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1. Η ηλεκτρονική υπογραφή, εκτός του ποιος υπογραφεί και τι υπογράφει, δεν (θα 

πρέπει να) υποδεικνύει και το πότε υπογράφεται το έγγραφο; Υπογραφή και 
βέβαιο χρονολογίας πάνε μαζί; 

Η ηλεκτρονική υπογραφή αποδεικνύει και την ημερομηνία υπογραφής 
 

2. Οι τράπεζες δέχονται ηλεκτρονική υπογραφή; 

Αποτελεί απόφαση κάθε οργανισμού ή επιχείρησης το εάν θα δέχεται και για ποιες πράξεις 
ηλεκτρονική υπογραφή. 
 
3. Για την ψηφιακή υπογραφή: τα έγγραφα που απαιτούν τον έγγραφο τύπο για την 
υπογραφή, όπως π.χ. εργασιακά έγγραφα + άλλα συμφωνητικά, με ποιον τρόπο 
μπορούν να υπογραφούν ηλεκτρονικά? πρέπει να είναι "πιστοποιημένη" η 
υπογραφή; Τι σημαίνει "πιστοποιημένη"; 
 
Όπως ανέφερα και στην ομιλία και στις απαντήσεις που δόθηκαν στην συνέχεια, η 
Εγκεκριμένη Ηλ/κή Υπογραφή (qualified e-signature) βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού  
eIDAS εξομοιώνεται με την ιδιόχειρη υπογραφή. Για τον λόγο αυτό, αναφέρθηκε ότι, όπου το 
εθνικό δίκαιο (εν προκειμένω το Ελληνικό δίκαιο) απαιτεί έγγραφο τύπο ως συστατικό της 
εγκυρότητας της σύμβασης, απαιτείται Εγκεκριμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή. 
Η Εγκεκριμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή διακρίνεται από άλλους τύπους ηλεκτρονικών 
υπογραφών βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που εκάστοτε χρησιμοποιούνται.. 
 

4. Στα εργασιακά έγγραφα απαιτείται η εγκεκριμένη υπογραφή? Ειδάλλως είναι άκυρα; 
πχ συμβάσεις εργασίας, συμβάσεις έργου; άλλα συμφωνητικά στο περιβάλλον μιας 
επιχείρησης; 

Σύμφωνα με τον ΑΚ οι συμβάσεις εργασίας δεν εμπίπτουν στις συμβάσεις για τις οποίες ο 
έγγραφος τύπος είναι συστατικός, πλην αν άλλως νόμος ορίζει (όπως πχ στις συμβάσεις 
εργασίας με το δημόσιο και τα νπδδ). 
 

5. Είναι έγκυρες οι υπογραφές που τίθενται μέσω docusign οι οποίες δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις των εγκεκριμένων υπογραφών; Η υπογραφή μέσω docusign είναι 
συνηθισμένη όταν ο αντισυμβαλλόμενος είναι εταιρεία Αμερικής. 

Η εγκυρότητα της ψηφιακής υπογραφής εξαρτάται από την τήρηση των τεχνικών 
προδιαγραφών. Εκτός των Εγκεκριμένων Ηλ/κών Υπογραφών, υπάρχουν και οι Προηγμένες 
και οι Απλές. Οι Εγκεκριμένες απαιτούνται στις περιπτώσεις για τις οποίες ο έγγραφος τύπος 
αποτελεί συστατικό τύπο της σύμβασης (όπως πχ στην εγγύηση). Σε όλες τις άλλες 
συμβάσεις ισχύει η αρχή του ατύπου των δικαιοπραξιών (ΑΚ 158) και επομένως μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και η απλή και η προηγμένη, εφόσον συμφωνούν τα συμβαλλόμενα μέρη. 
 
6. Τι ισχύει για τις ΥΔ και εξουσιοδοτήσεις που εκδίδονται ψηφιακά από το 
www.gov.gr. Πρόκειται για προηγμένη υπογραφή; 

Ναι, πρόκειται για τις υπογραφές που προβλέπονται στο ΠΔ 150/2001. 



 
 

7. Πως απεικονίζεται μια εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή; Η τηλεργασία διαφέρει 
από την εξ αποστάσεως εργασία? 
 
Συνήθως η εγκεκριμένη ηλ/κή υπογραφή αναφέρει το όνομα του υπογράφοντος, την 
ημερομηνία υπογραφής και έναν κωδικό που αντιστοιχεί στο πιστοποιητικό που την 
συνοδεύει. 

 

8. Απλές Υπογραφές μέσω Adobe Acrobat (Fill & Sign) έχουν ισχύ όπως αυτές μέσω e-
Pen και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εσωτερικά εταιρικά έγγραφα; 

Βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, η εγκεκριμένη ηλ/κή υπογραφή εξομοιώνεται με 
ιδιόχειρη. Όσον αφορά την ισχύ της προηγμένης ηλ/κής υπογραφής και της απλής ηλ/κής 
υπογραφής, αυτή εναπόκειται στο εθνικό δίκαιο. Στην Ελλάδα αναγνωρίζονται και η 
προηγμένη και η απλή ηλ/κή υπογραφή. 

 
9. Έχει ενσωματωθεί η ηλεκτρονική υπογραφή σε εθνική ελληνική νομοθεσία? Ποια 
είναι η ευρωπαϊκή οδηγία; 
 
Βασικό Νομοθετικό Πλαίσιο: 
(1) Ευρωπαϊκός Κανονισμός (eIDAS) 910/2014 
(2) Εκτελεστικός Κανονισμός Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2015/1502 
(3) ΠΔ 150/2001 (που ενσωμάτωσε την Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η Οδηγία 1999/93 καταργήθηκε με τον eIDAS αλλά το ΠΔ 
παραμένει σε ισχύ και προβλέπει, επί της ουσίας, τα περί Προηγμένης Ηλ/κής Υπογραφής). 
 


