθεξκαηηζκνχ είλαη έλαο αιγφξηζκνο ν νπνίνο ππνινγίδεη κία ηηκή βαζηζκέλε 
ζε έλα ειεθηξνληθφ αληηθείκελν (φπσο έλα κήλπκα ή έλα αξρείν, ζπλήζσο πνιχ κεγάιν), 
ραξηνγξαθψληαο ην ειεθηξνληθφ αληηθείκελν ζε έλα κηθξφηεξν ειεθηξνληθφ αληηθείκελν . To  
ειεθηξνληθφ αληηθείκελν πνπ εμάγεηαη απφ ηνλ αιγφξηζκν θαηαθεξκαηηζκνχ νλνκάδεηαη 
ζχλνςε ηνπ αξρηθνχ κελχκαηνο. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπ ειεθηξνληθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ 
εηζάγεηαη ζηνλ αιγφξηζκν νδεγεί, κε κεγάιε πηζαλφηεηα, ζε δηαθνξεηηθή ζχλνςε. Αληίζεηα, 
φηαλ εηζάγεηαη ην ίδην αληηθείκελν ζηνλ αιγφξηζκν θαηαθεξκαηηζκνχ, ε ζχλνςε πνπ εμάγεηαη 
είλαη αθξηβψο ε ίδηα. Ζ θξππηνγξαθεκέλε ζχλνςε (ςεθηαθή ππνγξαθή) πξνζαξηάηαη ζην 
πξσηφηππν κε θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα θαη απνζηέιινληαη καδί κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ  
( Παπαζσκά — Μπέηγθε, φ.π., ζει. 1241). 

      

 

Εικόνα 5  Ψηθιακέρ ςπογπαθέρ και ζςναπηήζειρ  καηακεπμαηιζμού(H) . SA , PA ηο ιδιυηικό και 

δημόζιο κλειδί ηος Α ανηίζηοισα. 

Ζ αζθαιήο ζπλάξηεζε θαηαθεξκαηηζκνχ είλαη κία ζπλάξηεζε θαηαθεξκαηηζκνχ κε 
ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο. Ζ ζεκαληηθφηεξε ίζσο απφ απηέο είλαη φηη ε ζχλνςε ηνπ κελχκαηνο 
δελ κπνξεί λα πιαζηνγξαθεζεί, ππφ ηελ έλλνηα φηη δεδνκέλνπ θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
κελχκαηνο εηζφδνπ είλαη ππνινγηζηηθά αδχλαην λα παξαρζεί απφ ηελ αξρή έλα άιιν κήλπκα 
πνπ λα έρεη ηελ ίδηα ζχλνςε κε ην πξψην. 

Σν κήθνο κίαο αζθαινχο ζχλνςεο θαζψο θαη νη θξππηνγξαθηθέο ηεο ηδηφηεηεο είλαη 
πνιχ ζεκαληηθέο. Ο ιφγνο είλαη φηη ε ηδηφηεηα ηεο αδπλακίαο δεκηνπξγίαο ελφο εγγξάθνπ πνπ 
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λα παξάγεη ηελ ίδηα ζχλνςε κε έλα δηαθνξεηηθφ δεχηεξν έγγξαθν εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο 
ηεο ζχλνςεο. Έηζη, ζε πεξίπησζε πνπ ε ζχλνςε είλαη πνιχ κηθξή, κπνξεί θαλείο 
δνθηκάδνληαο δηαδνρηθέο αζήκαληεο αιιαγέο, φπσο ηα δηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ ιέμεσλ ή ε 
αληηθαηάζηαζε κίαο ιέμεο ή θξάζεο, λα πεηχρεη ηελ εμαγσγή ηεο επηζπκεηήο ζχλνςεο . 

7.8     Σρόποι    ηλεκτρονικής υπογραφής 

7.8.1    Προσωπικός κωδικός επικοινωνίας (PIN) 

Ζ ρξήζε πξνζσπηθνχ θσδηθνχ επηθνηλσλίαο (Personal Identification Number- PIN) ζπλίζηαηαη 
ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ελφο πξνζσπηθνχ θσδηθνχ αξηζκνχ, κε ηνλ νπνίν ν ρξήζηεο δειψλεη ηελ 
ηαπηφηεηά ηνπ. Ο ρξήζηεο θέξεη ην βάξνο λα κελ απνθαιχπηεη ηνλ θσδηθφ αξηζκφ ηνπ ζε 
ηξίηνπο ελψ πθίζηαηαη ηερληθψο ε δπλαηφηεηα ν αξηζκφο λα γλσζηνπνηεζείο ηνλ ρξήζηε- 
δηθαηνχρν θαηά ηξφπν πνπ λα κελ επηηξέπεη λα θαηαζηεί γλσζηφο νχηε ζηελ ππεξεζία πνπ ηνλ 
εμέδσζε (π.ρ. ζην ηκήκα κεραλνγξάθεζεο κίαο ηξάπεδαο). 

Μεηνλέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ ηεθκεξίσζεο πνπ απνθιείεη ηελ ρξήζε ηεο 
ζηα αλνηρηά δίθηπα, φπσο ζην Γηαδίθηπν, απνηειεί ην γεγνλφο φηη απαηηεί ηελ πξνθαηαξθηηθή 
ζπκβαηηθή επαθή ησλ κεξψλ πνπ πξφθεηηαη λα θάλνπλ ρξήζε απηήο, αιιά θαη ηελ χπαξμε 
ζρέζεο εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηα δχν κέξε, αλάγθε πνπ ηθαλνπνηείηαη ζηελ πξάμε ελ κέξεη 
απφ ηνλ απξφζσπν ραξαθηήξα ησλ ζχγρξνλσλ καδηθψλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ ρξήζε ηνπ 
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή . Χζηφζν, ζπλερίδεη λα απνηειεί ηελ πην δηαδεδνκέλε κέζνδν 
ηεθκεξίσζεο γηα ζπλαιιαγέο ρακεινχ θηλδχλνπ ή κηθξνχ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ (π.ρ. γηα 
ηελ εγγξαθή ζε ζπλδξνκεηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ έλαληη ρακεινχ θφζηνπο). 

Ζ ρξήζε πξνζσπηθνχ θσδηθνχ αλαγλψξηζεο απνηειεί κνξθή ειεθηξνληθήο 
ππνγξαθήο κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 § 1 ηνπ ΠΓ. 150/2001 θαη ηεο Οδεγίαο 99/93/ΔΚ, αθνχ 
ν αξηζκφο PIN φηαλ εηζάγεηαη ζε έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή απνηειεί δεδνκέλν ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή, ην νπνίν είλαη ζπλεκκέλν ζε άιια ειεθηξνληθά δεδνκέλα (π.ρ. ζηα 
ζηνηρεία ηεο ηξαπεδηθήο ζπλαιιαγήο) θαη ην νπνίν ρξεζηκεχεη σο κέζνδνο απφδεημεο ηεο 
γλεζηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. 

7.8.2 Μέσω των «έξυπνων» καρτών 

Ο ππνγξάθσλ, ρξεηάδεηαη λα έρεη απνζεθεπκέλε ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ζε έλα κέζν 
εχρξεζην, ειαθξχ θαη νηθνλνκηθφ σο πξνο ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ην νπνίν ζα έρεη πάληα καδί ηνπ 
θαη ζα ρξεζηκνπνηεί θαηά ηηο ειεθηξνληθέο ηνπ ζπλαιιαγέο. Σν κέζν απνζήθεπζεο ηεο 
ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο,  είλαη νη «έμππλεο» θάξηεο (smart cards). Οη «έμππλεο» θάξηεο είλαη 
νπζηαζηηθά κηθξνζθνπηθνί Ζ/Τ πνπ έρνπλ ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα κηαο πηζησηηθήο θάξηαο, 
επάλσ ζηελ νπνία είλαη ελζσκαησκέλν έλα νινθιεξσκέλν ειεθηξνληθφ θχθισκα (chip) πνπ 
πεξηέρεη απνζεθεπκέλε ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή. 

εκαληηθή είλαη επίζεο ε ηθαλφηεηα ηνπο λα απνζεθεχνπλ ην ηδησηηθφ θιεηδί ηεο 
ςεθηαθήο ππνγξαθήο ηνπ ρξήζηε ηεο «έμππλεο» θάξηαο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη 
απζεληηθφηεηα, αθεξαηφηεηα, εκπηζηεπηηθφηεηα θαη κε απνπνίεζε επζχλεο. Ο ηξφπνο 
επηθνηλσλίαο κε απηέο ηηο «έμππλεο» θάξηεο είλαη ε ηνπνζέηεζε ηνπο ζε ζπζθεπέο απνδνρήο 
«έμππλσλ» θαξηψλ (card readers) ( Κπξιφγινπ, «Αζχξκαηεο έμππλεο θάξηεο κηάο ρξήζεο», 
πεξηνδηθφ «Αλάπηπμε» ηνπ ΔΒΔΑ, (3) 2003, ζει.86 επ., δηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε   
http://www.acci.gr/anaptixi/0303/86_87.pdf). 
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Εικόνα 6 έξςπνη κάπηα (smart card),  καπηαναγνώζηηρ (card reader) , USB token. 

 

7.8.3 Βιομετρική υπογραφή
 

 

α) Γαθηπιηθφ απνηχπσκα 

Φαίλεηαη πσο ζα είλαη κηα απφ ηηο βηνκεηξηθέο ηερλνινγίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ επξχηαηα 
ζην κέιινλ γηα λα ππνγξάθνπλ ειεθηξνληθά νη ζπλαιιαζζφκελνη. πζθεπέο ζάξσζεο 
απνηππσκάησλ έρνπλ ήδε εγθαηαζηαζεί ζε θξαηηθέο θαη ηδησηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζε ηεξκαηηθά 
κεραλήκαηα αλάιεςεο ρξεκάησλ απφ ηξάπεδεο. Δπίζεο, ε πηζηνπνίεζε ηεο γλεζηφηεηαο ηνπ 
απνηππψκαηνο είλαη γξήγνξε θαη αμηφπηζηε, ρσξίο ν ζαξσηήο λα θαηαιακβάλεη κεγάιν ρψξν 
θαη είλαη ελζσκαησκέλνο ζην «πνληίθη» ηνπ Ζ/Τ. 

β) Γεσκεηξία ρεξηνχ 

Μηα άξηηα ζπζθεπή ζάξσζεο ηνπ απνηππψκαηνο ηεο παιάκεο ζα πξέπεη λα εμεηάδεη ηφζν ηελ 
επάλσ φζν θαη ηηο πιατλέο φςεηο ηνπ ρεξηνχ ρξεζηκνπνηψληαο ελζσκαησκέλε βηληενθάκεξα. 
πζθεπέο αλίρλεπζεο ηεο γεσκεηξίαο ηνπ ρεξηνχ βξίζθνληαη ζπλήζσο ζε εγθαηαζηάζεηο φπσο 
θνηλνβνχιηα, αεξνδξφκηα. 

γ) ρέδην ίξηδαο 

άξσζε ηεο ίξηδαο ηνπ καηηνχ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί αθφκε θαη απφ κεξηθά κέηξα 
απφζηαζε, επηηξέπνληαο έηζη ηελ επξεία θαη εχθνιε εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο απηήο, κεηαμχ 
άιισλ, θαη ζε ATM, εθαξκνγή πνπ δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο. 

δ) ρέδην ακθηβιεζηξνεηδνχο 

  Οη πεξηζζφηεξεο ρξήζεηο απηήο ηεο βηνκεηξηθήο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ζπλαληψληαη ζε 
ζεκεία ειέγρνπ πξφζβαζεο ζε εγθαηαζηάζεηο χςηζηεο αζθάιεηαο, γηαηί εμαζθαιίδνπλ πνιχ 
ρακειά πνζνζηά ιαλζαζκέλεο απφξξηςεο. 

ε) Γείγκα θσλήο 

Σν δείγκα θσλήο δελ ζεσξείηαη ηφζν αμηφπηζην φζν άιιεο βηνκεηξηθέο ηερληθέο, αθελφο γηαηί 
δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά φηαλ ππάξρνπλ εμσηεξηθνί ζφξπβνη θαηά ηελ πξνθνξά ηεο θξάζεο - 
θιεηδηνχ απφ ην ρξήζηε. 
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δ) Ρπζκφο πιεθηξνιφγεζεο 

 Ζ ηερληθή απηή ειέγρεη ην ξπζκφ κε ηνλ νπνίν ν ρξήζηεο πιεθηξνινγεί θάηη ζε ηεξκαηηθφ Ζ/Τ 
παξαθνινπζψληαο ην πιεθηξνιφγην αλά ρηιηνζηφ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. 

                        ε) Ζιεθηξνληθή θαηαγξαθή ηεο ρεηξφγξαθεο ππνγξαθήο 

Οη ζπζθεπέο ειεθηξνληθήο θαηαγξαθήο ηεο ππνγξαθήο ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθά «ζηπιφ», 
επηθάλεηεο επαίζζεηεο ζε πίεζε, θαη είλαη νηθνλνκηθέο ( Κπξιφγινπ, «Βηνκεηξηθά ζπζηήκαηα 
πηζηνπνίεζεο - νη ζπλεζέζηεξεο κέζνδνη πηζηνπνίεζεο ηεο ηαπηφηεηαο», πεξηνδηθφ 
«Αλάπηπμε» ηνπ ΔΒΔΑ, (5) 2002, ζει.81 επ., δηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 
http://www.acci.gr/anaptixi/0502/81-82.pdf). 

7.9 Ουσιαστική και δικονομική αξία της ηλεκτρονικής υπογραφής 

Ζ αλσηεξφηεηα ηεο πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο 
ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο, ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ πςειφηεξε δηαζθάιηζε θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ 
εγγξάθνπ. Έηζη, ε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή επηηειεί φηη θαη ε ηδηφρεηξε ππνγξαθή. Ζ 
σο άλσ ηαχηηζε δηθαηνινγείηαη κε ηνπο ηέζζεξηο ραξαθηεξηζηηθνχο φξνπο ηεο πξνεγκέλεο 
ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, φπσο απηνί απαξηζκνχληαη ζην λνκνζεηηθφ νξηζκφ ηεο( Π.Γ. 
150/2001 άξζξν 2 ζη. 2). 

ε θάζε πεξίπησζε, ε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή παξάγεη φιεο ηηο έλλνκεο 
ζπλέπεηεο ηεο ηδηφρεηξεο. Σα δε άιια είδε ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο απνηεινχλ επξχηεξα 
ζηνηρεία ππνγξαθήο ππνβαζκηζκέλα φκσο ζε αληηπαξαβνιή πξνο ηελ πξνεγκέλε. Ωζηφζν , 
δχλαληαη θαη απηέο νη ππνβαζκηζκέλεο κνξθέο ππνγξαθήο λα επηηειέζνπλ ην ξφιν ηνπο 
αλάινγα κε ηα επηβαιιφκελα απφ ην λφκν θαη θαηά δεχηεξνλ απφ ηε ζπκθσλία ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ (ΜΠξΑζ. 1327/2001). 

7.10    Πάροχοι Τπηρεσιών  Πιστοποίησης   

     Οδεγνχκαζηε ζηελ αλάγθε χπαξμεο ελφο κεραληζκνχ, ν νπνίνο ζα εγγπάηαη θαη ζα πηζηνπνηεί 
αλά πάζα ζηηγκή ζην ζπλαιιαζζφκελν φηη ην δεκφζην θιεηδί πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα 
απνθξππηνγξαθήζεη έλα ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν αξρείν αλήθεη πξαγκαηηθά ζηνλ 
αληηζπκβαιιφκελν ηνπ θαη, επνκέλσο, φηη ε ειεθηpovηθή ππνγξαθή πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 
αληηζπκβαιιφκελνο αλήθεη πξάγκαηη ζε απηφλ. Ο κεραληζκφο απηφο πξέπεη λα πινπνηείηαη απφ 
έλαλ έκπηζην ηξίην, ηνλ νπνίν ηα ζπλαιιαζζφκελα κέξε γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ. Ο έκπηζηνο 
απηφο ηξίηνο νλνκάδεηαη «Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο» (ΠΤΠ)( Trusted Third Party (TTP)) 
θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ χπαξμε αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πεξηβάιινλ αλσλπκίαο ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη πνιχηηκε. χκθσλα κε ην 
άξζξν 2 αξηζ. 11 ηνπ ΠΓ150/2001, ν ΠΤΠ είλαη «θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή άιινο θνξέαο πνπ 
εθδίδεη πηζηνπνηεηηθά ή παξέρεη άιιεο ππεξεζίεο, ζπλαθείο κε ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο». Ο 
ελδηαθεξφκελνο ρξήζηεο  παξαγάγεη - κε ηε βνήζεηα θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ πνπ έρεη 
πξνκεζεπηεί απφ ηνλ ΠΤΠ - ην δεχγνο ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ θιεηδηνχ πνπ απνηειεί ηελ ςεθηαθή 
ηνπ ππνγξαθή ( Κπξιφγινπ, «Αζθαιείο ζπλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν», πεξηνδηθφ «Αλάπηπμε» ηνπ 
ΔΒΔΑ, (10) 2001, ζζ.82 επ., δηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε   
http://www.acci.gr/anaptixi/1001/82-85.pdf) Ζ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ γλεζηφηεηαο, κε ηα νπνία 
πηζηνπνηείηαη ε κνλαδηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ δεκφζηνπ θιεηδηνχ θαη ηνπ λφκηκνπ ηδηνθηήηε ηνπ, είλαη 
ε πην ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηνπ ΠΤΠ,. Ήδε ε Οδ.  1999/93/ΔΚ πεξηιακβάλεη ηελ έλλνηα απηψλ ησλ 
πξνζψπσλ ζην άξζξν 2 ζη. 11. Ζ ζπκβνιή ησλ πξνζψπσλ απηψλ έγθεηηαη, ζχκθσλα κε ηελ 
πξναλαθεξφκελε δηάηαμε, θπξίσο ζηελ πηζηνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ. 
Δλλνηνινγηθά ηαπηφζεκε είλαη θαη ε δηάηαμε ηνπ Π.Γ. 150/2001 θαη ζηελ αλάινγε κάιηζηα ζέζε 
(άξζξν 2 ζη. 11). 

Πέξαλ ησλ ζηελψλ νξηνζεηήζεσλ ησλ λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ κπνξνχκε λα ηνλίζνπκε 
φηη ην δηαδίθηπν σο αλνηθηφ δίθηπν δελ πξνζθέξεη ηελ απαηηνχκελε αζθάιεηα. Απηφο είλαη θαη ν 
δηθαηνινγεηηθφο ιφγνο χπαξμεο ησλ παξφρσλ. ηα πιαίζηα ησλ απξφζσπσλ δηαδηθηπαθψλ 
ζπλαιιαγψλ νη δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο απνηεινχλ βαζηθή πξνυπφζεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 
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ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ε χπαξμε ηξίησλ έκπηζησλ πξνζψπσλ θξίλεηαη 
επηβεβιεκέλε. (άξζξν 6 Οδ.  1999/93/ΔΚ θαη αλάινγα ζην άξζξν 6 Π.Γ.  150/2001). ηελ 
ελδπλάκσζε ηεο χπαξμεο απηψλ ησλ πξνζψπσλ ε Οδεγία γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο 
επηβάιιεη ειεχζεξν θαζεζηψο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο( άξζξν 3 παξ.5 Οδ.  1999/93/ΔΚ 
θαη άξζξν 4 παξ.4 Π.Γ. 150/2001). 

Σα ηξίηα αμηφπηζηα απηά κέξε, φπσο έρεη επηθξαηήζεη ζηε ζεσξία λα ραξαθηεξίδνληαη, 
δελ κεηέρνπλ άκεζα νχηε ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, αιιά νχηε θαη ζε θαλελφο είδνπο 
δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο. Απηφ φκσο δελ απνδπλακψλεη ηε ζπνπδαηφηεηα χπαξμήο ηνπο θαη 
ζπκβνιή ηνπο ζηελ πξναγσγή ηεο δηαδηθηπαθήο ρξήζεο. Δμάιινπ θαη κφλε ε ιεηηνπξγία ηεο 
πηζηνπνίεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ κε ηελ έθδνζε ησλ απαηηνχκελσλ 
πηζηνπνηεηηθψλ απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα θαη βαζηθή λνκηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 
εγθπξφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο (άξζξν 2 Οδ. 1999/93/ΔΚ θαη ην 
Παξάξηεκα Η). 

 Γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο ςεθηαθήο ππνγξαθήο πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα ειεθηξνληθά 
δεδνκέλα, ζα πξέπεη θάπνηνο, -εθηφο απφ ηα απαξαίηεηα θξππηνγξαθηθά θιεηδηά θαη ην 
αληίζηνηρν έγθπξν πηζηνπνηεηηθφ-, λα δηαζέηεη θαη κηα νινθιεξσκέλε "δηάηαμε δεκηνπξγίαο 
ππνγξαθήο" ε νπνία λα απαξηίδεηαη απφ θαηάιιειε ζχλζεζε πιηθνχ (hardware) θαη 
ινγηζκηθνχ (software). ηελ δηάηαμε απηή πεξηιακβάλνληαη ν "θνξέαο" ησλ θξππηνγξαθηθψλ 
θιεηδηψλ (π.ρ. ζθιεξφο δίζθνο ππνινγηζηή, έμππλε θάξηα, USB token, θ.ιπ.), ν ηπρφλ 
απαξαίηεηνο "αλαγλψζηεο ηνπ θνξέα" απηνχ (π.ρ. αλαγλψζηεο έμππλεο θάξηαο, ζχξα USB, 
θ.ιπ.), ην "ηεξκαηηθφ επηθνηλσλίαο" ηνπ ρξήζηε (π.ρ. PC, pda, smart phone, θ.ιπ.), ηα 
"ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα" θαη νη "νδεγνί" (drivers) ησλ ζπζθεπψλ απηψλ, θαζψο θαη ην 
"ινγηζκηθφ επηθνηλσλίαο" (interface) ηνπ ρξήζηε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 
ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο. 

7.10.1  Οι λειτουργίες των παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης 

Ζ ηαπηνπνίεζε απηνχ πνπ ππνγξάθεη ειεθηξνληθά έλα αξρείν κε ην πξφζσπν ζην νπνίν 
αλήθεη ην δεκφζην θιεηδί απνθξππηνγξάθεζεο ηνπ αξρείνπ επηηπγράλεηαη ράξε ζην δεκφζην 
θιεηδί ηνπ ΠΤΠ, ν νπνίνο έρεη ζην κεηαμχ ππνγξάςεη θαη επηθπξψζεη κε ην ηδησηηθφ ηνπ θιεηδί ηα 
δεκφζηα θιεηδηά ησλ πειαηψλ ηνπ, ηδηνθηεηψλ ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο. Σν δεκφζην θιεηδί ηνπ 
ΠΤΠ είλαη ειεχζεξα πξνζβάζηκν ζην Γηαδίθηπν θαη πνιιέο θνξέο πεξηιακβάλεηαη ζηα 
πξντφληα πνπ αλαγλσξίδνληαη σο θεξέγγπα απφ ην ίδην ην πξφγξακκα πινήγεζεο ηνπ 
ρξήζηε. 

Ο πάξνρνο σο ππνθείκελν πιένλ ηνπ θχθινπ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ, ιφγσ 
αθξηβψο ηεο επηβεβαησηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ζηελ ηαπηνπξνζσπία ηνπ ππνγξάθνληα, 
δηνξζψλεη ηηο αηέιεηεο ηεο ηερλνινγίαο ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ 
έθδνζε πηζηνπνηεκέλσλ θιεηδηψλ.  πγθεθξηκέλα  ε δηαδηθαζία επαιήζεπζεο ηεο ςεθηαθήο 
ππνγξαθήο κε ηε δεκφζηα θιείδα ηνπ ππνγξάθνληα δελ εγγπάηαη ηελ αληηζηνίρεζε απηήο ηεο 
θιείδαο κε ην πξφζσπν ηνπ ππνγξάθνληα ζηνλ νπνίν θαη αλήθεη. Γη΄ απηφ ην ζθνπφ εθδίδνληαη 
ηα πηζηνπνηεηηθά απφ ηνλ πάξνρν γηα λα δειψζνπλ ηελ επηβεβαίσζε ηαχηηζεο ησλ δεκφζησλ 
θιεηδηψλ θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ πνπ ππνγξάθεη. Ζ ιεηηνπξγία ινηπφλ ησλ 
παξφρσλ αλαδεηθλχεη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ επηζθξάγηζε πξνζψπσλ -ππνγξαθψλ, 
δηαδηθαζία αλαγθαία γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ (Αιεμαλδξίδνπ, Σν 
δίθαην ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ,  άθθνπιαο Αζήλα Θεζζαινλίθε 2004,ζει.44). 

Ζ Παξνρή Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ  δελ ππφθεηηαη ζε 
θαζεζηψο αδεηνδφηεζεο θαη άξα κπνξεί νπνηνζδήπνηε (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) λα 
ιεηηνπξγήζεη σο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο θαη λα εθδψζεη αλαγλσξηζκέλα ή φρη 
πηζηνπνηεηηθά. Μφλε ππνρξέσζε ελφο Παξφρνπ Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο πξνο ηελ 
επνπηεχνπζα αξρή (ΔΔΣΣ) είλαη ε" Γήισζε Έλαξμεο Λεηηνπξγίαο" θαη ε εγγξαθή ηνπ ζην 
ζρεηηθφ "Μεηξψν Παξνρψλ Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο", θαζψο θαη ε απνζηνιή "Δηήζησλ 
Δθζέζεσλ" ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. 

Θέκαηα ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο ειεθηξνληθήο  ππνγξαθήο, 
ηα αλαγλσξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά θαη ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ 
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Διιάδα Παξφρσλ Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο (ΠΤΠ)  νη νπνίνη εθδίδνπλ αλαγλσξηζκέλα ή κε 
πηζηνπνηεηηθά ή παξέρνπλ άιιεο ζρεηηθέο κε ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ππεξεζίεο 
πηζηνπνίεζεο ξπζκίδνληαη κε ην ΠΓ 150 " πξνζαξκνγή ζηελ Οδεγία 99/93/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ην θνηλνηηθφ πιαίζην γηα ηηο 
ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο" (ΦΔΚ 125/Α/25-6-01)  θαη ηνλ  "Καλνληζκφ παξνρήο ππεξεζηψλ 
πηζηνπνίεζεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο" (Απ. ΔΔΣΣ 248/71 ΦΔΚ 603/Β/16-5-2002). 

Ζ ΔΔΣΣ αζθεί ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν φισλ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ Διιάδα 
Παξφρσλ Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο (ΠΤΠ) ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο.Ζ παξνρή ππεξεζηψλ 
πηζηνπνίεζεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο είλαη ειεχζεξε θαη δελ ππφθεηηαη ζε πξνεγνχκελε άδεηα 
ή έγθξηζε ή άιιν κέηξν ηζνδπλάκνπ απνηειέζκαηνο. Κάζε Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο 
δχλαηαη λα εθδίδεη Αλαγλσξηζκέλα Πηζηνπνηεηηθά απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ εθφζνλ ζπληξέρνπλ 
ζσξεπηηθά νη θάησζη πξνυπνζέζεηο : α) πιεξνί ηνπ φξνπο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ (απαηηήζεηο γηα 
ηνπο παξφρνπο πνπ εθδίδνπλ αλαγλσξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά) ηνπ ΠΓ 150/2001, β)  ηεξεί θαηά 
ηελ έθδνζε ησλ ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθψλ ηνπο φξνπο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η (φξνη γηα 
αλαγλσξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά)  ηνπ αλσηέξσ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο θαη γ) δειψλεη φηη 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα παξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ ηνπ ΠΓ 150/2001, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10, 
παξάγξ. 3 ηνπ Καλνληζκνχ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο Ζιεθηξνληθήο Τπνγξαθήο 
(Απφθαζε ΔΔΣΣ 248/71). ηελ πεξίπησζε απηή πξφθεηηαη γηα πάξνρν ππεξεζηψλ 
πηζηνπνίεζεο πνπ εθδίδεη αλαγλσξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά θαηά δήισζή ηνπ. 

Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο ν νπνίνο εθδίδεη Αλαγλσξηζκέλα Πηζηνπνηεηηθά 
νθείιεη αλά  πάζα ζηηγκή λα είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη φηη, θαηά ηελ έθδνζε ησλ 
Αλαγλσξηζκέλσλ Πηζηνπνηεηηθψλ, ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηα Παξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ ηνπ ΠΓ 
150/2001.Ζ ΔΔΣΣ ηεξεί κεηξψν ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ Διιάδα ΠΤΠ. Καηά ηελ έλαξμε ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ, θάζε εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Διιάδα Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο 
γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζηελ ΔΔΣΣ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε λνκηθή ηνπ κνξθή, ηηο παξερφκελεο 
ππεξεζίεο ηα νπνία θαηαρσξνχληαη ζην Μεηξψν.Δηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε Παξφρσλ 
Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο πνπ εθδίδνπλ Αλαγλσξηζκέλα Πηζηνπνηεηηθά, καδί κε ηελ 
γλσζηνπνίεζε πξνζθνκίδνληαη : α) δήισζε ηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο φηη 
ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηα Παξαξηήκαηα I θαη II ηνπ ΠΓ 150/2001, β) Γήισζε Πξαθηηθήο ηνπ 
Παξφρνπ Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο, γ) έγγξαθα κε ηα νπνία απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή 
θάιπςε δ) πηζηνπνηεηηθά εθδνζέληα απφ ηηο αξκφδηεο Γεκφζηεο ή Γηθαζηηθέο Τπεξεζίεο απφ 
ηα νπνία λα πξνθχπηεη αλ ηειεί ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε ή αλ έρνπλ θαηαηεζεί ζρεηηθέο πξνο απηά αηηήζεηο θαζψο θαη αλ ηειεί ππφ 
εθθαζάξηζε θαη ηα νπνία νθείιεη λα αλαλεψλεη θαη λα ππνβάιιεη ζηελ ΔΔΣΣ αλά ηξεηο (3) κήλεο. 
Οη Πάξνρνη Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο ππνρξενχληαη λα γλσζηνπνηνχλ ζηελ ΔΔΣΣ θάζε 
ηξνπνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην κεηξψν. Οη Πάξνρνη Τπεξεζηψλ 
Πηζηνπνίεζεο ππνβάιινπλ ζηελ ΔΔΣΣ ετήσιες εκθέσεις κε πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
ηνπο. Δηδηθφηεξα νη πάξνρνη πνπ εθδίδνπλ αλαγλσξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά πεξηιακβάλνπλ ζηηο 
εθζέζεηο ηνπο ζηνηρεία  ζρεηηθά κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο, ρξεζηκνπνηνχκελα πξντφληα, κέηξα 
αζθαιείαο θ.ιπ. ηα νπνία πξνβιέπνληαη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία. Οπνηεδήπνηε Πάξνρνο 
Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο πνπ εθδίδεη Αλαγλσξηζκέλα Πηζηνπνηεηηθά πξνβεί ζε ηπρφλ 
αλάζεζε ζε ηξίηνλ νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο πηζηνπνηεηηθψλ, 
ππνρξενχηαη λα ην γλσζηνπνηήζεη ζηελ ΔΔΣΣ, πεξηγξάθνληαο ην είδνο ηεο αλαηεζείζεο 
ππεξεζίαο θαη ηελ δηάξθεηα ηεο αλάζεζεο (http://www.eett.gr/). 

Ζ ΔΔΣΣ, απηεπαγγέιησο ή θαηφπηλ θαηαγγειίαο, δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο 
ζπκκφξθσζεο ησλ Παξφρσλ Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 150/2001, ηνπ 
Καλνληζκνχ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο Ζιεθηξνληθήο Τπνγξαθήο  (ΑΠ. ΔΔΣΣ 
248/71/15-3-2002) θαη ελ γέλεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ 
ειέγρνπ, ε ΔΔΣΣ ή νξηδφκελνη απφ ηελ ΔΔΣΣ θνξείο έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηνχλ ζηνηρεία θαη λα 
πξνβαίλνπλ ζε επηζεσξήζεηο ζηνπο ρψξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Παξφρσλ 
Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, νη νπνίνη ππνρξενχληαη λα 
ζπλεξγάδνληαη κε ηελ ΔΔΣΣ θαη λα ηεο παξέρνπλ θάζε πιεξνθνξία θαη δηεπθφιπλζε γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ (http://www.eett.gr/). 

  

http://www.eett.gr/
http://www.eett.gr/
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7.11  Τποδομή Δημοσίου Κλειδιού(Public Key Infrastructure–PKI) 

 Ζ ππνδνκή κε ηελ νπνία έλαο ΠΤΠ εθδίδεη, ππνγξάθεη, δεκνζηεχεη θαη ππνζηεξίδεη 
ηππνπνηεκέλεο ειεθηξνληθέο βεβαηψζεηο (πηζηνπνηεηηθά) γηα ηα θξππηνγξαθηθά θιεηδηά ησλ 
ζπλδξνκεηψλ ηνπ (ππνθεηκέλσλ πηζηνπνίεζεο) νλνκάδεηαη Τπνδνκή Γεκνζίνπ Κιεηδηνχ . 

Μηα ππνδνκή δεκνζίνπ θιεηδηνχ απαξηίδεηαη απφ: 

 Αξρέο πηζηνπνίεζεο: Πξφθεηηαη γηα ην Φνξέα (έκπηζηε ηξίηε νληφηεηα) πνπ έρεη 
πηζηνπνηεζεί λα εθδίδεη, λα ρεηξίδεηαη, λα αλαθαιεί θαη λα αλαλεψλεη πηζηνπνηεηηθά 
ηαλ κηα νληφηεηα αηηείηαη ελφο πηζηνπνηεηηθνχ ε αξρή πηζηνπνίεζεο ζπγθεληξψλεη ηα 
ζηνηρεία απφ ηελ αξρή εγγξαθήο, δεκηνπξγεί ην πηζηνπνηεηηθφ, ην ππνγξάθεη,ην 
δηαλέκεη ζηελ νληφηεηα πνπ ην αηηήζεθε, πξναηξεηηθά ην δεκνζηεχεη, θαη είλαη ππεχζπλε 
γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. 

 Αξρέο εγγξαθήο(Registration Authority): Δίλαη ππεχζπλε γηα: ηε ζπιινγή ησλ 
ζηνηρείσλ κηαο νληφηεηαο πνπ αηηείηαη έλα πηζηνπνηεηηθφ ηελ επαιήζεπζε ηεο 
εγθπξφηεηαο ησλ,ηελ παξάδνζε ελφο πηζηνπνηεηηθνχ, ηε δηαρείξηζε αηηεκάησλ ηνπ 
θαηφρνπ αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζεησλ πηζηνπνηεηηθψλ Ζ ΑΔ δε κπνξεί λα εθδψζεη 
πηζηνπνηεηηθά. 

 Δληεηαικέλα Γξαθεία : Φνξέαο ζηνλ νπνίν έρνπλ αλαηεζεί θάπνηα απφ ηα θαζήθνληα 
ηεο Αξρήο Δγγξαθήο  Κπξίσο ε ηαπηνπνίεζε θαη ν έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ηειηθψλ 
ρξεζηψλ θαζψο θαη ε εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αίηεζεο. 

 Πηζηνπνηεηηθά :Σν πηζηνπνηεηηθφ είλαη έλα ειεθηξνληθφ αληηθείκελν πνπ ζπζρεηίδεη έλα 
δεκφζην θιεηδί (θαη επηπιένλ θαη ην αληίζηνηρν ηδησηηθφ ηνπ) κε νξηζκέλεο άιιεο 
πιεξνθνξίεο, ζπλήζσο πιεξνθνξίεο ηαπηφηεηαο ή πεξηγξαθέο αδεηψλ. Έλα 
πηζηνπνηεηηθφ ππνγξάθεηαη, βάζε κίαο ππνδνκήο, απφ θάπνηα αξρή πηζηνπνίεζεο 
(certification authority- CA), ε νπνία βεβαηψλεη κε θάπνην ηξφπν, ηνπιάρηζηνλ 
ζεσξεηηθά, ηελ ζχλδεζε κεηαμχ ηεο ηαπηφηεηαο ή ηεο άδεηαο θαη ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ 
ηδησηηθνχ θιεηδηνχ. 

 Σειηθνχο Υξήζηεο :Σν ππνθείκελν γηα ην νπνίν έρεη εθδνζεί έλα πηζηνπνηεηηθφ χζηεξα 
απφ αίηεζε ηνπ. Ο Σειηθφο Υξήζηεο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα ρξεζηκνπνηεί ην 
ηδησηηθφ θιεηδί πνπ αληηζηνηρεί ζην δεκφζην θιεηδί πνπ αλαγξάθεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ. 

 Σξίηνπο πκκεηέρνληεο :Σν θπζηθφ πξφζσπν ή θνξέαο πνπ ελεξγεί βαζηδφκελνο ζηηο  
πιεξνθνξίεο νη νπνίεο πεξηέρνληαη  ζε έλα ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

 Πνιηηηθέο Πηζηνπνίεζεο:  Πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν θαλφλσλ αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε 
ελφο πηζηνπνηεηηθνχ κέζα ζε κηα θνηλσλία ή ζχλνιν εθαξκνγψλ. 

 Μεραληζκφ αλάθιεζεο πηζηνπνηεηηθψλ :Κάζε πηζηνπνηεηηθφ έρεη ηππηθά κηα 
εκεξνκελία ιήμεο. Τπάξρνπλ φκσο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ ην πηζηνπνηεηηθφ πξέπεη λα 
πάςεη λα είλαη έγθπξν πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ. Σέηνηνη ιφγνη πεξηιακβάλνπλ: 
Απνθάιπςε ηνπ αληίζηνηρνπ ηδησηηθνχ θιεηδηνχ ή ππνςία απνθάιπςεο. Αιιαγή ησλ 
ζηνηρείσλ ηεο νληφηεηαο γηα ηελ νπνία εθδφζεθε ην πηζηνπνηεηηθφ Αιιαγή ηεο 
ηδηφηεηαο ηεο νληφηεηαο (πξναγσγή, κεηάζεζε, απφζπαζε ,θ.ι.π.) 
(http://www.eett.gr/). 

7.12   Σο πρόβλημα της πιστοποίησης 

Ζ πηζηνπνίεζε ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ ζχκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία πεγάδεη απφ 
ηελ Οδεγία   1999/93/ΔΚ. Πνιιέο θαη δηάζπαξηεο είλαη νη δηαηάμεηο ηεο ελ ιφγσ Οδεγίαο, ζηηο 
νπνίεο γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ππεξεζίεο ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο. Σα 
πηζηνπνηεηηθά δηαθξίλνληαη ζε δχν είδε ζηα απιά θαη ζηα αλαγλσξηζκέλα. Σα πξψηα επηηεινχλ 
ηε βαζηθή ιεηηνπξγία επηβεβαίσζεο ηεο ηαπηνπξνζσπίαο ηνπ ππνγξάθνληα. Ζ αλαβαζκηζκέλε 
φκσο κνξθή ησλ αλαγλσξηζκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ εκπεξηέρεη επηπξφζζεηα ζηνηρεία. Απηά 
πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο 1999/93/ΔΚ θαη πξνζδίδνπλ ηηο απαξαίηεηεο 
πξνυπνζέζεηο δεκηνπξγίαο ηεο πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο. Οξίδεηαη (άξζξα 5 παξ. 
1 θαη 3 παξ. 1 ηεο Οδεγίαο θαη ηνπ ΠΓ αληίζηνηρα) φηη «ε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή, 
πνπ βαζίδεηαη ζε αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ θαη δεκηνπξγείηαη απφ αζθαιή δηάηαμε 
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δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο, επέρεη ζέζε ηδηφρεηξεο ππνγξαθήο ηφζν ζην νπζηαζηηθφ φζν θαη ζην 
δηθνλνκηθφ δίθαην». Καηά ηνλ ηξφπν απηφ ε λέα ξχζκηζε εμνκνηψλεη ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή 
πνπ πιεξνί ζσξεπηηθά ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο κε ηελ ηδηφρεηξε .Γεληθά ε πηζηνπνίεζε 
ζπλνδεχεη ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή πξνζθέξνληάο ηεο επηπιένλ ερέγγπα θαη αμηνπηζηία ζην 
απαηηεηηθφ ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ. Δθηφο φκσο απφ απηή ηε ιεηηνπξγία ηεο, ε ειεθηξνληθή 
πηζηνπνίεζε επηηειεί θαη ην ξφιν ηνπ ζπλδεηηθνχ θξίθνπ κεηαμχ ππνγξαθήο θαη ππνγξάθνληα.  

 

Εικόνα 6  Ψηθιακά ςπογεγπαμμένο  ΦΕΚ. 

Μία αθφκε ιεηηνπξγία ησλ παξφρσλ είλαη ε ρξνλνζήκαλζε ησλ ειεθηξνληθψλ 
ππνγξαθψλ. Σν  ρνξεγνχκελν  πηζηνπνηεηηθφ  επηζεκαίλεη  ην  ρξφλν  ζέζεο  ηεο ειεθηξνληθήο 
ππνγξαθήο, ελψ ζην πεξηερφκελφ ηνπ βεβαηψλεηαη παξάιιεια θαη ε δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα 
ηνπ ππνγξάθνληα ( Παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο 1999/93). 

 

 

8  ΝΟΜΟΘΕΙΑ 

8.1  Οδηγία 1999/93 ΕΚ 

   ρεηηθά κε ην θνηλνηηθφ πιαίζην γηα ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟ 
ΚΑΗ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ, Έρνληαο ππφςε: 

ηε ζπλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, θαη ηδίσο ην άξζξν 47 παξάγξαθνο 2 θαη 
ηα άξζξα 55 θαη 95, ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο (1),ηε γλψκε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο 
Δπηηξνπήο (2), ηεο γλψκε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ (3), απνθαζίδνληαο ζχκθσλα κε ηε 
δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 251 ηεο ζπλζήθεο(4),εθηηκψληαο ηα αθφινπζα: 
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(1) ζηηο   16   Απξηιίνπ   1997,   ε   Δπηηξνπή   ππέβαιε   ζην   Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην 
πκβνχιην, ηελ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ 
αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε επξσπατθή πξσηνβνπιία ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην 

(2) ζηηο   8   Οθησβξίνπ   1997   ε   Δπηηξνπή   ππέβαιε   ζην   Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 
ην πκβνχιην, ηελ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ 
αλαθνίλσζε γηα ηελ θαηνρχξσζε ηεο αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο 
πξνο έλα επξσπατθφ πιαίζην γηα ςεθηαθέο ππνγξαθέο θαη θξππηνζέηεζε· 

(3) ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ  1997, ην πκβνχιην θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη ην 
ηαρχηεξν δπλαηφ πξφηαζε νδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 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 

(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 (ΔΚ) αξηζ. 3381/94 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 1994, πεξί θνηλνηηθνχ 
θαζεζηψηνο ειέγρνπ ηεο εμαγσγήο αγαζψλ δηπιήο ρξήζεο  θαη ηεο απφθαζεο 94/942/ΚΔΠΠΑ 
ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 1994, ζρεηηθά κε ηελ θνηλή δξάζε πνπ ελεθξίζε απφ ην 
πκβνχιην 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,   έξρνληαη  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 ρξνλνζήκαλζεο, 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  
αληαγσληζηηθφηεηαο 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 ζε 
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θνηλνηηθή θιίκαθα, ζα πξέπεη νη πάξνρνη ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο λα είλαη ειεχζεξνη λα 
παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε· σο πξνεγνχκελε έγθξηζε λνείηαη, 
φρη κφλν 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 παξνρψλ 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 
εμαζθαιίζνπλ ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο νδεγίαο· ε παξνχζα 
νδεγία δελ απνθιείεη ηε ζέζπηζε ζπζηεκάησλ ειέγρνπ βαζηζκέλσλ ζηνληδησηηθφ ηνκέα·  ε 
παξνχζα νδεγία δελ ππνρξεψλεη ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο λα ππφθεηληαη ζε 
έιεγρν δπλάκεη ηπρφλ κεραληζκψλ πεξί δηαπίζηεπζεο 

(14) είλαη ζεκαληηθφ λα επξεζεί κία ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ αλαγθψλ ησλ 
θαηαλαισηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 

(15) ην  παξάξηεκα  III  θαιχπηεη   απαηηήζεηο  γηα   αζθαιείο  δηαηάμεηο δεκηνπξγίαο 
ππνγξαθήο  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 ην δηνξηζκφ ησλ θνξέσλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ 
αμηνιφγεζε ηεο πηζηφηεηαο ησλ αζθαιψλ δηαηάμεσλ ππνγξαθήο κε ην παξάξηεκα III· γηα λα 
ηθαλνπνηνχληαη 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 Κνηλφηεηαο· δελ απαηηείηαη θαλνληζηηθφ 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 ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ απνδέρνληαη   ειεθηξνληθά   
ππνγεγξακκέλα   δεδνκέλα,   ζην   βαζκφ   πνπ   ηνχην επηηξέπεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία, 
ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη 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 εζληθψλ θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ 
ην ελνρηθφ δίθαην, ηδίσο ηελ θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ ή άιιεο δηαηππψζεηο κε 
ζπκβαηηθνχ ραξαθηήξα ζρεηηθά κε ηηο ππνγξαθέο· επνκέλσο, νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηηο 
έλλνκεο ζπλέπεηεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ 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 
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(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  Κνηλφηεηαο·   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   δηάηαμε 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 ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη 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 δηέπεηαη 
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 ππφ ηνπ δηθαζηεξίνπ 

(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 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 πξνζηαζίαο 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/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, 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 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 Κνηλνβνχιην θαη ζην πκβνχιην 

(28) ζχκθσλα κε ηη 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 
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επηηεπρζεί θαιχηεξα απφ ηελ Κνηλφηεηα· ε παξνχζα νδεγία 
δελ ππεξβαίλεη ηα αλαγθαία φξηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ελ ιφγσ ζηφρνπ. 

ΔΞΔΓΧΑΝ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΟΓΖΓΗΑ: 

Άξζξν 1 

ηφρνο ηεο παξνχζαο νδεγίαο είλαη 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 εμαζθαιίζεη 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. 

Άξζξν 2 

Οξηζκνί 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο νδεγίαο λννχληαη σο: 

1. "ειεθηξνληθή ππνγξαθή": δεδνκέλα ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηα νπνία είλαη ζπλεκκέλα ζε, ή 
ινγηθά ζπζρεηηδφκελα 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 
εληνπηζηεί 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. 

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 . 
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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 
ππνρξεψζεηοο πνπ δηέπνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο θαη ε νπνία ρνξεγείηαη 
θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 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 δηθανχηαη λα αζθεί ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ άδεηα πξνηνχ 
ιάβεη ηελ απφθαζε ηνπ ελ ιφγσ θνξέα. 

Άξζξν 3 

Πξφζβαζε ζηελ αγνξά 

1. Σα θξάηε κέιε δελ εμαξηνχλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο απφ εθ ησλ πξνηέξσλ 
έγθξηζε. 

2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1, ηα θξάηε κέιε δχλαληαη λα δηαηεξνχλ 
κεραληζκνχο εζεινληηθήο δηαπίζηεπζεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε βειηησκέλνπ 
επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο. ιεο νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο 
ελ ιφγσ κεραληζκνχο πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθέο, δηαθαλείο, αλάινγεο θαη λα κελ νδεγνχλ 
ζε δηαθξίζεηο. Σα θξάηε κέιε δελ κπνξνχλ λα πεξηνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ δηαπηζηεπκέλσλ 
παξφρσλ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο γηα ιφγνπο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 
παξνχζαο νδεγίαο. 

3. Κάζε θξάηνο κέινο εμαζθαιίδεη ηελ θαζηέξσζε θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο πνπ θαζηζηά 
δπλαηή ηελ επηηήξεζε ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζην έδαθφο ηνπο παξφρσλ ππεξεζηψλ 
πηζηνπνίεζεο νη νπνίνη εθδίδνπλ γηα ην θνηλφ αλαγλσξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά. 

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 Κνηλνηήησλ. Σα 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. Σα 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 IV θαη πξνο φθεινο 
ηνπ θαηαλαισηή. 

7. Σα θξάηε κέιε δχλαληαη λα εμαξηνχλ ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ ζην δεκφζην 
ηνκέα απφ ελδερφκελεο πξφζζεηεο απαηηήζεηο. Οη ελ ιφγσ απαηηήζεηο είλαη αληηθεηκεληθέο, 
δηαθαλείο, αλάινγεο θαη δελ νδεγνχλ ζε δηαθξίζεηο, αλαθέξνληαη δε κφλν ζηα εηδηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο. Οη απαηηήζεηο απηέο δελ πξέπεη λα απνηεινχλ 
εκπφδην ζηηο δηαζπλνξηαθέο ππεξεζίεο γηα ηνπο πνιίηεο. 

Άξζξν 4 

Αξρέο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο 

1. Κάζε θξάηνο κέινο εθαξκφδεη ηηο εζληθέο δηαηάμεηο πνπ ζεζπίδεη θαη' εθαξκνγήλ ηεο 
παξνχζαο νδεγίαο γηα παξφρνπο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ επηθξάηεηά 
ηνπ, θαζψο θαη γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ απηνί παξέρνπλ. Σα θξάηε κέιε δελ κπνξνχλ λα 
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πεξηνξίζνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιν θξάηνο κέινο 
ζηνπο ηνκείο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα νδεγία. 

2. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη ηα πξντφληα ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο πνπ ζπκκνξθνχληαη 
κε ηελ παξνχζα νδεγία επηηξέπεηαη λα θπθινθνξνχλ ειεχζεξα ζηελ εζσηεξηθή αγνξά. 

Άξζξν 5 

Έλλνκεο ζπλέπεηεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ 

1. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη νη πξνεγκέλεο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο πνπ βαζίδνληαη ζε 
αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ θπη 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. Σα 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 παξνρέα 
ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ή 

- δελ δεκηνπξγείηαη απφ αζθαιή δηάηαμε δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο. 

Άξζξν 6 

Δπζχλε 

1. Σα 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 πνπ 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 δηαβεβαίσζε φηη, θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, ν ππνγξάθσλ 
πνπ ηαπηνπνηείηαη ζην αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ ήηαλ θάηνρνο ησλ δεδνκέλσλ 
δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα δεδνκέλα επαιήζεπζεο ππνγξαθήο πνπ 
αλαθέξνληαη ή ηαπηνπνηνχληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ· 

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. Σα 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. Σα 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. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο δελ ππέρεη επζχλε γηα βιάβεο πνπ πξνθχπηνπλ 
απφ ρξήζε ελφο αλαγλσξηζκέλνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ ππεξβαίλεη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 
αλαγξάθεθαλ ζε απηφ. 
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4. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη έλαο πάξνρνο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο δχλαηαη λα 
αλαγξάθεη 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. 

Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο δελ επζχλεηαη γηα δεκίεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 
ππέξβαζε απηψλ ησλ νξίσλ. 

5. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 4 ηζρχνπλ κε ηελ επηθχιαμε ηεο νδεγίαο 93/13/ΔΟΚ 
ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Απξηιίνπ 1993, ζρεηηθά κε ηηο θαηαρξεζηηθέο ξήηξεο ησλ 
ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνληαη κε θαηαλαισηέο(8). 

Άξζξν 7 

Γηεζλείο πηπρέο 

1. Σα 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 Κνηλφηεηα 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 

β) πάξνρνο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Κνηλφηεηα, 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 Κνηλφηεηαο 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 πξνεξρφκελσλ 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 πκβνχιην γηα ηελ έθδνζε θαηάιιεισλ εληνιψλ 
δηαπξαγκάηεπζεο δηκεξψλ θαη πνιπκεξψλ ζπκθσληψλ κε ηξίηεο ρψξεο θαη δηεζλείο 
νξγαληζκνχο. Σν πκβνχιην απνθαζίδεη κε εηδηθή πιεηνςεθία. 

3. Οζάθηο ε Δπηηξνπή πιεξνθνξείηαη ηπρφλ δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ νη θνηλνηηθέο 
επηρεηξήζεηο φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζε αγνξέο ηξίησλ ρσξψλ, δχλαηαη λα ππνβάιεη ζην 
πκβνχιην, εθφζνλ παξίζηαηαη αλάγθε, πξνηάζεηο γηα ηε δένπζα εληνιή δηαπξαγκάηεπζεο 
αλαιφγσλ δηθαησκάησλ ησλ θνηλνηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε απηέο ηηο ηξίηεο ρψξεο. Σν πκβνχιην 
απνθαζίδεη κε εηδηθή πιεηνςεθία. 

Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη δπλάκεη ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ ζίγνπλ ηηο ππνρξεψζεηο 
ηεο Κνηλφηεηαο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ δπλάκεη ζρεηηθψλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ. 

 

Άξζξν 8 

Πξνζηαζία δεδνκέλσλ 

1. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη νη πάξνρνη ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο θαη νη εζληθνί θνξείο, 
αξκφδηνη γηα πηζηνπνίεζε ή επνπηεία, ζπκκνξθνχληαη πξνο ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη 
ζηελ νδεγία 95/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο 
Οθησβξίνπ 1995, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ 
απηψλ(9). 

2. Σα 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. 
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Γελ επηηξέπεηαη ζπιινγή ή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ζθνπνχο 
ρσξίο ηε ξεηή ζπλαίλεζε ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ. 

3. Με ηελ επηθχιαμε ησλ ελλφκσλ ζπλεπεηψλ ησλ ςεπδνλχκσλ δπλάκεη ηεο εζληθήο 
λνκνζεζίαο, ηα θξάηε κέιε δελ εκπνδίδνπλ ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο λα 
αλαθέξνπλ ζην πηζηνπνηεηηθφ ςεπδψλπκν αληί ηνπ νλφκαηνο ηνπ ππνγξάθνληνο. 

Άξζξν 9 

Δπηηξνπή 

1. Ζ Δπηηξνπή επηθνπξείηαη απφ ηελ "επηηξνπή ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο", θαινχκελε εθεμήο 
"επηηξνπή". 

2. ηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 4 θαη 7 ηεο 
απφθαζεο 1999/468/ΔΚ, 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/ΔΚ είλαη 
ηξεηο κήλεο. 

3. Ζ επηηξνπή ζεζπίδεη ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηεο. 

Άξζξν 10 

Καζήθνληα ηεο επηηξνπήο 

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 δεκνζηεχζεθαλ ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 3 παξάγξαθνο 5. 

Άξζξν 11 

Κνηλνπνίεζε 

1. Σα 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. Σα θξάηε κέιε θνηλνπνηνχλ ηα ηαρχηεξν δπλαηφλ ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
ππνβάιινληαη βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 1 θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο αιιαγέο ηνπο. 

Άξζξν 12 

Δπαλεμέηαζε 

1. Ζ Δπηηξνπή εμεηάδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη ππνβάιιεη ζρεηηθή έθζεζε 
πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην, ην αξγφηεξν έσο ηηο 19 Ηνπιίνπ 2003. 

2. ηελ εμέηαζε εθηηκάηαη, κεηαμχ άιισλ, εάλ ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί ην πεδίν εθαξκνγήο 
ηεο παξνχζαο νδεγίαο ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηερλνινγηθψλ, εκπνξηθψλ θαη λνκνζεηηθψλ 
εμειίμεσλ. ηελ έθζεζε πεξηιακβάλεηαη ηδίσο αμηνιφγεζε, βάζεη ηεο θηεζείζαο εκπεηξίαο, 
πηπρψλ ηεο ελαξκφληζεο. Ζ έθζεζε ζπλνδεχεηαη, θαηά πεξίπησζε, απφ λνκνζεηηθέο 
πξνηάζεηο. 

Άξζξν 13 

Δθαξκνγή 

1. Σα 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. 
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Οη δηαηάμεηο απηέο, φηαλ ζεζπίδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε, αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα νδεγία ή 
ζπλνδεχνληαη απφ ηελ αλαθνξά απηή θαηά ηελ επίζεκε δεκνζίεπζή ηνπο. Οη ιεπηνκεξείο 
δηαηάμεηο ηεο αλαθνξάο απηήο θαζνξίδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε. 

2. Σα θξάηε κέιε αλαθνηλψλνπλ ζηελ Δπηηξνπή ην θείκελν ησλ νπζησδψλ δηαηάμεσλ ηνπ 
εζσηεξηθνχ δηθαίνπ πνπ ζεζπίδνπλ ζηνλ ηνκέα πνπ δηέπεηαη απφ ηελ παξνχζα νδεγία. 

Άξζξν 14 

Έλαξμε ηζρχνο 

Ζ παξνχζα νδεγία αξρίδεη λα ηζρχεη ηελ εκέξα ηεο δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 

Άξζξν 15 

Απνδέθηεο 

Ζ παξνχζα νδεγία απεπζχλεηαη ζηα θξάηε κέιε. 

Βξπμέιιεο, 13 Γεθεκβξίνπ 1999. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

ξνη ηζρχνληεο γηα αλαγλσξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά 

Σα 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 εγθαηεζηεκέλν· 

γ) ην φλνκα ηνπ ππνγξάθνληνο ή ςεπδψλπκν πνπ αλαγλσξίδεηαη σο ςεπδψλπκν· 

δ) πξφβιεςε εηδηθνχ ρξαθηεξηζηηθνχ 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 ηέινο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ· 

δ) ηνλ θσδηθφ ηαπηνπνίεζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 

ε) ηελ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο πνπ 
ην εθδίδεη 

ζ) ελδερνκέλσο, πεξηνξηζκνχο ηνπ πεδίνπ ρξήζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, θαη 

η) ελδερνκέλσο, φξηα ζην χςνο ησλ ζπλαιιαγψλ γηα ηηο νπνίεο ην πηζηνπνηεηηθφ 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 

ξνη ηζρχνληεο γηα παξφρνπο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο πνπ εθδίδνπλ αλαγλσξηζκέλα 
πηζηνπνηεηηθά 

Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο πξέπεη: 

α) λα απνδεηθλχνπλ ηελ απαξαίηεηε αμηνπηζηία γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
πηζηνπνίεζεο· 

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 εκπεηξνγλσκνζχλε, ηελ εκπεηξία θαη 
ηα πξνζφληα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, ηδίσο ηθαλφηεηα ζε 
δηαρεηξηζηηθφ επίπεδν, εκπεηξνγλσκνζχλε ζηελ ηερλνινγία ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ θαη 
εμνηθείσζε κε ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο αζθαιείαο· πξέπεη επίζεο λα ρξεζηκνπνηνχλ 
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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 δηαζθαιίδνπλ ηελ ηερληθή θαη θξππηνγξαθηθή αζθάιεηα ησλ 
δηεξγαζηψλ πηζηνπνίεζεο νη νπνίεο ππνζηεξίδνληαη απφ απηά· 

δ) λα ιακβάλνπλ κέηξα έλαληη ηεο πιαζηνγξάθεζεο πηζηνπνηεηηθψλ θαη, ζε 
πεξίπησζε πνπ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ 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, π.ρ. κε 
ηε ζχλαςε θαηάιιειεο αζθάιηζεο 

ζ) λα θαηαγξάθνπλ ην ζχλνιν ησλ ζπλαθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ έλα 
αλαγλσξηζκέλν γηα θαηάιιειε ρξνληθή πεξίνδν, ηδίσο γηα ηελ παξνρή απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ 
πηζηνπνίεζεο ζε λνκηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ θαηαγξαθή απηή δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε 
ειεθηξνληθά κέζα· 

η) λα κελ απνζεθεχνπλ δεδνκέλα δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο ηνπ αηφκνπ πξνο ην νπνίν ν 
πάξνρνο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο παξέζρε ππεξεζίεο δηαρείξηζεο θιεηδηψλ· 

ηα) πξνηνχ ζπλάςνπλ ζπκβαηηθή ζρέζε κε πξφζσπν πνπ δεηά 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, ηεο χπαξμεο κεραληζκνχ εζεινληηθήο δηαπίζηεπζεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 
ππνβνιήο παξαπφλσλ θαη επίιπζεο δηαθνξψλ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο δχλαληαη λα 
δηαβηβάδνληαη ειεθηξνληθψο, πξέπεη λα παξέρνληαη εγγξάθσο, ζε εχθνια θαηαιεπηή γιψζζα. 
ρεηηθά απνζπάζκαηα ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ θαζίζηαληαη επίζεο πξνζηηά θαηφπηλ 
αηηήκαηνο ηξίησλ νη νπνίνη βαζίδνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ απηφ· 

ηβ) λα ρξεζηκνπνηνχλ αμηφπηζηα ζπζηήκαηα γηα ηελ απνζήθεπζε πηζηνπνηεηηθψλ ζε 
επαιεζεχζηκε κνξθή, νχησο ψζηε: 

- κφλνλ 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 έρεη δνζεί ε ζπγθαηάζεζε ηνπ θαηφρνπ, θαη 

- νη ηπρφλ ηερληθέο αιιαγέο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηηο ελ ιφγσ αηηήζεηο αζθαιείαο λα 
γίλνληαη εκθαλψο αληηιεπηέο απφ ηνλ ρεηξηζηή. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ 

Απαηηήζεηο γηα αζθαιείο δηαηάμεηο δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο 

1. Οη 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' νπζίαλ κφλν κηα 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. Οη αζθαιείο δηαηάμεηο δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο δελ κεηαβάιινπλ ηα πξνο ππνγξαθή 
δεδνκέλα νχηε εκπνδίδνπλ ηελ ππνβνιή ησλ δεδνκέλσλ απηψλ ζηνλ ππνγξάθνληα πξηλ απφ 
ηε δηαδηθαζία ππνγξαθήο. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV 

πζηάζεηο γηα ηελ αζθαιή επαιήζεπζε ηεο ππνγξαθήο 
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Καηά ηε δηαδηθαζία επαιήζεπζεο ηεο ππνγξαθήο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη, 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 ηνλ 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 ηξνπνπνηήζεηο απηφκελεο ηεο αζθάιεηαο.  
 

 

8.2 ΠΔ 150/2001 

Άξζξν 1 

θνπφο θαη Πεδίν Δθαξκνγήο 

Με ην παξφλ Γηάηαγκα πξνζαξκφδεηαη ε ειιεληθή λνκνζεζία πξνο ηηο 
δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 99/93/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 1999 «ρεηηθά κε ην θνηλνηηθφ πιαίζην γηα ειεθηξνληθέο 
ππνγξαθέο» (EEL 13/19.1.2000) ζην εμήο: Οδεγία. 

Οη 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. 

Άξζξν 2 

Οξηζκνί 

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 ησλ δεδνκέλσλ δεκηνπξγίαο ηεο ππνγξαθήο. 6. «αζθαιήο 
δηάηαμε δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο»: δηάηαμε δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο, πνπ πιεξνί ηνπο φξνπο 
ηνπ Παξαξηήκαηνο III. 7. «δεδνκέλα επαιήζεπζεο ππνγξαθήο»: δεδνκέλα, φπσο θψδηθεο, ή 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή   Βαιαρέαο Παλαγηψηεο 

Ζιεθηξνληθή θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ  

Φεθηαθέο ππνγξαθέο 
 

49 

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 ηαπηφηεηα ηνπ. 10. «αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ»: 
πηζηνπνηεηηθφ πνπ πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η θαη εθδίδεηαη απφ πάξνρν 
ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πιεξνί ηνπο νξηδφκελνπο ζην Παξάξηεκα II 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 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 
πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο. 

Άξζξν 3 

Έλλνκεο ζπλέπεηεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ 

1.Ζ 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. 

2.Ζ ηζρχο  ηεο  ειεθηξνληθήο  ππνγξαθήο  ή ηνπαξαδεθηφ ηεο σο απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ δελ 
απνθιείεηαη απφ κφλν ηνλ ιφγν φηη δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο 
παξαγξάθνπ. 

Άξζξν 4 

Πξφζβαζε ζηελ αγνξά - Αξρέο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο 

1.Σα 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 νπνηνλδήπνηε ηξίην κε ηελ επηθχιαμε 
ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο. 

2.Ζ ζπκκφξθσζε ησλ αζθαιψλ δηαηάμεσλ δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο πξνο ην 
Παξάξηεκα III ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ Δζληθή Δπηηξνπή 
Σειεπηθνηλσληψλ  Σαρπδξνκείσλ  (ΔΔΣΣ)   (άξζξν  3   ηνπ λ.   2867/2000)  ή   απφ 
νξηδφκελνπο απφ απηήλ δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο. Ζ ΔΔΣΣ 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 Παξαξηήκαηνο II θαη ζην Παξάξηεκα III ηνπ 
παξφληνο. 

3.Σα παξερφκελα πηζηνπνηεηηθά επαιήζεπζεο νξίδνπλ ξεηά, θαηά ηξφπν 
εχθνια αληηιεπηφ απφ κε εηδηθφ ηξίην, αλ πξφθεηηαη γηα αλαγλσξηζκέλα ή κε 
αλαγλσξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά. 

4.Με 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.Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί βειηησκέλν επίπεδν παξνρήο ππεξεζηψλ 
πηζηνπνίεζεο, παξέρεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ ή απφ νξηδφκελνπο απφ απηήλ δεκφζηνπο ή 
ηδησηηθνχο θνξείο, χζηεξα  απφ  έγγξαθε  αίηεζε  ηνπ  ελδηαθεξφκελνπ  παξφρνπ 
ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, εζεινληηθή δηαπίζηεπζε. Με ηελ εζεινληηθή δηαπίζηεπζε 
απνλέκνληαη δηθαηψκαηα θαη επηβάιινληαη ππνρξεψζεηο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ηειψλ,   ζηνλ   πάξνρν   ππεξεζηψλ   πηζηνπνίεζεο.   Οη   πξνυπνζέζεηο   εζεινληηθήο 
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δηαπίζηεπζεο   πξέπεη   λα   είλαη   αληηθεηκεληθέο,   δηαθαλείο,   αλάινγεο   κε   ηνλ  
επηδησθφκελν ζθνπφ θαη λα κελ νδεγνχλ ζε δηαθξίζεηο. Ζ ΔΔΣΣ δελ κπνξεί λα 
πεξηνξίζεη ηνλ αξηζκφ ησλ παξνρψλ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, πνπ επηζπκνχλ ηε 
δηαπίζηεπζε ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

6.Οη δηαπηζηεπκέλνη ή κε, πάξνρνη ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, πνπ πιεξνχλ 
ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο II ηνπ παξφληνο, εθδίδνπλ αλαγλσξηζκέλα 
πηζηνπνηεηηθά γηα ην θνηλφ. 

7.Οη 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 ΔΔΣΣ έρεη ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ 
Διιάδα  παξνρψλ  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 III. 

9.ε  πεξίπησζε   πνπ  πάξνρνο  ππεξεζηψλ  πηζηνπνίεζεο  ελεξγεί  σο 
δηαπηζηεπκέλνο πάξνρνο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ρσξίο λα είλαη, ε ΔΔΣΣ επηβάιιεη 
πξφζηηκν απφ εμήληα ρηιηάδεο (60.000) έσο ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο (300.000) Δπξψ. 

Άξζξν 5 

Γηεζλείο πηπρέο 

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.Τπεξεζίεο πηζηνπνίεζεο ζηνπο θαιππηφκελνπο απφ ηε λνκνζεζία ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ηνκείο, εθφζνλ πξνέξρνληαη απφ 
άιιε ρψξα κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζπλεπάγνληαη ηηο ίδηεο έλλνκεο ζπλέπεηεο 

κε ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο, πνπ παξέρνληαη απφ πάξνρν ππεξεζηψλ 
πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Διιάδα. 

3.Πξντφληα 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.Σα 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. 

Άξζξν 6 

Δπζχλε ησλ παξνρψλ πηζηνπνίεζεο 

1. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, δηαπηζηεπκέλνο ή κε, πνπ εθδίδεη αλαγλσξηζκέλν 
πηζηνπνηεηηθφ ζην θνηλφ ή εγγπάηαη γηα ηελ αθξίβεηα ηέηνηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, επζχλεηαη έλαληη 
νπνηνπδήπνηε θνξέα ή θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα ηε δεκία πνπ πξνθιήζεθε ζε βάξνο 
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ηνπ επεηδή ην πξφζσπν απηφ εχινγα βαζίζζεθε ζην πηζηνπνηεηηθφ, φζνλ αθνξά: α) ηελ 
αθξίβεηα, θαηά ηε ζηηγκή ηεο έθδνζεο ηνπ, φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην 
αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ, θαζψο θαη ηελ χπαξμε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη 
γηα ηελ έθδνζε ηνπ. β) ηε δηαβεβαίσζε φηη ν ππνγξάθσλ, ε ηαπηφηεηα ηνπ νπνίνπ βεβαηψλεηαη 
ζην αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ, θαηά ηε ζηηγκή ηεο έθδνζεο 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.Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο επζχλεηαη επίζεο, αλ παξαιείςεη λα 
θαηαγξάςεη ηελ αλάθιεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 

3.ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ν πάξνρνο δελ επζχλεηαη, αλ απνδείμεη φηη δελ ηνλ 
βαξχλεη πηαίζκα. 

4.ην αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ δχλαληαη λα αλαγξάθνληαη, απφ ηνλ 
πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, πεξηνξηζκνί ρξήζεο απηνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 
φηη  νη  πεξηνξηζκνί  ηίζεληαη  θαηά  ηξφπν,   ν  νπνίνο  είλαη  αλαγλσξίζηκνο  απφ 
νπνηνλδήπνηε ηξίην. ' απηή ηελ πεξίπησζε ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο δελ 
επζχλεηαη γηα ηε δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ππέξβαζε ησλ αλαθεξφκελσλ 
πεξηνξηζκψλ θαηά ηε ρξήζε ηνπ αλαγλσξηζκέλνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 

5.ην 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. ηελ πεξίπησζε 
απηήλ  ν  πάξνρνο ππεξεζηψλ  πηζηνπνίεζεο  δελ  επζχλεηαη  γηα  ηε   δεκία  πνπ 
πξνθαιείηαη απφ ηελ ππέξβαζε ησλ νξίσλ απηψλ. 

6.Σα 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. 

Άξζξν 7 

Πξνζηαζία δεδνκέλσλ 

1. Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ε ΔΔΣΣ θαη νη θνξείο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο 
Γηαηάγκαηνο ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2472 /1997 (Α' 50) θαη ηνπ Ν. 2774/1999 (Α 287) 
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

2.Δηδηθφηεξα  ν  πάξνρνο  ησλ  ππεξεζηψλ  πηζηνπνίεζεο  πνπ   εθδίδεη 
πηζηνπνηεηηθφ, δχλαηαη λα ζπγθεληξψλεη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ  
έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ κφλν απεπζείαο απφ ην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν ή θαηφπηλ 
ξεηήο ζπγθαηάζεζεο 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. 

Άξζξν 8 

Κνηλνπνίεζε 

1.Ζ  Γεληθή  Γξακκαηεία  Δπηθνηλσληψλ  ηνπ  Τπνπξγείνπ  Μεηαθνξψλ 
Δπηθνηλσληψλ ελεκεξψλεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην ηαρχηεξν δπλαηφλ γηα ηελ  
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο. 

2.Ζ ΔΔΣΣ ελεκεξψλεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηηο επσλπκίεο θαη ηηο 
δηεπζχλζεηο φισλ ησλ δηαπηζηεπκέλσλ εζληθψλ παξνρψλ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο. 
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3.Σπρφλ αιιαγέο ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ αλαθνηλψλνληαη ην ηαρχηεξν 
δπλαηφλ ζηελ Δπηηξνπή απφ ηα αλσηέξσ φξγαλα. 

Άξζξν 9 

Παξαξηήκαηα 

Απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο ηα παξαθάησ Παξαξηήκαηα Η, II, III θαη IV. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. 

ξνη ηζρχνληεο γηα αλαγλσξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά. 

Σα 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 
πηζηνπνηεηηθνχ θαη η) ηπρφλ φξηα ζην χςνο ησλ ζπλαιιαγψλ γηα ηηο νπνίεο ην πηζηνπνηεηηθφ 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II. 

ξνη ηζρχνληεο γηα παξφρνπο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο πνπ εθδίδνπλ αλαγλσξηζκέλα 
πηζηνπνηεηηθά. 

Οη 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 ηερληθή θαη 
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. Οη 
πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο δχλαληαη λα δηαβηβάδνληαη ειεθηξνληθψο, πξέπεη λα παξέρνληαη 
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εγγξάθσο, ζε εχθνια θαηαιεπηή γιψζζα. ρεηηθά απνζπάζκαηα ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ 
θαζίζηαληαη επίζεο πξνζηηά θαηφπηλ αηηήκαηνο ηξίησλ, νη νπνίνη 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 έρεη 
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. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III. 

Γηαζθάιηζε αμηνπηζηίαο ηεο δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο. 

1. Οη 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. Οη αζθαιείο δηαηάμεηο δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο δελ κεηαβάιινπλ ηα πξνο ππνγξαθή 
δεδνκέλα νχηε εκπνδίδνπλ ηελ ππνβνιή ησλ δεδνκέλσλ απηψλ ζην ππνγξάθνληα πξηλ απφ ηε 
δηαδηθαζία ππνγξαθήο. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV. 

πζηάζεηο γηα ηελ αζθαιή επαιήζεπζε ηεο ππνγξαθήο. 

Καηά ηε δηαδηθαζία επαιήζεπζεο ηεο ππνγξαθήο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη 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. 

Άξζξν 10 

Έλαξμε ηζρχνο 

Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο. ηνλ Τπνπξγφ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ αλαζέηνπκε ηε δεκνζίεπζε θαη 
εθηέιεζε ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο. 

 

 

9 ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ Οδηγία 1999/93/ΕΚ  Π.Δ 150/2001 

Οη ιφγνη πνπ ψζεζαλ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζηελ πηνζέηεζε ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο 
ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αλάγθε ζέζπηζεο εληαίσλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηηο ειεθηξνληθέο 
ππνγξαθέο (Σowards a European Framework for Digital And Encryption ζηελ ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε http://www.ispo.cec.be/eif/policy/97503.html,ζει.9).πγθεθξηκέλα ελψ πνιιά 
εκπνξηθά πξντφληα γηα ηηο ςεθηαθέο ππνγξαθέο ήηαλ δηαζέζηκα ζηελ αγνξά, ειάρηζηεο εηαηξείεο 
ζηελ Δπξψπε ήηαλ πξφζπκεο λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα απηφ. Έλαο απφ ηνπ 
θχξηνπο ιφγνπο γη' απηφ ήηαλ ε έιιεηςε δήηεζεο ιφγσ ηεο κε λνκηθήο αλαγλψξηζεο ησλ 
ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ. Παξάιιεια πξνβιήκαηα αλέθππηαλ ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ 

http://www.ispo.cec.be/eif/policy/97503.html
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ξπζκίζεσλ ή ηεο έιιεηςεο απηψλ αλαθνξηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληζκψλ 
πηζηνπνίεζεο, ηελ χπαξμε ηερληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ γηα ζπγθεθξηκέλα είδε 
ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ θαη ηελ λνκηθή αλαγλψξηζε ησλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ. Δπίζεο ε 
λνκηθή έλλνηα ηεο ππνγξαθήο θαη νη απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ ηχπν θαη ηε δηαδηθαζία 
δηαθνξνπνηνχληαη ζηηο λνκνζεζίεο ησλ δηαθφξσλ Κξαηψλ-κειψλ. Έηζη φηαλ θάπνηνο ππνγξάθεη 
ρξεζηκνπνηψληαο ςεθηαθή ππνγξαθή, έξρεηαη αληηκέησπνο κε δηάθνξα εξσηήκαηα φπσο, εάλ 
έρεη ε δήισζε βνχιεζεο λνκηθή ηζρχ, αλ απαηηνχληαη απφ ην λφκν θάπνηεο πξνυπνζέζεηο, θ.ι.π.  
Αλαθνξηθά κε ηηο δειψζεηο βνχιεζεο απαηηείηαη πξνζνρή δηφηη ν ηξφπνο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο 
ζηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν έθθξαζήο ηνπο. 
Έηζη φηαλ θαλείο απνζηέιιεη έλα έγγξαθν κε ηε ράξηηλε κνξθή ηνπ ζα πξέπεη λα ην ηνπνζεηήζεη 
ζε έλα θάθειν, λα θνιιήζεη γξακκαηφζεκν θαη λα ην απνζηείιεη ηαρπδξνκηθά έρνληαο φκσο 
πάληα ρξφλν λα μαλαζθεθηεί ηελ απνζηνιή ηνπ. Έλα ειεθηξνληθφ έγγξαθν φκσο 
παξαιακβάλεηαη κε ην απιφ πάηεκα ελφο πιήθηξνπ. Γη' απηφ ζθφπηκν ζα ήηαλ λα ηεζνχλ θάπνηεο 
πξνυπνζέζεηο αλαθνξηθά κε ην δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα ησλ ειεθηξνληθά δηαβηβαδφκελσλ 
δειψζεσλ βνπιήζεσο. Δπηπξφζζεηα αλαγθαία είλαη ε αλεχξεζε ηερληθψλ ιχζεσλ, ψζηε λα 
θαηαζηεί βέβαην φηη δελ ππάξρνπλ νπζηψδεηο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ εγγξάθνπ πνπ είλαη νξαηφ 
ζηελ νζφλε θαη ηνπ εγγξάθνπ ην νπνίν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππνγξάθεηαη ειεθηξνληθά. 

Αθφκε θαη φηαλ έλα δεχγνο θιείδαο έρεη απνδνζεί ζε θιίκα απφιπηεο εκπηζηνζχλεο ζε 
έλα άηνκν, θάηη ηέηνην δελ απνδεηθλχεη φηη ην άηνκν απηφ έρεη απαξαίηεηα ππνγξάςεη έλα 
δεδνκέλν έγγξαθν. Αλ ιεθζεί κάιηζηα ππφςε φηη ην ζχλεζεο είλαη λα ππνγξάθεη ην έγγξαθν 
κφλν ν θάηνρνο ηεο κπζηηθήο θιείδαο, ηφηε κηα ςεθηαθή ππνγξαθή κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε 
βεβαηφηεηα κε ηνλ θάηνρν ηεο θιείδαο απηήο. Ζ ηπρφλ παξάδνζε ηεο θιείδαο ζε ηξίην πξφζσπν 
ζα έζεηε ζε δηαθηλδχλεπζε ηελ παξαπάλσ ππφζεζε. Έηζη ζε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή 
ππνγξαθή, φπνπ ν ππνγξάθσλ ππνγξάθεη κε ην ίδην ηνπ ην ρέξη, νη ςεθηαθέο ππνγξαθέο 
επηηξέπνπλ ζε έλα ηξίην εμνπζηνδνηεκέλν ή κε - πξφζσπν λα ππνγξάςεη ην έγγξαθν εάλ ην 
πξφζσπν απηφ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηελ ηδησηηθή θιείδα. Πεξαηηέξσ ε εμαζθάιηζε ηζνδχλακσλ 
ελλφκσλ ζπλεπεηψλ ηφζν γηα ηηο παξαδνζηαθέο ηδηφρεηξεο ππνγξαθέο φζν θαη γηα ηηο ςεθηαθέο 
δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 
πγθεθξηκέλα ζε αληίζεζε κε ηηο ηδηφρεηξεο ππνγξαθέο δελ είλαη δπλαηφλ ζηελ πεξίπησζε ησλ 
ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ λα δηαθξίλεη θαλείο αλάκεζα ζην πξσηφηππν θαη ζην αληίγξαθν. Δπίζεο 
θάζε άηνκν έρεη κηα κνλαδηθή ηδηφρεηξε ππνγξαθή, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο ςεθηαθήο 
ππνγξαθήο έλα άηνκν κπνξεί λα δηαζέηεη πεξηζζφηεξα δεχγε θιεηδψλ. 

Χζηφζν νη παξαπάλσ δηαθνξέο ζε θακία πεξίπησζε δελ εκπνδίδνπλ ηηο ςεθηαθέο 
ππνγξαθέο λα απνιαχνπλ ηζνδχλακεο λνκηθήο αλαγλψξηζεο γηα ζπγθεθξηκέλνπο λνκηθνχο 
ιφγνπο. Ζ αλαγλψξηζε ηνπο πξέπεη λα θηλεζεί ζε δχν άμνλεο. Καηά πξψην ιφγν αλαγλψξηζή ηεο 
απνδεηθηηθήο ηνπο αμίαο ζηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο (ε νξηζκέλα λνκηθά ζπζηήκαηα πρ. Βέιγην, 
Γαιιία, Διιάδα ηα ειεθηξνληθά έγγξαθα αθφκα θαη αλ είραλ ππνγξαθεί κε ςεθηαθέο ππνγξαθέο 
δελ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ απνδεθηά σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζε λφκηκεο δηαδηθαζίεο δηφηη ε 
έγγξαθε απφδεημε είλαη αλαγθαία φηαλ γηα παξάδεηγκα ε αμία ηνπ αληηθεηκέλνπ κηαο ζχκβαζεο 
ππεξβαίλεη έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ. Σέηνηνη πεξηνξηζκνί είλαη εληειψο βιαπηηθνί γηα ηε ρξήζε ησλ 
ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ, (Towards a European Framework, νπ. ,ζει. 10). Καηά δεχηεξν ιφγν 
αλαγλψξηζε ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο σο λνκηθά ηζνδχλακεο κε ηελ ηδηφρεηξε. Ζ ρξήζε ηνπ 
έγγξαθνπ ηχπνπ κπνξεί λα εθπιεξψλεη πνηθίιεο ιεηηνπξγίεο, φπσο πξνεηδνπνίεζε, απφδεημε 
ελφο γεγνλφηνο ή ηελ απζεληηθφηεηα. Έγγξαθα εμνπιηζκέλα κε ςεθηαθέο ππνγξαθέο κπνξνχλ 
θάιιηζηα λα εθπιεξψζνπλ απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ςεθηαθέο ππνγξαθέο 
παξέρνπλ ζηγνπξηά θαη αμηνπηζηία. Σα θξάηε- κέιε ινηπφλ ζα κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ εηδηθνχο 
θαλφλεο ζρεηηθά κε ηνλ ειεθηξνληθφ ηχπν ζην αζηηθφ ηνπο δίθαην, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα 
ηξνπνπνηήζνπλ φινπο ηνπο θαλφλεο πνπ απαηηνχλ έγγξαθν ηχπν, αιιά λα εηζάγνπλ ηηο ςεθηαθέο 
ππνγξαθέο κφλν φπνπ ην ζεσξνχλ απαξαίηεην. Παξάιιεια ζε εθείλεο ηηο κνξθέο ζπλαιιαγψλ 
φπνπ δελ απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο θαη ν έγγξαθνο ηχπνο ζηεξίδεηαη ζε εζεινληηθή 
πξαθηηθή ησλ κεξψλ ε λνκηθή αλαγλψξηζε ησλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ ζα ελίζρπε ηελ αζθάιεηα 
θαη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ζπλαιιαγψλ ζηελ ηαρχηαηε απηή κέζνδν ππνγξαθήο. 

θνπφο ινηπφλ ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο ήηαλ ε ζέζπηζε εληαίσλ θαλφλσλ γηα ηε ρξήζε θαη 
ηε λνκηθή αλαγλψξηζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ. Δπηπιένλ ιεηηνχξγεζε σο πξνιεπηηθφ 
κέηξν, αθνχ ζηφρνο ηεο ήηαλ λα πξνιάβεη θηλήζεηο δηαθφξσλ θξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
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γηα επεμεξγαζία λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο. Ήδε ζηε Γεξκαλία 
(Informations- und Kommunikationsdieste -Gesetz(IuKDG), (BGB1), Η θαζψο θαη ζηελ 
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε httξ://www.ukdg.de.) είρε ςεθηζηεί απφ 22 Ηνπιίνπ 1997 λφκνο γηα ηα 
Πνιπκέζα, φπνπ ην αξ. 3 αλαθεξφηαλ ζηηο ςεθηαθέο ππνγξαθέο. Δπίζεο ζηελ Ηηαιία 
(Πεξηζζφηεξα γηα ην ηηαιηθφ δίθαην βι. ζρεηηθά ηελ ειεθηξνληθή δηεπζχλζε, 
www.aipa.it/english/law[s/pdecree51397.asp., επίζεο Α. Giussani, The Challenge of Information 
Society: Application of Advanced Technologiew in Civil Litigation and other Procedures. Italien 
Report, XI. World Congress on Procedural Law, Vienna 1999)είρε ςεθηζζεί ν Ν. 59/1997 γηα ηηο 
ςεθηαθέο ππνγξαθέο πνπ ζεσξνχζε ηελ θξππηνγξάθεζε ελφο ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ κε ηε 
ρξήζε κπζηηθήο θιείδαο σο ηζνδχλακε κε κηα ηδηφρεηξε ππνγξαθή (ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 
http://www.law.kuleuven.ac.be/icri.projects/tables.htm). Αμίδεη ηέινο λα ζεκεησζεί φηη ζηελ 
Διιάδα ν λφκνο 2672/1998 ζην αξ. 14 § 1 ζηνηρ. ε επηηξέπεη ηε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο 
γηα ηε δηαθίλεζε εγγξάθσλ κε ειεθηξνληθά κέζα ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΝΠΓΓ θαη ησλ 
ΟΣΑ. 

Αξλεηηθά, επίζεο, απνηηκάηαη ε ρξήζε κεγάιεο πνηθηιίαο ηερληθψλ ελλνηψλ  φπσο 
«απιή» θαη «πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή», «απιφ» θαη «αλαγλσξηζκέλν 
πηζηνπνηεηηθφ», «δηάηαμε δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο» θαη «αζθαιήο δηάηαμε δεκηνπξγίαο 
ππνγξαθήο», «δεδνκέλα δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο» θαη «δεδνκέλα επαιήζεπζεο ππνγξαθήο» 
(νδεγία 1999/93). ιε απηή ε ζχλζεηε ηερληθή νξνινγία είλαη πηζαλφ λα δεκηνπξγήζεη 
εξκελεπηηθά πξνβιήκαηα ζε δηθεγφξνπο, δηθαζηέο, ΠΤΠ θαη θαηαλαισηέο( Καξαδεκεηξίνπ 
Κνζκάο, Ζ ειεθηξνληθή ππνγξαθή σο κέζν αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ ζην ειεθηξνληθφ 
εκπφξην, άθθνπιαο Αζήλα,2008, ζει.163). 

 Ζ Διιάδα ελζσκάησζε ζην εζληθφ ηεο δίθαην ηελ νδεγία 1999/93 κε ην Π.Γ. 150/2001 
«Πξνζαξκνγή ζηελ Οδεγία 99/93/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ζρεηηθά κε ην θνηλνηηθφ πιαίζην γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο».Ζ ελ ιφγσ νδεγία απνηέιεζε 
ην πξψην ρξνληθά λνκνζέηεκα ηεο Δ.Δ. ζρεηηθφ κε ην ζέκα ησλ δηαδηθηπαθψλ ζπλαιιαγψλ. Σν 
θνηλνηηθφ απηφ λνκνζέηεκα αζρνιείηαη θπξίσο κε ην ζέκα ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο θαη κε 
ζπλαθή δεηήκαηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο. 

Έλα  ζεκείν πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί σο πξνο ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ελ ιφγσ λνκνζεζίαο 
είλαη φηη ε νδεγία 1999/93, άξα θαη ην Π.Γ. 150/2001, εθαξκφδεηαη κφλν φηαλ νη ππεξεζίεο 
πηζηνπνίεζεο ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ παξέρνληαη πξνο ην θνηλφ. χκθσλα κε ηελ 
αηηηνινγηθή ζθέςε 16 ηνπ πξννηκίνπ ηεο νδεγίαο 1999/93, απηή δελ εθαξκφδεηαη ζε «θιεηζηά 
ζπζηήκαηα», δειαδή ζε δίθηπα φπνπ ε αλαγλψξηζε ηνπ θχξνπο ησλ ειεθηξνληθά 
ππνγεγξακκέλσλ δεδνκέλσλ βαζίδεηαη ζε «εζεινχζηεο ζπκθσλίεο ηδησηηθνχ δηθαίνπ κεηαμχ 
ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ζπκκεηερφλησλ». 

ην θείκελφ ηεο (άξζξν 1) ζπλνςίδνληαη κηα ζεηξά ζηνηρείσλ θαη πξνυπνζέζεσλ, ηα 
νπνία παξαιιειίδνπλ ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο κε ηηο θιαζηθέο. Δδψ επηζεκαίλνπκε ηε 
ζηελφηεηα αληίιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο πξνβιεκαηηθήο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ. 
Σν δεηνχκελν δελ είλαη ην πφζν αληίζηνηρα είλαη ηα δχν είδε ππνγξαθψλ ή πφζν αλάινγα είλαη 
ηα γελφκελα απνηειέζκαηά ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε, δελ κπνξνχκε λα πεξηθιείζνπκε ην λέν 
είδνο ππνγξαθψλ ζην ήδε ππάξρνλ πιαίζην. Αθφκε θαη αλ κε ηελ Οδεγία ηνπ 1999 ν 
θνηλνηηθφο λνκνζέηεο ήζειε λα απνδψζεη ζηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
θιαζηθψλ, ε δπλακηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ επηβάιιεη ηαρεία αλακφξθσζε ησλ λνκνζεηηθψλ 
θεηκέλσλ κε ππξήλα ηηο εμειίμεηο θαη φρη ηα παιαηά πξφηππα. Δμάιινπ, ζα πξέπεη λα ηνληζζεί 
φηη ε αλαγλψξηζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ γίλεηαη ζηε βάζε πξνηχπσλ, ηα νπνία κεηαμχ 
ηνπο δηαθέξνπλ. ην άξζξν 5 ηεο Οδεγίαο πεξηθιείνληαη νη έλλνκεο ζπλέπεηεο ησλ 
ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ, ρσξίο φκσο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε κειινληηθή ηνπο αλαβάζκηζε, 
ε νπνία αλακέλεηαη λα πξνζδψζεη ζηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο λέα δπλακηθή θαη λα 
μεπεξάζεη ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο ησλ παξαδνζηαθψλ ππνγξαθψλ, φπσο απηέο ηζρχνπλ 
ζήκεξα. 

Ζ ηερλνινγηθή νπδεηεξφηεηα είλαη έλα αθφκε ζηνηρείν, ην νπνίν εληνπίδεηαη ζηελ Οδεγία. 
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν θνηλνηηθφο λνκνζέηεο απνθεχγεη αλαθνξέο ζε ζπγθεθξηκέλε 
ηερλνινγία, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ξπζκνχο εμέιημεο πνπ κεηαβάιινπλ ηελ ειεθηξνληθή 
ηερλνινγία θαη ην δηαδίθηπν (Καξαδεκεηξίνπ,ν.π,ζει1541). Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη 
ην άξζξν 2 § 2 ηνπ Π.Γ. 150/2001, ην νπνίν νξίδεη ηελ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή 
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απνθιίλνληαο ζεκαληηθά απφ ηνλ νξηζκφ ηεο νδεγίαο 1999/93. χκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή, 
«πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή» ή «ςεθηαθή ππνγξαθή» είλαη ε ειεθηξνληθή ππνγξαθή 
πνπ πιεξνί ηνπο εμήο φξνπο: 

α) πλδέεηαη κνλνζήκαληα κε ηνλ ππνγξάθνληα. Ο φξνο «κνλνζήκαληα» έρεη ηελ έλλνηα φηη ε 
θαηνρή θαη ε ρξήζε ηνπ ηδησηηθνχ θιεηδηνχ ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο αλήθεη ζε έλα 
ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν. 

β) Δίλαη ηθαλή λα ηαπηνπνηήζεη ηνλ ππνγξάθνληα. Σαπηνπνίεζε είλαη ε δπλαηφηεηα λα 
δηαπηζηψλεηαη φηη ην ειεθηξνληθφ κήλπκα πνπ θέξεη ηελ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή 
πξνήιζε πξαγκαηηθά απφ ηνλ θεξφκελν σο απνζηνιέα ηνπ. 

γ) Γεκηνπξγείηαη κε κέζα ηα νπνία ν ππνγξάθσλ κπνξεί λα δηαηεξήζεη ππφ ηνλ απνθιεηζηηθφ 
ηνπ έιεγρν. Ο ππνγξάθσλ πξέπεη, κε άιια ιφγηα, λα ειέγρεη απφιπηα ην ηδησηηθφ θιεηδί κε ην 
νπνίν δεκηνπξγεί ηελ ππνγξαθή ηνπ θαη λα απνθιείεη ηπρφλ παξέκβαζε απφ ηξίηα πξφζσπα. 
Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζπλήζσο ην ηδησηηθφ θιεηδί απνζεθεχεηαη ζε κηα «έμππλε θάξηα». 

δ) πλδέεηαη κε ηα δεδνκέλα ζηα νπνία αλαθέξεηαη θαηά ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα εληνπηζηεί 
νπνηαδήπνηε επαθφινπζε αιινίσζε ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ. 

Αληίζεηα, ε νδεγία 1999/93 ζην άξζξν 2 αξηζ. 2, παξά ην γεγνλφο φηη αλαθέξεη ηνπο 
ίδηνπο αθξηβψο ηέζζεξηο φξνπο πνπ πξέπεη λα πιεξνί κηα πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή, 
δελ ρξεζηκνπνηεί ηελ νξνινγία «ςεθηαθή ππνγξαθή» δηαδεπθηηθά κε ηελ νξνινγία 
«πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή». ηελ νπζία, δειαδή, ν Έιιελαο λνκνζέηεο πεξηνξίδεη 
ηελ έλλνηα ηεο πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο θαη ηελ ηαπηίδεη κε ηελ ςεθηαθή 
ππνγξαθή, ζεσξψληαο, ιαλζαζκέλα, φηη κφλν ε ςεθηαθή ππνγξαθή (ε νπνία, φπσο έρεη 
πξναλαθεξζεί, βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ αζχκκεηξε θξππηνγξαθία) πιεξνί ηα ηέζζεξα 
θξηηήξηα ηεο πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο( Καξαδεκεηξίνπ Κνζκάο, Ζ ειεθηξνληθή 
ππνγξαθή σο κέζν αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην, άθθνπιαο Αζήλα 
2008, ζει.100). 

Ο λνκνζέηεο παξέρεη λνκηθή ηζρχ ζε φιεο ηηο ειεθηpovηθέο ππνγξαθέο πνπ δελ 
πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 3 § 1, σζηφζν δελ ηηο αλαγλσξίδεη σο ηζφηηκεο 
κε ηηο ηδηφρεηξεο ππνγξαθέο. χκθσλα κε ην άξζξν 3 § 2 ηνπ Π.Γ. 150/2001, ε ηζρχο κηαο 
ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ή ην παξαδεθηφ ηεο σο απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ δελ απνθιείεηαη απφ 
κφλν ην ιφγν φηη ε ειεθηξνληθή ππνγξαθή: 

α) δελ βαζίδεηαη ζε αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ΠΤΠ, 

ή 

β) δελ δεκηνπξγείηαη απφ αζθαιή δηάηαμε δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο. 

Σνχην ζεκαίλεη νπζηαζηηθά φηη ε λνκηθή ηχρε κηαο ηέηνηαο ππνγξαθήο ζα θξηζεί κε βάζε 
ην ηζρχνλ ειιεληθφ νπζηαζηηθφ θαη δηθνλνκηθφ δίθαην (ΑΚ θαη ΚΠνιΓ). Οη ΠΤΠ είλαη ειεχζεξνη 
λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο ρσξίο λα πξνυπνηίζεηαη ρνξήγεζε θξαηηθήο άδεηαο. 
Καηά ζπλέπεηα, ηηο ππεξεζίεο απηέο κπνξεί λα ηηο πξνζθέξεη νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ 
πξφζσπν, εθφζνλ ηεξεί ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αληαγσληζκνχ, γηα ηνλ αζέκηην 
αληαγσληζκφ, γηα ηελ πλεπκαηηθή θαη βηνκεραληθή ηδηνθηεζία θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
θαηαλαισηή.     

Δίλαη θαλεξφ φηη ζηφρνο ηνπ Π.Γ. 150/2001 θαη ηεο νδεγίαο 1999/93 είλαη λα 
θαηαζηήζνπλ επέιηθηε ηελ αγνξά θαη λα πξναγάγνπλ ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο 
σο κέζνπ αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ, ρσξίο ηελ ηξνρνπέδε ηεο θξαηηθήο γξαθεηνθξαηίαο. 
Πξάγκαηη, ε ρξνλνβφξα δηαδηθαζία ηεο ρνξήγεζεο θξαηηθήο άδεηαο ζα απνηεινχζε 
αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα αξθεηψλ ΠΤΠ. ην άξζξν 6 ηνπ 
πδ 150/2001 ξπζκίδεηαη ε επζχλε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο. Ο πάξνρνο 
ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, εθφζνλ εθδίδεη αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ ζην θνηλφ ή εγγπάηαη 
γηα ηελ αθξίβεηα ελφο ηέηνηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, επζχλεηαη έλαληη νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ γηα 
θάζε δεκία πνπ ελδερνκέλσο πξνθιεζεί ζε βάξνο ηνπ, επεηδή ην πξφζσπν απηφ βαζίζηεθε 
ζην πηζηνπνηεηηθφ φζνλ αθνξά: 

α) ζηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαηά ηνλ ρξφλν έθδνζεο ηνπ, 
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β) ζηε δηαβεβαίσζε φηη ν ππνγξάθσλ θαηά ηε ζηηγκή έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 
θαηείρε δεδνκέλα δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο, ηα νπνία αληηζηνηρνχζαλ ζηα αλαθεξφκελα ή 
θαζνξηδφκελα ζην πηζηνπνηεηηθφ σο δεδνκέλα επαιήζεπζεο ηεο ππνγξαθήο, θαη 

γ) ζηε δηαβεβαίσζε φηη ακθφηεξα ηα δεδνκέλα δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο θαη 
επαιήζεπζεο ππνγξαθήο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά, εθφζνλ 
πξνέξρνληαη απφ πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο (άξζξν 6 παξ. 1 πδ 150/2001). 

Ζ επζχλε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο θαηαιακβάλεη θαη ηελ παξάιεηςε 
θαηαγξαθήο ηεο αλάθιεζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ (άξζξν 6 παξ. 2 πδ 150/2001). ε φιεο ηηο 
πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο ν πάξνρνο δελ επζχλεηαη, αλ απνδείμεη φηη δελ ηνλ βαξχλεη 
πηαίζκα (άξζξν 6, παξ. 3 πδ 150/2001).( Αξηζηέα ηλαληψηε-Μαξνχδε, Ησάλλεο Γ. 
Φαξζαξψηαο, ν.π,107) 

 Ο ξφινο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ ζηνλ έιεγρν ησλ 
Παξνρψλ Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο είλαη: 

α) ε παξνρή εζεινληηθήο δηαπίζηεπζεο ή ε αλάζεζε ηεο ζε δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο 
θνξείο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 4 § 5 εδ. α' ηνπ Π.Γ. 150/2001, 

β) ε δηαπίζησζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ αζθαιψλ δηαηάμεσλ δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο 
πξνο ην Παξάξηεκα III ηνπ Π.Γ. 150/2001 

γ) ε επνπηεία θαη ν έιεγρνο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ Διιάδα ΠΤΠ 

Πέξα απφ ηα παξαπάλσ, ε ΔΔΣΣ είλαη αξκφδηα λα επηβάιιεη πξφζηηκν ζε ΠΤΠ πνπ 
ελεξγνχλ σο δηαπηζηεπκέλνη, ελψ δελ είλαη, θαη λα ελεκεξψλεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηηο 
επσλπκίεο θαη ηηο δηεπζχλζεηο φισλ ησλ δηαπηζηεπκέλσλ ζηελ Διιάδα ΠΤΠ. 

Οζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ηνπο πάξνρνπο ππεξεζηψλ 
πηζηνπνίεζεο ζην θείκελν ηεο Οδεγίαο (άξζξν 2 ζη. 9) νξίδνληαη σο «ειεθηξνληθέο 
βεβαηψζεηο», ζηνηρείν ζεηηθφ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κε πιήξε ειεθηξνληθή 
κνξθή. Έηζη, ν απνδέθηεο ζα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά κε ηαρχηεηα, αζθάιεηα θαη κε ην ίδην 
modus παξαγσγήο ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο. 

ην ζέκα ηεο επζχλεο πνπ έρεη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο θαηά ην άξζξν 6 
ηεο Οδεγίαο, εηδηθά ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4, δηαβιέπνπκε φηη ην πηζηνπνηεηηθφ πεξηιακβάλεη 
κηα ζεηξά πεξηνξηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Οη πεξηνξηζκνί απηνί σο γεληθέο αξρέο πξνζηαηεχνπλ ηνπο 
ειεθηξνληθά ζπλαιιαζζφκελνπο, φκσο ηαπηφρξνλα θαηαδεηθλχνπλ ηελ αδπλακία ησλ 
παξφρσλ λα εγγπεζνχλ ζε απφιπην βαζκφ γηα ηε ρξήζε ηνπο θαη ην χςνο ησλ δηελεξγνχκελσλ 
ζπλαιιαγψλ. Σν άξζξν 8 ηεο Οδεγίαο ζηελ παξ. 3 εηζάγεη ηε λφκηκε ρξήζε ςεπδσλχκσλ ζηα 
εθδηδφκελα απφ ηνπο πάξνρνπο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο πηζηνπνηεηηθά. Σα ςεπδψλπκα 
απνηεινχλ αλαζθαιή δεδνκέλα θαη ε λνκηκνπνίεζή ηνπο ζηελ επαίζζεηε δηαδηθαζία ηεο 
πηζηνπνίεζεο πξνθαιεί εκπφδην ζηε δηαθάλεηα ησλ ειεθηξνληθψλ  επηθνηλσληψλ θαη 
αλαζθάιεηα ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο. Ζ ειεπζεξία έθθξαζεο σο πξνο ηελ επηινγή 
ςεπδσλχκσλ ζα έπξεπε λα παξαθακθζεί, ψζηε λα εληζρπζεί ε πηζηφηεηα ησλ 
ζπλαιιαζζνκέλσλ ηνπ δηαδηθηχνπ ( ππξφπνπινο, ν.π, ζει. 374). 

Σέινο, ν θνηλνηηθφο λνκνζέηεο πεξηιακβάλεη ζην άξζξν 12 ηεο Οδεγίαο ηελ 
ππνρξέσζε ηεο Δπηηξνπήο λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιιεη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ζην 
πκβνχιην ζρεηηθή έθζεζε εθαξκνγήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Οδεγίαο πξηλ ηελ 19ε Ηνπιίνπ 2003. 
Ζ απνηίκεζε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο ζθνπφ έρεη ηελ αμηνιφγεζή ηεο ζηελ πξάμε θαη 
ηελ πξφηαζε ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ξαγδαίεο θαηλνηνκίεο πνπ 
ζπληεινχληαη ζην πεδίν ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

Δμίζνπ ζπνπδαίν είλαη ην ζέκα ηεο ρξνλνζήκαλζεο, δεδνκέλνπ φηη ε εκεξνκελία θαη 
ψξα ηεο ειεθηξνληθά δηαβηβαδφκελεο δήισζεο βνπιήζεσο έρεη ζεκαζία ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά 
ζηε ζχλαςε ηεο ζπκβάζεσο θαη ησλ δεζκεπηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο. Καζψο είλαη ηερληθά 
δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ε ρξνλνζήκαλζε 
απνηειεί δήηεκα θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην, δηφηη ε 
εκεξνκελία θαη ψξα ππνγξαθήο ηεο ειεθηξνληθά δηαβηβαδφκελεο δήισζεο απνδνρήο ηεο 
πξφηαζεο γηα ζχκβαζε, θαζψο επίζεο θαη ε εκεξνκελία θαη ψξα απνζηνιήο θαη ιήςεο ηεο, 
θαζνξίδνπλ ην ρξφλν ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο θαη ην ρξφλν επέιεπζεο ησλ δεζκεπηηθψλ 
απνηειεζκάησλ ηεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε έιιεηςε δπλαηφηεηαο απφ ηα ζπκβαιιφκελα 
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κέξε ηεο απνπνίεζεο ηεο επζχλεο ηνπο (non - repudiation). Δπηπιένλ, ε ηερληθή δπλαηφηεηα 
πνπ ππάξρεη γηα λα ηξνπνπνηεζεί αλά πάζα ζηηγκή ε εκεξνκελία θαη ε ψξα ηνπ Ζ/Τ ή ηνπ 
θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή άιιεο ζπζθεπήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην, θαζηζηά 
απαξαίηεηε ζηηο ζπλαιιαγέο ηε ρξνλνζήκαλζε ηεο πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο απφ 
έλαλ αμηφπηζην ηξίην, δειαδή, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, απφ ηνλ ΠΤΠ. Καη πέξα φκσο 
απ'απηά, φπσο ήδε έρεη επηζεκαλζεί, ε αξρή ηεο αλππαξμίαο δπλαηφηεηαο απνπνίεζεο ηεο 
επζχλεο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν κηαο αζθαινχο ειεθηξνληθήο 
ζπλαιιαγήο. Γηα φινπο ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο, ε πξνζζήθε ηεο δπλαηφηεηαο ρξνλνζήκαλζεο 
ζηνπο φξνπο, ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα πιεξνί κηα πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ζα 
ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο αζθάιεηαο ζηηο ειεθηξνληθέο 
ζπλαιιαγέο. (Καξαδεκεηξίνπ Κνζκάο, Ζ ειεθηξνληθή ππνγξαθή σο κέζν αζθάιεηαο ησλ 
ζπλαιιαγψλ ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην, άθθνπιαο Αζήλα,2008, ζει.165). 
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10 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

10.1  Επισκόπηση Νομολογίας 

Α.Π. 2/2000 

ηελ έλλνηα ηνπ εγγξάθνπ πεξηιακβάλεηαη ηφζν ην ηειεκνηφηππν, φζν θαη ην θσηνηππηθφ 
αληίγξαθν εγγξάθνπ. Γηα ηελ απνδεηθηηθή ηζρχ ηνπ θσηνηππηθνχ αληηγξάθνπ ζην πνηληθφ 
δίθαην δελ απαηηείηαη ε θαηά ην άξζξν 449 παξ.2 ΚΠνιΓ βεβαίσζε ηεο αθξίβεηάο ηνπ απφ 
αξκφδην θαηά λφκν πξφζσπν. ηελ έλλνηα ηνπ εγγξάθνπ πεξηιακβάλεηαη ηφζν ην 
ηειεκνηφηππν, φζν θαη ην θσηνηππηθφ αληίγξαθν εγγξάθνπ πνπ παξφηη δελ είλαη πξσηφηππα 
είλαη δπλαηφλ λα θαηαζηνχλ πιηθά αληηθείκελα πιαζηνγξαθίαο. Ζ δεκηνπξγία εγγξάθνπ κε ηελ 
κέζνδν ηεο θσηνηππίαο θαη ε αιινίσζε θαηά ηελ θσηνηχπεζε ζηνηρείσλ ηνπ γλεζίνπ ζπληζηά 
θαηάξηηζε λένπ πιαζηνχ εγγξάθνπ, ελψ ε ρξήζε αλεπηθχξσησλ θσηνηππηθψλ αληηγξάθσλ 
εγγξάθνπ, πνπ έρεη λνζεπηεί ζπληζηά εηδηθή κνξθή ρξήζεσο πιαζηνχ. Γηα ηελ απνδεηθηηθή 
ηζρχ ηνπ θσηνηππηθνχ αληηγξάθνπ ζην πνηληθφ δίθαην δελ απαηηείηαη ε θαηά ην άξζξν 449 
παξ.2 ΚΠνιΓ βεβαίσζε ηεο αθξίβεηάο ηνπ απφ αξκφδην θαηά λφκν πξφζσπν. Πφηε ππάξρεη 
εζθαικέλε εξκελεία θαη πφηε εζθαικέλε εθαξκνγή νπζηαζηηθήο πνηληθήο δηαηάμεσο. Πφηε 
ππάξρεη έιιεηςε λνκίκνπ βάζεσο. Αλαηξείηαη ιφγσ ειιείςεσο αηηηνινγίαο θαη εζθαικέλεο 
εξκελείαο θαη εθαξκνγήο νπζηαζηηθήο πνηληθήο δηαηάμεσο ην πξνζβαιιφκελν βνχιεπκα κε ην 
νπνίν θξίζεθε φηη δελ πξέπεη λα γίλεη θαηεγνξία γηα πιαζηνγξαθία θαη γηα απφπεηξα απάηεο 
επη δηθαζηεξίσ θαηά ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ πνπ πξνζθφκηζε ζην δηθαζηήξην αλεπηθχξσηα θαη 
αραξηνζήκαληα θσηναληίγξαθα ησλ θεξνκέλσλ σο πιαζηψλ ηειεκνηνηχπσλ, κε ηα νπνία 
θέξεηαη φηη πξνζπάζεζε λα παξαπιαλήζεη ηνπο δηθαζηέο σο πξνο ηελ αιήζεηα ησλ 
ηζρπξηζκψλ ηνπ , δηφηη α) δελ πξνθχπηεη αλ ην πκβνχιην απεθάλζε λα κε γίλεη θαηεγνξία γηα 
λφζεπζε θαη ρξήζε ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ θσηναληηγξάθσλ ηνπο θαη 2)ην πκβνχιην 
εξκήλεπζε εζθαικέλα ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 γ θαη 216 ΠΚ, θξίλνληαο φηη ηα 
αλεπηθχξσηα θαη αραξηνζήκαληα θσηνηππηθά αληίγξαθα δελ είλαη έγγξαθα κε απνδεηθηηθή 
δχλακε, ππνθείκελα ζε πιαζηνγξαθία θαη φηη πεξαηηέξσ δελ κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ ππφςε 
θαηά ηελ ηαθηηθή δηαδηθαζία νχηε γηα ηε ζπλαγσγή δηθαζηηθψλ ηεθκεξίσλ, κε 
ζηνηρεηνζεηνχκελεο ζπλεπψο νχηε απφπεηξαο απάηεο (Οινκ.ΑΠ 2/2000, Πνηλ.Υξνλ., Ν.120). 

Ζ απφθαζε ζηαζκφο έθξηλε φηη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ επξεία έλλνηα ησλ 
εγγξάθσλ ην ηειεηχπεκα (fax) θαη ην θσηνηππηθφ αληίγξαθν εγγξάθνπ. Ζ εθαξκνγή ηεο 
δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 13 εδ. γ΄ ΠΚ ελζσκαηψλεη κηα ζεηξά ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ ζηελ 
νπνία εθηφο ησλ άιισλ εληάζζνληαη θαη ηα πξναλαθεξφκελα είδε εγγξάθσλ. Ο λνκνζέηεο 
ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 13 ΠΚ έιαβε ππφςε ηνπ λέεο ηερληθέο απφ ηηο νπνίεο 
πξνθχπηνπλ κηα ζεηξά εγγξάθσλ .Οη θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη ε δηείζδπζε λέσλ ηερλνινγηψλ 
δεκηνχξγεζαλ ηηο ψξηκεο ζπλζήθεο γηα ηελ αλαγθαία δηεχξπλζε ηνπ φξνπ «έγγξαθν». Απφ ηε 
λνκνζεηηθή πξνζαξκνγή δηαθαίλεηαη ε ηάζε θάιπςεο ζχγρξνλσλ πξαθηηθψλ ψζηε λα 
επηηπγράλεηαη ζπγρξνληζκφο θιαζηθψλ φξσλ ηνπ δηθαίνπ θαη ηεο αλαδπφκελεο ηερλνινγίαο. 
Αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπ fax, ην απνζηειιφκελν έγγξαθν επεμεξγάδεηαη θαη κε ηε ζπλδξνκή 
ησλ ηειεθσληθψλ ππνδνκψλ ιακβάλεηαη απφ ηε ζπζθεπή ηειενκνηνηππίαο ηνπ παξαιήπηε. 
Καηά ηελ ελδηάκεζε δηαδηθαζία ηεο απνζηνιήο απηφ κεηαηξέπεηαη απφ αλαγλψζηκν έγγξαθν 
ζε κηα αιιεινπρία δεδνκέλσλ ηα νπνία αλαζπληάζζνληαη ζε αλαγλψζηκν έγγξαθν θαη πςειή 
αθξίβεηα αλαπαξαγσγήο ζηε ζπζθεπή ιήςεο. 

ΜΠρΑθ. 1963/2004 

Καηά ηελ απνζηνιή ελφο κελχκαηνο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ε δήισζε βνπιήζεσο 
ηνπ απνζηνιέα ηαπηίδεηαη κε ηελ ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε, απνηειεί έλα εληαίν ζχλνιν, ψζηε 
λα θαηαζηεί δπλαηή ηερληθά ε παξαιαβή ηεο απφ ηνλ παξαιήπηε θαη είλαη ήζζνλνο ζεκαζίαο ε 
κνξθή ή ε δηάηαμε κε ηελ νπνία απεηθνλίδεηαη κεραληθά ζην έληππν. Ο θαζνξηζκφο ζπλεπψο 
ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο θαηά ηξφπν κνλαδηθφ απφ ηνλ ίδην ην ρξήζηε θαη ε δήισζε ηεο 
ζε θάζε απνζηειιφκελν ειεθηξνληθφ κήλπκα ζπληζηά απφδεημε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ εθδφηε ηνπ 
θαη θαη' αλαινγίαλ κε ηα νξηδφκελα γηα ην παξαδνζηαθφ έγγξαθν ηνπ αξ. 443 ΚΠνιΓ, ε 
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κεραληθή ηνπ απεηθφληζε ηνπ ζε έληππν εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηνπ ηδησηηθνχ εγγξάθνπ, κε 
απνδεηθηηθή δχλακε εηο βάξνο ηνπ εθδφηε ηνπ, δηφηη απηή αθξηβψο ε κνλαδηθή γηα θάζε ρξήζηε 
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε, πνπ έρεη νξηζζεί θαη εθαξκνζηεί απφ ηνλ ίδην ηνλ απνζηνιέα, έρεη ηνλ 
ραξαθηήξα ηεο ηδηφρεηξεο ππνγξαθήο, έζησ θαη αλ δελ έρεη ηελ παξαδνζηαθή κνξθή ηεο 
ηειεπηαίαο. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ αλεμαξηήησο ηεο ζέζεσο ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη ε 
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ απνζηνιέα ζε ζρέζε κε ην θείκελν, ην νπνίν ζπλνδεχεη, θαηά ηελ 
εκθάληζή ηνπ ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή, ή ηε κεραληθή ηνπ απεηθφληζε ζε ραξηί. Έηζη ην 
επηθπξσκέλν θαηά ην λφκν αληίγξαθν ηνπ απνζηαιέληνο ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο, ην νπνίν 
πεξηέρεηαη ζην ζθιεξφ δίζθν ηνπ παξαιήπηε απνηειεί πιήξε απφδεημε φηη ε πεξηιακβαλφκελε 
ζε απηφ δήισζε πξνέξρεηαη απφ ηνλ εθδφηε - απνζηνιέα ηνπ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 
θαηά ηα αλσηέξσ εθηηζέκελα, είλαη δπλαηφλ λα ππνθξχπηεη ηνλ θίλδπλν φηη ε απνζηνιή ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ κελχκαηνο έγηλε απφ άιιν πξφζσπν απφ απηφ ζην νπνίν αλήθεη ε 
ζπγθεθξηκέλε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε, θάλνληαο ρξήζε απηήο (κε νπνηαδήπνηε ηξφπν) ρσξίο 
ηελ έγθξηζή ηνπ. Ζ ειαηησκαηηθφηεηα απηή ηνπ κελχκαηνο πνπ εζηάιε επζέσο παξαπέκπεη 
ζηηο δηαηάμεηο πεξί πιαζηφηεηαο ηνπ ΚΠνιΓ, εγθαζηζηψληαο αλαζηξνθή ηνπ βάξνπο 
απνδείμεσο ζηνλ επηθαινχκελν απηήλ, γηα ηνλ ιφγν φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ παξέρεη εγγπήζεηο γηα ηελ πηζηφηεηά ηεο θαη ε νπνηαδήπνηε 
παζνινγία εκθαλίδεηαη δελ πξνέξρεηαη απφ ειάηησκα ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά απφ επέκβαζε 
ηξίηνπ ζε απηφ, γεγνλφο ην νπνίν αλήθεη ζηε ζθαίξα επηξξνήο ηνπ θεξφκελνπ σο απνζηνιέα. 
(http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/mpa1963_04.htm). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε απφθαζε αζρνιείηαη κε ην ζέκα ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ, ηδίσο 
ηνπ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο αιιεινγξαθίαο. Γπζηπρψο δελ έρεη ιεθζεί ππφςε ε λνκνζεζία 
πεξί ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ, φπσο απηή είρε λσξίηεξα ηεζεί ζε ηζρχ κε ην Π.Γ. 150/2001. 
Δδψ ζα παξνπζηαζηεί ε απφθαζε, κε έκθαζε ζην δήηεκα ηνπ ηχπνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ 
εγγξάθνπ, ππφ ην πξίζκα ηνπ ζχγρξνλνπ πιένλ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. 

Ήδε ζην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο δίλεηαη νξηζκφο ηνπ ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ: «σο 
ειεθηξνληθφ έγγξαθν ζεσξείηαη ην ζχλνιν ησλ έγγξαθσλ δεδνκέλσλ ζην καγλεηηθφ δίζθν 
ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ηα νπνία αθνχ γίλνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ηελ 
θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο, απνηππψλνληαη κε βάζε ηηο εληνιέο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαηά 
ηξφπν αλαγλψζηκν απφ ηνλ άλζξσπν, είηε ζηελ νζφλε ηνπ κεραλήκαηνο, είηε ζηνλ 
πξνζαξκνζκέλν εθηππσηή ηνπ». Απφ ηνλ πεξηγξαθηθφ απηφ νξηζκφ ζπλάγεηαη ε θξίζηκε  
ζπκβνιή ηεο ηερλνινγίαο ζηε δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ θαη ζηελ ππφζηαζή ηνπ. 
ε ζπλδπαζκφ φκσο θαη κε ηε κε χπαξμε λνκνζεηηθνχ νξηζκνχ γηα ηα έγγξαθα, ζα πξέπεη λα 
ηνληζζεί φηη ε αμία ηνπο νπζηαζηηθή θαη δηθνλνκηθή εμαξηάηαη απφ ηελ ππνγξαθή πνπ ηα 
ζπλνδεχεη. 

Ο θεληξηθφο ξφινο ηεο ππνγξαθήο επί ηνπ εγγξάθνπ ην ξπζκίδεη θαη ην δηαβαζκίδεη 
πεξαηηέξσ. Δθ πξψηεο θαηά ην Π.Γ. ην ειεθηξνληθφ έγγξαθν ην νπνίν θέξεη ηελ πξνεγκέλε 
ειεθηξνληθή ππνγξαθή επέρεη ζέζεο ηδησηηθνχ εγγξάθνπ, απηφ δηφηη ε ππνγξαθή ηνπ ην 
ζπλδέεη άκεζα θαη απνθιεηζηηθά κε ηνλ εθδφηε ηνπ, θαη πηζηνπνηεί ην αλαιινίσην ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηνπ. 

ε απηφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ινηπφλ ην κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ δελ έρεη 
ππφζηαζε ηδησηηθνχ εγγξάθνπ, αθξηβψο ιφγσ έιιεηςεο ηεο πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο 
ππνγξαθήο. Ζ νπνηαδήπνηε ζθέςε πεξί αληηζηνηρίαο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο 
αιιεινγξαθίαο θαη πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο απνθιείεηαη ξεηά. κσο, 
απνθιείεηαη παξάιιεια θαη ε έλλνηα ηεο απιήο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο γηα ηα e-mail. Απηφ 
ζπκβαίλεη γηαηί θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ ζπλαληάκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππνγξαθήο 
ηνπ άξζξνπ 2 ζηνηρείν 1 Π.Γ. 150/2001. Δπνκέλσο, ην έγγξαθν ηεο ππφ θξίζε απφθαζεο 
εμνκνηψλεηαη κε ην αλππφγξαθν ράξηηλν ηδησηηθφ έγγξαθν. Ζ πεξηερφκελε δήισζε 
βνπιήζεσο ζην ειεθηξνληθφ κήλπκα αιιεινγξαθίαο δελ ζα έπξεπε ζε θακία πεξίπησζε λα 
ιεθζεί ππφςε απφ ην δηθαζηήξην, επεηδή δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 160 ΑΚ 
θαη 3 Π.Γ. 150/2001. Θεσξείηαη σο αλππφζηαηε θαη απνιχησο κε δεζκεπηηθή γηα ηνλ 
παξαιήπηε . 
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ΜΠρΑθ. 6302/2004 

Καηά ηε λνκνινγία απηή, ν θαζνξηζκφο ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο θαηά ηξφπν κνλαδηθφ, 
απφ ηνλ ίδην ην ρξήζηε θαη ε δήισζή ηεο ζε θάζε απνζηειιφκελν ειεθηξνληθφ κήλπκα ζπληζηά 
απφδεημε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ εθδφηε ηνπ θαη θαη’ αλαινγία κε ηα νξηδφκελα γηα ην παξαδνζηαθφ 
έγγξαθν, ε κεραληθή απεηθφληζή ηνπ ζε έληππν εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηνπ ηδησηηθνχ εγγξάθνπ, 
δηφηη απηή αθξηβψο ε κνλαδηθή γηα θάζε ρξήζηε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε, πνπ έρεη νξηζζεί θαη 
εθαξκνζηεί απφ ηνλ ίδην ηνλ απνζηνιέα, έρεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο ηδηφρεηξεο ππνγξαθήο, έζησ 
θαη αλ δελ έρεη ηελ παξαδνζηαθή κνξθή ηεο ηειεπηαίαο (ΜΠξΑζ 6302/2004 Αξκ.2005, 239, 
ΜΠξΑζ 1963/2004, ΜΠξΑζ 1327/2001, ΓΔΔ 4/2001, ζει. 377) . 

Κεληξηθφ ζεκείν λνκηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ζε απηή ηελ απφθαζε απνηειεί ε έλλνηα ηνπ 
ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ. Οκνίσο δελ ιακβάλεηαη ππφςε απφ ην δηθαζηήξην ην ηζρχνλ δίθαην 
γηα ην ζέκα (Π.Γ. 150/2001).Δζθαικέλα ινηπφλ πξνζδηνξίδεηαη ε έλλνηα ηνπ ειεθηξνληθνχ 
εγγξάθνπ. Μάιηζηα, απφ ηελ απφθαζε πξνθχπηεη ηαχηηζε ηνπ κελχκαηνο ειεθηξνληθήο 
αιιεινγξαθίαο κε ην ηδησηηθφ έγγξαθν. Δλψ αθφκε θαίλεηαη πσο γίλεηαη δεθηή ε ζχλαςε 
ζπκβάζεσλ κε ηελ απνζηνιή e-mail. πσο εθηέζεθε αλσηέξσ κε αθνξκή ηελ ΜΠξΑζ. 
1963/2004, ηφζν απφ ηερληθήο απφςεσο, φζν θαη θπξίσο απφ λνκνζεηηθήο, ην κήλπκα 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ απνηειεί έλα αλππφγξαθν έγγξαθν κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη θάζε 
θνξά. Έηζη θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα θαιχςεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
ηδησηηθνχ εγγξάθνπ φηαλ ειιείπεη απφ ην πεξηερφκελφ ηνπ ε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 
ππνγξαθή. 

Δπίζεο, ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο, φπσο απηή εκθαίλεηαη λα ζπλνδεχεη ην 
ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα, δελ κπνξεί λα εμηζσζεί πξνο ηελ ηδηφρεηξε ππνγξαθή γηα 
ηερληθνχο ιφγνπο (έιιεηςε αζθάιεηαο) σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ ππνγξάθνληνο θαη σο πξνο 
ην αλαιινίσην ηνπ πεξηερνκέλνπ, ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ ηηο ειεθηξνληθέο 
ππνγξαθέο, κάιηζηα ζε κέγηζην βαζκφ ηηο πξνεγκέλεο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο. Ζ λνκνζεηηθή 
πξφβιεςε είλαη απνιχησο ζαθήο, νη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη ηα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο 
ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο είλαη ζπγθεθξηκέλα ρσξίο λα επηηξέπνληαη παξεθθιίζεηο γηα ην ζέκα 
απηφ. Δπνκέλσο, ην ειεθηξνληθφ κήλπκα αιιεινγξαθίαο δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο 
ηδησηηθφ έγγξαθν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ηνπ 
άξζξνπ 2 Π.Γ. 150/2001. 

Α.Π. 2234/2005 

Ο Α.Π. απέξξηςε ηελ αίηεζε αλαίξεζεο ηνπ αλαηξεζείνληνο Π. Σ. Ο έλνρνο θαηά ηελ απφθαζε 
818-818 α/2003 ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ Πεηξαηψο έθαλε ρξήζε πιαζηνχ εγγξάθνπ ην νπνίν 
θαηαξηίζηεθε απφ άγλσζην δξάζηε. Σν απηνηειέο απηφ έγθιεκα ηεο ρξήζεο πιαζηνχ ή 
λνζεπκέλνπ εγγξάθνπ απφ εθείλνλ ν νπνίνο ελ γλψζεη ηνπ ην ρξεζηκνπνηεί θαη φρη απφ εθείλνλ 
ν νπνίνο ην θαηήξηηζε πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 216 ΠΚ. πλδπαζηηθά απφ ηνλ 
νξηζκφ ηνπ εγγξάθνπ φπσο απηφο εκπεξηέρεηαη ζην άξζξν 13 πεξ. γ΄ ΠΚ θαη θαηά ηα 
πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο απφθαζεο πξνθχπηεη ρξήζε αληηγξάθνπ θσηνηππίαο. Σέηνηνπ 
είδνπο αληίγξαθν εγγξάθνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ γεληθφ νξηζκφ ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο. Ζ 
ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε παξαγσγή αληηγξάθσλ κε ηε κνξθή ηεο θσηνγξαθηθήο 
απεηθφληζεο γίλεηαη δεθηή θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηνλ νξηζκφ ησλ εγγξάθσλ. Μάιηζηα δε έγηλε 
απνδεθηή ε ρξήζε ηεο κε επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο ε νπνία ζπληζηά έγγξαθν ηθαλφ λα 
απνδείμεη φηη θαη ην πξσηφηππν, δειαδή ην γεγνλφο κε ηελ έλλνκε ζεκαζία. Πεξαηηέξσ θαηά ηε 
δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο ηνπ πξσηνηχπνπ κε ηε θσηνηππηθή κέζνδν δνιίσο επηηεχρζεθαλ 
αιινηψζεηο φπσο ζπλέβε ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε. Ζ πξάμε απηή ζπληζηά δεκηνπξγία 
λένπ πιαζηνχ εγγξάθνπ θαη εηδηθή κνξθή ρξήζεσο πιαζηνχ εγγξάθνπ (Οι. Α.Π. 2/2002). Δλ 
φςεη ησλ φζσλ εθηέζεθαλ, ε αλεπηθχξσηε θσηνηππία εγγξάθνπ απνηειεί έγγξαθν κε φια ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ σο ζπζηαηηθνχ θαη απνδεηθηηθνχ κέζνπ. 

Α.Π. 203/2006 

Με ην πξφζθαην απηφ λνκνινγηαθφ παξάδεηγκα ην Γ΄ Πνιηηηθφ Σκήκα ηνπ Α.Π. απέξξηςε ηελ  
αίηεζε αλαίξεζεο ησλ αλαηξεζεηφλησλ. Δηδηθά φζνλ αθνξά ηνλ ηξίην ιφγν αλαίξεζεο 
παξνπζηάδεηαη ην δήηεκα ηεο ππφζηαζεο ηνπ παξαγφκελνπ κε ηειενκνηνηππία εγγξάθνπ (fax). 
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Ζ παξνρή εμνπζηνδφηεζεο κε απιή επηζηνιή ζε πεξίπησζε ςεθνθνξίαο, φπσο ζηελ 
πξνθείκελε απφθαζε, ηζνδπλακεί θαηά ην ζθεπηηθφ ηνπ Α.Π. κε νπνηαδήπνηε κνξθή δχλαηαη 
λα πεξηβιεζεί ν ηχπνο ηεο επηζηνιήο θαη κε νπνηνδήπνηε κέζν απνζηνιήο ηεο. Πξάγκαηη, ε 
θξάζε «απιή επηζηνιή» δελ πξνβιέπεη νχηε ηε κνξθή εγθπξφηεηαο ηεο εληνιήο, αιιά νχηε θαη 
πεξηνξίδεη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα γηα ηελ απνζηνιή ηεο. Απνηειεί γεγνλφο ε πιήξεο 
έληαμε ηνπ παξαγφκελνπ αληηγξάθνπ κε ηελ αλσηέξσ κέζνδν ηειενκνηνηππίαο ζηηο κεραληθέο 
απεηθνλίζεηο.  

Ζ απαξίζκεζε ηνπ άξζξνπ είλαη ελδεηθηηθή, φπσο ππνδειψλεηαη ζην θείκελφ ηνπ. Δμάιινπ, 
δελ ζα ήηαλ δπλαηή νχηε θαη αζθαιήο ε έληαμε φισλ ησλ κέζσλ θαη κεζφδσλ ηνπιάρηζηνλ ησλ 
κεραληθψλ απεηθνλίζεσλ. Αθφκε ν Α.Π. ζεψξεζε φηη ην έγγξαθν ηειενκνηνηππίαο απνηειεί 
πξσηφηππν. Έηζη ε κνξθή απεηθφληζεο ελφο εγγξάθνπ ζε γξαθή κε ηελ θιαζηθή έλλνηα ή άιιε 
πηζηή αλαπαξαγσγή δελ απνηεινχλ πξφζρσκα γηα ηελ απνδνρή λέσλ κνξθψλ παξαγσγήο 
εγγξάθσλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην πιαίζην ησλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ. Πεξαηηέξσ ε δπλακηθή 
απηή θξίζε ηνπ Α.Π. ζπλάδεη θαη κε πξνηάζεηο ηηο ηερλνινγίαο πνπ πξφθεηηαη λα ηεζνχλ πξνο 
ρξήζε ζην κέιινλ. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ε θαηλνηφκνο απηή απφθαζε ζα απνηειέζεη νδεγφ 
γηα κειινληηθέο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο. Ζ λνκηκνπνίεζε πνπ παξέρεηαη απφ ηελ ελ  ιφγσ 
απφθαζε ζηελ ηζνδπλακία ησλ εγγξάθσλ ηειενκνηνηππίαο πξνο ηα ηδησηηθά έγγξαθα 
επηηξέπεη ηελ είζνδν θαη άιισλ κνξθψλ εγγξάθσλ ζηελ θιαζηθή έλλνηα ησλ ηδησηηθψλ κε 
πνιιαπιέο ζπλέπεηεο ζηηο θαζεκεξηλέο καο δξαζηεξηφηεηεο. Δμάιινπ θαη ε αληίζεηε ζέζε ηνπ 
κεηνςεθνχληνο εηζεγεηή δέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ fax σο ηδησηηθνχ 
εγγξάθνπ. Ζ επηζεκείσζε φκσο πνπ δηαηππψζεθε σο πξνο ηελ αζθάιεηα θαη ην αλαιινίσην 
ηνπ θεηκέλνπ ηνπ, δελ κεηέβαιαλ ηε ζέζε ηεο πιεηνςεθίαο, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη φηη ε 
αθνινπζνχκελε δηαδηθαζία απνζηνιήο ηειενκνηνηππίαο ζπλάδεη κε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ 
ηδησηηθνχ εγγξάθνπ ηνπ νπνίνπ ελ ηέιεη απνηειεί κέξνο. 

10.2  ύνοψη  Νομολογιακών Δεδομένων 

Απφ ηε ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ ηνπ Α.Π. πξνθχπηεη κηα ζεηξά 
ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε ην έγγξαθν φρη ηφζν ζηε ζηελή κνξθή ηνπ ειεθηξνληθνχ φζν θπξίσο ζε 
επξχηεξεο πιεξνθνξηαθέο εθθάλζεηο ηνπ. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζπλάγνληαη απφ ηηο ελ ιφγσ 
απνθάζεηο αλαδεηθλχνπλ ην εχξνο ηνπ εγγξάθνπ σο πξνο ηηο κνξθέο πνπ απηφ κπνξεί λα 
ιάβεη. Σε ζπκβνιή ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηακφξθσζε ηεο έλλνηάο ηνπ θαη ηελ ηειηθή απνδνρή 
ηνπ σο έγθπξνπ ζπζηαηηθνχ θαη απνδεηθηηθνχ ηχπνπ. Σα ζπκπαγή λνκνζεηηθά ζηεγαλά έρνπλ  
πιένλ εθιάβεη ην έγγξαθν ηδησηηθφ θαη δεκφζην σο κνξθή έθθξαζεο κε ηδηαίηεξε επηξξνή ηεο 
ηερλνινγίαο ζηε δφκεζή ηνπ. 

Απφ πιεπξάο αζηηθνχ δηθαίνπ απφ ηηο αλσηέξσ απνθάζεηο πξνθχπηεη κηα ειαζηηθφηεηα 
ζηελ απνδνρή ηνπ εγγξάθνπ. Έγγξαθα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ θσηνηππηθή ή άιιε 
επεμεξγαζία κε ηε ζπκβνιή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ εληάζζνληαη ζην πεδίν ηνπ 
ζπζηαηηθνχ θαη απνδεηθηηθνχ ηχπνπ ησλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ. Δθηφο ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηα 
ειεθηξνληθά έγγξαθα, ζηε λνκνινγία αληηκεησπίδνληαη σο κνξθή λένπ ηχπνπ εγγξάθνπ θαη 
φζα ζπζηήλνληαη κε ηε ζπλδξνκή ηεο ηερλνινγίαο. Γηα παξάδεηγκα θσηνηππηθά αληίγξαθα 
εγγξάθσλ ή ηειενκνηνηππίεο ππφ πξνυπνζέζεηο δχλαληαη λα ζπληζηνχλ έγγξαθν ηχπν. 

Απφ ηε ζθνπηά ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ ν γεληθφο θαλφλαο πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην 
άξζξν 13 εδ. γ΄ ΠΚ, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 1805/1988, επηηξέπεη κηα επξχηεξε 
αλαγλψξηζε εγγξάθσλ ηα νπνία θαηαξηίδνληαη κε ηερλνινγηθά κέζα. Έηζη, αληίγξαθα 
εγγξάθσλ πνπ παξάγνληαη κε ηε θσηναληηγξαθηθή κέζνδν, αθφκε έγγξαθα ηα νπνία 
απνζηέιινληαη κε ηε κέζνδν ηεο ηειενκνηνηππίαο (Fax) απνηεινχλ έγγξαθα πνπ παξέρνπλ 
πιήξε απφδεημε σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο. Καη΄ επέθηαζε δχλαληαη λα απνηειέζνπλ θαη 
κέζα εθδήισζεο αμηφπνηλεο πξάμεο. ε θάζε πεξίπησζε ε εηζαγσγή ηνπ ηξνπνπνηεζέληνο 
άξζξνπ 13 εδ. γ΄ ΠΚ επέθεξε ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζε νπζηαζηηθφ θαη δηθνλνκηθφ επίπεδν. Ζ 
εκθαλήο ζπλεηζθνξά ηεο λέαο δηάηαμεο έγθεηηαη φρη κφλν ζηε ιεθηηθή δηεχξπλζε ηνπ φξνπ 
«έγγξαθν» αιιά ζηελ νπζηαζηηθή εμέιημε θαη πξαθηηθή ηνπ ρξήζε. 
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11                  ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

ηε ζεκεξηλή επνρή ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο, ησλ ςεθηαθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηεο 
δηαδηθηπαθήο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ, ε αζθάιεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ είλαη 
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε θαη εγγχεζε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 
δσήο. Με γλψκνλα ην γεγνλφο απηφ, ν λνκνζέηεο θαιείηαη λα ζπληειέζεη ζηελ επίηεπμε 
ζπλαιιαθηηθήο αζθάιεηαο κε ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη ηελ 
θαηάιιειε λνκνζεηηθή παξέκβαζε ζην θαηάιιειν ρξνληθφ ζεκείν, αθνχνληαο ηηο απαηηήζεηο 
ηεο επνρήο θαη ηεο θνηλσλίαο. 

πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα δηαηππψζνπκε ηελ εθηίκεζε φηη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην 
γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο παξέρεη ζαθψο δπλαηφηεηεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ 
ζπλαιιαγψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαηά ηηο νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ειεθηξνληθέο 
ππνγξαθέο, ηφζν ζηα πιαίζηα αλαγλψξηζεο ηεο ηζρχνο ησλ ζρεηηθψλ ηππηθψλ δηθαηνπξαμηψλ, 
φζν θαη ζηα πιαίζηα ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο. Βαζηθή θαηλνηνκία πνπ εηζάγεηαη κε ηε λέα 
λνκνζεζία είλαη ε πξφβιεςε ηξίηνπ έκπηζηνπ πξνζψπνπ κε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 
πηζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ειεθηξνληθά θαηαξηηδφκελεο ζπλαιιαγήο, ζηελ εκπέδσζε ηεο 
αζθάιεηαο ζην ρψξν ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ζηε δηαηήξεζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ. 
Καηά ηνλ ηξφπν απηφ ε ιεηηνπξγία ηεο ππνγξαθήο απεθδχεηαη ην απνθιεηζηηθά πξνζσπηθφ 
ζηνηρείν πνπ ηε δηαθξίλεη ζηελ παξαδνζηαθή ηεο κνξθή θαη ζπλδπάδεηαη απαξαίηεηα κε έλα 
νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο πνπ δελ ειέγρεηαη απνιχησο απφ ηνλ 
ππνγξάθνληα, αιιά βαζίδεηαη ζηελ αμηνπηζηία θαη ζηελ πξνεγκέλε ηερλνινγηθή ππνδνκή πνπ 
δηαζέηνπλ νη Πάξνρνη Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο. Με δεδνκέλε, κάιηζηα, ηελ ηαρχηεηα ησλ 
εμειίμεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηερλνινγηθφ πεδίν θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλά ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα επαλεμέηαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ξπζκίζεσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε 
εξκελεία θαη εθαξκνγή ηνπο ζπλερίδεη λα νδεγεί κε αμηνπηζηία ζηελ επίηεπμε ηνπ λνκνζεηηθνχ 
ζθνπνχ ηνπο. 

Ζ ζπκβνιή ηεο ηερλνινγίαο ζε πνηθίιεο εθαξκνγέο ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο απνηειεί 
πιένλ αλακθηζβήηεηε πξαγκαηηθφηεηα. Γηθαηνινγεκέλα ζπλεπψο δηεζλείο νξγαληζκνί, θξάηε, 
θνξείο, επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο ζέηνπλ πξνηεξαηφηεηα ζε λνκηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην 
δηαδίθηπν. Θεσξνχκε φηη κέρξη ζήκεξα έρνπλ επηιπζεί αξθεηά πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε 
ην δηαδίθηπν. Οθείινπκε φκσο λα δψζνπκε πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηε δηεζλή ζπλεξγαζία, ζηελ 
πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζηε ζπλέξγεηα ηερλνινγίαο κε ηε λνκηθή επηζηήκε. Ζ 
δηαθνξεηηθή δηθαητθή θνπιηνχξα πξέπεη λα ζπγθιίλεη, ψζηε λα απνηειέζεη θιείδα ελνπνίεζεο 
κε πξνβνιή ζηνλ αλαδπφκελν θιάδν ηνπ ειεθηξνληθνχ δηθαίνπ. Ζ εμέηαζε ζεκάησλ φπσο ηα 
ςεθηαθά έγγξαθα αλαδεηθλχνπλ ηελ εθηεηακέλε επίδξαζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηακφξθσζε 
ησλ ζχγρξνλσλ ζπλαιιαθηηθψλ πξαθηηθψλ. Παξάιιεια, δηαθαίλεηαη ε άξξεθηε ζρέζε κεηαμχ 
εγγξάθνπ θαη ππνγξαθήο, ε ηδηαηηεξφηεηα ρξήζεο ηνπο θαη ε ηειηθή αιιειεμάξηεζή ηνπο ζηελ 
νινθιήξσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ, σο ζπζηαηηθνχ ηεο ειεθηξνληθήο δηθαηνπξαμίαο. 

Πέξα φκσο απφ ηηο φπνηεο δηεπθνιχλζεηο πνπ καο παξέρνληαη ζε ηερλνινγηθφ επίπεδν, 
πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε εμειηγκέλε ηερλνινγία απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο απφ ηνπο 
ρξήζηεο, γεγνλφο πνπ απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα αθφκε γηα ηηο απιέο ειεθηξνληθέο 
επηθνηλσλίεο θαη ζπλαιιαγέο. Δπηπιένλ, ην θφζηνο ησλ θαηλνηνκηψλ επηβαξχλεη ηνλ ηειηθφ 
ρξήζηε, ν νπνίνο επσθειείηαη κελ απφ ηηο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο, ρσξίο φκσο λα 
εμαζθαιίδεηαη πιήξσο φζνλ αθνξά ζην απφξξεην ησλ επηθνηλσληψλ, ζηε δηαρείξηζε ησλ 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ζηελ πηζηφηεηα ησλ δηαθηλνχκελσλ ειεθηξνληθψλ 
δεδνκέλσλ. 

Σειηθά, νη ζχγρξνλεο ηάζεηο γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ δηθαίνπ απνθηνχλ ηδηαίηεξε 
βαξχηεηα. ηφρνο απηψλ ησλ αιιαγψλ πξέπεη λα είλαη ε νινθιεξσκέλε θάιπςε λνκηθψλ 
ζεκάησλ, φπσο εηζάγνληαη απφ ηε δηαδηθηπαθή ρξήζε. Πξσηεχνπζα ζεκαζία ζα πξέπεη φκσο 
λα απνδίδεηαη φρη ζηελ πνζνηηθή αλαζεψξεζε ησλ θιαζηθψλ θαλφλσλ δηθαίνπ, φζν θπξίσο ζε 
πνηνηηθέο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο κε ζθνπφ ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ελλνηψλ θαη ησλ 
ζεζκηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ φινπ δηθαητθνχ ζπζηήκαηνο ζε εζληθφ, θνηλνηηθφ, αιιά θαη δηεζλέο 
επίπεδν. 
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12 ΧΗΥΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  DSpace 

 

Σν ινγηζκηθφ DSpace είλαη έλα πξσηνπνξηαθφ ςεθηαθφ ζχζηεκα βηβιηνζεθψλ πνπ ιακβάλεη, 
απνζεθεχεη, επξεηεξηάδεη, δηαηεξεί θαη δηαλέκεη ην πλεπκαηηθφ απφζηαγκα ηεο εξεπλεηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο παλεπηζηεκίσλ ζε ςεθηαθή κνξθή. Γηαλέκεηαη ειεχζεξα ζηνπο εξεπλεηηθνχο 
νξγαληζκνχο αλά ηνλ θφζκν σο ζχζηεκα αλνηθηνχ θψδηθα, εμππεξεηψληαο ηηο πνηθίιεο αλάγθεο 
ςεθηαθήο απνζήθεπζεο, φπσο απνζεηήξηα νξγαληζκψλ (Institutional Repositories - IRs), 
απνζεηήξηα αληηθεηκέλσλ εθκάζεζεο (Learning Object Repositories - LORs), δηπισκαηηθέο 
εξγαζίεο, δηαηξηβέο θαη ελ γέλεη «γθξίδα βηβιηνγξαθία», δηαρείξηζε ςεθηαθψλ εγγξαθψλ, ςεθηαθή 
δηαηήξεζε, εθδφζεηο θαη άιια. 

Σν DSpace  είλαη πξντφλ ηνπ απφ θνηλνχ έξγνπ αλάπηπμεο ησλ βηβιηνζεθψλ ηνπ MIT 
(Massachusetts Institute of Technology – Ίδξπκα Σερλνινγίαο ηεο Μαζζαρνπζέηηεο) θαη ηεο 
εηαηξείαο Hewlett-Packard (HP). Οη θνξείο απηνί, κε ηε δεκηνπξγία ηνπ DSpace, ζέιεζαλ λα 
ρηίζνπλ έλα ζηαζεξφ θαη καθξνπξφζεζκν ςεθηαθφ απνζεηήξην, ην νπνίν ζα ζπιιέγεη, ζα δηαηεξεί 
θαη ζα δηαδίδεη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ηελ έξεπλα, πνπ παξάγνληαη απφ ηα κέιε ηεο 
εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο νπνηνπδήπνηε παλεπηζηεκίνπ ή θέληξνπ, ζε ηνπηθφ ή ζε παγθφζκην 
επίπεδν. Σν Dspace δέρεηαη φιεο ηηο κνξθέο ςεθηαθνχ πιηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θεηκέλνπ, 
εηθφλσλ, βίληεν, αξρείσλ ήρνπ. Σν πεξηερφκελν ησλ παξαπάλσ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 
Άξζξα, Αλαθνξέο, Δξγαζίεο, Αξρεία δηαζθέςεσλ, Γηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο, χλνια δεδνκέλσλ: 
(ζηαηηζηηθψλ, καζεκαηηθψλ πξνγξακκάησλ θιπ), Δηθφλεο: νπηηθέο, επηζηεκνληθέο, θιπ, Αξρεία 
ήρνπ, Αξρεία βίληεν, Αληηθείκελα εθκάζεζεο.  

Ζ  ςεθηαθή βηβιηνζήθε Dspace, φπσο θαη απηή ηνπ Κeystone, πεξηιακβάλεη κηα ιίζηα 
απφ ηηο ζπιινγέο πνπ δηαζέηεη θαη επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα επηιέμεη απφ ηε ιίζηα απηέο πνπ ηνλ 
ελδηαθέξνπλ. Μπνξεί επίζεο λα γίλεη αλαδήηεζε κε βάζε ηα αξρηθά κφλν γξάκκαηα κηαο ιέμεο, 
νπφηε εκθαλίδνληαη φια ηα ζρεηηθά αληηθείκελα. Μηα απφ ηηο βαζηθέο ηνπ αδπλακίεο είλαη ε 
απνπζία ζπλδέζκνπ πνπ λα νδεγεί απφ κηα πεγή πίζσ ζηε ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ, θάηη πνπ 
δπζρεξαίλεη ην ππνζχζηεκα πινήγεζεο. Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ ηεθκεξίσζε ζην πξφγξακκα 
εγθαηάζηαζεο, ππάξρνπλ πνιχ θαηαλνεηά θαη θαηαηνπηζηηθά εγρεηξίδηα γηα ην δηαρεηξηζηή, 
πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε εξγαζία ηνπ. 

12.1 Απαραίτητα προγράμματα που θα χρησιμοποιηθούν 

1. Java jdk-6u20-windows-i586 

http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp 

2. postgresql-8.3.10-1-windows 

http://www.postgresql.org/download/windows 

3. Apache –Ant- 1.8.0  

http://ant.apache.org/bindownload.cgi 

4. apache-tomcat-6.0.26. 

http://tomcat.apache.org/download-60.cgi 

5. apache-maven-2.2.1 

http://maven.apache.org/download.html 

6. dspace-1.6.0-src-release 

http://maven.apache.org/download.html
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http://sourceforge.net/projects/dspace/files/ 

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ πξνγξακκάησλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ππνινγηζηή πνπ ηξέρεη 
ιεηηνπξγηθφ Windows VISTA. 

Ξεθηλψληαο ην πξφγξακκα Tomcat θάλνληαο Restart ζην Tomcat θαη πιεθηξνγψληαο ζην  
browser ηελ δηεχζπλζε http://localhost:8080/jspui/ βιέπσ ην  DSpace λα ηξέρεη  θαη έρσ ηελ 
παξαθάησ νζφλε: 

 

 

 

 

 

12.2 Δυνατότητες –χαρακτηριστικά του dspace 

Σν ινγηζκηθφ DSpace ζπιιέγεη, δηαλέκεη θαη ζπληεξεί ςεθηαθά πξντφληα έξεπλαο. Δδψ ζα 
κπνξείηε λα βξείηε άξζξα, εξγαζίεο, πξνδεκνζηεχζεηο, ηερληθέο αλαθνξέο, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ 
θαη δεδνκέλα ζε δηάθνξεο ςεθηαθέο κνξθέο. Σν πεξηερφκελν απμάλεηαη κέξα κε ηε κέξα θαζψο 
λέεο θνηλφηεηεο θαη ζπιινγέο πξνζηίζεληαη.Σν πεξηερφκελν είλαη νξγαλσκέλν ζε θνηλφηεηεο πνπ 
κπνξνχλ λα αληηζηνηρνχλ ζε δηνηθεηηθέο νληφηεηεο, φπσο ρνιέο, Σκήκαηα, εξγαζηήξηα θαη 
εξεπλεηηθά θέληξα. ε θάζε θνηλφηεηα κπνξνχλ λα ππάξρνπλ άπεηξεο  ππνθνηλφηεηεο θαη 
ζπιινγέο. Κάζε ζπιινγή κπνξεί λα πεξηέρεη άπεηξν αξηζκφ ηεθκεξίσλ. 

http://sourceforge.net/projects/dspace/files/
http://localhost:8080/jspui/
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- Ζ Πινήγεζε ζάο επηηξέπεη λα δείηε κηα ιίζηα ηεθκεξίσλ κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά. 
- Ζ Πινήγεζε αλά Κνηλφηεηα/ πιινγή ζάο εκθαλίδεη ηηο θνηλφηεηεο ζε αιθαβεηηθή ζεηξά 

θαη ζάο επηηξέπεη λα δείηε ηηο ππνθνηλφηεηεο θαη ηηο ζπιινγέο ηνπο. 
- Ζ Πινήγεζε αλά Σίηιν ζάο εκθαλίδεη ζε αιθαβεηηθή ζεηξά φινπο ηνπο ηίηινπο ηεθκεξίσλ. 
- Ζ Πινήγεζε αλά πγγξαθέα ζάο εκθαλίδεη ζε αιθαβεηηθή ζεηξά φινπο ηνπο ζπγγξαθείο 

ηεθκεξίσλ. 
- Ζ Πινήγεζε αλά Θέκα/ Λέμε-θιεηδί ζάο εκθαλίδεη ζε αιθαβεηηθή ζεηξά φια ηα ζέκαηα 

πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πεξηγξάςνπλ ηεθκήξηα. 
- Ζ Πινήγεζε αλά Ζκεξνκελία ζάο εκθαλίδεη ζε αληίζηξνθε ρξνλνινγηθή ζεηξά φια ηα 

ηεθκήξηα πνπ ππάξρνπλ. 

Μπνξείηε λα εηζέιζεηε ζην ζχζηεκα αλ:  

• ζέιεηε λα γίλεηε ζπλδξνκεηήο ζε κηα ζπιινγή θαη λα ιακβάλεηε εηδνπνηήζεηο κέζσ e-mail 
θάζε θνξά πνπ πξνζηίζεληαη λέα ηεθκήξηα . 

• ζέιεηε λα πάηε ζηε ζειίδα "Σν Dspace κνπ", φπνπ θαηαγξάθνληαη νη ζπλδξνκέο ζαο θαη 
νη φπνηεο ζπλαιιαγέο ζαο πνπ απαηηνχλ εμνπζηνδφηεζε (αλ έρεηε δηθαίσκα ππνβνιήο ζε κηα 
ζπιινγή, γηα παξάδεηγκα) . 

• επηζπκείηε λα επεμεξγαζηείηε ην ινγαξηαζκφ ζαο  

- Ζ Τπνβνιή είλαη ε ιεηηνπξγία πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα πξνζζέζνπλ έλα ηεθκήξην. 
Ζ δηαδηθαζία ππνβνιήο ζπκπεξηιακβάλεη ηε ζπκπιήξσζε κηαο θφξκαο κεηαδεδνκέλσλ 
κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηεθκήξην θαη ην "αλέβαζκα" ηνπ αξρείνπ/ ησλ αξρείσλ πνπ 
ζπληζηνχλ ην ςεθηαθφ ηεθκήξην. Κάζε θνηλφηεηα κπνξεί λα έρεη ηε δηθή ηεο πνιηηηθή 
ππνβνιήο. 

- To Dspace κνπ είλαη κηα πξνζσπηθή ζειίδα πνπ ππάξρεη γηα θάζε κέινο. Απηή ε ζειίδα 
κπνξεί λα πεξηέρεη κηα ιίζηα απφ ηεθκήξηα πνπ βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία ππνβνιήο γηα 
έλα ζπγθεθξηκέλν κέινο, ή κηα ιίζηα κε εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηεθκήξηα θαη πνπ 
ρξεηάδνληαη επεμεξγαζία, δηφξζσζε ή έιεγρν. 

- Ζ επεμεξγαζία ηνπ πξνθίι ζαο ζάο επηηξέπεη λα αιιάμεηε ηνλ θσδηθφ ζαο. 
- Ζ ζειίδα ρεηηθά κε ην DSpace ζάο κεηαθέξεη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ DSpace φπνπ ζα 

βξείηε πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα θαη ηελ πνξεία ηνπ. 

Γηα λα αλαδεηήζεηε ζε φιε ηελ Φεθηαθή βηβιηνζήθε, ρξεζηκνπνηήζηε ην πιαίζην 
αλαδήηεζεο ζην επάλσ αξηζηεξφ κέξνο ηεο θεληξηθήο ζειίδαο (ή ην πιαίζην αλαδήηεζεο ζην 
θέληξν). 

                                                                   

Γηα λα πεξηνξίζεηε ηελ αλαδήηεζή ζαο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλφηεηα ή ζπιινγή, 
πινεγεζείηε ζηελ θνηλφηεηα ή ηε ζπιινγή πνπ ζάο ελδηαθέξεη θαη ρξεζηκνπνηήζηε ην θνπηί 

αλαδήηεζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα.  

 

Σν ινγηζκηθφ DSpace ρξεζηκνπνηεί ηε κεραλή αλαδήηεζεο Jakarta Lucene. Γηαβάζηε 
θάπνηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαδήηεζε πνπ ίζσο ζάο βνεζήζνπλ: 

Ση αλαδεηείηαη ζηε γεληθή αλαδήηεζε κε ιέμεηο-θιεηδηά 

Ζ ιέμε/ νη ιέμεηο πνπ εηζάγεηε ζην θνπηί ζα αλαδεηεζνχλ ζηα εμήο πεδία: ηίηινο, 
ζπγγξαθέαο, ζέκα, επηηνκή, ζεηξά θαη αλαγλσξηζηηθφ θάζε εγγξαθήο ηεθκεξίνπ. 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ  

Σν πεξηερφκελν είλαη νξγαλσκέλν ζε θνηλφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα αληηζηνηρνχλ ζε 
δηνηθεηηθέο νληφηεηεο φπσο ρνιέο, Σκήκαηα, εξγαζηήξηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα. ε θάζε 
θνηλφηεηα κπνξεί λα ππάξρεη απεξηφξηζηνο αξηζκφο ππνθνηλνηήησλ θαη ζπιινγψλ. Κάζε 
ζπιινγή κπνξεί λα πεξηέρεη απεξηφξηζην αξηζκφ ηεθκεξίσλ. Απηή ε νξγάλσζε δίλεη ηε 
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δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ θνηλνηήησλ επηηξέπνληάο ηνπο : 
1. Να απνθαζίζνπλ γηα πνιηηηθέο, φπσο:  

●  πνηνο ζπλεηζθέξεη πεξηερφκελν 

●  αλ ζα ππάξρεη δηαδηθαζία ειέγρνπ 

● ζα έρεη πξφζβαζε 

2. Να πξνζδηνξίζνπλ ηε ξνή ησλ εξγαζηψλ - έιεγρνο, επεμεξγαζία,  κεηαδεδνκέλα  

3. Γηαρεηξηζηνχλ ηηο ζπιινγέο  

Κάζε θνηλφηεηα έρεη ηε δηθή ηεο ζειίδα κε πιεξνθνξίεο, λέα θαη ζπλδέζκνπο πνπ 
αληαλαθινχλ ηα ελδηαθέξνληα ηεο θνηλφηεηαο απηήο, θαζψο θαη κηα ιίζηα κε ζπιινγέο εληφο ηεο 
θνηλφηεηαο 

ΤΛΛΟΓΔ  

Οη θνηλφηεηεο κπνξεί λα πεξηέρνπλ απεξηφξηζην αξηζκφ ζπιινγψλ. Οη ζπιινγέο κπνξνχλ 
λα είλαη νξγαλσκέλεο ζε ζρέζε κε έλα ζέκα ή είδνο πιεξνθνξίαο (φπσο εξγαζίεο ή δεδνκέλα) ή 
νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδν ηαμηλφκεζεο ζεσξεί κηα θνηλφηεηα ρξήζηκε γηα ηελ νξγάλσζε ησλ 
ςεθηαθψλ ηεο ηεθκεξίσλ. Οη ζπιινγέο κπνξνχλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο θαη ξνέο 
εξγαζηψλ. 

Κάζε ζπιινγή έρεη ηε δηθή ηεο ζειίδα κε πιεξνθνξίεο, λέα θαη ζπλδέζκνπο πνπ 
αληαλαθινχλ ηα ελδηαθέξνληα ησλ ρξεζηψλ απηήο ηεο ζπιινγήο. 

ΔΗΟΓΟ ΣΖΝ ΦΖΦΗΓΑ  

ηαλ εηζέξρεζηε ζε κηα πεξηνρή πνπ απαηηεί εμνπζηνδφηεζε, ην ζχζηεκα ζα απαηηήζεη λα 
ρξεζηκνπνηήζεηε ηα ζηνηρεία ζαο γηα λα ζαο αλαγλσξίζεη. ινη νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 
εγγξαθνχλ γηα λα ιακβάλνπλ ελεκεξψζεηο. Κάπνηεο πεξηνξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο, φπσο ε ππνβνιή 
πεξηερνκέλνπ, απαηηνχλ εμνπζηνδφηεζε απφ ηελ θνηλφηεηα. 

Πξηλ εηζέιζεηε γηα πξψηε θνξά, ζα πξέπεη λα θάλεηε θιηθ ζην ζχλδεζκν "Νένο ρξήζηεο; 
Κάληε θιηθ εδψ γηα λα εγγξαθείηε" θαη λα αθνινπζήζεηε ηηο νδεγίεο. Έπεηηα, ζα ρξεηαζηεί λα 
εηζάγεηε ην e-mail ζαο θαη ηνλ θσδηθφ ζαο ζηε θφξκα εηζφδνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν e-mail ζαο ζα 
πξέπεη λα εηζαρζεί νιφθιεξν. Γελ έρεη ζεκαζία αλ ζα γξαθεί κε θεθαιαία ή κηθξά γξάκκαηα. 
Παξάδεηγκα: user@unipi.gr Πιεθηξνινγήζηε ηνλ θσδηθφ ζαο αθξηβψο φπσο ηνλ εηζήγαηε αξρηθά. 
Δδψ ΔΥΔΗ ΖΜΑΗΑ αλ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε θεθαιαία ή κηθξά. Παηήζηε ην θνπκπί "Δηζέιζεηε 
ζην δηθηπαθφ ηφπν" γηα λα ζπλερίζεηε. 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΔΚΜΖΡΗΟΤ  

Γηαθνπή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο: 

ε νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο κπνξείηε λα 
ζηακαηήζεηε θαη λα απνζεθεχζεηε ηε δνπιεηά ζαο γηα λα ζπλερίζεηε αξγφηεξα θάλνληαο θιηθ ζην 
θνπκπί "Αθπξψζηε/Απνζεθεχζηε" ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο. Σα δεδνκέλα πνπ έρεηε ήδε 
εηζάγεη ζα απνζεθεπηνχλ έσο φηνπ επηζηξέςεηε ζηελ ππνβνιή, θαη ζα ζάο γίλεη ππελζχκηζε απφ 
ηε ζειίδα "Σν Dspace κνπ" φηη έρεηε κηα ππνβνιή ζε εμέιημε. Αλ γηα θάπνην ιφγν εμέιζεηε απφ ηε 
δηαδηθαζία ππνβνιήο θαηά ιάζνο, κπνξείηε λα μαλαξρίζεηε απφ ηε ζειίδα "Σν Dspace κνπ". 
Μπνξείηε, επίζεο, λα αθπξψζεηε ηελ ππνβνιή ζαο νπνηαδήπνηε ζηηγκή. 

Δπηιέμηε πιινγή 

Μπάξα πξνφδνπ - Σα Οβάι Κνπκπηά ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο: 

ην πάλσ κέξνο ησλ ζειίδσλ ππνβνιήο ζα βξείηε 7 νβάι θνπκπηά πνπ αλαπαξηζηνχλ 
θάζε βήκα ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο. Καζψο πξνρσξάηε ζηε δηαδηθαζία, ζα αιιάδεη ην ρξψκα 
ησλ θνπκπηψλ. Αθνχ μεθηλήζεηε, κπνξείηε λα ηα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα πεγαίλεηε κπξνο ή πίζσ 
κε έλα θιηθ επάλσ ηνπο. Γε ζα ράζεηε δεδνκέλα αλ κεηαθηλείζηε κπξνο/ πίζσ. 

 

 

 

mailto:user@unipi.gr
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Δπηιέμηε ζπιινγή: Κάληε θιηθ ζην βέινο ζηα δεμηά ηνπ πηπζζφκελνπ κελνχ γηα λα δείηε 
κηα ιίζηα κε ηηο πιινγέο. Μεηαθηλήζηε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνχ ζαο ζηελ ζπιινγή φπνπ 
επηζπκείηε λα πξνζζέζεηε ην ηεθκήξηφ ζαο θαη θάληε θιηθ. 

Δπηιέμηε ζπιινγή: 

Κάληε θιηθ ζην βέινο ζηα δεμηά ηνπ πηπζζφκελνπ κελνχ γηα λα δείηε κηα ιίζηα κε ηηο 
πιινγέο. Μεηαθηλήζηε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνχ ζαο ζηελ ζπιινγή φπνπ επηζπκείηε λα 
πξνζζέζεηε ην ηεθκήξηφ ζαο θαη θάληε θιηθ. 

Κάληε θιηθ ζην θνπκπί "Δπφκελε" γηα λα ζπλερίζεηε ή "Αθπξψζηε/Απνζεθεχζηε" γηα λα 
ζηακαηήζεηε θαη λα απνζεθεχζεηε ή λα αθπξψζεηε ηελ ππνβνιή ζαο. 

Αλ απαληήζεηε "λαη" ζε νπνηαδήπνηε εξψηεζε απηήο ηεο ζειίδαο, ζα εκθαληζηεί κηα 
ηξνπνπνηεκέλε θφξκα εηζαγσγήο πξνζαξκνζκέλε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ εηζήγαηε. Γηαθνξεηηθά, 
ζα εκθαληζηεί ε "θαλνληθή" θφξκα εηζαγσγήο. 

● Πεξηζζφηεξνη απφ έλαλ ηίηινη - Μεξηθέο θνξέο έλα ηεθκήξην έρεη πάλσ απφ έλαλ ηίηινπο, 
ίζσο κηα ζπληφκεπζε, αθξψλπκν, ή έλαλ ηίηιν ζε άιιε γιψζζα. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε θαη 
εθφζνλ ζέιεηε λα δειψζεηε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, "ηζεθάξεηε" ην θνπηί δίπια απφ ηε ζρεηηθή 
πξφηαζε. 

● Πξνεγνχκελε έθδνζε - ηα θαηλνχξγηα ηεθκήξηα πνπ ΓΔΝ έρνπλ δεκνζηεπηεί ή 
δηαλεκεζεί ζην παξειζφλ ζα απνδνζεί κηα εκεξνκελία έθδνζεο απφ ην ζχζηεκα κε ην πνπ ζα 
εηζαρζνχλ. Αλ ππνβάιιεηε παιαηφηεξα ηεθκήξηα πνπ έρνπλ ήδε δηαλεκεζεί ή δεκνζηεπηεί, 
"ηζεθάξεηε" ην θνπηί δίπια απφ ηε ζρεηηθή πξφηαζε. Ζ θφξκα ζα ζάο δεηήζεη λα εηζάγεηε θάπνηα 
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε. 

● Πνιιαπιά αξρεία - Έλα ηεθκήξην κπνξεί λα ζπλίζηαηαη απφ πεξηζζφηεξα απφ έλα 
αξρεία. Έλα απιφ παξάδεηγκα είλαη έλα αξρείν HTML πνπ παξαπέκπεη ζε αξρεία εηθφλαο (φπσο 
αξρεία JPG ή GIF). Έλα άιιν παξάδεηγκα είλαη έλα άξζξν πνπ ζπλνδεχεηαη απφ έλα βίληεν θαη 
έλα αξρείν δεδνκέλσλ. Αλ ππνβάιιεηε πεξηζζφηεξα απφ έλα αξρεία γηα απηφ ην ηεθκήξην, 
"ηζεθάξεηε" ην θνπηί δίπια απφ ηε ζρεηηθή πξφηαζε. 

Κάληε θιηθ ζην θνπκπί "Δπφκελε" γηα λα ζπλερίζεηε, ή ζην "Αθπξψζηε/ Απνζεθεχζηε" γηα 
λα ζηακαηήζεηε θαη λα απνζεθεχζεηε ή λα αθπξψζεηε ηελ ππνβνιή ζαο. 
Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπκπιεξψζεηε ζε απηέο ηηο δχν ζειίδεο ζα ζρεκαηίζνπλ ηελ εγγξαθή 
κεηαδεδνκέλσλ πνπ ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα αλαθηνχλ ην ηεθκήξηφ ζαο κέζσ 
ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. ζν πεξηζζφηεξα κεηαδεδνκέλα, ηφζν πην εχθνια ζα "εληνπίδεηαη" ην 
ηεθκήξηφ ζαο, γη'απηφ ζαο παξαθαινχκε λα αθηεξψζεηε ιίγν ρξφλν γηα λα ζπκπιεξψζεηε φζν 
πεξηζζφηεξα πεδία κπνξείηε ζρεηηθά κε ην ηεθκήξην. 

 

πγγξαθέαο: 

Μπνξεί λα είλαη έλα άηνκν, νξγαληζκφο ή ππεξεζία ππεχζπλε γηα ηε δεκηνπξγία ή 
ζπλεηζθνξά ζην πεξηερφκελν ηνπ ηεθκεξίνπ. Κάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί "Πξνζζέζηε 
πεξηζζφηεξα" κπνξείηε λα πξνζζέζεηε φζνπο ζπγγξαθείο ρξεηάδεηαη.    Παξαδείγκαηα:  

 

 

Τίηλορ:  

Δηζάγεηε ηνλ πιήξε ηίηιν κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη ην ηεθκήξην. ια ηα 
ηεθκήξηα πξέπεη λα έρνπλ έλαλ ηίηιν! 
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Ημεπομηνία έκδοζηρ: (ζεκείσζε - απηφ ην θνπηί ζα εκθαληζηεί κφλν αλ έρεηε δειψζεη 
ζηελ πξψηε ζειίδα πσο ην ηεθκήξην έρεη δεκνζηεπηεί ή δηαλεκεζεί ζην παξειζφλ. Αλ ε Φεθηαθή 
Βηβιηνζήθε είλαη ην πξψην κέζν δηαλνκήο ηνπ ηεθκεξίνπ, κηα εκεξνκελία ζα απνδνζεί απφ ην 
ζχζηεκα φηαλ ην ηεθκήξην ελζσκαησζεί ζην απνζεηήξην.) 

Αλ ην ηεθκήξηφ ζαο εθδφζεθε ζην παξειζφλ ή δεκνζηνπνηήζεθε, εηζάγεηε εδψ ηελ 
εκεξνκελία απηνχ ηνπ γεγνλφηνο. Αλ δε γλσξίδεηε ην κήλα, αθήζηε ην θνπηί φπσο έρεη, "Υσξίο 
κήλα". Γηαθνξεηηθά επηιέμηε έλα κήλα απφ ην κελνχ. Αλ δε γλσξίδεηε ηελ αθξηβή εκεξνκελία, 
αθήζηε ην θνπηί θελφ. 

 

Σχπνο:  

Δπηιέμηε ηνλ ηχπν ηνπ πιηθνχ πνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζην ηεθκήξηφ ζαο. Γηα λα επηιέμεηε 
πεξηζζφηεξεο απφ κία ηηκέο απφ ηε ιίζηα, ίζσο ρξεηαζηεί λα θξαηήζεηε παηεκέλν ην πιήθηξν 
"ctrl" ή "shift". 

Γιψζζα: 

Δπηιέμηε ηε γιψζζα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηεθκεξίνπ. Αλ ε εμ νξηζκνχ ηηκή (Διιεληθά) 
δελ είλαη θαηάιιειε, θάληε θιηθ ζην βέινο ζηα δεμηά ηνπ πηπζζφκελνπ κελνχ γηα λα δείηε κηα ιίζηα 
κε ηηο ηηκέο πνπ κπνξείηε λα εηζάγεηε, π.ρ. 

ΤΠΟΒΟΛΖ: θνξηψζηε έλα αξρείν 

Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη πνπ κπνξείηε λα εηζάγεηε ην φλνκα ηνπ αξρείνπ πνπ ζέιεηε λα 
θνξηψζεηε: 

1. Πιεθηξνινγήζηε ηε δηεχζπλζε θαη ην φλνκα ηνπ αξρείνπ ζην πιαίζην θαη έπεηηα παηήζηε 
ην θνπκπί "Δπφκελε" ζηελ θάησ δεμηά γσλία ηεο νζφλεο. 

2. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί "Πινήγεζε" θαη ζα αλνίμεη έλα παξάζπξν γηα λα βξείηε ηα αξρεία 
ζαο. Μπνξείηε λα πινεγεζείηε ζηνπο θαθέινπο ζαο κέρξη λα βξείηε ην ζσζηφ αξρείν πνπ 
ζα θνξησζεί. Κάληε δηπιφ θιηθ ζην φλνκα ηνπ αξρείνπ πνπ ζέιεηε λα θνξηψζεηε, θαη ην 
φλνκα ζα εηζαρζεί ζην πιαίζην εηζαγσγήο. 

Σν αξρείν θνξηψζεθε 

Αθνχ θνξηψζεηε ην αξρείν, ειέγμηε ηηο πιεξνθνξίεο ζηνλ πίλαθα γηα λα βεβαησζείηε πσο 
είλαη ζσζηέο. Τπάξρνπλ δχν επηπιένλ ηξφπνη γηα λα βεβαησζείηε πσο ηα αξρεία ζαο έρνπλ 
θνξησζεί ζσζηά: 

 Κάληε θιηθ ζην φλνκα ηνπ αξρείνπ. Απηφ ζα αλνίμεη ην αξρείν ζε θαηλνχξγην παξάζπξν, 
ψζηε λα ειέγμεηε ηα πεξηερφκελά ηνπ.  

 πγθξίλεηε ην checksum ηνπ αξρείνπ πνπ εκθαλίδεηαη εδψ κε ην checksum πνπ 
ππνινγίδεηε εζείο.  

Αλ θνξηψλεηε κφλν έλα αξρείν, θάληε θιηθ ζην "Δπφκελε" φηαλ βεβαησζείηε πσο ην 
αξρείν θνξηψζεθε επηηπρψο. 

Αλ θνξηψλεηε πεξηζζφηεξα απφ έλα αξρεία , θάληε θιηθ ζην θνπκπί "Πξνζζέζηε θη άιιν 
αξρείν" (απηφ ζα εκθαληζηεί αλ "ηζεθάξαηε" ηελ επηινγή "Σν αξρείν ζπλίζηαηαη απφ πεξηζζφηεξα 
απφ έλα αξρεία" ζηε ζειίδα "Τπνβάιιεηε: Πεξηγξάςηε ην ηεθκήξηφ ζαο"). Αθνχ βεβαησζείηε πσο 
φια ηα αξρεία ηνπ ηεθκεξίνπ έρνπλ θνξησζεί επηηπρψο, θάληε θιηθ ζην θνπκπί "Δπφκελε". 

Γεκηνπξγία θνηλνηήησλ-ζπιινγψλ 

Ξεθηλψληαο ην ζηήζηκν ηεο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο δψζακε ζε απηή ην φλνκα 
<<Φεθηαθή βηβιηνζήθε ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΒΑΛΑΥΔΑ >> πνπ αλαθέξεηαη ζην  φλνκα ηνπ δεκηνπξγνχ 
ηεο. θεθηήθακε ην  ςεθηαθφ πιηθφ πνπ  ζα ππάξρεη ζε απηή λα πξνέξρεηαη απφ ην ρψξν ηεο 
πιεξνθνξηθήο. Να ππάξρνπλ  επηζηεκνληθά, έγθπξα papers πνπ αληιήζακε απφ δηεζλή 
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Βηβιία ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε αλαθνξά ζε θιάδνπο ηεο 
πιεξνθνξηθήο, φπσο ηερλεηή λνεκνζχλε, δίθηπα. εκεηψζεηο απφ δηάθνξα καζήκαηα ηνπ 
ηκήκαηνο πιεξνθνξηθήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά. Σν πιηθφ απηφ ζα κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα 

http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/help/index.html#checksum#checksum
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εκπινπηίδεηαη θαη λα είλαη δηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν , ηφζν ζε θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο, φζν θαη ζε 
θάζε ελδηαθεξφκελν εξεπλεηή. 

Γεκηνπξγία Κνηλφηεηαο (Community) << ΦΖΦΗΑΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ >>. 

ηελ αξρή δεκηνπξγήζακε κηα θνηλφηεηα πνπ νλνκάζακε  <<ΦΖΦΗΑΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ>>. Ζ θφξκα δεκηνπξγίαο θνηλφηεηαο έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή.  

     

 

 

 

 

 

Γεκηνπξγία πιινγήο (Collection) 

 

Γεκηνπξγήζακε ηε ζπιινγή Σερλεηή λνεκνζχλε  

Ζ θφξκα δεκηνπξγίαο ζπιινγήο έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή. 
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Με ηνλ ίδην ηξφπν δεκηνπξγήζακε ηηο ζπιινγέο ΓΗΚΣΤΑ θαη ΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ.  
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12.3 Παραμετροποίηση dspace  

Παξακεηξνπνίεζε(configuration) ηεο θφξκαο θαηαρψξεζεο δεδνκέλσλ  

  Αξρείν input-forms.xml 
 [dspace]/config/input-forms.xml 

 [dspace-source]/dspace/ config/ input-forms.xml 

Δηζάγσ ηε θφξκα ηεο  ζπιινγήο ηερλεηή λνεκνζχλε πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ 
="123456789/12"  πξνζζέηνληάο ηελ ζην ράξηε θνξκψλ φπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ: 

<input-forms> 

<form-map> 

   <name-map collection-handle="default" form-name="traditional" /> 

<name-map collection-handle="123456789/12" form-name="panos" /> 

 </form-map> 

 

Δηζάγνπκε πεδία(fields) ζηελ θφξκα κε ην φλνκα panos κε ηνλ 

παξαθάησ ηξφπν .Σα πεδία απηά αληηζηνηρνχλ ζηα 10 κεηαδεδνκέλα  

(author ,title,date created, identifier,type, language,subject, description, medium, rights). 

<form name="panos"> 

     <page number="1"> 

       <field> 

   <dc-schema>dc</dc-schema> 

         <dc-element>contributor</dc-element> 

         <dc-qualifier>author</dc-qualifier> 

         <repeatable>true</repeatable> 

         <label>Authors</label> 

         <input-type>name</input-type> 

         <hint>Enter the names of the authors of this item below.</hint> 

         <required></required> 

       </field> 

        <field> 

   <dc-schema>dc</dc-schema> 

         <dc-element>title</dc-element> 

         <dc-qualifier></dc-qualifier> 

         <repeatable>false</repeatable> 

         <label>Title</label> 

         <input-type>onebox</input-type> 

         <hint>Enter the main title of the item.</hint> 

         <required>You must enter a main title for this item.</required> 

       </field> 

   <field> 

   <dc-schema>dc</dc-schema> 

         <dc-element>date</dc-element> 

         <dc-qualifier>created</dc-qualifier> 

         <repeatable>false</repeatable> 
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         <label>Date of creation  

</label> 

         <input-type>date</input-type> 

         <hint>Please give the date of  of creation  

                        below.  You can leave out the day and/or month if they aren't 

                        applicable.</hint> 

         <required>You must enter at least the year.</required> 

       </field> 

<field> 

        <dc-schema>dc</dc-schema> 

         <dc-element>identifier</dc-element> 

         <dc-qualifier></dc-qualifier> 

         <!-- An input-type of qualdrop_value MUST be marked as repeatable --> 

         <repeatable>true</repeatable> 

         <label>Identifiers</label> 

         <input-type value-pairs-  
           name="common_identifiers">qualdrop_value</input-type> 

         <hint>If the item has any identification numbers or codes associated with 
          it, please enter the types and the actual numbers or codes below.</hint> 

         <required></required> 

          </field> 

          <field> 

 <dc-schema>dc</dc-schema> 

         <dc-element>type</dc-element> 

         <dc-qualifier></dc-qualifier> 

         <repeatable>true</repeatable> 

         <label>Type</label> 

         <input-type value-pairs-name="common_types">dropdown</input-type> 

         <hint> Select the type(s) of content of the item. To select more than one  
          value in the list, you may have to hold down the "CTRL" or "Shift" 

          key.</hint> 

         <required></required> 

         </field> 

         <field> 

 <dc-schema>dc</dc-schema> 

         <dc-element>language</dc-element> 

         <dc-qualifier>iso</dc-qualifier> 

         <repeatable>false</repeatable> 

         <label>Language</label> 

         <input-type value-pairs- 
         name="common_iso_languages">dropdown</input-type> 

         <hint>Select the language of the main content of the item.  If the language  
          does not appear in the list below, please select 'Other'.  If the content does  

         not really have a language (for example, if it is a dataset or an image)  
          please select 'N/A'.</hint> 

         <required></required> 
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        </field> 

         </page> 

         <page number="2"> 

          <field> 

   <dc-schema>dc</dc-schema> 

         <dc-element>subject</dc-element> 

         <dc-qualifier></dc-qualifier> 

         <!-- An input-type of twobox MUST be marked as repeatable --> 

         <repeatable>true</repeatable> 

         <label>Subject Keywords</label> 

         <input-type>twobox</input-type> 

         <hint> Enter appropriate subject keywords or phrases below. </hint> 

         <required></required> 

         <vocabulary>srsc</vocabulary> 

       </field> 

 <field> 

   <dc-schema>dc</dc-schema> 

         <dc-element>description</dc-element> 

         <dc-qualifier></dc-qualifier> 

         <repeatable>false</repeatable> 

         <label>Description</label> 

         <input-type>textarea</input-type> 

         <hint> Enter any other description or comments in this box. </hint> 

         <required></required> 

       </field> 

<field> 

   <dc-schema>dc</dc-schema> 

         <dc-element>format</dc-element> 

         <dc-qualifier>medium</dc-qualifier> 

         <repeatable>false</repeatable> 

         <label>Medium</label> 

         <input-type>onebox</input-type> 

         <hint> Enter physical medium in this box. </hint> 

         <required></required> 

       </field> 

<field> 

   <dc-schema>dc</dc-schema> 

         <dc-element>rights</dc-element> 

         <dc-qualifier></dc-qualifier> 

         <repeatable>false</repeatable> 

         <label>Rights</label> 

         <input-type>textarea</input-type> 

         <hint> Enter the rights of this issue in this box. </hint> 

         <required></required> 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή   Βαιαρέαο Παλαγηψηεο 

Ζιεθηξνληθή θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ  

Φεθηαθέο ππνγξαθέο 
 

75 

       </field> 

</page> 

   </form> 

Παξαθάησ θαίλεηαη ν θψδηθαο κε ηνλ νπνίν επηιέγεηαη ε γιψζζα ηνπ metadata 

Language. Eκείο πξνζζέηνπκε θψδηθα γηα ηελ  εκθάληζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 

<form-value-pairs> 

<value-pairs value-pairs-name="common_iso_languages" dc-term="language_iso"> 

     <pair> 

       <displayed-value>N/A</displayed-value> 

       <stored-value></stored-value> 

     </pair> 

     <pair> 

       <displayed-value>English (United States)</displayed-value> 

       <stored-value>en_US</stored-value> 

      </pair> 

     <pair> 

       <displayed-value>English</displayed-value> 

       <stored-value>en</stored-value> 

     </pair> 

     <pair> 

       <displayed-value>Spanish</displayed-value> 

       <stored-value>es</stored-value> 

     </pair> 

     <pair> 

       <displayed-value>German</displayed-value> 

       <stored-value>de</stored-value> 

     </pair> 

     <pair> 

       <displayed-value>French</displayed-value> 

       <stored-value>fr</stored-value> 

     </pair> 

     <pair> 

       <displayed-value>Italian</displayed-value> 

       <stored-value>it</stored-value> 

     </pair> 

     <pair> 

       <displayed-value>Japanese</displayed-value> 

       <stored-value>ja</stored-value> 

     </pair> 

     <pair> 

       <displayed-value>Chinese</displayed-value> 

       <stored-value>zh</stored-value> 

     </pair> 

     <pair> 
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       <displayed-value>Greek</displayed-value> 

       <stored-value>gr</stored-value> 

     </pair> 

   </value-pairs> 

    </form-value-pairs> 

</input-forms> 

Ζ παξαπάλσ θφξκα θαηαρψξεζεο εκθαλίδεηαη σο έμήο: 
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Παξακεηξνπνίεζε(configuration) ηνπ dspace 

   Αξρείν  dspace.cfg 
   [dspace]/config/dspace.cfg 

   [dspace-source]/dspace/ config/dspace.cfg 

Δηζάγνπκε ηα κεηαδεδνκέλα πνπ ζα έρεη ην ηεθκήξην (item) ζην αξρείν dspace.cfg 

"metadata.dc.title" 

"metadata.dc.contributor.author" 

―metadata.dc.date.created" 

"metadata.dc.subject" 

"metadata.dc.type" 

"metadata.dc.format.medium" 

"metadata.dc.rights" 

"metadata.dc.description" 

"metadata.dc.identifier.uri" 

"metadata.dc.language.iso" 

 

Σα κεηαδεδνκέλα πνπ ζα εκθαληζζνχλ ζηελ απιή κνξθή ηνπ ηεθκεξίνπ item 
θαζνξίδνληαη απφ ηελ παξαθάησ εληνιή : 

webui.itemdisplay.default = dc.title, dc.title.alternative,   

                              dc.contributor.author, \ 

                            dc.subject, dc.date.issued(date),   

                              dc.publisher, \ 

                            dc.identifier.citation,  

                              dc.relation.ispartofseries, \ 

                            dc.description.abstract,    
                             dc.description,\ 

                            dc.identifier.govdoc, dc.identifier.uri  

                                          (link), \ 

                            dc.identifier.isbn, dc.identifier.issn,\  

                            dc.identifier.ismn, dc.identifier 

Μπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηελ απιή εκθάληζε ηνπ  ηεθκεξίνπ (item) επηιέγνληαο ηα πεδία 
(fields) θαζψο θαη ηελ ζεηξά ηνπο . 

webui.itemdisplay.default = dc.contributor.author(link), dc.title(link),   
                           dc.subject, dc.date.issued(date), 

                           dc.description , dc.identifier.uri(link), 

                           dc.identifier.isbn,  

                           dc.identifier.issn,dc.identifier.govdoc 

                                                      dc.identifier.ismn, dc.identifier 

 

Παξακεηξνπνίεζε (configuration) ηνπ dspace 

   Αξρείν   Messages.properties 

   [dspace-source]/dspace-api/src/main/resourses /Messages.properties 

Δηζάγνπκε φια ηα κεηαδεδνκέλα θαη ηα νλφκαηά ηνπο κε ηα νπνία ζέινπκε λα 
εκθαλίδνληαη. 

metadata.dc.contributor.author      = Authors 
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metadata.dc.contributor.editor      = Editors 

metadata.dc.date.issued             = Issue Date 

metadata.dc.description             = Description 

metadata.dc.description.abstract    = ShortAbstract 

metadata.dc.identifier              = Other Identifiers 

metadata.dc.identifier.citation     = Citation 

metadata.dc.identifier.govdoc       = Gov't Doc # 

metadata.dc.identifier.isbn         = ISBN 

metadata.dc.identifier.ismn         = ISMN 

metadata.dc.identifier.issn         = ISSN 

metadata.dc.identifier.uri          = URI 

metadata.dc.publisher               = Publisher 

metadata.dc.relation.ispartofseries = Series/Report no. 

metadata.dc.subject                 = Keywords 

metadata.dc.title                   = Title 

metadata.dc.title.alternative       = Other Titles 

  metadata.dc.date.created          = Create Date 

metadata.dc.type                   = Type 

metadata.dc.format.medium          = Medium 

metadata.dc.rights                 = Rights 

metadata.dc.language.iso           = Language 

 

Μπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηνπο ηίηινπο ζηελ ζειίδα ηνπ dspace. 

Με ηνλ παξαθάησ ηξφπν ηνπνζεηνχκε ηνπο ηίηινπο ζηελ navigation bar πνπ βξίζθεηαη 
ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο ζειίδαο. 

jsp.layout.navbar-default.advanced                           =            Advanced Search 

jsp.layout.navbar-default.authors                              =             Authors 

jsp.layout.navbar-default.browse                              =             Browse 

jsp.layout.navbar-default.communities-collections  =       
Communities<br/>&amp;&nbsp;Collections 

jsp.layout.navbar-default.date         =                  By Date 

jsp.layout.navbar-default.edit          =               Edit Profile 

jsp.layout.navbar-default.go             =                   Go 

jsp.layout.navbar-default.help            =                 Help 

jsp.layout.navbar-default.home            =                 Home 

jsp.layout.navbar-default.subjects           =               Subjects 

jsp.layout.navbar-default.subjectsearch      =         Subject Search 

jsp.layout.navbar-default.titles             =              Titles 

jsp.layout.navbar-default.users              =             My DSpace 

jsp.layout.navbar-default.users-authorized   =     <small>authorized users</small> 

jsp.layout.navbar-default.display-statistics  =      View Statistics 
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