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Αποϋλοποίηση εγγράφων
Οφέλη:
ü
ü
ü

Μείωση κόστους
Μείωση χρόνου
Μείωση διαδικαστικών ζητηµάτων και red tape

Νοµικό υπόβαθρο:
-

Ηλεκτρονικές συµβάσεις [ ΝΑΙ (α. 8 πδ 131/2003 & άρθρο 3 παρ. 7 ν.
2251/1994)

-

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση [ ΝΑΙ (ν.3979/2011)

-

Ηλ. δηµόσιες προµήθειες [ ΝΑΙ (ν.4155/2013-4281/2014)

-

Ηλ. τιµολόγια [ ΝΑΙ Άρθρο 2 ΚΦΑΣ (ν.4093/2012 ως ισχύει)
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Γιατί είναι τόσο σηµαντική η ηλεκτρονική υπογραφή?

" Ασφάλεια
" Εµπιστοσύνη
" Απόδειξη
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Ηλεκτρονική υπογραφή

" α 2 παρ. 1 πδ 150/2001 [ «απλή» ηλεκτρονική

υπογραφή

«δεδοµένα σε ηλεκτρονική µορφή, τα οποία είναι
συνηµµένα σε άλλα ηλεκτρονικά δεδοµένα ή
συσχετίζονται λογικά µε αυτό και τα οποία
χρησιµεύουν ως µέθοδος απόδειξης της
γνησιότητας»
Κανονισµός 910/2014 (έναρξη ισχύος 16/7/2014)
[ «χρησιµοποιούνται από τον υπογράφοντα για
να υπογράφει»
Μίνα Ζούλοβιτς

Προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή
" α 2 παρ. 2 πδ 150/2001 (σωρευτικές προϋποθέσεις)

i) να συνδέεται µονοσήµαντα µε τον υπογράφοντα,
ii) να είναι ικανή καθορισµού ειδικά και αποκλειστικά της
ταυτότητάς του (γνησιότητα/αυθεντικοποίηση)
iii) να δηµιουργείται µε µέσα τα οποία ο υπογράφων µπορεί
να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό έλεγχό του και τέλος
iv) να συνδέεται µε τα δεδοµένα στα οποία αναφέρεται µε
τέτοιο τρόπο, ώστε να µπορεί να εντοπιστεί οποιαδήποτε
µεταγενέστερη αλλοίωση τους (ακεραιότητα)
Κανονισµός 910/2014 [ άρθρο 26
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Προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή (ισχύον δίκαιο)

" Αποδεικτική ισχύς προηγµένης ηλεκτρονικής

υπογραφής

α. 3 παρ. 1: η προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που
βασίζεται σε αναγνωρισµένο πιστοποιητικό και
δηµιουργείται από ασφαλή διάταξη δηµιουργίας
υπογραφής (ΑΔΔΥ) επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής
τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονοµικό δίκαιο
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Εγκεκριµένη ηλεκτρονική υπογραφή

" Κανονισµός 910/2014 (α.3 παρ. 12)

«προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που
δηµιουργείται από εγκεκριµένη διάταξη
δηµιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής και η
οποία βασίζεται σε εγκεκριµένο πιστοποιητικό
ηλεκτρονικής υπογραφής» [ θέση ιδιόχειρης
υπογραφής
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Προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή - Γενικά
" Αποδεικτική ισχύς προηγµένης ηλεκτρονικής

υπογραφής που δεν πληροί τους όρους του α.3 παρ. 1 ή/
και «απλής» ηλεκτρονικής υπογραφής
α3. παρ. 2 του πδ 150/2001
«Η ισχύς της ηλεκτρονικής υπογραφής ή το παραδεκτό
της ως αποδεικτικού στοιχείου δεν αποκλείεται από µόνο
τον λόγο ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
προηγούµενης παραγράφου»
(«µόνο από τον λόγο ότι είναι σε ηλεκτρονική µορφή ή
ότι δεν πληροί όλες τις απαιτήσεις για τις εγκεκριµένες
ηλεκτρονικές υπογραφές» – Κανονισµός 910/2014 α.25
παρ. 1)
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Πρακτική σηµασία
Τυπικής φύσεως συναλλαγές – Έγγραφο ως
συστατικός τύπος (π.χ.)
-

Εµπράγµατες µεταβιβάσεις (ακίνητα)
Δηµόσιες συµβάσεις
Δηµόσιες προµήθειες
Αρχή Εγγράφου Απόδειξης (π.χ. έκδοση διαταγής
πληρωµής)

ΙΔΙΟΧΕΙΡΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕ ΑΔΔΥ
Μίνα Ζούλοβιτς
(«εγκεκριµένη» ηλεκτρονική υπογραφή)

Πρακτική σηµασία
Άτυπες συναλλαγές
- Εµπορικές Συναλλαγές (προσοχή σε ορισµένους τύπους

όπως λ.χ. χρηµατοδοτική µίσθωση)
- Αγοραπωλησίες αγαθών και υπηρεσιών
- Απλές ηλεκτρονικές συναλλαγές δηµοσίου

ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ [ 445 ΚΠολΔ (πλήρη απόδειξη,
επιτρέπεται όµως η ανταπόδειξη 457 παρ. 4 – απόδειξη
εκείνος που προσάγει το ηλ. έγγραφο)
ΑΠΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ή ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΔΔΥ
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Έκδοση και διαβίβαση τιµολογίων
σε ηλεκτρονική µορφή
" Ελλάδα [ Άρθρο 2 ΚΦΑΣ (ν.4093/2012 ως ισχύει)

Ηλ. τιµολόγιο: «το τιµολόγιο που περιέχει τις
απαιτούµενες σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο
πληροφορίες και το οποίο εκδίδεται και λαµβάνεται σε
οποιαδήποτε ηλεκτρονική µορφή»
ΠΟΛ 1004/4-1-13 :
ü
τα τιµολόγια που δηµιουργούνται σε ηλεκτρονική
µορφή, αλλά αποστέλλονται και λαµβάνονται σε έντυπη
µορφή ΔΕΝ είναι ηλεκτρονικά τιµολόγια
ü
τα τιµολόγια που δηµιουργούνται σε έντυπη µορφή,
σαρώνονται, αποστέλλονται και λαµβάνονται µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου θεωρούνται ηλεκτρονικά
τιµολόγια
Μίνα
Ζούλοβιτς

Έκδοση και διαβίβαση τιµολογίων
σε ηλεκτρονική µορφή
" Ο ίδιος ο εκδότης επιλέγει τις εναλλακτικές που θα

εξασφαλίζουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις (α. 2 παρ. 5
ΚΦΑΣ) [ (σωρευτικές)
ü α) η αυθεντικότητα της προέλευσης [ «η διασφάλιση
της ταυτότητας του προµηθευτή ή του εκδότη του
τιµολογίου»
ü β) η ακεραιότητα του περιεχοµένου [ «ότι το

περιεχόµενο που απαιτείται δεν έχει αλλοιωθεί»

ü γ) η αναγνωσιµότητα των τιµολογίων

[

Καταγραφή ενδεικτικών τεχνολογικών λύσεων (και
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή – µε ΑΔΔΥ ή
Μίνα
Ζούλοβιτς ΑΔΔΥ?)
χωρίς

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

" Αρχές Εγγραφής – Οντότητες Εγγραφής (φυσική
"
"
"
"
"

ή ηλεκτρονική ταυτοποίηση διοικούµενου)
[ διαλειτουργικότητα?
Επίπεδα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης [ 5 (από
απλή πλοήγηση σε πλήρη αλληλεπίδραση και
πληρωµή)
Απλή ηλεκτρονική υπογραφή (π.χ. Κλειδάριθµος
Taxis)
Προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή (π.χ.
κατάθεση δικογράφων, ΕΣΗΔΗΣ)
Χρονοσήµανση
ΑΠΕΔ (Ερµής) - Adacom
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ø Απλή ηλεκτρονική υπογραφή
Ø Προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή (χωρίς

ΑΔΔΥ)

Γνησιότητα [

Άτυπες µορφές συµβάσεων

Ø Προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε ΑΔΔΥ

(εγκεκριµένη)

Ιδιόχειρη υπογραφή [ Τυπικές µορφές συµβάσεων
ή αυξηµένης αποδεικτικής δύναµης
Μίνα Ζούλοβιτς

