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Κανονισμός Πιστοποίησης   

Αναγνωρισμένων 

Πιστοποιητικών 

(ΚΠ-ΑΠ) της ANTAKOM 

A.E.™ 
 (ADACOΜ Qualified Certificates CA Certification Practice Statement) 

 

Σε Υποστήριξη των Υπηρεσιών Δημόσιας Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών 

της ANTAKOM A.E. 

 

 

Έκδοση 1.3 
 

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11 Φεβρουαρίου  2003 

Προτεινόμενη Ημερομηνία Ισχύος: 11 Φεβρουαρίου 2003 
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ANTAKOM A.E. 
 

ANTAKOM A.E., 

Λ.Συγγρου 190  Καλλιθέα , Αθήνα Τ.Κ. 176 71 ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ:(+30) 210 95 77 255 

 FAX:(+30) 210 95 77 430 

 

 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 

ΤΗΣ  ANTAKOM A.E. 
 

© 2003 ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε..Με επιφύλαξη παντός Δικαιώματος. 

 
Η ANTAKOM AE διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος 

Κανονισμού Πιστοποίησης και απαγορεύεται ρητά κάθε δημοσίευση ή αναπαραγωγή 

του συνόλου ή τμήματος του παρόντος καθώς και κάθε εκμετάλλευσή του εν γένει από 

οιονδήποτε τρίτο  χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ANTAKOM A.E. 

 

H ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ ευχαριστεί θερμά τη Δικηγόρο Αθηνών κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Αρ. 

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ για τη συμβολή της στη σύνταξη και τελική διαμόρφωση  του κειμένου 

του Κανονισμού Πιστοποίησης της ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ. 

 

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

παρόντος Κανονισμού Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικώντης  ANTAKOM 

A.E. και χωρίς την καταβολή δικαιωμάτων εφόσον (i) το ανωτέρω μήνυμα περί 
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πνευματικής ιδιοκτησίας και οι εισαγωγικές παράγραφοι αναγράφονται εμφανώς στην 

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

επακριβώς και προσδιορίζει την ANTAKOM A.E. ως δικαιούχο κάθε δικαιώματος 

πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζεται ή απορρέει από τον παρόντα Κανονισμό 

Πιστοποίησης. 

 

Οιοδήποτε αίτημα για κάθε άδεια αναπαραγωγής του παρόντος Κανονισμού 

Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών της  ANTAKOM A.E. (ΚΠ-ΑΠ) θα 

πρέπει να απευθύνεται προς τη ANTAKOM A.E., Λ.Συγγρού 190, ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Αθήνα , 

τ.κ. 176 71 ΕΛΛΑΣ ΤΗΛ: (+30) 210 95 77 255 FAX:(+30) 210 95 77 430 Υπ όψιν: 

Κανονισμοί και Εξωτερικές Σχέσεις .  Τηλ: (+30) 210 95 77 255 FAX:(+30) 210 95 77 430 

Κόμβος: practices@adacom.com. Σημείωση: Παραχωρείται από τη ANTAKOM Α.Ε 

άδεια χρήσης του παρόντα Κανονισμού Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων 

Πιστοποιητικών της ANTAKOM A.E. σε συνεργάτες του δικτύου της ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ 

προς χρήση του για την παροχή των υπηρεσιών ψηφιακών πιστοποιητικών. Τα 

ANTAKOM και ADACOM Qualified Certificates αποτελούν σήματα κατατεθέντα και 

σήματα υπηρεσιών της ANTAKOM A.E..  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
1.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

1.2 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΠ-ΑΠ 

1.3 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΠ-ΑΠ 

1.4 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

1.5 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

1.6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

2. ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ  ANTAKOM A.E. 
2.1 ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

2.1.1 Γενική Αναφορά στην Έκδοση και Χειρισμό Πιστοποιητικών 

2.1.2 Υπηρεσίες Ασφάλειας 

2.1.3 Διαχείριση Τομέα ΥΔΠ-ΑΠ 

2.2 ΤΑΞΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 

2.2.1 Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά (ADACOM Qualified Certificates) 

2.2.2 Πιστοποιητικά Τάξεως 3 (ΔΤΑΕ) 

2.3 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 

2.3.1 Επιβεβαίωση της Ταυτότητας του Συνδρομητή 

2.3.2 Προστασία Ιδιωτικού Κλειδιού του ΠΥΠ-ΑΠ 

2.3.3 Προστασία Ιδιωτικού Κλειδιού Συνδρομητή Πιστοποιητικού (και Αιτούντος) 

2.3.4 Λειτουργικοί Έλεγχοι 

2.4 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ 

2.4.1 Μηχανισμοί Επεκτάσεων  

2.4.2 Αναγνώριση και Κρισιμότητα των Ειδικών Επεκτάσεων 

2.4.3 Αλυσίδες Πιστοποιητικών (Certificate Chains) και Tύποι ΠΥΠ-ΑΠ 

2.4.4 Επεκτάσεις Πιστοποιητικού Συνδρομητή  

2.4.5 Επέκταση Οριζόμενη από τον ISO περί Βασικών Περιορισμών 
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2.4.6 Επέκταση Οριζόμενη από τον ISO περί Χρήσης Κλειδιού 

2.4.7 Επέκταση Οριζόμενη από τον ISO περί Πολιτικής Πιστοποιητικού 

2.4.8 Επαυξημένη Ονοματοθεσία και Επεκτάσεις της  ANTAKOM A.E. 

2.5 ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΥΔΚ ΤΗΣ ANTAKOM A.E. 

2.5.1 Δημόσιες Πρωτεύουσες Αρχές Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων 

Πιστοποιητικών(ΠΑΠ-ΑΠ (ROOT CA)) 

2.5.2 Αρχές Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών(ΑΠ-ΑΠ) 

2.5.3 Τοπικές Αρχές Εγγραφής (ΤΑΕ) και Διαχειριστές ΤΑΕ (ΔΤΑΕ)  

2.5.4 Αρχή Ονοματοθεσίας 

2.5.5 Χώρος Αποθήκευσης της  ANTAKOM A.E. 

2.5.6 Δημοσίευση από το Χώρο Αποθήκευσης της  ANTAKOM A.E. 

3. ΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
3.1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΎΠΑΡΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ / ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠ ΜΗ-ΑΝΗΚΟΥΣΑΣ 

ΣΤΗΝ  ANTAKOM A.E. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΠ-ΑΠ 

3.1.1 Εφαρμογή ΑΠ Μη-ανήκουσας στη  ANTAKOM A.E. 

3.1.2 Υποβολή στη  ANTAKOM A.E. της Αίτησης για ΑΠ Μη-ανήκουσα στη  

ANTAKOM A.E. 

3.1.3 Έγκριση για την Έναρξη Δραστηριοτήτων της ΑΠ 

3.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ  ANTAKOM A.E.ΝΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ 

3.3 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΠ-ΑΠ 

3.4 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 

3.5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

3.6 ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

3.7 ΣΗΜΑΝΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 

3.8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ 

3.9 ΈΛΕΓΧΟΣ 

3.10 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΡΟΟΠΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

3.11 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΥΠ-ΑΠ 

3.12 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

3.13 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

3.14 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
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3.14.1 Θέσεις Εμπιστοσύνης 

3.14.2 Έρευνα και Συμμόρφωση 

3.14.3 Απομάκρυνση Προσώπων από Θέσεις Εμπιστοσύνης 

3.15 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ  

3.15.1 Έγκριση Λογισμικού και Συσκευών Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

3.15.2 Προσωπικό σε Θέσεις Εμπιστοσύνης 

3.16 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΠΥΠ-ΑΠ 

3.17 ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ   

3.17.1 Προστασία Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

3.17.2 Δηλώσεις από τον ΠΥΠ-ΑΠ 

3.17.3 Αποδοχή των Απόρρητων Μεριδίων από τους Τηρητές Απόρρητων 

Μεριδίων 

3.17.4 Προστασία του Απόρρητου Μεριδίου 

3.17.5 Διαθεσιμότητα και Παράδοση των Απόρρητων Μεριδίων 

3.17.6 Τήρηση Μητρώου από τους Εκδότες και Τηρητές Απόρρητων Μεριδίων 

3.17.7 Ευθύνη του Τηρητή Απόρρητου Μεριδίου 

3.17.8 Αποζημίωση από τον Εκδότη Απόρρητων Μεριδίων 

3.18 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

3.19 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

3.19.1 Προδιαγραφές Ασφάλειας Επικοινωνίας 

3.19.2 Προδιαγραφές Ασφάλειας Εγκαταστάσεων 

3.20 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

3.21 ΛΗΞΗ ‘Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΥΠ-ΑΠ 

3.21.1 Προδιαγραφές πριν από τη Διακοπή 

3.21.2 Επανέκδοση Πιστοποιητικών από Διάδοχο ΠΥΠ-ΑΠ 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
4.1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΛΕΙΔΙΟΥ 

4.1.1 Αποκλειστικότητα του Κατόχου. Ελεγχόμενη Πρόσβαση στα Ιδιωτικά 

Κλειδιά 

4.1.2 Μη-Αποποίηση Ευθύνης για την προστασία των Ιδιωτικών Κλειδιών 

4.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ                                                          

 



 
COPYRIGHT ©2003  ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε. ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

 ΚΠ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε.ΈΚΔΟΣΗ 1.3 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  

11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003 
 
 

- VII - 

5. ΕΓΚΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
5.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 

5.1.1 Προσωπική Παράσταση 

5.2 ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΑΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ   

5.3 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

6. ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
6.1 ΕΝΕΡΓΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  

6.2 ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΓΙΑ ΈΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΥΠ-

ΑΠ 

6.3 ΆΡΝΗΣΗ ΈΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

6.4 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΥΠ-ΑΠ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΈΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

6.4.1 Δηλώσεις του ΠΥΠ-ΑΠ προς το Συνδρομητή  

6.4.2 Δηλώσεις του ΠΥΠ-ΑΠ προς Χρήστες 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τον Κανονισμό Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων 

Πιστοποιητικών της ANTAKOM A.E. (ΚΠ-ΑΠ) και περιγράφει τη δομή και τις 

διαδικασίες τις οποίες υιοθετεί. Καταλήγει με έναν πίνακα των ακρωνυμιών και των 

συντομογραφιών που χρησιμοποιούνται στον ΚΠ-ΑΠ.  

 

 

 

Ιστορικό που αφορά στα Ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τον 
ΠΥΠ-ΑΠ ή και την ANTAKOM Α.Ε.  

 

Για την πλήρη κατανόηση του παρόντος ΚΠ, ο αναγνώστης θα πρέπει να είναι γενικά 

εξοικειωμένος με τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές και τις ΥΔΚ. Σε αντίθετη περίπτωση, η 

ANTAKOM συνιστά στον αναγνώστη να ενημερωθεί περαιτέρω στη χρήση της 

κρυπτογράφησης δημόσιου κλειδιού και της υποδομής δημόσιου κλειδιού όπως 

εφαρμόζονται στο ΔΕ-V. Γενικές εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές πληροφορίες είναι 

διαθέσιμες από την ANTAKOM στη διεύθυνση http://www.adacom.com.  

 

Συμμόρφωση με τα Ισχύοντα Κριτήρια και το Θεσμικό Πλαίσιο για τις  
ηλεκτρονικές υπογραφές 

 

Οι κανονισμοί που προβλέπονται στον παρόντα ΚΠ έχουν σχεδιαστεί ώστε να 

καλύπτουν ή να υπερκαλύπτουν τις προϋποθέσεις των γενικά αποδεκτών κριτηρίων 

του Προγράμματος AICPA/CICA WebTrust περί Αρχών Πιστοποίησης, του Πλαισίου 

Κανονισμών και Πολιτικής ΥΔΚ ANS X9.79:2001 και άλλων κριτηρίων που σχετίζονται 

με τη λειτουργία των ΑΠ. 

 

Η δομή του παρόντος ΚΠ γενικά αντιστοιχεί στο Πλαίσιο Πολιτικής Πιστοποιητικών 

Υποδομής Δημόσιου Κλειδιού και Κανονισμών Πιστοποίησης X.509 για το Διαδίκτυο 

(Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices 

Framework), γνωστό και ως RFC 2527 της Ομάδας Δράσης Μηχανικής Διαδικτύου 

(Internet Engineering Task Force), ενός οργάνου καθορισμού κριτηρίων για το 

Διαδίκτυο. Το πλαίσιο RFC 2527 αποτελεί πλέον πρότυπο στη βιομηχανία ΥΔΚ. Ο 

http://www.adacom.com/
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παρών ΚΠ είναι σύμφωνος με το πλαίσιο RFC 2527 ώστε να καθιστά ευκολότερη την 

απεικόνιση της πολιτικής και τις συγκρίσεις, την αξιολόγηση, και την εσωτερική 

λειτουργία για τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν ή σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν τις 

υπηρεσίες της ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ . 

 

Επίσης, η υπηρεσία Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού που παρέχεται μέσω του Κέντρου 

Πιστοποίησης της ANTAKOM AE είναι σύμφωνη με την οδηγία ΕΕ 1999/93 περί 

ηλεκτρονικών υπογραφών καθώς και με το ΠΔ 150/01 το οποίο ορίζει ότι η ηλεκτρονική 

υπογραφή που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και που δημιουργείται από 

ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής, επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής, τόσο στο 

ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο. 

 

Η ANTAKOM έχει προσαρμόσει τον ΚΠ με τη δομή του RFC 2527 (με κάποιες 

διαφοροποιήσεις οι οποίες κρίθηκαν σκόπιμες και απαραίτητες εξαιτίας της 

πολυπλοκότητας της Υπηρεσίας Ψηφιακής Πιστοποίησης της ANTAKOM ΑΕ) και το 

θεσμικό πλαίσιο για αναγνωρισμένα πιστοποιητικά, προσφέροντας στους Παρόχους 

Υπηρεσιών Διαπίστευσης και στους πιστοποιημένους συνδρομητές της ένα σύνολο 

από state of the art υπηρεσίες οι οποίες εξασφαλίζουν την τήρηση όλων των 

προϋποθέσεων για την παροχή αναγνωρισμένων πιστοποιητικών και την δημιουργία 

ηλεκτρονικών υπογραφών.  

 

 

1.1 Περίληψη Κανονισμού 
 
Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών της  

ANTAKOM A.E. είναι βασισμένος στον Κανονισμό Πιστοποίησης της ANTAKOM 

(Έκδοση 1.2) καθώς και στην Ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο παρών 

Κανονισμός Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών της ANTAKOM A.Ε.  

αναφέρει τους κανονισμούς που εφαρμόζονται από τη ANTAKOM A.Ε., τους παρόχους 

υπηρεσιών πιστοποίησής της (ΠΥΠ-ΑΠ) και τους εξουσιοδοτημένους ΠΥΠ-ΑΠ, 

διαφορετικούς από τη  ANTAKOM A.E.,  που συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών 

δημόσιας Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών της  ANTAKOM A.E. κατά 

την έκδοση και το χειρισμό πιστοποιητικών και τη διατήρηση υποδομής δημόσιου 

κλειδιού (ΥΔΚ) βάσει πιστοποιητικού. Περιγράφει λεπτομερώς και διέπει τη διαδικασία 

πιστοποίησης, από την εγκατάσταση ΠΥΠ-ΑΠ, την έναρξη λειτουργίας του ΠΥΠ-ΑΠ και 



του χώρου αποθήκευσης, μέχρι την εγγραφή συνδρομητών. Ο ΚΠ-ΑΠ διέπει την 

έκδοση, το χειρισμό, τη χρήση, την αναστολή, την ανάκληση, και την ανανέωση 

πιστοποιητικών. Σκοπός του ΚΠ-ΑΠ είναι η νομική δέσμευση και η παροχή 

πληροφοριών προς όλους τους συμβαλλομένους που δημιουργούν, χρησιμοποιούν και 

εγκυροποιούν πιστοποιητικά στα πλαίσια των ΥΔΠ-ΑΠ. Ως τέτοιος, ο ΚΠ-ΑΠ 

διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διενέργεια ΥΔΠ-ΑΠ, όπως αναπαριστάται στο 

Διάγραμμα 1. 
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Πολιτική Ασφάλειας 
της  ADACOM A.E. 

Συχνά Υποβαλλόμενα 
Ερωτήματα  

Χώρος Αποθήκευσης 
της  ADACOM A.E. 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 1 – Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΠ-ΑΠ ΤΗΣ  ANTAKOM A.E. 
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Ο παρών ΚΠ-ΑΠ διέπει μόνο ένα μέρος του συνόλου των υπηρεσιών που 

προσφέρονται από τη ANTAKOM A.E. Άλλες υπηρεσίες της  ANTAKOM A.E. είναι 

πιθανόν να μην συμπεριλαμβάνονται στην ιεραρχία ΠΥΠ-ΑΠ. Οι ΥΔΠ-ΑΠ 



αναπόφευκτα θα εξελιχθούν ώστε να εξυπηρετήσουν άλλες δομές, ανταποκρινόμενες 

στις απαιτήσεις της αγοράς. Ο παρών ΚΠ-ΑΠ τροποποιείται περιοδικά ώστε να 

αντανακλά τις καινούριες υπηρεσίες και να βελτιώνει εν γένει την υποδομή των ΥΔΠ-

ΑΠ. Βλ. ΚΠ-ΑΠ § 12.11.2. 

 

1.2 Δομή του ΚΠ-ΑΠ 
Ο ΚΠ-ΑΠ υιοθετεί τη μέθοδο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αυτή του 

‘συνολικού κύκλου ζωής’ ή άλλως, ‘από αρχής μέχρι τέλους’, για την περιγραφή των 

διαδικασιών πιστοποίησης. Ξεκινά με την εγκατάσταση ΠΥΠ-ΑΠ και διαδικασιών 

έναρξης και στη συνέχεια καλύπτει γενικές λειτουργίες ΠΥΠ-ΑΠ, εγγραφή, χρήση 

πιστοποιητικών και αναστολή, ανάκληση και λήξη πιστοποιητικών. Τα πλεονεκτήματα 

της μεθόδου αυτής περιλαμβάνουν τη χρονολογική αναπαράσταση των γεγονότων και 

τη συμβατότητα με την αναμενόμενη διάρθρωση και υποδομή των διαδικασιών στο 

χώρο των επικεφαλής εταιρειών του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα.  

 

 

 Εγκατάσταση των 
Λειτουργιών ΥΔΠ της  

ADACOM A.E.  
[ΚΠ § 3] 
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Αίτηση για Πιστοποιητικό 
[ΚΠ § 4] 

Επικύρωση Αίτησης για 
Πιστοποιητικό [ΚΠ § 5] 
 

Έκδοση  
Πιστοποιητικού [ΚΠ §6] 

Αποδοχή Πιστοποιητικού 
από Συνδρομητές [ΚΠ § 7] 

Χρήση  του Πιστοποιητικού 
[ΚΠ § 8] 

Αναστολή και Ανάκληση 
Πιστοποιητικού [ΚΠ § 9] 

 

Λήξη & Ανανέωση 
Πιστοποιητικού  

[ΚΠ § 10] 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
ΤΗΣ  ANTAKOM   
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ΣΧΗΜΑ 2 – ΔΟΜΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΚΠ-ΑΠ 
 

 

 

1.3 Αναφορά στον ΚΠ-ΑΠ 
Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών αναφέρεται σε 

άλλα έγγραφα ως ο ‘ΚΠ-ΑΠ της ANTAKOM A.E. ή ο ‘Κανονισμός Πιστοποίησης 

Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών της ANTAKOM A.E.’. Εσωτερικά, αναφέρεται ως ο 

‘ΚΠ-ΑΠ’ ή ως ‘ΚΠ-ΑΠ § _’ και τα παραρτήματά του ως ‘Παράρτημα § 13._’. Ο ΚΠ-ΑΠ 

τροποποιείται  περιοδικά. Οι εκδόσεις του ΚΠ-ΑΠ υποδηλώνονται από τον αριθμό 

έκδοσης που ακολουθεί τον ‘ΚΠ-ΑΠ’ (π.χ. ‘έκδοση 1.2’ ή ‘ΚΠ-ΑΠ 1.2’). 

 

 

 

1.4 Δημοσίευση 
Ο παρών ΚΠ-ΑΠ δημοσιεύεται: 

(i) σε ηλεκτρονική μορφή εντός του χώρου αποθήκευσης της  ANTAKOM A.E. στη 

διεύθυνση https://www.adacom.com   

(ii) σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) από τη 

διεύθυνσηCPS-requests@adacom.com ,και  

(iii)    σε μορφή εγγράφου από την ANTAKOM A.E., Λ.Συγγρού 190 Καλλιθέα ΑΘΗΝΑ 

τ.κ. 176 71 ΕΛΛΑΣ ΤΗΛ:(+30) 210 95 77 255  FAX:(+301) 9001160, Υπ όψιν :Νομικό 

Τμήμα  

 

· Κάθε αναφερόμενος Δικτυακός κόμβος (World Wide Web URL) από την ΑDACOM 

A.E.  έχει στόχο την επίκληση του πρωτοκόλλου ασφαλείας HTTP (Hypertext 

Transfer Protocol – Πρωτόκολλο Μεταβίβασης Υπερκειμένου) εντός του SSL 

(Secure Sockets Layer – Επίπεδο Ασφαλών Συνδέσεων) για τη διευκόλυνση της 

ανάκτησης εγγράφου σε ‘ασφαλή μορφή’ (όταν χρησιμοποιείται φυλλομετρητής 

(browser) που υποστηρίζει SSL. Κάθε τέτοιο έγγραφο είναι επίσης διαθέσιμο και σε 

‘μη-ασφαλή μορφή’ αντικαθιστώντας το https:// με το http://. Η ασφαλής μορφή θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση στην επίσημη έκδοση όλων των εγγράφων 

που είναι προσπελάσιμα μέσω του Διαδικτύου και περιέχονται στο χώρο 

αποθήκευσης της ANTAKOM A.E..  

https://www.adacom.com/
mailto:CPS-requests@adacomcom,,%CE%BA%CE%B1%CE%B9
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1.5 Εξυπηρέτηση Πελατών, Εκπαίδευση, και Κατάρτιση 
‘Οπως προαναφέρθηκε, η μελέτη του παρόντος ΚΠ-ΑΠ προϋποθέτει ότι ο αναγνώστης 

είναι εν γένει εξοικειωμένος με τις ηλεκτρονικές υπογραφές, τις ΥΔΚ, και τις ΥΔΠ-ΑΠ 

της ANTAKOM A.E. Σε αντίθετη περίπτωση, προτείνουμε την κατάρτιση στη χρήση 

τεχνικών δημόσιου κλειδιού προτού ο αναγνώστης υποβάλλει αίτηση για 

πιστοποιητικό. Πληροφορίες εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι διαθέσιμες από τη  

ANTAKOM A.E. στη διεύθυνση https://www.adacom.com  και 

https://sec.adacom.com/repository/private . Πρόσθετη βοήθεια παρέχεται από τους 

εκπρόσωπους του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών της  ANTAKOM 

A.E.(customer_service@adacom.com). 

 

ΌΛΟΙ ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΥΔΠ-ΑΠ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ (Ι) 

ΕΧΟΥΝ ΔΕΧΘΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΠΡΟΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΤΙ (II) 

ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ, Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ, 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΥΔΚ, ΚΑΙ ΚΠ-ΑΠ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ANTAKOM A.E. 

 

https://www.adacom.com/
https://sec.adacom.com/repository/private
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1.6 Πίνακας Ακρωνυμιών και Συντομογραφιών 
 

FTP File Transfer Protocol – Πρωτόκολλο Μεταβίβασης Ηλεκτρονικού 

Αρχείου 

GMT Greenwich Mean Time – Μέση Ώρα Γκρήνουιτς  

HTTP Hypertext Transfer Protocol – Πρωτόκολλο Μεταβίβασης 

Υπερκειμένου 

HTTPS Hypertext Transfer Protocol with SSL – Πρωτόκολλο Μεταβίβασης 

Υπερκειμένου με SSL 

PIN Personal Ιdentification Νumber – προσωπικός αριθμός 

ενεργοποίησης 

RSA Κρυπτογραφικό σύστημα (βλ. ορισμούς) 

S/MIME Secure Multipurpose Internet Mail Extensions – Επεκτάσεις 

Ασφαλείας Διαδικτυακού Ταχυδρομείου Πολλαπλών Χρήσεων  

SSL Secure Sockets Layer – Επίπεδο Ασφαλών Συνδέσεων 

URL uniform resource locator – εντοπιστής ομοιογενών πόρων ή 

δικτυακός κόμβος 

WWW ή Web World Wide Web – Παγκόσμιο Δίκτυο 

X.509 το πρότυπο ITU-T για πιστοποιητικά και το αντίστοιχο πλαίσιο 

ταυτοποίησής τους 

ΑΗΣ Ασφαλής Ηλεκτρονική Συναλλαγή 

ΑΠ  Αρχή Πιστοποίησης 

ΑΥΠ Αίτημα Υπογραφής Πιστοποιητικού 

ΔΑ-A Διαδικασίες Ασφάλειας  ANTAKOM A.E. 

ΔΤΑΕ Διαχειριστής Τοπικής Αρχής Εγγραφής 

ΔΤΡ Δοκίμιο τροποποίησης (προς ένα πρότυπο ISO)  

ΚΑΠ Κατάσταση ανακληθέντων πιστοποιητικών 

ΚΚ Κοινό Κλειδί 
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ΚΠ-ΑΠ Κανονισμός Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών της  

ANTAKOM A.E. 

ΜΕΣΣ Μη-Επαληθευμένα Στοιχεία Συνδρομητή 

ΠΑΠ-ΑΠ (ROOT 

CA) 

Πρωτεύουσα Αρχή δημόσιας Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων 

Πιστοποιητικών ANTAKOM  

ΠΚΔΚ Πρότυπα Κρυπτογραφίας Δημόσιου Κλειδιού 

ΠΥΠ-ΑΠ Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων 

Πιστοποιητικώντης 

ΣΔΟ 

 

Σχετικό Διακριτικό Όνομα   

ΣΕΜ Συμφωνία Εμπιστων Μερών 

ΤΑΕ Τοπική Αρχή Εγγραφής 

ΥΔΚ Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού 

ΥΔΠ-ΑΠ Υπηρεσίες Δημόσιας Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων 

Πιστοποιητικών της ANTAKOM 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 
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2. ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ  ANTAKOM A.E. 
 

Το κεφάλαιο αυτό επεξηγεί την υποδομή στην οποία βασίζεται η παροχή των 

υπηρεσιών δημόσιας Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών της ANTAKOM 

A.E., καθώς επίσης τις επεκτάσεις των πιστοποιητικών, τη σήμανση του χρόνου και το 

χώρο αποθήκευσης της ANTAKOM A.E..  

 

2.1 Υποδομή Εμπιστευτικότητας 

Οι υπηρεσίες δημόσιας Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών της  

ANTAKOM A.E.(ΥΔΠ-ΑΠ) έχουν σχεδιαστεί για την υποστήριξη ασφαλούς 

ηλεκτρονικού εμπορίου και άλλων γενικών υπηρεσιών ασφάλειας προς ικανοποίηση 

των τεχνικών, επαγγελματικών και προσωπικών αναγκών των χρηστών για 

ηλεκτρονικές υπογραφές και άλλες υπηρεσίες ασφάλειας δικτύου. Για την επίτευξη των 

ανωτέρω, οι εγκεκριμένοι από τη  ANTAKOM A.E. πάροχοι υπηρεσιών Πιστοποίησης 

Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών (ΠΥΠ-ΑΠ – βλ. ορισμούς) λειτουργούν ως έμπιστα 

τρίτα πρόσωπα για την έκδοση, χειρισμό, αναστολή και ανάκληση πιστοποιητικών 

σύμφωνα με τις δημοσιευμένες πρακτικές. 

Προυπόθεση της παροχής Αναγνωρισμένων πιστοποιητικών θεωρείται η προηγούμενη 

έγκριση από την ΕΕΤΤ των υπηρεσιών της ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε. όπως και κάθε άλλου 

ΠΥΠ-ΑΠ μη –ανήκον στην ΑΝΤΑΚΟΜ καθώς επίσης και η συμμόρφωση με το ΠΔ 

150/2001 και ιδιαίτερα με τα παραρτήματα Ι και ΙΙ , τον 248/71 Κανονισμό Παροχής 

Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής της Εθνικής Επιτροπής 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) . 

Οι λειτουργίες χειρισμού και διαχείρισης των ΥΔΠ-ΑΠ της  ANTAKOM A.E. έχουν 

δημιουργηθεί για την εξυπηρέτηση ενός μεγάλου, δημόσιου και ευρέως κατανεμημένου 

κοινού χρηστών με υψηλές ανάγκες επικοινωνίας και ασφάλειας πληροφοριών. Για τη 

διαβεβαίωση των χρηστών ως προς την πλήρη ομοιογένεια των υπηρεσιών της 

ANTAKOM A.E. γίνεται μια γενική αναφορά των πρακτικών χειρισμού και διαχείρισης 

που εφαρμόζονται για την προστασία της ακεραιότητας των ΥΔΠ-ΑΠ της  ANTAKOM 

A.E. στον ΚΠ-ΑΠ. Ως αποτέλεσμα των πρακτικών αυτών, οι ΥΔΠ-ΑΠ της  ANTAKOM 

A.E. εξυπηρετούν ένα ευρύ και γεωγραφικά διασπαρμένο κοινό, ενισχύοντας την 

εμπιστοσύνη των χρηστών στις υπηρεσίες αυτές. Οι διάφορες ‘λογικές οντότητες’ του 

συστήματος εφαρμογής των ΥΔΠ-ΑΠ περιγράφονται στον ΚΠ-ΑΠ § 2.5. 
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Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται  από την ΑDACOM ή από ένα ΠΥΠ-ΑΠ, σύμφωνα με 

τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ είναι ‘λειτουργικά σύμφωνα’ και η χρήση τους επάλληλη με τα 

πιστοποιητικά που εκδίδει η ANTAKOM ή άλλος ΠΥΠ-ΑΠ εξουσιοδοτημένος από την 

ANTAKOM A.E. που έχει την άδεια να χρησιμοποιεί τα σήματα της ANTAKOM για να 

παρέχει τις υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτόν τον ΚΠ-ΑΠ. 

 

2.1.1 Γενική Αναφορά στην Έκδοση και Χειρισμό Πιστοποιητικών 
Ένας ΠΥΠ-ΑΠ ενεργεί ως έμπιστο τρίτο πρόσωπο για να διευκολύνει την επιβεβαίωση 

της σχέσης μεταξύ ενός δημόσιου κλειδιού και ενός συγκεκριμένου νομικού προσώπου 

(βλ. ορισμό για ‘ονοματοθεσία’). Η επιβεβαίωση αυτή ρητά δηλώνεται από ένα 

πιστοποιητικό — ένα μήνυμα το οποίο είναι υπογεγραμμένο ηλεκτρονικά και εκδίδεται 

από έναν ΠΥΠ-ΑΠ (βλ. ΚΠ-ΑΠ § 2.5). Ο υψηλού επιπέδου χειρισμός της διαδικασίας 

Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών αυτής περιλαμβάνει καταγραφή, 

ονοματοθεσία, κατάλληλη ταυτοποίηση του αιτούντος, έκδοση, ανάκληση, αναστολή 

και διαδικασίες ελέγχου. Η ονοματοθεσία μπορεί να λάβει χώρα, κατά κύριο λόγο, από 

τη  ANTAKOM A.E.  ή από άλλο πρόσωπο. Η ονοματοθεσία των συνδρομητών 

ακολουθεί μία διαδικασία καταγραφής διακριτή από αυτή που εφαρμόζεται για το 

χειρισμό πιστοποιητικών η οποία καθορίζει πότε τα πιστοποιητικά είναι έγκυρα και 

λειτουργικά.  

 

Συνεπεία μίας αίτησης για πιστοποιητικό, εκδίδεται πιστοποιητικό προς τον αιτούντα. Ο 

αιτών πιστοποιητικό θα πρέπει να εξετάσει το πιστοποιητικό, να αποφανθεί εάν είναι 

χαρακτηρισμένο ως αναγνωρισμένο  και, εφόσον ικανοποιηθεί, να αποδεχθεί το 

πιστοποιητικό μέσω της διαδικασίας καταγραφής πιστοποιητικού. Ο νέος 

πιστοποιημένος συνδρομητής συμφωνεί ρητά να δεσμεύεται από τη Σύμβαση 

Συνδρομητή και όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ.  

 

Ο χειρισμός πιστοποιητικών περιλαμβάνει επίσης την απενεργοποίηση των 

πιστοποιητικών και την απενεργοποίηση των αντίστοιχων ιδιωτικών κλειδιών, μέσω 

μιας διαδικασίας που περιλαμβάνει την ανάκληση και την αναστολή πιστοποιητικών. 

Πρόσθετες υπηρεσίες των ΠΥΠ-ΑΠ μπορεί να περιλαμβάνουν την κατάταξη, κατανομή, 

δημοσίευση, αποθήκευση και ανάκτηση πιστοποιητικών σύμφωνα με την ιδιαίτερη 

προοριζόμενη χρήση τους. 
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2.1.2 Υπηρεσίες Ασφάλειας 
Οι υπηρεσίες δημόσιας Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών της  

ANTAKOM A.E. υποστηρίζουν διάφορους μηχανισμούς ασφάλειας για την προστασία 

των επικοινωνιών και των πληροφοριών. Τα πιστοποιητικά από μόνα τους ωστόσο, 

δεν αποτελούν τέτοιο μηχανισμό. Αντιθέτως, οι ΥΔΠ-ΑΠ της  ANTAKOM A.E. 

παρέχουν το πλαίσιο εντός του οποίου οι υπηρεσίες ασφάλειας μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από άλλα επικοινωνούντα πρόσωπα. Το πλαίσιο αυτό χρησιμοποιεί 

ηλεκτρονικές υπογραφές και την επαλήθευσή τους για τη διευκόλυνση της προστασίας 

της επικοινωνίας καθώς και των συναλλαγών και της εν γένει εμπορικής 

δραστηριότητας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και με τη χρήση ανοικτών δικτύων 

δεδομένων και παρέχει το μέσο για να προσδιοριστεί κατά πόσον οι υπηρεσίες 

ασφάλειας παρέχουν πράγματι τις σκοπούμενες εγγυήσεις.  

 

Οι υπηρεσίες ασφάλειας των ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορεί να χρησιμοποιηθούν 

για την εξουδετέρωση των κινδύνων ασφάλειας σε περιβάλλον που καθορίζεται από το 

χρήστη. Οι χρήστες επιλέγουν μηχανισμούς ασφάλειας, τεχνολογία ασφάλειας, 

συμβάσεις υπηρεσιών ασφάλειας και ΥΔΠ-ΑΠ κατάλληλες για τα αναμενόμενα από το 

χρήστη επίπεδα κινδύνου, ώστε να διασφαλιστούν από  όποια πιθανή έκθεση σε 

κίνδυνο.  

 

Οι ΥΔΠ-ΑΠ της  ANTAKOM A.E.  χρησιμοποιούν το σύστημα δημόσιου κλειδιού RSA 

για όλους τους σκοπούς που σχετίζονται με την πιστοποίηση. Ωστόσο, η  ANTAKOM 

A.E.  στοχεύει στην υποστήριξη και άλλων προτύπων ηλεκτρονικής υπογραφής καθώς 

εμφανίζεται ζήτηση στην αγορά για εναλλακτικές λύσεις.  

 

2.1.3 Διαχείριση Τομέα ΥΔΠ-ΑΠ 
Η διαχείριση των ΥΔΠ-ΑΠ της  ANTAKOM A.E. γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε ορισμένες 

δραστηριότητες των ΥΔΠ-ΑΠ να μπορούν να λάβουν χώρα από πρόσωπα διαφορετικά 

από τη  ANTAKOM A.E.. Διατηρείται παράλληλα ομοιόμορφη ποιότητα υπηρεσιών, 

παρά τη λειτουργική και φυσική διασπορά της παροχής υπηρεσιών. Η αρχή στην 

οποία υπόκειται η διαχείριση τομέα στηρίζεται στην αυστηρή ανάθεση αρμοδιοτήτων. 

Για την επίτευξη αυτού, η  ANTAKOM A.E. στηρίζεται στη συμφωνία με 

αποκεντρωμένους, ελεγχόμενους ΠΥΠ-ΑΠ για την πραγματοποίηση ορισμένων 

δημοσιευμένων πρακτικών.  
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Κάθε ΠΥΠ-ΑΠ είναι εξουσιοδοτημένος από έναν ανώτερο ΠΥΠ-ΑΠ να παρέχει 

ορισμένες ΥΔΠ-ΑΠ με προδιαγεγραμμένο τρόπο. Κάθε ΠΥΠ-ΑΠ επίσης ενεργεί ως 

ΤΑΕ εκτός εάν αναθέσει σε άλλο πρόσωπο την ευθύνη αυτή. Ορισμένες από τις 

λειτουργίες αυτές αφορούν στη δημιουργία ΠΥΠ-ΑΠ, ενώ άλλες αφορούν στην 

εκτέλεση των εξουσιοδοτημένων διαδικασιών από έναν ΠΥΠ-ΑΠ μόλις ένας ανώτερος 

ΠΥΠ-ΑΠ δώσει την έγκριση. Για την ενίσχυση της ομοιογένειας των ΥΔΠ-ΑΠ, οι 

ανώτεροι ΠΥΠ-ΑΠ αναθέτουν συγκεκριμένα καθήκοντα. Οι τακτικές διαχείρισης της  

ANTAKOM A.E. διασφαλίζουν ότι αυτόνομα πρόσωπα συμφωνούν να εκτελούν 

διαδικασίες-πρακτικές, περιλαμβανομένης της έκδοσης και χειρισμού των 

πιστοποιητικών, με τρόπο ο οποίος θα διατηρεί τη ομοιογένεια των ΥΔΠ-ΑΠ της  

ANTAKOM A.E..  

 

2.2 Τάξεις Πιστοποιητικών 
Η  ANTAKOM A.E.  επί του παρόντος υποστηρίζει δύο διακριτές τάξεις πιστοποιητικών 

στα πλαίσια των ΥΔΠ της. Κάθε τάξη προβλέπει ένα καθορισμένο επίπεδο 

εμπιστοσύνης. Οι επόμενες παράγραφοι περιγράφουν κάθε τάξη πιστοποιητικών. 

Επίσης, περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στον Πίνακα 2 (Χαρακτηριστικά 

Πιστοποιητικών που Επηρεάζουν την Εμπιστοσύνη). 

 

ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΑΥΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 2 ΠΑΡΑΚΑΤΩ) ΑΝΤΑΝΑΚΛΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ‘Η ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. ΔΕΝ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ  ANTAKOM A.E. ‘Η 
ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΥΠ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ‘Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ. ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΝΘΟΥΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ.  
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2.2.1 Aναγνωρισμένα Πιστοποιητικά (ADACOM  Qualified Certificates) 
 
Περιγραφή: Τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά εκδίδονται προς : 

φυσικά πρόσωπα –  

Τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ADACOM Qualified Certificates παρέχουν 

σημαντικές εγγυήσεις για την ταυτότητα των φυσικών προσώπων συνδρομητών αφού 

απαιτούν την προσωπική (φυσική) τους παράσταση ενώπιον μίας ΤΑΕ ή εκπροσώπου 

της. Το ιδιωτικό κλειδί το οποίο αντιστοιχεί στο δημόσιο κλειδί του πιστοποιητικού στην 

προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να παραχθεί και να αποθηκευτεί σε ασφαλή διάταξη 

δημιουργίας υπογραφής σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το Παράρτημα ΙΙΙ του 

προεδρικού διατάγματος 150/2001. 

 
Για τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά εφαρμόζονται εξειδικευμένες διαδικασίες με την 

προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων ως προς την ταυτοποίηση των φυσικών 

προσώπων συνδρομητών.  
 

2.2.2 Πιστοποιητικά Τάξεως 3 (ΔΤΑΕ) 
 

· Ένας άλλος τύπος πιστοποιητικού φυσικού προσώπου είναι το ‘πιστοποιητικό 

ΔΤΑΕ Τάξης 3’. Εκδίδεται για τις εξουσιοδοτημένες χρήσεις ΔΤΑΕ και μόνο, 

αποκλειστικά προς ορισμένους εξουσιοδοτημένους Διαχειριστές ΤΑΕ (ΔΤΑΕ) οι 

οποίοι είναι υπάλληλοι ΤΑΕ, μη-ανήκουσες στη  ANTAKOM A.E.. Ο ΔΤΑΕ θα 

πρέπει να εξουσιοδοτηθεί νομίμως και εγγράφως από τη σχετική ΤΑΕ  ως 

προϋπόθεση για την έγκριση και έκδοση του πιστοποιητικού ΔΤΑΕ. Το ιδιωτικό 

κλειδί που αντιστοιχεί στο δημόσιο κλειδί που περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό 

ΔΤΑΕ Τάξης 3 θα πρέπει να παραχθεί και να αποθηκευτεί με αξιόπιστο τρόπο 

σύμφωνα με τις ισχύουσες πρακτικές αναφορικά με τις ασφαλείς  διατάξεις 

δημιουργίας υπογραφής (όπως smart cards).  

 

Επίπεδο διαβεβαιώσεων: Το επίπεδο διαβεβαιώσεων είναι παρόμοιο με αυτό των 

αναγνωρισμένων πιστοποιητικών.  
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2.3 Ιδιότητες Τάξεων Πιστοποιητικών 
Ο Πίνακας 2 παρακάτω περιγράφει ορισμένες ιδιότητες κάθε μίας από τις τάξεις 

πιστοποιητικών. Κάθε τίτλος του πίνακα περιγράφεται κατωτέρω.  

  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 

ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ  
ΠΥΠ-ΑΠ 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ 

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ‘Η 

ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΧΡΗΣΤΕΣ – ΒΛ. ΚΠ-ΑΠ § 

2.2 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ & 

§ 2.3.4 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  
ΚΑΙ  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  
ΤΑΞΗΣ 3 (ΔΤΑΕ)  

Ονοματεπώνυμο, 

ηλεκτρονική 

διεύθυνση (E-mail), 

και επί πλέον 

προσωπική 

παράσταση και 

έγγραφα 

ταυτοποίησης.  

ΠΑΠ-ΑΠ 

(ROOT CA) 

(ROOT CA) & 

ΑΠ: 

Αξιόπιστος 

ηλεκτρονικός 

εξοπλισμός 

Λογισμικό 

κρυπτογράφησης 

(προστατευόμενο 

με PIN) 

υποχρεωτικό. 

Επίσης ασφαλή 

διάταξη 

δημιουργίας 

υπογραφής όπως 

ορίζει το 

ΠΔ150/2001 . 

Ηλεκτρονικές τραπεζικές 

συναλλαγές, πρόσβαση 

εταιρικής βάσης 

δεδομένων, προσωπικές 

τραπεζικές συναλλαγές, 

συνδρομητικές δικτυακές 

υπηρεσίες, υπηρεσίες 

αρτιότητας περιεχομένου, 

κεντρικός υπολογιστής 

ηλεκτρονικού εμπορίου,. 

Ταυτοποίηση ΔΤΑΕ.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 
Συνοψίζοντας, μπορούμε να αναφέρουμε πως τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά της 

ANTAKOM ΑΕ χαρακτηρίζονται από τις  παρακάτω ιδιότητες : ταυτοποίηση φυσικού 

προσώπου (λχ. μέσω προσωπικής παράστασης), προστασία ιδιωτικού κλειδιού του 

ΠΥΠ-ΑΠ (και διαβεβαίωση κατάλληλης χρήσης), προστασία ιδιωτικού κλειδιού του 

αιτούντος πιστοποιητικό και του συνδρομητή και λειτουργικοί έλεγχοι.  

 

 

 

2.3.1 Επιβεβαίωση της Ταυτότητας του Συνδρομητή 
Αφορά στις διάφορες ενέργειες που πραγματοποιεί ο ΠΥΠ-ΑΠ για να επαληθεύσει την 

ταυτότητα των αιτούντων πιστοποιητικό και να επιβεβαιώσει τα στοιχεία που παρέχουν 

κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης. Η μορφή, ο σκοπός και η έκταση της 

επιβεβαίωσης εξαρτώνται από την τάξη του πιστοποιητικού, το είδος -νομική μορφή-

του αιτούντος- και άλλους παράγοντες. Οι συγκεκριμένες μέθοδοι επιβεβαίωσης και η 

αυστηρότητά τους εξαρτώνται από την τάξη του πιστοποιητικού. Η επιβεβαίωση 

περιγράφεται περαιτέρω στον ΚΠ-ΑΠ § 5.  
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2.3.2 Προστασία Ιδιωτικού Κλειδιού του ΠΥΠ-ΑΠ 
Το ιδιωτικό κλειδί κάθε ΠΥΠ-ΑΠ διασφαλίζεται έναντι έκθεσης σε κίνδυνο μέσω 

αξιόπιστων προϊόντων ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Βλ. ΚΠ-ΑΠ § 4.1 (Παραγωγή και 

Προστασία Κλειδιού). 

 
 
 
2.3.3 Προστασία Ιδιωτικού Κλειδιού Συνδρομητή Πιστοποιητικού (και Αιτούντος) 
 
 Το απόρρητο των ιδιωτικών κλειδιών των συνδρομητών πιστοποιητικών (και των 

αιτούντων) θα πρέπει να διαφυλαχθεί μέσω της χρήσης λογισμικού κρυπτογράφησης 

και ασφαλών διατάξεων δημιουργίας υπογραφής (όπως είναι οι έξυπνες κάρτες [smart 

cards] ΚΠ-ΑΠ. Βλ. ΚΠ-ΑΠ § 4.1 (Παραγωγή και Προστασία Κλειδιού) και το ‘Key 

Protection FAQ’ στη διεύθυνση https://sec.adacom.com/repository/PrivateKey_FAQ.  
 

 

ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΟΥΤΕ 

ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΟΥΤΕ ΔΙΑΚΡΑΤΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ‘Η 

ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ. ΕΠΙΣΗΣ, ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΟΥΝ ‘Η ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ‘Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ 

ΑΠΟ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ‘Η ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ. 

 

    
 

 

 

2.3.4  Λειτουργικοί Έλεγχο
Οι λειτουργικοί έλεγχοι αναφέρονται στους ελέγχους του οργανισμού, του τμήματος 

ανθρώπινου δυναμικού και άλλους διοικητικής φύσεως ελέγχους που εφαρμόζονται για 

κάθε τάξη πιστοποιητικού. Οι έλεγχοι αυτοί περιλαμβάνουν περιορισμούς ως προς το 

πρόσωπο που επιτρέπεται να αποκτήσει πιστοποιητικό, προδιαγραφές σχετικές με την 

κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού του ΠΥΠ-ΑΠ, πολιτική περί καθορισμού 

της κατανομής αρμοδιοτήτων εντός του ΠΥΠ-ΑΠ, προδιαγραφές έγγραφης 

https://sec.adacom.com/repository/PrivateKey_FAQ
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τεκμηρίωσης και προδιαγεγραμμένες διαδικασίες και ελέγχους. Πολλοί από τους 

έλεγχους αυτούς καθορίζονται στον ΚΠ-ΑΠ § 3 (Βάση Εφαρμογών Πιστοποίησης). 

 

2.4 Επεκτάσεις και Επαυξημένη Ονοματοθεσία 
 
2.4.1 Μηχανισμοί Επεκτάσεων  
Οι ΥΔΠ-ΑΠ επιτρέπουν τη χρήση πιστοποιητικών X.509 τύπου v3 τα οποία 

διακρίνονται από αυξημένη ικανότητα προσθήκης επεκτάσεων.  
Οι επεκτάσεις αυτές παρέχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης διαφόρων διοικητικών 

και διαχειριστικών ελέγχων που είναι χρήσιμοι για πιστοποίηση ευρείας κλίμακας με 

πολλαπλές χρήσεις. Ο αριθμός των επεκτάσεων και ο τύπος αυτών είναι σύμφωνος με 

το ΙSO / IEC 9594-8: 1995 για το Χ 501. 

Επιπλέον, ο παρών ΚΠ-ΑΠ επιτρέπει στους χρήστες τον καθορισμό πρόσθετων 

‘ιδιωτικών’ επεκτάσεων για σκοπούς ή τρόπους χρήσης που είναι ειδικοί προς το 

περιβάλλον των εφαρμογών τους. Οι ορισμοί των επεκτάσεων που προορίζονται για 

κάποια χρήση τους καθώς και οι κανονισμοί για το χειρισμό των πληροφοριών αυτών 

κατά την υποβολή αίτησης για πιστοποιητικό, την έγκριση και την έκδοση, καθορίζονται 

στις ΔΑΑ και στα διαθέσιμα στο κοινό έγγραφα από τις σχετικές αρχές πιστοποίησης.  

 

2.4.2 Αναγνώριση και Κρισιμότητα των Ειδικών Επεκτάσεων 
Ο λειτουργικός ρόλος κάθε επέκτασης υποδεικνύεται από μία συγκεκριμένη τιμή 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (Object Identifier)  (βλ. ορισμό για το X.509). 

Επιπλέον, για κάθε επέκταση σε ένα πιστοποιητικό καθορίζεται μία τιμή ‘κρισιμότητας’ 

αληθής / ψευδής (true / false). Η τιμή αυτή ορίζεται από τον ΠΥΠ-ΑΠ. Η τιμή αυτή θα 

πρέπει να είναι σύμφωνη με ορισμένους περιορισμούς που επιβάλλονται από το 

πρότυπο που  καθορίζει τις επεκτάσεις.  

 

Ο χαρακτηρισμός μιας ‘τιμής κρισιμότητας’ ως ‘αληθή’ (true) για μία συγκεκριμένη 

επέκταση απαιτεί όπως, το σύνολο των προσώπων που εγκυροποιούν το 

πιστοποιητικό, θεωρήσουν το πιστοποιητικό άκυρο εφόσον δεν γνωρίζουν το σκοπό 

και τις απαιτήσεις χειρισμού για οποιαδήποτε συγκεκριμένη επέκταση με τιμή 

κρισιμότητας ‘αληθής’ (true). Στην περίπτωση που η τιμή κρισιμότητας είναι ‘ψευδής’ 

(false), το σύνολο των προσώπων θα επεξεργαστούν την επέκταση σύμφωνα με τον 

εφαρμοστέο ορισμό κατά τη διαδικασία εγκυροποίησης, ειδάλλως θα αγνοήσουν την 

επέκταση.   
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2.4.3 ‘Αλυσίδες’ Πιστοποιητικών(Certificate Chains) και Τύποι ΠΥΠ-ΑΠ 
Οι ΥΔΠ-ΑΠ της  ANTAKOM A.E.  χρησιμοποιούν ‘αλυσίδες’ πιστοποιητικών. Κάθε 

ΠΥΠ-ΑΠ σε μία ‘αλυσίδα’ πιστοποιητικών της  ANTAKOM A.E. επιτελεί συγκεκριμένες 

διαδικασίες ανάλογα με τον καθορισμένο ρόλο του στην ΥΔΚ της  ANTAKOM A.E.  (βλ. 

ΚΠ-ΑΠ § 2.5). Υπάρχει ένας γενικής χρήσης ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει ένας 

ΠΥΠ-ΑΠ: αρχή εγγραφής βάσης ΠΥΠ-ΑΠ προς τους πιστοποιημένους συνδρομητές. 

Όταν ένας ΠΥΠ-ΑΠ είναι ο ίδιος αρχική βάση, το αυτο-υπογραφόμενο δημόσιο κλειδί 

του θα πρέπει να είναι σύμφωνο ως προς το σχήμα X.509 v3. Ένας ΠΥΠ-ΑΠ είναι εν 

δυνάμει αξιόπιστος (βάσει μηχανισμών εκτός φάσματος ταυτοποίησης) χωρίς 

προσφυγή σε περαιτέρω εγκυροποίηση κατά τη διάρκεια της επαλήθευσης 

ηλεκτρονικών υπογραφών (βλ. ΚΠ-ΑΠ § 8 – Χρήση των Πιστοποιητικών). Όταν 

εγγράφεται από μία αρχή εγγραφής βάσης, ωστόσο, το πιστοποιητικό του ΠΥΠ-ΑΠ 

μπορεί να περιλαμβάνει επεκτάσεις.  

 

 

 

2.4.4 Επεκτάσεις Πιστοποιητικού Συνδρομητή  
Οι ΠΥΠ-ΑΠ που εξυπηρετούν πιστοποιημένους συνδρομητές  μπορούν να εκδίδουν 

πιστοποιητικά που περιλαμβάνουν επεκτάσεις που ορίζονται τόσο από την 

Τροποποίηση 1 ως προς ISO/IEC 9594–8:1995 για το X.509 όσο και από οργανισμούς 

χορηγούς όπως είναι η Microsoft και η Netscape. Οι επεκτάσεις που ορίζονται από τον 

ISO και χρησιμοποιούνται για τις ΥΔΠ-ΑΠ της  ANTAKOM A.E., των οποίων το 

περιεχόμενο καθορίζεται από τον εφαρμοζόμενο ΠΥΠ-ΑΠ, περιορίζονται επί του 

παρόντος στις παρακάτω επεκτάσεις: 

· Βασικοί περιορισμοί,  

· Χρήση κλειδιού, και 

· Πολιτική πιστοποιητικού. 

 

Εν συντομία, η χρήση των επεκτάσεων αυτών ελέγχει τη διαδικασία έκδοσης και 

εγκυροποίησης πιστοποιητικών. Ο Πίνακας 3 περιγράφει ποιες επεκτάσεις 

αναγράφονται σε συγκεκριμένα πιστοποιητικά. 
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2.4.5 Επέκταση Οριζόμενη από τον ISO περί Βασικών Περιορισμών 
Η βασικών περιορισμών επέκταση εξυπηρετεί την οριοθέτηση του ρόλου και της θέσης 

που κατέχει ένας ΠΥΠ-ΑΠ ή το πιστοποιητικό συνδρομητή σε μία αλυσίδα 

πιστοποιητικών. Για παράδειγμα, τα πιστοποιητικά που εκδίδονται προς ΑΠ και 

υποκείμενες ΑΠ περιλαμβάνουν βασικού περιορισμού επέκταση που τα αναγνωρίζει 

ως πιστοποιητικά ΠΥΠ-ΑΠ. Τα πιστοποιητικά συνδρομητή περιλαμβάνουν επέκταση 

που εμποδίζει το πιστοποιητικό να είναι πιστοποιητικό ΠΥΠ-ΑΠ.  

 

2.4.6 Επέκταση Οριζόμενη από τον ISO Χρήσης Κλειδιού 
Η επέκταση χρήσης κλειδιού εξυπηρετεί τον περιορισμό των τεχνικών χρήσεων για τις 

οποίες ένα δημόσιο κλειδί το οποίο αναγράφεται σε ένα έγκυρο πιστοποιητικό μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια των ΥΔΠ-ΑΠ της ANTAKOM A.E.. Τα πιστοποιητικά 

ΠΥΠ-ΑΠ μπορεί να περιλαμβάνουν επέκταση χρήσης κλειδιού που περιορίζει το κλειδί 

στην υπογραφή πιστοποιητικών, τις καταστάσεις ανακληθέντων πιστοποιητικών και 

άλλα δεδομένα.  

 

2.4.7 Επέκταση Οριζόμενη από τον ISO Πολιτικής Πιστοποιητικού 
Η επέκταση πολιτικής πιστοποιητικού περιορίζει ένα πιστοποιητικό στις ενέργειες που 

απαιτούνται από (ή υποδεικνύονται για) τους χρήστες. Η επέκταση πολιτικής του 

πιστοποιητικού, όπως εφαρμόζεται στις ΥΔΠ-ΑΠ, κατευθύνει τους χρήστες του στον 

παρόντα ΚΠ-ΑΠ και προδιαγράφει τις κατάλληλες χρήσεις του (βλ. ΚΠ-ΑΠ § 2.4.8.1). 

 

2.4.8 Επαυξημένη Ονοματοθεσία και Επεκτάσεις της  ANTAKOM A.E.   
Η πλειοψηφία των πιστοποιητικών συνδρομητή, , περιλαμβάνουν ένα πρόσθετο πεδίο 

‘Οργαγνωτικής Μονάδας  (Organizational Unit)’ — μια ιδιότητα X.520 — το οποίο 

περιλαμβάνει σύντομη δήλωση σχετικά με την ευθύνη και ενσωματώνει κατά 

παραπομπή τον πλήρη ΚΠ-ΑΠ, όπως ‘OU = Terms of use at    

https://sec.adacom.com/rpa-qc (c)03 “ (αυτό παραπέμπει στον κύριο δικτυακό κόμβο  

της Σύμβασης Χρήστη (Relying Party), δηλώνει περιορισμό ευθύνης και περιλαμβάνει 

δήλωση προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων δικαιωμάτων). 

Τα ίδια ή ανάλογα στοιχεία μπορεί να αναγράφονται στις οριζόμενες από την αίτηση 

επεκτάσεις X.509 v3 προς εμφάνιση στους χρήστες με ‘τοπικά’ (μη-ελεγχόμενα από 

πωλητή της  ANTAKOM A.E.) μέσα. Σημείωση: το περιεχόμενο αυτού του πεδίου 

Οργανωτικής Μονάδας είναι συντετμημένο λόγω του περιορισμού του X.509 στα 64 
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bytes. Η χρήση αυτή του πεδίου Οργανωτικής Μονάδας θα διακοπεί όταν η λειτουργική 

και συνεπής χρήση των επεκτάσεων X.509 v3 εφαρμοστεί παντού. 

Όταν το λογισμικό ή ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός επαλήθευσης της ηλεκτρονικής 

υπογραφής (συνολικά, το ‘λογισμικό επαλήθευσης’) διευκολύνει την αποδοχή και 

χρήση επεκτάσεων πιστοποιητικών τύπου v3, το λογισμικό επαλήθευσης θα εμφανίζει 

τόσο παραπομπή στον ΣΕΜ όσο και μία ομάδα επεκτάσεων που περιγράφουν 

σημαντικά τμήματά του. Στην περίπτωση που το λογισμικό επαλήθευσης υποστηρίζει 

μόνο περιορισμένες ή ιδιωτικά καθοριζόμενες επεκτάσεις v3, το λογισμικό 

επαλήθευσης μπορεί τότε να κάνει χρήση των οριζόμενων από την αίτηση επεκτάσεων 

αυτών, όπως είναι απαραίτητο, για να αποκαλύψει αντίστοιχα ορισμένες κρίσιμες  

παραγράφους του κανονισμού. 

 

Το Σχήμα 3 απεικονίζει πώς η  ANTAKOM A.E.  έχει εφαρμόσει την τακτική αυτή στα 

πλαίσια των αναγνωρισμένων πιστοποιητικών τύπου v3 που παρέχει. Τα βασικά 

στοιχεία του σχήματος επεξηγούνται παρακάτω. 

 

2.4.8.1 Ενσωμάτωση με Αναφορά  
Οι επεκτάσεις και η επαυξημένη ονοματοθεσία είτε εκφράζονται πλήρως πάνω σε ένα  

πιστοποιητικό είτε εκφράζονται τουλάχιστο μερικά πάνω σε ένα πιστοποιητικό με το 

υπόλοιπο εκφραζόμενο σε εξωτερικό έγγραφο που ενσωματώνεται με αναφορά στο 

πιστοποιητικό (βλ. ορισμό του ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ). 

 

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο επαυξημένο πεδίο Οργανωτικής Δομής 

εμφανίζονται επίσης και στην επέκταση πολιτική Πιστοποιητικού, εφόσον αυτή 

υπάρχει σε ένα πιστοποιητικό. Ο παρών ΚΠ-ΑΠ αποτελεί ‘πολιτική πιστοποιητικού’ 

όπως ορίζεται από την Τροποποίηση 1 ως προς ISO/IEC 9594–8:1995 για το X.509. Η   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ X.509 ΤΥΠΟΥ V3 
 

• Έκδοση, Version (3) 
• Αριθμός σειράς (κωδικός ταυτοποίησης 

του πιστοποιητικού) 
• Αλγοριθμική ταυτότητα υπογραφής  
• Χώρα Εκδότη 
• Όνομα εκδότη 
• Ένδειξη έναρξης περιόδου ισχύος  
• Ένδειξη τέλους περιόδου ισχύος 
• Όνομα υποκειμένου (υπογραφόμενου) 
• Πληροφορίες δημόσιου κλειδιού 

υποκειμένου 
• Μοναδικός αναγνωριστής εκδότη(issuer 

unique identifier) 
• Μοναδικός αναγνωριστής υποκειμένου 

(subject unique identifier) 
 
Βασικές Επεκτάσεις 
Πολιτική ‘Αποδεκτού’ Πιστοποιητικού 

• Δικτυακός χώρος του ΚΠ-AΠ (CPS 
URL) 

• Αναφορά στους κανονισμούς (Practices 
reference)  

• Αναφορικά με τα αναγνωρισμένα 
πιστοποιητικά των συνδρομητών  

• Συμπεριλαμβάνεται το  
• qcp-public-with-sscd - 0.4.0.1456.1.1  
• (το οποίο επισημαίνει πως το 

πιστοποιητικό του συνδρομητή έχει 
δημιουργηθεί σε ασφαλή διάταξη 
δημιουργίας υπογραφής) και το  

• QC statement 0.4.0.1862.1.1   
• το οποίο δηλώνει πως είναι 

αναγνωρισμένο 
• Ταυτότητα μηνυμάτων (NoticeID) 

 
Άλλες επεκτάσεις, που περιλαμβάνουν 
Επεκτάσεις που ορίζονται από την αίτηση 
 
Επεκτάσεις X.509  
 

• Ειδικό χαρακτηριστικό που δύναται να 
χρησιμοποιηθεί από τον συνδρομητή  

• Όπως τυχόν περιορισμοί στο πεδίο χρήσης 
του πιστοποιητικού 

• Και τυχόν περιορισμοί στο ύψος των 
συναλλαγών.  

Χώρος Αποθήκευσης 
της  ADACOM A.E.  

· ΚΠ 
· ΚΑΠ 
· Ψηφιακά 
Πιστοποιητικά 

· ‘Λευκές Σελίδες’ 

Σημαντικά 
Αποσπάσματα ΚΠ 

‘Προειδοποίηση!’ 
Interface Χρήστη 

 
Π.χ. Πρωτόκολλο SSL 

Netscape 

Κανονισμοί χειρισμού 
κλειδιών 

Χειρισμός τομέα 
ασφάλειας 
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ΣΧΗΜΑ 3 – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 



 
COPYRIGHT ©2003   ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε.  ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

 ΚΠ AΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ  ADACOM Α.Ε.ΈΚΔΟΣΗ 1.3   
                                                 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2003 
  

- 21 - 

 

Η ANTAKOM A.E., ενεργώντας ως αρχή καθορισμού πολιτικής, έχει προσδώσει στον 

ΚΠ-ΑΠ τιμή προσδιοριστή αντικειμένου η οποία εμφανίζεται στην επέκταση πολιτική 
Πιστοποιητικού. Ο καθορισμός αυτής της ‘πολιτικής πιστοποιητικού’ απαιτεί τη χρήση 

περιγραφέα πολιτικής τον οποίο έχει καθορίσει η ANTAKOM A.E.  και περιλαμβάνει 

τιμές κατευθυντήρων, προειδοποιήσεις, περιορισμό εγγυήσεων και αποποίηση 

ευθύνης όπως περιγράφεται κατωτέρω. 

 

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ (DN) 
Τα διακριτικά ονόματα (Distinguished Names –‘DN’) που περιέχονται στα πεδία του 

‘’Εκδότη - Issuer’’ και του ‘Θέματος - Subject’ του υποκειμένου πιστοποίησης στα 

πλαίσια  των ΥΔΠ της ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε.  ακολουθούν το πρότυπο [Χ.501 , Distinguise 

Name].  

 

Τα περιεχόµενo των παραπάνω πεδίων αναγράφονται µε λατινικούς χαρακτήρες 

σύμφωνα με το πρότυπο [ΕΛΟΤ 743] , είτε µε πιστή μετάφρασή τους στα Αγγλικά .  

Παρακάτω περιγράφεται το διακριτικό όνομα του εκδότη κάποιου αναγνωρισμένου 

πιστοποιητικού της ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε.. 

 
 

Υποπεδίο Περιγραφή Περιεχόμενο 

C= Χώρα 

(Country) 
       GR     

                 

O=  Οργανισµός 

(Organization)  
 ADACOM S.A.   

CN= Kοινό Όνομα 

(Common Name) 

ADACOM 

Qualified 

Certificates CA 

 
 

 

2.4.8.2 Κατευθυντήρες (Pointers) προς τον ΚΠ-ΑΠ 

Χρησιμοποιούνται τόσο κατευθυντήρες(pointers) ηλεκτρονικού υπολογιστή (που 

χρησιμοποιούν URL ή άλλους προσδιοριστές και μηχανισμούς) όσο και αγγλόφωνο 
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(αναγνώσιμο από ανθρώπους) κείμενο ή κατευθυντήρες (pointers) έτσι ώστε οι 

χρήστες πιστοποιητικών να μπορούν εύκολα να εντοπίσουν και να προσπελάσουν τον 

ΚΠ-ΑΠ και άλλες σχετικές πληροφορίες.  

 

2.4.8.3 Προειδοποιήσεις, Περιορισμοί Ευθύνης, και Αποποιήσεις Εγγυήσεων 
Κάθε πιστοποιητικό περιλαμβάνει μία σύντομη δήλωση που περιγράφει τον 

περιορισμό εγγυήσεων και αποποίηση, εξαιρέσεις και ανώτατα όρια ευθύνης της 

ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ, με κατευθυντήρα (pointer) προς το πλήρες κείμενο των 

προειδοποιήσεων, περιορισμών και αποποιήσεων αυτών εντός του ΚΠ-ΑΠ. 

Εναλλακτικά, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να εμφανίζονται μέσω συστήματος 

ανάγνωσης πιστοποιητικού, πιθανά ακολουθώντας έναν δεσμό υπερκειμένου προς ένα 

μήνυμα προσπελάσιμο από τους χρήστες ή τα ηλεκτρονικά μέσα, αντί να 

ενσωματώνονται στο πιστοποιητικό. 

 

Οι μέθοδοι μετάδοσης πληροφοριών  έχουν ως ακολούθως: ιδιότητα επαυξημένης 

ονοματοθεσίας οργανωτικής δομής, καθιερωμένος περιγραφέας της  ANTAKOM A.E.  

για την καταχωρημένη από τη  ANTAKOM A.E.  πολιτική πιστοποιητικού 

(χρησιμοποιώντας βασική επέκταση v3), και καταχωρημένες επεκτάσεις άλλων 

πωλητών (όπως είναι η επέκταση ‘Comment’ (Σχόλιο) που είναι καταχωρημένη από τη 

Netscape).  

 

Μια ιδιότητα ‘επαυξημένης’ οργανωτικής δομής περιλαμβάνει την αλφαριθμητική 

συστοιχία ‘OU Οροι Χρήσεις στο  https://sec.adacom.com/rpa-qc (c)03”, ή παρόμοια 

αλφαριθμητική συστοιχία.  

 

Ο Πίνακας 3 περιγράφει το τυπικό περιεχόμενο των επεκτάσεων πιστοποιητικού και 

τους τύπους των περιγραφέων που καθορίζονται για τον προσδιοριστή της πολιτικής 

πιστοποιητικού του ΚΠ-ΑΠ της  ANTAKOM A.E..  
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Όνομα πεδίου Υποχρεωτικό Περιεχόμενο Παρατηρήσεις 

Έκδοση  
Version 

ΝΑΙ ‘V3’ 

‘V3’ ή ‘έκδοση 3’ αναφέρεται στην 
έκδοση του προτύπου ‘X509’ 
πιστοποιητικών και υποστηρίζει 
εκτεταμένα πεδία.  

Σειριακός Αριθμός   
Serial Number 

ΝΑΙ ‘Αλφαριθμητικός 
αριθμός’ 

Μοναδικός αριθμός του εκδιδόμενου 
πιστοποιητικού, ο οποίος καθορίζεται 
από τον συγκεκριμένο εκδότη 
πιστοποιητικών με σκοπό την 
διάκριση του πιστοποιητικού. 

Αλγόριθμος Υπογραφής 
Signature Algorithm 

ΝΑΙ ‘Προσδιοριστικό 
του Αλγόριθμου’ 

Ο Αλγόριθμος Υπογραφής αναφέρεται 
στον αλγόριθμο κατακερματισμού 
(Hashing) 

Εκδότης 
Issuer 

ΝΑΙ 

Διακεκριμένο 
όνομα 
(Distinguished 
Name) τύπου 
‘X501’ για τον 
εκδότη 

Το όνομα του εκδότη του 
πιστοποιητικού.  Το συγκεκριμένο 
πεδίο αναλύεται σε υπο-πεδία , όπως 
προσδιορίζονται στην  παρ. 2.4.8.1 

Ισχύει από 
Valid From 

ΝΑΙ ‘Ημερομηνία’ Καταγραφή της ημερομηνίας έκδοσης 
του πιστοποιητικού. 

Ισχύει εώς 
Valid To 

ΝΑΙ ‘Ημερομηνία’ Καταγραφή της ημερομηνίας λήξης 
ισχύος του πιστοποιητικού. 

Υποκείμενο (Θέμα) 
Subject 

ΝΑΙ 

Διακεκριμένο 
όνομα 
(Distinguished 
Name) τύπου 
‘X501’ για το 
υποκείμενο-
θέμα 

Το όνομα του υποκείμενου-θέματος 
του πιστοποιητικού (κάτοχος του 
πιστοποιημένου δημοσίου κλειδιού).  
Το συγκεκριμένο πεδίο αναλύεται σε 
υπο-πεδία , όπως προσδιορίζονται 
στην  παρ. 2.4.8.1 

Δημόσιο Κλειδί 
Public Key 

ΝΑΙ 

‘Δεκαεξαδικός 
αριθμός 1024 ή 
και παραπάνω 
bit’ 

Το ‘Δημόσιο Κλειδί’ του υποκείμενου-
θέματος. 

Βασικοί Περιορισμοί 
Basic Constraints 

Προαιρετικό 
Καταγραφή 
πιθανών 
περιορισμών 

Στο πεδίο αυτό γίνεται καταγραφή των 
πιθανών περιορισμών που διέπουν το 
πιστοποιητικό (π.χ. περιορισμός του 
Path length). 

Χρήσεις Κλειδιού 
Key Usage 

ΝΑΙ 

Καταγραφή των 
επιτρεπόμενων 
χρήσεων του 
πιστοποιημένου 
κλειδιού 

Στο συγκεκριμένο πεδίο 
καταγράφονται οι επιτρεπόμενες 
χρήσεις του πιστοποιημένου κλειδιού, 
όπως αυτές ορίζονται από την 
πολιτική χρήσης του (π.χ. υπογραφή, 
κρυπτογράφηση, κλπ.). 

Σημεία Διανομής Κ.Α.Π. 

(Κατάλογος Ανακληθέντων 

Πιστοποιητικών) 
CRL Distribution Points 

ΝΑΙ 

Αναφορά των 
σημείων 
Διανομής 
Κ.Α.Π. με την 
μορφή  
‘Distribution 
Point Name: 
    Full Name: 
           URL=’ 

Εδώ γίνεται η καταγραφή των σημείων 
διανομής της ‘Λίστας Ανακληθέντων 
Πιστοποιητικών’ με την μορφή URL 
διεύθυνσης. 
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Πολιτικές Πιστοποιητικού 
Certificate Policies 

ΝΑΙ 

Σημείο 
ευρέσεως 
Πολιτικών 
Πιστοποιητικού  

Υπόδειξη σημείου ευρέσεως του 
προσδιορισμού των Πολιτικών που 
διέπουν το πιστοποιητικό με την 
μορφή URL διεύθυνσης.  
Ιδιαίτερα για τα αναγνωρισμένα 
πιστοποιημένα περιλαμβάνεται 
το 
Policy Identifier 0.4.0.1862.1.1   
καθώς και το  
qcp-public-with-sscd - 
0.4.0.1456.1.1  στο 
πιστοποιητικό του χρήστη  
το οποίο ορίζει πως το 
πιστοποιητικό έχει παραχθεί σε 
ασφαλή διάταξη δημιουργίας 
υπογραφής. 
 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ  ANTAKOM A.E. 
 
Εναλλακτικά, ένα πιστοποιητικό περιλαμβάνει, σε περιγραφέα πολιτικής 

πιστοποιητικού Μηνύματος Χρήστη, αναφορά στο παρακάτω κείμενο το οποίο 

αναγράφεται σε ορισμένα προϊόντα: 

 

‘…Το παρόν πιστοποιητικό ενσωματώνει τον Κανονισμό Πιστοποίησης 
Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών (ΚΠ-ΑΠ) της  ANTAKOM A.E. ΜΕ 

ΑΝΑΦΟΡΑ. Η χρήση του παρόντος πιστοποιητικού διέπεται από τον ΚΠ-
ΑΠ…’  
 
‘… Ο ΚΠ-ΑΠ είναι διαθέσιμος στον χώρο αποθήκευσης της  ANTAKOM A.E.  
στη διεύθυνση https://sec.adacom.com/repository/private/CPS και, μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από τη διεύθυνση  
CPS-requests@adacom.com, ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση  ANTAKOM 
A.E.  Λ.Συγγρού 190 Καλλιθέα ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 176 71 ΕΛΛΑΣ ΤΗΛ:(+30) 210 95 

77 255  FAX:(+30) 210 95 77 430  Υπ όψιν  :Υπηρεσίες Πιστοποίησης…’ 

‘… Ο ΚΠ-ΑΠ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗΣ Ή 
ΑΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ. Ο ΚΠ-ΑΠ ΕΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ.  
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΟΝ ΚΠ-ΑΠ…’.  
 
 

https://sec.adacom.com/repository/private/CPS
mailto:CPS-requests@verisign%20.comadacom.com
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2.5 Ιεραρχία ΥΔΚ της  ANTAKOM A.E. 
Οι υπηρεσίες δημόσιας Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών της  

ANTAKOM A.E.  εφαρμόζονται στα πλαίσια μίας ιεραρχίας νομικών προσώπων ΥΔΚ 

που αποτελείται από τους παρακάτω ΠΥΠ-ΑΠ: 

·  δημόσια πρωτεύουσα αρχή Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών 

της ΑDACOM (ΠΑΠ-ΑΠ -(ROOT CA)), 

· ΑΠ Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών της  ANTAKOM A.E.  και 

· άλλες ΑΠ (περιλαμβανομένων υφισταμένων ΑΠ) εξουσιοδοτημένες από τη  

ANTAKOM A.E. ή από έναν εξουσιοδοτημένο ΠΥΠ-ΑΠ να λειτουργούν στα 

πλαίσια των ΥΔΠ-ΑΠ της  ANTAKOM A.E., σύμφωνα με τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ. 

 

Εντός της ιεραρχίας νομικών προσώπων ΥΔΚ, οι ΠΥΠ-ΑΠ είναι αλληλοσχετιζόμενοι 

μέσω της σχέσης ‘θέσει υφιστάμενος’, η οποία υποδηλώνει ότι ένας ΠΥΠ-ΑΠ ενεργεί εξ 

ονόματος κάποιου άλλου. Ένας υπερκείμενος ΠΥΠ-ΑΠ θα εκδίδει πιστοποιητικά ΠΥΠ-

ΑΠ χρησιμοποιώντας πρόσθετες διαδικασίες πιστοποίησης ενός ‘θέσει υφισταμένου’ 

ΠΥΠ-ΑΠ). 

 

Επιπλέον, οι ΠΥΠ-ΑΠ μπορούν να αναθέτουν ορισμένες ενέργειες εγγραφής σε μία ή 

περισσότερες ΤΑΕ. Η ΥΔΚ της  ANTAKOM A.E.  περιλαμβάνει επίσης την αρχή 

ονοματοθεσίας της  ANTAKOM A.E.  και το χώρο αποθήκευσης της  ANTAKOM A.E.. 

Το Σχήμα 4 παρουσιάζει συνοπτικά την ΥΔΚ της  ANTAKOM A.E.. (Οι ΤΑΕ δεν 

περιλαμβάνονται στο Σχήμα 4, για απλοποίηση του σχήματος). 

 

Σημείωση: Το Σχήμα 4 δεν περιλαμβάνει κατ’ ανάγκη όλους τους παρόχους υπηρεσιών 

Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών και τα άλλα νομικά πρόσωπα εντός της 

ιεραρχίας. (Η δομής της ιεραρχίας, θα είναι σύντομα διαθέσιμη στο https://sec. 

adacom.com/repository/private/hierarchy ) 



Δημόσια Πρωτεύουσα  Αρχή Πιστοποίησης  
Aναγνωρισμένων Πιστοποιητικών της ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε. 

 

ΑΠ   Aναγνωρισμένων Πιστοποιητικών 1 
 

ΑΠ   Aναγνωρισμένων  Πιστοποιητικών 2 
 

Υποκείμενη ΑΠ Αναγν. Πιστοποιητικών 

 
  
ΣΧΗΜΑ 4 – ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΥΔΚ ΤΗΣ  ANTAKOM A.E.   
 

2.5.1 Δημόσια Πρωτεύουσα Αρχή Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων 
Πιστοποιητικών της ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε.[ΠΑΠ-ΑΠ (ROOT CA)] 

Η ΠΑΠ-ΑΠ (ROOT CA) της ΑΝΤΑΚΟΜ λειτουργεί ως το ιεραρχικά υψηλότερο επίπεδο 

Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών στα πλαίσια των ΥΔΠ-ΑΠ της 

ANTAKOM A.E. Η ΠΑΠ-ΑΠ (ROOT CA) εκδίδει, αναστέλλει και ανακαλεί πιστοποιητικά 

για όλες τις ΑΠ στα πλαίσια των ΥΔΠ-ΑΠ της  ANTAKOM A.E.. Η ΠΑΠ-ΑΠ (ROOT CA) 

ανήκει και τελεί υπό τη διαχείριση της  ANTAKOM A.E..  

 

Το μέγεθος του αρχικού κλειδιού της ΠΑΠ-ΑΠ (ROOT CA) είναι από 1024 bits έως 

2048 bits και χρησιμοποιεί μία αξιόπιστη ηλεκτρονική συσκευή (FIPS 140-1 

πιστοποιούμενη σε Επίπεδο 3) για τη δημιουργία, προστασία και καταστροφή κάθε 

ιδιωτικού κλειδιού της. Οι χρήσεις, εγγυήσεις, υπηρεσίες και υποχρεώσεις της ΠΑΠ-ΑΠ 

(ROOT CA) (καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των αιτούντων πιστοποιητικό 

της, συνδρομητών, αποδεκτών πιστοποιητικού, χρηστών και ΑΠ / υφιστάμενων ΑΠ της 

εντός της αλυσίδας πιστοποίησης) παρουσιάζονται στον παρόντα ΚΠ-ΑΠ. 

 

H δομή της συγκεκριμένης Αρχής Πιστοποίησης καθώς και κάθε υφιστάμενης 

ακολουθούν τις προδιαγραφές που ορίζει η ελληνική νομοθεσία και η ΕΕΤΤ  αναφορικά 

με τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά και τους παρόχους αναγνωρισμένων 

πιστοποιητικών. 
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Διασταυρούμενη πιστοποίηση μεταξύ της ΠΑΠ-ΑΠ (ROOT CA) της ANTAKOM και 

παρεμφερών νομικών προσώπων εντός ΥΔΚ μη-ανηκόντων στην ANTAKOM A.E.,  

αναφορικά με τις ΥΔΠ-ΑΠ της ΑDACOM A.E., επιτρέπεται εφόσον: (i) η  ANTAKOM 

A.E.  προσδιορίσει  ότι το νομικό πρόσωπο, μη-ανήκον στη  ANTAKOM A.E.,  παρέχει 

τουλάχιστο ανάλογη υπηρεσία και επίπεδο εγγύησης και αξιοπιστίας, (ii) η 

διασταυρούμενη πιστοποίηση αναμένεται να ενισχύσει την αξία των πιστοποιητικών 

της  ANTAKOM A.E. προς τους πιστοποιημένους συνδρομητές της ANTAKOM A.E., 

(iii) και τα δύο νομικά πρόσωπα έχουν συνάψει την ανάλογη σύμβαση 

διασταυρούμενης Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών της ANTAKOM 

A.E., (iv) η  ANTAKOM A.E. και το νομικό πρόσωπο, μη-ανήκον στη  ANTAKOM A.E.,  

έχουν εκδώσει πιστοποιητικά προς αλλήλους, (v) κάθε πλευρά έχει αποδεχθεί τέτοιο 

πιστοποιητικό και (iv) οι διαδικασίες ανάκλησης και αποθηκευτικού χώρου έχουν ρητά 

συμφωνηθεί μεταξύ των μερών.  

 

2.5.2 Αρχές Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών (ΑΠ-ΑΠ) 
Κάθε ΑΠ είναι υφιστάμενη προς την ΠΑΠ-ΑΠ (ROOT CA) και λειτουργεί σύμφωνα με 

τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ και κάθε είδους ειδικούς περιορισμούς - που επιβάλλονται από 

την ΠΑΠ-ΑΠ (ROOT CA) (και οι οποίοι είναι σύμφωνοι με τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ). Οι ΑΠ 

Aναγνωρισμένων Πιστοποιητικών μπορούν να εκδίδουν, χειρίζονται και να ανακαλούν 

πιστοποιητικά συνδρομητή, όπως προβλέπεται από τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ. Οι ΑΠ 

μπορούν επίσης να εκδίδουν πιστοποιητικά ΠΥΠ-ΑΠ προς υφιστάμενες ΑΠ, κατά την 

αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της ANTAKOM A.E.. Οι υφιστάμενες ΑΠ μπορούν να 

εκδίδουν, να χειρίζονται και να ανακαλούν πιστοποιητικά συνδρομητή, όπως 

προβλέπεται από τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ. 

 

Το μέγεθος του αρχικού κλειδιού κάθε ΑΠ (και υφιστάμενης ΑΠ) είναι 1024 bits έως  

2048. Χρησιμοποιείται μία αξιόπιστη ηλεκτρονική συσκευή (FIPS 140-1 

πιστοποιούμενη σε Επίπεδο 3) για τη δημιουργία, προστασία και καταστροφή των 

ιδιωτικών κλειδιών των ΑΠ-ΑΠ. Οι ΑΠ-ΑΠ και οι υφιστάμενες ΑΠ γενικά, ανήκουν και 

τελούν υπό την διαχείριση της  ANTAKOM A.E., αλλά κατόπιν σύμβασης μεταξύ της  

ANTAKOM A.E.  και άλλου νομικού προσώπου, η  ANTAKOM A.E.  μπορεί να 

εξουσιοδοτήσει ΑΠ μη-ανήκουσες στη  ANTAKOM A.E.  και τις υφιστάμενές τους ΑΠ (ή 

υφιστάμενες ΑΠ μη-ανήκουσες στη  ANTAKOM A.E. αλλά που είναι υφιστάμενες μίας 
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ΑΠ ανήκουσας στη  ANTAKOM A.E.) να συμμετέχουν στις ΥΔΠ-ΑΠ της  ANTAKOM 

A.E.  (βλ. ΚΠ-ΑΠ § 3.1). 

 

2.5.3 Τοπικές Αρχές Εγγραφής (ΤΑΕ) και Διαχειριστές ΤΑΕ (ΔΤΑΕ)  
Οι τοπικές αρχές εγγραφής (ΤΑΕ) αποτελούν νομικά πρόσωπα που αξιολογούν και 

εγκρίνουν ή απορρίπτουν αιτήσεις για πιστοποιητικό. Οι ΤΑΕ επίσης έχουν την εξουσία 

να εγκρίνουν την ανάκληση (ή όπου εξουσιοδοτούνται, την αναστολή) πιστοποιητικών. 

Οι ΤΑΕ μπορούν να προσλάβουν Διαχειριστές ΤΑΕ (ΔΤΑΕ) για την επιτέλεση του 

έργου της ΤΑΕ. Οι ΤΑΕ λειτουργούν εξ ονόματος και (στα πλαίσια των περιεχομένων 

του ΚΠ-ΑΠ) υπό την αποκλειστική εξουσία ενός και μόνο ΠΥΠ-ΑΠ (της ΠΑΠ-ΑΠ 

(ROOT CA) ή ΑΠ που στην πραγματικότητα εκδίδει τα πιστοποιητικά). Ένας ΠΥΠ-ΑΠ 

μπορεί να διαθέτει περισσότερες από μία ΤΑΕ. 

 

Χωρίς άλλως να περιορίζεται η εξουσία τους, οι ΤΑΕ μπορούν να βασίζονται στα 

παρακάτω για την επιβεβαίωση των στοιχείων του αιτούντος πιστοποιητικό: (i) ευρέως 

αναγνωρισμένες μορφές ταυτοποίησης, όπως νόμιμα επικυρωμένη φωτοτυπία της 

αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου (ii) κάθε δυνατός τρόπος που θα οριστεί 

από την ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διαδικασία ταυτοποίησης των συνδρομητών 

αναγνωρισμένων πιστοποιητικών.  

Γραφεία Πιστοποίησης 
Οι τοπικές αρχές εγγραφής (ΤΑΕ) έχουν την δυνατότητα να εκχωρούν μέρος ή το 

σύνολο των ενεργειών πιστοποίησης σε εξωτερικά γραφεία τα οποία θα λειτουργούν 

υποστηρικτικά στην ΤΑΕ υποβοηθώντας την στις λειτουργίες εγκυροποίησης που 

ακολουθεί. Σε κάθε περίπτωση όμως η ευθύνη εγκυροποίησης θα βαρύνει την ΤΑΕ και 

δεν είναι εφικτή η μετακύλισης ευθύνης στα Γραφεία Πιστοποίησης . 

 

Οι προϋποθέσεις των ΔΤΑΕ παρουσιάζονται στον ΚΠ-ΑΠ § 3.20, παρακάτω. 

 

2.5.4 Αρχή Ονοματοθεσίας 
Μία αρχή ονοματοθεσίας, επονομαζόμενη ως αρχή ονοματοθεσίας της ANTAKOM 

A.E., συντονίζει την έκδοση των σχετικών διακριτικών ονομάτων (ΣΔΟ) για όλους τους 

ΠΥΠ-ΑΠ της  ANTAKOM A.E.. Η αρχή ονοματοθεσίας της  ANTAKOM A.E. μπορεί 

επίσης να καθορίζει τους κανόνες ονοματοθεσίας για ονόματα υποκειμένων εντός του 

χώρου αποθήκευσης της  ANTAKOM A.E.  οι οποίοι μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με 

την τάξη του πιστοποιητικού και τον ΠΥΠ-ΑΠ. Οι κανόνες ονοματοθεσίας αυτοί μπορεί 
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επίσης να διαφέρουν μεταξύ έκδοσης και επανέκδοσης / επανεγγραφής. Οι ΠΥΠ-ΑΠ 

μη-ανήκοντες στην  ANTAKOM A.E.  θα πρέπει είτε να χρησιμοποιήσουν την αρχή 

ονοματοθεσίας της  ANTAKOM A.E., είτε να δημιουργήσουν ή με άλλο τρόπο 

χρησιμοποιήσουν αρχή ονοματοθεσίας της οποίας οι διαδικασίες δεν έρχονται σε 

σύγκρουση με αυτές που εφαρμόζει η αρχή ονοματοθεσίας της  ANTAKOM A.E.  και 

δεν καταχωρούν ΣΔΟ από την αρχή ονοματοθεσίας της  ANTAKOM A.E. .  

 

2.5.5 Χώρος Αποθήκευσης της  ANTAKOM A.E.   
Ο χώρος αποθήκευσης της  ANTAKOM A.E.  αποτελεί διαθέσιμη στο κοινό συλλογή 

βάσεων δεδομένων για αποθήκευση και ανάκτηση πιστοποιητικών και άλλων 

πληροφοριών που σχετίζονται με τα πιστοποιητικά. Όλοι οι ΠΥΠ-ΑΠ θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν το χώρο αποθήκευσης της  ANTAKOM A.E. ως τον πρωτεύοντα και 

επίσημο χώρο αποθήκευσης για όλους τους σκοπούς των ΥΔΠ-ΑΠ της  ANTAKOM 

A.E.. Το περιεχόμενο του χώρου αποθήκευσης της ANTAKOM A.E. περιλαμβάνει 

ενδεικτικά τα παρακάτω: πιστοποιητικά, ΚΑΠ και άλλες πληροφορίες περί αναστολής 

και ανάκλησης, ισχύουσες και προηγούμενες εκδόσεις του ΚΠ-ΑΠ της  ANTAKOM A.E. 

και άλλες πληροφορίες όπως εκάστοτε αποφασίζεται από την  ANTAKOM A.E..  

 

 

 

2.5.6 Δημοσίευση από το Χώρο Αποθήκευσης της  ANTAKOM A.E.   
Ο χώρος αποθήκευσης της  ANTAKOM A.E.  θα ενεργεί άμεσα για την δημοσίευση 

πιστοποιητικών, τροποποιήσεων του ΚΠ-ΑΠ, αναγγελιών αναστολής ή ανάκλησης 

πιστοποιητικών και άλλων πληροφοριών, σύμφωνα με τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ και την 

ισχύουσα νομοθεσία. Ο χώρος αποθήκευσης της  ANTAKOM A.E. είναι 

προσπελάσιμος στη διεύθυνση https://www.adacom.com και με άλλες μεθόδους 

επικοινωνίας που δυνατόν να ορίζονται εκάστοτε από την ANTAKOM A.E..  

 

Η  ANTAKOM A.E. μπορεί να δημοσιεύει τόσο εντός, όσο και εκτός του χώρου 

αποθήκευσης της  ANTAKOM A.E., το πιστοποιητικό ενός συνδρομητή και τα σχετικά 

με την ΚΑΠ δεδομένα. Ο παρών ΚΠ-ΑΠ απαγορεύει την προσπέλαση κάθε είδους 

δεδομένων στο χώρο αποθήκευσης  που έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευτικά είτε από 

τον ίδιο τον Κανονισμό Πιστοποίησης ΑΠ είτε από το χώρο αποθήκευσης της 

ANTAKOM A.E., εκτός εάν υπάρχει έγγραφη ρητή εξουσιοδότηση από τη  ANTAKOM 

A.E.. 

http://www.adacom.com/
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3.  ΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Το κεφάλαιο αυτό καθορίζει τις βάσεις και τους ελέγχους για την αξιοπιστία των 

εφαρμογών των ΥΔΠ-ΑΠ. Περιλαμβάνει τις λειτουργικές προϋποθέσεις για τις ΥΔΠ-ΑΠ 

της  ANTAKOM A.E., περιλαμβανομένης της τήρησης αρχείων, του λογιστικού ελέγχου 

και των προδιαγραφών προσωπικού. Παρουσιάζει επίσης τις υποχρεώσεις ενός ΠΥΠ-

ΑΠ κατά τη λήξη ή διακοπή των δραστηριοτήτων του.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΠ-ΑΠ § 4, ΚΑΤΩΤΕΡΩ. 
 
3.1 Δυνατότητα Ύπαρξης Συνεργατών / Φορέων για λειτουργία ΑΠ Μη-

ανήκουσας στην  ANTAKOM A.E. στα πλαίσια των ΥΔΠ-ΑΠ 
 
Οι ΥΔΠ-ΑΠ της  ANTAKOM A.E.  θεμελιώνονται πάνω σε ΠΥΠ-ΑΠ που διαχειρίζονται 

από την ANTAKOM A.E.. Κατά τη διακριτική ευχέρεια της  ANTAKOM A.E., άλλα 

αξιόπιστα νομικά πρόσωπα μπορούν να συμμετέχουν στις ΥΔΠ-ΑΠ της  ANTAKOM 

A.E.  ως ιεραρχικά υφιστάμενες ΑΠ. Για την επίτευξη ομοιόμορφων επιπέδων 

αξιοπιστίας σε όλη την έκταση των ΥΔΠ-ΑΠ, οι ΑΠ και υφιστάμενες ΑΠ μη-ανήκουσες 

στη  ANTAKOM A.E.  συμφωνούν να τηρούν τις ελεγκτικές διαδικασίες του παρόντος 

ΚΠ-ΑΠ.  

 

 

 

3.1.1 Εφαρμογή ΑΠ Μη-ανήκουσας στη  ANTAKOM A.E. 
Κάθε νομικό πρόσωπο μη-ανήκον στην ANTAKOM A.E.  που επιθυμεί να ενεργεί ως 

ιεραρχικά υφιστάμενη ΑΠ θα συμπληρώσει την αίτηση για ΑΠ μη-ανήκουσα στην  

ANTAKOM A.E. και ιεραρχικά υφιστάμενη αυτής που ισχύει για την τάξη 

πιστοποιητικού που επιθυμεί να εκδώσει. Η αίτηση για ΑΠ μη-ανήκουσα στην 

ANTAKOM A.E. και ιερχικά υφιστάμενη αυτής θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: 

 

(α)  το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τους αριθμούς τηλεφώνου και fax, τη(τις) 

διεύθυνση(-εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της αιτούσας ΑΠ, των  

προσώπων διοίκησης και των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της, 
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(β)  το προτεινόμενο διακριτικό όνομα της αιτούσας ΑΠ, 

(γ)  το(τα) δημόσιο(-α) κλειδί(-ιά) της αιτούσας ΑΠ και τις διαδικασίες για την 

παραγωγή, αποθήκευση, χρήση και καταστροφή του(των) αντίστοιχου(-ων) 

ιδιωτικού(-ών) κλειδιού(-ών), 

(δ)  περιγραφή οποιουδήποτε συμβάντος (λχ, τρέχουσα ή παρελθούσα αίτηση 

πτωχεύσεως, κλπ) που θα μπορούσε ουσιαστικά να επηρεάσει την ικανότητα της 

αιτούσας ΑΠ να ενεργεί ως ΑΠ ή υφιστάμενη ΑΠ σύμφωνα με τον ΚΠ-ΑΠ, 

(ε)  αναφορά και επιβεβαίωση της πλήρους αποδοχής του παρόντος ΚΠ-ΑΠ από την 

αιτούσα ΑΠ (στ) δήλωση της χρήσης και του σκοπού της αναμενόμενης 

τεχνολογίας πιστοποιητικού, του χειρισμού ή των εφαρμογών που θα της 

ανατεθούν 

(ζ)  πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα των νομιμοποιητικών εγγράφων της 

αιτούσας ΑΠ,  

(η) δήλωση της αιτούσας ΑΠ ότι δύναται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 

παρόντος ΚΠ-ΑΠ, και 

(θ) κάθε άλλη πληροφορία που θα απαιτηθεί από τη  ANTAKOM A.E.. 

 

Οι αιτήσεις για ΑΠ θα πρέπει να θεωρηθούν ενώπιον αρμόδιας δημόσιας αρχής   

Αδυναμία από μία αιτούσα ΑΠ να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες θα έχει ως 

αποτέλεσμα την καθυστέρηση ή παρεμπόδιση της διεκπεραίωσης της αίτησής της για 

ΑΠ.  

  

 

 

 

3.1.2 Υποβολή στην ANTAKOM A.E. της Αίτησης για ΑΠ Μη-ανήκουσα στη  
ANTAKOM A.E. 

Οι συμπληρωμένες, θεωρημένες ως ανωτέρω αιτήσεις για ΑΠ (που περιλαμβάνουν και 

τις απαιτούμενες πρόσθετες πληροφορίες) θα υποβάλλονται προς την ΠΑΠ-ΑΠ (ROOT 

CA) της  ANTAKOM A.E. στη διεύθυνση: Λ.Συγγρού 190 Καλλιθέα ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ 

Τ.Κ. 176 71 ΕΛΛΑΣ Υπ όψιν  : Υπηρεσίες Πιστοποίησης 

 

 

3.1.3 Έγκριση για την Έναρξη Δραστηριοτήτων της ΑΠ 
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Μόλις ολοκληρωθεί η εξέταση μίας αίτησης για ΑΠ και η εκτέλεση κάθε περαιτέρω 

έρευνας που θα κριθεί απαραίτητη, η ΠΑΠ-ΑΠ (ROOT CA) της  ANTAKOM A.E.  θα 

εγκρίνει ή θα αρνηθεί τη συμμετοχή της αιτούσας ΑΠ ως ΑΠ ή υφιστάμενη ΑΠ. Η ΠΑΠ-

ΑΠ (ROOT CA) της ΑDACOM A.E.  θα καταβάλει κάθε λογική προσπάθεια να εγκρίνει 

ή να αρνηθεί τις αιτήσεις αυτές εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) εβδομάδων. 

 

Η ΠΑΠ-ΑΠ (ROOT CA) θα δηλώσει την αποδοχή της μίας αίτησης για ΑΠ (i) 

συνάπτοντας μία σύμβαση ΠΑΠ-ΑΠ (ROOT CA) της  ANTAKOM A.E.  και (ii) 

εκδίδοντας ένα πιστοποιητικό προς την αιτούσα. Η απόφαση να εγκρίνει ή να αρνηθεί 

μία αίτηση για ΑΠ θα υπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια της ΠΑΠ-ΑΠ 

(ROOT CA) της  ANTAKOM A.E., η οποία επιπλέον διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει 

την έγκριση για ΑΠ ή υφιστάμενη ΑΠ οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Η παραβίαση ή 

αδυναμία τήρησης των απαιτήσεων του ΚΠ-ΑΠ αποτελεί σε κάθε περίπτωση σπουδαίο 

λόγο για άμεση καταγγελία της σύμβασης. 

 

3.2 Δικαίωμα της  ANTAKOM A.E.  να Ερευνά τις Εκθέσεις σε Κίνδυνο 

(‘Compromises’) 
Οι ΠΥΠ-ΑΠ και  η ANTAKOM A.E. δύνανται, αλλά δεν υποχρεούνται, να ερευνούν όλες 

τις εκθέσεις σε κίνδυνο στο μέγιστο από το νόμο προβλεπόμενο βαθμό. Με την 

υποβολή αίτησης για ΑΠ (βλ. ΚΠ-ΑΠ § 3.1) ή αίτησης για πιστοποιητικό (βλ. ΚΠ-ΑΠ § 

4), όλοι οι αιτούντες εγκρίνουν την ανάληψη και το σκοπό τέτοιων ερευνών και 

συμφωνούν να βοηθούν στον καθορισμό όλων των πραγματικών στοιχείων, των 

περιστάσεων και άλλων σχετικών πληροφοριών τις οποίες ο ΠΥΠ-ΑΠ και η ANTAKOM 

A.E.  μπορεί να θεωρήσουν απαραίτητες και σύμφωνες με τον ΚΠ-ΑΠ, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι έρευνες αυτές είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία περί 

προστασίας εμπιστευτικών πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων. Οι έρευνες των 

ΠΥΠ-ΑΠ μπορεί να περιλαμβάνουν, χωρίς όμως να περιορίζονται σε, συνεντεύξεις, την 

εξέταση σχετικών βιβλίων, αρχείων και διαδικασιών καθώς και την εξέταση και 

επιθεώρηση των σχετικών εγκαταστάσεων. Οι έρευνες των αιτούντων πιστοποιητικό 

και των συνδρομητών δύναται να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, και συνεντεύξεις και 

αιτήσεις για την αξιολόγηση εγγράφων. 

 

3.3 Συμμόρφωση προς τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ 
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Οι ΠΥΠ-ΑΠ, οι ΤΑΕ, και ο χώρος αποθήκευσης της ANTAKOM A.E. θα 

συμμορφώνονται προς τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ κατά την παροχή των αντίστοιχων 

υπηρεσιών τους. 

 

3.4 Αξιοπιστία 
 
Οι ΠΥΠ-ΑΠ, οι ΤΑΕ, και ο χώρος αποθήκευσης της  ANTAKOM A.E.  θα κάνουν χρήση 

μόνο αξιόπιστων συστημάτων για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών τους.  

 

3.5 Οικονομική Επάρκεια 
Οι ΠΥΠ-ΑΠ θα διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους για την υποστήριξη των 

δραστηριοτήτων τους και την εκτέλεση των καθηκόντων τους και θα πρέπει να έχουν 

την εύλογη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν οικονομικούς κινδύνους προς τους 

πιστοποιημένους συνδρομητές και λήπτες πιστοποιητικών και προς άλλα πρόσωπα τα 

οποία πιθανόν να βασίζονται στα πιστοποιητικά και τις χρονοσημάνσεις που εκδίδουν. 

Οι ΠΥΠ-ΑΠ θα διαθέτουν, επίσης, ασφαλιστική κάλυψη έναντι σφαλμάτων και 

παραλείψεων. 

 

3.6 Αρχεία που Τεκμηριώνουν τη Συμμόρφωση 
 
Οι ΠΥΠ-ΑΠ θα τηρούν και θα διαθέτουν στη  ANTAKOM A.E. μόλις τους ζητηθεί, 

αρχεία τα οποία θα τηρούνται με αξιόπιστο τρόπο και τα οποία θα περιλαμβάνουν 

(ι)  αποδεικτικά της συμμόρφωσής τους με τον ΚΠ-ΑΠ και,  

(ιι) αποδεικτικά ενεργειών και πληροφοριών ουσιώδη για κάθε αίτηση 

πιστοποιητικού και για τη δημιουργία, έκδοση, χρήση, αναστολή, ακύρωση, 

λήξη και ανανέωση ή επανεγγραφή κάθε πιστοποιητικού που εκδίδουν.  

Τα αρχεία αυτά θα περιλαμβάνουν όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που έχει στην 

κατοχή του ο ΠΥΠ-ΑΠ σχετικά με  

· την ταυτότητα του συνδρομητή του οποίου το όνομα αναγράφεται σε κάθε 

πιστοποιητικό  

· την ταυτότητα των προσώπων που ζητούν την αναστολή ή ανάκληση 

πιστοποιητικού, 

· άλλα πραγματικά στοιχεία που αναφέρονται στο πιστοποιητικό, 

· χρονοσημάνσεις και  
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· ορισμένα προβλέψιμα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά που σχετίζονται με 

την έκδοση πιστοποιητικών. 

 

Τα αρχεία μπορεί να τηρούνται στη μορφή είτε μηνυμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 

είτε έγχαρτων εγγράφων, εφόσον η ταξινόμηση, αποθήκευση, διατήρηση και 

αναπαραγωγή τους είναι ακριβείς και πλήρεις. Ένας ΠΥΠ-ΑΠ μπορεί να απαιτεί την 

υποβολή εγγράφων από έναν συνδρομητή ή τον αντιπρόσωπό του για τη διευκόλυνση 

του ΠΥΠ-ΑΠ να συμμορφωθεί με την παράγραφο αυτή.  

 

3.7 Σήμανση Χρόνου 
 
Η σήμανση χρόνου αποσκοπεί στην ενίσχυση της αρτιότητας των ΥΔΠ-ΑΠ της  

ANTAKOM A.E.  και της αξιοπιστίας των πιστοποιητικών και να συμβάλλει στη μη-

απόρριψη ηλεκτρονικά υπογεγραμμένων μηνυμάτων. Η σήμανση χρόνου δημιουργεί 

μία σημείωση που υποδεικνύει (κατ’ ελάχιστον) την ακριβή ημερομηνία και ώρα μίας 

πράξης και την ταυτότητα του προσώπου ή της διάταξης που δημιούργησε τη 

σημείωση. Όλες οι χρονοσημάνσεις αναφέρονται στη μέση ώρα Γκρήνουιτς (GMT) και 

υιοθετούν τους Παγκόσμιους Κανόνες Ώρας (Universal Time Conventions – UTC). Για 

τους σκοπούς του παρόντος ΚΠ-ΑΠ, οιοδήποτε διψήφιο έτος στην κλίμακα 00-69 

υπονοεί 2000-2069, και στην κλίμακα 70-99 υπονοεί 1970-1999. 

 

Τα παρακάτω δεδομένα θα χρονοσημαίνονται είτε άμεσα (πάνω) επί των δεδομένων 

είτε σε ένα αντίστοιχα αξιόπιστο ίχνος ελέγχου, από τον αρμόδιο ΠΥΠ-ΑΠ: 

· πιστοποιητικά,  

· ΚΑΠ και άλλες καταχωρήσεις στη βάση δεδομένων αναστολής και ανάκλησης,  

· κάθε έκδοση του ΚΠ-ΑΠ,  

· μηνύματα εξυπηρέτησης πελατών, και 

· άλλες πληροφορίες, όπως υπαγορεύονται από τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ. 

 

Σημείωση: Σήμανση χρόνου με κρυπτογραφία θα εφαρμοστεί σταδιακά από τους ΠΥΠ-

ΑΠ της  ANTAKOM A.E. για όλα τα σχετικά μηνύματα. 
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3.8 Πρόγραμμα Τήρησης Αρχείων 
 
Οι ΠΥΠ-ΑΠ θα τηρούν με αξιόπιστο τρόπο αρχεία που σχετίζονται με τα 

αναγνωρισμένα πιστοποιητικά για τουλάχιστο τριάντα (30) έτη μετά από την 

ημερομηνία ανάκλησης ή λήξης ενός πιστοποιητικού. Τα αρχεία αυτά μπορούν να 

τηρούνται είτε ως ανακαλούμενα μηνύματα ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε ως έγχαρτα 

έγγραφα. 

 

3.9 Έλεγχος 
Οι ΠΥΠ-ΑΠ θα εφαρμόζουν και θα τηρούν αξιόπιστα συστήματα για τη διατήρηση 

ίχνους ελέγχου για όλα τα ουσιώδη γεγονότα, όπως η παραγωγή κλειδιού και η αίτηση, 

επικύρωση, αναστολή και ανάκληση πιστοποιητικού. Ένας ορκωτός λογιστής με 

αποδεδειγμένη εμπειρία στην ασφάλεια ηλεκτρονικών υπολογιστών ή ένας 

αναγνωρισμένος επαγγελματίας στον τομέα ασφάλειας ηλεκτρονικών υπολογιστών θα 

κάνει τον έλεγχο των εργασιών κάθε ΠΥΠ-ΑΠ και των αντίστοιχων ΤΑΕ τουλάχιστον 

άπαξ ετησίως, αποκλειστικά με δαπάνες του υπό έλεγχο νομικού προσώπου για την 

αξιολόγηση της συμμόρφωσής του με τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ και τις άλλες δεσμευτικές 

συμβάσεις, οδηγίες, διαδικασίες και πρότυπα. Οι μη-ανήκοντες στη  ANTAKOM A.E.  

ΠΥΠ-ΑΠ θα υποβάλουν πάραυτα στη  ANTAKOM A.E.  τις εκθέσεις που αφορούν 

στους  ελέγχους αυτούς. 

 

Η παραλαβή από την ANTAKOM A.E. τέτοιων εκθέσεων ελέγχου που έχουν 

πραγματοποιηθεί από τρίτους δεν συνιστά ούτε προσυπογραφή, ούτε έγκριση εκ 

μέρους της  ANTAKOM A.E.  του περιεχομένου, των ευρημάτων και των υποδείξεων 

των εκθέσεων αυτών. Η  ANTAKOM A.E.  δύναται  να επανεξετάζει τις εκθέσεις αυτές 

για την προστασία των ΥΔΠ-ΑΠ της  ANTAKOM A.E.. Δεδομένου ότι η  ANTAKOM 

A.E.  δεν θα είναι συντάκτης αυτών των εκθέσεων ελέγχου και, δεν θα είναι, κατά 

συνέπεια, υπεύθυνη για το περιεχόμενό τους, δεν θα καθίσταται καθ’ οιοδήποτε τρόπο 

υπεύθυνη για οιαδήποτε ζημία προς οιοδήποτε πρόσωπο, η οποία θα απορρέει από 

το γεγονός ότι η  ANTAKOM A.E.  στηρίχθηκε στις εν λόγω εκθέσεις ελέγχου.  

 

 

3.10 Σχεδιασμός για Απρόοπτες Καταστάσεις και Διαδικασίες Αποκατάστασης 
Καταστροφών 
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Οι ΠΥΠ-ΑΠ θα εφαρμόζουν, θα τεκμηριώνουν και θα ελέγχουν περιοδικώς 

προσήκοντα σχεδιασμό για απρόοπτες καταστάσεις και δυνατότητες και διαδικασίες 

αποκατάστασης καταστροφών, σύμφωνα με τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ και τις ΔΑ-Α. 

 

3.11 Διαθεσιμότητα Πιστοποιητικών του ΠΥΠ-ΑΠ 
Οι ΠΥΠ-ΑΠ θα διαθέτουν αντίγραφα των προσωπικών τους πιστοποιητικών (δηλ. σε 

όσα ο ΠΥΠ-ΑΠ αποτελεί υποκείμενο) και κάθε είδους δεδομένα ανάκλησης (όπου 

ισχύει) σε οποιοδήποτε πρόσωπο που χρειάζεται και επιθυμεί να επαληθεύσει μία 

ηλεκτρονική υπογραφή η οποία είναι επαληθεύσιμη με αναφορά σε τέτοιο  

πιστοποιητικό.  

 

3.12 Δημοσίευση από τους Πάροχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης 
Οι ΠΥΠ-ΑΠ θα πρέπει να δημοσιεύουν το πιστοποιητικό τους, τα δεδομένα ανάκλησης 

και τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ.  

 

3.13 Εμπιστευτικές Πληροφορίες 
Οι παρακάτω πληροφορίες θα θεωρούνται ότι λαμβάνονται και παράγονται 

εμπιστευτικά από τη  ANTAKOM A.E.  και τον σχετικό ΠΥΠ-ΑΠ και δεν θα μπορούν να 

αποκαλυφθούν παρά μόνο σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

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

· Συμβάσεις συνδρομητών και αρχεία αιτήσεων για πιστοποιητικό (εκτός 

πληροφοριών που έχουν τεθεί σε κάποιο πιστοποιητικό ή στο χώρο αποθήκευσης 

κατά τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ), 

· Αρχεία συναλλαγών (τόσο πλήρη στοιχεία όσο και το ίχνος λογιστικού ελέγχου των 

συναλλαγών), 

· Αρχεία ιχνών ελέγχου ΥΔΠ-ΑΠ που δημιουργούνται ή τηρούνται από τη  

ANTAKOM A.E.  ή κάποιον ΠΥΠ-ΑΠ, 

· Εκθέσεις ελέγχου ΥΔΠ-ΑΠ που δημιουργούνται από τη  ANTAKOM A.E., κάποιον 

ΠΥΠ-ΑΠ, το χώρο αποθήκευσης της  ANTAKOM A.E. (στο μέτρο που τηρούνται 

τέτοια αρχεία), ή τους αντίστοιχους ελεγκτές τους (εσωτερικούς ή ορκωτούς), 

· Σχεδιασμός για απρόοπτες καταστάσεις και σχέδια για αποκατάσταση 

καταστροφών και  
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· Μέτρα ασφαλείας που ελέγχουν τις λειτουργίες του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 

του λογισμικού του ΠΥΠ-ΑΠ και τη διαχείριση των υπηρεσιών Πιστοποίησης 

Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών και των καθορισμένων υπηρεσιών εγγραφής. 

 

Τόσο οι ΠΥΠ-ΑΠ όσο και η  ANTAKOM A.E. δεν θα αποκαλύψουν ή εμπορευθούν 

ονόματα ή και λοιπά στοιχεία των αιτούντων, ούτε θα ανταλλάξουν τέτοιες 

πληροφορίες, εκτός των περιπτώσεων που είναι σύμφωνες με τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ. 

Σημειώστε, ωστόσο, ότι ο χώρος αποθήκευσης της  ANTAKOM A.E. θα περιέχει 

πιστοποιητικά, καθώς επίσης και πληροφορίες ανάκλησης και άλλες πληροφορίες περί 

της κατάστασης πιστοποιητικών (βλ. ΚΠ-ΑΠ §§ 2.5.6, 2.5.7 σχετικά με το χώρο 

αποθήκευσης της  ANTAKOM A.E.). 

 

Εθελουσία Παραχώρηση / Αποκάλυψη Εμπιστευτικών Πληροφοριών 
Τόσο οι ΠΥΠ-ΑΠ όσο και η  ANTAKOM A.E. δεν θα ανακοινώσουν ή θα απαιτηθεί να 

ανακοινώσουν οιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία χωρίς να προηγηθεί της 

ανακοίνωσης αυτής επιβεβαιωμένο για τη γνησιότητά του, εύλογα συγκεκριμένο 

αίτημα, από (ι) το πρόσωπο προς το οποίο ο ΠΥΠ-ΑΠ ή η  ANTAKOM A.E.  

υποχρεούται  να διατηρεί τις πληροφορίες αυτές εμπιστευτικές, και (ιι) το πρόσωπο το 

οποίο ζητά εμπιστευτικές πληροφορίες (εφόσον δεν είναι το ίδιο πρόσωπο), ή 

δικαστική εντολή. Ο ΠΥΠ-ΑΠ ή η  ANTAKOM A.E.  δύνανται να απαιτήσουν από το 

αιτούμενο πρόσωπο να καταβάλει εύλογη αμοιβή για τέτοια ανακοίνωση πριν 

αποκαλύψουν τέτοιες πληροφορίες. 

 

3.14 Διοίκηση Προσωπικού και Κανονισμοί 
Οι ΠΥΠ-ΑΠ θα καταρτίσουν και θα ακολουθήσουν κανονισμούς για το προσωπικό και 

τη διοίκηση οι οποίοι θα παρέχουν εύλογες εγγυήσεις για την αξιοπιστία και ικανότητα 

των υπαλλήλων τους και για την ικανοποιητική εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι 

κανονισμοί αυτοί θα είναι σύμφωνοι με τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ.  

 

 

3.14.1 Θέσεις Εμπιστοσύνης 
 

Όλοι οι υπάλληλοι, και σύμβουλοι ενός ΠΥΠ-ΑΠ (συνολικά, το ‘προσωπικό’) οι οποίοι 

έχουν πρόσβαση ή έλεγχο επί των κρυπτογραφικών εφαρμογών που θα μπορούσαν 
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να επηρεάσουν ουσιαστικά την έκδοση, χρήση, αναστολή ή ανάκληση πιστοποιητικών 

από τον ΠΥΠ-ΑΠ, περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε ελεγχόμενες εφαρμογές του 

χώρου αποθήκευσης της  ANTAKOM A.E., θα θεωρούνται, για τους σκοπούς του 

παρόντος ΚΠ-ΑΠ, ότι υπηρετούν σε θέσεις εμπιστοσύνης. Τέτοιου είδους προσωπικό 

περιλαμβάνει, ενδεικτικά, προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών, προσωπικό διαχείρισης 

συστημάτων, επιλεγμένους μηχανικούς και διοικητικό προσωπικό που έχει οριστεί για 

την επίβλεψη των υποδομών αξιόπιστων συστημάτων του ΠΥΠ-ΑΠ.  

 

3.14.2 Έρευνα και Συμμόρφωση 
 
Οι ΠΥΠ-ΑΠ θα προβούν σε αρχική έρευνα όλων των μελών του προσωπικού που είναι 

υποψήφιοι για να υπηρετήσουν σε έμπιστες θέσεις καταβάλλοντας εύλογη προσπάθεια 

για τον προσδιορισμό της αξιοπιστίας και της ικανότητάς τους. Ο ΠΥΠ-ΑΠ θα διενεργεί 

περιοδικές έρευνες για όλα τα μέλη του προσωπικού που υπηρετούν σε θέσεις 

εμπιστοσύνης για να επιβεβαιώσει τη συνεχή τους αξιοπιστία και ικανότητα σύμφωνα 

με τους κανονισμούς περί προσωπικού της  ANTAKOM A.E.  ή άλλους ανάλογους.  

 

3.14.3 Απομάκρυνση Προσώπων από Θέσεις Εμπιστοσύνης 
 
Όλα τα μέλη του προσωπικού που απορρίπτονται, είτε κατά την αρχική είτε σε 

περιοδική έρευνα, δεν υπηρετούν σε θέσεις εμπιστοσύνης. Η απομάκρυνση 

οποιουδήποτε προσώπου που υπηρετεί σε θέση εμπιστοσύνης θα βρίσκεται στην 

αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του σχετικού ΠΥΠ-ΑΠ (ή της  ANTAKOM A.E., στην 

περίπτωση προσωπικού της  ANTAKOM A.E.). 

 

 

 

3.15 Διαπιστεύσεις 
 
3.15.1 Έγκριση Λογισμικού και Συσκευών Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 
 
Κάθε είδους ηλεκτρονικός εξοπλισμός και λογισμικό που σχετίζεται με τις ΥΔΠ-ΑΠ θα 

πρέπει να εγκριθεί από τη  ANTAKOM A.E., εξουσιοδοτημένο σύμβουλο της  

ANTAKOM A.E. ή άλλον αναγνωρισμένο ειδικό (όπως ορίζεται εκάστοτε από τη  

ANTAKOM A.E.), ανάλογα με την περίσταση. 
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3.15.2 Προσωπικό σε Θέσεις Εμπιστοσύνης  
 
Όλα τα μέλη του προσωπικού που υπηρετούν σε θέσεις εμπιστοσύνης θα πρέπει να 

είναι εγκεκριμένα από την ‘Διακεκριμένη Ομάδα Εμπειρογνωμόνων’ της ΑΝΤΑΚΟΜ 

ΑΕ, σύμφωνα με τα κριτήρια που προσδιορίζονται από την ‘Πολιτική Ασφαλείας’ 

(‘Security Policy’) της ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ. 

 

3.16 Παραγωγή Κλειδιού ΠΥΠ-ΑΠ 
 
Κάθε ΠΥΠ-ΑΠ θα παράγει και προφυλάσσει με ασφαλή τρόπο το(τα) προσωπικό(-ά) 

του ιδιωτικό(-ά) κλειδί(-ιά), με τη χρήση αξιόπιστου συστήματος και θα λαμβάνει τις 

απαραίτητες προφυλάξεις για να αποτρέψει την απώλεια, αποκάλυψη, τροποποίηση ή 

μη-εξουσιοδοτημένη χρήση του(ς). 

 

3.17 Απόρρητος  Διαμοιρασμός 
 
Κάθε ΠΥΠ-ΑΠ θα εφαρμόζει απόρρητο διαμοιρασμό (βλ. ορισμούς), χρησιμοποιώντας 

εξουσιοδοτημένους κατόχους απορρήτου μεριδίου, για την αύξηση της αξιοπιστίας 

του(των) ιδιωτικού(-ών) κλειδιού(-ών) του και θα μεριμνά για την ανάκτηση του κλειδιού 

του, όπως περιγράφεται παρακάτω. 

 

 
ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

 
 
ΝΟΜΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 

ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ 

ΠΥΠ-ΑΠ ΝΑ 

ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ  

ΑΠΟΡΡΗΤΑ 

ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΟΥ 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 
ΓΙΑ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ-
ΚΟΥ ΤΟΥ 

ΠΥΠ-ΑΠ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΑΠΟΡΡΗΤΑ 

ΜΕΡΙΔΙΑ 

ΠΟΥ 

ΔΙΑΝΕΜΗ-
ΘΗΚΑΝ 

ΑΠΑΙΤΟΥ-
ΜΕΝΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΠΑΠ-ΑΠ (ROOT 
CA)  

Δεν ισχύει 5 9 3 4 

ΑΠ-ΑΠ  2 (+ 1 ΚΚ)* 3 (+ 1 ΚΚ) 6 2 (+ 1 ΚΚ) 3 (+ 1 ΚΚ) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 – ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 
*  Πλέον του αριθμού των εκχωρούμενων απόρρητων μεριδίων που αναγράφονται 

παραπάνω και απαιτούνται για τις ΑΠ και τις υφιστάμενες ΑΠ, απαιτείται επίσης ένα 

κοινό κλειδί (‘ΚΚ’) (ώστε στην ουσία να αυξάνεται κατά ένα ο συνολικός αριθμός των 

κλειδιών που απαιτούνται για όλες τις ΑΠ και υφιστάμενες ΑΠ για το σκοπό του 

απόρρητου διαμοιρασμού). Ωστόσο, ένα εκχωρηθέν απόρρητο μερίδιο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο ενός κοινού κλειδιού. Τα κοινά κλειδιά 

χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση ορισμένων κρυπτογραφικών υπομονάδων 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε λειτουργική κατάσταση χωρίς τον κίνδυνο ασφάλειας 

που προκύπτει από την ύπαρξη εκχωρηθέντων απόρρητων μεριδίων εντός των 

κρυπτογραφικών αυτών υπομονάδων (εκτός εφόσον πρόκειται να τις 

ενεργοποιήσουν). 

 

3.17.1 Προστασία Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 
Οι ΠΥΠ-ΑΠ θα πρέπει να χρησιμοποιούν εγκεκριμένες αξιόπιστες κρυπτογραφικές 

υπομονάδες ηλεκτρονικού εξοπλισμού για όλες τις εφαρμογές που απαιτούν τη χρήση 

του ιδιωτικού τους κλειδιού,  οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιούν αξιόπιστο λογισμικό 

με τον απόρρητο διαμοιρασμό. Η διαδικασία για τη δημιουργία τέτοιων ιδιωτικών 

κλειδιών μπορεί να δημοσιευτεί στο χώρο αποθήκευσης της  ANTAKOM A.E..  

 

3.17.2 Δηλώσεις από τον ΠΥΠ-ΑΠ 
 
Κάθε ΠΥΠ-ΑΠ που προτίθεται να διανείμει απόρρητα μερίδια του(των) ιδιωτικού(-ών) 

του κλειδιού(-ών) δηλώνει και εγγυάται προς όλα τα αρμόδια νομικά πρόσωπα ότι 

κατέχει νομίμως το(τα) ιδιωτικό(-ά) κλειδί(-ιά) που προτίθεται να διαμοιράσει σε 

απόρρητα μερίδια και έχει την εξουσία να τα μεταβιβάσει σε εξουσιοδοτημένους 

τηρητές απόρρητων μεριδίων, σύμφωνα με τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ. 

 

3.17.3 Αποδοχή των Απόρρητων Μεριδίων από τους Τηρητές Απόρρητων 
Μεριδίων 

 

Για να είναι δυνατό ένας τηρητής απόρρητου μεριδίου να αποδεχθεί ένα απόρρητο 

μερίδιο, θα πρέπει η πλειοψηφία των οριζόμενων τηρητών απόρρητων μεριδίων να 

έχει παρακολουθήσει προσωπικά τη δημιουργία, επαναδημιουργία και διανομή του 

μεριδίου και την επακόλουθη αλυσίδα επιτήρησης.  
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Κάθε τηρητής απόρρητου μεριδίου θα πρέπει να παραλάβει το απόρρητο μερίδιο εντός 

φυσικού μέσου, όπως είναι μία κάρτα ηλεκτρονικού εξοπλισμού εγκεκριμένη από τη  

ANTAKOM A.E.. Όταν ο τηρητής απόρρητου μεριδίου μείνει ικανοποιημένος από την 

ολοκλήρωση του ελέγχου του απόρρητου μεριδίου που του παραδόθηκε, θα βεβαιώσει 

την αποδοχή του απόρρητου μεριδίου υπογράφοντας και επιστρέφοντας στον αρμόδιο 

ΠΥΠ-ΑΠ το έντυπο αποδοχής απόρρητου μεριδίου που διαθέτει ο ΠΥΠ-ΑΠ αυτός. 

 

3.17.4 Προστασία του Απόρρητου Μεριδίου 
Ο τηρητής απόρρητου μεριδίου θα πρέπει να χρησιμοποιεί αξιόπιστα συστήματα για 

την προστασία του απόρρητου μεριδίου έναντι έκθεσης σε κίνδυνο. Εκτός εάν 

προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα ΚΠ-ΑΠ, ο τηρητής απόρρητου μεριδίου 

συμφωνεί ότι δεν θα: 

· αποκαλύψει, φανερώσει, αντιγράψει, διαθέσει σε τρίτα πρόσωπα ή κάνει 

οποιουδήποτε είδους μη-εξουσιοδοτημένη χρήση του απόρρητου μεριδίου, 

· ομολογήσει (άμεσα ή έμμεσα) ότι ο ίδιος  ή οποιοσδήποτε άλλος τηρητής 

απόρρητου μεριδίου, είναι τηρητής απόρρητου μεριδίου, ή  

· αποθηκεύσει το απόρρητο μερίδιο σε θέση η οποία καθιστά αδύνατη την 

ανάκτησή του στην περίπτωση που ο τηρητής απόρρητου μεριδίου καταστεί 

ανίσχυρος ή μη-διαθέσιμος (εκτός όταν το απόρρητο μερίδιο 

χρησιμοποιείται για τους εγκεκριμένους σκοπούς).  

 

 

 

3.17.5 Διαθεσιμότητα και Παράδοση των Απόρρητων Μεριδίων 
 
Ο τηρητής απόρρητου μεριδίου θα θέσει το απόρρητο μερίδιο στη διάθεση των 

εξουσιοδοτημένων προσώπων (που αναγράφονται στο έντυπο αποδοχής τηρητή 

απόρρητου μεριδίου) μόνο εφόσον του προσκομιστεί κατάλληλη εξουσιοδότηση μέσω 

ταυτοποιημένου εγγράφου (βλέπετε επόμενη παράγραφο). Στην περίπτωση 

κατάστασης καταστροφής (όταν κηρυχθεί από τον εκδότη απόρρητων μεριδίων), ο 

τηρητής απόρρητου μεριδίου θα παρουσιαστεί σε χώρο αποκατάστασης καταστροφής 

σύμφωνα με τις οδηγίες από τον εκδότη απόρρητου μεριδίου. Πριν από τη μετακίνησή 

του προς χώρο αποκατάστασης απρόοπτου / καταστροφής και την παράδοση του 
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απόρρητου μεριδίου, ο τηρητής απόρρητου μεριδίου θα επιβεβαιώσει τη γνησιότητα 

της δήλωσης του εκδότη απόρρητου μεριδίου όπως ορίζεται στο έντυπο αποδοχής 

απόρρητου μεριδίου (εκτός των περιπτώσεων όπου απαγορεύεται από το νόμο ή τις 

νομικές διαδικασίες, όπως σχετικά με ορισμένες ποινικές έρευνες). Η διαδικασία αυτή 

θα περιλαμβάνει τη χρήση συνθηματικής φράσης (που μεταφέρεται από τον εκδότη 

απόρρητων μεριδίων προς τον τηρητή απόρρητου μεριδίου) για να εξασφαλιστεί ότι ο 

τηρητής απόρρητου μεριδίου δεν εξαπατήθηκε να μετακινηθεί προς λάθος τοποθεσία 

και ως εκ τούτου να καταστήσει αδύνατη για τον εκδότη απόρρητων μεριδίων την 

ανάκτησή τους. Στο χώρο αποκατάστασης καταστροφής, ο τηρητής απόρρητου 

μεριδίου θα παραδώσει με φυσική παρουσία (αυτοπροσώπως) το απόρρητο μερίδιο 

ώστε να συμμετάσχει στη διαδικασία αποκατάστασης καταστροφής. 

 

Ο τηρητής απόρρητου μεριδίου μπορεί να βασιστεί σε κάθε είδους οδηγία, έγγραφο, 

μήνυμα, αρχείο, νομικό έγγραφο ή υπογραφή που θεωρεί λογικά ότι είναι γνήσια, υπό 

την προϋπόθεση ότι έχει επιβεβαιώσει τη γνησιότητα τέτοιας δήλωσης του εκδότη 

απόρρητων μεριδίων με τον τρόπο που προβλέπεται από την προηγούμενη 

παράγραφο. Ο εκδότης απόρρητων μεριδίων θα παράσχει στον τηρητή απόρρητου 

μεριδίου δείγμα όλων των υπογραφών συνολικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 

για την βεβαίωση της γνησιότητας των οδηγιών του εκδότη απόρρητων κλειδιών. 

 

3.17.6 Τήρηση Μητρώου από τους Εκδότες και Τηρητές Απόρρητων Μεριδίων 
 
Οι εκδότες και τηρητές απόρρητων μεριδίων θα τηρούν αρχεία των δραστηριοτήτων 

που αφορούν σε όλα τα υλικά απόρρητων μεριδίων. Ο τηρητής απόρρητου μεριδίου θα 

παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του απόρρητου μεριδίου προς τον 

εκδότη απόρρητων μεριδίων ή τον εκπρόσωπό του κατόπιν επιβεβαιωμένου για τη 

γνησιότητα αιτήματος. 

 

3.17.7 Ευθύνη του Τηρητή Απόρρητου Μεριδίου 
 
Ο τηρητής απόρρητου μεριδίου θα εκτελεί τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τον 

παρόντα ΚΠ-ΑΠ και θα πρέπει να ενεργεί κατά λογικό και συνετό τρόπο από όλες τις 

απόψεις. Ο τηρητής απόρρητου μεριδίου θα ενημερώσει τον εκδότη απόρρητων 

μεριδίων για οποιαδήποτε απώλεια, κλοπή, ανάρμοστη αποκάλυψη ή έκθεση σε 

κίνδυνο του απόρρητου μεριδίου αμέσως μόλις περιέλθει στη γνώση του. Ο τηρητής 
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απόρρητου μεριδίου δεν είναι υπεύθυνος για ενδεχόμενη αδυναμία εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεών του εξαιτίας αιτίων που ξεπερνούν τον εύλογο έλεγχό του  αλλά θα είναι 

υπεύθυνος  για μη προσήκουσα αποκάλυψη των απόρρητων μεριδίων ή για έλλειψη 

ενημέρωσης του εκδότη απόρρητων μεριδίων για τη μη προσήκουσα αποκάλυψη ή την  

έκθεση σε κίνδυνο που οφείλεται σε δικό του σφάλμα, περιλαμβανομένης της αμέλειας 

αυτού. 

 

 

 

3.17.8 Αποζημίωση από τον Εκδότη Απόρρητων Μεριδίων 
 
Ο εκδότης απόρρητων μεριδίων συμφωνεί να αποζημιώσει και να διατηρήσει αλώβητο 

τον τηρητή απόρρητου μεριδίου έναντι οιασδήποτε αξίωσης, ζημίας, αμοιβής 

διαιτησίας, δαπάνης, αμοιβής δικηγόρου και κάθε άλλης υποχρέωσης που θα υποστεί 

ο τηρητής απόρρητου μεριδίου σε σχέση με το απόρρητο μερίδιο και που δεν 

προκλήθηκε από ή στην οποία δεν συνετέλεσε σφάλμα του τηρητή απόρρητου 

μεριδίου, περιλαμβανομένης της αμέλειας αυτού. 

 

3.18 Συμμόρφωση με τους Περιορισμούς της Περιόδου Λειτουργίας 
 
Η αιτούσα ΑΠ θα διασφαλίζει ότι η περίοδος λειτουργίας που ορίζεται στα 

πιστοποιητικά του ΠΥΠ-ΑΠ είναι σύμφωνη με τους περιορισμούς που επιβάλλονται 

στον ΠΥΠ-ΑΠ αυτόν από τον ανώτερο ΠΥΠ-ΑΠ που καθορίζει τις περιόδους 

λειτουργίας. 

 

3.19 Προδιαγραφές Ασφάλειας 
 
3.19.1 Προδιαγραφές Ασφάλειας Επικοινωνίας 
 

Κάθε είδους επικοινωνία σύμφωνα με τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ μεταξύ της  ANTAKOM A.E. 

και των άλλων μετεχόντων στις ΥΔΠ-ΑΠ θα πρέπει να χρησιμοποιεί εφαρμογή που 

παρέχει κατάλληλους μηχανισμούς ασφάλειας ανάλογους των επακόλουθων κινδύνων. 

Πέρα των προαναφερθέντων, μηνύματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, αντίστοιχες 

βεβαιώσεις λήψης μηνυμάτων και κάθε άλλη επικοινωνία που επηρεάζει την ασφάλεια 

των ΥΔΠ-ΑΠ θα πρέπει επίσης να διασφαλίζονται κατάλληλα. 



 
COPYRIGHT ©2003   ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε.  ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

 ΚΠ AΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ  ADACOM Α.Ε.ΈΚΔΟΣΗ 1.3   
                                                 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2003 
  

- 44 - 

 

3.19.2 Προδιαγραφές Ασφάλειας Εγκαταστάσεων 
 

Κάθε ΠΥΠ-ΑΠ θα χρησιμοποιεί αξιόπιστες εγκαταστάσεις που συμφωνούν πλήρως με 

τις ΔΑΑ, ή αντίστοιχες. 

 

3.20 Προδιαγραφές για το Διαχειριστή Τοπικής Αρχής Εγγραφής 
 

Οι ΔΤΑΕ υπηρετούν σε θέσεις εμπιστοσύνης (βλ. ΚΠ-ΑΠ § 3.14 – Διοίκηση 

Προσωπικού και Κανονισμοί). Οι προδιαγραφές για τους ΔΤΑΕ παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 5. 

 

 ΔΤΑΕ             ΤΑΞΗΣ 3 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Τουλάχιστο 2 έτη σε 

ανώτερη σχολή, ή 

ανάλογη εμπειρία 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Δύο εβδομάδων 

μαθητεία και θα πρέπει 

να απασχολείται από την 

ΤΑΕ  τουλάχιστον 3 

μήνες.  

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Θα πρέπει να είναι 

υπάλληλος με καλή 

σχέση με την ΤΑΕ του  

ΑΡΧΙΚΗ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 
Σύμφωνα με τις 

προδοαγραφές περί 

θέσεων εμπιστοσύνης 

(βλ.  ΚΠ § 3.14.1) 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ 

ΈΡΕΥΝΑ 
Ετησίως 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ Ναι 

ΤΗΡΗΣΗ 

ΑΡΧΕΙΟΥ 
Ναι, σύμφωνα με τον ΚΠ 

§ 3.6 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΤΑΕ 
 

 

 

3.21 Λήξη ή Διακοπή των Δραστηριοτήτων ΠΥΠ-ΑΠ 
Οι παρακάτω υποχρεώσεις αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων από τη λήξη 

της παροχής υπηρεσιών με τη λήψη πρόνοιας για έγκαιρη προειδοποίηση, μεταβίβαση 

των αρμοδιοτήτων στα διάδοχα νομικά πρόσωπα, διατήρηση των αρχείων και 

ορισμένα μέτρα θεραπείας. 

 

3.21.1 Προδιαγραφές πριν από τη Διακοπή 
Η AΝΤΑΚΟΜ Α.Ε. δεσμεύεται ότι σε περίπτωση που ληφθεί απόφαση για παύση των 

εργασιών κάποιου ΠΥΠ-ΑΠ (συμπεριλαμβανομένου και της ίδιας) να προβεί στις 

παρακάτω ενέργειες : 

: 

(i) Να ενημερώσει τον ανώτερό του ΠΥΠ-ΑΠ (καθώς επίσης την ΕΕΤΤ και την 

ANTAKOM A.E. (εφόσον ο ανώτερος ΠΥΠ-ΑΠ δεν ανήκει ή διαχειρίζεται από τη  

ANTAKOM A.E.) για την πρόθεσή του να παύσει να ενεργεί ως ΠΥΠ-ΑΠ. Η 

προειδοποίηση αυτή θα πρέπει να δοθεί τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες 

πριν παύσει να ενεργεί ως ΠΥΠ-ΑΠ. Ο ανώτερος ΠΥΠ-ΑΠ μπορεί να απαιτήσει 

πρόσθετες δηλώσεις ώστε να επιβεβαιώσει τη συμμόρφωση με τη διάταξη 

αυτή.  

(ii) Να παρέχει στο συνδρομητή κάθε μη-ανακληθέντος ή μη-λήξαντος 

πιστοποιητικού που εξέδωσε προειδοποίηση ενενήντα (90) ημερών για την 

πρόθεσή του να παύσει να ενεργεί ως ΠΥΠ-ΑΠ.  

(iii) Θα ενηµερώσει άμεσα εγγράφως τους κατόχους των πιστοποιητικών σχετικά µε 

την δυνατότητά να αναθέσουν τα εν ισχύ   πιστοποιητικά τους σε άλλο πάροχο 

υπηρεσιών πιστοποίησης αναγνωρισμένων πιστοποιητικών (εγγεγραμμένο στο 

μητρώο της ΕΕΤΤ) με τον οποίο ο ΠΥΠ-ΑΠ ή η ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ  θα συνάψει 

σύμβαση για την ανάθεση των εν ισχύ πιστοποιητικών της και θα παραδώσει 

στον νέο πάροχο όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία (αρχεία), που σχετίζονται 

με την έκδοση των πιστοποιητικών. Εναλλακτικά σε περίπτωση αδυναμίας του 

συγκεκριμένου παρόχου να αναλάβει την συγκεκριμένη υποχρέωση ο ΠΥΠ-ΑΠ 

ή η ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε θα ανακαλέσει όλα τα πιστοποιητικά που παραμένουν μη-
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ανακληθέντα ή μη-λήξαντα κατά το πέρας της περιόδου των ενενήντα (90) 

ημερών, ανεξάρτητα από το εάν οι πιστοποιημένοι συνδρομητές έχουν ζητήσει 

ανάκληση ή όχι , καταθέτοντας όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία (αρχεία) 

στην ΕΕΤΤ προς φύλαξη με έγγραφη ενηµέρωση των συνδρομητών 

(iv) Να αναγγείλει την ανάκληση σε κάθε επηρεαζόμενο συνδρομητή, όπως 

περιγράφεται στον ΚΠ-ΑΠ § 9. 

(v) Να καταβάλει κάθε λογική προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει ότι η διακοπή των 

υπηρεσιών πιστοποίησής του θα προκαλέσει την ελάχιστη δυνατή δυσχέρεια 

στους πιστοποιημένους συνδρομητές του.  

(vi) Να λάβει κάθε εύλογη μέριμνα για τη διατήρηση των αρχείων του. 

(vii) Να προβεί στην καταβολή εύλογου ποσού επιστροφής (που δε θα υπερβαίνει 

την αξία αγοράς του πιστοποιητικού) προς τους πιστοποιημένους συνδρομητές 

για την ανάκληση των πιστοποιητικών τους πριν από την ημερομηνία λήξης 

τους. 

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας να γνωστοποιηθεί η παύση εργασιών του 

ΠΥΠ-ΑΠ εντός 3 μηνών σε καθένα από τους ενδιαφερόμενους θα προβεί σε άμεση 

γνωστοποίηση αμέσως μόλις λάβει γνώση της σχετικής απόφασης 

 

 

 

3.21.2 Επανέκδοση Πιστοποιητικών από Διάδοχο ΠΥΠ-ΑΠ  
Για την παροχή απρόσκοπτων υπηρεσιών πιστοποίησης αναγνωρισμένων 

πιστοποιητικών προς τους αιτούντες πιστοποιητικό και τους πιστοποιημένους 

συνδρομητές του, ο διακόπτων ΠΥΠ-ΑΠ θα πρέπει να μεριμνήσει να συνεργαστεί με 

παρόμοια αρχή πιστοποίησης (μέσω προηγούμενης έγγραφης έγκρισης άλλου ΠΥΠ-

ΑΠ) , για την επανέκδοση των εκκρεμούντων πιστοποιητικών των συνδρομητών του. 

Κατά την επανέκδοση ενός πιστοποιητικού, ο διάδοχος ΠΥΠ-ΑΠ (δεν θα πρέπει να 

συγχέεται με υφιστάμενο ΠΥΠ-ΑΠ) υποκαθίσταται ως προς τα δικαιώματα του 

διακόπτοντος ΠΥΠ-ΑΠ και, στο μέτρο που έχει εγγράφως συμφωνηθεί μεταξύ του 

διακόπτοντος και του διαδόχου ΠΥΠ-ΑΠ, αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες και 

υποχρεώσεις ως προς τα εκκρεμούντα πιστοποιητικά. Εκτός εάν προβλέπεται 

διαφορετικά από τη σύμβαση μεταξύ του διακόπτοντος ΠΥΠ-ΑΠ και κάποιου 

συνδρομητή και, σύμφωνα με την έγγραφη έγκριση του διάδοχου ΠΥΠ-ΑΠ, ο ΚΠ-ΑΠ 

θα παραμένει σε ισχύ υπό το διάδοχο ΠΥΠ-ΑΠ όπως και υπό τον αρχικό ΠΥΠ-ΑΠ. 
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Οι προδιαγραφές της παρούσας παραγράφου μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τη 

σύμβαση διαδοχής των ΠΥΠ-ΑΠ, εφόσον οι τροποποιήσεις αυτές επηρεάζουν μόνο 

τους συμβαλλόμενους. 

 

 

 

 

4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
 

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τη διαδικασία υποβολής αίτησης για πιστοποιητικό. 

Περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για την παραγωγή και προστασία του ζεύγους κλειδιών και 

αναφέρει τα στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση αναγνωρισμένων 

πιστοποιητικών.  

 

Όλα τα πρόσωπα (εκτός του ΠΥΠ-ΑΠ) που επιθυμούν ένα πιστοποιητικό θα πρέπει να 

συγχρόνως να ολοκληρώσουν και τις παρακάτω γενικές διαδικασίες για κάθε αίτηση 

για πιστοποιητικό: 

· να παραγάγουν ένα ζεύγος κλειδιών και να αποδείξουν στον ΠΥΠ-ΑΠ ότι 

πρόκειται για ζεύγος κλειδιού που λειτουργεί,  

· να προστατεύουν το ιδιωτικό κλειδί (από το ανωτέρω ζεύγος κλειδιών) από 

έκθεση σε κίνδυνο, 

· να ορίσουν ένα προτεινόμενο διακριτικό όνομα, και  

· να υποβάλουν ηλεκτρονικά  προς τον αρμόδιο ΠΥΠ-ΑΠ μία αίτηση για 

πιστοποιητικό (αποδεχόμενοι ηλεκτρονικά τη σχετική σύμβαση 

συνδρομητή), η οποία  αίτηση θα περιλαμβάνει και το δημόσιο κλειδί του 

αιτούντος από το ζεύγος κλειδιών. 

 

Διαδικασία Δημιουργίας Ζεύγους Κλειδιών 
Εφόσον έχουν προσκομισθεί στην Τοπική Αρχή Εγγραφής, ελεγχθεί και εγκριθεί από 

αυτήν, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα του αιτούντος, η Τοπική Αρχή 

Εγγραφής ενημερώνει τον αιτούντα για την παραλαβή μιας εξατομικευμένης 

«ασφαλούς διάταξης δημιουργίας υπογραφής» (υλικός εξοπλισμός κατασκευασμένος 

σύμφωνα με συγκεκριμένα πρότυπα - π.χ. έξυπνη κάρτα) και για τον τρόπο με τον 
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οποίο θα δημιουργηθεί και αποθηκευθεί το ψηφιακό πιστοποιητικό του αιτούντα στην 

ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής. 

 
Εξατομίκευση ασφαλούς διάταξης δημιουργίας υπογραφής  
 
Η ασφαλής διάταξης δημιουργίας υπογραφής εξατομικεύεται από την Τοπική Αρχή 

Εγγραφής, σχετικά με την αναγραφή στην επιφάνειά της μοναδικού κωδικού 

αναγνώρισης, ο οποίος τη διακρίνει. 

 

Παράλληλα, η Τοπική Αρχή Εγγραφής φροντίζει για την αποστολή στον αιτούντα 

ειδικού φακέλου ο οποίος είναι αδιαφανής, περιέχει τον κωδικό ενεργοποίησης (PIN) 

της ασφαλούς διάταξης δημιουργίας υπογραφής και φέρει εξωτερικά τον μοναδικό 

κωδικό αναγνώρισης της διάταξης. 

 
Η ανωτέρω διαδικασία εξασφαλίζει την αποκλειστική χρήση της ασφαλούς διάταξης 

δημιουργίας υπογραφής. 

 

Παράδοση ασφαλούς διάταξης δημιουργίας υπογραφής 
Η παράδοση της ασφαλούς διάταξης δημιουργίας υπογραφής λαμβάνει χώρα είτε με 

παραλαβή της από το συνδρομητή προσωπικά, είτε  με αποστολή της με υπηρεσίες 

ταχυμεταφοράς (‘courier’) με την ένδειξη ‘συστημένο’ και με αντικαταβολή στη 

διεύθυνση του αιτούντα, η οποία έχει δηλωθεί από τον ίδιο κατά την αίτησή του για 

αναγνωρισμένο πιστοποιητικό. 

 

Δημιουργία και αποθήκευση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού στην ασφαλή διάταξη 

δημιουργίας υπογραφής 

Εφόσον ο αιτών έχει παραλάβει την ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής και του 

σχετικού κωδικού ενεργοποίησης, ακολουθεί την διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης για 

το αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, για την οποία έχει ενημερωθεί από την Τοπική Αρχή 

Εγγραφής. 

 

Ο αιτών συμπληρώνει μια ηλεκτρονική αίτηση, σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση URL, η 

οποία ενεργοποιεί τη δημιουργία και αποθήκευση του ζεύγους κλειδιών στην ασφαλή 

διάταξη δημιουργίας υπογραφής.  Κατά την στιγμή της αποστολής της αίτησης 

παράγεται το ιδιωτικό και δημόσιο κλειδί.  Το ιδιωτικό κλειδί αποθηκεύεται στην ασφαλή 
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διάταξη υλικού, ενώ το δημόσιο αποστέλλεται μέσω Διαδιακτύου στην Αρχή 

Πιστοποίησης του Παρόχου.  Ο αιτών ενημερώνεται μέσω e-mail για την αποστολή του 

υπογεγραμμένου από την Αρχή Πιστοποίησης του Παρόχου για την έγκριση του 

ηλεκτρονικού αιτήματός του και την παραλαβή του υπογεγραμμένου δημόσιου 

κλειδιού.  Ο αιτών λαμβάνει μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με 

τον κωδικό για την πιστοποίησή του ως δικαιούχου του δημοσίου κλειδιού και την URL 

διεύθυνση στην οποία θα χρησιμοποιήσει τον κωδικό αυτό ώστε να παραλάβει το 

υπογεγραμμένο, από την Αρχή Πιστοποίησης του Παρόχου, δημόσιο κλειδί και την 

αποθήκευσή του στην ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής.   

 

 

4.1 Παραγωγή και Προστασία Κλειδιού 
 

Οι παρακάτω διαδικασίες ισχύουν για όλα τα νομικά πρόσωπα που παράγουν κλειδιά 

κατά τα προβλεπόμενα από τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ. 

 

 

4.1.1 Αποκλειστικότητα του Κατόχου. Ελεγχόμενη Πρόσβαση στα Ιδιωτικά 
Κλειδιά 

 
Εκτός εάν προβλέπεται άλλως από τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ, κάθε αιτών πιστοποιητικό θα 

πρέπει να παραγάγει με ασφάλεια το προσωπικό του ιδιωτικό κλειδί, χρησιμοποιώντας 

ένα αξιόπιστο σύστημα και να λαμβάνει τις απαραίτητες προφυλάξεις για να αποτρέψει 

την έκθεσή του σε κίνδυνο, απώλεια, αποκάλυψη, τροποποίηση ή αναρμόδια χρήση 

του. Είναι κατανοητό ότι οι πιστοποιημένοι συνδρομητές (και αιτούντες πιστοποιητικό) 

θα χρησιμοποιήσουν εν γένει προϊόντα μη-ανήκοντα στην  ANTAKOM A.E. τα οποία 

παρέχουν κατάλληλη προστασία των κλειδιών. Βλ. περί της Προστασίας Ιδιωτικού 

Κλειδιού Συνδρομητή στη διεύθυνση 

https://sec.adacom.com/repository/PrivateKey_FAQ.  

 

ΚΑΘΕ ΑΙΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ, ΚΑΘΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ) 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΥΤΟ, ΚΑΙ ΟΧΙ Η  ANTAKOM A.E. (΄Η Ο 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΠΥΠ-ΑΠ), ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ(-ΩΝ) ΚΛΕΙΔΙΟΥ(-ΩΝ) ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, 
ΑΠΩΛΕΙΑΣ, ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΑΝΑΡΜΟΣΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. 

https://www.adacom.com/repository/PrivateKey_FAQ
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Οι χρήστες και οι ΠΥΠ-ΑΠ συμφωνούν να μην παρακολουθήσουν, παρέμβουν ή 

αναστρέψουν το σχεδιασμό της τεχνικής εφαρμογής των ΥΔΠ-ΑΠ εκτός εάν 

επιτρέπεται ρητά από τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ ή μετά από προηγούμενη έγγραφη έγκριση 

από τη  ANTAKOM A.E..  

 

4.1.2 Μη- Αποποίηση Ευθύνης για την προστασία των Ιδιωτικών Κλειδιών 
Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να λάβει χώρα αποποίηση της ευθύνης συνδρομητή 

για την προστασία του Ιδιωτικού του Κλειδιού σχετικά με την παραγωγή, χρήση, 

διατήρηση ή υποχρεωτική καταστροφή του ιδιωτικού κλειδιού του. 

 

4.2 Στοιχεία Αίτησης για Πιστοποιητικό και Αποστολή 
Οι πληροφορίες της αίτησης για πιστοποιητικό περιλαμβάνουν τα στοιχεία που 

αναφέρονται στον Πίνακα 6 παρακάτω. Σε ένα πιστοποιητικό, δε θα εμφανίζονται όλα 

τα παρακάτω στοιχεία (βλ. Σχήμα 3 – Πιστοποιητικά και Ενσωματωμένα κατά 

Παραπομπή Στοιχεία). Σημειώσεις: Τα στοιχεία των πληροφοριών αυτών που δεν 

περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό θα τηρούνται εμπιστευτικά από τον ΠΥΠ-ΑΠ (βλ. 

ΚΠ-ΑΠ § 3.13).  

   

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ –ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

Φυσικά Πρόσωπα: 
Απαραίτητα στοιχεία –  
 (α)  Ονοματεπώνυμο(υπό μορφή κοινού ονόματος) 
 (β)  Προτεινόμενο διακριτικό όνομα 
 (γ) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 
 (δ) Δημόσιο κλειδί 
(ε) Συνθηματική φράση (για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του 
 συνδρομητή από τον ΠΥΠ-ΑΠ)  
(στ)   Σύμβαση συνδρομητή επικυρωμένη από ΤΑΕ (όπου θα 
πληρείται ο όρος της ‘προσωπικής παράστασης’) με την προσκόμιση 
εγγράφων ταυτοποίησης του αιτούντος.. 
 
Προαιρετικά στοιχεία 
(ζ) Οδός, αριθμός, πόλη,  ταχυδρομικός κώδικας, χώρα 
 (κατοικίας) 
(η) Στοιχεία πιστωτικής κάρτας 
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(θ) Ημερομηνία γέννησης 
(ι) Εργοδότης (εφόσον υπάρχει) 
(ια) Όνομα συζύγου (εφόσον υπάρχει) 
(ιβ) Αριθμοί τηλεφώνου (κατοικίας) 
(ιγ)  Άλλες πληροφορίες που καθορίζονται από τον ΠΥΠ-ΑΠ ή τη 

  ANTAKOM A.E.. 
  
(το χρώμα – όχι από εμένα) 
Μέθοδος Αποστολής της Αίτησης: Ο αιτών αποστέλλει το δημόσιο 
κλειδί του (μη-υπογεγραμμένο) και μία σύμβαση συνδρομητή προς 
τον ΠΥΠ-ΑΠ μέσω ασφαλούς σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Ο ΠΥΠ-ΑΠ 
στη συνέχεια επιβεβαιώνει αναφορικά με τον αιτούντα το 
πιστοποιητικό ότι (ι) τα στοιχεία του είναι ακριβή και (ιι) ότι τα έχει 
αναγνώσει, καταλάβει και συμφωνεί με τους όρους της σύμβασης 
συνδρομητή. Με την ολοκλήρωση των καθορισμένων διαδικασιών 
εγκυροποίησης, ο ΠΥΠ-ΑΠ αποστέλλει e-mail προς τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγράφεται από τον αιτούντα 
πιστοποιητικό στην αίτηση για πιστοποιητικό. Αυτό το μήνυμα e-mail 
περιλαμβάνει έναν Προσωπικό Αριθμό Ταυτότητας (PIN) (και 
προαιρετικά, σχέδιο των περιεχόμενων πληροφοριών που θα 
περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό) που εξουσιοδοτεί τον αιτούντα 
πιστοποιητικό να παραλάβει πιστοποιητικό από τον ΠΥΠ-ΑΠ. 
 
Αντιπρόσωποι / Εξουσιοδοτημένοι Εκπρόσωποι: Παράλληλα 
επιτρέπεται να υποβληθεί αίτηση για πιστοποιητικό μέσω 
αντιπροσώπου, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει παράλληλα με τα 
απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα και επικυρωμένη 
εξουσιοδότηση του αιτούντος.  
Μέθοδος Αποστολής της Αίτησης: Η ίδια που αναφέρεται 
παραπάνω . 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
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5 ΕΓΚΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
 

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τις προδιαγραφές για την εγκυροποίηση των αιτήσεων 

πιστοποιητικών η οποία πρόκειται να διενεργηθεί από τον αρμόδιο ΠΥΠ-ΑΠ ή μία 

εξουσιοδοτημένη τοπική αρχή εγγραφής. Επεξηγεί επίσης τις διαδικασίες για τις 

αιτήσεις που δεν πληρούν τους όρους εγκυροποίησης. 

 

5.1 Προδιαγραφές για την Εγκυροποίηση των Αιτήσεων Πιστοποιητικών 
Κατά την παραλαβή μίας αίτησης για πιστοποιητικό (σύμφωνα με τον ΚΠ-ΑΠ § 4 – 

Διαδικασίες Υποβολής Αίτησης για Πιστοποιητικό) ο ΠΥΠ-ΑΠ θα διενεργήσει όλους 

τους απαραίτητους ελέγχους εγκυροποίησης ως προϋπόθεση για την έκδοση του 

πιστοποιητικού (σύμφωνα με τον ΚΠ-ΑΠ § 6 – Έκδοση Πιστοποιητικών), όπως 

παρακάτω: 

 

Ο ΠΥΠ-ΑΠ θα επιβεβαιώσει ότι 

(α) ο αιτών πιστοποιητικό συμφωνεί να δεσμεύεται με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της Σύμβασης Συνδρομητή. 

(β)  ο αιτών πιστοποιητικό είναι το πρόσωπο το οποίο προσδιορίζεται στο αίτημα 

(σύμφωνα με και μόνο στο μέτρο που προβλέπεται στις περιγραφές των 

τάξεων των πιστοποιητικών, βλ. ΚΠ-ΑΠ § 2, και όπως περαιτέρω 

περιγράφεται κατωτέρω), 

(γ)  ο αιτών πιστοποιητικό διαθέτει νόμιμα το ιδιωτικό κλειδί το οποίο αντιστοιχεί 

στο δημόσιο κλειδί που αναγράφεται στο πιστοποιητικό (η προδιαγραφή 

αυτή μπορεί να ικανοποιηθεί και με υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής του αιτούντα περί αυτού), 

(δ)  τα στοιχεία που θα αναγράφονται στο πιστοποιητικό είναι ακριβή, εκτός των 

μη-επαληθευμένων στοιχείων συνδρομητή (ΜΕΣΣ), και  

   

Μόλις εκδοθεί κάποιο πιστοποιητικό, ο ΠΥΠ-ΑΠ δε θα φέρει στη συνέχεια καμία 

υποχρέωση για παρακολούθηση και διερεύνηση της ορθότητας των στοιχείων του 

πιστοποιητικού, εκτός εάν ο ΠΥΠ-ΑΠ πληροφορηθεί σύμφωνα με τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ 

την ανακρίβεια του πιστοποιητικού αυτού. 
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Ο Πίνακας 7 (Προδιαγραφές Εγκυροποίησης για τις Αιτήσεις Πιστοποιητικών) τονίζει 

ορισμένες διαφορές μεταξύ των προδιαγραφών εγκυροποίησης για κάθε τάξη 

πιστοποιητικού. Η  ANTAKOM διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης των ενεργειών 

εγκυροποίησης αυτών για τη βελτίωση της διαδικασίας εγκυροποίησης. Περισσότερες 

λεπτομέρειες περί των ελέγχων εγκυροποίησης παρατίθενται κατωτέρω. Οι 

αναθεωρημένες ενέργειες εγκυροποίησης (όταν κυκλοφορήσουν) ανακοινώνονται στο 

χώρο αποθήκευσης της  ANTAKOM A.E.  στη διεύθυνση https://sec.adacom.com 

/repository/updates και μπορούν επίσης να διατεθούν από τη  ANTAKOM A.E.  , 

Λ.Συγγρού 190 Καλλιθέα ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 176 71 ΑΤΤΙΚΗ Υπ όψιν : Υπηρεσίες 

Πιστοποίησης. 

ΠΡΟΔΙΑΑΓΡΑΦΕΣ       

ΕΓΚΥΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΤΑΕ 

(ΤΑΞΕΩΣ 3) 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Ναι – Φυσικά Πρόσωπα: 

Ενώπιον ΤΑΕ  

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ      ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

(ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 

Ναι – Φυσικά Πρόσωπα: Από 

εντεταλμένο υπάλληλο της ΤΑΕ 

βάση των  εγγράφων 

ταυτοποίησης που υποβάλει ο 

αιτών  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΥΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
 
5.1.1 Προσωπική Παράσταση 
 
Για να είναι δυνατή η πραγματοποίηση διασύνδεσης μεταξύ του αιτούντος και του 

δημόσιου κλειδιού του αιτούντος, τα φυσικά πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για 

αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ή για πιστοποιητικά  ΔΤΑΕ θα πρέπει να εμφανιστούν 

αυτοπροσώπως ενώπιον αξιόπιστης αρχής (όπως είναι μία ΤΑΕ) ώστε να είναι δυνατή 

η επιβεβαίωση της ταυτότητάς τους. Η υποχρέωση περί προσωπικής παράστασης 

περιλαμβάνει την υποβολή των εγγράφων  ταυτοποίησης του αιτούντος.  
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5.2 Έγκριση Αιτήσεων για Πιστοποιητικό  
Όταν ολοκληρωθούν επιτυχώς όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες εγκυροποίησης 

κάποιας αίτησης για Πιστοποιητικό (σύμφωνα με τον ΚΠ-ΑΠ § 5.1), ο αρμόδιος ΠΥΠ-

ΑΠ θα εγκρίνει την αίτηση. Η έγκριση καταλήγει με την έκδοση  πιστοποιητικού 

σύμφωνα με τον ΚΠ-ΑΠ § 6 (Έκδοση Πιστοποιητικών).  

 

5.3 Απόρριψη Αίτησης για Πιστοποιητικό 
Εφόσον δεν πληρούνται οι όροι εγκυροποίησης ο αρμόδιος ΠΥΠ-ΑΠ θα απορρίψει την 

αίτηση για πιστοποιητικό ενημερώνοντας άμεσα τον αιτούντα πιστοποιητικό για τη μη-

πλήρωση των όρων εγκυροποίησης και αναφέροντας τον κωδικό αιτιολόγησης για την 

μη-πλήρωση της αίτησης .  

 

Ένα πρόσωπο του οποίου η αίτηση για πιστοποιητικό έχει απορριφθεί μπορεί στη 

συνέχεια να υποβάλει αίτηση εκ νέου. 
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6 ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
 

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τις προδιαγραφές για την έκδοση πιστοποιητικών. 

Επίσης αναφέρει τις ιδιαίτερες δηλώσεις που παρέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών 

Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών κατά την έκδοση πιστοποιητικών. 

 

6.1 Ενεργά Πιστοποιητικά  
Συνεπεία έγκρισης μίας αίτησης για πιστοποιητικό (σύμφωνα με τον ΚΠ-ΑΠ § 5), ο 

ΠΥΠ-ΑΠ προβαίνει στην έκδοση ενός ενεργού πιστοποιητικού. Η έκδοση ενός ενεργού 

πιστοποιητικού αποτελεί έγκριση της αίτησης για πιστοποιητικό από τον ΠΥΠ-ΑΠ. Το 

ενεργό πιστοποιητικό αποτελεί έγκυρο πιστοποιητικό κατά την αποδοχή του από το 

συνδρομητή (βλ. ΚΠ-ΑΠ § 7 σχετικά με την αποδοχή). 

 

 

6.2 Συγκατάθεση  από τον Συνδρομητή για Έκδοση Πιστοποιητικού από τον 
ΠΥΠ-ΑΠ 

 
Ένας ΠΥΠ-ΑΠ δεν μπορεί να εκδώσει πιστοποιητικά χωρίς τη συγκατάθεση του 

αιτούντος πιστοποιητικό. Η συγκατάθεση για την έκδοση τεκμαίρεται ότι παρέχεται με 

την υποβολή αίτησης από τον αιτούντα.  

 

6.3 Άρνηση Έκδοσης Πιστοποιητικού 
Ένας ΠΥΠ-ΑΠ είναι δυνατό να αρνηθεί να εκδώσει πιστοποιητικό προς οποιοδήποτε 

πρόσωπο, κατά τη δική του αποκλειστική διακριτική ευχέρεια, χωρίς να υφίσταται 

οποιαδήποτε ευθύνη του ή υποχρέωσή του προς αποζημίωση σε περίπτωση άρνησής 

του. Σε περίπτωση άρνησης κάποιου ΠΥΠ-ΑΠ να εκδώσει πιστοποιητικό, ο ΠΥΠ-ΑΠ 

θα επιστρέψει πάραυτα σε αυτό τον αιτούντα πιστοποιητικό οποιαδήποτε αμοιβή 

εγγραφής για πιστοποιητικό έχει ήδη καταβάλει, εκτός εάν ο αιτών πιστοποιητικό έχει 

υποβάλει ψευδή ή παραποιημένα στοιχεία στον ΠΥΠ-ΑΠ.  

 

6.4 Δηλώσεις του ΠΥΠ-ΑΠ Κατά την Έκδοση Πιστοποιητικού 
H AΝΤΑΚΟΜ Α.Ε (ή οι ΠΥΠ-ΑΠ μη-ανήκοντες στην ΑΝΤΑΚΟΜ ) όσον αφορά τα 

Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά που  παρέχει,  έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις : 

Να καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για : 
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(i) την υποστήριξη της αδιάλειπτης παροχής της υπηρεσίας ‘υποδομής δημοσίου 

κλειδιού’ (PKI) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον εκάστοτε ισχύοντα 

Κανονισμό της Πιστοποίησης. 

(ii) την  επίβλεψη και τον έλεγχο της συμμόρφωσης των από αυτήν 

διαπιστευμένων Αρχών Πιστοποίησης για το ότι δραστηριοποιούνται και 

ενεργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό 

της Πιστοποίησης. 

(iii) την επιβεβαίωση των στοιχείων των αιτούντων πιστοποιητικό και την έγκριση 

και έκδοσή τους εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται στον εκάστοτε 

ισχύοντα Κανονισμό Πιστοποίησης εφ’ όσον πληρούνται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτόν, 

(iv) να πληροί το πιστοποιητικό όλες τις ουσιαστικές και τυπικές απαιτήσεις της 

εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τις 

ψηφιακές υπογραφές . 

(v)  την ανάκληση ή αναστολή πιστοποιητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 

εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Πιστοποίησης και 

(vi) τη συνεχή ανανέωση και λειτουργία ηλεκτρονικής λίστας ανακληθέντων 

πιστοποιητικών με σκοπό την ενημέρωση των χρηστών για την αξιοπιστία και 

ισχύ των πιστοποιητικών που έχει εκδώσει.  

6.4.1 Δηλώσεις του ΠΥΠ-ΑΠ προς το Συνδρομητή  
(i) Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα ΚΠ-ΑΠ, ο ΠΥΠ-ΑΠ υπόσχεται 

στο συνδρομητή που κατονομάζεται στο πιστοποιητικό ότι: 

(α)  δεν υπάρχει καμία ψευδής δήλωση πραγματικών στοιχείων στο πιστοποιητικό 

την οποία γνωρίζει ο ΠΥΠ-ΑΠ ή που προέρχεται από τον ΠΥΠ-ΑΠ, 

(β) δεν υπάρχει κανένα σφάλμα μεταφοράς των δεδομένων όπως τα έλαβε ο 

ΠΥΠ-ΑΠ από τον αιτούντα πιστοποιητικό το οποίο προέκυψε από αδυναμία 

του ΠΥΠ-ΑΠ να επιδείξει λογική μέριμνα κατά τη δημιουργία του 

πιστοποιητικού, και  

(γ) το πιστοποιητικό πληροί όλες τις ουσιαστικές απαιτήσεις του παρόντος ΚΠ-

ΑΠ. 

 

(ii) Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα ΚΠ-ΑΠ, ο ΠΥΠ-ΑΠ υπόσχεται 

στο συνδρομητή να καταβάλει εύλογες προσπάθειες, σύμφωνα με τους όρους του 

παρόντος ΚΠ-ΑΠ, 
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(α)  να ανακαλέσει ή αναστείλει πάραυτα πιστοποιητικά σύμφωνα με τον ΚΠ-ΑΠ § 

9, και 

(β) να ενημερώσει το συνδρομητή για οποιοδήποτε γεγονός το οποίο γνωρίζει και 

το οποίο επηρεάζει ουσιαστικά την ισχύ και αξιοπιστία του πιστοποιητικού το 

οποίο έχει εκδώσει προς το συνδρομητή αυτόν.  

 

(iii) Οι υποχρεώσεις και δηλώσεις στον ΚΠ-ΑΠ §§ 6.4.1 (i) και (ιι) παρέχονται και 

αναλαμβάνονται αποκλειστικά προς όφελος του συνδρομητή.  Ένας ΠΥΠ-ΑΠ 

καταβάλει εύλογες προσπάθειες, για τους σκοπούς του ΚΠ-ΑΠ § 6.4.1 (ii), εφόσον 

η συμπεριφορά του είναι κατ’ ουσία σύμφωνη με τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ και την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

 

6.4.2 Δηλώσεις του ΠΥΠ-ΑΠ προς Χρήστες 
 
Με την έκδοση πιστοποιητικού ένας ΠΥΠ-ΑΠ δηλώνει προς εκείνους, οι οποίοι με δική 

τους αποκλειστικά επιλογή βασίζονται σε μία ηλεκτρονική υπογραφή, επαληθεύσιμη 

δια του δημόσιου κλειδιού που αναγράφεται στο πιστοποιητικό, ότι σύμφωνα με τον 

παρόντα ΚΠ-ΑΠ: 

(i) κάθε πληροφορία του πιστοποιητικού η οποία περιλαμβάνεται ή  ενσωματώνεται 

με αναφορά σε αυτό, εκτός των μη-επαληθευμένων στοιχείων συνδρομητή 

(ΜΕΣΣ), είναι ακριβής κατά τη στιγμή έκδοσης του πιστοποιητικού, και  

(ii) ο ΠΥΠ-ΑΠ έχει συμμορφωθεί πλήρως με τον ΚΠ-ΑΠ κατά την έκδοση του 

πιστοποιητικού. 

 

6.5 Δηλώσεις του ΠΥΠ-ΑΠ Κατά τη Δημοσίευση 
 
Με τη δημοσίευση ενός πιστοποιητικού (βλ. ΚΠ-ΑΠ § 7.5), ένας ΠΥΠ-ΑΠ πιστοποιεί 

προς το χώρο αποθήκευσης της ANTAKOM A.E. και προς όλους όσους επιλέγουν να 

βασιστούν στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό ότι έχει εκδώσει 

το πιστοποιητικό προς το συνδρομητή και ότι ο πιστοποιημένος συνδρομητής έχει 

αποδεχθεί το πιστοποιητικό, όπως περιγράφεται στον ΚΠ-ΑΠ § 7.1. 

 

6.6 Περιορισμοί στις Δηλώσεις του ΠΥΠ-ΑΠ 
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Οι προηγούμενες δηλώσεις στον ΚΠ-ΑΠ §§ 6.4 και 6.5 υπόκεινται στον περιορισμό 

εγγυήσεων και την αποποίηση ευθύνης του ΚΠ-ΑΠ §§ 11.3, 11.4,.  

 

6.7 Χρόνος Έκδοσης Πιστοποιητικού 
 
Οι ΠΥΠ-ΑΠ θα καταβάλουν εύλογες προσπάθειες να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των 

προδιαγραφών για πιστοποιητικό και θα εκδίδουν τα πιστοποιητικά συνδρομητών  

εφόσον όλες οι σχετικές πληροφορίες έχουν παραληφθεί από τον ΠΥΠ-ΑΠ εντός των 

παρακάτω χρονικών περιόδων: 

 

 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΤΑΕ (ΤΑΞΕΩΣ 3) 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
1–5 εργάσιμες 

ημέρες 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
 

Η ικανοποίηση από την ANTAKOM και τον ΠΥΠ-ΑΠ των παραπάνω προθεσμιών 

εξαρτάται από την έγκαιρη υποβολή πλήρων και ορθών στοιχείων από τον αιτούντα 

πιστοποιητικό και την ανταπόκρισή του προς τα λοιπά αιτήματα της  ANTAKOM ΑΕ και 

του ΠΥΠ-ΑΠ, περιλαμβανομένης και της παροχής κατάλληλων και ορθών στοιχείων 

πληρωμής και έγκρισης. 

 

6.8 Ισχύς Πιστοποιητικού και Περίοδοι Λειτουργίας 
Όλα τα πιστοποιητικά θα θεωρούνται ισχύοντα κατά την έκδοσή τους από τον αρμόδιο 

ΠΥΠ-ΑΠ και την αποδοχή τους από το συνδρομητή  (βλ. ΚΠ-ΑΠ § 7). Οι συνήθεις 

περίοδοι λειτουργίας για τις διάφορες τάξεις πιστοποιητικών έχουν ως ακολούθως, 

υποκείμενες σε πρότερη διακοπή της περιόδου λειτουργίας εξαιτίας ανάκλησης ή 

αναστολής.  

 

ΈΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕ
ΝΑ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
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ΠΑΠ-ΑΠ (ROOT CA) ΠΡΟΣ ΑΠ  

εώς 20 έτη 

ΑΠ ΠΡΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΠ Υπό ανάπτυξη 

ΑΠ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ 
 

1 έτος 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 – ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
 

Η περίοδος ισχύος των πιστοποιητικών άρχεται την ημερομηνία και ώρα έκδοσής τους, 

εκτός εάν αναγράφεται στο πιστοποιητικό μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα , ακόμη 

και εάν δεν έχει λάβει χώρα αποδοχή του πιστοποιητικού από το συνδρομητή και ως εκ 

τούτου δεν είναι ακόμη έγκυρο.  

 

6.9 Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχει λάβει χώρα Αποδοχή τους 
 

Ένας πιστοποιημένος συνδρομητής δε θα πρέπει να δημιουργήσει ηλεκτρονικές 

υπογραφές χρησιμοποιώντας ιδιωτικό κλειδί που αντιστοιχεί στο δημόσιο κλειδί που 

αναγράφεται σε κάποιο πιστοποιητικό ( ή με άλλο τρόπο χρησιμοποιήσει το ιδιωτικό 

κλειδί αυτό) εφόσον το προβλεπόμενο αποτέλεσμα θα ήταν να προκαλέσει ή επιτρέψει 

την εξάρτηση από πιστοποιητικό το οποίο είναι άκυρο (διότι δεν έχει γίνει η αποδοχή 

του). 
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7 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 
 

Το κεφάλαιο αυτό επεξηγεί τις προϋποθέσεις για την αποδοχή πιστοποιητικών από 

τους πιστοποιημένους συνδρομητές, τις δηλώσεις που παρέχουν οι πιστοποιημένοι 

συνδρομητές κατά την αποδοχή, τις υποχρεώσεις των συνδρομητών για την 

προστασία των ιδιωτικών κλειδιών τους και τις διαδικασίες για τη δημοσίευση των 

πιστοποιητικών. 

 

7.1 Αποδοχή Πιστοποιητικού 
 

Ενας πιστοποιημένος συνδρομητής τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχθεί ένα πιστοποιητικό 

όταν, μετά την κοινοποίηση της αίτησης σύμφωνα με τον ΚΠ-ΑΠ § 4.2, υπάρχει ένδειξη 

της έγκρισης όπως περιγράφεται στον Πίνακα 10. 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΤΡΟΠΟΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΚΑΙ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΔΤΑΕ (ΤΑΞΗ 3) 

Φυσικά Πρόσωπα: 
Δικτυακά (μέσω του Δικτύου): Ο αιτών πιστοποιητικό εισάγει τον 

προσωπικό αριθμό ταυτότητάς του (PIN) για να παραλάβει και να κάνει 

αποδοχή του πιστοποιητικού. Σημείωση: Ο αιτών πιστοποιητικό θα 

πρέπει να ενημερώσει τον ΠΥΠ-ΑΠ για οποιαδήποτε ανακρίβεια ή 

έλλειψη σε κάποιο πιστοποιητικό αμέσως μετά την παραλαβή του 

πιστοποιητικού ή δημοσίευση του πιστοποιητικού στο χώρο 

αποθήκευσης ή κατά την προηγούμενη αναγγελία των περιεχόμενων 

στοιχείων που θα περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό. 

 

 

Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) (S/MIME): Ο αιτών 

πιστοποιητικό υποβάλλει ένα ΑΥΠ προς τον ΠΥΠ-ΑΠ για αποδοχή του 

πιστοποιητικού. Κατά την ολοκλήρωση των καθορισμένων διαδικασιών 

πιστοποίησης, ο ΠΥΠ-ΑΠ στη συνέχεια αποστέλλει το πιστοποιητικό στη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από την οποία απεστάλη 

η αίτηση για πιστοποιητικό. Σημείωση: Ο αιτών πιστοποιητικό θα πρέπει 

να ενημερώσει πάραυτα τον ΠΥΠ-ΑΠ για οποιαδήποτε ανακρίβεια ή 

έλλειψη σε κάποιο πιστοποιητικό ή στη δημοσίευση του πιστοποιητικού 

στο χώρο αποθήκευσης, ή κατά την προηγούμενη αναγγελία των 

περιεχόμενων στοιχείων που θα περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό. 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
 

7.2 Δηλώσεις από το Συνδρομητή Κατά την Αποδοχή 
Με την αποδοχή ενός πιστοποιητικού που εκδόθηκε από έναν ΠΥΠ-ΑΠ, ο 

πιστοποιημένος συνδρομητής πιστοποιεί προς τον ΠΥΠ-ΑΠ και δηλώνει προς όλους 

όσους επιλέγουν να βασιστούν στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο 

πιστοποιητικό ότι κατά το χρόνο αποδοχής και καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 

λειτουργίας του πιστοποιητικού, μέχρι την ενημέρωσή τους για το αντίθετο από το 

συνδρομητή,  

(i) κάθε ηλεκτρονική υπογραφή που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση του ιδιωτικού 

κλειδιού που αντιστοιχεί στο δημόσιο κλειδί που αναγράφεται στο πιστοποιητικό 

είναι η ηλεκτρονική υπογραφή του συνδρομητή , έχει δημιουργηθεί σε ασφαλή 

διάταξη δημιουργίας υπογραφής (σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του ΠΔ 150/2001) 
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και έχει γίνει αποδοχή του πιστοποιητικού, το οποίο βρίσκεται σε λειτουργία (δεν 

έχει λήξει, ανασταλεί ή ανακληθεί) κατά το χρόνο δημιουργίας της ηλεκτρονικής 

υπογραφής,  

(ii) κανένα μη-εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δεν είχε ποτέ πρόσβαση στο ιδιωτικό κλειδί 

του συνδρομητή,  

(iii) όλες οι δηλώσεις που παρέχονται από το συνδρομητή προς τον ΠΥΠ-ΑΠ σχετικά 

με τις πληροφορίες που περιέχονται στο πιστοποιητικό είναι αληθείς,  

(iv) όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο πιστοποιητικό είναι αληθείς στο μέτρο 

που ο πιστοποιημένος συνδρομητής γνώριζε ή ενημερώθηκε για τις πληροφορίες 

αυτές και θα ενημερώσει πάραυτα τον ΠΥΠ-ΑΠ για οποιαδήποτε ουσιαστική 

ανακρίβεια στις πληροφορίες αυτές όπως παρατίθεται στον ΚΠ-ΑΠ § 6.1, 

(v) το πιστοποιητικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εγκεκριμένους και σύννομους 

σκοπούς, που είναι σύμφωνοι με τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ, και  

(vi) ο πιστοποιημένος συνδρομητής αποτελεί συνδρομητή και όχι ΠΥΠ-ΑΠ και δε θα 

χρησιμοποιήσει ποτέ το ιδιωτικό κλειδί που αντιστοιχεί στο οποιοδήποτε δημόσιο 

κλειδί που αναγράφεται στο πιστοποιητικό για τους σκοπούς της υπογραφής 

κάποιου πιστοποιητικού (ή οποιουδήποτε άλλου τύπου πιστοποιημένου δημόσιου 

κλειδιού) ή ΚΑΠ, είτε ως ΠΥΠ-ΑΠ είτε διαφορετικά, εκτός εάν έχει ρητά 

συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ του συνδρομητή και του ΠΥΠ-ΑΠ.  

 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ, Ο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ 

ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΠ-ΑΠ 

ΚΑΙ ΤΗΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ. 
 

7.3 Καθήκον του Συνδρομητή να Αποτρέψει Αποκάλυψη του Ιδιωτικού Κλειδιού  
 
Με την αποδοχή ενός πιστοποιητικού, ο πιστοποιημένος συνδρομητής αναλαμβάνει το 

καθήκον να διατηρεί τον έλεγχο του ιδιωτικού κλειδιού του συνδρομητή, να 

χρησιμοποιεί ένα αξιόπιστο σύστημα και να λαμβάνει εύλογες προφυλάξεις για να 

αποτρέψει την απώλεια, αποκάλυψη, τροποποίηση ή μη-εξουσιοδοτημένη χρήση του.  
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7.4 Αποζημίωση από το Συνδρομητή 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ, Ο ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΝΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΤΟΝ ΠΥΠ-ΑΠ Ή ΚΑΙ ΤΗΝ ANTAKOM A.E.  Ή 
ΚΑΙ ΤΟΝ (-ΟΥΣ) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ(-ΟΥΣ) ΤΟΥΣ ΑΛΩΒΗΤΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗΉ ΖΗΜΙΑ 
ΤΟΥΣ, , ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ (Ι) ΨΕΥΔΗ Ή ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ 
ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ (Ή ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ  ΠΡΟΣΩΠΟ), (ΙΙ) 
ΜΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ, ΕΦΟΣΟΝ 
Η ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Ή ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ 
ΕΞΑΠΑΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΠΥΠ-ΑΠ Ή ΚΑΙ ΤΗΝ  ANTAKOM A.E. Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Ή ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΝΑ ΒΑΣΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, Ή 
(ΙΙΙ) ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ, ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΝΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, Ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΤΙΣ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ 
ΚΙΝΔΥΝΟ, ΑΠΩΛΕΙΑ, ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΜΗ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ. 
 
Όταν ένα πιστοποιητικό εκδοθεί κατόπιν αιτήματος αντιπροσώπου ενός 
συνδρομητή, τόσο ο αντιπρόσωπος όσο και ο πιστοποιημένος συνδρομητής θα 
ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολοκληρίαν και θα αποζημιώσουν τον ΠΥΠ-ΑΠ 
και την  ANTAKOM A.E., αλλά και τους αντιπρόσωπους τους σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο. Ο πιστοποιημένος συνδρομητής έχει συνεχές καθήκον να 
ενημερώνει τον εκδότη για οποιαδήποτε ψευδή δήλωση και παράλειψη 
αντιπροσώπου του. 
 
7.5 Δημοσίευση 
Κατά την αποδοχή του πιστοποιητικού από το συνδρομητή, ο ΠΥΠ-ΑΠ θα δημοσιεύσει 

αντίγραφο του πιστοποιητικού στο χώρο αποθήκευσης της  ANTAKOM A.E. και σε 

έναν ή περισσότερους άλλους αποθηκευτικούς χώρους, όπως έχει αποφασιστεί από 

τον ΠΥΠ-ΑΠ και την ANTAKOM A.E.. Οι πιστοποιημένοι συνδρομητές μπορούν να 

δημοσιεύουν τα πιστοποιητικά τους ΥΔΠ-ΑΠ της  ANTAKOM A.E.  σε άλλους χώρους 

αποθήκευσης. 
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8 ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ  
 

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση 

ηλεκτρονικών υπογραφών και ηλεκτρονικά υπογεγραμμένων μηνυμάτων που 

αντιστοιχούν σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από την  ANTAKOM A.E..  

 

Οι συμβαλλόμενοι (ο ΠΥΠ-ΑΠ και οι συμβαλλόμενοι οι οποίοι είναι ‘χρήστες’ του 

πιστοποιητικού, δηλαδή, τόσο ο πιστοποιημένος συνδρομητής όσο και οι χρήστες), δια 

του παρόντος ενημερώνονται για τους παρακάτω κανόνες που διέπουν τα αντίστοιχα 

δικαιώματα και υποχρεώσεις τους που ισχύουν (ι) κατά τη δημοσίευση του παρόντος 

ΚΠ-ΑΠ, όσον αφορά τον ΠΥΠ-ΑΠ, (ιι) κατά την υποβολή μίας αίτησης για 

πιστοποιητικό, όσον αφορά τον αιτούντα ή τον συνδρομητή, και (ιιι) κατά την επιλογή 

ενός αποδέκτη ή χρήστη πιστοποιητικού να βασιστεί σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, 

όσον αφορά έναν αποδέκτη πιστοποιητικού ή χρήστη. 

 

8.1 Επαλήθευση Ηλεκτρονικών Υπογραφών 
Η επαλήθευση μιας ηλεκτρονικής υπογραφής επιτελείται για να καθοριστεί εάν (ι) η 

ηλεκτρονική υπογραφή δημιουργήθηκε από το ιδιωτικό κλειδί (σε ασφαλή διάταξη 

δημιουργίας υπογραφής) που αντιστοιχεί στο δημόσιο κλειδί που αναγράφεται στο 

πιστοποιητικό του υπογράφοντος (ιι) το ζεύγος κλειδιών δεν έχει μεταβληθεί από το 

χρόνο δημιουργίας της ηλεκτρονικής υπογραφής και εάν  (ιιι) το ζεύγος κλειδιών 

παραμένει σε ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής σύμφωνα με το ΠΔ 150/2001 

 

Η επαλήθευση αυτή θα επιτελείται με τρόπο σύμφωνο προς τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ, ως 

ακολούθως: 

 

· Καθορισμός αλυσίδας πιστοποιητικών για την ηλεκτρονική υπογραφή – Μία 

ηλεκτρονική υπογραφή θα επαληθεύεται σε σχέση με την επιτυχή επιβεβαίωση 

αλυσίδας πιστοποιητικών. 

 

· Δυνατότητα Δια-Πιστοποίησης Αρχών Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων 
Πιστοποιητικών– Είναι δυνατόν να υπάρχουν περισσότερες της μιας έγκυρες 

‘αλυσίδες’ πιστοποιητικών (certificate chains) που οδηγούν από ένα δεδομένο 

πιστοποιητικό προς μία αποδεκτή υπηρεσία δημόσιας πιστοποίησης (όπως μεταξύ 
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άλλων μέσω δια-Πιστοποίησης Αρχών Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων 

Πιστοποιητικών).  Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες της μίας ‘αλυσίδες’ 

πιστοποιητικών προς μία αποδεκτή υπηρεσία δημόσιας πιστοποίησης, το 

πρόσωπο το οποίο επαληθεύει την ηλεκτρονική υπογραφή μπορεί να έχει τη 

δυνατότητα επιλογής και αναγνώρισης της ‘αλυσίδας’ πιστοποιητικών (certificate 

chains)  .  

· Έλεγχος του χώρου αποθήκευσης της  ANTAKOM A.E.  (ή άλλου) για 
ανάκληση ή αναστολή πιστοποιητικών εντός της αλυσίδας – Ο αποδέκτης θα 

πρέπει να προσδιορίσει εάν κάποιο από τα πιστοποιητικά στην έκταση της 

αλυσίδας από τον υπογράφοντα έως μία αποδεκτή υπηρεσία δημόσιας 

πιστοποίησης στα πλαίσια των ΥΔΠ-ΑΠ έχει ανακληθεί ή ανασταλεί, διότι η 

ανάκληση ή αναστολή έχει ως αποτέλεσμα την πρόωρη λήξη της περιόδου 

λειτουργίας κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούν να δημιουργηθούν 

επαληθεύσιμες ηλεκτρονικές υπογραφές. Αυτό μπορεί να εξακριβωθεί με δύο 

διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί να εξεταστεί ο χώρος αποθήκευσης της  

ANTAKOM A.E. για το πλέον ενημερωμένο καθεστώς ανάκλησης. Εναλλακτικά, 

είναι δυνατόν να παρέχονται ΚΑΠ εντός της αλυσίδας πιστοποιητικών. Οι ΚΑΠ 

αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καθοριστεί το καθεστώς ανάκλησης των 

πιστοποιητικών εντός της αλυσίδας. 

 

· Οριοθέτηση των δεδομένων στα οποία προσαρτούνται οι ηλεκτρονικές 
υπογραφές – Για την επαλήθευση μιας ηλεκτρονικής υπογραφής, είναι απαραίτητο 

να γνωρίζει κανείς τι είδους δεδομένα έχουν υπογραφεί. Στην περίπτωση 

Προτύπων Κρυπτογραφίας Δημόσιων Κλειδιών (ΠΚΔΚ), καθορίζεται μια 

καθιερωμένη μορφή υπογεγραμμένου μηνύματος που υποδηλώνει επακριβώς τα 

υπογεγραμμένα δεδομένα.  

 

· Ένδειξη του χρόνου και της ημερομηνίας δημιουργίας της ηλεκτρονικής 
υπογραφής – Για την αποτροπή της δυνατότητας άρνησης αναγνώρισης μιας 

ηλεκτρονικής υπογραφής, πρέπει τα δεδομένα στα οποία προσαρτάται η αντίστοιχη 

ηλεκτρονική υπογραφή να περιλαμβάνουν ή αναφέρουν χρονοσήμανση. Η 

χρονοσήμανση υποδεικνύει το χρόνο (ημερομηνία και ώρα) κατά τον οποίο τέθηκε 

η ηλεκτρονική υπογραφή.  
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· Καθορισμός των εγγυήσεων που επιθυμεί να παρέχει ο υπογράφων –

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα τεχνικά μέσα για να καθοριστεί ο σκοπός 

(ή η σημασία) της ηλεκτρονικής υπογραφής τον οποίο επιθυμεί ο υπογράφων. Στα 

επίσημα πρωτόκολλα (όπως το EDI), οι ηλεκτρονικές υπογραφές ταξινομούνται ως 

καθορισμένες υπηρεσίες ασφάλειας με συγκεκριμένη σημασιολογία ώστε να 

μεταφέρεται η ακριβής τους έννοια. Ο επαληθεύων επίσης θα πρέπει να καθορίσει 

εάν το πιστοποιητικό είναι κανονικό ή προσωρινό. 

 

Διασφάλιση ότι όλα τα πιστοποιητικά στην ‘αλυσίδα’ εξουσιοδοτούν τη χρήση 
ιδιωτικού κλειδιού συνδρομητή – Ένας ΠΥΠ-ΑΠ δύναται να περιορίσει τις χρήσεις 

ενός ιδιωτικού κλειδιού, το οποίο αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πιστοποιητικό που 

εκδίδει. Τέτοιοι περιορισμοί αναφέρονται ή ενσωματώνονται με αναφορά στο 

πιστοποιητικό και συνιστούν ένα μέσο προειδοποίησης των αποδεκτών για 

καταστάσεις στις οποίες η επιλογή τους να βασιστούν στο πιστοποιητικό δε θα ήταν 

εύλογη. Οι αποδέκτες και χρήστες πιστοποιητικών θα πρέπει να εξετάζουν το 

περιεχόμενο των πιστοποιητικών για τέτοιου είδους προειδοποιήσεις και περιορισμούς.  

· Επιβεβαίωση μιας ‘αλυσίδας’ πιστοποιητικών (certificate chain)  – Κάθε ΠΥΠ-

ΑΠ πιστοποιείται από ανώτερο ΠΥΠ-ΑΠ και με τον τρόπο αυτό κληρονομεί την 

εμπιστοσύνη που αποδίδεται στον ανώτερό του ΠΥΠ-ΑΠ. Κάθε ΠΥΠ-ΑΠ θεωρείται 

ότι είναι τουλάχιστο εξίσου αξιόπιστος με τον ανώτερό του ΠΥΠ-ΑΠ. Επιβεβαίωση 

μιας ‘αλυσίδας’ πιστοποιητικών είναι η διαδικασία της αποδοχής μιας ‘αλυσίδας’ 

πιστοποιητικών και της επακόλουθης αποδοχής ενός πιστοποιητικού συνδρομητή.  

 

8.2 Αποτέλεσμα της Αποδοχής Πιστοποιητικού Συνδρομητή  
 
Μια ηλεκτρονική υπογραφή είναι δεσμευτική έναντι του δημιουργού της εφόσον (i) 

δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας ενός έγκυρου 

πιστοποιητικού, (ii) η ηλεκτρονική υπογραφή αυτή μπορεί να επαληθευτεί κανονικά με 

την επιβεβαίωση της ‘αλυσίδας’ πιστοποιητικών, (iii) ο χρήστης δεν γνωρίζει ή έχει 

ενημερωθεί για παράβαση των προδιαγραφών του παρόντος ΚΠ-ΑΠ από τον 

υπογράφοντα και (iv) ο χρήστης έχει συμμορφωθεί με όλες τις προδιαγραφές του 

παρόντος ΚΠ-ΑΠ.  
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Η ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΤΗ ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙ ΕΞ ΟΝΟΜΑΤΟΣ 

ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΝΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ. ΟΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΝΤΕΣ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΠΡΙΝ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ 

ΝΑ ΒΑΣΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ. ΕΝΑ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΥΠ-ΑΠ 

ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΝΟΜΙΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ 

ΣΑΦΩΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΠ-ΑΠ.  

 

8.3 Διαδικασίες κατά την Αδυναμία Επαλήθευσης Ηλεκτρονικής Υπογραφής 
Ένα πρόσωπο που επιλέγει να βασιστεί σε μη-επαληθευμένη ηλεκτρονική υπογραφή 

αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους σχετικά με αυτό και δεν έχει δικαίωμα να θεωρεί ότι 

η ηλεκτρονική υπογραφή είναι πραγματικά η υπογραφή του συνδρομητή κατά τον ΚΠ-

ΑΠ §§ 8.4–8.6. 

 

 

 

8.4 Επιλογή αποδοχής Ηλεκτρονικής Υπογραφής 
Ο αποδέκτης ενός μηνύματος που έχει υπογραφεί μέσω ηλεκτρονικής υπογραφής του 

συνδρομητή μπορεί να επιλέξει να βασιστεί στην ηλεκτρονική υπογραφή αυτή 

θεωρώντας την ως δεσμευτική εκ μέρους του συνδρομητή εφόσον: 

(i) η ηλεκτρονική υπογραφή δημιουργήθηκε σε ασφαλή διάταξη υλικού κατά τη 

διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού και μπορεί να επαληθευθεί με αναφορά στην 

ισχύουσα ‘αλυσίδα’ πιστοποιητικών και  

(ii) τέτοιου είδους επιλογή αποδοχής είναι εύλογη υπό τις περιστάσεις. Εφόσον οι 

περιστάσεις υποδεικνύουν την ανάγκη για πρόσθετες εγγυήσεις, ο χρήστης θα 

πρέπει να εξασφαλίσει τις εγγυήσεις αυτές ώστε να θεωρηθεί εύλογη αυτή η 

επιλογή αποδοχής.  

 

Επιπλέον, ο επαληθεύων θα πρέπει να λάβει υπόψη τη δομή και τα χαρακτηριστικά 

του εν λόγω πιστοποιητικού . Τη τελική απόφαση σχετικά με το εάν θα βασιστεί σε μία 

επαληθευμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή όχι τη φέρει αποκλειστικά ο αποδέκτης . 
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 ΠΡΟΣΟΧΗ ! Η ANTAKOM A.E κάθε ΠΥΠ-ΑΠ και οι εξουσιοδοτηµένοι συνεργάτες 
τους στην παροχή των υπηρεσιών πιστοποίησης δεν αναλαµβάνουν καµία ευθύνη 
απέναντι σε οποιοδήποτε χρήστη των πιστοποιητικών τους , αν ο τελευταίος δεν 
συµµορφώθηκε µε τις παραπάνω υποχρεώσεις του και η παράλειψή του αυτή είχε ως 
συνέπεια να ζηµειωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο . 
 

8.5 Αξία Εγγράφου 
Ένα μήνυμα το οποίο φέρει ηλεκτρονική υπογραφή επαληθεύσιμη μέσω του δημόσιου 

κλειδιού που αναγράφεται σε έγκυρο πιστοποιητικό είναι το ίδιο έγκυρη, ισχύουσα και 

δεσμευτική όπως και στην περίπτωση που το μήνυμα θα ήταν γραμμένο και 

υπογεγραμμένο σε έγχαρτο έγγραφο. 

 

8.6 Υπογραφές 
 

Στην περίπτωση που κανόνας δικαίου ή ισχύων κανονισμός απαιτεί υπογραφή ή 

προβλέπει ορισμένες συνέπειες από την απουσία υπογραφής, ο κανόνας αυτός θα 

ικανοποιείται αναφορικά με ένα μήνυμα μέσω μίας ηλεκτρονικής υπογραφής, η οποία 

τίθεται από έναν υπογράφοντα με σκοπό την υπογραφή του μηνύματος και η οποία 

στη συνέχεια επαληθεύεται με αναφορά στο δημόσιο κλειδί που αναγράφεται σε ένα 

έγκυρο πιστοποιητικό. 

 

 

 

 

 

8.7 Μέτρα Ασφάλειας 
Οποιοδήποτε πρόσωπο επιλέγει να χρησιμοποιεί ή να βασιστεί σε πιστοποιητικό που 

εκδόθηκε κατά τις ΥΔΠ-ΑΠ της  ANTAKOM A.E.  σε συνδυασμό με κάποιο μήνυμα θα 

εφαρμόζει εύλογα μέτρα ασφάλειας επί του μηνύματος για την επλήθευση του 

μηνύματος και, όπως απαιτείται, για την υποστήριξη του εμπιστευτικού χαρακτήρα των 

δεδομένων.   

 
8.8 Έκδοση Πιστοποιητικών 
 

Μόνο εξουσιοδοτημένοι ΠΥΠ-ΑΠ μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά. 
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9 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ  
 

Το κεφάλαιο αυτό εξηγεί τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ένα πιστοποιητικό μπορεί (ή 

πρέπει) να ανασταλεί ή να ανακληθεί. Επίσης, περιγράφει λεπτομερώς τις διαδικασίες 

αναστολής, ανάκλησης και επαναφοράς πιστοποιητικών.  

 

9.1 Αίτια Αναστολής ή Ανάκλησης, Γενικά 
Ένα πιστοποιητικό θα ανασταλεί ή ανακληθεί εφόσον 

· έχει επέλθει απώλεια, κλοπή, τροποποίηση, μη-εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή 

άλλη έκθεση σε κίνδυνο του ιδιωτικού κλειδιού του πιστοποιημένου συνδρομητή,  

· ο πιστοποιημένος ΠΥΠ-ΑΠ ή συνδρομητής έχει παραβιάσει ουσιώδη υποχρέωση 

κατά τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ, 

· η εκτέλεση των υποχρεώσεων κάποιου προσώπου κατά τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ έχει 

καθυστερήσει ή παρεμποδιστεί από ανωτέρα βία (ενδεικτικά, θεομηνία, φυσική 

καταστροφή) συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων βλάβης των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών ή των συστημάτων επικοινωνίας, μεταβολής της 

ισχύουσας νομοθεσίας, ή από άλλη αιτία πέρα από τον εύλογο έλεγχο του 

προσώπου με συνέπεια οι πληροφορίες κάποιου άλλου προσώπου υπόκεινται ή 

δύναται να υποστούν απειλή ή έκθεση σε κίνδυνο, ή  

· ο πιστοποιημένος συνδρομητής (ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος) το έχει αιτηθεί 

προσηκόντως. 

 

9.2 Αναστολή ή Ανάκληση του Πιστοποιητικού ενός ΠΥΠ-ΑΠ 
Ένας ΠΥΠ-ΑΠ θα πρέπει να καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια να αναστείλει ή 

ανακαλέσει το πιστοποιητικό ενός υφιστάμενου ΠΥΠ-ΑΠ, ανεξάρτητα από τη 

συγκατάθεση του υφιστάμενου ΠΥΠ-ΑΠ, εφόσον αντιληφθεί οποιοδήποτε από τα 

ακόλουθα: 

· ένα ουσιώδες πραγματικό στοιχείο που εκφράζεται στο πιστοποιητικό είναι γνωστό 

ότι είναι, ή ο ΠΥΠ-ΑΠ εύλογα πιστεύει ότι είναι, ψευδές 

· μία ουσιώδης προϋπόθεση ως προς την έκδοση του πιστοποιητικού ούτε 

ικανοποιήθηκε ούτε έγινε παραίτηση από αυτή,  
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· το ιδιωτικό κλειδί ή το αξιόπιστο σύστημα του υφιστάμενου ΠΥΠ-ΑΠ εκτέθηκε σε 

κίνδυνο με τρόπο που κατ’ ουσία επηρεάζει την αξιοπιστία του πιστοποιητικού, ή  

· το υποκείμενο του πιστοποιητικού (ο πιστοποιούμενος ΠΥΠ-ΑΠ) έχει παραβιάσει 

μία ουσιώδη απαίτηση /προδιαγραφή του παρόντα ΚΠ-ΑΠ.  

 

Ο ΠΥΠ-ΑΠ θα πρέπει πάραυτα να ενημερώσει τον υφιστάμενο ΠΥΠ-ΑΠ για 

οποιαδήποτε τέτοια αναστολή ή ανάκληση. 

 

Σημείωση: Η αναστολή δεν είναι επί του παρόντος εφαρμόσιμη σε πιστοποιητικά 

συνδρομητών. Μελετάται να προσφερθεί ως πρόσθετη υπηρεσία στο μέλλον. Η  

ANTAKOM A.E.  θα ανακοινώσει την εφαρμογή της στο τμήμα ‘Αναθεωρήσεις 

Κανονισμών και Αναγγελίες’ στο δικτυακό της χώρο. Η ανάκληση είναι επί του 

παρόντος εφαρμόσιμη τόσο για πιστοποιητικά συνδρομητών, όσο και ΠΥΠ-ΑΠ. 

 

9.3 Αναστολή Κατόπιν Αιτήματος ενός ΠΥΠ-ΑΠ 
Ένας ΠΥΠ-ΑΠ θα αναστείλει το πιστοποιητικό ενός υφιστάμενου ΠΥΠ-ΑΠ κατόπιν 

αιτήματος ενός κατάλληλα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του υφιστάμενου ΠΥΠ-ΑΠ 

ή προσώπου που ισχυρίζεται ότι είναι ο υφιστάμενος ΠΥΠ-ΑΠ ή προσώπου το οποίο 

βρίσκεται σε θέση που πιθανώς να γνωρίζει για την έκθεση σε κίνδυνο του ιδιωτικού 

κλειδιού του υφιστάμενου ΠΥΠ-ΑΠ, όπως είναι ένας αντιπρόσωπος ή υπάλληλος του 

υφιστάμενου ΠΥΠ-ΑΠ. Τέτοιου είδους αναστολή θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις αναστολής που καθορίζονται στον Πίνακα 11 ως ακολούθως. 

 

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΟΣ ΠΥΠ-ΑΠ 
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ΠΑΠ-ΑΠ 

(ROOT CA) 
ΚΑΙ ΑΠ 

· Αίτημα από τον ΠΥΠ-ΑΠ. 

· Αίτημα που υποβάλλεται με έγγραφο θεωρημένου για το γνήσιο της 

υπογραφής του ‘θέσει υφισταμένου’ ΠΥΠ-ΑΠ.. 

Σημείωση: Ο εκδίδων ΠΥΠ-ΑΠ δεν χρειάζεται να επιβεβαιώσει 

περαιτέρω την ταυτότητα ή την ιδιότητα του προσώπου που ζητά 

τέτοιου είδους αναστολή. Ένας ΠΥΠ-ΑΠ ο οποίος αναστέλλει το 

πιστοποιητικό ενός υφιστάμενου ΠΥΠ-ΑΠ σύμφωνα με τον ΚΠ-ΑΠ § 

9.3 δε θα θεωρείται υπεύθυνος για την μη-εξουσιοδοτημένη αναστολή 

του πιστοποιητικού αυτού εφόσον ενεργεί καλόπιστα κατά τη λήψη 

των φαινομενικά εξουσιοδοτημένων οδηγιών. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 11 – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 
 

Ο ΠΥΠ-ΑΠ ο οποίος ανέστειλε το πιστοποιητικό ενός υφιστάμενου ΠΥΠ-ΑΠ θα το 

ανακαλέσει στη συνέχεια εφόσον του έχει ζητηθεί να πράξει αυτό και αφού 

επιβεβαιώσει το αίτιο της αναστολής ή αφού επιβεβαιώσει οποιοδήποτε από τα αίτια 

ανάκλησης τα οποία παρατίθενται στον ΚΠ-ΑΠ § 9.1. 

 

9.4 Διακοπή της Αναστολής του Πιστοποιητικού ενός ΠΥΠ-ΑΠ 
Ένας ΠΥΠ-ΑΠ μπορεί να διακόψει την αναστολή ενός πιστοποιητικού (και με τον 

τρόπο αυτό να επαναφέρει το πιστοποιητικό σε ισχύ), εφόσον (ι) ο υποκείμενος ΠΥΠ-

ΑΠ το ζητήσει και ο ΠΥΠ-ΑΠ επιβεβαιώσει την ταυτότητά του , (ιι) ο ΠΥΠ-ΑΠ 

αποφασίσει ότι το αίτημα για αναστολή είχε υποβληθεί χωρίς την έγκριση του 

αναστελλόμενου ΠΥΠ-ΑΠ ή (ιιι) ο ΠΥΠ-ΑΠ αποφασίσει ότι τα αίτια της ανάκλησης ήταν 

αβάσιμα. 

 

9.5 Ανάκληση Κατόπιν Αιτήματος του Συνδρομητή 
Ένας ΠΥΠ-ΑΠ θα πρέπει να ανακαλέσει πάραυτα κάποιο πιστοποιητικό κατόπιν 

αιτήματος του συνδρομητή μόλις επιβεβαιώσει ότι το πρόσωπο το οποίο ζητά την 

ανάκληση είναι πράγματι ο πιστοποιημένος συνδρομητής. 

 

9.6 Ανάκληση Εξαιτίας Εσφαλμένης Έκδοσης 
Ένας ΠΥΠ-ΑΠ θα ανακαλέσει ένα πιστοποιητικό αμέσως μόλις ανακαλύψει και 

επιβεβαιώσει ότι αυτό δεν είχε εκδοθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που απαιτούνται 
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από τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ. Ένα πιστοποιητικό μπορεί να ανασταλεί καθ’ όσο χρόνο ο 

ΠΥΠ-ΑΠ διενεργεί έρευνες για να επιβεβαιώσει τα αίτια για την ανάκληση. Ο Πίνακας 

12 παραθέτει λεπτομερώς τις προϋποθέσεις ανάκλησης. 

 

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΥΠ-
ΑΠ 

 
ΠΑΠ-ΑΠ 

(ROOT CA) 
ΚΑΙ ΑΠ 

· Αίτημα για ανάκληση πιστοποιητικού από υφιστάμενο ΠΥΠ-ΑΠ. 

· Αίτημα που υποβάλλεται με έγγραφο θεωρημένου για το γνήσιο της 

υπογραφής του ‘θέσει υφισταμένου’ ΠΥΠ-ΑΠ.  

Σημείωση: Ο εκδίδων ΠΥΠ δεν χρειάζεται να επιβεβαιώσει περαιτέρω 

την ταυτότητα ή την ιδιότητα του προσώπου που ζητά τέτοιου είδους 

αναστολή. Ένας ΠΥΠ ο οποίος αναστέλλει το πιστοποιητικό ενός 

υφιστάμενου ΠΥΠ σύμφωνα με τον ΚΠ § 9.3 δε θα θεωρείται υπεύθυνος 

για την μη-εξουσιοδοτημένη αναστολή του πιστοποιητικού αυτού εφόσον 

ενεργεί καλόπιστα κατά τη λήψη των φαινομενικά εξουσιοδοτημένων 

οδηγιών. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 12 – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 
 

9.7 Αναγγελία και Επιβεβαίωση κατά την Αναστολή ή Ανάκληση 
Κατά την αναστολή ή ανάκληση ενός πιστοποιητικού, ο ΠΥΠ-ΑΠ θα πρέπει να 

δημοσιεύσει αναγγελία της αναστολής ή ανάκλησης στο χώρο αποθήκευσης της  

ANTAKOM A.E.. Κάποιος ΠΥΠ-ΑΠ μπορεί να δημοσιεύσει ένα ή περισσότερα από τα 

παρακάτω στοιχεία: 

· Καταχώρηση των ανακληθέντων (και ανασταλθέντων) πιστοποιητικών που είναι 

διαθέσιμη μέσω ασφαλούς καναλιού,  

· κατάσταση ανακληθέντων πιστοποιητικών (ΚΑΠ) η οποία προσδιορίζει τόσο τα 

ανακληθέντα όσο και τα ανασταλθέντα πιστοποιητικά. Ο ΠΥΠ-ΑΠ θα πρέπει να 

δημοσιεύει την ΚΑΠ τουλάχιστο καθημερινά για την περίπτωση ΑΠ και 

υφιστάμενων ΑΠ και τουλάχιστο κάθε μήνα για την περίπτωση ΠΑΠ-ΑΠ (ROOT 

CA), εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το χώρο αποθήκευσης της  

ANTAKOM A.E.. Οι ΚΑΠ επίσης θα εκδίδονται και σε επείγουσες καταστάσεις, 

όπως ορίζει ο ΠΥΠ-ΑΠ και 
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· σύνθετη ΚΑΠ που εκδίδεται από την  ΠΑΠ-ΑΠ (ROOT CA) και η οποία έχει 

δημιουργηθεί από τις ΚΑΠ που έχουν κατατεθεί στο χώρο αποθήκευσης της  

ANTAKOM A.E.  από αρμόδιους ΠΥΠ-ΑΠ . 

 

Οι ΠΥΠ-ΑΠ μπορούν να παρέχουν επίσης τις παρακάτω υπηρεσίες αναγγελίας 

αναστολής και ανάκλησης κατόπιν αιτήματος και καταβολής της σχετικής αμοιβής από 

τον υποβάλλοντα το αίτημα: 

 

· επιβεβαίωση ότι ένα πιστοποιητικό έχει ανασταλεί ή ανακληθεί, εφόσον ζητηθεί να 

γίνει αυτό από τον αποδέκτη ενός ηλεκτρονικά υπογεγραμμένου μηνύματος το 

οποίο απεστάλη από το υποκείμενο του πιστοποιητικού αυτού και  

· παροχή ‘υπηρεσίας πίεσης’ κατά την οποία ο ΠΥΠ-ΑΠ παρέχει αναγγελία προς τον 

υποβάλλοντα το αίτημα κατά την αναστολή ή ανάκληση καθορισμένων 

πιστοποιητικών. 

 

9.8 Αποτελέσματα από την Αναστολή ή Ανάκληση 
9.8.1 Επί των Πιστοποιητικών 
Κατά τη διάρκεια της αναστολής, ή μόνιμα κατά την ανάκληση του πιστοποιητικού ενός 

συνδρομητή, η περίοδος λειτουργίας του πιστοποιητικού αυτού θα θεωρείται αμέσως 

ότι έχει τερματιστεί. Παρομοίως, στην περίπτωση ενός πιστοποιητικού το οποίο έχει 

εκδοθεί προς ΠΥΠ-ΑΠ, ο τερματισμός της περιόδου λειτουργίας του πιστοποιητικού 

του ΠΥΠ-ΑΠ αυτού αφαιρεί την εξουσία από τον ΠΥΠ-ΑΠ αυτόν να εκδίδει 

πιστοποιητικά, αλλά δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των πιστοποιητικών τα οποία 

εκδόθηκαν από τον ΠΥΠ-ΑΠ αυτόν, καθ’ όσο χρόνο το πιστοποιητικό του ΠΥΠ-ΑΠ 

βρισκόταν σε λειτουργία. 

 

9.8.2 Υφιστάμενες Υποχρεώσεις 
Η αναστολή ή ανάκληση ενός πιστοποιητικού δε θα επηρεάζει οποιεσδήποτε 

υφιστάμενες συμβατικές ή άλλες υποχρεώσεις.  

 

9.9 Ασφαλής Τήρηση του Ιδιωτικού Κλειδιού κατά την Αναστολή ή Ανάκληση 
Τα ιδιωτικά κλειδιά που αντιστοιχούν στα δημόσια κλειδιά που περιλαμβάνονται σε 

ανασταλέντα ή ανακληθέντα πιστοποιητικά θα τηρούνται με ασφάλεια από το 
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συνδρομητή, με τρόπο αξιόπιστο σε ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής,καθ’ όλη 

την περίοδο αναστολής και ανάκλησης.  
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10 ΛΗΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
 

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων σχετικά με τη λήξη 

πιστοποιητικών. Αυτή αποτελεί διακριτή περίπτωση από την αναστολή και ανάκληση 

πιστοποιητικών (βλ. ΚΠ-ΑΠ § 9). Η ισχύς και οι περίοδοι λειτουργίας των 

πιστοποιητικών αναφέρονται στον ΚΠ-ΑΠ § 6.8. 

 

10.1 Αναγγελία Πριν από τη Λήξη 
Οι ΠΥΠ-ΑΠ θα καταβάλουν εύλογες προσπάθειες να ενημερώσουν τους 

πιστοποιημένους συνδρομητές, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), περί της 

επικείμενης λήξης των πιστοποιητικών τους. Η αναγγελία αυτή αποσκοπεί 

αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση του συνδρομητή για τη διαδικασία επανεγγραφής ή 

ανανέωσης, όποια από τις δύο ισχύει.  

 

10.2 Αποτέλεσμα της Λήξης Πιστοποιητικού επί των Υποκείμενων 
Υποχρεώσεων 

 
Η λήξη ενός πιστοποιητικού δε θα επηρεάζει την ισχύ οποιωνδήποτε υποκείμενων 

συμβατικών υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν ή κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με τον 

παρόντα ΚΠ-ΑΠ.  

 

10.3 Επανεγγραφή και Ανανέωση του Συνδρομητή 
Η ανανέωση του συνδρομητή και η επανεγγραφή θα δρομολογηθούν όπως παρακάτω: 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΤΑΕ 

(ΤΑΞΕΩΣ 3) 

Ίδια πλήρης διαδικασία 

όπως και για την αρχική 

υποβολή αίτησης. 

Ίδια διαδικασία όπως και 

για την αρχική υποβολή 

αίτησης. Ωστόσο, ο αιτών 

πιστοποιητικό χρειάζεται να 

υποβάλει μόνο τα καινούρια 

ή μεταβληθέντα στοιχεία. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13 – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ 
 

Οι προϋποθέσεις για την ανανέωση και επανεγγραφή υπόκεινται σε τροποποιήσεις 

κατά τη διακριτική ευχέρεια της  ANTAKOM A.E.. Οι ενημερωμένες προϋποθέσεις 

επανεγγραφής και ανανέωσης είναι διαθέσιμες (εφόσον υπάρχουν) από το χώρο 

αποθήκευσης της  ANTAKOM A.E.  στη διεύθυνση https://www.adacom.com. 

https://www.adacom.com/
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11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ  ANTAKOM A.E. ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΑΥΤΩΝ 

Το κεφάλαιο αυτό συνοψίζει και παραπέμπει στην πολιτική επιστροφής χρημάτων της  

ANTAKOM A.E., στις εγγυήσεις και υποσχέσεις που παρέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών 

Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών και η  ANTAKOM A.E. και τις 

αποποιήσεις και περιορισμούς επί των υποχρεώσεων αυτών.  

 

11.1 Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων 
Η  ANTAKOM A.E. υιοθετεί αυστηρούς κανονισμούς και πολιτική για την ανάληψη των 

εφαρμογών πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών και την έκδοση 

πιστοποιητικών. Ωστόσο, εάν για οποιοδήποτε λόγο ένας πιστοποιημένος 

συνδρομητής δεν είναι πλήρως ικανοποιημένος με το πιστοποιητικό που του εκδόθηκε, 

δύναται να αιτηθεί στην  ANTAKOM A.E.την ανάκληση του πιστοποιητικού του το 

αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή του και να του επιστραφεί το 

ποσό που ο εν λόγω συνδρομητής κατέβαλε για το σκοπό αυτό, εξαιρουμένου του 

ποσού που αναλογεί στην ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής. Μετά την πάροδο 

αυτής της περιόδου των τριάντα (30) ημερών, ένας πιστοποιημένος συνδρομητής 

μπορεί να αιτηθεί στην  ANTAKOM A.E.  την ανάκληση του πιστοποιητικού του και την 

επιστροφή σε αυτόν  του ποσού που αυτός κατέβαλε για το σκοπό αυτό, ως ανωτέρω, 

μόνον στην περίπτωση που η  ANTAKOM ΑΕ έχει υπαίτια παραβιάσει εγγύηση ή άλλη 

ουσιώδη υποχρέωσή της σύμφωνα με τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ  SM ως προς το 

συνδρομητή ή το πιστοποιητικό του συνδρομητή. Αφού η  ANTAKOM A.E.  ανακαλέσει 

το πιστοποιητικό του συνδρομητή, θα προβεί είτε (α) σε μερική επιστροφή στο 

συνδρομητή του ποσού της συνδρομής που κατέβαλε, εξαιρουμένου του ποσού που 

αναλογεί στην ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής, πιστώνοντας τον αριθμό της 

πιστωτικής κάρτας του συνδρομητή (εφόσον η πληρωμή του πιστοποιητικού έγινε 

μέσω πιστωτικής κάρτας) ή, διαφορετικά, τοις μετρητοίς, είτε (β) στην έκδοση νέου 

πιστοποιητικού ετήσιας διάρκειας ισχύος και όχι ανάλογα με το χρονικό διάστημα που 

υπολείπεται έως το χρόνο λήξεως του πιστοποιητικού, η ανάκληση του οποίου 

αιτήθηκε από το συνδρομητή. Για να ζητήσουν ανάκληση, οι πιστοποιημένοι 

συνδρομητές θα πρέπει να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) μια 

αίτηση στη διεύθυνση. https://sec.adacom.com/repository/refund. Πέρα των ανωτέρω, 

https://sec.adacom.com/repository/refund
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η ΑΝΤΑΚΟΜ  ΑΕ ουδεμία απολύτως ευθύνη προς αποζημίωση φέρει έναντι του 

συνδρομητή. 

11.2 Περιορισμένες Εγγυήσεις και Άλλες Υποχρεώσεις 
Οι ΠΥΠ-ΑΠ (και η  ANTAKOM A.E., όπου αυτό δηλώνεται ρητά στον παρόντα ΚΠ-ΑΠ) 

εγγυώνται και υπόσχονται  να  

 

· παρέχουν την υποδομή και τις υπηρεσίες πιστοποίησης, περιλαμβανομένης και της 

δημιουργίας και λειτουργίας του χώρου αποθήκευσης της  ANTAKOM A.E., όπως 

προδιαγράφεται στον ΚΠ-ΑΠ § 2 (Υποδομή Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων 

Πιστοποιητικών της  ANTAKOM A.E.), 

· παρέχουν τους ελέγχους και το θεμέλιο για την ΥΔΚ της  ANTAKOM A.E., 

περιλαμβανομένης της παραγωγής κλειδιού από τον ΠΥΠ-ΑΠ, της προστασίας 

κλειδιού και των διαδικασιών απόρρητου διαμοιρασμού, που παρουσιάζονται στον 

ΚΠ-ΑΠ § 3 (Βάση Εφαρμογών Πιστοποίησης), 

· εκτελούν τις διαδικασίες εγκυροποίησης για την προοριζόμενη τάξη πιστοποιητικού 

όπως παρατίθεται στον ΚΠ-ΑΠ § 5 (Εγκυροποίηση των Αιτήσεων για 

Πιστοποιητικό),  

· εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τον ΚΠ-ΑΠ § 6 εκτελούντις υποχρεώσεις τους 

προς τους πιστοποιημένοι συνδρομητές που παρουσιάζονται στον ΚΠ-ΑΠ § 6.4 

(Δηλώσεις του ΠΥΠ-ΑΠ Κατά την Έκδοση Πιστοποιητικού), 

· δημοσιεύουν τα έγκυρα πιστοποιητικά σύμφωνα με τον ΚΠ-ΑΠ § 6.5 (Δηλώσεις του 

ΠΥΠ-ΑΠ Κατά τη Δημοσίευση) και τον ΚΠ-ΑΠ § 7.5 (Δημοσίευση), 

· εκτελούν τις υποχρεώσεις ενός ΠΥΠ-ΑΠ και τεχνολογικά υποστηρίζουν τους 

συνδρομητές και τους χρήστες των πιστοποιητικών, σύμφωνα με τον ΚΠ-ΑΠ § 8 

(Χρήση Πιστοποιητικών),  

· αναστέλλουν και ανακαλούν πιστοποιητικά όπως απαιτείται από τον ΚΠ-ΑΠ § 9 

(Αναστολή και Ανάκληση Πιστοποιητικών),  

· μεριμνούν για τη λήξη, επανεγγραφή και ανανέωση των πιστοποιητικών όπως 

ορίζεται στον ΚΠ-ΑΠ § 10 (Λήξη Πιστοποιητικών), και 

· συμμορφώνονται με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στον ΚΠ-ΑΠ § 12 

(Διάφορες Διατάξεις). 
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Επιπροσθέτως, οι ΠΥΠ-ΑΠ και η  ANTAKOM A.E.  εγγυώνται ότι τα  ιδιωτικά τους 

κλειδιά δεν έχουν εκτεθεί  σε κίνδυνο εκτός εάν έχουν κάνει αναγγελία για το αντίθετο 

μέσω του χώρου αποθήκευσης της  ANTAKOM A.E..  

 

ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ  ANTAKOM A.E. ΔΕΝ 
ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΠ-ΑΠ.  
 

11.3 Εγγυήσεις, Αποποιήσεις και Όρια Ευθύνης της  ANTAKOM A.E. (και των 
ΠΥΠ-ΑΠ) 

 

Εξαιρουμένων των όσων ρητά αναγράφονται στον παρόντα ΚΠ-ΑΠ της 

ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ, η ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ (και οι Π.Υ.Π.) δεν εγγυάται και δεν 

ευθύνεται για την ποιότητα, την προσφορότητα, την καταλληλότητα για 

συγκεκριμένο σκοπό ή την ακρίβεια και έλλειψη σφάλματος για όλες τις από 

αυτήν (και τους Π.Υ.Π.) παρεχόμενες και προσφερόμενες υπηρεσίες, 

προϊόντα, κλπ. ενώ το σύνολο των προσφερομένων υπηρεσιών και προϊόντων 

προς τους συνδρομητές και οιονδήποτε τρίτο παρέχονται από την 

ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ και το δίκτυό της ‘ως έχουν’ και η όποια ευθύνη για την 

προσφορότητα, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, κλπ βαραίνει 

αποκλειστικά και μόνον το συνδρομητή ή όποιον τρίτο επιλέγει και 

αποφασίζει να βασιστεί σε αυτά.  

 

Επιπροσθέτως,  η ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ (και οι Π.Υ.Π.) δεν ευθύνεται σε καμία 

απολύτως περίπτωση έναντι οιουδήποτε  

(α) ακόμη και για όσες εγγυήσεις έχει ρητά αναλάβει, στην περίπτωση κατά την 

οποία η οιαδήποτε πράξη ή παράλειψή της που πιθανόν προκάλεσε τη ζημία 

οιουδήποτε τρίτοι είναι, είτε σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στον ΚΠ της, είτε δεν 

οφείλεται σε υπαιτιότητά της ή υφίσταται καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνυπαιτιότητα 

του τρίτου που ζημιώθηκε, 

(β) για οποιαδήποτε έμμεση ή αποθετική ζημία, διαφυγόντα κέρδη, ποινική ή 

άλλη δίωξη ή τιμωρία ή  οποιαδήποτε άλλη ζημία ή έμμεσες συνέπειες 

προκληθούν σε οιονδήποτε, που να προκύπτει από ή σε σχέση με την καθ’ 
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οιονδήποτε τρόπο χρήση ή επ’ ευκαιρία της επιλογής του να βασιστεί σε 

πιστοποιητικό της ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ (ή των Π.Υ.Π. της),  

(γ) για δυσλειτουργία των υπηρεσιών της σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως 

αυτές ορίζονται στην υφιστάμενη νομοθεσία συμπεριλαμβανομένων και των 

περιπτώσεων διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, δυσλειτουργίες των 

τηλεπικοινωνιακών δικτύων και εν γένει αντίξοων εξωτερικών παραγόντων και 

συνθηκών που δυνατόν να παρεμποδίσουν την προσήκουσα παροχή των 

υπηρεσιών της χωρίς δική της υπαιτιότητα. 

 

 
11.4 ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο προκύψει ευθύνη της ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ για 

αποζημίωση οιουδήποτε τρίτου (συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά συνδρομητή, 

αιτούντα, αποδέκτη ή χρήστη), παρά τον ρητά προβλεφθέντα περιορισμό των 

εγγυήσεων που παρέχει και της αποποίησης της ευθύνης της, το ανώτατο όριο της 

ευθύνης της ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ (και όλων των ΠΥΠ της) για το σύνολο των 

παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων, για έκαστο των πιστοποιητικών και καθ’ 

όλη τη διάρκεια ισχύος του, δεν μπορεί συνολικά να υπερβαίνει το ποσό   

‘Ανωτάτου Ορίου Ευθύνης’ το οποίο, ανάλογα με την ‘Κατηγορία’ και τις 

επιτρεπόμενες χρήσεις του συγκεκριμένου πιστοποιητικού, για το σύνολο των 

ηλεκτρονικών υπογραφών και συναλλαγών που σχετίζονται με το πιστοποιητικό 

αυτό, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα: 

 
. 

 ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
            

                100.00 Ευρώ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΔΤΑΕ (ΤΑΞΗΣ3) 
         

                500.00 Ευρώ 
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11.5 Υποχρεώσεις και Ευθύνες των Συνδρομητών έναντι της ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ, 
των ΠΥΠ-ΑΠ και των Χρηστών  

 
Υποχρεώσεις των Συνδρομητών έναντι της ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ, των ΠΥΠ-ΑΠ και των 
Χρηστών  
 

Οι συνδρομητές των υπηρεσιών πιστοποίησης των ΠΥΠ-ΑΠ και της ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ 

έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

(i) Να χρησιμοποιούν το πιστοποιητικό αποκλειστικά για εγκεκριμένους και 

σύννομους σκοπούς, που είναι σύμφωνοι με τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ, τον οποίο 

επίσης υποχρεούται να έχουν μελετήσει και αποδεχθεί. 

(ii) Να συμπληρώσουν με ακρίβεια και πληρότητα τα στοιχεία και τις πληροφορίες 

που ζητούνται κατά την αίτηση έκδοσης του πιστοποιητικού καθώς επίσης και  

να επιβεβαιώσουν και ελέγξουν ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο 

πιστοποιητικό μετά την έκδοσή του είναι αληθείς και να ενημερώσουν πάραυτα 

τον ΠΥΠ-ΑΠ για οποιαδήποτε  ανακρίβεια στις πληροφορίες αυτές, όπως 

παρατίθεται στον ΚΠ-ΑΠ § 6.1, 

(iii) Να πιστοποιούν ότι κάθε ηλεκτρονική υπογραφή που έχει δημιουργηθεί 

αποκλειστικά σε διάταξη ασφαλούς δημιουργίας υπογραφής η οποία τους έχει 

χορηγηθεί  με τρόπο κατάλληλο από τον ΠΥΠ-ΑΕ ή και την ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ, 

είναι η ηλεκτρονική υπογραφή του συνδρομητή και έχει γίνει αποδοχή του 

πιστοποιητικού, το οποίο είναι σε λειτουργία (δηλαδή δεν έχει λήξει, ανασταλεί 

ή ανακληθεί) κατά το χρόνο δημιουργίας της ηλεκτρονικής υπογραφής,  

(iv) Να εγγυώνται ότι κανένα μη-εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δεν είχε ποτέ 

πρόσβαση στο ιδιωτικό κλειδί του καθώς και τον κωδικό ενεργοποίησης (PIN) 

καθώς και να αιτούνται την αναστολή ή και την ανάκληση του πιστοποιητικού 

τους, εάν γνωρίζουν ή έχουν υπόνοιες ότι τρίτος απέκτησε πρόσβαση στα 

δεδομένα δημιουργίας της ηλεκτρονικής υπογραφής τους 

(v) Να πιστοποιούν ότι όλες οι δηλώσεις που παρέχονται από το συνδρομητή προς 

τον ΠΥΠ-ΑΠ σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο πιστοποιητικό 

είναι αληθείς και να ενημερώνουν άμεσα τον ΠΥΠ-ΑΠ ή και την ΑΝΤΑΚΟΜ 

ΑΕ για οιοδήποτε μεταβολή των στοιχείων τους.  
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(vi) Να μη χρησιμοποιήσουν ποτέ το ιδιωτικό κλειδί που αντιστοιχεί στο 

οποιοδήποτε δημόσιο κλειδί που αναγράφεται στο πιστοποιητικό για τους 

σκοπούς της υπογραφής κάποιου πιστοποιητικού (ή οποιουδήποτε άλλου τύπου 

πιστοποιημένου δημόσιου κλειδιού) ή ΚΑΠ, είτε ως ΠΥΠ-ΑΠ είτε διαφορετικά, 

εκτός εάν έχει ρητά συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ του συνδρομητή και του 

ΠΥΠ-ΑΠ. 

 

Με την αποδοχή ενός πιστοποιητικού, ο συνδρομητής αναγνωρίζει ότι συμφωνεί 

με τους όρους και τις διατάξεις που περιέχονται στον εκάστοτε ισχύοντα ΚΠ-ΑΠ 

και την αντίστοιχη σύμβαση συνδρομητή. 

 
Ευθύνες των Συνδρομητών έναντι της ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ, των ΠΥΠ-ΑΠ και των 
Χρηστών  

 

Οι συνδρομητές των υπηρεσιών πιστοποίησης των ΠΥΠ-ΑΠ και της ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ 

με την αποδοχή ενός πιστοποιητικού έχουν τις ακόλουθες ευθύνες :  

 

Να αποζημιώσει και να διατηρήσει τον ΠΥΠ-ΑΠ ή και την ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ ή και 

τον (τους) αντιπρόσωπο (-ους) και συμβαλλόμενούς τους αλώβητους από κάθε 

ενέργεια ή παράλειψη που έχει ως αποτέλεσμα νομική ευθύνη, οποιαδήποτε 

απώλέια ή ζημία, και οποιαδήποτε προσαγωγή  σε δίκη και δαπάνη παντός είδους, 

συμπεριλαμβανόμενης εύλογης αμοιβής δικηγόρου, που δύναται να υποστούν ο 

ΠΥΠ-ΑΠ ή και η ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ ή και οι αντιπρόσωποι και συμβαλλόμενοί 

τους, και η οποία προκύπτει είτε από:  

(i) ψευδή ή παραποιημένα πραγματικά στοιχεία από το συνδρομητή (ή 

πρόσωπο το οποίο ενεργεί σύμφωνα με υποδείξεις οποιουδήποτε 

εξουσιοδοτημένου από τον συνδρομητή, είτε από  

(ii) αδυναμία από του συνδρομητή να αποκαλύψει κάποιο σημαντικό 

πραγματικό στοιχείο, εφόσον η παραποίηση ή παράλειψη έγινε από 

αμέλεια ή με σκοπό να εξαπατήσει τον ΠΥΠ-ΑΠ ή και την ΑΝΤΑΚΟΜ 

ΑΕ ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που λαμβάνει ή βασίζεται στο 

πιστοποιητικό, είτε από  
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(iii) αδυναμία να προστατεύσει το ιδιωτικό του κλειδί ή, διαφορετικά, να λάβει 

τις απαραίτητες προφυλάξεις ώστε να αποτρέψει την έκθεση σε κίνδυνο, 

απώλεια, αποκάλυψη, τροποποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του 

ιδιωτικού του κλειδιού. 

 

Όταν ένα πιστοποιητικό εκδοθεί κατόπιν αιτήματος του αντιπροσώπου ενός 

συνδρομητή, τόσο ο αντιπρόσωπος όσο και ο συνδρομητής θα ευθύνονται 

έκαστος εις ολόκληρον και θα αποζημιώσουν από κοινού ή και ξεχωριστά τον 

ΠΥΠ-ΑΠ ή και  την  AΝΤΑΚΟΜ A.E.. Ο συνδρομητής έχει συνεχές καθήκον να 

ενημερώνει την ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ για οποιαδήποτε ανακριβή ή ψευδή δήλωση ή 

και παράλειψη αντιπροσώπου του. 

Επιπλέον,ο συνδρομητής  είναι μεταξύ άλλων υπεύθυνος για οποιαδήποτε 

ανακριβή ή ψευδή δήλωσή του που περιλαμβάνεται σε πιστοποιητικό, προς κάθε 

χρήστη ο οποίος, έχοντας επαληθεύσει μία ή περισσότερες ηλεκτρονικές 

υπογραφές με το πιστοποιητικό, εύλογα βασίζεται στις δηλώσεις που περιέχονται 

σε αυτό.  

 

11.6 Ανεξαρτησία Συμβαλλομένων 
ΟΙ ΠΥΠ-ΑΠ ΚΑΙ Η  ANTAKOM A.E. ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ, 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ . Η 

σχέση μεταξύ των ΠΥΠ-ΑΠ (ή της ANTAKOM A.E.) και των συνδρομητών, καθώς και 

μεταξύ των ΠΥΠ-ΑΠ (ή της ANTAKOM A.E.) και των χρηστών, δεν συνίσταται σε αυτή 

του εντολέα και εντολοδόχου. Τόσο στους πιστοποιημένους συνδρομητές, όσο και 

στους χρήστες, δεν παρέχεται καμία εξουσία δέσμευσης οιουδήποτε ΠΥΠ-ΑΠ (ή της 

ANTAKOM A.E.), είτε συμβατικά ή άλλως, για οιονδήποτε λόγο.  

 

 

11.7 Επικίνδυνες Δραστηριότητες 
Οι υπηρεσίες δημόσιας Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών της  

ANTAKOM A.E. δεν έχουν σχεδιαστεί, ούτε προορίζονται ή εντέλλονται για χρήση ή 

μεταπώληση ως εξοπλισμός ελέγχου σε επικίνδυνες περιστάσεις ή για χρήσεις οι 

οποίες απαιτούν ασφαλή απόδοση έναντι βλαβών, λχ λειτουργία πυρηνικών 

εγκαταστάσεων, πλοήγηση ή συστήματα επικοινωνίας αεροσκαφών, συστήματα 



 
COPYRIGHT ©2003   ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε.  ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

 ΚΠ AΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ  ADACOM Α.Ε.ΈΚΔΟΣΗ 1.3   
                                                 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2003 
  

- 85 - 

ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ή συστήματα ελέγχου οπλισμού, όπου η βλάβη θα 

μπορούσε να οδηγήσει απευθείας σε θάνατο, προσωπικό τραυματισμό, ή σοβαρή 

περιβαλλοντική καταστροφή. 

 

 
11.8 Υποχρεώσεις  Χρηστών  

 
Ο χρήστης ενός πιστοποιητικού του ΠΥΠ-ΑΠ ή και της ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε. είναι 

υποχρεωμένος πριν αυτός αποφασίσει εάν θα επιλέξει να βασιστεί ή και 

αποδεχθεί, ή όχι, το περιεχόμενο του πιστοποιητικού, να καταβάλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια προκειμένου να σιγουρευτεί για τη γνησιότητα του υπογράφοντος 

και του υπογεγραμμένου εγγράφου μέσω των παρακάτω ενεργειών: 

(i) Να ελέγξει τη γνησιότητα καθώς επίσης και την πιθανή αναστολή ή και 

ανάκληση του πιστοποιητικού με την χρήση των σχετικών Λιστών 

Ανακληθέντων Πιστοποιητικών οι οποίες είναι δημοσιευμένες στο 

ηλεκτρονικό αποθετήριο της ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε και ανανεώνονται συνεχώς. 

(ii) Να ελέγξει εάν η χρήση για την οποία πρόκειται να χρησιμοποιήσει το 

συγκεκριμένο πιστοποιητικό είναι σύμφωνη και επιτρεπτή από την σχετική 

πολιτική του πιστοποιητικού σύμφωνα με την οποία αυτό εκδόθηκε.  

(iii) Να έχει λάβει γνώσει για τα όρια ευθύνης τις αποποιήσεις, τον περιορισμό 

των εγγυήσεων που έχουν δηλωθεί από τον ΠΥΠ-ΑΠ ή και την ΑΝΤΑΚΟΜ 

ΑΕ, όπως αυτά αναφέρονται στον ΚΠ-ΑΠ ή και στην σύμβαση συνδρομητή. 
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12 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει γενικές διατάξεις του παρόντος ΚΠ-ΑΠ που δεν 

καλύπτονται στα άλλα κεφάλαια.  

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ και ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ 
 
12.1 Ενσωμάτωση με Αναφορά σε άλλα κείμενα 
Ο παρών ΚΠ-ΑΠ,  μέσω της ‘ενσωμάτωσής του με αναφορά’ στις συμβάσεις της 
ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ (και των ΠΥΠ) με τρίτους, συνεργάτες στην παροχή  των υπηρεσιών 

πιστοποίησης, πιστοποιούμενους συνδρομητές και τους χρήστες των πιστοποιητικών 

που εκδίδει, διέπει τις σχέσεις της ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ (και των ΠΥΠ) με κάθε 

συμβαλλόμενο. 

 
 
12.2 Σύγκρουση Διατάξεων – Διατήρηση Ισχύος των Μη-άκυρων Όρων 
Σε περίπτωση τυχόν σύγκρουσης της ερμηνείας των διατάξεων του κειμένου του 

παρόντος ΚΠ-ΑΠ στην ελληνική γλώσσα με τις αντίστοιχες του ίδιου κειμένου στην 

αγγλική ή άλλη γλώσσα, κατισχύει το ελληνικό κείμενο.  

Σε περίπτωση ασυμφωνίας του παρόντος Κανονισμού με διατάξεις άλλων συμβατικών 

κειμένων, οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Πιστοποίησης κατισχύουν, 

εξαιρουμένης της περίπτωσης κατά την οποία οι άλλες συμβάσεις είτε (ι) προηγούνται 

χρονολογικώς της πρώτης δημοσίευσης του παρόντος ΚΠ-ΑΠ είτε (ιι) υπερισχύουν 

ρητά έναντι του παρόντος ΚΠ-ΑΠ. 

Σε περίπτωση που όρος ή διάταξη του παρόντος ΚΠ-ΑΠ κριθεί άκυρος ή μη 

εφαρμοστέος για οιονδήποτε λόγο, οι λοιπές διατάξεις του συνεχίζουν να ισχύουν ως 

έχουν εκτός εάν, εξαιτίας του άκυρου όρου επηρεάζεται η ουσία των διατάξεων που 

απομένουν, οπότε πλέον αυτοί ερμηνεύονται με τρόπο που να είναι κατά το δυνατόν 

έγκυροι και εφαρμοστέοι σύμφωνα με το σκοπό του αρχικού κειμένου. 

 

12.3 Συμμόρφωση με Νόμους και Κανονισμούς περί Εξαγωγών 
Η εξαγωγή ορισμένων ειδών λογισμικού, που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις 

ΥΔΠ-ΑΠ της ANTAKOM A.E. δυνατόν να απαιτεί την έγκριση των αρμόδιων κρατικών 
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αρχών. Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τους εκάστοτε 

ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί εξαγωγών. 

 

12.4 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμόδια Δικαστήρια 
Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά που σχετίζεται με την 

παροχή των υπηρεσιών ψηφιακής πιστοποίησης που περιγράφεται στον παρόντα ΚΠ-

ΑΠ ρητά συμφωνείται ότι θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των 

Δικαστηρίων της Αθήνας.  

 
 
12.4.1 Πολιτική Επίλυσης Διαφορών – Απόπειρα Συμβιβαστικής Επίλυσης 

Διαφορών- Διακεκριμένη Ομάδα Εμπειρογνωμόνων (ΔΟΕ) της ΑΝΤΑΚΟΜ 
Α.Ε.  
Η ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ παρέχει, τόσο στους συνδρομητές της όσο και στα τρίτα 

πρόσωπα που επιλέγουν να βασίζονται σε πιστοποιητικά τα οποία αυτή έχει εκδόσει, 

έγκυρη και αξιόπιστη νομική και τεχνική πληροφόρηση για τα δεδομένα των 

πιστοποιητικών και την ερμηνεία για την επίλυση διαφορών στην περίπτωση που αυτές 

προκύψουν και αφορούν στην πιστοποίηση ή και τη χρήση των ηλεκτρονικών 

πιστοποιητικών της.  

Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση ύπαρξης διαφοράς, ρητά συμφωνείται ότι θα 

προηγηθεί, πριν από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαστική ή άλλη διεκδίκηση, 

προσπάθεια συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς με την υποβολή εγγράφου 

σχετικού αιτήματος προς την ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ.. Στην περίπτωση που δεν επέλθει 

συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της διαφοράς προς την ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ, ως ανωτέρω, τα μέρη δύνανται να 

προσφύγουν σε δικαστική διεκδίκηση σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα στο άρθρο 

12.4. 

  

 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, οιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δύναται να απευθυνθεί στην 

διαμεσολαβητική υπηρεσία της Διακεκριμένης Ομάδας Εμπειρογνωμόνων (ΔΟΕ) της 

ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ, υποβάλλοντας εγγράφως τη διαφορά του σε αυτήν, η οποία και θα 

τους απαντήσει εγγράφως εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της σχετικής ως 

ανωτέρω αίτησης, εξαιρουμένης της περίπτωσης κατά την οποία η διαφορά στρέφεται 
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εναντίον της ίδιας της ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ ή συνεργάτη του δικτύου της, οπότε η ΔΟΕ 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση απάντησης. 

 

 

12.5 Τροποποιήσεις 

Καμία διάταξη ή όρος του παρόντος ΚΠ-ΑΠ δεν δύναται να τροποποιηθεί παρά μόνον 

εγγράφως 

 

12.6 Παραίτηση 
Ανοχή ή αδυναμία οιουδήποτε προσώπου να επιβάλει την εφαρμογή οιαδήποτε 

διάταξη του παρόντος ΚΠ-ΑΠ δε θα θεωρείται παραίτηση από μελλοντική επιβολή 

αυτής ή οιασδήποτε άλλης διάταξης. 

 

12.7 Αναγγελίες – Κοινοποιήσεις - Επιδόσεις 
 

Οποτεδήποτε πρόσωπο επιθυμεί ή απαιτείται να αναγγείλει, απαιτήσει ή αιτηθεί 

οτιδήποτε σχετικά με τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ, η σχετική αναγγελία ή κοινοποίηση θα 

λαμβάνει χώρα είτε με τη χρήση ηλεκτρονικά υπογεγραμμένων μηνυμάτων, σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές του παρόντος ΚΠ-ΑΠ, είτε εγγράφως. Οι ανωτέρω  ηλεκτρονικές 

αναγγελίες ή κοινοποιήσεις θα ισχύουν μετά τη λήψη από τον αποστολέα της 

αναγγελίας ή κοινοποίησης μίας έγκυρης, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένης βεβαίωσης 

παραλαβής  λήπτη. Αυτή η βεβαίωση παραλαβής θα πρέπει να παραληφθεί από τον 

αποστολέα του μηνύματος της αναγγελίας ή κοινοποίησης το αργότερο εντός πέντε (5) 

ημερών, ειδάλλως θα πρέπει αυτός να προβεί  σε έγγραφη αναγγελία η οποία θα 

πρέπει να παραδοθεί από υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) που θα επιβεβαιώνει την 

παράδοση εγγράφως ή  μέσω συστημένου ταχυδρομείου, με προπληρωμένα τα 

ταχυδρομικά τέλη, με απόδειξη παραλαβής, απευθύνονται ως ακολούθως: 

 Προς τη  ANTAKOM A.E. :  ANTAKOM A.E 

Λ.Συγγρού 190 Καλλιθέα ΑΘΗΝΑ  Τ.Κ. 176 71, 

ΕΛΛΑΣ ΤΗΛ :(+30) 210 95 77 255  FAX:(+30) 210 

9577 430 
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 Από την  ANTAKOM Α.Ε ή κάποιον ΠΥΠ-ΑΠ προς άλλο πρόσωπο: 

 Προς την πλέον πρόσφατη διεύθυνσή του όπως είναι καταχωρημένη στο 

αρχείο τηςANTAKOM A.E.. 

 

Κάθε ΠΥΠ-ΑΠ, Μη-ανήκων στην  ANTAKOM A.E., οφείλει να ενημερώσει πάραυτα τον 

ΠΥΠ-ΑΠ του, που ανήκει στο δίκτυο της  ANTAKOM A.E., για οποιαδήποτε  αναγγελία 

προς τον ΠΥΠ-ΑΠ, Μη-ανήκοντα στην  ANTAKOM A.E., η οποία θα μπορούσε να 

επιφέρει έννομες συνέπειες για τον ΠΥΠ-ΑΠ του, που ανήκει στο δίκτυο της  

ANTAKOM Α.Ε. ή την ίδια την ANTAKOM A.E., άλλως θα ευθύνεται έναντι  αυτών για 

κάθε ζημία τους. 

 

12.8 Επικεφαλίδες και Παραρτήματα του παρόντος ΚΠ-ΑΠ 
 

Οι επικεφαλίδες, υπότιτλοι, κλπ του παρόντα ΚΠ-ΑΠ έχουν τοποθετεί αποκλειστικά και 

μόνον για τη διευκόλυνση του αναγνώστη και δεν συνιστούν σημείο αναφοράς ή 

κριτήριο για την ερμηνεία ή τη συντακτική ανάλυση οποιασδήποτε από τις διατάξεις του 

παρόντος ΚΠ-ΑΠ. Τα παραρτήματα, περιλαμβανομένων και των ορισμών του 

παρόντος ΚΠ-ΑΠ, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος ΚΠ-ΑΠ.  

 

12.9 Μεταβολή των Στοιχείων του Συνδρομητή από το Αρχείο του ΠΥΠ-ΑΠ. 
Μεταβολή στον ΚΠ-ΑΠ 

 
12.9.1  Μεταβολή των Στοιχείων του Συνδρομητή που Τηρούνται από κάποιον 

ΠΥΠ-ΑΠ 
 
Κάθε πιστοποιημένος συνδρομητής έχει τη δυνατότητα μεταβολής ορισμένων 

στοιχείων του, τα οποία δεν εμφανίζονται στο πιστοποιητικό του (λχ, στοιχεία τα οποία 

αναφέρονται στη σύμβαση συνδρομητή ή την αίτηση για πιστοποιητικό)  στο αρχείο 

του ΠΥΠ-ΑΠ , κατόπιν προηγούμενης αναγγελίας προς αυτόν τον ΠΥΠ-ΑΠ προ 

τριάντα (30) ημερών σύμφωνα με τον ΚΠ-ΑΠ § 12.10 (Αναγγελία). Η εν λόγω μεταβολή 

των στοιχείων αυτών θα ισχύει μετά από την ανωτέρω περίοδο των τριάντα (30) 

ημερών.  

 

12.9.2    Τροποποίηση του ΚΠ-ΑΠ 
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12.9.2.1 Τροποποιήσεις του ΚΠ-ΑΠ 
 

Η  ANTAKOM A.E.  διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του παρόντος ΠΥΠ-ΑΠ από 

καιρό σε καιρό (με μελλοντική ισχύ και όχι αναδρομικά). Η  ANTAKOM A.E.  θα 

καταχωρήσει τις τροποποιήσεις αυτές στο χώρο αποθήκευσης της  ANTAKOM A.E., 

είτε υπό μορφή τροποποιημένης έκδοσης του ΚΠ-ΑΠ, είτε στο τμήμα ‘Αναθεωρήσεις 

Κανονισμών και Αναγγελίες’ (βλ. https://sec.adacom.com/repository/updates ) και θα 

κατισχύουν έναντι οιασδήποτε αντίθετης διάταξης της παρούσας έκδοσης του ΚΠ-ΑΠ. 

Η έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων ή της αναθεωρημένης, νέας έκδοσης 

του ΚΠ-ΑΠ θα ορίζεται ρητά από την ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε. 

.  

 

 

12.9.2.2 Συναίνεση επί των Τροποποιήσεων του ΚΠ-ΑΠ 
 

Η απόφαση κάποιου αιτούντος πιστοποιητικό ή συνδρομητή να μην προβεί σε αίτηση 

ανάκλησης του πιστοποιητικού του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση 

μίας τροποποίησης του ΚΠ-ΑΠ  υποδηλώνει τη συναίνεσή του, η οποία τεκμαίρεται, 

στην/στις πραγματοποιηθείσα/ες τροποποίηση/εις.  

 

12.10 Κυριότητα και Πνευματική Ιδιοκτησία 
 

Εκτός εάν ρητά και εγγράφως συμφωνηθεί διαφορετικά, η κυριότητα στα κάτωθι 

προσδιοριζόμενα έχει ως εξής: Πιστοποιητικά: Τα πιστοποιητικά αποτελούν 

ιδιοκτησία των αντίστοιχών τους ΠΥΠ-ΑΠ. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από ΑΠ 

ανήκουσες στην  ANTAKOM A.E.  και υφιστάμενες ΑΠ ανήκουσες στην  ANTAKOM 

A.E., φέρουν μηνύματα δηλωτικά πνευματικής ιδιοκτησίας(copyright): ‘’ (“Δικαιώματα 

Πνευματικής Ιδιοκτησίας (c)2003 ANTAKOM A.E., Με Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος”) 

ή  “(c)03”  σχετικά με τη  ANTAKOM A.E.. Παρέχεται δια του παρόντος, δωρεάν, μη 

αποκλειστική άδεια αναπαραγωγής και διανομής πιστοποιητικών, υπό την 

προϋπόθεσή (α) ότι αυτά αναπαράγονται και διανέμονται πλήρη και χωρίς αλλοιώσεις, 

και (β) ότι τα πιστοποιητικά δε θα δημοσιεύονται σε χώρο αποθήκευσης ή 

αρχειοκατάλογο προσιτό στο κοινό χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της   ANTAKOM A.E.. 

Ο περιορισμός αυτός αποσκοπεί, εν μέρει, στο να διαφυλάξει το προσωπικό απόρρητο 

https://sec.adacom.com/repository/updates
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των συνδρομητών έναντι μη-εξουσιοδοτημένης αναδημοσίευσης των πιστοποιητικών 

τους. Τα ερωτήματα που αφορούν στο μήνυμα αυτό περί δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας θα πρέπει να απευθύνονται προς στην ANTAKOM A.E., όπως δηλώνεται 

στον ΚΠ-ΑΠ § 12.10 (Αναγγελία), ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

practices@adacom.com. . 

· ΚΠ-ΑΠ: Ο παρών ΚΠ-ΑΠ αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ η 

οποία και διατηρεί κάθε δικαίωμα επ’ αυτού. 

· Διακριτικά Ονόματα: Τα διακριτικά ονόματα ανήκουν στα κατονομαζόμενα 

πρόσωπα (ή στον εργοδότη τους, ή εντολέα τους). 

· Ιδιωτικά Κλειδιά: Τα ιδιωτικά κλειδιά ανήκουν στους συνδρομητές (ή στον 

εργοδότη ή εντολέα τους), οι οποίοι τα χρησιμοποιούν ή δύνανται να τα 

χρησιμοποιούν νομίμως ανεξάρτητα από το φυσικό μέσο εντός του οποίου 

αποθηκεύονται και φυλάσσονται.  

· Δημόσια Κλειδιά: Τα δημόσια κλειδιά ανήκουν στους συνδρομητές (ή στον 

εργοδότη ή εντολέα τους), ανεξάρτητα από το φυσικό μέσο στο οποίο 

αποθηκεύονται και φυλάσσονται.  

· Δημόσια Κλειδιά της ANTAKOM A.E.  : Τα δημόσια κλειδιά ΑΠ της ΑDACOM A.E.  

αποτελούν ιδιοκτησία της ΑDACOM A.E.. H ANTAKOM A.E. εκχωρεί στους 

συνδρομητές την άδεια να χρησιμοποιούν τα κλειδιά αυτά μόνο σε συνδυασμό με 

αξιόπιστο προϊόν ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή λογισμικού στο οποίο το δημόσιο 

κλειδί της βάσης διανέμεται από την ANTAKOM A.E.. 

· Απόρρητα μερίδια ιδιωτικών κλειδιών: Τα απόρρητα μερίδια του ιδιωτικού 

κλειδιού ενός ΠΥΠ-ΑΠ ανήκουν στον αντίστοιχο ΠΥΠ-ΑΠ. 

 

 

12.11 Προσβολή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Συνδρομητών, κλπ 
 

Οι αιτούντες πιστοποιητικό (και, με την αποδοχή, οι πιστοποιημένοι συνδρομητές) 

δηλώνουν και εγγυώνται ότι η χρήση ενός διακριτικού ονόματος (καθώς και όλων των 

άλλων στοιχείων της αίτησης για πιστοποιητικό) δεν συγκρούονται ή παραβιάζουν τα 

δικαιώματα οιουδήποτε τρίτου προσώπου, σε σχέση με τα δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα,  εμπορικές επωνυμίες, κλπ που σκοπό έχει ή δύναται 

να προκαλέσει παράνομη συμπεριφορά, ενδεικτικά, τη διενέργεια πράξεων αθέμιτου 

mailto:practices@verisign.com
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ανταγωνισμού, βλάβης της φήμης άλλου και σύγχυσης ή παραπλάνησης κάποιου, 

φυσικού ή νομικού, προσώπου. Οι αιτούντες πιστοποιητικό (και, με την αποδοχή, οι 

πιστοποιημένοι συνδρομητές) θα υπερασπίζονται, θα αποζημιώνουν και θα διατηρούν 

τους ΠΥΠ-ΑΠ, στους οποίους υπάγονται, αλώβητους έναντι οιασδήποτε ζημίας η 

οποία πιθανόν προκύψει από οιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά τους. 

 

Οι ΠΥΠ-ΑΠ και η  ANTAKOM A.E. δε θα είναι υπεύθυνοι για μη-επαληθευμένα στοιχεία 

συνδρομητή (ΜΕΣΣ) τα οποία υποβάλλονται είτε στην  ANTAKOM A.E., είτε σε 

κάποιον ΠΥΠ-ΑΠ ή το χώρο αποθήκευσης της ANTAKOM A.E., ή άλλως, για να 

περιληφθούν σε κάποιο πιστοποιητικό. Ειδικότερα, οι πιστοποιημένοι συνδρομητές θα 

είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη νομιμότητα των στοιχείων τα οποία δηλώνουν για 

να περιληφθούν στα πιστοποιητικά τους που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα ΚΠ-

ΑΠ.  

Οι αιτούντες πιστοποιητικό και οι πιστοποιημένοι συνδρομητές δεν θα υποβάλλουν 

προς την  ANTAKOM A.E. ή κάποιον ΠΥΠ-ΑΠ ή το χώρο αποθήκευσης της  

ANTAKOM A.E. οποιουδήποτε είδους υλικό το οποίο περιέχει ανακοινώσεις οι οποίες 

είναι ενδεικτικά: (ι)λιβελογραφικές, δυσφημιστικές, άσεμνες, πορνογραφικές, 

υβριστικές, φανατικές, αισχρές, ή ρατσιστικές, είτε (ιι)συνιστούν ή συμβάλλουν σε 

παράνομες δραστηριότητες.  

 

12.12 Χρεώσεις 
 

Οι χρεώσεις της ANTAKOM A.E. , για την παροχή των υπηρεσιών της, είναι διαθέσιμες 

στο χώρο αποθήκευσης της ANTAKOM A.E., στη διεύθυνση https://www.adacom.com. 

Οι εν λόγω χρεώσεις δύναται  να τροποποιηθούν/αναπροσαρμοστούν  εντός επτά (7) 

ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωση της τροποποίησης στο χώρο αποθήκευσης 

της  ANTAKOM A.E..  

 

12.13 Επιλογή Κρυπτογραφικών Μεθόδων 
 

Όι συνδρομητές αναγνωρίζουν ότι οι ίδιοι (και όχι η  ANTAKOM A.E. ή οποιοσδήποτε 

ΠΥΠ-ΑΠ) αυτόβουλα επέλεξαν και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το λογισμικό, 

τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τους αλγόριθμους κρυπτογράφησης/ηλεκτρονικής 

υπογραφής ασφάλειας, περιλαμβανομένων και των αντίστοιχων παραμέτρων τους, 

διαδικαστικών και τεχνικών. 

https://www.adacom.com/
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12.14 Διατήρηση Ισχύος 
 

Οι υποχρεώσεις και περιορισμοί που περιλαμβάνονται εντός του ΚΠ-ΑΠ §§ 3.9 

(Έλεγχος), 3.13 (Εμπιστευτικές Πληροφορίες), ΚΠ-ΑΠ § 11 (Υποχρεώσεις των 

Πάροχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών και της  

ANTAKOM A.E. και Περιορισμοί επί των Υποχρεώσεων Αυτών), και ΚΠ-ΑΠ § 12 

(Διάφορες Διατάξεις) θα διατηρούνται εν ισχύ και μετά τη λήξη ισχύος του παρόντος 

ΚΠ-ΑΠ.  

 

12.15 Ανωτέρα Βία 
 

Οι ΠΥΠ-ΑΠ και η ANTAKOM A.E. δεν θα είναι υπεύθυνοι για δυσλειτουργίες των 

υπηρεσιών τους που οφείλονται σε ανωτέρα βία, όπως οι περιπτώσεις αυτές 

ορίζονται στην υφιστάμενη νομοθεσία συμπεριλαμβανομένων και των 

περιπτώσεων διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, δυσλειτουργίες των 

τηλεπικοινωνιακών δικτύων και εν γένει αντίξοων εξωτερικών παραγόντων και 

συνθηκών που δυνατόν να παρεμποδίσουν την προσήκουσα παροχή των 

υπηρεσιών χωρίς υπαιτιότητα της ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε. ή και των ΠΥΠ-ΑΠ.  

***           
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13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

13.1 Ορισμοί 
 
 
FTP (FILE TRANSFER PROTOCOL) (Βλ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΑΡΧΕΙΟΥ) 

 
 
RSA 
 Ένα κρυπτογραφικό σύστημα δημόσιου κλειδιού που επινοήθηκε από τους Rivest, 

Shamir & Adelman. 

 
S/MIME 
 Μορφή ασφάλειας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) η οποία εκμεταλλεύεται τη 

σύνταξη κρυπτογραφικού μηνύματος σε περιβάλλον Διαδικτύου (Internet) ΜΙΜΕ.  

 
X–509 
 Το πρότυπο ITU-T (International Telecommunications Union – T) για πιστοποιητικά. 

Το X.509 τύπου v3 αναφέρεται σε πιστοποιητικά τα οποία περιλαμβάνουν ή 

δύνανται να περιλαμβάνουν επεκτάσεις. 

 
ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟ ΟΝΟΜΑ (Βλ. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑ) 

 
ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (ΑΥΠ)  
 Μορφή αίτησης για πιστοποιητικό (certificate signing request CSR) . (Πβ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠ (ΑΙΤΗΣΗ ΑΠ ΜΗ-ΑΝΗΚΟΥΣΑΣ ΣΤΗ  ANTAKOM A.E.) 
 Η αίτηση η οποία υποβάλλεται προς την αρμόδια ΠΑΠ-ΑΠ (ROOT CA) της  

ANTAKOM A.E.από ένα πρόσωπο μη-ανήκον στην  ANTAKOM A.E. το οποίο 

αιτείται να γίνει αρχή Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών ή 

δευτερεύουσα αρχή Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών και ζητά 
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πιστοποιητικό ΠΥΠ-ΑΠ, στα πλαίσια των υπηρεσιών δημόσιας Πιστοποίησης 

Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών της ANTAKOM A.E.. (Βλ. ΚΠ-ΑΠ § 3.1.1) 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
 Η υποβολή αιτήματος από αιτούντα πιστοποιητικό (ή εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπό του) προς έναν ΠΥΠ-ΑΠ, για την έκδοση πιστοποιητικού. (Πβ. ΑΙΤΩΝ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) 

 
ΑΙΤΟΥΣΑ ΑΠ 
 Ένα πρόσωπο το οποίο υποβάλλει αίτηση ΑΠ προς την ANTAKOM A.E. για να γίνει 

ΑΠ ή υφιστάμενη ΑΠ. (Πβ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ) 

 

 

ΑΙΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
 Ένα πρόσωπο (ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του) που ζητά την έκδοση ενός 

πιστοποιητικού υπογεγραμμένο από κάποιον ΠΥΠ-ΑΠ. (Πβ. ΑΙΤΟΥΣΑ ΑΠ, 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ) 

 
ΑΙΤΩΝ (Βλ. ΑΙΤΟΥΣΑ ΑΠ, ΑΙΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) 

 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 
 Μία σαφώς καθορισμένη μαθηματική διαδικασία υπολογισμού. Μία ομάδα κανόνων 

που παράγουν ένα προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα (cryptographic algorithm). 

 
ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
 Ένας διατεταγμένος κατάλογος πιστοποιητικών που περιλαμβάνει ένα 

πιστοποιητικό συνδρομητή τελικού χρήστη και πιστοποιητικά ΠΥΠ-ΑΠ. (certificate 

chain) (Βλ. ΕΓΚΥΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) 

 
 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
 Μία επίσημη δήλωση από τη διοριζόμενη από την ANTAKOM A.E. εγκριτική αρχή 

ότι συγκεκριμένο σύστημα πληροφοριών, επαγγελματίας ή άλλος υπάλληλος ή 

οργανισμός είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελεί ορισμένα καθήκοντα και να λειτουργεί 
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με συγκεκριμένο, ασφαλή τρόπο, χρησιμοποιώντας ένα προκαθορισμένο σύνολο 

μέσων προστασίας. 

 
ΑΝΑΓΡΑΦΗ 
 Πληροφορίες σε αρχείο οι οποίες είναι προσπελάσιμες και εν συνεχεία 

χρησιμοποιήσιμες με αναφορά . 

 
ΑΝΑΚΑΛΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (Βλ. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) 

 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
 Η διαδικασία της μόνιμης παύσης της περιόδου ισχύος ενός πιστοποιητικού από μία 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή και μετά.  

 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
 Η διαδικασία απόκτησης νέου πιστοποιητικού της ίδιας τάξης και τύπου για το ίδιο 

υποκείμενο, μόλις λήξει η διάρκεια ισχύος του υπάρχοντος πιστοποιητικού.  

 
ΑΝΑΣΤΕΛΛΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (Βλ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) 

 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
 Μία προσωρινή παύση λειτουργίας η οποία τίθεται μέσα στην χρονική περίοδο 

ισχύος ενός πιστοποιητικού, χωρίς να συνεπάγεται την οριστική ανάκλησή του. Η 

αναστολή πιστοποιητικού λαμβάνει χώρα μέσω, π.χ. μίας καταχώρησης στην ΚΑΠ 

με κωδικό αιτιολογίας. (Πβ. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) 

 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ 
 Ανήκει στο ίδιο ζεύγος κλειδιών. (Βλ. επίσης ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΛΕΙΔΙ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ) 

 
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΠΥΠ-ΑΠ  
 Εντός της ιεραρχίας της αρχιτεκτονικής δομής της ΥΔΚ της ANTAKOM A.E., κάθε 

ΠΥΠ-ΑΠ είναι, είτε η ΠΑΠ-ΑΠ (ROOT CA)  είτε ‘υφιστάμενη ΑΠ-ΑΠ’. Ο ανώτερος 

ΠΥΠ-ΑΠ μίας υφιστάμενης ΑΠ είναι, είτε μία άλλη υφιστάμενη ΑΠ, είτε η ΠΑΠ-ΑΠ 

(ROOT CA). Ο ανώτερος ΠΥΠ-ΑΠ της ΠΑΠ-ΑΠ (ROOT CA) είναι ο εαυτός της. (Πβ. 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΥΠ-ΑΠ) 
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ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός υπολογιστών, λογισμικό και διαδικασίες που παρέχουν 

λογική ασφάλεια (από παρείσφρηση και λάθος χρήση), λογικό επίπεδο 

διαθεσιμότητας, αξιοπιστίας και σωστής λειτουργίας, είναι λογικά προσαρμοσμένα 

για την επιτέλεση των προοριζόμενων λειτουργιών τους και επιβάλουν την εκάστοτε 

πολιτική ασφάλειας. 

 

ΑΠΕΙΛΗ 
 Μία περίσταση ή ένα συμβάν με το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημίας σε κάποιο 

σύστημα, περιλαμβανομένης της καταστροφής, της μη-εξουσιοδοτημένης 

αποκάλυψης ή της τροποποίησης δεδομένων ή/και της άρνησης εξυπηρέτησης. 

 
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ (μίας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ) 

 Ένα πρόσωπο το οποίο λαμβάνει μία ηλεκτρονική υπογραφή και το οποίο 

αυτόβουλα αποφασίζει να επιλέξει να βασιστεί σε αυτήν . (Πβ. ΧΡΗΣΤΗΣ) 

 
ΑΠΟΔΟΧΗ (ΕΝΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) 
 Δήλωση της έγκρισης των στοιχείων που περιέχονται σε ένα πιστοποιητικό από τον 

αιτούντα πιστοποιητικό, σύμφωνα με τον ΚΠ-ΑΠ. 

 
ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ (Βλ. επίσης ΜΗ-ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ) 

 Η άρνηση ή επιχειρούμενη άρνηση από κάποιο νομικό πρόσωπο που εμπλέκεται σε 

μία συναλλαγή ότι έχει συμμετάσχει στο σύνολο ή μέρος αυτής. 

 
ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ 
 Ένα τμήμα κρυπτογραφικής απόρρητης υποδιαίρεσης μεταξύ ενός αριθμού 

φυσικών καρτών. 

 
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ (Βλ. επίσης ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ) 

 Η πρακτική της διανομής απόρρητων μεριδίων πρόσβασης σε ένα  ιδιωτικό κλειδί,  

σε έναν αριθμό τηρητών απόρρητων μεριδίων. Υποδιαίρεση των κλειδιών βάσει 

ορίων. 
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ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ 
 Ένα πρόσωπο από το οποίο (ή εξ ονόματος του οποίου) υποτίθεται ότι έχει 

παραχθεί, αποθηκευτεί ή κοινοποιηθεί κάποιο μήνυμα δεδομένων. Δεν 

περιλαμβάνει κάποιο πρόσωπο το οποίο ενεργεί ως μεσάζων. 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ (Βλ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
 Μία τιμή η οποία προσδιορίζει αδιαμφισβήτητα την μοναδικότητα κάποιου 

πιστοποιητικού το οποίο παράχθηκε από κάποιον ΠΥΠ-ΑΠ.  

 

ΑΡΝΗΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (Βλ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ) 

 
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ (Βλ. ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) 

 
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 Η κατάσταση κατά την οποία δεν έχει γίνει τροποποίηση ή καταστροφή δεδομένων 

με μη-εξουσιοδοτημένο τρόπο. (Βλ. επίσης ΑΠΕΙΛΗ, πβ. ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ) 

 
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ (Βλ. ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) 

 
ΑΡΧΕΙΟ 
 Πληροφορία η οποία αναγράφεται σε υλικό μέσο (λχ. έγχαρτο έγγραφο) ή 

αποθηκεύεται σε ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο και είναι ανακτήσιμη σε αντιληπτή μορφή. 

Ο όρος ‘αρχείο’ είναι το υπερσύνολο των δύο όρων ‘έγγραφο’ και ‘μήνυμα’. (Πβ. 

ΕΓΓΡΑΦΟ, ΜΗΝΥΜΑ)  

 
ΑΡΧΕΙΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (Πβ. ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ) 

 
ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 
 Η αποθήκευση αρχείων και των σχετικών ημερήσιων καταχωρήσεων για μία 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο για λόγους ασφάλειας, εφεδρείας, ή ελέγχου. 
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ΑΡΧΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
 Ένα νομικό πρόσωπο εμπιστοσύνης για την εγγραφή άλλων νομικών ή φυσικών 

προσώπων και τον καθορισμό μιας σχετικής διακριτικής τιμής για αυτές, όπως είναι 

το διακριτικό όνομα ενός πιστοποιητικού. Ένα σχεδιάγραμμα εγγραφής για κάθε 

τομέα εγγραφής εξασφαλίζει ότι κάθε καταχωρηθήσα τιμή είναι αδιαμφισβήτητη 

εντός του τομέα αυτού. (Πβ. ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) 

 
ΑΡΧΗ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ  ANTAKOM A.E. 
 Μία αρχή εγγραφής της ANTAKOM A.E. η οποία καθορίζει και επιβάλλει μέτρα 

ελέγχου και έχει την εξουσία απόφασης επί της έκδοσης σχετικών διακριτικών 

ονομάτων για όλους τους ΠΥΠ-ΑΠ (αλλά όχι για τους πιστοποιημένους 

συνδρομητές). (Πβ. ΑΡΧΗ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ) 

 
ΑΡΧΗ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 
 Ένα σώμα το οποίο εκτελεί πολιτική και διαδικασίες ονοματοθεσίας και ελέγχει την 

εγγραφή και καθορισμό στοιχειωδών (βασικών) ονομάτων για αντικείμενα μίας 

ορισμένης τάξης. (Πβ. ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ, ΑΡΧΗ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ  ANTAKOM A.E.)  
 
ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ(ΑΠ) 
 Ένα πρόσωπο (βλ. ορισμό για ΠΡΟΣΩΠΟ) που έχει εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει 

αναγνωρισμένα πιστοποιητικά, σύμφωνα με το ΠΔ 150/2001 και των αντίστοιχων 

αποφάσεων της ΕΕΤΤ. Εντός των ΥΔΠ-ΑΠ της ANTAKOM A.E., μία ΑΠ-ΑΠ είναι 

υφιστάμενη στην ΠΑΠ-ΑΠ (ROOT CA). (Πβ. ΑΡΧΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΕΜΠΙΣΤΟΣ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ) 

 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 Η ιδιότητα ή κατάσταση της προστασίας από μη-εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή 

ανεξέλεγκτες απώλειες ή αποτελέσματα. Στην πράξη είναι αδύνατο να επιτευχθεί 

απόλυτη ασφάλεια και η ποιότητα ενός δεδομένου συστήματος ασφάλειας είναι 

σχετική. Στα πλαίσια συστήματος ασφάλειας κατάστασης-μοντέλου, ασφάλεια είναι 

η συγκεκριμένη ‘κατάσταση’ η οποία θα πρέπει να διατηρηθεί κάτω από διάφορες 

εφαρμογές. 
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ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΝΑΛΙ 
 Μία κρυπτογραφικά ενισχυμένη διαδρομή επικοινωνίας η οποία προστατεύει τα 

μηνύματα έναντι όποιων απειλών ασφάλειας. 

 
ΑΥΤΟ-ΥΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΛΕΙΔΙ 
 Ένα πλαίσιο δεδομένων το οποίο έχει την ίδια δομή με ένα πιστοποιητικό αλλά το 

οποίο υπογράφεται από το υποκείμενό του. Το αυτο-υπογραφόμενο δημόσιο κλειδί 

της ΠΑΠ-ΑΠ (ROOT CA) το οποίο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά από τη ίδια ΠΑΠ-ΑΠ 

συνιστά πιστοποιητικό. (Πβ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) 

 
 
ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 Μία ομάδα σχετικών πληροφοριών που παράγονται, αποθηκεύονται ή διαχειρίζονται 

μέσω μηχανογραφημένου συστήματος χειρισμού πληροφοριών.  

 
ΒΑΣΗ 
 Ο ΠΥΠ-ΑΠ ο οποίος εκδίδει το πρώτο πιστοποιητικό σε μία αλυσίδα πιστοποίησης. 

Το δημόσιο κλειδί της βάσης θα πρέπει να είναι γνωστό εκ των προτέρων από το 

χρήστη πιστοποιητικού ώστε να επικυρώσει μία αλυσίδα πιστοποίησης. Το δημόσιο 

κλειδί της βάσης καθίσταται αξιόπιστο με μηχανισμό διαφορετικό από ένα 

πιστοποιητικό, όπως μέσω ασφαλούς φυσικής διανομής. 

 
ΒΑΣΙΖΟΜΑΙ ΣΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
 Αυτόβουλα επιλέγω να αποδεχθώ μια ηλεκτρονική υπογραφή και ενεργώ με τρόπο 

ο οποίος θα μπορούσε να είναι επιζήμιος προς εμένα στην περίπτωση που η 

ηλεκτρονική υπογραφή είναι άκυρη. (Πβ. ΧΡΗΣΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ) 
 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 Προγράμματα, ηλεκτρονικά αρχεία και άλλες πληροφορίες που αποθηκεύονται, 

διαβιβάζονται ή επεξεργάζονται από κάποιον ηλεκτρονικό υπολογισμό. 

 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ 
 Η επιβεβαίωση από κάποιον ΠΥΠ-ΑΠ (ή την ΤΑΕ του) για τη σχέση μεταξύ ενός 

κατονομαζόμενου προσώπου και του δημόσιου κλειδιού του.  
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ / ΔΗΜΟΣΙΕΥΩ 
 Η καταγραφή ή αρχειοθέτηση πληροφοριών στο χώρο αποθήκευσης της  

ANTAKOM A.E. και, προαιρετικά, σε έναν ή περισσότερους άλλους χώρους 

αποθήκευσης ώστε να αποκαλυφθούν και να καταστούν δημόσια διαθέσιμες οι 

πληροφορίες αυτές με τρόπο ο οποίος είναι σύμφωνος με τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ και 

την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΛΕΙΔΙ 
 Ένα μαθηματικό κλειδί το οποίο καθίσταται δημόσια διαθέσιμο και το οποίο 

χρησιμοποιείται για την επαλήθευση υπογραφών που δημιουργούνται με το 

αντίστοιχό του ιδιωτικό κλειδί. Ανάλογα με τον αλγόριθμο, τα δημόσια κλειδιά 

χρησιμοποιούνται επίσης για την κρυπτογράφηση μηνυμάτων ή ηλεκτρονικών 

αρχείων τα οποία μπορούν στη συνέχεια να αποκρυπτογραφηθούν με το αντίστοιχο 

ιδιωτικό κλειδί. (Βλ. επίσης ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ) 

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 
 Ο βαθμός στον οποίο κάποιες πληροφορίες ή διαδικασίες είναι λογικά 

προσπελάσιμες και χρησιμοποιήσιμες, όταν απαιτηθεί, από κάποιο 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο επιτρέποντας εγκεκριμένη πρόσβαση σε πηγή 

πληροφοριών και έγκαιρη εκτέλεση εφαρμογών χρονικής κρισιμότητας. 

 
ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ 
 Ένα σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή το οποίο αποκρίνεται στα αιτήματα των 

συστημάτων των χρηστών. 

 
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑ 
 Μία ομάδα δεδομένων η οποία προσδιορίζει την ταυτότητα ενός υπαρκτού 

προσώπου, όπως είναι ένα άτομο σε περιβάλλον ηλεκτρονικών συναλλαγών (π.χ., 

countryName=GR [Όνομα Χώρας=Ελλάδα], organizationName=ADACOM SA 

[Επωνυμία Εταιρείας= ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ], commonName=Papadopoulos X 

[Όνομα=Παπαδόπουλος Χ]). 
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ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 Η κατάσταση κατά την οποία, είτε η ΠΑΠ-ΑΠ (ROOT CA) ανήκουσα στη  ANTAKOM 

A.E., είτε άλλος ΠΥΠ-ΑΠ εκδότης πιστοποιητικών Μη-ανήκον στη  ANTAKOM A.E. 

(που εκπροσωπεί διαφορετικό τομέα πιστοποίησης), είτε και οι δύο μαζί, εκδίδουν 

πιστοποιητικό του οποίου το υποκείμενο είναι ο άλλος εξ αυτών. 

 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΔΤΑΕ) 
 Ένας υπάλληλος μίας ΤΑΕ ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παροχή των 

υπηρεσιών της ΤΑΕ. (Πβ. ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ) 

 
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ / ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 Μορφή επικοινωνίας που παρέχει σύνδεση πραγματικού χρόνου με τις ΥΔΠ-ΑΠ της  

ANTAKOM A.E. 

 
ΔΩΡΕΑΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
 Ένα πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από κάποιον ΠΥΠ-ΑΠ, για το οποίο ο ΠΥΠ-

ΑΠ δε χρεώνει καμία αμοιβή στο συνδρομητή ή δεν λαμβάνει άλλης μορφής 

αποζημίωση. 

 
ΕΓΓΡΑΦΗ 
 Η διαδικασία υποβολής αίτησης για πιστοποιητικό από τον αιτούντα πιστοποιητικό. 

 
ΕΓΓΡΑΦΟ 
 Ένα αρχείο το οποίο αποτελείται από πληροφορίες που αναγράφονται σε υλικό 

μέσο, λχ χαρτί, σε αντίθεση με τις πληροφορίες που εμφανίζονται σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. (Πβ. ΜΗΝΥΜΑ, ΑΡΧΕΙΟ) 

 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 Δηλώσεις ή συμπεριφορές που αποσκοπούν στην προαγωγή μιας γενικής 

πρόθεσης, υποστηριζόμενες από καλοπροαίρετη προσπάθεια για την παροχή και 

συντήρηση μίας συγκεκριμένης υπηρεσίας από κάποιον ΠΥΠ-ΑΠ. Οι ‘Εγγυήσεις’ 

δεν συνιστούν απαραίτητα διασφάλιση ότι οι υπηρεσίες θα εκτελούνται πλήρως και 

ικανοποιητικά. 
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ΕΓΚΥΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
 Ένα πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από κάποιον ΠΥΠ-ΑΠ και γίνεται αποδεκτό 

από τον συνδρομητή ο οποίος αναγράφεται σε αυτό.  

 
ΕΚΔΙΔΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (Βλ. ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) 

 
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
 Οι ενέργειες που εκτελούνται από κάποιον ΠΥΠ-ΑΠ για τη δημιουργία 

πιστοποιητικού και την αναγραφή των περιεχομένων του αιτούντα πιστοποιητικό 

(που αναμένεται να γίνει πιστοποιημένος συνδρομητής) στο πιστοποιητικό.  

 
ΕΚΔΟΤΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 
 Το πρόσωπο που έχει οριστεί από κάποιον ΠΥΠ-ΑΠ για τη δημιουργία και διανομή 

απόρρητων μεριδίων. 

 
 

ΕΚΔΟΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (Βλ. ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ 
 Μία παραβίαση (ή υποψία παραβίασης) ενός κανονισμού ασφάλειας, κατά την 

οποία μπορεί να έχει λάβει χώρα μη-εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή απώλεια του 

ελέγχου ευαίσθητων πληροφοριών. (Πβ. ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) 

 
ΕΛΕΓΧΟΙ 
 Μέτρα τα οποία λαμβάνονται για τη διασφάλιση της αρτιότητας και ποιότητας μιας 

διαδικασίας.  

 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Βλ. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ) 

 
 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 
 Η κατάσταση κατά την οποία ευαίσθητα δεδομένα διατηρούνται απόρρητα και 

αποκαλύπτονται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 
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ΕΜΠΙΣΤΗ ΒΑΣΗ 
 Η έμπιστη βάση είναι ένα δημόσιο κλειδί το οποίο έχει επιβεβαιωθεί ως δεσμευμένο 

σε κάποιον ΠΥΠ-ΑΠ από κάποιον χρήστη ή διαχειριστή συστήματος. Το λογισμικό 

και τα συστήματα τα οποία εφαρμόζουν ταυτοποίηση βάσει δημόσιας 

κρυπτογραφίας και πιστοποιητικών θεωρούν δεδομένο ότι η τιμή του κλειδιού αυτή 

έχει αποκτηθεί σωστά. Επιβεβαιώνεται με τη συνεχή πρόσβαση σε αυτό τον  

έμπιστο χώρο αποθήκευσης στον οποίο μόνο ταυτοποιημένοι και έμπιστοι 

διαχειριστές έχουν δικαιώματα τροποποίησης . 

 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΘΕΣΗ 
 Ο ρόλος εντός κάποιου ΠΥΠ-ΑΠ ο οποίος περιλαμβάνει πρόσβαση ή έλεγχο επί 

κρυπτογραφικών εφαρμογών οι οποίες μπορεί ουσιαστικά να επηρεάσουν την 

έκδοση, χρήση, αναστολή ή ανάκληση πιστοποιητικών, περιλαμβανομένων 

εφαρμογών οι οποίες περιορίζουν την πρόσβαση σε κάποιο χώρο αποθήκευσης.  

 
 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ 
 Ένα πρόσωπο το οποίο υπηρετεί σε θέση εμπιστοσύνης και πληροί τις 

προϋποθέσεις για να υπηρετεί σε αυτή σύμφωνα με τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ. (Πβ. 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ, ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΘΕΣΗ, ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ) 

 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 
 Γενικά, ένα ανεξάρτητο, αμερόληπτο τρίτο πρόσωπο το οποίο συμβάλλει στην 

απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία της μεταφοράς πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης δεν συνεπάγεται την ύπαρξη σχέσης 

εντολέα – εντολοδόχου ή άλλης σχέσης εμπιστοσύνης. (Πβ. ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ) 

 
 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ  
 Είναι γενικά, η πεποίθηση ότι ένα πρόσωπο (νομικό ή φυσικό) θα συμπεριφερθεί 

κατ’ ουσία όπως είναι αναμενόμενο. Η εμπιστοσύνη είναι δυνατό να ισχύει μόνο για 

συγκεκριμένη εφαρμογή. Ο κύριος ρόλος του όρου αυτού σε ένα πλαίσιο 

ταυτοποίησης είναι η περιγραφή της σχέσης μεταξύ ενός ταυτοποιούντος φυσικού 

προσώπου και ενός ΠΥΠ-ΑΠ. Ένα ταυτοποιημένο φυσικό  πρόσωπο θα πρέπει να 
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είναι σίγουρο ότι μπορεί να εμπιστευτεί ότι ο ΠΥΠ-ΑΠ δημιουργεί μόνο έγκυρα και 

αξιόπιστα πιστοποιητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα πρότυπα από την Ελληνική 

Νομοθεσία, ενώ οι χρήστες των πιστοποιητικών αυτών επιλέγουν αυτόβουλα να 

βασίζονται στην απόδοση εμπιστοσύνης του ταυτοποιούμενου φυσικού προσώπου. 

 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ 
 Στο περιβάλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου, η εφαρμογή και χρήση τεχνολογίας, 

μέσων ελέγχου, και διοικητικών και λειτουργικών διαδικασιών που εξασφαλίζουν 

λογικά την αξιοπιστία του συστήματος και των μηνυμάτων.  

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 Η κοινοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών σε κάποιο άλλο πρόσωπο όπως 

απαιτείται από τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ και την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΩ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ 
 Καθιστώ ένα μήνυμα/έγγραφο, μέρος κάποιου άλλου μηνύματος/εγγράφου, 

προσδιορίζοντας το μήνυμα/έγγραφο που θα ενσωματωθεί με πληροφορίες οι 

οποίες επιτρέπουν στον αποδέκτη να προσπελάσει και να ανακτήσει το 

ενσωματωμένο μήνυμα/έγγραφο στην πλήρη έκτασή του και εκφράζοντας την 

πρόθεση ότι αυτό αποτελεί μέρος του μηνύματος/εγγράφου που το ενσωματώνει. 

Ένα τέτοιο ενσωματωμένο μήνυμα/έγγραφο θα έχει την ίδια ισχύ όπως εάν 

αναγραφόταν πλήρως στο μήνυμα/έγγραφο. 

 
ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΣ ΟΜΟΙΟΓΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (UNIFORM SOURCE LOCATOR – URL) 
 Μία τυποποιημένη διάταξη για την αναγνώριση και τον εντοπισμό ορισμένων 

αρχείων και άλλων πόρων που ανευρίσκονται στο Παγκόσμιο Δίκτυο (World Wide 

Web). 

 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 
 Η παραχώρηση δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης σε 

συγκεκριμένες πληροφορίες ή πηγή πληροφοριών. 
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ΕΞΥΠΝΗ ΚΑΡΤΑ (SMART CARD) 
 Μία κάρτα ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην οποία ενσωματώνονται ένα ή 

περισσότερα ολοκληρωμένα κυκλώματα (IC) για την εφαρμογή κρυπτογραφικών 

εφαρμογών και η οποία διαθέτει κάποιας μορφής εσωτερική αντίσταση σε 

λαθροχειρίες. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθεί τα πρότυπα που 

ορίζονται από το παράρτημα ΙΙΙ του ΠΔ150/2001 .  

 
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ) 
 Σχετικά με μία δεδομένη ηλεκτρονική υπογραφή, μήνυμα και δημόσιο κλειδί, ο 

καθορισμός επακριβώς ότι (ι) η ηλεκτρονική υπογραφή δημιουργήθηκε κατά τη 

διάρκεια της περιόδου ισχύος ενός έγκυρου πιστοποιητικού από το ιδιωτικό κλειδί 

που αντιστοιχεί στο δημόσιο κλειδί το οποίο περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό και 

ότι (ιι) το σχετικό μήνυμα δεν έχει τροποποιηθεί από τότε που δημιουργήθηκε η 

ηλεκτρονική υπογραφή. (Πβ. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΩ / ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ) 

 
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ (Πβ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ) 

 
ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ 
 Η χρήση επέκτασης πεδίου οργανισμού (Οργανωτική Δομή – Organizational Unit) 

(OU=) σε πιστοποιητικό X.509 τύπου v3.  

 
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 
 Πεδία επέκτασης σε πιστοποιητικά X.509 τύπου v3. (Βλέπετε Χ.509) 

 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
 Ένα πεδίο επέκτασης (certificate extensions) σε πιστοποιητικό το οποίο μπορεί να 

παρέχει πρόσθετες πληροφορίες, για το δημόσιο κλειδί το οποίο πιστοποιείται, τον 

πιστοποιημένο συνδρομητή, τον εκδότη του πιστοποιητικού ή/και τη διαδικασία 

πιστοποίησης. Οι καθιερωμένες επεκτάσεις ορίζονται στην Τροποποίηση 1 ως προς 

ISO/IEC 9594–8:1995 (για X.509).  

 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΩ / ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 Δηλώνω ή καταδεικνύω με τη συμπεριφορά μου ότι τα δεδομένα είναι ορθά ή ότι οι 

πληροφορίες είναι αληθινές. 
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ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
 Η διαδικασία επικύρωσης μίας αλυσίδας πιστοποιητικών και η επακόλουθη 

επικύρωση ενός πιστοποιητικού συνδρομητή. 

 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 Η διαπίστωση μέσω κατάλληλης αναζήτησης πληροφοριών και διερεύνησης. (Πβ. 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ) 

 
ΕΓΚΥΡΟΠΟΙΗΣΗ (ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) 
 Οι ενέργειες οι οποίες εκτελούνται από τον ΠΥΠ-ΑΠ (ή την ΤΑΕ του) μετά την 

υποβολή μίας αίτησης για πιστοποιητικό ως προϋπόθεση για την έγκριση της 

αίτησης και την έκδοση ενός πιστοποιητικού. (Πβ. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ,) 
 
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
 Για κάθε πιστοποιητικό σε μία αλυσίδα, οι ενέργειες οι οποίες εκτελούνται από τον 

παραλήπτη ή τον χρήστη για την ταυτοποίηση του δημόσιου κλειδιού (σε κάθε 

πιστοποιητικό), την επιβεβαίωση ότι κάθε πιστοποιητικό είναι έγκυρο, εκδόθηκε 

εντός της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού του αντίστοιχου ΠΥΠ-ΑΠ, και ότι όλοι 

οι συμβαλλόμενοι (ΠΥΠ-ΑΠ, πιστοποιημένοι συνδρομητές τελικοί χρήστες, 

αποδέκτες και χρήστες) έχουν ενεργήσει σύμφωνα με τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ ως προς 

όλα τα πιστοποιητικά εντός της αλυσίδας. 

 
ΕΓΚΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (δηλ., ενός ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ) 
 Οι ενέργειες οι οποίες εκτελούνται από έναν αποδέκτη ή χρήστη για την 

επιβεβαίωση ότι το πιστοποιητικό ενός συνδρομητή είναι έγκυρο και ήταν εν ισχύ 

κατά την ημερομηνία και ώρα δημιουργίας της σχετικής ηλεκτρονικής υπογραφής. 

 
ΕΛΕΓΧΟΣ 
 Η διαδικασία που χρησιμοποιείται για να επιβεβαιώσει ότι οι μηχανισμοί ελέγχου 

βρίσκονται στη θέση τους και είναι επαρκείς για το σκοπό για τον οποίο 

προορίζονται. Περιλαμβάνει καταγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων για την 

ανίχνευση παρεισφρήσεων ή καταχρήσεων σε κάποιο σύστημα πληροφοριών. Οι 

ανεπάρκειες που ανευρίσκονται από τον έλεγχο αναφέρονται στο αρμόδιο διοικητικό 

προσωπικό. 
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ΖΕΥΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ / ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ (Βλ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΛΕΙΔΙ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ, ΖΕΥΓΟΣ 

ΚΛΕΙΔΙΩΝ) 

 
ΖΕΥΓΟΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ 
 Ένα ιδιωτικό κλειδί και το αντίστοιχο δημόσιο κλειδί του. Το δημόσιο κλειδί μπορεί 

να επαληθεύσει μία ηλεκτρονική υπογραφή η οποία έχει δημιουργηθεί με τη χρήση 

του αντίστοιχου ιδιωτικού κλειδιού. Επιπροσθέτως, ανάλογα με τον τύπο του 

αλγόριθμου που εφαρμόζεται, τα μέρη που αποτελούν το ζεύγος κλειδιών μπορούν 

επίσης να κρυπτογραφήσουν και να αποκρυπτογραφήσουν πληροφορίες για το 

σκοπό της διασφάλισης του εμπιστευτικού χαρακτήρα και, στην περίπτωση αυτή, 

ένα ιδιωτικό κλειδί αποκλειστικά μπορεί να αποκαλύψει τις πληροφορίες που έχουν 

κρυπτογραφηθεί με τη χρήση του αντίστοιχου δημόσιου κλειδιού.  

 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 Ο μετασχηματισμός ενός μηνύματος με τη χρήση ασύμμετρου κρυπτογραφικού 

συστήματος τέτοιος ώστε κάποιο πρόσωπο το οποίο διαθέτει το αρχικό μήνυμα και 

το δημόσιο κλειδί του υπογράφοντος να μπορεί επακριβώς να προσδιορίσει εάν ο 

μετασχηματισμός έγινε με τη χρήση του ιδιωτικού κλειδιού το οποίο αντιστοιχεί στο 

δημόσιο κλειδί του υπογράφοντος και εάν το μήνυμα έχει τροποποιηθεί από τη 

στιγμή του μετασχηματισμού του.  

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (‘E-MAIL’) 
 Μηνύματα τα οποία αποστέλλονται, λαμβάνονται ή προωθούνται σε ψηφιακή μορφή 

μέσω μηχανισμού επικοινωνίας ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 
 Ένα μαθηματικό κλειδί (που τηρείται απόρρητο από τον κάτοχό του) το οποίο 

χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ηλεκτρονικών υπογραφών και, ανάλογα με τον 

αλγόριθμο, για την αποκρυπτογράφηση μηνυμάτων ή ηλεκτρονικών αρχείων τα 

οποία έχουν κρυπτογραφηθεί (λόγω του εμπιστευτικού τους χαρακτήρα) με το 

αντίστοιχο δημόσιο κλειδί. (Βλ. επίσης ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΚΛΕΙΔΙ) 
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ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
 Ένας τομέας ΥΔΠ-ΑΠ της ANTAKOM A.E. που περιλαμβάνει ΠΥΠ-ΑΠ, καθένας 

από τους οποίους ταξινομείται ανάλογα με το ρόλο του σε ‘δενδροειδή διάταξη’ 

υφιστάμενων ΠΥΠ-ΑΠ. Κάθε ΠΥΠ-ΑΠ εκδίδει και χειρίζεται πιστοποιητικά για 

πιστοποιημένους συνδρομητές ή/και για έναν ή περισσότερους ΠΥΠ-ΑΠ του 

επόμενου επιπέδου. Σημείωση: ένας ΠΥΠ-ΑΠ σε μία ιεραρχία εμπιστοσύνης θα 

πρέπει να τηρεί ομοιόμορφους κανονισμούς κατά την αντιμετώπιση θεμάτων όπως 

είναι η ονοματοθεσία, ο ανώτατος αριθμός επιπέδων, κλπ., ώστε να διασφαλιστεί η 

ακεραιότητα του τομέα και με τον τρόπο αυτό να εξασφαλιστεί ομοιόμορφη 

υπευθυνότητα, δυνατότητα ελέγχου και χειρισμός μέσω χρήσης αξιόπιστων 

λειτουργικών διαδικασιών. 

 
ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΥΔΚ 
 Μία ομάδα ΠΥΠ-ΑΠ των οποίων οι λειτουργίες οργανώνονται σύμφωνα με την αρχή 

ανάθεσης αρμοδιοτήτων και οι οποίοι σχετίζονται μεταξύ τους ως υφιστάμενος και 

ανώτερος ΠΥΠ-ΑΠ.  

 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 Το παρόν, όπως εκάστοτε τροποποιείται. έγγραφο (το οποίο, μεταξύ άλλων 

παρουσιάζει τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς της ANTAKOM A.E., τους 

οποίους εφαρμόζειένας ΠΥΠ-ΑΠ για την έκδοση πιστοποιητικών). 

 
ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (PC CARD) (Βλ. επίσης ΕΞΥΠΝΗ ΚΑΡΤΑ (SMART CARD)) 
. 

 
ΚΑΡΤΑ 
 Μία κάρτα ασφαλείας ηλεκτρονικού εξοπλισμού η οποία περιλαμβάνει το(τα) 

ιδιωτικό(-ά) κλειδί(-ιά) ενός συνδρομητή, πιστοποιητικό δημόσιου κλειδιού και, 

προαιρετικά, άλλα πιστοποιητικά περιλαμβανομένων όλων των πιστοποιητικών 

στην αλυσίδα Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών του συνδρομητή. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ (ΚΑΠ) 
 Μία κατάσταση περιοδικά (ή επειγόντως) εκδοθείσα, υπογεγραμμένη ηλεκτρονικά 

από κάποιον ΠΥΠ-ΑΠ, η οποία προσδιορίζει τα πιστοποιητικά τα οποία έχουν 

ανασταλθεί ή ανακληθεί πριν από τις ημερομηνίες λήξης της ισχύος τους. Η 

κατάσταση, γενικά, εμφανίζει το όνομα του εκδότη της ΚΑΠ, την ημερομηνία 

έκδοσης, την ημερομηνία της επόμενης προγραμματισμένης έκδοσης ΚΑΠ, τους 

αριθμούς σειράς των ανασταλέντων ή ανακληθέντων πιστοποιητικών και τους 

συγκεκριμένους χρόνους και αιτίες για την αναστολή και ανάκληση. 

 
 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ 
 Μία τάξη αντικειμένου που υπόκειται σε διαδικασίες καταχώρησης και εγγραφής η 

οποία καταδεικνύει ότι η τιμή είναι αδιαμφισβήτητη εντός των αρχείων της αρχής 

εγγραφής. Η μορφή της τιμής που έχει καταγραφεί είναι μία αλφαριθμητική 

συστοιχία χαρακτήρων. 

 
 
ΚΟΙΝΟ ΚΛΕΙΔΙ 
 Ορισμένα συστήματα κρυπτογραφικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού απαιτούν 

διαφύλαξη μέσω διαδικασίας απόρρητου διαμερισμού και απαιτούν το τελευταίο 

από τα μερίδια αυτά να παραμένει φυσικά συνδεδεμένο στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

ώστε αυτός να διατηρείται διαφυλαγμένος. Στην περίπτωση αυτή, το ‘κοινό κλειδί’ 

αναφέρεται στο τελευταίο αυτό μερίδιο. Υποτίθεται ότι δεν είναι απόρρητο αφού 

βρίσκεται συνεχώς στην κατοχή κάποιου φυσικού προσώπου.  

 
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 
 Η διαδικασία μετασχηματισμού δεδομένων απλού κειμένου σε μη-κατανοητή μορφή 

(κρυπτογραφημένο κείμενο) τέτοια ώστε τα αρχικά δεδομένα είτε να μην μπορούν 

να ανακτηθούν (μονόδρομη κρυπτογράφηση) είτε να μην μπορούν να ανακτηθούν 

χωρίς τη χρήση ανάστροφης διαδικασίας αποκρυπτογράφησης (αμφίδρομη 

κρυπτογράφηση). 

 
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ (Πβ. ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ) 

 (ι) Η μαθηματική επιστήμη η οποία χρησιμοποιείται για τη διασφάλιση του 

εμπιστευτικού χαρακτήρα και την ταυτοποίηση δεδομένων υποκαθιστώντας τα με 
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μετασχηματισμένη έκδοση η οποία μπορεί να αναμετασχηματιστεί ώστε να 

αποκαλυφθούν τα αρχικά δεδομένα μόνο από κάποιον ο οποίος διαθέτει τον 

κατάλληλο αλγόριθμο και κλειδί κρυπτογράφησης.   

 (ιι) Μία διαδικασία η οποία ενσωματώνει τις αρχές, τα μέσα και τις μεθόδους 

μετασχηματισμού δεδομένων με σκοπό την απόκρυψη των περιεχόμενων 

πληροφοριών, την παρεμπόδιση μη-ανιχνευθείσας τροποποίησης τους ή/και 

παρεμπόδισης της μη-εξουσιοδοτημένης χρήσης τους. 

 
 
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ (Βλ. ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ) 

 Μία μορφή κρυπτογραφίας η οποία χρησιμοποιεί ένα ζεύγος κρυπτογραφικών 

κλειδιών με μαθηματική μεταξύ τους σχέση. Το δημόσιο κλειδί μπορεί να καταστεί 

διαθέσιμο σε οποιονδήποτε επιθυμεί να το χρησιμοποιήσει και ο οποίος μπορεί να 

κρυπτογραφήσει πληροφορίες ή να επαληθεύσει μία ηλεκτρονική υπογραφή. Το 

ιδιωτικό κλειδί τηρείται απόρρητο από τον κάτοχό του και μπορεί να 

αποκρυπτογραφήσει πληροφορίες ή να παράγει μία ηλεκτρονική υπογραφή. 

 
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑ 
 Μία αξιόπιστη εφαρμογή κρυπτογραφικού συστήματος το οποίο εκτελεί με ασφάλεια 

την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση δεδομένων. 

 

    ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΦΡΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ – PIN) 
 Εμπιστευτικές πληροφορίες εξακρίβωσης στοιχείων ταυτότητας, οι οποίες συνήθως 

συνίστανται σε αλφαριθμητική συστοιχία χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται για να 

παρέχουν πρόσβαση σε πηγή πληροφοριών ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 
ΛΗΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
 Η ώρα και ημερομηνία που ορίζεται στο πιστοποιητικό κατά την οποία λήγει η 

περίοδος ισχύος, χωρίς να ληφθεί υπόψη προηγούμενη αναστολή ή ανάκληση. 

 
ΜΗ-ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 
 Παρέχει απόδειξη της προέλευσης ή της παράδοσης δεδομένων με σκοπό την 

προστασία του αποστολέα έναντι ψευδούς άρνησης από τον αποδέκτη ότι τα 

δεδομένα έχουν παραληφθεί ή την προστασία του αποδέκτη έναντι ψευδούς 

άρνησης από τον αποστολέα ότι τα δεδομένα έχουν αποσταλεί.  
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ΜΗ-ΕΠΑΛΗΘΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ (ΜΕΣΣ) 
 Τα στοιχεία που υποβάλλονται από έναν αιτούντα πιστοποιητικό προς κάποιον 

ΠΥΠ-ΑΠ και περιλαμβάνονται σε ένα πιστοποιητικό, τα οποία δεν έχουν 

επιβεβαιωθεί από τον ΠΥΠ-ΑΠ και για τα οποία ο ΠΥΠ-ΑΠ δεν παρέχει καμία 

εγγύηση πέρα από το γεγονός ότι τα στοιχεία υποβλήθηκαν από τον αιτούντα 

πιστοποιητικό. Στοιχεία όπως τίτλοι, επαγγελματικά πτυχία, αναγνωρίσεις και 

Στοιχεία Πεδίων Εγγραφής θεωρούνται ΜΕΣΣ, εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά. 

 
 
ΜΗΝΥΜΑ 
 Μία ψηφιακή αναπαράσταση πληροφοριών, ένα αρχείο ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Ένα υποσύνολο ΑΡΧΕΙΟΥ. (Πβ. ΑΡΧΕΙΟ) 

 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (Βλ. ΠΡΟΣΩΠΟ) 

 
ΟΝΟΜΑ 
 Μία ομάδα προσδιοριστικών χαρακτηριστικών που αποσκοπούν στην περιγραφή 

ενός προσώπου συγκεκριμένης μορφής.  

 
ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 Η αδιαμφισβήτητη τιμή του πεδίου ονόματος του συνδρομητή  ενός πιστοποιητικού 

η οποία είναι δεσμευμένη στο δημόσιο κλειδί. 

 
ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ 
 Είναι ο καθορισμός περιγραφικών προσδιοριστών σε αντικείμενα ορισμένης μορφής 

από κάποια αρχή η οποία ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες έκδοσης και τηρεί 

συγκεκριμένα αρχεία σχετικά με μια προσδιορισμένη διαδικασία εγγραφής. (Πβ. 

ΑΡΧΗ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ, ΑΡΧΗ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ  ANTAKOM A.E.) 
 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
 Ένα νομικό πρόσωπο με το οποίο συνδέεται ένας συνδρομητής . Ένας οργανισμός 

μπορεί επίσης να είναι συνδρομητής ή/και χρήστης. 
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ (WORLD WIDE WEB) 
 Ένα σύστημα διανομής πληροφοριών, στο οποίο οι χρήστες μπορούν να 

δημιουργήσουν, μεταβάλλουν, ή φυλλομετρήσουν υπερκείμενα έγγραφα. Ένα μέσο 

δημοσίευσης και ανάκτησης εγγράφων. Μία συλλογή συνδεδεμένων εγγράφων τα 

οποία παραμένουν στο Διαδίκτυο (Internet). 

 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΥΓΟΥΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ 
 Η αξιόπιστη διαδικασία δημιουργίας ιδιωτικών κλειδιών κατά την υποβολή αίτησης 

για πιστοποιητικό των οποίων το αντίστοιχο δημόσιο κλειδί υποβάλλεται στον 

αρμόδιο ΠΥΠ-ΑΠ με τρόπο ο οποίος αποδεικνύει τη δυνατότητα του αιτούντος να 

χρησιμοποιεί το αντίστοιχο ιδιωτικό κλειδί. 

 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ 
 Η αξιόπιστη διαδικασία δημιουργίας ζεύγους ιδιωτικού κλειδιού / δημόσιου κλειδιού. 

Το δημόσιο κλειδί παρέχεται σε κάποιον ΠΥΠ-ΑΠ κατά τη διαδικασία υποβολής 

αίτησης για πιστοποιητικό. 

 
ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ(ΠΥΠ-ΑΠ) 
 Στα πλαίσια των ΥΔΠ-ΑΠ της ANTAKOM A.E., η  ΠΑΠ-ΑΠ (ROOT CA), ή κάθε ΑΠ-

ΑΠ (υφιστάμενη ΑΠ) που εκδίδει, αναστέλλει ή ανακαλεί ένα πιστοποιητικό ορίζεται 

ως ΠΥΠ-ΑΠ. Οι ΠΥΠ-ΑΠ προσδιορίζονται από το διακριτικό τους όνομα σε όλα τα 

αναγνωρισμένα πιστοποιητικά και ΚΑΠ που εκδίδουν. Με προηγούμενη έγκριση 

από την ANTAKOM A.E., ένας ΠΥΠ-ΑΠ μπορεί να αναθέσει την ευθύνη της 

αξιολόγησης και έγκρισης ή απόρριψης αιτήσεων για πιστοποιητικό προς μία ή 

περισσότερες ΤΑΕ που δεν ανήκουν ή διοικούνται από τον ΠΥΠ-ΑΠ σύμφωνα με 

τον ΚΠ-ΑΠ § 2.1.3.  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΑΣ (Βλ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΑΣ ΤΗΣ  ANTAKOM A.E.)  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΑΣ ΤΗΣ  ANTAKOM A.E.  
 Μία σύνταξη δεδομένων η οποία διευκολύνει την αναπαράσταση ομάδας τιμών που 

περιορίζουν την έννοια του ΚΠ-ΑΠ της  ANTAKOM A.E.A Η τιμή του περιγραφέα 

αυξάνει τη βασική επέκταση περί πολιτικής πιστοποιητικού η οποία είναι παρούσα 

σε όλα τα πιστοποιητικά σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται από το X.509 για 

αυτόν τον τύπο επέκτασης. 
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 Η χρονική περίοδος που ξεκινά την ημερομηνία και ώρα έκδοσης ενός 

πιστοποιητικού (ή κατά ορισμένη μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα εφόσον 

ορίζεται στο πιστοποιητικό) και λήγει την ημερομηνία και ώρα κατά την οποία λήγει 

το πιστοποιητικό, ή νωρίτερα, όταν αυτό αναστέλλεται ή ανακαλείται. 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΩ 
 Η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού από κάποιον ΠΥΠ-ΑΠ. 

 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ) 
 Ένα μήνυμα (βλ. οριισμό για το ΜΗΝΥΜΑ) το οποίο, κατ’ ελάχιστο, δηλώνει κάποιο 

όνομα ή προσδιορίζει την ταυτότητα του ΠΥΠ-ΑΠ, ή προσδιορίζει την ταυτότητα του 

συνδρομητή, περιλαμβάνει το δημόσιο κλειδί του συνδρομητή, προσδιορίζει την 

περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού, περιλαμβάνει τον αριθμό σειράς του 

πιστοποιητικού και είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο από τον ΠΥΠ-ΑΠ.) 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ (Βλ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΠ-ΑΠ 
 Ένα πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από έναν εξουσιοδοτημένο ανώτερο ΠΥΠ-ΑΠ 

προς έναν υφιστάμενο ΠΥΠ-ΑΠ. (Βλ. ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΠΥΠ-ΑΠ, ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΥΠ-ΑΠ, 
πβ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝ ΙΣΧΥ 
 Ένα πιστοποιητικό το οποίο βρίσκεται εντός της περιόδου ισχύος του κατά την 

παρούσα ημερομηνία και ώρα ή κατά διαφορετική συγκεκριμένη ημερομηνία και 

ώρα, σύμφωνα με το περιεχόμενο του πιστοποιητικού.  

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΩΝ (Βλ. ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) 

 
 



 
COPYRIGHT ©2003   ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε.  ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

 ΚΠ AΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ  ADACOM Α.Ε.ΈΚΔΟΣΗ 1.3   
                                                 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2003 
  

- 115 - 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΔΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
 Δεδομένα για τη χώρα, το ταχυδρομικό κώδικα, την ηλικία το φύλο κ.α. τα οποία 

δύνανται να περιλαμβάνονται σε καθορισμένα πιστοποιητικά κατ’ επιλογή του 

συνδρομητή.  

 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ  ANTAKOM A.E. (ΠΑ-Α) 
 Το έγγραφο το οποίο περιγράφει τις εσωτερικές πολιτικές ασφάλειας της  

ANTAKOM A.E και το οποίο είναι εμπιστευτικό.  

 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 Ένα έγγραφο το οποίο προσδιορίζει τις προδιαγραφές και τις ορθές πρακτικές 

σχετικά με τα προστατευτικά μέσα που διαθέτει ένα αξιόπιστο σύστημα για την 

υποστήριξη των ΥΔΠ-ΑΠ.  

 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
 Μία συγκεκριμένη μορφή αλληλεπίδρασης μεταξύ υποβολής και μέσων 

επικοινωνίας ή παροχής πληροφοριών η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη ροή 

πληροφοριών, την άσκηση ελέγχου ή την ενεργοποίηση μίας διαδικασίας.  

 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
 Η διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας κάποιου προσώπου. Ο προσδιορισμός 

της ταυτότητας διευκολύνεται στη κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού διαμέσου των 

πιστοποιητικών.  

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
 Η πράξη της εμφάνισης (φυσική παρουσία) ενός φυσικού προσώπου ενώπιον μίας 

ΤΑΕ και η απόδειξη της ταυτότητας ως προϋπόθεση για την έκδοση 

αναγνωρισμένου πιστοποιητικού η πιστοποιητικού Διαχειριστή ΤΑΕ.  

 
ΠΡΟΣΩΠΟ 
  Φυσικό ή νομικό πρόσωπο  που έχει τη δυνατότητα υπογραφής ή επαλήθευσης 

μηνύματος, είτε φυσικά είτε σύμφωνα με το νόμο.  
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ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ(ΠΑΠ-ΑΠ (ROOT 

CA)) 
 Ένα πρόσωπο το οποίο καθορίζει τους κανονισμούς για όλες τις αρχές 

Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών εντός του τομέα του. 

 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ – FILE TRANSFER PROTOCOL (FTP) 
 Το πρωτόκολλο εφαρμογής το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση σε σύστημα 

ηλεκτρονικών αρχείων ακολουθώντας πρωτοκόλλα Διαδικτύου (Internet). 

 
ΠΥΠ-ΑΠ (Βλ. ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΑΠ) 

 
ΠΥΠ-ΑΠ ΜΗ-ΑΝΗΚΩΝ ΣΤΗ  ANTAKOM A.E. 
 Ένας ΠΥΠ-ΑΠ ο οποίος δεν ανήκει στο δίκτυο ή δεν  διαχειρίζεται από τη  

ANTAKOM A.E.. (Βλ. ΚΠ-ΑΠ § 3.1, πβ. ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ 
 Οι πληροφορίες που παρέχονται προς μία αρχή Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων 

Πιστοποιητικών ως τμήμα της αίτησης για πιστοποιητικό. (Πβ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) 

 
 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 Τα πρόσωπα των οποίων τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αποσκοπεί να 

ρυθμίζει ο παρών ΚΠ-ΑΠ. Τα πρόσωπα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν αιτούντες 

πιστοποιητικό, ΠΥΠ-ΑΠ, πιστοποιημένους συνδρομητές και χρήστες. (Βλ. 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ, ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΗΣ) 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ 
 Η σύμβαση η οποία συνάπτεται μεταξύ ενός συνδρομητή και ενός ΠΥΠ-ΑΠ για την 

παροχή καθορισμένων υπηρεσιών δημόσιας Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων 

Πιστοποιητικών σύμφωνα με τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ.  
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ 
 Η μεταβίβαση επαγγελματικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή οι 

οποίες αποτελούνται από συγκεκριμένες διαδικασίες επικοινωνίας. 

 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ 
 Πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί ένα πιστοποιητικό και το οποίο είναι 

ικανό και εξουσιοδοτημένο να χρησιμοποιεί το ιδιωτικό κλειδί το οποίο αντιστοιχεί 

στο δημόσιο κλειδί που αναγράφεται στο πιστοποιητικό. (Βλ. επίσης ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ, 
πβ. ΑΙΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, ΧΡΗΣΤΗΣ) 

 
ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΗ ΦΡΑΣΗ 
 Μία ομάδα αριθμών ή/και γραμμάτων που επιλέγεται από τον αιτούντα 

πιστοποιητικό, η οποία κοινοποιείται στον ΠΥΠ-ΑΠ με την αίτηση για πιστοποιητικό, 

και η οποία χρησιμοποιείται από τον ΠΥΠ-ΑΠ για την ταυτοποίηση του συνδρομητή 

για διάφορους σκοπούς όπως προβλέπεται από τον ΚΠ-ΑΠ. Μία συνθηματική 

φράση χρησιμοποιείται επίσης από έναν τηρητή απόρρητων μεριδίων για την 

ταυτοποίησή του από τον εκδότη απόρρητων μεριδίων. 

 
 
ΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑ (ΣΔΟ) 
 Μία ομάδα χαρακτηριστικών που περιλαμβάνουν το διακριτικό όνομα ενός νομικού 

προσώπου και τα οποία ξεχωρίζουν το νομικό πρόσωπο από άλλα της ίδιας 

μορφής. 

 
 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 Η διαδικασία που χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση της ταυτότητας ενός 

προσώπου ή την απόδειξη της ακεραιότητας συγκεκριμένης πληροφορίας. Η 

ταυτοποίηση μηνύματος περιλαμβάνει τον καθορισμό της προέλευσής του και την 

επαλήθευση ότι αυτό δεν έχει τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί κατά τη μεταβίβαση. 

(Πβ. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ) 
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ΤΑΥΤΟΠΟΙΩ (Βλ. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ) 

 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
 Μία μοναδική πληροφορία η οποία χαρακτηρίζει ή δηλώνει κάποιο συγκεκριμένο 

πρόσωπο εντός ενός τομέα. Η πληροφορία αυτή είναι μοναδική εντός του 

συγκεκριμένου τομέα.  

 
ΤΗΡΗΤΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 
 Ένας εξουσιοδοτημένος τηρητής φυσικής κάρτας που περιέχει ένα απόρρητο 

μερίδιο.  

 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΤΑΕ) 
 Ένα νομικό πρόσωπο το οποίο έχει εγκριθεί από κάποιον ΠΥΠ-ΑΠ να συνδράμει τα 

πρόσωπα να υποβάλλουν αίτηση για πιστοποιητικό, να ανακαλεί (ή εφόσον έχει 

εξουσιοδοτηθεί, και να αναστέλλει) τα πιστοποιητικά τους και, επίσης, να εγκρίνει 

τέτοιου είδους αιτήσεις. Μία ΤΑΕ δεν αποτελεί αντιπρόσωπο ενός αιτούντος 

πιστοποιητικό. Μία ΤΑΕ  αναθέτει την αρμοδιότητα της έγκρισης αιτήσεων για 

πιστοποιητικά σε εξουσιοδοτημένους ΔΤΑΕ της ΤΑΕ. (Πβ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΡΧΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ) 

 
ΤΥΠΟΣ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) 
 Οι προσδιοριστικές ιδιότητες ενός πιστοποιητικού οι οποίες περιορίζουν την 

προοριζόμενη χρήση του σε μία τάξη εφαρμογών οι οποίες σχετίζονται 

μονοσήμαντα με τον τύπο αυτό (π.χ. αναγνωρισμένο ή όχι ).  

 
ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HASH) 
 Ένας αλγόριθμος ο οποίος χαρτογραφεί ή μεταφράζει μία ομάδα ψηφίων (bits) σε 

άλλη (γενικά μικρότερη) ομάδα με τέτοιο τρόπο ώστε:  

 (ι) Ένα μήνυμα να παράγει το ίδιο αποτέλεσμα κάθε φορά που εκτελείται ο 

αλγόριθμος χρησιμοποιώντας το ίδιο μήνυμα ως δεδομένο εισόδου.  

 (ιι) Είναι υπολογιστικά ανέφικτο να παραχθεί ή να ανακατασκευαστεί ένα μήνυμα 

από το αποτέλεσμα που παράγεται από τον αλγόριθμο.  

 (ιιι) Είναι υπολογιστικά ανέφικτο να βρεθούν δύο διαφορετικά μηνύματα τα οποία 

παράγουν το ίδιο αποτέλεσμα τυχαιοποίησης χρησιμοποιώντας τον ίδιο αλγόριθμο.  
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 Οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από μία ομάδα πλαισίων ασφάλειας και 

εκτελούνται μέσω ορισμένων μηχανισμών ασφάλειας. Οι υπηρεσίες αυτές 

περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, έλεγχο πρόσβασης, διατήρηση του εμπιστευτικού 

χαρακτήρα δεδομένων και αρτιότητα δεδομένων. 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ(Βλ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ  ANTAKOM A.E.) 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ(ΥΔΠ-ΑΠ) ΤΗΣ  

ANTAKOM A.E. 
 Το σύστημα Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών το οποίο παρέχεται 

από την ANTAKOM A.E. και κάθε εξουσιοδοτημένο από αυτήν ΠΥΠ-ΑΠ και 

περιγράφεται στον παρόντα ΚΠ-ΑΠ. 

 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 Η μέθοδος που εφαρμόζεται ή υιοθετείται από τον αποστολέα ενός εγγράφου για 

τον προσδιορισμό της ταυτότητάς του, η οποία, είτε είναι αποδεκτή από τον 

αποδέκτη, είτε η χρήση της είναι τυπική υπό ορισμένες συνθήκες. (Πβ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

 
ΥΠΟΓΡΑΦΩ 
 Δημιουργώ μία ηλεκτρονική υπογραφή σε κάποιο μήνυμα ή θέτω υπογραφή σε 

κάποιο έγγραφο, ανάλογα με το περιεχόμενο. 

 
ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 
 Ένα πρόσωπο το οποίο δημιουργεί μια ηλεκτρονική υπογραφή σε κάποιο μήνυμα, ή 

θέτει την φυσική υπογραφή του σε κάποιο έγχαρτο έγγραφο. 

 

ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ (ΥΔΚ) 
 Η αρχιτεκτονική, η οργάνωση, οι τεχνικές, οι πρακτικές και οι διαδικασίες που στο 

σύνολό τους υποστηρίζουν την εφαρμογή και λειτουργία ενός κρυπτογραφικού 

συστήματος δημόσιου κλειδιού σε πιστοποιητικό. Η ΥΔΚ αποτελείται από 
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συστήματα τα οποία συνεργάζονται για την παροχή και εφαρμογή των ΥΔΠ-ΑΠ και 

πιθανώς άλλων σχετικών υπηρεσιών. 

 
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) 
 Ο κάτοχος ιδιωτικού κλειδιού το οποίο αντιστοιχεί σε κάποιο δημόσιο κλειδί. Ο όρος 

‘υποκείμενο’ μπορεί να αναφέρεται τόσο στον εξοπλισμό ή τη διάταξη η οποία 

περιέχει το δημόσιο κλειδί όσο και στο φυσικό πρόσωπο, το οποίο ελέγχει τον 

εξοπλισμό ή τη διάταξη αυτή. Στο υποκείμενο αποδίδεται ένα αδιαμφισβήτητο όνομα 

το οποίο είναι δεσμευμένο στο δημόσιο κλειδί το οποίο περιλαμβάνεται στο 

πιστοποιητικό του υποκειμένου. 

 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΥΠ-ΑΠ 
 Εντός της ιεραρχίας ΠΥΠ-ΑΠ της αρχιτεκτονικής δομής της ΥΔΚ της ANTAKOM 

A.E., κάθε ΠΥΠ-ΑΠ είναι είτε η ΠΑΠ-ΑΠ (ROOT CA), είτε μία ΑΠ, είτε μία 

‘υφιστάμενη ΑΠ’. Ο υφιστάμενος ΠΥΠ-ΑΠ μίας ΑΠ (ΠΥΠ-ΑΠ) είναι μία υφιστάμενη 

ΑΠ. (Πβ. ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΠΥΠ-ΑΠ) 

 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
 Ο χειρισμός πιστοποιητικών περιλαμβάνει, ενδεικτικά, αποθήκευση, διασπορά, 

δημοσίευση, ανάκληση και αναστολή των πιστοποιητικών. Ένας ΠΥΠ-ΑΠ 

αναλαμβάνει το ρόλο του χειρισμού πιστοποιητικών υπηρετώντας ως αρχή 

εγγραφής για αναγνωρισμένα πιστοποιητικά συνδρομητών. Ένας ΠΥΠ-ΑΠ ορίζει τα 

εκδοθέντα και αποδεκτά πιστοποιητικά ως έγκυρα δια της δημοσίευσης. 

 
ΧΡΗΣΤΗΣ (ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ – RELYING PARTY)  
 Ένας αποδέκτης ο οποίος ενεργεί αυτοβούλως επιλέγει να βασιστεί σε κάποιο 

πιστοποιητικό και ηλεκτρονική υπογραφή. (Πβ. ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ, ΕΠΙΛΕΓΩ ΑΥΤΟΒΟΥΛΑ ΝΑ 

ΒΑΣΙΖΟΜΑΙ ΣΕ / ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ)) 
 
ΧΡΟΝΟΣΗΜΑΝΣΗ 
 Μία σημείωση η οποία υποδεικνύει (κατ’ ελάχιστο) την ορθή ημερομηνία και ώρα 

μίας ενέργειας και την ταυτότητα του προσώπου ή της διάταξης η οποία απέστειλε ή 

παρέλαβε τη χρονοσήμανση.  
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ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
 Μία βάση δεδομένων πιστοποιητικών και άλλων σχετικών πληροφοριών που είναι 

προσπελάσιμη μέσω δικτύου. 

 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ 

 Ένα ψεύτικο ή δεύτερο όνομα κάποιου. 
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