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Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 ΠΡΟΣ : Την Προϊσταμένη της Γενικής            
             Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής 
             Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.)           

10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Αικατερίνη Μπάκα
Τηλέφωνο : 210-3222516
Fax : 210-3230829
Url : www.aade.gr

ΘΕΜΑ:  «Περί  της  υποχρέωσης  ή  μη των  Δ.Ο.Υ.  να  κάνουν  αποδεκτά  έγγραφα πολιτών,  που
φέρουν την ψηφιακή υπογραφή αυτών».

1. Σχετικά με το παραπάνω σε περίληψη θέμα, σας γνωρίζουμε ότι:
          α)  Πολίτες, για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους στις Δ.Ο.Υ. προσκομίζουν, σε  έντυπη
μορφή,  έγγραφα  (εξουσιοδοτήσεις,  υπεύθυνες  δηλώσεις  και  αιτήσεις),  τα  οποία  έχουν
υπογραφεί ψηφιακά από τους ενδιαφερομένους.
           β) Για το συγκεκριμένο θέμα  υποβλήθηκαν, τηλεφωνικά, στο Τμήμα Δ’ – Υποθέσεων
Πολιτών  της  Διεύθυνσης  Οργάνωσης,  ερωτήματα  από  υπαλλήλους  Δ.Ο.Υ.  και  από
ενδιαφερόμενους πολίτες, που αφορούν στην υποχρέωση ή μη των Δ.Ο.Υ. να κάνουν αποδεκτά
τα ως άνω έγγραφα, γι’ αυτό το ως άνω Τμήμα, με το από 11.10.2019 μήνυμά του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου έθεσε προς την αρμόδια Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης συγκεκριμένα ερωτήματα και ζήτησε την παροχή των απαραίτητων
οδηγιών προς αντιμετώπιση του θέματος. 
2.  Η  αρμόδια  Ομάδα  Υποστήριξης  Συστήματος  PKI της  ως  άνω  Διεύθυνσης  Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης,  με  το  από  11.10.2019  ηλεκτρονικό  μήνυμά  της,  το  οποίο  σας  στέλνουμε,
συνημμένα, με το παρόν, μαζί με το μήνυμα του Τμήματος Δ’, διευκρίνισε, μεταξύ άλλων, ότι:

α) Η ψηφιακή υπογραφή έχει ισχύ μόνο στο ηλεκτρονικό έγγραφο και όχι στο έντυπο
έγγραφο,  δεδομένου ότι  μόνο σε ηλεκτρονικά έγγραφα μπορεί να επαληθευτεί η εγκυρότητά
της, γιατί  αν εκτυπωθεί ένα ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο, τότε:

αα)  δεν  διακρίνεται  αν  πρόκειται  για  ψηφιακή υπογραφή (και  επομένως επέχει  θέση
ιδιόχειρης υπογραφής) ή για απλή ηλεκτρονική υπογραφή, 
ββ) δεν μπορεί να ελεγχθεί αν έχει ακυρωθεί το ψηφιακό πιστοποιητικό του χρήστη, 
γγ) δεν μπορεί να ελεγχθεί ποια είναι η Αρχή Πιστοποίησης που εξέδωσε το πιστοποιητικό
και
δδ)  δεν  μπορεί  να  αποδειχθεί  η  μονοσήμαντη  σύνδεση με  τον  υπογράφοντα,  ούτε  ο
καθορισμός  της  ταυτότητάς  του  διότι  μπορεί  εύκολα  ή  όποια  "εικόνα  ψηφιακής
υπογραφής" να αντιγραφεί σε οποιοδήποτε έγγραφο.
β) Όσον αφορά στα χειρόγραφα έγγραφα, όπως η εξουσιοδότηση, απαιτείται ιδιόχειρη

υπογραφή και βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), σύμφωνα με τις οποίες «Η βεβαίωση του γνησίου της
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 υπογραφής  του ενδιαφερομένου γίνεται,  από οποιαδήποτε  διοικητική αρχή ή  από  τα  Κ.Ε.Π.,
βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3. …».  

γ)  Για  τις  περιπτώσεις,  κατά  τις  οποίες  παραλαμβάνεται,  ηλεκτρονικά,  από  δημόσιες
υπηρεσίες, ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό έγγραφο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή
πληροφοριακού συστήματος,  απαιτείται  έλεγχος  εγκυρότητας  της  ψηφιακής υπογραφής που
φέρει  αυτό,  από  τον  εξουσιοδοτημένο  υπάλληλο  της  εκάστοτε  υπηρεσίας,  σύμφωνα  με  τις
αναλυτικές οδηγίες για τον έλεγχο εγκυρότητας ψηφιακών υπογραφών, που διατίθενται  στην
ιστοσελίδα της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ): www  .  aped  .  gov  .  gr  .

Επισημαίνεται, ότι για τον έλεγχο εγκυρότητας ψηφιακής υπογραφής, που έχει χορηγηθεί
από εγκεκριμένο πάροχο, ο οποίος περιλαμβάνεται στη λίστα με τους εγκεκριμένους παρόχους
της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  απαιτούνται  συγκεκριμένες  ρυθμίσεις  και  εγκατάσταση  λογισμικού
στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κατά τα προαναφερθέντα.
3. Ύστερα από τα παραπάνω και δεδομένου ότι αυξάνεται ο αριθμός των πολιτών που αποκτούν
ψηφιακή υπογραφή και κάνουν χρήση αυτής,  θέτουμε υπόψη σας το συγκεκριμένο θέμα και
παρακαλούμε  για  τις  δικές  σας,  λόγω  αρμοδιότητας,  περαιτέρω  απαραίτητες  σχετικές
ενέργειες, για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων πολιτών, την αποφυγή προστριβών
αυτών με τους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. και κυρίως των Περιφερειακών Υπηρεσιών αυτής, καθώς
και για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου. 

                                                                                      Με εντολή Διοικητή της 
                                                                         Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
                                                                      Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
                                                                       Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης

                                                                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Συνημμένα: Τα αναφερθέντα στο κείμενο μηνύματα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων της Α.Α.Δ.Ε. (πλην των αναφερόμενων για ενέργεια
και στην εσωτερική διανομή)
2. Αποδέκτες Πινάκων Α’, Β’, Γ’ & Δ’ του Πίνακα Διανομής
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
2. Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
3. Διεύθυνση Οργάνωσης (Δ.ΟΡΓ.) – Τμήματα Δ’, Α’, Β’ & Γ’ 
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