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∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 
 

Ν. 2672/1998 (Φ.Ε.Κ. 290 Α΄) 
Άρθρο 14 

∆ιακίνηση εγγράφων µε ηλεκτρονικά µέσα 
(τηλεοµοιοτυπία – ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 

1. Επιτρέπεται η διακίνηση εγγράφων µεταξύ των υπηρεσιών του ∆ηµοσίου, των 
Ν.Π.∆.∆. και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ή µεταξύ αυτών και των ενδια-
φερόµενων φυσικών προσώπων, νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων 
προσώπων µε τηλεοµοιοτυπία και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 

2. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου ορίζονται. 
α. Ως τηλεοµοιοτυπία, η πιστή αναπαραγωγή από απόσταση εγγράφων µε τη βοή-

θεια κατάλληλων τερµατικών συσκευών. 
β. Ως τηλεοµοιότυπο, το λαµβανόµενο αντίγραφο στην τερµατική συσκευή λήψης. 
γ. Ως ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, το σύστηµα αποστολής και λήψης µηνυµάτων µέ-

σω δικτύου, από και προς την ηλεκτρονική διεύθυνση των χρηστών. 
δ. Ως µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, η πληροφορία, το κείµενο ή αρχείο δε-

δοµένων ή άλλο έγγραφο, που µεταδίδεται µε σύστηµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
ε. Ως ψηφιακή υπογραφή, η ψηφιακής µορφής υπογραφή σε δεδοµένα ή συνηµµένη 

σε δεδοµένα ή λογικά συσχετιζόµενη µε αυτά, που χρησιµοποιείται από τον υπογράφο-
ντα ως ένδειξη αποδοχής του περιεχοµένου των δεδοµένων αυτών, εφόσον η εν λόγω 
υπογραφή: 

αα) συνδέεται µονοσήµαντα µε τον υπογράφοντα, 
ββ) ταυτοποιεί τον υπογράφοντα, 
γγ) δηµιουργείται µε µέσα τα οποία ο υπογράφων µπορεί να διατηρήσει υπό τον έ-

λεγχό του και 
δδ) συνδέεται µε τα δεδοµένα στα οποία αναφέρεται κατά τρόπο ώστε να µπορεί να 

αποκαλυφθεί οποιαδήποτε επακόλουθη αλλοίωση των εν λόγω δεδοµένων. 
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου που αφορούν τη διακίνηση εγγράφων µε τη-

λεοµοιοτυπία εφαρµόζονται στα έγγραφα που συντάσσονται από όργανα των υπηρε-
σιών της παραγράφου 1 ή από φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 
και ενώσεις προσώπων και ιδίως στις αποφάσεις, στις γνωµοδοτήσεις, στα πιστοποιη-
τικά, στις βεβαιώσεις, στα ερωτήµατα, στις αιτήσεις, στις εγκυκλίους, στις οδηγίες, 
στις εκθέσεις, στις µελέτες, στα πρακτικά, στα στατιστικά στοιχεία, στα υπηρεσιακά 
σηµειώµατα, στις έγγραφες εισηγήσεις, καθώς και στις απαντήσεις. 

Τα έγγραφα που διακινούνται µε τηλεοµοιοτυπία µεταξύ των υπηρεσιών του ∆ηµο-
σίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµίδας επιτρέπεται να επικυρώνονται 
από τον εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο της υπηρεσίας προς την οποία αποστέλλονται και 
να έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου. 

4. Μεταξύ των υπηρεσιών της παραγράφου 1, διακινούνται µε ηλεκτρονικό ταχυ-
δροµείο, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, µηνύµατα που έχουν ως περιεχόµενο 
γνωµοδοτήσεις, ερωτήµατα, αιτήσεις, απαντήσεις, εγκυκλίους, οδηγίες, εκθέσεις, µε-
λέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, υπηρεσιακά σηµειώµατα και έγγραφες εισηγή-
σεις. Κατά τον παραπάνω τρόπο διακινούνται µεταξύ των υπηρεσιών αυτών και των 
φυσικών και νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου µηνύµατα που έχουν ως περιεχόµε-
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νο αιτήσεις παροχής πληροφοριών και σχετικές απαντήσεις. 
5. Για τη διακίνηση εγγράφων µε τηλεοµοιοτυπία ή µηνυµάτων µε ηλεκτρονικό τα-

χυδροµείο προς φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή ενώσεις φυσι-
κών προσώπων απαιτείται η συγκατάθεσή τους. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτι-
κού δικαίου µπορούν, µε την υποβαλλόµενη αίτησή τους ή το διακινούµενο µήνυµα, να 
δηλώνουν την προτίµησή τους ως προς το µέσο της απάντησης. Σε διαφορετική περί-
πτωση τεκµαίρεται η συγκατάθεσή τους για τη διακίνηση της απάντησης µε το ίδιο µέ-
σο. 

6. Από τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 εξαιρούνται: 
α. Τα απόρρητα έγγραφα και εν γένει εκείνα των οποίων κωλύεται η χορήγηση α-

ντιγράφων από τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 
β. Τα έγγραφα τα οποία περιέχουν ευαίσθητα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την προστασία ατόµων από την 
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

γ. Οι αιτήσεις, προσφορές και δικαιολογητικά συµµετοχής στις διαδικασίες πρόσ-
ληψης προσωπικού µε οποιαδήποτε σχέση, στους διαγωνισµούς ή διαδικασίες ανάθε-
σης δηµοσίων έργων, µελετών, προµηθειών, παροχής υπηρεσιών ή σε άλλους δηµό-
σιους διαγωνισµούς, οι οποίοι πραγµατοποιούνται βάσει προκήρυξης, εξαιρούνται από 
τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 µόνο στην περίπτωση που ορίζεται από ειδικές 
διατάξεις ή την οικεία προκήρυξη ή πρόσκληση συµµετοχής µε βάση ειδική αιτιολογία. 

δ. Τα έγγραφα για τα οποία προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις η υποβολή τους 
σε πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα, καθώς και έγγραφα που χρησιµοποιούνται 
ως δικαιολογητικά για την εξόφληση τίτλων πληρωµής. 

ε. Τα πάσης φύσεως αποδεικτικά είσπραξης. 
στ. Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέ-

ντρωσης και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, που δηµοσιεύονται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδονται εντός αποκλειστικής προθεσµίας τεσσάρων 
(4) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, δύνανται να εξαιρούνται και άλλες 
κατηγορίες εγγράφων, εφόσον ειδικοί λόγοι επιβάλλουν την εξαίρεση αυτή. 

7. Αν η επιδιωκόµενη από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου διακίνηση 
αφορά έγγραφα ή µηνύµατα, τα οποία δεν περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής του 
παρόντος άρθρου ή εξαιρούνται σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, η υπηρε-
σία υποχρεούται να ενηµερώνει σχετικώς τον ενδιαφερόµενο. 

8. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται µε τηλεοµοιοτυπία δεν χαρτοσηµαίνονται. Αν για 
τη χορήγηση πιστοποιητικού ή άλλου είδους βεβαίωσης απαιτείται η καταβολή παρα-
βόλου, τέλους ή άλλου ποσού υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων, τα σχετικά παραστατικά 
πρέπει να προσκοµίζονται κατά την παραλαβή του. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι δυ-
νατή η αποστολή του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης µε τηλεοµοιοτυπία. 

9. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, το µηχανικό µέσο (τηλεοµοιοτυπική 
συσκευή), µε το οποίο µεταβιβάζεται το έγγραφο, πρέπει να αφήνει ευκρινές αποτύπω-
µα, ώστε να είναι δυνατή η αναγνώριση της συσκευής αποστολής Το αποτύπωµα αυτό 
περιλαµβάνει τον αριθµό κλήσης της τηλεοµοιοτυπικής συσκευής του αποστολέα και 
του παραλήπτη, την ηµεροµηνία και την ώρα αποστολής, καθώς και τον αριθµό της 
τρέχουσας σελίδας. 

10. Τα έγγραφα που αποστέλλονται από τις υπηρεσίες της παραγράφου 1 και τους 
ιδιώτες, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, µε τηλεοµοιοτυπική συσκευή, πρέπει, απαραιτή-
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τως, να συνοδεύονται από φύλλο αποστολής. 
11. Προκειµένου για έγγραφα που αποστέλλονται από τις παραπάνω υπηρεσίες, το 

φύλλο αποστολής πρέπει να περιέχει: 
α. τον πλήρη τίτλο και τη διεύθυνση της αποστέλλουσας υπηρεσίας, 
β. τα στοιχεία προσδιορισµού της ταυτότητας του αποστελλόµενου εγγράφου, όπως 

τον πλήρη τίτλο της εκδούσας υπηρεσίας, τον αριθµό πρωτοκόλλου και την ηµεροµη-
νία έκδοσης, 

γ. τον αριθµό σελίδων του αποστελλόµενου εγγράφου και 
δ. το ονοµατεπώνυµο, την ιδιότητα, τον αριθµό τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπικής 

συσκευής, καθώς και την υπογραφή του χειριστή. 
12. Προκειµένου για έγγραφα που αποστέλλονται από ιδιώτη, το φύλλο αποστολής 

πρέπει να περιέχει: 
α. το ονοµατεπώνυµο η την επωνυµία, τη διεύθυνση, τον αριθµό τηλεφώνου και. 

εφόσον υπάρχει, της τηλεοµοιοτυπικής συσκευής του φυσικού ή νοµικού προσώπου 
που υπογράφει το έγγραφο και την ηµεροµηνία έκδοσης, 

β. τον αριθµό των σελίδων του αποστελλόµενου εγγράφου και 
γ. την υπογραφή του αποστολέα. 
Αν το έγγραφο αποστέλλεται από νοµικό πρόσωπο, το φύλλο αποστολής πρέπει να 

περιέχει και τα στοιχεία που αναφέρονται στην περίπτωση δ της προηγουµένης 
παραγράφου 

13. Τα εισερχόµενα µε τηλεοµοιοτυπία στις υπηρεσίες της παραγράφου 1 έγγραφα 
πρωτοκολλούνται µε την ηµεροµηνία και κατά τη σειρά λήψης τους Με απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµοσίας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται ο τρόπος 
συγκρότησης και τήρησης ενιαίου πρωτοκόλλου για τα έγγραφα που περιέχονται στην 
υπηρεσία, είτε κατατίθενται σε αυτήν είτε αποστέλλονται µε το ταχυδροµείο ή τηλεο-
µοιοτυπία. 

14. Τα αναφερόµενα στις παραγράφους 10 ως και 12 στοιχεία και το περιεχόµενο 
του µεταβιβαζοµένου µε τηλεοµοιοτυπία εγγράφου θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί πλή-
ρως και ευκρινώς, εκτός αν ο παραλήπτης ζητήσει την εκ νέου αποστολή του σε εύλο-
γο χρόνο. 

15. Τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µεταξύ των υπηρεσιών της παραγρά-
φου 1 του παρόντος πρέπει να περιέχουν, τουλάχιστον, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού τα-
χυδροµείου αποστολέα και λήπτη, τον πλήρη τίτλο της αποστέλλουσας υπηρεσίας, τα 
στοιχεία προσδιορισµού της ταυτότητας του αποστελλοµένου µηνύµατος, το ονοµατε-
πώνυµο, την ιδιότητα και τον αριθµό τηλεφώνου του χειριστή. Αν στο µήνυµα προ-
σαρτώνται αρχεία δεδοµένων, αναγράφεται ο χαρακτήρας και τα στοιχεία προσδιορι-
σµού της ταυτότητας των δεδοµένων αυτών. 

16. Τα µηνύµατα που αποστέλλονται από ιδιώτες, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ε-
νώσεις προσώπων πρέπει να περιέχουν το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία, τη διεύ-
θυνση της κατοικίας ή της έδρας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τον 
αριθµό τηλεφώνου του φυσικού ή νοµικού προσώπου που αποστέλλει το µήνυµα Το 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 15 ισχύει και στην περίπτωση αυτή. 

17. Το µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου θεωρείται ότι έχει περιέλθει στο λήπτη, 
εφόσον υπάρχει σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση Αν το οικείο σύστηµα του ηλε-
κτρονικού ταχυδροµείου δεν υποστηρίζει την αυτόµατη επιβεβαίωση της λήψης του 
µηνύµατος, ο παραλήπτης του. εφόσον τούτο ζητηθεί από τον αποστολέα, υποχρεούται 
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στην παραπάνω επιβεβαίωση. 
Η αποστολή µηνύµατος µε ηλεκτρονικό υπολογιστή δεν συνεπάγεται έναρξη των 

προθεσµιών άσκησης διοικητικών προσφυγών, ένδικων βοηθηµάτων και ένδικων µέ-
σων. 

18. Σε κάθε υπηρεσία που διαθέτει ηλεκτρονική διεύθυνση ορίζεται υπεύθυνος για 
τη χρήση και λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τη διακίνηση των µηνυ-
µάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ο υπεύθυνος λαµβάνει όλα τα αναγκαία και πρό-
σφορα µέτρα για την παρεµπόδιση στην πρόσβαση και χρήση µη εξουσιοδοτηµένων 
προς τούτο ατόµων. 

19. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµικών. Ανάπτυξης και Μεταφορών 
και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έκδοσης, διακίνη-
σης, διαχείρισης και διασφάλισης της ψηφιακής υπογραφής, οι προϋποθέσεις παροχής 
και το περιεχόµενο των υπηρεσιών πιστοποίησης, οι τεχνικοί κανόνες για την κατάρτι-
ση, την αποστολή, τη διατήρηση, την αντιγραφή και την αναπαραγωγή των µηνυµάτων 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, την εγγύηση της ακεραιότητας, διάθεσης και διατήρησης 
των πληροφοριών που περιέχονται στο µήνυµα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο-
µέρεια. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα µπορεί να καθορίζονται και οι κατηγορίες µη-
νυµάτων τα οποία έχουν ισχύ και χωρίς να φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

20. Με το ανωτέρω προεδρικό διάταγµα ή άλλο µεταγενέστερο. που εκδίδεται µε 
πρόταση των ίδιων Υπουργών, µπορεί να επεκτείνεται η διακίνηση µηνυµάτων ηλε-
κτρονικού ταχυδροµείου µεταξύ των δηµοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ Α. ή µε-
ταξύ αυτών και των φυσικών και νοµικών προσώπων ιδιωτικού δίκαιου σε όλες ή ορι-
σµένες από τις αναφερόµενες στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου κατηγορίες εγγράφων. 
Η επέκταση αυτή επιτρέπεται µόνο σε µηνύµατα που φέρουν ψηφιακή υπογραφή, η 
οποία είναι σύµφωνη µε τους όρους και προδιαγραφές που προβλέπονται από το προε-
δρικό διάταγµα της προηγούµενης παραγράφου. 

21. Το τηλεοµοιότυπο έχει την ισχύ του µεταβιβαζόµενου εγγράφου, εφόσον συ-
ντρέχουν οι προϋποθέσεις και τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρ-
θρο. 

22. Η ψηφιακή υπογραφή επιφέρει τα αποτελέσµατα της ιδιόχειρης υπογραφής, κα-
τά την κείµενη νοµοθεσία. Το µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που φέρει ψηφιακή 
υπογραφή σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 19 έχει την αποδεικτι-
κή ισχύ εγγράφου κατά τους ορισµούς του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας και κάθε άλ-
λης σχετικής διάταξης. 

23. Εφόσον τα διακινούµενα µε τηλεοµοιοτυπία έγγραφα πρέπει να διατηρηθούν, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για τη διατήρηση αρχείων, πέραν της διετίας, η 
οικεία υπηρεσία υποχρεούται να προβαίνει στην αρχειοθέτηση και επικυρωµένων από 
την ίδια φωτοτυπικών αντιγράφων των παραλαµβανόµενων τηλεοµοιοτύπων. 

24. Τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αρχειοθετούνται ηλεκτρονικώς και 
διατηρούνται για όσο χρόνο προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις για τη διατήρηση αρ-
χείων. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρω-
σης µπορεί να ρυθµίζονται ειδικότερες τεχνικές λεπτοµέρειες για την αρχειοθέτηση 
των µηνυµάτων του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

25. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει δυο (2) µήνες από τη δηµοσίευση του νό-
µου αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
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  Σηµείωση 
  Το κείµενο µε την υπογράµµιση στο Ν.2672/1998 είναι οι διορθώσεις και οι συµπληρώσεις που έγι-
ναν µε τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (Φ.Ε.Κ. 44 Α΄)  
 

Π.∆. 150/2001 (Φ.Ε.Κ. 125 Α΄) 
Προσαρµογή στην Οδηγία 99/93ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές 

Άρθρο 2 
Ορισµοί 

Για την εφαρµογή του παρόντος ∆ιατάγµατος νοούνται ως: 
1. «ηλεκτρονική υπογραφή»; δεδοµένα σε ηλεκτρονική µορφή, τα οποία είναι 

συνηµµένα σε άλλα ηλεκτρονικά δεδοµένα ή συσχετίζονται λογικά µε αυτά και τα 
οποία χρησιµεύουν ως µέθοδος απόδειξης της γνησιότητας. 

2. «προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή» ή «ψηφιακή υπογραφή»: ηλεκτρονική υπο-
γραφή, που πληροί τους εξής όρους: 

α) συνδέεται µονοσήµαντα µε τον υπογράφοντα, 
β) είναι ικανή να καθορίσει ειδικά και αποκλειστικά την ταυτότητα του υπογράφο-

ντος, 
γ) δηµιουργείται µε µέσα τα οποία ο υπογράφων µπορεί να διατηρήσει υπό τον α-

ποκλειστικό του έλεγχο και 
δ) συνδέεται µε τα δεδοµένα στα οποία αναφέρεται κατά τρόπο, ώστε να µπορεί να 

εντοπισθεί οποιαδήποτε µεταγενέστερη αλλοίωση των εν λόγω δεδοµένων. 
3. «υπογράφων»: φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που κατέχει διάταξη δηµιουργίας υπο-

γραφής και ενεργεί είτε στο δικό του όνοµα είτε στο όνοµα άλλου φυσικού ή νοµικού 
προσώπου ή φορέα. 

4. «δεδοµένα δηµιουργίας υπογραφής»: µονοσήµαντα δεδοµένα, όπως κώδικες ή ι-
διωτικά κλειδιά κρυπτογραφίας, που χρησιµοποιούνται από τον υπογράφοντα για τη 
δηµιουργία ηλεκτρονικής υπογραφής. 

5. «διάταξη δηµιουργίας υπογραφής»: διατεταγµένο υλικό ή λογισµικό που χρησι-
µοποιείται για την εφαρµογή των δεδοµένων δηµιουργίας της υπογραφής. 

6. «ασφαλής διάταξη δηµιουργίας υπογραφής» διάταξη δηµιουργίας υπογραφής, 
που πληροί τους όρους του Παραρτήµατος III. 

7. «δεδοµένα επαλήθευσης υπογραφής»: δεδοµένα, όπως κώδικες, ή δηµόσια κλει-
διά κρυπτογραφίας, τα οποία χρησιµοποιούνται για την επαλήθευση της ηλεκτρονικής 
υπογραφής. 

8. «διάταξη επαλήθευσης υπογραφής»: διατεταγµένο υλικό ή λογισµικό, που χρη-
σιµοποιείται για την εφαρµογή των δεδοµένων επαλήθευσης υπογραφής. 

9. «πιστοποιητικό»: ηλεκτρονική βεβαίωση, η οποία συνδέει δεδοµένα επαλήθευ-
σης υπογραφής µε ένα άτοµο και επιβεβαιώνει την ταυτότητά του. 

10. «αναγνωρισµένο πιστοποιητικό»: πιστοποιητικό που πληροί τους όρους του 
Παραρτήµατος Ι και εκδίδεται από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος πληροί 
τους οριζόµενους στο Παράρτηµα II όρους. 

11. «πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης»: φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή άλλος φορέ-
ας, που εκδίδει πιστοποιητικά ή παρέχει άλλες υπηρεσίες, συναφείς µε τις ηλεκτρονι-
κές υπογραφές. 
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12. «προϊόν ηλεκτρονικής υπογραφής»: υλικό ή λογισµικό ή συναφή συστατικά 
στοιχεία τους, που προορίζονται προς χρήση από τον πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης 
για την προσφορά υπηρεσιών ηλεκτρονικής υπογραφής ή προορίζονται να 
χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία ή επαλήθευση ηλεκτρονικών υπογραφών. 

13. «εθελοντική διαπίστευση»: κάθε άδεια διαπίστευσης των ηλεκτρονικών δεδοµέ-
νων, στην οποία ορίζονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις, που διέπουν την παροχή 
υπηρεσιών πιστοποίησης και η οποία χορηγείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµε-
νου παρόχου υπηρεσιών από τον φορέα που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρ-
θρου 4 του παρόντος. 

Άρθρο 3 
Έννοµες συνέπειες των ηλεκτρονικών υπογραφών 

1. Η προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που βασίζεται σε αναγνωρισµένο πιστο-
ποιητικό και δηµιουργείται από ασφαλή διάταξη δηµιουργίας υπογραφής επέχει θέση 
ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονοµικό δίκαιο. 

2. Η ισχύς της ηλεκτρονικής υπογραφής ή το παραδεκτό της ως αποδεικτικού στοι-
χείου δεν αποκλείεται από µόνο τον λόγο ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 
προηγούµενης παραγράφου. 
 

Π.∆. 342/2002 (Φ.Ε.Κ. 284 Α΄) 
∆ιακίνηση εγγράφων µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µεταξύ των δηµοσίων υπηρεσιών, 
Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. ή µεταξύ αυτών και των φυσικών ή νοµικών προσώπων ιδιωτικού 
δικαίου και ενώσεων φυσικών προσώπων. 

Άρθρο 1 
∆ιακίνηση εγγράφων µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µε υποχρεωτική ψηφιακή υπογραφή 

1. Αποφάσεις, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, διακινούνται µε ηλεκτρονικό ταχυ-
δροµείο µεταξύ των υπηρεσιών του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α, ή µεταξύ 
αυτών και φυσικών ή νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, εφόσον φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. 

2. Γνωµοδοτήσεις, αντίγραφα πρακτικών, εισηγήσεις και εκθέσεις, διακινούνται µε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο από υπηρεσίες του δηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α, προς φυ-
σικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, εφόσον φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Άρθρο 2 
∆ιακίνηση εγγράφων µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο χωρίς ψηφιακή υπογραφή 

Η διακίνηση εγγράφων µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο χωρίς ψηφιακή υπογραφή, επι-
τρέπεται και έχει ισχύ µεταξύ των υπηρεσιών του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των 
Ο.Τ.Α. ή µεταξύ αυτών και φυσικών ή νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, αν δεν 
συνδέεται µε την παραγωγή εννόµων αποτελεσµάτων ή µε την άσκηση δικαιώµατος, 
ιδίως όταν έχουν ως περιεχόµενο ερωτήµατα, εγκυκλίους, οδηγίες, µελέτες, στατιστικά 
στοιχεία, αιτήσεις παροχής πληροφοριών και σχετικές απαντήσεις. 

Άρθρο 3 
Ορισµοί - Έννοµες Συνέπειες των ηλεκτρονικών υπογραφών 

Για την εφαρµογή του παρόντος προεδρικού διατάγµατος ισχύουν οι ορισµοί του 
άρθρου 2 του Π.∆. 150/2001, για δε τις έννοµες συνέπειες τα οριζόµενα στο άρθρο 3 
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του ίδιου Π.∆. 
Άρθρο 4 

Πάροχοι υπηρεσιών πιστοποίησης 
Οι διατάξεις του Π.∆. 150/2001 για την πρόσβαση στην αγορά, τις αρχές της εσω-

τερικής αγοράς, τους παρόχους πιστοποίησης, την ευθύνη τους, την προστασία δεδο-
µένων, τους όρους που ισχύουν για αναγνωρισµένα πιστοποιητικά, τη διασφάλιση α-
ξιοπιστίας της δηµιουργίας υπογραφής ισχύουν ανάλογα και κατά τη διακίνηση µηνυ-
µάτων µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος. 

Άρθρο 5 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος ∆ιατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 
Γ7/31043/31.03.03 Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ 

Χρήση επίσηµου λογαριασµού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
από τις µονάδες της δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

Προκειµένου η επίσηµη διοικητική και εκπαιδευτική πληροφορία να διακινείται τα-
χύτερα και ασφαλέστερα θεωρούµε ότι πρέπει να αξιοποιήσετε το ηλεκτρονικό ταχυ-
δροµείο (e-mail), το οποίο σας έχει διαθέσει το ΥΠΕΠΘ, στο πλαίσιο της παροχής υ-
πηρεσιών από το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο. 

Για να γίνει αυτό, πρέπει ο διευθυντής του σχολείου να παρακολουθεί καθηµερινά 
τη διακινούµενη αλληλογραφία µέσω του επίσηµου λογαριασµού ηλεκτρονικού ταχυ-
δροµείου του σχολείου. Ο διευθυντής, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία ανά-
θεσης εξωδιδακτικών εργασιών, µπορεί να ορίσει ένα µέλος του συλλόγου των καθη-
γητών, ως αντικαταστάτη του, όχι κατ’ ανάγκη των κλάδων ΠΕ19, ΠΕ20, ο οποίος εί-
ναι σε θέση να διαχειρίζεται ηλεκτρονική αλληλογραφία. 
 

Ν. 3230/2004 (Φ.Ε.Κ. 44 Α΄) 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 
Άρθρο 10 

Απλούστευση διαδικασίας εκδόσεως διοικητικών πράξεων 
8. Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. εφόσον διαθέτουν την 

απαραίτητη ηλεκτρονική υποδοµή οφείλουν να διακινούν µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
έγγραφα, των οποίων επιτρέπεται, κατά τις κείµενες διατάξεις η διακίνηση µε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, χωρίς ψηφιακή υπογραφή. 


