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2.2 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

2.2.1 Δημιουργία Διαδικτυακου Συμβολαίου 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Έχουνε νομική ισχύ τα διαδικτυακά συμβόλαια; Πώς δημιουργείται η σύμβαση;  
 
Σε κάθε περίπτωση,  επιβάλλεται να δημιουργηθούν κάποιες διαδικασίες για τη 
δημιουργία διαδικτυακού συμβολαίου οι οποίες συμπεριλαμβάνουν  νέους τρόπους 
επικοινωνίας, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το διαδίκτυο κτλ. Ωστόσο, η δομή 
πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη προκειμένου να διαμορφωθεί ένα αποτελεσματικό και 
έγκυρο ηλεκτρονικό συμβόλαιο. 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Όλες οι επιχειρηματικές συμφωνίες πρέπει να οριστικοποιηθούν και να επικυρωθούν με 
συμβόλαιο. Τα ηλεκτρονικά συμβόλαια γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς, 
δημιουργώντας έναν νέο τρόπο σύναψης συμβάσεων. Η ακίνητη περιουσία είναι ένας 
από τους τομείς όπου οι ηλεκτρονικές συμβάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 
 
Τα ηλεκτρονικά συμβόλαια μπορούν να έχουν πολλές μορφές και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους. Ένα τυπικό παράδειγμα ηλεκτρονικού 
συμβολαίου είναι όταν  στέλνετε email σε έναν πελάτη σας ή σε έναν συνεργάτη και σας 
στέλνει πίσω ένα email με την ηλεκτρονική του υπογραφή, γεγονός που υποδεικνύει 
αποδοχή. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ιστοσελίδα για τη δημιουργία, 
τη διανομή, την υπογραφή, τη διαχείριση και την αποθήκευση ηλεκτρονικών 
συμβολαίων. (βλέπε σημείο 2.2.2). 
  
Όσον αφορά τον τομέα ακίνητης  περιουσίας, τα ηλεκτρονικά συμβόλαια έχουν 
αποκτήσει δημοτικότητα. Είναι ένας εύκολος, γρήγορος και αξιόπιστος τρόπος για να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ενοικίασης/πώλησης ιδιοκτησίας 
ακινήτων, αποτρέποντας τις συνηθισμένες καθυστερήσεις και προκλήσεις της γραπτής 
διαδικασίας. 
 
Στον τομέα ακίνητης  περιουσίας, τα ηλεκτρονικά συμβόλαια θεωρούνται απαραίτητα 
για την πλήρη ψηφιοποίηση της βιομηχανίας. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό το 
συμβόλαιο να συντάσσεται προσεκτικά και να ακολουθείται κατά γράμμα ο νόμος και οι 
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κανονισμοί της χώρας. 
 
Πώς να δημιουργήσετε το ηλεκτρονικό συμβόλαιο; 
 
Το περιεχόμενο ενός ηλεκτρονικού συμβολαίου δεν διαφέρει σημαντικά από μια 
συμφωνία που συντάσσεται γραπτώς. Μπορείτε να συμβουλευθείτε προηγούμενα 
συμβόλαια, να τα πληκτρολογήσετε στον υπολογιστή σας και να τα διανείμετε 
ηλεκτρονικά στους πελάτες και τους συνεργάτες σας. Επιπλέον, υπάρχει διαθέσιμο ένα 
ευρύ φάσμα πλατφορμών για τη στήριξη της δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού 
συμβολαίου (βλέπε σημείο 2.2.2). 
 
Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους νόμους και τους 
κανονισμούς της χώρας σας. Σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο 
δικηγόρο επιχειρήσεων για να σας καθοδηγήσει σε όλη τη διαδικασία. Γενικά, όπως  
προαναφέρθηκε οι αρχές του νόμου ισχύουν τόσο για τα παραδοσιακά συμβόλαια όσο 
και για τα ηλεκτρονικά συμβόλαια. Ένα  ηλεκτρονικό συμβόλαιο με ηλεκτρονική 
υπογραφή είναι εξίσου έγκυρο όσο και το παραδοσιακό συμβόλαιο. Συνήθως, και στις 
δύο περιπτώσεις ισχύουν οι ίδιες βασικές απαιτήσεις μιας νομικής συμφωνίας: 
προσφορά, αποδοχή, εξέταση, ικανότητα, κ.λπ. 

 ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Μικρές ενέργειες που μπορούν να επιφέρουν άμεση δράση χωρίς επένδυση 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

Απαιτούνται μερικές μέρες για να ετοιμάσεις το συμβόλαιο.  
Το κόστος του δικηγόρου διαφοροποιείται ανάλογα με τη χώρα και το νομικό σύστημα.  

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

 
Πλεονεκτήματα: 
 

• Τα ηλεκτρονικά συμβόλαια είναι μια χρήσιμη και κατάλληλη λύση για τη 
βιομηχανία ακινήτων. Πιο συγκεκριμένα, είναι βολικά για μελλοντικούς πελάτες 
που βρίσκονται στο εξωτερικό ή στην περίπτωση όπου οι πελάτες έχουν υψηλό 
κύκλο εργασιών. 

• Επιπλέον, είναι γρήγορα και αποτελεσματικά σε σύγκριση με τις συνηθισμένες 
καθυστερήσεις και προκλήσεις της γραπτής διαδικασίας. 
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Μειονεκτήματα: 
 

• Ορισμένοι πελάτες ενδέχεται να βλέπουν τα ηλεκτρονικά συμβόλαια με 
καχυποψία και  να μην είναι πρόθυμοι να υπογράψουν ένα έγγραφο 
ηλεκτρονικά.   

• Πρέπει να είστε σίγουροι ότι ακολουθείτε όλους τους νόμους και κανονισμούς της 
χώρας, έτσι ώστε το συμβόλαιο να έχει νομική ισχύ . 

 

ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

Όταν δημιουργήσετε το πρώτο ηλεκτρονικό συμβόλαιο, θα μάθετε πώς να 
συμμορφώνεστε με ορισμένες διατυπώσεις και θα έχετε βρει το καταλληλότερο τρόπο 
για να διαχειριστείτε τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιώντας  την τεχνογνωσία σας, σε 
μελλοντικές συμφωνίες. Αυτό θα σώσει την επιχείρησή σας πολύτιμο χρόνο και πόρους. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 

Μέτριες 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Προηγμένες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Αναπτυγμένο 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  

https://legal.thomsonreuters.com/en/insights/learn/electronic-contracts-
and-signatures 
(2018, Οκτώβριος 29).Όταν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τα κείμενα 
δεσμεύουν συμβόλαια ακίνητης περιουσίας. Ανακτήθηκε από 
https://www.cresinsurance.com/real-estate-electronic-client-
communication/ 
(n.d.). Τι είναι ένα ηλεκτρονικό συμβόλαιο; Ανακτήθηκε από 
https://www.inbrief.co.uk/contract-law/electronic-contracts/  
(2018, Οκτώβριος  29). Όταν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τα κείμενα 
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δεσμεύουν συμβόλαια ακίνητης περιουσίας. Ανακτήθηκε από 
https://www.cresinsurance.com/real-estate-electronic-client-
communication/ 
(n.d.). Τύποι Συμβολαίων Ακίνητης Περιουσίας: Όλα Όσα Χρειάζεται Να 
Ξέρεις. Ανακτήθηκε από 
 https://www.upcounsel.com/types-of-real-estate-contracts 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

https://blog.ipleaders.in/all-that-you-should-know-about-e-contracts/ 
https://www.lawteacher.net/free-law-essays/contract-law/electronic-
contracts.php 
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Δεν υπάρχουν 
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2.2.2 Διαδικτυακό λογισμικό διαχείρισης συμβολαίων(συμβάσεων) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ενώ τα ηλεκτρονικά συμβόλαια  εφαρμόζονται ολοένα και πιο πολύ, κυρίως για 
ηλεκτρονικές συναλλαγές, η εγκυρότητα και η αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών 
προσφορών καθώς και η αποδοχής μερικές φορές  θεωρείται θέμα προς συζήτηση. 
Προκειμένου να ξεπεραστούν τυχόν εμπόδια, υπάρχουν αρκετά εργαλεία διαθέσιμα 
που αλλάζουν την έννοια και το δημιουργία ηλεκτρονικών συμβολαίων και μπορούν να 
συμβάλουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Εξακολουθεί να προκαλεί έκπληξη το πόσες επιχειρήσεις διαχειρίζονται τις νομικές 
διαδικασίες τους με αδέξιο τρόπο συνδυάζοντας το  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τη 
χρήση έντυπων εγγράφων. Ωστόσο, η ψηφιοποίηση των συμβολαίων μπορεί να είναι 
μια δύσκολη διαδικασία, ειδικά αν δεν είστε εξοικειωμένος με την  τεχνολογία 
πληροφοριών. Ευτυχώς, μπορείτε να βρείτε διαθέσιμο ένα ευρύ φάσμα ιστοτόπων που 
μπορούν να σας βοηθήσουν στη σύναψη του συμβολαίου, τη συγκέντρωση υπογραφών 
και την αποθήκευση τους. Είναι ασφαλέστερο, ευκολότερο και ταχύτερο να 
δημιουργείτε, να παρακολουθείτε, να διατηρείτε ασφαλή πρόσβαση, να διαχειρίζεστε 
ταυτότητες, να επαληθεύετε συναλλαγές και να προστατεύετε τα στοιχεία μέσω μιας 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Αυτό θα δημιουργήσει μια αίσθηση ασφάλειας και 
αξιοπιστίας στον πελάτη σας.  
 
Ένα λογισμικό διαχείρισης συμβολαίων συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία των 
ενδιαφερόμενων μερών και τα συμβόλαια που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις σε 
ένα έμπιστο μέσο. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τις αλλαγές και τις 
προηγούμενες εκδόσεις, από την έναρξη του συμβολαίου έως και την υπογραφή. Αυτές 
οι πλατφόρμες παρέχουν επίσης αναλυτικές αναφορές και, ειδοποιήσεις με μια ποικιλία 
χαρακτηριστικών. 
 
Μερικά παραδείγματα τέτοιων πλατφορμών είναι: 
 
ContractWorks 

https://www.contractworks.com/
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Conga 
ContracRoom 
Concord 
Onit Contract Management  
 
Για να βρείτε την καταλληλότερη ιστοσελίδα για την επιχείρησή σας, θα πρέπει να 
καθορίσετε τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τους πόρους σας. Στη συνέχεια, 
περιηγηθείτε μέσω των προαναφερθέντων ιστοτόπων (ή ψάξτε για κάτι που σας 
ταιριάζει καλύτερα) και αποφασίστε ποιο από αυτά λειτουργεί καλύτερα για την 
επιχείρησή σας. Πολλές από αυτές τις πλατφόρμες παρέχουν μια δωρεάν δοκιμαστική 
εκδοχή, που μπορεί να σας βοηθήσει να αποφασίσετε χωρίς να πληρώσετε συνδρομή. 
 
Πιθανότατα να έχετε ηλικιωμένους  πελάτες των οποίων τα συμβόλαια και οι συμφωνίες 
που έχετε, θέλετε να τα μεταφερθούν ηλεκτρονικά. Θα ήταν καλό, πρώτα να συζητήσετε 
μαζί τους σχετικά με τη διαδικασία και τους λόγους για τους οποίους  επιλέξατε να 
χρησιμοποιήσετε μια ιστοσελίδα για τη διαχείριση των συμβολαίων  της επιχείρησή σας. 

 ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Ενέργειες που έχουν προετοιμασία και απαιτούν επένδυση. 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Δημιουργία ηλεκτρονικών συμβολαίων 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

Απαιτείται ορισμένος χρόνος για την έρευνα και την απόφαση της ιστοσελίδα που είναι 
η πλέον  πιο κατάλληλη για εσάς και την επιχείρησή σας.  
Όσον αφορά το κόστος, ποικίλλει ανάλογα με τη πλατφόρμα που επιλέγετε. 
 Ίσως χρειαστεί να πληρώσετε ανά συμβόλαιο ή μια σταθερή συνδρομή  κάθε μήνα. 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Πλεονεκτήματα: 
 

• Είναι ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος για να δημιουργήσετε, να 
παρακολουθήσετε, να διανέμετε και να διατηρήσετε ένα συμβόλαιο  

• Δίνει μια αίσθηση εγκυρότητας και ασφάλειας 

• Μπορείτε να διαχειριστείτε πιο εύκολα τις συναλλαγές 

https://conga.com/
https://www.contractroom.com/
https://www.concordnow.com/
https://www.onit.com/
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• Μπορείτε να αποφύγετε προβλήματα της παραδοσιακής διαχείρισης 
συμβολαίων, όπως λάθος καταχωρήσεις, απώλεια συμβολαίων  κ.λπ. 

 
Μειονεκτήματα: 
 

• Σχετικά υψηλό κόστος 

• Χρειάζεται βασική τεχνολογική γνώση 
 

ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

Η χρήση λογισμικού διαχείρισης συμβολαίων μπορεί να μειώσει σημαντικά το χρόνο και 
τους πόρους που δαπανώνται. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 

Μέτριες  

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Προηγμένες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Αναπτυγμένο 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  

David. (2019, Φεβρουάριος 24). 5  Ψηφιακές πλατφόρμες συμβολαίων που σας 
εξοικονομήσουν χρόνο - Ιστολόγιο ακίνητης περιουσίας: Απλοποίηση συναλλαγών 
μίσθωσης. Ανακτήθηκε από https://realestatedoc.co/blog/5-digital-contract-platforms-
that-saves-you-time/  
 
Marvin, R., Contrata, K., Marvin, R., Marvin, R., Contrata, K., & Contrata, K. (2018, 
Άυγουστος 28). Καλύτερο λογισμικό διαχείρισης συμβολαίων για το 2019. Ανακτήθηκε 
από https://www.pcmag.com/roundup/336696/the-best-contract-management-
software 
 
(2018, Οκτώβριος 16). Η αυξανόμενη τάση των ψηφιακών εργαλείων υπογραφής για 
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ακίνητα. Ανακτήθηκε από https://www.hondros.com/resources/blog/digital-signature-
tools-real-estate/ 
 
McDonald, S. (2019, Φεβρουάριος 7). Πώς να προετοιμάσετε συμβόλαια ακινήτων 
ψηφιακά. Ανακτήθηκε από https://blog.spark.re/preparing-real-esate-contracts-digital-
a787d55909d9 
 
(n.d.). Προτεινόμενες αλλαγές για να λειτουργήσει να επιτρέψει η σφραγίδα καθήκον 
στα ηλεκτρονικά συμβόλαια για ακίνητα – Ακίνητα και Κατασκευές – Σιγκαπούρη.  
Ανακτήθηκε από  http://www.mondaq.com/x/727428/real estate/Proposed Changes To 
Act To Enable Stamp Duty On Electronic Contracts For Real Estate 
 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

https://www.coursesforsuccess.com/products/certificate-in-contract-
management-online-course  
https://www.calliduscloud.com/contract-lifecycle-management-
clm/cp/online-contract-management  
 
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Δεν υπάρχουν 

 

2.2.3 Διαδικτυακές υπογραφές και ψηφιακές υπογραφές 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το κλείσιμο και η υπογραφή μιας συμφωνίας  ακινήτου  είναι πολύ συναρπαστική για 
ένα νέο κτηματομεσίτη. Η υπογραφή καθιστά το γεγονός επίσημο και σύντομα θα έχει 
την προμήθεια του! Τι γίνεται όμως με τις ψηφιακές υπογραφές; 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ 
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Η υπογραφή είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας  
συμβολαίων. Όταν πρόκειται για ηλεκτρονικά συμβόλαια, υπάρχουν 
πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να υπογράψετε ένα 
ηλεκτρονικό έγγραφο. 
Μερικοί από αυτούς είναι: 

• πληκτρολογώντας το όνομα σας στο σημείο της υπογραφής 

• τοποθετώντας μια σαρωμένη έκδοση της υπογραφής σας 

• Κάνοντας κλικ στο κουμπί “αποδοχή” 

• Ή χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση 
 
Δεν είναι όλοι οι μέθοδοι εξίσου αξιόπιστοι και ασφαλείς. Για παράδειγμα, η 
πληκτρολόγηση του ονόματος κάποιου στη περιοχή υπογραφής και η σάρωση 
υπογραφής σε χαρτί είναι αρκετά αναξιόπιστοι, αν και είναι και έχουν και οι δύο τρόποι 
νομική ισχύ. 
 
Ένας  ασφαλής τρόπος υπογραφής είναι οι ψηφιακές υπογραφές. Είναι πιο αξιόπιστες 
καθώς χρησιμοποιείται ψηφιακή αναγνώριση για την εξακρίβωση της ταυτότητας. Στη 
συνέχεια, η υπογραφή εισάγεται ηλεκτρονικά μέσω κρυπτογράφησης. Για να 
δημιουργήσετε μια ψηφιακή υπογραφή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα  
πολλά διαθέσιμα λογισμικά, όπως DocuSign, SignNow, HelloSign, dotloop  τα οποία 
μπορούν και κάνουν τη διαδικασία εύκολη και ασφαλή αποτρέποντας την απάτη. 
 
Τέτοια λογισμικά επιτρέπουν στο κτηματομεσίτη να στείλει το συμβόλαιο σε έναν 
πελάτη μέσω email, επισημαίνοντας τα σημεία που μπορούν να υπογράφουν 
χρησιμοποιώντας το λογισμικό. Συνήθως, αυτές οι υπηρεσίες απαιτούν πρόσβαση μέσω 
κωδικού PIN που είναι ενσωματωμένοι στο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
Συνιστάται, πριν αποφασίσετε, να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τα 
διαδικτυακά σχόλια από προηγούμενους χρήστες. Αυτό θα σας βοηθήσει να διαλέξετε 
ένα λογισμικό που είναι αξιόπιστο και να διασφαλίσετε ότι τα έγγραφά σας είναι 
ασφαλείς. 
 
Τέλος, θα πρέπει να ενημερώσετε τους πελάτες σας, για τα ηλεκτρονικά εργαλεία που 
χρησιμοποιείτε και τι σημαίνει ηλεκτρονική υπογραφή. Είναι σημαντικό να έχουν μια 
σαφή εικόνα και να συμφωνούν να δεσμευτούν. 
 

 ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

https://www.docusign.com/
http://www.signnow.com/
https://www.hellosign.com/
https://www.dotloop.com/documents-esign/:
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Ενέργειες που έχουν προετοιμασία και απαιτούν επένδυση. 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Δημιουργία ηλεκτρονικών συμβολαίων  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

Θα ξοδέψετε λίγο χρόνο για να ερευνήσετε ποιο είναι το καταλληλότερο λογισμικό για 
εσάς.  
Η εφαρμογή του είναι άμεση.  
Το κόστος ποικίλλει, ανάλογα με το λογισμικό που θα χρησιμοποιήσετε. Θα κοστίσει 
περίπου μεταξύ 30$ και 40$ /μήνα. 
 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Πλεονεκτήματα: 

• Γρήγορο  

• Νομική ισχύ 

• Εξοικονόμηση χρόνο και πόρους 

• Ασφαλές 
 

Μειονεκτήματα:  

• Οι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι καχύποπτοι απέναντι στις ψηφιακές 
υπογραφές, κυρίως οι ηλικιωμένοι πελάτες που δεν είναι εξοικειωμένοι με την 
τεχνολογία. Επομένως, είναι πιθανό να σας ζητήσουν να υπογράψουν σε χαρτί ή 
ακόμα και να αποσύρουν την προσφορά τους. 

• Ανάλογα με τον τύπο της ηλεκτρονικής υπογραφής που χρησιμοποιείτε, μερικοί 
μπορεί να είναι πιο ευάλωτοι σε απάτες από άλλους. 

 

ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

Η εφαρμογή ηλεκτρονικών υπογραφών μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να 
εξοικονομήσει πόρους, χρόνο και ενέργεια. Επιπλέον, μπορεί να βελτιώσει την εικόνα 
της επωνυμίας σας ως αξιόπιστη και ψηφιοποιημένη επιχείρηση και έτσι να διευρύνει 
την πελατεία σας. 
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ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 

Μέτριες 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Προηγμένες  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Αναπτυγμένο 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Η αυξανόμενη τάση των ψηφιακών εργαλείων υπογραφής για ακίνητα. (2018, 
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