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Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) 

Έχοντας υπόψη: 

α. Το Ν. 2867/2000 «Οργάνωση και Λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες 

∆ιατάξεις» (ΦΕΚ 273/Α/2000) και ιδίως τα άρθρα 3, παραγρ. 14, στοιχεία (κστ') και 

(κη΄). 

β. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 150/2001 «Προσαρµογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για 

ηλεκτρονικές υπογραφές» (ΦΕΚ 125/Α/2001), και ιδίως το άρθρο 4, παράγραφοι 5 

και 8. 

γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος 

του Κρατικού Προϋπολογισµού, αποφασίζει: 

Εκδίδει Κανονισµό Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής, ο 

οποίος έχει ως ακολούθως: 

Άρθρο 1 - Σκοπός και πεδίο εφαρµογής. 

Υπό την προϋπόθεση του άρθρου 3, παραγρ. 1 του παρόντος, ο Κανονισµός αυτός 

ρυθµίζει: 

− θέµατα σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής, 

− ειδικότερα ζητήµατα Αναγνωρισµένων Πιστοποιητικών. 

− την εποπτεία και τον έλεγχο των εγκατεστηµένων στην Ελλάδα Παροχών 

Υπηρεσιών Πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής, οι οποίοι εκδίδουν, 

Αναγνωρισµένα ή µη Πιστοποιητικά ή παρέχουν άλλες σχετικές µε την ηλεκτρονική 

υπογραφή υπηρεσίες πιστοποίησης. 

Άρθρο 2 - Ορισµοί. 

∆ήλωση Πρακτικής του Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης (Certification Practice 
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Statement): Έγγραφο του Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης, στο οποίο περιγράφεται 

αναλυτικά η πρακτική που ακολουθεί για την έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρονικής 

υπογραφής ή/και την παροχή άλλων Υπηρεσιών Πιστοποίησης, σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στο Παράρτηµα Ι του παρόντος. 

Λέξεις ή φράσεις, οι οποίες χρησιµοποιούνται στον παρόντα Κανονισµό, έχουν την 

έννοια η οποία τους αποδίδεται στο Προεδρικό ∆ιάταγµα 150/2001 ή, σε περίπτωση 

που δεν αναφέρονται σε αυτό, την έννοια η οποία τους αποδίδεται στο Ν. 2867/2000 ή 

σε περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό, στο σχετικό δευτερογενές δίκαιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 3 - Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης / Αναγνωρισµένα 
Πιστοποιητικά 

1. Η παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης οποιασδήποτε µορφής είναι ελεύθερη και δεν 

υπόκειται σε προηγούµενη άδεια ή έγκριση ή άλλο µέτρο ισοδυνάµου 

αποτελέσµατος. 

2. Κάθε Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης δύναται να εκδίδει Αναγνωρισµένα 

Πιστοποιητικά αποκλειστικά και µόνον εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι 

προϋποθέσεις: α) πληροί του όρους του Παραρτήµατος II του Π.∆. 150/2001, β) 
τηρεί κατά την έκδοση των εν λόγω πιστοποιητικών τους όρους του Παραρτήµατος 

Ι του ανωτέρω Προεδρικού ∆ιατάγµατος, και γ) δηλώνει την ανωτέρω υπό στοιχεία 

(α') και β') συµµόρφωσή του, σύµφωνα µε το άρθρο 10, παραγρ. 3. 

3. Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης ο οποίος εκδίδει Αναγνωρισµένα 

Πιστοποιητικά οφείλει ανά πάσα στιγµή να είναι σε θέση να αποδείξει ότι, κατά την 

έκδοση των Αναγνωρισµένων Πιστοποιητικών, συµµορφώνεται πλήρως µε τα 

Παραρτήµατα Ι και II του Π.∆. 150/2001. 

4. Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης τεκµαίρεται ότι εκδίδει Αναγνωρισµένα 

Πιστοποιητικά, αν αποδείξει ότι η Επιχείρησή του και τα πιστοποιητικά που εκδίδει 
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συµµορφώνονται µε αναγνωρισµένα πρότυπα και προδιαγραφές, τα οποία ως 

σκοπό έχουν την εξειδίκευση των Παραρτηµάτων Ι και II της Οδηγίας 99/93/ΕΚ και 

τα οποία είναι δηµοσιευµένα στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή ελλείψει αυτών µε πρότυπα ή/και προδιαγραφές που θεσπίζονται 

από Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς Τυποποίησης, οι οποίοι αναφέρονται στο 

Παράρτηµα II του παρόντος Κανονισµού, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται και 

ισχύει ή µε εθνικά πρότυπα και προδιαγραφές όπου έχουν αναγνωρισθεί, 

σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία. 

Άρθρο 4 - ∆ικαιούχοι Πιστοποιητικών. 

1. ∆ικαιούχοι Αναγνωρισµένων Πιστοποιητικών είναι µόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία 

έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. 

2. Ο δικαιούχος του κάθε πιστοποιητικού υποχρεούται να είναι και κάτοχος των 

δεδοµένων δηµιουργίας υπογραφής που συνδέονται µε το πιστοποιητικό του και 

να επιδεικνύει κάθε αναγκαία επιµέλεια για την ασφαλή τήρηση και χρήση αυτών 

και του πιστοποιητικού. 

3. Ο δικαιούχος πιστοποιητικού οφείλει να ειδοποιεί άµεσα τον Πάροχο Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης σε περίπτωση απώλειας των δεδοµένων δηµιουργίας υπογραφής 

του καθώς και σε περίπτωση που αυτά περιέλθουν σε κατοχή ή γνώση τρίτου. 

Άρθρο 5 - Ανάκληση Πιστοποιητικών. 

1. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης υποχρεούται να προβεί σε άµεση ανάκληση 

ενός Αναγνωρισµένου Πιστοποιητικού, στις εξής περιπτώσεις: 

α. µετά από αίτηση του δικαιούχου του πιστοποιητικού ή του νοµίµως 

εξουσιοδοτηµένου από αυτόν ατόµου, 

β. εφόσον διαπιστωθεί από την ΕΕΤΤ, στα πλαίσια της εποπτικής και ελεγκτικής 

της αρµοδιότητας, ότι το Αναγνωρισµένο Πιστοποιητικό περιέχει ψευδείς ή 

ανακριβείς πληροφορίες ως προς το Παράρτηµα Ι του Π.∆. 150/2001, 

γ. σε περίπτωση πιστοποιητικού η έκδοση του οποίου βασίστηκε σε ψευδείς ή 
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ανακριβείς πληροφορίες, 

δ. σε περίπτωση παύσης εργασιών του Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης, 

σύµφωνα µε το άρθρο 6 του παρόντος, 

ε. σε περίπτωση απώλειας της δικαιοπρακτικής ικανότητας, κήρυξης σε αφάνεια 

ή σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου του πιστοποιητικού, λαµβάνοντας 

υπόψη ότι κάθε πιστοποιητικό είναι αµεταβίβαστο σε κάθε περίπτωση, 

στ. σε περίπτωση που τελεσίδικη δικαστική απόφαση διατάσσει την σχετική 

ανάκληση ή ακύρωση, 

ζ. αν από την µεταξύ Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης και χρήστη σύµβαση 

απορρέει σχετική προς τούτο υποχρέωση ή/και δικαίωµα, ενός των 

συµβαλλοµένων µερών. Στην περίπτωση αυτή, αν το αίτηµα για ανάκληση 

τεθεί από τον δικαιούχο πιστοποιητικού, ο Πάροχος Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης υποχρεούται να προβεί σε άµεση ανάκληση, δικαιούµενος να 

επιφυλαχθεί για κάθε νόµιµο ή συµβατικό του δικαίωµα, 

η. σε περίπτωση που υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ότι τα δεδοµένα 

δηµιουργίας υπογραφής του δικαιούχου του πιστοποιητικού έχουν γίνει 

γνωστά ή/και χρησιµοποιούνται από τρίτους, 

θ. σε περίπτωση κατά την οποία τα δεδοµένα δηµιουργίας υπογραφής του 

Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης έχουν γίνει γνωστά σε τρίτους, 

ι. σε περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος πιστοποιητικού, το οποίο 

χρησιµοποιεί µε συγκεκριµένη ιδιότητα, απωλέσει την ιδιότητα αυτή 

(ενδεικτικά, σε περίπτωση αποχώρησης εργαζοµένου στον οποίο έχει εκδοθεί 

τέτοιο πιστοποιητικό µε την ιδιότητα ως υπαλλήλου συγκεκριµένης υπηρεσίας 

ή θέσης) ή σε κάθε περίπτωση κατά την οποία στοιχεία που περιλαµβάνονται 

στο πιστοποιητικό τροποποιηθούν. 

2. Πιστοποιητικό που έχει ανακληθεί δεν είναι δυνατόν να επανατεθεί σε ισχύ. 

3. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης δικαιούται, µέχρι την εξακρίβωση και 
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επιβεβαίωση ή όχι των λόγων ανάκλησης πιστοποιητικού, να προβεί σε άµεση 

αναστολή του. 

4. Σε κάθε περίπτωση, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης πρέπει να ενηµερώσει 

αµέσως τους δικαιούχους ηλεκτρονικών πιστοποιητικών για την 

αναστολή/ανάκληση των τελευταίων και να είναι σε θέση να αποδείξει ότι τους έχει 

ενηµερώσει. 

5. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αναγνωρισµένων Πιστοποιητικών παρέχει 

υπηρεσία ανάκλησης πιστοποιητικών, η οποία λειτουργεί αδιαλείπτως επί 24 ώρες 

την ηµέρα και επί 7 ηµέρες την εβδοµάδα, συµπεριλαµβανοµένων αργιών, στην 

οποία οι κάτοχοι Αναγνωρισµένων Πιστοποιητικών ή/και τα νοµίµως 

εξουσιοδοτηµένα από αυτούς πρόσωπα, δύνανται να υποβάλουν αίτηµα 

ανάκλησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1α του παρόντος άρθρου. Σε κάθε 

περίπτωση, πριν από την ανάκληση, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης 

επαληθεύει ότι το αίτηµα υποβάλλεται από πρόσωπο που νοµιµοποιείται προς 

τούτο. 

6. Οι αιτήσεις ανάκλησης Αναγνωρισµένων Πιστοποιητικών πρέπει να τυγχάνουν 

άµεσης επεξεργασίας. 

7. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αναγνωρισµένων Πιστοποιητικών 

υποχρεούται να διασφαλίζει ότι τα αιτήµατα για ανάκληση µπορούν να γίνουν και 

τηλεφωνικά και υποχρεώνεται να ενηµερώνει τους δικαιούχους των 

πιστοποιητικών για αυτό, γνωστοποιώντας τους το σχετικό αριθµό τηλεφώνου. 

8. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αναγνωρισµένων Πιστοποιητικών παρέχει 

υπηρεσία ενηµέρωσης σχετικά µε την κατάσταση (ισχύ, ανάκληση) των 

πιστοποιητικών, η οποία λειτουργεί αδιαλείπτως επί 24 ώρες την ηµέρα και επί 7 

ηµέρες την εβδοµάδα συµπεριλαµβανοµένων αργιών. Ο Πάροχος Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης θα πρέπει να διασφαλίσει την ακεραιότητα και αυθεντικότητα της 

πληροφορίας σχετικά µε την κατάσταση των πιστοποιητικών και την διαθεσιµότητα 

της σε διεθνές επίπεδο. 
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1. Εφόσον ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αναγνωρισµένων Πιστοποιητικών 

παρέχει την υπηρεσία της παραγράφου 8 µε τη διατήρηση λίστας ανακληθέντων 

πιστοποιητικών, στην οποία εγγράφει τα ανακληθέντα ή υπό αναστολή 

πιστοποιητικά, η λίστα αυτή υποχρεωτικά: 

α. εκδίδεται, κατ' ελάχιστον, µία φορά ηµερησίως, 

β. αναγράφει την ώρα της επόµενης ενηµέρωσής της, 

γ. είναι δυνατόν να ενηµερώνεται πριν από την, υπό στοιχείο β', ώρα επόµενης 

ενηµέρωσής της, 

δ. περιλαµβάνει, κατ' ελάχιστον, την ηµεροµηνία, το χρόνο της ανάκλησης, την 

κατάσταση του πιστοποιητικού (σε αναστολή ή ανάκληση) και τον κωδικό 

ταυτοποίησης του πιστοποιητικού, 

ε. είναι προσπελάσιµη ατελώς από τους δικαιούχους πιστοποιητικών ή τρίτους. 

Άρθρο 6 - Παύση Εργασιών Παροχών Υπηρεσιών Πιστοποίησης. 

Σε περίπτωση παύσης, για οποιονδήποτε λόγο, των εργασιών του, ο Πάροχος 

Υπηρεσιών Πιστοποίησης έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

α. γνωστοποιεί την παύση προς την ΕΕΤΤ, τους δικαιούχους των Πιστοποιητικών και 

κάθε Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης ή άλλον µε τον οποίο έχει συνάψει 

σύµβαση ή έχει οποιαδήποτε άλλη σχέση στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών 

πιστοποίησης εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών πριν από την 

επέλευσή της, 

β. σε περιπτώσεις για τις οποίες προϋποτίθεται η έκδοση δικαστικής απόφασης για 

την επέλευση της παύσης των εργασιών του Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης, 

ο τελευταίος οφείλει να ενηµερώσει την ΕΕΤΤ από την εποµένη της επίδοσης στον 

Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης ή κατάθεσης από τον Πάροχο Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης κάθε δικογράφου σχετικού µε την παύση εργασιών του. Με την 

έκδοση και δηµοσίευση της σχετικής απόφασης, ο Πάροχος Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης υποχρεούται να ενηµερώσει όσους αναφέρονται στο εδάφιο α' του 

Σελίδα 7 
 



 

 

παρόντος άρθρου, 

γ. σε περίπτωση αποδεδειγµένης αδυναµίας του Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης 

να γνωστοποιήσει την παύση στην ΕΕΤΤ πριν από την επέλευσή της σύµφωνα µε 

τα εδάφια α' και β' του παρόντος, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης 

υποχρεούται να γνωστοποιήσει την παύση σε όσους αναφέρονται στο εδάφιο α' 

του παρόντος άρθρου, αµέσως µόλις λάβει γνώση αυτής, 

δ. σε κάθε περίπτωση, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης φέρει το βάρος 

απόδειξης γνωστοποίησης της παύσης των εργασιών του στην ΕΕΤΤ, στους 

δικαιούχους των πιστοποιητικών και σε κάθε Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης ή 

άλλον µε τον οποίο έχει συνάψει σύµβαση ή έχει οποιαδήποτε άλλη σχέση στα 

πλαίσια της παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης, 

ε. σε κάθε περίπτωση και σε συνέχεια της ενηµέρωσης, όπως αναφέρεται ανωτέρω 

στα εδάφια α', β' και γ' του παρόντος, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης 

προβαίνει άµεσα στην ακύρωση όλων των σε ισχύ πιστοποιητικών, εκτός αν 

άλλως έχει προβλεφθεί στην µεταξύ αυτού και του δικαιούχου σύµβαση ή σε τυχόν 

τροποποίηση αυτής, και στη ∆ήλωση Πρακτικής του Παρόχου Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης, 

στ. ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αναγνωρισµένων Πιστοποιητικών, σε κάθε 

περίπτωση, υποχρεούται να έχει ήδη συµφωνήσει εγγράφως µε άλλον Πάροχο 

Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αναγνωρισµένων Πιστοποιητικών, για την παράδοση 

στον τελευταίο του αρχείου που τηρεί σύµφωνα µε το άρθρο 7 και ο οποίος το 

παραλαµβάνει και το διατηρεί για χρόνο που προβλέπεται στο εδάφιο θ' του 

Παραρτήµατος II του Π.∆. 150/2001. Η µη τήρηση αυτής της υποχρέωσης 

συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στην παρούσα. Ο 

Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης, ο οποίος σύµφωνα µε τα ανωτέρω 

παραλαµβάνει και διατηρεί το αρχείο Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης λόγω της 

παύσης εργασιών του τελευταίου, οφείλει εντός επτά (7) ηµερών από την ανάληψη 

του αρχείου να κοινοποιεί εγγράφως στην ΕΕΤΤ το γεγονός αυτό. Σε περίπτωση 

µη εφαρµογής των ανωτέρω και χωρίς περιορισµό τους, ο Πάροχος Υπηρεσιών 
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Πιστοποίησης του οποίου οι εργασίες παύουν, παραδίδει τα εν λόγω έγγραφα και 

στοιχεία προς φύλαξη στην ΕΕΤΤ, ενηµερώνοντας σχετικά τους δικαιούχους 

πιστοποιητικών. Η ΕΕΤΤ δύναται να αναθέσει τη φύλαξη των ανωτέρω αρχείων σε 

Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αναγνωρισµένων Πιστοποιητικών, 

ζ. σε κάθε περίπτωση, οι τυχόν συµβάσεις ανάθεσης σε τρίτους εκτέλεσης µέρους 

της διαδικασίας πιστοποίησης, λήγουν αυτοδικαίως µε την παύση εργασιών του 

Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης. Για το σκοπό αυτό, οι συµβάσεις οι οποίες 

υπογράφονται µεταξύ Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης και τρίτων, 

περιλαµβάνουν όρο ο οποίος προβλέπει, επί ποινή ακυρότητας όλης της 

σύµβασης, την αυτοδίκαιη λύση της σε περίπτωση παύσης εργασιών του Παρόχου 

Υπηρεσιών Πιστοποίησης. Οι συµβάσεις οι οποίες υπογράφονται µεταξύ Παρόχου 

Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αναγνωρισµένων Πιστοποιητικών και τρίτων, 

περιλαµβάνουν όρο ο οποίος προβλέπει, επί ποινή ακυρότητας όλης της 

σύµβασης, την υποχρέωση του τρίτου παράδοσης κατά τη διαδικασία του εδαφίου 

στ΄ του παρόντος άρθρου, του αρχείου και όλων των εγγράφων και στοιχείων, που 

τυχόν κατέχει, από/για την έκδοση και διαχείριση των πιστοποιητικών. 

η. ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης υποχρεούται να έχει ρυθµίσει την οικονοµική 

κάλυψη κάθε απαιτουµένης διαδικασίας και εκπλήρωσης υποχρεώσεων που 

προκύπτουν από την παύση των εργασιών του καθώς και ενδεχόµενης ζηµίας που 

τυχόν προκληθεί σε δικαιούχους πιστοποιητικών ή τρίτους από ενέργεια ή 

παράλειψή του, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, και ειδικότερα, 

συνεπεία της παύσης εργασιών του. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης οφείλει 

να είναι σε θέση να αποδείξει στην ΕΕΤΤ και σε οποιονδήποτε έχει έννοµο 

συµφέρον ότι έχει προβλέψει επαρκώς για την ως άνω αναφερόµενη οικονοµική 

κάλυψη. Η ΕΕΤΤ µε απόφασή της δύναται να ρυθµίσει ελάχιστο ποσό για την 

οικονοµική και ασφαλιστική κάλυψη των ανωτέρω από τους Παρόχους Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης Αναγνωρισµένων Πιστοποιητικών. 
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Άρθρο 7 - Τήρηση Εγγράφων. 

1. Κάθε Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης τηρεί σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική 

µορφή αρχείο µε το σύνολο των πληροφοριών σχετικά µε τα Αναγνωρισµένα 

Πιστοποιητικά που εκδίδει ή/και διαχειρίζεται, και ιδιαίτερα όσον αφορά τον χρόνο 

έκδοσης, ακύρωσης ή αναστολής τους και λήξης τους προκειµένου να καθίσταται 

δυνατή η επιβεβαίωση της ορθότητας και της ακρίβειάς τους. 

2. Το αρχείο για κάθε Αναγνωρισµένο Πιστοποιητικό τηρείται από την έκδοσή του και 

για χρονική περίοδο τριάντα (30) ετών από τη λήξη ή ανάκλησή του. 

3. Αµέσως µετά την έκδοσή του, κάθε Αναγνωρισµένο Πιστοποιητικό καταχωρείται σε 

ηλεκτρονική µορφή στο αρχείο, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατός ο 

εντοπισµός οποιασδήποτε µεταγενέστερης αλλοίωσής του. Η ΕΕΤΤ δύναται µε 

απόφασή της να ρυθµίσει τη διαδικασία που αφορά τον εντοπισµό τέτοιας 

αλλοίωσης. 

4. Η ΕΕΤΤ δύναται µε απόφασή της να ρυθµίζει τα σχετικά µε τη διαχείριση του 

αρχείου του Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αναγνωρισµένων Πιστοποιητικών. 

5. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης παρέχει στο δικαιούχο του πιστοποιητικού 

πρόσβαση στα δεδοµένα που τον αφορούν, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήµατός 

του, στο οποίο ο Πάροχος υποχρεούται να απαντήσει εντός αποκλειστικής 

προθεσµίας επτά (7) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατός του. 

Άρθρο 8 - Υποχρέωση Ενηµέρωσης. 

Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αναγνωρισµένων Πιστοποιητικών, πριν από τη 

σύναψη σύµβασης µε πρόσωπο που αιτείται πιστοποιητικό, οφείλει να το ενηµερώνει 

τουλάχιστον για: 

α. την ευθύνη και τις υποχρεώσεις του δικαιούχου πιστοποιητικού που απορρέουν 

από τη χρήση αυτού, 

β. τις υποχρεώσεις του δικαιούχου πιστοποιητικού για την αποθήκευση και 

προστασία των δεδοµένων δηµιουργίας υπογραφής του, 
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γ. τις συνέπειες για τον δικαιούχο πιστοποιητικού από την δηµοσιοποίηση των 

δεδοµένων δηµιουργίας υπογραφής του, 

δ. την πολιτική της πιστοποίησης και τη ∆ήλωση Πρακτικής Πιστοποίησης του 

Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης και οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση αυτών, 

ε. τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ανάκλησης και αναστολής των πιστοποιητικών, 

στ. τις προβλεπόµενες ρυθµίσεις του Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης, στην 

περίπτωση παύσης των εργασιών του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Άρθρο 9 - Εποπτεία. 

Η ΕΕΤΤ ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των εγκατεστηµένων στην Ελλάδα 

Παροχών Υπηρεσιών Πιστοποίησης. 

Άρθρο 10 - Μητρώο των Εγκατεστηµένων στην Ελλάδα Παροχών 
Υπηρεσιών Πιστοποίησης. 

1. Η ΕΕΤΤ τηρεί µητρώο των εγκατεστηµένων στην Ελλάδα Παρόχων Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη µορφή. 

2. Κατά την έναρξη των εργασιών του, κάθε εγκατεστηµένος στην Ελλάδα Πάροχος 

Υπηρεσιών Πιστοποίησης γνωστοποιεί εγγράφως τα ακόλουθα στοιχεία στην 

ΕΕΤΤ, τα οποία καταχωρούνται στο Μητρώο: 

α. ονοµατεπώνυµο/επωνυµία, διεύθυνση/έδρα, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ιστοσελίδα του Παρόχου, 

β. νοµική µορφή, νόµιµοι εκπρόσωποι και τυχόν αντίκλητος του Παρόχου, 

γ. ΑΦΜ του Παρόχου, 

δ. παρεχόµενες υπηρεσίες. 

3. Σε περίπτωση Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης που εκδίδουν Αναγνωρισµένα 
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Πιστοποιητικά, µαζί µε την γνωστοποίηση προσκοµίζονται: α) δήλωση του 

Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης ότι συµµορφώνεται προς τα Παραρτήµατα Ι 

και II του Π∆ 150/2001, β) ∆ήλωση Πρακτικής του Παρόχου Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης, γ) έγγραφα µε τα οποία αποδεικνύει την οικονοµική κάλυψη, όπως 

αναφέρεται στο εδάφιο η' του άρθρου 6, δ) πιστοποιητικά εκδοθέντα από τις 

αρµόδιες ∆ηµόσιες ή ∆ικαστικές Υπηρεσίες από τα οποία να προκύπτει αν τελεί 

υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό, αναγκαστική διαχείριση ή αν έχουν 

κατατεθεί σχετικές προς αυτά αιτήσεις καθώς και αν τελεί υπό εκκαθάριση και τα 

οποία οφείλει να ανανεώνει και να υποβάλλει στην ΕΕΤΤ ανά τρεις (3) µήνες. 

Στο µητρώο που τηρείται στην ΕΕΤΤ, σηµειώνεται ότι πρόκειται για Πάροχο 

Υπηρεσιών Πιστοποίησης που, κατά δήλωσή του εκδίδει Αναγνωρισµένα 

Πιστοποιητικά. 

4. Για την καταχώρηση των ανωτέρω στοιχείων στο µητρώο, επιβάλλεται τέλος 

καταχώρησης, ύψους 300 Ευρώ (τριακοσίων Ευρώ), το οποίο καταβάλλεται µε τη 

γνωστοποίηση. 

5. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πιστοποίησης υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην ΕΕΤΤ 

κάθε τροποποίηση των στοιχείων τους που περιλαµβάνονται στο µητρώο εντός 

αποκλειστικής προθεσµίας επτά (7) ηµερών από την επέλευσή της. Για κάθε 

γνωστοποίηση τροποποίησης στοιχείων, οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πιστοποίησης 

καταβάλλουν στην ΕΕΤΤ τέλος τροποποίησης ύψους 100 Ευρώ (εκατό Ευρώ). 

6. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πιστοποίησης γνωστοποιούν στην ΕΕΤΤ, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 6 του παρόντος, την παύση εργασιών τους καταβάλλοντας 

τέλος 300 Ευρώ (τριακοσίων Ευρώ). Η παύση αυτή σηµειώνεται στο µητρώο. 

Άρθρο 11 - Υποβολή Εκθέσεων. 

1. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πιστοποίησης υποβάλλουν στην ΕΕΤΤ ετήσιες εκθέσεις µε 

περιγραφή των δραστηριοτήτων τους. Στις εν λόγω εκθέσεις, θα γίνεται ιδιαίτερη 

µνεία σε αιτήµατα ή/και καταγγελίες δικαιούχων ή τρίτων που τους έχουν 

υποβληθεί. Οι εκθέσεις υποβάλλονται έως τα τέλη Μαρτίου κάθε έτους, αρχής 
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γενοµένης από το Μάρτιο 2003. 

2. Σε περίπτωση Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης που εκδίδουν Αναγνωρισµένα 

Πιστοποιητικά, οι εκθέσεις της παραγράφου 1 περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα 

παρακάτω στοιχεία: 

α. περιγραφή των εγκαταστάσεων και όλων των αναγκαίων τεχνικών και 

οργανωτικών µέτρων ασφαλείας και της καταλληλότητάς τους, 

β. κατάλογο των προϊόντων που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία 

προηγµένων ηλεκτρονικών υπογραφών (ψηφιακών υπογραφών), 

γ. προβλεπόµενα µέτρα ασφαλείας προκειµένου να διατηρηθούν σε αδιάλειπτη 

λειτουργία οι παρεχόµενες υπηρεσίες, ιδίως σε καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης, 

δ. µέτρα προστασίας αρχείων και δεδοµένων, 

ε. περιγραφή των διαδικασιών εξασφάλισης της αξιοπιστίας του 

απασχοληµένου προσωπικού, 

στ. αντίγραφο της τυποποιηµένης Σύµβασης την οποία ο Πάροχος Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης συνάπτει µε τους δικαιούχους ηλεκτρονικών πιστοποιητικών ή 

άλλων υπηρεσιών καθώς και κάθε σχετικό διέπον τη Σύµβαση έγγραφο. Η 

ΕΕΤΤ ελέγχει αν οι όροι της Σύµβασης είναι συµβατοί ή όχι µε τις διατάξεις 

περί γενικών όρων συναλλαγών και µε τους όρους και διατάξεις του Ν. 

2251/1994, όπως εκάστοτε ισχύει. Αν, κατά τον έλεγχο, διαπιστωθεί από την 

ΕΕΤΤ ότι υφίστανται όροι µη νόµιµοι ή/και καταχρηστικοί κατά τα ως άνω, 

εντός αποκλειστικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την κατάθεση του 

Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης στην ΕΕΤΤ των στο παρόν άρθρο 

δικαιολογητικών, η ΕΕΤΤ αποστέλλει τις παρατηρήσεις της στον Πάροχο 

Υπηρεσιών Πιστοποίησης προκειµένου εκείνος να τροποποιήσει, σύµφωνα 

µε τις παρατηρήσεις της ΕΕΤΤ, την Σύµβασή του. Ο Πάροχος Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης υποχρεούται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα πέντε (15) 

ηµερών να κοινοποιήσει στην ΕΕΤΤ την τροποποιηθείσα Σύµβαση. 
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Σε περίπτωση κατά την οποία η ως άνω προθεσµία εξήντα (60) ηµερών 

παρέλθει άπρακτος, ήτοι, χωρίς κοινοποίηση στον Πάροχο Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης παρατηρήσεων σχετικά µε τους όρους της Σύµβασης, αυτή 

θεωρείται εγκριθείσα. 

ζ. κείµενα τα οποία να περιγράφουν την πολιτική και την πρακτική του Παρόχου 

Υπηρεσιών Πιστοποίησης. Η ∆ήλωση Πρακτικής του Παρόχου Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που 

αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι του παρόντος. 

3. Οποτεδήποτε τροποποιηθούν στοιχεία Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης που 

εκδίδει Αναγνωρισµένα Πιστοποιητικά που αφορούν τα Παραρτήµατα Ι και II του 

Π.∆. 150/2001, τη Σύµβαση µεταξύ Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης και 

δικαιούχου πιστοποιητικού καθώς και τα σχετικά µε την παράγραφο 3 του 

παρόντος άρθρου στοιχεία, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης υποχρεούται να 

κοινοποιεί τις τροποποιήσεις αυτές στην ΕΕΤΤ. 

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 703/1977 «Περί ελέγχου µονοπωλίων και 

ολιγοπωλίων και προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 278/Α'/1977), 

όπως εκάστοτε ισχύει, οποτεδήποτε Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης που 

εκδίδει Αναγνωρισµένα Πιστοποιητικά προβεί σε τυχόν ανάθεση σε τρίτον 

οποιουδήποτε µέρους της διαδικασίας έκδοσης πιστοποιητικών, υποχρεούται να το 

γνωστοποιήσει στην ΕΕΤΤ, περιγράφοντας το είδος της ανατεθείσης υπηρεσίας και 

την διάρκεια της ανάθεσης. 

5. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι 

των δικαιούχων πιστοποιητικών ή τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις των ως άνω 

αναδόχων. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αναγνωρισµένων 

Πιστοποιητικών υποχρεούται να µεριµνά ώστε η κατά τα ως άνω ανάθεση σε 

οποιονδήποτε τρίτον να µην αντίκειται στις προϋποθέσεις έκδοσης των 

Αναγνωρισµένων Πιστοποιητικών, σύµφωνα µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 150/2001 

και τον παρόντα Κανονισµό. 
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Άρθρο 12 - Έλεγχοι - Κυρώσεις. 

1. Η ΕΕΤΤ, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, δύναται να προβαίνει σε έλεγχο 

της συµµόρφωσης των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης µε τις διατάξεις του 

Π.∆. 150/2001, του παρόντος Κανονισµού και του Ν. 2867/2000. 

2. Για την πραγµατοποίηση του εν λόγω ελέγχου, η ΕΕΤΤ ή οριζόµενοι από την ΕΕΤΤ 

φορείς έχουν το δικαίωµα να ζητούν στοιχεία και να προβαίνουν σε επιθεωρήσεις 

στους χώρους εγκαταστάσεως και λειτουργίας των Παρόχων Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, οι οποίοι υποχρεούνται να 

συνεργάζονται µε την ΕΕΤΤ και να της παρέχουν κάθε πληροφορία και 

διευκόλυνση για την πραγµατοποίηση των ελέγχων. 

3. Κατά τα λοιπά, για τις κυρώσεις ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2867/2000. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III - ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 13 - Μεταβατική ∆ιάταξη. 

1. Κάθε εγκατεστηµένος στην Ελλάδα Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης, ο οποίος, 

κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, παρέχει ήδη υπηρεσίες, υποχρεούται να 

προβεί στη γνωστοποίηση του άρθρου 10, παράγραφος 2, εντός τριάντα (30) 

ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

2. Ζητήµατα Εθελοντικής ∆ιαπίστευσης ρυθµίζονται µε απόφαση της ΕΕΤΤ. 

3. Με απόφαση της ΕΕΤΤ, δύναται να τροποποιείται το ύψος των ανταποδοτικών 

τελών στα πλαίσια του παρόντος Κανονισµού. 

Άρθρο 14 - Έναρξη Ισχύος. 

Η ισχύς του παρόντος Κανονισµού αρχίζει τριάντα (30) ηµέρες από τη δηµοσίευσή του 

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. 

Η ∆ήλωση Πρακτικής του Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης που εκδίδει 

Αναγνωρισµένα Πιστοποιητικά πρέπει να αναλύει τουλάχιστον τα εξής θέµατα: 

1. παρεχόµενες Υπηρεσίες Πιστοποίησης, 

2. µηχανισµοί ασφαλείας για το προσωπικό, τις διαδικασίες και την φυσική ασφάλεια, 

3. ευθύνη και υποχρεώσεις Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης έναντι των 

δικαιούχων/χρηστών/συνδροµητών, δικαιώµατα και υποχρεώσεις τους σχετικά µε 

τη χρήση των πιστοποιητικών και παρεχόµενων διατάξεων δηµιουργίας 

υπογραφής, 

4. εξωτερικοί συνεργάτες/φορείς στους οποίους ανατίθεται µέρος της διαδικασίας 

παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης, 

5. υλικοτεχνική υποδοµή, χρησιµοποιούµενα προϊόντα, 

6. διαδικασίες για την προστασία απορρήτου και επεξεργασία προσωπικών 

δεδοµένων, 

7. διαδικασίες για την προστασία καταναλωτή (ΓΟΣ, διαδικασίες επίλυσης αιτηµάτων 

καταναλωτών), 

8. ασφαλιστική κάλυψη/ευθύνη έναντι τρίτων, 

9. διαδικασίες που ακολουθούνται σχετικά µε την ανάκληση ενός πιστοποιητικού, 

10. διαδικασίες εξασφάλισης κάλυψης πάσης φύσεως υποχρέωσης του Παρόχου 

Υπηρεσιών Πιστοποίησης µετά την τυχόν παύση των εργασιών του, 

11. διαδικασίες για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του Παρόχου Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης για και µετά την παύση των εργασιών του, 

12. διαδικασίες για τη διατήρηση, διαχείριση του αρχείου του καθώς και την ανάθεση 

του αρχείου του σε περίπτωση παύσης των εργασιών του. 

Σελίδα 16 
 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ. 

ETSI 

CEN/CENELEC. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Μαρούσι, 15 Μαρτίου 2002 

Ο Πρόεδρος 

ΕΜΜ. Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ 
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