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Αναγνωρισμένων Ψηφιακών 
Υπογραφών

Επένδυση 3M



Ψηφιακή Υπογραφή 

• Νομική Ισχύ ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή 
(Άρθρο 25 παρ. 2 EK 910/2014)

• Απομακρυσμένες συναλλαγές με υψηλό επίπεδο διασφάλισης
• Ταχύτητα στις συναλλαγές



Ψηφιακή vs Ιδιόχειρη Υπογραφή

Έχει την ίδια νομική ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή με 
μεγαλύτερη όμως ασφάλεια γιατί:

Είναι αδύνατον να 
πλαστογραφηθεί

Είναι μοναδική/
διαφορετική για 
κάθε έγγραφο

Μετά την ψηφιακή υπογραφή 
οποιαδήποτε τροποποίηση στο 

έγγραφο γίνεται αντιληπτή



• Στην ανταλλαγή των εγγράφων
(ταχυδρομικά και έξοδα κούριερ)

• Στις διαδικασίες πιστοποίησης υπογραφής 

(επικυρώσεις εγγράφων)

• Ελαχιστοποίηση κόστους εκτυπώσεων 
(χαρτί, μελάνι, πολλαπλές φωτοτυπίες, μεταφορικά, 
εργαζόμενοι) 

• Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος
• Καμία ανάγκη για «φυσική» αρχειοθέτηση

Μείωση κόστους

DIGISTATS

Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ η ευρεία υιοθέτηση της χρήσης της 
ψηφιακής υπογραφής από τον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα θα 
οδηγήσει σε εξοικονόμηση 380 εκατ. ευρώ ετησίως.
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• Ανεξάρτητα από τη γεωγραφική απόσταση, η 
ψηφιακή υπογραφή εξοικονομεί χρόνο σε σχέση 
με τη hard copy ανταλλαγή εγγράφων

• Απελευθέρωση του ανθρώπινου δυναμικού για 
την πιο ποιοτική αξιοποίηση των ωρών εργασίας

• Δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των 
εμπλεκομένων σε μία συναλλαγή (π.χ. σύμβαση, 
αιτήσεις σε τράπεζες)

Εξοικονόμηση χρόνου
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Τα ηλεκτρονικά έγγραφα μπορούν να υπογραφούν 
χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία στο γραφείο.

• Laptop
• Desktop (Η/Υ δημόσια χρήσης)
• Tablet
• Smart Phone

Άρα η υπογραφή μπορεί να γίνει 
οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

Ευκολία στη χρήση
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1. Με το Ιδιωτικό Κλειδί (Private Key) ο αποστολέας

• κρυπτογραφεί το μήνυμα (τη σύντμηση του εγγράφου)
• πιστοποιεί την ταυτότητά του στον παραλήπτη

2. Με το Δημόσιο Κλειδί (Public Key) ο παραλήπτης

• επαληθεύσει ότι το αρχείο είναι αυτό ακριβώς που έστειλε ο 
αποστολέας.

Πώς δημιουργείται η ψηφιακή υπογραφή

Private Key Public Key



Χρήσεις

• Τράπεζες 
Αιτήσεις Πιστωτικών Καρτών, Δανείων κ.α.

• Κλάδος Υγείας
Συνταγές ~400.000 καθημερινά

• Διαγωνισμοί Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα
• Δήμοι

• Δημοτικές κλήσεις
• Σχέση πολιτών με το Δημόσιο

Πιστοποιητικά, οικοδομικές άδειες, κτηματολογικά, κ.α.

• Ιδιωτικός τομέας
• Συμβάσεις μεταξύ προμηθευτών
• Εντολές Αγοράς
• Αιτήματα και Έγκριση Εξοδολόγιου
• Όποιες διαδικασίες απαιτούν νομική ισχύ



Λύσεις BYTE



Αναγνωρισμένο Ψηφιακό Πιστοποιητικό

• Token-Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής 

• Remote Signing με χρήση απομακρυσμένης ΑΔΔΥ

Τα συστατικά στοιχεία των 
Αναγνωρισμένων Ψηφιακών Υπογραφών



Το πρόβλημα

Κάθε οργανισμός έχει να αντιμετωπίσει καθημερινά:

• Χιλιάδες έγγραφα για διαχείριση και αρχειοθέτηση με νομική ισχύ
• Αιτήματα για άμεση εξυπηρέτηση
• Τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείων καταγραφής



DGSign – Η λύση

• Πλατφόρμα Συλλογής Υπογραφών
• Αυτόματη Επιβεβαίωση Υπογραφών
• Χρήση από έξυπνες συσκευές



DGSign – Αυτοματοποίηση Διαδικασιών

• Δυναμικές ροές και εγκρίσεις εγγράφων
• Τήρηση αριθμών πρωτοκόλλου/μητρώου
• Ενημερώσεις μέσω email/SMS για εκκρεμής εργασίες
• Ψηφιακή υπογραφή εγγράφων
• Τήρηση αρχείου



DGSign – Βελτιστοποίηση Κόστους

• Βελτίωση αποδοτικότητας εργαζομένων
• Ελαχιστοποίηση κόστους λειτουργίας και συντήρησης
• 100% ψηφιακή πλατφόρμα χωρίς έντυπες διαδικασίες 
• Υποστήριξη Cloud και On Premise εγκατάστασης



DGSign – Σύγχρονο Περιβάλλον Εργασίας 

• Πλήρης πρόσβασή από κάθε συσκευή, κάθε στιγμή
• Σύγχρονη εμφάνιση 
• Υποστήριξη OAuth
• Καταγραφή ενεργειών για εύκολο έλεγχο
• Προηγμένος μηχανισμός αναζήτησης



DGSign – Επεκτασιμότητα

• Δυνατότητα επέκτασης της 
λειτουργικότητας μέσω 
προσθέτων (add-ons)

• Δυνατότητα προσαρμογής 
διεπαφής χρήστη (Branding)



Case Study: Banks

Οι τράπεζες ως Αρχές Εγγραφής

Πιστοποιητικά Μιας Χρήσης

Ενσωμάτωση με το Web Banking 
και Core Banking Συστήματα



Διαδικασία Υπογραφής Δανείου

Ο χρήστης 
εισέρχεται στο 
Web Banking

Αιτείται δάνειο 
ορίζοντας το 

ύψος του 
δανείου

Η τράπεζα 
διενεργεί 

πιστοληπτικό 
έλεγχο 

αυτοματοποιημ
ένα

Εφόσον ο 
έλεγχος είναι 

θετικός, 
συντάσσεται η 

σύμβαση

Ενημερώνεται ο 
χρήστης να 
εισέλθει εκ 

νέου στο Web 
Banking

Υπογράφει τη 
σύμβαση με 

πιστοποιητικό 
μιας χρήσης

Τα χρήματα 
εκταμιεύονται 

άμεσα στο 
λογαριασμό

Εκτιμώμενος Χρόνος εκταμίευσης: < 30 λεπτά



Επόμενα Βήματα

• Έκδοση με απομακρυσμένη 
ταυτοποίηση

• Οργανισμοί ως Identity 
Providers για την έκδοση 
ψηφιακών πιστοποιητικών

• Mobile First προσέγγιση
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“IBM POWER8-based processor systems and 
the latest POWER9 servers provide several key 

feature/function advantages that advance 

reliability and enable customers to lower Total 

Cost of Ownership (TCO) and achieve near-

immediate ROI.”

PowerVM has 0 reported 

security vulnerabilities

Availability Security
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Linux Distributions on Power Systems

Enterprise Support 

available from IBM

Full Enterprise Support

Community Supported distributions

Most emerging technologies and workloads are supported on POWER

SAP HANA
Big Data and 

Analytics
Solutions

Cloud
Computing

High 
Performance 
Computing 

and Elastic 
Storage

Redis

Linux Περιβάλλον Νέες τεχνολογίες



Ευχαριστούμε!


