
 

 

 
 
 

Κανονισμός 
Πιστοποίησης της 

ADACOM A.E.  
για Αναγνωρισμένα 

Πιστοποιητικά 
 
 

Έκδοση 3.8.5 
 

Ημερομηνία Εφαρμογής: 1 Φεβρουαρίου  2016 
 

 

 

 

 

 

       
 

ΑΝΤΑΚΟΜ Προηγμένες Εφαρμογές Διαδικτύου Α.Ε. 
Κρέοντος 25, 10442 
Αθήνα, Ελλάδα. 
 
Τηλ. : +30 210 5193740, https://www.adacom.com

http://www.adacom.com/


 

 

 
Κανονισμός Πιστοποίησης της ADACOM για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά 
 
© 2012 Symantec, Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

 
Ημερομηνία Δημοσίευσης: Φεβρουάριος 2016  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Μήνυμα περί Εμπορικών Σημάτων  
 

ADACOM είναι το σήμα κατατεθέν της ADACOM A.E.  

H Symantec, το λογότυπο Symantec και το λογότυπο Σήματος Ελέγχου (Checkmark) αποτελούν τα 

κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της εταιρείας Symantec ή των θυγατρικών της στις ΗΠΑ και σε άλλες 

χώρες. Το λογότυπο VeriSign, το σήμα VeriSign Trust Network (Δίκτυο Εμπιστοσύνης της VeriSign) 

και άλλα σχετιζόμενα σήματα αποτελούν εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών της VeriSign, Inc 

ή των θυγατρικών της στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και με άδεια από την Symantec. Άλλα εμπορικά 

σήματα και σήματα υπηρεσιών αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. 

 

Χωρίς περιορισμό επί των επιφυλασσόμενων παραπάνω δικαιωμάτων και με εξαίρεση των όσων 

παρέχεται άδεια κατωτέρω, κανένα τμήμα της παρούσας έκδοσης δεν δύναται να αναπαραχθεί, 

αποθηκευτεί, ή διαβιβαστεί με οιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό, 

καταγραφικό ή άλλο) χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ADACOM Α.Ε. 

 

Κατ’ εξαίρεση, παραχωρείται, μη-αποκλειστική άδεια αναπαραγωγής και διανομής του παρόντος 

Κανονισμού Πιστοποίησης της ΑDACOM χωρίς την καταβολή δικαιωμάτων εφόσον (i) το ανωτέρω 

μήνυμα περί πνευματικής ιδιοκτησίας και οι εισαγωγικές παράγραφοι αναγράφονται εμφανώς στην 

εισαγωγή κάθε αντιγράφου, και (ii) το παρόν έγγραφο έχει αναπαραχθεί πλήρως και επακριβώς και 

προσδιορίζει τη την ADACOM A.E.  ως δικαιούχο του εγγράφου.  

 

Αιτήματα για οιαδήποτε άλλη άδεια αναπαραγωγής του παρόντος Κανονισμού Πιστοποίησης της 
ADACOM, καθώς επίσης και αιτήματα για αντίγραφα από τη ADACOM ΑΑ.Ε. θα πρέπει να 
απευθύνονται προς τη ΑDACOM A.E., Κρέοντος 25, 10442 Αθήνα, Ελλάδα.  Υπόψη: Τμήματος 
Ανάπτυξης Πρακτικών. Τηλ.: (+30) 210 5193740 Fax: (+30) 210 5193555,  Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 
practices@adacom.com 

Σημαντική – Ανακοίνωση Απόκτησης 
 

Στις 9 Αυγούστου 2010, η Symantec Corporation ολοκλήρωσε την απόκτηση του 
τμήματος Authentication της VeriSign Inc. Ως αποτέλεσμα η Symantec είναι πλέον ο 
καταχωρημένος κάτοχος του παρόντος εγγράφου ‘Πολιτικές Πιστοποιητικών’ καθώς 
και των υπηρεσιών PKI όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν έγγραφο. 
 
Ωστόσο στο παρόν έγγραφο θα χρησιμοποιηθεί ένας συνδυασμός αναφορών των 
“Symantec” και “Symantec” για κάποιο χρονικό διάστημα έως ότου να είναι πρακτικά 
λειτουργική η εκ νέου ονομασία των Αρχών Πιστοποίησης και των υπηρεσιών. 
Οποιαδήποτε αναφορά στη Symantec ως εταιρική οντότητα θα πρέπει να θεωρείται 
αυστηρά ως κληρονομική έκφραση που αποκλειστικά αντανακλά το ιστορικό  
ιδιοκτησίας. Η Symantec θα εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την ονομασία “Symantec”. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το παρόν έγγραφο αποτελεί τον Κανονισμό Πιστοποίησης για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά της 
ADACOM (στο εξής ΚΠ). Αναφέρει τις πρακτικές που ακολουθούνται από τις Αρχές Πιστοποίησης 
(στο εξής ΑΠ) της ADACOM, κατά την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης Αναγνωρισμένων 
Πιστοποιητικών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο, οι οποίες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, 
την έκδοση, το χειρισμό, την ανάκληση, και την ανανέωση ψηφιακών πιστοποιητικών  σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές των «Πολιτικών Πιστοποιητικών του Δικτύου Εμπιστοσύνης της Symantec 
(Symantec Trust Network Certificate Policies – στο εξής ΠΠ ή ΠΠ του VTP)» και τις «Πολιτικές 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας του Δικτύου Εμπιστοσύνης της Symantec (Symantec Trust Network European 
Directive Policies - στο εξής «Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας )» οι οποίες συμπληρώνουν τις ΠΠ.  
 
Οι ΠΠ αποτελούν τη βασική δήλωση πολιτικής που διέπει το Δίκτυο Εμπιστοσύνης της Symantec 
(στο εξής STN). Καθορίζουν τις επαγγελματικές, νομικές και τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση, 
έκδοση, χειρισμό, χρήση, ανάκληση, και ανανέωση ψηφιακών πιστοποιητικών εντός του STN και την 
παροχή των σχετικών υπηρεσιών. Οι απαιτήσεις αυτές, που ονομάζονται «Κριτήρια STN», 
διαφυλάσσουν την ασφάλεια και ακεραιότητα του STN, εφαρμόζονται σε όλους τους Συμμετέχοντες 
και ως εκ τούτου παρέχουν εγγυήσεις ενιαίας εμπιστοσύνης για όλο το STN. Περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με το STN και τα Κριτήρια STN διατίθενται στις ΠΠ.1 

 
Επιπροσθέτως, οι Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας του STN συμπληρώνουν τις ΠΠ, παρέχοντας 
επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση του STN με τις απαιτήσεις πολιτικής του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Προτύπων Τηλεπικοινωνιών  (European Telecommunications Standards 
Institute – στο εξής ΕTSI). Σκοπός των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας είναι να διευκολυνθεί η 
συμμόρφωση με την Οδηγία 1999/93/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 
Δεκεμβρίου 1999 «για  ένα κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές» (στο εξής Οδηγία).  
1. Η Οδηγία σκοπό έχει να διευκολύνει τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών και να καθιερώσει τις 
απαιτήσεις για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά, τα οποία υποστηρίζουν συγκεκριμένους τύπους 
ηλεκτρονικών υπογραφών. Οι Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας περιγράφουν επίσης τις δύο πολιτικές 
πιστοποιητικών οι οποίες παρατίθενται στην Τεχνική Προδιαγραφή (Technical Specification) του ETSI 
101 456 (στο εξής Έγγραφο Πολιτικής ΕTSI). 
2. Οι Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας καθορίζουν δύο πολιτικές οι οποίες συμπληρώνουν τις ΠΠ και 
αφορούν σε Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά, οι οποίες αναφέρονται ως «Επίπεδο Οδηγίας 1» 
(Directive Level 1 –στο εξής DL1) και «Επίπεδο Οδηγίας 2» (Directive Level 2 - στο εξής DL2). Οι 
πολιτικές DL1 και DL2 αντιστοιχούν, στη «δημόσια Πολιτική Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού» 
(Qualified Certificate Policy - στο εξής QCP) και στη «δημόσια Πολιτική Αναγνωρισμένου 
Πιστοποιητικού με Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ)» (στο εξής QCP+SSCD), όπως 
καθορίζονται στο Έγγραφο Πολιτικής ETSI.  
3. Τέλος, οι Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας συμπληρώνουν το προφίλ πιστοποιητικού που 
καθορίζεται από το πρότυπο ETSI  «Προφίλ Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών», το οποίο καθορίζει 
μια τεχνική μορφή για τα ψηφιακά πιστοποιητικά που ακολουθούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας. Οι 
Αρχές Πιστοποίησης που εκδίδουν  Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά (στο εξής DL1 και DL2 
Πιστοποιητικά ή Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά) δύνανται να χρησιμοποιήσουν αυτό το συγκεκριμένο 
«Προφίλ Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών» για να βοηθηθούν στην έκδοση ψηφιακών 
πιστοποιητικών που συμμορφώνονται με τα παραρτήματα Ι και ΙΙ της Οδηγίας. Ένα αντίγραφο των 
Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας βρίσκεται στο 
 http://www.adacom.com/repository/edp . 

 
 

Η ADACOM έχει δικαιοδοσία επί κάποιου τμήματος του STN που ονομάζεται «Υποτομέας» του STN. 
Ο Υποτομέας της ADACOM περιλαμβάνει νομικά πρόσωπα που υπόκεινται σε αυτή, όπως οι 
Πελάτες, οι Συνδρομητές, και οι Τρίτοι Συμβαλλόμενοι.  

 

                                                 

 
1  Η τρέχουσα έκδοση των ΠΠ του STN δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή στο https://www.adacom.com/repository  

http://www.adacom.com/repository/edp
https://www.adacom.com/repository
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Ενώ οι ΠΠ και οι Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας καθορίζουν τις απαιτήσεις που θα πρέπει να 
πληρούν οι Συμμετέχοντες στο STN, ο παρών ΚΠ περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η ADACOM 
πληροί τις απαιτήσεις αυτές εντός του Υποτομέα της στο STN. Πιο συγκεκριμένα, ο παρών ΚΠ 
περιγράφει τις πρακτικές που εφαρμόζει η ADACOM για: 

 τον ασφαλή χειρισμό της κεντρικής υποδομής που υποστηρίζει το STN, και 

 την έκδοση, διαχείριση, ανάκληση, και ανανέωση Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών  

εντός του Υποτομέα της στο STN, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΠΠ, των Πολιτικών Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας και των Κριτηρίων STN. 

O παρών ΚΠ, συμμορφώνεται με το πρότυπο RFC 3647 για την «Δομή της Πολιτική Πιστοποιητικού 
και του Κανονισμού Πιστοποίησης» της Ομάδας Δράσης Μηχανικής Διαδικτύου (Internet Engineering 
Task Force - IETF).  

1.1 Περίληψη 

Η ADACOM είναι ένα Κέντρο Πιστοποίησης (Processing Center), όπως αυτό περιγράφεται στις ΠΠ 
§ 1.1.2.1.2, ήτοι διατηρεί ασφαλείς εγκαταστάσεις οι οποίες φιλοξενούν, ανάμεσα σε άλλα, συστήματα 
ΑΠ, περιλαμβανομένων των Ασφαλών Κρυπτογραφικών Μονάδων (στο εξής ΑΚΜ) που περιέχουν 
τα ιδιωτικά κλειδιά που χρησιμοποιούνται για την έκδοση των ψηφιακών πιστοποιητικών. Η ADACOM 
δρα ως μία Αρχή Πιστοποίησης στο STN και διενεργεί όλες τις υπηρεσίες έκδοσης, διαχείρισης, 
ανάκλησης και ανανέωσης του κύκλου ζωής των ψηφιακών πιστοποιητικών.  Επιπλέον παρέχει 
υπηρεσίες διαχείρισης κλειδιών και κύκλου ζωής, για λογαριασμό των Εταιρικών Πελατών της ή των 
Εταιρικών Πελατών των Κέντρων Υπηρεσιών  (Service Centers) που είναι υφιστάμενα στην 
ADACOM. Η ADACOM επίσης προσφέρει  ψηφιακά πιστοποιητικά  σε δύο κατηγορίες πελατών:  

 Καταναλωτές – Φυσικά Πρόσωπα (Πιστοποιητικά τελικών χρηστών Τάξεως 1, Αναγνωρισμένα 
Πιστοποιητικά, και Πιστοποιητικά Διαχειριστών Τάξεως 3), 

 Επιχειρήσεις (παρέχοντας υπηρεσίες Διαχείρισης ΥΔΚ – στο εξής υπηρεσία Managed PKI ή 
MPKI).  

 
Ο παρών ΚΠ εφαρμόζεται συγκεκριμένα για: 
 

 τη Δημόσια Πρωτεύουσα Αρχή Πιστοποίησης (ΠΑΠ) της Symantec (PCA), η οποία αποτελεί τη 
Πρωτεύουσα Αρχή Πιστοποίησης των Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών που εκδίδει η ADACOM, 

 τις ΑΠ Υποδομής (Infrastructure CA) της ADACOM, και τις Διοικητικές ΑΠ της ADACOM που 
υποστηρίζουν το Δίκτυο Εμπιστοσύνης της Symantec και την διαχείριση των Αναγνωρισμένων 
Πιστοποιητικών που εκδίδει η ADACOM, 

 τις Δημόσιες ΑΠ της ADACOM οι οποίες αποτελούν την αλυσίδα πιστοποιητικών για τα 
Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά της ADACOM. 

 
Γενικότερα, ο ΚΠ διέπει τη χρήση των υπηρεσιών Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών, από όλα τα 
φυσικά και νομικά πρόσωπα  εντός του Υποτομέα της ADACOM στο STN, (συνολικά, οι 
«Συμμετέχοντες στον Υποτομέα της ADACOM»).  
 
Οι ιδιωτικές ΑΠ και οι λοιπές ιεραρχίες που χειρίζεται η ADACOM δεν αποτελούν αντικείμενο του 
παρόντος ΚΠ. Οι πρακτικές που αφορούν υπηρεσίες που παρέχονται από Συνδεδεμένες με το STN 
Επιχειρήσεις (Affiliates) ή υπηρεσίες που παρέχονται από τη  Symantec στις Συνδεδεμένες με το STN 
Επιχειρήσεις δεν εντάσσονται στον παρόντα ΚΠ.  Το ίδιο ισχύει και για τις ΑΠ που διαχειρίζονται οι 
Συνδεδεμένες με το STN Επιχειρήσεις. 
 
Το STN περιλαμβάνει τέσσερις τάξεις Πιστοποιητικών, Τάξεις 1-4, καθώς επίσης και δύο ξεχωριστές 
πολιτικές DL1 και DL2 για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά (με ή χωρίς Ασφαλείς Διατάξεις Δημιουργίας 
Υπογραφής –ΑΔΔΥ). Οι ΠΠ αποτελούν ένα αυτοτελές έγγραφο το οποίο καθορίζει τέσσερις πολιτικές 
ψηφιακών πιστοποιητικών, μία για καθεμία από τις Τάξεις και θέτει τα Κριτήρια του STN για κάθε 
Τάξη. Οι Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας αποτελούν το έγγραφο που καθορίζει τις δύο πολιτικές για 
τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά (DL1 και DL2). 
 
H ADACOM προσφέρει τα εξής πιστοποιητικά εντός του Υποτομέα της στο STN: 



 

 

[3] 

 
 

 

 Πιστοποιητικά Τάξεως 1 

 Πιστοποιητικά Τάξεως 2 (για την υπηρεσία Managed PKI) 

 Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά (συμμορφούμενα με τις δυο πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας DL1 και DL2) 

 
Ο παρών ΚΠ περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η ADACOM πληροί τις απαιτήσεις των ΠΠ και των 
Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά  που εκδίδει εντός του 
Υποτομέα της. Καλύπτει δηλαδή ως αυτοτελές έγγραφο, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που 
αφορούν την έκδοση και τον χειρισμό των Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών που παρέχονται από την 
ADACOM. 

 
H ADACOM μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς Πιστοποίησης οι οποίοι είναι συμπληρωματικοί του 
παρόντος, με σκοπό τη συμμόρφωση με συγκεκριμένες απαιτήσεις πολιτικής της ισχύουσας 
νομοθεσίας, ή άλλα βιομηχανικά πρότυπα και απαιτήσεις. Αυτές οι συμπληρωματικές πρακτικές 
διατίθενται στους Συνδρομητές και στους Τρίτους Συμμετέχοντες για τα ψηφιακά πιστοποιητικά που 
εκδίδονται κάτω από αυτές τις συμπληρωματικές πολιτικές.  

 
Ο ΚΠ αποτελεί ένα μόνο από το σύνολο των εγγράφων που σχετίζονται με τον Υποτομέα της 
ADACOM στο STN. Τα υπόλοιπα έγγραφα είναι: 
 

 Επικουρικά, εμπιστευτικά έγγραφα2 ασφάλειας και λειτουργίας που συμπληρώνουν τις ΠΠ και τον 
ΚΠ παρέχοντας περισσότερο λεπτομερείς απαιτήσεις, όπως: 

- Η Πολιτική Φυσικής Ασφάλειας (Physical Security Policy) της Symantec, η οποία 
παραθέτει τις αρχές ασφάλειας που διέπουν την υποδομή του STN, 

- O Οδηγός Προδιαγραφών Ασφάλειας και Ελέγχου της Symantec (Security and Audit 
Requirements Guide), ο οποίος περιγράφει λεπτομερώς τις απαιτήσεις της Symantec 
και της ADACOM σχετικά με την ασφάλεια του προσωπικού, τη φυσική, την 
τηλεπικοινωνιακή, τη λογική ασφάλεια, καθώς και την ασφαλή διαχείριση του 
κρυπτογραφημένου κλειδιού, 

- Ο Οδηγός Αναφοράς Τελετής Παραγωγής Κλειδιών της Symantec (Ceremony 
Reference Guide) , το οποίο παρουσιάζει λεπτομερώς τις απαιτήσεις λειτουργίας για 
το χειρισμό κλειδιών. 

- Η Πολιτική Φυσικής Ασφάλειας (Physical Security Policy) της ADACOM, οι οποίες 
παραθέτουν τις αρχές ασφάλειας που διέπουν την Υποτομέα της ADACOM. 

- Η πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακού Συστήματος της ADACOM, όπου 
περιγράφονται οι απαιτήσεις για την ασφαλή λειτουργία των υποδομών του 
Πληροφοριακού Συστήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας 
και των συμβάσεων με τους εταιρικούς πελάτες της. 

- H πολιτική Διαχείριση Κρυπτογραφικών Κλειδιών της ADACOM, όπου περιγράφονται 
αναλυτικά οι λειτουργικές απαιτήσεις διαχείρισης κλειδιών. 
 

 Επικουρικές συμβάσεις που επιβάλλονται από την ADACOM. Οι συμβάσεις αυτές δεσμεύουν 
τους Πελάτες, Συνδρομητές και Τρίτους Συμβαλλόμενους της ADACOM. Μεταξύ άλλων, οι 
συμβάσεις αυτές μεταθέτουν Κριτήρια του STN στους Συμμετέχοντες στο STN και σε ορισμένες 
περιπτώσεις ορίζουν συγκεκριμένους κανονισμούς για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει οι 
τελευταίοι να πληρούν αυτά τα Κριτήρια. 

Σε πολλές περιπτώσεις, ο ΚΠ παραπέμπει σε αυτά τα επικουρικά έγγραφα για συγκεκριμένους, 
λεπτομερείς κανονισμούς εφαρμογής των Κριτηρίων του STN, εφόσον η ενσωμάτωση τους στον ΚΠ 
θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια του Υποτομέα της ADACOM στο STN. 

                                                 

 
2 Παρόλο που αυτά τα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό, οι προδιαγραφές τους περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση 

της Symantec  WebTrust για τον έλεγχο  των  Αρχών Πιστοποίησης και μπορούν να τεθούν στη διάθεση του πελάτη στο 
πλαίσιο ειδικής συμφωνίας 
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1.2 Ονομασία του εγγράφου και Ταυτοποίηση 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί τον Κανονισμό Πιστοποίησης της ADACOM για Αναγνωρισμένα 
Πιστοποιητικά. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά του STN περιλαμβάνουν τιμές προσδιοριστή αντικειμένου 
(Object Identifier) που αντιστοιχούν στην εκάστοτε Τάξη Πιστοποιητικού του STN. Ως εκ τούτου, η 
ADACOM δεν έχει ορίσει συγκεκριμένη τιμή προσδιοριστή αντικειμένου για τον παρόντα ΚΠ.  
Οι Προσδιοριστές Αντικειμένου Πολιτικής Πιστοποιητικού χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ενότητα 
§ 7.1.6. 
 

1.3 Συμμετέχοντες στην Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού (PKI) 

1.3.1 Αρχές Πιστοποίησης 

Ο όρος Αρχή Πιστοποίησης (ΑΠ) αποτελεί μία γενική αναφορά η οποία καλύπτει όλα τα νομικά 
πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να εκδίδουν ψηφιακά πιστοποιητικά δημοσίου κλειδιού εντός 
του STN. Ο όρος ΑΠ περιλαμβάνει αρχικά μια υποκατηγορία εκδοτών οι οποίοι ονομάζονται 
Πρωτεύουσες Αρχές Πιστοποίησης (Primary Certification Authorities, PCA – στο εξής ΠΑΠ). Οι ΠΑΠ 
ενεργούν ως βάσεις τεσσάρων τομέων3, έναν για κάθε τάξη ψηφιακού πιστοποιητικού. Κάθε ΠΑΠ 
αποτελεί νομικό πρόσωπο της Symantec. Υφιστάμενες στις ΠΑΠ είναι οι Αρχές Πιστοποίησης οι 
οποίες εκδίδουν ψηφιακά πιστοποιητικά σε Συνδρομητές τελικούς χρήστες ή άλλες ΑΠ. Η ADACOM 
διαχειρίζεται, μεταξύ άλλων, μια Εκδότρια ΑΠ για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά. 
 
Οι Εταιρικοί Πελάτες  της ADACOM, μπορούν να διαχειρίζονται τις δικές τους ΑΠ ως υφιστάμενες ΑΠ 
σε μία ΠΑΠ της Symantec. Ένας τέτοιος πελάτης συνάπτει συμβατική σχέση με την ADACOM ώστε 
να δεσμεύεται από όλες τις απαιτήσεις των ΠΠ του STN και του ΚΠ της ADACOM. Αυτές οι 
υφιστάμενες ΑΠ, μπορούν παρόλα αυτά να εφαρμόζουν πιο αυστηρές πρακτικές, βασισμένες στις 
δικές τους εσωτερικές απαιτήσεις. Ειδικότερα, όταν οι υφιστάμενες ΑΠ διαχειρίζονται Αναγνωρισμένα 
Πιστοποιητικά πρέπει να συμμορφώνονται επιπλέον με όλες τις απαιτήσεις που προσδιορίζονται στις 
Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας του STN. 
 
Στον παρόντα ΚΠ, οι αναφορές σε ΑΠ, αφορούν τις ΑΠ που συνθέτουν την αλυσίδα ψηφιακών 
πιστοποιητικών των Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών της ADACOM. Πιο συγκεκριμένα, αυτές οι ΑΠ 
είναι: 

 η Δημόσια Πρωτεύουσα ΑΠ Τάξεως 2 της Symantec, ως Πρωτεύουσα Αρχή Πιστοποίησης 
(Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority – G3), 

 η ΑΠ Τάξεως 2 της ADACOM, ως Ενδιάμεση ΑΠ  (ADACOM Class 2 CA - G3), και 

 η ΑΠ Υπηρεσιών Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών της ADACOM, ως Εκδότριας ΑΠ 
(ADACOM Qualified Services CA). 

1.3.2 Αρχές Εγγραφής 

Μια Αρχή Εγγραφής (AE) είναι ένα νομικό πρόσωπο  που διενεργεί την επαλήθευση της ταυτότητας 
των αιτούμενων ψηφιακό πιστοποιητικό για ψηφιακά πιστοποιητικά τελικών χρηστών, προβαίνει σε ή 
αποδέχεται αιτήσεις ανάκλησης ψηφιακών πιστοποιητικών τελικών χρηστών, και εγκρίνει αιτήσεις για 
ανανέωση ή επαναδημιουργία κλειδιών ψηφιακών πιστοποιητικών για λογαριασμό μιας ΑΠ του STN. 
Η ADACOM ενεργεί ως ΑE για τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά χρηστών που εκδίδει. 
 
Τρίτα μέρη, που συνάπτουν συμβατική σχέση με την ADACOM, μπορούν να διαχειρίζονται τις δικές 
τους ΑE και να εξουσιοδοτούν μια ΑΠ της ADACOM για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών. Οι ΑE 
των Τρίτων μερών πρέπει να δεσμεύονται από όλες τις απαιτήσεις των ΠΠ , του ΚΠ της ADACOM, 
και τους όρους της σύμβασης αυτών με την ADACOM. Oι Αρχές Εγγραφής μπορούν, παρόλα αυτά, 

                                                 

 
3  Τα Πιστοποιητικά Τάξεως 4 δεν εκδίδονται προς το παρών από το STN. 
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να εφαρμόζουν πιο αυστηρές πολιτικές, βασιζόμενες σε εσωτερικές απαιτήσεις τους.4 Η δυνατότητα 
της παραγράφου αυτής, δεν ισχύει για τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά. 
 
Η ADACOM μπορεί να συμβληθεί με ένα ή περισσότερα τρίτα μέρα, προκειμένου να αναθέσει μέρος 
των αρμοδιοτήτων της ΑΕ, ειδικότερα όσον αφορά την επαλήθευση της ταυτότητας των 
Συνδρομητών. Στην περίπτωση αυτή, το Τρίτο μέρος αποτελεί μία Τοπική Αρχή Εγγραφής (Local 
Registration Authority , LRA – στο εξής ΤΑΕ). Η ΤΑΕ εκπληρώνει τις αρμοδιότητες της σύμφωνα με  
και δεσμεύεται από τους όρους της Σύμβασης, καθώς και τον παρόντα ΚΠ. 
 

1.3.3 Συνδρομητές  

Ο όρος Συνδρομητές του STN περιλαμβάνει όλους τους τελικούς χρήστες (περιλαμβανομένων 
νομικών προσώπων) ψηφιακών πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από μία ΑΠ του STN. Ένας 
Συνδρομητής είναι το πρόσωπο που κατονομάζεται ως ο κάτοχος – τελικός χρήστης του ψηφιακού 
πιστοποιητικού. Οι Συνδρομητές τελικοί χρήστες μπορεί να είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε νομικά. 
Για τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά, οι Συνδρομητές τελικοί χρήστες μπορεί να είναι μόνο ενήλικα 
φυσικά πρόσωπα, με δικαιοπρακτική ικανότητα, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. 
 
Σε κάποιες περιπτώσεις τα ψηφιακά πιστοποιητικά εκδίδονται απευθείας σε φυσικά πρόσωπα ή 
νομικά πρόσωπα για δική τους χρήση. Ωστόσο, υπάρχουν συχνά άλλες περιπτώσεις, όπου το 
πρόσωπο που αιτείται ένα ψηφιακό πιστοποιητικό, είναι διαφορετικό από το υποκείμενο στο οποίο 
θα ανήκουν τα διαπιστευτήρια. Για παράδειγμα,  ένας οργανισμός μπορεί να αιτηθεί ψηφιακά 
πιστοποιητικά για τους υπαλλήλους του, ώστε να μπορούν να εκπροσωπούν τον οργανισμό κατά τις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές. Στις περιπτώσεις αυτές το πρόσωπο που εγγράφεται για την έκδοση των 
ψηφιακών πιστοποιητικών (δηλαδή πληρώνει για αυτά, είτε μέσω εγγραφής σε μία υπηρεσία, είτε ως 
εκδότης ο ίδιος) είναι διαφορετικό από το πρόσωπο που αποτελεί το υποκείμενο του ψηφιακού 
πιστοποιητικού (γενικότερα, τον κάτοχο των διαπιστευτηρίων).  
 
Στον παρόντα ΚΠ χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικοί όροι για τους ρόλους αυτούς: «Συνδρομητής», 
είναι το πρόσωπο το οποίο έχει συμβληθεί με την ADACOM για την έκδοση των διαπιστευτηρίων, και 
«Υποκείμενο» είναι το πρόσωπο με το οποίο συνδέονται τα διαπιστευτήρια. Ο Συνδρομητής φέρει 
την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση των διαπιστευτηρίων, αλλά το Υποκείμενο είναι το πρόσωπο 
που αυθεντικοποιείται όταν παρουσιάζονται τα διαπιστευτήρια. 
 
Όταν χρησιμοποιείται ο όρος «Υποκείμενο», αυτό γίνεται για να υποδηλώσει τη διάκριση από τον 
Συνδρομητή. Ο όρος «Συνδρομητής» χρησιμοποιείται είτε για να χαρακτηρίσει τον Συνδρομητή ως 
διακριτή οντότητα  είτε για να ενσωματώσει και τις δύο ρόλους. Στον παρόντα ΚΠ ο όρος Συνδρομητής 
θα χρησιμοποιείται με την σωστή έννοια.  
 
Οι ΑΠ αποτελούν και οι ίδιες, από τεχνικής άποψης, Συνδρομητές ψηφιακών πιστοποιητικών μέσα 
στο STN, είτε ως ΠΑΠ που εκδίδουν αυτό-υπογραφόμενα ψηφιακά πιστοποιητικά για τον εαυτό τους, 
είτε ως ΑΠ προς τις οποίες εκδίδονται ψηφιακά πιστοποιητικά από ανώτερη ΑΠ. Οι αναφορές σε 
«τελικούς χρήστες» και «Συνδρομητές» στον παρόντα ΚΠ, ωστόσο, αφορούν μόνο Συνδρομητές 
τελικούς χρήστες Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών. 
 

1.3.4 Τρίτοι Συμβαλλόμενοι 

Ένας τρίτος Συμβαλλόμενος είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί βασιζόμενος σε ένα 
ψηφιακό πιστοποιητικό και/ ή μια ηλεκτρονική υπογραφή που εκδίδονται κάτω από το STN. Ένας 
Τρίτος Συμβαλλόμενος ενδέχεται να είναι επίσης και Συνδρομητής μέσα στο STN.  
 

                                                 

 
4 Ένα παράδειγμα Αρχής Εγγραφής Τρίτου Συμβαλλομένου ένας πελάτης υπηρεσιών Managed PKI. 
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1.3.5 Άλλοι Συμμετέχοντες  

Μη εφαρμόσιμο.  

1.4 Εφαρμογή των Ψηφιακών Πιστοποιητικών  

1.4.1 Κατάλληλη Χρήση των Ψηφιακών Πιστοποιητικών  

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά (στο εξής Πιστοποιητικά) φυσικών προσώπων θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται από τα φυσικά πρόσωπα προκειμένου να υπογράφουν και να κρυπτογραφούν 
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να ταυτοποιούνται σε εφαρμογές (επαλήθευση ταυτότητας 
χρήστη). Πέρα από τις κοινές χρήσεις των Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών της ADACOM που 
περιγράφονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, ένα DL1 ή DL2  Πιστοποιητικό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και για άλλους σκοπούς, δεδομένου ότι ένας Τρίτος Συμβαλλόμενος μπορεί να 
βασιστεί ευλόγως στο Πιστοποιητικό αυτό και η συγκεκριμένη χρήση δεν απαγορεύεται από τη 
νομοθεσία, τις ΠΠ του STN, τις  Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας , αυτόν τον ΚΠ και την Σύμβαση 
Συνδρομητή. 
 
Τα DL1 Πιστοποιητικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να υποστηρίζουν ψηφιακές 
υπογραφές σε εφαρμογές που απαιτούν Ηλεκτρονικές Υπογραφές των οποίων «δεν απορρίπτεται η 
νομική ισχύς και το παραδεκτό ως αποδεικτικού στοιχείου σε νομικές διαδικασίες» σύμφωνα με το 
άρθρο 5 (2) της Οδηγίας . Η χρήση DL1 Πιστοποιητικών αντιστοιχεί με την χρήση Πιστοποιητικών 
που ακολουθούν την δημόσια πολιτική πιστοποιητικού (QCP public) στο έγγραφο πολιτικής ETSI. 
Δηλαδή τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά που εκδόθηκαν σύμφωνα με την DL1 πολιτική 
υποστηρίζουν τη χρήση ψηφιακών υπογραφών των οποίων δεν θα αμφισβητηθεί η νομική 
αποτελεσματικότητα απλά και μόνο επειδή έχουν ηλεκτρονική μορφή. 
Τα DL2 Πιστοποιητικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να υποστηρίζουν ψηφιακές 
υπογραφές σε εφαρμογές που απαιτούν Προηγμένες Ηλεκτρονικές Υπογραφές οι οποίες 
«ικανοποιούν τις νομικές απαιτήσεις υπογραφής σε σχέση με τα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή 
κατά τον ίδιο τρόπο που μια ιδιόχειρη υπογραφή ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτές σε σχέση με τα 
δεδομένα που καταχωρούνται επί χάρτου» σύμφωνα με το άρθρο 5 (1) της Οδηγίας . Η χρήση DL2 
πιστοποιητικών αντιστοιχεί στη χρήση πιστοποιητικών που ακολουθούν την δημόσια πολιτική 
πιστοποιητικού + ΑΔΔΥ (QCP public + SSCD) στο έγγραφο πολιτικής ETSI. 
 
Τα Πιστοποιητικά DL1 και DL2 είναι Πιστοποιητικά Υψηλής Διασφάλισης παρέχοντας υψηλό επίπεδο 
εμπιστοσύνης στην ταυτότητα του Συνδρομητή. 
 

Τάξη 
Πιστοποιητικο

ύ  

Επίπεδο Διασφάλισης  Χρήση  

 Χαμηλό 
επίπεδο 

Διασφάλιση
ς 

Υψηλό 
Επίπεδο 

Διασφάλιση
ς 

Υπογραφ
ή 

Κρυπτογράφησ
η 

Ταυτοποίησ
η Πελάτη 

Πιστοποιητικά 
DL1   













Πιστοποιητικά 
DL2  













 
Πίνακας 1. Χρήση Πιστοποιητικών Φυσικών Προσώπων 

1.4.2 Περιορισμοί στις Εφαρμογές Πιστοποιητικών 

Επιπρόσθετα οι Συνδρομητές και/ή το Υποκείμενο ενός DL2 Πιστοποιητικού θα χρησιμοποιούν μια 
ΑΔΔΥ για τη δημιουργία μιας ψηφιακής υπογραφής μόνο σε σχέση με τη χρήση μιας ΑΔΔΥ. 
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1.4.3 Απαγορευμένες Εφαρμογές Πιστοποιητικών 

Τα Πιστοποιητικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μονάχα στον βαθμό που η εφαρμογή τους συνάδει 
με το εφαρμοστέο δίκαιο, και συγκεκριμένα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στο βαθμό που 
επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο εξαγωγών και εισαγωγών.  
 
Τα Πιστοποιητικά της Symantec δεν έχουν σχεδιαστεί, δεν αποσκοπούν, ή δεν είναι εγκεκριμένα για 
χρήση ή μεταπώληση ως εξοπλισμός ελέγχου σε επικίνδυνες συνθήκες ή για χρήσεις που απαιτούν 
απόδοση απαλλαγμένη από σφάλματα, όπως στη λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων, την 
πλοήγηση ή τα συστήματα επικοινωνίας αεροσκαφών, τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, 
ή συστήματα οπλικού ελέγχου, όπου κάποιο σφάλμα θα μπορούσε να οδηγήσει απευθείας στο 
θάνατο, σε προσωπικό τραυματισμό, ή σε σημαντική περιβαλλοντική ζημία. Τα DL1 και DL2 
Πιστοποιητικά φυσικών προσώπων δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως Πιστοποιητικά 
εξυπηρετητών ή εταιρικά Πιστοποιητικά ή ως Πιστοποιητικά ΑΠ. Τα Πιστοποιητικά των ΑΠ δε θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε χρήση πέρα από τη λειτουργία της ΑΠ.  
 
Η Symantec και η ADACOM επαναδημιουργούν σε περιοδική βάση τα κλειδιά των Ενδιάμεσων ΑΠ. 
Οι εφαρμογές  ή πλατφόρμες των τρίτων μερών που έχουν ενσωματωμένη μία Ενδιάμεση ΑΠ ως 
Πιστοποιητικό βάσης, δε θα πρέπει να λειτουργούν ως προορίζονταν, μετά από η στιγμή που τα η 
Ενδιάμεση ΑΠ έχει ανανεωθεί. Επομένως, η ADACOM δεν εγγυάται τη χρήση των Ενδιάμεσων ΑΠ 
ως Πρωτευουσών Αρχών Πιστοποίησης και συνιστά οι Ενδιάμεσες ΑΠ να μην περιλαμβάνονται στις 
εφαρμογές και/ή στις πλατφόρμες ως Πρωτεύουσες Αρχές Πιστοποίησης. Η ADACOM συνιστά τη 
χρήση  μόνο των Δημοσίων Πρωτευουσών Αρχών Πιστοποίησης (PCA Roots) ως πιστοποιητικών 
βάσης.  

1.5 Διαχείριση της Πολιτικής  

1.5.1 Τμήμα Διαχείρισης του Εγγράφου 

ADACOM  Α.Ε. 
Κρέοντος 25,  
10442 Αθήνα  
Αττική, Ελλάδα. 
 
Υπόψη:  Ανάπτυξη Πρακτικών – ΚΠ 
Αριθμός τηλεφώνου: (+30) 2105193740,  
Αριθμός fax: (+30) 210 5193555 
 

1.5.2 Πρόσωπο Επικοινωνίας 

Υπεύθυνος Πολιτικών Πιστοποίησης 
Τμήμα Ανάπτυξης Πρακτικών της ADACOM 
Κρέοντος 25,  
104 42 Αθήνα, 
Αττική, Ελλάδα 
 
Υπόψη:  Ανάπτυξη Πρακτικών – ΚΠ 
Αριθμός τηλεφώνου: (+30) 2105193740,  
Αριθμός fax: (+30) 210 5193555 
practices@adacom.com  

 

mailto:practices@adacom.com
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1.5.3 Τμήμα που Προσδιορίζει την Καταλληλότητα του ΚΠ ως προς την 
Πολιτική 

To τμήμα που προσδιορίζεται στην ενότητα § 1.5.2 είναι αρμόδιο να προσδιορίζει κατά πόσο ο 
παρόντας ΚΠ και τα άλλα σχετικά έγγραφα που συμπληρώνουν ή είναι υφιστάμενα του παρόντος ΚΠ, 
είναι κατάλληλα και σύμφωνα με τις ΠΠ, τις Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας και τον παρόντα  ΚΠ.  

1.5.4 Διαδικασίες Έγκρισης του ΚΠ 

Η έγκριση του παρόντος ΚΠ και των επακόλουθων τροποποιήσεων γίνονται από το Τμήμα Ανάπτυξης 
Πρακτικών της ADACOM (ΤΑΠΑ) και την Αρχή Διαχείρισης Πολιτικών (Policy Management Authority 
– PMA). Οι τροποποιήσεις γίνονται είτε σε μορφή εγγράφου που περιλαμβάνει την τροποποιημένη 
έκδοση του ΚΠ είτε με ένα ενημερωτικό μήνυμα. Οι τροποποιημένες εκδόσεις ή οι ενημερώσεις  
δημοσιεύονται στην ενότητα Ενημερώσεις και Ανακοινώσεις επί των Κανονισμών  (Practices Updates 
and Notices) του δικτυακού Αποθηκευτικού Χώρου της ADACOM που βρίσκεται στο:  
https://www.adacom.com/repository/updatess. Οι νέες ενημερωμένες εκδόσεις θα υπερισχύουν 
έναντι οιωνδήποτε αντίθετων διατάξεων της παλαιάς  έκδοσης του ΚΠ. 
 

1.6 Ορισμοί και Ακρώνυμα 

Για τον πίνακα ορισμών και ακρωνύμων βλέπε το Παράρτημα του παρόντος ΚΠ . 
  

http://www.adacom.com/repository/updates
http://www.adacom.com/repository/updates
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2 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΣΩΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  

2.1 Χώροι Αποθήκευσης 

Η ADACOM είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία χώρου αποθήκευσης για τις ΑΠ που διαχειρίζεται. Τα 
DL1 ή DL2 Πιστοποιητικά που εκδίδει η ADACOM δημοσιεύονται σε ένα δικτυακά προσπελάσιμο 
χώρο αποθήκευσης (repository) σύμφωνα με τον παρόντα ΚΠ § 2.2. 

 
Με την ανάκληση ενός Πιστοποιητικού Συνδρομητή τελικού χρήστη, η ADACOM δημοσιεύει αναγγελία 
της ανάκλησης αυτής στον χώρο αποθήκευσης. Η ΑDACOM εκδίδει Καταστάσεις Ανακληθέντων 
Πιστοποιητικών (στο εξής ΚΑΠ) για τις ΑΠ που διαχειρίζεται σύμφωνα με τον παρόντα ΚΠ. Επιπλέον, 
η ADACOM παρέχει υπηρεσίες OCSP σε Εταιρικούς Πελάτες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
ΚΠ.  

 

2.2 Δημοσίευση Πληροφοριών Πιστοποιητικών  

Η ADACOM διατηρεί ένα δικτυακά προσπελάσιμο αποθηκευτικό χώρο  που επιτρέπει στους Τρίτους 
Συμβαλλομένους να κάνουν διαδικτυακά ερωτήματα αναφορικά με την ανάκληση και άλλες 
πληροφορίες της κατάστασης του Πιστοποιητικού. Η ADACOM παρέχει στους Τρίτους 
Συμβαλλόμενους πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναζήτησης του κατάλληλου δικτυακού 
αποθηκευτικού χώρου για τον έλεγχο της κατάστασης του Πιστοποιητικού και, εάν είναι διαθέσιμη η 
υπηρεσία OSCP, τον τρόπο αναζήτησης του αποκριτή OCSP (OCSP responder).  

 
H ADACOM δημοσιεύει τα Πιστοποιητικά που εκδίδει για λογαριασμό των ΑΠ της. Με την ανάκληση 
ενός Πιστοποιητικού Συνδρομητή τελικού χρήστη, η ADACOM δημοσιεύει αναγγελία της ανάκλησης 
αυτής στον χώρο αποθήκευσης της. Επιπροσθέτως, η ADACOM εκδίδει Κατάλογο Ανακληθέντων 
Πιστοποιητικών (ΚΑΠ) και, αν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία OCSP, παρέχει υπηρεσίες OCSP για τις 
δικές της ΑΠ.  
 
Η ADACOM, έχει μονίμως δημοσιευμένες στο δικτυακό χώρο αποθήκευσής που διατηρεί, μία 
πρόσφατη έκδοση:  

- της Πολιτικής Πιστοποιητικών του STN (STN CP), 
- των Πολιτικών Πιστοποιητικών της Ευρωπαϊκής Οδηγίας του STN (STN EDP) 
- του παρόντος Κανονισμού Πιστοποίησης ,  
- της Σύμβασης Συνδρομητή, 
- της Σύμβασης Τρίτου Συμβαλλομένου, και  
- της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζεται. 

 
Η ADACOM είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία χώρου αποθήκευσης των δικών τη AΠ. 

 
Η ADACOM δημοσιεύει πληροφορίες για τις ΑΠ στο χώρο αποθήκευσης που βρίσκεται στον δικτυακό 
της κόμβο, στη διεύθυνση http://www.adacom.com/repository όπως περιγράφεται παρακάτω. 
 
Η ADACOM δημοσιεύει Πιστοποιητικά σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα 2. 

 

Μορφή 
Πιστοποιητικού 

Απαιτήσεις Δημοσίευσης  
 

Πιστοποιητικά ΠΑΠ  Διαθέσιμα στους Τρίτους Συμβαλλόμενους μέσω συμπερίληψης τους 
στους διαθέσιμους περιηγητές ιστού (browsers). 
 

Πιστοποιητικά 
Ενδιάμεσων και 
Εκδοτριών  ΑΠ της 
ADACOM  

Διαθέσιμα προς τους Τρίτους Συμβαλλόμενους ως μέρος της Αλυσίδας 
Πιστοποιητικού η οποία ενσωματώνεται στο Πιστοποιητικό Συνδρομητή 
τελικού χρήστη μέσω των λειτουργιών αναζήτησης που περιγράφονται 
παρακάτω. 
 

http://www.adacom.com/repository


 

 

[10] 

 
 

 

Μορφή 
Πιστοποιητικού 

Απαιτήσεις Δημοσίευσης  
 

Πιστοποιητικά 
Συνδρομητή Τελικού 
Χρήστη  

Διαθέσιμα προς τους Τρίτους Συμβαλλόμενους μέσω λειτουργιών 
αναζήτησης στο χώρο αποθήκευσης της ADACOM στη διεύθυνση: 
http://www.adacom.com/repository   
Επίσης διαθέσιμα μέσω αναζήτησης στον εξυπηρετητή  του καταλόγου 
LDAP της ADACOM στο directory.adacom.com 
 

Πίνακας 2 – Απαιτήσεις Δημοσίευσης Πιστοποιητικών 

2.3 Συχνότητα Δημοσίευσης 

Ενημερωμένες εκδόσεις του παρόντα ΚΠ δημοσιεύονται σύμφωνα με την ενότητα § 9.13. 
Ενημερωμένες εκδόσεις των Συμβάσεων Συνδρομητή και των Συμβάσεων Τρίτου Συμβαλλόμενου 
δημοσιεύονται όπως απαιτείται. Τα Πιστοποιητικά δημοσιεύονται αμέσως μετά την έκδοση. 
Πληροφορίες αναφορικά με την κατάσταση Πιστοποιητικών δημοσιεύονται σύμφωνα με τον παρόντα 
ΚΠ. 

2.4 Έλεγχοι Πρόσβασης 

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στο χώρο αποθήκευσης του δικτυακού κόμβου της ADACOM 
είναι προσβάσιμες για ανάγνωση από το κοινό, χωρίς περιορισμό. Η ADACOM απαιτεί από τους 
χρήστες την αποδοχή της Σύμβασης Τρίτου Συμβαλλόμενου ως προϋπόθεση για την πρόσβαση σε 
Πιστοποιητικά, πληροφορίες κατάστασης Πιστοποιητικών, ή ΚΑΠ. Η ADACOM εφαρμόζει λογικά και 
φυσικά μέτρα ασφάλειας για να αποτρέψει την προσθήκη, διαγραφή, ή τροποποίηση των 
καταχωρήσεων στο χώρο αποθήκευσης από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 
  

file:///C:/Users/ddimitra/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8SMU8Y4M/https/www.adacom.com/repository
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3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 

3.1 Ονοματολογία 

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις ΠΠ του STN, τις Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας, τον παρόντα ΚΠ 
ή στο περιεχόμενο του Πιστοποιητικού, τα ονόματα που εμφανίζονται στα  Πιστοποιητικά του STN 
επαληθεύονται.  

3.1.1 Τύποι Ονομάτων 

 

 
Παρόλο που το STN ανήκει πλέον στην Symantec Corporation, παλαιότερα  πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί 

με την ονομασία της προηγούμενης ιδιοκτησίας. Κάθε παλαιό πιστοποιητικό που εμπεριέχει το Organization 
(O) ως “VeriSign, Inc.” και το Organizational Unit (OU) ως “VeriSign Trust Network” θα σημαίνει Symantec 

Corporation και  Symantec Trust Network, αντίστοιχα 
 

 
Τα Πιστοποιητικά ΑΠ της ADACOM περιλαμβάνουν Διακριτικά Ονόματα X.501 στα πεδία Εκδότη και 
Υποκειμένου. Τα Διακριτικά Ονόματα ΑΠ της ADACOM αποτελούνται από τα στοιχεία που 
προσδιορίζονται στον Πίνακα 3α που ακολουθεί: 
 

Χαρακτηριστι
κό 

Τιμή 
 

Πεδίο Εκδότη Πεδίο Υποκειμένου 
 

ΠΑΠ Ενδιάμεση 
ΑΠ 

Εκδότρια 
ΑΠ  

 

ΠΑΠ Ενδιάμεση 
ΑΠ 

Εκδότρια 
ΑΠ  

 

Country (C) = 
 

US US GR US GR 
 

GR 
 

 
Organization (O) 
= 
 

VeriSign, Inc. VeriSign, Inc. 
ADACOM 
S.A 

VeriSign, 
Inc. 

ADACOM S.A 
ADACOM S.A 
 

Organizational 
Unit (OU) = 

(c) 1999 
VeriSign, 
Inc. - For 
authorized 
use 
onlyVeriSign 
Trust 
Network 

(c) 1999 
VeriSign, 
Inc. - For 
authorized 
use 
onlyVeriSig
n Trust 
Network 

 
Symantec 

Trust 
Network 

 

(c) 1999 
VeriSign, 
Inc. - For 
authorize
d use 
onlyVeriS
ign Trust 
Network 

 
Symantec 

Trust Network 
 

 Class 2 
Managed PKI 
Individual 
Subscriber 
CASymantec 
Trust Network 

Common Name 
(CN) = 

VeriSign Class 2 
Public Primary 
Certification 
Authority - G3 

VeriSign Class 
2 Public 
Primary 
Certification 
Authority - G3 

ADACOM 
Class 2 CA - 
G4 

VeriSign 
Class 2 
Public 
Primary 
Certification 
Authority - 
G3 

ADACOM 
Class 2 CA - 
G4 ADACOM 

Qualified 
Services CA 

Πίνακας 3α – Χαρακτηριστικά Διακριτικού Ονόματος σε Πιστοποιητικά ΑΠ5 
 
Τα νέα Διακριτικά Ονόματα ΑΠ της ADACOM αποτελούνται από τα στοιχεία που προσδιορίζονται 
στον Πίνακα 3β που ακολουθεί: 
 

                                                 

 
5 Βρίσκονται σε λειτουργία τα ονόματα της προηγούμενης ιδιοκτησίας των ΑΠ. 
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Χαρακτηριστικό Τιμή 

Country (C) = GR 

Organization (O) =  ADACOM S.A 

Organizational Unit (OU) =  Class 2 Managed PKI Individual  Subscriber CA 

 Symantec Trust Network 

Common Name (CN) = ADACOM Qualified Services CA 

 
Πίνακας 3β – Χαρακτηριστικά Διακριτικού Ονόματος σε νέα Πιστοποιητικά ΑΠ 
 

 
Τα Πιστοποιητικά Συνδρομητή τελικού χρήστη περιλαμβάνουν διακριτικό όνομα X.501 στο πεδίο 
ονόματος Υποκειμένου και αποτελούνται από τα στοιχεία που προσδιορίζονται στον Πίνακα 4 που 
ακολουθεί. 
 

Χαρακτηριστικό Τιμή 

Country (C) - Χώρα = 

 
Τους δύο χαρακτήρες του κράτους βάσει κωδικοποίησης ISO 

 
 

Organization (O) - Εταιρεία =  Το χαρακτηριστικό αυτό χρησιμοποιείται ως ακολούθως: 

 ADACOM S.A. 

 Το όνομα του οργανισμού που ανήκει ο συνδρομητής 

Organizational Unit (OU) – 
Οργανωτικό Τομέα = 

Το Πιστοποιητικό Συνδρομητή τελικού χρήστη της ADACOM 
μπορεί να περιέχει πολλαπλά ΟU χαρακτηριστικά. Τέτοια μπορεί 
να είναι ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: 

 Ο Οργανωτικός Τομέας του Συνδρομητή (για 
Πιστοποιητικά φυσικών προσώπων που συνδέονται με 
οργανισμό) 

 Όροι χρήσης: https://www.adacom.com/rpa  

 Κείμενο που περιγράφει τον τύπο του Πιστοποιητικού 

Common Name (CN) – 
Κοινό Όνομα = 

Αυτό το χαρακτηριστικό περιλαμβάνει: 

 Το Όνομα Αποκριτή OCSP (για Πιστοποιητικά Αποκριτή 
OCSP) 

 το Πλήρες Όνομα του τελικού χρήστη. 

E-Mail Address (E) – 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση = 

Ηλεκτρονική διεύθυνση του τελικού χρήστη. 

Given Name (G) Όνομα τελικού χρήστη 

Surname (SN) Επίθετο τελικού χρήστη 

Πίνακας 4 –  Χαρακτηριστικά Διακριτικού Ονόματος σε Πιστοποιητικά Συνδρομητή Τελικού 
Χρήστη 

 
Το πεδίο «Κοινό Όνομα» (Common Name - CN) στη θέση Διακριτικού Ονόματος Υποκειμένου των 
Πιστοποιητικών Συνδρομητή τελικού χρήστη  επαληθεύεται (αυθεντικοποιείται). Το «Κοινό Όνομα» 
που περιλαμβάνεται στη θέση του Διακριτικού Ονόματος Υποκειμένου των Πιστοποιητικών φυσικών 
προσώπων αντιπροσωπεύει το πραγματικό ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου. 
 

3.1.2 Ανάγκη Κατανόησης των Ονομάτων 

Τα DL1 και DL2 Πιστοποιητικά περιλαμβάνουν ονόματα σε μορφή απλή και κατανοητή ώστε να 
επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ταυτότητας του φυσικού προσώπου που αποτελεί το Υποκείμενο 
του Πιστοποιητικού.  
 
Τα Πιστοποιητικά ΑΠ της ADACOM περιλαμβάνουν ονόματα σε μορφή απλή και κατανοητή ώστε να 
επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ταυτότητας της ΑΠ που αποτελεί το Υποκείμενο του 
Πιστοποιητικού. 
 

https://www.adacom.com/rpa
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3.1.3 Ανωνυμία ή Ψευδωνυμία Συνδρομητών 

Η χρήση ψευδωνύμων στα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά (DL1, DL2) της ADACOM, δεν επιτρέπεται. 

3.1.4 Κανόνες για την Ερμηνεία των Διαφόρων Τύπων Ονομάτων 

Μη εφαρμόσιμο.  

3.1.5 Μοναδικότητα των Ονομάτων 

Η ADACOM διασφαλίζει ότι τα Διακριτικά Ονόματα Υποκειμένου είναι μοναδικά εντός του τομέα μιας 
συγκεκριμένης ΑΠ μέσω αυτοματοποιημένων στοιχείων κατά τη διαδικασία εγγραφής των 
Συνδρομητών. Είναι δυνατό για έναν Συνδρομητή, να έχει δύο ή περισσότερα Πιστοποιητικά με 
παρεμφερές Διακριτικό Όνομα Υποκειμένου.  

3.1.6 Αναγνώριση, Επαλήθευση Ταυτότητας, και Ρόλος Εμπορικών Σημάτων 

Οι Αιτούμενοι Πιστοποιητικό απαγορεύεται να χρησιμοποιούν στις Αιτήσεις τους για Πιστοποιητικό 
ονόματα τα οποία παραβιάζουν τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας τρίτων. Η ADACOM, ωστόσο, 
δεν δύναται να επαληθεύσει εάν κάποιος Αιτούμενος Πιστοποιητικό διαθέτει Δικαιώματα Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας επί του ονόματος που αναγράφεται σε μία Αίτηση για Πιστοποιητικό, ούτε δύναται να 
λειτουργήσει ως διαιτητής ή διαμεσολαβητής ή με άλλον τρόπο να επιλύσει διαφορές που αφορούν 
στην ιδιοκτησία ονόματος τομέα, διακριτικού τίτλου, εμπορικού σήματος, ή σήματος παροχής 
υπηρεσιών. Η ADACOM έχει το δικαίωμα, χωρίς ευθύνη προς οιονδήποτε Αιτούμενο Πιστοποιητικό, 
να απορρίψει ή αναστείλει μία Αίτηση για Πιστοποιητικό λόγω μίας τέτοιας διαφοράς. 

3.2 Αρχική Επαλήθευση Ταυτότητας  

3.2.1 Μέθοδος Απόδειξης της Κατοχής Ιδιωτικού Κλειδιού 

Ο Αιτούμενος Πιστοποιητικό πρέπει να αποδείξει ότι κατέχει δικαιωματικά το ιδιωτικό κλειδί που 
αντιστοιχεί στο δημόσιο κλειδί που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό.  
 
Η μέθοδος απόδειξης της κατοχής από τον Συνδρομητή του ιδιωτικού κλειδιού, είναι μέσω της χρήσης 
ψηφιακά υπογραφόμενου αιτήματος πιστοποιητικού σύμφωνα με το  Πρότυπο Κρυπτογραφίας 
Δημόσιου Κλειδιού PKCS #10 ή άλλη ισοδύναμη κρυπτογραφικά μορφή ή άλλη μέθοδος αποδεκτή 
από την ADACOM και την Symantec. 

3.2.2 Επαλήθευση Στοιχείων Φυσικού Προσώπου 

H επιβεβαίωση στοιχείων ταυτότητας για τα DL1 και DL2 Πιστοποιητικά βασίζεται στη προσωπική 
(φυσική) παρουσία του Αιτούμενου Πιστοποιητικού ενώπιον ενός εκπροσώπου της ADACOM, ή ενός 
δημόσιου συμβολαιογράφου ή άλλη Δημόσια Αρχή με παρόμοια αρμοδιότητα στην δικαιοδοσία του 
Αιτούμενου Πιστοποιητικού. Οι αντιπρόσωποι της ADACOM, ο συμβολαιογράφος ή η άλλη επίσημη 
αρχή, διασταυρώνουν την ταυτότητα του Αιτούμενου Πιστοποιητικού με ένα αναγνωρισμένο 
πιστοποιητικό έγγραφο  που έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή, όπως η αστυνομική ταυτότητα ή το 
διαβατήριο. Όταν η επιβεβαίωση στοιχείων ταυτότητας στηρίζεται στην προσωπική (φυσική) 
παρουσία του Αιτούμενου Πιστοποιητικού ενώπιον ενός εκπροσώπου της ADACOM, η ADACOM, 
επικυρώνει ένα αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του Αιτούμενου για 
σκοπούς αρχειοθέτησης. Όταν η επιβεβαίωση στοιχείων ταυτότητας βασίζεται στην προσωπική 
(φυσική) παρουσία του Αιτούμενου Πιστοποιητικού ενώπιον ενός δημόσιου συμβολαιογράφου ή άλλη 
Δημόσια Αρχή με παρόμοια αρμοδιότητα, ο Αιτούμενος πρέπει να υποβάλλει στην ADACOM ή σε 
ισοδύναμη ΑΕ, ένα επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας  ή διαβατηρίου αναφέροντας 
την ημερομηνία επικύρωσης.      
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Η επικύρωση του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου θα πρέπει να γίνεται στην Ελληνική, Αγγλική, 
Γαλλική ή Γερμανική γλώσσα. Σε περίπτωση όπου το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο έχει εκδοθεί 
σε κάποια γλώσσα διαφορετική από τις παραπάνω, η επικύρωση πρέπει να είναι γραμμένη σε μια 
από τις παραπάνω γλώσσες ή να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση σε μια από τις γλώσσες που 
αναφέρθηκαν παραπάνω.  
 

3.2.3 Μη Επαληθεύσιμες Πληροφορίες Τελικού Χρήστη 

Τα στοιχεία που εμφανίζονται στο πεδία του Οργανωτικού Τομέα (OU), αποτελούν Μη-
Επαληθεύσιμες πληροφορίες Συνδρομητή. 

3.2.4 Επαλήθευση Ταυτότητας Αρχής  

Όταν ένα όνομα φυσικού προσώπου μέσα σε ένα Πιστοποιητικό συνδέεται με την επωνυμία ενός 
οργανισμού, με τέτοιο τρόπο που να υποδεικνύει τη σχέση του φυσικού προσώπου με τον οργανισμό 
ή την εξουσιοδότησή του να δρα για ενεργεί για λογαριασμό του οργανισμού η αρμόδια Αρχή 
Εγγραφής της ΑDACOM:  

 Επαληθεύει την ύπαρξη του οργανισμού με τη χρήση μιας υπηρεσίας επαλήθευσης 
ταυτότητας ή βάσης δεδομένων τρίτης οντότητας, ή εναλλακτικά μέσω εγγράφων 
τεκμηρίωσης, που εκδίδονται ή κατατίθενται σε αρμόδια δημόσια υπηρεσία και τα οποία 
επιβεβαιώνουν την ύπαρξη της εταιρείας, και 

 Χρησιμοποιεί πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε επαγγελματικά μητρώα ή βάσεις 
δεδομένων (προσωπικού ή πελατών)  μιας ΑΕ που εγκρίνει Πιστοποιητικά στα δικά της 
συνδεδεμένα φυσικά πρόσωπα, ή επιβεβαιώνει είτε τηλεφωνικά, είτε με ταχυδρομείο, ή με 
ανάλογη διαδικασία, προς τον οργανισμό, τη σχέση εργασία του φυσικού προσώπου που 
υποβάλει την αίτηση με τον οργανισμό και όταν είναι απαραίτητο, την εξουσιοδότησή του να 
ενεργεί για λογαριασμό του οργανισμού. 

3.3 Επαλήθευση Ταυτότητας για Αιτήσεις Επαναδημιουργίας Κλειδιών 

Ο Συνδρομητής πριν από τη λήξη του Πιστοποιητικού του είναι απαραίτητο να αποκτήσει ένα νέο 
πιστοποιητικό ώστε να διασφαλίσει τη συνέχεια της χρήσης του. Η ADACOM γενικά, απαιτεί από το 
Συνδρομητή να δημιουργήσει ένα νέο ζεύγος κλειδιών το οποίο θα αντικαταστήσει το ζεύγος κλειδιών 
που λήγει (τεχνικά ορίζεται ως "επαναδημιουργία κλειδιών"). Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. 
για πιστοποιητικά εξυπηρετητών δικτύου-web server) επιτρέπεται στους Συνδρομητές να ζητήσουν 
ένα νέο πιστοποιητικό για κάποιο υπάρχον ήδη ζεύγος κλειδιών (τεχνικά ορίζεται ως "ανανέωση").  
 
Σε γενικές γραμμές, τόσο η "Επαναδημιουργία Κλειδιών" όσο και η "Ανανέωση" αναφέρονται 
συνήθως ως "Ανανέωση Πιστοποιητικού", δίνοντας βαρύτητα στο γεγονός ότι το παλιό Πιστοποιητικό 
αντικαθίσταται από ένα νέο και μην τονίζοντας την παραγωγή ή όχι ενός νέου ζεύγους κλειδιών. Για 
τα Πιστοποιητικά DL1 και DL2 ο διαχωρισμός αυτός δεν είναι σημαντικός καθώς πάντοτε παράγεται 
ένα νέο ζεύγος κλειδιών ως μέρος της διαδικασίας για την αντικατάσταση Πιστοποιητικού Συνδρομητή 
τελικού χρήστη.  

3.3.1 Αναγνώριση και Επαλήθευση Ταυτότητας για Τακτική 
Επαναδημιουργία Κλειδιών  

Ως προϋπόθεση για την αποδοχή ανανέωσης ενός Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού, η ADACOM ή 
άλλη ισοδύναμη ΑΕ ελέγχει ότι οι πληροφορίες εξακρίβωσης της ταυτότητας του Υποκειμένου είναι 
ακόμη έγκυρες. Οι διαδικασίες επαναδημιουργίας κλειδιών επιβεβαιώνουν ότι το πρόσωπο που 
επιθυμεί να επαναδημιουργήσει τα κλειδιά του Πιστοποιητικού Συνδρομητή τελικού χρήστη, είναι 
πράγματι ο Συνδρομητής του Πιστοποιητικού.  
 
Ο Συνδρομητής υποβάλει μία αίτηση επαναδημιουργίας κλειδιών στην ADACOM, υποβάλλοντας το 
υπάρχον Πιστοποιητικό του (υπογράφοντας ψηφιακά) και η ΑΕ, επαναεπιβεβαιώνει με τον τρόπο 
αυτό την ταυτότητα του Συνδρομητή. Μία αποδεκτή διαδικασία είναι μέσω της χρήσης μιας 
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Συνθηματικής Φράσης (ή άλλου αντίστοιχου αυτής) ή της απόδειξης κατοχής του ιδιωτικού κλειδιού. 
Οι Συνδρομητές επιλέγουν και υποβάλλουν, μαζί με τις πληροφορίες εγγραφής, μία Συνθηματική 
Φράση. Κατά την ανανέωση του Πιστοποιητικού, εάν ένας Συνδρομητής υποβάλει σωστά τη 
Συνθηματική Φράση (ή το αντίστοιχο αυτής) μαζί με τα στοιχεία επανεγγραφής και τα στοιχεία 
εγγραφής (συμπεριλαμβανομένου του προσώπου επικοινωνίας) δεν έχουν μεταβληθεί, εκδίδεται 
αυτόματα ένα ανανεωμένο Πιστοποιητικό. 
 
Για τα Πιστοποιητικά DL1 και DL2, η προσωπική (φυσική)  παρουσία του Αιτούντα Πιστοποιητικό σε 
έναν εκπρόσωπο της  ADACOM ή σε έναν δημόσιο Συμβολαιογράφο ή άλλη Δημόσια Αρχή με 
παρόμοια αρμοδιότητα, δεν απαιτείται, εκτός εάν το αναγνωρισμένο έγγραφο πιστοποίησης που έχει 
εκδοθεί από δημόσια αρχή (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο)  που είχε κατατεθεί κατά την αρχική 
αίτηση ή τα επαληθευμένα στοιχεία που περιέχονται στο Πιστοποιητικό έχουν τροποποιηθεί.  

3.3.2 Αναγνώριση και Επαλήθευση Ταυτότητας για Επαναδημιουργία 
Κλειδιών Μετά από Ανάκληση 

Η Επαναδημιουργία Κλειδιών μετά την ανάκληση δεν είναι δυνατή εφόσον η ανάκληση συνέβη επειδή: 

 Το Πιστοποιητικό εκδόθηκε προς πρόσωπο διαφορετικό από αυτό το οποίο κατονομάζεται 
ως το Υποκείμενο του Πιστοποιητικού, ή  

 Το Πιστοποιητικό  εκδόθηκε χωρίς την εξουσιοδότηση του προσώπου ή της οντότητας το 
οποίο κατονομάζεται ως Υποκείμενο του Πιστοποιητικού αυτού, ή  

 Η ADACOM ανακαλύπτει ή έχει λόγο να πιστεύει ότι ορισμένα ουσιώδη βασικά στοιχεία στην 
Αίτηση για Πιστοποιητικό είναι ψευδή, ή 

 Για οποιοδήποτε άλλο λόγο  που θεωρείται απαραίτητος από τη Symantec ή την ADACOM 
προκειμένου να προστατευτεί το STN. 

 
Για την ανανέωση ενός Πιστοποιητικού έπειτα από ανάκληση θα πρέπει πάντοτε να επιβεβαιώνεται 
ότι το πρόσωπο που αιτείται ανανέωση, είναι πράγματι ο Συνδρομητής. Οι απαιτήσεις επαλήθευσης 
της ταυτότητας μιας αρχικής Αίτησης για Πιστοποιητικό, χρησιμοποιούνται και στην περίπτωση 
ανανέωσης Πιστοποιητικού έπειτα από ανάκληση.   

3.4 Αναγνώριση και Επαλήθευση Ταυτότητας για Αίτημα Ανάκλησης 

Πριν την ανάκληση ενός Πιστοποιητικού, η ADACOM επαληθεύει ότι το αίτημα έχει υποβληθεί από το 
Συνδρομητή του Πιστοποιητικού, δηλαδή την οντότητα που ενέκρινε την αίτηση έκδοσης 
πιστοποιητικού.  
 
Οι αποδεκτές διαδικασίες για την ταυτοποίηση των αιτημάτων ανάκλησης των Συνδρομητών 
περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες διαδικασίες: 

 Απαίτηση από το Συνδρομητή να υποβάλει τη Συνθηματική Φράση και αυτόματη ανάκληση 
του Πιστοποιητικού εφόσον η φράση αυτή συμφωνεί με τη Συνθηματική Φράση που υπάρχει 
στο αρχείο , 

 Λήψη μηνύματος που προέρχεται από το Συνδρομητή με το οποίο ζητά ανάκληση και το 
οποίο περιλαμβάνει ηλεκτρονική υπογραφή επαληθεύσιμη κατά παραπομπή στο προς 
ανάκληση Πιστοποιητικό, και  

 Επικοινωνία με το Συνδρομητή η οποία παρέχει εύλογες διαβεβαιώσεις ότι το πρόσωπο ή ο 
οργανισμός που ζητά ανάκληση είναι πράγματι ο Συνδρομητής ή κάποιος νόμιμος 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του. Ανάλογα με τις περιστάσεις, η επικοινωνία αυτή 
μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες μορφές: τηλεφωνική κλήση, 
ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ή υπηρεσία courier. 

 
Οι Διαχειριστές της ADACOM έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την ανάκληση Πιστοποιητικών 
Συνδρομητή τελικού χρήστη εντός του Υποτομέα της ADACOM. Η ADACOM για να επιτρέψει την 
ανάκληση από τους Διαχειριστές εξακριβώνει προηγουμένως την ταυτότητα τους μέσω ελεγχόμενης 
πρόσβασης με χρήση SSL και επαλήθευση ταυτότητας του χρήστη (client), ή άλλες εγκεκριμένες από 
το STN διαδικασίες.   
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4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ  

4.1 Αίτηση για Πιστοποιητικό  

4.1.1 Ποιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση για Πιστοποιητικό 
 
Αίτηση για Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό δύναται να υποβάλλει το φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι 
το υποκείμενο του Πιστοποιητικού, με την προϋπόθεση ότι είναι ενήλικος και δικαιοπρακτικά ικανός 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. 

4.1.2 Διαδικασία Εγγραφής και Αρμοδιότητες 

4.1.2.1 Αίτηση Πιστοποιητικού για Πιστοποιητικό Συνδρομητή Τελικού Χρήστη 
 

Όλοι οι Συνδρομητές Πιστοποιητικού τελικού χρήστη εκφράζουν ρητά τη συγκατάθεσή τους στη 
σχετική Σύμβαση Συνδρομητή η οποία περιλαμβάνει τις ευθύνες και εγγυήσεις που περιγράφονται 
στην ενότητα 9.6.3 και θα υποβάλλονται σε διαδικασία εγγραφής η οποία συνίσταται σε: 

 Συμπλήρωση και υπογραφή της Αίτησης για Πιστοποιητικό και παροχή αληθών και 
πραγματικών πληροφοριών, 

 Παραγωγή, ή μέριμνα για παραγωγή, ενός ζεύγους κλειδιών, 

 Παράδοση του δημόσιου κλειδιού από τον Συνδρομητή, άμεσα ή μέσω μιας ΑΕ, στην 
ADACOM,  

 Απόδειξη του Συνδρομητή ότι έχει στην κατοχή του το ιδιωτικό κλειδί που αντιστοιχεί στο 
δημόσιο κλειδί που απέστειλε στην ADACOM. 

 
Η διαδικασία εγγραφής για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά  βρίσκεται σε συμφωνία με το CP § 4.1.1, 
και υπάγεται επίσης στα ακόλουθα: 

 H Σύμβαση Συνδρομητή, την οποία αποδέχονται οι Αιτούμενοι Πιστοποιητικό βρίσκεται σε 
συμφωνία με τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στις Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας  § 
2.1.1, 2.1.2, 

 Ο Αιτούμενος Πιστοποιητικό θα πρέπει  να παρουσιάσει στοιχεία της ταυτότητας του 
σύμφωνα με τις Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας § 3.1.9, και  

 Οι πληροφορίες εγγραφής που παρέχονται κατά την Αίτηση για Πιστοποιητικό 
περιλαμβάνουν μια φυσική διεύθυνση, ή άλλα χαρακτηριστικά τα οποία επιτρέπουν στην 
ADACOM να επικοινωνήσει με τον Αιτούντα Πιστοποιητικό. 
 

Τα αρχεία που διατηρούνται σύμφωνα με τον ΚΠ § 5.4.1 περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που 
χρησιμοποιούνται για να επαληθεύσουν την ταυτότητα  του Αιτούμενου Πιστοποιητικό  
(συμπεριλαμβανομένου οιουδήποτε αριθμού αναφοράς  που χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της 
ταυτότητας και οιοδήποτε περιορισμό στην ισχύ τους) καθώς και ένα αρχείο της υπογεγραμμένης 
Σύμβασης Συνδρομητή σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της οποίας ο Συνδρομητής συναινεί στην τήρηση 
των αρχείων από την ΑΠ των πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εγγραφή και 
περιλαμβάνουν όλες τις υπόλοιπες απαραίτητες συγκαταθέσεις που περιγράφονται στο έγγραφο 
πολιτικής ETSI. 
 
Στην περίπτωση μιας αίτησης για επαναδημιουργία κλειδιών:  

 οιεσδήποτε αλλαγές στους όρους της Σύμβασης Συνδρομητή  μετά από την προηγούμενη 
εγγραφή ή επανεγγραφή είναι σύμφωνες με τις Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας § 2.1.1, 2.1.2, 
και  

 τα αρχεία που διατηρούνται σύμφωνα με τον ΚΠ § 5.5.1 επίσης περιλαμβάνουν τη 
συγκατάθεση του Συνδρομητή σε οιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές. 

 
4.1.2.2 Αίτηση Πιστοποιητικού για Πιστοποιητικά ΑΠ και ΑΕ. 

 
Η ADACOM μπορεί να εκδίδει επιπλέον Πιστοποιητικά ΑΕ για την έκδοση DL1 και DL2 πιστοποιητικά. 
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4.2 Επεξεργασία Αιτήσεων για Έκδοση Πιστοποιητικού 

4.2.1 Διενεργώντας τις διαδικασίες Αναγνώρισης και Επαλήθευσης 
Ταυτότητας 

 
Η ΑΕ της ADACOM διενεργεί διαδικασίες αναγνώρισης και επαλήθευσης στοιχείων όλων των 
απαραίτητων πληροφοριών του Συνδρομητή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενότητα § 3.2. 
 

4.2.2 Έγκριση ή Απόρριψη Αιτήσεων Έκδοσης Πιστοποιητικών. 
 
Η ΑΕ της ADACOM εγκρίνει μια αίτηση για Πιστοποιητικό μόνο εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα: 

 Επιτυχής αναγνώριση και επαλήθευση της ταυτότητας όλων των απαραίτητων πληροφοριών 
Συνδρομητών, σύμφωνα με την ενότητα § 3.2 

 Έχει πληρωθεί το αντίτιμο.  
 
Η ΑΕ της ΑDACOM απορρίπτει μια αίτηση για Πιστοποιητικό όταν: 

 Η αναγνώριση και επαλήθευση της ταυτότητας όλων των απαραίτητων πληροφοριών 
Συνδρομητών, σύμφωνα με την ενότητα § 3.2, δε μπορεί να πραγματοποιηθεί, ή 

 Ο Συνδρομητής αδυνατεί να υποβάλλει τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα που του 
ζητούνται, ή 

 Ο Συνδρομητής αποτυγχάνει να αποκριθεί σε ειδοποιήσεις εντός συγκεκριμένου χρόνου, ή  

 Το αντίτιμο δεν έχει πληρωθεί, ή  

 Η ΑΕ θεωρεί ότι η έκδοση Πιστοποιητικού προς το Συνδρομητή μπορεί να επιφέρει βλάβη 
στο STN. 
 

4.2.3 Χρόνος για την Επεξεργασία Αιτήσεων Πιστοποιητικών. 
 
Η ΑDACOM ξεκινάει την επεξεργασία των αιτήσεων Πιστοποιητικών μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα από την λήψη τους.  
Μια αίτηση για Πιστοποιητικό παραμένει ενεργή έως ότου να απορριφθεί. 

 

4.3 Έκδοση Πιστοποιητικού 

4.3.1 Ενέργειες της ΑΠ κατά την Έκδοση Πιστοποιητικού 
 
Το Πιστοποιητικό δημιουργείται και εκδίδεται μετά την έγκριση Αίτησης για Πιστοποιητικό από την 
ADACOM ή μετά την παραλαβή αιτήματος από μια ΑΕ για να εκδώσει  Πιστοποιητικό. Η ADACOM 
δημιουργεί και εκδίδει Πιστοποιητικό προς τον Αιτούμενο Πιστοποιητικό βάσει των στοιχείων της 
Αίτησης για Πιστοποιητικό και εφόσον έχει εγκρίνει την Αίτηση αυτή.  
 
Τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά δημιουργούνται και εκδίδονται σύμφωνα με τις ΠΠ  § 4.2.1, 
χρησιμοποιώντας συστήματα προστασίας ενάντια σε παραποίηση όπως παρατίθεται λεπτομερώς 
στις ΠΠ § 6 και τις Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας § 6. Έτσι εξασφαλίζεται ότι το Πιστοποιητικό 
εκδίδεται στον Αιτούμενο Πιστοποιητικό ή τον αιτούμενο ανανέωση ή επαναδημιουργία κλειδιών , ο 
οποίος κατέχει  το ιδιωτικό του κλειδί που αντιστοιχεί στο δημόσιο κλειδί του πιστοποιητικού που 
εκδίδεται.  
Ως έκδοση Πιστοποιητικού σύμφωνα με τον ΚΠ § 3.3 νοείται από τεχνικής άποψης η επαναδημιουργία 
και όχι η επαναπιστοποίηση ενός προηγούμενα πιστοποιημένου δημόσιου κλειδιού. 

4.3.2 Ενημέρωση του Συνδρομητή για την Έκδοση Πιστοποιητικού από την 
ΑΠ  

 
Η ADACOM είτε άμεσα είτε μέσω μιας ΑΕ, ενημερώνει τους Συνδρομητές ότι έχουν δημιουργηθεί τα 
Πιστοποιητικά τους, και παρέχουν στους Συνδρομητές πρόσβαση στα Πιστοποιητικά ενημερώνοντας 
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τους ότι τα Πιστοποιητικά τους είναι διαθέσιμα. Τα Πιστοποιητικά καθίστανται διαθέσιμα στους 
Συνδρομητές τελικούς χρήστες ενημερώνοντάς τους για τη δυνατότητα να τα μεταφορτώσουν από 
έναν δικτυακό τόπο μέσω ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται στο 
Συνδρομητή. 

4.4 Αποδοχή Πιστοποιητικού 

4.4.1 Ενέργειες που Συνιστούν Αποδοχή Πιστοποιητικού 
 
Οι ακόλουθες ενέργειες συνιστούν αποδοχή του Πιστοποιητικού:  

 Η μεταφόρτωση (downloading) ενός Πιστοποιητικού που το περιλαμβάνει ως συνημμένο 
αρχείο, συνιστά αποδοχή του Πιστοποιητικού από τον Συνδρομητή. 

 Η έλλειψη υποβολής αντίρρησης μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα για το Πιστοποιητικό ή το 
περιεχόμενό του συνιστά αποδοχή του Πιστοποιητικού.  
 

4.4.2 Δημοσίευση ενός Πιστοποιητικού από την ΑΠ 
 
Η ADACOM δημοσιεύει τα Πιστοποιητικά που εκδίδει σε δημοσίως προσβάσιμο διαδικτυακό χώρο 
αποθήκευσης. 
 

4.4.3 Ενημέρωση για την Έκδοση Πιστοποιητικού από την ΑΠ ή άλλες 
Οντότητες  

 
Μη εφαρμόσιμο. 
] 

4.5 Ζεύγος Κλειδιών και Χρήση Πιστοποιητικών 

4.5.1 Ιδιωτικό Κλειδί Συνδρομητή και Χρήση Πιστοποιητικών 
 
Η χρήση του ιδιωτικού κλειδιού που αντιστοιχεί στο δημόσιο κλειδί του Πιστοποιητικού επιτρέπεται 
μόνο εφόσον ο Συνδρομητής έχει αποδεχτεί τη Σύμβαση Συνδρομητή και το Πιστοποιητικό. Το 
Πιστοποιητικό θα πρέπει να χρησιμοποιείται νόμιμα, σε συμμόρφωση με τη Σύμβαση Συνδρομητή 
της ADACOM, τους όρους των ΠΠ του STN και τον παρόντα ΚΠ. Η χρήση του Πιστοποιητικού θα 
πρέπει να συνάδει με την επέκταση του πεδίου «Χρήση Κλειδιού» (KeyUsage) που περιλαμβάνεται 
στο Πιστοποιητικό. 
  
Οι Συνδρομητές θα πρέπει να προστατεύουν τα ιδιωτικά κλειδιά τους από μη εξουσιοδοτημένη χρήση 
και θα πρέπει να διακόψουν τη χρήση των ιδιωτικών κλειδιών μετά τη λήξη ή ανάκληση του 
Πιστοποιητικού.  
 

4.5.2 Χρήση Δημόσιου Κλειδιού και Πιστοποιητικών από Τρίτο 
Συμβαλλόμενο 

 
Οι Τρίτοι Συμβαλλόμενοι θα πρέπει να συναινούν στους όρους της ισχύουσας Σύμβασης Τρίτου 
Συμβαλλομένου ως προϋπόθεση για να βασιστούν σε ένα Πιστοποιητικό.  
 
Η εμπιστοσύνη σε ένα Πιστοποιητικό θα πρέπει να γίνεται κάτω από εύλογες περιστάσεις. Εάν οι 
συνθήκες απαιτούν επιπλέον εξασφαλίσεις, οι Τρίτοι Συμβαλλόμενοι θα πρέπει να αποκτήσουν αυτές 
τις διαβεβαιώσεις ώστε η αποδοχή ενός Πιστοποιητικού να θεωρηθεί εύλογη.  
 
Πριν να βασιστούν σε ένα Πιστοποιητικό, οι Τρίτοι Συμβαλλόμενοι θα πρέπει αντικειμενικά να 
εκτιμούν:  

 Την καταλληλότητα της χρήσης του Πιστοποιητικού για κάθε σκοπό και να επιβεβαιώσουν ότι 
το Πιστοποιητικό έχει χρησιμοποιηθεί για ένα επιτρεπτό σκοπό ο οποίος δεν απαγορεύεται ή 
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άλλως περιορίζεται από τον παρόντα ΚΠ. Η ADACOM δεν ευθύνεται για την καταλληλότητα 
της χρήσης του Πιστοποιητικού.   

 Εάν το Πιστοποιητικό χρησιμοποιείται σύμφωνα με την επέκταση του «Χρήση Κλειδιού» 
(KeyUsage) που περιλαμβάνεται στο Πιστοποιητικό. 

 Την κατάσταση του Πιστοποιητικού και όλων των ΑΠ στην αλυσίδα εμπιστοσύνης του 
Πιστοποιητικού. Εάν κάποιο από το Πιστοποιητικό στην αλυσίδα Πιστοποιητικού έχει 
ανακληθεί, ο Τρίτος Συμβαλλόμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να αποφασίσει εάν η 
αποδοχή μιας ψηφιακής υπογραφής από το συγκεκριμένο Πιστοποιητικό Συνδρομητή πριν 
την ανάκληση του Πιστοποιητικού είναι εύλογη. Κάθε τέτοια αποδοχή γίνεται αποκλειστικά με 
κίνδυνο του ίδιου του Τρίτου Συμβαλλομένου.  

 

Εάν οι Τρίτοι Συμβαλλόμενοι αποφασίσουν να εμπιστευτούν το Πιστοποιητικό, θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν το κατάλληλο λογισμικό ή υλικό (software ή hardware) ώστε να μπορούν να 
διενεργούν την επαλήθευση της ψηφιακής υπογραφής ή άλλες κρυπτογραφικές λειτουργίες που 
επιθυμούν, ως όρο αποδοχής ενός Πιστοποιητικού σε συνάρτηση με κάθε τέτοια λειτουργία. Τέτοιες 
λειτουργίες περιλαμβάνουν την αναγνώριση της Αλυσίδας Πιστοποιητικών και επιβεβαίωση των 
ψηφιακών υπογραφών σε όλα τα Πιστοποιητικά της Αλυσίδας Πιστοποιητικών. 

4.6 Ανανέωση Πιστοποιητικού 

Μη εφαρμόσιμο. Ανανέωση Πιστοποιητικού καλείται η έκδοση ενός νέου Πιστοποιητικού στον 
Συνδρομητή χωρίς να αλλάξει το δημόσιο κλειδί ή κάποια άλλη πληροφορία μέσα στο Πιστοποιητικό. 
Η ανανέωση Πιστοποιητικού δεν υποστηρίζεται για τα Πιστοποιητικά DL1 και DL2.  
 

4.6.1 Περιστάσεις για Ανανέωση Πιστοποιητικού 
 
Μη εφαρμόσιμο.  
 

4.6.2 Ποιος μπορεί να Αιτηθεί Ανανέωση  
 
Μη εφαρμόσιμο.  

 

4.6.3 Επεξεργασία Αιτήσεων Ανανέωσης Πιστοποιητικού 
 
Μη εφαρμόσιμο.  
 

4.6.4 Ειδοποίηση του Συνδρομητή για την Έκδοση Ανανεωμένου 
Πιστοποιητικού  

 
Μη εφαρμόσιμο.  

 

4.6.5 Ενέργεια που Συνιστά Αποδοχή του Ανανεωμένου Πιστοποιητικού 
 
Μη εφαρμόσιμο.  

 

4.6.6 Δημοσίευση της Έκδοσης Ανανεωμένου Πιστοποιητικού από την ΑΠ  
 
Μη εφαρμόσιμο.  
 

4.6.7 Ειδοποίηση για την Έκδοση Ανανεωμένου Πιστοποιητικού από την 
ΑΠ σε άλλες Οντότητες 

 
Μη εφαρμόσιμο.  
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4.7 Επαναδημιουργία Κλειδιών Πιστοποιητικού 

Επαναδημιουργία Κλειδιών Πιστοποιητικού καλείται η αίτηση για την έκδοση ενός νέου 
Πιστοποιητικού που πιστοποιεί το νέο δημόσιο κλειδί. Για τα Πιστοποιητικά DL1 και DL2 
υποστηρίζεται η δυνατότητα επαναδημιουργίας κλειδιών. 
 

4.7.1 Περιστάσεις για την Επαναδημιουργία Κλειδιών του Πιστοποιητικού 
 
Πριν τη λήξη ενός ισχύοντος Πιστοποιητικού Συνδρομητή, είναι απαραίτητο για το Συνδρομητή να 
επαναδημιουργήσει κλειδιά για το Πιστοποιητικό ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια της χρήσης του 
Πιστοποιητικού. Τα κλειδιά ενός Πιστοποιητικού, μπορούν επίσης να επαναδημιουργηθούν μετά την 
λήξη του. 
 

4.7.2 Ποιος Μπορεί να Αιτηθεί Επαναδημιουργία Κλειδιών Πιστοποιητικού  
 
Μονάχα ο Συνδρομητής (ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από το Συνδρομητή) ενός Πιστοποιητικού 
μπορεί να αιτηθεί την επαναδημιουργία κλειδιών Πιστοποιητικού. 
 

4.7.3 Επεξεργασία Αιτήσεων Επαναδημιουργίας Κλειδιών 
 
Οι διαδικασίες επαναδημιουργίας κλειδιών επιβεβαιώνουν ότι το πρόσωπο που επιθυμεί να 
ανανεώσει ένα Πιστοποιητικό Συνδρομητή τελικού χρήστη είναι πράγματι ο Συνδρομητής (ή 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από το Συνδρομητή) του Πιστοποιητικού. 
 
Ο Συνδρομητής υποβάλλει μία αίτηση επαναδημιουργίας κλειδιών στην ADACOM υποβάλλοντας το 
υπάρχον Πιστοποιητικό (υπογράφοντας ηλεκτρονικά), και η ΑΕ της ADACOM, επαναβεβαιώνει την 
ταυτότητα του Συνδρομητή σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αναγνώρισης και επαλήθευσης 
ταυτότητας, όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 3.3.1. 
 
Μία αποδεκτή διαδικασία είναι μέσω της χρήσης Συνθηματικής Φράσης (ή άλλου αντίστοιχου αυτής) 
ή της απόδειξης κατοχής του ιδιωτικού κλειδιού. Οι Συνδρομητές επιλέγουν και υποβάλλουν, μαζί με 
τις πληροφορίες εγγραφής, μία Συνθηματική Φράση (ή άλλο αντίστοιχο αυτής). Κατά την 
επαναδημιουργία κλειδιών του Πιστοποιητικού, εάν ένας Συνδρομητής υποβάλει ορθά τη 
Συνθηματική Φράση (ή το αντίστοιχο αυτής) μαζί με τα στοιχεία επανεγγραφής και τα στοιχεία 
εγγραφής (συμπεριλαμβανομένου του προσώπου επικοινωνίας) δεν έχουν μεταβληθεί, αυτόματα η 
επαναδημιουργούνται τα κλειδιά του Πιστοποιητικού.   
 
Σύμφωνα με τη παράγραφο 3.3.1 του παρόντος κειμένου, μετά την επαναδημιουργία κλειδιών, καθώς 
και σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενης επαναδημιουργίας κλειδιών, η ADACOM ή ισοδύναμη ΑΕ 
θα επαναβεβαιώσει την ταυτότητα του συνδρομητή σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον 
παρόν ΚΠ για την ταυτοποίηση της αρχικής Αίτησης για Πιστοποιητικό. 
 
 

4.7.4 Ειδοποίηση του Συνδρομητή για την Έκδοση του Πιστοποιητικού με τα 
Επαναδημιουργημένα Κλειδιά 

 
Η ενημέρωση του Συνδρομητή για την έκδοση του Πιστοποιητικού με επαναδημιουργημένα κλειδιά,  
γίνεται σύμφωνα με την ενότητα 4.3.2. 

 

4.7.5 Ενέργεια που Συνιστά Αποδοχή του Πιστοποιητικού με τα 
Επαναδημιουργημένα Κλειδιά 

 
Οι ενέργειες που συνιστούν αποδοχή του Πιστοποιητικού με τα επαναδημιουργημένα κλειδιά είναι 
αυτές που παραθέτονται στην ενότητα 4.4.1. 
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4.7.6 Δημοσίευση του Πιστοποιητικού με Αναδημιουργημένα Κλειδιά από 
την ΑΠ 

 
Το Πιστοποιητικό με επαναδημιουργημένα κλειδιά δημοσιεύεται στον δημοσίως προσβάσιμο χώρο 
αποθήκευσης της ADACOM.   

 

4.7.7 Ειδοποίηση για την Έκδοση Πιστοποιητικού από την ΑΠ σε άλλες 
Οντότητες 

 
Μη εφαρμόσιμο. 

4.8 Τροποποίηση Πιστοποιητικού 

4.8.1 Περιστάσεις για την Τροποποίηση Πιστοποιητικού 
 
Η τροποποίηση Πιστοποιητικού αναφέρεται στην αίτηση για την έκδοση ενός νέου Πιστοποιητικού, 
εξαιτίας αλλαγών στις πληροφορίες που περιέχονται στο ισχύον (άλλες από το δημόσιο κλειδί του 
Συνδρομητή). 
 
Η τροποποίηση Πιστοποιητικού νοείται ως Αίτηση Πιστοποιητικού, σύμφωνα με του όρους της 
ενότητας 4.1.  
 

4.8.2 Ποιος μπορεί να Αιτηθεί Τροποποίηση Πιστοποιητικού 
 
Βλ. ενότητα 4.1.1. 

 

4.8.3 Επεξεργασία Αιτήσεων Τροποποίησης Πιστοποιητικών 
 
Η ΑΕ της ADACOM διενεργεί αναγνώριση και επαλήθευση ταυτότητας για όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
του Συνδρομητή, σύμφωνα με την ενότητα 3.2. 

 

4.8.4 Ειδοποίηση του Συνδρομητή για την Έκδοση Νέου Πιστοποιητικού  
 
Βλ. ενότητα 4.3.2. 

 

4.8.5  Ενέργεια που Συνιστά Αποδοχή του Τροποποιημένου Πιστοποιητικού 
 
Βλ. ενότητα 4.4.1. 

 

4.8.6 Δημοσίευση του Τροποποιημένου Πιστοποιητικού από την ΑΠ  

 
Βλ. ενότητα 4.4.2. 
 

4.8.7  Ειδοποίηση της Έκδοσης Πιστοποιητικού από την ΑΠ σε Άλλες 
Οντότητες   

 
Βλ. ενότητα 4.4.3. 

4.9   Αναστολή και Ανάκληση Πιστοποιητικού 

4.9.1 Συνθήκες Ανάκλησης 
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Η Σύμβαση Συνδρομητή της ADACOM παρέχει την υποχρέωση ή/και το δικαίωμα στα μέρη να 
αιτηθούν την ανάκληση ενός Πιστοποιητικού. Μόνο στις περιστάσεις που περιγράφονται παρακάτω 
μπορεί ένα Πιστοποιητικό Συνδρομητή τελικού χρήστη να ανακληθεί από την ADACOM (ή από τον 
Συνδρομητή) και να δημοσιευτεί  σε έναν  Κατάλογο Ανακληθέντων Πιστοποιητικών (ΚΑΠ). Για 
αιτήματα από Συνδρομητές που δε μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν (ή δεν επιθυμούν πλέον να 
χρησιμοποιούν) ένα Πιστοποιητικό για λόγους πέρα από αυτούς που αναφέρονται παρακάτω, η 
ADACOM παρουσιάζει το Πιστοποιητικό στο χώρο αποθήκευσης της ως μη ενεργό (inactive) αλλά 
δεν το δημοσιεύσει στον ΚΑΠ. 

 
Ένα Πιστοποιητικό Συνδρομητή τελικού χρήστη ανακαλείται εφόσον: 

 Η ADACOM ή ένας Συνδρομητής έχουν λόγο να πιστεύουν ή έχουν σοβαρές υπόνοιες ότι 
έχει υπάρξει Έκθεση σε Κίνδυνο του ιδιωτικού κλειδιού ενός Συνδρομητή, 

 Η ADACOM έχει λόγο να πιστεύει ότι ο Συνδρομητής έχει παραβεί ουσιωδώς μια σημαντική 
υποχρέωση ή εγγύηση σύμφωνα με την ισχύουσα Σύμβαση Συνδρομητή, 

 Η Σύμβαση Συνδρομητή με τον Συνδρομητή έχει λήξει, 

 Η ADACOM έχει λόγο να πιστεύει ότι το Πιστοποιητικό έχει εκδοθεί με τρόπο που δεν είναι 
ουσιαστικά σύμφωνος με τις διαδικασίες που απαιτούνται από τον ισχύοντα ΚΠ, ότι το 
Πιστοποιητικό εκδόθηκε προς πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που κατονομάζεται ως το 
Υποκείμενο του Πιστοποιητικού, ή το Πιστοποιητικό εκδόθηκε χωρίς την εξουσιοδότηση του 
προσώπου που κατονομάζεται ως το Υποκείμενο του Πιστοποιητικού αυτού, 

 Η ADACOM έχει λόγο να πιστεύει ότι κάποιο ουσιαστικό στοιχείο στην Αίτηση για 
Πιστοποιητικό είναι ψευδές, 

 Η ADACOM αποφανθεί ότι δεν ικανοποιείται ή υπάρχει παραίτηση από μια βασική 
προϋπόθεση για την Έκδοση Πιστοποιητικού, 

 Ο Συνδρομητής απολέσει τη δικαιοπρακτική  του ικανότητα, κηρυχτεί σε αφάνεια ή θάνατο, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το Πιστοποιητικό είναι σε κάθε περίπτωση μη μεταβιβάσιμο. 

 Υπάρξει τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου που διατάσσει την ανάκληση ή ακύρωση του 
Πιστοποιητικού,  

 Το ιδιωτικό κλειδί της ΑΠ έχει εκτεθεί σε κίνδυνο. 

 Οι πληροφορίες που περιέχονται στο πιστοποιητικό, εκτός των Μη-επαληθεύσιμων 
πληροφοριών Συνδρομητή, είναι λανθασμένες ή έχουν αλλάξει,  ή σε περίπτωση που ο 
δικαιούχος πιστοποιητικού, το οποίο χρησιμοποιεί με συγκεκριμένη ιδιότητα, απολέσει 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.  

 Διαπιστωθεί από την ΕΕΤΤ, στα πλαίσια της εποπτικής και ελεγκτικής της αρμοδιότητας, ότι 
το Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό περιλαμβάνει ψευδή ή μη ακριβή δεδομένα σύμφωνα με το 
Παράρτημα I του Π.Δ. 150/2001 

 Η ταυτότητα του Συνδρομητή δεν επαληθεύεται επιτυχώς σύμφωνα με την παράγραφο 6.3.2 

 Ο Συνδρομητής δεν καταθέσει εγκαίρως το πληρωτέο ποσό 

 Η συνέχιση της χρήσης του Πιστοποιητικού αυτού, ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο STN. 
 
Όταν η ADACOM εκτιμά ότι η χρήση ενός Πιστοποιητικού είναι επιζήμια για την υποδομή του STN, 
συνεκτιμά, ανάμεσα σε άλλα, τα ακόλουθα: 

 Τη φύση και την ποσότητα των παραπόνων που έχει εισπράξει, 

 Τη προέλευση των παραπόνων, 

 Σχετική ισχύουσα νομοθεσία,  

 Αναφορές από το Συνδρομητή για επιβλαβή χρήση του Πιστοποιητικού.  
 
Η ADACOM δύναται επίσης να ανακαλέσει ένα Πιστοποιητικό Διαχειριστή εφόσον η εξουσιοδότηση 
του Διαχειριστή βάσει της οποίας του έχουν εκχωρηθεί αυτές οι αρμοδιότητες έχει τερματιστεί ή με 
άλλον τρόπο ολοκληρωθεί. 

 
Οι Συμβάσεις Συνδρομητή της ADACOM απαιτούν από τους Συνδρομητές τελικούς χρήστες να 
ενημερώσουν άμεσα την ADACOM εάν γνωρίζουν ή έχουν υπόνοιες για την έκθεση σε κίνδυνο του 
ιδιωτικού τους κλειδιού. 
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Μετά την πραγματοποίηση ανάκλησης από μία ΑΠ, το ανακληθέν Πιστοποιητικό δεν μπορεί να 
επανατεθεί σε ισχύ. 
 
 

4.9.2 Ποιος Μπορεί να Ζητήσει Ανάκληση Πιστοποιητικού 
 
Οι Συνδρομητές φυσικά πρόσωπα ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους,  δύνανται να 
ζητήσουν ανάκληση των δικών τους Πιστοποιητικών.  
 
Η ADACOM εξουσιοδοτείται να αιτηθεί ή να προχωρήσει στην ανάκλησης των Πιστοποιητικών που 
έχει εκδώσει στις δικές της ΑΠ. Η ADACOM εξουσιοδοτείται να αιτηθεί ή να προχωρήσει σε ανάκληση 
των Πιστοποιητικών που έχει εκδώσει για τις ΑΕ. 
 

4.9.3 Διαδικασία για Υποβολή Αιτήματος Ανάκλησης Πιστοποιητικού 
 
4.9.3.1 Διαδικασία για Υποβολή Αιτήματος Ανάκλησης Πιστοποιητικού Συνδρομητή 

Τελικού Χρήστη 
 

Ένας Συνδρομητής τελικός χρήστης που υποβάλλει αίτημα ανάκλησης είναι απαραίτητο να 
κοινοποιήσει το αίτημά του στην ADACOM, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 
διεύθυνση customer-support@adacom.com ή τηλεφωνικώς στο +30 210 9577255, η οποία με τη 
σειρά της θα ανακαλέσει άμεσα το Πιστοποιητικό αυτό.  
Η κοινοποίηση για την αίτηση ανάκληση θα είναι σύμφωνη με την παράγραφο §3.4 του παρόντος ΚΠ. 
 
4.9.3.2 Διαδικασία για Υποβολή Αιτήματος Ανάκλησης Πιστοποιητικού ΑΠ ή ΑΕ  
 

Η ADACOM δύναται αυτόνομα να προβεί στην ανάκληση Πιστοποιητικού ΑΠ ή ΑΕ. 
 

4.9.4 Χρονική Περίοδος Αιτήματος Ανάκλησης 
 
Τα αιτήματα ανάκλησης θα πρέπει να υποβληθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα, το συντομότερο 
δυνατό. 
 
 

4.9.5 Χρονική Περίοδος Επεξεργασίας της Αιτήματος  Ανάκλησης από την 
ΑΠ 

 
Η ADACOM λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα βήματα προκειμένου να επεξεργαστεί τα αιτήματα 
ανάκλησης χωρίς καθυστέρηση. 
 
Αμέσως μετά την έγκριση αιτήματος ανάκλησης, η ΑΠ ενημερώνει το Υποκείμενο του Πιστοποιητικού 
για την εν λόγω ανάκληση, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 

4.9.6 Υποχρεώσεις των Τρίτων Συμμετεχόντων για Έλεγχο Ανάκλησης  
 
Οι Τρίτοι Συμβαλλόμενοι θα πρέπει να ελέγχουν την κατάσταση των Πιστοποιητικών στα οποία 
επιθυμούν να βασιστούν. Μία μέθοδος με την οποία οι Τρίτοι Συμβαλλόμενοι δύνανται να ελέγξουν 
την κατάσταση κάποιου Πιστοποιητικού είναι να ανατρέξουν στον πιο πρόσφατο ΚΑΠ που 
δημοσιεύτηκε από την ΑΠ που εξέδωσε το Πιστοποιητικό αυτό, στο οποίο ο Τρίτος Συμβαλλόμενος 
επιθυμεί να βασιστεί. Εναλλακτικά, οι Τρίτοι Συμβαλλόμενοι δύνανται να ελέγχουν την κατάσταση του 
Πιστοποιητικού χρησιμοποιώντας τον δικτυακό αποθηκευτικό χώρο της ADACOM ή 
χρησιμοποιώντας την υπηρεσία OCSP (αν είναι διαθέσιμη). Η ADACOM, μέσω του περιεχομένου του 
Πιστοποιητικού, παρέχει στους Τρίτους Συμβαλλόμενους πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 
εξεύρεσης του κατάλληλου ΚΑΠ και του δικτυακού αποθηκευτικού χώρου ή του αποκριτή OCSP, ώστε 
να ελέγξουν την κατάσταση ανάκλησης. 

mailto:customer-support@adacom.com
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4.9.7 Συχνότητα Έκδοσης Κατάλογου Ανακληθέντων Πιστοποιητικών  
 
Οι ΚΑΠ για Πιστοποιητικά Συνδρομητή τελικού χρήστη δημοσιεύονται τουλάχιστον μια φορά την 
ημέρα. Οι ΚΑΠ για ΑΠ που εκδίδουν μόνο Πιστοποιητικά ΑΠ δημοσιεύονται ετησίως καθώς επίσης 
και κάθε φορά που ανακαλείται κάποιο Πιστοποιητικό ΑΠ. Τα Πιστοποιητικά που περιέχονται σε έναν 
ΚΑΠ, μπορούν να αφαιρούνται από τον τελευταίο αμέσως μετά τη λήξη τους.  
 
Σε περίπτωση που ένα πιστοποιητικό που αναφέρεται σε μια ΚΑΠ λήξει, μπορεί να αφαιρεθεί από τις 
επόμενες ΚΑΠ μετά τη λήξη του Πιστοποιητικού. 

 

4.9.8 Μέγιστη Καθυστέρηση Έκδοσης Καταλόγου Ανακληθέντων 
Πιστοποιητικών  

 
Οι ΚΑΠ δημοσιεύονται στο χώρο αποθήκευσης μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη δημιουργία 
τους. Αυτό, κατά κανόνα γίνεται αυτόματα, μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών από την δημιουργία τους. 
 

4.9.9 Διαθεσιμότητα Δικτυακού Ελέγχου Ανάκλησης/ Κατάστασης 
Πιστοποιητικών  

 
Πληροφορίες ανάκλησης και άλλες πληροφορίες κατάστασης Πιστοποιητικού είναι διαθέσιμες μέσω 
του διαδικτυακού χώρου αποθήκευσης της ADACOM και, όπου προσφέρεται, μέσω του OCSP. 
Επιπλέον των δημοσιευμένων ΚΑΠ, η ADACOM παρέχει πληροφορίες της κατάστασης 
Πιστοποιητικών μέσω λειτουργιών αναζήτησης (query functions) στο χώρο αποθήκευσης της. 
 
Οι πληροφορίες για την κατάσταση Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών είναι διαθέσιμες σε δικτυακό 
χώρο της ADACOΜ: https://onsite.adacom.com/services/ADACOMSAQCServices/client/search.htm  
 
Η ADACOM παρέχει επίσης πληροφορίες κατάστασης Πιστοποιητικού OCSP. Οι Εταιρικοί Πελάτες 
που είναι συμβεβλημένοι σε υπηρεσίες OCSP μπορούν να ελέγχουν την κατάσταση Πιστοποιητικού 
με τη χρήση του OCSP. To URL για τον σχετικό Αποκριτή OCSP γνωστοποιείται στον Εταιρικό 
Πελάτη. 
 

4.9.10 Απαιτήσεις Δικτυακού Ελέγχου Ανάκλησης 
 
Ο Τρίτος Συμβαλλόμενος θα πρέπει να ελέγξει την κατάσταση ενός Πιστοποιητικού στο οποίο 
επιθυμεί να βασιστεί. Όταν ένας Τρίτος Συμβαλλόμενος δεν ελέγξει την κατάσταση ενός 
Πιστοποιητικού ανατρέχοντας στον πιο πρόσφατο σχετικό ΚΑΠ, τότε θα πρέπει να ελέγξει την 
κατάσταση του Πιστοποιητικού αυτού χρησιμοποιώντας τον διαδικτυακό χώρο αποθήκευσης της 
ADACOM ή ανακτώντας την κατάσταση Πιστοποιητικού χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο Αποκριτή 
OCSP (όπου η υπηρεσία OCSP είναι διαθέσιμη).  

4.9.11 Άλλες Διαθέσιμες Μορφές Αναγγελίας Ανάκλησης  
 
Μη εφαρμόσιμο.  
 

4.9.12 Ειδικές Απαιτήσεις Σχετικά με την Έκθεση σε Κίνδυνο του Κλειδιού 
 
Η ADACOM καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να ενημερώσει τους δυνητικούς Τρίτους 
Συμβαλλόμενους στην περίπτωση που ανακαλύψει, ή έχει λόγο να πιστεύει, ότι έχει υπάρξει Έκθεση 
σε Κίνδυνο του ιδιωτικού κλειδιού μιας δική της ΑΠ. 

 

4.9.13  Συνθήκες για Αναστολή Πιστοποιητικού 
 
Μη εφαρμόσιμο.  

https://onsite.adacom.com/services/ADACOMSAQCServices/client/search.htm
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4.9.14   Ποιός Μπορεί να Ζητήσει Αναστολή Πιστοποιητικού 
 
Μη εφαρμόσιμο.  
 

4.9.15  Διαδικασία για Υποβολή Αιτήματος Αναστολής 
 
Μη εφαρμόσιμο. 
 

4.9.16  Περιορισμοί για το Χρονικό Διάστημα Αναστολής 
 
Μη εφαρμόσιμο. 

4.10 Υπηρεσίες Κατάστασης Πιστοποιητικών 

4.10.1  Λειτουργικά Χαρακτηριστικά 
 
Η κατάσταση των Πιστοποιητικών είναι διαθέσιμη μέσω  ΚΑΠ που βρίσκεται στο δικτυακό τόπο της 
ADACOM, μέσω καταλόγου LDAP και μέσω Αποκριτή OCSP (όπου η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη). 
 
 

4.10.2   Διαθεσιμότητα Υπηρεσίας 
Οι υπηρεσίες κατάστασης Πιστοποιητικού είναι διαθέσιμες 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την 
εβδομάδα (24 x 7), χωρίς προγραμματισμένη διακοπή. 
 

4.10.3  Προαιρετικά Χαρακτηριστικά 
 
Η υπηρεσία OCSP είναι μια προαιρετική υπηρεσία κατάστασης Πιστοποιητικού που δεν είναι 
διαθέσιμη για όλα τα προϊόντα και πρέπει συγκεκριμένα να ενεργοποιηθεί για άλλα προϊόντα.  

 

4.11 Λήξη Συνδρομής 

Ένας Συνδρομητής μπορεί να τερματίσει τη συνδρομή του για ένα Πιστοποιητικό της ADACOM: 

 Επιτρέποντας της λήξη του Πιστοποιητικού του χωρίς την επαναδημιουργία κλειδιών του 
Πιστοποιητικού, 

 Ανακαλώντας το Πιστοποιητικό του προτού να επέλθει η λήξη του, χωρίς να προχωρήσει σε 
αντικατάσταση του Πιστοποιητικού.  

 

4.12 Παρακαταθήκη και Ανάκτηση των Κλειδιών 

Μη εφαρμόσιμο.H ADACOM δεν αποθηκεύει αντίγραφα των ιδιωτικών κλειδιών των Συνδρομητών 
και των ΑΠ. 

 

4.12.1  Πολιτικές και Πρακτικές για την  Παρακαταθήκη και Ανάκτηση των 
Κλειδιών 

 
Μη εφαρμόσιμο. 

 

4.12.2  Πολιτικές και Πρακτικές Ενθυλάκωσης κλειδιού Σύνδεσης και 
Ανάκτησης  
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Μη εφαρμόσιμο. 
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5 ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

5.1 Φυσικά Μέτρα Ελέγχου 

Η ADACOM εφαρμόζει την Πολιτική Φυσικής Ασφάλειας (Physical Security Policy) της ADACOM, οι 
οποία υποστηρίζει τις απαιτήσεις ασφαλείας που παρατίθενται στον παρόντα ΚΠ. Η συμμόρφωση με 
τις πολιτικές αποτελεί μέρος της επιθεώρησης της ADACOM, όπως αυτή περιγράφονται στην ενότητα 
§ 8. Η Πολιτική Φυσικής Ασφάλειας της ADACOM περιέχει ευαίσθητες πληροφορίες ασφαλείας και 
διατίθεται μόνο κατόπιν συμφωνίας με την ADACOM. Μία περίληψη των απαιτήσεων αυτών, 
παρατίθεται κατωτέρω. 
 

5.1.1 Χώρος Εγκατάστασης και Κατασκευή 

Οι λειτουργίες ΑΠ και ΑΕ της ADACOM διενεργούνται εντός φυσικά προστατευόμενου περιβάλλοντος 
το οποίο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποτρέπει, να προλαμβάνει, και να εντοπίζει κάθε εμφανή ή μη-
εμφανή προσπάθεια πρόσβασης στα συστήματα ή αποκάλυψης ευαίσθητων πληροφοριών. 

 
Η ADACOM επίσης διατηρεί εγκαταστάσεις αποθήκευσης για σκοπούς ανάκαμψης από καταστροφή, 
για τις λειτουργίες ΑΠ. Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης για σκοπούς αποκατάστασης καταστροφών 
συμμορφώνονται με τις «Απαιτήσεις Ασφαλείας Αποθήκευσης σε Εξωτερικές Εγκαταστάσεις» όπως 
αυτές προσδιορίζονται στο «Πλάνο Αποκατάστασης Καταστροφών της ADACOM, για τα Ενδιάμεσα 
Μέτρα Αποθήκευσης σε Εξωτερικές Εγκαταστάσεις του Κρυπτογραφικού Υλικού  (ADACOM Disaster 
Recovery Plan for the Interim Offsite Storage of Cryptographic Materials)» και το «Πλάνο Ανάκαμψης 
από Καταστροφή της ADACOM (ADACOM Disaster Recovery Plan)». 

5.1.2 Φυσική Πρόσβαση 

Τα συστήματα ΑΠ της ADACOM προστατεύονται από επτά επίπεδα φυσικής ασφάλειας (διαζώματα), 
όπου η επίτευξη πρόσβασης σε κάποιο επίπεδο υψηλότερης ασφάλειας απαιτεί  την προηγούμενη 
είσοδο σε διάζωμα χαμηλότερης ασφάλειας. 
 
Προοδευτικά αυστηρότερα μέτρα ασφάλειας, ελέγχουν την πρόσβαση σε κάθε επίπεδο φυσικής 
ασφάλειας. Οι ευαίσθητες λειτουργίες ΑΠ, κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με τις λειτουργίες του 
κύκλου ζωής ενός Πιστοποιητικού, όπως η επαλήθευση της ταυτότητας του Υποκειμένου και η έκδοση 
του Πιστοποιητικού, διενεργούνται εντός αυστηρώς περιορισμένου φυσικού χώρου. Η πρόσβαση σε 
κάθε φυσικό χώρο απαιτεί τη χρήση από το προσωπικό  ειδικής κάρτας πρόσβασης (proximity card). 
Η φυσική πρόσβαση καταγράφεται και βιντεοσκοπείται αυτόματα. Για την πρόσβαση σε ορισμένα 
επίπεδα φυσικής ασφάλειας απαιτείται η ταυτόχρονη χρήση των ειδικών καρτών πρόσβασης και 
βιομετρικών (αυθεντικοποίηση δύο παραγόντων).  Μη συνοδευόμενο προσωπικό, 
περιλαμβανομένων μη έμπιστων υπαλλήλων ή επισκεπτών, δεν επιτρέπεται να εισέρχονται σε 
αυτούς τους ασφαλείς χώρους.  
 
Το σύστημα φυσικής ασφαλείας περιλαμβάνει φυσικούς χώρους για την ασφάλεια της διαχείρισης 
κλειδιών, οι οποίοι εξυπηρετούν την προστασία αποθήκευσης τόσο των δικτυακών (online) όσο και 
των μη δικτυακών (offline) Ασφαλών Κρυπτογραφικών Μονάδων (ΑΚΜ) και του κρυπτογραφικού 
υλικού. Οι χώροι που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και αποθήκευση κρυπτογραφικού υλικού 
απαιτούν διπλό έλεγχο, μέσω της ταυτόχρονης χρήσης των ειδικών καρτών πρόσβασης και 
βιομετρικών. Οι δικτυακές (Online) ΑΚΜ προστατεύονται μέσω της χρήσης κλειδωμένων ερμαρίων. 
Οι μη δικτυακές (Offline) ΑΚΜ προστατεύονται μέσω της χρήσης κλειδωμένων θυρίδων, ερμαρίων 
και κιβωτίων.  
Η πρόσβαση στις ΑΚΜ και το κρυπτογραφικό υλικό είναι περιορισμένη, σε συμφωνία με τις απαιτήσεις 
διαχωρισμού καθηκόντων της ADACOM. Το άνοιγμα και κλείσιμο των ερμαρίων και θυρίδων στους 
φυσικούς αυτούς χώρους, καταγράφεται για σκοπούς ελέγχου. 
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5.1.3 Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος και Κλιματισμός 

Οι ασφαλείς εγκαταστάσεις της ADACOM είναι εξοπλισμένες με κύρια και εφεδρικά: 

 Συστήματα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για την εξασφάλιση συνεχούς και αδιάλειπτης 
παροχής,  

 Συστήματα θέρμανσης/ εξαερισμού/ κλιματισμού για τον έλεγχο της θερμοκρασίας και της 
σχετικής υγρασίας.  
 

5.1.4 Πλημμύρες 

Η ADACOM λαμβάνει εύλογες προφυλάξεις για να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους από πλημμύρες 
για τα συστήματά της.  

5.1.5 Πρόληψη και Προστασία από την Φωτιά 

Η ADACOM έχει λάβει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιάς 
ή άλλης επιζήμιας έκθεσης σε φωτιά ή καπνό. Αυτά τα μέτρα πρόληψης και προστασίας έχουν 
σχεδιαστεί ώστε να πληρούν τους εθνικούς κανονισμούς ασφάλειας από φωτιά. 
 

5.1.6 Αποθήκευση Μέσων 

Όλα τα μέσα τα οποία περιέχουν το λογισμικό και τα δεδομένα παραγωγής, καθώς και τα στοιχεία 
ελέγχων, αρχείου ή εφεδρικών αντιγράφων αποθηκεύονται εντός των εγκαταστάσεων της ADACOM 
και σε ασφαλείς απομακρυσμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης οι οποίες διαθέτουν τα απαραίτητα 
φυσικά και λογικά μέτρα ελέγχου πρόσβασης. Τα μέτρα αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να περιορίζουν 
την πρόσβαση αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό και να προστατεύουν τα μέσα 
αποθήκευσης έναντι οιασδήποτε καταστροφής (π.χ., από νερό, φωτιά, ή/και ηλεκτρομαγνητική 
ενέργεια). 

5.1.7 Καταστροφή Μη-Χρήσιμων Υλικών 

Τα διαβαθμισμένα έγγραφα και υλικά καταστρέφονται σε καταστροφέα εγγράφων. Τα μέσα που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή ή μεταβίβαση διαβαθμισμένων πληροφοριών καθίστανται μη-
αναγνώσιμα. Οι συσκευές κρυπτογράφησης καταστρέφονται με φυσικό τρόπο ή διαγράφονται τα 
δεδομένα τους σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή πριν την απόρριψή τους. Τα υπόλοιπα μη-
χρήσιμα υλικά καταστρέφονται σύμφωνα με τις διαδικασίες καταστροφής και απόρριψης της 
ADACOM.  

5.1.8 Δημιουργία Εφεδρικών Αντιγράφων Ασφαλείας Εκτός του Κύριου 
Χώρου  

Η ADACOM δημιουργεί σε τακτά διαστήματα εφεδρικά αντίγραφα για τα δεδομένα των κυριότερων 
συστημάτων, των δεδομένων καταχώρησης ελέγχου καθώς και άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Τα 
εφεδρικά αντίγραφα που τηρούνται εκτός του κυρίου χώρου, αποθηκεύονται με φυσικά 
προστατευόμενα μέσα, χρησιμοποιώντας ασφαλείς εγκαταστάσεις εκτός του κυρίως χώρου σύμφωνα 
με το «Πλάνο Αποκατάστασης Καταστροφών της ADACOM». 
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5.2 Διαδικαστικά Μέτρα Ελέγχου 

5.2.1 Έμπιστοι Ρόλοι 

Ως Έμπιστα Πρόσωπα θεωρούνται όλοι οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν πρόσβαση ή ελέγχουν 
λειτουργίες επαλήθευσης ταυτότητας ή κρυπτογραφικές λειτουργίες  και οι οποίοι θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν σημαντικά: 

 Την επιβεβαίωση και έγκριση των στοιχείων στις Αιτήσεις για Πιστοποιητικό, 

 Την αποδοχή, απόρριψη, ή άλλη επεξεργασία των Αιτήσεων για Πιστοποιητικό, των 
αιτημάτων για ανάκληση ή των αιτημάτων για ανανέωση ή των στοιχείων εγγραφής, 

 Την έκδοση ή ανάκληση Πιστοποιητικών, περιλαμβανομένου του προσωπικού που έχει 
πρόσβαση στις περιοχές περιορισμένης πρόσβασης του χώρου αποθήκευσης, 

 Το χειρισμό των στοιχείων ή των αιτημάτων των Συνδρομητών. 
 
Ως Έμπιστα Πρόσωπα θεωρούνται ενδεικτικά: 

 Το προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών, 

 Το προσωπικό που εμπλέκεται στις κρυπτογραφικές λειτουργίες,  

 Το προσωπικό ασφάλειας, 

 Το προσωπικό διαχείρισης συστημάτων, 

 Οι εξουσιοδοτημένοι μηχανικοί, και 

 Τα στελέχη στα οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση της αξιοπιστίας της υποδομής. 
 

Η ADACOM θεωρεί τις κατηγορίες του προσωπικού που προσδιορίζονται στην παρούσα παράγραφο 
ως Έμπιστα Πρόσωπα τα οποία κατέχουν Έμπιστη Θέση. Τα πρόσωπα που επιθυμούν να 
αποκτήσουν την ιδιότητα των Έμπιστων Προσώπων  αποκτώντας μια Έμπιστη Θέση θα πρέπει να 
ολοκληρώσουν επιτυχώς τις διαδικασίες ελέγχου παρελθόντος του παρόντος ΚΠ. 
 
Ανεξάρτητοι εργολήπτες και σύμβουλοι που έχουν πρόσβαση σε ή ελέγχουν την διαδικασία 
επαλήθευσης ταυτότητας ή κρυπτογραφικές λειτουργίες, επιτρέπεται να διενεργούν τις λειτουργίες 
αυτές μόνο υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται και βρίσκονται υπό την επίβλεψη Έμπιστων 
Υπαλλήλων κάθε στιγμή. 
 

5.2.2 Αριθμός Προσώπων που Απαιτούνται Ανά Τομέα Εργασίας 

 Η ADACOM έχει σχεδιάσει, εφαρμόζει και επιβάλλει αυστηρές διαδικασίες ελέγχου ώστε να 
εξασφαλίσει το διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων για κάθε τομέα ευθύνης και να εξασφαλίσει ότι για την 
ολοκλήρωση ευαίσθητων εργασιών απαιτείται η συμμετοχή περισσότερων του ενός Έμπιστων 
Προσώπων. 

  
Η ADACOM εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική και  διαδικασίες ώστε να εξασφαλίσει το διαχωρισμό 
των αρμοδιοτήτων για κάθε τομέα ευθύνης. Οι ευαίσθητες εργασίες, όπως είναι η πρόσβαση  και ο 
χειρισμός του κρυπτογραφικού εξοπλισμού της ΑΠ (των ΑΚΜ) και των κλειδιών αυτού, απαιτούν τη 
συμμετοχή περισσότερων του ενός Έμπιστων Προσώπων. 
 
Αυτές οι εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου έχουν σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλίζουν ότι 
τουλάχιστο δύο Έμπιστα Πρόσωπα θα είναι απαραίτητα για την πρόσβαση, είτε φυσική είτε λογική, 
στη συσκευή. Η πρόσβαση στο κρυπτογραφικό εξοπλισμό της ΑΠ πραγματοποιείται αυστηρά από 
πολλαπλά Έμπιστα Πρόσωπα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του, από την παραλαβή και τον έλεγχο του 
μέχρι την τελική λογική ή/και φυσική καταστροφή του. Μόλις μια μονάδα ενεργοποιηθεί με τα κλειδιά 
λειτουργίας, εφαρμόζονται περαιτέρω μέτρα ελέγχου πρόσβασης ώστε να υπάρχει διαμοιρασμένος 
έλεγχος τόσο της φυσικής όσο και της λογικής πρόσβασης στη συσκευή. Τα πρόσωπα που έχουν 
φυσική πρόσβαση στο κρυπτογραφικό εξοπλισμό δεν τηρούν «Απόρρητα Μερίδια» και αντιστρόφως.  
Η επαλήθευση ταυτότητας και η έκδοση Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών απαιτούν τη συμμετοχή 
τουλάχιστον 2 Έμπιστων Προσώπων, ή συνδυασμό τουλάχιστον ενός Έμπιστου Προσώπου και μίας 
αυτοματοποιημένης διαδικασίας επιβεβαίωσης ταυτότητας και έκδοσης. 
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5.2.3 Επαλήθευση Ταυτότητας  για Κάθε Ρόλο και Εξουσιοδότηση 

Για το προσωπικό που επιθυμεί να θεωρηθεί ως Έμπιστο, η επαλήθευση των στοιχείων ταυτότητας 
διενεργείται μέσω της προσωπικής (φυσικής) του παράστασης ενώπιον Έμπιστων Προσώπων που 
εκτελούν καθήκοντα Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ή του τομέα ασφάλειας της ADACOM και 
μέσω ελέγχου επίσημων αποδεικτικών ταυτότητας (π.χ., αστυνομικής ταυτότητας και διαβατηρίου). 
Τα στοιχεία ταυτότητας επαληθεύονται περαιτέρω με τις διαδικασίες ελέγχου του παρελθόντος, 
σύμφωνα με τον ΚΠ § 5.3.1. 
 
Η ADACOM επιβεβαιώνει ότι το προσωπικό έχει αποκτήσει την ιδιότητα του Έμπιστου και έχει ήδη 
δοθεί η έγκριση του αρμόδιου τμήματος, προτού εκδοθούν:  

 Συσκευές πρόσβασης και χορήγηση άδειων πρόσβασης στις απαιτούμενες  εγκαταστάσεις, 

 Ηλεκτρονικά πιστοποιητικά για την πρόσβαση και τέλεση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων ΑΠ,  
ΑΕ, ή άλλων Πληροφορικών συστημάτων της ADACOM. 

  

5.2.4 Ρόλοι που Απαιτούν Διαχωρισμό των Καθηκόντων 

Οι ρόλοι που απαιτούν Διαχωρισμό καθηκόντων, περιλαμβάνουν ενδεικτικά:  

 Την επαλήθευση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις Αιτήσεις Πιστοποιητικών, 

 Την αποδοχή, απόρριψη, ή άλλη επεξεργασία των Αιτήσεων Πιστοποιητικών, αιτήματα 
ανάκλησης ή ανανέωσης, ή πληροφορίες εγγραφής, 

 Την έκδοση, ή ανάκληση Πιστοποιητικών, περιλαμβανομένου του προσωπικού που έχει 
πρόσβαση σε περιορισμένα τμήματα του χώρου αποθήκευσης των Πιστοποιητικών,  

 Τη διαχείριση των πληροφοριών και αιτημάτων Συνδρομητών,  

 Τη δημιουργία, έκδοση ή καταστροφή ενός Πιστοποιητικού ΑΠ, 

 Τη φόρτωση μιας ΑΠ σε παραγωγή. 

5.3 Μέτρα Ελέγχου Προσωπικού 

Το προσωπικό που πρόκειται να αποκτήσει την ιδιότητα του Έμπιστου Προσώπου, θα πρέπει να 
προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για το παρελθόν του, τα τυπικά του προσόντα, και 
την εμπειρία του, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης 
θέσης με επαρκή και ικανοποιητικό τρόπο. Στην περίπτωση συμβάσεων με το Δημόσιο θα πρέπει να 
προσκομίσει επίσης τα οριζόμενα αποδεικτικά στοιχεία από φορείς του δημοσίου, εφόσον υπάρχουν, 
για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης. Για το προσωπικό που κατέχει Έμπιστες Θέσεις οι έλεγχοι 
του παρελθόντος επαναλαμβάνονται τουλάχιστον κάθε πέντε έτη. 

5.3.1 Απαιτήσεις Παρελθόντος, Ελέγχου Τυπικών Προσόντων και Εμπειρίας 

Η ADACOM απαιτεί από το προσωπικό που πρόκειται να αποκτήσει την ιδιότητα του  Έμπιστου 
Προσώπου, να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για το παρελθόν του, τα τυπικά του προσόντα, και 
την εμπειρία του τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης 
θέσης με επαρκή και ικανοποιητικό τρόπο. 

5.3.2 Διαδικασίες Ελέγχου του Παρελθόντος 

Πριν από την έναρξη απασχόλησης σε Έμπιστη Θέση, η ADACOM διενεργεί έλεγχο του παρελθόντος 
ο οποίος περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 Επιβεβαίωση της προηγούμενης απασχόλησης και επαγγελματικών συστάσεων (εφόσον 
είναι διαθέσιμες), 

 Επιβεβαίωση του ανώτερου ή πιο πρόσφατου πτυχίου εκπαίδευσης, 

 Έλεγχο του ποινικού μητρώου, 

 Έλεγχο φορολογικής ενημερότητας. 
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Στο μέτρο που οι απαιτήσεις που επιβάλλονται από την παρούσα παράγραφο δεν δύνανται  να 
ικανοποιηθούν εξαιτίας απαγόρευσης ή περιορισμού της ισχύουσας νομοθεσίας ή άλλων συνθηκών, 
η ADACOM θα χρησιμοποιήσει μια υποκατάστατη διερευνητική τεχνική η οποία επιτρέπεται από το 
νόμο και παρέχει συναφείς πληροφορίες. 
 
Στοιχεία που θα αποκαλυφθούν κατά τον έλεγχο του παρελθόντος και τα οποία μπορούν να 
αποτελέσουν βάση για απόρριψη υποψηφίων από Έμπιστες Θέσεις ή για τη λήψη μέτρων ενάντια 
υφιστάμενου Έμπιστου Προσωπικού δύνανται να είναι: 

 Ψευδείς ομολογίες που παρέχει ο υποψήφιος ή Έμπιστα Πρόσωπα, 

 Ιδιαίτερα δυσμενείς ή αναξιόπιστες προσωπικές συστάσεις,  

 Καταδίκη για ποινικά αδικήματα, και 

 Ενδείξεις έλλειψης φορολογικής ενημερότητας. 
 

Οι αναφορές που περιλαμβάνουν τέτοιου είδους πληροφορίες αξιολογούνται από το προσωπικό της 
διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού και του τομέα ασφάλειας, το οποίο προσδιορίζει τις απαραίτητες 
ενέργειες ανάλογα με τη μορφή, τη σπουδαιότητα, και τη συχνότητα της συμπεριφοράς που 
αποκαλύπτεται από τον έλεγχο του παρελθόντος. Οι ενέργειες αυτές δύνανται να περιλαμβάνουν 
μέτρα που φτάνουν μέχρι και την ακύρωση της πρόσληψης του υποψηφίου για Έμπιστη Θέση ή την 
καταγγελία της σύμβασης του υφιστάμενου Έμπιστου Προσώπου.  
 
Η χρήση των πληροφοριών που αποκαλύπτονται κατά τον έλεγχο του παρελθόντος ώστε να ληφθούν 
οι ενέργειες αυτές υπόκειται στην ισχύουσα νομοθεσία. 

5.3.3 Απαιτήσεις Εκπαίδευσης 

Η ADACOM παρέχει στο προσωπικό της εκπαίδευση κατά την πρόσληψη καθώς και κατά την 
διάρκεια της εργασίας, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους με επαρκή 
και ικανοποιητικό τρόπο. Η ADACOM διατηρεί αρχεία για τις εκπαιδεύσεις αυτές. Επίσης περιοδικά 
αναθεωρεί και βελτιώνει τα εκπαιδευτικά της προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες της. 
 
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ADACOM είναι προσαρμοσμένα στις αρμοδιότητες που 
ανατίθενται σε κάθε πρόσωπο και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 Βασικές έννοιες ΥΔΚ, 

 Καθήκοντα θέσης, 

 Πολιτική και διαδικασίες ασφάλειας και λειτουργίας της ADACOM, 

 Χρήση και λειτουργία του εφαρμοζόμενου εξοπλισμού και λογισμικού, 

 Αναφορά και αντιμετώπιση περιστατικού ασφάλειας και Έκθεσης σε Κίνδυνο, και 

 Αποκατάσταση καταστροφών και διαδικασίες συνέχισης λειτουργίας.  

5.3.4 Συχνότητα και Απαιτήσεις Επανεκπαίδευσης  

Η ADACOM παρέχει επανεκπαίδευση και ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις στο προσωπικό της 
στο βαθμό και τη συχνότητα που είναι απαραίτητα ώστε να εξασφαλιστεί η διατήρηση του 
απαιτούμενου επιπέδου επάρκειας γνώσεων ώστε να εκτελούν  τα καθήκοντα τους με επαρκή και 
ικανοποιητικό τρόπο.  

5.3.5 Συχνότητα Εναλλαγής Ρόλων και Ακολουθία  

Δεν εφαρμόζεται.  

5.3.6 Κυρώσεις για Μη-Αποδεκτές Ενέργειες 

Στην περίπτωση μη-αποδεκτής ενέργειας ή για οιαδήποτε άλλη παράβαση της πολιτικής και των 
διαδικασιών της ADACOM λαμβάνονται τα κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα. Τα μέτρα αυτά μπορεί να 
περιλαμβάνουν ακόμα και την καταγγελία της σύμβασης εργασίας και είναι ανάλογα με τη συχνότητα 
και τη σοβαρότητα των ενεργειών. 
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5.3.7 Απαιτήσεις Συμβεβλημένου Προσωπικού  

Σε περιορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατή η χρήση ανεξάρτητων εργοληπτών ή συμβούλων για την 
πλήρωση Έμπιστων Θέσεων. Κάθε τέτοιος εργολήπτης ή σύμβουλος θα αξιολογείται με τα ίδια 
κριτήρια αρμοδιοτήτων και ασφάλειας τα οποία ισχύουν και για έναν υπάλληλο της ADACOM σε 
ανάλογη θέση. 

 
Σε ανεξάρτητους εργολήπτες και συμβούλους για τους οποίους δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες 
ελέγχου του παρελθόντος που προσδιορίζονται στον ΚΠ § 5.3.2 η πρόσβαση στις ασφαλείς 
εγκαταστάσεις της ADACOM επιτρέπεται μόνον εφόσον συνοδεύονται και επιβλέπονται άμεσα από 
Έμπιστα Πρόσωπα. 

5.3.8 Έντυπα που Διατίθενται στο Προσωπικό  

Η ADACOM παρέχει στους υπαλλήλους της τα απαιτούμενα εκπαιδευτικά και άλλα έντυπα που είναι 
απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους με επαρκή και ικανοποιητικό τρόπο. 

5.4 Διαδικασίες Ελέγχου Ασφάλειας 

5.4.1 Μορφές Συμβάντων που Καταγράφονται 

Η ADACOM καταγράφει αυτόματα ή μη (χειροκίνητα) τα παρακάτω σημαντικά περιστατικά: 

 Περιστατικά διαχείρισης του κύκλου ζωής των κλειδιών ΑΠ, συμπεριλαμβανομένου: 
- Της παραγωγής, δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων, αποθήκευσης, ανάκτησης, 

αρχειοθέτησης, και καταστροφής κλειδιών, 
- Περιστατικά διαχείρισης του κύκλου ζωής των συσκευών κρυπτογράφησης. 

 Περιστατικά διαχείρισης του κύκλου ζωής πιστοποιητικών ΑΠ και Συνδρομητών, 
συμπεριλαμβανομένου: 

- Αιτήσεων για Πιστοποιητικό, ανανέωση, επαναδημιουργία κλειδιού, και ανάκληση, 
- Επιτυχούς ή μη επεξεργασίας αιτημάτων, 
- Παραγωγής και έκδοσης Πιστοποιητικών και ΚΑΠ. 

 Περιστατικά σχετικά με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένου: 
- Επιτυχών ή μη  προσπαθειών πρόσβασης στο σύστημα ΥΔΚ,  
- Ενεργειών ΥΔΚ και συστήματος ασφάλειας που διενεργούνται από το προσωπικό 

της ADACOM,  
- Αρχείων ή μητρώων υψηλής ασφάλειας που είναι διαθέσιμα προς ανάγνωση , 

εγγραφή ή διαγραφή,  
- Μεταβολών στο επίπεδο ασφάλειας, 
- Εμπλοκών του συστήματος, βλαβών του εξοπλισμού ή άλλων ανωμαλιών, 
- Δραστηριότητας του συστήματος προστασίας (firewall) και δρομολογητή (router), 
- Εισόδου/ εξόδου επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της ΑΠ. 

 
Οι καταχωρίσεις αυτές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Ημερομηνία και ώρα της καταχώρησης, 

 Σειριακό ή αύξοντα αριθμό καταχώρησης, για αυτόματες καταχωρήσεις,  

 Στοιχεία ταυτότητας του προσώπου που κάνει την καταχώρηση,  

 Περιγραφή/Είδος καταχώρησης. 
 

Οι ΑΕ της ADACOM καταγράφουν τα στοιχεία Αιτήσεων για Πιστοποιητικό, συμπεριλαμβανομένου:  

 Το είδος του(των) αποδεικτικού(-ών) εγγράφου(-ων) ταυτότητας που προσκομίζει ο 
Αιτούμενος Πιστοποιητικό,  

 Καταγραφή μοναδικών δεδομένων ταυτότητας, αριθμών ή συνδυασμού αυτών των 
αποδεικτικών στοιχείων ταυτότητας (π.χ. του αριθμού ταυτότητας του Αιτούντος 
Πιστοποιητικό), εφόσον ισχύουν, 
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 Τοποθεσία αποθήκευσης των αντιγράφων αιτήσεων και αποδεικτικών εγγράφων ταυτότητας, 

 Στοιχείων ταυτότητας του προσώπου που παραλαμβάνει την αίτηση, 

 Μεθόδου που εφαρμόστηκε για την επαλήθευση των εγγράφων ταυτοποίησης, εφόσον 
υπάρχει, 

 Επωνυμία της ΑΠ που αποδέχθηκε ή της ΑΕ στην οποία υποβλήθηκαν τα στοιχεία, εφόσον 
ισχύει. 
 

5.4.2 Συχνότητα Επεξεργασίας των Αρχείων Καταγραφής 

Το σύστημα ΑΠ και τα αρχεία καταγραφής ελέγχου παρακολουθούνται συνεχώς παρέχοντας 
πραγματικού χρόνου ειδοποιήσεις σημαντικών γεγονότων ασφάλειας και λειτουργίας. Επιπρόσθετα, 
η ADACOM ανασκοπεί τα αρχεία καταγραφής για ύποπτη ή ασυνήθη δραστηριότητα βάση των 
ειδοποιήσεων που δημιουργούνται όταν υπάρχουν παρατυπίες ή προβλήματα εντός των 
συστημάτων ΑΠ και ΑΕ της ADACOM. 

 
Η επεξεργασία του αρχείου καταγραφής ελέγχου συνίσταται στην ανασκόπηση και την τεκμηρίωση 
του, για όλα τα σημαντικά περιστατικά τα οποία αναφέρονται στην περίληψη του. Η ανασκόπηση των 
αρχείων καταγραφής ελέγχου περιλαμβάνει την επαλήθευση ότι το αρχείο δεν έχει παραποιηθεί, 
σύντομη επισκόπηση όλων των καταχωρήσεων του αρχείου, καθώς και μια πιο ενδελεχή έρευνα 
όλων των προειδοποιητικών μηνυμάτων ή ανωμαλιών που υπάρχουν στα αρχεία. Τέλος, τα μέτρα 
που δύναται να ληφθούν λόγω ανασκοπήσεων σε αρχεία καταγραφής ελέγχου  επίσης 
τεκμηριώνονται. 

5.4.3 Περίοδος Διατήρησης του Ημερολογίου Καταγραφής Ελέγχων 

Τα αρχεία καταγραφής τηρούνται επιτόπια τουλάχιστον για δύο (2) μήνες μετά από την επεξεργασία 
τους ενώ στη συνέχεια αρχειοθετούνται σύμφωνα με την ενότητα § 5.5.2. 

5.4.4 Προστασία του Αρχείου Καταγραφής  

Τα αρχεία καταγραφής προστατεύονται από μη-εξουσιοδοτημένη ανάγνωση, τροποποίηση, 
διαγραφή, ή άλλη παραποίηση με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής αρχείων ελέγχου. 

5.4.5 Διαδικασίες Εφεδρικών Αντιγράφων των Αρχείων Καταγραφής   

Εφεδρικά αντίγραφα προσθήκης (incremental backups) στα αρχεία καταγραφής  δημιουργούνται 
καθημερινά ενώ πλήρη εφεδρικά αντίγραφα παράγονται εβδομαδιαίως. 

5.4.6 Σύστημα Ελέγχου  

Αυτοματοποιημένα δεδομένα ελέγχου παράγονται και καταγράφονται σε επίπεδο εφαρμογής, δικτύου 
και λειτουργικού συστήματος. Τα μη αυτοματοποιημένα δεδομένα ελέγχου καταγράφονται από το 
προσωπικό της ADACOM.  

5.4.7 Ενημέρωση του Υποκειμένου που Προκάλεσε το Περιστατικό 

Στην περίπτωση καταγραφής περιστατικού από το σύστημα ελέγχου, δεν είναι απαραίτητη η 
ενημέρωση του φυσικού προσώπου, του οργανισμού, της συσκευής, ή της εφαρμογής που 
προκάλεσε το περιστατικό.  

5.4.8 Αξιολόγηση Τρωτών Σημείων 

Τα περιστατικά κατά τη διαδικασία ελέγχου καταγράφονται, εν μέρει, και για την παρακολούθηση των 
τρωτών σημείων του συστήματος. Αξιολογήσεις για την τρωτότητα της λογικής ασφάλειας  
(Αξιολόγηση Τρωτότητας Λογικής Ασφάλειας - ΑΤΛΑ) διενεργούνται, ανασκοπούνται, και 
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αναθεωρούνται μετά από εξέταση των περιστατικών που έχουν καταγραφεί. Οι ΑΤΛΑ βασίζονται σε 
δεδομένα αυτοματοποιημένης καταγραφής πραγματικού χρόνου και διενεργούνται σε καθημερινή, 
μηνιαία, και ετήσια βάση. Η ετήσια ΑΤΛΑ αποτελεί στοιχείο αναφοράς για τον ετήσιο Έλεγχο 
Συμμόρφωσης. 

5.5 Καταγραφή Αρχείων  

5.5.1 Είδη Περιστατικών που Καταγράφονται 

Η ADACOM τηρεί αρχεία: 

 Όλων των αρχείων ελέγχου καταγραφής που προσδιορίζονται στην ενότητα § 5.4,  

 Πληροφορίες Αιτήσεων για Πιστοποιητικά, 

 Τεκμηρίωση σχετικά με τις Αιτήσεις Πιστοποιητικών, 

 Πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο ζωής των Πιστοποιητικών, λ.χ. πληροφορίες αιτήσεων για 
ανάκληση, επαναδημιουργία κλειδιών και ανανέωση όλων των Πιστοποιητικών τα οποία 
εκδίδονται από το Κέντρο Πιστοποίησης της.  

 

Η  ADACOM τηρεί τα ακόλουθα στοιχεία αναφορικά με την ταυτότητα των Συνδρομητών της για 
Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά : 

 Τα είδη των εγγράφων που παρουσιάζονται από τους Αιτούμενους Πιστοποιητικά καθώς και 
τις Αιτήσεις αυτές, 

 Ένα αρχείο μοναδικών στοιχείων επαλήθευσης ταυτότητας, αριθμών, ή ενός συνδυασμού 
των εγγράφων προσδιορισμού (π.χ. αριθμός ταυτότητας ή διαβατήριο του Αιτούμενου 
Πιστοποιητικό), όπου είναι εφαρμόσιμο, 

 Η ταυτότητα της οντότητας που λαμβάνει και αποδέχεται Αιτήσεις Πιστοποιητικών, και 

 Ένα Πλάνο Επαλήθευσης Στοιχείων (Validation Plan) που επιδεικνύει τις μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται για την αποδοχή εγγράφων ταυτοποίησης.  

 
Επιπλέον, η ADACOM τηρεί αρχεία για την τοποθεσία αποθήκευσης των Αιτήσεων Πιστοποιητικών 
και των εγγράφων επαλήθευσης ταυτότητας. 
 

5.5.2 Περίοδος Διατήρησης Αρχείου 

Αρχεία που συνδέονται με Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά τηρούνται για τουλάχιστον τριάντα (30) έτη 
μετά την ημερομηνία ανάκλησης ή λήξης των Πιστοποιητικών. Αντίστοιχα τα ίδια τα Αναγνωρισμένα 
Πιστοποιητικά τηρούνται για το ίδιο χρονικό διάστημα.  

5.5.3 Προστασία του Αρχείου 

Η ADACOM προστατεύει τα αρχεία που συγκεντρώνει με τρόπο ώστε μόνο εξουσιοδοτημένα 
Έμπιστα Πρόσωπα να επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Τα ηλεκτρονικά αρχειοθετημένα 
δεδομένα προστατεύονται έναντι μη-εξουσιοδοτημένης ανάγνωσης, τροποποίησης, διαγραφής, ή 
άλλης παραποίησης με την εφαρμογή κατάλληλων φυσικών και λογικών μέτρων ελέγχου πρόσβασης. 
Τα μέσα τήρησης των δεδομένων που αρχειοθετούνται καθώς και οι απαιτούμενες εφαρμογές για την 
επεξεργασία των δεδομένων αυτών διατηρούνται, με σκοπό να διασφαλιστεί η δυνατότητα 
προσπέλασης τους, για το χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται στον παρόντα ΚΠ. 
 

5.5.4 Διαδικασίες Αρχειοθέτησης Εφεδρικών Αντιγράφων   

Η ADACOM δημιουργεί σε καθημερινή βάση ηλεκτρονικά εφεδρικά αντίγραφα ασφάλειας των 
στοιχείων που υπάρχουν στα εκδοθέντα Πιστοποιητικά μέσω της προσθήκης πληροφοριών 
(incremental back ups) ενώ παράγει πλήρη εφεδρικά αντίγραφα σε εβδομαδιαία βάση. Αντίγραφα των 
έντυπων αρχείων τηρούνται διατηρώντας τις εφεδρικές εγκαταστάσεις της ADACOM εκτός του κυρίου 
χώρου. 
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5.5.5 Απαιτήσεις για την Χρονοσήμανση των Αρχείων 

Τα Πιστοποιητικά, οι ΚΑΠ καθώς και οι άλλες καταχωρήσεις ανάκλησης στη βάση δεδομένων 
περιλαμβάνουν στοιχεία ώρας και ημερομηνίας. Τα στοιχεία χρονοσήμανσης δεν είναι 
κρυπτογραφημένα. 

5.5.6 Σύστημα Αρχειοθέτησης  

Τα συστήματα αρχειοθέτησης της ADACOM είναι εσωτερικό. 

5.5.7 Διαδικασίες για την Πρόσβαση και την Επαλήθευση Πληροφοριών 
Αρχείου 

Μονάχα εξουσιοδοτημένα Έμπιστα Πρόσωπα έχουν πρόσβαση στο αρχείο. Η ακεραιότητα της 
πληροφορίας επιβεβαιώνεται κατά την ανάκτηση. 

5.6 Αντικατάσταση Κλειδιών  

Τα ζεύγη κλειδιών ΑΠ της ADACOM αποσύρονται με το πέρας του αντίστοιχου ανώτατου χρόνου 
ζωής τους όπως ορίζεται στον παρόντα ΚΠ. Τα Πιστοποιητικά ΑΠ της ADACOM δύνανται να 
ανανεωθούν εφόσον ο αθροιστικός πιστοποιημένος χρόνος ζωής του ζεύγους κλειδιών μιας ΑΠ δεν 
υπερβαίνει τον ανώτατο χρόνο ζωής αυτού του ζεύγους κλειδιών. Δημιουργία νέων ζευγών κλειδιών 
της ΑΠ θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες, για παράδειγμα για την αντικατάσταση ζεύγους κλειδιών 
ΑΠ τα οποία αποσύρονται, ώστε να συμπληρωθούν τα υπάρχοντα, ενεργά ζεύγη κλειδιών και να 
υποστηριχτούν νέες υπηρεσίες. 

 
Πριν από τη λήξη του Πιστοποιητικού ΑΠ για μια ιεραρχικά Ανώτερη ΑΠ, εφαρμόζονται διαδικασίες 
αντικατάστασης των κλειδιών ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβαση εντός της ιεραρχίας της 
Ανώτερης ΑΠ, από το παλαιό ζεύγος κλειδιών στο(-α) νέο(-α) ζεύγος(-η) κλειδιών. Η διαδικασία 
αντικατάστασης κλειδιών ΑΠ της ADACOM προϋποθέτει ότι: 

 Η ιεραρχικά Ανώτερη ΑΠ διακόπτει την έκδοση νέων Πιστοποιητικών Υφιστάμενων ΑΠ όχι 
αργότερα από 60 ημέρες πριν από το χρονικό σημείο (Ημερομηνία Διακοπής Έκδοσης) όπου 
ο χρόνος ζωής του ζεύγους κλειδιών της ιεραρχικά Ανώτερης ΑΠ είναι ίσος με την Περίοδο 
Ισχύος του Πιστοποιητικού για τη(τις) συγκεκριμένη(-ες) μορφή(-ές) Πιστοποιητικών που 
εκδίδονται από τις Υφιστάμενες ΑΠ στην ιεραρχία της Ανώτερης ΑΠ. 

 Τα Πιστοποιητικά, κατά την αποδοχή Αιτήματος για Πιστοποιητικό Υφιστάμενης ΑΠ (ή 
Συνδρομητή τελικού χρήστη) που λαμβάνεται μετά από την «Ημερομηνία Διακοπής 
Έκδοσης», θα υπογράφονται από το νέο ζεύγος κλειδιών ΑΠ. 
 

Η ιεραρχικά Ανώτερη ΑΠ συνεχίζει να εκδίδει ΚΑΠ υπογεγραμμένες από το αρχικό ιδιωτικό κλειδί της 
μέχρι την επέλευση της ημερομηνίας λήξεως του τελευταίου Πιστοποιητικού που εκδόθηκε με τη 
χρήση αυτού του αρχικού ζεύγους κλειδιών. 
 

5.7 Ανάκαμψη από Καταστροφή και Έκθεση σε Κίνδυνο του Κλειδιού 

5.7.1 Διαδικασίες Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας και Έκθεσης σε 
Κίνδυνο 

Εφεδρικά αντίγραφα από τις ακόλουθες πληροφορίες ΑΠ διατηρούνται στις εφεδρικές εγκαταστάσεις 
της ADACOM, εκτός του κυρίου χώρου, και καθίστανται διαθέσιμα στην περίπτωση έκθεσης σε 
κίνδυνο ή καταστροφής: Στοιχεία Αιτήσεων Πιστοποιητικών, στοιχεία ελέγχου καταγραφής (audit 
data), και αρχεία βάσης δεδομένων για όλα τα εκδοθέντα Πιστοποιητικά. Εφεδρικά αντίγραφα των 
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ιδιωτικών κλειδιών των ΑΠ δημιουργούνται και διατηρούνται σύμφωνα με την ενότητα § 6.2.4 των ΠΠ 
του STN. H ADACOM διατηρεί εφεδρικά αντίγραφα των παραπάνω πληροφοριών ΑΠ.   

5.7.2 Φθορά Εξοπλισμού, Λογισμικού, Δεδομένων 

Στην περίπτωση φθοράς του εξοπλισμού , λογισμικού, ή/και δεδομένων, τα περιστατικά αναφέρεται 
στο τμήμα Ασφάλειας της ADACOM και εφαρμόζονται οι διαδικασίες  διαχείρισης περιστατικών 
ασφάλειας. Οι διαδικασίες αυτές απαιτούν κατάλληλη κλιμάκωση, διερεύνηση του περιστατικού και 
ανταπόκριση στο επεισόδιο. Εφόσον κριθεί απαραίτητο,  θα τεθούν σε εφαρμογή οι διαδικασίες  
έκθεσης σε κίνδυνο του κλειδιού ή αποκατάσταση  από καταστροφή. 

5.7.3 Διαδικασίες κατά την Έκθεση Ιδιωτικού Κλειδιού Οργανισμού σε 
Κίνδυνο 

Κατά την υποπτευόμενη ή πραγματική Έκθεση σε Κίνδυνο του ιδιωτικού κλειδιού ΑΠ της ADACOM, 
υπηρεσιών υποδομής ή Πελάτη ΑΠ, εφαρμόζονται οι διαδικασίες της ADACOM για την Αντιμετώπιση 
της Έκθεσης Κλειδιού σε Κίνδυνο από την Ομάδα Αντιμετώπισης Επεισοδίων και Έκθεσης σε 
Κίνδυνο (Compromise Incident Response Team - ΟΑΕΕΚ). Η ομάδα αυτή, η οποία περιλαμβάνει 
προσωπικό των Τμημάτων Ασφάλειας, Επιχειρησιακών Λειτουργιών Κρυπτογράφησης 
(Cryptographic Business Operations), Υπηρεσιών Παραγωγής (Production Services), και άλλους 
εκπροσώπους της διοίκησης της ADACOM, αξιολογεί την κατάσταση, αναπτύσσει σχέδιο δράσης, και 
υλοποιεί το σχέδιο αυτό με την έγκριση της ανώτερης διοικητικής βαθμίδας της ADACOM. 

 
Εφόσον απαιτείται ανάκληση Πιστοποιητικού ΑΠ, λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: 

 Η κατάσταση ανάκλησης του Πιστοποιητικού κοινοποιείται στους Τρίτους Συμβαλλόμενους 
μέσω του Χώρου Αποθήκευσης της ADACOM σύμφωνα με τον ΚΠ § 4.4.9, 

 Θα καταβληθεί εύλογη προσπάθεια ώστε να υπάρξει πρόσθετη ενημέρωση σχετικά με την 
ανάκληση προς όλους τους επηρεαζόμενους Συμμετέχοντες στο STN, και  

 Η ΑΠ θα παραγάγει ένα νέο ζεύγος κλειδιών σύμφωνα με τον ΚΠ § 4.7, εκτός της περίπτωσης 
όπου η λειτουργία της ΑΠ τερματίζεται σύμφωνα με τον ΚΠ § 4.9. 

5.7.4 Ανάκαμψη από Καταστροφή 

5.7.4.1 Symantec 
Η Symantec έχει δημιουργήσει και διατηρεί σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity 
plans) ώστε στην περίπτωση διακοπής εργασιών (business disruption), κρίσιμες επιχειρησιακές 
λειτουργίες να συνεχιστούν. Η Symantec διαθέτει εγκατάσταση Ανάκαμψης από Καταστροφή 
(Disaster Recovery Facility, DRF) τοποθετημένη σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις σε ξεχωριστή 
γεωγραφικά περιοχή από την κύρια μονάδα παραγωγής (Production Facility). Η εγκατάσταση DRF 
έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με ομοσπονδιακές και στρατιωτικές προδιαγραφές και είναι ειδικά 
εξοπλισμένη ώστε να πληροί τα πρότυπα ασφαλείας της Symantec. 
 
Στην περίπτωση καταστροφής από φυσικά ή ανθρώπινα αίτια, η οποία απαιτεί οριστική διακοπή της 
λειτουργίας των κύριων εγκαταστάσεων της Symantec, η «Εταιρική Ομάδα Επιχειρησιακής Συνέχειας 
(Corporate Symantec Business Continuity Team)» και η «Ομάδα Διαχείρισης Περιστατικών των 
Λειτουργιών Αυθεντικοποίησης (Symantec Authentication Operations Incident Management Team)» 
της Symantec συντονίζονται με σκοπό να αποφασίσουν αν θα κηρύξουν επισήμως κατάσταση 
καταστροφής για να διαχειριστούν το περιστατικό. Μόλις κηρυχτεί η κατάσταση καταστροφής εκκινεί 
η αποκατάσταση λειτουργιών στην εγκατάσταση DRF. 
 
Η Symantec έχει αναπτύξει σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή (Disaster Recovery Plan, DRP) για 
τις υπηρεσίες Managed PKI. Το σχέδιο DRP προσδιορίζει τις συνθήκες ενεργοποίησης και τί αποτελεί 
αποδεκτή διακοπή λειτουργίας και χρόνο αποκατάστασης. Το σχέδιο DRP ορίζει τις διαδικασίες για 
τις ομάδες που επαναφέρουν τις λειτουργίες του STN κάνοντας χρήση των αντιγράφων ασφαλείας 
των δεδομένων και των κλειδιών του STN. Επιπλέον, το σχέδιο DRP της Symantec περιλαμβάνει: 

 Τη συχνότητα λήψης αντιγράφων ασφαλείας για βασικές επιχειρησιακές πληροφορίες και 
λογισμικό, 
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 Την απαίτηση αποθήκευσης κρίσιμου κρυπτογραφικού υλικού (δηλαδή των συσκευών 
κρυπτογράφησης και των δεδομένων ενεργοποίησης) στην εναλλακτική τοποθεσία, 

 Την απόσταση που πρέπει να χωρίζει την τοποθεσία Ανάκαμψης από Καταστροφή και την 
κύρια τοποθεσία της ΑΠ, 

 Τις διαδικασίες για την εξασφάλιση της καταστραμμένης εγκατάστασης στο διάστημα που 
ακολουθεί της καταστροφής και προηγείται της αποκατάστασης, είτε στην κύρια είτε την 
εναλλακτική τοποθεσία. 

 
Στις διοικητικές απαιτήσεις που καθορίζει το σχέδιο DRP της Symantec συμπεριλαμβάνονται: 

 Η συντήρηση του προγραμματισμού του σχεδίου, 

 Οι απαιτήσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, 

 Οι αρμοδιότητες των φυσικών προσώπων και 

 Οι τακτικές δοκιμές των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. 
 
Ο σκοπούμενος χρόνος για την αποκατάσταση των κρίσιμων παραγωγικών υπηρεσιών δεν ξεπερνά 
τις 24 ώρες. 
 
Η Symantec διενεργεί τουλάχιστον έναν έλεγχο για Ανάκαμψη από Καταστροφή κάθε ημερολογιακό 
έτος για να διασφαλίσει τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών στα πλαίσια της επιχειρησιακής συνέχειας. 
Επίσης, ασκήσεις επιχειρησιακής συνέχειας διενεργούνται ετησίως σε συντονισμό με την «Εταιρική 
Ομάδα Επιχειρησιακής Συνέχειας (Corporate Symantec Business Continuity Team)» όπου 
διαδικασίες για επιπρόσθετα σενάρια (π.χ. πανδημία, σεισμός, πλημμύρα, διακοπή ρεύματος) 
δοκιμάζονται και αξιολογούνται. 
 
Η Symantec κάνει σημαντικά βήματα για την ανάπτυξη, τη διατήρηση και τον έλεγχο άρτιων σχεδίων 
επιχειρησιακής συνέχειας και ο σχεδιασμός της για τη διακοπή λειτουργίας είναι συνεπής με τις 
καθιερωμένες πρακτικές του κλάδου. 
 
Η Symantec διατηρεί εφεδρικό εξοπλισμό και αντίγραφα ασφαλείας του λογισμικού της για ΑΠ και 
συστήματα υποδομής στις εγκαταστάσεις της εναλλακτικής της τοποθεσίας για σκοπούς ανάκαμψης 
από καταστροφή. Επιπροσθέτως, παράγονται εφεδρικά αντίγραφα των ιδιωτικών κλειδιών ΑΠ τα 
οποία διατηρούνται για την περίπτωση αποκατάστασης καταστροφών σύμφωνα με τον παρόντα ΚΠ 
§ 6.2.4.  
 
Η Symantec διατηρεί εφεδρικά αντίγραφα των κρίσιμων πληροφοριών ΑΠ, για τις ΑΠ της Symantec, 
καθώς επίσης και τις ΑΠ των Κέντρων Υπηρεσιών, και των Εταιρικών Πελατών, εντός του Υποτομέα 
της Symantec. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν ενδεικτικά: πληροφορίες Αιτήσεων 
Πιστοποιητικών, αρχεία καταγραφής ελέγχου (σύμφωνα με την Ενότητα § 4.5), και αρχεία βάσεων 
δεδομένων για όλα τα εκδοθέντα Πιστοποιητικά. 

 
5.7.4.2 ADACOM 

 
Η ADACOM έχει αναπτύξει, εφαρμόσει και ελέγξει ένα σχέδιο ανάκαμψης από καταστροφή, ώστε να 

μετριάσει τα αποτελέσματα οιασδήποτε μορφής καταστροφής η οποία έχει προκληθεί είτε από φυσικά 

ή από ανθρώπινα αίτια. Το σχέδιο αυτό ελέγχεται, επαληθεύεται, και ενημερώνεται τακτικά ώστε να 

είναι λειτουργικό στην περίπτωση καταστροφής. 

 

Λεπτομερή σχέδια ανάκαμψης από καταστροφή είναι σε ετοιμότητα ώστε να επιτύχουν την 

επαναφορά των πληροφορικών συστημάτων και των βασικών επαγγελματικών λειτουργιών. Ο χώρος 

ανάκαμψης από καταστροφή της ADACOM περιλαμβάνει τα μέσα φυσικής προστασίας και τους 

ελέγχους λειτουργίας που ορίζονται στον Οδηγό Προδιαγραφών Ασφάλειας και Ελέγχου της 

Symantec, ώστε να παρέχεται ένα ασφαλές, πλήρες και λειτουργικό εφεδρικό σύστημα ανάκαμψης. 

 

Στην περίπτωση καταστροφής από φυσικά ή ανθρώπινα αίτια η οποία απαιτεί προσωρινή ή η 

οριστική διακοπή της λειτουργίας των κύριων εγκαταστάσεων της ADACOM, τίθεται σε εφαρμογή από 
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την  Ομάδα Αντιμετώπισης Επειγόντων Περιστατικών της ADACOM  η διαδικασία ανάκαμψης από 

καταστροφή. 

 

Η ADACOM έχει τη δυνατότητα επαναφοράς ή αποκατάστασης των λειτουργιών της, παρέχοντας κατ’ 

ελάχιστο, υποστήριξη για τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

 Έκδοση Πιστοποιητικού,  

 Ανάκληση Πιστοποιητικού και 

 Δημοσίευση πληροφοριών ανάκλησης 

 

Ο εξοπλισμός της ADACOM για ανάκαμψη από καταστροφή προστατεύεται από φυσικά 

προστατευτικά μέτρα ασφάλειας, αντίστοιχου επιπέδου με τα επίπεδα φυσικής ασφάλειας που 

περιγράφονται στον παρόντα ΚΠ § 5.1.1. 

 

Το σχέδιο ανάκαμψης από καταστροφή της ADACOM έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει πλήρη 

ανάκαμψη μετά από καταστροφή που θα λάβει χώρα στις κύριες εγκαταστάσεις της. Η ADACOM 

δοκιμάζει τον εξοπλισμό των κύριων εγκαταστάσεων της για την υποστήριξη υπηρεσιών ΑΠ/ΑΕ μετά 

από καταστροφή η οποία δε θα είναι ολοσχερής για το σύνολο των εγκαταστάσεων. Όταν είναι εφικτό, 

μετά από μια ολοσχερή καταστροφή, οι λειτουργίες θα αρχίσουν να παρέχονται ξανά από τις κύριες 

εγκαταστάσεις της ADACOM το συντομότερο δυνατό.  

 

Η ADACOM διατηρεί εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας του λογισμικού της για ΑΠ και συστήματα 

υποδομής στις εγκαταστάσεις εκτός του κυρίου χώρου που διατηρεί. Επιπροσθέτως, παράγονται 

εφεδρικά αντίγραφα των ιδιωτικών κλειδιών ΑΠ τα οποία διατηρούνται για την περίπτωση 

αποκατάστασης καταστροφών σύμφωνα με τον παρόντα ΚΠ § 6.2.4. Συγκεκριμένα, φυλάσσονται 

σύμφωνα με το «Πλάνο Αποκατάστασης Καταστροφών της ADACOM για τα «Ενδιάμεσα Μέτρα 

Φύλαξης του Κρυπτογραφικού Υλικού, εκτός του Κυρίου Χώρου (ADACOM Disaster Recovery Plan 

for the Interim Offsite  Storage of Cryptographic Materials)»,  τα οποία θα επιτρέψουν την ανάκαμψη 

των εργασιών αργότερα. 

 

Η ADACOM επίσης διατηρεί εφεδρικά αντίγραφα των κρίσιμων πληροφοριών σχετικά με την ΑΠ 

καθώς και για τις ΑΠ της ADACOM, καθώς επίσης και τις ΑΠ των Εταιρικών Πελατών, εντός του 

Υποτομέα της. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν ενδεικτικά: πληροφορίες Αιτήσεων 

Πιστοποιητικών, αρχεία καταγραφής ελέγχου (σύμφωνα με την Ενότητα § 4.5), και αρχεία βάσεων 

δεδομένων για όλα τα εκδοθέντα Πιστοποιητικά. 

 
 

5.8 Διακοπή Λειτουργίας ΑΠ ή ΑΕ  

Στην περίπτωση που είναι απαραίτητη η διακοπή της λειτουργίας μιας ΑΠ, η ADACOM θα καταβάλλει 
εύλογη προσπάθεια ώστε να ενημερώσει τους Συνδρομητές, τους Τρίτους Συμβαλλόμενους, και τα 
άλλα επηρεαζόμενα πρόσωπα για τον παύση αυτή πριν επέλθει. Στην περίπτωση που η παύση 
λειτουργίας μίας ΑΠ κριθεί απαραίτητη, η ADACOM θα θέσει σε εφαρμογή το τεκμηριωμένο «Σχέδιο 
Παύσης Εργασιών της ADACOM», ώστε να ελαχιστοποιήσει την αναστάτωση των Πελατών, 
Συνδρομητών, και Τρίτων Συμβαλλόμενων. Το σχέδιο αυτό, προβλέπει, ανάλογα με την περίπτωση: 

 Αναγγελία στα πρόσωπα που επηρεάζονται από την παύση λειτουργίας, όπως είναι οι 
Συνδρομητές, οι Τρίτοι Συμβαλλόμενοι, και οι Πελάτες, ενημερώνοντάς τους για την 
κατάσταση της ΑΠ, 

 Αντιμετώπιση του κόστους αυτής της αναγγελίας, 

 Ανάκληση του Πιστοποιητικού ΑΠ που εκδόθηκε από την ADACOM,  

 Διατήρηση των αρχείων και των εγγράφων της ΑΠ για τα χρονικά διαστήματα που 
απαιτούνται από τον ΚΠ, 
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 Συνεχής παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης του Συνδρομητή και του Πελάτη 

 Συνεχής παροχή των υπηρεσιών ανάκλησης, όπως είναι η έκδοση ΚΑΠ ή η υποστήριξη 
υπηρεσιών δικτυακού ελέγχου κατάστασης Πιστοποιητικών,  

 Ανάκληση των Πιστοποιητικών Συνδρομητών τελικών χρηστών και των υφιστάμενων ΑΠ τα 
οποία δεν έχουν λήξει ή ανακληθεί, εφόσον είναι απαραίτητο, 

 Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων, εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη προς τους Συνδρομητές 
των οποίων τα Πιστοποιητικά δεν έχουν λήξει ή ανακληθεί, αλλά τελικά ανακλήθηκαν στα 
πλαίσια της παύσης λειτουργίας, ή εναλλακτικά την αντικατάσταση των Πιστοποιητικών με 
έκδοση νέων από διάδοχη ΑΠ 

 Διάθεση του ιδιωτικού κλειδιού της ΑΠ και των καρτών εξοπλισμού που περιλαμβάνουν αυτό 
το ιδιωτικό κλειδί, και 

 Μέτρα απαραίτητα για τη μετάβαση των υπηρεσιών της ΑΠ προς διάδοχη ΑΠ, 

 Ενημέρωση της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής. 
 
 

Στην περίπτωση που είναι απαραίτητο για την ADACOM να παύσει όλες τις λειτουργίες της, η 
ADACOM θα προβεί σε όλες τις επιπλέον ενέργειες, που προβλέπονται από την σχετική ελληνική 
νομοθεσία. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων την υποβολή των αρχείων των ΑΠ της ADACOM σε 
άλλον Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών με τον οποίο έχει 
συμβληθεί, για τις χρονικά διαστήματα που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.   

5.9 Ασφάλεια Δεδομένων 

5.9.1 Αντικειμενικοί στόχοι  

Η ADACOM αναπτύσσει, υλοποιεί και διατηρεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφαλείας 
σχεδιασμένο να:  

1. Διασφαλίζει την Εμπιστευτικότητα, την Ακεραιότητα και τη Διαθεσιμότητα των δεδομένων των 
Πιστοποιητικών και των διαδικασιών διαχείρισης Πιστοποιητικών,  

2. Προστατεύει έναντι των προσδοκώμενων απειλών ή κινδύνων που στοχεύουν στην 
Εμπιστευτικότητα, την Ακεραιότητα και τη Διαθεσιμότητα των δεδομένων των Πιστοποιητικών 
και των διαδικασιών διαχείρισης Πιστοποιητικών,  

3. Αποτρέπει μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, τροποποίηση 
ή καταστροφή δεδομένων των Πιστοποιητικών και των διαδικασιών διαχείρισης 
Πιστοποιητικών,  

4. Προστατεύει από τυχαία απώλεια ή καταστροφή ή βλάβη σε δεδομένα των Πιστοποιητικών 
και των διαδικασιών διαχείρισης Πιστοποιητικών, και  

5. Συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται σύμφωνα με το νόμο για τις 
ΑΠ. 

5.9.2 Εκτίμηση Επικινδυνότητας 

Η ADACOM διενεργεί ετήσια εκτίμηση επικινδυνότητας (risk assessment) η οποία:  
1. Προσδιορίζει προβλέψιμες εσωτερικές και εξωτερικές απειλές που θα μπορούσαν να 

οδηγήσουν σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, κατάχρηση, τροποποίηση ή 
καταστροφή δεδομένων των Πιστοποιητικών και των διαδικασιών διαχείρισης 
Πιστοποιητικών,  

2. Αξιολογεί την πιθανότητα και την ενδεχόμενη ζημία αυτών των απειλών, λαμβάνοντας υπόψη 
την ευαισθησία των δεδομένων των Πιστοποιητικών και των διαδικασιών διαχείρισης 
Πιστοποιητικών, και  

3. Αξιολογεί την επάρκεια των πολιτικών, των διαδικασιών, των πληροφοριακών συστημάτων, 
της τεχνολογίας, καθώς και λοιπών παραγόντων που η ΑΠ χρησιμοποιεί για την 
αντιμετώπιση αυτών των απειλών. 



 

 

[40] 

 
 

 

5.9.3 Σχέδιο Ασφάλειας 

Βασισμένη στα αποτελέσματα της ετήσιας εκτίμησης επικινδυνότητας η ADACOM αναπτύσσει, 
υλοποιεί και διατηρεί ένα σχέδιο ασφάλειας που αποτελείται από διαδικασίες, αντίμετρα και προϊόντα 
σχεδιασμένα να επιτύχουν τους προαναφερθέντες στόχους, καθώς και τη διαχείριση και τον έλεγχο 
της επικινδυνότητας, με τρόπο ανάλογο της ευαισθησίας των δεδομένων των Πιστοποιητικών και 
διαδικασιών διαχείρισης Πιστοποιητικών. 
 
Το σχέδιο ασφαλείας συμπεριλαμβάνει τις διοικητικές, οργανωτικές, τεχνικές και φυσικές δικλείδες 
ασφαλείας που είναι ανάλογες με την ευαισθησία των δεδομένων των Πιστοποιητικών και των 
διαδικασιών διαχείρισης Πιστοποιητικών. Το σχέδιο ασφαλείας λαμβάνει υπόψη την εκάστοτε 
διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος της εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων, και εφαρμόζει ένα λογικό 
επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τη ζημία, που ενδέχεται να προκύψει από μια παραβίαση 
ασφαλείας, και  τη φύση των δεδομένων που πρέπει να προστατευθούν. 
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6 ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

6.1 Παραγωγή και Εγκατάσταση Ζεύγους Κλειδιών 

6.1.1 Παραγωγή Ζεύγους Κλειδιών 

Η παραγωγή ζεύγους κλειδιών ΑΠ διενεργείται από πολλαπλά, προεπιλεγμένα, εκπαιδευμένα και 
έμπιστα πρόσωπα, χρησιμοποιώντας  αξιόπιστα συστήματα και διαδικασίες οι οποίες εγγυώνται την 
ασφάλεια και την απαραίτητη κρυπτογραφική ισχύ για τα παραγόμενα κλειδιά. Για τις ΠΑΠ και τις 
εκδότριες ΑΠ οι Ασφαλείς Κρυπτογραφικές Μονάδες (ΑΚΜ) που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
κλειδιών πληρούν τις προδιαγραφές CC EAL 4+  και του επιπέδου 3 του FIPS 140-1. Για τις ΑΠ της 
ADACOM, οι ΑΚΜ που χρησιμοποιούνται πληρούν κατ’ ελάχιστο τις προδιαγραφές CC EAL 4+ και 
του επιπέδου 3 τoυ FIPS 140-1. 
 
Όλα τα ζεύγη κλειδιών ΑΠ παράγονται σε προκαθορισμένες Τελετές Παραγωγής Κλειδιών (Κey 
Ceremonies) σύμφωνα με τις προδιαγραφές των εγγράφων «Οδηγού Αναφοράς Τελετής Παραγωγής 
Κλειδιών (Key Ceremony Reference Guide)» , του «Οδηγού Χρήσης του Εργαλείου Διαχείρισης 
Κλειδιών ΑΠ (CA Key Management Tool User’s Guide)», και του «Οδηγού Προδιαγραφών Ασφάλειας 
και Ελέγχου της Symantec (Security and Audit Requirements Guide)». Οι ενέργειες που λαμβάνουν 
χώρα σε κάθε τελετή παραγωγής κλειδιών καταγράφονται, αρχειοθετούνται και υπογράφονται από 
όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Τα αρχεία αυτά τηρούνται για σκοπούς ελέγχου και ανιχνευσιμότητας, 
για το χρονικό διάστημα που έχει κριθεί ως απαραίτητο από  τη Διοίκηση της ADACOM. 
 
Η παραγωγή ζεύγους κλειδιών ΑΕ διενεργείται από την ΑΕ με τη χρήση πιστοποιημένης 
κρυπτογραφικής μονάδας που πληροί τις προδιαγραφές CC EAL 4+ και του επιπέδου 1 τoυ FIPS 
140-1 η οποία παρέχεται με το αντίστοιχο λογισμικό περιήγησης ιστού (browser). 
 
Η παραγωγή ζεύγους κλειδιών Συνδρομητή τελικού χρήστη διενεργείται εν γένει από το Συνδρομητή.  

6.1.2 Παράδοση Ιδιωτικού Κλειδιού σε Νομικό Πρόσωπο 

Τα ζεύγη κλειδιών Συνδρομητή τελικού χρήστη παράγονται τυπικά από το Συνδρομητή τελικό χρήστη. 
Ως εκ τούτου, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ισχύει η παράδοση του ιδιωτικού κλειδιού στο 
Συνδρομητή. 

6.1.3 Παράδοση Δημόσιου Κλειδιού στον Εκδότη του Πιστοποιητικού 

Οι Συνδρομητές τελικοί χρήστες καθώς και η ΑΕ υποβάλλουν ηλεκτρονικά το δημόσιο κλειδί τους στην 
ADACOM για πιστοποίηση με τη χρήση Αιτήματος Υπογραφής Πιστοποιητικού (CSR), κατά το 
πρότυπο PKCS # 10 ή άλλη ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη μορφή, σε ασφαλή σύνδεση μέσω SSL 
(Secure Socket Layer -Επιπέδου Ασφαλών Συνδέσεων).  
 

6.1.4 Παράδοση Δημόσιου Κλειδιού ΑΠ σε Χρήστες 

H ADACOM καθιστά διαθέσιμα τα Πιστοποιητικά ΑΠ για τις ΠΑΠ και ΑΠ Βάσης της Symantec στους 
Συνδρομητές και τους Τρίτους Συμβαλλόμενους συμπεριλαμβάνοντάς τα πιστοποιητικά αυτά, στα 
δημοφιλέστερα  λογισμικά περιήγησης ιστού (browsers). Mε την δημιουργία νέων Πιστοποιητικών 
ΠΑΠ και ΑΠ, η ADACOM διαθέτει αυτά τα Πιστοποιητικά στους κατασκευαστές λογισμικών 
περιήγησης ιστού ώστε να περιληφθούν στις καινούριες και ενημερωμένες εκδόσεις τους. 
Η ADACOM καθιστά διαθέσιμη την πλήρη αλυσίδα πιστοποιητικών (περιλαμβανομένων των ΑΠ 
έκδοσης και κάθε άλλης ΑΠ στην αλυσίδα) στο Συνδρομητή τελικό χρήστη κατά την έκδοση 
Πιστοποιητικού.  
 
Οι χρήστες, κατά την διαδικασία λήψης του Πιστοποιητικού, φορτώνουν (download) αυτόματα και 
εγκαθιστούν στον σταθμό εργασίας τους, τα δημόσια κλειδιά των ενδιάμεσων και εκδοτριών ΑΠ. Η 
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διαδικασία αυτή ελέγχεται από την εφαρμογή ΥΔΚ.  Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ένας χρήστης 
επιθυμεί να επαληθεύσει και/ή κατεβάσει το δημόσιο κλειδί μίας ΑΠ, μπορεί να προσπελάσει τον 
διαδικτυακό χώρο αποθήκευσης της ADACOM στο https://www.adacom.com/repository 

6.1.5 Μέγεθος Κλειδιού 

Τα ζεύγη κλειδιών θα πρέπει να έχουν ικανοποιητικό μέγεθος ώστε να εμποδίζουν τους τρίτους να 
καθορίσουν το  ιδιωτικό κλειδί  χρησιμοποιώντας κρυπτανάλυση κατά την διάρκεια ζωής των κλειδιών 
αυτών. Η απαίτηση της ADACOM για ελάχιστο μέγεθος κλειδιών προβλέπει τη χρήση ζευγών κλειδιών 
ισχύος ίσης με 2048 bit RSA για τις ΠΑΠ και τις ΑΠ6. 
 
Οι τρίτης και πέμπτης γενιάς (G3 και G5) ΠΑΠ έχουν ζεύγη κλειδιών μεγέθους 2048 bit RSA. Οι ΑΠ 
της ADACOM για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά χρησιμοποιούν ζεύγη κλειδιών 2048 bit RSA. 
 
Η Symantec εκδίδει  ελάχιστο μέγεθος κλειδιού ισχύος ίσης με 2048 bit RSA όσον αφορά τα ζεύγη 
κλειδιών πιστοποιητικών των ΑΕ και των τελικών οντοτήτων. 
  
Όλες οι τάξεις Πιστοποιητικών των STN και ADACOM ΠΑΠ, ΑΠ, ΑΕ κα των τελικών οντοτήτων 
χρησιμοποιούν είτε SHA-1 είτε SHA-2 αλγόριθμο κατακερματισμού (hash) για τις ψηφιακές 
υπογραφές ενώ συγκεκριμένες εκδόσεις του Κέντρου Επεξεργασίας της Symantec υποστηρίζει τη 
χρήση SHA-256 και SHA-384 αλγόριθμου κατακερματισμού για πιστοποιητικά τελικών χρηστών 

6.1.6 Παραγωγή Παραμέτρων Δημόσιου Κλειδιού και Έλεγχος Ποιότητας 
Παραμέτρου 

Μη εφαρμόσιμο. 

6.2 Προστασία Ιδιωτικού Κλειδιού και Μηχανικοί Έλεγχοι Κρυπτογραφικής 
Μονάδας 

Η ADACOM εφαρμόζει συνδυασμό φυσικών, λογικών, και διαδικαστικών μέτρων τα οποία εγγυώνται 
την ασφάλεια των ιδιωτικών κλειδιών των ΑΠ της. Οι Συνδρομητές απαιτείται βάσει σύμβασης να 
λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις ώστε να αποτρέψουν την απώλεια, αποκάλυψη, 
τροποποίηση, ή μη-εξουσιοδοτημένη χρήση των ιδιωτικών τους κλειδιών. 

 

6.2.1 Πρότυπα και Έλεγχοι για τις Ασφαλείς Κρυπτογραφικές Μονάδες 

Για την παραγωγή κλειδιών ΠΑΠ και ΑΠ Βάσης (Issuing Root CA) και την αποθήκευση του ιδιωτικού 
κλειδιού ΑΠ, η ADACOM χρησιμοποιεί ΑΚΜ οι οποίες είναι πιστοποιημένες ή πληρούν τις 
προδιαγραφές του CC EAL 4+ ή  και του επιπέδου 3 του FIPS 140-1. Για τις υπόλοιπες ΑΠ της 
ADACOM, οι ΑΚΜ, είναι πιστοποιημένες ή πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην 
παράγραφο § 6.1.1. του παρόντος ΚΠ. 
 
Πέρα από όσα προβλέπονται στον παρόντα ΚΠ η ADACOM διανέμει Ασφαλείς Διατάξεις Δημιουργίας 
Υπογραφής (ΑΔΔΥ) σε Συνδρομητές τελικούς χρήστες DL2 Πιστοποιητικών που ακολουθούν τις 
παρακάτω απαιτήσεις : 

                                                 

 
6  H ΑΠ εμπιστοσύνη επεκτείνεται στις πρώτης και δεύτερης γενιάς (G1 και G2)  παλαιότερες  αξιόπιστες ΑΠ 

Ρίζας (Trusted Roots) της Symantec με 1024 bit RSA ζεύγος κλειδιών για την υποστήριξη των παλαιότερων  
πλατφορμών των πελατών και για τα 1024-bit RSA  πιστοποιητικά τελικών χρηστών που επιτρέπεται να 
εκδίδονται με λήξη μέχρι και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011.  Πρόσθετες μεμονωμένες εξαιρέσεις  επιτρέπονται 
για τις Συνδεδεμένες με το STN Επιχειρήσεις της Symantec Corporation οι οποίες λειτουργούν το Κέντρο 
Επεξεργασίας λογισμικού σύμφωνα με την παράγραφο 6.3.2, με προηγούμενη έγκριση ώστε να διατηρηθεί η 
επιχειρησιακή συνέχεια των παλαιότερων εφαρμογών μετά το 2011.  

https://www.adacom.com/repository
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Πρώτον, επιβεβαιώνουν  μέσα από κατάλληλα τεχνικά και διαδικαστικά μέσα ότι: 

 το ιδιωτικό κλειδί που βρίσκεται στην ΑΔΔΥ μπορεί πρακτικά να εμφανιστεί μόνο μία 
φορά, έτσι βεβαιώνεται η μυστικότητά του.  

 δεν μπορεί, με εύλογο τρόπο, να αναζητηθεί η προέλευση αυτού του ιδιωτικού 
κλειδιού καθώς επίσης και η υπογραφή είναι προστατευμένη από παραποίηση 
χρησιμοποιώντας την τρέχουσα διαθέσιμη τεχνολογία, και  

 αυτό το ιδιωτικό κλειδί μπορεί να προστατεύεται αξιόπιστα από το Συνδρομητή έναντι 
της χρήσης τρίτων.  
 

Δεύτερον, οι ΑΔΔΥ δεν αλλάζουν τα στοιχεία που υπογράφονται ή/και αποτρέπουν την παρουσίαση 
τέτοιων στοιχείων στον υπογράφοντα πριν από τη διαδικασία υπογραφής.  
Τρίτον, η ADACOM διασφαλίζει ότι οι ΑΔΔΥ βρίσκονται σε συμφωνία με τις απαιτήσεις  της Εθνικής 
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Συγκεκριμένα οι ΑΔΔΥ που χρησιμοποιεί η 
ADACOM είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο CC EAL4+. 

 

6.2.2 Έλεγχος του Ιδιωτικού Κλειδιού από Πολλαπλά Πρόσωπα (n από m)  

Η ADACOM εφαρμόζει τεχνικούς και διαδικαστικούς μηχανισμούς οι οποίοι απαιτούν τη συμμετοχή 
πολλαπλών έμπιστων προσώπων για την εκτέλεση ευαίσθητων κρυπτογραφικών εφαρμογών ΑΠ. Η 
ADACOM εφαρμόζει την πολιτική "Απόρρητου Διαμοιρασμού", διαχωρίζοντας τα δεδομένα 
ενεργοποίησης που είναι απαραίτητα για τη χρήση ενός ιδιωτικού κλειδιού ΑΠ σε διακριτά μέρη τα 
οποία καλούνται "Απόρρητα Μερίδια" και τα οποία βρίσκονται στην κατοχή εκπαιδευμένων και 
έμπιστων προσώπων που ονομάζονται "Τηρητές Μεριδίων". Απαιτείται ένας οριακός αριθμός 
Απόρρητων Μεριδίων (m) εκ του συνολικού αριθμού των Απόρρητων Μεριδίων που δημιουργήθηκαν 
και διανεμήθηκαν για μια συγκεκριμένη ΑΚΜ (n) ώστε να ενεργοποιηθεί το ιδιωτικό κλειδί ΑΠ που 
είναι αποθηκευμένο στην ΑΚΜ. 
 
Ο συνολικός αριθμός των Απόρρητων Μεριδίων που απαιτούνται για να υπογραφεί ένα Πιστοποιητικό 
ΑΠ, είναι 3. Τα απόρρητα μερίδια προστατεύονται σύμφωνα με τα μέτρα που περιγράφονται στον 
παρόντα ΚΠ. 

6.2.3 Παρακαταθήκη Ιδιωτικού Κλειδιού (Escrow) 

Τα ιδιωτικά κλειδιά ΑΠ και τελικών χρηστών δεν  αρχειοθετούνται.  

6.2.4 Παραγωγή Εφεδρικού Αντιγράφου Ιδιωτικού Κλειδιού 

Η ADACOM δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας για τα ιδιωτικά κλειδιά των ΑΠ, για τακτική ανάκτηση 
και σκοπούς ανάκαμψης από καταστροφή. Τα κλειδιά αυτά αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη 
μορφή, μέσα σε ΑΚΜ και άλλες συσκευές αποθήκευσης κλειδιών αντίστοιχης ασφάλειας. Οι 
κρυπτογραφικές μονάδες που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των ιδιωτικών κλειδιών ΑΠ, 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος ΚΠ. 
 
Οι μονάδες που περιέχουν τα αντίγραφα ασφαλείας των ιδιωτικών κλειδιών ΑΠ υπόκεινται στις 
προδιαγραφές του παρόντος ΚΠ. Οι μονάδες που περιέχουν αντίγραφα ασφαλείας για την περίπτωση 
ανάκαμψης από καταστροφή του ιδιωτικού κλειδιού ΑΠ υπόκεινται επίσης στις προδιαγραφές του 
παρόντος ΚΠ. 
 
 Η ADACOM δεν αποθηκεύει αντίγραφα των ιδιωτικών κλειδιών των ΑΕ. Για την τήρηση αντιγράφων 
ασφαλείας των ιδιωτικών κλειδιών των Συνδρομητών τελικών χρηστών, βλ. ενότητα 6.2.3. και ενότητα 
4.12. 
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6.2.5 Αρχειοθέτηση Ιδιωτικών Κλειδιών 

Με το τέλος της περιόδου ισχύος τους τα ζεύγη κλειδιών ΑΠ της ADACOM αρχειοθετούνται για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών με ασφαλή τρόπο με τη χρήση ΑΚΜ οι οποίες πληρούν τις 
προδιαγραφές του παρόντος ΚΠ. Αυτά τα ζεύγη κλειδιών ΑΠ δε χρησιμοποιούνται ξανά προκειμένου 
να υπογράψουν, μετά την ημερομηνία λήξης τους, εκτός και εάν το Πιστοποιητικό ΑΠ έχει ανανεωθεί, 
σύμφωνα με του όρους του παρόντος ΚΠ.   
 
Η ADACOM δεν αρχειοθετεί αντίγραφα των ιδιωτικών κλειδιών ΑΕ και Συνδρομητών. 

6.2.6 Μεταφορά Ιδιωτικού Κλειδιού σε ή από Κρυπτογραφική Μονάδα 

Η ADACOM δημιουργεί ζεύγη κλειδιών ΑΠ στις ΑΚΜ από όπου θα χρησιμοποιηθούν.  Επίσης, για τα 
κλειδιά αυτά δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας για σκοπούς τακτικής ανάκτησης και ανάκαμψης 
από καταστροφή. Όταν για τα ζεύγη κλειδιών των ΑΠ δημιουργούνται αντίγραφα ασφάλειας σε άλλες 
ΑΚΜ, η μεταφορά τους μεταξύ των ΑΚΜ πραγματοποιείται σε κρυπτογραφημένη μορφή. 
 

6.2.7 Αποθήκευση Ιδιωτικού Κλειδιού σε Κρυπτογραφική Μονάδα 

Τα ιδιωτικά κλειδιά των ΑΠ ή ΑΕ που βρίσκονται σε ΑΚΜ, τηρούνται σε κρυπτογραφημένη μορφή. 

6.2.8 Μέθοδος Ενεργοποίησης Ιδιωτικού Κλειδιού 

Όλοι οι Συμμετέχοντες στον Υποτομέα της ADACOM είναι απαραίτητο να προστατεύουν τα δεδομένα 
ενεργοποίησης των ιδιωτικών τους κλειδιών έναντι απώλειας, κλοπής, τροποποίησης, μη-
εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης, ή μη-εξουσιοδοτημένης χρήσης. 
  
6.2.8.1 Ιδιωτικά Κλειδιά Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών  

 
Τα Κριτήρια του STN για την προστασία ιδιωτικών κλειδιών Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών 
αφορούν στη λήψη εύλογων μέτρων από τον Συνδρομητή για τη φυσική προστασία του σταθμού 
εργασίας του ώστε να αποτραπεί η χρήση του καθώς και του αντίστοιχου ιδιωτικού του κλειδιού χωρίς 
την έγκριση του. Επιπλέον, η ADACOM συστήνει στους Συνδρομητές τη χρήση συνθηματικού 
πρόσβασης (password) σύμφωνα με την ενότητα § 6.4.1 ή άλλου ισοδύναμου μέτρου ασφαλείας για 
την εξακρίβωση της ταυτότητας τους πριν από την ενεργοποίηση των ιδιωτικών τους κλειδιών, η 
οποία περιλαμβάνει, για παράδειγμα, συνθηματικό πρόσβασης για τη λειτουργία του ιδιωτικού 
κλειδιού, συνθηματικό πρόσβασης για την εκκίνηση των Windows™ ή την προστασία της οθόνης, ή 
συνθηματικό πρόσβασης κατά τη σύνδεση (logon) σε δίκτυο. 
 
Επιπρόσθετα στα παραπάνω: 

 Πιστοποιητικά DL1 
Οι Συνδρομητές πιστοποιητικών DL1 δεν απαιτείται να κάνουν χρήση ΑΔΔΥ για να χρησιμοποιήσουν 
ή ενεργοποιήσουν τα ιδιωτικά τους κλειδιά.   
 

 Πιστοποιητικά DL2 
Οι Συνδρομητές πιστοποιητικών DL2 θα πρέπει να κάνουν χρήση ΑΔΔΥ για να χρησιμοποιήσουν ή 
ενεργοποιήσουν τα ιδιωτικά τους κλειδιά. 
 
 
6.2.8.2 Ιδιωτικά Κλειδιά Διαχειριστών 
 

Τα Κριτήρια του STN για την προστασία των ιδιωτικών κλειδιών Διαχειριστών απαιτούν: 

 Τη χρήση έξυπνης κάρτας, βιομετρικής συσκευής πρόσβασης, ή συνθηματικού πρόσβασης 
σύμφωνα με την ενότητα § 6.4.1, ή άλλου ισοδύναμου μέτρου ασφαλείας για την εξακρίβωση 
της ταυτότητας του Διαχειριστή πριν από την ενεργοποίηση του ιδιωτικού κλειδιού, που 
περιλαμβάνει, για παράδειγμα, συνθηματικό πρόσβασης για τη λειτουργία του ιδιωτικού 
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κλειδιού, συνθηματικό πρόσβασης για την εκκίνηση των Windows™ ή την προστασία της 
οθόνης, ή συνθηματικό πρόσβασης κατά τη σύνδεση (logon) σε δίκτυο, καθώς, και 

 Τη λήψη εύλογων μέτρων για τη φυσική προστασία του σταθμού εργασίας του Διαχειριστή 
ώστε να αποτραπεί η χρήση του καθώς και του αντίστοιχου ιδιωτικού του κλειδιού χωρίς την 
έγκριση του. 

 
Συστήνεται η χρήση συνθηματικού πρόσβασης σε συνδυασμό με έξυπνη κάρτα, ή βιομετρική 
συσκευή πρόσβασης, ή προστασία ανάλογου μεγέθους, σύμφωνα με την ενότητα § 6.4.1 για την 
εξακρίβωση της ταυτότητας του Διαχειριστή πριν από την ενεργοποίηση του ιδιωτικού κλειδιού. Κατά 
την απενεργοποίησή τους, τα ιδιωτικά κλειδιά θα τηρούνται μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή. 

 
 

6.2.8.3 Ιδιωτικά Κλειδιά που Τηρούνται από το Κέντρο Πιστοποίησης 
  

Τα δικτυακά (online) ιδιωτικά κλειδιά ΑΠ που ενεργοποιούνται από έναν αριθμό Τηρητών Μεριδίων 
(Shareholders) οι οποίοι διαθέτουν τα δεδομένα ενεργοποίησής τους (κάρτες ή συνθηματικές 
φράσεις) σύμφωνα με την ενότητα § 6.2.2. Αυτά τα ιδιωτικά κλειδιά ενεργοποιούνται για απεριόριστο 
χρονικό διάστημα ενώ η μονάδα παραμένει συνδεδεμένη στο κέντρο παραγωγής δεδομένων μέχρι τη 
στιγμή που θα τεθεί εκτός δικτύου. Παρομοίως, τα ιδιωτικά κλειδιά των ΑΠ της ADACOM που 
βρίσκονται εκτός δικτύου (offline), ενεργοποιούνται από έναν αριθμό Τηρητών Μεριδίων 
(Shareholders) οι οποίοι διαθέτουν τα δεδομένα ενεργοποίησής τους. Αυτά τα ιδιωτικά κλειδιά 
ενεργοποιούνται για μία μόνο σύνδεση.  

6.2.9 Μέθοδος Απενεργοποίησης Ιδιωτικού Κλειδιού 

Τα ιδιωτικά κλειδιά ΑΠ της ADACOM απενεργοποιούνται με την αφαίρεσή τους από τη συσκευή 
ανάγνωσης καρτών. Τα ιδιωτικά κλειδιά ΑΕ της ADACOM (που χρησιμοποιούνται για ταυτοποίηση 
στην εφαρμογή της ΑΕ) απενεργοποιούνται κατά την αποσύνδεση του συστήματος.  
 
Οι ΑΕ της ADACOM είναι απαραίτητο να αποσυνδέουν τους σταθμούς εργασίας τους μετά την 
απομάκρυνσή τους από το χώρο εργασίας. Τα ιδιωτικά κλειδιά Διαχειριστών, ΑΕ, και Συνδρομητών 
τελικών χρηστών μπορούν να απενεργοποιηθούν μετά από κάθε εφαρμογή, με την αποσύνδεση του 
συστήματος, ή με την αφαίρεση της έξυπνης κάρτας από τη συσκευή ανάγνωσης ανάλογα με το 
μηχανισμό ταυτοποίησης που χρησιμοποιείται από το χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, οι Συνδρομητές 
τελικοί χρήστες έχουν υποχρέωση να προστατεύουν επαρκώς το(τα) ιδιωτικό(-ά) κλειδί(-ιά) τους 
σύμφωνα με τον παρόντα ΚΠ. 

6.2.10 Μέθοδος Καταστροφής Ιδιωτικού Κλειδιού 

Με το πέρας του λειτουργικού χρόνου ζωής μιας ΑΠ της ADACOM, ένα ή περισσότερα αντίγραφα του 
ιδιωτικού κλειδιού της ΑΠ θα πρέπει να αρχειοθετούνται σύμφωνα με τον ΚΠ § 6.2.5. Τα υπόλοιπα 
αντίγραφα του ιδιωτικού κλειδιού της ΑΠ καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο. Επιπλέον, τα 
αρχειοθετημένα ιδιωτικά κλειδιά της ΑΠ καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο με το πέρας του χρονικού 
διαστήματος αρχειοθέτησής τους. Οι ενέργειες για την καταστροφή των κλειδιών ΑΠ απαιτούν τη 
συμμετοχή πολλαπλών έμπιστων προσώπων. 
 
 
Όταν είναι απαραίτητο, η ADACOM καταστρέφει τα ιδιωτικά κλειδιά ΑΠ με τρόπο που λογικά να 
εξασφαλίζει ότι δεν θα παραμείνουν μέρη του κλειδιού αυτού τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν 
στην ανασύνθεση του. Η καταστροφή μπορεί να συμβεί μόνο αν ο ελάχιστος χρόνος αρχειοθέτησης 
που ορίζεται στην παράγραφο 5.5.5, έπειτα την λήξη ή ανάκληση τους, έχει παρέλθει. Η ADACOM 
χρησιμοποιεί τη λειτουργία διαγραφής του περιεχομένου των κρυπτογραφικών μονάδων εξοπλισμού 
της καθώς και άλλα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίσει την πλήρη καταστροφή των ιδιωτικών 
κλειδιών ΑΠ. Οι ενέργειες καταστροφής κλειδιών ΑΠ καταγράφονται κατά την εκτέλεσή τους. 
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6.2.11 Δείκτες Κρυπτογραφικής Μονάδας (Rating) 

Βλ. Ενότητα 6.2.1 

6.3 Άλλα Θέματα Διαχείρισης του Ζεύγους Κλειδιών 

6.3.1 Αρχειοθέτηση Δημόσιου Κλειδιού 

Για τα Πιστοποιητικά ΑΠ, ΑΕ, και Συνδρομητών τελικών χρηστών της ADACOM δημιουργούνται 
αντίγραφα ασφαλείας τα οποία αρχειοθετούνται ως μέρος της τακτικής διαδικασίας δημιουργίας 
αντιγράφων. 

6.3.2 Περίοδος Χρήσης των Δημόσιων και Ιδιωτικών Κλειδιών 

Η Λειτουργική Περίοδος ενός Πιστοποιητικού ολοκληρώνεται με τη λήξη ή ανάκλησή του. Η 
Λειτουργική Περίοδος για ζεύγη κλειδιών είναι ίδια με τη Λειτουργική Περίοδο των αντίστοιχων 
Πιστοποιητικών. Τα ιδιωτικά κλειδιά βέβαια μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται για 
αποκρυπτογράφηση και τα δημόσια κλειδιά για επαλήθευση υπογραφής. Οι μέγιστες Λειτουργικές 
Περίοδοι των Πιστοποιητικών της ADACOM για Πιστοποιητικά που εκδίδονται κατά ή μετά από την 
ημερομηνία ισχύος του παρόντος ΚΠ παρατίθενται στον ακόλουθο Πίνακα 5. 
Επιπροσθέτως, οι ΑΠ της ADACOM παύουν να εκδίδουν νέα Πιστοποιητικά σε κατάλληλη 
ημερομηνία πριν από τη λήξη του Πιστοποιητικού ΑΠ, έτσι ώστε κανένα Πιστοποιητικό το οποίο θα 
εκδοθεί από Υφιστάμενη ΑΠ να μη λήγει μετά τη λήξη του Πιστοποιητικού της ιεραρχικά Ανώτερης 
ΑΠ.  

 
Πιστοποιητικό που Εκδόθηκε 

Από: 
Περίοδος Ισχύος 

ΠΑΠ αυτοϋπογραφόμενο (2048 bit) 30 έτη 

ΑΠ Βάσης (Root CA) προς 
Ενδιάμεση ΑΠ εκτός δικτύου (offline)  

15 έτη  
 

ΑΠ εκτός δικτύου (offline) προς 
δικτυακή ΑΠ (online) 

10 έτη  

ΑΠ προς Συνδρομητή τελικό χρήστη Μέχρι 2 έτη, αλλά κάτω από τις προϋποθέσεις που 
περιγράφονται παρακάτω, μέχρι 6 έτη7 υπό τους όρους 

που περιγράφονται παρακάτω χωρίς τη δυνατότητα 
ανανέωσης ή επαναδημιουργίας κλειδιών 

Πίνακας 5 – Λειτουργικές Περίοδοι Πιστοποιητικών 
 
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα παράγραφο, οι Συμμετέχοντες στον Υποτομέα της 
ADACOM θα παύσουν να χρησιμοποιούν το ζεύγος κλειδιών τους μετά τη λήξη της περιόδου χρήσης 
του.  
 
Πιστοποιητικά που εκδίδονται από ΑΠ προς Συνδρομητές τελικούς χρήστες μπορεί να διαθέτουν 
Λειτουργικές Περιόδους μεγαλύτερες από δύο έτη, και μέχρι πέντε έτη, εφόσον εκπληρώνονται οι 
ακόλουθες απαιτήσεις: 

 Προστασία του ζεύγους κλειδιών του Συνδρομητή  σε σχέση με το λειτουργικό 
περιβάλλον για τα Εταιρικά Πιστοποιητικά, σε συνεργασία με την ενισχυμένη προστασία του 

                                                 

 
7 Εάν έχει εκδοθεί ένα Πιστοποιητικό Συνδρομητή με λειτουργική περίοδο 6 ετών, οι λειτουργική περίοδος των Πιστοποιητικών 
ΑΠ (online ) θα είναι τα 10 έτη, χωρίς τη δυνατότητα ανανέωσης. Απαιτείται  όμως η επαναδημιουργία κλειδιών ΑΠ μετά από 
5 έτη.  
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κέντρου δεδομένων και για τα Πιστοποιητικά φυσικών προσώπων, τα ζεύγη κλειδιών των 
συνδρομητών είναι εγκαταστημένα σε Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής, όπως π.χ. 
μια έξυπνη κάρτα, 

 Οι Συνδρομητές υποβάλλονται σε διαδικασίες επαναταυτοποίησης κάθε 3 χρόνια, σύμφωνα 
με την Ενότητα 3.2.2, 

 Οι Συνδρομητές θα αποδεικνύουν κάθε εικοσιπέντε (25) μήνες ότι έχουν στην κατοχή τους το 
ιδιωτικό κλειδί το οποίο αντιστοιχεί στο δημόσιο που περιλαμβάνεται στο Πιστοποιητικό, 
σύμφωνα με την Ενότητα 3.2.2, 

 Εφόσον ένας Συνδρομητής δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσει επιτυχώς τις διαδικασίες 
επανα-ταυτοποίησης ή δεν είναι σε θέση να αποδείξει ότι έχει στην κατοχή του το ιδιωτικό του 
κλειδί όπως απαιτείται κατά τα προαναφερθέντα, η ΑΠ θα ανακαλέσει αυτόματα το 
Πιστοποιητικό του. 

 
Όσον αφορά την ενότητα 6.3.2 στην ΠΠ του Δικτύου Εμπιστοσύνης της Symantec (STN CP) , η Αρχή 
Διαχείρισης Πολιτικών της Symantec (Symantec PMA) έχει εγκρίνει κατ 'εξαίρεση επέκταση πέραν 
των καθορισμένων ορίων για περιορισμένο αριθμό ΑΠ (CAs), προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
απρόσκοπτη συνέχιση των υπηρεσιών PKI κατά τη διάρκεια της μετάβασης του ζεύγους κλειδών των 
ΑΠ. Η εξαίρεση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί μόνο για τις Συνδεδεμένες με το STN Επιχειρήσεις της 
Symantec Corporation οι οποίες λειτουργούν το Κέντρο Επεξεργασίας λογισμικού και ΑΠ Διαχειριστή 
που όμως δεν συνδέονται με ΑΠ οι οποίες εκδίδουν πιστοποιητικά SSL. Η εξαίρεση αυτή δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση της ισχύς της CA πέρα από τα 14 χρόνια στο σύνολο, με ανώτατο 
όριο την 31η Αυγούστου 2014, και δεν θα διατίθενται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2011. 

6.4 Δεδομένα Ενεργοποίησης 

6.4.1 Παραγωγή και Εγκατάσταση Δεδομένων Ενεργοποίησης 

Τα δεδομένα ενεργοποίησης (Απόρρητα Μερίδια) που χρησιμοποιούνται για την προστασία των ΑΚΜ 
που περιέχουν τα ιδιωτικά κλειδιά ΑΠ της ADACOM παράγονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
ΚΠ § 6.2.2 και του εγγράφου «Οδηγού Αναφοράς Τελετής Παραγωγής Κλειδιών (Key Ceremony 
Reference Guide)». Η δημιουργία και διανομή αυτών των Απόρρητων Μεριδίων καταγράφεται.  

 
H ΑΕ της ADACOM χρειάζεται να επιλέξει ισχυρό/ασφαλή κωδικό πρόσβασης για την προστασία των 
ιδιωτικών της κλειδιών. Οι οδηγίες της ADACOM για την επιλογή κωδικών πρόσβασης απαιτούν οι 
φράσεις αυτές : 

 Να δημιουργούνται από το χρήστη, 

 Να έχουν τουλάχιστον οκτώ χαρακτήρες, 

 Να έχουν τουλάχιστον έναν αλφαβητικό και έναν αριθμητικό χαρακτήρα, 

 Να έχουν τουλάχιστον ένα μη-κεφαλαίο γράμμα,  

 Να μην περιλαμβάνουν πολλές επαναλήψεις του ίδιου χαρακτήρα,  

 Να μην είναι τα ίδια με το όνομα προφίλ του χρήστη, και  

 Να μην περιλαμβάνουν μεγάλο υπο-τμήμα των χαρακτήρων από το όνομα προφίλ του 
χρήστη.  
 

Η ΑΕ της ADACOM χρησιμοποιεί, και η ADACOM συστήνει ανεπιφύλακτα στους Συνδρομητές 
τελικούς χρήστες να επιλέγουν, κωδικούς πρόσβασης που πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές. Η 
ADACOM επίσης συστήνει τη χρήση μηχανισμών ταυτοποίησης δύο παραγόντων (π.χ. κάρτα και 
συνθηματική φράση, βιομετρικό και κάρτα, ή βιομετρικό και συνθηματική φράση) για την 
ενεργοποίηση του ιδιωτικού κλειδιού. 

6.4.2 Προστασία Δεδομένων Ενεργοποίησης 

Οι Τηρητές Μεριδίων της ADACOM είναι απαραίτητο να προφυλάσσουν Απόρρητα Μερίδια που 
κατέχουν, γι’ αυτό υπογράφουν συμφωνητικό αποδοχής των υποχρεώσεων τους. 
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Οι ΑΕ της ADACOM αποθηκεύουν τα ιδιωτικά κλειδιά Διαχειριστή/ ΑΕ σε κρυπτογραφημένη μορφή 
με τη χρήση συνθηματικού πρόσβασης και την επιλογή "high security" (υψηλής ασφάλειας) στον 
περιηγητή διαδικτύου τους. 
 
Η ΑΕ της ADACOM και οι Διαχειριστές της, αποθηκεύουν τα ιδιωτικά κλειδιά τους σε 
κρυπτογραφημένη μορφή και τα προστατεύουν με τη χρήση κάρτας εξοπλισμού και /ή ισχυρής 
/δύσκολης  συνθηματικής φράσης. Η  ADACOM  συστήνει ανεπιφύλακτα στους Συνδρομητές τελικούς 
χρήστες να αποθηκεύουν τα ιδιωτικά κλειδιά τους σε κρυπτογραφημένη μορφή και να τα 
προστατεύουν με τη χρήση κάρτας εξοπλισμού και /ή ισχυρής /δύσκολης  συνθηματικής φράσης. 
Ενθαρρύνεται επίσης η χρήση μηχανισμών ταυτοποίησης δύο παραγόντων (π.χ. κάρτα και 
συνθηματική φράση, βιομετρικών και κάρτας, ή βιομετρικού και συνθηματικής φράσης). 

6.4.3 Άλλα Θέματα για την Ενεργοποίηση Δεδομένων 

6.4.3.1 Μεταφορά Δεδομένων Ενεργοποίησης 
 
Στην περίπτωση μεταφοράς των δεδομένων ενεργοποίησης των ιδιωτικών κλειδιών, οι Συμμετέχοντες 
στο STN θα πρέπει να προστατεύουν την μεταφορά χρησιμοποιώντας μεθόδους που προστατεύουν 
αυτά τα κλειδιά από κλοπή, απώλεια, τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή χρήση. Στο 
μέτρο που χρησιμοποιείται ως μέθοδος ενεργοποίησης των κλειδιών ενός Συνδρομητή τελικού 
χρήστη ένας συνδυασμός ονόματος χρήστη /κωδικού πρόσβασης, του συστήματος πρόσβασης 
(logon) στα Windows ή στο δίκτυο, οι κωδικοί πρόσβασης που μεταφέρονται μέσω ενός δικτύου, θα 
πρέπει να προστατεύονται από την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. 

 
6.4.3.2 Καταστροφή Δεδομένων Ενεργοποίησης 

 
Τα δεδομένα ενεργοποίησης των ιδιωτικών κλειδιών των AΠ θα πρέπει να καταστρέφονται 
χρησιμοποιώντας μεθόδους που προστατεύουν αυτά τα κλειδιά από κλοπή, απώλεια, τροποποίηση, 
μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή χρήση. Μετά το πέρας της περιόδου τήρησης των αρχείων της 
ενότητας 5.5.2, η ADACOM καταστρέφει τα δεδομένα ενεργοποίησης με αντικαθιστώντας τα με 
καινούργια ή μέσω φυσικής καταστροφής τους.  

6.5 Μέτρα Ασφαλείας των Υπολογιστών 

Η ADACOM τελεί όλες τις αρμοδιότητες ΑΠ και ΑΕ χρησιμοποιώντας Αξιόπιστα Συστήματα τα οποία 
πληρούν τις απαιτήσεις του εγγράφου «Οδηγού Προδιαγραφών Ασφαλείας και Ελέγχου (Symantec 
Security and Audit Requirements Guide)».  

6.5.1 Τεχνικές Προδιαγραφές Ασφάλειας Υπολογιστών 

Η ADACOM εξασφαλίζει ότι όλα τα συστήματα λογισμικού και αρχείων των ΑΠ της αποτελούν 
Αξιόπιστα Συστήματα ασφαλή από μη-εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Επίσης, η πρόσβαση στους 
εξυπηρετητές παραγωγής (production servers) είναι περιορισμένη μόνο σε όσους έχουν 
καθορισμένες αρμοδιότητες. Οι χρήστες γενικών εφαρμογών δεν διαθέτουν λογαριασμούς σε αυτούς 
τους εξυπηρετητές παραγωγής.  
 
Το δίκτυο παραγωγής της ADACOM διαχωρίζεται λογικά από τα άλλα τμήματα. Αυτός ο διαχωρισμός 
αποτρέπει την πρόσβαση μόνο μέσω καθορισμένων διαδικασιών. Η ADACOM χρησιμοποιεί 
συστήματα προστασίας (firewalls) για την προστασία του δικτύου παραγωγής της από εσωτερική και 
εξωτερική διείσδυση καθώς και για τον περιορισμό της φύσης και της προέλευσης των 
δραστηριοτήτων οι οποίες θα μπορούσαν να προσπελάσουν τα συστήματα αυτά. 
 
Η ADACOM απαιτεί τη χρήση συνθηματικών πρόσβασης με συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων και 
συνδυασμό αλφαριθμητικών και ειδικών χαρακτήρων. Επίσης απαιτείται η αλλαγή των συνθηματικών 
πρόσβασης σε περιοδική βάση. 
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Η άμεση πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της ADACOM που υποστηρίζουν το Χώρο Αποθήκευσης 
της περιορίζεται σε Έμπιστα Πρόσωπα του τμήματος λειτουργίας τα οποία έχουν καθορισμένους 
επαγγελματικούς λόγους για αυτή την πρόσβαση.  

6.5.2 Όρια Ασφαλείας των Υπολογιστών  

Μη εφαρμόσιμο. 

6.6 Τεχνικοί Έλεγχοι κατά το Κύκλο Ζωής Πιστοποιητικού 

6.6.1 Μέτρα Ελέγχου Ανάπτυξης Συστήματος 

Οι εφαρμογές αναπτύσσονται και υλοποιούνται από την ADACOM σύμφωνα με τις εσωτερικές 
διαδικασίες ανάπτυξης συστημάτων και διαχείρισης αλλαγών.  
 
Το λογισμικό που έχει αναπτύξει η Symantec διαθέτει, όταν «φορτωθεί» για πρώτη φορά, μέθοδο 
επαλήθευσης για το ότι προέρχεται από τη Symantec ή την ADACOM, δεν έχει τροποποιηθεί πριν 
από την εγκατάσταση και αποτελεί έκδοση για τη συγκεκριμένη χρήση. 

6.6.2 Μέτρα Ελέγχου Διαχείρισης Ασφάλειας 

Η ADACOM έχει εγκαταστήσει μηχανισμούς ή/ και πολιτικές ελέγχου και παρακολούθησης των 
συστημάτων των ΑΠ της. Η Symantec δημιουργεί μία τιμή κατακερματισμού για όλα τα πακέτα 
λογισμικού της Symantec καθώς και για τις ενημερωμένες εκδόσεις τους,  ώστε να επαληθεύσει την 
ακεραιότητα του λογισμικού αυτού. Η ADACOM τόσο κατά την εγκατάσταση όσο και περιοδικά, 
επαληθεύει την ακεραιότητα των συστημάτων ΑΠ. 
 

6.6.3 Δείκτες Ασφάλειας κατά τον Κύκλο Ζωής 

Μη εφαρμόσιμο. 

6.7 Μέτρα Ελέγχου Ασφάλειας Δικτύου 

Η ADACOM εκτελεί τις λειτουργίες ΑΠ και ΑΕ χρησιμοποιώντας ασφαλή δίκτυα, σύμφωνα με τον 
«Οδηγό Προδιαγραφών Ασφάλειας και Ελέγχου της Symantec (Symantec Security and Audit 
Requirements Guide) προκειμένου να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και άλλες 
επιβλαβείς ενέργειες.  Η ADACOM προστατεύει τις επικοινωνίες που περιλαμβάνουν ευαίσθητες 
πληροφορίες μέσω της χρήσης μεθόδων κρυπτογράφησης και ψηφιακών υπογραφών.  

6.8 Χρονοσήμανση  

Τα Πιστοποιητικά, οι ΚΑΠ, και άλλες εγγραφές ανάκλησης στη βάση δεδομένων, περιέχουν 
πληροφορίες ώρας και ημερομηνίας. Οι πληροφορίες αυτές, δεν απαιτείται  να τηρούνται σε 
κρυπτογραφημένη μορφή. 
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7 ΠΡΟΦΙΛ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ, ΚΑΠ, ΚΑΙ OCSP 

7.1 Προφίλ Πιστοποιητικού 

Τα Πιστοποιητικά της ADACOM γενικώς συμμορφώνονται με (α) το πρότυπο ITU-T Recommendation 
X.509 (1997): Information Technology – Open Systems Interconnection – The Directory: 
Authentication Framework, June 1997 και (β) το πρότυπο RFC 5280: Internet X.509 Public Key 
Infrastructure Certificate and CRL Profile, April 2002 ("RFC 5280"). 
 
Κατ’ ελάχιστο, τα Πιστοποιητικά X.509 της ADACOM περιλαμβάνουν τα βασικά πεδία και τις 
προτεινόμενες καθορισμένες τιμές ή περιορισμούς τιμών που αναφέρονται στον Πίνακα 6 που 
ακολουθεί: 
 

Πεδίο Τιμή ή Περιορισμός Τιμής 

Αριθμός  Ταυτοποίησης (Serial 
Number) 

Μοναδική τιμή ανά Διακριτικό Όνομα Εκδότη (Issuer 
DN)  
 

Αλγόριθμος Υπογραφής  
(Signature Algorithm) 

O προσδιοριστής αντικειμένου του αλγορίθμου που 
χρησιμοποιήθηκε για την υπογραφή του 
Πιστοποιητικού (Βλ. ενότητα § 7.1.3) 
 

Διακριτικό Όνομα Εκδότη (Issuer 
DN) 

Βλ. ενότητα § 7.1.4 
 
 

Ισχύει Από (Valid From) Βάση του Universal Coordinate Time. Κωδικοποίηση 
σύμφωνα με το RFC 5280 
 

Ισχύει Μέχρι (Valid To) Βάση tου Universal Coordinate Time. Κωδικοποίηση 
σύμφωνα με το RFC 5280 
 

Διακριτικό Όνομα Υποκειμένου 
(Subject DN) 
 

Βλ. ενότητα § 7.1.4 

Δημόσιο Κλειδί Υποκειμένου 
(Subject Public Key) 
 

Κωδικοποιημένο σύμφωνα με το RFC 5280 

Υπογραφή (Signature) Παράγεται και κωδικοποιείται σύμφωνα με το RFC 
5280 
 

Πίνακας 6 – Βασικά Πεδία Προφίλ Πιστοποιητικού 
 

Επιπλέον, και σε συμφωνία με το Προφίλ Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού (Qualified Certificate 
Profile),  το περιεχόμενο των DL1 και DL2 Πιστοποιητικών συμφωνεί με το RFC 3039, όπου αυτό δεν 
συγκρούεται με αυτό το Προφίλ. Επίσης τα βασικά πεδία των Πιστοποιητικών σύμφωνα με τις ΠΠ § 
7.1 βρίσκονται σε συμμόρφωση με την Οδηγία. Αυτό σημαίνει πως στα Πιστοποιητικά 
περιλαμβάνονται επιπλέον: 

 Ένδειξη ότι το Πιστοποιητικό εκδίδεται ως Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό, 

 Tο όνομα του Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης  και το κράτος που είναι εγκατεστημένος, 

 Το όνομα του υπογράφοντος, 

 Στοιχεία επαλήθευσης υπογραφής (δημόσιο κλειδί υποκειμένου-subject public key), 

 Ένδειξη έναρξης και λήξης της περιόδου ισχύος (valid from-valid to), 

 Ο κωδικός ταυτοποίησης του πιστοποιητικού (serial number), 

 Η Προηγμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή της Εκδότριας ΑΠ της ADACOM. 
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7.1.1 Αριθμός(-οί) Έκδοσης 

Τα Πιστοποιητικά ΠΑΠ της Symantec,  είναι Πιστοποιητικά X.509 Έκδοσης 1. Τα Πιστοποιητικά 
ενδιάμεσων και εκδοτριών ΑΠ της ADACOM είναι Πιστοποιητικά X.509 Έκδοσης 3 όπως και τα 
Πιστοποιητικά Συνδρομητών τελικών χρηστών. 

7.1.2 Επεκτάσεις Πιστοποιητικών 

Η ADACOM αναγράφει στα Πιστοποιητικά X.509 Έκδοσης 3 του STN που εκδίδει τις επεκτάσεις που 

απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες § 7.1.2.1 - 7.1.2.8.  

7.1.2.1 Χρήση Κλειδιού  

Τα Πιστοποιητικά X.509 Έκδοσης 3 γενικά εκδίδονται σε συμφωνία με το πρότυπο RFC 5280: Internet 
X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile, April 2002 ("RFC 5280").. Το πεδίο 
κρισιμότητας (criticality) της επέκτασης αυτής ορίζεται ως  «ΑΛΗΘΗΣ» (TRUE) για τα Πιστοποιητικά 
ΑΠ και «ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥΔΗΣ» (TRUE or FALSE) για τα Πιστοποιητικά Συνδρομητών τελικών 
χρηστών. 

 
Σημείωση: Η επέκταση «Μη Αποποίηση (nonRepudiation)8» δεν απαιτείται να ορίζεται στα 
Πιστοποιητικά, καθώς η αγορά της ΥΔΚ δεν έχει προς το παρόν συναινέσει σχετικά με την έννοια της  
Μη Αποποίησης.  Μέχρι να επιτευχθεί μια τέτοια συναίνεση, η επέκταση Μη Αποποίηση ίσως δε θα 
έχει σημασία για τους δυνητικούς Τρίτους Συμβαλλόμενους. Επιπλέον, οι πλέον ευρέως 
χρησιμοποιούμενες εφαρμογές δεν λαμβάνουν πάντοτε υπόψη την επέκταση Μη Αποποίηση. 
Επομένως, ο ορισμός της επέκτασης αυτής, ενδεχομένως να μην βοηθά τους Τρίτους 
Συμβαλλόμενους στη λήψη της απόφασης σχετικά με το εάν θα πρέπει ή όχι να εμπιστευτούν ένα 
Πιστοποιητικό. Οποιαδήποτε διένεξη που σχετίζεται με την μη αποποίηση και που προέρχεται από 
τη χρήση ενός ψηφιακού πιστοποιητικού είναι ένα θέμα αποκλειστικά μεταξύ του Συνδρομητή και του 
Τρίτου Συμβαλλόμενου. Η Symantec και η ADACOM δεν αναλαμβάνει καμία σχετική ευθύνη.  

7.1.2.2 Επέκταση Πολιτικών Πιστοποιητικού  

Στην επέκταση «Πολιτικών Πιστοποιητικού» (CertificatePolicies) των Πιστοποιητικών Συνδρομητή 
τελικού χρήστη X.509 Έκδοσης 3 αναγράφεται ο ισχύων «προσδιοριστής αντικειμένου» (object 
identifier) για τις ΠΠ  στο STN σύμφωνα με τις ΠΠ  και την ενότητα § 7.1.6.  του παρόντος ΚΠ, και οι 
«περιγραφείς πολιτικής» (policy qualifiers) που παρατίθενται στην ΠΠ και στην ενότητα § 7.1.8 του 
παρόντος ΚΠ. Το πεδίο κρισιμότητας της επέκτασης αυτής ορίζεται ως «ΨΕΥΔΗΣ». 

7.1.2.3 Επεκτάσεις Πιστοποιητικού για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά (QC Statement) 

Τα DL1 και DL2 πιστοποιητικά περιέχουν μια ιδιωτική επέκταση (private extension) η οποία περιέχει 
ένα Προσδιοριστή Αντικειμένου (OID), που δηλώνει ότι το Πιστοποιητικό εκδίδεται σύμφωνα με την 
Οδηγία, όπως εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Αυτή η επέκταση βρίσκεται σε συμφωνία με τον ορισμό της 
παραγράφου 4.2.1 (2) του "Προφίλ Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού" ("Qualified Certificate Profile") 
και χαρακτηρίζεται ως μη κρίσιμη για τα DL1 και DL2 Πιστοποιητικά της ADACOM.  

                                                 

 
8 Η επέκταση αυτή μπορεί επίσης να αναφέρεται στα ψηφιακά Πιστοποιητικά ως ContentCommitment σε συμφωνία με το 

πρότυπο X.509. 
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7.1.2.4 Εναλλακτικά Ονόματα Υποκειμένου 

Η επέκταση «Εναλλακτικά Ονόματα Υποκειμένου» (subjectAltName) περιλαμβάνεται σε συμφωνία με 
το RFC 5280. Η κρισιμότητα της επέκτασης αυτής ορίζεται ως «ΨΕΥΔΗΣ». 

7.1.2.5 Βασικοί Περιορισμοί  

Στα Πιστοποιητικά ΑΠ X.509 Έκδοσης 3 της ADACOM, η επέκταση «Βασικοί Περιορισμοί» 
(BasicConstraints) της ΑΠ ορίζεται ως «ΑΛΗΘΗΣ». Στα Πιστοποιητικά Συνδρομητή τελικού χρήστη η 
επέκταση «Βασικοί Περιορισμοί» της ΑΠ θα ορίζεται ως  «ΨΕΥΔΗΣ». . Η κρισιμότητα της επέκτασης 
«Βασικοί Περιορισμοί» ορίζεται γενικά ως «ΑΛΗΘΗΣ» για τα Πιστοποιητικά ΑΠ, ενώ για τα 
Πιστοποιητικά Συνδρομητή τελικού χρήστη  μπορεί να οριστεί ως «ΑΛΗΘΗΣ» ή «ΨΕΥΔΗΣ». 

 
Τα Πιστοποιητικά ΑΠ X.509 Έκδοσης 3 της ADACOM εκδίδονται ορίζοντας στο πεδίο «Περιορισμός 
Μήκους Διαδρομής» (pathLenConstraint) της επέκτασης «Βασικοί Περιορισμοί» (BasicConstraints) 
το μέγιστο αριθμό πιστοποιητικών ΑΠ που μπορούν να ακολουθήσουν το Πιστοποιητικό αυτό σε μια 
διαδρομή πιστοποίησης.  

7.1.2.6 Εκτεταμένη Χρήση Κλειδιού  

Για τα DL1 και DL2 Πιστοποιητικά, η ADACOM χρησιμοποιεί την επέκταση «Εκτεταμένη Χρήση 
Κλειδιού» (ExtendedKeyUsage). Από προεπιλογή,  η επέκταση «Εκτεταμένη Χρήση Κλειδιού»  
(ExtendedKeyUsage) έχει οριστεί ως μη κρίσιμη επέκταση. 

 

7.1.2.7 Σημεία Διανομής ΚΑΠ  

Τα Πιστοποιητικά των Ενδιάμεσων και Εκδοτριών ΑΠ της ADACOM, καθώς και τα Πιστοποιητικά 
Συνδρομητή τελικού χρήστη περιέχουν την επέκταση «Σημεία Διανομής ΚΑΠ» 
(CRLDistributionPoints) η οποία περιλαμβάνει την ηλεκτρονική διεύθυνση  (URL) από όπου κάποιος 
Τρίτος Συμβαλλόμενος μπορεί να λάβει μία ΚΑΠ ώστε να ελέγξει την κατάσταση του Πιστοποιητικού 
ΑΠ. Το πεδίο κρισιμότητας στην επέκταση αυτή ορίζεται ως «ΨΕΥΔΗΣ».  

7.1.2.8 Προσδιοριστής Κλειδιού Αρχής  

Τα DL1 και DL2 Πιστοποιητικά καθώς και το Πιστοποιητικό της Εκδότριας ΑΠ της ADACOM, γενικά 
περιέχουν την επέκταση «Προσδιοριστής Κλειδιού Αρχής» (Authority Key Identifier). Η επέκταση  
«Προσδιοριστής Κλειδιού Αρχής» (Authority Key Identifier) αποτελείται από τον αλγόριθμο 
κατακερματισμού (hash) 160-bit SHA-1 του δημόσιου κλειδιού της ΑΠ που εκδίδει το Πιστοποιητικό. 
Το πεδίο κρισιμότητας της επέκτασης αυτής ορίζεται ως «ΨΕΥΔΗΣ».   

7.1.2.9 Προσδιοριστής Κλειδιού Υποκειμένου (Subject Key Identifier) 

Για τα Πιστοποιητικά DL1 και DL2 Ενδιάμεσων και Εκδοτριών ΑΠ, η ADACOM περιλαμβάνει  την 
επέκταση «Προσδιοριστής Κλειδιού Υποκειμένου»  Η επέκταση αυτή δημιουργείται σύμφωνα με τις 
μεθόδους που περιγράφονται στο RFC 5280. Η κρισιμότητα της ορίζεται σε «ΨΕΥΔΗΣ». 

7.1.3 Προσδιοριστές Αντικειμένου Αλγορίθμου Υπογραφής  

Τα Πιστοποιητικά της ADACOM υπογράφονται με τη χρήση τους εξής αλγόριθμους: 
 

 sha-1WithRSAEncryption OBJECT IDENTIFIER ::= {iso(1) member-body(2) us(840) 
rsadsi(113549) pkcs(1) pkcs-1(1) 5} 

 sha-2WithRSAEncryption OBJECT IDENTIFIER ::= {iso(1) member-body(2) us(840) 
rsadsi(113549) pkcs(1) pkcs-1(1) 11} 

 
Οι υπογραφές που παράγονται με τους αλγόριθμους αυτούς συμμορφώνονται με το RFC 3279. 
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7.1.4 Μορφές Ονομάτων 

Η ADACOM αναγράφει στα Πιστοποιητικά το Διακριτικό Όνομα του Εκδότη και του Υποκειμένου 
σύμφωνα με την ενότητα § 3.1.1. 

 
Επιπλέον, περιλαμβάνει εντός των Πιστοποιητικών Συνδρομητή τελικού χρήστη ένα πρόσθετο πεδίο 
Οργανωτικού Τομέα (Organization Unit) το οποίο αναφέρει ότι οι όροι χρήσης του Πιστοποιητικού 
βρίσκονται σε μία ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) η οποία κατευθύνει στη σχετική Σύμβαση Τρίτου 
Συμβαλλόμενου.  

7.1.5 Περιορισμοί Ονομάτων 

Δεν προβλέπεται. 

7.1.6 Προσδιοριστής Αντικειμένου Πολιτικής Πιστοποιητικού  

Η Symantec ενεργώντας ως αρχή προσδιορισμού των πολιτικών πιστοποιητικών του STN, έχει 
αντιστοιχίσει μια επέκταση προσδιοριστή αντικειμένου για κάθε Τάξη Πιστοποιητικού που εκδίδεται 
κάτω από το STN.  
 
Τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά περιέχουν προσδιοριστές αντικειμένου που αντιστοιχούν στις 
εφαρμοζόμενες πολιτικές για τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά (DL1 ή DL2), σε συμμόρφωση με τις 
Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας .  

Οι προσδιοριστές αντικειμένου (Certificate Policy Object Identifiers - OIDs) που χρησιμοποιούνται για 
τα Πιστοποιητικά DL1 και DL2 αντίστοιχα είναι:  

 DL 1: Symantec/pki/policies/EDP/dl1 (2.16.840.1.113733.1.7.44.1).  

 DL 2: Symantec/pki/policies/EDP/dl2 (2.16.840.1.113733.1.7.44.2). 
 
Τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά (DL1 και DL2), περιέχουν δύο επιπλέον OIDs: 

 Το OID για την Πολιτική Πιστοποιητικών Τάξεως 2: Symantec/pki/policies/STN-cp/class2 
(2.16.840.1.113733.1.7.23.2).9 

 Tο OID που προσδιορίζεται στο Έγγραφο Πολιτικής ETSI (ETSI TS 101 456) για τα 
Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά: 

o Για τα DL1 Πιστοποιητικά (0.4.0.1456.1.2), 
o Για τα DL2 Πιστοποιητικά (0.4.0.1456.1.1). 

7.1.7 Επέκταση Περιορισμών Χρήσης Πολιτικής  

Δεν προβλέπεται. 

7.1.8 Σύνταξη και Σημασιολογία Περιγραφέων Πολιτικής  

Η ADACOM αναγράφει στα Πιστοποιητικά του STN X.509 Έκδοσης 3 έναν περιγραφέα πολιτικής 
εντός της επέκτασης «Πολιτική Πιστοποιητικού» (CertificatePolicy). Τα Πιστοποιητικά αυτά 
περιλαμβάνουν έναν περιγραφέα κατεύθυνσης στον ΚΠ ο οποίος κατευθύνει στη σχετική Σύμβαση 
Τρίτου Συμβαλλόμενου.  

7.1.9 Επεξεργασία Σημασιολογίας για την Κρίσιμη Επέκταση Πολιτικής 
Πιστοποιητικού 

Δεν προβλέπεται. 

                                                 

 
9Εξαιτίας του γεγονότος, ότι τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά εκδίδονται κάτω  από την Πρωτεύουσα Αρχής Πιστοποίησης 

Τάξεως 2 της Symantec. 



 

 

[54] 

 
 

 

7.1 Προφίλ Κατάστασης Ανάκλησης Πιστοποιητικών (ΚΑΠ) 

Οι ΚΑΠ περιλαμβάνουν τα βασικά πεδία και περιεχόμενα που προσδιορίζονται στον ακόλουθο Πίνακα 
7: 
 

Πεδίο Τιμή ή Περιορισμός Τιμής 
 

Έκδοση (Version) Βλ. ΚΠ  § 7.2.1. 
 

 Αλγόριθμος 
Υπογραφής 
(Signature 
Algorithm) 

Αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για την υπογραφή της ΚΑΠ.  
Για τα DL1 και DL2 Πιστοποιητικά ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για την 
υπογραφή των ΚΑΠ είναι ο sha1WithRSAEncryption (OID: 
1.2.840.113549.1.1.5)  
 

Εκδότης (Issuer) Νομικό πρόσωπο που υπογράφει και εκδίδει την ΚΑΠ.  
 

Ημερομηνία 
Ισχύος 
(Effective Date) 

Ημερομηνία έκδοσης της ΚΑΠ. Οι ΚΑΠ της ADACOM ισχύουν με την έκδοσή 
τoυς. 
 
 

Επόμενη 
Ενημέρωση  
(Next Update) 

Ημερομηνία κατά την οποία θα εκδοθεί η επόμενη ΚΑΠ. Η συχνότητα έκδοσης 
ΚΑΠ είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές της ενότητας § 4.4.7. 
 
 

Ανακληθέντα 
Πιστοποιητικά  
(Revoked 
Certificates) 

Καταγραφή των ανακληθέντων Πιστοποιητικών, περιλαμβανομένων του 
Αριθμού Ταυτοποίησης του ανακληθέντος Πιστοποιητικού και της 
Ημερομηνίας Ανάκλησης. 

Πίνακας 7 – Βασικά Πεδία Προφίλ ΚΑΠ 

7.1.1 Αριθμός(-οί) Έκδοσης 

Η ADACOM εκδίδει ΚΑΠ X.509 Έκδοσης 2. Η Symantec εκδίδει ΚΑΠ Χ.509 Έκδοσης 1 για την ΑΠ 
Τάξης 2 (Ενδιάμεση ΑΠ) της ADACOM. Οι ΚΑΠ Έκδοσης 2 συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 
RFC 5280. 

7.1.2 Επεκτάσεις ΚΑΠ και Καταχωρήσεων ΚΑΠ 

Δεν προβλέπεται. 

7.2 Προφίλ OCSP  

Η υπηρεσία Διαδικτυακού Ελέγχου Κατάστασης των Πιστοποιητικών (Online Certificate Status 
Protocol – OCSP) είναι ένας τρόπος να αποκτηθεί έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση 
ανάκλησης ενός συγκεκριμένου Πιστοποιητικού. Η ADACOM επικυρώνει: 

 Πιστοποιητικά συνδρομητή χρησιμοποιώντας τον Αποκριτή ADACOM Qualified Services 
OCSP που συμμορφώνεται με το RFC 2560. 

7.2.1 Αριθμοί Έκδοσης  

Έκδοση 1 των προδιαγραφών του OCSP όπως ορίζεται στο RFC 2560. 
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7.2.2 Επεκτάσεις OCSP 

Η ADACOM δε χρησιμοποιεί μηχανισμούς ελέγχου χρονικής εγκυρότητας (nonce) για την εκάστοτε 
OCSP απόκριση (OCSP response) και τα προγράμματα-πελάτες δε θα πρέπει να αναμένουν τέτοιους 
μηχανισμούς ακόμα και σε αποκρίσεις που προέρχονται από αιτήσεις (requests) που τους 
ενσωματώνουν. Αντίθετα, τα προγράμματα-πελάτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν το τοπικό ρολόι για 
τον έλεγχο της χρονικής εγκυρότητας της απόκρισης. 
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8 ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  

Διενεργείται ετήσιος έλεγχος των λειτουργιών του Κέντρου Πιστοποίησης της ADACOM και των 
υπηρεσιών διαχείρισης κλειδιών που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες της ADACOM για τις δημόσιες ΑΠ 
και τις ΑΠ των Εταιρικών Πελατών. Οι ΑΠ που φέρουν τα στοιχεία του Πελάτη δεν ελέγχονται ως 
μέρος του ελέγχου των υπηρεσιών της ADACOM, εκτός εάν απαιτείται από τον Πελάτη. Η ADACOM 
έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τους Εταιρικούς Πελάτες, τη διενέργεια ελέγχου συμμόρφωσης 
τους σύμφωνα με τον παρόντα ΚΠ  και τα προγράμματα ελέγχου. 
 
Επιπρόσθετα προς τους ελέγχους συμμόρφωσης, η ADACOM έχει δικαίωμα να διενεργεί και άλλες 
επιθεωρήσεις ή έρευνες ώστε να εξασφαλίσει την αξιοπιστία του Υποτομέα της στο STN. Οι ενέργειες 
αυτές περιλαμβάνουν, ενδεικτικά τα κάτωθι: 

 Η ADACOM μπορεί , κατά τη δική της και αποκλειστική διακριτική ευχέρεια, να διενεργεί κατ’ 
οιανδήποτε χρονική στιγμή "Έκτακτο Έλεγχο / Έρευνα" στα συστήματα και υπηρεσίες της, στην 
περίπτωση που έχει συμβεί κάποιο περιστατικό ή έκθεση σε κίνδυνο, ή υπήρξε ενέργεια ή 
αδυναμία ενέργειας, που να αποτελεί πραγματικό ή πιθανό κίνδυνο για την ασφάλεια ή την 
ακεραιότητα του STN.  

 Η ADACOM μπορεί να διενεργεί "Επιπρόσθετες Επιθεωρήσεις Διαχείρισης Κινδύνου" εφόσον 
υπάρξουν ελλείψεις ή εξαιρετικά ευρήματα κατά τον Έλεγχο Συμμόρφωσης ή ως μέρος της 
συνολικής διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου κατά την κανονική πορεία των εργασιών της.  
 

Η ADACOM έχει δικαίωμα να αναθέτει τη διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων, και ερευνών σε 
ανεξάρτητη εταιρεία ελέγχου. Τα νομικά πρόσωπα που υπόκεινται σε έλεγχο, επιθεώρηση, ή έρευνα 
θα πρέπει να συνεργάζονται με την ADACOM και το προσωπικό που διενεργεί τον έλεγχο, την 
επιθεώρηση, ή την έρευνα. 
 
Παράλληλα, η ΕΕΤΤ έχει το δικαίωμα διεξαγωγής ελέγχου, για να διαπιστωθεί ότι η ADACOM 
συμμορφώνεται με την ελληνική νομοθεσία.   Η ADACOM δύναται να αποδεικνύει ότι εκδίδει 
Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά, πλήρως συμμορφούμενη με την επικείμενη νομοθεσία.  
 

8.1 Συχνότητα Ελέγχου Συμμόρφωσης Νομικού Προσώπου 

Οι έλεγχοι συμμόρφωσης της ADACOM διενεργούνται τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Οι επιθεωρήσεις 
των Εταιρικών Πελατών διενεργούνται αποκλειστικά με δαπάνες του υπό έλεγχο νομικού προσώπου. 
Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται στο πλαίσιο μιας συνεχούς ακολουθίας επιθεωρήσεων όχι 
μεγαλύτερης του ενός έτους. 

8.2 Ταυτότητα/ Τυπικά Προσόντα του Ελεγκτή  

Οι έλεγχοι συμμόρφωσης των ΑΠ της ADACOM πραγματοποιούνται από: 

 Την ADACOM εσωτερικά, από καταρτισμένους Επιθεωρητές πληροφορικής, και 

 Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ή τους διαπιστευμένους 
από την ΕΕΤΤ προς το σκοπό αυτό φορείς, στους οποίους ανατίθεται η συγκεκριμένη 
αρμοδιότητα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ή 

 Ελεγκτική εταιρεία, που  επιδεικνύει εμπειρία στην τεχνολογία υποδομής δημόσιου κλειδιού, 
στα εργαλεία και τεχνικές ασφάλειας πληροφοριών και στον έλεγχο ασφάλειας. 

8.3 Θέματα που Καλύπτει ο Έλεγχος 

Αντικείμενο του ετησίου ελέγχου συμμόρφωσης αποτελούν τα μέτρα ελέγχου του περιβάλλοντος 
λειτουργίας ΑΠ, οι υπηρεσίες διαχείρισης κλειδιών, τα μέτρα ελέγχου ΑΠ Υποδομής/ Διαχειριστικών 
ΑΠ, η διαχείριση του κύκλου ζωής των πιστοποιητικών και οι πρακτικές δημοσίευσης πληροφοριών 
από τις  ΑΠ. 
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8.4 Λήψη Μέτρων ως Αποτέλεσμα Ανεπάρκειας 

Εάν κατά τη διάρκεια του ελέγχου συμμόρφωσης αποκαλυφθούν σημαντικές ελλείψεις ή ανεπάρκειες 
θα απαιτηθεί να ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα. Ο προσδιορισμός των μέτρων αυτών θα γίνει από 
τη Διοίκηση της ADACOM σύμφωνα με την εισήγηση του επιθεωρητή. Η Διοίκηση της ADACOM είναι 
σε κάθε περίπτωση υπεύθυνη για την ανάπτυξη και εφαρμογή πλάνου διορθωτικών ενεργειών. Εάν 
η ADACOM κρίνει ότι αυτές οι ελλείψεις ή ανεπάρκειες θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια ή 
ακεραιότητα του STN, το πλάνο διορθωτικών ενεργειών θα αναπτυχθεί εντός 30 ημερών και θα 
εφαρμοστεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Για λιγότερο σημαντικές ελλείψεις ή ανεπάρκειες, 
η Διοίκηση της ADACOM θα αξιολογήσει τη σημασία των θεμάτων αυτών και θα καθορίσει τις 
κατάλληλες ενέργειες που πρέπει να γίνουν.  

8.5 Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων 

Η Διοίκηση της ADACOM θα αποφασίσει για την κοινοποίηση ή όχι των αποτελεσμάτων του ελέγχου 
συμμόρφωσης. 
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9 ΆΛΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

9.1 Τέλη 

9.1.1 Τέλη Έκδοσης ή Ανανέωσης Πιστοποιητικού 

Η ADACOM χρεώνει τους Συνδρομητές τελικούς χρήστες για την έκδοση, τη διαχείριση και την 
ανανέωση Πιστοποιητικών. 
 

9.1.2 Τέλη για την Πρόσβαση σε Πιστοποιητικό 

Η ADACOM δεν χρεώνει τέλη για τη διαθεσιμότητα ενός Πιστοποιητικού σε χώρο αποθήκευσης ή για 
τη με άλλον τρόπο διαθεσιμότητα Πιστοποιητικών προς τους Τρίτους Συμβαλλόμενους. 

9.1.3 Τέλη για την Πρόσβαση σε Πληροφορίες Ανάκλησης ή Κατάστασης 

Η ADACOM δεν χρεώνει τέλη ως προϋπόθεση για τη διαθεσιμότητα ΚΑΠ όπως προβλέπεται από τον 
παρόντα ΚΠ σε χώρο αποθήκευσης ή για τη με άλλον τρόπο διαθεσιμότητά της προς τους Τρίτους 
Συμβαλλόμενους. Η ADACOM, ωστόσο, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει αμοιβή για την παροχή 
προσαρμοσμένων υπηρεσιών ΚΑΠ, OCSP ή άλλων, προστιθέμενης αξίας, υπηρεσιών ανάκλησης 
και κατάστασης Πιστοποιητικών. Η ADACOM δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε πληροφορίες 
ανάκλησης, πληροφορίες κατάστασης Πιστοποιητικού, ή χρονοσήμανσης στο χώρο αποθήκευσής 
της σε τρίτα πρόσωπα τα οποία παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες κάνουν χρήση αυτών των 
πληροφοριών χωρίς την προηγούμενη έγγραφη και ρητή συγκατάθεση της.  
 

9.1.4 Τέλη για Άλλες Υπηρεσίες  

Η ADACOM δεν χρεώνει τέλη για την πρόσβαση στο παρόντα ΚΠ. Οιαδήποτε χρήση γίνεται για 
σκοπούς διαφορετικούς από την απλή ανάγνωση αυτών των εγγράφων, όπως είναι η αναπαραγωγή, 
αναδιανομή, τροποποίηση, ή δημιουργία αντιγράφων απαιτεί παραχώρηση σχετικής άδειας από την 
ADACOM. 

9.1.5 Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων 

Εντός του Υποτομέα της ADACOM, ισχύει η ακόλουθη πολιτική επιστροφής χρημάτων: 
 
Η ADACOM συμμορφώνεται, και υποστηρίζει, αυστηρούς κανονισμούς και πολιτικές κατά την 
διεκπεραίωση εργασιών πιστοποίησης και έκδοσης Πιστοποιητικών. Ωστόσο εάν κάποιος 
Συνδρομητής για οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι ικανοποιημένος από το εκδοθέν  Πιστοποιητικό του, 
δύναται να ζητήσει την ανάκλησή του, εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή του και την 
επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε σχετικά. Μετά την παρέλευση της αρχικής περιόδου των 
τριάντα (30) ημερών, ο Συνδρομητής δύναται να ζητήσει από την ADACOM ανάκληση του 
Πιστοποιητικού του και επιστροφή χρημάτων εφόσον η ADACOM έχει παραβιάσει κάποια εγγύηση ή 
άλλη ουσιώδη υποχρέωσή της  εκ του παρόντος ΚΠ σε σχέση με το συγκεκριμένο Συνδρομητή ή το 
Πιστοποιητικό του. Μετά την ως άνω  ανάκληση του Πιστοποιητικού από την ADACOM θα πιστωθεί 
άμεσα ο λογαριασμός πιστωτικής κάρτας του συνδρομητή (εφόσον η εξόφληση του Πιστοποιητικού 
έγινε μέσω πιστωτικής κάρτας) ή διαφορετικά θα αποζημιωθεί ο Συνδρομητής μέσω επιταγής, για το 
ακέραιο του ποσού της ισχύουσας αμοιβής το οποίο καταβλήθηκε για το Πιστοποιητικό. Για την 
υποβολή αιτήματος επιστροφής χρημάτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά με το Τμήμα 
Εξυπηρέτησης Πελατών της ADACOM στο +30 210 5193740. Η συγκεκριμένη πολιτική επιστροφής 
χρημάτων είναι ενδεικτική και δεν περιορίζει την εφαρμογή άλλων παρεμφερών διαδικασιών που 
δύναται να ισχύουν για τους Συνδρομητές. 
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9.2 Οικονομική Ευθύνη 

9.2.1 Ασφαλιστική Κάλυψη  

ADACOM διατηρεί ασφαλιστική κάλυψη έναντι σφαλμάτων και παραλείψεων, μέσω προγράμματος 
ασφάλισης αστικής ευθύνης.   

9.2.2 Άλλα Περιουσιακά Στοιχεία 

Η ADACOM διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους προκειμένου να λειτουργεί και να εκτελεί τα 
καθήκοντα της, και να είναι σε θέση, να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο ευθύνης απέναντι στους 
Συνδρομητές και τους Τρίτους Συμβαλλομένους. Αποδείξεις των οικονομικών πόρων δεν 
κοινοποιούνται δημόσια.   

9.3 Απόρρητο Πληροφοριών  

9.3.1 Σκοπός Εμπιστευτικών Πληροφοριών 

Τα παρακάτω αρχεία Συνδρομητών θεωρούνται, σύμφωνα με την ενότητα § 9.3.2, απόρρητα και 
εμπιστευτικά ("Εμπιστευτικές Πληροφορίες"): 

 Αρχεία της ΑΠ σχετικά με αιτήσεις, είτε εγκεκριμένες είτε απορριφθείσες, 

 Αρχεία Αιτήσεων για Πιστοποιητικό,  

 Αρχεία συναλλαγών (τόσο πλήρη στοιχεία όσο και η διαδρομή ελέγχου των συναλλαγών), 

 Αρχεία ελέγχου του STN που δημιουργούνται ή τηρούνται από την ADACOM ή έναν Πελάτη, 

 Εκθέσεις ελέγχου της ADACOM που δημιουργούνται από την ADACOM ή τους ελεγκτές 
(εσωτερικούς ή δημόσιους), 

 Σχεδιασμός πρόληψης απρόοπτων καταστάσεων και σχέδια αποκατάστασης καταστροφών, 
και  

 Μέτρα ασφαλείας που ελέγχουν τις λειτουργίες του εξοπλισμού και του λογισμικού της 
ADACOM καθώς και τη διαχείριση των υπηρεσιών Πιστοποιητικού και των καθορισμένων 
υπηρεσιών εγγραφής. 
 

9.3.2 Πληροφορίες που δεν εμπίπτουν στην έννοια των Εμπιστευτικών 
Πληροφοριών  

Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απορρήτου των επικοινωνιών, τα Πιστοποιητικά, η ανάκληση 
ή άλλες πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση Πιστοποιητικών, ο διαδικτυακός χώρος 
αποθήκευσης της ADACOM, καθώς και οι πληροφορίες που περιλαμβάνουν σε αυτόν δεν θεωρούνται 
ως  Εμπιστευτικές Πληροφορίες. Οι πληροφορίες για τις οποίες δε γίνεται ρητή μνεία στην ενότητα 
§ 9.3.1 ανωτέρω δεν χαρακτηρίζονται ως Εμπιστευτικές σύμφωνα με τον ΚΠ δεν είναι απόρρητες για 
τους σκοπούς του παρόντος ΚΠ.  
 

9.3.3 Προστασία Εμπιστευτικών Πληροφοριών 

Η ADACOM  προστατεύει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες από έκθεση σε κίνδυνο και αποκάλυψη 
τους προς τρίτα μέρη.  
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9.4 Ιδιωτικότητα  Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

9.4.1 Σχέδιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  

Η ADACOM εφαρμόζει μία πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία 
δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
http://www.adacom.com/repository/, σε συμμόρφωση με τις ΠΠ §2.8 και το ελληνικό δίκαιο. 

9.4.2 Πληροφορίες που εμπίπτουν στην έννοια των Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα 

Κάθε πληροφορία που αφορά τους Συνδρομητές και η οποία δεν είναι δημοσίως διαθέσιμη μέσω του 
περιεχομένου του Πιστοποιητικού, του καταλόγου των Πιστοποιητικών και των online ΚΑΠ, 
αντιμετωπίζεται ως Δεδομένο Προσωπικού Χαρακτήρα. 
 

9.4.3 Πληροφορίες που δεν εμπίπτουν στην έννοια των Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα  

Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε πληροφορία που διατίθεται δημόσια μέσα σε ένα 
Πιστοποιητικό δεν νοείται ως Δεδομένο Προσωπικού Χαρακτήρα. 

9.4.4 Ευθύνη για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων  

Η ADACOM και όλοι οι συμμετέχοντες στο STN που συλλέγουν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, 
πρέπει να τα προστατεύουν από έκθεση σε κίνδυνο και αποκάλυψη σε τρίτα μέρη και θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με όλους τους εθνικούς κανόνες για την προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. 

9.4.5 Ενημέρωση και Συγκατάθεση Υποκειμένων στην Επεξεργασία 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα   

Σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα ΚΠ, την εφαρμόσιμη πολιτική προστασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τη σύμβαση, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα δε θα 
χρησιμοποιούνται και, εν γένει, δεν θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, χωρίς τη συναίνεση του 
υποκειμένου αυτών. 

9.4.6 Κοινοποίηση Πληροφοριών Προσωπικού Χαρακτήρα στα πλαίσια 
ενεργειών δικαστικών ή διοικητικών αρχών 

Η ADACOM έχει δικαίωμα αποκάλυψης Εμπιστευτικών Πληροφοριών/ Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα  εάν, καλή τη πίστη, θεωρήσει ότι: 

 η αποκάλυψη είναι απαραίτητη στα πλαίσια σχετικής κλήσης δικαστηρίου ή εντάλματος 
έρευνας.  

 η αποκάλυψη είναι απαραίτητη ανταποκρινόμενη σε δικαστική, διοικητική, ή άλλη νομική 
διαδικασία, κατά τη διάρκεια ανακάλυψης στοιχείων στα πλαίσια αστικής ή διοικητικής δίωξης, 
όπως είναι οι κλήσεις δικαστηρίου, οι ανακρίσεις, οι κλήσεις για ομολογία και οι κλήσεις για 
προσκόμιση τεκμηρίων.  

Η εφαρμογή της παρούσας παραγράφου υπόκειται, σε κάθε περίπτωση, στην ισχύουσα νομοθεσία 
περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

http://www.adacom.com/repository/
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9.4.7 Αποκάλυψη Κατ’ Απαίτηση του Δικαιούχου 

Η πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ADACOM περιλαμβάνει διατάξεις 
σχετικές με την αποκάλυψη Εμπιστευτικών Πληροφοριών για το πρόσωπο που αποκάλυψε αυτές τις 
πληροφορίες στην ADACOM. Η παρούσα αναφορά υπόκειται, σε κάθε περίπτωση, στην ισχύουσα 
νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

9.4.8 Άλλες Συνθήκες Κοινοποίησης Πληροφοριών 

Μη εφαρμόσιμο. 

9.5 Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

Η απόδοση των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας ανάμεσα στους Συμμετέχοντες στον 
Υποτομέα της ADACOM, εκτός των Συνδρομητών και των Τρίτων Συμβαλλόμενων, διέπεται από τις 
ισχύουσες συμβάσεις μεταξύ αυτών των Συμμετεχόντων. Οι ακόλουθες υποπαράγραφοι της ενότητας 
§ 9.5 αφορούν στα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας σχετικά με τους Συνδρομητές και τους 
Τρίτους Συμβαλλόμενους.  

9.5.1 Δικαιώματα Ιδιοκτησίας στα Πιστοποιητικά και Πληροφορίες 
Ανάκλησης 

Οι ΑΠ διατηρούν όλα τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας ως προς τα Πιστοποιητικά και τις 
πληροφορίες ανάκλησης που εκδίδουν. Η ADACOM παραχωρεί άνευ οικονομικού ανταλλάγματος μία 
μη-αποκλειστική άδεια αναπαραγωγής και διανομής Πιστοποιητικών εφόσον αυτά αναπαράγονται 
πλήρως και εφόσον η χρήση τους υπόκειται στους όρους της Σύμβασης Τρίτου Συμβαλλόμενου στην 
οποία παραπέμπει και το ίδιο το Πιστοποιητικό. Η ADACOM παραχωρεί άδεια χρήσης των 
πληροφοριών ανάκλησης σε κάθε Τρίτο Συμβαλλόμενο σύμφωνα με την ισχύουσα Σύμβαση Τρίτου 
Συμβαλλόμενου, ή κάθε άλλη ισχύουσα σύμβαση. 
 

9.5.2 Δικαιώματα Ιδιοκτησίας στον ΚΠ 

Oι συμμετέχοντες στο STN  αναγνωρίζουν ότι η ADACOM διατηρεί όλα τα Δικαιώματα Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας ως προς τον παρόντα ΚΠ. 
 

9.5.3 Δικαιώματα Ιδιοκτησίας επί των Ονομάτων 

Ο Αιτών Πιστοποιητικό διατηρεί όλα τα δικαιώματα (εφόσον υπάρχουν) επί οιουδήποτε εμπορικού 
σήματος, σήματος υπηρεσιών, ή εμπορικού τίτλου τα οποία περιλαμβάνονται σε Αίτηση για 
Πιστοποιητικό ή στο διακριτικό όνομα του Πιστοποιητικού του. 

9.5.4 Δικαιώματα Ιδιοκτησίας επί των Κλειδιών και του Υλικού Κλειδιών 

Τα ζεύγη κλειδιών που αντιστοιχούν σε Πιστοποιητικά ΑΠ και Συνδρομητών τελικών χρηστών 
αποτελούν ιδιοκτησία των ΑΠ και των Συνδρομητών τελικών χρηστών οι οποίοι είναι τα Υποκείμενα 
των Πιστοποιητικών αυτών ανεξάρτητα από το φυσικό μέσο στο οποίο έχουν αποθηκευθεί και 
προστατεύονται αυτά τα Πιστοποιητικά. Τα πρόσωπα αυτά διατηρούν όλα τα Δικαιώματα 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας γι αυτά τα ζεύγη κλειδιών. Αντίστοιχα, χωρίς περιορισμό των όσων 
αναφέρθηκαν ανωτέρω, τα δημόσια κλειδιά Βάσης (Root public Keys) της Symantec και τα 
Πιστοποιητικά Βάσης (Root certificates) που τα περιλαμβάνουν, καθώς και όλα τα δημόσια κλειδιά 
ΠΑΠ και αυτοϋπογραφόμενων Πιστοποιητικών, αποτελούν ιδιοκτησία της Symantec. Η Symantec 
παραχωρεί άδεια σε κατασκευαστές λογισμικού και εξοπλισμού ώστε να περιλάβουν αντίγραφά 
αυτών των Πιστοποιητικών Βάσης (Root certificates) σε αξιόπιστες συσκευές εξοπλισμού ή λογισμικό. 
Τέλος, τα Απόρρητα Μερίδια του ιδιωτικού κλειδιού μιας ΑΠ αποτελούν ιδιοκτησία της ΑΠ, η οποία 
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διατηρεί όλα τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας επί αυτών των Απορρήτων Μεριδίων, ακόμη και 
αν τα μερίδια ή η ΑΠ της Symantec ή της ADACOM δε μπορούν να πάρουν τη μορφή φυσικού μέσου.  

9.6 Δηλώσεις και Εγγυήσεις 

9.6.1 Δηλώσεις και Εγγυήσεις ΑΠ  

Η ΑΠ της ADACOM εγγυάται ότι: 

 Δεν υπάρχει καμία αναφορά ψευδών στοιχείων στο Πιστοποιητικό η οποία να είναι γνωστή ή 
να οφείλεται σε υπαιτιότητα των νομικών προσώπων τα οποία εγκρίνουν την Αίτηση για 
Πιστοποιητικό ή εκδίδουν το Πιστοποιητικό, 

 Δεν υπάρχουν λάθη στα στοιχεία του Πιστοποιητικού τα οποία προκλήθηκαν από τα νομικά 
πρόσωπα που ενέκριναν την Αίτηση για Πιστοποιητικό ή που εξέδωσαν το Πιστοποιητικό ως 
αποτέλεσμα αποτυχίας  να επιδείξουν εύλογη μέριμνα κατά το χειρισμό της Αίτησης για 
Πιστοποιητικό ή τη δημιουργία του Πιστοποιητικού, 

 Τα Πιστοποιητικά τους πληρούν όλες τις ουσιαστικές απαιτήσεις του παρόντος ΚΠ, και 

 Οι υπηρεσίες ανάκλησης και η χρήση του χώρου αποθήκευσης είναι σύμφωνες με τον 
παρόντα ΚΠ. 
 

Η Σύμβαση Συνδρομητή της ADACOM δύναται να περιέχουν επιπλέον δηλώσεις και εγγυήσεις. 

9.6.2 Υποχρεώσεις και εγγυήσεις ΑΕ  

Οι ΑΕ της ADACOM εγγυώνται ότι: 

 Δεν υπάρχει καμία αναφορά ψευδών στοιχείων στο Πιστοποιητικό η οποία να είναι γνωστή ή 
να οφείλεται σε υπαιτιότητα των νομικών προσώπων  τα οποία εγκρίνουν την Αίτηση για 
Πιστοποιητικό ή εκδίδουν το Πιστοποιητικό, 

 Δεν υπάρχουν λάθη στα στοιχεία του Πιστοποιητικού τα οποία προκλήθηκαν από τα νομικά 
πρόσωπα που ενέκριναν την Αίτηση για Πιστοποιητικό ή που εξέδωσαν το Πιστοποιητικό ως 
αποτέλεσμα αποτυχίας  να επιδείξουν εύλογη μέριμνα κατά το χειρισμό της Αίτησης για 
Πιστοποιητικό ή τη δημιουργία του Πιστοποιητικού, 

 Τα Πιστοποιητικά τους πληρούν όλες τις ουσιαστικές απαιτήσεις του παρόντος ΚΠ, 

 Οι υπηρεσίες ανάκλησης και η χρήση του χώρου αποθήκευσης είναι σύμφωνες με τον 
παρόντα ΚΠ, και 

 Ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις αυτού του ΚΠ και τις Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας. 
 

Η Σύμβαση Συνδρομητή της ADACOM δύναται να περιέχει επιπλέον δηλώσεις και εγγυήσεις. 

9.6.3 Εγγυήσεις και Δηλώσεις Συνδρομητή 

Οι Συνδρομητές εγγυώνται ότι:  

 Οι ψηφιακές υπογραφές που δημιουργούνται με τη χρήση του ιδιωτικού κλειδιού που 
αντιστοιχεί στο δημόσιο κλειδί που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό, είναι η ψηφιακή 
υπογραφή του Συνδρομητή και ο Συνδρομητής έχει αποδεχτεί το Πιστοποιητικό, και είναι εν 
λειτουργία (δεν έχει λήξει ή ανακληθεί) κατά τη στιγμή που η ψηφιακή υπογραφή 
δημιουργείται,   

 Το ιδιωτικό κλειδί προστατεύεται και κανένα μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δεν είχε ποτέ 
πρόσβαση στο ιδιωτικό κλειδί του Συνδρομητή, 

 Όλα οι δηλώσεις που έγιναν από το Συνδρομητή στην αίτηση για Πιστοποιητικό είναι αληθή, 

 Όλες οι πληροφορίες που παρείχε ο Συνδρομητής και οι οποίες περιέχονται στο 
Πιστοποιητικό είναι αληθείς,  

 Το Πιστοποιητικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξουσιοδοτημένους και νόμιμους 
σκοπούς, συμβατούς με τον παρόντα ΚΠ, και  

 Ο Συνδρομητής είναι ένας Συνδρομητής τελικός χρήστης και όχι μία ΑΠ, και επομένως δε 
χρησιμοποιεί το ιδιωτικό του κλειδί που αντιστοιχεί στο δημόσιο κλειδί που αναγράφεται στο 
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Πιστοποιητικό, για σκοπούς ψηφιακής υπογραφής άλλων Πιστοποιητικών (ή άλλης μορφής 
πιστοποιημένου δημοσίου κλειδιού) ή ΚΑΠ, όπως μια ΑΠ ή άλλως.  
 

Η Σύμβαση Συνδρομητή της ADACOM δύναται να περιλαμβάνουν επιπλέον δηλώσεις και εγγυήσεις.  
 

9.6.4 Εγγυήσεις και Δηλώσεις Τρίτου Συμβαλλόμενου  

Η Σύμβαση Τρίτου Συμβαλλομένου της ADACOM ορίζει ότι οι Τρίτοι Συμβαλλόμενοι υποχρεούνται 
να έχουν επαρκή πληροφόρηση ώστε να λάβουν μια εύλογη απόφαση για το βαθμό στον οποίο θα 
βασιστούν στις πληροφορίες ενός Πιστοποιητικού, ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για να 
αποφασίσουν το εάν ή όχι θα βασιστούν σε αυτές τις πληροφορίες, και θα υποστούν τις νομικές 
συνέπειες της αποτυχίας τους να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις Τρίτου Συμβαλλομένου, όπως αυτές 
ορίζονται στον παρόντα ΚΠ. 
 
Η Σύμβαση Τρίτου Συμβαλλομένου της ADACOM περιλαμβάνει εγγύηση προς τους Τρίτους 
Συμβαλλόμενους, οι οποίοι βασίζονται στις πληροφορίες ενός Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού για 
την επαλήθευση μιας ψηφιακής υπογραφής, σχετικά με τα κάτωθι: 

 Το Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που καθορίζονται από 
την Ευρωπαϊκή Οδηγία για ένα Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό, 

 Ο Συνδρομητής ενός Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού κατείχε το ιδιωτικό κλειδί που 
αντιστοιχεί στο δημόσιο κλειδί που αναγράφεται στο Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό, κατά την 
έκδοση του Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού αυτού, και 

 Η ΑΠ και ΑΕ ευλόγως μεριμνούν  για την παροχή ειδοποιήσεων σχετικά με την ανάκληση 
Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών, σύμφωνα με τις ΠΠ §§ 4.9.7, 4.9.9. 

 
Η Σύμβαση Τρίτου Συμβαλλομένου της ADACOM μπορεί να περιλαμβάνει επιπλέον δηλώσεις και 
εγγυήσεις. 
 
Η Σύμβαση Συνδρομητή της ADACOM μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τις ανωτέρω εγγυήσεις οι 
οποίες εφαρμόζονται στο βαθμό που ο Συνδρομητής ενεργεί και ως Τρίτος Συμβαλλόμενος. 

9.6.5 Υποχρεώσεις και Εγγυήσεις Άλλων Συμμετεχόντων 

Δεν προβλέπεται. 

9.7 Αποποιήσεις Εγγυήσεων  

Η ADACOM αποποιείται πιθανές εγγυήσεις, περιλαμβανομένων κάθε είδους εγγυήσεων ως προς την 
εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό. Οι αποποιήσεις αυτές περιλαμβάνονται 
και στις Συμβάσεις Συνδρομητή και οι Συμβάσεις Τρίτου Συμβαλλόμενου της ADACOM. 
 

9.8 Υποχρεώσεις ΑΠ που εκδίδουν Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά  

Η ΑΠ της ADACOM που εκδίδει Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για 
τις ΑΠ που προσδιορίζονται στις Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας. 
 
Η Σύμβαση Συνδρομητή της ADACOM παρέχεται γραπτώς σε εύκολα κατανοητή γλώσσα. 
Επιπρόσθετα, η Σύμβαση Συνδρομητή της ADACOM περιλαμβάνει τους ακόλουθους όρους όπως 
ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία, την ελληνική νομοθεσία και το Έγγραφο Πολιτικής ETSI: 

 Την πολιτική που εφαρμόζεται, είτε DL1 ή DL2, συμπεριλαμβανομένης και σαφής δήλωσης 
για το αν απαιτείται ή όχι η χρήση ΑΔΔΥ, 

 Την παραδοχή ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο Πιστοποιητικό είναι έγκυρες εκτός αν 
ο Συνδρομητής ενημερώσει διαφορετικά την αρμόδια ΑΠ ή ΑΕ, 
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 Περιορισμούς στη χρήση, οι οποίοι κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνουν τους περιορισμούς του ΚΠ 
§1.4.2., 

 Τις υποχρεώσεις των Συνδρομητών που ορίζονται σε αυτήν την ενότητα, οι οποίες θα γίνονται 
αποδεκτές από τους Συνδρομητές, 

 Πληροφορίες για τον τρόπο επαλήθευσης ενός πιστοποιητικού, συμπεριλαμβανομένης της 
απαίτησης  ελέγχου της κατάστασης του πιστοποιητικού, καθώς και των περιστάσεων κάτω 
από τις οποίες η εμπιστοσύνης σε ένα Πιστοποιητικό κρίνεται «λογική».  Τα στοιχεία αυτά 
εφαρμόζονται σε περιπτώσεις όπου οι  Συνδρομητές ενεργούν ως Τρίτοι Συμβαλλόμενοι, 

 Τους εφαρμόσιμους Περιορισμούς Ευθύνης, 

 Την συγκατάθεση στη δημοσίευση του Πιστοποιητικού που εκδίδεται στον Συνδρομητή και 
την δυνατότητα ανάκτησής του από τους Τρίτους Συμβαλλόμενους, 

 Την συναίνεση για την τήρηση των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εγγραφή, την 
παροχή ΑΔΔΥ στον Συνδρομητή, των πληροφοριών ανάκλησης, και  μεταβίβασης των 
πληροφοριών αυτών σε τρίτα μέρη, σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της ΑΠ, 

 Το χρονικό διάστημα τήρησης πληροφοριών Αίτησης Πιστοποιητικού, 

 Το χρονικό διάστημα τήρησης των αρχείων καταγραφής συμβάντων (event logs) της ΑΠ, 

 Τις εφαρμόσιμες διαδικασίες επίλυσης διαφορών, 

 Το εφαρμοστέο δίκαιο, και 

 Το εάν η ΑΠ έχει πιστοποιηθεί για την συμμόρφωση της με την πολιτική Πιστοποιητικού  DL1 
ή τηνDL2. 
 

Η Σύμβαση Συνδρομητή της ADACOM γνωστοποιείται στους Αιτούμενους Πιστοποιητικού πριν την 
υποβολή των πληροφοριών εγγραφής χρησιμοποιώντας μέσα που διατηρούν την ακεραιότητα της 
Σύμβασης Συνδρομητή. Πριν την έκδοση του νέου Πιστοποιητικού σε περίπτωση επαναδημιουργίας 
των κλειδιών, κάθε αλλαγή που πραγματοποιήθηκε στην Σύμβαση του Συνδρομητή κατόπιν του 
χρόνου της εγγραφής ή επανεγγραφής, κοινοποιείται στον Συνδρομητή χρησιμοποιώντας μέσα που 
διατηρούν την ακεραιότητα της Σύμβασης Συνδρομητή. 
 
Η Σύμβαση Τρίτου Συμβαλλόμενου της ADACOM παρέχεται γραπτώς σε εύκολα κατανοητή γλώσσα. 
Επιπρόσθετα, η Σύμβαση Τρίτου Συμβαλλομένου της ADACOM περιλαμβάνει τους ακόλουθους 
όρους όπως ορίζονται στο Έγγραφο Πολιτικής ETSI: 

 Την πολιτική πιστοποιητικού που εφαρμόζεται, είτε είναι DL1 ή DL2, συμπεριλαμβανομένης 
και σαφής δήλωσης για το αν απαιτείται ή  όχι η χρήση ΑΔΔΥ. 

 Τους περιορισμούς χρήσης, οι οποίοι κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνουν τους περιορισμούς του 
ΚΠ § 1.4.2., 
 

 Πληροφορίες για τον τρόπο επαλήθευσης ενός πιστοποιητικού, συμπεριλαμβανομένης της 
απαίτησης  ελέγχου της κατάστασης του πιστοποιητικού, καθώς και των περιστάσεων κάτω 
από τις οποίες η εμπιστοσύνης σε ένα Πιστοποιητικό κρίνεται «λογική». Τους εφαρμόσιμους 
Περιορισμούς Ευθύνης, 

 Το χρονικό διάστημα τήρησης των πληροφοριών Αίτησης Πιστοποιητικού, 

 Το χρονικό διάστημα τήρησης των αρχείων καταγραφής συμβάντων (event logs) της ΑΠ, 

 Τις εφαρμόσιμες διαδικασίες επίλυσης διαφορών, 

 Το εφαρμοστέο δίκαιο, 

 Το εάν η ΑΠ έχει πιστοποιηθεί για την συμμόρφωση της με την πολιτική Πιστοποιητικού  DL1 
ή τηνDL2.  

9.9 Περιορισμοί Ευθύνης  

Η Σύμβαση Συνδρομητή και η Σύμβαση Τρίτου Συμβαλλόμενου της ADACOM περιορίζουν, την 
ευθύνη της ADACOM. Οι περιορισμοί ευθύνης περιλαμβάνουν αποκλεισμό έμμεσων, εξαιρετικών,  
τυχαίων, συνεπαγόμενων και αποθετικών ζημιών. Περιλαμβάνουν επίσης το ανώτατο όριο ευθύνης 
των τρεις χιλιάδων ευρώ (3,000.00 €), περιορίζοντας τις ζημιές της ADACOM που αφορούν ένα 
Πιστοποιητικό DL1 ή DL2. 
Το ποσό ευθύνης (και/η το όριο αυτού) του Συνδρομητή καθορίζεται επίσης στην εφαρμόσιμη 
Σύμβαση Συνδρομητή.  
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Το ποσό ευθύνης (και/η το όριο αυτού) των Τρίτων Συμβαλλομένων καθορίζεται επίσης στις 
εφαρμόσιμη Σύμβαση Τρίτου Συμβαλλόμενου. 
 

9.10 Αποζημιώσεις 

9.10.1 Αποζημίωση από Συνδρομητές 

Οι Συνδρομητές να αποζημιώσουν την ADACOM για: 

 Ψευδή ή παραποιημένα στοιχεία που υποβλήθηκαν από το Συνδρομητή στην Αίτηση του για 
Πιστοποιητικό, 

 Αδυναμία του Συνδρομητή να αποκαλύψει κάποιο ουσιώδες στοιχείο στην Αίτηση για 
Πιστοποιητικό, εφόσον η ψευδής παράσταση  ή παράλειψη έγινε από αμέλεια ή με πρόθεση 
να εξαπατήσει οιοδήποτε πρόσωπο, 

 Αδυναμία του Συνδρομητή να προστατεύσει το ιδιωτικό του κλειδί, να χρησιμοποιήσει 
Αξιόπιστο Σύστημα, ή αδυναμία για άλλο λόγο να λάβει τις προφυλάξεις που είναι 
απαραίτητες ώστε να αποτραπεί η έκθεση σε κίνδυνο του ιδιωτικού του κλειδιού, η απώλεια, 
η αποκάλυψη, η τροποποίηση, ή η μη-εξουσιοδοτημένη χρήση του,  

 Χρήση ονόματος από το Συνδρομητή (περιλαμβανομένων ενδεικτικά κοινού ονόματος, 
ονόματος τοποθεσίας διαδικτύου, ή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) η οποία 
παραβιάζει τα Δικαιώματα περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας οιουδήποτε τρίτου προσώπου. 

 
Η Σύμβαση Συνδρομητή δύναται να περιλαμβάνει επιπλέον υποχρεώσεις αποζημίωσης. 

9.10.2 Αποζημίωση από Τρίτους Συμβαλλόμενους 

Η Σύμβαση Τρίτου Συμβαλλόμενου της ADACOM απαιτεί, οι Τρίτοι Συμβαλλόμενοι να αποζημιώσουν 
την ADACOM  για: 

 Αδυναμία του Τρίτου Συμβαλλόμενου να εκτελεί τις υποχρεώσεις του ως Τρίτος 
Συμβαλλόμενος, 

 Στήριξη  του Τρίτου Συμβαλλόμενου σε Πιστοποιητικό, η οποία δεν ήταν εύλογη σύμφωνα με 
τις περιστάσεις, ή 

 Αποτυχία του Τρίτου Συμβαλλόμενου να ελέγξει την κατάσταση του Πιστοποιητικού  ώστε να 
προσδιορίσει ι εάν το Πιστοποιητικό έχει λήξει ή ανακληθεί.  

 
Η Σύμβαση Τρίτου Συμβαλλομένου δύναται να περιλαμβάνει επιπλέον υποχρεώσεις αποζημίωσης. 

9.11 Διάρκεια και Τερματισμός 

9.11.1 Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς του ΚΠ άρχεται με την δημοσίευση του στον δικτυακό αποθηκευτικό χώρο της ADACOM. 
Τυχόν τροποποιήσεις στον παρόντα ΚΠ αρχίζουν να ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στον δικτυακό 
αποθηκευτικό χώρο της ADACOM. 

 

9.11.2 Λήξη Ισχύος  

Ο παρόντας ΚΠ θα παραμείνει εν ισχύ έως την αντικατάστασή του από τυχόν νέα, τροποποιημένη 
έκδοση. 
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9.11.3 Συνέπειες Λήξης Ισχύος  

Με την κατάργηση του παρόντος ΚΠ, οι Συμμετέχοντες στον Υποτομέα της ADACOM, εξακολουθούν 
να δεσμεύονται από τους όρους του, ως προς όλα τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί κατά τη 
διάρκεια ισχύος του παρόντος, και για το υπόλοιπο της περιόδου ισχύος τους. 

 

9.12 Ειδοποίηση Προσώπων και Επικοινωνία με τους Συμμετέχοντες 

Έκτος αν η συμφωνία μεταξύ των μερών ορίζει διαφορετικά, οι Συμμετέχοντες στον Υποτομέα της 
ADACOM, οφείλουν να χρησιμοποιούν εμπορικά εύλογες μεθόδους για την μεταξύ τους επικοινωνία, 
λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα και το σκοπό της επικοινωνίας-ενημέρωσης. 

9.13 Τροποποιήσεις 

9.13.1 Διαδικασίες Τροποποίησης  

Τροποποιήσεις του παρόντος ΚΠ θα γίνονται από το Τμήμα Ανάπτυξης Πρακτικών της ADACOM. Οι 
τροποποιήσεις θα είναι είτε υπό μορφή εγγράφου που περιέχει την τροποποιημένη μορφή του ΚΠ ή 
με ενημερωμένη έκδοση. Οι τροποποιημένες εκδόσεις ή ενημερώσεις θα παρατίθενται στο τμήμα του 
Χώρου Αποθήκευσης της ADACOM για Ενημερώσεις και Ανακοινώσεις επί των Κανονισμών στη 
διεύθυνση: https://www.adacom.com/repository/updates. Οι ενημερωμένες εκδόσεις υπερισχύουν 
έναντι οιωνδήποτε καθορισμένων ή συγκρουόμενων διατάξεων της αναφερόμενης έκδοσης του ΚΠ.  

9.13.2 Διαδικασία και Χρόνος Κοινοποίησης 

Η ADACOM διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τον παρόντα ΚΠ χωρίς προειδοποίηση, εφόσον 
πρόκειται να προβεί σε επουσιώδεις αλλαγές, όπως, ενδεικτικά, διορθώσεις τυπογραφικών λαθών 
και αλλαγές των δικτυακών κόμβων (URL) ή στοιχείων επικοινωνίας. Ο χαρακτηρισμός των 
τροποποιήσεων ως ουσιωδών ή επουσιωδών εναπόκειται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του 
Τμήματος Ανάπτυξης Πρακτικών της ADACOM.  
 
Η ADACOM θα δημοσιεύει τις τροποποιήσεις του ΚΠ στο τμήμα του Δικτυακού Χώρου Αποθήκευσης 
της για Ενημερώσεις και Ανακοινώσεις επί των Κανονισμών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://www.adacom.com/repository/updates. 
 
Έκτος αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα ΚΠ, εάν το Τμήμα Ανάπτυξης Πρακτικών της ADACOM 
θεωρεί ότι ουσιώδεις τροποποιήσεις στον παρόντα ΚΠ είναι άμεσα απαραίτητες, προκειμένου να 
διακοπεί ή να προληφθεί μία παραβίαση της ασφάλειας του STN ή τμήματός του, η ADACOM 
δικαιούται να προχωρήσει στις συγκεκριμένες τροποποιήσεις δημοσιεύοντάς τες στον δικτυακό 
Αποθηκευτικό χώρο της ADACOM. Αυτού του είδους οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ με τη 
δημοσίευσή τους. Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την δημοσίευση, η ADACOM θα παράσχει 
ειδοποίηση σχετικά με την τροποποίηση στους Συμμετέχοντες στον Υποτομέας της.  
 
9.13.2.1 Χρονικό Διάστημα Υποβολής Σχολίων 
 
Εκτός των όσων προβλέπονται, το χρονικό διάστημα για την υποβολή σχολίων επί οιασδήποτε 
ουσιώδους τροποποίησης του ΚΠ είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, με έναρξη την ημερομηνία 
ανακοίνωσης των τροποποιήσεων στο δικτυακό Χώρο Αποθήκευσης της ADACOM. Κάθε 
Συμμετέχων στον Υποτομέα της ADACOM έχει δικαίωμα κατάθεσης σχολίων στο Τμήμα Ανάπτυξης 
Πρακτικών της ADACOM μέχρι το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος. 
 
 
9.13.2.2 Διαδικασίες για την Αντιμετώπιση Σχολίων 

 
Το Τμήμα Ανάπτυξης Πρακτικών της ADACOM θα λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε σχόλια επί των 
προτεινόμενων τροποποιήσεων. Το Τμήμα Ανάπτυξης Πρακτικών της ADACOM είτε (α) θα θέσει σε 

https://www.adacom.com/repository/updates
https://www.adacom.com/repository/updates
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ισχύ τις προτεινόμενες τροποποιήσεις χωρίς περαιτέρω τροποποίηση, είτε (β) θα τροποποιήσει 
περαιτέρω αυτές τις τροποποιήσεις και θα τις αναδημοσιεύσει ως νέα τροποποίηση όπου απαιτείται, 
είτε (γ) θα τις αποσύρει. Το Τμήμα Ανάπτυξης Πρακτικών της ADACOM έχει το δικαίωμα να αποσύρει 
προτεινόμενες τροποποιήσεις με σχετική κοινοποίηση στο τμήμα του Χώρου Αποθήκευσης της για 
Ενημερώσεις και Ανακοινώσεις επί των Κανονισμών (Practices Updates and Notices). Εφόσον οι 
προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν τροποποιηθούν περαιτέρω ή δεν αποσυρθούν, τότε θα τεθούν σε 
ισχύ με το πέρας του χρονικού διαστήματος υποβολής σχολίων. 
 

9.13.3  Μεταβολές που Απαιτούν Αλλαγή του Προσδιοριστή Αντικειμένου (OID) 
της Πολιτικής Πιστοποιητικού 

Αν το Τμήμα Ανάπτυξης Πρακτικών της ADACOM, σε συνεργασία με τη Symantec, αποφασίσει ότι 
είναι απαραίτητη κάποια αλλαγή στον προσδιοριστή αντικειμένου που ανταποκρίνεται στην Πολιτική 
Πιστοποιητικού, η αλλαγή αυτή θα περιλαμβάνει νέο προσδιοριστή αντικειμένου για τις Πολιτικές 
Πιστοποιητικών που να ανταποκρίνεται  στην κάθε τάξη Πιστοποιητικού. Αλλιώς, οι τροποποιήσεις δε 
θα πρέπει να απαιτούν αλλαγή στον προσδιοριστή αντικειμένου της Πολιτικής Πιστοποίησης.  

9.14  Επίλυση Διαφορών  

9.14.1 Διαφορές Μεταξύ της Symantec, της ADACOM και Πελατών 

Διαφορές ανάμεσα στους Συμμετέχοντες στον Υποτομέα της  ADACOM θα επιλύονται σύμφωνα με 
τους όρους της σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ τους. 

9.14.2 Διαφορές με Συνδρομητές Τελικούς Χρήστες ή Τρίτους 

Συμβαλλόμενους  

Οι Συμβάσεις Συνδρομητή και οι Συμβάσεις Τρίτου Συμβαλλόμενου της ADACOM περιλαμβάνουν, 
όρο περί επίλυσης διαφορών. Οι διαδικασίες επίλυσης διαφορών της ADACOM απαιτούν αρχική 
περίοδο διαπραγμάτευσης εξήντα (60) ημερών και στη συνέχεια η ενδεχόμενη δικαστική αντιδικία θα 
επιλύεται από τα δικαστήρια της Αθήνας, στην Ελλάδα.  

9.15  Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Η ερμηνεία, η εγκυρότητα, η  ισχύς  και η εφαρμογή  του παρόντος ΚΠ διέπεται αποκλειστικά από την 
κείμενη ελληνική νομοθεσία, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη διαφορετικές συμβατικές διατάξεις περί 
εφαρμοστέου δικαίου και χωρίς την ανάγκη θεμελίωσης  εμπορικού δεσμού με την Ελλάδα. Η 
ανωτέρω επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου στοχεύει στη διασφάλιση  ομοιόμορφων διαδικασιών και  
ερμηνείας για το σύνολο των Συμμετεχόντων στον Υποτομέα της ADACOM, ανεξάρτητα από την έδρα 
τους. 

 
Η παρούσα διάταξη περί εφαρμοστέου δικαίου ισχύει μόνο για  τον παρόντα ΚΠ. Οι Συμβάσεις που 
ενσωματώνουν τον ΚΠ κατά παραπομπή μπορεί να περιέχουν διαφορετικές διατάξεις περί 
εφαρμοστέου δικαίου, υπό την προϋπόθεση ότι η παρούσα διάταξη της ενότητας § 9.14 διέπει την 
ερμηνεία, εγκυρότητα, ισχύ και εφαρμογή των όρων του ΚΠ, ανεξάρτητα από τις λοιπές διατάξεις 
οιωνδήποτε τέτοιων συμβάσεων οι οποίες υπόκεινται στους όποιους περιορισμούς προβλέπονται 
από την ισχύουσα νομοθεσία. 

9.16 Συμμόρφωση με την ισχύουσα Νομοθεσία  

Ο παρών ΚΠ υπόκειται στην ελληνική νομοθεσία.  
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9.17 Λοιπές  Διατάξεις  

9.17.1 Ολόκληρη Σύμβαση 

Μη εφαρμόσιμο.  

9.17.2 Μεταβίβαση 

Μη εφαρμόσιμο.  

9.17.3 Διαχωρισμός 

Στην περίπτωση που ένα όρος ή διάταξη του παρόντος ΚΠ κριθεί ως άκυρη ή ακυρώσιμη από ένα 
αρμόδιο δικαστήριο, το υπόλοιπο κείμενο του ΚΠ παραμένει σε ισχύ. 

9.17.4 Θέση σε Ισχύ (Έξοδα Δικηγόρου και Παραίτηση από Δικαιώματα) 

Μη εφαρμόσιμο. 

9.17.5  Ανωτέρα Βία  

Οι Συμβάσεις Συνδρομητών και Τρίτου Συμβαλλομένου της ADACOM μπορούν να περιλαμβάνουν 
όρο περί ανωτέρας βίας, που προστατεύει την ADACOM. 
  

9.17.6  Άλλες Διατάξεις 

Μη εφαρμόσιμο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ  

Πίνακας Ακρωνύμιων  

Ακρωνύμιο 
Όρος 

 
Ελληνικά 

  Αγγλικά 

ΠΠ CP Certificate Policy (Πολιτική Πιστοποιητικού) 

 EAL 
Evaluation assurance level. (Επίπεδο αξιολόγησης εγγυήσεων,  σύμφωνα 
με τα Common Criteria). 

 FIPS 
United State Federal Information Processing Standards (Ομοσπονδιακά 
Πρότυπα Επεξεργασίας Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών) 

 OCSP 
Online Certificate Status Protocol (Πρωτόκολλο Δικτυακής Κατάστασης 
Πιστοποιητικών) 

 OID Object Identifier (Προσδιοριστής Αντικειμένου) 

 PIN Personal identification number (Προσωπικός αριθμός ταυτότητας) 

 PKCS 
Public-Key Cryptography Standard (Πρότυπο Κρυπτογραφίας Δημόσιου 
Κλειδιού) 

 RFC Request for comment (Αίτημα για σχολιασμό) 

 S/MIME Secure multipurpose Internet mail extensions 

 SSL Secure Sockets Layer (Επίπεδο Ασφαλών Συνδέσεων) 

 STN Δίκτυο Εμπιστοσύνης της Symantec (Symantec Trust Network.) 

ΑΕ RA Αρχή Εγγραφής (Registration Authority) 

ΑΠ CA Αρχή Πιστοποίησης (Certification Authority) 

ΑΤΛΑ LSVA 
Αξιολόγηση τρωτότητας της λογικής ασφάλειας (Logical security 
vulnerability assessment.) 

ΚΑΠ CRL Κατάσταση Ανακληθέντων Πιστοποιητικών (Certificate Revocation List) 

ΚΠ CPS Κανονισμός Πιστοποίησης (Certification Practice Statement.) 

ΠΑΠ PCA Πρωτεύουσα Αρχή Πιστοποίησης (Primary Certification Authority.) 

ΤΑΠΑ APMA Τμήμα Ανάπτυξης Πρακτικών της ADACOM 

ΤΑΕ LRA Τοπική Αρχή Εγγραφής (Local Registration Authority) 

ΥΔΚ PKI Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού (Public Key Infrastructure.) 
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Πίνακας Ορισμών 

Όρος Ορισμός 

Certificate Policies (CP)/ 
Πολιτική Πιστοποιητικών 

Το έγγραφο με τίτλο "Symantec Trust Network Certificate Policies” 
(Πολιτική Πιστοποιητικών του Δικτύου Εμπιστοσύνης της Symantec) 
το οποίο περιγράφει τις πολιτικές πιστοποιητικών του STN. 

Managed PKI 

Η ολοκληρωμένη υπηρεσία Managed PKI  που προσφέρεται από την 
ADACOM και η οποία επιτρέπει στους Εταιρικούς Πελάτες της να 
διανέμουν Πιστοποιητικά σε φυσικά πρόσωπα, όπως υπαλλήλους, 
συνεργάτες, προμηθευτές, και πελάτες, καθώς επίσης και σε 
συσκευές, όπως εξυπηρετητές (servers), δρομολογητές (routers), και 
συστήματα προστασίας (firewalls). Η υπηρεσία Managed PKI 
επιτρέπει στις επιχειρήσεις να έχουν ασφάλεια στις εφαρμογές 
αποστολής μηνυμάτων, εσωτερικού δικτύου (intranet), εξωτερικού 
δικτύου (extranet), εικονικού ιδιωτικού δικτύου (virtual private 
network), και ηλεκτρονικού εμπορίου. 

OCSP (Online Certificate 
Status Protocol) / 
Πρωτόκολλο Δικτυακού 
Ελέγχου Κατάστασης 
Πιστοποιητικών  

Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για την παροχή σε Τρίτους 
Συμβαλλόμενους πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την 
κατάσταση των  Πιστοποιητικών.  

PKCS # 10 

Πρότυπο Κρυπτογραφίας Δημόσιου Κλειδιού (Public-Key 
Cryptography Standard) #10, που έχει αναπτυχθεί από τη RSA 
Security Inc., το οποίο καθορίζει τη δομή του Αιτήματος Υπογραφής 
Πιστοποιητικού. 

PKCS # 12 

Πρότυπο Κρυπτογραφίας Δημόσιου Κλειδιού (Public-Key 
Cryptography Standard) #12, που έχει αναπτυχθεί από τη RSA 
Security Inc., το οποίο καθορίζει το ασφαλές μέσο για τη μεταβίβαση 
των ιδιωτικών κλειδιών. 

RSA 
Το κρυπτογραφικό σύστημα δημοσίου κλειδιού που επινοήθηκε από 
τους Rivest, Shamir, και Adelman. 

Secure Sockets Layer 
(SSL)/ (Επίπεδα Ασφαλών 
Συνδέσεων) 

Η καθιερωμένη (βιομηχανικά) μέθοδος για την προστασία των 
επικοινωνιών Δικτύου που αναπτύχθηκε από τη Netscape 
Communications Corporation. Το πρωτόκολλο ασφαλείας SSL 
παρέχει κρυπτογράφηση δεδομένων, ταυτοποίηση εξυπηρετητή 
(server), ακεραιότητα μηνύματος, και προαιρετικά ταυτοποίηση 
χρήστη (client) για μία σύνδεση Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol (Πρωτοκόλλου Ελέγχου Μετάδοσης/ 
Πρωτοκόλλου Διαδικτύου). 

Security and Audit 
Requirements Guide 
(Οδηγός Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Ελέγχου)  

Το έγγραφο της Symantec που παραθέτει τις προδιαγραφές και τις 
διατάξεις ασφάλειας και ελέγχου για τα Κέντρα Επεξεργασίας και τα 
Κέντρα Υπηρεσιών. 
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Όρος Ορισμός 

Symantec Trust Network 
(STN)/ Δίκτυο 
Εμπιστοσύνης της 
Symantec 

Η Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού που βασίζεται σε Πιστοποιητικά και 
διέπεται από το “Symantec Trust Network Certificate Policies” 
(Πολιτική Πιστοποιητικού του Δικτύου Εμπιστοσύνης της Symantec ) 
και η οποία επιτρέπει την διαχείριση Πιστοποιητικών σε παγκόσμιο 
επίπεδο από τη Symantec και τις Συνδεδεμένες Εταιρίες της, καθώς 
και τους αντίστοιχους Πελάτες, Συνδρομητές, και Εξαρτώμενους 
Συμβαλλόμενούς τους. 

Αίτημα Υπογραφής 
Πιστοποιητικού (Certificate 
Signing Request) 

Μήνυμα που μεταφέρει το αίτημα για την έκδοση ενός 
Πιστοποιητικού. 

Αίτηση για Πιστοποιητικό  
Το αίτημα από τον Αιτών Πιστοποιητικό (ή τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο του) προς μια ΑΠ για την έκδοση ενός Πιστοποιητικού. 

Αιτών Πιστοποιητικό 
Το φυσικό πρόσωπο ή η εταιρεία που ζητά την έκδοση 
Πιστοποιητικού από μια ΑΠ. 

Αλυσίδα Πιστοποιητικού 
(Certificate Chain) 

Ο κατάλογος κατά σειρά κατάταξης των Πιστοποιητικών, που 
περιλαμβάνει ένα Πιστοποιητικό Συνδρομητή τελικού χρήστη,  
Πιστοποιητικά ΑΠ και καταλήγει σε ένα Πιστοποιητικό Βάσης (Root). 

Απόρρητο Μερίδιο 

Ένα τμήμα του ιδιωτικού κλειδιού μιας ΑΠ ή ένα τμήμα των 
δεδομένων ενεργοποίησης του που είναι απαραίτητα για την 
λειτουργία ενός ιδιωτικού κλειδιού ΑΠ σύμφωνα με το σχέδιο του 
Απόρρητου Διαμοιρασμού. 

Απόρρητος Διαμοιρασμός  

Η ενέργεια διαχωρισμού του ιδιωτικού κλειδιού μιας ΑΠ ή των 
δεδομένων ενεργοποίησης για τη λειτουργία αυτού του κλειδιού με 
σκοπό την επιβολή ελέγχου από πολλαπλά πρόσωπα σύμφωνα με 
τον ΚΠ § 6.2.2. 

Αρχή Εγγραφής (ΑΕ) 

Το νομικό πρόσωπο που έχει εγκριθεί από μια ΑΠ και υποβοηθά 
τους Αιτούντες Πιστοποιητικό κατά την υποβολή των αιτήσεών τους 
για Πιστοποιητικά, εγκρίνει ή απορρίπτει τις Αιτήσεις αυτές καθώς 
επίσης ανακαλεί ή ανανεώνει Πιστοποιητικά. 

Αρχή Πιστοποίησης (ΑΠ) 
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει, να 
χειρίζεται, να ανακαλεί, και να ανανεώνει Πιστοποιητικά στο STN. 

Διαχειριστής 

Ένα Έμπιστο Πρόσωπο εντός της οργανωτικής δομής ενός Κέντρου 
Επεξεργασίας, Κέντρου Υπηρεσιών, Εταιρικού Πελάτη, το οποίο 
διενεργεί την διαδικασία αποδοχής καθώς και άλλες αρμοδιότητες 
μιας ΑΠ ή ΑΕ. 

Δικαιώματα Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας 

Δικαιώματα επί ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα: κάθε είδους 
δικαιώματος δημιουργού, εμπορικού μυστικού, εμπορικού σήματος, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. 



 

 

[72] 

 
 

 

Όρος Ορισμός 

Έκθεση σε Κίνδυνο 

Η παραβίαση (ή υποτιθέμενη παραβίαση) μιας πολιτικής ασφαλείας, 
κατά την οποία μπορεί να έχει συμβεί μη-εξουσιοδοτημένη 
αποκάλυψη, ή απώλεια του ελέγχου επί, διαβαθμισμένων 
πληροφοριών. Όσον αφορά τα ιδιωτικά κλειδιά, Έκθεση σε Κίνδυνο 
αποτελεί η απώλεια, κλοπή, αποκάλυψη, τροποποίηση, μη-
εξουσιοδοτημένη χρήση, ή κάθε άλλη έκθεση σε κίνδυνο της 
ασφάλειας του ιδιωτικού αυτού κλειδιού. 

Έκτακτος Έλεγχος/ Έρευνα 

Ο έλεγχος ή η έρευνα από την Symantec όταν η τελευταία έχει λόγο 
να πιστεύει ότι υπάρχει αδυναμία του νομικού προσώπου να 
ανταποκριθεί στα Πρότυπα του STN, ότι έχει συμβεί επεισόδιο ή 
Έκθεση σε Κίνδυνο σε σχέση με το νομικό πρόσωπο, ή ότι υφίσταται 
πραγματικός ή ενδεχόμενος κίνδυνος για την ασφάλεια του STN από 
αυτό το νομικό πρόσωπο. 

Έλεγχος Συμμόρφωσης  
Ο περιοδικός έλεγχος στον οποίο υποβάλλεται ένα Κέντρο 
Πιστοποίησης, Κέντρο Υπηρεσιών, ή Εταιρικός Πελάτης ώστε να 
προσδιοριστεί η συμμόρφωσή του με τα Πρότυπα του STN. 

Εμπιστευτικές/ Προσωπικές 
Πληροφορίες 

Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητο να παραμείνουν εμπιστευτικές 
και προσωπικές σύμφωνα με τον ΚΠ § 2.8.1. 

Έμπιστη Θέση 
Οι θέσεις εντός ενός νομικού προσώπου του STN οι οποίες πρέπει 
να κατέχονται από Έμπιστα Πρόσωπα. 

Έμπιστα Πρόσωπα 

Ένας υπάλληλος, εργολήπτης, ή σύμβουλος ενός νομικού 
προσώπου εντός του STN που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της 
αξιοπιστίας της υποδομής του νομικού προσώπου, των προϊόντων 
του, των υπηρεσιών του, των εγκαταστάσεών του, ή/και των 
πρακτικών του. 

Ενδιάμεση Αρχή 
Πιστοποίησης (Intermediate 
CA) 

Η Αρχή Πιστοποίησης της οποίας το Πιστοποιητικό βρίσκεται εντός 
της Αλυσίδας Πιστοποιητικών μεταξύ του Πιστοποιητικού της ΑΠ 
Βάσης (Root) και του Πιστοποιητικού της Αρχής Πιστοποίησης που 
εξέδωσε το Πιστοποιητικό Συνδρομητή τελικού χρήστη. 

Τρίτος Συμβαλλόμενος  
Ένα φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία που ενεργεί εξαρτώμενο από 
κάποιο πιστοποιητικό ή/και ηλεκτρονική υπογραφή. 

Κανονισμός Πιστοποίησης 
(ΚΠ) 

Ο προσδιορισμός των πρακτικών που εφαρμόζει η Symantec ή μια 
Συνδεδεμένη Εταιρεία για την έγκριση ή απόρριψη Αιτήσεων για 
Πιστοποιητικό καθώς και για την έκδοση, το χειρισμό, και την 
ανάκληση Πιστοποιητικών, και τις οποίες απαιτεί να εφαρμόζουν οι 
Εταιρικοί της Πελάτες. Στο περιεχόμενο του παρόντος ΚΠ, ο όρος 
"ΚΠ" παραπέμπει στο παρόν έγγραφο. 

Κατάσταση Ανακληθέντων 
Πιστοποιητικών (ΚΑΠ) 

Η περιοδική (ή έκτακτη) κατάσταση που εκδίδεται ηλεκτρονικά και 
είναι υπογεγραμμένη από μια ΑΠ, των Πιστοποιητικών που έχουν 
ανακληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης τους. Η κατάσταση γενικά 
αναφέρει το όνομα του εκδότη της ΚΑΠ, την ημερομηνία έκδοσης, 
την ημερομηνία της επόμενης προγραμματισμένης έκδοσης ΚΑΠ, 
τους αριθμούς σειράς των ανακληθέντων Πιστοποιητικών, καθώς και 
τους συγκεκριμένους χρόνους και λόγους ανάκλησής τους. 
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Κέντρο Πιστοποίησης 
(Processing Center) 

Μια εταιρεία (η Symantec, η ADACOM ή ορισμένες Συνδεδεμένες 
Εταιρίες) που δημιουργούν ασφαλείς εγκαταστάσεις για τη στέγαση, 
μεταξύ άλλων, των κρυπτογραφικών μονάδων που 
χρησιμοποιούνται για την έκδοση Πιστοποιητικών. Στα πλαίσια της 
Καταναλωτικής και της Δικτυακής επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας, τα Κέντρα Επεξεργασίας ενεργούν ως ΑΠ εντός του 
STN και εκτελούν όλες τις υπηρεσίες του κύκλου ζωής 
Πιστοποιητικών για την έκδοση, χειρισμό, ανάκληση, και ανανέωση 
Πιστοποιητικών. Στα πλαίσια της Επιχειρηματικής τους 
επαγγελματικής δραστηριότητας, τα Κέντρα Επεξεργασίας παρέχουν 
υπηρεσίες του κύκλου ζωής Πιστοποιητικών για λογαριασμό των 
Πελατών τους Managed PKI ή των Πελατών Managed PKI των 
Κέντρων Υπηρεσιών που είναι υφιστάμενα σε αυτά. 

Κέντρο Υπηρεσιών (Service 
Center) 

Μια Συνδεδεμένη Εταιρεία η οποία δεν διαθέτει μονάδες υπογραφής 
Πιστοποιητικών για το σκοπό της έκδοσης Πιστοποιητικών 
συγκεκριμένης Τάξης ή μορφής, αλλά αντίθετα βασίζεται σε ένα 
Κέντρο Πιστοποίησης την εκτέλεση της έκδοσης, διαχείρισης,  
ανάκλησης, και της ανανέωσης τέτοιων Πιστοποιητικών.  

Λειτουργική Περίοδος 

Το χρονικό διάστημα το οποίο ξεκινά την ημερομηνία και το χρόνο 
έκδοσης ενός Πιστοποιητικού (ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία και 
χρόνο εφόσον ορίζεται στο Πιστοποιητικό) και λήγει την ημερομηνία 
και το χρόνο λήξης ή πρόωρης ανάκλησης του Πιστοποιητικού. 

Μη- αποποίηση  (ή μη 
αποκύρηξη) 

Το χαρακτηριστικό μιας επικοινωνίας που παρέχει προστασία έναντι 
κάποιου που συμμετέχει στην επικοινωνία και ο οποίος αρνείται 
ψευδώς την προέλευσή της, ότι υποβλήθηκε, ή την επίδοσή της. Η 
άρνηση της προέλευσης περιλαμβάνει την άρνηση ότι η επικοινωνία 
προερχόταν από την ίδια πηγή με μια διαδοχική σειρά ενός ή 
περισσοτέρων προηγούμενων μηνυμάτων, ακόμα και όταν η 
ταυτότητα που σχετίζεται με τον αποστολέα είναι άγνωστη.  

Σημείωση: μόνο η απόφαση δικαστηρίου, οργάνου διαιτησίας, ή 
άλλου δικαστικού σώματος μπορεί να αποτρέψει τελικώς την 
αποκήρυξη. Για παράδειγμα, μια ηλεκτρονική υπογραφή που 
επαληθεύεται κατ’ αναφορά σε ένα Πιστοποιητικό του STN μπορεί να 
παρέχει απόδειξη για την υποστήριξη της απόφασης περί Μη- 
αμφισβήτησης από δικαστήριο, ενώ η ίδια δεν συνιστά από μόνη της 
Μη-αμφισβήτηση. 

Μη-Επαληθευμένα Στοιχεία 
Συνδρομητή  

Πληροφορίες που υποβάλλονται από έναν Αιτούντα Πιστοποιητικό 
προς μια ΑΠ ή ΑΕ και περιλαμβάνονται εντός του Πιστοποιητικού. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν έχουν επαληθευτεί από την ΑΠ ή την ΑΕ και 
γι αυτό η αρμόδια ΑΠ και ΑΕ δεν παρέχει καμία εγγύηση εκτός του 
ότι έχουν υποβληθεί από τον Αιτούντα Πιστοποιητικό. 

Πελάτης Μια εταιρεία που αποτελεί Εταιρικό Πελάτη. 

Πιστοποιητικό 

Ένα μήνυμα το οποίο, κατ’ ελάχιστο, δηλώνει ένα όνομα ή 
προσδιορίζει την ταυτότητα της ΑΠ, προσδιορίζει το Συνδρομητή, 
περιέχει το δημόσιο κλειδί του Συνδρομητή, προσδιορίζει τη 
Λειτουργική Περίοδο του, περιέχει τον αριθμό σειράς του, και είναι 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο από την ΑΠ. 
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Πιστοποιητικό Διαχειριστή 
Το Πιστοποιητικό που εκδίδεται προς έναν Διαχειριστή και το οποίο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την τέλεση 
αρμοδιοτήτων ΑΠ ή ΑΕ.  

Πιστοποιητικό Λιανικής 
Διάθεσης 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την ADACOM, που ενεργεί ως ΑΠ, 
προς φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες τα οποία υποβάλλουν ξεχωριστά 
αιτήσεις στο δικτυακό της κόμβο. 

Πρόσθετη Επιθεώρηση 
Διαχείρισης Κινδύνων 

Η επιθεώρηση ενός νομικού προσώπου από τη Symantec μετά από 
ελλιπή ή ιδιαίτερα ευρήματα κατά τον Έλεγχο Συμμόρφωσης του 
νομικού αυτού προσώπου ή ως μέρος της συνολικής διαδικασίας 
διαχείρισης κινδύνων κατά την άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας. 

Πρότυπα του STN 
Οι επαγγελματικές, νομικές, και τεχνικές προδιαγραφές για την 
έκδοση, το χειρισμό, την ανάκληση, την ανανέωση, και τη χρήση 
Πιστοποιητικών εντός του STN.  

Πρωτεύουσα Αρχή 
Πιστοποίησης (ΠΑΠ) 

Μια ΑΠ η οποία ενεργεί ως ΑΠ βάσης (Root) για συγκεκριμένες 
Τάξεις Πιστοποιητικών, και εκδίδει Πιστοποιητικά προς υφιστάμενες 
ΑΠ. 

Σύμβαση Τρίτου 
Συμβαλλόμενου 

Η σύμβαση που χρησιμοποιείται από μια ΑΠ και παραθέτει τους 
όρους και τις προϋποθέσεις βάση των οποίων ένα φυσικό πρόσωπο 
ή μια εταιρεία ενεργούν ως Τρίτοι Συμβαλλόμενοι. 

Σύμβαση Συνδρομητή 
Η σύμβαση που χρησιμοποιείται από μια ΑΠ ή μια ΑΕ και παραθέτει 
τους όρους και τις προϋποθέσεις βάση των οποίων ένα φυσικό 
πρόσωπο ή μια εταιρεία ενεργεί ως Συνδρομητής. 

Συμμετέχων στο STN  
Ένα φυσικό πρόσωπο ή μία εταιρεία που είναι ένα ή περισσότερα 
από τα ακόλουθα εντός του STN: Symantec, Συνδεδεμένη Εταιρεία, 
Πελάτης, Συνδρομητής, ή Τρίτος Συμβαλλόμενος. 

Συνδεδεμένη Εταιρεία 

Ένα Έμπιστο τρίτο πρόσωπο (όπως η ADACOM), το οποίο 
δραστηριοποιείται για παράδειγμα στον τομέα της τεχνολογίας, των 
τηλεπικοινωνιών, ή των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, το οποίο 
έχει συνάψει σύμβαση με τη Symantec προκειμένου να καταστεί 
κανάλι διανομής και παροχής υπηρεσιών του STN εντός 
συγκεκριμένης περιοχής. 

Συνδεδεμένο Φυσικό 
Πρόσωπο 

Το φυσικό πρόσωπο το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο νομικό 
πρόσωπο (i) ως στέλεχος, διευθυντής, υπάλληλος, συνέταιρος, 
εργολήπτης, εκπαιδευόμενος, ή άλλο πρόσωπο που ανήκει στο 
νομικό πρόσωπο, (ii) ως μέλος μιας επίσημης κοινότητας της 
Symantec, ή (iii) ως πρόσωπο συνδεόμενο με το νομικό πρόσωπο 
που έχει επαγγελματικά ή άλλα αρχεία τα οποία παρέχουν επαρκείς 
εγγυήσεις ως προς την ταυτότητα του προσώπου αυτού. 
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Συνδρομητής 

Στην περίπτωση ενός Πιστοποιητικού φυσικού προσώπου, το 
πρόσωπο που αποτελεί το Υποκείμενο, και στο οποίο έχει εκδοθεί, 
ένα Πιστοποιητικό. Στην περίπτωση εταιρικού Πιστοποιητικού, μια 
εταιρεία που έχει στην κατοχή της τον εξοπλισμό ή τη συσκευή που 
αποτελεί το Υποκείμενο, και στον οποίο έχει εκδοθεί, ένα 
Πιστοποιητικό. Ο Συνδρομητής δύναται να χρησιμοποιεί, και είναι 
εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί, το ιδιωτικό κλειδί που αντιστοιχεί 
στο δημόσιο κλειδί που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό.  

Συνθηματική Φράση 

Η μυστική φράση που επιλέγει ο Αιτών Πιστοποιητικό κατά την 
εγγραφή για ένα Πιστοποιητικό. Κατά την έκδοση του 
Πιστοποιητικού, ο Αιτών Πιστοποιητικό καθίσταται Συνδρομητής και 
η ΑΠ ή η ΑΕ μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη Συνθηματική Φράση 
για την ταυτοποίηση του Συνδρομητή όταν αυτός ζητά την ανάκληση 
ή ανανέωση του Πιστοποιητικού του. 

Τάξη 
Ένα συγκεκριμένο επίπεδο εγγυήσεων όπως ορίζεται στο CP. 
§ 1.1.1. Οι διακρίσεις συνοψίζονται στον ΚΠ § 1.1.1. 

Τελετή Παραγωγής 
Κλειδιών  

Μια διαδικασία δια της οποίας παράγεται το ζεύγος κλειδιών μιας ΑΠ 
ή μιας ΑΕ, το ιδιωτικό κλειδί της μεταφέρεται σε μια κρυπτογραφική 
μονάδα, παράγεται εφεδρικό αντίγραφο του ιδιωτικού της κλειδιού, 
ή/και πιστοποιείται το δημόσιό της κλειδί.  

Υποδομή Δημόσιου 
Κλειδιού (ΥΔΚ)/ Public Key 
Infrastructure (PKI)  

Η αρχιτεκτονική, η οργανωτική δομή, οι τεχνικές, οι κανονισμοί, και 
οι διαδικασίες που στο σύνολό τους υποστηρίζουν την εφαρμογή και 
λειτουργία κρυπτογραφικού συστήματος δημοσίου κλειδιού που 
βασίζεται σε Πιστοποιητικό. Η ΥΔΚ του STN αποτελείται από 
συστήματα που συνεργάζονται για την παροχή και εφαρμογή του 
STN.  

Υποκείμενο 

Ο κάτοχος ενός ιδιωτικού κλειδιού που αντιστοιχεί σε ένα δημόσιο 
κλειδί. Ο όρος "Υποκείμενο" μπορεί, στην περίπτωση εταιρικού 
Πιστοποιητικού, να αναφέρεται στον εξοπλισμό ή τη συσκευή η οποία 
διαθέτει ένα ιδιωτικό κλειδί. Στο Υποκείμενο αποδίδεται ένα 
αδιαμφισβήτητο όνομα, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το δημόσιο 
κλειδί που περιλαμβάνεται στο Πιστοποιητικό. 

Υποτομέας  
Το τμήμα του STN υπό τον έλεγχο ενός νομικού προσώπου καθώς 
και όλα τα νομικά πρόσωπα που είναι υφιστάμενα σε αυτό εντός της 
ιεραρχίας του STN.  

Χώρος Αποθήκευσης της 
ADACOM 

Η δικτυακά προσπελάσιμη βάση δεδομένων της ADACOM που 
περιέχει τα στοιχεία των Πιστοποιητικών καθώς και άλλες 
πληροφορίες σχετικές με το Δίκτυο Εμπιστοσύνης της Symantec 
(STN). 

 
 
 


