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ΤΠΗΡΕΙΕ  ΔΗΜΟΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ AΝΣΑΚΟΜ Α.Ε. 
ύμβαση σνδρομητή για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά  

 

ΞΟΝΡΝ ΞΝΒΑΙΔΡΔ ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ, ΑΞΝΓΔΣΘΔΗΡΔ Ή ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΖΠΔΡΔ ΔΛΑ 
ΑΛΑΓΛΥΟΗΠΚΔΛΝ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ ΞΝ ΔΘΓΗΓΔΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΑΛΡΑΘΝΚ Α.Δ. ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ 

ΛΑ ΓΗΑΒΑΠΔΡΔ ΞΟΝΠΔΘΡΗΘΑ ΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΠΚΒΑΠΖ ΠΛΓΟΝΚΖΡΖ ΓΗΑ ΑΛΑΓΛΥΟΗΠΚΔΛΑ 

ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΑ (ΔΦΔΜΖΠ ΠΚΒΑΠΖ). ΔΑΛ ΓΔΛ ΠΚΦΥΛΔΗΡΔ ΚΔ ΡΝΠ ΝΟΝΠ ΡΖΠ 
ΞΑΟΝΠΑΠ ΠΚΒΑΠΖΠ, ΓΔΛ ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΞΝΒΑΙΔΡΔ ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ,  ΑΞΝΓΔΣΡΔΗΡΔ Ή 

ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΖΠΔΡΔ ΡΝ ΑΛΑΓΛΥΟΗΠΚΔΛΝΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ. 
 

Ζ παξνχζα Πχκβαζε ζα ηεζεί ζε ηζρχ ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή απφ εζάο αίηεζεο γηα 

Αλαγλσξηζκέλν Ξηζηνπνηεηηθφ ζηελ ΑΛΡΑΘΝΚ Α.Δ ή/θαη ζε αξκφδην πάξνρν ππεξεζηψλ 
πηζηνπνίεζεο (ΞΞ). Κε ηελ θαηάζεζε ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο δεηάηε απφ ΑΛΡΑΘΝΚ Α.Δ. 

ή/θαη ηνλ ΞΞ λα εθδψζεη έλα Αλαγλσξηζκέλν Ξηζηνπνηεηηθφ γηα εζάο θαη ξεηά απνδέρεζηε 
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο. Νη πεξεζίεο Γεκφζηαο Ξηζηνπνίεζεο γηα Αλαγλσξηζκέλα 

Ξηζηνπνηεηηθά ηεο ΑΛΡΑΘΝΚ Α.Δ. δηέπνληαη απφ ηνλ εθαξκνζηέν γηα ηα Αλαγλσξηζκέλα 
Ξηζηνπνηεηηθά Θαλνληζκφ Ξηζηνπνίεζεο (εθεμήο ΘΞ)ηεο ΑΛΡΑΘΝΚ Α.Δ., φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, ν νπνίνο ελζσκαηψλεηαη θαηά παξαπνκπή ζηελ παξνχζα Πχκβαζε απνηειψληαο 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο. Ν ΘΞ δεκνζηεχεηαη ζην Γηαδίθηπν, ζην Σψξν Απνζήθεπζεο ηεο 
ΑΛΡΑΘΝΚ Α.Δ. ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε https://www.adacom.com/repository/CPS  θαη 

δηαηίζεηαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) θαηφπηλ απνζηνιήο ζρεηηθνχ αηηήκαηνο 
ζηε δηεχζπλζε: CPS-requests@adacom.com . Νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΘΞ επίζεο, 

αλαθνηλψλνληαη ζην Σψξν Απνζήθεπζεο ηεο ΑΛΡΑΘΝΚ Α.Δ. ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

https://www.adacom.com/repository/updates . 
 

ΟΖΡΑ ΠΚΦΥΛΔΗΡΔ ΛΑ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΔΗΡΔ ΡΝ ΑΛΑΓΛΥΟΗΠΚΔΛΝ  ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ ΘΑΗ ΘΑΘΔ 
ΠΣΔΡΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΖΠ ΑΛΡΑΘΝΚ Α.Δ. Ζ΄/ΘΑΗ ΡΝ ΞΞ ΚΝΛΝ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΝΛ ΘΞ. 

ΟΖΡΑ ΠΚΦΥΛΔΗΡΔ ΔΞΗΠΖΠ ΛΑ ΡΖΟΔΗΡΔ ΡΝΠ ΝΟΝΠ ΡΖΠ ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΑΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

TΟΗΡΝ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝ ΡΖΠ AΛΡΑΘΝΚ A.E. ΝΡΑΛ ΒΑΠΗΕΔΠΡΔ ΠΔ ΝΞΝΗΝΓΖΞΝΡΔ 
ΤΖΦΗΑΘΝ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ ΞΝ ΔΘΓΗΓΔΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΑΛΡΑΘΝΚ Α.Δ. Ζ΄/ΘΑΗ ΔΛΑΛ ΞΞ. Ζ 

ΠΚΒΑΠΖ ΡΟΗΡΝ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝ  ΓΖΚΝΠΗΔΔΡΑΗ ΠΡΝ ΣΥΟΝ ΑΞΝΘΖΘΔΠΖΠ ΡΖΠ 
AΛΡΑΘΝΚ A.E. ΠΡΖΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ: https://www.adacom.com/rpa  

Ξξφζζεηνη Όξνη θαη Ξξνυπνζέζεηο: Ρν Αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ ηελ έθδνζε ηνπ νπνίνπ 
αηηείζηε, ζα εθδνζεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηελ Νδεγία 1999/93/ΔΔ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 1999 ζρεηηθά κε  ην 

Θνηλνηηθφ πιαίζην γηα  ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο (Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 13 ηεο 
19.01.2000) (εθεμήο  Νδεγία ΔΔ), θαη ην Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα 150/2001 «Ξξνζαξκνγή ζηελ 

Νδεγία 99/93/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ην θνηλνηηθφ 
πιαίζην γηα ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο» (ΦΔΘ 125/Α’/25.06.2001). 

 

Ν παξαθάησ πίλαθαο ππνδεηθλχεη πψο ζα αλαγλσξίδεηε πνηνο είλαη ν πξνζδηνξηζηήο 
αληηθεηκέλνπ (Object IDentifier ή OID) θαη ε πνιηηηθή πηζηνπνηεηηθνχ (DL1 ή DL2)_ πνπ 

αληηζηνηρεί ζην Αλαγλσξηζκέλν  Ξηζηνπνηεηηθφ, ηελ έθδνζε ηνπ νπνίνπ αηηείζηε. Νη πνιηηηθέο 
απηέο πεξηγξάθνληαη ζην έγγξαθν «Ξνιηηηθέο Ξηζηνπνηεηηθψλ Δπξσπατθήο Νδεγίαο ηνπ 

Γηθηχνπ Δκπηζηνζχλεο ηεο VeriSign -VeriSign Trust Network European Directive Certificate 
Policies (EDP)», ην νπνίν δεκνζηεχεηαη ζην ρψξν απνζήθεπζεο ηεο AΛΡΑΘΝΚ A.E. ζηε 

δηεχζπλζε https://www.adacom.com/edp  

Ζ θάζε κία απφ ηηο πνιηηηθέο πηζηνπνηεηηθνχ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ηεο 
Νδεγίαο ΔΔ θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνηχπνπ ΔTSI 101 456 

(Απαηηήζεηο πνιηηηθήο γηα ηηο Αξρέο Ξηζηνπνίεζεο πνπ εθδίδνπλ Αλαγλσξηζκέλα 
Ξηζηνπνηεηηθά).  
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OID Άρθρο 

Οδηγίας ΕΕ 
 

Ορολογία 

Προτύποσ  
ETSI 101 456 

Ορολογία 

EDP 
 

 2.16.840.1.113733.1.7.44.1 Άξζξν 5.2 QCP public DL1 

 

 2.16.840.1.113733.1.7.44.2 Άξζξν 5.1 

 

QCP public + SSCD 

 

DL2 

 

  
Νη Αξρέο Ξηζηνπνίεζεο  ηεο ΑΛΡΑΘΝΚ Α.Δ. γηα ηα Αλαγλσξηζκέλα Ξηζηνπνηεηηθά είλαη 

ζπκκνξθνχκελεο κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο σο άλσ πνιηηηθέο πηζηνπνηεηηθψλ. 

Ζ ΑΛΡΑΘΝΚ Α.Δ. είλαη εγγεγξακκέλε ζην Κεηξψν Ξαξφρσλ πεξεζηψλ Ξηζηνπνίεζεο 
ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνκείσλ (ΔΔΡΡ), 

σο πάξνρνο πνπ εθδίδεη θαη Αλαγλσξηζκέλα Ξηζηνπνηεηηθά θαηά δήισζή ηνπ.  
http://www.eett.gr/nopencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/E

signProviders.html 
 

Υο απνηέιεζκα ηζρχνπλ νη αθφινπζνη φξνη: 

1. Θα πξέπεη λα ππνβάιεηε αθξηβή θαη πιήξε ζηνηρεία ζηελ ΑΛΡΑΘΝΚ Α.Δ. ή/θαη ηνλ ΞΞ 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΘΞ. 

2. Γελ πξέπεη λα ζπλερίζεηε ηε δηαδηθαζία έθδνζεο ςεθηαθνχ πηζηνπνηεηηθνχ εθφζνλ δελ 
είζηε δικαιοπρακηικά ικανός και/ή είζηε ανήλικος, καθόζον ζηις περιπηώζεις ασηές δε 
δύναζθε να σποβάλεηε ηην παρούζα Αίηηζη για Αναγνωριζμένο Πιζηοποιηηικό. 

3. Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ηδησηηθφ ζαο θιεηδί γηα ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ 

ππνγξαθψλ θαη κφλν. 
4. Θα πξέπεη λα επηδείμεηε ινγηθή κέξηκλα γηα λα απνθεπρζεί ε κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε 

ηνπ ηδησηηθνχ ζαο θιεηδηνχ. 

5. Δθφζνλ αηηείζηε ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ πνπ αθνινπζεί ηελ πνιηηηθή πηζηνπνηεηηθνχ DL2, 
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ ζαο θαη ηηο ςεθηαθέο ππνγξαθέο πνπ 

ζα δεκηνπξγεζνχλ, κφλν κε ηε ρξήζε ηεο Αζθαινχο Γηάηαμεο Γεκηνπξγίαο πνγξαθήο πνπ 
έρεηε πξνκεζεπηεί απφ ηελ ΑΛΡΑΘΝΚ Α.Δ. ή απφ ηξίην πξνκεζεπηή χζηεξα απφ ξεηή 

έγθξηζε ηεο ΑΛΡΑΘΝΚ Α.Δ.. 

6. Ρα θιεηδηά ησλ ζπλδξνκεηψλ δεκηνπξγνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο έλα αλαγλσξηζκέλν 
αιγφξηζκν ν νπνίνο αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζθνπνχο ησλ πξνεγκέλσλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ 

θαη ησλ Αλαγλσξηζκέλσλ Ξηζηνπνηεηηθψλ. 
7. Ν αιγφξηζκνο θαη ην κήθνο ηνπ θιεηδηνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλα θαη αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζθνπνχο ησλ πξνεγκέλσλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ 
θαη ησλ Αλαγλσξηζκέλσλ Ξηζηνπνηεηηθψλ. 

8. H ANTAKOM A.E. ζα δεκνζηεχζεη ην ςεθηαθφ ζαο πηζηνπνηεηηθφ ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηεο 

ηφπν, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε https://www.adacom.com/repository , πξνθεηκέλνπ 
θάπνην ηξίην κέξνο λα κπνξεί λα ην αλαδεηήζεη. 

9. Θα ελεκεξψζεηε ηελ AΛΡΑΘΝΚ A.E. ρσξίο θακία ινγηθή θαζπζηέξεζε, ζην +30 210 
9577255 ή ζην customer-support@adacom.com , ή ηνλ ΞΞ ή εθφζνλ: 

α) ην ηδησηηθφ ζαο θιεηδί έρεη ραζεί, θιαπεί, ή πηζαλψο εθηεζεί ζε θίλδπλν, β) έρεη ραζεί ν 

έιεγρνο επί ηνπ ηδησηηθνχ ζαο θιεηδηνχ εμαηηίαο έθζεζεο ζε θίλδπλν ησλ δεδνκέλσλ 
ελεξγνπνίεζεο (π.ρ. θσδηθφο PIN) ή γηα άιινπο ιφγνπο, θαη/ή γ) αλαθξίβεηεο ή κεηαβνιέο ζην 

πεξηερφκελν ηνπ ςεθηαθνχ πηζηνπνηεηηθνχ. 
 

Ρα αξρεία πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αίηεζε πνπ έρεηε ππνβάιεη γηα έθδνζε Αλαγλσξηζκέλνπ 
Ξηζηνπνηεηηθνχ, ηα ζρεηηθά αξρεία θαηαγξαθήο ηεο αληίζηνηρεο Αξρήο Ξηζηνπνίεζεο, θαζψο 

θαη ην ίδην ην Αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ, ζα ηεξεζνχλ κε αζθαιή ηξφπν απφ ηελ 

ANTAKOM A.E. γηα ηξηάληα (30) επηπιένλ έηε κεηά ηελ εκεξνκελία αλάθιεζεο ή ιήμεο ηνπ 
Αλαγλσξηζκέλνπ Ξηζηνπνηεηηθνχ.   

 
Ππκθσλείηε φηη νπνηαδήπνηε δηαθσλία ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζχκθσλα κε 

ηελ παξνχζα Πχκβαζε ζα δηέπεηαη απφ θάζε άπνςε θαη ζα εξκελεχεηαη ζχκθσλα κε ηνπο 

λφκνπο ηεο Διιάδνο, απνθιεηφκελεο ηεο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ ηνπ ηδησηηθνχ δηεζλνχο 

http://www.eett.gr/nopencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/EsignProviders.html
http://www.eett.gr/nopencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/EsignProviders.html
https://www.adacom.com/repository
mailto:customer-support@adacom.com
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δηθαίνπ. Ππκθσλείηε πσο ε Γηεζλήο Πχκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηηο ζπκβάζεηο γηα ηε 

Γηεζλή Ξψιεζε Αγαζψλ δε ζα εθαξκφδεηαη ζηελ παξνχζα Πχκβαζε.  
 

Πην βαζκφ πνπ επηηξέπεηαη απφ ην λφκν, πξνθεηκέλνπ λα δχλαζζε λα θαηαθχγεηε ζε 
νπνηνδήπνηε κεραληζκφ επίιπζεο δηαθνξψλ, ζε ζρέζε κε κία δηαθνξά ε νπνία αθνξά 

νπνηαδήπνηε πιεπξά ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο, ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεηε ηελ ΑΛΡΑΘΝΚ Α.Δ. 

ή ηνλ ΞΞ θαη θάζε άιιν κέξνο πνπ εκπιέθεηαη ζηε δηαθνξά απηή κε ζθνπφ ηελ επίιπζή ηεο. 
Δάλ ε δηαθνξά δελ επηιπζεί εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ αξρηθή ελεκέξσζε, ν 

ζπκβαιιφκελνο δχλαηαη λα επηδηψμεη ηε δηθαζηηθή ηεο επίιπζε. Ρα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ 
(Διιάδα) ζα έρνπλ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα θαη δσζηδηθία γηα ηελ εθδίθαζε θαη επίιπζε 

θάζε δηαθνξάο πνπ αθνξά ζηελ εξκελεία θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο.  
 

ΝΞΥΠ  ΓΖΙΥΛΔΡΑΗ ΠΡΝΛ ΘΞ Ζ ΑΛΡΑΘΝΚ Α.Δ. Ζ΄/ΘΑΗ ΝΗ ΞΞ ΞΑΟΔΣΝΛ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΔΠ 

ΔΓΓΖΠΔΗΠ, ΑΞΝΞΝΗΝΛΡΑΗ  ΘΑΘΔ ΔΓΓΖΠΖΠ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΖΠ ΝΗΝΓΖΞΝΡΔ ΡΞΝ, 
ΠΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΖΠ ΝΗΑΠΓΖΞΝΡΔ ΔΓΓΖΠΖΠ ΔΚΞΝΟΔΠΗΚΝΡΖΡΑΠ Ή 

ΘΑΡΑΙΙΖΙΝΡΖΡΑΠ ΓΗΑ ΠΓΘΔΘΟΗΚΔΛΝ ΠΘΝΞΝ. ΔΞΗΠΖΠ ΞΔΟΗΝΟΗΕΔΡΑΗ Ζ ΔΘΛΖ, ΘΑΗ 
ΑΞΝΘΙΔΗΔΡΑΗ ΘΑΘΔ ΔΘΛΖ ΑΞΝΕΖΚΗΥΠΖΠ ΓΗΑ ΠΚΞΡΥΚΑΡΗΘΔΠ, ΔΙΝΓΔΠ ΘΑΗ 

ΑΞΝΘΔΡΗΘΔΠ ΕΖΚΗΔΠ ΘΑΘΥΠ ΘΑΗ ΑΞΝΕΖΚΗΥΠΖ ΓΗΑ ΖΘΗΘΖ ΒΙΑΒΖ ΝΞΥΠ ΓΖΙΥΛΔΡΑΗ 

ΠΡΝΛ ΘΞ. ΒΙΔΞΔΡΔ ΡΝΛ ΘΞ ΓΗΑ ΞΔΟΗΠΠΝΡΔΟΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ. 
 

Κε ηελ ππνβνιή απφ εζάο αίηεζεο γηα Αλαγλσξηζκέλν Ξηζηνπνηεηηθφ πξνο ηελ ΑΛΡΑΘΝΚ Α.Δ. 
ή ηνλ ΞΞ, ή κε ηελ κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ρξήζε ηνπ Αλαγλσξηζκέλνπ  

Ξηζηνπνηεηηθνχ, νηνδήπνηε ζπκβεί πξψην, ΑΞΝΓΔΗΘΛΔΡΑΗ φηη ιάβαηε γλψζε θαη απνδέρεζηε 
πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο. Δθφζνλ δελ ζπκθσλείηε κε 

ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο, δελ ζα πξέπεη λα πξνβείηε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

πξναλαθεξφκελεο ελέξγεηεο. Θάλνληαο θιηθ ζην πιήθηξν «Απνδνρή», δεζκεχεζηε θαη 
ζπκθσλείηε κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο Ππλδξνκεηή, σζάλ λα ζέηεηε 

ρεηξφγξαθε ππνγξαθή επ’ απηήο. 


