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Καλλιθέα Αττικής, 3 Σεπτεμβρίου 2020  

Διευκρινίσεις αναφορικά με τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής 

Ερώτημα: 

«…Απόσπασμα της σχετικής ΠΝΠ: 

 «Άρθρο τριακοστό πρώτο-Νομική ισχύς ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων 

1. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που εκδίδονται από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, είτε 

υπογράφονται με την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου τους, είτε 

τίθεται σε αυτά η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα της περ. 27 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 

910/2014, όπου η τελευταία απαιτείται. Στα ως άνω έγγραφα η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή 

του νόμιμου εκπροσώπου και η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα επέχουν θέση ιδιόχειρης 

υπογραφής και πρωτότυπης σφραγίδας αντίστοιχα. 

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος ή τα μέρη ορίζουν ότι απαιτείται η ιδιόχειρη υπογραφή 

σε κάθε φύλλο ή σελίδα του εγγράφου, αρκεί η θέση της ηλεκτρονικής υπογραφής ή της 

ηλεκτρονικής σφραγίδας στην αρχή ή στο τέλος του ηλεκτρονικού εγγράφου. 

3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στις 

περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, αρκεί, 

κατά περίπτωση, η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του 

ενδιαφερομένου, εφόσον το έγγραφο διακινείται ηλεκτρονικά.». 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 «εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή» είναι η προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή που δημιουργείται από εγκεκριμένη διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής 

υπογραφής και η οποία βασίζεται σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής. 

Παρακαλούμε διευκρινίστε μας εάν είναι αποδεκτή από μεριά σας για την διαδικασία του 

διαγωνισμού ή/και μέρος αυτής  προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπογραφή του κ. 

[νομίμου εκπροσώπου].  

Πιο συγκεκριμένα, στο σημείο που βρισκόμαστε εάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για την 

παραλαβή των στοιχείων u/w  

1)       Συμφωνία εμπιστευτικότητας  

2)       Εξουσιοδότηση προς (…..) για παραλαβή/κατάθεση στοιχείων/φακέλων  

Όσο και για την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής στα σχετικά έγγραφα 

3)       Αίτηση συμμετοχής  

4)       Υπεύθυνη Δήλωση 
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5)       ΕΕΕΣ» 

 

Απάντηση: 

1. Στο άρθρο τριακοστό πρώτο της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

ορίστηκε ότι: 1. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που εκδίδονται από νομικό πρόσωπο ή νομική 

οντότητα, είτε υπογράφονται με την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του νόμιμου 

εκπροσώπου τους, είτε τίθεται σε αυτά η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα της περ. 27 

του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014, όπου η τελευταία απαιτείται. Στα ως άνω 

έγγραφα η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και η εγκεκριμένη 

ηλεκτρονική σφραγίδα επέχουν θέση ιδιόχειρης υπογραφής και πρωτότυπης σφραγίδας 

αντίστοιχα. 2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος ή τα μέρη ορίζουν ότι απαιτείται η 

ιδιόχειρη υπογραφή σε κάθε φύλλο ή σελίδα του εγγράφου, αρκεί η θέση της ηλεκτρονικής 

υπογραφής ή της ηλεκτρονικής σφραγίδας στην αρχή ή στο τέλος του ηλεκτρονικού 

εγγράφου. 3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 προστίθεται εδάφιο ως 

εξής: «Στις περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 

ενδιαφερομένου, αρκεί, κατά περίπτωση, η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή η 

εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του ενδιαφερομένου, εφόσον το έγγραφο διακινείται 

ηλεκτρονικά». 

2. Ωστόσο, η ηλεκτρονική υπογραφή μπορεί να γίνει δεκτή μόνον εφόσον το έγγραφο 

διακινείται ψηφιακά. Ειδάλλως, δεν μπορεί να επαληθευτεί η γνησιότητά της. Το ως άνω 

άρθρο της ΠΝΠ δεν εισάγει εξαίρεση ως προς την ανωτέρω παραδοχή.  

3. Εν προκειμένω, ο Διαγωνισμός δεν διενεργείται ηλεκτρονικά αλλά έγχαρτα. Συνεπώς, δεν 

υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου του κύρους της ηλεκτρονικής υπογραφής και οι 

Διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα έγγραφα υπογεγραμμένα 

ιδιοχείρως.  

4. Κατ’ εξαίρεση προς τα ανωτέρω, όπως αναφέρεται και στην Διακήρυξη (Όρος B. 3.1.7), 

δεκτές γίνονται Υπεύθυνες Δηλώσεις που έχουν εκδοθεί μέσω της Ενιαίας Πύλης Δημόσιας 

Διοίκησης (gov.gr), ψηφιακά υπογεγραμμένες («σύμφωνα με το άρθρο εικοστό έβδομο της 

από 20.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 68/2020), η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986 μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, 

μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi»). 

Για την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. 

---------------------------------------------ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ-------------------------------------------- 


