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Μήνυμα περί Εμπορικών Σημάτων 
 
H Symantec, το λογότυπο Symantec και το λογότυπο Σήματος Ελέγχου (Checkmark) αποτελούν τα 
κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της εταιρείας Symantec ή των θυγατρικών της στις ΗΠΑ και σε άλλες 
χώρες. Το λογότυπο VeriSign, το σήμα VeriSign Trust Network (Δίκτυο Εμπιστοσύνης της VeriSign) 
και άλλα σχετιζόμενα σήματα αποτελούν εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών της VeriSign, Inc ή 
των θυγατρικών της στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και με άδεια από την Symantec. Άλλα εμπορικά 
σήματα και σήματα υπηρεσιών αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.  
 
Χωρίς περιορισμό επί των επιφυλασσόμενων παραπάνω δικαιωμάτων και με εξαίρεση των όσων 
παρέχεται άδεια κατωτέρω, κανένα τμήμα της παρούσας έκδοσης δεν δύναται να αναπαραχθεί, 
αποθηκευτεί, ή διαβιβαστεί με οιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό, 
καταγραφικό ή άλλο) χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Symantec Corporation. 
 
Κατ’ εξαίρεση, παραχωρείται μη αποκλειστική άδεια αναπαραγωγής και διανομής των παρόντων 
Πολιτικών Πιστοποιητικών της Symantec χωρίς την καταβολή δικαιωμάτων εφόσον (α) το ανωτέρω 
μήνυμα περί πνευματικής ιδιοκτησίας και οι εισαγωγικές παράγραφοι αναγράφονται εμφανώς στην 
εισαγωγή κάθε αντιγράφου, και (β) το παρόν έγγραφο έχει αναπαραχθεί πλήρως και επακριβώς και 
προσδιορίζει τη Symantec Corporation ως δικαιούχο του εγγράφου. 
 
Αιτήματα για οιαδήποτε άλλη άδεια αναπαραγωγής των παρόντων Πολιτικών Πιστοποιητικών της 
Symantec (καθώς επίσης και αιτήματα για αντίγραφα από την Symantec) θα πρέπει να απευθύνονται 
προς τη Symantec Corporation., 350 Ellis Street, Mountain View, CA 94043 USA Υπόψη: Τμήμα 
Ανάπτυξης Κανονισμών Τηλέφωνο: +1 650.527.8000 Fax: +1 650.527.8050 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 

practices@symantec.com. 
 
  

Σημαντική – Ανακοίνωση Απόκτησης 
 

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

 

mailto:practices@symantec.com
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1. Εισαγωγή 
 
 
Το Δίκτυο Εμπιστοσύνης της Symantec (STN) αποτελεί μία παγκόσμια υποδομή δημόσιου κλειδιού - 
"ΥΔΚ" (Public Key Infrastructure-"PKI") η οποία εξυπηρετεί μια μεγάλη, δημόσια και με ευρεία 
διασπορά, κοινότητα χρηστών με διάφορες ανάγκες ασφάλειας επικοινωνιών και πληροφοριών. Η 
Symantec παρέχει τις υπηρεσίες STN σε συνεργασία με ένα παγκόσμιο δίκτυο συνδεδεμένων 
εταιρειών ("Συνδεδεμένες Εταιρείες") σε ολόκληρο τον κόσμο. 
 
Το παρόν έγγραφο "Πολιτικές Πιστοποιητικών του Δικτύου Εμπιστοσύνης της Symantec" – ΠΠ 
(Symantec Trust Network Certificate Policies- CP) αποτελεί τη βασική δήλωση πολιτικής που διέπει το 
STN. Η ΠΠ  καθορίζει τις επαγγελματικές, νομικές και τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση, έκδοση, 
χειρισμό, χρήση, ανάκληση, και ανανέωση ψηφιακών Πιστοποιητικών εντός του STN και την παροχή 
των σχετικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης σε όλους τους συμμετέχοντες εντός του STN. Οι απαιτήσεις 
αυτές διαφυλάσσουν την ασφάλεια και αρτιότητα του STN και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο κανόνων 
που εφαρμόζονται με συνέπεια σε όλο το εύρος του STN, παρέχοντας έτσι εγγυήσεις κοινής 
εμπιστοσύνης για όλο το STN.  Η παρούσα ΠΠ  δεν αποτελεί νομική σύμβαση μεταξύ της Symantec 
και των συμμετεχόντων στο STN. Οι συμβατικές υποχρεώσεις μεταξύ της Symantec και των 
συμμετεχόντων στο STN καθορίζονται μέσω συμβάσεων με τους εν λόγω συμμετέχοντες. Το παρόν 
έγγραφο απευθύνεται σε: 

o Παρόχους υπηρεσιών ΥΔΚ του STN που λειτουργούν σύμφωνα με τον δικό τους Κανονισμό 
Πιστοποίησης (ΚΠ), ο οποίος συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις που ορίζει η ΠΠ .  

o Συνδρομητές πιστοποιητικών STN που χρειάζεται να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο 
πιστοποιούνται, τις υποχρεώσεις τους ως συνδρομητές STN και τον τρόπο με τον οποίο το 
STN τους προστατεύει.   

o Τρίτους συμβαλλόμενους που χρειάζεται να κατανοήσουν το βαθμό στον οποίο μπορούν να 
εμπιστεύονται ένα πιστοποιητικό STN ή μια ψηφιακή υπογραφή που χρησιμοποιεί ένα τέτοιο 
πιστοποιητικό. 

 
Η ΠΠ, ωστόσο, δεν διέπουν υπηρεσίες εκτός του STN. Για παράδειγμα, η Symantec και ορισμένες 
Συνδεδεμένες Εταιρείες παρέχουν υπηρεσίες ιδιωτικής ονομασίας μέσω των οποίων οι οργανισμοί 
δημιουργούν τις δικές τους ιεραρχίες εκτός του STN, εγκρίνουν αιτήσεις πιστοποιητικών και 
παραχωρούν στην Symantec ή σε κάποια Συνδεδεμένη Εταιρεία τις τελικές αρμοδιότητες έκδοσης, 
διαχείρισης, ανάκλησης, και ανανέωσης πιστοποιητικών. Η ΠΠ ισχύουν μόνο για το STN και όχι για 
αυτές τις ιδιωτικές ιεραρχίες.

1
 

 
Η παρούσα ΠΠ συμμορφώνονται με το πλαίσιο εργασίας RFC 3647 του Internet Engineering  
Task Force ως προς την κατασκευή Πολιτικής Πιστοποιητικού και Κανονισμών Πιστοποίησης. 
 

1.1   Περίληψη 
 
Στο Διάγραμμα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται σχηματικά η δομή του STN. Στην κορυφή της 
ιεραρχίας βρίσκεται η παρούσα ΠΠ που καθορίζουν τις πολιτικές σύμφωνα με τις οποίες οι 
συμμετέχοντες στο STN θα πρέπει να λειτουργούν. 
 
Η Symantec και τα Συνδεδεμένα Κέντρα Επεξεργασίας (Processing Center) λειτουργούν ως ΑΠ 
σύμφωνα με την ΠΠ  του STN, εκδίδοντας πιστοποιητικά για συνδρομητές τελικούς χρήστες. 
 
Οι Αρχές Εγγραφής (ΑΕ) αποτελούν οντότητες οι οποίες ταυτοποιούν τα αιτήματα πιστοποιητικών 
υπό το STN.  Η Symantec και οι Συνδεδεμένες Εταιρείες ενεργούν ως ΑΕ για τα πιστοποιητικά τα 
οποία εκδίδουν. Επίσης, η Symantec και οι Συνδεδεμένες Εταιρείες συνάπτουν συμβατικές σχέσεις με 
Επιχειρήσεις που επιθυμούν να διαχειρίζονται οι ίδιες αιτήματα πιστοποιητικών. Αυτοί οι 
επιχειρησιακοί πελάτες ενεργούν ως ΑΕ, ταυτοποιώντας οι ίδιοι τα αιτήματα πιστοποιητικών της 
συγκεκριμένης επιχείρησης και των συνδεδεμένων με αυτή ιδιωτών. Στη συνέχεια, η Symantec ή η 
Συνδεδεμένη Εταιρεία θα εκδώσει τα ταυτοποιημένα αιτήματα πιστοποιητικών.  

                                            
1
 Τα Πιστοποιητικά Υπογραφής Ταυτοποιημένου Περιεχομένου - ΥΤΠ (Authenticated Content Signing 

Certificates - ACS) εκδίδονται από ΑΠ εκτός STN. Ωστόσο, σε ορισμένα σημεία του παρόντα ΚΠ της Symantec 
υπάρχουν αναφορές σε αυτά τα πιστοποιητικά, προκειμένου να κατανοήσουν οι πελάτες ΥΤΠ τις διαδικαστικές 
διαφορές που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα πιστοποιητικά.  
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Ανάλογα με την τάξη και τη μορφή  του πιστοποιητικού, τα Ψηφιακά Πιστοποιητικά μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από τους Συνδρομητές για την ασφάλιση ιστοσελίδων, την ηλεκτρονική υπογραφή 
κώδικα ή άλλου περιεχομένου και την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων και /ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Ο τελικός παραλήπτης ενός υπογεγραμμένου εγγράφου ή επικοινωνίας ή όποιος 
προσπελαύνει μια ασφαλή ιστοσελίδα αναφέρεται ως τρίτος συμβαλλόμενος, δηλαδή κάποιος ή 
κάποια που βασίζεται στο πιστοποιητικό και πρέπει να αποφασίσει σχετικά με το εάν θα πρέπει ή όχι 
να το εμπιστευθεί. Οι Τρίτοι Συμβαλλόμενοι θα πρέπει να βασίζονται στους όρους του πιστοποιητικού, 
εάν το Πιστοποιητικό περιλαμβάνει τη σχετική Σύμβαση Τρίτου Συμβαλλόμενου. 
 
 
 
 

 
 
Διάγραμμα 1. Δομή του STN 
 
Στο Διάγραμμα 2 που ακολουθεί, παρουσιάζονται συνοπτικά οι τάξεις των πιστοποιητικών υπό το 
STN στο οποίο μπορούν να εκδοθούν και τα αντίστοιχα επίπεδα εγγυήσεων με βάση τις απαιτούμενες 
διαδικασίες αναγνώρισης και ταυτοποίησης. Στη συνέχεια της παρούσας ΠΠ, περιγράφονται 
αναλυτικά οι διαδικασίες αναγνώρισης και ταυτοποίησης που ακολουθούνται για κάθε Τάξη 
πιστοποιητικού. 



 -12- 

 
Διάγραμμα 2. Τάξεις Πιστοποιητικών STN 
 
 

1.2  Ονομασία εγγράφου και Ταυτοποίηση 
 
Το παρόν έγγραφο αποτελεί την Πολιτική Πιστοποιητικού του Δικτύου Εμπιστοσύνης της Symantec 
(Symantec Trust Network Certificate Policy- CP). Η Symantec, ενεργώντας ως αρχή καθορισμού 
πολιτικής, έχει ορίσει συγκεκριμένη επέκταση τιμής προσδιοριστή αντικειμένου (Object Identifier) για 
κάθε Τάξη Πιστοποιητικού που εκδίδεται υπό το Δίκτυο Εμπιστοσύνης της Symantec (Symantec Trust 
Network - STN). Οι τιμές προσδιοριστή αντικειμένου που χρησιμοποιούνται για τις Τάξεις 
Πιστοποιητικών Συνδρομητών τελικών χρηστών είναι

2
:  

 Πολιτική Πιστοποιητικού Τάξης 1: Symantec/pki/policies/stn-cp/class1 
(2.16.840.1.113733.1.7.23.1). 

 Πολιτική Πιστοποιητικού Τάξης 2: Symantec/pki/policies/stn-cp/class2  
(2.16.840.1.113733.1.7.23.2). 

 Πολιτική Πιστοποιητικού Τάξης 3: Symantec/pki/policies/stn-cp/class3  

 (2.16.840.1.113733.1.7.23.3). 

 Πολιτική Πιστοποιητικού Τάξης 3 Εκτεταμένης Επαλήθευσης:     
Symantec/pki/STN-cp/Class3/Enhanced validation (2.16.840.1.113733.1.7.23.6) 

  
Καθένας από τους παραπάνω προσδιοριστές αντικειμένου μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω με σκοπό 
τον ορισμό επιπρόσθετων πολιτικών που αφορούν ένα συγκεκριμένο τύπο πιστοποιητικού. Ο 
προσδιοριστής αντικειμένου ορίζεται στον αντίστοιχο ΚΠ για αυτό το προϊόν. Παραδείγματος χάρη, 
ένα πιστοποιητικό μη-ομοσπονδιακού SSP, που εκδίδεται υπό το STN στο Βασικό Επίπεδο έχει 
προσδιοριστή αντικειμένου Τάξεως 2, που ορίζεται στον ΚΠ των μη ομοσπονδιακών SSP της 
Symantec ως: 2.16.840.1.113733.1.7.23.2.5. 
 
 

1.3   Συμμετέχοντες στην Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού (ΥΔΚ) 
 
1.3.1   Αρχές Πιστοποίησης 
 
Ο όρος Αρχή Πιστοποίησης (ΑΠ) αποτελεί μια γενική αναφορά, η οποία καλύπτει όλα τα νομικά 
πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να εκδίδουν Πιστοποιητικά δημόσιου κλειδιού εντός του STN. Ο 
όρος "ΑΠ" περιλαμβάνει αρχικά μια υποκατηγορία εκδοτών οι οποίοι ονομάζονται Πρωτεύουσες 
Αρχές Πιστοποίησης - ΠΑΠ (Primary Certification Authorities - PCA). Οι ΠΑΠ ενεργούν ως βάσεις 
τεσσάρων τομέων

3
, ένας για κάθε τάξη Πιστοποιητικού. Κάθε ΠΑΠ αποτελεί νομική οντότητα της 

                                            
2 Ορισμένα από τα πιστοποιητικά που εκδίδονται υπό το STN ενδέχεται να περιλαμβάνουν προσδιοριστές 

αντικειμένου παλαιότερων πολιτικών ορισμένους υπό το STN.   
3 Επί του παρόντος το STN δεν εκδίδει πιστοποιητικά Τάξης 4. 
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Symantec. Υφιστάμενες στις ΠΑΠ είναι οι Αρχές Πιστοποίησης, οι οποίες εκδίδουν Πιστοποιητικά σε 
Συνδρομητές τελικούς χρήστες ή άλλες ΑΠ. 
 
Η Symantec λειτουργεί επίσης την "Παγκόσμια Αρχή Πιστοποίησης Βάσης της Symantec" ("Symantec 
Universal Root Certification Authority") και την "Παγκόσμια Αρχή Πιστοποίησης Βάσης ECC της 
Symantec" (“SymantecECC Universal Root Certification Authority”). Οι Παγκόσμιες Αρχές 
Πιστοποίησης της Symantec δεν ορίζονται σε κάποια συγκεκριμένη Τάξη πιστοποιητικού και μπορούν  
να εκδώσουν  Υφιστάμενες ΑΠ οποιασδήποτε τάξης. 
 
Προκειμένου να μπορέσει μια υφιστάμενη ΑΠ να εκδώσει Πιστοποιητικά με Επέκταση Εγκυροποίησης 
STN σύμφωνα με τις Οδηγίες για τα Πιστοποιητικά με Επέκταση Εγκυροποίησης ("Οδηγίες"), θα 
πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις οδηγίες. 
 
Οι επιχειρησιακοί πελάτες της Symantec μπορούν να λειτουργούν τις δικές τους ΑΠ ως υφιστάμενες 
ΑΠ σε μία ΠΑΠ της Symantec. Οι πελάτες αυτοί συνάπτουν συμβατική σχέση με την Symantec 
προκειμένου να συμμορφώνονται προς όλες τις απαιτήσεις της ΠΠ του STN και του ΚΠ της Symantec. 
Ωστόσο, αυτές οι υφιστάμενες ΑΠ μπορούν να εφαρμόζουν πιο περιορισμένες πρακτικές με βάση τις 
εκάστοτε ενδοεταιρικές απαιτήσεις. Η Secure Server Certification Authority αποτελεί ΑΠ του STN η 
οποία τεχνικά βρίσκεται εκτός των τριών ιεραρχιών κάθε ΠΑΠ. Αυτή η ΑΠ δεν υπάγεται σε κάποια 
ανώτερη ΑΠ, π.χ. σε ΑΠ βάσης ή σε ΠΑΠ. Ενεργεί η ίδια ως ΑΠ βάσης και διαθέτει ένα 
αυτο-υπογραφόμενο Πιστοποιητικό βάσης. Επιπλέον, εκδίδει Πιστοποιητικά σε Συνδρομητές τελικούς 
χρήστες. Επομένως, η Ιεραρχία της Secure Server αποτελείται μόνο από την ΑΠ της Secure Server. Η 
ΑΠ της Secure Server εκδίδει Secure Server IDs, τα οποία θεωρούνται Εταιρικά Πιστοποιητικά Τάξης 
3 και είναι αντίστοιχα λειτουργικά με τα Πιστοποιητικά που εκδίδονται από ΑΠ Τάξης 3. 
 
Η ΑΠ της Secure Server εφαρμόζει πρακτικές κύκλου ζωής οι οποίες είναι ουσιαστικά παρόμοιες με 
εκείνες των υπόλοιπων ΑΠ Τάξης 3 εντός του STN.  Επομένως, η Symantec έχει εγκρίνει και ορίσει 
την Secure Server Certification Authority ως ΑΠ Τάξης 3 εντός του STN. Τα Πιστοποιητικά που εκδίδει 
θεωρούνται ότι παρέχουν εγγυήσεις αξιοπιστίας συγκρίσιμες με αυτές άλλων εταιρικών 
Πιστοποιητικών Τάξης 3. 
 

1.3.2   Αρχές Εγγραφής 
 
Οι Αρχές Εγγραφής αποτελούν οντότητες οι οποίες πραγματοποιούν τις διαδικασίες αναγνώρισης και 
ταυτοποίησης των αιτούντων πιστοποιητικά τελικού χρήστη, δίνουν εντολές ή διεκπεραιώνουν τα 
αιτήματα ανάκλησης πιστοποιητικών τελικού χρήστη και εγκρίνουν αιτήματα ανανέωσης ή 
επανέκδοσης πιστοποιητικών εκ μέρους της ΑΠ του STN. Η Symantec και οι Συνδεδεμένες Εταιρείες 
μπορούν να ενεργούν ως ΑΕ για τα πιστοποιητικά τα οποία εκδίδουν. 
 
Τρίτα μέρη, τα οποία συνάπτουν συμβατική σχέση με την Symantec ή με Συνδεδεμένη Εταιρεία, 
μπορούν να λειτουργούν τις δικές τους ΑΕ και να εγκρίνουν την έκδοση πιστοποιητικών από κάποια 
ΑΠ του STN.  Οι ΑΕ τρίτων μερών πρέπει να συμμορφώνονται προς όλες τις απαιτήσεις της ΠΠ  του 
STN, του αντίστοιχου ΚΠ και κάθε Σύμβασης Παροχής Εταιρικών Υπηρεσιών την οποία έχουν 
συνάψει με την Symantec. Ωστόσο, οι ΑΕ μπορούν να εφαρμόζουν πιο περιορισμένες πρακτικές με 
βάση τις εκάστοτε ενδοεταιρικές απαιτήσεις. ΑΕ τρίτου μέρους αποτελεί, για παράδειγμα, ένας 
πελάτης υπηρεσιών Managed PKI.   
 

1.3.3   Συνδρομητές 
 
Οι συνδρομητές του STN περιλαμβάνουν όλους τους τελικούς χρήστες (συμπεριλαμβανομένων των 
νομικών προσώπων) των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τις ΑΠ του STN.  Ο συνδρομητής 
αποτελεί την οντότητα που ονομάζεται Συνδρομητής τελικός χρήστης ενός πιστοποιητικού. Οι 
Συνδρομητές Τελικοί Χρήστες μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα, οργανισμοί ή τμήματα υποδομής, 
όπως συστήματα προστασίας (firewalls), δρομολογητές (routers), αξιόπιστοι εξυπηρετητές (trusted 
servers) ή άλλες συσκευές που χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση των επικοινωνιών εντός ενός 
Οργανισμού.   
 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, εκδίδονται πιστοποιητικά απευθείας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για δική 
τους χρήση. Ωστόσο, είναι συχνές οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το μέρος που αιτείται ένα 
πιστοποιητικό διαφέρει από το υποκείμενο το οποίο καλύπτεται από την πιστοποίηση.  Για 
παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να ζητήσει πιστοποιητικά για τους υπαλλήλους της, προκειμένου 
αυτοί να έχουν τη δυνατότητα να ενεργούν ως εκπρόσωποι της εταιρείας στο πλαίσιο των 
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ηλεκτρονικών συναλλαγών /του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η οντότητα η οποία 
εγγράφεται ως συνδρομητής για την έκδοση των πιστοποιητικών (το οποίο δηλαδή πληρώνει για τα 
πιστοποιητικά, είτε μέσω συνδρομής σε συγκεκριμένη υπηρεσία, είτε απευθείας στον εκδότη του 
πιστοποιητικού) διαφέρει από την οντότητα η οποία αποτελεί το υποκείμενο του πιστοποιητικού 
(συνήθως ο κάτοχος της πιστοποίησης). Στον παρόντα ΚΠ χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικοί όροι 
για τη διάκριση μεταξύ των δύο αυτών ρόλων: Ο "Συνδρομητής" είναι η οντότητα που συνάπτει 
σύμβαση με την Symantec για την έκδοση των πιστοποιητικών, ενώ το "Υποκείμενο" είναι το 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται η πιστοποίηση. Ο Συνδρομητής φέρει την τελική ευθύνη για τη χρήση 
του πιστοποιητικού, αλλά το Υποκείμενο αποτελεί το άτομο που πιστοποιείται κατά την παρουσίαση 
του πιστοποιητικού. 
 
Ο όρος "Υποκείμενο" χρησιμοποιείται προκειμένου να καταδείξει την διαφοροποίηση από τον 
Συνδρομητή. Ο όρος "Συνδρομητής" μπορεί να χρησιμοποιείται υπό την έννοια του Συνδρομητή ως 
διακριτή οντότητα ή να εμπερικλείει και τους δύο αυτούς ρόλους. Η ορθή κατανόηση της χρήσης του 
όρου στο πλαίσιο της παρούσας ΠΠ θα προκύπτει από τα εκάστοτε συμφραζόμενα. 
 
Οι ΑΠ αποτελούν, από τεχνικής άποψης, συνδρομητές πιστοποιητικών εντός του STN, είτε ως ΠΑΠ 
που εκδίδουν αυτο-υπογραφόμενα Πιστοποιητικά για τον εαυτό τους, είτε ως ΑΠ προς τις οποίες 
εκδίδονται Πιστοποιητικά από ανώτερη ΑΠ. Οι αναφορές σε "τελικά πρόσωπα" και "συνδρομητές" 
στην παρούσα ΠΠ, ωστόσο, αφορούν μόνο Συνδρομητές τελικούς χρήστες. 
 

1.3.4   Τρίτοι Συμβαλλόμενοι 
 
Ο όρος "Τρίτος Συμβαλλόμενος" αναφέρεται σε πρόσωπα ή σε οντότητες που ενεργούν βάσει 
εμπιστοσύνης σε κάποιο πιστοποιητικό και/ ή ψηφιακή υπογραφή που έχει εκδοθεί υπό το STN. Ο 
Τρίτος Συμβαλλόμενος μπορεί  να είναι, ή και να μην είναι, Συνδρομητής εντός του   
STN. 
 

1.3.5   Άλλοι Συμμετέχοντες 
 
Οι Συνδεδεμένες Εταιρείες αποτελούν βασικά αξιόπιστα τρίτα μέρη, για παράδειγμα στον τομέα της 
τεχνολογίας, των τηλεπικοινωνιών ή του κλάδου των οικονομικών υπηρεσιών, οι οποίες έχουν 
συνάψει σύμβαση με την Symantec να λειτουργούν μία Αρχή Πιστοποίησης υπό το STN στο πλαίσιο 
ενός συγκεκριμένου τομέα. 
 
Τα Κέντρα Επεξεργασίας (Processing Centers), όπως π.χ. η Symantec ή ορισμένες Συνδεδεμένες 
Εταιρείες, αποτελούν νομικά πρόσωπα τα οποία δημιουργούν ένα ασφαλές κέντρο όπου στεγάζονται, 
μεταξύ άλλων, οι κρυπτογραφικές μονάδες που  χρησιμοποιούνται για την έκδοση Πιστοποιητικών. Τα 
Κέντρα Επεξεργασίας ενεργούν ως ΑΠ εντός του STN και εκτελούν όλες τις υπηρεσίες του κύκλου 
ζωής Πιστοποιητικών, της έκδοσης, διαχείρισης, ανάκλησης και ανανέωσης Πιστοποιητικών. Οι 
Συνδεδεμένες Εταιρείες, οι οποίες παραχωρούν τις τελικές αρμοδιότητες στην Symantec αλλά 
διατηρούν τις αρμοδιότητές τους ως ΑΕ, καλούνται Κέντρα Υπηρεσιών (Service Centers).  
 
 

1.4   Χρήση Πιστοποιητικού 
 

1.4.1   Κατάλληλες Χρήσεις Πιστοποιητικών 
 
 
1.4.1.1   Πιστοποιητικά που εκδίδονται προς Φυσικά Πρόσωπα 
 
Τα Πιστοποιητικά Φυσικών Προσώπων χρησιμοποιούνται συνήθως από φυσικά πρόσωπα για την 
υπογραφή και την κρυπτογράφηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την εξακρίβωση της 
ταυτότητάς τους για χρήση εφαρμογών (ταυτοποίηση χρήστη). Οι πιο κοινές χρήσεις των 
πιστοποιητικών φυσικών προσώπων περιλαμβάνονται στον Πίνακα που ακολουθεί. Ωστόσο, ένα 
πιστοποιητικό φυσικού προσώπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλους σκοπούς, εφόσον οι 
Τρίτοι Συμβαλλόμενοι μπορούν ευλόγως να βασιστούν σε αυτό το πιστοποιητικό και η χρήση του δεν 
αντίκειται στη νομοθεσία, στην παρούσα ΠΠ ή σε οποιονδήποτε ΚΠ που διέπει την έκδοση αυτού του 
πιστοποιητικού ή σε οποιαδήποτε σύμβαση με Συνδρομητές. 
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Τάξη 
Πιστοποιητικού 

Επίπεδο Εγγυήσεων Χρήση 

 Χαμηλό 
επίπεδο 
εγγυήσεων 

Μέτριο 
επίπεδο 
εγγυήσεων 

Υψηλό 
επίπεδο 
εγγυήσεων 

Υπογραφή Κρυπτογράφηση Ταυτοποίηση 
Χρήστη 

Πιστοποιητικά 
Τάξης 1       

Πιστοποιητικά 
Τάξης 2       

Πιστοποιητικά 
Τάξης 3       

Πίνακας 1. Χρήση Πιστοποιητικού Φυσικού Προσώπου 
 
 
1.4.1.2   Πιστοποιητικά που εκδίδονται προς Εταιρείες 

 
Τα Εταιρικά Πιστοποιητικά εκδίδονται προς εταιρείες αφού πιστοποιηθεί η νομική υπόσταση της 
Εταιρείας, καθώς και ορισμένα άλλα εταιρικά χαρακτηριστικά τα οποία περιλαμβάνονται στο 
πιστοποιητικό (εξαιρούνται τα Μη-Επαληθευμένα Στοιχεία Συνδρομητή), όπως π.χ. η ιδιοκτησία ενός 
τομέα Internet ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Η παρούσα ΠΠ δεν αποσκοπεί στον περιορισμό των 
τρόπων χρήσης των Εταιρικών Πιστοποιητικών. Οι πιο κοινές χρήσεις των εταιρικών πιστοποιητικών 
περιλαμβάνονται στον Πίνακα που ακολουθεί. Ωστόσο, ένα εταιρικό πιστοποιητικό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και για άλλους σκοπούς, εφόσον οι Τρίτοι Συμβαλλόμενοι μπορούν ευλόγως να 
βασιστούν σε αυτό το πιστοποιητικό και η χρήση του δεν αντίκειται στη νομοθεσία, στην παρούσα ΠΠ 
ή σε οποιονδήποτε ΚΠ που διέπει την έκδοση αυτού του πιστοποιητικού ή σε οποιαδήποτε σύμβαση 
με Συνδρομητές. 
 
 

Τάξη 
Πιστοποιητικού 

Επίπεδο Εγγυήσεων Χρήση 

 Υψηλό 
Επίπεδο 
Εγγυήσεων 
με 
Επέκταση 
Εγκυροποί
ησης 

Υψηλό 
επίπεδο 
εγγυήσεων 

Μέτριο 
επίπεδο 
εγγυήσεων 

Υπογραφή 
Κώδικα / 
Περιεχομένου 

Ασφαλείς 
συνδέσεις 
μέσω 
SSL/TLS 

Ταυτο- 
ποίηση 

Υπογραφή 
και 
κρυπτογρά- 
φηση 

Πιστοποιητικά 
Τάξης 3        

Πιστοποιητικά 
Τάξης 3 με 
Επέκταση 
Εγκυροποίησης 

       

Πίνακας 2. Χρήση Εταιρικού Πιστοποιητικού 
4
 

 
 
 

                                            
4 "Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα πιστοποιητικά Τάξης 2 μπορούν να εκδίδονται από πελάτες Managed PKI προς 

συνδεδεμένες εταιρείες (και όχι προς φυσικά πρόσωπα εντός της εταιρείας).  Αυτά τα πιστοποιητικά μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς ταυτοποίησης της εταιρείας και υπογραφής για χρήση εφαρμογών.  Εκτός 

από τα όσα ρητά ορίζονται από την Symantec μέσω των απαιτήσεων ταυτοποίησης και πρακτικής που 

επιβάλλονται σύμφωνα με τη Σύμβαση Παροχής Εταιρικών Υπηρεσιών και συμμορφώνονται προς τα πρότυπα 
ασφαλείας της παρούσας CP, οι Συνδρομητές απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν το πιστοποιητικό αυτό για την 
υπογραφή κώδικα και περιεχομένου, για την κρυπτογράφηση μέσω SSL και για την υπογραφή S/mime, και η 
χρήση κλειδιών για οποιονδήποτε από τους ως άνω σκοπούς θα απενεργοποιείται για τα εν λόγω πιστοποιητικά".  
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1.4.1.3 Επίπεδα Εγγυήσεων 
 
Πιστοποιητικά χαμηλού επιπέδου εγγυήσεων: Πιστοποιητικά τα οποία δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για σκοπούς ταυτοποίησης ή για την υποστήριξη Μη Αποποίησης Ευθύνης. Η 
ψηφιακή υπογραφή παρέχει μεσαίου επιπέδου εγγυήσεις ότι το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
προήλθε από τον αποστολέα με την συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο, το 
Πιστοποιητικό δεν παρέχει καμία απόδειξη σχετικά με την ταυτότητα του Συνδρομητή. Η εφαρμογή 
κρυπτογράφησης παρέχει σε κάποιον Τρίτο Συμβαλλόμενο τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το 
Πιστοποιητικό του Συνδρομητή για την κρυπτογράφηση μηνυμάτων προς τον Συνδρομητή, παρ' όλο 
που ο Τρίτος Συμβαλλόμενος ο οποίος αποστέλλει το μήνυμα δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι ο 
παραλήπτης είναι στην πραγματικότητα το άτομο το όνομα του οποίου αναφέρεται στο Πιστοποιητικό.  
 
Πιστοποιητικά μετρίου επιπέδου εγγυήσεων: Πιστοποιητικά κατάλληλα για τη διασφάλιση 
ορισμένων ενδοεταιρικών και διεταιρικών, επαγγελματικών και προσωπικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου τα οποία απαιτούν εγγυήσεις μετρίου επιπέδου ως προς την ταυτότητα του Συνδρομητή, 
σε σχέση με τα πιστοποιητικά Τάξης 1 και 3.    

 
Πιστοποιητικά υψηλού επιπέδου εγγυήσεων: Πιστοποιητικά φυσικών προσώπων και εταιρικά 
Πιστοποιητικά Τάξης 3, τα οποία παρέχουν εγγυήσεις υψηλού επιπέδου ως προς την ταυτότητα του 
Συνδρομητή, σε σχέση με τα πιστοποιητικά Τάξης 1 και 2. 
 
Πιστοποιητικά υψηλού επιπέδου εγγυήσεων με επέκταση εγκυροποίησης: Πιστοποιητικά 
Τάξης 3, τα οποία εκδίδονται από την Symantec σύμφωνα με τις Οδηγίες για τα Πιστοποιητικά με 
Επέκταση Εγκυροποίησης.  

 
 
1.4.2   Απαγορευμένες Χρήσεις Πιστοποιητικών 
 
Τα Πιστοποιητικά χρησιμοποιούνται μόνο στο βαθμό που η χρήση τους είναι σύμφωνη με την 
εφαρμοστέα νομοθεσία και ειδικότερα μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα 
νομοθεσία περί εισαγωγών και εξαγωγών. 
 
Τα Πιστοποιητικά STN δεν έχουν σχεδιαστεί, δεν αποσκοπούν και δεν είναι εγκεκριμένα για χρήση ή 
μεταπώληση ως εξοπλισμός ελέγχου σε επικίνδυνες συνθήκες ή για χρήσεις που απαιτούν απόδοση 
απαλλαγμένη από σφάλματα, όπως στη λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων, την πλοήγηση ή τα 
συστήματα επικοινωνίας αεροσκαφών, τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ή τα συστήματα 
οπλικού ελέγχου, όπου κάποιο σφάλμα θα μπορούσε να οδηγήσει απευθείας στο θάνατο, σε 
προσωπικό τραυματισμό ή σε σημαντική περιβαλλοντική ζημία. Επίσης, τα Πιστοποιητικά Τάξης 1 δε 
θα χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας ή για την υποστήριξη μη αποποίησης 
ταυτότητας ή δικαιοδοσίας. Τα Πιστοποιητικά χρήστη (client) αποσκοπούν σε εφαρμογές χρήστη 
(client) και δε χρησιμοποιούνται ως Πιστοποιητικά εξυπηρετητή (server) ή εταιρικά. 
 
Τα Πιστοποιητικά ΑΠ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλες λειτουργίες εκτός από τις 
λειτουργίες της ΑΠ. Επιπλέον, τα Πιστοποιητικά Συνδρομητή τελικού χρήστη δεν θα χρησιμοποιούνται 
ως Πιστοποιητικά ΑΠ. 
 
 
 

1.5   Διαχείριση Πολιτικής 
 

1.5.1   Οργανισμός Διαχείρισης του Εγγράφου 
 
 
Symantec Corporation 
350 Ellis Street 
Mountain View CA 94043 
USA 
 
 
 
 



 -17- 

1.5.2   Πρόσωπο Επικοινωνίας 
 
Ο Διαχειριστής Πολιτικής Πιστοποιητικού (Certificate Policy Manager) 
Αρχή Διαχείρισης Πολιτικής του Δικτύου Εμπιστοσύνης της Symantec (Symantec Trust Network Policy 
Management Authority) 
c/o Symantec Corporation 
350 Ellis Street 
Mountain View, CA 94043 USA 
+1 (650) 527-8000(τηλ) 

+1 (650) 527-8050 (fax) 

practices@symantec.com 
 
 

1.5.3   Πρόσωπο που Προσδιορίζει την Καταλληλότητα της ΠΠ ως προς την Πολιτική 
 
Η Αρχή Διαχείρισης Πολιτικής (Policy Management Authority - PMA) του STN προσδιορίζει την 
καταλληλότητα και την εφαρμογή της παρούσας ΠΠ. 
 
 

1.5.4   Διαδικασία Έγκρισης ΠΠ 
 
Η παρούσα ΠΠ και οι μελλοντικές τροποποιήσεις αυτής θα εγκρίνεται από την ΡΜΑ.  Οι 
τροποποιήσεις θα είναι είτε υπό μορφή εγγράφου που περιέχει την τροποποιημένη μορφή της ΠΠ ή με 
αναγγελία ενημέρωσης. Οι τροποποιημένες εκδόσεις ή ενημερώσεις θα παρατίθενται στο τμήμα του 
Χώρου Αποθήκευσης της Symantec για Ενημερώσεις και Ανακοινώσεις επί των Κανονισμών στη 
διεύθυνση: www.symauth.com/repository/updates/. Οι ενημερωμένες εκδόσεις υπερισχύουν έναντι 
οιωνδήποτε καθορισμένων ή συγκρουόμενων διατάξεων της αναφερόμενης έκδοσης της ΠΠ. Η ΡΜΑ 
καθορίζει εάν οι αλλαγές στην ΠΠ απαιτούν την τροποποίηση των προσδιοριστών αντικειμένου για την 
Πολιτική Πιστοποιητικού (Certificate Policy Object Identifier) των Πολιτικών Πιστοποιητικού που 
αντιστοιχούν στην ανάλογη Τάξη Πιστοποιητικού.  

 
1.6   Ορισμοί και Ακρωνύμια    
 

Βλ. Παράρτημα Α: Πίνακας Ακρωνυμίων και Ορισμοί 
  

mailto:practices@symantec.com
http://www.symauth.com/repository/updates/
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2. Υποχρεώσεις Δημοσίευσης και Χώρου Πληροφοριών 
 

 

2.1   Χώροι Πληροφοριών 
 

Η Symantec και τα Συνδεδεμένα Κέντρα Επεξεργασίας (Processing Centers) έχουν την ευθύνη της 
συντήρησης ενός δικτυακού χώρου πληροφοριών προσβάσιμου από το κοινό. Τα Κέντρα 
Επεξεργασίας, σύμφωνα με τις συμβάσεις τους με τα Κέντρα Υπηρεσιών (Service Centers), 
δημοσιεύουν τα Πιστοποιητικά στον χώρο πληροφοριών του Κέντρου Υπηρεσιών βάσει των Αιτήσεων 
Πιστοποιητικών που εγκρίθηκαν από τα Κέντρα Υπηρεσιών ή των ΑΕ τους, καθώς και πληροφορίες 
ανάκλησης σχετικά με τα Πιστοποιητικά αυτά.  
 

2.2   Δημοσίευση Στοιχείων Πιστοποιητικού 
 

Η Symantec και οι Συνδεδεμένες Εταιρείες διατηρούν έναν διαδικτυακό χώρο πληροφοριών ο οποίος 
επιτρέπει σε Τρίτους Συμβαλλόμενους να θέτουν μέσω διαδικτύου ερωτήματα σχετικά με την 
ανάκληση και άλλα στοιχεία κατάστασης των Πιστοποιητικών.  Οποιαδήποτε εξαίρεση όσον αφορά τα 
παραπάνω θα πρέπει να έχει εγκριθεί από την ΡΜΑ κατά περίπτωση και θα πρέπει να τεκμηριώνεται 
στον αντίστοιχο ΚΠ. Το Κέντρο Επεξεργασίας, σύμφωνα με την σύμβασή του με το Κέντρο Υπηρεσιών, 
θα φιλοξενεί αυτόν το χώρο πληροφοριών εκ μέρους του Κέντρου Υπηρεσιών. Η Symantec και οι 
Συνδεδεμένες Εταιρείες παρέχουν σε Τρίτους Συμβαλλόμενους πληροφορίες σχετικά με το πώς να 
εντοπίσουν τον κατάλληλο χώρο πληροφοριών, προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση του 
Πιστοποιητικού και, εάν το OCSP (Πρωτόκολλο Δικτυακής Κατάστασης Πιστοποιητικών) είναι 
διαθέσιμο, πώς να εντοπίσουν το κατάλληλο OCSP responder (Σύστημα Απόκρισης OCSP).   
 

Τα Κέντρα Επεξεργασίας δημοσιεύουν τα Πιστοποιητικά που εκδίδουν εκ μέρους των δικών τους ΑΠ, 
καθώς και των ΑΠ των Κέντρων Υπηρεσιών του Υποτομέα τους. Με την ανάκληση ενός 
Πιστοποιητικού Συνδρομητή τελικού χρήστη, το Κέντρο Επεξεργασίας που εξέδωσε το Πιστοποιητικό 
θα δημοσιεύει αναγγελία της ανάκλησης αυτής στον χώρο πληροφοριών. Επιπλέον, τα Κέντρα 
Επεξεργασίας θα εκδίδουν Καταστάσεις Ανακληθέντων Πιστοποιητικών (ΚΑΠ, Certificate Revocation 
Lists - CRLs) και, εφόσον διατίθενται, θα παρέχουν υπηρεσίες OCSP (Online Certificate Status 
Protocol, Πρωτοκόλλου Δικτυακής Κατάστασης Πιστοποιητικών) για τις δικές τους ΑΠ, καθώς και για 
τις ΑΠ των Κέντρων Υπηρεσιών εντός του αντίστοιχου Υποτομέα τους. 
 

Η Symantec και οι Συνδεδεμένες Εταιρείες θα δημοσιεύουν πάντοτε την τρέχουσα έκδοση:  

 Της παρούσας ΠΠ του STN  

 Του ΚΠ της, 

 Των Συμβάσεων Συνδρομητών,  

 Των Συμβάσεων Τρίτων Συμβαλλόμενων 
 
 

2.3   Χρόνος ή Συχνότητα Δημοσίευσης 
 

Οι πληροφορίες της ΑΠ δημοσιεύονται αμέσως μόλις περιέλθουν στη διάθεση της ΑΠ. Το STN 
παρέχει ΚΑΠ οι οποίες περιέχουν τις ανακλήσεις των Πιστοποιητικών STN, καθώς και υπηρεσίες 
ελέγχου κατάστασης μέσω του Χώρου Πληροφοριών της Symantec και των χώρων πληροφοριών των 
Συνδεδεμένων Εταιρειών. Οι ΚΑΠ για Πιστοποιητικά Συνδρομητή τελικού χρήστη θα εκδίδονται 
τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Οι ΚΑΠ για ΑΠ που εκδίδουν μόνο Πιστοποιητικά ΑΠ θα εκδίδονται 
τουλάχιστον ανά τρίμηνο, καθώς επίσης και κάθε φορά που ανακαλείται κάποιο Πιστοποιητικό ΑΠ. Οι 
ΚΑΠ για ΑΠ βάσης που εκδίδουν Πιστοποιητικά Υπογραφής Ταυτοποιημένου Περιεχομένου - ΥΤΠ 
(Authenticated Content Signing Certificates - ACS) δημοσιεύονται ετησίως, καθώς επίσης και κάθε 
φορά που ανακαλείται κάποιο Πιστοποιητικό ΑΠ. Εάν ένα πιστοποιητικό που αναφέρεται σε μία ΚΑΠ 
λήξει, μπορεί να αφαιρεθεί από τις επόμενες ΚΑΠ μετά τη λήξη του Πιστοποιητικού. 
 

2.4   Έλεγχος Πρόσβασης στους Χώρους Πληροφοριών 
 
Η Symantec και οι Συνδεδεμένες Εταιρείες δεν θα χρησιμοποιούν σκόπιμα τεχνικά μέσα με σκοπό να 
περιορίσουν την πρόσβαση στην παρούσες ΠΠ, τον ΚΠ τους, σε Πιστοποιητικά, σε πληροφορίες 
κατάστασης Πιστοποιητικών ή σε ΚΑΠ. Η Symantec και οι Συνδεδεμένες Εταιρείες, ωστόσο, θα 
απαιτούν από τους χρήστες την αποδοχή της Σύμβασης Τρίτου Συμβαλλόμενου ή της Σύμβασης 
Χρήσης ΚΑΠ ως προϋπόθεση για την πρόσβαση σε Πιστοποιητικά, πληροφορίες κατάστασης 
Πιστοποιητικών, ή ΚΑΠ. Η Η Symantec και οι Συνδεδεμένες Εταιρείες θα εφαρμόζουν μέτρα ελέγχου 
για να αποτρέψει την προσθήκη, διαγραφή, ή τροποποίηση των καταχωρήσεων στο χώρο 
αποθήκευσης από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 
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3. Αναγνώριση και Ταυτοποίηση 
 

3.1   Ονοματοδοσία 
 
Εκτός από τα σημεία της παρούσας ΠΠ, του σχετικού ΚΠ ή του περιεχομένου του ψηφιακού 
πιστοποιητικού όπου υποδηλώνεται κάτι διαφορετικό, τα ονόματα που εμφανίζονται στα 
Πιστοποιητικά που εκδίδονται υπό το STN είναι ταυτοποιημένα.    
 

3.1.1   Τύποι Ονομάτων 
 
Τα Πιστοποιητικά Συνδρομητή τελικού χρήστη περιλαμβάνουν διακριτικό όνομα X.501 στο πεδίο 
ονόματος Υποκειμένου. 
 
Το διακριτικό όνομα Υποκειμένου (Subject) των Πιστοποιητικών Συνδρομητή τελικού χρήστη 
περιλαμβάνει ένα πεδίο Κοινού Ονόματος (Common Name, CN). Η πιστοποιημένη τιμή κοινού 
ονόματος που περιλαμβάνεται στο διακριτικό όνομα Υποκειμένου για τα εταιρικά Πιστοποιητικά θα 
είναι ένα όνομα τομέα (domain name), μια Εταιρική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η επίσημη 
επωνυμία της εταιρείας ή του τμήματος εντός της εταιρείας ή το όνομα του εταιρικού αντιπροσώπου 
που είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί το ιδιωτικό κλειδί της εταιρείας. Το πεδίο (Ο=) θα 
αντιπροσωπεύει την επίσημη επωνυμία της εταιρείας. Η τιμή κοινού ονόματος που περιλαμβάνεται 
στο διακριτικό όνομα Υποκειμένου για τα Πιστοποιητικά φυσικών προσώπων θα αντιπροσωπεύει το 
πραγματικό ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου. Στην περίπτωση Πιστοποιητικών Τάξης 2-3, τα 
κοινά ονόματα θα ταυτοποιούνται

5
. Τα Πιστοποιητικά του STN μπορεί επίσης να περιέχουν μια 

αναφορά στην εφαρμοστέα Σύμβαση Τρίτων Συμβαλλόμενων με την διακριτική επωνυμία τους. 
 
Οι προδιαγραφές περιεχομένου και προφίλ των πιστοποιητικών Επέκτασης εγκυροποίησης μέσω 
SSL θα συμμορφώνονται προς τις Οδηγίες για τα Πιστοποιητικά με Επέκταση Εγκυροποίησης. 
 

3.1.2   Ανάγκη Κατανόησης των Ονομάτων 
 
Τα Πιστοποιητικά Συνδρομητή τελικού χρήστη Τάξης 2 και 3 θα περιλαμβάνουν κατανοητά ονόματα 
κατά την ακόλουθη έννοια: Τα ονόματα που περιλαμβάνονται στα Πιστοποιητικά Συνδρομητή τελικού 
χρήστη Τάξης 2 και 3 θα βρίσκονται σε μορφή απλή και κατανοητή, ώστε να επιτρέπουν τον 
προσδιορισμό της ταυτότητας του φυσικού προσώπου ή της εταιρείας που αποτελεί το Υποκείμενο 
του Πιστοποιητικού. 
 

3.1.3   Ανωνυμία ή ψευδωνυμία Συνδρομητών 
 
Τα στοιχεία των Συνδρομητών φυσικών προσώπων Τάξης 1 δεν ταυτοποιούνται. Οι Συνδρομητές 
Τάξης 1 μπορούν να χρησιμοποιούν ψευδώνυμα. Οι Συνδρομητές Τάξης 2 και 3 δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούν ψευδώνυμα (ονόματα διαφορετικά από το πραγματικό ονοματεπώνυμο ή την εταιρική 
επωνυμία του Συνδρομητή). 
Όταν απαιτείται βάσει νομοθεσίας ή ζητείται από Κρατική ή Κυβερνητική αρχή η προστασία της 
ταυτότητας συγκεκριμένων Συνδρομητών τελικών χρηστών (π.χ. ανηλίκων ή κυβερνητικών 
υπαλλήλων σε ευαίσθητες θέσεις), υπάρχει δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού στο οποίο θα 
αναφέρεται ότι τα στοιχεία έχουν ταυτοποιηθεί αλλά προστατεύονται. Κάθε αίτημα ανωνυμίας 
πιστοποιητικού θα αξιολογείται από την ΡΜΑ. 
 

3.1.4   Κανόνες για την Ερμηνεία των Διαφόρων Τύπων Ονομάτων 
 
Δεν προβλέπεται. 
 

                                            
5
 Για ορισμένες εγκεκριμένες εσωτερικές χρήσεις στο πλαίσιο της Symantec Corporation, τα Class 

2 πιστοποιητικά μπορούν να εκδίδονται χωρίς τέτοια ταυτοποίηση. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να 
περιέχουν το όνομα της εταιρείας Symantec στο πεδίο ονόματος Υποκειμένου (DN) καθώς και μία 
τιμή OU που αντικατοπτρίζει τον περιορισμό εμπιστοσύνης στην ταυτότητα συνδρομητή.   
Το προσωπικό της Symantec  που καλείται να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά θα 
εκπαιδευθεί ειδικά για τις ευθύνες των χρηστών. 
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3.1.5   Μοναδικότητα των Ονομάτων 
 
Τα ονόματα των Συνδρομητών του STN θα είναι μοναδικά εντός του Υποτομέα κάθε Συνδεδεμένης 
Εταιρείας και Πελάτη για κάθε συγκεκριμένη τάξη Πιστοποιητικού. Είναι πιθανόν ένας Συνδρομητής να 
διαθέτει δύο ή περισσότερα πιστοποιητικά με κοινό Διακριτικό Όνομα Υποκειμένου. 
 
 

3.1.6   Αναγνώριση, Ταυτοποίηση, και Ρόλος Εμπορικών Σημάτων 
 
Οι Αιτούντες Πιστοποιητικό δεν θα χρησιμοποιούν στις Αιτήσεις τους για Πιστοποιητικό ονόματα τα 
οποία παραβιάζουν τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας τρίτων. Η Symantec και οι Συνδεδεμένες 
Εταιρείες δεν υποχρεούνται να διερευνήσουν εάν κάποιος Αιτών Πιστοποιητικό διαθέτει Δικαιώματα 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας επί του ονόματος που αναγράφεται σε μία Αίτηση για Πιστοποιητικό, ούτε 
δύναται να λειτουργήσει ως διαιτητής ή διαμεσολαβητής ή με άλλον τρόπο να επιλύσει διαφορές που 
αφορούν την ιδιοκτησία ονόματος τομέα, διακριτικού τίτλου, εμπορικού σήματος, ή σήματος παροχής 
υπηρεσιών. Η Symantec και οι Συνδεδεμένες Εταιρείες έχουν το δικαίωμα, χωρίς υποχρέωση προς 
οιονδήποτε Αιτούντα Πιστοποιητικό, να απορρίψουν ή να αναστείλουν μία Αίτηση για Πιστοποιητικό 
λόγω μίας τέτοιας διαφοράς. 
 

3.2   Αρχική Επαλήθευση Ταυτότητας 
 

3.2.1   Μέθοδος Απόδειξης της Κατοχής Ιδιωτικού Κλειδιού 
 
Ο Αιτών Πιστοποιητικό πρέπει να τεκμηριώσει ότι διαθέτει δικαιωματικά το ιδιωτικό κλειδί το οποίο 
αντιστοιχεί στο δημόσιο κλειδί που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό. Η κατοχή ιδιωτικού κλειδιού θα 
αποδεικνύεται μέσω του PKCS #10 (Πρότυπο Κρυπτογραφίας Δημόσιου Κλειδιού), άλλης ισοδύναμης 
κρυπτογραφικά μορφής ή άλλης μεθόδου εγκεκριμένης από την Symantec. Στην περίπτωση 
παραγωγής ζεύγους κλειδιών από κάποια ΑΠ για λογαριασμό ενός Συνδρομητή, π.χ. στην περίπτωση 
τοποθέτησης προ-δημιουργημένων κλειδιών σε έξυπνες κάρτες (smart cards), η προϋπόθεση αυτή 
δεν ισχύει. 
 

3.2.2   Ταυτοποίηση Εταιρείας 
 
Όταν ένα Πιστοποιητικό περιλαμβάνει την επωνυμία μίας εταιρείας, την εταιρική ταυτότητα και άλλες 
πληροφορίες εγγραφής οι οποίες παρέχονται από τους Αιτούντες Πιστοποιητικό (εκτός των 
Μη-Επαληθευμένων Πληροφοριών Συνδρομητή), τα στοιχεία αυτά επαληθεύονται σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που περιγράφονται στις τεκμηριωμένες Διαδικασίες Εγκυροποίησης της Symantec.  
 
Η Symantec ή η Συνδεδεμένη Εταιρεία θα προβαίνουν τουλάχιστον στις ακόλουθες ενέργειες: 

 Θα επαληθεύουν την ύπαρξη της εταιρείας χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία επαλήθευσης 
ταυτότητας ή βάση δεδομένων τρίτης οντότητας ή, εναλλακτικά, έγγραφα τεκμηρίωσης της 
εταιρείας που εκδίδονται ή κατατίθενται σε αρμόδια δημόσια υπηρεσία και τα οποία 
επιβεβαιώνουν την ύπαρξη της εταιρείας,  

 θα επιβεβαιώνουν είτε τηλεφωνικά, είτε με ταχυδρομείο, ή με ανάλογη διαδικασία, τα στοιχεία 
τα οποία αφορούν την εταιρεία, ότι η εταιρεία έχει εξουσιοδοτήσει την Αίτηση για 
Πιστοποιητικό και ότι το πρόσωπο που υποβάλλει την Αίτηση για Πιστοποιητικό για 
λογαριασμό του Αιτούντα Πιστοποιητικό έχει εξουσιοδοτηθεί να το πράξει. Όταν ένα 
Πιστοποιητικό περιλαμβάνει το όνομα ενός φυσικού προσώπου ως εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο της εταιρείας, θα επιβεβαιώνεται επίσης η απασχόληση αυτού του φυσικού 
προσώπου και η εξουσία του να ενεργεί εκ μέρους της εταιρείας.  

 
Όταν στο Πιστοποιητικό περιλαμβάνεται ένα όνομα τομέα ή μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
η Symantec ή μία Συνδεδεμένη Εταιρεία πιστοποιεί το δικαίωμα της Εταιρείας να χρησιμοποιεί το 
συγκεκριμένο όνομα τομέα είτε ως πλήρες αναγνωρισμένο όνομα τομέα, είτε ως τομέα ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας. 
 
Η Symantec και οι Συνδεδεμένες Εταιρείες διενεργούν πρόσθετους ελέγχους οι οποίοι είναι 
απαραίτητοι για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής και τις άδειες που εκδίδει η Υπηρεσία Βιομηχανίας και Επιστημών του Υπουργείου Εμπορίου 
των Ηνωμένων Πολιτειών. 
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Οι Διαδικασίες Εγκυροποίησης για την έκδοση Πιστοποιητικών με Επέκταση Εγκυροποίησης μέσω 
SSL θα τεκμηριώνονται στον ΚΠ συμμετέχοντα στο STN και θα συμμορφώνονται με τις Οδηγίες για τα 
Πιστοποιητικά με Επέκταση Εγκυροποίησης. 
 
 
 

3.2.3   Ταυτοποίηση Στοιχείων Φυσικού Προσώπου 
 
Οι διαδικασίες ταυτοποίησης στοιχείων φυσικών προσώπων διαφέρουν ανάλογα με την Τάξη του 
Πιστοποιητικού. Το ελάχιστο πρότυπο ταυτοποίησης για κάθε τάξη πιστοποιητικών του STN 
αναλύεται στον Πίνακα 3.  
 

Τάξη Πιστοποιητικού Ταυτοποίηση Στοιχείων 

Τάξη 1 Τα στοιχεία δεν ταυτοποιούνται. 
Πραγματοποιείται περιορισμένη επιβεβαίωση 
της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 
Συνδρομητή μέσω της απαίτησης ο 
Συνδρομητής να μπορεί να απαντήσει σε 
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που 
αποστέλλονται στη συγκεκριμένη διεύθυνση. 

Τάξη 2 Ταυτοποίηση βάσει αντιπαράθεσης των 
στοιχείων που παρέχονται από τον Συνδρομητή 
προς: 

 τα στοιχεία που εμπεριέχονται στη βάση 
δεδομένων μιας εγκεκριμένης από την 
Symantec υπηρεσίας επαλήθευσης 
ταυτότητας, όπως κάποια εταιρεία 
τραπεζικών συναλλαγών ή άλλη 
αξιόπιστη υπηρεσία παροχής 
πληροφοριών στην χώρα ή την περιοχή 
της Symantec ή της Συνδεδεμένης 
Εταιρείας, ή 

 τα στοιχεία που εμπεριέχονται στα 
επαγγελματικά μητρώα ή σε εταιρικές 
βάσεις δεδομένων (καταστάσεις 
προσωπικού ή πελατών) ΑΕ η οποία 
εγκρίνει πιστοποιητικά συνδεδεμένων 
προς αυτή φυσικών προσώπων. 

Τάξη 3 Η ταυτοποίηση των Πιστοποιητικών φυσικού 
προσώπου Τάξης 3 βασίζεται στην προσωπική 
(φυσική) παράσταση του Αιτούντος 
Πιστοποιητικό ενώπιον εκπροσώπου της ΑΠ ή 
της ΑΕ ή ενώπιον συμβολαιογράφου, ή άλλου 
προσώπου με ανάλογη αρμοδιότητα εντός της 
δικαιοδοσίας του Αιτούντος Πιστοποιητικό. Ο 
εκπρόσωπος, ο συμβολαιογράφος ή το άλλο 
πρόσωπο θα ελέγχει την ταυτότητα του 
Αιτούντος Πιστοποιητικό με βάση το δελτίο 
ταυτότητας, το διαβατήριο, ή την άδεια 
οδήγησης του, καθώς και ένα ακόμη 
αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας. 
 
Τα Πιστοποιητικά Διαχειριστή Τάξης 3 θα 
περιλαμβάνουν επιπλέον ταυτοποίηση των 
στοιχείων της εταιρείας, καθώς και μία 
βεβαίωση της εταιρείας σχετικά με την 
ταυτότητα και εξουσιοδότηση του προσώπου 
που θα ενεργεί ως Διαχειριστής. 
 
Επίσης, η Symantec και οι Συνδεδεμένες 
Εταιρείες μπορούν περιστασιακά να εγκρίνουν 
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Αιτήσεις Πιστοποιητικών για τους δικούς τους 
Διαχειριστές. Οι Διαχειριστές ανήκουν στα 
"Έμπιστα Πρόσωπα" της εταιρείας. Στην 
περίπτωση αυτή, η ταυτοποίηση των Αιτήσεων 
για Πιστοποιητικό βασίζεται στην επιβεβαίωση 
της ταυτότητάς τους σε σχέση με την 
απασχόληση ή την μίσθωσή τους ως 
ανεξάρτητων εργοληπτών, καθώς και σε 
διαδικασίες ελέγχου του παρελθόντος τους.

6
 

Πιστοποιητικά Κοινόχρηστου Παρόχου 
Υπηρεσιών για μη ομοσπονδιακές 
οντότητες 

Τα στοιχεία του Συνδρομητή Πιστοποιητικού 
επαληθεύονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
παρούσας ΠΠ και κάθε άλλη πρόσθετη 
απαίτηση βάσει της Πολιτικής Πιστοποιητικού 
Υποδομής Δημόσιου Κλειδιού X.509 (X.509 
Public Key Infrastructure - PKI - Certificate 
Policy) του Υπουργείου Εσωτερικών των ΗΠΑ. 

 
Πίνακας 3. Ταυτοποίηση Στοιχείων Φυσικού Προσώπου 
 

3.2.4   Μη Επαληθευμένα Στοιχεία Συνδρομητή 
 
Τα μη-επαληθευμένα στοιχεία συνδρομητή περιλαμβάνουν: 

 Τμήμα Εταιρείας (Organization Unit - OU)  

 Όνομα Συνδρομητή για Πιστοποιητικά Τάξης 1  

 Κάθε άλλη πληροφορία που ορίζεται στο Πιστοποιητικό ως μη επαληθευμένη. 
 

3.2.5   Επαλήθευση Αρχής 
 
Όταν σε ένα Πιστοποιητικό το όνομα ενός φυσικού προσώπου συσχετίζεται με το όνομα μιας 
Εταιρείας κατά τρόπο ώστε να υποδεικνύεται ότι το φυσικό πρόσωπο συνδέεται ή είναι 
εξουσιοδοτημένο να ενεργεί εκ μέρους της Εταιρείας, η ΑΠ ή η ΑΕ:  

 Eπαληθεύει την ύπαρξη της εταιρείας χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία επαλήθευσης 
ταυτότητας ή βάση δεδομένων τρίτης οντότητας, ή εναλλακτικά έγγραφα τεκμηρίωσης της 
εταιρείας που εκδίδονται ή κατατίθενται σε αρμόδια δημόσια υπηρεσία και τα οποία 
επιβεβαιώνουν την ύπαρξη της εταιρείας και 

 χρησιμοποιεί τα στοιχεία που εμπεριέχονται στα επαγγελματικά μητρώα ή σε εταιρικές βάσεις 
δεδομένων (καταστάσεις προσωπικού ή πελατών) ΑΕ η οποία εγκρίνει πιστοποιητικά 
συνδεδεμένων προς αυτή φυσικών προσώπων ή επιβεβαιώνει μέσω επικοινωνίας με την 
εταιρεία, είτε τηλεφωνικά, είτε με ταχυδρομείο, ή με ανάλογη διαδικασία, την απασχόληση του 
φυσικού προσώπου το οποίο υποβάλλει την Αίτηση για Πιστοποιητικό στην Εταιρεία και, 
όπου απαιτείται, την εξουσία του να ενεργεί εκ μέρους της Εταιρείας. 

 

3.2.6   Κριτήρια Διαλειτουργικότητας 
 
Το STN μπορεί να παρέχει υπηρεσίες διαλειτουργικότητας οι οποίες προσφέρουν σε ΑΠ εκτός STN τη 
δυνατότητα να διασφαλίζουν διαλειτουργικότητα με το STN πιστοποιώντας μονόπλευρα την 

                                            
6
 Η Symantec και οι Συνδεδεμένες Εταιρείες μπορούν να εγκρίνουν Πιστοποιητικά Διαχειριστή των οποίων ο 

παραλήπτης δεν θα είναι κάποιο φυσικό πρόσωπο, αλλά μια συσκευή ή ένας εξυπηρετητής.  Η ταυτοποίηση των 
Αιτήσεων για Πιστοποιητικό Διαχειριστή Τάξης 3 για μη ανθρώπινο παραλήπτη θα περιλαμβάνει: 

 Ταυτοποίηση της ύπαρξης και των στοιχείων της υπηρεσίας που κατονομάζεται ως Διαχειριστής στην Αίτηση 
για Πιστοποιητικό. 

 Πιστοποίηση ότι η υπηρεσία έχει εφαρμοστεί με ασφάλεια κατά τρόπο σύμφωνο με την εκτέλεση των 
διοικητικών αρμοδιοτήτων της.  

 Επιβεβαίωση της ταυτότητας και της εξουσιοδότησης του προσώπου που αιτείται το Πιστοποιητικό 
Διαχειριστή για την υπηρεσία που κατονομάζεται ως Διαχειριστής στην Αίτηση για Πιστοποιητικό. 
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συγκεκριμένη ΑΠ. Οι ΑΠ που διαθέτουν αυτές τις δυνατότητες διαλειτουργικότητας θα 
συμμορφώνονται προς την παρούσα CP και κάθε επιπλέον πολιτική που προστίθεται σε αυτή όταν 
απαιτείται. 
 
Η Symantec θα επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ του STN και ΑΠ εκτός Symantec σε 
περιπτώσεις 
κατά τις οποίες η ΑΠ πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις: 

 Συνάπτει σύμβαση με τη Symantec ή με Συνδεδεμένη Εταιρεία.  

 Λειτουργεί σύμφωνα με ΚΠ ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις του STN ως προς τις τάξεις 
πιστοποιητικών που πρόκειται να εκδίδει. 

 Υποβάλλεται σε αξιολόγηση συμμόρφωσης προτού της επιτραπεί η διαλειτουργικότητα. 

 Υποβάλλεται σε ετήσια αξιολόγηση συμμόρφωσης για να διασφαλιστεί ότι εξακολουθεί να 
πληροί τις προϋποθέσεις διαλειτουργικότητας. 

 

3.3   Αναγνώριση και Ταυτοποίηση για Αιτήματα Επαναδημιουργίας Κλειδιών 
 
Πριν από τη λήξη του Πιστοποιητικού του, ο Συνδρομητής είναι απαραίτητο να αποκτήσει ένα νέο 
πιστοποιητικό, ώστε να διασφαλίσει τη συνέχεια της χρήσης του. Γι' αυτό οι ΑΠ και οι ΑΕ απαιτούν από 
το Συνδρομητή να δημιουργήσει ένα νέο ζεύγος κλειδιών το οποίο θα αντικαταστήσει το ζεύγος 
κλειδιών που λήγει (τεχνικά ορίζεται ως "επαναδημιουργία κλειδιών"). Ωστόσο, σε ορισμένες 
περιπτώσεις (π.χ. για πιστοποιητικά εξυπηρετητών δικτύου-web server) επιτρέπεται στους 
Συνδρομητές να ζητήσουν ένα νέο πιστοποιητικό για κάποιο υπάρχον ήδη ζεύγος κλειδιών (τεχνικά 
ορίζεται ως "ανανέωση"). 
 
Σε γενικές γραμμές, τόσο η "Επαναδημιουργία Κλειδιών" όσο και η "Ανανέωση" αναφέρονται συνήθως 
ως "Ανανέωση Πιστοποιητικού", δίνοντας βαρύτητα στο γεγονός ότι το παλιό Πιστοποιητικό 
αντικαθίσταται από ένα νέο και μην τονίζοντας την παραγωγή ή όχι ενός νέου ζεύγους κλειδιών. Για 
όλες τις Τάξεις και Είδη Πιστοποιητικών της Symantec, εκτός των Πιστοποιητικών Εξυπηρετητή 
(server) Τάξης 3, ο διαχωρισμός αυτός δεν είναι σημαντικός καθώς πάντοτε παράγεται ένα νέο ζεύγος 
κλειδιών ως μέρος της διαδικασίας για την αντικατάσταση Πιστοποιητικού Συνδρομητή τελικού χρήστη. 
Ωστόσο, για τα Πιστοποιητικά Εξυπηρετητή (server) Τάξης 3, επειδή το ζεύγος κλειδιών του 
Συνδρομητή παράγεται από τον εξυπηρετητή δικτύου (web server) και επειδή τα περισσότερα 
εργαλεία εξυπηρετητή δικτύου (web server) για την παραγωγή κλειδιών επιτρέπουν τη δημιουργία 
νέου Αιτήματος για Πιστοποιητικό για υπάρχον ζεύγος κλειδιών, υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ 
"επαναδημιουργίας κλειδιών" και "ανανέωσης". 
 

3.3.1   Αναγνώριση και Ταυτοποίηση για Τακτική Επαναδημιουργία Κλειδιών 
 
Η οντότητα που εγκρίνει την Αίτηση του Συνδρομητή για Πιστοποιητικό Συνδρομητή τελικού χρήστη θα 
είναι υπεύθυνη για την πιστοποίηση των αιτημάτων επαναδημιουργίας κλειδιών ή ανανέωσης. Οι 
διαδικασίες επαναδημιουργίας κλειδιών αποσκοπούν στην επιβεβαίωση ότι το πρόσωπο ή η εταιρεία 
που επιδιώκει την επαναδημιουργία κλειδιών ή την ανανέωση ενός Πιστοποιητικού Συνδρομητή 
τελικού χρήστη είναι στην πραγματικότητα ο Συνδρομητής του πιστοποιητικού. 
 
Μία αποδεκτή διαδικασία είναι μέσω της χρήσης μιας Συνθηματικής Φράσης (ή άλλου αντίστοιχου 
αυτής) ή της απόδειξης κατοχής του ιδιωτικού κλειδιού. Οι Συνδρομητές επιλέγουν και υποβάλλουν, 
μαζί με τις πληροφορίες εγγραφής, μία Συνθηματική Φράση. Κατά την ανανέωση του Πιστοποιητικού, 
εάν ένας Συνδρομητής υποβάλει ορθά τη Συνθηματική Φράση (ή το αντίστοιχο αυτής) μαζί με τα 
στοιχεία επανεγγραφής και τα στοιχεία εγγραφής (συμπεριλαμβανομένου του προσώπου 
επικοινωνίας

7
) δεν έχουν μεταβληθεί, εκδίδεται αυτόματα η ανανέωση του Πιστοποιητικού. 

 
Μετά την επαναδημιουργία κλειδιών ή την ανανέωση, καθώς και σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενης 
επαναδημιουργίας κλειδιών ή ανανέωσης, η ΑΠ ή ΑΕ επαναβεβαιώνει την ταυτότητα του συνδρομητή 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις αναγνώρισης και ταυτοποίησης της αρχικής Αίτησης για Πιστοποιητικό.

8
 

 

                                            
7
 Εάν τα στοιχεία επικοινωνίας δεν έχουν μεταβληθεί μέσω της εγκεκριμένης επίσημης διαδικασίας μεταβολής 

στοιχείων επικοινωνίας, το πιστοποιητικό θα εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις 8για αυτόματη ανανέωση. 
8
 Ωστόσο, για την ταυτοποίηση μιας αίτησης επαναδημιουργίας κλειδιών / ανανέωσης Εταιρικών Πιστοποιητικών 

ASB Τάξης 3 απαιτείται η χρήση της Συνθηματικής Φράσης σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις αναγνώρισης και 
ταυτοποίησης της αρχικής Αίτησης για Πιστοποιητικό. 
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3.3.2   Αναγνώριση και Ταυτοποίηση για Επαναδημιουργία Κλειδιών Μετά την 
Ανάκληση 
 
Η επαναδημιουργία κλειδιών /ανανέωση μετά την ανάκληση δεν επιτρέπεται εάν η ανάκληση οφείλεται 
στα ακόλουθα γεγονότα: 

 το Πιστοποιητικό (εκτός από Πιστοποιητικά Τάξης 1) εκδόθηκε προς πρόσωπο 
διαφορετικό από αυτό το οποίο κατονομάζεται ως το Υποκείμενο του Πιστοποιητικού, ή  

 το Πιστοποιητικό (εκτός από Πιστοποιητικά Τάξης 1) εκδόθηκε χωρίς την εξουσιοδότηση 
του προσώπου ή της οντότητας που κατονομάζεται ως Υποκείμενο του Πιστοποιητικού 
αυτού, ή 

 η οντότητα η οποία εγκρίνει την Αίτηση του Συνδρομητή για Πιστοποιητικό ανακάλυψε ή 
έχει λόγο να πιστεύει ότι ορισμένα ουσιώδη βασικά στοιχεία στην Αίτηση για 
Πιστοποιητικό είναι ψευδή  

 το Πιστοποιητικό θεωρήθηκε επιβλαβές για το STN. 
 

Σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η ανανέωση εταιρικών Πιστοποιητικών ή Πιστοποιητικών 
ΑΠ μετά από ανάκληση του Πιστοποιητικού επιτρέπεται εφόσον οι διαδικασίες ανανέωσης 
διασφαλίζουν ότι η εταιρεία ή η ΑΠ που αιτείται την ανανέωση είναι πράγματι ο Συνδρομητής του 
Πιστοποιητικού. Οι ανανεώσεις των εταιρικών Πιστοποιητικών περιλαμβάνουν το ίδιο διακριτικό όνομα 
Υποκειμένου με αυτό του Πιστοποιητικού που ανανεώνεται. 
 

Η ανανέωση ενός Πιστοποιητικού φυσικού προσώπου μετά από ανάκληση του Πιστοποιητικού πρέπει 
να διασφαλίζει ότι το πρόσωπο που αιτείται την ανανέωση είναι πράγματι ο Συνδρομητής. Μία 
αποδεκτή διαδικασία είναι μέσω της χρήσης μιας Συνθηματικής Φράσης (ή άλλου αντίστοιχου αυτής). 
Εκτός από τη διαδικασία αυτή ή άλλη διαδικασία εγκεκριμένη από την Symantec, η ανανέωση 
Πιστοποιητικών μετά από ανάκληση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις αναγνώρισης 
και ταυτοποίησης της αρχικής Αίτησης για Πιστοποιητικό.  
 

3.4   Αναγνώριση και Ταυτοποίηση για Αιτήματα Ανάκλησης 
 

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται πριν από κάθε ανάκληση οποιουδήποτε Πιστοποιητικού, 
διασφαλίζουν ότι η ανάκληση έχει πράγματι ζητηθεί από τον Συνδρομητή του Πιστοποιητικού, την 
οντότητα που ενέκρινε την Αίτηση για Πιστοποιητικό ή το αρμόδιο Κέντρο Επεξεργασίας. 
 

Οι αποδεκτές διαδικασίες για την ταυτοποίηση των αιτημάτων ανάκλησης των Συνδρομητών 
περιλαμβάνουν:  

 Απαίτηση από το Συνδρομητή, για ορισμένες μορφές Πιστοποιητικών, να υποβάλει τη 
Συνθηματική Φράση (ή το αντίστοιχο αυτής) και αυτόματη ανάκληση του Πιστοποιητικού εφόσον 
η φράση αυτή συμφωνεί με τη Συνθηματική Φράση (ή το αντίστοιχο αυτής) που υπάρχει στο 
αρχείο,( Σημειώστε ότι η επιλογή αυτή ίσως να μην είναι διαθέσιμη προς όλους τους πελάτες.)  

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

 Επικοινωνία με το Συνδρομητή o οποίος παρέχει εύλογες διαβεβαιώσεις, ανάλογα με την Τάξη 
του Πιστοποιητικού, ότι το πρόσωπο ή η εταιρεία που ζητά ανάκληση είναι πράγματι ο 
Συνδρομητής. Ανάλογα με τις περιστάσεις, η επικοινωνία αυτή μπορεί να πραγματοποιείται με 
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέσα: τηλεφωνική κλήση, ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή υπηρεσία courier. 

 

Οι Διαχειριστές των ΑΠ/ΑΕ έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την ανάκληση Πιστοποιητικών Συνδρομητή 
τελικού χρήστη εντός του Υποτομέα των ΑΠ/ΑΕ. Η Symantec και οι Συνδεδεμένες Εταιρείες, για να 
επιτρέψουν την τέλεση λειτουργιών ανάκλησης από τους Διαχειριστές, εξακριβώνουν προηγουμένως 
την ταυτότητα τους μέσω ελεγχόμενης πρόσβασης με χρήση SSL και ταυτοποίηση του χρήστη (client) 
ή μέσω άλλης διαδικασίας εγκεκριμένης από το STN. 
 

Οι ΑΕ που χρησιμοποιούν τη Μονάδα Λογισμικού Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης (Automated 
Administration Software Module), έχουν δυνατότητα υποβολής πολλαπλών αιτημάτων ανάκλησης 
προς ένα Κέντρο Επεξεργασίας. Τα αιτήματα αυτά θα ταυτοποιούνται μέσω ψηφιακά υπογραφόμενου 
αιτήματος με το ιδιωτικό κλειδί που βρίσκεται στην κάρτα εξοπλισμού Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης 
(Automated Administration hardware) της ΑΕ. 
 

Τα αιτήματα ανάκλησης Πιστοποιητικού ΑΠ θα ταυτοποιούνται από το ιεραρχικά ανώτερο νομικό 
πρόσωπο της αιτούσας οντότητας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το αίτημα ανάκλησης έχει πράγματι 
υποβληθεί από την ΑΠ. 
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4. Λειτουργικές Απαιτήσεις κατά τον Κύκλο Ζωής Πιστοποιητικού 
 

4.1   Αίτηση για Πιστοποιητικό 
 

4.1.1   Ποιος Μπορεί να Υποβάλει Αίτηση Πιστοποιητικού; 
 
Ακολουθεί ένας κατάλογος ατόμων τα οποία μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις πιστοποιητικού:   

 Κάθε φυσικό πρόσωπο που αποτελεί το υποκείμενο του Πιστοποιητικού,  

 Κάθε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος Εταιρείας ή οντότητας,  

 Κάθε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος ΑΠ, 

 Κάθε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος ΑΕ,  
 

4.1.2   Διαδικασία Εγγραφής και Υποχρεώσεις 
 
4.1.2.1   Συνδρομητές Πιστοποιητικού Τελικού Χρήστη 
 
Όλοι οι Συνδρομητές Πιστοποιητικού Τελικού Χρήστη θα δηλώσουν ρητά την αποδοχή της σχετικής 
Σύμβασης Συνδρομητή που περιλαμβάνει τις δηλώσεις και τις εγγυήσεις που περιγράφονται στην 
Παράγραφο 9.6.3 και θα υποβάλλονται σε διαδικασία εγγραφής, η οποία θα αποτελείται από:   

 τη συμπλήρωση της Αίτησης για Πιστοποιητικό και την παροχή αληθών και ορθών 
πληροφοριών, 

 την παραγωγή ή μέριμνα για παραγωγή ζεύγους κλειδιών, 

 την παράδοση του δημόσιου κλειδιού του Συνδρομητή απευθείας στο Κέντρο Επεξεργασίας ή 
μέσω μιας ΑΕ,  

 την απόδειξη της κατοχής και /ή του αποκλειστικού ελέγχου του ιδιωτικού κλειδιού που 
αντιστοιχεί στο δημόσιο κλειδί το οποίο έχει παραδοθεί στο Κέντρο Επεξεργασίας. 

 
4.1.2.2   Πιστοποιητικά ΑΠ και ΑΕ 
 
Οι Συνδρομητές Πιστοποιητικών ΑΠ και ΑΕ συνάπτουν σύμβαση με το ιεραρχικά ανώτερη οντότητα η 
οποία θα εκδώσει το Πιστοποιητικό ΑΠ ή ΑΕ. Οι Αιτούντες Πιστοποιητικά ΑΠ και ΑΕ θα υποβάλουν 
διαπιστευτήρια ώστε να αποδείξουν την ταυτότητά τους και θα παράσχουν στοιχεία επικοινωνίας κατά 
τη διαδικασία υπογραφής της σύμβασης. Κατά τη διαδικασία υπογραφής της σύμβασης ή το αργότερο, 
πριν από την Τελετή Παραγωγής Κλειδιών για την παραγωγή του ζεύγους κλειδιών ΑΠ ή ΑΕ, ο αιτών 
θα συνεργαστεί με την ιεραρχικά ανώτερη οντότητα για τον προσδιορισμό του κατάλληλου διακριτικού 
ονόματος και του περιεχομένου των Πιστοποιητικών που θα εκδοθούν από τον αιτούντα. 
 

4.2   Επεξεργασία Αίτησης Πιστοποιητικού 
 

4.2.1   Εκτέλεση Λειτουργιών Αναγνώρισης και Ταυτοποίησης 
 
Η ΑΕ θα εκτελεί τις ενέργειες αναγνώρισης και ταυτοποίησης όλων των απαιτούμενων στοιχείων του 
Συνδρομητή σύμφωνα με την Παράγραφο 3.2. 
 

4.2.2   Έγκριση ή Απόρριψη Αιτήσεων για Πιστοποιητικό 
 
Η ΑΕ θα εγκρίνει την αίτηση για πιστοποιητικό εφόσον εκπληρώνονται τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Επιτυχής αναγνώριση και ταυτοποίηση όλων των απαιτούμενων στοιχείων του Συνδρομητή 
σύμφωνα με την Παράγραφο 3.2  

 Καταβολή της πληρωμής (όπου απαιτείται) 
 
Η ΑΕ θα απορρίπτει την αίτηση για πιστοποιητικό εάν: 

 δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης όλων των 
απαιτούμενων στοιχείων του Συνδρομητή σύμφωνα με την Παράγραφο 3.2, ή  

 ο Συνδρομητής δεν παρέχει την απαραίτητη τεκμηρίωση των στοιχείων της αίτησης κατόπιν 
υποβολής σχετικού αιτήματος  

 Ο Συνδρομητής δεν ανταποκριθεί σε κοινοποιήσεις εντός του καθορισμένου χρόνου, ή  

 Δεν έχει καταβληθεί η πληρωμή (όπου απαιτείται), ή 

 Η ΑΕ θεωρεί ότι η έκδοση πιστοποιητικού στον Συνδρομητή θα βλάψει την φήμη του STN 
 



 -26- 

4.2.3   Χρόνος Επεξεργασίας Αιτήσεων για Πιστοποιητικό 
 
Οι ΑΠ και οι ΑΕ ξεκινούν την επεξεργασία των αιτήσεων για πιστοποιητικό μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα από την παραλαβή τους. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη σχετικά με το χρόνο 
ολοκλήρωσης της επεξεργασίας των αιτήσεων, εκτός εάν υποδηλώνεται κάτι διαφορετικό στη σχετική 
Σύμβαση Συνδρομητή, στον ΚΠ ή σε άλλη Σύμβαση μεταξύ συμμετεχόντων στο STN.  
 
Οι αιτήσεις για πιστοποιητικό παραμένουν εν ενεργεία μέχρι την απόρριψή τους. 

 
4.3   Έκδοση Πιστοποιητικού 
 

4.3.1 Ενέργειες ΑΠ κατά την Έκδοση Πιστοποιητικών 
 
Το Πιστοποιητικό δημιουργείται και εκδίδεται μετά την έγκριση Αίτησης για Πιστοποιητικό από μια ΑΠ ή 
μετά την παραλαβή αιτήματος από μια ΑΕ για να εκδώσει Πιστοποιητικό. Η ΑΠ δημιουργεί και εκδίδει 
Πιστοποιητικό προς τον Αιτούντα Πιστοποιητικό βάσει των στοιχείων της Αίτησης για Πιστοποιητικό 
και εφόσον έχει εγκρίνει την Αίτηση αυτή. 
 

4.3.2 Κοινοποιήσεις Έκδοσης Πιστοποιητικού από την ΑΠ στον Συνδρομητή 
 
Οι ΑΠ που εκδίδουν Πιστοποιητικά σε Συνδρομητές τελικούς χρήστες θα πρέπει, είτε απευθείας είτε 
μέσω μιας ΑΕ, να κοινοποιούν στους Συνδρομητές τη δημιουργία αυτών των Πιστοποιητικών και να 
παρέχουν στους Συνδρομητές πρόσβαση στα Πιστοποιητικά, ειδοποιώντας τους ότι τα Πιστοποιητικά 
είναι διαθέσιμα και ενημερώνοντάς τους σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους θα τα λάβουν. Τα 
Πιστοποιητικά θα καθίστανται διαθέσιμα στους Συνδρομητές τελικούς χρήστες, είτε επιτρέποντάς τους 
να τα «φορτώσουν» από κάποιον δικτυακό τόπο ή μέσω μηνύματος το οποίο αποστέλλεται στο 
Συνδρομητή και το οποίο εμπεριέχει αυτό το Πιστοποιητικό. 
 

4.4   Αποδοχή Πιστοποιητικού 
 

4.4.1 Ενέργειες Αποδοχής Πιστοποιητικού 
 
Οι ακόλουθες ενέργειες συνιστούν αποδοχή του πιστοποιητικού:  

 Η «φόρτωση» του Πιστοποιητικού ή η εγκατάσταση του από μήνυμα στο οποίο επισυνάπτεται, 
συνιστούν την αποδοχή του Πιστοποιητικού από το Συνδρομητή. 

 Η μη απόρριψη του πιστοποιητικού ή του περιεχομένου του από τον Συνδρομητή συνιστά 
αποδοχή του πιστοποιητικού. 

 

4.4.2 Δημοσίευση Πιστοποιητικού από την ΑΠ 
 
Τα Κέντρα Επεξεργασίας δημοσιεύουν τα πιστοποιητικά τα οποία εκδίδουν σε χώρο πληροφοριών 
προσβάσιμο από το κοινό. 
 

4.4.3 Κοινοποίηση Έκδοσης Πιστοποιητικού από την ΑΠ προς Άλλες Οντότητες 
 
Οι ΑΕ μπορούν να λαμβάνουν κοινοποιήσεις σχετικά με την έκδοση των πιστοποιητικών που 
εγκρίνουν. 
 

4.5   Χρήση Ζεύγους Κλειδιών και Πιστοποιητικού 
 

4.5.1 Χρήση Ιδιωτικών Κλειδιών Συνδρομητή και Πιστοποιητικού 
 
Η χρήση του Ιδιωτικού κλειδιού που αντιστοιχεί στο δημόσιο κλειδί του πιστοποιητικού θα επιτρέπεται 
μόνο εφόσον ο Συνδρομητής έχει συμφωνήσει με την σύμβαση Συνδρομητή και έχει αποδεχθεί το 
πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό θα χρησιμοποιείται νόμιμα σύμφωνα με την Σύμβαση Συνδρομητή 
της Symantec, τους όρους της παρούσας ΠΠ και του σχετικού ΚΠ. Η χρήση του πιστοποιητικού θα 
πρέπει να συμμορφώνεται με τις επεκτάσεις τομέα KeyUsage (Χρήσης Κλειδιού) του πιστοποιητικού 
(π.χ. εάν η Ψηφιακή Υπογραφή δεν είναι ενεργοποιημένη, το πιστοποιητικό δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται για υπογραφή). 
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Οι Συνδρομητές θα προστατεύουν τα ιδιωτικά κλειδιά τους από αυθαίρετη χρήση και θα διακόπτουν τη 
χρήση των ιδιωτικών κλειδιών μετά τη λήξη ή την ανάκληση του πιστοποιητικού. 

 
4.5.2 Χρήση Δημόσιου Κλειδιού Τρίτου Συμβαλλόμενου και Πιστοποιητικού 
 
Οι Τρίτοι Συμβαλλόμενοι θα δηλώνουν την αποδοχή της εφαρμοστέας σύμβασης τρίτου 
συμβαλλόμενου ως προϋπόθεση για να εμπιστευθούν το πιστοποιητικό. 
 
Η εξάρτηση από Πιστοποιητικό πρέπει να είναι εύλογη σύμφωνα με τις περιστάσεις. Εφόσον οι 
περιστάσεις υποδεικνύουν ανάγκη για περαιτέρω εγγυήσεις, ο Τρίτος Συμβαλλόμενος θα πρέπει να 
εξασφαλίσει τέτοιου είδους εγγυήσεις, ώστε η εξάρτηση αυτή να θεωρείται εύλογη. 
 
Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα να εμπιστευτούν κάποιο 
πιστοποιητικό, οι Τρίτοι Συμβαλλόμενοι θα αξιολογούν ανεξάρτητα: 

 την καταλληλότητα της χρήσης του πιστοποιητικού για τον δεδομένο σκοπό και θα 
επιβεβαιώνουν ότι το Πιστοποιητικό θα χρησιμοποιηθεί πράγματι για τον κατάλληλο σκοπό, ο 
οποίος δεν αντίκειται ή δεν περιορίζεται καθ' οπιονδήποτε τρόπο από την παρούσα ΠΠ. Η 
Symantec, οι ΑΠ και οι ΑΕ δεν φέρουν ευθύνη για την αξιολόγηση της καταλληλότητας χρήσης 
των Πιστοποιητικών. 

 Ότι το πιστοποιητικό χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επεκτάσεις τομέα KeyUsage (Χρήσης 
Κλειδιού) του πιστοποιητικού (π.χ. εάν η Ψηφιακή Υπογραφή δεν είναι ενεργοποιημένη, το 
πιστοποιητικό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για υπογραφή). 

 Την κατάσταση του πιστοποιητικού και όλων των ΑΠ στην αλυσίδα έκδοσης του 
πιστοποιητικού. Εάν κάποιο από τα Πιστοποιητικά της Αλυσίδας Πιστοποιητικών έχει 
ανακληθεί, ο Τρίτος Συμβαλλόμενος φέρει αποκλειστικά την ευθύνη διερεύνησης του κατά 
πόσον είναι εύλογο να βασιστεί σε μια ψηφιακή υπογραφή που πραγματοποιήθηκε από έναν 
Συνδρομητή τελικό χρήστη πριν την ανάκληση του Πιστοποιητικού της Αλυσίδας 
Πιστοποιητικών. Σε αυτή την περίπτωση, η ευθύνη της εμπιστοσύνης στο πιστοποιητικό 
βαρύνει αποκλειστικά τον Τρίτο Συμβαλλόμενο.  

 
Υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση του Πιστοποιητικού είναι η κατάλληλη, οι Τρίτοι Συμβαλλόμενοι θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν το κατάλληλο λογισμικό (software) ή/και εξοπλισμό (hardware) για να 
εμπιστευθούν κάποιο Πιστοποιητικό και να επιτύχουν επαλήθευση της ψηφιακής υπογραφής ή να 
εκτελέσουν άλλες κρυπτογραφικές εφαρμογές. Τέτοιου είδους εφαρμογές περιλαμβάνουν τον 
προσδιορισμό της Αλυσίδας Πιστοποιητικών και την επαλήθευση των ψηφιακών υπογραφών σε όλα 
τα Πιστοποιητικά της Αλυσίδας Πιστοποιητικών. 
 

4.6   Ανανέωση Πιστοποιητικού 
 
Η ανανέωση Πιστοποιητικού αποτελεί την έκδοση ενός νέου πιστοποιητικού στον συνδρομητή χωρίς 
αλλαγή του δημόσιου κλειδιού ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου του πιστοποιητικού.  Η ανανέωση 
Πιστοποιητικού υποστηρίζεται για Πιστοποιητικά Τάξης 3, το ζεύγος κλειδιών των οποίων παράγεται 
από έναν εξυπηρετητή δικτύου (web server), καθώς τα περισσότερα εργαλεία εξυπηρετητή δικτύου 
(web server) για την παραγωγή κλειδιών επιτρέπουν τη δημιουργία νέου Αιτήματος για Πιστοποιητικό 
για υπάρχον ζεύγος κλειδιών. 
 

4.6.1 Συνθήκες Ανανέωσης Πιστοποιητικού 
 
Πριν από τη λήξη του Πιστοποιητικού του, ο Συνδρομητής είναι απαραίτητο να ανανεώσει το 
πιστοποιητικό, ώστε να διασφαλίσει τη συνέχεια της χρήσης του. Ένα πιστοποιητικό μπορεί επίσης να 
ανανεωθεί και μετά τη λήξη του.  
 

4.6.2 Ποιος Μπορεί να Ζητήσει Ανανέωση Πιστοποιητικού 
 
Ανανέωση Πιστοποιητικού μπορεί να ζητήσει μόνο ο συνδρομητής του συγκεκριμένου πιστοποιητικού 
ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος Εταιρικού πιστοποιητικού. 
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4.6.3 Επεξεργασία Αιτημάτων Ανανέωσης Πιστοποιητικού 
 
Οι διαδικασίες ανανέωσης πιστοποιητικού αποσκοπούν στην επιβεβαίωση ότι το πρόσωπο ή η 
εταιρεία που επιδιώκει την ανανέωση ενός Πιστοποιητικό Συνδρομητή τελικού χρήστη είναι στην 
πραγματικότητα ο Συνδρομητής του πιστοποιητικού (ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτού). 
 
Μία αποδεκτή διαδικασία είναι μέσω της χρήσης μιας Συνθηματικής Φράσης (ή άλλου αντίστοιχου 
αυτής) ή της απόδειξης κατοχής του ιδιωτικού κλειδιού. Οι Συνδρομητές επιλέγουν και υποβάλλουν, 
μαζί με τις πληροφορίες εγγραφής, μία Συνθηματική Φράση (ή το αντίστοιχο αυτής). Κατά την 
ανανέωση του Πιστοποιητικού, εάν ένας Συνδρομητής υποβάλει ορθά τη Συνθηματική Φράση (ή το 
αντίστοιχο αυτής) μαζί με τα στοιχεία επανεγγραφής και τα στοιχεία εγγραφής (συμπεριλαμβανομένου 
του προσώπου επικοινωνίας

9
) δεν έχουν μεταβληθεί, εκδίδεται αυτόματα η ανανέωση του 

Πιστοποιητικού. Μετά την επαναδημιουργία κλειδιών ή την ανανέωση, καθώς και σε περιπτώσεις 
επαναλαμβανόμενης επαναδημιουργίας κλειδιών ή ανανέωσης, η ΑΠ ή ΑΕ θα επαναβεβαιώσει την 
ταυτότητα του συνδρομητή σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα ΠΠ για την 
ταυτοποίηση της αρχικής Αίτησης για Πιστοποιητικό. 
 
Εκτός από τη διαδικασία αυτή ή άλλη διαδικασία εγκεκριμένη από την Symantec, η ανανέωση 
Πιστοποιητικών Συνδρομητή τελικού χρήστη θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
αναγνώρισης και ταυτοποίησης της αρχικής Αίτησης για Πιστοποιητικό. 
 

4.6.4 Κοινοποίηση Έκδοσης Νέου Πιστοποιητικού στον Συνδρομητή 
 
Η κοινοποίηση έκδοσης ανανέωσης πιστοποιητικού στον Συνδρομητή πραγματοποιείται σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στην Παράγραφο 4.3.2. 
 

4.6.5 Ενέργειες Αποδοχής Ανανέωσης Πιστοποιητικού  
 
Οι ενέργειες Αποδοχής ανανέωσης πιστοποιητικού περιγράφονται στην Παράγραφο 4.4.1. 
 

4.6.6 Δημοσίευση Ανανέωσης Πιστοποιητικού από την ΑΠ 
Τα Κέντρα Επεξεργασίας δημοσιεύουν τις ανανεώσεις πιστοποιητικών τις οποίες εκδίδουν σε χώρο 
πληροφοριών προσβάσιμο από το κοινό. 
 

4.6.7 Κοινοποίηση Έκδοσης Πιστοποιητικού από την ΑΠ προς Άλλες Οντότητες 
 
Οι ΑΕ μπορούν να λαμβάνουν κοινοποιήσεις σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών τα οποία 
εγκρίνουν.  
 
 

4.7 Επαναδημιουργία Κλειδιών Πιστοποιητικού 
 
Η επαναδημιουργία κλειδιών πιστοποιητικού αποτελεί την εφαρμογή έκδοσης νέου πιστοποιητικού, το 
οποίο πιστοποιεί ένα νέο δημόσιο κλειδί. Η επαναδημιουργία κλειδιών πιστοποιητικού υποστηρίζεται 
για όλες τις Τάξεις πιστοποιητικών. 
 

4.7.1 Συνθήκες Επαναδημιουργίας Κλειδιών Πιστοποιητικού  
 
Πριν από τη λήξη του Πιστοποιητικού του, ο Συνδρομητής είναι απαραίτητο να προχωρήσει σε 
επαναδημιουργία των κλειδιών του πιστοποιητικού, ώστε να διασφαλίσει τη συνέχεια της χρήσης του. 
Τα κλειδιά ενός πιστοποιητικού μπορούν επίσης να επαναδημιουργηθούν και μετά τη λήξη του.  
 

4.7.2 Ποιος Μπορεί να Ζητήσει Πιστοποιητικό Νέου Δημόσιου Κλειδιού 
 
Ανανέωση Πιστοποιητικού μπορεί να ζητήσει μόνο ο συνδρομητής του συγκεκριμένου πιστοποιητικού 
ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος Εταιρικού πιστοποιητικού. 
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4.7.3 Επεξεργασία Αιτημάτων Επαναδημιουργίας Κλειδιών Πιστοποιητικού  
 
Οι διαδικασίες επαναδημιουργίας κλειδιών πιστοποιητικού αποσκοπούν στην επιβεβαίωση ότι το 
πρόσωπο ή η εταιρεία που επιδιώκει την ανανέωση ενός Πιστοποιητικού Συνδρομητή τελικού χρήστη 
είναι στην πραγματικότητα ο Συνδρομητής του πιστοποιητικού (ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος 
αυτού). 
 
Μία αποδεκτή διαδικασία είναι μέσω της χρήσης μιας Συνθηματικής Φράσης (ή άλλου αντίστοιχου 
αυτής) ή της απόδειξης κατοχής του ιδιωτικού κλειδιού. Οι Συνδρομητές επιλέγουν και υποβάλλουν, 
μαζί με τις πληροφορίες εγγραφής, μία Συνθηματική Φράση (ή άλλο αντίστοιχο αυτής). Κατά την 
ανανέωση του Πιστοποιητικού, εάν ένας Συνδρομητής υποβάλει ορθά τη Συνθηματική Φράση (ή το 
αντίστοιχο αυτής) μαζί με τα στοιχεία επανεγγραφής και τα στοιχεία εγγραφής (συμπεριλαμβανομένου 
του προσώπου επικοινωνίας

10
) δεν έχουν μεταβληθεί, εκδίδεται αυτόματα η ανανέωση του 

Πιστοποιητικού. Μετά την επαναδημιουργία κλειδιών, καθώς και σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενης 
επαναδημιουργίας κλειδιών, η ΑΠ ή ΑΕ θα επαναβεβαιώσει την ταυτότητα του συνδρομητή σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα ΠΠ για την ταυτοποίηση της αρχικής Αίτησης για 
Πιστοποιητικό. 
 
Εκτός από τη διαδικασία αυτή ή άλλη διαδικασία εγκεκριμένη από την Symantec, η επαναδημιουργία 
κλειδιών Πιστοποιητικών Συνδρομητή τελικού χρήστη θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις αναγνώρισης και ταυτοποίησης της αρχικής Αίτησης για Πιστοποιητικό.  
 

4.7.4 Κοινοποίηση Έκδοσης Νέου Πιστοποιητικού στον Συνδρομητή 
Η κοινοποίηση έκδοσης πιστοποιητικού επαναδημιουργίας κλειδιών στον Συνδρομητή 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Παράγραφο 4.3.2 . 
 

4.7.5 Ενέργειες Αποδοχής Πιστοποιητικού Επαναδημιουργίας Κλειδιών  
 
Οι ενέργειες Αποδοχής πιστοποιητικού επαναδημιουργίας κλειδιών περιγράφονται στην Παράγραφο 
4.4.1.  
 

4.7.6 Δημοσίευση Πιστοποιητικού Επαναδημιουργίας Κλειδιών από την ΑΠ 
 
Τα Κέντρα Επεξεργασίας δημοσιεύουν τα πιστοποιητικά επαναδημιουργίας κλειδιών τα οποία 
εκδίδουν σε χώρο πληροφοριών προσβάσιμο από το κοινό. 
 

4.7.7 Κοινοποίηση Έκδοσης Πιστοποιητικού από την ΑΠ προς Άλλες Οντότητες 
 
Οι ΑΕ μπορούν να λαμβάνουν κοινοποιήσεις σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών τα οποία 
εγκρίνουν.  
 

4.8 Τροποποίηση Πιστοποιητικού 
 

4.8.1 Συνθήκες Τροποποίησης Πιστοποιητικού 
 
Η τροποποίηση πιστοποιητικού αναφέρεται στην εφαρμογή έκδοσης νέου πιστοποιητικού λόγω 
μεταβολής των στοιχείων που περιέχονται σε ένα υπάρχον πιστοποιητικό (εκτός από το δημόσιο 
κλειδί του συνδρομητή).  
 
Η τροποποίηση πιστοποιητικού θεωρείται ως Αίτηση για Πιστοποιητικό σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην Παράγραφο 4.1. 
 

4.8.2 Ποιος Μπορεί να Ζητήσει Τροποποίηση Πιστοποιητικού 
 
Βλέπε Παράγραφο 4.1.1. 
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4.8.3 Επεξεργασία Αιτημάτων Τροποποίησης Πιστοποιητικού 
Η ΑΕ θα εκτελεί τις ενέργειες αναγνώρισης και ταυτοποίησης όλων των απαιτούμενων στοιχείων του 
Συνδρομητή σύμφωνα με την Παράγραφο 3.2. 

 
4.8.4 Κοινοποίηση Έκδοσης Νέου Πιστοποιητικού στον Συνδρομητή 
 
Βλέπε Παράγραφο 4.3.2. 
 

4.8.5 Ενέργειες Αποδοχής Τροποποίησης Πιστοποιητικού  
 
Βλέπε Παράγραφο 4.4.1. 
 

4.8.6 Δημοσίευση Τροποποιημένου Πιστοποιητικού από την ΑΠ 
 
Βλέπε Παράγραφο 4.4.2. 
 

4.8.7 Κοινοποίηση Έκδοσης Πιστοποιητικού από την ΑΠ προς Άλλες Οντότητες 
 
Βλέπε Παράγραφο 4.4.3. 
 

4.9 Ανάκληση και Αναστολή Πιστοποιητικού  
 

4.9.1 Συνθήκες Ανάκλησης Πιστοποιητικού 
 
Ένα πιστοποιητικό Συνδρομητή τελικού χρήστη θα ανακαλείται από ένα Κέντρο Επεξεργασίας (ή από 
τον Συνδρομητή) και θα δημοσιεύεται σε μια ΚΑΠ μόνον εφόσον συντρέχουν οι συνθήκες που 
αναγράφονται παρακάτω. Κατόπιν αιτήματος συνδρομητή ο οποίος δεν μπορεί (ή δεν επιθυμεί) πλέον 
να χρησιμοποιήσει ένα πιστοποιητικό για λόγους πέραν αυτών που αναφέρονται στη συνέχεια, η 
Symantec θα επισημαίνει το πιστοποιητικό ως ανενεργό στη βάση δεδομένων της, χωρίς ωστόσο να 
το δημοσιεύει σε ΚΑΠ. 
 
Ένα Πιστοποιητικό Συνδρομητή τελικού χρήστη ανακαλείται εφόσον: 

 Ένα Κέντρο Επεξεργασίας, ένας Πελάτης ή ένας Συνδρομητής έχουν λόγο να πιστεύουν ή 
έχουν σοβαρές υπόνοιες ότι έχει υπάρξει Έκθεση σε Κίνδυνο του ιδιωτικού κλειδιού ενός 
Συνδρομητή, 

 Ένα Κέντρο Επεξεργασίας ή ένας Πελάτης έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ο Συνδρομητής έχει 
παραβεί ουσιωδώς μια σημαντική υποχρέωση ή εγγύηση σύμφωνα με την ισχύουσα 
Σύμβαση Συνδρομητή, 

 Η Σύμβαση Συνδρομητή με τον Συνδρομητή έχει λήξει, 

 Η διασύνδεση μεταξύ ενός Εταιρικού Πελάτη και του Συνδρομητή έχει τερματιστεί ή με άλλον 
τρόπο ολοκληρωθεί, 

 Στην περίπτωση πιστοποιητικών Τάξης 2  που εκδίδονται για εσωτερικούς ελέγχους της  
Symantec ή για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας, το πιστοποιητικό θα πρέπει να 
ανακαλείται μετά από 90 μέρες 

 Η διασύνδεση μεταξύ μίας εταιρείας που αποτελεί Συνδρομητή Εταιρικού Πιστοποιητικού ASB 
Τάξης 3 (Class 3 Organizational ASB Certificate) και του εκπροσώπου της εταιρείας ο οποίος 
ελέγχει το ιδιωτικό κλειδί του Συνδρομητή έχει τερματιστεί ή με άλλον τρόπο ολοκληρωθεί, 

 Ένα Κέντρο Επεξεργασίας ή ένας Πελάτης έχουν λόγο να πιστεύουν ότι το Πιστοποιητικό έχει 
εκδοθεί με τρόπο που δεν είναι ουσιαστικά σύμφωνος με τις διαδικασίες που απαιτούνται από 
τον ισχύοντα ΚΠ, ότι το Πιστοποιητικό (εκτός από Πιστοποιητικά Τάξης 1) εκδόθηκε προς 
πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που κατονομάζεται ως το Υποκείμενο του Πιστοποιητικού, ή 
χωρίς την εξουσιοδότηση του προσώπου που κατονομάζεται ως το Υποκείμενο του 
Πιστοποιητικού αυτού, 

 Ένα Κέντρο Επεξεργασίας ή ένας Πελάτης έχουν λόγο να πιστεύουν ότι κάποιο ουσιαστικό 
στοιχείο στην Αίτηση για Πιστοποιητικό είναι ψευδές, 

 Ένα Κέντρο Επεξεργασίας ή ένας Πελάτης αποφαίνονται ότι μια βασική προϋπόθεση για την 
Έκδοση Πιστοποιητικού δεν ικανοποιείται ή ότι υπάρχει παραίτηση από αυτήν, 

 Στην περίπτωση εταιρικών Πιστοποιητικών Τάξης 3, αλλάζει η εταιρική επωνυμία του 
Συνδρομητή, 



 -31- 

 Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Πιστοποιητικό, εκτός των Μη Επαληθευμένων 
Στοιχείων Συνδρομητή, είναι ανακριβείς ή έχουν μεταβληθεί, ή 

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

 Ο Συνδρομητής δεν καταθέσει εγκαίρως το πληρωτέο ποσό 

 Η συνέχιση της χρήσης του πιστοποιητικού είναι επιβλαβής για το STN. 
 
Κατά την εξέταση του κατά πόσον η χρήση ενός πιστοποιητικού είναι επιβλαβής για το STN, οι ΑΠ και 
/ή οι ΑΕ λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

 Τη φύση και το πλήθος των ληφθέντων παραπόνων 

 Την ταυτότητα του παραπονούμενου ή των παραπονούμενων  

 Τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία 

 Τις αποκρίσεις του Συνδρομητή ως προς την καθ' υπόθεση επιβλαβή χρήση 
 
Κατά την εξέταση του κατά πόσον η χρήση ενός Πιστοποιητικού Υπογραφής Κώδικα είναι επιβλαβής 
για το STN, οι ΑΠ και /ή οι ΑΕ λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

 Την ονομασία του υπογραφόμενου κώδικα 

 Τη συμπεριφορά του κώδικα 

 Τις μεθόδους διανομής του κώδικα 

 Τις αποκαλύψεις του κώδικα στους παραλήπτες 

 Κάθε επιπρόσθετο ισχυρισμό σχετικά με τον κώδικα 
 
Η Symantec δύναται επίσης να ανακαλέσει ένα Πιστοποιητικό Διαχειριστή εφόσον η εξουσιοδότηση 
του Διαχειριστή βάσει της οποίας του έχουν εκχωρηθεί αυτές οι αρμοδιότητες έχει τερματιστεί ή με 
άλλον τρόπο ολοκληρωθεί. 
 
Οι Συμβάσεις Συνδρομητή της Symantec απαιτούν από τους Συνδρομητές τελικούς χρήστες να 
ενημερώσουν άμεσα τηνSymantec εάν γνωρίζουν ή έχουν υπόνοιες για την έκθεση σε κίνδυνο του 
ιδιωτικού τους κλειδιού. 
 
Τα Κέντρα Επεξεργασίας δύνανται επίσης να ανακαλέσουν ένα Πιστοποιητικό Διαχειριστή εφόσον η 
εξουσιοδότηση του Διαχειριστή βάσει της οποίας του έχουν εκχωρηθεί αυτές οι αρμοδιότητες έχει 
τερματιστεί ή με άλλον τρόπο ολοκληρωθεί. 
 
Οι Συμβάσεις Συνδρομητή απαιτούν από τους Συνδρομητές τελικούς χρήστες να ενημερώσουν άμεσα 
ένα Κέντρο Επεξεργασίας εάν γνωρίζουν ή έχουν υπόνοιες για την έκθεση σε κίνδυνο του ιδιωτικού 
τους κλειδιού. 
 

4.9.2 Ποιος Μπορεί να Ζητήσει Ανάκληση Πιστοποιητικού 
 
Οι Συνδρομητές φυσικά πρόσωπα μπορούν να ζητήσουν ανάκληση των δικών τους Πιστοποιητικών 
μέσω ενός εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της Symantec ή της ΑΕ. Στην περίπτωση εταιρικών 
Πιστοποιητικών, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της εταιρείας έχει το δικαίωμα να ζητήσει 
ανάκληση των Πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί προς την εταιρεία. Ο εξουσιοδοτημένος 
εκπρόσωπος της Symantec, μιας Συνδεδεμένης Εταιρείας ή μιας ΑΕ, έχει το δικαίωμα να ζητήσει την 
ανάκληση Πιστοποιητικού Διαχειριστή ΑΕ. Η οντότητα η οποία ενέκρινε την Αίτηση για Πιστοποιητικό 
του Συνδρομητή θα έχει επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ζητήσει ανάκληση του Πιστοποιητικού 
Συνδρομητή. 
 
Μόνο η Symantec έχει δικαίωμα να ζητήσει ή να δώσει εντολή για την ανάκληση Πιστοποιητικών που 
έχουν εκδοθεί προς δικές της ΑΠ. Τα Κέντρα Επεξεργασίας εκτός της Symantec, τα Κέντρα 
Υπηρεσιών και οι ΑΕ έχουν το δικαίωμα, μέσω των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, να 
ζητήσουν την ανάκληση των δικών τους Πιστοποιητικών και τα Ιεραρχικά Ανώτερά τους Νομικά 
Πρόσωπα θα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν ή να δώσουν εντολή για την ανάκληση των 
Πιστοποιητικών τους.  
 

4.9.3 Διαδικασία για Υποβολή Αιτήματος Ανάκλησης Πιστοποιητικού 
 
Πριν την ανάκληση ενός Πιστοποιητικού, η ΑΠ θα επαληθεύσει ότι το αίτημα έχει υποβληθεί από το 
Συνδρομητή του Πιστοποιητικού ή την οντότητα που ενέκρινε την Αίτηση για Πιστοποιητικό. Οι 
αποδεκτές διαδικασίες για την ταυτοποίηση των αιτημάτων ανάκλησης των Συνδρομητών 
περιλαμβάνουν: 
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 Απαίτηση από το Συνδρομητή, για ορισμένες μορφές Πιστοποιητικών, να υποβάλει τη 
Συνθηματική Φράση (ή το αντίστοιχο αυτής) και αυτόματη ανάκληση του Πιστοποιητικού 
εφόσον η φράση αυτή συμφωνεί με τη Συνθηματική Φράση (ή το αντίστοιχο αυτής) που 
υπάρχει στο αρχείο, 

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

 Επικοινωνία με το Συνδρομητή o οποίος παρέχει εύλογες διαβεβαιώσεις, ανάλογα με την 
Τάξη του Πιστοποιητικού, ότι το πρόσωπο ή η εταιρεία που ζητά ανάκληση είναι πράγματι ο 
Συνδρομητής. Ανάλογα με τις περιστάσεις, η επικοινωνία αυτή μπορεί να πραγματοποιείται με 
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέσα: τηλεφωνική κλήση, ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή υπηρεσία courier. 

 
Οι Διαχειριστές των ΑΠ/ΑΕ έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την ανάκληση Πιστοποιητικών Συνδρομητή 
τελικού χρήστη εντός του Υποτομέα των ΑΠ/ΑΕ. Η Symantec και οι Συνδεδεμένες Εταιρείες, 
προκειμένου να επιτρέψουν την τέλεση λειτουργιών ανάκλησης από τους Διαχειριστές, θα 
εξακριβώνουν προηγουμένως την ταυτότητα τους μέσω ελεγχόμενης πρόσβασης με χρήση SSL και 
ταυτοποίηση του χρήστη (client). 
 
Οι ΑΕ που χρησιμοποιούν τη Μονάδα Λογισμικού Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης (Automated 
Administration Software Module), έχουν δυνατότητα υποβολής προς την Adacom πολλαπλών 
αιτημάτων ανάκλησης. Τα αιτήματα αυτά ταυτοποιούνται μέσω ψηφιακά υπογραφόμενου αιτήματος 
με το ιδιωτικό κλειδί που βρίσκεται στην κάρτα εξοπλισμού Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης 
(Automated Administration hardware) της ΑΕ. 
 
Τα αιτήματα των ΑΠ για ανάκληση Πιστοποιητικού ΑΠ θα ταυτοποιούνται από το Ιεραρχικά Ανώτερό 
τους Νομικό Πρόσωπο, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το αίτημα ανάκλησης έχει πράγματι υποβληθεί από 
την ΑΠ. 
 

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

4.9.5 Χρόνος Επεξεργασίας Αιτήματος Ανάκλησης από την ΑΠ 
 
Πραγματοποιούνται όλες οι εύλογες ενέργειες για την έγκαιρη επεξεργασία των αιτημάτων ανάκλησης. 
 

4.9.6 Απαιτήσεις Ελέγχου Κατάστασης Ανακληθέντων Πιστοποιητικών για Τρίτους 
Συμβαλλόμενους 
 
Οι Τρίτοι Συμβαλλόμενοι θα ελέγχουν την κατάσταση των Πιστοποιητικών στα οποία επιθυμούν να 
βασιστούν. Μία μέθοδος με την οποία οι Τρίτοι Συμβαλλόμενοι δύνανται να ελέγξουν την κατάσταση 
κάποιου Πιστοποιητικού είναι να ανατρέξουν στην πιο πρόσφατη ΚΑΠ της ΑΠ που εξέδωσε το 
Πιστοποιητικό αυτό, στο οποίο ο Τρίτος Συμβαλλόμενος επιθυμεί να βασιστεί. Εναλλακτικά, οι Τρίτοι 
Συμβαλλόμενοι μπορούν να ικανοποιήσουν την απαίτηση αυτή είτε ελέγχοντας την κατάσταση του 
Πιστοποιητικού μέσω του κατάλληλου διαδικτυακού χώρου πληροφοριών, είτε χρησιμοποιώντας το 
OCSP (εφόσον διατίθεται). Οι ΑΠ θα παρέχουν στους Τρίτους Συμβαλλόμενους πληροφορίες σχετικά 
με τον τρόπο εντοπισμού του κατάλληλου ΚΑΠ, του διαδικτυακού χώρου πληροφοριών ή του OCSP 
responder (εφόσον διατίθεται), προκειμένου να ελέγξουν εάν το Πιστοποιητικό βρίσκεται σε 
κατάσταση ανάκλησης. 
 

 Για τις ΠΑΠ της Symantec και τις Αρχές Πιστοποίησης Τάξης 1-3, οι ΚΑΠ παρατίθενται στο 

χώρο πληροφοριών της Symantec στη διεύθυνση: http://crl.verisign.com. 

 Για τις ΑΠ Πελάτη Managed PKI Lite, οι ΚΑΠ παρατίθενται στη διεύθυνση: 
http://onsitecrl.verisign.com/OnSitePublic/LatestCRL-G2.crl.  

 Για τις ΑΠ Πελάτη Managed PKI, οι ΚΑΠ παρατίθενται σε συγκεκριμένους χώρους 
πληροφοριών για κάθε Πελάτη, η τοποθεσία των οποίων κοινοποιείται στον πελάτη Managed 
PKI. 

 
Ένας "Πίνακας αναφοράς ΚΑΠ" ανακοινώνεται επίσης στο Χώρο Πληροφοριών της Symantec ώστε 
να επιτρέπει στους Τρίτους Συμβαλλόμενους να προσδιορίσουν για κάθε ΑΠ την τοποθεσία της ΚΑΠ. 

http://crl.verisign.com/
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4.9.7 Συχνότητα Έκδοσης Κατάστασης Ανακληθέντων Πιστοποιητικών (ΚΑΠ) 
 
Οι ΚΑΠ για Πιστοποιητικά Συνδρομητή τελικού χρήστη εκδίδονται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Οι 
ΚΑΠ για ΑΠ που εκδίδουν μόνο Πιστοποιητικά ΑΠ θα εκδίδονται τουλάχιστον ετησίως, καθώς επίσης 
και κάθε φορά που ανακαλείται κάποιο Πιστοποιητικό ΑΠ. Οι ΚΑΠ για ΑΠ βάσης που εκδίδουν 
Πιστοποιητικά Υπογραφής Ταυτοποιημένου Περιεχομένου - ΥΤΠ (Authenticated Content Signing 
Certificates - ACS) δημοσιεύονται ετησίως, καθώς επίσης και κάθε φορά που ανακαλείται κάποιο 
Πιστοποιητικό ΑΠ. Εάν ένα πιστοποιητικό που αναφέρεται σε μια ΚΑΠ λήξει, μπορεί να αφαιρεθεί από 
τις επόμενες ΚΑΠ μετά τη λήξη του Πιστοποιητικού. 
 
Κάθε απόκλιση από την παραπάνω γενική πολιτική θα πρέπει να λαμβάνει την έγκριση της ΡΜΑ και 
να δημοσιεύεται στον κατάλληλο ΚΠ. 

 
4.9.8 Μέγιστος Χρόνος Αναμονής για ΚΑΠ 
 
Οι ΚΑΠ ανακοινώνονται στον χώρο πληροφοριών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τη 
δημιουργία τους. Πρόκειται για μια κατά κανόνα αυτοματοποιημένη διαδικασία, η οποία 
πραγματοποιείται μερικά λεπτά μετά τη δημιουργία της ΚΑΠ. 
 

4.9.9 Διαθεσιμότητα Δικτυακού Ελέγχου Ανάκλησης / Κατάστασης Πιστοποιητικών 
 
Η δυνατότητα δικτυακού ελέγχου ανάκλησης και λοιπών πληροφοριών κατάστασης των 
Πιστοποιητικών διατίθεται μέσω ενός διαδικτυακού χώρου πληροφοριών ή, όπου παρέχεται, OCSP. 
Τα Κέντρα Επεξεργασίας θα διατηρούν έναν διαδικτυακό χώρο πληροφοριών ο οποίος επιτρέπει σε 
Τρίτους Συμβαλλόμενους να θέτουν μέσω διαδικτύου ερωτήματα σχετικά με την ανάκληση και άλλα 
στοιχεία κατάστασης των Πιστοποιητικών. Το Κέντρο Επεξεργασίας, σύμφωνα με την σύμβασή του με 
το Κέντρο Υπηρεσιών, θα φιλοξενεί αυτόν το χώρο πληροφοριών εκ μέρους του Κέντρου Υπηρεσιών. 
Τα Κέντρα Επεξεργασίας παρέχουν σε Τρίτους Συμβαλλόμενους πληροφορίες σχετικά με το πώς να 
εντοπίσουν τον κατάλληλο χώρο πληροφοριών προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση του 
Πιστοποιητικού και, εάν το OCSP (Πρωτόκολλο Δικτυακής Κατάστασης Πιστοποιητικών) είναι 
διαθέσιμο, πώς να εντοπίσουν το κατάλληλο OCSP responder (Σύστημα Απόκρισης OCSP).   
 

4.9.10 Απαιτήσεις Δικτυακού Ελέγχου Ανάκλησης 
 
Οι Τρίτοι Συμβαλλόμενοι θα πρέπει να ελέγχουν την κατάσταση των Πιστοποιητικών στα οποία 
επιθυμούν να βασιστούν. Ο Τρίτος Συμβαλλόμενος δύναται να ελέγξει την κατάσταση ενός 
Πιστοποιητικού στο οποίο επιθυμεί να βασιστεί ανατρέχοντας στην πιο πρόσφατη σχετική ΚΑΠ, ή 
εναλλακτικά θα ελέγχει την κατάσταση του Πιστοποιητικού αυτού χρησιμοποιώντας το κατάλληλο 
OCSP responder (όπου διατίθενται υπηρεσίες OCSP). 
 

4.9.11 Άλλες Διαθέσιμες Μορφές Αναγγελίας Ανάκλησης 
 
Δεν παρέχεται. 
 

4.9.12 Ειδικές Απαιτήσεις Σχετικά με την Έκθεση σε Κίνδυνο του Κλειδιού 
 
Οι Συμμετέχοντες στο STN θα ειδοποιούνται για κάθε επιβεβαιωμένη ή ενδεχόμενη έκθεση σε κίνδυνο 
του ιδιωτικού κλειδιού ΑΠ, χρησιμοποιώντας κάθε εύλογο μέσο. Τα Κέντρα Επεξεργασίας θα 
καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να ενημερώσουν τους δυνητικούς Τρίτους 
Συμβαλλόμενους στην περίπτωση που ανακαλύψουν, ή έχουν λόγο να πιστεύουν, ότι έχει υπάρξει 
Έκθεση σε Κίνδυνο του ιδιωτικού κλειδιού μιας δικής της ΑΠ ή μιας ΑΠ εντός του υποτομέα τους. 
 

4.9.13 Συνθήκες Αναστολής Πιστοποιητικού 
 
Δεν παρέχεται. 
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4.9.14 Ποιος Μπορεί να Ζητήσει Αναστολή Πιστοποιητικού 
 
Δεν παρέχεται. 
 
 

4.9.15 Διαδικασία για Υποβολή Αιτήματος Αναστολής Πιστοποιητικού 
 
Δεν παρέχεται. 
 

4.9.16 Περιορισμοί για το Χρονικό Διάστημα Αναστολής 
 
Δεν παρέχεται. 

 
 
4.10 Υπηρεσίες Κατάστασης Πιστοποιητικών 
 

4.10.1 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά  
 
Η Κατάσταση των δημόσιων πιστοποιητικών διατίθεται μέσω των ΚΑΠ που βρίσκονται στις 
ιστοσελίδες των Κέντρων Επεξεργασίας (σε δικτυακό κόμβο -URL που προσδιορίζεται στον ΚΠ κάθε 
Κέντρου Επεξεργασίας), του καταλόγου LDAP και των OCSP responders (όπου διατίθενται). 
 

4.10.2 Διαθεσιμότητα Υπηρεσίας 
 
Οι Υπηρεσίες Κατάστασης Πιστοποιητικών θα είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή, χωρίς 
προγραμματισμένες διακοπές. 
 

4.10.3 Προαιρετικά Χαρακτηριστικά 
 
Το στοιχείο OCSP αποτελεί προαιρετική υπηρεσία ελέγχου κατάστασης πιστοποιητικών, η οποία δεν 
διατίθεται για όλα τα προϊόντα, ενώ για ορισμένα προϊόντα απαιτείται ειδική ενεργοποίησή της. 
 

4.11 Τερματισμός Συνδρομής 
 
Οι συνδρομητές μπορούν να τερματίσουν τη συνδρομή τους για ένα πιστοποιητικό STN με τους 
ακόλουθους τρόπους: 

 Αφήνοντας το πιστοποιητικό τους να λήξει χωρίς να το ανανεώσουν ή χωρίς να προχωρήσουν 
σε επαναδημιουργία κλειδιών για το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 

 Ανακαλώντας το πιστοποιητικό τους πριν από τη λήξη του χωρίς να το αντικαταστήσουν. 
 

4.12 Παρακαταθήκη και Ανάκτηση Κλειδιού  
 
Εκτός από τις εταιρείες που χρησιμοποιούν Υπηρεσίες Διαχείρισης Κλειδιού Managed PKI (Managed 
PKI Key Management Services), κανένας συμμετέχοντας στο STN δεν μπορεί να παρακαταθέτει τα 
ιδιωτικά κλειδιά ΑΠ, ΑΕ ή Συνδρομητή τελικού χρήστη. 
 
Οι εταιρικοί πελάτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν Υπηρεσίες Διαχείρισης Κλειδιού Managed PKI 
(Managed PKI Key Management Service – KMS), μπορούν να διατηρήσουν προς φύλαξη τα 
αντίγραφα των ιδιωτικών κλειδιών των Συνδρομητών τους για τους οποίους εγκρίνουν Αίτηση για 
Πιστοποιητικό. Οι εταιρικοί πελάτες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις Υπηρεσίες 
Διαχείρισης Κλειδιού Managed PKI – KMS που λειτουργούν είτε από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας 
είτε από το ασφαλές κέντρο δεδομένων της Symantec. Στην περίπτωση που λειτουργούν από τις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας, η Symantec δεν αποθηκεύει αντίγραφα των ιδιωτικών κλειδιών 
Συνδρομητών, αλλά παρόλα αυτά διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία ανάκτησης των 
κλειδιών Συνδρομητή. 
 

4.12.1 Πολιτική και Πρακτικές Παρακαταθήκης και Ανάκτησης Κλειδιού  
 
Οι εταιρικοί πελάτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν Υπηρεσίες Διαχείρισης Κλειδιού Managed PKI (ή 
αντίστοιχες υπηρεσίες εγκεκριμένες από την Symantec), επιτρέπεται να διατηρούν προς φύλαξη τα 
ιδιωτικά κλειδιά Συνδρομητών τελικών χρηστών. Τα προς φύλαξη ιδιωτικά κλειδιά θα αποθηκεύονται 



 -35- 

σε κρυπτογραφημένη μορφή χρησιμοποιώντας το λογισμικό Managed PKI Key Manager. Εκτός από 
τους εταιρικούς πελάτες που χρησιμοποιούν Υπηρεσίες Διαχείρισης Κλειδιού Managed PKI (ή 
αντίστοιχες υπηρεσίες εγκεκριμένες από την Symantec), τα ιδιωτικά κλειδιά ΑΠ ή Συνδρομητών 
τελικών χρηστών δεν θα διατηρούνται προς φύλαξη.   
 
Η ανάκτηση των ιδιωτικών κλειδιών Συνδρομητή τελικού χρήστη θα είναι εφικτή μόνο υπό τις συνθήκες 
που προβλέπονται στον Οδηγό Διαχειριστή Υπηρεσιών Διαχείρισης Κλειδιού Managed PKI (Managed 
PKI Key Management Service Administrator's Guide), σύμφωνα με τον οποίο: 

 Οι εταιρικοί πελάτες που χρησιμοποιούν Υπηρεσίες Διαχείρισης Κλειδιού Managed PKI θα 
επιβεβαιώνουν την ταυτότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται ως Συνδρομητής, προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι το αίτημα του φερόμενου ως Συνδρομητή σχετικά με το ιδιωτικό κλειδί του 
Συνδρομητή προέρχεται πράγματι από τον Συνδρομητή και όχι από κάποιον κακόβουλο τρίτο, 

 Οι εταιρικοί πελάτες θα προβαίνουν σε ανάκτηση του ιδιωτικού κλειδιού του Συνδρομητή 
χωρίς την έγκριση του Συνδρομητή μόνον για τους δικούς τους θεμιτούς και σύννομους 
σκοπούς, όπως είναι η συμμόρφωση προς δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες ή προς 
εντάλματα έρευνας και όχι για παράνομους, δόλιους ή άλλους έκνομους σκοπούς.  

 Οι εν λόγω Εταιρικοί πελάτες θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ελέγχου του 
προσωπικού τους, προκειμένου να αποτραπεί η αυθαίρετη πρόσβαση των Διαχειριστών 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Κλειδιού και άλλων ατόμων σε ιδιωτικά κλειδιά. 
 

Συστήνεται οι Εταιρικοί Πελάτες, μέσω του KMS, να: 

 Ειδοποιούν τους συνδρομητές σχετικά με την παρακαταθήκη των ιδιωτικών κλειδιών τους 

 Προστατεύουν τα παρακατατεθειμένα κλειδιά συνδρομητών από αυθαίρετη αποκάλυψη, 

 Προστατεύουν κάθε πληροφορία, συμπεριλαμβανομένου του κλειδιού ή των κλειδιών του 
διαχειριστή, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση των 
παρακατατεθειμένων κλειδιών συνδρομητών. 

 Παρέχουν τα παρακατατεθειμένα κλειδιά συνδρομητών αποκλειστικά κατόπιν 
πιστοποιημένων και εγκεκριμένων αιτημάτων ανάκτησης. 

 Ανακαλούν το ζεύγος Κλειδιών του Συνδρομητή πριν την ανάκτηση του κλειδιού 
κρυπτογράφησης υπό ορισμένες περιπτώσεις όπως το να διακόψουν τη χρήση 
απολεσθέντος πιστοποιητικού.. 

 Μην χρειάζεται να μεταφέρουν οποιαδήποτε πληροφορία στον συνδρομητή σχετικά με την 
ανάκτηση του κλειδιού, εκτός εάν ο ίδιος ο συνδρομητής έχει ζητήσει την ανάκληση. 

 Μην αποκαλύπτουν ή μην επιτρέπουν την αποκάλυψη των παρακατατεθειμένων κλειδιών ή 
πληροφοριών σχετικά με τα παρακατατεθειμένα κλειδιά σε τρίτα μέρη, εκτός εάν αυτό 
απαιτείται από τη νομοθεσία, τους κυβερνητικούς κανονισμούς και διατάξεις, τον κανονισμό 
εταιρικής πολιτικής της επιχείρησης ή κατόπιν σχετικού εντάλματος των αρμόδιων δικαστικών 
αρχών. 

 

4.12.2 Πολιτική και Πρακτικές Ενθυλάκωσης και Ανάκτησης Κλειδιού Σύνδεσης  
 
Τα ιδιωτικά κλειδιά αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων Διαχείρισης Κλειδιού σε κρυπτογραφημένη 
μορφή. Το ιδιωτικό κλειδί κάθε Συνδρομητή κρυπτογραφείται ξεχωριστά με δικό του κλειδί τριπλής 
συμμετρικής κρυπτογράφησης DES (Data Encryption Standard, Πρότυπο Κρυπτογράφησης 
Δεδομένων). Μετά τη δημιουργία Αρχείου Παρακαταθήκης Κλειδιού (Key Escrow Record, KER), το 
κλειδί τριπλής κρυπτογράφησης DES συνδυάζεται με  ένα τυχαίο κλειδί σύνδεσης δημιουργώντας μια 
μάσκα κλειδιού σύνδεσης (masked session key, MSK) . Η μάσκα του κλειδιού σύνδεσης μαζί με τις 
πληροφορίες για αιτήματα πιστοποιητικών αποστέλλονται με ασφάλεια και αποθηκεύονται στη 
Managed PKI βάση δεδομένων στην Symantec. Το KER (το οποίο περιέχει το ιδιωτικό κλειδί του 
τελικού χρήστη) και το κλειδί σύνδεσης αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του Key Manager.  
 
Η Managed PKI βάση δεδομένων λειτουργεί από το ασφαλές κέντρο δεδομένων της Symantec. Οι 
εταιρικοί πελάτες μπορούν να επιλέξουν να λειτουργούν την βάση δεδομένων του Key Manager είτε 
στις εταιρικές εγκαταστάσεις είτε από το ασφαλές κέντρο δεδομένων της Symantec. 
 
Για την ανάκτηση ιδιωτικών κλειδιών και ψηφιακών πιστοποιητικών, απαιτείται ο διαχειριστής του 
Managed PKI να συνδεθεί με ασφάλεια στο Κέντρο Ελέγχου του Managed PKI (Managed PKI Control 
Center), να επιλέξει το ζεύγος κλειδιών που επιθυμεί να ανακτήσει και να επιλέξει την υπέρ-σύνδεση 
"Ανάκτηση". Η MSK του συγκεκριμένου ζεύγους κλειδιών επιστρέφεται από τη βάση δεδομένων του 
Managed PKI, , μόνο αφού ο εγκεκριμένος διαχειριστής επιλέξει την υπέρ-σύνδεση "Ανάκτηση". Ο Key 
Manager ανακτά το κλειδί σύνδεσης από την KMD και συνδυάζοντάς το με την MSK  παράγει το κλειδί 
τριπλής κρυπτογράφησης DES που είχε χρησιμοποιηθεί κατά την αρχική κρυπτογράφηση του 
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ιδιωτικού κλειδιού, επιτρέποντας έτσι την ανάκτηση του ιδιωτικού κλειδιού του τελικού χρήστη. Η 
διαδικασία ολοκληρώνεται με την επιστροφή ενός κρυπτογραφημένου αρχείου PKCS#12 στον 
διαχειριστή και την αποστολή του στον τελικό χρήστη. 
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5. Μέτρα Προστασίας Εγκαταστάσεων, Διαχείρισης και Λειτουργίας  
 

5.1   Φυσικά Μέτρα Προστασίας 
 
Το STN έχει καταγράψει λεπτομερώς τις πολιτικές φυσικών μέτρων προστασίας και ασφαλείας τις 
οποίες θα πρέπει να ακολουθούν οι ΑΠ και οι ΑΕ. Η συμμόρφωση προς τις πολιτικές αυτές 
περιλαμβάνεται στις προδιαγραφές ανεξάρτητου ελέγχου του STN που περιγράφονται στην 
Παράγραφο 8. Τα έγγραφα αυτά περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα ασφαλείας και διατίθενται μόνο 
κατόπιν σχετικής συμφωνίας με την Symantec. Ακολουθεί μία επισκόπηση των απαιτήσεων αυτών. 
 

5.1.1 Χώρος Εγκατάστασης και Κατασκευή 
 
Όλες οι λειτουργίες των ΑΠ και ΑΕ του STN θα διενεργούνται εντός φυσικά προστατευόμενου 
περιβάλλοντος το οποίο αποτρέπει, προλαμβάνει και εντοπίζει κάθε αυθαίρετη χρήση, πρόσβαση ή 
αποκάλυψη ευαίσθητων πληροφοριών και συστημάτων. Για τη Symantec και τις Συνδεδεμένες 
Εταιρείες, το περιβάλλον αυτό θα συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές του Security and Audit 
Requirements Guide (SAR), Οδηγού Προδιαγραφών Ασφάλειας και Ελέγχου της Symantec. 
 
Οι προδιαγραφές αυτές βασίζονται εν μέρει στη δημιουργία επιπέδων φυσικής ασφάλειας. Ως επίπεδο 
νοείται ένα εμπόδιο, όπως μια κλειδωμένη πόρτα, το οποίο παρέχει υποχρεωτικό έλεγχο πρόσβασης 
για όλα τα πρόσωπα και απαιτεί θετική απόκριση (π.χ. η πόρτα θα ανοίγει ή θα ξεκλειδώνει) 
προκειμένου το πρόσωπο να περάσει στον επόμενο χώρο. Κάθε διαδοχικό επίπεδο παρέχει πιο 
περιορισμένη πρόσβαση και πιο αυξημένη φυσική ασφάλεια εναντίον εισβολών ή αυθαίρετης 
πρόσβασης. Επιπλέον, κάθε επίπεδο φυσικής ασφάλειας εμπεριέχει το επόμενο ενδότερο επίπεδο, 
ούτως ώστε κάθε ενδότερο επίπεδο εμπεριέχεται πλήρως σε ένα εξωτερικό επίπεδο και δεν μπορεί να 
έχει κοινά εξωτερικά τοιχώματα με το εξωτερικό επίπεδο. Τα εξωτερικά τοιχώματα του κτηρίου 
αποτελούν το εξώτερο επίπεδο. 
 

Το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο από μία ΑΠ ή ΑΕ καθορίζεται από την υψηλότερη τάξη 
πιστοποιητικών τα οποία επεξεργάζονται. Για παράδειγμα, η Symantec επεξεργάζεται και εκδίδει 
Πιστοποιητικά Τάξης 1,2 και 3 και επομένως λειτουργεί στο υψηλότερο επίπεδο που απαιτείται από το 
STN. Οι ΑΠ ή ΑΕ που επεξεργάζονται ή εκδίδουν Πιστοποιητικά Τάξης 1 ή Τάξης 2 απαιτείται να 
εφαρμόζουν το αντίστοιχο επίπεδο ασφάλειας για τις συγκεκριμένες τάξεις πιστοποιητικών

11
. Οι ΑΠ 

και οι ΑΕ θα περιγράφουν λεπτομερώς τον Χώρο Εγκατάστασης και την Κατασκευή τους στον ΚΠ 
τους.  
 

5.1.2 Φυσική Πρόσβαση 
 

Η πρόσβαση σε κάθε επίπεδο φυσικής ασφάλειας θα ελέγχεται και θα επαληθεύεται, ούτως ώστε η 
πρόσβαση σε κάθε επίπεδο να επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 
 

5.1.3 Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος και Κλιματισμός 
 

Οι ασφαλείς εγκαταστάσεις των ΑΠ και των ΑΕ θα είναι εξοπλισμένες με κύρια και εφεδρικά 
συστήματα  παροχής  ηλεκτρικού  ρεύματος  για  την  εξασφάλιση  συνεχούς  και αδιάλειπτης παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος. Επίσης, αυτές οι ασφαλείς εγκαταστάσεις θα είναι εξοπλισμένες με κύρια και 
εφεδρικά συστήματα θέρμανσης/ εξαερισμού/ κλιματισμού για τον έλεγχο της θερμοκρασίας και της 
σχετικής υγρασίας.  
 

5.1.4 Πλημμύρες 
 

Οι ασφαλείς εγκαταστάσεις των ΑΠ και των ΑΕ θα είναι κατασκευασμένες και εξοπλισμένες και θα 
εφαρμόζουν τις κατάλληλες διαδικασίες για την πρόληψη πλημμύρων ή άλλης επιζήμιας έκθεσης σε 
νερό.  
 
 

                                            
11

 Για ορισμένες εγκεκριμένες εσωτερικές χρήσεις,  οι ΑΕ της Symantec που λειτουργούν με 
πιστοποιητικά Τάξης 3 τα οποία  περιέχουν το όνομα της εταιρείας Symantec στο πεδίο ονόματος 
Υποκειμένου DN μπορούν να εκτελέσουν λειτουργίες ΑΕ με λιγότερη φυσική ασφάλεια και 
παρακολούθηση από Τάξη 3. 
Η έκδοση πιστοποιητικού υπό αυτές τις  λειτουργίες ΑΕ πρέπει να περιορίζεται σε πιστοποιητικά 
Τάξης 2 που περιέχουν μια OU τιμή που αντικατοπτρίζει τον περιορισμό εμπιστοσύνης στο 
πιστοποιητικό. 
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5.1.5 Πρόληψη και Προστασία από την Φωτιά 
 

Οι ασφαλείς εγκαταστάσεις των ΑΠ και των ΑΕ θα είναι κατασκευασμένες και εξοπλισμένες, και θα 
εφαρμόζουν τις κατάλληλες διαδικασίες για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιάς ή άλλης επιζήμιας 
έκθεσης σε φωτιά ή καπνό. Τα μέτρα αυτά θα πληρούν όλους τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς 
ασφαλείας. 
 

5.1.6 Αποθήκευση Μέσων 
 

Οι ΑΠ και οι ΑΕ θα προστατεύουν τα μαγνητικά μέσα τηρώντας εφεδρικά αντίγραφα για τα δεδομένα 
των κυριότερων συστημάτων ή για κάθε άλλη ευαίσθητη πληροφορία σε μέρος προστατευμένο από το 
νερό, τη φωτιά ή άλλες περιβαλλοντικές καταστροφές και θα χρησιμοποιούν μέτρα προστασίας 
προκειμένου να αποτρέπουν, να προλαμβάνουν και να εντοπίζουν κάθε αυθαίρετη χρήση, πρόσβαση 
ή αποκάλυψη των εν λόγω μέσων. 
 

5.1.7 Καταστροφή Μη-Χρήσιμων Υλικών 
 

Οι ΑΠ και οι ΑΕ θα εφαρμόζουν διαδικασίες για την καταστροφή των μη χρήσιμων υλικών (χαρτί, μέσα 
και κάθε άλλο μη χρήσιμο υλικό) προκειμένου να αποτρέπουν κάθε αυθαίρετη χρήση, πρόσβαση ή 
αποκάλυψη των μη χρήσιμων υλικών που περιέχουν Εμπιστευτικές /Απόρρητες Πληροφορίες. 
 

5.1.8 Δημιουργία Εφεδρικών Αντιγράφων Ασφαλείας Εκτός του Κύριου Χώρου 
 

Οι ΑΠ και οι ΑΕ θα τηρούν εφεδρικά αντίγραφα για τα δεδομένα των κυριότερων συστημάτων ή για 
κάθε άλλη ευαίσθητη πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων ελέγχου, σε ασφαλείς 
εγκαταστάσεις εκτός του κυρίου χώρου. 

 
5.2    Διαδικαστικά Μέτρα Ελέγχου 
 
5.2.1 Έμπιστοι Ρόλοι 
 
Οι υπάλληλοι, εργολήπτες και σύμβουλοι που έχουν οριστεί για τη διαχείριση της αξιοπιστίας της 
υποδομής θα θεωρούνται "Έμπιστα Πρόσωπα", τα οποία κατέχουν "Έμπιστη Θέση". Τα πρόσωπα 
που επιθυμούν να καταστούν ως Έμπιστα αποκτώντας μια Έμπιστη Θέση θα πρέπει να 
ολοκληρώσουν επιτυχώς τις διαδικασίες επιλογής της παρούσας ΠΠ. 
 
Ως Έμπιστα Πρόσωπα θεωρούνται όλοι οι υπάλληλοι, εργολήπτες και σύμβουλοι οι οποίοι έχουν 
πρόσβαση ή ελέγχουν λειτουργίες ταυτοποίησης ή κρυπτογράφησης και οι οποίοι θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν σημαντικά: 

 Την εγκυροποίηση των στοιχείων στις Αιτήσεις για Πιστοποιητικό, 

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

 Την έκδοση ή ανάκληση Πιστοποιητικών, περιλαμβανομένου (στην περίπτωση των Κέντρων 
Επεξεργασίας) του προσωπικού που έχει πρόσβαση στις περιοχές περιορισμένης 
πρόσβασης του χώρου αποθήκευσης ή χειρίζεται στοιχεία ή αιτήματα Συνδρομητών. 

 
Ως Έμπιστα Πρόσωπα θεωρούνται ενδεικτικά

12
: 

 Το προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών, 

 Το προσωπικό διαχείρισης συστημάτων, 

 Οι καθορισμένοι μηχανικοί, και 

 Τα στελέχη που έχουν οριστεί για τη διαχείριση της αξιοπιστίας της υποδομής. 
 

5.2.2 Αριθμός Προσώπων που Απαιτούνται Ανά Τομέα Εργασίας 
 
Οι ΑΠ και Οι ΑΕ θα θεμελιώνουν, θα διατηρούν και θα επιβάλλουν αυστηρές διαδικασίες ελέγχου, 
ώστε να εξασφαλίσουν τον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων για κάθε τομέα ευθύνης και να 
διασφαλίζουν ότι για την εκτέλεση εργασιών υψηλής διαβάθμισης απαιτούνται περισσότερα από ένα 
Έμπιστα Πρόσωπα. 

                                            
12

 Για ορισμένες εγκεκριμένες εσωτερικές λειτουργίες η Symantec Corporation μπορεί να  θεωρήσει 
ως Έμπιστα Πρόσωπα άτομα στη Διασφάλιση Ποιότητας (ΔΠ) και τις ομάδες πωλήσεων, τα οποία 
περιορίζονται σε εσωτερικές λειτουργίες ΑΕ. Τα πρόσωπα αυτά θα αποκτήσουν ειδική κατάρτιση 
για τις εσωτερικές λειτουργίες ΑΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 5.3.3 
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Η πολιτική και οι διαδικασίες ελέγχου αποσκοπούν στη διασφάλιση του διαχωρισμού των 
αρμοδιοτήτων για κάθε τομέα ευθύνης. Οι υψηλής διαβάθμισης εργασίες, όπως είναι η πρόσβαση και 
ο χειρισμός του κρυπτογραφικού εξοπλισμού της ΑΠ (των Μονάδων Κρυπτογραφικής Υπογραφής – 
“ΜΚΥ”, “Cryptographic Signing Unit”) και των κλειδιών αυτού, απαιτούν πολλαπλά Έμπιστα 
πρόσωπα. 
 
Αυτές οι εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου έχουν σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλίζουν ότι 
τουλάχιστο δύο έμπιστα πρόσωπα θα είναι απαραίτητα για την πρόσβαση, είτε φυσική είτε λογική, στη 
συσκευή. Η πρόσβαση στο κρυπτογραφικό εξοπλισμό της ΑΠ επιβάλλεται αυστηρά από πολλαπλά 
Έμπιστα Πρόσωπα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του, από την παραλαβή και τον έλεγχο του μέχρι την 
τελική λογική ή/και φυσική καταστροφή του. Μόλις μια μονάδα ενεργοποιηθεί με τα κλειδιά λειτουργίας, 
εφαρμόζονται περαιτέρω μέτρα ελέγχου πρόσβασης ώστε να υπάρχει διαμοιρασμένος έλεγχος τόσο 
της φυσικής όσο και της λογικής πρόσβασης στη συσκευή. Τα πρόσωπα που έχουν φυσική 
πρόσβαση στο κρυπτογραφικό εξοπλισμό δεν τηρούν "Απόρρητα Μερίδια" και αντιστρόφως. 
 
Για άλλες μη αυτοματοποιημένες λειτουργίες, όπως είναι η εγκυροποίηση και η έκδοση 
Πιστοποιητικών Τάξης 3, τα οποία δεν εκδίδονται μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος 
εγκυροποίησης και έκδοσης, απαιτείται η συμμετοχή 2 τουλάχιστον Έμπιστων Προσώπων ή ένας 
συνδυασμός ενός τουλάχιστον έμπιστου προσώπου και μίας αυτοματοποιημένης διαδικασίας 
εγκυροποίησης και έκδοσης. Οι μη αυτοματοποιημένες διαδικασίες για την ανάκτηση κλειδιού ίσως 
προαιρετικά να απαιτούν την εγκυροποίηση δύο (2) εξουσιοδοτημένων Διαχειριστών. 
 

5.2.3 Ταυτοποίηση για Κάθε Ρόλο και Εξουσιοδότηση 
 
Οι ΑΠ και οι ΑΕ θα επαληθεύουν τα στοιχεία ταυτότητας και την εξουσιοδότηση του προσωπικού που 
επιθυμεί να θεωρηθεί ως Έμπιστο, πριν το προσωπικό αυτό: 

 λάβει συσκευές   πρόσβασης   και του   χορηγηθούν   άδειες   πρόσβασης   στις   απαιτούμενες 
εγκαταστάσεις, 

 λάβει ηλεκτρονικά   πιστοποιητικά   για   την   πρόσβαση   και   τέλεση   συγκεκριμένων 
αρμοδιοτήτων Πληροφορικών συστημάτων και συστημάτων ΑΠ ή ΑΕ. 

 
Η επαλήθευση των στοιχείων ταυτότητας θα περιλαμβάνει την προσωπική (φυσική) παράσταση του 
ως άνω προσωπικού ενώπιον Έμπιστων Προσώπων που εκτελούν καθήκοντα Διεύθυνσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού ή ασφάλειας μιας οντότητας και τον έλεγχο οικείων στοιχείων ταυτότητας, 
όπως διαβατήρια και άδειες οδήγησης. Τα στοιχεία ταυτότητας θα εξακριβώνονται περαιτέρω με 
διαδικασίες ελέγχου του παρελθόντος, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα ΠΠ. 
 

5.2.4 Ρόλοι που Απαιτούν Διαχωρισμό Καθηκόντων 
 
Οι ρόλοι που απαιτούν Διαχωρισμό καθηκόντων περιλαμβάνουν, ενδεικτικά: 

 Την εγκυροποίηση των στοιχείων στις Αιτήσεις για Πιστοποιητικό, 

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

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

 Το χειρισμό των στοιχείων ή των αιτημάτων των Συνδρομητών, 

 Τη δημιουργία, έκδοση ή καταστροφή ενός πιστοποιητικού ΑΠ, 

 Τη "φόρτωση" ΑΠ σε εξυπηρετητές παραγωγής. 
 

5.3   Μέτρα Ελέγχου Προσωπικού 
 
Το STN έχει καταγράψει λεπτομερώς τις πολιτικές ελέγχου προσωπικού και ασφαλείας που θα πρέπει 
να ακολουθούν και για τις οποίες θα πρέπει να ελέγχονται οι ΑΠ και οι ΑΕ. Η συμμόρφωση προς τις 
πολιτικές αυτές περιλαμβάνεται στις προδιαγραφές ανεξάρτητου ελέγχου που περιγράφονται στην 
Παράγραφο 8. Τα έγγραφα αυτά περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα ασφαλείας και διατίθενται μόνο από 
τους συμμετέχοντες στο STN σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση με την Symantec. Ακολουθεί μία 
επισκόπηση των απαιτήσεων αυτών. 
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5.3.1 Απαιτήσεις Τυπικών Προσόντων και Εμπειρίας 
 
Οι ΑΠ και οι ΑΕ θα απαιτούν από το προσωπικό που πρόκειται να θεωρηθεί ως Έμπιστο να 
προσκομίσει τα οριζόμενα αποδεικτικά στοιχεία για το παρελθόν του, τα τυπικά του προσόντα, και την 
εμπειρία του τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης θέσης με 
επαρκή και ικανοποιητικό τρόπο. Στην περίπτωση συμβάσεων με το Δημόσιο θα πρέπει να 
προσκομίσει επίσης τα οριζόμενα αποδεικτικά στοιχεία από φορείς του δημοσίου, εφόσον υπάρχουν, 
για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης. 
 

5.3.2 Διαδικασίες Ελέγχου του Παρελθόντος 
 
Οι ΑΠ και οι ΑΕ θα διενεργούν ελέγχους σχετικά με το παρελθόν του προσωπικού που πρόκειται να 
θεωρηθεί ως Έμπιστο. Για το προσωπικό που κατέχει Έμπιστες Θέσεις, οι έλεγχοι του παρελθόντος 
θα επαναλαμβάνονται τουλάχιστον κάθε πέντε (5) έτη. Οι διαδικασίες αυτές θα υπόκεινται στους 
όποιους περιορισμούς επιβάλλονται από την τοπική νομοθεσία ως προς τους ελέγχους του 
παρελθόντος. Στο μέτρο που κάποια από τις απαιτήσεις που επιβάλλονται από την παρούσα 
παράγραφο δεν δύνανται να ικανοποιηθούν εξαιτίας απαγόρευσης ή περιορισμού της εφαρμοστέας 
νομοθεσίας, τη οντότητα που διενεργεί τον έλεγχο θα χρησιμοποιήσει μια υποκατάστατη διερευνητική 
τεχνική η οποία επιτρέπεται από το νόμο και παρέχει συναφείς πληροφορίες, όπως είναι ενδεικτικά η 
ανάθεση ελέγχου του παρελθόντος σε αρμόδιο δημόσιο φορέα. 
 
Στοιχεία που θα αποκαλυφθούν κατά τον έλεγχο του παρελθόντος και τα οποία μπορούν να 
αποτελέσουν βάση για απόρριψη υποψηφίων από Έμπιστες Θέσεις ή για τη λήψη μέτρων ενάντια 
υφιστάμενου Έμπιστου Προσωπικού, αναλύονται εκτενέστερα στον Security and Audit Requirements 
Guide (Οδηγό Προδιαγραφών Ασφάλειας και Ελέγχου) της Symantec και ενδεικτικά δύνανται να είναι: 

o Ψευδείς ομολογίες που παρέχει ο υποψήφιος ή Έμπιστα Πρόσωπα, 
o Ιδιαίτερα δυσμενείς ή αναξιόπιστες επαγγελματικές συστάσεις, 
o Καταδίκη για ποινικά αδικήματα, και 
o Ενδείξεις έλλειψης οικονομικής υπευθυνότητας. 

 
Οι αναφορές που περιλαμβάνουν τέτοιου είδους πληροφορίες θα αξιολογούνται από το προσωπικό 
της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού και του τομέα ασφάλειας και το προσωπικό αυτό θα προβαίνει 
στις εύλογες ενέργειες ανάλογα με τη μορφή, τη σπουδαιότητα και τη συχνότητα της συμπεριφοράς 
που αποκαλύπτεται από τον έλεγχο του παρελθόντος. Οι ενέργειες αυτές δύνανται να περιλαμβάνουν 
μέτρα που φτάνουν μέχρι και την ακύρωση της πρόσληψης του υποψηφίου για Έμπιστη Θέση ή την 
καταγγελία της σύμβασης του υφιστάμενου Έμπιστου Προσώπου. Η χρήση των πληροφοριών που 
αποκαλύπτονται κατά τον έλεγχο του παρελθόντος, ώστε να ληφθούν οι ενέργειες αυτές, θα υπόκειται 
στην εφαρμοστέα νομοθεσία. 
 
Η διερεύνηση του παρελθόντος των προσώπων που πρόκειται να θεωρηθούν ως Έμπιστα 
περιλαμβάνει: 

 Επιβεβαίωση της προηγούμενης απασχόλησης, 

 Έλεγχο επαγγελματικών συστάσεων, 

 Επιβεβαίωση του ανώτερου ή πιο πρόσφατου πτυχίου εκπαίδευσης, 

 Έλεγχο του ποινικού μητρώου, και 

 Έλεγχο πιστοληπτικών/ χρηματοοικονομικών αρχείων. 
 
Τα Κέντρα Επεξεργασίας και τα Συνδεδεμένα Κέντρα Υπηρεσιών θα διενεργούν τις ακόλουθες 
πρόσθετες έρευνες: 

 Έλεγχο μητρώου στοιχείων ταυτότητας και 

 Έλεγχο μητρώου κρατικού ταμείου κοινωνικών ασφαλίσεων (ανάλογα προς τα στοιχεία 
μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης των Ηνωμένων Πολιτειών ή άλλο αντίστοιχο σύστημα εκτός 
Ηνωμένων Πολιτειών). 

 

5.3.3 Απαιτήσεις Εκπαίδευσης 
 
Οι ΑΠ και οι ΑΕ θα παρέχουν στο προσωπικό τους την απαιτούμενη εκπαίδευση προκειμένου να είναι 
σε θέση να εκτελέσουν τα καθήκοντα της θέσης τους σε σχέση με τη λειτουργία της ΑΠ ή ΑΕ με επαρκή 
και ικανοποιητικό τρόπο. Επίσης, θα πραγματοποιούν περιοδικές ανασκοπήσεις των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και η εκπαίδευσή τους θα επικεντρώνεται σε στοιχεία σχετικά με τα καθήκοντα με τα 
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οποία είναι επιφορτισμένο το προσωπικό τους.  Το προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών των 
Συνδεδεμένων Εταιρειών θα πληροί τις απαιτήσεις εκπαίδευσης της Symantec ως προϋπόθεση για 
την έναρξη λειτουργίας της Συνδεδεμένης Εταιρείας. 
 
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πρέπει να επικεντρώνονται σε στοιχεία σχετικά με το συγκεκριμένο 
αντικείμενο του κάθε εκπαιδευόμενου, συμπεριλαμβανομένων: 

 Των αρχών και των μηχανισμών ασφαλείας του STN, 

 Των εκδόσεων εξοπλισμού και λογισμικού που χρησιμοποιούνται, 

 Όλων των καθηκόντων τα οποία το άτομο καλείται να εκτελέσει,  

 Της αναφοράς και αντιμετώπισης Επεισοδίου και Έκθεσης σε Κίνδυνο και 

 Της αποκατάστασης καταστροφών και των διαδικασιών διασφάλισης συνεχούς λειτουργίας. 
 

5.3.4 Συχνότητα και Απαιτήσεις Επανεκπαίδευσης 
 
Οι ΑΠ και οι ΑΕ θα παρέχουν επανεκπαίδευση και ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις στο 
προσωπικό τους, στο βαθμό και τη συχνότητα που είναι απαραίτητα ώστε να εξασφαλιστεί η 
διατήρηση του απαιτούμενου επιπέδου επάρκειας γνώσεων προκειμένου το προσωπικό να είναι σε 
θέση να εκτελέσει τα καθήκοντα της κάθε θέσης με επαρκή και ικανοποιητικό τρόπο. 
 

5.3.5 Συχνότητα και Σειρά για Διαδοχή Θέσεων 
 
Δεν παρέχεται. 
 

5.3.6 Κυρώσεις για Μη-Αποδεκτές Ενέργειες 
 
Οι ΑΠ και Οι ΑΕ θα θεμελιώνουν, θα διατηρούν και θα επιβάλλουν πολιτικές απασχόλησης για την 
τιμωρία του προσωπικού που ακολουθεί μη αποδεκτές ενέργειες. Τα μέτρα αυτά μπορεί να 
περιλαμβάνουν ακόμα και την καταγγελία της σύμβασης εργασίας και θα είναι ανάλογα με τη 
συχνότητα και τη σοβαρότητα των ενεργειών. 
 

 
5.3.7 Απαιτήσεις Ανεξάρτητων Εργοληπτών 
 
Οι ΑΠ και οι ΑΕ δύνανται να επιτρέψουν σε ανεξάρτητους εργολήπτες ή συμβούλους να 
λειτουργήσουν ως Έμπιστα Πρόσωπα μόνο στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την 
εξυπηρέτηση ξεκάθαρα προσδιορισμένων σχέσεων παραχώρησης αρμοδιοτήτων και μόνο υπό τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Η οντότητα που χρησιμοποιεί τους ανεξάρτητους εργολήπτες ή συμβούλους ως Έμπιστα 
Πρόσωπα δεν διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό προκειμένου να καλύψει τους ρόλους των 
Έμπιστων Προσώπων, και  

 Η οντότητα εμπιστεύεται τους εργολήπτες ή τους συμβούλους στον ίδιο βαθμό με το 
προσωπικό τους. 

 
Σε διαφορετική περίπτωση, η πρόσβαση των ανεξάρτητων εργοληπτών και συμβούλων στις ασφαλείς 
εγκαταστάσεις της Symantec, των Συνδεδεμένων Εταιρειών ή των Εταιρικών Πελατών θα επιτρέπεται 
μόνον εφόσον συνοδεύονται και επιβλέπονται άμεσα από Έμπιστα Πρόσωπα. 
 

5.3.8 Έντυπα που Διατίθενται στο Προσωπικό 
 
Η Symantec, οι Συνδεδεμένες Εταιρείες και οι Εταιρικοί Πελάτες θα παρέχουν στο προσωπικό τους 
(συμπεριλαμβανομένων των Έμπιστων Προσώπων) την απαραίτητη εκπαίδευση και πρόσβαση σε 
έντυπα προκειμένου να είναι σε θέση να εκτελέσουν τα καθήκοντα της θέσης τους με επαρκή και 
ικανοποιητικό τρόπο. 
 

5.4   Διαδικασίες Καταγραφής Στοιχείων Ελέγχου 
 

5.4.1 Μορφές Συμβάντων που Καταγράφονται 
 
Οι μορφές των συμβάντων τα οποία ελέγχονται και καταγράφονται από τις ΑΠ και τις ΑΕ παρατίθενται 
στη συνέχεια. Όλα τα αρχεία καταγραφής, είτε είναι ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα, θα περιέχουν την 
ημερομηνία και την ώρα του συμβάντος, καθώς και την ταυτότητα της οντότητας που προκάλεσε το 
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περιστατικό.  Οι ΑΠ θα δηλώνουν στον ΚΠ τους τα αρχεία καταγραφής και τις μορφές των συμβάντων 
που καταγράφουν. 
 
Οι μορφές των συμβάντων που ελέγχονται περιλαμβάνουν: 
 

 Περιστατικά λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά (1) της παραγωγής των κλειδιών 
της ΑΠ και των κλειδιών των υφιστάμενων ΑΠ, (2) της έναρξης και του τερματισμού 
συστημάτων και εφαρμογών, (3) των μεταβολών στα στοιχεία ή τα κλειδιά της ΑΠ, (4) των 
συμβάντων που σχετίζονται με τη διαχείριση του κύκλου ζωής της κρυπτογραφικής 
μονάδας(π.χ. παραλαβή, χρήση, απεγκατάσταση και απόσυρση), (5) της κατοχής δεδομένων 
ενεργοποίησης για τις λειτουργίες του ιδιωτικού κλειδιού της ΑΠ, αρχεία καταγραφής φυσικής 
πρόσβασης, (6) των μεταβολών και της συντήρησης των ρυθμίσεων παραμέτρων του 
συστήματος, (7) των Αρχείων καταστροφής των μέσων που περιέχουν στοιχεία κλειδιών, 
δεδομένα ενεργοποίησης ή προσωπικά στοιχεία Συνδρομητών),  

 Συμβάντα σχετικά με τον κύκλο ζωής των πιστοποιητικών (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά 
της αρχικής έκδοσης, της επανέκδοσης, της ανανέωσης, της ανάκλησης και της αναστολής), 

 Συμβάντα σχετικά με τους Έμπιστους Υπαλλήλους (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά (1) των 
προσπαθειών σύνδεσης και αποσύνδεσης, (2) των προσπαθειών δημιουργίας, κατάργησης, 
ορισμού συνθηματικών πρόσβασης (passwords) ή μεταβολής των δικαιωμάτων συστήματος 
των χρηστών με τα υψηλότερα δικαιώματα, (3) των προσωπικών μεταβολών), 

 Αναφορές σχετικά με ανακολουθίες και έκθεση σε κίνδυνο (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά 
των προσπαθειών σύνδεσης στο σύστημα και το δίκτυο χωρίς την απαραίτητη 
εξουσιοδότηση), 

 Αποτυχημένες απόπειρες προσπέλασης και επεξεργασίας του Πιστοποιητικού και του χώρου 
πληροφοριών, 

 Μεταβολές των πολιτικών δημιουργίας Πιστοποιητικού, π.χ. της περιόδου ισχύος. 
 

5.4.2 Συχνότητα Επεξεργασίας των Αρχείων Καταγραφής 
 
Θα πραγματοποιείται ανασκόπηση των αρχείων καταγραφής βάσει των προειδοποιητικών 
μηνυμάτων που δημιουργούνται όταν υπάρχουν παρατυπίες ή προβλήματα εντός των συστημάτων 
ΑΠ και ΑΕ. Τα Κέντρα Επεξεργασίας θα αντιπαραβάλλουν τα αρχεία ελέγχου καταγραφής τους προς 
τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά και χειρόγραφα αρχεία καταγραφής των ΑΕ Πελατών και Κέντρων 
Υπηρεσιών όταν παρατηρείται κάποια ενέργεια που θεωρείται ύποπτη. 
 
Η επεξεργασία του αρχείου καταγραφής θα συνίσταται στην ανασκόπησή του και στην τεκμηρίωση 
των αιτιών όλων των σημαντικών περιστατικών τα οποία αναφέρονται στην περίληψη του. Η 
ανασκόπηση των αρχείων καταγραφής θα περιλαμβάνει επαλήθευση ότι το αρχείο δεν έχει 
παραποιηθεί, επισκόπηση όλων των καταχωρήσεων του αρχείου, καθώς και ενδελεχή έρευνα όλων 
των προειδοποιητικών μηνυμάτων ή ανωμαλιών που υπάρχουν στα αρχεία. Τα μέτρα που δύνανται 
να ληφθούν λόγω ανασκοπήσεων σε αρχεία καταγραφής θα τεκμηριώνονται. 
 

5.4.3 Περίοδος Διατήρησης του Ημερολογίου Καταγραφής Ελέγχων 
 
Τα αρχεία καταγραφής θα τηρούνται επιτόπια τουλάχιστον για δύο (2) μήνες μετά από την 
επεξεργασία τους, ενώ στη συνέχεια θα αρχειοθετούνται σύμφωνα με την Παράγραφο 5.5.2. 
 

5.4.4 Προστασία του Αρχείου Καταγραφής 
 
Τα αρχεία καταγραφής προστατεύονται μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής αρχείων, το 
οποίο περιλαμβάνει μηχανισμούς προστασίας των αρχείων καταγραφής από μη-εξουσιοδοτημένη 
ανάγνωση, τροποποίηση, διαγραφή ή άλλη παραποίηση. 
 

5.4.5 Διαδικασίες Εφεδρικών Αντιγράφων των Αρχείων Καταγραφής 
 
Εφεδρικά αντίγραφα προσθήκης (incremental backups) στα αρχεία καταγραφής δημιουργούνται 
καθημερινά, ενώ πλήρη εφεδρικά αντίγραφα παράγονται εβδομαδιαίως. 
 

5.4.6 Σύστημα Ελέγχου (Εσωτερικό - Εξωτερικό) 
 
Δεν προβλέπεται. 
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5.4.7 Ενημέρωση του Υποκειμένου που Προκάλεσε το Περιστατικό 
 
Στην περίπτωση καταγραφής περιστατικού από το σύστημα ελέγχου, δεν είναι απαραίτητη η 
ενημέρωση του φυσικού προσώπου, της εταιρείας, της συσκευής ή της εφαρμογής που προκάλεσε το 
περιστατικό. 
 

5.4.8 Αξιολόγηση Τρωτότητας 
 
Τα περιστατικά κατά τη διαδικασία ελέγχου καταγράφονται, εν μέρει, και για την παρακολούθηση των 
τρωτών σημείων του συστήματος. Αξιολογήσεις για την τρωτότητα της λογικής ασφάλειας ("ΑΤΛΑ") 
(Αξιολόγηση Τρωτότητας Λογικής Ασφάλειας) διενεργούνται, ανασκοπούνται και αναθεωρούνται μετά 
από εξέταση των περιστατικών που έχουν καταγραφεί. Οι ΑΤΛΑ βασίζονται σε αυτοματοποιημένη 
καταγραφή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και πραγματοποιούνται σε ημερήσια, μηνιαία και ετήσια 
βάση. Η ετήσια ΑΤΛΑ θα αποτελεί στοιχείο αναφοράς για τον ετήσιο Έλεγχο Συμμόρφωσης 
οντοτήτων. 

 
 
5.5 Καταγραφή Αρχείων 
 

5.5.1 Είδη Περιστατικών που Καταγράφονται 
 
Οι ΑΠ και οι ΑΕ καταγράφουν: 

 Όλα τα δεδομένα ελέγχου που συλλέγονται σύμφωνα με την Παράγραφο 5.4, 

 Τις πληροφορίες Αιτήσεων για Πιστοποιητικό, 

 Την υποστηρικτική τεκμηρίωση των Αιτήσεων για Πιστοποιητικό, 

 Πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο ζωής των Πιστοποιητικών, π.χ. πληροφορίες αιτήσεων 
ανάκλησης, επανέκδοσης και ανανέωσης. 

 
5.5.2 Περίοδος Διατήρησης Αρχείου 
 
Τα αρχεία θα διατηρούνται τουλάχιστον για τα χρονικά διαστήματα που παρατίθενται παρακάτω, μετά 
από την ημερομηνία λήξης ή ανάκλησης του Πιστοποιητικού: 

 Πέντε (5) έτη για Πιστοποιητικά Τάξης 1, 

 Δέκα (10) έτη και έξι (6) μήνες για Πιστοποιητικά Τάξης 2 και Τάξης 3, 

 Είκοσι (20) έτη και έξι (6) μήνες για Πιστοποιητικά Τάξης 4. 
 

5.5.3 Προστασία του Αρχείου 
 
Κάθε οντότητα που διατηρεί αρχείο καταγραφών θα προστατεύει το αρχείο κατά τρόπο τέτοιο, ώστε 
μόνο τα εξουσιοδοτημένα Έμπιστα Πρόσωπα της οντότητας να διαθέτουν πρόσβαση στο αρχείο. Το 
αρχείο προστατεύεται έναντι μη εξουσιοδοτημένης ανάγνωσης, τροποποίησης, διαγραφής ή άλλης 
παραποίησης μέσω της αποθήκευσής του σε ένα Αξιόπιστο Σύστημα. Τα μέσα τήρησης των 
δεδομένων που αρχειοθετούνται καθώς και οι απαιτούμενες εφαρμογές για την επεξεργασία των 
δεδομένων αυτών θα διατηρούνται, με σκοπό να διασφαλιστεί η δυνατότητα προσπέλασης τους, για 
το χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται στην παρούσα ΠΠ. 
 

5.5.4 Διαδικασίες Αρχειοθέτησης Εφεδρικών Αντιγράφων 
 
Νομικά πρόσωπα τα οποία συγκεντρώνουν πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή θα δημιουργούν σε 
καθημερινή βάση εφεδρικά αντίγραφα (back-up) των πληροφοριών αυτών, ενώ θα παράγουν 
επιπλέον πλήρη εφεδρικά αντίγραφα σε εβδομαδιαία βάση. Αντίγραφα των αρχείων που 
καταχωρούνται επί χάρτου θα φυλάσσονται σε ασφαλείς εγκαταστάσεις εκτός του κυρίου χώρου.  
 

5.5.5 Απαιτήσεις για την Χρονοσήμανση των Αρχείων 
 
Τα Πιστοποιητικά, οι ΚΑΠ καθώς και οι άλλες καταχωρήσεις ανάκλησης στη βάση δεδομένων 
περιλαμβάνουν στοιχεία ώρας και ημερομηνίας. Ως προς αυτού του είδους τα στοιχεία χρόνου, δεν 
υπάρχει ανάγκη κρυπτογράφησης. 
 

5.5.6 Σύστημα Ελέγχου Αρχείων (Εσωτερικό - Εξωτερικό) 
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Τα συστήματα ελέγχου αρχείων για νομικά πρόσωπα εντός του STN θα είναι εσωτερικά, εκτός των ΑΕ 
Εταιρικών Πελατών. Τα Κέντρα Επεξεργασίας θα βοηθούν τις εταιρείες ΑΕ  τους κατά τη διατήρηση 
της διαδρομής ελέγχου. Επομένως, ένα τέτοιο σύστημα ελέγχου αρχείων είναι εξωτερικό ως προς τη 
συγκεκριμένη εταιρεία ΑΕ. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, τα νομικά πρόσωπα εντός του STN θα 
χρησιμοποιούν εσωτερικά συστήματα ελέγχου αρχείων.  
 

5.5.7 Διαδικασίες για την Πρόσβαση και την Επαλήθευση Πληροφοριών Αρχείου 
 
Πρόσβαση στο αρχείο παρέχεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα Έμπιστα Πρόσωπα. Η ακεραιότητα των 
πληροφοριών επαληθεύεται κατά την επαναφορά τους. 
 

5.6 Αντικατάσταση Κλειδιών 
 
Τα πιστοποιητικά ΑΠ μπορούν να ανανεωθούν εφόσον η Ιεραρχικά Ανώτερη Οντότητα της ΑΠ 
ταυτοποιήσει εκ νέου τα στοιχεία της ΑΠ. Μετά την εκ νέου ταυτοποίηση των στοιχείων της ΑΠ, η 
Ιεραρχικά Ανώτερη Οντότητα θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει το αίτημα ανανέωσης. 
 
Εφόσον εγκριθεί το αίτημα ανανέωσης, η Ιεραρχικά Ανώτερη Οντότητα θα πραγματοποιήσει μια 
Τελετή Παραγωγής Κλειδιών, προκειμένου να δημιουργήσει ένα νέο ζεύγος κλειδιών για την ΑΠ. Κατά 
την Τελετή Παραγωγής Κλειδιών, η Ιεραρχικά Ανώτερη Οντότητα θα υπογράψει και θα εκδώσει ένα 
νέο Πιστοποιητικό στην ΑΠ. Η Τελετή Παραγωγής Κλειδιών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις Τελετής Παραγωγής Κλειδιών που είναι καταγεγραμμένες στις εμπιστευτικές πολιτικές 
ασφαλείας του STN. Τα νέα Πιστοποιητικά ΑΠ, τα οποία περιέχουν τα νέα δημόσια κλειδιά ΑΠ που 
δημιουργήθηκαν κατά την Τελετή Παραγωγής Κλειδιών, θα καθίστανται διαθέσιμα σε Τρίτους 
Συμβαλλόμενους. 

 
5.7 Αποκατάσταση Καταστροφών και Έκθεσης σε Κίνδυνο 
 

5.7.1 Διαδικασίες Χειρισμού Περιστατικών και Έκθεσης Κλειδιών σε Κίνδυνο 
 
Για τις ακόλουθες πληροφορίες ΑΠ θα τηρούνται εφεδρικά αντίγραφα, τα οποία θα φυλάσσονται σε 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης εκτός του κυρίου χώρου και θα είναι διαθέσιμα σε περίπτωση 
Καταστροφών ή Έκθεσης σε Κίνδυνο:  Στοιχεία Αίτησης για Πιστοποιητικό, στοιχεία ελέγχου και 
αρχεία βάσεων δεδομένων για όλα τα Πιστοποιητικά που εκδίδονται. Εφεδρικά αντίγραφα των 
ιδιωτικών κλειδιών των ΑΠ θα παράγονται και θα φυλάσσονται σύμφωνα με την § 6.2.4 της ΠΠ. Τα 
Κέντρα Επεξεργασίας θα τηρούν εφεδρικά αντίγραφα των παραπάνω πληροφοριών ΑΠ για τις δικές 
τους ΑΠ, καθώς και για τις ΑΠ των Κέντρων Υπηρεσιών και των Εταιρικών Πελατών εντός των 
Υποτομέων τους. 
 

5.7.2 Φθορά Εξοπλισμού, Λογισμικού, Δεδομένων 
 
Στην περίπτωση φθοράς εξοπλισμού, λογισμικού ή/ και δεδομένων, το περιστατικό θα αντιμετωπίζεται 
άμεσα και θα αναφέρεται στην επηρεαζόμενη ΑΠ ή ΑΕ σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τον 
εφαρμοστέο ΚΠ διαδικασίες αναφοράς και αντιμετώπισης Επεισοδίων και Έκθεσης σε Κίνδυνο της 
Symantec και τις καταγεγραμμένες εμπιστευτικές πολιτικές ασφαλείας του STN. 
 

5.7.3 Διαδικασίες Έκθεσης σε Κίνδυνο Ιδιωτικού Κλειδιού Οντότητας 
 
Σε περίπτωση έκθεσης ιδιωτικού κλειδιού ΑΠ σε κίνδυνο, η συγκεκριμένη ΑΠ θα ανακαλείται. Τα 
Κέντρα Επεξεργασίας καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να ενημερώσουν τους δυνητικούς 
Τρίτους Συμβαλλόμενους στην περίπτωση που ανακαλύψουν, ή έχουν λόγο να πιστεύουν, ότι έχει 
υπάρξει Έκθεση σε Κίνδυνο του ιδιωτικού κλειδιού μιας ΑΠ εντός του υποτομέα τους στο STN. 
 

5.7.4 Δυνατότητες Διασφάλισης Συνεχούς Λειτουργίας μετά από Καταστροφή 
 
Τα νομικά πρόσωπα του STN τα οποία διατηρούν ασφαλείς εγκαταστάσεις για την λειτουργία ΑΠ και 
ΑΕ, αναπτύσσουν, δοκιμάζουν, συντηρούν και, εφόσον παραστεί ανάγκη, εφαρμόζουν ένα σχέδιο 
αποκατάστασης καταστροφών, σχεδιασμένο ώστε να μετριάζει τα αποτελέσματα οιασδήποτε μορφής 
καταστροφής η οποία έχει προκληθεί είτε από φυσικά είτε από ανθρώπινα αίτια. Μέσω των σχεδίων 
αποκατάστασης καταστροφών επιτυγχάνεται η επαναφορά των πληροφορικών συστημάτων και των 
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βασικών επαγγελματικών λειτουργιών. Οι εγκαταστάσεις αποκατάστασης καταστροφών διαθέτουν τα 
αντίστοιχα φυσικά προστατευτικά μέτρα ασφαλείας που ορίζει το STN. 
 
Τα Κέντρα Επεξεργασίας έχουν τη δυνατότητα επαναφοράς ή αποκατάστασης των βασικών 
λειτουργιών τους εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών μετά από καταστροφή παρέχοντας, κατ’ ελάχιστο, 
υποστήριξη για τις ακόλουθες υπηρεσίες: Έκδοση Πιστοποιητικών, ανάκληση Πιστοποιητικών, 
δημοσίευση πληροφοριών ανάκλησης και παροχή πληροφοριών ανάκτησης κλειδιών σε Εταιρικούς 
Πελάτες που χρησιμοποιούν Υπηρεσίες Διαχείρισης Κλειδιού Managed PKI. Η βάση δεδομένων 
αποκατάστασης καταστροφών κάθε Κέντρου Επεξεργασίας βρίσκεται σε συγχρονισμό με τη βάση 
δεδομένων παραγωγής εντός των χρονικών πλαισίων που παρατίθενται στο Security and Audit 
Requirements Guide (Οδηγό Προδιαγραφών Ασφάλειας και Ελέγχου). Ο εξοπλισμός αποκατάστασης 
καταστροφών των Κέντρων Επεξεργασίας θα διαθέτει τα φυσικά προστατευτικά μέτρα ασφαλείας που 
καταγράφονται στις εμπιστευτικές πολιτικές ασφαλείας του STN, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η 
εφαρμογή επιπέδων φυσικής ασφάλειας.  
 
Τα Κέντρα Υπηρεσιών διαθέτουν την δυνατότητα να δηλώνουν μία καταστροφή στον δικτυακό τους 
κόμβο στην οικεία γλώσσα τους και στα Αγγλικά, καθώς και να παραπέμψουν τους Συνδρομητές, τους 
Τρίτους Συμβαλλόμενους και τους λοιπούς ενδιαφερόμενους σε ένα Κέντρο Επεξεργασίας το οποίο 
θα υποστηρίζει τις υπηρεσίες του κύκλου ζωής τους. 
Τα σχέδια αποκατάστασης καταστροφών των Κέντρων Υπηρεσιών ή των Κέντρων Επεξεργασίας 
μεριμνούν για την πλήρη αποκατάσταση εντός μίας εβδομάδας μετά από καταστροφή που θα λάβει 
χώρα στις κύριες εγκαταστάσεις τους. Κάθε Κέντρο Υπηρεσιών και Κέντρο Επεξεργασίας θα 
εγκαθιστά και θα ελέγχει τον εξοπλισμό των κύριων εγκαταστάσεών του για την υποστήριξη 
υπηρεσιών ΑΠ/ΑΕ μετά από καταστροφή, η οποία δε θα είναι ολοσχερής για το σύνολο των 
εγκαταστάσεων. Ο εν λόγω εξοπλισμός εξασφαλίζει ανοχή σε σφάλματα και εφεδρικότητα 
πληροφοριών. 

 
5.8 Λήξη Συνεργασίας ΑΠ ή ΑΕ 
 
Η λήξη της συνεργασίας με μία ΑΠ ή μία ΑΕ εκτός STN (Συνδεδεμένη Εταιρεία, εταιρικός Πελάτης) θα 
υπόκειται στη σύμβαση που έχει συνάψει η ΑΠ της οποίας η συνεργασία πρόκειται να λήξει με την 
Ιεραρχικά Ανώτερή της Οντότητα. Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα καταβάλλουν, καλή τη πίστη, κάθε 
εύλογη προσπάθεια ώστε να συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο Παύσης Λειτουργίας ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί η αναστάτωση των Πελατών, των Συνδρομητών και των Τρίτων Συμβαλλόμενων. Το 
σχέδιο παύσης λειτουργίας μπορεί να καλύπτει ζητήματα όπως: 

 Την αναγγελία στα πρόσωπα που επηρεάζονται από την παύση λειτουργίας, όπως είναι οι 
Συνδρομητές, οι Τρίτοι Συμβαλλόμενοι και οι Πελάτες, 

 Την αντιμετώπιση του κόστους αυτής της αναγγελίας, 

 Την ανάκληση του Πιστοποιητικού ΑΠ που εκδόθηκε από την Ιεραρχικά Ανώτερη Οντότητα, 

 Τη διατήρηση των αρχείων και των εγγράφων της ΑΠ για τα χρονικά διαστήματα που 
απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα ΠΠ, 

 Τη συνεχή παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης του Συνδρομητή και του Πελάτη, 

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

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

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

 Τη διάθεση   του   ιδιωτικού   κλειδιού   της   ΑΠ   και   της   κάρτας εξοπλισμού   που 
περιλαμβάνει αυτό το ιδιωτικό κλειδί,  

 Τα απαραίτητα μέτρα  για τη μετάβαση των υπηρεσιών της ΑΠ προς διάδοχη ΑΠ. 
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6. Τεχνικά Μέτρα Ασφαλείας 
 

6.1 Παραγωγή και Εγκατάσταση Ζεύγους Κλειδιών 
 

6.1.1 Παραγωγή Ζεύγους Κλειδιών 
 
Η παραγωγή ζεύγους κλειδιών θα πραγματοποιείται με χρήση Αξιόπιστων Συστημάτων και 
διαδικασιών, οι οποίες παρέχουν την απαιτούμενη κρυπτογραφική ισχύ για τα παραγόμενα κλειδιά και 
αποτρέπουν τον κίνδυνο απώλειας, αποκάλυψης, τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των 
ιδιωτικών κλειδιών. Οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν για τους Συνδρομητές τελικούς χρήστες, τους 
Εταιρικούς Πελάτες που χρησιμοποιούν Υπηρεσίες Διαχείρισης Κλειδιού Managed PKI, τις ΑΠ που 
προδημιουργούν ζεύγη κλειδιών σε συσκευές εξοπλισμού Συνδρομητών τελικών χρηστών και τα 
Κέντρα Επεξεργασίας. Τα Κέντρα επεξεργασίας παράγουν τα ζεύγη κλειδιών ΑΠ των Κέντρων 
Υπηρεσιών Πελατών και των Εταιρικών Πελατών των Υποτομέων τους.  
 
Τα κλειδιά ΑΠ παράγονται σε Τελετές Παραγωγής Κλειδιών (Κey Ceremonies). Όλες οι Τελετές 
Παραγωγής Κλειδιών συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στις 
καταγεγραμμένες εμπιστευτικές πολιτικές ασφαλείας του STN.  
 

6.1.2 Παράδοση Ιδιωτικού Κλειδιού σε Συνδρομητή 
 
Τα ιδιωτικά κλειδιά των Συνδρομητών τελικών χρηστών παράγονται κατά κανόνα από τους ίδιους τους 
Συνδρομητές τελικούς χρήστες. Επομένως, δεν είναι απαραίτητη η παράδοση των ιδιωτικών κλειδιών 
στους Συνδρομητές. Ιδιωτικά κλειδιά θα παραδίδονται σε Συνδρομητές τελικούς χρήστες μόνο όταν: 

 Οι Αιτήσεις για τα Πιστοποιητικά τους έχουν εγκριθεί από Εταιρικό Πελάτη που χρησιμοποιεί 
Υπηρεσίες Διαχείρισης Κλειδιού Managed PKI, 

 Τα ζεύγη κλειδιών τους προδημιουργούνται σε συσκευές εξοπλισμού, οι οποίες διανέμονται 
στους Αιτούντες Πιστοποιητικό σε σχέση με τη διαδικασία εγγραφής. 

 
Οι Εταιρικοί Πελάτες που χρησιμοποιούν Υπηρεσίες Διαχείρισης Κλειδιού Managed PKI (ή αντίστοιχες 
υπηρεσίες εγκεκριμένες από την Symantec), θα χρησιμοποιούν το λογισμικό Managed PKI Key 
Manager (ή αντίστοιχο λογισμικό εγκεκριμένο από την Symantec) και Αξιόπιστα Συστήματα για την 
παράδοση των ιδιωτικών κλειδιών στους Συνδρομητές, διασφαλίζοντας την παράδοση αυτή μέσω 
ενός πακέτου PKCS#12 ή άλλου ισοδύναμου μέσου (π.χ. μέσω κρυπτογράφησης) προκειμένου να 
αποτραπεί ο κίνδυνος απώλειας, αποκάλυψης, τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των 
συγκεκριμένων ιδιωτικών κλειδιών. Στις περιπτώσεις ζευγών κλειδιών που προδημιουργούνται σε 
συσκευές εξοπλισμού, τα νομικά πρόσωπα τα οποία διανέμουν τις συσκευές αυτές θα καταβάλλουν 
κάθε εύλογη προσπάθεια να παρέχουν τα απαραίτητα φυσικά μέτρα ασφαλείας ώστε να αποτρέπεται 
ο κίνδυνος απώλειας, αποκάλυψης, τροποποίησης ή μη-εξουσιοδοτημένης χρήσης των ιδιωτικών 
κλειδιών όσο αυτά βρίσκονται στην κατοχή τους. 
 

6.1.3 Παράδοση Δημόσιου Κλειδιού στον Εκδότη του Πιστοποιητικού 
 
Κατά τη μεταφορά ενός δημόσιου κλειδιού στην εκδότρια ΑΠ προς πιστοποίηση, η παράδοση θα 
πραγματοποιείται μέσω ενός μηχανισμού ο οποίος θα διασφαλίζει ότι το δημόσιο κλειδί δεν 
τροποποιήθηκε κατά τη μεταφορά και ότι ο Αιτών το Πιστοποιητικό κατέχει το ιδιωτικό κλειδί που 
αντιστοιχεί στο μεταφερόμενο δημόσιο κλειδί. Ο αποδεκτός μηχανισμός παράδοσης δημόσιου 
κλειδιού εντός του STN είναι μέσω ενός πακέτου Αιτήματος Υπογραφής Πιστοποιητικού (ΑΥΠ / CSR), 
PKCS # 10 ή αντίστοιχης μεθόδου η οποία θα διασφαλίζει ότι: 

 Το δημόσιο κλειδί δεν τροποποιήθηκε κατά τη μεταφορά και 

 Ο Αιτών το Πιστοποιητικό κατέχει το ιδιωτικό κλειδί που αντιστοιχεί στο μεταφερόμενο 
δημόσιο κλειδί. 

 
Τα Κέντρα Επεξεργασίας όπου πραγματοποιούνται Τελετές Παραγωγής Κλειδιών (Κey Generation 
Ceremonies) μεταφέρουν το δημόσιο κλειδί από την κρυπτογραφική μονάδα όπου δημιουργήθηκε 
στην κρυπτογραφική μονάδα της ανώτερης ΑΠ (στην περίπτωση των ΠΑΠ, η κρυπτογραφική μονάδα 
είναι η ίδια) μέσω ενός Αιτήματος Υπογραφής Πιστοποιητικού PKCS # 10. 
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6.1.4 Παράδοση Δημόσιου Κλειδιού ΑΠ σε Τρίτους Συμβαλλόμενους 
 
Τα δημόσια κλειδιά των ΠΑΠ εμπεριέχονται σε Πιστοποιητικά βάσης τα οποία είναι ήδη 
ενσωματωμένα σε μεγάλο αριθμό δημοφιλών εφαρμογών λογισμικού, καθιστώντας έτσι περιττή

13
 την 

ύπαρξη ειδικών μηχανισμών διανομής για τα κλειδιά βάσης. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι 
Τρίτοι Συμβαλλόμενοι οι οποίοι χρησιμοποιούν πρωτόκολλο S/MIME λαμβάνουν αυτόματα, εκτός από 
το Πιστοποιητικό Συνδρομητή και τα Πιστοποιητικά (και συνεπώς τα δημόσια κλειδιά) όλων των 
υφιστάμενων ΑΠ της συγκεκριμένης ΠΑΠ.   
 

6.1.5 Μέγεθος Κλειδιού 
 
Το μέγεθος των ζευγών κλειδιών θα είναι επαρκές, ούτως ώστε να αποτρέπει τον προσδιορισμό του 
ιδιωτικού κλειδιού του ζεύγους κλειδιών με χρήση κρυπτανάλυσης σε περίοδο κατά την οποία 
αναμένεται να χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο ζεύγος κλειδιών. Το Πρότυπο του STN σχετικά με το 
ελάχιστο μέγεθος κλειδιού προβλέπει τη χρήση ζευγών κλειδιών ισχύος ίσης με 2048 bit RSA για τις 
ΠΑΠ και τις ΑΠ

14
. 

 
Η Symantec εκδίδει  ελάχιστο μέγεθος κλειδιού ισχύος ίσης με 2048 bit RSA όσον αφορά τα ζεύγη 
κλειδιών πιστοποιητικών των ΑΕ και των τελικών οντοτήτων.  
 
Η Symantec συνιστά τη χρήση ελάχιστου μεγέθους κλειδιού ισχύος ίσης με 256 bit ECC όσον αφορά 
τα ζεύγη κλειδιών πιστοποιητικών των ΠΑΠ, ΑΠ, ΑΕ κα των τελικών οντοτήτων. 
 
Το STN πρότυπο χρησιμοποιεί είτε SHA-1 είτε SHA-2 αλγόριθμο κατακερματισμού (hash) για τις 
ψηφιακές υπογραφές. 
 

6.1.6 Παραγωγή Παραμέτρων Δημόσιου Κλειδιού και Έλεγχος Ποιότητας 
 
Οι Συμμετέχοντες στο STN, οι οποίοι χρησιμοποιούν Πρότυπο Ψηφιακής Υπογραφής, θα παράγουν 
τις απαιτούμενες Παραμέτρους Κλειδιού σύμφωνα με το πρότυπο FIPS 186-2 ή αντίστοιχο πρότυπο 
εγκεκριμένο από την PMA. Όταν οι Συμμετέχοντες στο STN χρησιμοποιούν το Πρότυπο Ψηφιακής 
Υπογραφής, η ποιότητα των παραγόμενων Παραμέτρων Κλειδιού θα πιστοποιείται σύμφωνα με το 
πρότυπο FIPS 186-2 ή αντίστοιχο πρότυπο εγκεκριμένο από την PMA. 
 

6.1.7 Σκοποί της Χρήσης Κλειδιού Πιστοποιητικού (για Πεδίο Χρήσης Κλειδιού 
X.509 v3) 
 
Ανατρέξτε στην Παράγραφο 7.1.2.1. 
 

6.2 Προστασία Ιδιωτικού Κλειδιού και Μέτρα Μηχανικού Ελέγχου της 
Κρυπτογραφικής Μονάδας 
 
 

6.2.1 Πρότυπα και Μέτρα Ελέγχου Κρυπτογραφικής Μονάδας 
 

Τα ιδιωτικά κλειδιά εντός του STN θα προστατεύονται με χρήση ενός Αξιόπιστου Συστήματος και οι 
κάτοχοι ιδιωτικών κλειδιών θα λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για την αποτροπή του 
κινδύνου απώλειας, αποκάλυψης, τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των ιδιωτικών τους 
κλειδιών σύμφωνα με την παρούσα ΠΠ, τις συμβατικές υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις που 
περιλαμβάνονται στις καταγεγραμμένες εμπιστευτικές πολιτικές ασφαλείας του STN. Οι Συνδρομητές 
τελικοί χρήστες έχουν τη δυνατότητα να προστατεύσουν τα ιδιωτικά κλειδιά τους με χρήση μιας 
έξυπνης κάρτας ή άλλης συσκευής εξοπλισμού. Η Symantec και οι εταιρικοί πελάτες ΑΕ θα 
προστατεύουν τα τμήματα των ιδιωτικών κλειδιών στους εξυπηρετητές χρησιμοποιώντας ένα 
Αξιόπιστο Σύστημα. 
 

 

                                            
13

 Η ΠΑΠ Τάξης 1 της Symantec, που χρησιμοποιείται για την υποστήριξη μη-ομοσπονδιακών SSP συνήθως δεν 

διανέμεται και είναι διαθέσιμη μόνο σε πελάτες μη-ομοσπονδιακών SSP της Symantec. 
14

 Η Symantec θα διατηρήσει παλαιότερες Αξιόπιστες ΑΠ Ρίζας (Trusted Root) με ζεύγος κλειδιών ίσο με 1024 bit 

RSA για να υποστηρίξει παλαιότερες πλατφόρμες πελατών έκδοσης 1024 bit RSA πιστοποιητικών για τελικούς 
χρήστες για περιορισμένο χρονικό διάστημα. 
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Τα Κέντρα Επεξεργασίας θα διενεργούν όλες τις κρυπτογραφικές λειτουργίες ΑΠ χρησιμοποιώντας 
κρυπτογραφικές μονάδες που ανταποκρίνονται τουλάχιστον στο πρότυπο FIPS 140-1 Επίπεδο 3. Τα 
Κέντρα Υπηρεσιών θα διενεργούν όλες τις κρυπτογραφικές λειτουργίες ΑΕ χρησιμοποιώντας 
κρυπτογραφικές μονάδες που ανταποκρίνονται τουλάχιστον στο πρότυπο FIPS 140-1 Επίπεδο 2. Η 
Symantec συνιστά οι εταιρικοί Πελάτες ΑΕ να διενεργούν όλες τις κρυπτογραφικές λειτουργίες 
Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης των ΑΕ χρησιμοποιώντας κρυπτογραφικές μονάδες που 
ανταποκρίνονται τουλάχιστον στο πρότυπο FIPS 140-1 Επίπεδο 2. Οι απαιτήσεις αξιολογήσεων που 
περιλαμβάνονται στην παρούσα παράγραφο υπόκεινται σε υψηλότερες απαιτήσεις αξιολόγησης που 
τυχόν προβλέπονται από την εφαρμοστέα νομοθεσία. 
 
 

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

Ο έλεγχος από πολλαπλά πρόσωπα αποσκοπεί στην προστασία των δεδομένων ενεργοποίησης που 
απαιτούνται για την ενεργοποίηση των ιδιωτικών κλειδιών ΑΠ, τα οποία φυλάσσονται στα Κέντρα 
Επεξεργασίας σύμφωνα με τα πρότυπα που περιλαμβάνονται στις καταγεγραμμένες εμπιστευτικές 
πολιτικές ασφαλείας του STN. Τα Κέντρα Επεξεργασίας χρησιμοποιούν τον "Διαχωρισμό απόρρητων 
Μεριδίων" μέσω του οποίου διαχωρίζουν τα ιδιωτικά κλειδιά ή τα δεδομένα ενεργοποίησης που είναι 
απαραίτητα για τη λειτουργία ενός ιδιωτικού κλειδιού σε ξεχωριστά μέρη, τα οποία καλούνται 
"Απόρρητα Μερίδια" και τα οποία τηρούνται από πρόσωπα που ονομάζονται "Τηρητές Μεριδίων". Για 
τη λειτουργία ενός ιδιωτικού κλειδιού θα απαιτείται ένας οριακός αριθμός Απόρρητων Μεριδίων (m) εκ 
του συνολικού αριθμού των Απόρρητων Μεριδίων (n). 
 

Η χρήση του Διαχωρισμού Απόρρητων Μεριδίων από τα Κέντρα Επεξεργασίας αποσκοπεί στην 
προστασία των δεδομένων ενεργοποίησης που απαιτούνται για την ενεργοποίηση των δικών τους 
ιδιωτικών κλειδιών, καθώς και των ιδιωτικών κλειδιών άλλων ΑΠ εντός του αντίστοιχου Υποτομέα τους 
σύμφωνα με τα πρότυπα που περιλαμβάνονται στις καταγεγραμμένες εμπιστευτικές πολιτικές 
ασφαλείας του STN. Η χρήση του Διαχωρισμού Απόρρητων Μεριδίων από τα Κέντρα Επεξεργασίας 
αποσκοπεί επίσης στην προστασία των δεδομένων ενεργοποίησης που απαιτούνται για την 
ενεργοποίηση των ιδιωτικών κλειδιών που βρίσκονται στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις αποκατάστασης 
καταστροφών. 
 

Ο οριακός αριθμός μεριδίων που απαιτείται για την υπογραφή μίας ΑΠ είναι 3. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι ο αριθμός των μεριδίων που διανέμονται για τις Ασφαλείς Κρυπτογραφικές Μονάδες 
αποκατάστασης καταστροφών μπορεί να είναι μικρότερος από τον αριθμό των μεριδίων που 
διανέμονται για τις Ασφαλείς Κρυπτογραφικές Μονάδες λειτουργίας, παρ' όλο που ο οριακός αριθμός 
απαιτούμενων μεριδίων παραμένει ο ίδιος. 
 
 

6.2.3 Παρακαταθήκη Ιδιωτικού Κλειδιού 
 

Τα ιδιωτικά κλειδιά των ΑΠ δεν παρακατατίθενται. Η παρακαταθήκη ιδιωτικών κλειδιών Συνδρομητών 
τελικών χρηστών εξηγείται αναλυτικότερα στην Παράγραφο 4.12. 
 
 

6.2.4 Παραγωγή Εφεδρικού Αντιγράφου Ιδιωτικού Κλειδιού 
 

Οι ΑΠ θα παράγουν εφεδρικά αντίγραφα των ιδιωτικών κλειδιών τους προκειμένου να είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσουν τυχόν καταστροφές και δυσλειτουργίες εξοπλισμού σύμφωνα με τα πρότυπα που 
περιλαμβάνονται στις καταγεγραμμένες εμπιστευτικές πολιτικές ασφαλείας του STN. Τα Κέντρα 
Επεξεργασίας θα παράγουν επίσης εφεδρικά αντίγραφα των ιδιωτικών κλειδιών των ΑΠ εντός των 
Υποτομέων τους. Η παραγωγή εφεδρικών κλειδιών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εν λόγω 
καταγεγραμμένες πολιτικές. Η παραγωγή εφεδρικών κλειδιών θα πραγματοποιείται μέσω της 
αντιγραφής των εν λόγω ιδιωτικών κλειδιών και της εισαγωγής τους σε εφεδρικές κρυπτογραφικές 
μονάδες σύμφωνα με τις Παραγράφους 6.2.6 και 6.2.7. 
 

Τα ιδιωτικά κλειδιά για τα οποία έχουν δημιουργηθεί εφεδρικά αντίγραφα θα πρέπει να 
προστατεύονται από αυθαίρετη τροποποίηση ή αποκάλυψη με φυσικές ή κρυπτογραφικές μεθόδους. 
Τα εφεδρικά αντίγραφα προστατεύονται σε βαθμό φυσικής και κρυπτογραφικής προστασίας 
αντίστοιχο ή ανώτερο εκείνου των κρυπτογραφικών μονάδων εντός των εγκαταστάσεων της ΑΠ, π.χ. 
σε ένα χώρο αποκατάστασης καταστροφών ή σε άλλες ασφαλείς εγκαταστάσεις εκτός του κύριου 
χώρου, όπως σε ένα χρηματοκιβώτιο τράπεζας.     
 

Τα εφεδρικά αντίγραφα των ιδιωτικών κλειδιών Συνδρομητών τελικών χρηστών που χρησιμοποιούν 
την υπηρεσία Managed PKI Key Manager διέπονται από τα προβλεπόμενα στην Παράγραφο 4.12. Η 
Symantec συνιστά στους Εταιρικούς Πελάτες, οι οποίοι διαθέτουν κάρτες εξοπλισμού 
Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης και στους Συνδρομητές τελικούς χρήστες Τάξης 3, οι οποίοι δεν 
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χρησιμοποιούν την υπηρεσία Managed PKI Key Manager, να παράγουν εφεδρικά αντίγραφα των 
ιδιωτικών κλειδιών τους και να τα προστατεύουν από αυθαίρετη τροποποίηση ή αποκάλυψη με 
φυσικές ή κρυπτογραφικές μεθόδους. 
 
 

6.2.5 Αρχειοθέτηση Ιδιωτικών Κλειδιών 
 

Κατά τη λήξη ενός Πιστοποιητικού ΑΠ της Symantec, το ζεύγος κλειδιών που αντιστοιχεί στο 
πιστοποιητικό αυτό θα φυλάσσεται με ασφάλεια για χρονική περίοδο τουλάχιστον 5 ετών με χρήση 
κρυπτογραφικών μονάδων εξοπλισμού οι οποίες πληρούν τις προδιαγραφές του παρόντος ΚΠ. Αυτά 
τα ζεύγη κλειδιών ΑΠ δεν θα χρησιμοποιούνται για λόγους υπογραφής μετά την ημερομηνία λήξης 
τους, εκτός εάν το Πιστοποιητικό της ΑΠ έχει ανανεωθεί σύμφωνα με τους όρους του παρόντα ΚΠ.  
 
 

6.2.6 Μεταφορά Ιδιωτικού Κλειδιού Προς ή Από Κρυπτογραφική Μονάδα 
 

Η καταχώρηση ενός ιδιωτικού κλειδιού σε μία κρυπτογραφική μονάδα θα πραγματοποιείται με χρήση 
μηχανισμών για την αποτροπή απώλειας, κλοπής, τροποποίησης μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης 
ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του ιδιωτικού κλειδιού. 
 

Τα Κέντρα Επεξεργασίας, τα οποία παράγουν ιδιωτικά κλειδιά ΑΠ και ΑΕ σε μία κρυπτογραφική 
μονάδα εξοπλισμού και τα μεταφέρουν σε μία άλλη, θα μεταφέρουν με ασφάλεια αυτά τα ιδιωτικά 
κλειδιά στη δεύτερη κρυπτογραφική μονάδα, ούτως ώστε να αποτρέψουν τον κίνδυνο απώλειας, 
κλοπής, τροποποίησης, μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης τους. Οι 
μεταφορές αυτές θα περιορίζονται στη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των ιδιωτικών κλειδιών σε 
συσκευές εξοπλισμού σύμφωνα με τα πρότυπα που περιλαμβάνονται στις καταγεγραμμένες 
εμπιστευτικές πολιτικές ασφαλείας του STN. Τα ιδιωτικά κλειδιά θα είναι κρυπτογραφημένα κατά τη 
μεταφορά. 
 

Οι Συμμετέχοντες στο STN οι οποίοι προ-δημιουργούν ιδιωτικά κλειδιά και τα μεταφέρουν σε 
συσκευές εξοπλισμού, μεταφέρουν για παράδειγμα τα παραγόμενα ιδιωτικά κλειδιά Συνδρομητών 
τελικών χρηστών σε μία έξυπνη κάρτα, θα μεταφέρουν με ασφάλεια αυτά τα ιδιωτικά κλειδιά στη 
συσκευή εξοπλισμού, ούτως ώστε να αποτρέψουν τον κίνδυνο απώλειας, κλοπής, τροποποίησης, μη 
εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης τους. 
 
 

6.2.7 Αποθήκευση Ιδιωτικού Κλειδιού σε Κρυπτογραφική Μονάδα 
 

Τα ιδιωτικά κλειδιά ΑΠ ή ΑΕ, τα οποία φυλάσσονται σε κρυπτογραφικές μονάδες εξοπλισμού, θα 
αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη μορφή. 
 
 

6.2.8 Μέθοδος Ενεργοποίησης Ιδιωτικού Κλειδιού 
 

Όλοι οι Συμμετέχοντες στο STN θα προστατεύουν τα δεδομένα ενεργοποίησης των ιδιωτικών τους 
κλειδιών έναντι απώλειας, κλοπής, τροποποίησης, μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή μη 
εξουσιοδοτημένης χρήσης. 
 
6.2.8.1 Πιστοποιητικά Τάξης 1 
 
Το Πρότυπο του STN για την προστασία ιδιωτικών κλειδιών Τάξης 1 αφορά τη λήψη εύλογων μέτρων 
από τον Συνδρομητή για τη φυσική προστασία του σταθμού εργασίας του ώστε να αποτραπεί η χρήση 
του καθώς και του αντίστοιχου ιδιωτικού του κλειδιού χωρίς την έγκριση του Επιπλέον, η Symantec 
συστήνει στους Συνδρομητές τη χρήση συνθηματικού πρόσβασης (password) σύμφωνα με την 
Παράγραφο 6.4.1 ή άλλου ισοδύναμου μέτρου ασφαλείας για την εξακρίβωση της ταυτότητας τους 
πριν από την ενεργοποίηση των ιδιωτικών τους κλειδιών, η οποία περιλαμβάνει, για παράδειγμα, 
συνθηματικό πρόσβασης για τη λειτουργία του ιδιωτικού κλειδιού, συνθηματικό πρόσβασης για την 
εκκίνηση των Windows™ ή την προστασία της οθόνης, ή συνθηματικό πρόσβασης κατά τη σύνδεση 
(logon) σε δίκτυο. 
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6.2.8.2    Πιστοποιητικά Τάξης 2 
 
Τα Κριτήρια του STN για την προστασία Ιδιωτικών Κλειδιών Τάξης 2 απαιτούν από τους Συνδρομητές: 

 Τη χρήση συνθηματικού πρόσβασης σύμφωνα με την Παράγραφο 6.4.1 ή άλλου ισοδύναμου 
μέτρου ασφαλείας για την εξακρίβωση της ταυτότητας του Συνδρομητή πριν από την 
ενεργοποίηση του ιδιωτικού του κλειδιού, που περιλαμβάνει, για παράδειγμα, συνθηματικό 
πρόσβασης για τη λειτουργία του ιδιωτικού κλειδιού, συνθηματικό πρόσβασης για την 
εκκίνηση των Windows ή την προστασία της οθόνης καθώς και 

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

 
Κατά την απενεργοποίησή τους, τα ιδιωτικά κλειδιά θα τηρούνται μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή. 
 
 
6.2.8.3 Πιστοποιητικά Τάξης 3 Εκτός των Πιστοποιητικών Διαχειριστή 
 
Τα Κριτήρια του STN για την προστασία Ιδιωτικών Κλειδιών Τάξης 3 (εκτός αυτών των Διαχειριστών) 
απαιτούν από τους Συνδρομητές: 

 Τη χρήση έξυπνης κάρτας, βιομετρικής συσκευής πρόσβασης ή άλλου ισοδύναμου μέτρου 
ασφαλείας για την εξακρίβωση της ταυτότητας του Συνδρομητή πριν από την ενεργοποίηση 
του ιδιωτικού κλειδιού, καθώς και 

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

 
Συνιστάται η χρήση συνθηματικού πρόσβασης σε συνδυασμό με την έξυπνη κάρτα ή τη βιομετρική 
συσκευή πρόσβασης, σύμφωνα με την Παράγραφο 6.4.1. Κατά την απενεργοποίησή τους, τα ιδιωτικά 
κλειδιά θα τηρούνται μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή. 
 
 
6.2.8.4 Ιδιωτικά Κλειδιά του Διαχειριστή (Τάξης 3) 
 
Τα Κριτήρια του STN για την προστασία των ιδιωτικών κλειδιών Διαχειριστών απαιτούν: 

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

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

 
Η Symantec συστήνει στους Διαχειριστές τη χρήση έξυπνης κάρτας ή βιομετρικής συσκευής 
πρόσβασης ή άλλου ισοδύναμου μέτρου ασφαλείας, σε συνδυασμό με τη χρήση συνθηματικού 
πρόσβασης, σύμφωνα με την Παράγραφο 6.4.1 για την εξακρίβωση της ταυτότητας του Διαχειριστή 
πριν από την ενεργοποίηση του ιδιωτικού κλειδιού. 
 
Κατά την απενεργοποίησή τους, τα ιδιωτικά κλειδιά θα τηρούνται μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή. 
 
 
6.2.8.5 Εταιρείες ΑΕ που χρησιμοποιούν Κρυπτογραφική Μονάδα (με Αυτοματοποιημένη 
Διαχείριση (Automated Administration) ή με Υπηρεσία Managed PKI Key Manager) 
 
Τα Κριτήρια του STN για την προστασία ιδιωτικών κλειδιών για τους Διαχειριστές που χρησιμοποιούν 
τέτοιες κρυπτογραφικές μονάδες απαιτούν: 

 Τη χρήση της κρυπτογραφικής μονάδας σε συνδυασμό με ένα συνθηματικό πρόσβασης 
σύμφωνα με την Παράγραφο 6.4.1, για την εξακρίβωση της ταυτότητας του Διαχειριστή πριν 
από την ενεργοποίηση του ιδιωτικού κλειδιού, καθώς και 
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 Τη λήψη εύλογων μέτρων για τη φυσική προστασία του σταθμού εργασίας που φιλοξενεί τη 
συσκευή ανάγνωσης της κρυπτογραφικής μονάδας, ώστε να αποτραπεί η χρήση του και η 
χρήση του ιδιωτικού κλειδιού που αντιστοιχεί στην κρυπτογραφική μονάδα χωρίς την έγκριση 
του Διαχειριστή. 
 

 
6.2.8.6 Ιδιωτικά Κλειδιά που Τηρούνται από τα Κέντρα Επεξεργασίας (Τάξεις 1-3) 
 
Τα ιδιωτικά κλειδιά των ΑΠ που βρίσκονται δικτυακά (online) θα ενεργοποιούνται από έναν αριθμό 
Τηρητών Μεριδίων (Shareholders) όπως ορίζεται στην Παράγραφο 6.2.2, οι οποίοι διαθέτουν τα 
δεδομένα ενεργοποίησής τους (αποθηκευμένα σε ασφαλή μέσα). Μόλις το ιδιωτικό κλειδί 
ενεργοποιηθεί, μπορεί να παραμείνει ενεργό για απεριόριστο χρονικό διάστημα μέχρι τη στιγμή που η 
ΑΠ θα τεθεί εκτός δικτύου. Ομοίως, για την ενεργοποίηση του ιδιωτικού κλειδιού μιας ΑΠ η οποία 
βρίσκεται εκτός δικτύου (offline), απαιτείται ένας αριθμός Τηρητών Μεριδίων (Shareholders), οι οποίοι 
διαθέτουν τα δεδομένα ενεργοποίησής του. Στην περίπτωση αυτή, το ιδιωτικό κλειδί ενεργοποιείται για 
μία μόνο φορά. 
 

6.2.9 Μέθοδος Απενεργοποίησης Ιδιωτικού Κλειδιού 
 
Οι Συνδρομητές τελικοί χρήστες Τάξης 3 υποχρεούνται να προστατεύουν τα ιδιωτικά κλειδιά τους. Η 
υποχρέωση αυτή εκτείνεται και στην προστασία του ιδιωτικού κλειδιού μετά την εκτέλεση εφαρμογών 
ιδιωτικού κλειδιού. Τα ιδιωτικά κλειδιά μπορούν να απενεργοποιηθούν μετά από κάθε εφαρμογή, με 
την αποσύνδεση του συστήματος ή με την αφαίρεση της έξυπνης κάρτας από τη συσκευή ανάγνωσης, 
ανάλογα με το μηχανισμό ταυτοποίησης που χρησιμοποιείται από το χρήστη. 
 
Όταν μια ΑΠ που βρίσκεται δικτυακά (online) τεθεί εκτός δικτύου από ένα Κέντρο Επεξεργασίας, το 
προσωπικό του Κέντρου Επεξεργασίας θα αφαιρεί την κάρτα που περιέχει το ιδιωτικό κλειδί της 
συγκεκριμένης ΑΠ από τη συσκευή ανάγνωσης, προκειμένου να το απενεργοποιήσει. Ως προς τα 
ιδιωτικά κλειδιά των ΑΠ που βρίσκονται εκτός δικτύου (offline), μετά την ολοκλήρωση της Τελετής 
Παραγωγής Κλειδιών, στην οποία τα εν λόγω ιδιωτικά κλειδιά χρησιμοποιούνται για λειτουργίες 
ιδιωτικού κλειδιού, το προσωπικό του Κέντρου Επεξεργασίας θα αφαιρεί την κάρτα που περιέχει το 
ιδιωτικό κλειδί της συγκεκριμένης ΑΠ από τη συσκευή ανάγνωσης προκειμένου να τα 
απενεργοποιήσει. Μετά την αφαίρεσή τους από τη συσκευή ανάγνωσης, οι κάρτες θα προστατεύονται 
σύμφωνα με τον Security and Audit Requirements Guide (Οδηγό Προδιαγραφών Ασφάλειας και 
Ελέγχου).  
 

6.2.10 Μέθοδος Καταστροφής Ιδιωτικού Κλειδιού 
 
Όταν είναι απαραίτητο, τα ιδιωτικά κλειδιά ΑΠ καταστρέφονται με τρόπο που λογικά να εξασφαλίζει ότι 
δεν θα παραμείνουν μέρη του κλειδιού αυτού τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην 
ανασύνθεση του. Το προσωπικό του Κέντρου Επεξεργασίας θέτει εκτός λειτουργίας το ιδιωτικό κλειδί 
της ΑΠ, διαγράφοντάς το με χρήση της λειτουργικότητας της κάρτας η οποία περιέχει το ιδιωτικό κλειδί 
της εν λόγω ΑΠ προκειμένου να αποτρέψει το ενδεχόμενο ανάκτησής του μετά τη διαγραφή, χωρίς 
αυτό να επηρεάζει τα ιδιωτικά κλειδιά άλλων ΑΠ που περιέχονται στην ίδια κάρτα. Η διαδικασία αυτή 
θα πραγματοποιείται ενώπιον μαρτύρων σύμφωνα με τα πρότυπα που περιλαμβάνονται στις 
καταγεγραμμένες εμπιστευτικές πολιτικές ασφαλείας του STN. 
 

6.2.11 Αξιολόγηση Ασφαλείας Κρυπτογραφικής Μονάδας 
 
Βλέπε Παράγραφο 6.2.1. 

 
 
6.3 Άλλα Θέματα Διαχείρισης του Ζεύγους Κλειδιών 
 
 
 

6.3.1 Αρχειοθέτηση Δημόσιου Κλειδιού 
 

Οι ΑΠ θα αρχειοθετούν τα δημόσια κλειδιά τους, καθώς και τα δημόσια κλειδιά όλων των ΑΠ εντός των 
Υποτομέων τους, σύμφωνα με την Παράγραφο 5.5. 
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6.3.2 Λειτουργικές Περίοδοι Πιστοποιητικών και Περίοδος Χρήσης Ζεύγους 
Κλειδιών 
 

Η Λειτουργική Περίοδος των Πιστοποιητικών θα καθορίζεται σύμφωνα με τα χρονικά πλαίσια που 
παρατίθενται στον Πίνακα 4 που ακολουθεί

15
. Η περίοδος ισχύος των Πιστοποιητικών Συνδρομητών 

τελικών χρηστών που αποτελούν ανανεώσεις υφιστάμενων πιστοποιητικών συνδρομητών μπορεί να 
είναι μεγαλύτερη (έως και 3 μήνες).  
 

Η περίοδος χρήσης για τα ζεύγη κλειδιών Συνδρομητών τελικών χρηστών συμπίπτει με τη Λειτουργική 
Περίοδο των Πιστοποιητικών τους, εκτός του ότι τα ιδιωτικά κλειδιά μπορούν να συνεχίσουν να 
χρησιμοποιούνται μετά τη λήξη της Λειτουργικής Περιόδου για σκοπούς κρυπτογράφησης και 
επαλήθευσης της ηλεκτρονικής υπογραφής. Η Λειτουργική Περίοδος ενός Πιστοποιητικού 
ολοκληρώνεται με τη λήξη ή την ανάκλησή του. Καμία ΑΠ δεν θα εκδίδει Πιστοποιητικά εάν η 
Λειτουργική Περίοδός τους παρατείνεται πέραν της περιόδου χρήσης του ζεύγους κλειδιών της 
συγκεκριμένης ΑΠ.  
 
Συνεπώς, η περίοδος χρήσης του ζεύγους κλειδιών ΑΠ είναι υποχρεωτικά μικρότερη από τη 
λειτουργική περίοδο του πιστοποιητικού ΑΠ. Ειδικότερα, η περίοδος χρήσης ισούται με τη Λειτουργική 
Περίοδο του Πιστοποιητικού της ΑΠ μείον τη Λειτουργική Περίοδο των Πιστοποιητικών που εκδίδει η 
συγκεκριμένη ΑΠ. Κατά τη λήξη της περιόδου χρήσης για έναν Συνδρομητή ή ένα ζεύγος κλειδιών ΑΠ, 
ο Συνδρομητής ή η ΑΠ θα παύουν να χρησιμοποιούν το ζεύγος κλειδιών τους, εκτός από τις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η ΑΠ θα πρέπει να υπογράφει πληροφορίες ανάκλησης μέχρι τη λήξη της 
Λειτουργικής Περιόδου του τελευταίου Πιστοποιητικού που εξέδωσε.  
 
 
 

Πιστοποιητικό που Εκδόθηκε Από: Περίοδος Ισχύος 

ΠΑΠ αυτοϋπογραφόμενο (1024 bit RSA) Μέχρι 30 έτη 

ΠΑΠ αυτοϋπογραφόμενο (2048 bit RSA) Μέχρι 50 έτη 

ΠΑΠ αυτοϋπογραφόμενο (256 bit ECC) Μέχρι 30 έτη 

ΠΑΠ αυτοϋπογραφόμενο (384 bit ECC) Μέχρι 30 έτη 

ΠΑΠ σε ενδιάμεσες ΑΠ εκτός δικτύου (offline)  Συνήθως 10 έτη, αλλά έως 15 έτη κατόπιν ανανέωσης  

ΠΑΠ σε ΑΠ εντός δικτύου (online)   Συνήθως 5 έτη, αλλά έως 10 έτη κατόπιν ανανέωσης  

Ενδιάμεσες ΑΠ εκτός δικτύου (offline) σε ΑΠ 
εντός δικτύου (online)  

Συνήθως 5 έτη, αλλά έως 10 έτη κατόπιν ανανέωσης 
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ΑΠ εντός δικτύου (online) σε Συνδρομητή 
Τελικό Χρήστη Φυσικό Πρόσωπο    

Υπό κανονικές συνθήκες μέχρι 2 έτη, αλλά μέχρι και 6 έτη
17

 
υπό τους όρους που περιγράφονται παρακάτω χωρίς τη 
δυνατότητα ανανέωσης ή επαναδημιουργίας κλειδιών. 
Μετά την πάροδο 6 ετών απαιτείται νέα εγγραφή. 

ΑΠ εντός δικτύου (online) σε Εταιρικούς 
Συνδρομητές Τελικές Οντότητες 

Υπό κανονικές συνθήκες μέχρι 3 έτη
18  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίοδος ισχύος των πιστοποιητικών SSL 
μπορεί να φθάνει μέχρι και τα 6 έτη. Κατ΄ ελάχιστο, το 
Διακριτικό Όνομα για τα Πιστοποιητικά SSL διάρκειας  
περισσότερο από 3 έτη  επαληθεύεται εκ νέου τρία χρόνια 
μετά από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού. 

Πίνακας 4 – Λειτουργικές Περίοδοι Πιστοποιητικών 
 

                                            
15

 Μεμονωμένες εξαιρέσεις για περίοδο ισχύος των Πιστοποιητικών πέραν των ορίων που παρατίθενται στην 

Παράγραφο 6.3.2 θα πρέπει να εγκρίνονται από την Symantec και θα περιορίζονται για πιστοποιητικά που 
χρησιμοποιούν ισχυρότερους αλγορίθμους κρυπτογράφησης ή μεγαλύτερα μήκη κλειδιών π.χ. αλγορίθμους 
SHA2 ή ECC και/ή κλειδιά 4096 bit ή μεγαλύτερα. Για την έγκριση ίσως χρειαστεί να επιβληθούν επιπλέον 
απαιτήσεις σχετικά με την προστασία του ιδιωτικού κλειδιού, όπως δημιουργία και αποθήκευση σε συσκευές 
εξοπλισμού. 
16

Εάν χρησιμοποιούνται πιστοποιητικά συνδρομητή τελικού χρήστη  εξαετούς διάρκειας ισχύος, η λειτουργική 
περίοδος του πιστοποιητικού ΑΠ εντός δικτύου (online) θα πρέπει να είναι 10 έτη χωρίς δυνατότητα ανανέωσης. 
Μετά την πάροδο 5 ετών θα απαιτείται Επαναδημιουργία Κλειδιών  ΑΠ. 
17

Εάν χρησιμοποιούνται πιστοποιητικά συνδρομητή τελικού χρήστη  εξαετούς διάρκειας ισχύος, η λειτουργική 
περίοδος του πιστοποιητικού ΑΠ εντός δικτύου (online) θα πρέπει να είναι 10 έτη χωρίς δυνατότητα ανανέωσης. 

Μετά την πάροδο 5 ετών θα απαιτείται Επαναδημιουργία Κλειδιών ΑΠ. 
18

Τα πιστοποιητικά εταιρικών συνδρομητών τελικών οντοτήτων τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την 

υποστήριξη τμήματος του STN μπορούν να χρησιμοποιούνται με εξαετή περίοδο ισχύος η οποία μπορεί να 
φθάσει μέχρι και τα 10 έτη κατόπιν ανανέωσης.  
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Εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά στην παρούσα παράγραφο, οι Συμμετέχοντες στο STN θα παύουν 
να χρησιμοποιούν το ζεύγος κλειδιών τους μετά τη λήξη της περιόδου χρήσης του. 
 
Πιστοποιητικά που εκδίδονται από ΑΠ προς Συνδρομητές τελικούς χρήστες φυσικά πρόσωπα μπορεί 
να διαθέτουν Λειτουργικές Περιόδους μεγαλύτερες από δύο έτη, και μέχρι έξι έτη, εφόσον 
εκπληρώνονται οι ακόλουθες απαιτήσεις: 

 Προστασία του ζεύγους κλειδιών του Συνδρομητή  σε σχέση με το λειτουργικό 
περιβάλλον για τα Εταιρικά Πιστοποιητικά, σε συνεργασία με την ενισχυμένη προστασία του 
κέντρου δεδομένων και για τα Πιστοποιητικά φυσικών προσώπων, τα ζεύγη κλειδιών των 
συνδρομητών είναι εγκαταστημένα σε κάρτα εξοπλισμού, όπως π.χ. μια έξυπνη κάρτα, 

 Οι Συνδρομητές υποβάλλονται σε διαδικασίες επαναταυτοποίησης τουλάχιστον κάθε 3 χρόνια, 
σύμφωνα με την Παράγραφο 3.2.3,  

 Εφόσον  ένας Συνδρομητής δεν είναι  σε θέση  να ολοκληρώσει  επιτυχώς  τις διαδικασίες 
επαναταυτοποίησης σύμφωνα με την Παράγραφο 3.2.3 ή δεν είναι σε θέση να αποδείξει ότι 
έχει στην κατοχή του το ιδιωτικό του κλειδί όπως απαιτείται κατά τα προαναφερθέντα, η ΑΠ θα 
ανακαλέσει αυτόματα το Πιστοποιητικό του. 

 

Τα Πιστοποιητικά που εκδίδονται σε Συνδρομητές φυσικά πρόσωπα των Πιστοποιητικών 
Κοινόχρηστου Παρόχου Υπηρεσιών της Symantec για μη ομοσπονδιακές οντότητες, μπορούν να είναι 
τριετούς ισχύος. 
 

Για οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις ως άνω διαδικασίες απαιτείται η έγκριση της PMA και θα πρέπει 
να καταγράφεται στον αντίστοιχο ΚΠ. 
 
 

6.4 Δεδομένα Ενεργοποίησης 
 

6.4.1 Παραγωγή και Εγκατάσταση Δεδομένων Ενεργοποίησης 
 

Οι Συμμετέχοντες στο STN, οι οποίοι παράγουν και εγκαθιστούν δεδομένα ενεργοποίησης για τα 
ιδιωτικά κλειδιά τους, θα χρησιμοποιούν όλες τις απαραίτητες μεθόδους προστασίας των δεδομένων 
ενεργοποίησης για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κλοπής, τροποποίησης, μη 
εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτών των ιδιωτικών κλειδιών. 
 

Στο βαθμό που χρησιμοποιούνται συνθηματικά πρόσβασης (passwords) ως δεδομένα ενεργοποίησης, 
οι Συνδρομητές θα παράγουν συνθηματικά πρόσβασης τα οποία θα είναι δύσκολο να τα υποθέσει 
κάποιος κακόβουλος τρίτος και δεν θα είναι ευάλωτα σε επιθέσεις βάσει λεξικού (dictionary attacks). Οι 
Συνδρομητές τελικοί χρήστες Τάξης 3 ενδεχομένως να μην χρειάζεται να παράγουν δεδομένα 
ενεργοποίησης, σε περίπτωση π.χ. κατά την οποία χρησιμοποιούν βιομετρικές συσκευές πρόσβασης. 
 

Τα Κέντρα Επεξεργασίας παράγουν δεδομένα ενεργοποίησης για τα ιδιωτικά κλειδιά των δικών τους 
ΑΠ, καθώς και για τα ιδιωτικά κλειδιά των ΑΠ και των ΑΕ εντός των Υποτομέων τους, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις Απόρρητων Μεριδίων του παρόντος ΚΠ και τα πρότυπα που περιλαμβάνονται στις 
καταγεγραμμένες εμπιστευτικές πολιτικές ασφαλείας του STN. 
 
 
 

6.4.2 Προστασία Δεδομένων Ενεργοποίησης 
 

Οι Συμμετέχοντες στο STN θα προστατεύουν τα δεδομένα ενεργοποίησης για τα ιδιωτικά κλειδιά τους 
χρησιμοποιώντας τις απαραίτητες μεθόδους προστασίας για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, 
κλοπής, τροποποίησης, μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτών 
των ιδιωτικών κλειδιών. 
 

Οι Συνδρομητές τελικοί χρήστες θα προστατεύουν τα δεδομένα ενεργοποίησης για τα ιδιωτικά κλειδιά 
τους, εφόσον υπάρχουν, σε ικανό βαθμό για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κλοπής, 
τροποποίησης, μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτών των 
ιδιωτικών κλειδιών. 
 

Τα Κέντρα Επεξεργασίας χρησιμοποιούν μεθόδους Διαχωρισμού Απόρρητων Μεριδίων σύμφωνα με 
τον παρόντα ΚΠ και τα πρότυπα που περιλαμβάνονται στις καταγεγραμμένες εμπιστευτικές πολιτικές 
ασφαλείας του STN. Τα Κέντρα Επεξεργασίας παρέχουν τις απαραίτητες διαδικασίες και τα μέσα 
προκειμένου να δίνουν στους Τηρητές Μεριδίων τη δυνατότητα να λαμβάνουν τις απαραίτητες 
προφυλάξεις έναντι απώλειας, κλοπής, τροποποίησης, μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή μη 
εξουσιοδοτημένης χρήσης των Απόρρητων Μεριδίων τα οποία κατέχουν. Οι Τηρητές Μεριδίων δεν θα: 
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 Αντιγράφουν, αποκαλύπτουν ή καθιστούν διαθέσιμο το Απόρρητο Μερίδιο σε τρίτα μέρη και 
δεν θα το χρησιμοποιούν σε καμία περίπτωση χωρίς εξουσιοδότηση ή 

 αποκαλύπτουν τη δική τους ιδιότητα ή την ιδιότητα οποιουδήποτε προσώπου ως Τηρητή 
Μεριδίου σε τρίτα μέρη. 

 
Τα Απόρρητα Μερίδια και κάθε άλλη πληροφορία που αποκαλύπτεται στον Τηρητή Μεριδίων σε 
σχέση με τα καθήκοντά του ως Τηρητή Μεριδίων αποτελούν Εμπιστευτικές/ Απόρρητες Πληροφορίες. 
 
Τα Κέντρα Επεξεργασίας περιλαμβάνουν τα σχέδια αποκατάστασης καταστροφών, τα οποία 
διαθέτουν διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες, μετά από καταστροφή,  οι Τηρητές Μεριδίων θα πρέπει να 
καθιστούν διαθέσιμα τα Απόρρητα Μερίδιά τους σε ένα χώρο αποκατάστασης καταστροφών. Κάθε 
Κέντρο Επεξεργασίας διατηρεί μια διαδρομή ελέγχου Απόρρητων Μεριδίων και οι Τηρητές Μεριδίων 
θα συμμετέχουν στη συντήρηση αυτής της διαδρομής ελέγχου.  
 
 

6.4.3 Άλλα Θέματα Δεδομένων Ενεργοποίησης 
 
6.4.3.1 Μετάδοση Δεδομένων Ενεργοποίησης 
 
Στον βαθμό κατά τον οποίο μεταδίδονται τα δεδομένα ενεργοποίησης για τα ιδιωτικά τους κλειδιά, οι 
Συμμετέχοντες στο STN θα προστατεύουν τη μετάδοση χρησιμοποιώντας τις απαραίτητες μεθόδους 
προστασίας για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κλοπής, τροποποίησης, μη εξουσιοδοτημένης 
αποκάλυψης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτών των ιδιωτικών κλειδιών. Στον βαθμό κατά τον 
οποίο χρησιμοποιείται ένα όνομα χρήστη/ συνθηματικό πρόσβασης για την εκκίνηση των Windows™ 
ή τη σύνδεση (logon) σε δίκτυο ως δεδομένο ενεργοποίησης για ένα Συνδρομητή τελικό χρήστη, τα 
συνθηματικά πρόσβασης τα οποία μεταφέρονται δια μέσου ενός δικτύου θα προστατεύονται έναντι 
της πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων χρηστών. 
 
6.4.3.2 Καταστροφή Δεδομένων Ενεργοποίησης 
 
Τα δεδομένα ενεργοποίησης για τα ιδιωτικά κλειδιά ΑΠ θα τίθενται εκτός λειτουργίας με χρήση 
μεθόδων προστασίας έναντι απώλειας, κλοπής, τροποποίησης, μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή 
μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των ιδιωτικών κλειδιών που προστατεύονται από αυτά τα δεδομένα 
ενεργοποίησης. Μετά την πάροδο της χρονικής περιόδου διατήρησης αρχείων σύμφωνα με την 
Παράγραφο 5.5.2, τα Κέντρα Επεξεργασίας θα θέτουν εκτός λειτουργίας τα δεδομένα ενεργοποίησης 
μέσω διαγραφής και/ ή φυσικής καταστροφής τους.   
 
 

6.5 Μέτρα Ασφαλείας των Υπολογιστών 
 
Οι λειτουργίες των ΑΠ και των ΑΕ εκτελούνται σε Αξιόπιστα Συστήματα σύμφωνα με τα πρότυπα που 
περιλαμβάνονται στις καταγεγραμμένες εμπιστευτικές πολιτικές ασφαλείας του STN (στην περίπτωση 
της Symantec και των Συνδεδεμένων Εταιρειών). 
 
 

6.5.1 Τεχνικές Προδιαγραφές Ασφάλειας Υπολογιστών 
 
Τα Κέντρα Επεξεργασίας εξασφαλίζουν ότι όλα τα συστήματα λογισμικού και αρχείων των ΑΠ της 
αποτελούν Αξιόπιστα Συστήματα ασφαλή από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, γεγονός το οποίο 
καταδεικνύεται μέσω της συμμόρφωσης προς τα ισχύοντα κριτήρια ελέγχου σύμφωνα με την 
Παράγραφο 4.5.1. Επιπλέον, τα Κέντρα Επεξεργασίας μεριμνούν ώστε η πρόσβαση στους 
εξυπηρετητές παραγωγής (production servers) είναι περιορισμένη μόνο σε όσους έχουν καθορισμένες 
επαγγελματικές υποχρεώσεις. Οι χρήστες γενικών εφαρμογών δεν θα διαθέτουν λογαριασμούς σε 
αυτούς τους εξυπηρετητές παραγωγής. 
 
Τα Κέντρα Επεξεργασίας θα διαθέτουν δίκτυα παραγωγής τα οποία θα διαχωρίζονται λογικά από τα 
άλλα τμήματα. Αυτός ο διαχωρισμός επιτρέπει την πρόσβαση μόνο μέσω καθορισμένων διαδικασιών. 
Τα Κέντρα Επεξεργασίας θα χρησιμοποιούν συστήματα προστασίας (firewalls) για την προστασία του 
δικτύου παραγωγής τους από εσωτερική και εξωτερική διείσδυση, καθώς και για τον περιορισμό της 
φύσης και της προέλευσης των δραστηριοτήτων, οι οποίες θα μπορούσαν να προσπελάσουν τα 
συστήματα παραγωγής. Τα Κέντρα Επεξεργασίας θα απαιτούν τη χρήση συνθηματικών πρόσβασης 
(passwords) με συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων και συνδυασμό αλφαριθμητικών και ειδικών 
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χαρακτήρων, καθώς επίσης και την αλλαγή των συνθηματικών πρόσβασης σε περιοδική βάση και 
όποτε παρίσταται ανάγκη. Η άμεση πρόσβαση στη βάση δεδομένων ενός Κέντρου Επεξεργασίας 
όπου τηρείται ο χώρος πληροφοριών του θα περιορίζεται σε Έμπιστα Πρόσωπα του τμήματος 
λειτουργίας του Κέντρου Επεξεργασίας, τα οποία θα έχουν καθορισμένες επαγγελματικές 
υποχρεώσεις.
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Οι ΑΕ θα εξασφαλίζουν ότι όλα τα συστήματα λογισμικού και αρχείων των ΑΕ αποτελούν Αξιόπιστα 
Συστήματα ασφαλή από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, γεγονός το οποίο καταδεικνύεται μέσω της 
συμμόρφωσης προς τα ισχύοντα κριτήρια ελέγχου σύμφωνα με την Παράγραφο 5.4.1.  
 

Οι ΑΕ θα διαχωρίζουν λογικά την πρόσβαση στα συγκεκριμένα συστήματα και τις συγκεκριμένες 
πληροφορίες από τα άλλα τμήματα. Αυτός ο διαχωρισμός επιτρέπει την πρόσβαση μόνο μέσω 
καθορισμένων διαδικασιών. Οι ΑΕ θα χρησιμοποιούν συστήματα προστασίας (firewalls) για την 
προστασία του δικτύου τους από εσωτερική και εξωτερική διείσδυση καθώς και για τον περιορισμό της 
φύσης και της προέλευσης των δραστηριοτήτων οι οποίες θα μπορούσαν να προσπελάσουν τα 
συγκεκριμένα συστήματα και τις συγκεκριμένες πληροφορίες. Οι ΑΕ θα απαιτούν τη χρήση 
συνθηματικών πρόσβασης (passwords) με συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων και συνδυασμό 
αλφαριθμητικών και ειδικών χαρακτήρων, καθώς επίσης και την αλλαγή των συνθηματικών 
πρόσβασης σε περιοδική βάση και όποτε παρίσταται ανάγκη. Η άμεση πρόσβαση στη βάση 
δεδομένων μιας ΑΕ όπου τηρούνται οι πληροφορίες των Συνδρομητών της θα περιορίζεται σε 
Έμπιστα Πρόσωπα του τμήματος λειτουργίας της ΑΕ, τα οποία θα έχουν καθορισμένες 
επαγγελματικές υποχρεώσεις. 
 
 

6.5.2 Αξιολόγηση Ασφάλειας Υπολογιστών  
 

  Δεν προβλέπεται. 
 
 

6.6 Τεχνικοί Έλεγχοι κατά το Κύκλο Ζωής Πιστοποιητικού 
 
 
 

6.6.1 Μέτρα Ελέγχου Ανάπτυξης Συστήματος 
 

Η Symantec παρέχει λογισμικό λειτουργιών ΑΠ και ΑΕ σε Κέντρα Επεξεργασίας, Κέντρα Υπηρεσιών 
και ΑΕ. Το λογισμικό αυτό, στο βαθμό που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση Πιστοποιητικών Τάξης 2 
ή 3, θα αναπτύσσεται στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος ανάπτυξης συστημάτων το οποίο θα πληροί τις 
προδιαγραφές διασφάλισης ανάπτυξης της Symantec. Η Symantec θα χρησιμοποιεί μια διαδικασία 
σχεδιασμού και ανάπτυξης η οποία θα αποσκοπεί  στην διασφάλιση της ποιότητας και στην ορθότητα 
των διαδικασιών. 
 

Κατά την αρχική "φόρτωση" του λογισμικού της, η Symantec θα παρέχει στην οντότητα μια μέθοδο 
ώστε να μπορεί να επαληθεύσει ότι το λογισμικό του συστήματος: 

 προέρχεται από τη Symantec, 

 δεν έχει τροποποιηθεί πριν από την εγκατάσταση και 

 αποτελεί έκδοση για τη συγκεκριμένη χρήση. 

 
6.6.2 Μέτρα Ελέγχου Διαχείρισης Ασφάλειας 
 

Το λογισμικό λειτουργιών ΑΠ και ΑΕ, το οποίο είναι σχεδιασμένο για τη διαχείριση Πιστοποιητικών 
Τάξης 2 ή 3, θα υποβάλλεται σε ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί η αρτιότητά του. Η Symantec 
καταγράφει μέσω ενός αλγόριθμου κατακερματισμού (hash algorithm) όλα τα πακέτα λογισμικού 
καθώς και τις ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού που παρέχει. Αυτός ο αλγόριθμος κατακερματισμού 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μη αυτόματη επαλήθευση της αρτιότητας του λογισμικού αυτού. Τα 
Κέντρα Επεξεργασίας θα διαθέτουν επίσης μηχανισμούς ή/και πολιτικές ελέγχου και παρακολούθησης 
των συστημάτων των ΑΠ τους. Κατά την εγκατάσταση και τουλάχιστον μία φορά την ημέρα, τα Κέντρα 
Επεξεργασίας θα επαληθεύουν την αρτιότητα του συστήματος ΑΠ.  

                                            
19 Οι διακομιστές πύλης (gateway servers) θα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες λειτουργίες: έλεγχο πρόσβασης στις 

υπηρεσίες ΑΠ, αναγνώριση και ταυτοποίηση κατά την εκκίνηση των υπηρεσιών ΑΠ, επαναχρησιμοποίηση 
αντικειμένου για τη μνήμη τυχαίας προσπέλασης ΑΠ, χρήση κρυπτογράφησης για τις επικοινωνίες εντός 
σύνδεσης και την ασφάλεια της βάσης δεδομένων, αρχειοθέτηση ιστορικού και στοιχείων ελέγχου ΑΠ και 
Συνδρομητών τελικών χρηστών, έλεγχο των συμβάντων που σχετίζονται με την ασφάλεια, αυτόματο έλεγχο των 
υπηρεσιών ΑΠ που σχετίζονται με την ασφάλεια και Αξιόπιστη διαδρομή για την ταυτοποίηση ρόλων του PKI και 
των αντίστοιχων στοιχείων.     
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6.6.3 Μέτρα Ελέγχου Ασφάλειας κατά το Κύκλο Ζωής Πιστοποιητικού 
 

Δεν προβλέπεται. 
 
 

6.7 Μέτρα Ελέγχου Ασφάλειας Δικτύου 
 

Οι λειτουργίες των ΑΠ και των ΑΕ εκτελούνται με χρήση ασφαλών δικτύων σύμφωνα με τα πρότυπα 
που περιλαμβάνονται στις καταγεγραμμένες εμπιστευτικές πολιτικές ασφαλείας του STN (στην 
περίπτωση της Symantec και των Συνδεδεμένων Εταιρειών), ώστε να αποτραπεί μη εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση, παραποίηση και επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας. Η κοινοποίηση ευαίσθητων πληροφοριών 
θα προστατεύεται μέσω κρυπτογράφησης εμπιστευτικότητας από άκρο σε άκρο (point-to-point 
encryption) και ψηφιακών υπογραφών για μη αποποίησης ευθύνης και ταυτοποίηση. 
 
 

6.8 Χρονοσήμανση 
 
Τα Πιστοποιητικά, οι ΚΑΠ καθώς και οι άλλες καταχωρήσεις ανάκλησης στη βάση δεδομένων 
περιλαμβάνουν στοιχεία ώρας και ημερομηνίας. Ως προς αυτού του είδους τα στοιχεία χρόνου, δεν 
υπάρχει ανάγκη κρυπτογράφησης. 
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7. Προφίλ Πιστοποιητικού, ΚΑΠ και OCSP  
(Πρωτοκόλλου Δικτυακής Κατάστασης Πιστοποιητικών) 

 

7.1 Προφίλ Πιστοποιητικού 
 
Τα Πιστοποιητικά του STN συμμορφώνονται κατά κανόνα με (α) το ITU-T Recommendation X.509 
(1997): Information Technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Authentication 
Framework, Ιούνιος και (β) το RFC 5280: Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL 
Profile, April 2002 ("RFC 5280") (Προφίλ Πιστοποιητικού και ΚΑΠ Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού 
Διαδικτύου X.509, Απρίλιος 2002)." 
 
Κατ’ ελάχιστο, τα Πιστοποιητικά X.509 του STN περιλαμβάνουν τα βασικά πεδία και τις προτεινόμενες 
καθορισμένες τιμές ή περιορισμούς τιμών που αναφέρονται στον ακόλουθο Πίνακα 5: 
 

Πεδίο Τιμή ή Περιορισμός Τιμής 

Αριθμός σειράς Μοναδική τιμή ανά Διακριτικό Όνομα Εκδότη (Issuer DN). 

Signature Algorithm 
(Αλγόριθμος Υπογραφής)  

O προσδιοριστής αντικειμένου του αλγόριθμου που χρησιμοποιήθηκε για την 
υπογραφή του πιστοποιητικού (Βλ. ΠΠ § 7.1.3). 

Διακριτικό Όνομα Εκδότη 
(Issuer DN) 

Βλέπε Παράγραφο 7.1.4 

Valid From (Ισχύει Από) Βάση του Universal Coordinate Time. Συγχρονισμός με την Επίσημη Ώρα του 
Ναυτικού Αστεροσκοπείου των ΗΠΑ. Κωδικοποίηση σύμφωνα με το RFC 5280. 

Valid To (Ισχύει Μέχρι) Βάση του Universal Coordinate Time. Συγχρονισμός με την Επίσημη Ώρα του 
Ναυτικού Αστεροσκοπείου των ΗΠΑ. Κωδικοποίηση σύμφωνα με το RFC 5280. 

Διακριτικό Όνομα 
Υποκειμένου (Subject DN) 

Βλέπε ΠΠ § 7.1.4 

Subject Public Key 
(Δημόσιο Κλειδί 
Υποκειμένου) 

Κωδικοποίηση σύμφωνα με το RFC 5280. 

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

 
Πίνακας 5 – Βασικά Πεδία Προφίλ Πιστοποιητικού 
 

7.1.1 Αριθμός(-οί) Έκδοσης 
 
Τα Πιστοποιητικά του STN θα αποτελούν Πιστοποιητικά X.509 Έκδοσης 3. Ωστόσο ορισμένα 
Πιστοποιητικά Βάσης (Root) επιτρέπεται να αποτελούν Πιστοποιητικά X.509 Έκδοσης 1 για την 
υποστήριξη παλαιότερων συστημάτων. Τα Πιστοποιητικά ΑΠ θα αποτελούν Πιστοποιητικά ΑΠ X.509 
Έκδοσης 1 ή Έκδοσης 3. Τα Πιστοποιητικά Συνδρομητών τελικών χρηστών θα αποτελούν 
Πιστοποιητικά X.509 Έκδοσης 3. 
 

7.1.2 Επεκτάσεις Πιστοποιητικών 
 
Τα Κέντρα Επεξεργασίας θα αναγράφουν στα Πιστοποιητικά X.509 Έκδοσης 3 τις επεκτάσεις που 
απαιτούνται σύμφωνα με τις Παραγράφους 7.1.2.1-7.1.2.8. Η χρήση ιδιωτικών επεκτάσεων 
επιτρέπεται, αλλά στην περίπτωση αυτή η παρούσα ΠΠ και ο εφαρμοστέος ΚΠ δεν παρέχουν καμία 
εγγύηση, εκτός εάν περιλαμβάνεται ρητή σχετική αναφορά. 
 
7.1.2.1 Χρήση Κλειδιού (Key Usage) 
 
Τα στοιχεία των Πιστοποιητικών X.509 Έκδοσης 3 είναι κατά κανόνα σύμφωνα με το RFC 5280: 
Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile, April 2002 ("RFC 5280") (Προφίλ 
Πιστοποιητικού και ΚΑΠ Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού Διαδικτύου X.509, Απρίλιος 2002). Το πεδίο 
κρισιμότητας (criticality) της επέκτασης KeyUsage ορίζεται κατά κανόνα ως ΨΕΥΔΗΣ (FALSE) για τα 
πιστοποιητικά Συνδρομητών τελικών οντοτήτων και ως ΑΛΗΘΗΣ (TRUE) για τα πιστοποιητικά ΑΠ. 
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Σημείωση: Ο ορισμός Μη Αποποίησης Ευθύνης
20

δεν απαιτείται σε αυτά τα Πιστοποιητικά, δεδομένου 
ότι η βιομηχανία ΥΔΚ δεν έχει ακόμη καταλήξει σε ομόφωνη θέση σχετικά με την έννοια του ορισμού 
της Μη Αποποίησης Ευθύνης.  Έως ότου υπάρξει ομόφωνη τοποθέτηση, ο ορισμός Μη Αποποίησης 
Ευθύνης ενδεχομένως να αποτελεί επουσιώδες στοιχείο για πιθανούς Τρίτους Συμβαλλόμενους. 
Επιπλέον, οι πλέον δημοφιλείς εφαρμογές δεν σέβονται πάντοτε τον ορισμό Μη Αποποίησης Ευθύνης. 
Συνεπώς, ο ορισμός αυτός ενδεχομένως να μη βοηθά τους Τρίτους Συμβαλλόμενους στη λήψη της 
απόφασης σχετικά με το εάν θα πρέπει ή όχι να εμπιστευθούν ένα πιστοποιητικό. Για τον λόγο αυτό, 
σύμφωνα με τον παρόντα ΚΠ δεν απαιτείται ο ορισμός Μη Αποποίησης Ευθύνης. Μπορεί να οριστεί 
σε περίπτωση Πιστοποιητικών υπογραφής διπλού ζεύγους κλειδιών μέσω της υπηρεσίας Managed 
PKI Key Manager ή κατόπιν άλλου αιτήματος. Κάθε διαφορά που αφορά την Μη Αποποίηση Ευθύνης 
και προκύπτει από τη χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών αφορά αποκλειστικά και μόνο τον 
Συνδρομητή και τον Τρίτο Συμβαλλόμενο ή τους Τρίτους Συμβαλλόμενους. Η Symantec ουδεμία 
ευθύνη φέρει σχετικά με τις ως άνω διαφορές. 
 
7.1.2.2 Επέκταση Πολιτικών Πιστοποιητικού (Certificate Policies extension) 
 
Η επέκταση CertificatePolicies (Πολιτικών Πιστοποιητικού) των Πιστοποιητικών X.509 Έκδοσης 3 
χρησιμοποιεί τον προσδιοριστή αντικειμένου (object identifier) της παρούσας ΠΠ σύμφωνα με την 
Παράγραφο 7.1.6 και με τους περιγραφείς πολιτικής (policy qualifiers) που παρατίθενται στην 
Παράγραφο 7.1.8. Το πεδίο κρισιμότητας της επέκτασης αυτής ορίζεται ως ΨΕΥΔΗΣ (FALSE). 
 
 
7.1.2.3 Εναλλακτικά Ονόματα Υποκειμένου 
 
Η επέκταση subjectAltName (Εναλλακτικά Ονόματα Υποκειμένου) των Πιστοποιητικών X.509 
Έκδοσης 3 συμπληρώνεται σύμφωνα με το RFC 5280 με την εξαίρεση εκείνων των πιστοποιητικών 
που εκδίδονται κάτω από λογαριασμούς Public Lite που μπορούν προαιρετικά να αφαιρέσουν την 
ηλεκτρονική διεύθυνση (email) στο subjectAltName . Το πεδίο κρισιμότητας (criticality) της επέκτασης 
αυτής ορίζεται ως ΨΕΥΔΗΣ (FALSE). 
 
7.1.2.4 Βασικοί Περιορισμοί (Basic Constraints) 
 
Στην επέκταση BasicConstraints (Βασικοί Περιορισμοί) των Πιστοποιητικών X.509 Έκδοσης 3, το 
πεδίο ΑΠ θα ορίζεται ως ΑΛΗΘΗΣ (TRUE). Στην επέκταση BasicConstraints (Βασικοί Περιορισμοί) 
των Πιστοποιητικών Συνδρομητών τελικών χρηστών θα ορίζεται ως  «ΨΕΥΔΗΣ». Η κρισιμότητα της 
επέκτασης «Βασικοί Περιορισμοί» ορίζεται γενικά ως «ΑΛΗΘΗΣ» για τα Πιστοποιητικά ΑΠ, ενώ για τα 
Πιστοποιητικά Συνδρομητή τελικού χρήστη  μπορεί να οριστεί ως «ΑΛΗΘΗΣ» ή «ΨΕΥΔΗΣ»..  
 
Τα Πιστοποιητικά ΑΠ X.509 Έκδοσης 3 θα διαθέτουν πεδίο pathLenConstraint (περιορισμός Μήκους 
Διαδρομής) της επέκτασης BasicConstraints (Βασικοί Περιορισμοί), στο οποίο θα ορίζεται ο μέγιστος 
αριθμός πιστοποιητικών ΑΠ που μπορούν να ακολουθήσουν το Πιστοποιητικό αυτό σε μια διαδρομή 
πιστοποίησης. Τα Πιστοποιητικά ΑΠ που εκδίδονται προς Εταιρικούς Πελάτες εντός δικτύου (online) οι 
οποίοι εκδίδουν Πιστοποιητικά Συνδρομητών τελικών χρηστών θα έχουν στο πεδίο pathLenConstraint 
(περιορισμός Μήκους Διαδρομής ) την τιμή "0", υποδεικνύοντας ότι μόνο ένα Πιστοποιητικό 
Συνδρομητή τελικού χρήστη μπορεί να ακολουθήσει στη διαδρομή πιστοποίησης.    

 
7.1.2.5 Εκτεταμένη Χρήση Κλειδιού (Extended Key Usage) 
 
Από προεπιλογή,  η επέκταση «Εκτεταμένη Χρήση Κλειδιού»  (ExtendedKeyUsage) έχει οριστεί ως 
μη κρίσιμη επέκταση. Τα ΑΠ  Πιστοποιητικά του Δικτύου Εμπιστοσύνης της Symantec δεν 
περιλαμβάνουν την επέκταση ExtendedKeyUsage 
 
 
7.1.2.6 Σημεία Διανομής ΚΑΠ (CRL Distribution Points) 
 
Η επέκταση cRLDistributionPoints (Σημεία Διανομής ΚΑΠ) των Πιστοποιητικών X.509 Έκδοσης 3 του 
STN περιλαμβάνει τον δικτυακό κόμβο - URL της τοποθεσίας από όπου κάποιος Τρίτος 
Συμβαλλόμενος μπορεί να λάβει μία ΚΑΠ, προκειμένου να ελέγξει την κατάσταση του Πιστοποιητικού. 
Το πεδίο κρισιμότητας της επέκτασης αυτής θα ορίζεται ως ΨΕΥΔΗΣ (FALSE). 
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 Ο ορισμός Μη Αποποίησης Ευθύνης ενδεχομένως να αναφέρεται στα Ψηφιακά Πιστοποιητικά και ως 

Δέσμευση Περιεχομένου σύμφωνα με το πρότυπο X.509.   
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7.1.2.7 Προσδιοριστής Κλειδιού Αρχής (Authority Key Identifier) 
 

Τα Πιστοποιητικά X.509 Έκδοσης 3 του STN περιλαμβάνουν κατά κανόνα μια επέκταση 
authorityKeyIdentifier (Προσδιοριστή Κλειδιού Αρχής). Η μέθοδος παραγωγής του προσδιοριστή 
κλειδιού βάσει του δημόσιου κλειδιού της ΑΠ που εκδίδει το Πιστοποιητικό θα υπολογίζεται σύμφωνα 
με μία από τις μεθόδους που περιγράφονται στο RFC 5280. Το πεδίο κρισιμότητας της επέκτασης 
αυτής θα ορίζεται ως ΨΕΥΔΗΣ (FALSE). 
 
 
7.1.2.8 Προσδιοριστής Κλειδιού Υποκειμένου (Subject Key Identifier) 
 

Εάν η επέκταση αυτή υφίσταται στα Πιστοποιητικά X.509 Έκδοσης 3 του STN, το πεδίο κρισιμότητάς 
της θα ορίζεται ως ΨΕΥΔΗΣ (FALSE) και η μέθοδος παραγωγής του προσδιοριστή κλειδιού βάσει του 
δημόσιου κλειδιού του Υποκειμένου του Πιστοποιητικού θα υπολογίζεται σύμφωνα με μία από τις 
μεθόδους που περιγράφονται στο RFC 5280. 
 

 
7.1.3 Προσδιοριστές Αντικειμένου Αλγορίθμου Υπογραφής (Algorithm Object 
Identifiers) 
 

Τα Πιστοποιητικά του STN υπογράφονται με χρήση ενός από τους ακόλουθους αλγόριθμους: 
 

 sha256withRSAEncryption OBJECT IDENTIFIER ::= {iso(1) member-body(2) us(840) 
rsadsi(113549) pkcs(1) pkcs-1(1) 11}  

 ecdsa-with-Sha256 OBJECT IDENTIFIER ::= {iso(1) member-body(2) us(840) 
ansi-X9-62(10045) signatures(4) ecdsa-with-SHA2 (3) 2} 

 ecdsa-with-Sha384 OBJECT IDENTIFIER ::= {iso(1) member-body(2) us(840) 
ansi-X9-62(10045) signatures(4) ecdsa-with-SHA2 (3) 3} 

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

 md5WithRSAEncryption OBJECT IDENTIFIER ::= {iso(1) member-body(2) us(840) 
rsadsi(113549) pkcs(1) pkcs-1(1) 4} 

 

Οι υπογραφές πιστοποιητικών που παράγονται με χρήση αυτών των αλγόριθμων θα 
συμμορφώνονται προς το πρότυπο RFC 3279.  Θα χρησιμοποιείται sha- 1WithRSAEncryption ή 
sha-256WithRSAEncryption έναντι του md5WithRSAEncryption

21
. 

 

Ορισμένες εκδόσεις Κέντρων Επεξεργασίας υποστηρίζουν χρήση αλγορίθμων κρυπτογράφησης 
Sha-256, Sha-384 και Sha-512 Σε Πιστοποιητικά Συνδρομητή τελικής οντότητας. 

 
 
7.1.4 Μορφές Ονομάτων 
 

Τα Πιστοποιητικά του STN περιλαμβάνουν το όνομα που απαιτείται σύμφωνα με την Παράγραφο 
3.1.1. Επιπλέον, τα Πιστοποιητικά Συνδρομητή τελικού χρήστη περιλαμβάνουν κατά κανόνα ένα 
πρόσθετο πεδίο Οργανωτικού Τομέα (Organizational Unit) το οποίο περιέχει τους όρους χρήσης του 
Πιστοποιητικού όπως παρατίθενται στο δικτυακό κόμβο (URL) όπου βρίσκεται η σχετική Σύμβαση 
Τρίτου Συμβαλλόμενου. Εξαιρέσεις στην παραπάνω προϋπόθεση θα επιτρέπονται μόνο εφόσον ο 
χώρος, το σχήμα ή οι περιορισμοί για τη διαλειτουργικότητα των Πιστοποιητικών καθιστούν αδύνατη 
τη χρήση του Οργανωτικού Τομέα σε συνδυασμό με την εφαρμογή για την οποία προορίζονται, ή 
εφόσον η επέκταση πολιτικής του πιστοποιητικού παραπέμπει στους όρους της σχετικής Σύμβασης 
Τρίτου Συμβαλλόμενου. 
 

 
7.1.5 Περιορισμοί Ονομάτων 
 

Δεν προβλέπεται. 
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 Ο md5WithRSAEncryption χρησιμοποιείται μόνο με προηγούμενη έγκριση για τη διατήρηση της αδιάλειπτης 

λειτουργίας των κληρονομημένων εφαρμογών. 
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7.1.6 Προσδιοριστής Αντικειμένου Πολιτικής Πιστοποιητικού (Certificate Policy 
Object Identifier) 
 

Ο προσδιοριστής αντικειμένου για την Πολιτική Πιστοποιητικού (Certificate Policy Object Identifier) 
που αντιστοιχεί σε κάθε Τάξη Πιστοποιητικού παρατίθεται στην Παράγραφο 1.2. Η επέκταση 
CertificatePolicies (Πολιτική Πιστοποιητικού) κάθε Πιστοποιητικού X.509 Έκδοσης 3 του STN 
συμπληρώνεται σύμφωνα με την Παράγραφο 1.2.

22
 

 

7.1.7 Επέκταση Περιορισμών Χρήσης Πολιτικής 
 
Δεν προβλέπεται. 
 

7.1.8 Σύνταξη και Σημασιολογία Περιγραφέων Πολιτικής (Policy Qualifiers Syntax 
and Semantics) 
Τα Πιστοποιητικά X.509 Έκδοσης 3 του STN περιέχουν έναν περιγραφέα πολιτικής (policy qualifier) 
εντός της επέκτασης CertificatePolicy (Πολιτική Πιστοποιητικού). Γενικά, τα Πιστοποιητικά αυτά 
περιλαμβάνουν έναν περιγραφέα κατεύθυνσης στον ΚΠ (CPS pointer qualifier) ο οποίος κατευθύνει 
στη σχετική Σύμβαση Τρίτου Συμβαλλόμενου ή στον εφαρμοστέο ΚΠ. Επιπρόσθετα, ορισμένα 
Πιστοποιητικά περιλαμβάνουν ένα περιγραφέα μηνύματος χρήστη (User Notice Qualifier) ο οποίος 
κατευθύνει στη σχετική Σύμβαση Τρίτου Συμβαλλόμενου. 
 

7.1.9 Επεξεργασία Σημασιολογίας για την Κρίσιμη Επέκταση Πολιτικών 
Πιστοποιητικού 
 
Δεν προβλέπεται. 

 
7.2 Προφίλ Κατάστασης Ανάκλησης Πιστοποιητικών (ΚΑΠ) 
 
Οι ΚΑΠ συμμορφώνονται προς το πρότυπο RFC 5280 και περιλαμβάνουν τα βασικά πεδία και 
περιεχόμενα που παρατίθενται στον Πίνακα 6 που ακολουθεί: 
 

Πεδίο Τιμή ή Περιορισμός Τιμής 

Version (Έκδοση) Βλέπε Παράγραφο 7.2.1 

Signature Algorithm 
(Αλγόριθμος 
Υπογραφής)  

Αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για την υπογραφή της ΚΑΠ σύμφωνα με το RFC 
3279. (Βλέπε Παράγραφο 7.1.3 του ΠΠ) 

Issuer (Εκδότης) Οντότητα που υπογράφει και εκδίδει την ΚΑΠ. 

Effective Date 
(Ημερομηνία Ισχύος) 

Ημερομηνία έκδοσης της ΚΑΠ. Οι ΚΑΠ ισχύουν με την έκδοσή τους. 

Next Update 
(Επόμενη 
Ενημέρωση) 

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

Revoked Certificates 
(Ανακληθέντα 
Πιστοποιητικά) 

Καταγραφή των ανακληθέντων πιστοποιητικών, περιλαμβανομένων του Αριθμού 
Σειράς του ανακληθέντος Πιστοποιητικού και της Ημερομηνίας Ανάκλησης. 

Πίνακας 6 – Βασικά Πεδία Προφίλ ΚΑΠ 
 

7.2.1 Αριθμός(-οί) Έκδοσης 
 
Το STN υποστηρίζει ΚΑΠ X.509 Έκδοσης 1 και Έκδοσης 2. 
 

 

                                            
22 Ορισμένα από τα πιστοποιητικά που εκδίδονται υπό το STN ενδέχεται να περιλαμβάνουν προσδιοριστές 

αντικειμένου παλαιότερων πολιτικών ορισμένους υπό το 
STN. 
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7.2.2 Επεκτάσεις ΚΑΠ και Καταχωρήσεων ΚΑΠ 
 
Δεν προβλέπεται. 

 
 
7.3 Προφίλ OCSP 
 

Το OCSP (Πρωτόκολλο Κατάστασης Πιστοποιητικών Δικτύου) αποτελεί μια μέθοδο έγκαιρης 
πληροφόρησης σχετικά με το εάν κάποιο συγκεκριμένο πιστοποιητικό βρίσκεται σε κατάσταση 
ανάκλησης. Η Symantec πιστοποιεί ότι: 
 

 Τα Εταιρικά Πιστοποιητικά Τάξης 2 χρησιμοποιούν Εταιρικά OCSP που συμμορφώνονται με 
το πρότυπο RFC 2560, και 

 Τα Εταιρικά Πιστοποιητικά Τάξης 2  και Τάξης 3 χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο Global 
Trusted Validation - TGV (Εγκυροποίησης Γενικής Αξιοπιστίας) της Symantec 
συμμορφώνονται με το πρότυπο 5019. 

 

 
7.3.1 Αριθμός(-οί) Έκδοσης 
 

Υποστηρίζεται η Έκδοση 1 των προδιαγραφών OCSP, σύμφωνα με το πρότυπο RFC2560. 
 
 

7.3.2 Επεκτάσεις OCSP  
 

Η Υπηρεσία TGV της Symantec που χρησιμοποιείται για την εγκυροποίηση Εταιρικών Πιστοποιητικών 
Τάξης 3 χρησιμοποιεί ασφαλή χρονοσήμανση και περίοδο ισχύος, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
κάθε απόκριση OCSP είναι πρόσφατη και βρίσκεται εν ισχύ. Η Symantec δεν χρησιμοποιεί nonce για 
να διασφαλίσει ότι κάθε απόκριση OCSP είναι σύμφωνη με τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις. Οι 
πελάτες δεν θα πρέπει να περιμένουν nonce στην απόκριση ενός αιτήματος το οποίο περιέχει nonce. 
Στην περίπτωση αυτή, οι πελάτες θα πρέπει να ελέγχουν την τοπική ώρα για να διαπιστώσουν κατά 
πόσον η απόκριση αυτή είναι ενημερωμένη. 
  



 -62- 

 

8. Έλεγχος Συμμόρφωσης και Άλλες Αξιολογήσεις 
 

 
Η Symantec και οι Συνδεδεμένες Εταιρείες θα υποβάλλονται περιοδικά σε έλεγχο συμμόρφωσης 
("Έλεγχος Συμμόρφωσης", "Compliance Audit") ούτως ώστε να διαπιστώνεται η συμμόρφωσή τους 
προς τα Πρότυπα του STN μετά την έναρξη της λειτουργίας τους. 
 
Πλέον των ελέγχων συμμόρφωσης, η Symantec και οι Συνδεδεμένες Εταιρείες  θα δικαιούνται να 
πραγματοποιούν και άλλες επιθεωρήσεις ή έρευνες ώστε να εξασφαλίσει την αξιοπιστία του  STN. Οι 
ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν, ενδεικτικά: 
 

 Την "Αναθεώρηση Ασφάλειας και Κανονισμών" μιας Συνδεδεμένης Εταιρείας προτού της 
επιτραπεί να αρχίσει την παροχή υπηρεσιών. Η "Αναθεώρηση Ασφάλειας και Κανονισμών" 
αποτελείται από την αναθεώρηση των ασφαλών εγκαταστάσεων, των εγγράφων ασφαλείας, 
του ΚΠ, των συμβάσεων που σχετίζονται με το STN, της πολιτικής περί προστασίας 
εμπιστευτικών πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων και των σχεδίων τεκμηρίωσης της 
Συνδεδεμένης Εταιρείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή της προς τα Πρότυπα 
του STN.   

 Η Symantec θα έχει το δικαίωμα, κατά τη δική της και αποκλειστική διακριτική ευχέρεια, να 
διενεργεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή "Έκτακτο Έλεγχο/ Έρευνα" στην ίδια, σε Συνδεδεμένη 
Εταιρεία ή σε κάποιον Εταιρικό Πελάτη στην περίπτωση που η ίδια ή η Ιεραρχικά Ανώτερη 
Νομική Οντότητα της υπό έλεγχο οντότητας έχουν λόγο να πιστεύουν ότι η υπό έλεγχο 
οντότητα δεν ανταποκρίνεται στα Κριτήρια του STN - για παράδειγμα, εάν έχει συμβεί κάποιο 
περιστατικό ή Έκθεση σε Κίνδυνο ή υπήρξε ενέργεια ή αδυναμία ενέργειας με τρόπο τέτοιο, 
ώστε το περιστατικό ή η Έκθεση σε Κίνδυνο, η ενέργεια ή η αδυναμία εκτέλεσης αυτής από 
την υπό έλεγχο οντότητα να αποτελεί πραγματικό ή πιθανό κίνδυνο για την ασφάλεια ή την 
αρτιότητα του STN. 

 Η Symantec θα έχει δικαίωμα να διενεργεί "Επιπρόσθετες Επιθεωρήσεις Διαχείρισης 
Κινδύνου" στην ίδια, σε Συνδεδεμένη Εταιρεία ή σε κάποιον Πελάτη, εφόσον υπάρξουν 
ελλείψεις ή εξαιρετικά ευρήματα κατά τον Έλεγχο Συμμόρφωσης ή ως μέρος της συνολικής 
διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου κατά την κανονική πορεία των εργασιών. 

 

 
Η Symantec θα έχει δικαίωμα να αναθέτει τη διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών στην 
Ιεραρχικά Ανώτερη Οντότητα της υπό έλεγχο, επιθεώρηση ή διερεύνηση οντότητας ή σε ανεξάρτητη 
εταιρεία ελέγχου. Οι οντότητες που υπόκεινται σε έλεγχο, επιθεώρηση ή έρευνα θα πρέπει να 
συνεργάζονται με την Symantec και το προσωπικό που διενεργεί τον έλεγχο, την επιθεώρηση ή την 
έρευνα. 
 
 
 
 

8.1 Συχνότητα και Συνθήκες Αξιολόγησης  
 
Έλεγχοι συμμόρφωσης διενεργούνται τουλάχιστον σε ετήσια βάση και οι δαπάνες βαρύνουν 
αποκλειστικά την υπό έλεγχο οντότητα. 

 
 
8.2 Ταυτότητα/ Τυπικά Προσόντα του Αξιολογητή 
 
Οι Έλεγχοι Συμμόρφωσης της Symantec και των Συνδεδεμένων Εταιρειών θα διενεργούνται από 
ανεξάρτητη εταιρεία ελέγχου. 
 
Οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι από ανεξάρτητες εταιρείες ελέγχου θα πραγματοποιούνται από μια 
πιστοποιημένη δημόσια ελεγκτική εταιρεία, π.χ. ορκωτών λογιστών, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε 
ζητήματα ασφάλειας υπολογιστών ή από πιστοποιημένους επαγγελματίες στον τομέα της ασφάλειας 
υπολογιστών υπό την ιδιότητα των υπαλλήλων μίας αρμόδιας επιχείρησης συμβούλων ασφαλείας. 
Επιπλέον, η εν λόγω εταιρεία θα διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην διενέργεια ελέγχων 
συμμόρφωσης στους τομείς ασφάλειας πληροφορικών συστημάτων και ΥΔΚ.  
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8.3 Σχέση του Αξιολογητή με την υπό Αξιολόγηση Οντότητα 
 
Οι Έλεγχοι Συμμόρφωσης θα πραγματοποιούνται από εταιρείες ελέγχου ανεξάρτητες από την υπό 
έλεγχο νομική οντότητα. Οι εταιρείες αυτές δεν θα έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα τα οποία θα 
παρεμποδίζουν την ικανότητά τους να παράσχουν υπηρεσίες ελέγχου. 
 

 
8.4 Θέματα που Καλύπτει η Αξιολόγηση 
 
Τα θέματα που καλύπτονται από τον έλεγχο για κάθε κατηγορία νομικής οντότητας παρατίθενται στη 
συνέχεια. Η υπό έλεγχο νομική οντότητα μπορεί να εντάξει τον Έλεγχο Συμμόρφωσης ως μέρος ενός 
συνολικού ετήσιου ελέγχου των πληροφορικών συστημάτων της.    
 
 
Έλεγχοι ΑΕ (Τάξης 1-2) 
 
Προτείνεται οι Εταιρικοί Πελάτες που εγκρίνουν πιστοποιητικά Τάξης 1 και 2 να υποβάλλονται σε 
ετήσιο έλεγχο συμμόρφωσης. Κατόπιν αιτήματος της Symantec και/ ή Ιεραρχικά Ανώτερης Νομικής 
Οντότητας (εάν αυτό δεν είναι η Symantec), οι Εταιρικοί Πελάτες θα υποβάλλονται σε έλεγχο για την 
διατύπωση τυχόν ελλείψεων ή παρατυπιών σε σχέση με τις πολιτικές του STN και τον προσδιορισμό 
των απαραίτητων ενεργειών για την αντιμετώπισή τους. 
 
 
Έλεγχοι ΑΕ (Τάξης 3) 
 
Προτείνεται οι Εταιρικοί Πελάτες που εξουσιοδοτούν την έκδοση πιστοποιητικών SSL Τάξης 3 να 
υποβάλλονται σε ετήσιο έλεγχο συμμόρφωσης ως προς τις υποχρεώσεις τους υπό το STN.

23
 Κατόπιν 

αιτήματος της Symantec και/ ή Ιεραρχικά Ανώτερης Οντότητας (εάν αυτή δεν είναι η Symantec), οι 
Εταιρικοί Πελάτες θα υποβάλλονται σε έλεγχο για την διατύπωση τυχόν ελλείψεων ή παρατυπιών σε 
σχέση με τις πολιτικές του STN και τον προσδιορισμό των απαραίτητων ενεργειών για την 
αντιμετώπισή τους. 
 
 
Έλεγχοι της Symantecή Συνδεδεμένων Εταιρειών (Τάξης 1-3) 
 
Η Symantec και κάθε Συνδεδεμένη Εταιρεία θα ελέγχονται σύμφωνα με τις οδηγίες του Statement on 
Service Organizations Control (SOC)  του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών Αμερικής, Αναφορές στο 
ρίσκο που σχετίζεται με τους Οργανισμούς Παροχής Υπηρεσιών. Οι Έλεγχοι Συμμόρφωσής τους θα 
αποτελούνται από μία εξέταση WebTrust για Αρχές Πιστοποίησης ή από αντίστοιχο πρότυπο 
πιστοποίησης εγκεκριμένο από τη Symantec, που περιλαμβάνει: Μία Αναφορά για την Πολιτική και τις 
Διαδικασίες Λειτουργίας και Δοκιμών της Λειτουργικής Αποδοτικότητας. 
 
 
 

8.5 Λήψη Μέτρων ως Αποτέλεσμα Ανεπάρκειας 
 
Μόλις η Ιεραρχικά Ανώτερη Οντότητα της υπό έλεγχο οντότητας παραλαμβάνει την αναφορά Ελέγχου 
Συμμόρφωσης, θα έρχεται σε επικοινωνία με την υπό έλεγχο οντότητα προκειμένου να συζητήσουν 
σχετικά με τυχόν ελλείψεις ή ανεπάρκειες που διαπιστώθηκαν κατά τον Έλεγχο Συμμόρφωσης. Η 
Symantec θα δικαιούται επίσης να συζητά παρόμοιες ελλείψεις ή ανεπάρκειες με την υπό έλεγχο 
οντότητα. Η υπό έλεγχο οντότητα και η Ιεραρχικά Ανώτερη Οντότητα θα καταβάλλουν, καλή τη πίστη, 
κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο διορθωτικών ενεργειών για την 
επίλυση των προβλημάτων που προκάλεσαν τις ελλείψεις ή τις ανεπάρκειες και να υλοποιήσουν το 
σχέδιο αυτό. 
 
 
Σε περίπτωση που η υπό έλεγχο οντότητα δεν αναπτύξει ή δεν υλοποιήσει το εν λόγω σχέδιο 
διορθωτικών ενεργειών, ή εάν η αναφορά σημειώνει ελλείψεις ή ανεπάρκειες που κατά την εύλογη 

                                            
23

 Η Symantecκαι/ ή οι Συνδεδεμένες Εταιρίες πραγματοποιούν όλες τις διαδικασίες αναγνώρισης και 

ταυτοποίησης των πιστοποιητικών SSL Τάξης 3, την έκδοση των οποίων εξουσιοδοτούν οι Εταιρικοί Πελάτες. 
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κρίση της Symantec και της Ιεραρχικά Ανώτερης Οντότητας της υπό έλεγχο οντότητας θέτουν σε 
άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια ή την αρτιότητα του STN, τότε: 
 
(α) Η Symantec και/ ή η Ιεραρχικά Ανώτερη Οντότητα θα αποφασίζουν εάν απαιτείται ανάκληση και 
δημιουργία αναφοράς έκθεσης σε κίνδυνο,  
(β) Η Symantec και η Ιεραρχικά Ανώτερη Οντότητα θα δικαιούνται να αναστείλουν τις υπηρεσίες της 
υπό έλεγχο οντότητας και 
(γ) Εφόσον χρειαστεί, η Symantec και η Ιεραρχικά Ανώτερη Οντότητα δύνανται να τερματίσουν τις 
υπηρεσίες αυτές, σύμφωνα με την παρούσα ΠΠ και τους όρους της σύμβασης μεταξύ της υπό έλεγχο 
οντότητας και της Ιεραρχικά Ανώτερης Οντότητας. 
 
 

8.6 Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων 
 
Μετά από κάθε Έλεγχο Συμμόρφωσης, η υπό έλεγχο οντότητα θα υποβάλλει στην Symantec και στην 
Ιεραρχικά Ανώτερη Οντότητα (εάν αυτή δεν είναι η Symantec) την ετήσια αναφορά, καθώς και τα 
αποδεικτικά στοιχεία του ελέγχου ή της αυτοαξιολόγησής της εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από 
την ολοκλήρωση του ελέγχου και το αργότερο εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την επέτειο 
έναρξης της λειτουργίας της.  
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9. Λοιπά Επιχειρησιακά και Νομικά Θέματα  
 
 

9.1 Τέλη 
 
 

9.1.1 Τέλη Έκδοσης ή Ανανέωσης Πιστοποιητικού 
 
Η Symantec, οι Συνδεδεμένες Εταιρείες και οι Πελάτες ΑΕ έχουν δικαίωμα χρέωσης των Συνδρομητών 
τελικών χρηστών για την έκδοση, το χειρισμό και την ανανέωση Πιστοποιητικών. 
 

9.1.2 Τέλη για την Πρόσβαση σε Πιστοποιητικό 
 
Η Symantec, οι Συνδεδεμένες Εταιρείες και οι Πελάτες ΑΕ δεν χρεώνουν τέλη για τη διαθεσιμότητα 
ενός Πιστοποιητικού σε χώρο πληροφοριών ή για την με άλλον τρόπο διαθεσιμότητα Πιστοποιητικών 
προς τους Τρίτους Συμβαλλόμενους. 
 

9.1.3 Τέλη για την Πρόσβαση σε Πληροφορίες Ανάκλησης ή Κατάστασης 
 
Η Symantec και οι Συνδεδεμένες Εταιρείες δεν χρεώνουν τέλη ως προϋπόθεση για τη διαθεσιμότητα 
ΚΑΠ όπως προβλέπεται από την παρούσα ΠΠ σε χώρο πληροφοριών ή για την με άλλον τρόπο 
διαθεσιμότητά της προς τους Τρίτους Συμβαλλόμενους. Θα δικαιούνται, ωστόσο, να χρεώνουν αμοιβή 
για την παροχή προσαρμοσμένων ΚΑΠ, υπηρεσιών OCSP ή άλλων υπηρεσιών πληροφοριών 
ανάκλησης και κατάστασης προστιθέμενης αξίας. Η Symantec και οι Συνδεδεμένες Εταιρείες δεν θα 
επιτρέπουν την πρόσβαση σε πληροφορίες ανάκλησης, πληροφορίες κατάστασης Πιστοποιητικού ή 
χρονοσήμανσης στο χώρο πληροφοριών τους σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία παρέχουν προϊόντα ή 
υπηρεσίες που κάνουν χρήση αυτών των πληροφοριών χωρίς την προηγούμενη έγγραφη και ρητή 
συγκατάθεση της Symantec. 
 

9.1.4 Τέλη Λοιπών Υπηρεσιών 
 
Η Symantec και οι Συνδεδεμένες Εταιρείες δεν χρεώνουν τέλη για την παρούσα ΠΠ ή των αντίστοιχων 
ΚΠ τους. Οποιαδήποτε χρήση γίνεται για σκοπούς διαφορετικούς από την απλή ανάγνωση αυτών των 
εγγράφων, όπως είναι η αναπαραγωγή, αναδιανομή, τροποποίηση ή δημιουργία αντιγράφων, θα 
απαιτεί συμφωνία εκχώρησης άδειας με το νομικό πρόσωπο που κατέχει τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας. 

 
9.1.5 Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων 
 
Στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, η Symantec, οι Συνδεδεμένες 
Εταιρείες και οι Μεταπωλητές θα εφαρμόζουν πολιτική επιστροφής χρημάτων. Οι πολιτικές 
επιστροφής χρημάτων τις οποίες εφαρμόζουν θα αναγράφονται στον δικτυακό τους κόμβο (καθώς και 
σχετικό κατάλογο στον χώρο πληροφοριών τους), στις Συμβάσεις Συνδρομητών τους και, στην 
περίπτωση της Symantec και των Συνδεδεμένων Εταιρειών, στους ΚΠ τους. 

 
 
9.2 Οικονομική Ευθύνη 
 
 

9.2.1 Ασφαλιστική Κάλυψη 
 
Η Symantec, οι Συνδεδεμένες Εταιρείες και οι Εταιρικοί Πελάτες (όπου απαιτείται) θα διαθέτουν 
επίσης ένα εμπορικά εύλογο επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης έναντι σφαλμάτων και παραλείψεων, είτε 
μέσω ασφαλιστικού προγράμματος αστικής ευθύνης που παρέχεται από ασφαλιστική εταιρεία είτε 
μέσω αποθεματικού αυτασφάλισης. Αυτή η υποχρέωση ασφάλισης δεν ισχύει για οντότητες δημοσίου 
δικαίου. 
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9.2.2 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 
 
Η Symantec, οι Συνδεδεμένες Εταιρείες και οι Εταιρικοί Πελάτες θα διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς 
πόρους για να διασφαλίσουν τη συνεχή παροχή των υπηρεσιών τους, ενώ θα πρέπει σε εύλογα 
πλαίσια να βρίσκονται σε θέση να αναλάβουν κίνδυνο ευθύνης προς τους Συνδρομητές και τους 
Τελικούς τους Χρήστες. 
 

9.2.3 Επέκταση Εγγυητικής Κάλυψης 
 
Ορισμένοι συμμετέχοντες στο STN προσφέρουν προγράμματα επέκτασης εγγυητικής κάλυψης, τα 
οποία παρέχουν στους συνδρομητές πιστοποιητικών SSL και Υπογραφής Κώδικα προστασία έναντι 
απώλειας ή βλάβης ως αποτέλεσμα ελαττώματος στην έκδοση του πιστοποιητικού του συμμετέχοντα 
ή άλλου αδικήματος που οφείλεται σε αμέλεια του συμμετέχοντα ή σε αθέτηση των συμβατικών του 
υποχρεώσεων, εφόσον ο συνδρομητής του πιστοποιητικού έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
σύμφωνα με την εφαρμοστέα σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Οι συμμετέχοντες στο STN που 
προσφέρουν προγράμματα επέκτασης εγγυητικής κάλυψης υποχρεούνται να περιλαμβάνουν 
πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα αυτά στον ΚΠ τους. 
 

 
 
9.3 Εμπιστευτικότητα Εταιρικών Πληροφοριών  
 
9.3.1 Αντικείμενο Εμπιστευτικών Πληροφοριών  
 
Τα παρακάτω αρχεία Συνδρομητών θα θεωρούνται, σύμφωνα με την Παράγραφο 9.3.2, εμπιστευτικά 
και προσωπικού χαρακτήρα ("Εμπιστευτικές/ Προσωπικές Πληροφορίες"): 

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

 Αρχεία Αιτήσεων για Πιστοποιητικό, 

 Ιδιωτικά κλειδιά που τηρούνται από ΑΕ Εταιρικούς Πελάτες με χρήση της υπηρεσίας Managed 
PKI Key Manager καθώς και οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ανάκτηση αυτών 
των Ιδιωτικών Κλειδιών, 

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

 Αρχεία ελέγχου του STN που δημιουργούνται ή τηρούνται από τη Symantec, μια συνδεδεμένη 
Εταιρεία ή έναν Πελάτη, 

 Αναφορές ελέγχου του STN που δημιουργήθηκαν από τη Symantec, μια συνδεδεμένη 
Εταιρεία ή έναν Πελάτη (στο βαθμό που τηρούνται αυτού του είδους οι αναφορές) ή τους 
αντίστοιχους ελεγκτές τους (είτε εσωτερικούς, είτε δημόσιους), 

 Σχεδιασμός πρόληψης απρόοπτων καταστάσεων και σχέδια αποκατάστασης καταστροφών, 
και μέτρα ασφαλείας που ελέγχουν τις λειτουργίες του εξοπλισμού και του λογισμικού της 
Symantec ή Συνδεδεμένων Εταιρειών, καθώς και τη διαχείριση των υπηρεσιών 
Πιστοποιητικού και των καθορισμένων υπηρεσιών εγγραφής. 

 
 
9.3.2 Πληροφορίες που δεν Εμπίπτουν στην Κατηγορία των Εμπιστευτικών 
Πληροφοριών 
 

Οι Συμμετέχοντες στο STN αναγνωρίζουν ότι τα Πιστοποιητικά, η ανάκληση ή άλλες πληροφορίες 
σχετικές με την κατάσταση Πιστοποιητικών, οι χώροι πληροφοριών των Συμμετεχόντων στο STN, 
καθώς και οι πληροφορίες που περιλαμβάνουν σε αυτούς δεν θεωρούνται Εμπιστευτικές/ 
Προσωπικές Πληροφορίες. Οι πληροφορίες που δεν χαρακτηρίζονται ρητά ως Εμπιστευτικές/ 
Προσωπικές σύμφωνα με την Παράγραφο 9.3.1 δεν θεωρούνται εμπιστευτικές ή προσωπικές. Η 
παρούσα παράγραφος υπόκειται στην εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας εμπιστευτικών 
πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων. 
 

 
9.3.3 Ευθύνη Προστασίας Εμπιστευτικών Πληροφοριών 
 
Οι Συμμετέχοντες στο STN, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση προσωπικών πληροφοριών, θα μεριμνούν 
ούτως ώστε να μην εκτεθούν σε κίνδυνο και να μην αποκαλυφθούν σε τρίτα μέρη. 
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9.4 Προστασία Εμπιστευτικών Προσωπικών Πληροφοριών 
 

 
9.4.1 Σχέδιο Προστασίας Εμπιστευτικών Πληροφοριών 
 

Η Symantec και οι Συνδεδεμένες Εταιρείες θα εφαρμόζουν πολιτική για την προστασία εμπιστευτικών 
πληροφοριών σύμφωνα με τον Affiliate Practices Legal Requirements Guidebook (Οδηγό Νομικών 
Υποχρεώσεων Συνδεδεμένων Εταιρειών). Οι εν λόγω πολιτικές για την προστασία εμπιστευτικών 
πληροφοριών θα συμμορφώνονται προς την εφαρμοστέα τοπική νομοθεσία περί προστασίας 
εμπιστευτικών πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων. Η Symantecκαι οι Συνδεδεμένες Εταιρείες 
δεν θα αποκαλύπτουν, ούτε θα πωλούν τα ονόματα των Αιτούντων Πιστοποιητικό ή άλλα προσωπικά 
τους στοιχεία, σύμφωνα με την Παράγραφο 9.3.2 και με το δικαίωμα των ΑΠ που προβαίνουν σε 
παύση των εργασιών τους να μεταβιβάσουν τις πληροφορίες αυτές σε μια διάδοχη ΑΠ, σύμφωνα με 
την Παράγραφο 5.8. 
 
 

9.4.2 Πληροφορίες που Αντιμετωπίζονται ως Προσωπικές 
 

Οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τους Συνδρομητές, οι οποίες δεν είναι δημόσια διαθέσιμες 
μέσω του περιεχομένου του εκδοθέντος πιστοποιητικού, του καταλόγου πιστοποιητικών και των 
δικτυακών ΚΑΠ, αντιμετωπίζονται ως προσωπικές. 
 
 

9.4.3 Πληροφορίες που Δεν Θεωρούνται Προσωπικές 
 

Σύμφωνα με την εγχώρια νομοθεσία, όλες οι δημοσιοποιημένες πληροφορίες ενός πιστοποιητικού δεν 
θεωρούνται προσωπικές. 
 
 

9.4.4 Ευθύνη Προστασίας Προσωπικών Πληροφοριών 
 

Οι Συμμετέχοντες στο STN, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση προσωπικών πληροφοριών, θα μεριμνούν 
ούτως ώστε να μην εκτεθούν σε κίνδυνο και να μην αποκαλυφθούν σε τρίτα μέρη και θα 
συμμορφώνονται με την εφαρμοστέα στην περιοχή τους νομοθεσία περί προστασίας εμπιστευτικών 
πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων. 
 
 

9.4.5 Αναγγελία και Συγκατάθεση για Χρήση Προσωπικών Πληροφοριών 
 

Οι προσωπικές πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιούνται χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων τους 
εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα ΠΠ, την εφαρμοστέα Πολιτική Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων ή κατόπιν άλλης συμφωνίας. 
  
Η παρούσα παράγραφος υπόκειται στην εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας εμπιστευτικών 
πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων. 
 
 
 

9.4.6 Αποκάλυψη Πληροφοριών Ανταποκρινόμενη σε Δικαστική ή Διοικητική 
Διαδικασία 
Οι Συμμετέχοντες στο STN αναγνωρίζουν ότι η Symantec και οι Συνδεδεμένες Εταιρείες θα έχουν 
δικαίωμα αποκάλυψης Εμπιστευτικών/ Προσωπικών Πληροφοριών εάν, καλή τη πίστη, η Symantec 
και οι Συνδεδεμένες εταιρείες θεωρήσουν ότι   

 Η αποκάλυψη είναι απαραίτητη στο πλαίσιο σχετικής κλήσης δικαστηρίου ή εντάλματος 
έρευνας.  

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

 
Η παρούσα παράγραφος υπόκειται στην εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας εμπιστευτικών 
πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων. 
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9.4.7 Λοιπές Συνθήκες Αποκάλυψης Πληροφοριών 
 

Οι πολιτικές περί προστασίας εμπιστευτικών πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων θα 
περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικές με την αποκάλυψη Εμπιστευτικών/ Προσωπικών Πληροφοριών για 
το πρόσωπο που αποκάλυψε αυτές τις πληροφορίες στην Symantec ή τη Συνδεδεμένη Εταιρεία. Η 
παρούσα παράγραφος υπόκειται στην εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας εμπιστευτικών 
πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων. 
 
 
 

9.5 Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 
 

Η απόδοση των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας ανάμεσα στους Συμμετέχοντες στο STN εκτός 
των Συνδρομητών και των Τρίτων Συμβαλλόμενων διέπεται από τις εφαρμοστέες συμβάσεις μεταξύ 
αυτών των Συμμετεχόντων στο STN. Οι ακόλουθες υποπαράγραφοι της Παραγράφου 9.5 αφορούν 
στα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας σχετικά με τους Συνδρομητές και τους Τρίτους 
Συμβαλλόμενους. 
 
 

9.5.1 Δικαιώματα Ιδιοκτησίας στα Πιστοποιητικά και Πληροφορίες Ανάκλησης 
 

Οι ΑΠ διατηρούν όλα τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας για τα Πιστοποιητικά και τις πληροφορίες 
ανάκλησης που εκδίδουν. Η Symantec, οι Συνδεδεμένες Εταιρείες και οι Πελάτες τους θα εκχωρούν μη 
αποκλειστική, χωρίς χρέωση άδεια αναπαραγωγής και διανομής Πιστοποιητικών, εφόσον αυτά 
αναπαράγονται πλήρως και εφόσον η χρήση τους υπόκειται στη Σύμβαση Τρίτου Συμβαλλόμενου που 
αναφέρεται στο Πιστοποιητικό. Η Symantec, οι Συνδεδεμένες Εταιρείες και οι Πελάτες τους θα 
εκχωρούν άδεια χρήσης των πληροφοριών ανάκλησης για κάθε Τρίτο Συμβαλλόμενο σύμφωνα με την 
εφαρμοστέα Σύμβαση Χρήσης ΚΑΠ, την Σύμβαση Τρίτου Συμβαλλόμενου ή κάθε άλλη εφαρμοστέα 
σύμβαση. 
 
 

9.5.2 Δικαιώματα Ιδιοκτησίας στην ΠΠ 
 
Οι Συμμετέχοντες στο STN αναγνωρίζουν ότι η Symantec διατηρεί όλα τα Δικαιώματα Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας για την παρούσα ΠΠ. 
 
 

9.5.3 Δικαιώματα Ιδιοκτησίας επί των Ονομάτων 
 
Ο Αιτών Πιστοποιητικό διατηρεί όλα τα δικαιώματα (εφόσον υπάρχουν) επί οιπουδήποτε εμπορικού 
σήματος, σήματος υπηρεσιών ή εμπορικού τίτλου που περιλαμβάνονται σε Αίτηση για Πιστοποιητικό ή 
στο διακριτικό όνομα του Πιστοποιητικού του. 
 
 

9.5.4 Δικαιώματα Ιδιοκτησίας επί των Κλειδιών και του Υλικού Κλειδιών 
 

Τα ζεύγη κλειδιών που αντιστοιχούν σε Πιστοποιητικά ΑΠ και Συνδρομητών τελικών χρηστών 
αποτελούν ιδιοκτησία των ΑΠ και των Συνδρομητών τελικών χρηστών οι οποίοι είναι τα Υποκείμενα 
των Πιστοποιητικών αυτών, σύμφωνα με τα δικαιώματα των Εταιρικών Πελατών που χρησιμοποιούν 
Υπηρεσίες Διαχείρισης Κλειδιού Managed PKI, ανεξάρτητα από το φυσικό μέσο στο οποίο έχουν 
αποθηκευθεί και προστατεύονται αυτά τα πιστοποιητικά. Τα πρόσωπα αυτά διατηρούν όλα τα 
Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας για αυτά τα ζεύγη κλειδιών. Χωρίς περιορισμό των όσων 
αναφέρθηκαν ανωτέρω, τα δημόσια κλειδιά Βάσης (Root public Keys) της Symantec και τα 
Πιστοποιητικά Βάσης (Root certificates) που τα περιλαμβάνουν, καθώς και όλα τα δημόσια κλειδιά 
ΠΑΠ και αυτοϋπογραφόμενων Πιστοποιητικών, αποτελούν ιδιοκτησία της Symantec. Η Symantec 
εκχωρεί άδεια σε κατασκευαστές λογισμικού και εξοπλισμού ώστε να συμπεριλάβουν αντιγραφά 
αυτών των Πιστοποιητικών Βάσης (Root certificates) σε αξιόπιστες συσκευές εξοπλισμού ή λογισμικό. 
Τέλος, τα Απόρρητα Μερίδια του ιδιωτικού κλειδιού μιας ΑΠ αποτελούν ιδιοκτησία της ΑΠ, η οποία 
διατηρεί όλα τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας επί αυτών των Απορρήτων Μεριδίων, παρ' όλο 
που η ΑΠ δεν δύναται να ανακτήσει τη φυσική κατοχή των ως άνω μεριδίων από τη Symantec. 
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9.6 Δηλώσεις και Εγγυήσεις 
  
 

9.6.1 Δηλώσεις και Εγγυήσεις ΑΠ 
 
Οι ΑΠ του STN εγγυώνται ότι: 

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

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

 Τα Πιστοποιητικά τους πληρούν όλες τις ουσιαστικές απαιτήσεις της παρούσας ΠΠ και του 
εφαρμοστέου ΚΠ και 

 Οι υπηρεσίες ανάκλησης και η χρήση του χώρου πληροφοριών συμμορφώνονται με όλες τις 
ουσιαστικές απαιτήσεις της παρούσας ΠΠ και του εφαρμοστέου ΚΠ. 

 
Οι Συμβάσεις Συνδρομητών ενδεχομένως να περιέχουν επιπρόσθετες δηλώσεις και εγγυήσεις. 
 

9.6.2 Δηλώσεις και Εγγυήσεις ΑΕ 
 
Οι ΑΕ του STN εγγυώνται ότι: 
 

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

 Δεν υπάρχουν λάθη στα στοιχεία του πιστοποιητικού τα οποία προκλήθηκαν από τις 
οντότητες που ενέκριναν την Αίτηση για Πιστοποιητικό ως αποτέλεσμα αποτυχίας να 
επιδείξουν εύλογη μέριμνα κατά το χειρισμό της Αίτησης για Πιστοποιητικό, 

 Τα Πιστοποιητικά τους πληρούν όλες τις ουσιαστικές απαιτήσεις της παρούσας ΠΠ και του 
εφαρμοστέου ΚΠ και 

 Οι υπηρεσίες ανάκλησης (όπου εφαρμόζονται) και η χρήση του χώρου πληροφοριών 
συμμορφώνονται προς όλες τις ουσιαστικές απαιτήσεις της παρούσας ΠΠ και του 
εφαρμοστέου ΚΠ. 

 
Οι Συμβάσεις Συνδρομητών ενδεχομένως να περιέχουν επιπρόσθετες δηλώσεις και εγγυήσεις. 
 

9.6.3 Δηλώσεις και Εγγυήσεις του Συνδρομητή 
 
Οι Συνδρομητές εγγυώνται ότι: 

 Κάθε ψηφιακή υπογραφή που δημιουργείται χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό κλειδί που 
αντιστοιχεί στο δημόσιο κλειδί που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό, αποτελεί την ψηφιακή 
υπογραφή του Συνδρομητή, ενώ το Πιστοποιητικό έχει γίνει αποδεκτό και είναι εν ισχύ (δεν 
έχει λήξει ή ανακληθεί) κατά το χρόνο δημιουργίας αυτής της ψηφιακής υπογραφής, 

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

 Όλες οι παραδοχές και τα στοιχεία του Συνδρομητή στην Αίτηση για Πιστοποιητικό την οποία 
έχει καταθέσει είναι αληθείς, 

 Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από το Συνδρομητή και περιλαμβάνονται στο 
Πιστοποιητικό είναι αληθείς, 

 Το Πιστοποιητικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εγκεκριμένους και σύννομους σκοπούς, 
σύμφωνα με όλες τις ουσιαστικές απαιτήσεις της παρούσας ΠΠ και του εφαρμοστέου ΚΠ και 

 Ο Συνδρομητής αποτελεί Συνδρομητή τελικό χρήστη και όχι ΑΠ, και επομένως δεν 
χρησιμοποιεί το ιδιωτικό του κλειδί που αντιστοιχεί στο δημόσιο κλειδί που αναγράφεται στο 
Πιστοποιητικό για να υπογράψει ψηφιακά οποιοδήποτε Πιστοποιητικό (ή οποιαδήποτε άλλη 
μορφή πιστοποιημένου δημόσιου κλειδιού) ή ΚΑΠ, ως ΑΠ ή με άλλη ιδιότητα. 

 
Οι Συμβάσεις Συνδρομητών ενδεχομένως να περιέχουν επιπρόσθετες δηλώσεις και εγγυήσεις. 
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9.6.4 Δηλώσεις και Εγγυήσεις Τρίτου Συμβαλλόμενου 
 
Οι Συμβάσεις Τρίτου Συμβαλλόμενου απαιτούν από τους Τρίτους Συμβαλλόμενους τη διαβεβαίωση 
ότι διαθέτουν επαρκείς πληροφορίες για να αποφασίσουν σε πιο βαθμό θα βασιστούν στις 
πληροφορίες που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό, ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το εάν θα 
βασιστούν ή όχι στις πληροφορίες αυτές και ότι θα υποστούν τις νόμιμες συνέπειες από την αποτυχία 
τους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις του Τρίτου Συμβαλλόμενου σύμφωνα με την παρούσα ΠΠ. 
 
Οι Συμβάσεις Τρίτου Συμβαλλόμενου ενδεχομένως να περιέχουν επιπρόσθετες δηλώσεις και 
εγγυήσεις. 
 

9.6.5 Δηλώσεις και Εγγυήσεις Λοιπών Συμμετεχόντων 
 
Δεν προβλέπεται. 
 

9.7 Αποποιήσεις Εγγυήσεων  
 
Στην έκταση που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, οι Συμβάσεις Συνδρομητή και οι 
Συμβάσεις Τρίτου Συμβαλλόμενου θα περιέχουν αποποίηση των πιθανών εγγυήσεων της Symantec 
και της εκάστοτε Συνδεδεμένης Εταιρείας, περιλαμβανομένων κάθε είδους εγγυήσεων ως προς την 
εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, εκτός των προβλεπομένων από το 
Σχέδιο Προστασίας NetSure (NetSure Protection Plan). 
 

9.8 Περιορισμοί Ευθύνης 
 
Στην έκταση που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, οι Συμβάσεις Συνδρομητή και οι 
Συμβάσεις Τρίτου Συμβαλλόμενου θα περιορίζουν την ευθύνη της Symantec και της εκάστοτε 
Συνδεδεμένης Εταιρείας εκτός των προβλεπομένων από το Σχέδιο Προστασίας NetSure (NetSure 
Protection Plan). Οι περιορισμοί ευθύνης θα περιλαμβάνουν αποκλεισμό έμμεσων, εξαιρετικών, 
θετικών, τυχαίων, συνεπαγόμενων και αποθετικών ζημιών. Θα περιλαμβάνουν επίσης τα παρακάτω 
ανώτατα όρια ευθύνης τα οποία περιορίζουν την ζημία της Symantec και της Συνδεδεμένης Εταιρείας 
σχετικά με τα κατωτέρω Πιστοποιητικά, ανάλογα με την τάξη στην οποία ανήκουν: 
 
 

Τάξη Ανώτατο Όριο Ευθύνης 

Τάξη 1 Εκατό Δολάρια Η.Π.Α. (100,00$ US) 

Τάξη 2 Πέντε χιλιάδες Δολάρια Η.Π.Α. (5.000,00$ US) 

Τάξη 3 Εκατό Χιλιάδες Δολάρια Η.Π.Α. (100.000,00$ US) 

Πίνακας 7 - Ανώτατα Όρια Ευθύνης 
 
Τα ανώτατα όρια ευθύνης του Πίνακα 5 περιορίζουν τις αποζημιώσεις εκτός των προβλεπομένων από 
το Σχέδιο Προστασίας NetSure (NetSure Protection Plan).  Τα ποσά που καταβάλλονται σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Προστασίας NetSure (NetSure Protection Plan) υπόκεινται σε 
διαφορετικά ανώτατα όρια ευθύνης.  Τα ανώτατα όρια ευθύνης που προβλέπονται από το Σχέδιο 
Προστασίας NetSure (NetSure Protection Plan) κυμαίνονται, ανάλογα με το είδος του Πιστοποιητικού, 
από 50.000 έως 250.000 δολάρια ΗΠΑ. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο Σχέδιο 
Προστασίας NetSure (NetSure Protection Plan), στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.symauth.com/repository/netsure .  
 
Η ευθύνη (και/ ή ο περιορισμός αυτής) των Συνδρομητών θα καθορίζεται σύμφωνα με τις εφαρμοστέες 
συμβάσεις Συνδρομητών. 
 
Η ευθύνη (και/ ή ο περιορισμός αυτής) των Εταιρείες ΑΕ και της αντίστοιχης ΑΠ θα καθορίζεται 
σύμφωνα με την μεταξύ τους σύμβαση ή συμβάσεις. 
 
Η ευθύνη (και/ ή ο περιορισμός αυτής) των Τρίτων Συμβαλλόμενων θα καθορίζεται σύμφωνα με τις 
εφαρμοστέες συμβάσεις Τρίτων Συμβαλλόμενων. 
 
 
 
 

http://www.symauth.com/repository/netsure
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9.9 Αποζημιώσεις 
 

9.9.1 Αποζημίωση από Συνδρομητές 
 
Στην έκταση που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, οι Συνδρομητές υποχρεούνται να 
αποζημιώσουν τις ΑΠ ή  τις ΑΕ (εντός και εκτός VΤΝ), σε περίπτωση:  

 Ψευδών ή παραποιημένων στοιχείων που υποβλήθηκαν από το Συνδρομητή στην Αίτηση του 
για Πιστοποιητικό, 

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

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

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

 
Η εφαρμοστέα Σύμβαση Συνδρομητή ενδεχομένως να περιλαμβάνει επιπρόσθετες υποχρεώσεις 
αποζημίωσης.   
 

9.9.2 Αποζημίωση από Τρίτους Συμβαλλόμενους 
 
Στην έκταση που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, οι Συμβάσεις Τρίτου Συμβαλλόμενου 
θα υποχρεώνουν τους Τρίτους Συμβαλλόμενους να αποζημιώσουν τις ΑΠ ή τις ΑΕ (εντός και εκτός 
VΤΝ), σε περίπτωση:  

 Αδυναμίας του Τρίτου Συμβαλλόμενου να εκτελεί τις υποχρεώσεις του (ως Τρίτος 
Συμβαλλόμενος), 

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

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

 
Η εφαρμοστέα Σύμβαση Τρίτου Συμβαλλόμενου ενδεχομένως να περιλαμβάνει επιπρόσθετες 
υποχρεώσεις αποζημίωσης.  

 
9.10 Διάρκεια και Λήξη 
 

9.10.1 Διάρκεια 
 
Η ΠΠ τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στο χώρο πληροφοριών της Symantec. Οι τροποποιήσεις 
της ΠΠ τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους στο χώρο πληροφοριών της Symantec. 
 

9.10.2 Λήξη 
 
Η παρούσα ΠΠ και οι κατά καιρούς τροποποιήσεις αυτής θα παραμείνουν εν ισχύ έως ότου 
αντικατασταθούν από νέα έκδοση. 
 

9.10.3 Ισχύς της Λήξης και Διατήρηση Ισχύος  
 
Κατά τη λήξη της παρούσας ΠΠ, οι συμμετέχοντες στο STN εξακολουθούν να δεσμεύονται από τους 
όρους αυτής για όλα τα πιστοποιητικά που θα εκδοθούν κατά το υπόλοιπο των περιόδων ισχύος των 
εν λόγω πιστοποιητικών. 

 
9.11 Ατομικές Κοινοποιήσεις και Επικοινωνία με Συμμετέχοντες 
 
Εφόσον δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό σε σύμβαση μεταξύ των μερών, οι συμμετέχοντες στο STN 
θα χρησιμοποιούν κάθε εύλογη μέθοδο για την μεταξύ τους επικοινωνία, ανάλογα με την κρισιμότητα 
και το αντικείμενο της εκάστοτε επικοινωνίας. 
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9.12 Τροποποιήσεις 
 

9.12.1 Διαδικασία Τροποποίησης 
 
Η παρούσα ΠΠ μπορεί να τροποποιηθεί από την Αρχή Διαχείρισης Πολιτικής του Δικτύου 
Εμπιστοσύνης της Symantec (Symantec Trust Network Policy Management Authority).  Οι 
τροποποιήσεις θα είναι είτε υπό μορφή εγγράφου που περιέχει την τροποποιημένη μορφή της ΠΠ ή με 
ενημερωμένη έκδοση. Οι τροποποιημένες εκδόσεις ή ενημερώσεις θα παρατίθενται στο τμήμα του 
Χώρου Πληροφοριών της Symantec για Ενημερώσεις και Ανακοινώσεις επί των Κανονισμών στη 
διεύθυνση: 

www.symauth.com/repository/updates . Οι ενημερωμένες εκδόσεις υπερισχύουν έναντι 

οποιωνδήποτε καθορισμένων ή συγκρουόμενων διατάξεων της αναφερόμενης έκδοσης της ΠΠ. Η 
ΡΜΑ καθορίζει εάν οι αλλαγές στην ΠΠ απαιτούν την τροποποίηση των προσδιοριστών αντικειμένου 
για την Πολιτική Πιστοποιητικού (Certificate Policy Object Identifier) των Πολιτικών Πιστοποιητικού 
που αντιστοιχούν στην ανάλογη Τάξη Πιστοποιητικού. 
 

9.12.2 Μηχανισμός και Χρονική Περίοδος Κοινοποίησης 
 
Η Symantec και η PMA διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν την παρούσα ΠΠ χωρίς 
προειδοποίηση, για μεταβολές που δεν είναι ουσιώδους σημασίας, περιλαμβανομένων ενδεικτικά, 
διορθώσεων τυπογραφικών λαθών, αλλαγών των δικτυακών κόμβων (URL) και μεταβολών των 
στοιχείων επικοινωνίας. Η απόφαση της PMA να προσδιορίζει τις τροποποιήσεις ως ουσιώδους ή 
επουσιώδους σημασίας εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική της ευχέρεια. 
 
Η PMA θα κοινοποιεί τις προτεινόμενες από αυτή ουσιώδεις τροποποιήσεις της ΠΠ στις Συνδεδεμένες 
Εταιρείες.  Η κοινοποίηση θα περιλαμβάνει το κείμενο των προτεινόμενων τροποποιήσεων, καθώς και 
το χρονικό διάστημα για την υποβολή σχολίων.  Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις της ΠΠ θα 
αναρτώνται επίσης στο τμήμα του Χώρου Πληροφοριών της Symantec για Ενημερώσεις και 

Ανακοινώσεις επί των Κανονισμών στη διεύθυνση:  www.symauth.com/repository/updates  . Οι 

Συνδεδεμένες Εταιρείες θα δημοσιεύουν ή θα παρέχουν σύνδεση προς τις προτεινόμενες 
τροποποιήσεις στους δικούς τους διαδικτυακούς χώρους πληροφοριών εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος από την παραλαβή της κοινοποίησης των εν λόγω τροποποιήσεων. 
 
Η PMA προσκαλεί άλλους Συμμετέχοντες στο STN να προτείνουν τροποποιήσεις της ΠΠ. Εφόσον η 
PMA θεωρήσει ότι μια τέτοια τροποποίηση είναι επιθυμητή και προτείνει την εφαρμογή της, θα την 
κοινοποιήσει σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο. 
 
Αντίθετα με ό,τι προβλέπεται στην παρούσα ΠΠ, εφόσον η PMA θεωρήσει ότι ουσιώδεις 
τροποποιήσεις της ΠΠ είναι απαραίτητες άμεσα ώστε να διακοπεί ή να αποτραπεί η παραβίαση της 
ασφάλειας του STN  ή οιουδήποτε τμήματος αυτού, η Symantec και η PMA θα δικαιούνται να προβούν 
στις τροποποιήσεις αυτές, οι οποίες θα δημοσιεύονται στο Χώρο Πληροφοριών της Symantec. Τέτοιου 
είδους τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους. Η Symantec θα κοινοποιεί 
τις τροποποιήσεις αυτές στις Συνδεδεμένες Εταιρείες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τη 
δημοσίευσή τους. 
 
9.12.2.1 Χρονικό Διάστημα Υποβολής Σχολίων 
 
Εάν δεν υφίσταται άλλη πρόβλεψη, το χρονικό διάστημα για την υποβολή σχολίων επί οιασδήποτε 
ουσιώδους τροποποίησης της ΠΠ θα είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, με έναρξη την ημερομηνία 
ανάρτησης των τροποποιήσεων στον Χώρο Πληροφοριών της Symantec. Κάθε Συμμετέχων στο STN 
θα δικαιούται να καταθέσει σχόλια στην PMA μέχρι το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος. 
 
9.12.2.2 Διαδικασίες για την Αντιμετώπιση Σχολίων 
 
Η PMA θα εξετάζει όλα τα σχόλια σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. Η PMA είτε (α) θα θέσει 
σε ισχύ τις προτεινόμενες τροποποιήσεις χωρίς περαιτέρω τροποποίηση, είτε (β) θα τροποποιήσει 
περαιτέρω αυτές τις τροποποιήσεις και θα τις αναδημοσιεύσει ως νέα τροποποίηση εφόσον χρειαστεί, 
είτε (γ) θα αποσύρει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. Η PMA έχει το δικαίωμα να αποσύρει 
προτεινόμενες τροποποιήσεις ενημερώνοντας σχετικά τις Συνδεδεμένες Εταιρείες μέσω του τμήματος 
του Χώρου Πληροφοριών της για Ενημερώσεις και Ανακοινώσεις επί των Κανονισμών (Practices 
Updates and Notices). Εφόσον οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν τροποποιηθούν περαιτέρω ή δεν 
αποσυρθούν, τότε θα τεθούν σε ισχύ με το πέρας του χρονικού διαστήματος υποβολής σχολίων. 

http://www.symauth.com/repository/updates
http://www.symauth.com/repository/updates
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9.12.3 Συνθήκες Υπό τις Οποίες Επιβάλλεται Τροποποίηση του Προσδιοριστή 
Αντικειμένου (OID)  
 
Εάν η PMA κρίνει ότι είναι απαραίτητη μια μεταβολή του προσδιοριστή αντικειμένου που αντιστοιχεί σε 
κάποια πολιτική Πιστοποιητικού, η σχετική τροποποίηση θα περιλαμβάνει νέους προσδιοριστές 
αντικειμένου για τις πολιτικές Πιστοποιητικού που αντιστοιχούν σε κάθε Τάξη Πιστοποιητικού. Σε 
διαφορετική περίπτωση, οι τροποποιήσεις δεν επιβάλλουν μεταβολή του προσδιοριστή αντικειμένου 
για την Πολιτική Πιστοποιητικού. 

 
 
9.13 Διατάξεις Επίλυσης Διαφορών 
 

9.13.1 Διαφορές Μεταξύ της Symantec, Συνδεδεμένων Εταιρειών και Πελατών 
 
Διαφορές μεταξύ ενός ή περισσότερων εκ των Symantec, Συνδεδεμένων Εταιρειών και/ ή Πελατών 
τους, θα επιλύονται σύμφωνα με τις μεταξύ των μερών εφαρμοστέες συμβάσεις. 
 

9.13.2 Διαφορές με Συνδρομητές Τελικούς Χρήστες ή Τρίτους Συμβαλλόμενους 
 
Στην έκταση που αυτό επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, οι Συμβάσεις Συνδρομητή και οι 
Συμβάσεις Τρίτου Συμβαλλόμενου θα περιλαμβάνουν όρο περί επίλυσης διαφορών. Οι διαδικασίες 
που προβλέπονται στον Οδηγό Νομικών Υποχρεώσεων Συνδεδεμένων Εταιρειών (Affiliate Practices 
Legal Requirements Guidebook) σχετικά με την επίλυση διαφορών στις οποίες εμπλέκεται η 
Symantec, προβλέπουν μία αρχική περίοδο διαπραγματεύσεων διάρκειας εξήντα (60) ημερών, ενώ 
στη συνέχεια η ενδεχόμενη δικαστική αντιδικία θα επιλύεται από ομοσπονδιακό ή πολιτειακό 
δικαστήριο της Επαρχίας Σάντα Κλάρα, στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, σε 
περίπτωση κατά την οποία οι ενάγοντες είναι κάτοικοι Η.Π.Α., ή, σε κάθε αντίθετη περίπτωση, με 
διαιτησία του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (International Chamber of Commerce - ICC) 
σύμφωνα με τον Κανονισμό Συμβιβαστικής Επιλύσεως και Διαιτησίας του ICC, εκτός εάν η Symantec 
έχει εγκρίνει διαφορετική μέθοδο επίλυσης.      
 
 

9.14 Εφαρμοστέο Δίκαιο 
 
Η ερμηνεία, η εγκυρότητα, η ισχύς και η εφαρμογή της παρούσας ΠΠ διέπεται αποκλειστικά από τη 
νομοθεσία της Κοινοπολιτείας της Καλιφόρνια των Η.Π.Α., χωρίς να λαμβάνονται υπόψη διαφορετικές 
συμβατικές ή νομοθετικές διατάξεις περί εφαρμοστέου δικαίου και χωρίς την ανάγκη θεμελίωσης 
εμπορικού δεσμού με την Καλιφόρνια, ΗΠΑ. Η ανωτέρω επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου στοχεύει 
στη διασφάλιση ομοιόμορφων διαδικασιών και ερμηνείας για το σύνολο των Συμμετεχόντων στο STN, 
ανεξάρτητα από την έδρα τους. 
 
Η παρούσα διάταξη περί εφαρμοστέου δικαίου ισχύει μόνο για την παρούσα ΠΠ. Οι Συμβάσεις που 
ενσωματώνουν την ΠΠ κατά παραπομπή μπορεί να περιέχουν διαφορετικές διατάξεις περί 
εφαρμοστέου δικαίου, υπό την προϋπόθεση ότι η παρούσα Παράγραφος 9.14 διέπει την ερμηνεία, 
εγκυρότητα, ισχύ και εφαρμογή των όρων της ΠΠ, ανεξάρτητα από τις λοιπές διατάξεις οποιωνδήποτε 
τέτοιων συμβάσεων, οι οποίες υπόκεινται στους όποιους περιορισμούς προβλέπονται από την 
ισχύουσα νομοθεσία. 
 
Η παρούσα ΠΠ υπόκειται στους εφαρμοστέους εθνικούς, τοπικούς και διεθνείς νόμους, κανόνες, 
κανονισμούς, διατάγματα και θεσπίσματα περιλαμβανομένων ενδεικτικά, περιορισμών επί της 
εξαγωγής ή εισαγωγής λογισμικού, εξοπλισμού ή τεχνικών πληροφοριών. 
 

9.15 Συμμόρφωση με την Ισχύουσα Νομοθεσία 
 
Η παρούσα ΠΠ υπόκειται στους εφαρμοστέους εθνικούς, τοπικούς και διεθνείς νόμους, κανόνες, 
κανονισμούς, διατάγματα και θεσπίσματα περιλαμβανομένων ενδεικτικά, περιορισμών επί της 
εξαγωγής ή εισαγωγής λογισμικού, εξοπλισμού ή τεχνικών πληροφοριών. 
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9.16 Διάφορες Διατάξεις 
 

 
9.16.1 Πλήρης Συμφωνία 
 
Δεν παρέχεται. 
 

 
9.16.2 Εκχώρηση 
 
Δεν παρέχεται. 

 
 
9.16.3 Διαιρετότητα 
 
Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο άρθρο ή διάταξη της παρούσας ΠΠ κριθούν ανεφάρμοστα από 
δικαστήριο ή άλλη αρμόδια δικαστική αρχή, το λοιπό περιεχόμενο της ΠΠ θα παραμείνει εν ισχύ. 
 

 
9.16.4 Εφαρμογή (Αμοιβές Δικηγόρων και Παραίτηση από Δικαιώματα)  
 
Δεν παρέχεται. 
 

 
9.16.5 Ανωτέρα Βία 
 
Στην έκταση που αυτό επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, οι Συμβάσεις Συνδρομητή και οι 
Συμβάσεις Τρίτου Συμβαλλόμενου θα περιλαμβάνουν ρήτρα περί ανωτέρας βίας, η οποία θα 
προστατεύει τη Symantec και την εκάστοτε Συνδεδεμένη Εταιρεία. 
 

 
9.17 Λοιπές Διατάξεις 
 
Δεν παρέχεται. 
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Παράρτημα Α: Πίνακας Ακρωνυμίων και Ορισμοί 
 

Πίνακας Ακρωνυμίων 
 

Όρος Ορισμός 

ANSI Το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων της Αμερικής (The American National Standards Institute) 
 

ΥΤΠ (ACS) Υπογραφή Ταυτοποιημένου Περιεχομένου (Authenticating Content Signing) 
 

BIS Υπηρεσία Βιομηχανίας και Επιστημών του Υπουργείου Εμπορίου (United States Department of 
Commerce Bureau of Industry and Science) 
 

ΑΠ (CA) Αρχή Πιστοποίησης (Certification Authority) 
 

ΠΠ (CP) Πολιτική Πιστοποιητικού (Certificate Policy) 
 

ΚΠ (CPS) Κανονισμός Πιστοποίησης (Certification Practice Statement) 
 

ΚΑΠ (CRL) Κατάσταση Ανακληθέντων Πιστοποιητικών (Certificate Revocation List) 
 

EAL Επίπεδο αξιολόγησης εγγυήσεων, σύμφωνα με τα Κοινά Κριτήρια (Evaluation assurance level, pursuant 
to the Common Criteria) 
 

ΕΕ Επέκταση Εγκυροποίησης 
 

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

ICC Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (Ιnternational Chamber of Commerce) 
 

KRB Σύμπλοκο Ανάκτησης Κλειδιού (Key Recovery Block) 
 

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

OCSP Πρωτόκολλο Δικτυακής Κατάστασης Πιστοποιητικών (Online Certificate Status Protocol) 
 

ΠΑΠ (PCA) Πρωτεύουσα Αρχή Πιστοποίησης (Primary Certification Authority) 
 

PIN Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (Personal identification number) 
 

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

PKI Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού (Public Key Infrastructure) 
 

PMA Αρχή Διαχείρισης Πολιτικής (Policy Management Authority) 
 

ΑΕ (RA) Αρχή Εγγραφής (Registration Authority) 
 

RFC Αίτημα για σχολιασμό (Request for comment) 
 

SOC Έκθεση επί Service Organization Control standard 
, δημοσιεύεται από το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Αμερικής  
 

S/MIME Ασφαλείς επεκτάσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας πολλαπλών σκοπών (Secure multipurpose Internet 
mail extensions) 
 

SSL Επίπεδο Ασφαλών Συνδέσεων (Secure Sockets Layer) 
 

STN Δίκτυο Εμπιστοσύνης της Symantec (Symantec Trust Network) 
 

 
 
 
 
Ορισμοί 
 



 -76- 

Όρος Ορισμός 

Διαχειριστής Έμπιστο πρόσωπο της επιχείρησης ενός Κέντρου Επεξεργασίας, Κέντρου Υπηρεσιών, 
Πελάτη Managed PKI ή Πελάτη Gateway, το οποίο εκτελεί λειτουργίες εγκυροποίησης και 
άλλες λειτουργίες ΑΠ και ΑΕ. 
 
 

Πιστοποιητικό Διαχειριστή Πιστοποιητικό που εκδίδεται σε Διαχειριστή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την 
τέλεση λειτουργιών ΑΠ και ΑΕ. 
 

Συνδεδεμένη εταιρεία Οι Συνδεδεμένες Εταιρείες αποτελούν βασικά αξιόπιστα τρίτα μέρη, για παράδειγμα στον 
τομέα της τεχνολογίας, των τηλεπικοινωνιών ή του κλάδου των οικονομικών υπηρεσιών, οι 
οποίες έχουν συνάψει σύμβαση με την Symantec ως μέρος του δικτύου διανομής και 
υπηρεσιών του STN στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου τομέα. 
 

Affiliate Practices Legal 
Requirements Guidebook 
(Οδηγός Νομικών 
Υποχρεώσεων 
Συνδεδεμένων Εταιρειών)  

Έγγραφο της Symantec με το οποίο καθορίζονται οι προδιαγραφές ως προς τους ΚΠ των 
Συνδεδεμένων Εταιρειών, τις συμβάσεις, τις διαδικασίες εγκυροποίησης, καθώς και άλλες 
προϋποθέσεις τις οποίες θα πρέπει να πληρούν οι Συνδεδεμένες Εταιρείες. 

Συνδεδεμένο Φυσικό 
Πρόσωπο 

Φυσικό πρόσωπο το οποίο συνδέεται με μια οντότητα Πελάτη Managed PKI, Managed 
PKI Lite ή Gateway (α) ως στέλεχος, διευθυντής, υπάλληλος, συνέταιρος, εργολήπτης, 
βοηθός ή με άλλη ιδιότητα στους κόλπους της οντότητας, (β) ως μέλος μιας επίσημης 
κοινότητας κοινών ενδιαφερόντων της Symantec ή (γ) ως πρόσωπο που διατηρεί σχέσεις 
με κάποια οντότητα με την οποία πραγματοποιεί επαγγελματικές συναλλαγές ή τα στοιχεία 
του ταυτοποιούνται επαρκώς μέσω άλλων τεκμηρίων. 
 

Αυτοματοποιημένη 
Διαχείριση 

Διαδικασία κατά την οποία οι Αιτήσεις για Πιστοποιητικό εγκρίνονται αυτόματα, εφόσον τα 
στοιχεία εγγραφής συμφωνούν με τα στοιχεία που περιέχονται σε μια βάση δεδομένων. 
 

Μονάδα Λογισμικού 
Αυτοματοποιημένης 
Διαχείρισης (Automated 
Administration Software 
Module) 

Λογισμικό Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης που παρέχεται από τη Symantec. 

Πιστοποιητικό Μήνυμα το οποίο αναφέρει τουλάχιστον το όνομα ή προσδιορίζει την ΑΠ, προσδιορίζει την 
ταυτότητα του Συνδρομητή, περιλαμβάνει το δημόσιο κλειδί του Συνδρομητή, ορίζει τη 
Λειτουργική Περίοδο του Πιστοποιητικού, περιλαμβάνει τον αριθμό σειράς του 
Πιστοποιητικού και υπογράφεται ψηφιακά από την ΑΠ. 
 

Αιτών Πιστοποιητικό Φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία που αιτείται την έκδοση Πιστοποιητικού από μια ΑΠ. 
 

Αίτηση για Πιστοποιητικό Αίτηση που υποβάλλεται από τον Αιτούντα Πιστοποιητικό (ή εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο αυτού) προς την ΑΠ για την έκδοση Πιστοποιητικού. 
 

Αλυσίδα Πιστοποιητικών Κατάλογος Πιστοποιητικών που περιλαμβάνει ένα Πιστοποιητικό Συνδρομητή τελικού 
χρήστη και Πιστοποιητικά ΑΠ και καταλήγει σε ένα Πιστοποιητικό βάσης. 
 

Στόχοι Ελέγχου Διαχείρισης 
Πιστοποιητικών 

Κριτήρια που θα πρέπει να πληροί μια οντότητα προκειμένου να ολοκληρώσει επιτυχώς 
έναν Έλεγχο Συμμόρφωσης. 
 

Certificate Policies (CP) 
(Πολιτικές Πιστοποιητικού) 

Το παρόν έγγραφο, με τίτλο "Πολιτικές Πιστοποιητικού του Δικτύου Εμπιστοσύνης της 
Symantec" (Symantec Trust Network Certificate Policies- CP), το οποίο αποτελεί τη 
βασική δήλωση πολιτικής που διέπει το STN. 
 

Κατάσταση Ανακληθέντων 
Πιστοποιητικών (ΚΑΠ) 

Κατάσταση η οποία εκδίδεται περιοδικά (ή σε κρίσιμες περιστάσεις), φέρει την ψηφιακή 
υπογραφή μιας ΑΠ και περιλαμβάνει τα Πιστοποιητικά που ανακλήθηκαν πριν τη λήξη 
τους σύμφωνα με την § 3.4 της CP. Η κατάσταση αυτή κατά κανόνα αναφέρει το όνομα του 
εκδότη της ΚΑΠ, την ημερομηνία έκδοσής της, την ημερομηνία της επόμενης 
προγραμματισμένης έκδοσης ΚΑΠ, τους αριθμούς σειράς των ανακληθέντων 
Πιστοποιητικών και τον συγκεκριμένο χρόνο και λόγο ανάκλησής τους.  
 

Αίτημα Υπογραφής 
Πιστοποιητικού  

Μήνυμα που μεταφέρει ένα αίτημα έκδοσης Πιστοποιητικού. 
 
 

Αρχή Πιστοποίησης (ΑΠ) Νομικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να εκδίδει, να διαχειρίζεται, να ανακαλεί και να 
ανανεώνει Πιστοποιητικά στο πλαίσιο του STN. 
 

Κανονισμός Πιστοποίησης 
(ΚΠ) 

Δήλωση των πρακτικών που εφαρμόζει η Symantec ή μια Συνδεδεμένη Εταιρεία (και που 
υποχρεούνται να εφαρμόζουν επίσης οι Πελάτες Managed PKI και Gateway) κατά την 
έγκριση ή την απόρριψη Αιτήσεων για Πιστοποιητικό, καθώς και κατά την έκδοση, 
διαχείριση και ανάκληση Πιστοποιητικών. 
 

Συνθηματική Φράση Μυστική φράση την οποία επιλέγει ο Αιτών Πιστοποιητικό κατά την εγγραφή του για το 
Πιστοποιητικό αυτό. Μετά την έκδοση του πιστοποιητικού, ο Αιτών Πιστοποιητικό 
θεωρείται πλέον Συνδρομητής και η ΑΠ ή η ΑΕ μπορεί να χρησιμοποιεί τη συνθηματική 
φράση για την εξακρίβωση της ταυτότητας του Συνδρομητή όταν αυτός θελήσει να 
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ανακαλέσει ή να ανανεώσει το Πιστοποιητικό Συνδρομητή του. 
 

Τάξη Συγκεκριμένο επίπεδο εγγυήσεων που ορίζονται εντός της CP (βλ. CP § 1.1.1). 
 

Κέντρων Υπηρεσιών 
Πελατών 

Συνδεδεμένη Εταιρεία που λειτουργεί ως Κέντρο Υπηρεσιών, παρέχοντας στους πελάτες 
Καταναλωτικά και Εταιρικά Πιστοποιητικά. 
 

Έλεγχος Συμμόρφωσης Περιοδικός έλεγχος στον οποία υποβάλλονται τα Κέντρα Επεξεργασίας, τα Κέντρα 
Υπηρεσιών, οι Πελάτες Managed PKI και οι Πελάτες Gateway προκειμένου να διαπιστωθεί 
η συμμόρφωσή τους προς τα αντίστοιχα Πρότυπα του STN. 
 

Έκθεση σε Κίνδυνο Παραβίαση (ή ενδεχόμενη παραβίαση) μιας πολιτικής ασφαλείας, κατά την οποία μπορεί 
να προκύψει μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή απώλεια του ελέγχου ευαίσθητων 
πληροφοριών. Ως προς τα ιδιωτικά κλειδιά, ως έκθεση σε κίνδυνο νοείται η απώλεια, η 
κλοπή, η αποκάλυψη, η τροποποίηση, η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή κάθε άλλη ενέργεια 
που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του εν λόγω ιδιωτικού κλειδιού. 
 

Εμπιστευτικές/ Προσωπικές 
Πληροφορίες 

Πληροφορίες που επιβάλλεται να παραμένουν εμπιστευτικές και προσωπικές σύμφωνα με 
την § 2.8.1 της CP. 
 

Σύμβαση Χρήσης ΚΑΠ Σύμβαση με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της ΚΑΠ ή των 
πληροφοριών που αυτή περιέχει. 
 

Πελάτης Εταιρεία που μπορεί να αποτελεί Πελάτη Managed PKI, Πελάτη Gateway ή Πελάτη ASB. 

Εταιρικός (βλ. Εταιρικό 
Κέντρο Υπηρεσιών) 

Επιχειρηματική δραστηριότητα μιας Συνδεδεμένης Εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών 
Managed PKI σε Πελάτες Managed PKI. 
 

Πιστοποιητικό με Επέκταση 
Εγκυροποίησης 

Ψηφιακό πιστοποιητικό, το οποίο περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται σύμφωνα με τις 
Οδηγίες για τα Πιστοποιητικά με Επέκταση Εγκυροποίησης και το οποίο έχει 
εγκυροποιηθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες. 
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Έκτακτος Έλεγχος/ Έρευνα Έλεγχος ή έρευνα που πραγματοποιείται από τη Symantec στην περίπτωση που η ίδια 
εύλογα θεωρήσει ότι η υπό έλεγχο οντότητα δεν ανταποκρίνεται στα Κριτήρια του STN, 
έχει εμπλακεί σε κάποιο περιστατικό ή Έκθεση σε Κίνδυνο ή αποτελεί πραγματικό ή 
πιθανό κίνδυνο για την ασφάλεια του STN. 
 

Επέκταση Εγκυροποίησης Διαδικασίες Εγκυροποίησης σύμφωνες προς τις Οδηγίες για τα Πιστοποιητικά με 
Επέκταση Εγκυροποίησης που δημοσιεύονται από ομάδα αποτελούμενη από τις 
κυριότερες αρχές πιστοποίησης και πωλητές λογισμικού περιήγησης (browser). 
 

Δικαιώματα Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας 

Δικαιώματα που αφορούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: κάθε πνευματική 
ιδιοκτησία, ευρεσιτεχνία, εμπορικό απόρρητο, εμπορικό σήμα και κάθε άλλο δικαίωμα 
πνευματικής ιδιοκτησίας. 
 

Ενδιάμεση Αρχή 
Πιστοποίησης (Ενδιάμεση 
ΑΠ) 

Αρχή Πιστοποίησης, το Πιστοποιητικό της οποίας βρίσκεται μεταξύ του Πιστοποιητικού ΑΠ 
βάσης και του Πιστοποιητικού της Αρχής Πιστοποίησης που εξέδωσε το Πιστοποιητικό 
Συνδρομητή τελικού χρήστη εντός της Αλυσίδας Πιστοποιητικών. 

Τελετή Παραγωγής Κλειδιών Διαδικασία κατά την οποία παράγεται ένα ζεύγος κλειδιών ΑΠ ή ΑΕ, το ιδιωτικό κλειδί 
μεταφέρεται σε μια κρυπτογραφική μονάδα, δημιουργείται εφεδρικό αντίγραφο του 
ιδιωτικού κλειδιού και/ ή πραγματοποιείται η πιστοποίηση του δημόσιου κλειδιού. 
 

Διαχειριστής Key Manager   Διαχειριστής ο οποίος εκτελεί λειτουργίες παραγωγής και ανάκτησης κλειδιών για έναν 
Πελάτη Managed PKI που χρησιμοποιεί λογισμικό Managed PKI Key Manager. 
 

Key Recovery Block (KRB) 
(Σύμπλοκο Ανάκτησης 
Κλειδιού) 

Δομή δεδομένων η οποία περιέχει το ιδιωτικό κλειδί ενός Συνδρομητή κρυπτογραφημένο 
με χρήση ενός κλειδιού κρυπτογράφησης. Τα KRB δημιουργούνται με χρήση του 
λογισμικού Managed PKI Key Manager. 
 

Υπηρεσία Ανάκτησης 
Κλειδιού  

Υπηρεσία της Symantec που παρέχει τα απαραίτητα κλειδιά κρυπτογράφησης για την 
ανάκτηση ενός Key Recovery Block, στο πλαίσιο της χρησιμοποίησης του λογισμικού 
Managed PKI Key Manager από έναν Πελάτη Managed PKI για την ανάκτηση του 
ιδιωτικού κλειδιού ενός Συνδρομητή. 
 

Managed PKI Ολοκληρωμένη υπηρεσία Managed PKI της Symantec, η οποία παρέχει στους 
επιχειρησιακούς Πελάτες της Symantec και τις Συνδεδεμένες Εταιρείες αυτών τη 
δυνατότητα να προσφέρουν Πιστοποιητικά σε μεμονωμένα άτομα, όπως σε υπάλληλους, 
συνεργάτες, προμηθευτές και πελάτες, καθώς επίσης και σε συσκευές, όπως 
εξυπηρετητές (servers), δρομολογητές (routers) και συστήματα προστασίας (firewalls). Η 
υπηρεσία Managed PKI επιτρέπει στις επιχειρήσεις να έχουν ασφάλεια στις εφαρμογές 
αποστολής μηνυμάτων, εσωτερικού δικτύου (intranet), εξωτερικού δικτύου (extranet), 
εικονικού ιδιωτικού δικτύου (virtual private network) και ηλεκτρονικού εμπορίου.   
 

Διαχειριστής Managed PKI Διαχειριστής ο οποίος διαθέτει αρμοδιότητες εγκυροποίησης ή άλλων λειτουργιών ΑΕ για 
έναν Πελάτη Managed PKI. 
 

Κέντρο Ελέγχου του 
Managed PKI (Managed PKI 
Control Center) 

Διαδικτυακό περιβάλλον εργασίας το οποίο επιτρέπει στους Διαχειριστές Managed PKI να 
εκτελούν Χειροκίνητη, Μη Αυτόματη Ταυτοποίηση (Manual Authentication) των Αιτήσεων 
για Πιστοποιητικό. 
 

Managed PKI Key Manager Λύση για την ανάκτηση κλειδιών για τους Πελάτες Managed PKI που επιλέγουν την 
εγκατάσταση αυτής της υπηρεσίας σύμφωνα με μία ειδική Σύμβαση Managed PKI. 
 

Οδηγός Διαχειριστή 
Υπηρεσίας Managed PKI 
Key Management (Managed 
PKI Key Management 
Service Administrator’s 
Guide) 

Έγγραφο το οποίο παραθέτει τις λειτουργικές προδιαγραφές και πρακτικές για τους 
Πελάτες Managed PKI που χρησιμοποιούν την υπηρεσία Managed PKI Key Manager. 

Χειροκίνητη, Μη Αυτόματη 
Ταυτοποίηση (Manual 
Authentication) 

Διαδικασία κατά την οποία οι Αιτήσεις για Πιστοποιητικό εξετάζονται και εγκρίνονται ένα 
προς ένα, με μη αυτοματοποιημένη μέθοδο, από έναν Διαχειριστή μέσω ενός διαδικτυακού 
περιβάλλοντος εργασίας. 
 

Σχέδιο Προστασίας NetSure 
(NetSure Protection Plan)  

Πρόγραμμα επέκτασης εγγυητικής κάλυψης το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στην § 9.2.3 
της παρούσας CP.  
 

Μη Επαληθευμένα Στοιχεία 
Συνδρομητή 

Πληροφορίες που υποβάλλονται από έναν Αιτούντα Πιστοποιητικό προς μια ΑΠ ή ΑΕ και 
περιλαμβάνονται εντός του Πιστοποιητικού. Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επαληθευτεί 
από την ΑΠ ή την ΑΕ και γι αυτό η αρμόδια ΑΠ και ΑΕ δεν παρέχει καμία εγγύηση εκτός 
του ότι έχουν υποβληθεί από τον Αιτούντα Πιστοποιητικό. 
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Μη Αποποίηση Ευθύνης Χαρακτηριστικό μιας επικοινωνίας που παρέχει προστασία έναντι κάποιου που συμμετέχει 
στην επικοινωνία και ο οποίος αρνείται ψευδώς την προέλευσή της, την υποβολή ή την 
επίδοσή της. Η άρνηση της προέλευσης περιλαμβάνει την άρνηση ότι η επικοινωνία 
προερχόταν από την ίδια πηγή με μια διαδοχική σειρά ενός ή περισσοτέρων 
προηγούμενων μηνυμάτων, ακόμα και όταν η ταυτότητα που σχετίζεται με τον αποστολέα 
είναι άγνωστη. Σημείωση: μόνο η απόφαση δικαστηρίου, οργάνου διαιτησίας ή άλλου 
δικαστικού σώματος μπορεί να αποτρέψει τελικώς την αποποίηση. Για παράδειγμα, μια 
ψηφιακή υπογραφή που επαληθεύεται κατ’ αναφορά σε ένα Πιστοποιητικό του STN 
μπορεί να παρέχει απόδειξη για την υποστήριξη της απόφασης περί Μη Αποποίησης 
ευθύνης από δικαστήριο, ενώ η ίδια δεν συνιστά από μόνη της Μη Αποποίηση ευθύνης. 
 

ΑΠ Εκτός Δικτύου (Offline)  ΠΑΠ, ΑΠ βάσης και άλλες καθορισμένες ενδιάμεσες ΑΠ της Symantec, οι οποίες 
βρίσκονται εκτός δικτύου (offline) για λόγους ασφαλείας προκειμένου να προστατευθούν 
από ενδεχόμενες κακόβουλες επιθέσεις μέσω του δικτύου. Οι εν λόγω ΑΠ δεν 
υπογράφουν άμεσα Πιστοποιητικά Συνδρομητή τελικού χρήστη. 
 

  



 -80- 

Όρος Ορισμός 

ΑΠ Εντός Δικτύου (Online)  ΑΠ οι οποίες υπογράφουν Πιστοποιητικά Συνδρομητή τελικού χρήστη παραμένουν εντός 
δικτύου (online), προκειμένου να παρέχουν διαρκώς υπηρεσίες υπογραφής 
Πιστοποιητικών. 
 

Πρωτόκολλο Δικτυακής 
Κατάστασης Πιστοποιητικών 
(Online Certificate Status 
Protocol - OCSP) 

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

Περίοδος Ισχύος Περίοδος η οποία ξεκινά από την ακριβή ημερομηνία και ώρα έκδοσης ενός 
Πιστοποιητικού (ή από μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα, εφόσον υπάρχει σχετική 
πρόβλεψη στο Πιστοποιητικό) και λήγει την ακριβή ημερομηνία και ώρα λήξης του 
Πιστοποιητικού ή νωρίτερα, σε περίπτωση ανάκλησης του Πιστοποιητικού. 
 

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

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

Policy Management 
Authority (PMA) (Αρχή 
Διαχείρισης Πολιτικής) 

Εταιρεία εντός της Symantec, η οποία είναι υπεύθυνη για την κοινοποίηση της πολιτικής 
της σε όλη την έκταση του STN. 

Πρωτεύουσα Αρχή 
Πιστοποίησης (ΠΑΠ) 

ΑΠ που ενεργεί ως ΑΠ βάσης για συγκεκριμένες Τάξεις Πιστοποιητικών και εκδίδει 
Πιστοποιητικά προς υφιστάμενες ΑΠ. 
 

Κέντρο Επεξεργασίας 
(Processing Center) 

Μια εταιρεία (η Symantec ή ορισμένες Συνδεδεμένες Εταιρείες) που δημιουργεί ασφαλείς 
εγκαταστάσεις για τη στέγαση, μεταξύ άλλων, των κρυπτογραφικών μονάδων που 
χρησιμοποιούνται για την έκδοση Πιστοποιητικών. Στο πλαίσιο της Καταναλωτικής και της 
Δικτυακής επαγγελματικής τους δραστηριότητας, τα Κέντρα Επεξεργασίας ενεργούν ως 
ΑΠ εντός του STN και εκτελούν όλες τις υπηρεσίες του κύκλου ζωής Πιστοποιητικών, της 
έκδοσης, διαχείρισης, ανάκλησης και ανανέωσης Πιστοποιητικών. Επίσης στο πλαίσιο της 
Επιχειρηματικής τους επαγγελματικής δραστηριότητας, τα Κέντρα Επεξεργασίας 
παρέχουν υπηρεσίες  
του κύκλου ζωής Πιστοποιητικών, για λογαριασμό των Πελατών τους Managed PKI ή των 
Πελατών Managed PKI των Κέντρων Υπηρεσιών που είναι υφιστάμενα σε αυτά. 

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

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

Αρχή Εγγραφής (ΑΕ) Η οντότητα που έχει εγκριθεί από μια ΑΠ και υποβοηθά τους Αιτούντες Πιστοποιητικό κατά 
την υποβολή των αιτήσεών τους για Πιστοποιητικά, εγκρίνει ή απορρίπτει τις Αιτήσεις 
αυτές καθώς επίσης ανακαλεί ή ανανεώνει Πιστοποιητικά. 
 

Τρίτος Συμβαλλόμενος Φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία που ενεργεί βάσει εμπιστοσύνης σε κάποιο πιστοποιητικό 
και/ ή ψηφιακή υπογραφή.  
 

Σύμβαση Τρίτου 
Συμβαλλόμενου 

Σύμβαση η οποία χρησιμοποιείται από ΑΠ και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες ένα φυσικό πρόσωπο ή μία εταιρεία ενεργεί ως Τρίτος Συμβαλλόμενος. 
 

Πιστοποιητικό Λιανικής 
Διάθεσης 

Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από τη Symantec ή από Συνδεδεμένη Εταιρεία, ως ΑΠ, 
προς ιδιώτες ή εταιρείες που υποβάλλουν ο καθένας ξεχωριστά αίτηση στο δικτυακό 
κόμβο της Symantec ή της Συνδεδεμένης Εταιρείας. 
 

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

RSA Secure Server 
Certification Authority (RSA 
Secure Server CA) 

Η Αρχή Πιστοποίησης που εκδίδει Secure Server IDs. 

RSA Secure Server 
Hierarchy 

Ιεραρχία ΥΔΚ που αποτελείται από την RSA Secure Server Certification Authority.  

Απόρρητο Μερίδιο Τμήμα του ιδιωτικού κλειδιού μιας ΑΠ ή τμήμα των δεδομένων ενεργοποίησής του που 
είναι απαραίτητα για την λειτουργία ενός ιδιωτικού κλειδιού ΑΠ, σύμφωνα με το σχέδιο 
Διαχωρισμού Απόρρητων Μεριδίων. 
 

Διαχωρισμός Απόρρητων 
Μεριδίων 

Πρακτική διαχωρισμού του ιδιωτικού κλειδιού μιας ΑΠ ή των δεδομένων ενεργοποίησης 
για τη λειτουργία αυτού του κλειδιού, με σκοπό την επιβολή ελέγχου από πολλαπλά 
πρόσωπα σύμφωνα με την § 6.2.2 της παρούσας CP. 
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Secure Server ID Εταιρικό Πιστοποιητικό Τάξης 3 που χρησιμοποιείται για την υποστήριξη συνδέσεων SSL 
ανάμεσα σε browsers, δίκτυα και εξυπηρετητές δικτύου (web servers). 
 

Επίπεδα Ασφαλών 
Συνδέσεων (Secure Sockets 
Layer - SSL) 

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

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

Έγγραφο της Symantec που παραθέτει τις προδιαγραφές και τις διατάξεις ασφάλειας και 
ελέγχου για τα Κέντρα Επεξεργασίας και τα Κέντρα Υπηρεσιών. 

Αναθεώρηση Ασφάλειας και 
Κανονισμών 

Εξέταση μιας Συνδεδεμένης Εταιρείας από τη Symantec προτού επιτραπεί η έναρξη της 
λειτουργίας της. 
 

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

Υποτομέας Το τμήμα του STN υπό τον έλεγχο μιας οντότητας, καθώς και όλες οι οντότητες που είναι 
υφιστάμενες σε αυτό εντός της ιεραρχίας του STN. 
 

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

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

Σύμβαση Συνδρομητή Σύμβαση που χρησιμοποιείται από ΑΠ και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό 
τις οποίες ένα φυσικό πρόσωπο ή μια εταιρεία ενεργεί ως Συνδρομητής. 
 

Ιεραρχικά Ανώτερη 
Οντότητα 

Οντότητα η οποία προΐσταται μιας συγκεκριμένης οντότητας εντός της ιεραρχίας του STN 
(η ιεραρχία Τάξης 1, 2, ή 3). 
 

Επιπρόσθετη Επιθεώρηση 
Διαχείρισης Κινδύνου 

Η επιθεώρηση μιας οντότητας από τη Symantec, μετά από ελλιπή ή ιδιαίτερα ευρήματα 
κατά τον Έλεγχο Συμμόρφωσης της οντότητας αυτής ή ως μέρος της συνολικής 
διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων κατά την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. 
 

Μεταπωλητής Νομικό πρόσωπο το οποίο προωθεί εμπορικά υπηρεσίες για λογαριασμό της Symantec ή 
μιας Συνδεδεμένης Εταιρίας σε συγκεκριμένες αγορές. 
 

Έμπιστο Πρόσωπο  Υπάλληλος, εργολήπτης ή σύμβουλος μιας οντότητας εντός του STN που είναι υπεύθυνος 
για τη διαχείριση της αξιοπιστίας της υποδομής της οντότητας, των προϊόντων της, των 
υπηρεσιών της, των εγκαταστάσεών ή/ και των πρακτικών της όπως ορίζεται περαιτέρω 
στην § 5.2.1 της παρούσας CP. 
 

Έμπιστη Θέση  Θέσεις εντός μιας οντότητας του STN, οι οποίες πρέπει να καταλαμβάνονται από Έμπιστα 
Πρόσωπα. 
 

Αξιόπιστο Σύστημα Εξοπλισμός, λογισμικό και διαδικασίες ηλεκτρονικού υπολογιστή που είναι εύλογα 
ασφαλείς έναντι διείσδυσης και κακής χρήσης. Εξασφαλίζει ένα εύλογο επίπεδο 
διαθεσιμότητας, αξιοπιστίας και ορθής λειτουργίας, είναι κατάλληλο για την εκτέλεση των 
οριζόμενων εργασιών και επιβάλλει την ισχύουσα πολιτική ασφάλειας. Ένα αξιόπιστο 
σύστημα δεν αποτελεί απαραίτητα "έμπιστο σύστημα", όπως αυτό ορίζεται σύμφωνα με 
την κρατική ταξινόμηση ονοματολογίας. 
 

Symantec Αναφέρεται, ανάλογα με τα εκάστοτε συμφραζόμενα του παρόντος ΚΠ, στην εταιρεία 
Symantec Corporation . και/ ή σε κάθε θυγατρική εταιρεία που ανήκει κατά πλήρη 
κυριότητα στη Symantec, η οποία είναι αρμόδια για την εκάστοτε αναφερόμενη λειτουργία.  
 

Υπηρεσία Ψηφιακού 
Συμβολαιογράφου (Digital 
Notarization) της Symantec 

Υπηρεσία που προσφέρεται στους Πελάτες Managed PKI και παρέχει ψηφιακά 
υπογεγραμμένη διαβεβαίωση (Ψηφιακή Απόδειξη) ότι ένα συγκεκριμένο έγγραφο ή μια 
σειρά δεδομένων έλαβε χώρα σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 
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Χώρος Πληροφοριών της 
Symantec 

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

Δίκτυο Εμπιστοσύνης της 
Symantec (Symantec Trust 
Network - STN) 

Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού που βασίζεται σε Πιστοποιητικά και διέπεται από την 
Πολιτική Πιστοποιητικού του Δικτύου Εμπιστοσύνης της Symantec (Symantec Trust 
Network Certificate Policies), η οποία επιτρέπει την ανάπτυξη και χρήση Πιστοποιητικών 
σε παγκόσμιο επίπεδο από τη Symantec και τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, καθώς και 
τους αντίστοιχους Πελάτες, Συνδρομητές και Τρίτους Συμβαλλόμενούς τους. 
 

Συμμετέχων στο STN Φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία που είναι ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα εντός του 
STN: η Symantec, Συνδεδεμένη Εταιρεία, Πελάτης, Παγκόσμιο Κέντρο Υπηρεσιών, 
Μεταπωλητής, Συνδρομητής ή Τρίτος Συμβαλλόμενος. 
 

Πρότυπα του STN Επαγγελματικές, νομικές και τεχνικές προδιαγραφές για την έκδοση, διαχείριση, 
ανάκληση, ανανέωση και χρήση Πιστοποιητικών εντός του STN. 
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Παράρτημα Β: Ιστορικό Αλλαγών 
 
 
Ιστορικό Αλλαγών έκδοσης 2.8.4 
 

Περιγραφή Παράγραφοι και Αλλαγές 

Εξαίρεση για την αφαίρεση της 
ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
(email) στο subjectAltName  
για λογαριασμούς  Public Lite 

Παράγραφος 7.1.2.3 
 
Η επέκταση subjectAltName (Εναλλακτικά Ονόματα Υποκειμένου) των Πιστοποιητικών 
X.509 Έκδοσης 3 συμπληρώνεται σύμφωνα με το RFC 5280 με την εξαίρεση εκείνων των 
πιστοποιητικών που εκδίδονται κάτω από λογαριασμούς Public Lita που μπορούν 
προαιρετικά να αφαιρέσουν την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) στο subjectAltName . Το 
πεδίο κρισιμότητας (criticality) της επέκτασης αυτής ορίζεται ως ΨΕΥΔΗΣ (FALSE). 
 
 

Ενημέρωση της πολιτικής για 
την διαγραφή όλων  των 
περιγραφών σχετικά με το 
σχεδιασμό για την μεταφορά  
έως ή προηγουμένως από τις 
31 Δεκ 2010. 

6.1.5 Μέγεθος Κλειδιού 
 
Το Πρότυπο του VTN σχετικά με το ελάχιστο μέγεθος κλειδιού προβλέπει τη χρήση ζευγών 
κλειδιών ισχύος ίσης με 2048 bit RSA για τις ΠΑΠ και τις ΑΠ

11
 

 
Η Symantec εκδίδει  ελάχιστο μέγεθος κλειδιού ισχύος ίσης με 2048 bit RSA όσον αφορά τα 
ζεύγη κλειδιών πιστοποιητικών των ΑΕ και των τελικών οντοτήτων.  
Η Symantec συνιστά τη χρήση ελάχιστου μεγέθους κλειδιού ισχύος ίσης με 256 bit ECC 
όσον αφορά τα ζεύγη κλειδιών πιστοποιητικών των ΠΑΠ, ΑΠ, ΑΕ κα των τελικών 
οντοτήτων. 
 
Το VTN πρότυπο χρησιμοποιεί είτε SHA-1 είτε SHA-2 αλγόριθμο κατακερματισμού (hash) 
για τις ψηφιακές υπογραφές. 
 
Προσθήκη Υποσημείωσης: 
11

 Η Symantec θα διατηρήσει παλαιότερες Αξιόπιστες ΑΠ Ρίζας (Trusted Root) με ζεύγος 

κλειδιών ίσο με 1024 bit RSA για να υποστηρίξει παλαιότερες πλατφόρμες πελατών 
έκδοσης 1024 bit RSA πιστοποιητικών για τελικούς χρήστες για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα. 
 

Αλλαγές για Ανανέωση των εξαετών πιστοποιητικών  και των εξαετών πιστοποιητικών για Εταιρικούς Πελάτες 

2 νέοι όροι  ανάκλησης 
πιστοποιητικών για την 
διαδικασία ανανέωσης 

Παράγραφος 4.9.1 
 
Ένα Πιστοποιητικό Συνδρομητή τελικού χρήστη ανακαλείται εφόσον: (προστέθηκαν 2 
στοιχεία) 
 
•  Η ταυτότητα του Συνδρομητή δεν επαληθεύεται επιτυχώς σύμφωνα με την παράγραφο 
6.3.2 
• Ο Συνδρομητής δεν καταθέσει εγκαίρως το πληρωτέο ποσό 
 

 Παράγραφος 6.3.2, στον Πίνακα 4  & την υποσημείωση#13 
 
 

Πιστοποιητικό που Εκδόθηκε Από: Περίοδος Ισχύος 

Ενδιάμεσες ΑΠ εκτός δικτύου (offline) σε 
ΑΠ εντός δικτύου (online)  

Συνήθως 5 έτη, αλλά έως 10 έτη κατόπιν 
ανανέωσης

13
  

 
13

 Εάν χρησιμοποιούνται πιστοποιητικά συνδρομητή τελικού χρήστη  εξαετούς διάρκειας 
ισχύος, η λειτουργική περίοδος του πιστοποιητικού ΑΠ εντός δικτύου (online) θα πρέπει 
να είναι 10 έτη χωρίς δυνατότητα ανανέωσης. Μετά την πάροδο 5 ετών θα απαιτείται 
Επαναδημιουργία Κλειδιών για την ΑΠ. 
 
 

 Παράγραφος 6.3.2, στον Πίνακα 4  & την υποσημείωση#14 
 

Πιστοποιητικό που Εκδόθηκε Από: Περίοδος Ισχύος 

ΑΠ εντός δικτύου (online) σε Συνδρομητή 
Τελικό Χρήστη Φυσικό Πρόσωπο 
 

Υπό κανονικές συνθήκες μέχρι 2 έτη, αλλά 
μέχρι και 6 έτη υπό τους όρους που 
περιγράφονται παρακάτω 

14
 υπό τους 

όρους που περιγράφονται παρακάτω 
χωρίς τη δυνατότητα ανανέωσης ή 
επαναδημιουργίας κλειδιών. Μετά την 
πάροδο 6 ετών απαιτείται νέα εγγραφή 

 
14

 Εάν χρησιμοποιούνται πιστοποιητικά συνδρομητή τελικού χρήστη  εξαετούς διάρκειας 
ισχύος, η λειτουργική περίοδος του πιστοποιητικού ΑΠ εντός δικτύου (online) θα πρέπει 
να είναι 10 έτη χωρίς δυνατότητα ανανέωσης. Μετά την πάροδο 5 ετών θα απαιτείται 
Επαναδημιουργία Κλειδιών για την ΑΠ 
 

 Παράγραφος 6.3.2, στον Πίνακα 4  & την υποσημείωση#15 
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Περιγραφή Παράγραφοι και Αλλαγές 
 

Πιστοποιητικό που Εκδόθηκε Από: Περίοδος Ισχύος 

ΑΠ εντός δικτύου (online) σε Εταιρικούς 
Συνδρομητές Τελικές Οντότητες 
 

Υπό κανονικές συνθήκες μέχρι 3 έτη
 15 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίοδος ισχύος των 
πιστοποιητικών SSL μπορεί να φθάνει 
μέχρι και τα 6 έτη. Κατ΄ ελάχιστο, το 
Διακριτικό Όνομα για τα Πιστοποιητικά 
SSL διάρκειας  περισσότερο από 3 έτη  
επαληθεύεται εκ νέου τρία χρόνια μετά 
από την ημερομηνία έκδοσης του 
πιστοποιητικού 
 
 

 
15

 Τα πιστοποιητικά εταιρικών συνδρομητών τελικών οντοτήτων τα οποία 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την υποστήριξη τμήματος του VTN μπορούν να 
χρησιμοποιούνται με εξαετή περίοδο ισχύος η οποία μπορεί να φθάσει μέχρι και τα 10 έτη 
κατόπιν ανανέωσης.  
 

 Παράγραφος 6.3.2 
 
Πιστοποιητικά που εκδίδονται από ΑΠ προς Συνδρομητές τελικούς χρήστες φυσικά 
πρόσωπα μπορεί να διαθέτουν Λειτουργικές Περιόδους μεγαλύτερες από δύο έτη, και 
μέχρι εξαέτη, εφόσον εκπληρώνονται οι ακόλουθες απαιτήσεις: 
 

 Προστασία του ζεύγους κλειδιών του Συνδρομητή  σε σχέση με το λειτουργικό 
περιβάλλον για τα Εταιρικά Πιστοποιητικά, σε συνεργασία με την ενισχυμένη 
προστασία του κέντρου δεδομένων και για τα Πιστοποιητικά φυσικών 
προσώπων, τα ζεύγη κλειδιών των συνδρομητών είναι εγκαταστημένα σε κάρτα 
εξοπλισμού, όπως π.χ. μια έξυπνη κάρτα, 

 Οι Συνδρομητές υποβάλλονται σε διαδικασίες επαναταυτοποίησης τουλάχιστον 
κάθε 3 χρόνια, σύμφωνα με την Παράγραφο 3.2.3,  

 Εφόσον  ένας Συνδρομητής δεν είναι  σε θέση  να ολοκληρώσει  επιτυχώς  τις 
διαδικασίες επαναταυτοποίησης σύμφωνα με την Παράγραφο 3.2.3 ή δεν είναι 
σε θέση να αποδείξει ότι έχει στην κατοχή του το ιδιωτικό του κλειδί όπως 
απαιτείται κατά τα προαναφερθέντα, η ΑΠ θα ανακαλέσει αυτόματα το 
Πιστοποιητικό του. 

 
 

 
 
Ιστορικό Αλλαγών έκδοσης 2.8.3 
 

Περιγραφή Παράγραφοι και Αλλαγές 

Ενημερώθηκε η σελίδα 
εμπορικών σημάτων και 
προστέθηκε η ανακοίνωση 
απόκτησης 

Σελίδα 2. 

Αλλαγές για να δηλωθεί η 
απόκτηση από την Symantec 
Corporation και η κυριότητα 
των VTN CA υπηρεσιών 

Σε όλο το έγγραφο: 

 Πληροφορίες για την εταιρεία και στοιχεία επικοινωνίας  αλλάζουν σε Symantec 
Corporation 

 Tα ονόματα CA και VTN συνεχίζουν να αντιπροσωπεύουν το όνομα VeriSign 
μέχρι την στιγμή που θα είναι εφικτή  η μετονομασία 

 

Αλλαγές στην ισχύουσα 
νομοθεσία με βάση την 
κυριότητα της Symantec 

Παράγραφος 9.14, 9.13.2 

Διαγραφή των Υπηρεσιών 
VeriSign Roaming, που έχουν 
σταματήσει 

Παράγραφος 6.1.2, 6.2.4, 6.2.8.2, 6.2.8.3 & Παράρτημα Α 

Διαγραφή της αναφοράς των 
Υπηρεσιών 
διαλειτουργικότητας των 
πιστοποιητικών (CIS), που 
έχουν σταματήσει 

Παράγραφος 3.2.6 υποσημείωση 

Αποσαφήνιση των TGV 
υπηρεσιών 

Παράγραφος 7.3 

Αποσαφήνιση της αποδοχής 
της Symantec που απαιτείται 
για εξαιρέσεις στην περίοδο 
ισχύος των πιστοποιητικών 

Παράγραφος 6.3.2, υποσημείωση#12 
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Ιστορικό Αλλαγών έκδοσης 2.8.2 
 

Περιγραφή Παράγραφοι και Αλλαγές 

Αλλαγές για την 
περιγραφή των 
μεταβάσεων των ΑΠ, 
μεγέθη κλειδιών & 
Παγκόσμιων Αρχών 

 
RSA: 

 ΠΑΠ & ΑΠ 
μεταβαίνουν σε 2048 
έως τις 31 Δεκ 2013.  

 EV πιστοποιητικά 
μεταβαίνουν σε 2048 
από τις 31 Δεκ 2010.  

 Για τις ΑΕ & EE 
συνιστάται να 
παράγουν 2048 αλλά 
1024 θα συνεχίσουν 
να είναι αποδεκτά. 
Όμως όλα 1024 RSA 
θα καταργηθούν 
μέχρι τις 31 Δεκ 
2013.  

 
ECC: 

 384 bit ECC 
CL3PCA-G4 
αποτελεί ΠΑΠ 

 
 
Αλγόριθμοι: 

-Sha1&256 με RSA 

-Sha256&384 με ECC 

-md5 μόνο με 
προηγούμενη έγκριση 

-Καθόλου md2 

 

1.3.1 Αρχές Πιστοποίησης 

Η VeriSign λειτουργεί επίσης την "Παγκόσμια Αρχή Πιστοποίησης Βάσης της VeriSign" ("VeriSign 
Universal Root Certification Authority") και την "Παγκόσμια Αρχή Πιστοποίησης Βάσης ECC της 
VeriSign" (“VeriSignECC Universal Root Certification Authority”).  Οι Παγκόσμιες Αρχές Πιστοποίησης 
της VeriSign δεν ορίζονται σε κάποια συγκεκριμένη Τάξη πιστοποιητικού και μπορούν  να εκδώσουν  
Υφιστάμενες ΑΠ οποιασδήποτε τάξης. 

6.1.5 Μέγεθος Κλειδιού 
Το μέγεθος των ζευγών κλειδιών θα είναι επαρκές, ούτως ώστε να αποτρέπει τον προσδιορισμό του 
ιδιωτικού κλειδιού του ζεύγους κλειδιών με χρήση κρυπτανάλυσης σε περίοδο κατά την οποία 
αναμένεται να χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο ζεύγος κλειδιών. Το Πρότυπο του VTN σχετικά με το 
ελάχιστο μέγεθος κλειδιού προβλέπει τη χρήση ζευγών κλειδιών ισχύος ίσης με 2048 bit RSA για τις 
ΠΑΠ και τις ΑΠ. 
 
Η VeriSign συνιστά τη χρήση κλειδιών μεγέθους τουλάχιστον ίσου με 2048 bit RSA όσον αφορά τα 
ζεύγη κλειδιών πιστοποιητικών των ΑΕ και των τελικών οντοτήτων. Η VeriSign θα συνεχίσει να εγκρίνει 
ορισμένα πιστοποιητικά τελικών οντοτήτων τα οποία έχουν δημιουργηθεί με ζεύγος κλειδιών μεγέθους 
μικρότερου των  2048 bit RSA ωστόσο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 θα αποσύρει σταδιακά όλα τα 
1024-bit RSA. 
 
Η VeriSign συνιστά τη χρήση κλειδιών μεγέθους τουλάχιστον ίσου με 256 bit ECC όσον αφορά τα 
ζεύγη κλειδιών πιστοποιητικών των ΠΑΠ, ΑΠ, ΑΕ κα των τελικών οντοτήτων. 
 
Το VTN πρότυπο χρησιμοποιεί είτε SHA-1 είτε SHA-2 αλγόριθμο κατακερματισμού (hash) για τις 
ψηφιακές υπογραφές. 

6.3.2 Λειτουργικές Περίοδοι Πιστοποιητικών και Περίοδος Χρήσης Ζεύγους Κλειδιών 
Πίνακας 4: 

ΠΑΠ αυτοϋπογραφόμενο (1024 bit RSA) - Μέχρι 30 έτη 

ΠΑΠ αυτοϋπογραφόμενο (2048 bit RSA) - Μέχρι 50 έτη 

ΠΑΠ αυτοϋπογραφόμενο (256 bit ECC) - Μέχρι 30 έτη 

ΠΑΠ αυτοϋπογραφόμενο (384 bit ECC) - Μέχρι 30 έτη  
7.1.3 Προσδιοριστές Αντικειμένου Αλγορίθμου Υπογραφής (Algorithm Object Identifiers) 

 sha256withRSAEncryption OBJECT IDENTIFIER ::= {iso(1) member-body(2) us(840) 
rsadsi(113549) pkcs(1) pkcs-1(1) 11}  

 ecdsa-with-Sha256 OBJECT IDENTIFIER ::= {iso(1) member-body(2) us(840) 
ansi-X9-62(10045) signatures(4) ecdsa-with-SHA2 (3) 2} 

 ecdsa-with-Sha384 OBJECT IDENTIFIER ::= {iso(1) member-body(2) us(840) 
ansi-X9-62(10045) signatures(4) ecdsa-with-SHA2 (3) 3} 

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

 md5WithRSAEncryption OBJECT IDENTIFIER ::= {iso(1) member-body(2) us(840) 
rsadsi(113549) pkcs(1) pkcs-1(1) 4} 

 
Θα χρησιμοποιείται sha- 1WithRSAEncryption ή sha-256WithRSAEncryption έναντι του 
md5WithRSAEncryption 
 
Προσθήκη Υποσημείωσης: 
Ο md5WithRSAEncryption χρησιμοποιείται μόνο με προηγούμενη έγκριση για τη διατήρηση της 
αδιάλειπτης λειτουργίας των κληρονομημένων εφαρμογών. 
 

7.2 Προφίλ Κατάστασης Ανάκλησης Πιστοποιητικών (ΚΑΠ) 

Signature Algorithm - Αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για την υπογραφή της ΚΑΠ σύμφωνα με το 
RFC 3279. (Βλέπε Παράγραφο 7.1.3 του ΠΠ) 

Απομακρυσμένη Hosted 
KMS – παρέχει την 
επιλογή στους πελάτες να 
λειτουργήσουν τις KMS & 
KMD από τις δικές τους 
εγκαταστάσεις. 

4.12 Παρακαταθήκη και Ανάκτηση Κλειδιού 
Οι εταιρικοί πελάτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν Υπηρεσίες Διαχείρισης Κλειδιού Managed PKI 
(Managed PKI Key Management Service – KMS), μπορούν να διατηρήσουν προς φύλαξη τα 
αντίγραφα των ιδιωτικών κλειδιών των Συνδρομητών τους για τους οποίους εγκρίνουν Αίτηση για 
Πιστοποιητικό. Οι εταιρικοί πελάτες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις Υπηρεσίες 
Διαχείρισης Κλειδιού Managed PKI – KMS που λειτουργούν είτε από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας 
είτε από το ασφαλές κέντρο δεδομένων της VeriSign. Στην περίπτωση που λειτουργούν από τις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας, η VeriSign δεν αποθηκεύει αντίγραφα των ιδιωτικών κλειδιών 
Συνδρομητών, αλλά παρόλα αυτά διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία ανάκτησης των 

κλειδιών Συνδρομητή. 
 

4.12.2 Πολιτική και Πρακτικές Ενθυλάκωσης και Ανάκτησης Κλειδιού Σύνδεσης 
 
Τα ιδιωτικά κλειδιά αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων Διαχείρισης Κλειδιού σε κρυπτογραφημένη 
μορφή. Το ιδιωτικό κλειδί κάθε Συνδρομητή κρυπτογραφείται ξεχωριστά με δικό του κλειδί τριπλής 
συμμετρικής κρυπτογράφησης DES (Data Encryption Standard, Πρότυπο Κρυπτογράφησης 
Δεδομένων). Μετά τη δημιουργία Αρχείου Παρακαταθήκης Κλειδιού (Key Escrow Record, KER), το 
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κλειδί τριπλής κρυπτογράφησης DES συνδυάζεται με  ένα τυχαίο κλειδί σύνδεσης δημιουργώντας μια 
μάσκα κλειδιού σύνδεσης (masked session key, MSK) . Η μάσκα του κλειδιού σύνδεσης μαζί με τις 
πληροφορίες για αιτήματα πιστοποιητικών αποστέλλονται με ασφάλεια και αποθηκεύονται στη 
Managed PKI βάση δεδομένων στην VeriSign. Το KER (το οποίο περιέχει το ιδιωτικό κλειδί του τελικού 
χρήστη) και το κλειδί σύνδεσης αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του Key Manager.  
 
Η Managed PKI βάση δεδομένων λειτουργεί από το ασφαλές κέντρο δεδομένων της VeriSign. Οι 
εταιρικοί πελάτες μπορούν να επιλέξουν να λειτουργούν την βάση δεδομένων του Key Manager είτε 
στις εταιρικές εγκαταστάσεις είτε από το ασφαλές κέντρο δεδομένων της VeriSign. 
 
Για την ανάκτηση ιδιωτικών κλειδιών και ψηφιακών πιστοποιητικών, απαιτείται ο διαχειριστής του 
Managed PKI να συνδεθεί με ασφάλεια στο Κέντρο Ελέγχου του Managed PKI (Managed PKI Control 
Center), να επιλέξει το ζεύγος κλειδιών που επιθυμεί να ανακτήσει και να επιλέξει την υπέρ-σύνδεση 
"Ανάκτηση". Η MSK του συγκεκριμένου ζεύγους κλειδιών επιστρέφεται από τη βάση δεδομένων του 
Managed PKI, , μόνο αφού ο εγκεκριμένος διαχειριστής επιλέξει την υπέρ-σύνδεση "Ανάκτηση". Ο Key 
Manager ανακτά το κλειδί σύνδεσης από την KMD και συνδυάζοντάς το με την MSK  παράγει το κλειδί 
τριπλής κρυπτογράφησης DES που είχε χρησιμοποιηθεί κατά την αρχική κρυπτογράφηση του 
ιδιωτικού κλειδιού, επιτρέποντας έτσι την ανάκτηση του ιδιωτικού κλειδιού του τελικού χρήστη. Η 
διαδικασία ολοκληρώνεται με την επιστροφή ενός κρυπτογραφημένου αρχείου PKCS#12 στον 
διαχειριστή και την αποστολή του στον τελικό χρήστη. 
 

5.2.2 Αριθμός Προσώπων που Απαιτούνται Ανά Τομέα Εργασίας 
Για άλλες μη αυτοματοποιημένες λειτουργίες, όπως είναι η εγκυροποίηση και η έκδοση 
Πιστοποιητικών Τάξης 3, τα οποία δεν εκδίδονται μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος 
εγκυροποίησης και έκδοσης, απαιτείται η συμμετοχή 2 τουλάχιστον Έμπιστων Προσώπων ή ένας 
συνδυασμός ενός τουλάχιστον έμπιστου προσώπου και μίας αυτοματοποιημένης διαδικασίας 
εγκυροποίησης και έκδοσης. Οι μη αυτοματοποιημένες διαδικασίες για την ανάκτηση κλειδιού ίσως 
προαιρετικά να απαιτούν την εγκυροποίηση δύο (2) εξουσιοδοτημένων Διαχειριστών. 
 

5.2.4 Ρόλοι που Απαιτούν Διαχωρισμό Καθηκόντων 
Οι ρόλοι που απαιτούν Διαχωρισμό καθηκόντων περιλαμβάνουν, ενδεικτικά: 

 Την εγκυροποίηση των στοιχείων στις Αιτήσεις για Πιστοποιητικό, 

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

 

Διόρθωση Ταυτοποίησης 
για  Πιστοποιητικά 
Διαχειριστή Τάξης 3(δεν 
χρειάζεται να ανήκει στο 
προσωπικό) 

3.2.3 Ταυτοποίηση Στοιχείων Φυσικού Προσώπου 
Τα Πιστοποιητικά Διαχειριστή Τάξης 3 θα περιλαμβάνουν επιπλέον ταυτοποίηση των στοιχείων της 
εταιρείας, καθώς και μία βεβαίωση της εταιρείας σχετικά με την ταυτότητα και εξουσιοδότηση του 
προσώπου που θα ενεργεί ως Διαχειριστής. 
 
Υποσημείωση #5: 
Επιβεβαίωση της ταυτότητας και της εξουσιοδότησης του προσώπου που αιτείται το Πιστοποιητικό 
Διαχειριστή για την υπηρεσία που κατονομάζεται ως Διαχειριστής στην Αίτηση για Πιστοποιητικό 

 

 
 
Ιστορικό Αλλαγών έκδοσης 2.8.1 
 

Παράγραφος Περιγραφή 

Παράγραφος 1.2 Διαγραφή: “Πολιτική Κοινόχρηστου Παρόχου Υπηρεσιών του 
VeriSign Trust Network για μη ομοσπονδιακές οντότητες: 
id-vtn- ssp OBJECT IDENTIFIER::={id-vtn id-vtn-ssp(7)} 
(2.16.840.1.113733.1.7.23.7)” 
Προσθήκη: “Καθένας από τους παραπάνω προσδιοριστές 
αντικειμένου μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω με σκοπό τον 
ορισμό επιπρόσθετων πολιτικών που αφορούν ένα 
συγκεκριμένο τύπο πιστοποιητικού. Ο προσδιοριστής 
αντικειμένου ορίζεται στον αντίστοιχο ΚΠ για αυτό το προϊόν. 
Παραδείγματος χάρη, ένα πιστοποιητικό μη-ομοσπονδιακού 
SSP, που εκδίδεται υπό το VTN στο Βασικό Επίπεδο έχει 
προσδιοριστή αντικειμένου Τάξεως 2, που ορίζεται στον ΚΠ 
των μη ομοσπονδιακών SSP της VeriSign ως: 
2.16.840.1.113733.1.7.23.2.5. " 

Παράγραφος 6.1.4 Προσθήκη Υποσημείωσης:”
11

 Η ΠΑΠ Τάξης 1 της VeriSign, 
που χρησιμοποιείται για την υποστήριξη μη-ομοσπονδιακών 
SSP συνήθως δεν διανέμεται και είναι διαθέσιμη μόνο σε 
πελάτες μη-ομοσπονδιακών SSP της VeriSign” . 

Σε όλο το κείμενο των ΠΠ Αντικατάσταση όλων των αναφορών στο RFC 3280 με το RFC 
5280. 
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Παράγραφος Περιγραφή 
Παράγραφος 6.3.2 - Πίνακας 4 Προσθήκη: "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίοδος ισχύος των 

πιστοποιητικών SSL μπορεί να φθάνει μέχρι και τα 5 έτη. Κατ' 
ελάχιστο, το Διακριτικό Όνομα για τα Πιστοποιητικά SSL 
διάρκειας 4 και 5 ετών επαληθεύεται εκ νέου τρία χρόνια μετά 
από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού." 
 

 
 
Ιστορικό Αλλαγών έκδοσης 2.7 
 

Παράγραφος Περιγραφή 

Παράγραφος 1.3.1 Προσθήκη: "Η VeriSign λειτουργεί επίσης την "Παγκόσμια 
Αρχή Πιστοποίησης Βάσης της VeriSign" ("VeriSign Universal 
Root Certification Authority"). Η "Παγκόσμια Αρχή 
Πιστοποίησης Βάσης της VeriSign" δεν ορίζεται σε κάποια 
συγκεκριμένη Τάξη πιστοποιητικού και μπορεί να εκδώσει 
Υφιστάμενες ΑΠ οποιασδήποτε τάξης." 
 

Παράγραφος 6.3.2 Προσθήκη Υποσημείωσης: "
1
Η περίοδος ισχύος των 

Πιστοποιητικών μπορεί να παραταθεί πέραν των ορίων που 
παρατίθενται στην Παράγραφο 6.3.2 για τα πιστοποιητικά που 
χρησιμοποιούν αλγορίθμους υψηλότερου βαθμού ασφάλειας 
ή μεγαλύτερα μήκη κλειδιών, π.χ. αλγορίθμους SHA 2 ή ECC 
και / ή κλειδιά 2048 bit ή μεγαλύτερα."    
 

Παράγραφος 7.1.3 Προσθήκη δύο αλγορίθμων: 
1. sha256withRSAEncryption OBJECT IDENTIFIER ::= 
{iso(1) member-body(2) us(840) rsadsi(113549) pkcs(1) 
pkcs-1(1) 11} 
 
2. ecdsa-with-Sha384 OBJECT IDENTIFIER ::= {iso(1) 
member-body(2) us(840) ansi-X9-62(10045) signatures(4) 
ecdsa-with-SHA2 (3) 3} 

 
 
Ιστορικό αλλαγών: έκδοσης 2.6 
 

Παράγραφος Περιγραφή 
Παράγραφος 4.1.2.1 Αλλαγή 

"την απόδειξη της κατοχής του ιδιωτικού κλειδιού που αντιστοιχεί στο δημόσιο κλειδί το οποίο έχει παραδοθεί στη 
VeriSign." σε "την απόδειξη της κατοχής και/ ή του αποκλειστικού ελέγχου του ιδιωτικού κλειδιού που αντιστοιχεί 
στο δημόσιο κλειδί το οποίο έχει παραδοθεί στη VeriSign." " 

Παράγραφος 7.1 Ενημέρωση του: "Τα Πιστοποιητικά του VTN συμμορφώνονται με (α) το ITU-T Recommendation X.509 (1997): 
Information Technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Authentication Framework, Ιούνιος και (β) 
το RFC 3280: Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile, April 2002 ("RFC 3280") (Προφίλ 
Πιστοποιητικού και ΚΑΠ Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού Διαδικτύου X.509, Απρίλιος 2002)." 
Σε 
Τα Πιστοποιητικά του VTN συμμορφώνονται κατά κανόνα με (α) το ITU-T Recommendation X.509 (1997): 
Information Technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Authentication Framework, Ιούνιος και (β) 
το RFC 3280: Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile, April 2002 ("RFC 3280") (Προφίλ 
Πιστοποιητικού και ΚΑΠ Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού Διαδικτύου X.509, Απρίλιος 2002)." 
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Παράγραφος 7.1.2.1 
 

Διαγραφή: "Παρ' όλο που ο ορισμός Μη Αποποίησης Ευθύνης δεν ορίζεται στην επέκταση KeyUsage, το VTN 
υποστηρίζει υπηρεσίες Μη Αποποίησης Ευθύνης για τα εν λόγω Πιστοποιητικά. Ο ορισμός Μη Αποποίησης 
Ευθύνης δεν απαιτείται σε αυτά τα Πιστοποιητικά, δεδομένου ότι η βιομηχανία ΥΔΚ δεν έχει καταλήξει σε 
κάποια ομόφωνη θέση σχετικά με την έννοια του ορισμού της Μη Αποποίησης Ευθύνης. Έως ότου υπάρξει 
ομόφωνη τοποθέτηση, ο ορισμός Μη Αποποίησης Ευθύνης δεν θα αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για πιθανούς 
Τρίτους Συμβαλλόμενους. Επιπλέον, οι πλέον δημοφιλείς εφαρμογές δεν αναγνωρίζουν τον ορισμό Μη 
Αποποίησης Ευθύνης. Συνεπώς, ο ορισμός αυτός δεν βοηθά τους Τρίτους Συμβαλλόμενους στη λήψη της 
απόφασης σχετικά με το εάν θα πρέπει ή όχι να εμπιστευθούν ένα πιστοποιητικό. Επομένως, σύμφωνα με την 
παρούσα CP, το πεδίο Μη Αποποίησης Ευθύνης δεν ορίζεται, παρ' όλο που μπορεί να οριστεί σε περίπτωση 
Πιστοποιητικών υπογραφής διπλού ζεύγους κλειδιών μέσω της υπηρεσίας Managed PKI Key Manager ή 
κατόπιν άλλου αιτήματος."  
Προσθήκη: "Σημείωση: Ο ορισμός Μη Αποποίησης Ευθύνης δεν απαιτείται σε αυτά τα Πιστοποιητικά, 
δεδομένου ότι η βιομηχανία ΥΔΚ δεν έχει καταλήξει ακόμη σε κάποια ομόφωνη θέση σχετικά με την έννοια του 
ορισμού της Μη Αποποίησης Ευθύνης. Έως ότου υπάρξει ομόφωνη τοποθέτηση, ο ορισμός Μη Αποποίησης 
Ευθύνης ενδεχομένως να αποτελεί επουσιώδες στοιχείο για πιθανούς Τρίτους Συμβαλλόμενους. Επιπλέον, οι 
πλέον δημοφιλείς εφαρμογές δεν σέβονται πάντοτε τον ορισμό Μη Αποποίησης Ευθύνης. Συνεπώς, ο ορισμός 
αυτός ενδεχομένως να μη βοηθά τους Τρίτους Συμβαλλόμενους στη λήψη της απόφασης σχετικά με το εάν θα 
πρέπει ή όχι να εμπιστευθούν ένα πιστοποιητικό. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τον παρόντα ΚΠ δεν 
απαιτείται ο ορισμός Μη Αποποίησης Ευθύνης. Μπορεί να οριστεί σε περίπτωση Πιστοποιητικών υπογραφής 
διπλού ζεύγους κλειδιών μέσω της υπηρεσίας Managed PKI Key Manager ή κατόπιν άλλου αιτήματος. Κάθε 
διαφορά που αφορά την Μη Αποποίηση Ευθύνης και προκύπτει από τη χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών 
αφορά αποκλειστικά και μόνο τον Συνδρομητή και τον Τρίτο Συμβαλλόμενο ή τους Τρίτους Συμβαλλόμενους. Η 
VeriSign ουδεμία ευθύνη φέρει ως προς τις ως άνω διαφορές." 
Προσθήκη Υποσημείωσης: "Ο ορισμός Μη Αποποίησης Ευθύνης ενδεχομένως να αναφέρεται στα Ψηφιακά 
Πιστοποιητικά και ως Δέσμευση Περιεχομένου σύμφωνα με το πρότυπο X.509. " 

Παράγραφος 9.13.2 Ενημέρωση στοιχείων δικαιοδοσίας από "Επαρχία Santa Clara, στην Καλιφόρνια" σε "Επαρχία Fairfax, στη 
Βιρτζίνια".  

Παράγραφος 9.14 Ενημέρωση στοιχείων Εφαρμοστέου Δικαίου από "Πολιτεία της Καλιφόρνια" σε "Κοινοπολιτεία της Βιρτζίνια". 

 
 
Ιστορικό αλλαγών: έκδοση 2.5 
 

Παράγραφος 6.2.5 Διαγραφή: "Με το τέλος της περιόδου ισχύος τους, τα ζεύγη κλειδιών ΑΠ της VeriSign θα αρχειοθετηθούν για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον 5 ετών. Τα αρχειοθετημένα ζεύγη κλειδιών ΑΠ θα φυλάσσονται με ασφάλεια με χρήση 
κρυπτογραφικών μονάδων εξοπλισμού, οι οποίες πληρούν τις προδιαγραφές του παρόντος ΚΠ. Διαδικαστικά μέτρα 
ελέγχου αποτρέπουν την επιστροφή των αρχειοθετημένων ζευγών κλειδιών ΑΠ σε παραγωγική χρήση. Με το πέρας 
του χρονικού διαστήματος αρχειοθέτησης, τα αρχειοθετημένα ιδιωτικά κλειδιά ΑΠ θα καταστραφούν με ασφαλή τρόπο 
και σύμφωνα με τον παρόντα ΚΠ. 
Προσθήκη: "Κατά τη λήξη ενός Πιστοποιητικού ΑΠ της VeriSign, το ζεύγος κλειδιών που αντιστοιχεί στο πιστοποιητικό 
αυτό θα φυλάσσεται με ασφάλεια για χρονική περίοδο τουλάχιστον 5 ετών με χρήση κρυπτογραφικών μονάδων 
εξοπλισμού, οι οποίες πληρούν τις προδιαγραφές του παρόντος ΚΠ. Αυτά τα ζεύγη κλειδιών ΑΠ δεν θα 
χρησιμοποιούνται για λόγους υπογραφής μετά την ημερομηνία λήξης τους, εκτός εάν το Πιστοποιητικό της ΑΠ έχει 
ανανεωθεί σύμφωνα με τους όρους του παρόντα ΚΠ."  
 

Παράγραφος 6.2.10 Διαγραφή: "Κατά τον τερματισμό λειτουργίας της ΑΠ ενός Κέντρου Επεξεργασίας ή μίας ΑΠ εντός του Υποτομέα του ή 
σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, τροποποίησης, μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης 
του εν λόγω ιδιωτικού κλειδιού, το προσωπικό του Κέντρου Επεξεργασίας θα θέτει εκτός λειτουργίας το ιδιωτικό κλειδί 
της ΑΠ διαγράφοντάς το με χρήση της λειτουργικότητας της κάρτας η οποία περιέχει το ιδιωτικό κλειδί της εν λόγω ΑΠ, 
προκειμένου να αποτρέψει το ενδεχόμενο ανάκτησής του μετά τη διαγραφή, χωρίς αυτό να επηρεάζει τα ιδιωτικά 
κλειδιά άλλων ΑΠ που περιέχονται στην ίδια κάρτα. Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιείται ενώπιον μαρτύρων 
σύμφωνα με τα πρότυπα που περιλαμβάνονται στις καταγεγραμμένες εμπιστευτικές πολιτικές ασφαλείας του VTN." 
Προσθήκη: "Όταν είναι απαραίτητο, τα ιδιωτικά κλειδιά ΑΠ καταστρέφονται με τρόπο που λογικά να εξασφαλίζει ότι δεν 
θα παραμείνουν μέρη του κλειδιού αυτού που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανασύνθεση του. Το προσωπικό του 
Κέντρου Επεξεργασίας θέτει εκτός λειτουργίας το ιδιωτικό κλειδί της ΑΠ, διαγράφοντάς το με χρήση της 
λειτουργικότητας της κάρτας η οποία περιέχει το ιδιωτικό κλειδί της εν λόγω ΑΠ προκειμένου να αποτρέψει το 
ενδεχόμενο ανάκτησής του μετά τη διαγραφή, χωρίς αυτό να επηρεάζει τα ιδιωτικά κλειδιά άλλων ΑΠ που περιέχονται 
στην ίδια κάρτα. Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιείται ενώπιον μαρτύρων σύμφωνα με τα πρότυπα που 
περιλαμβάνονται στις καταγεγραμμένες εμπιστευτικές πολιτικές ασφαλείας του VTN." 
 

Παράγραφος 6.3.2 Προσθήκη: "Η περίοδος ισχύος των Πιστοποιητικών Συνδρομητών τελικών χρηστών τα οποία αποτελούν ανανεώσεις 
υφιστάμενων πιστοποιητικών συνδρομητών μπορεί να είναι μεγαλύτερη (έως και 3 μήνες)."  
 

Παράγραφος 6.3.2 - 
Πίνακας 4 

Ενημέρωση της αναγραφόμενης διάρκειας ισχύος στο πεδίο "ΑΠ εντός δικτύου (online) σε Εταιρικούς Συνδρομητές 
Τελικές Οντότητες" σε "Υπό κανονικές συνθήκες μέχρι 3 έτη". 
 

Παράγραφος 7.1.4 Προσθήκη διευκρίνησης σχετικά με το γεγονός ότι η χρήση χαρακτηριστικού OU που να παραπέμπει σε μια Σύμβαση 
Τρίτου Συμβαλλόμενου στο όνομα του Υποκειμένου είναι προαιρετική, εφόσον υπάρχει παραπομπή στην εν λόγω 
Σύμβαση Τρίτου Συμβαλλόμενου στην επέκταση Policyextension. 
 

Παράγραφος 9.8 Ενημέρωση του ποσού ανώτατου ορίου ευθύνης για το NetSure (NetSure Protection Plan) σε 50.000 έως 250.000 
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δολάρια ΗΠΑ. Από 1.000 έως 1.000.000,00 δολάρια ΗΠΑ. 
 

Ορισμοί Σχέδιο Προστασίας NetSure (NetSure Protection Plan)  Ενημέρωση ορισμού με διόρθωση της παραπομπής σε 
Παράγραφο του ΚΠ. 
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Ιστορικό αλλαγών: έκδοση 2.4 

 
Παράγραφος 1 Προσθήκη Υποσημείωσης: "Τα Πιστοποιητικά Υπογραφής Ταυτοποιημένου Περιεχομένου - ΥΤΠ (Authenticated 

Content Signing Certificates - ACS) εκδίδονται από ΑΠ εκτός VTN. Ωστόσο, σε ορισμένα σημεία του παρόντα ΚΠ 
της VeriSign υπάρχουν αναφορές σε αυτά τα πιστοποιητικά, προκειμένου να κατανοήσουν οι πελάτες ΥΤΠ τις 
διαδικαστικές διαφορές που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα πιστοποιητικά."  
 

 
Παράγραφος 1.2 Προσθήκη: "Πολιτική Κοινόχρηστου Παρόχου Υπηρεσιών του VeriSign Trust Network για μη ομοσπονδιακές 

οντότητες: id-vtn- ssp OBJECT IDENTIFIER::={id-vtn id-vtn-ssp(7)} (2.16.840.1.113733.1.7.23.7)" 
 

Παράγραφος 3.2.3 - 
Πίνακας 3 

Προσθήκη απαιτήσεων επαλήθευσης για Πιστοποιητικά Κοινόχρηστου Παρόχου Υπηρεσιών για μη 
ομοσπονδιακές οντότητες: "Τα στοιχεία του Συνδρομητή Πιστοποιητικού επαληθεύονται σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της παρούσας CP και κάθε άλλη πρόσθετη απαίτηση βάσει της Πολιτικής Πιστοποιητικού Υποδομής 
Δημόσιου Κλειδιού X.509 (X.509 Public Key Infrastructure - PKI - Certificate Policy) του Υπουργείου Εσωτερικών 
των ΗΠΑ." 
 

Παράγραφος 4.9.7 Διαγραφή: "Οι ΚΑΠ για ΑΠ που εκδίδουν μόνο Πιστοποιητικά ΑΠ θα εκδίδονται τουλάχιστον ανά τρίμηνο". 
Προσθήκη: "Οι ΚΑΠ για ΑΠ που εκδίδουν μόνο Πιστοποιητικά ΑΠ θα εκδίδονται τουλάχιστον ετησίως." 
 

Παράγραφος 6.3.2 Προσθήκη: "Τα Πιστοποιητικά που εκδίδονται σε Συνδρομητές φυσικά πρόσωπα των Πιστοποιητικών 
Κοινόχρηστου Παρόχου Υπηρεσιών της VeriSign για μη ομοσπονδιακές οντότητες, μπορούν να είναι τριετούς 
ισχύος." 
 

Παράγραφος 
7.1.2.1 

Προσθήκη για προσδιορισμό του ότι: "Το πεδίο κρισιμότητας (criticality) της επέκτασης KeyUsage ορίζεται κατά 
κανόνα ως ΑΛΗΘΗΣ (TRUE) για τα πιστοποιητικά ΑΠ, ενώ για πιστοποιητικά Συνδρομητή τελικού χρήστη μπορεί 
να οριστεί είτε ως ΑΛΗΘΗΣ (TRUE), είτε ως ΨΕΥΔΗΣ (FALSE)." 
 

Παράγραφος 
7.1.2.1 - Πίνακας 6 

Ενημέρωση Κρισιμότητας ΑΠ από "Ψευδής" σε "Αληθής". 

Παράγραφος 8,4 Διαγραφή αναφοράς στον Οδηγό Προγράμματος Ελέγχου Συνδεδεμένων Εταιρειών. 
 

Παράγραφος 9.3.3 Διαγραφή: "... και θα συμμορφώνονται προς την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας εμπιστευτικών 
πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων."  
 

Ορισμοί Διαγραφή: "Οδηγός Προγράμματος Ελέγχου Συνδεδεμένων Εταιρειών" 
 

 
 
Ιστορικό αλλαγών: Έκδοση 2.3 

 

Παράγραφος 1 Προσθήκη: "Οι παρούσες CP συμμορφώνονται με το πλαίσιο εργασίας RFC 3647 του Internet 
Engineering Task Force ως προς την κατασκευή Πολιτικής Πιστοποιητικού και Κανονισμών 
Πιστοποίησης." 
 

 

Παράγραφος 1,2 Προσθήκη: "Πολιτική Πιστοποιητικού Τάξης 3 Αυξημένης Εγκυροποίησης: 
VeriSign/pki/vtn-cp/Class3/Enhanced validation (2.16.840.1.113733.1.7.23.6)" 
Προσθήκη υποσημείωσης: "Ορισμένα από τα πιστοποιητικά που εκδίδονται υπό το VTN ενδέχεται να 
περιλαμβάνουν προσδιοριστές αντικειμένου παλαιότερων πολιτικών ορισμένους υπό το VTN."  

 

Παράγραφος 1.3.1 Προσθήκη: "Προκειμένου να μπορέσει μια υφιστάμενη ΑΠ να εκδώσει Πιστοποιητικά με Επέκταση 
Εγκυροποίησης VTN σύμφωνα με τις Οδηγίες για τα Πιστοποιητικά με Επέκταση Εγκυροποίησης 
("Οδηγίες"), θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις οδηγίες." 
 

 

Παράγραφος 
1.4.1.2 - Πίνακας 2 

Προσθήκη: "Πιστοποιητικά Τάξης 3 με Επέκταση Εγκυροποίησης"  

Παράγραφος 
1.4.1.3 

Προσθήκη: "Πιστοποιητικά υψηλού επιπέδου εγγυήσεων με επέκταση εγκυροποίησης: 
Πιστοποιητικά Τάξης 3 τα οποία εκδίδονται από την VeriSign σύμφωνα με τις Οδηγίες για τα 
Πιστοποιητικά με Επέκταση Εγκυροποίησης."  
 

 

Παράγραφος 2,2 Προσθήκη: Προσθήκη: "Οποιαδήποτε εξαίρεση όσον αφορά τα παραπάνω θα πρέπει να έχει εγκριθεί 
από την ΡΜΑ κατά περίπτωση και θα πρέπει να τεκμηριώνεται στον αντίστοιχο ΚΠ." 
 

 

Παράγραφος 3.1.1 Προσθήκη: "Οι προδιαγραφές περιεχομένου και προφίλ των πιστοποιητικών Επέκτασης 
εγκυροποίησης μέσω SSL θα συμμορφώνονται προς τις Οδηγίες για τα Πιστοποιητικά με Επέκταση 
Εγκυροποίησης. " 
 

 

Παράγραφος 3.2.2 Προσθήκη: "Οι Διαδικασίες Εγκυροποίησης για την έκδοση Πιστοποιητικών με Επέκταση 
Εγκυροποίησης μέσω SSL θα τεκμηριώνονται στον ΚΠ συμμετέχοντα στο VTN και θα 
συμμορφώνονται με τις Οδηγίες για τα Πιστοποιητικά με Επέκταση Εγκυροποίησης." 
 

 

Παράγραφος 3.2.6 Προσθήκη Υποσημείωσης: "Οι πελάτες της Υπηρεσίας Διαλειτουργικότητας Πιστοποιητικών 
(Certificate Interoperability Service, CIS) της Verisign προτρέπονται, χωρίς να υποχρεούνται, να 
διατηρούν δικούς τους ΚΠ σύμφωνα με την συμπληρωματική CP της Υπηρεσίας Διαλειτουργικότητας 
Πιστοποιητικών, σε κάθε περίπτωση όμως υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς την 
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συμπληρωματική CP της Υπηρεσίας Διαλειτουργικότητας Πιστοποιητικών, η οποία δημοσιεύεται στον 
Χώρο Αποθήκευσης της VeriSign."  

Παράγραφος 4.9.7 Προσθήκη: "Κάθε απόκλιση από την παραπάνω γενική πολιτική θα πρέπει να λαμβάνει την έγκριση της 
ΡΜΑ και να δημοσιεύεται στον κατάλληλο ΚΠ."  
 

 

Παράγραφος 6.3.2 Διαγραφή: "Πιστοποιητικά που εκδίδονται από ΑΠ προς Εταιρικού Συνδρομητές τελικούς χρήστες 
μπορεί να διαθέτουν Λειτουργικές Περιόδους μεγαλύτερες από δύο έτη, και μέχρι πέντε έτη, εφόσον το 
περιεχόμενο του Πιστοποιητικού πιστοποιείται εκ νέου από την ΑΠ ή την ΑΕ τουλάχιστον ανά 25 
μήνες." 
Προσθήκη: "Για οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις ως άνω διαδικασίες απαιτείται η έγκριση της PMA και 
θα πρέπει να καταγράφεται στον αντίστοιχο ΚΠ."    
 

 

Παράγραφος 7.1.3 Προσθήκη: "Ορισμένες εκδόσεις Κέντρων Επεξεργασίας υποστηρίζουν χρήση αλγορίθμων 
κρυπτογράφησης Sha-256, Sha-384 και Sha-512 Σε Πιστοποιητικά Συνδρομητή τελικού προσώπου." 
 

 

Παράγραφος 7.1.6 Προσθήκη υποσημείωσης: "Ορισμένα από τα πιστοποιητικά που εκδίδονται υπό το VTN ενδέχεται να 
περιλαμβάνουν προσδιοριστές αντικειμένου παλαιότερων πολιτικών ορισμένους υπό το VTN."  
 

 

Παράγραφος 7.1.8 Διαγραφή: "Όλα τα Πιστοποιητικά του VTN X.509 Έκδοσης 3 περιλαμβάνουν έναν περιγραφέα 
πολιτικής (policy qualifier) εντός των επεκτάσεών τους CertificatePolicies (Πολιτική Πιστοποιητικού). 
Ειδικότερα, τα Πιστοποιητικά αυτά περιλαμβάνουν έναν περιγραφέα κατεύθυνσης στον ΚΠ (CPS 
pointer qualifier), ο οποίος αναφέρει ένα δικτυακό κόμβο (URL) που κατευθύνει στη σχετική Σύμβαση 
Τρίτου Συμβαλλόμενου." 
Προσθήκη: "Τα Πιστοποιητικά X.509 Έκδοσης 3 του VTN περιέχουν έναν περιγραφέα πολιτικής (policy 
qualifier) εντός της επέκτασης CertificatePolicy (Πολιτική Πιστοποιητικού). Γενικά, τα Πιστοποιητικά 
αυτά περιλαμβάνουν έναν περιγραφέα κατεύθυνσης στον ΚΠ (CPS pointer qualifier) ο οποίος 
κατευθύνει στη σχετική Σύμβαση Τρίτου Συμβαλλόμενου ή στον εφαρμοστέο ΚΠ. Επιπρόσθετα, 
ορισμένα Πιστοποιητικά περιλαμβάνουν ένα περιγραφέα μηνύματος χρήστη (User Notice Qualifier) ο 
οποίος κατευθύνει στη σχετική Σύμβαση Τρίτου Συμβαλλόμενου." 
 

 

Ορισμοί Προσθήκη ορισμού για τα Πιστοποιητικά με Επέκταση Εγκυροποίησης.  
 

 

 

 
 
Ιστορικό αλλαγών: Έκδοση 2.2 (Ημερομηνία Εφαρμογής: 15 Αυγούστου 2006) 
 

Παράγραφος 1.4.1.2 
(Πίνακας 2) 

Προσθήκη TLS ως κατάλληλη χρήση εταιρικών πιστοποιητικών. 

Παράγραφος 8  Διαγραφή: "Οι ΑΠ και οι ΑΕ υποβάλλονται περιοδικά σε έλεγχο συμμόρφωσης." Προσθήκη: "Η 
VeriSign και οι Συνδεδεμένες Εταιρείες θα υποβάλλονται περιοδικά σε έλεγχο συμμόρφωσης." 

Παράγραφος 8.2 Διαγραφή: "Μια ανεξάρτητη εταιρεία ελέγχου θα πραγματοποιεί τους Ελέγχους Συμμόρφωσης των 
συμμετεχόντων στο VTN, οι οποίοι εγκρίνουν εκατό (100) ή περισσότερες Αιτήσεις για Πιστοποιητικό 
Τάξης 3 εντός χρονικής περιόδου δώδεκα (12) μηνών. 
Για τις περιπτώσεις των οντοτήτων που εγκρίνουν Αιτήσεις για Πιστοποιητικό Τάξης 1 ή 2 ή λιγότερες 
από εκατό (100) Αιτήσεις για Πιστοποιητικό Τάξης 3, οι έλεγχοι συμμόρφωσης μπορούν να 
διενεργούνται με διαδικασία αυτοαξιολόγησης." 
Προσθήκη: "Οι Έλεγχοι Συμμόρφωσης της VeriSign και των Συνδεδεμένων Εταιρειών θα 
διενεργούνται από ανεξάρτητη εταιρεία ελέγχου."  
 

Παράγραφος 8.4 - 
Αυτοαξιολόγηση ΑΕ 
(Τάξης 1-2) 

Διαγραφή: "Ο Οδηγός Προγράμματος Ελέγχου περιγράφει τις διαδικασίες ελέγχου των εταιρικών 
πελατών οι οποίοι εγκρίνουν Αιτήσεις για Πιστοποιητικό Τάξης 1 και 2. Οι εν λόγω εταιρικοί πελάτες θα 
πληρούν τις προδιαγραφές ετήσιου Ελέγχου Συμμόρφωσης μέσω διαδικασίας αυτοαξιολόγησης, η 
οποία θα αποδεικνύει την εκπλήρωση των στόχων ελέγχου του οδηγού προγράμματος ελέγχου και θα 
συμβάλλει στη διαπίστωση τυχόν ελλείψεων ή παρατυπιών σε σχέση με τις πολιτικές του VTN και τον 
προσδιορισμό των απαραίτητων ενεργειών για την αντιμετώπισή τους." 
Προσθήκη: "Προτείνεται οι Εταιρικοί Πελάτες που εγκρίνουν πιστοποιητικά Τάξης 1 και 2 να 
υποβάλλονται σε ετήσιο έλεγχο συμμόρφωσης. Κατόπιν αιτήματος της VeriSign και/ ή Ιεραρχικά 
Ανώτερης Οντότητας (εφόσον αυτή δεν είναι η VeriSign), οι Εταιρικοί Πελάτες θα υποβάλλονται σε 
έλεγχο για την διατύπωση τυχόν ελλείψεων ή παρατυπιών σε σχέση με τις πολιτικές του VTN και τον 
προσδιορισμό των απαραίτητων ενεργειών για την αντιμετώπισή τους." 
 

Παράγραφος 8.4 - 
Έλεγχοι ΑΕ (Τάξης 3): 

Διαγραφή: "Ο Οδηγός Προγράμματος Ελέγχου περιγράφει τις διαδικασίες ελέγχου των εταιρικών 
πελατών οι οποίοι εγκρίνουν Αιτήσεις για Πιστοποιητικό Τάξης 3. Εάν οι εν λόγω Πελάτες ΑΕ 
εγκρίνουν εκατό (100) ή περισσότερες Αιτήσεις για Πιστοποιητικό Τάξης 3 εντός χρονικής περιόδου 
δώδεκα (12) μηνών, προκειμένου να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές του ετήσιου Ελέγχου 
Συμμόρφωσης, θα ελέγχονται από ανεξάρτητη εταιρεία ελέγχου, η οποία θα πιστοποιεί την 
εκπλήρωση των στόχων ελέγχου του οδηγού προγράμματος ελέγχου και θα συμβάλλει στη 
διαπίστωση τυχόν ελλείψεων ή παρατυπιών.  Ειδάλλως, οι εν λόγω Πελάτες ΑΕ θα πληρούν τις 
προδιαγραφές ετήσιου Ελέγχου Συμμόρφωσης μέσω διαδικασίας αυτοαξιολόγησης, η οποία θα 
αποδεικνύει την εκπλήρωση των στόχων ελέγχου του οδηγού προγράμματος ελέγχου και θα 
συμβάλλει στη διαπίστωση τυχόν ελλείψεων ή παρατυπιών." 
Προσθήκη: "Προτείνεται οι Εταιρικοί Πελάτες που εξουσιοδοτούν την έκδοση πιστοποιητικών SSL 



 -92- 

Τάξης 3 να υποβάλλονται σε ετήσιο έλεγχο συμμόρφωσης ως προς τις υποχρεώσεις τους υπό το 
VTN.
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 Κατόπιν αιτήματος της VeriSign και/ ή Ιεραρχικά Ανώτερης Οντότητας (εφόσον αυτή δεν είναι η 

VeriSign), οι Εταιρικοί Πελάτες θα υποβάλλονται σε έλεγχο για την διατύπωση τυχόν ελλείψεων ή 
παρατυπιών σε σχέση με τις πολιτικές του VTN και τον προσδιορισμό των απαραίτητων ενεργειών για 
την αντιμετώπισή τους." 
 

Παράγραφος 9.2.3 Διόρθωση επικεφαλίδας Παραγράφου, από "Ασφαλιστική ή Εγγυητική Κάλυψη για Τελικές Οντότητες" 
σε "Επέκταση Εγγυητικής Κάλυψης" 
 

Παράγραφος 9.2.3 
 

Διαγραφή: "Το Σχέδιο Προστασίας NetSure (NetSure Protection Plan) αποτελεί πρόγραμμα 
επέκτασης εγγυητικής κάλυψης το οποίο ισχύει εντός του Υποτομέα της VeriSign στο πλαίσιο του 
VTN, καθώς και εντός των Υποτομέων των συμμετεχουσών Συνδεδεμένων Εταιρειών. Όπου ισχύει, το 
Σχέδιο Προστασίας NetSure (NetSure Protection Plan) παρέχει στους συνδρομητές που διαθέτουν 
Πιστοποιητικά Λιανικής Διάθεσης προστασία έναντι ατυχών περιστατικών, όπως η κλοπή, η φθορά, η 
απώλεια ή η ακούσια αποκάλυψη του ιδιωτικού κλειδιού του Συνδρομητή (που αντιστοιχεί στο δημόσιο 
κλειδί του Πιστοποιητικού), καθώς και η πλαστοπροσωπία και η απώλεια της δυνατότητας χρήσης του 
Πιστοποιητικού Συνδρομητή. Το Σχέδιο Προστασίας NetSure (NetSure Protection Plan) παρέχει 
επίσης προστασία στους Τρίτους Συμβαλλόμενους που εμπιστεύονται Πιστοποιητικά που 
καλύπτονται από το Σχέδιο Προστασίας NetSure. Το NetSure είναι πρόγραμμα που παρέχεται από τη 
VeriSign και υποστηρίζεται ως προς την ασφάλειά του από εμπορικούς φορείς. Για γενικές 
πληροφορίες σχετικά με το Σχέδιο Προστασίας NetSure (NetSure Protection Plan) και ενημέρωση 
σχετικά με τα Πιστοποιητικά τα οποία καλύπτει, επισκεφθείτε τοhttp://www.verisign.com/netsure. 
Η προστασία του Σχέδιο Προστασίας NetSure (NetSure Protection Plan) παρέχεται επίσης, έναντι 
αμοιβής, σε Εταιρικούς Πελάτες ΑΕ της VeriSign. Μπορούν να αποκτήσουν την προστασία του 
Σχεδίου Προστασίας NetSure (NetSure Protection Plan) σύμφωνα με τους όρους της σχετικής 
Σύμβασης για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. Η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν περιορίζεται μόνο 
στην προστασία των Συνδρομητών, των οποίων οι Αιτήσεις για Πιστοποιητικό έχουν εγκριθεί από τον 
εν λόγω εταιρικό πελάτη που χρησιμοποιεί το Σχέδιο Προστασίας NetSure (NetSure Protection Plan), 
αλλά επεκτείνεται επίσης στην προστασία του ίδιο του εταιρικού πελάτη." 
Προσθήκη: "Ορισμένοι συμμετέχοντες στο VTN προσφέρουν προγράμματα επέκτασης εγγυητικής 
κάλυψης, τα οποία παρέχουν στους συνδρομητές πιστοποιητικών SSL και Υπογραφής Κώδικα 
προστασία έναντι απώλειας ή βλάβης ως αποτέλεσμα ελαττώματος στην έκδοση του πιστοποιητικού 
του συμμετέχοντα ή άλλου αδικήματος που οφείλεται σε αμέλεια του συμμετέχοντα ή σε αθέτηση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον ο συνδρομητής του πιστοποιητικού έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του σύμφωνα με την εφαρμοστέα σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Οι συμμετέχοντες στο 
VTN που προσφέρουν προγράμματα επέκτασης εγγυητικής κάλυψης, απαιτείται να περιλαμβάνουν 
πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα αυτά στον ΚΠ τους." 
 

Παράγραφος 9.3.3 
 

Προσθήκη: "Οι Συμμετέχοντες στο VTN που λαμβάνουν γνώση προσωπικών πληροφοριών, θα 
μεριμνούν ούτως ώστε να μην εκτεθούν σε κίνδυνο και να μην αποκαλυφθούν σε τρίτα μέρη και θα 
συμμορφώνονται προς την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας εμπιστευτικών πληροφοριών και 
προσωπικών δεδομένων."  
 

 
 
 
Ιστορικό Αλλαγών που περιλαμβάνονται στην έκδοση 2.1 
 
   

 
Παράγραφος 4.5.2  Ενημέρωση με την προσθήκη της ακόλουθης διατύπωσης: "Ο Τρίτος Συμβαλλόμενος φέρει 

αποκλειστικά την ευθύνη διερεύνησης του κατά πόσον είναι εύλογο να βασιστεί σε μια ψηφιακή 
υπογραφή που πραγματοποιήθηκε από έναν Συνδρομητή τελικό χρήστη πριν την ανάκληση ενός 
Πιστοποιητικού στην Αλυσίδα Πιστοποιητικών. Σε αυτή την περίπτωση, η ευθύνη της εμπιστοσύνης 
στο πιστοποιητικό βαρύνει αποκλειστικά τον Τρίτο Συμβαλλόμενο." 
 

Παράγραφος 4.12.1 Μετατροπή του καταλόγου απαιτήσεων για την ανάκτηση κλειδιού σε υπόδειξη της VeriSign. 
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 Η Symantec και/ ή οι Συνδεδεμένες Εταιρίες πραγματοποιούν όλες τις διαδικασίες αναγνώρισης και 
ταυτοποίησης των πιστοποιητικών SSL Τάξης 3, την έκδοση των οποίων εξουσιοδοτούν οι Εταιρικοί Πελάτες. 

http://www.verisign.com/netsure

