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ΤΠΗΡΕΙΕ  ΔΗΜΟΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ AΝΣΑΚΟΜ Α.Ε. 
ύμβαση Σπίτος ςμβαλλόμενος για Πιστοποιητικά Σάξεωρ 1-3 

 

ΞΟΝΡΝ ΑΞΝΓΔΣΘΔΗΡΔ ΔΛΑ ΤΖΦΗΑΘΝ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ ΡΑΜΔΥΠ 1-3 ΞΝ ΔΣΔΗ ΔΘΓΝΘΔΗ 
ΑΞΝ ΡΖΛ ΑΛΡΑΘΝΚ Α.Δ. (ΔΦΔΜΖΠ ΤΖΦΗΑΘΝ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ) Ή ΚΔ ΑΙΙΝ ΡΟΝΞΝ 

ΑΞΝΘΡΖΠΔΡΔ ΞΟΝΠΒΑΠΖ Ή ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΖΠΔΡΔ ΡΖ ΒΑΠΖ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΑΛΑΘΙΖΠΖΠ 

ΤΖΦΗΑΘΥΛ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΑΙΙΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ (ΔΦΔΜΖΠ ΣΥΟΝΠ 
ΑΞΝΘΖΘΔΠΖΠ) ΡΖΠ ΑΛΡΑΘΝΚ Α.Δ. ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΓΗΑΒΑΠΔΡΔ ΞΟΝΠΔΘΡΗΘΑ ΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ 

ΠΚΒΑΠΖ ΡΟΗΡΝ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝ ΓΗΑ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΑ ΡΑΜΔΥΠ 1-3 (ΔΦΔΜΖΠ ΠΚΒΑΠΖ). 
ΔΑΛ ΓΔΛ ΠΚΦΥΛΔΗΡΔ ΚΔ ΡΝΠ ΝΟΝΠ ΡΖΠ ΞΑΟΝΠΑΠ ΠΚΒΑΠΖΠ, ΓΔΛ ΓΗΘΑΗΝΠΘΔ ΘΑΗ 

ΓΔΛ ΔΜΝΠΗΝΓΝΡΔΗΠΡΔ ΛΑ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΖΠΔΡΔ ΡΝ ΣΥΟΝ ΑΞΝΘΖΘΔΠΖΠ ΡΖΠ ΑΛΡΑΘΝΚ 

Α.Δ. 
 

Ζ παξνχζα Πχκβαζε ζα ηεζεί ζε ηζρχ ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή απφ εζάο αηηήκαηνο 
αλαδήηεζεο ελφο ςεθηαθνχ πηζηνπνηεηηθνχ ή επαιήζεπζεο κίαο ςεθηαθήο ππνγξαθήο, ε 

νπνία έρεη παξαρζεί απφ ηδησηηθφ θιεηδί πνπ αληηζηνηρεί ζε δεκφζην θιεηδί ην νπνίν 
πεξηιακβάλεηαη ζε έλα ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ, ή κε ηελ κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ρξήζε ή 

ζηήξημε ζε νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή ππεξεζία πνπ παξέρεηαη απφ ην Σψξν Απνζήθεπζεο ή 

ην δηθηπαθφ ρψξν ηεο ΑΛΡΑΘΝΚ Α.Δ. ζρεηηθά κε έλα ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ. 
 

Κε ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο απνδέρεζζε φηη έρεηε πξφζβαζε ζε επαξθείο 
πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο ζαο επηηξέπνπλ λα ιάβεηε κία ηεθκεξησκέλε απφθαζε γηα ην θαηά 

πφζνλ ζα βαζηζηείηε ζε έλα ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ ή φρη. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

ελεκεξσηηθνχ ραξαθηήξα έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα αλαηξέμεηε ζην ρψξν απνζήθεπζεο ηεο 
ΑΛΡΑΘΝΚ Α.Δ. ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε https://www.adacom.com/repository. ΠΔ ΘΑΘΔ 

ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ ΑΞΝΓΔΣΔΠΘΔ ΝΡΗ ΔΗΠΡΔ ΑΞΝΘΙΔΗΠΡΗΘΑ ΞΔΘΛΝΗ ΓΗΑ ΡΝ ΔΑΛ ΘΑ 
ΒΑΠΗΠΡΔΗΡΔ Ή ΝΣΗ ΠΔ ΔΛΑ ΤΖΦΗΑΘΝ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ. Αλαγλσξίδεηε θαη ζπκθσλείηε φηη ε 

εθ κέξνπο ζαο ρξήζε ηνπ Σψξνπ Απνζήθεπζεο ηεο ΑΛΡΑΘΝΚ Α.Δ. θαη ε ζηήξημή ζαο ζε 

νπνηνδήπνηε ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ δηέπεηαη απφ ηνλ εθαξκνζηέν Θαλνληζκφ Ξηζηνπνίεζεο 
(εθεμήο ΘΞ) ηεο ΑΛΡΑΘΝΚ Α.Δ., φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ν νπνίνο ελζσκαηψλεηαη θαηά 

παξαπνκπή ζηελ παξνχζα Πχκβαζε. Ν εθαξκνζηένο 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 εθαξκνζηένπ ΘΞ επίζεο, αλαθνηλψλνληαη ζην Σψξν Απνζήθεπζεο ηεο 

ΑΛΡΑΘΝΚ Α.Δ. ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε https://www.adacom.com/repository/updates. Νη 
απαξαίηεηεο απφ εζάο ελέξγεηεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο ελφο ςεθηαθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ θαη γηα ηελ επαιήζεπζε κηαο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 
εθαξκνζηέν ΘΞ. 

 

Ξξφζζεηνη Όξνη θαη Ξξνυπνζέζεηο: Ρν ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ςεθηαθή 
ππνγξαθή ζηελ νπνία πξνηίζεζηε λα βαζηζηείηε εθδφζεθε 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). 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 
 

 

https://www.adacom.com/repository
https://www.adacom.com/repository/CPS
mailto:CPS-requests@adacom.com
http://www.eett.gr/nopencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/EsignProviders.html
http://www.eett.gr/nopencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/EsignProviders.html
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Ν παξαθάησ πίλαθαο ππνδεηθλχεη πψο ζα αλαγλσξίδεηε πνηνο είλαη ν πξνζδηνξηζηήο 

αληηθεηκέλνπ (Object IDentifier ή ‘OID’) θαη ε πνιηηηθή πηζηνπνηεηηθνχ (Ράμε 1-3) πνπ 
αληηζηνηρεί ζην θάζε ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ. Νη πνιηηηθέο πηζηνπνηεηηθψλ ηεο ANTAKOM A.E. 

πεξηγξάθνληαη ζην έγγξαθν «Ξνιηηηθέο Ξηζηνπνηεηηθψλ ηνπ Γηθηχνπ Δκπηζηνζχλεο ηεο 
VeriSign – VeriSign Trust Network Certificate Policies (VTN CP)». Αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ 

απηνχ βξίζθεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

https://www.adacom.com/repository/cp  θαη ζην 
http://www.verisign.com/repository/vtnCp.html 

 
 

OID Οπολογία 

VTN CP 
 

VeriSign/pki/policies/vtn-

cp/class1 
(2.16.840.1.113733.1.7.23.1). 

Ράμε 1 – Class 1 

VeriSign/pki/policies/vtn-
cp/class2 

(2.16.840.1.113733.1.7.23.2). 
 

Ράμε 2 – Class 2 

VeriSign/pki/policies/vtn-

cp/class3 
(2.16.840.1.113733.1.7.23.3) 

 

Ράμε 3 – Class 3 

 

 
Υο απνηέιεζκα ηζρχνπλ νη αθφινπζνη φξνη: 

1. Ξξνηνχ βαζηζηείηε ζε κηα ςεθηαθή ππνγξαθή ε νπνία έρεη δεκηνπξγεζεί κε ηδησηηθφ θιεηδί 
πνπ αληηζηνηρεί ζε δεκφζην θιεηδί θαη ην νπνίν πεξηέρεηαη ζε έλα ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ 

ππνρξενχζηε λα επαιεζεχζεηε ηελ ηζρχ, εγθπξφηεηα, αλαζηνιή ή αλάθιεζε θάπνηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηξέρνπζεο πθηζηάκελεο πιεξνθνξίεο θαηάζηαζεο-
αλάθιεζεο ςεθηαθνχ πηζηνπνηεηηθνχ. Κία κέζνδνο κε ηελ νπνία κπνξείηε λα ειέγμεηε ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ ςεθηαθνχ πηζηνπνηεηηθνχ, είλαη λα ζπκβνπιεπηείηε ηνλ πιένλ πξφζθαην 
Θαηάινγν Αλαθιεζέλησλ Ξηζηνπνηεηηθψλ (CRL) ηεο Αξρήο Ξηζηνπνίεζεο πνπ εμέδσζε ην 

ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ ζην νπνίν επηζπκείηε λα βαζηζηείηε.  
2. Θα πξέπεη λα ιάβεηε ππφςε ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηε ρξήζε ηνπ ςεθηαθνχ  πηζηνπνηεηηθνχ 

νη νπνίνη ππνδεηθλχνληαη γηα ηνλ ηξίην ζπκβαιιφκελν ζηνλ εθαξκνζηέν ΘΞ . Γεληθά: 

 ηα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζην βαζκφ πνπ ε ρξήζε ηνπο είλαη 

ζχκθσλε κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.   
 ηα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά ηεο ANTAKOM A.E. δελ έρνπλ ζρεδηαζηεί, δελ απνζθνπνχλ, 

ή δελ είλαη εγθεθξηκέλα γηα ρξήζε ή κεηαπψιεζε σο εμνπιηζκφο ειέγρνπ ζε 

επηθίλδπλεο ζπλζήθεο ή γηα ρξήζεηο πνπ απαηηνχλ απφδνζε απαιιαγκέλε απφ 
ζθάικαηα, φπσο ζηε ιεηηνπξγία ππξεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ πινήγεζε ή ηα 

ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο αεξνζθαθψλ, ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ελαέξηαο θπθινθνξίαο, 

ή ζπζηήκαηα νπιηθνχ ειέγρνπ, φπνπ θάπνην ζθάικα ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη 
απεπζείαο ζην ζάλαην, ζε πξνζσπηθφ ηξαπκαηηζκφ, ή ζε ζεκαληηθή πεξηβαιινληηθή 

δεκία. 
 ηα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά ρξήζηε Ράμεσο 1 απνζθνπνχλ ζε εθαξκνγέο ρξήζηε 

(client), δελ ρξεζηκνπνηνχληαη σο Ξηζηνπνηεηηθά εμππεξεηεηή (server) ή εηαηξηθά, θαη 

δε ρξεζηκνπνηνχληαη σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ή γηα ηελ ππνζηήξημε κε 
ακθηζβήηεζεο ηαπηφηεηαο ή δηθαηνδνζίαο. Δπηπιένλ, ηα εηαηξηθά Ξηζηνπνηεηηθά Ράμεο 

3 πνπ εθδίδνληαη γηα ζπζθεπέο πεξηνξίδνληαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ εμππεξεηεηψλ 

δηθηχνπ (web servers) ή ησλ ζπζθεπψλ δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο δηθηχνπ ή/θαη ηελ 

https://www.adacom.com/repository/cp
http://www.verisign.com/repository/vtnCp.html
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ππνγξαθή αληηθεηκέλσλ. Ρα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά Γηαρεηξηζηή ρξεζηκνπνηνχληαη 

κφλν γηα ηελ ηέιεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γηαρεηξηζηή. Ρα πηζηνπνηεηηθά Αξρψλ 
Ξηζηνπνίεζεο δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα άιιεο ιεηηνπξγίεο εθηφο απφ ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο Αξρήο Ξηζηνπνίεζεο.  
3. Θα πξέπεη λα ιάβεηε θάζε άιιε πξνθχιαμε πνπ ππαγνξεχεηαη απφ ηελ παξνχζα Πχκβαζε.  

 

 ΝΞΥΠ ΓΖΙΥΛΔΡΑΗ ΠΡΝΛ ΘΞ Ζ ΑΛΡΑΘΝΚ Α.Δ.  ΞΑΟΔΣΔΗ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΔΠ ΔΓΓΖΠΔΗΠ, 
ΑΞΝΞΝΗΔΗΡΑΗ ΘΑΘΔ ΔΓΓΖΠΖΠ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΖΠ ΝΗΝΓΖΞΝΡΔ ΡΞΝ, 

ΠΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΖΠ ΝΗΑΠΓΖΞΝΡΔ ΔΓΓΖΠΖΠ ΔΚΞΝΟΔΠΗΚΝΡΖΡΑΠ, 
ΘΑΡΑΙΙΖΙΝΡΖΡΑΠ ΓΗΑ ΠΓΘΔΘΟΗΚΔΛΝ ΠΘΝΞΝ, ΘΑΘΥΠ ΘΑΗ ΔΓΓΖΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΘΟΗΒΔΗΑ 

ΡΥΛ ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ. ΞΔΟΑΗΡΔΟΥ Ζ ΑΛΡΑΘΝΚ Α.Δ. ΑΞΝΞΝΗΔΗΡΑΗ ΘΑΘΔ 
ΔΗΓΝΠ ΘΑΗ ΝΙΥΛ ΡΥΛ ΔΘΛΥΛ ΓΗΑ ΑΚΔΙΔΗΑ Ή ΔΙΙΔΗΤΖ ΔΙΝΓΖΠ ΚΔΟΗΚΛΑΠ. 

 

Ζ ΑΛΡΑΘΝΚ Α.Δ.  ΠΔ ΘΑΚΗΑ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ ΓΔ ΘΑ ΔΗΛΑΗ ΞΔΘΛΖ ΓΗΑ ΘΑΘΔ ΔΗΓΝΠ 
ΔΚΚΔΠΖ, ΔΗΓΗΘΖ, ΔΙΝΓΖ, Ή ΑΞΝΘΔΡΗΘΖ ΕΖΚΗΑ, Ή ΓΗΑ ΘΑΘΔ ΔΗΓΝΠ ΑΞΥΙΔΗΑ ΘΔΟΓΥΛ, 

ΑΞΥΙΔΗΑ  ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ, Ή ΑΙΙΖ ΔΚΚΔΠΖ Ή ΡΣΑΗΑ ΑΞΝΘΔΡΗΘΖ ΕΖΚΗΑ Ή ΖΘΗΘΖ 
ΒΙΑΒΖ ΞΝ ΞΟΝΘΞΡΔΗ ΑΞΝ Ή ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΡΖ ΣΟΖΠΖ, ΞΑΟΑΓΝΠΖ, ΑΓΔΗΑ, ΔΘΡΔΙΔΠΖ, 

ΚΖ-ΔΘΡΔΙΔΠΖ, Ή ΚΖ- ΓΗΑΘΔΠΗΚΝΡΖΡΑ ΤΖΦΗΑΘΥΛ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΥΛ, ΤΖΦΗΑΘΥΛ 

ΞΝΓΟΑΦΥΛ Ή ΝΗΑΠΓΖΞΝΡΔ ΑΙΙΖΠ ΠΛΑΙΙΑΓΖΠ Ή ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΞΝ ΞΟΝΠΦΔΟΔΡΑΗ Ζ 
ΑΛΑΦΔΟΔΡΑΗ ΠΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ, ΑΘΝΚΖ ΘΑΗ ΔΑΛ Ζ ΑΛΡΑΘΝΚ Α.Δ., ΔΣΔΗ  ΔΛΖΚΔΟΥΘΔΗ ΓΗΑ 

ΡΖΛ ΞΗΘΑΛΝΡΖΡΑ ΡΔΡΝΗΥΛ ΕΖΚΗΥΛ. 
 

ΠΔ ΘΑΚΗΑ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ Ζ ΔΘΛΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΘΝΚ Α.Δ. ΞΟΝΠ ΝΗΝΛΓΖΞΝΡΔ ΡΟΗΡΝ 
(ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΝ ΘΑΗ ΔΠΑΠ)  ΓΔ ΘΑ ΞΔΟΒΑΗΛΔΗ ΑΘΟΝΗΠΡΗΘΑ ΡΝ ΗΠΣΝΛ 

ΑΛΥΡΑΡΝ ΝΟΗΝ ΔΘΛΖΠ ΓΗΑ ΡΝ ΤΖΦΗΑΘΝ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ, ΡΝ ΝΞΝΗΝ ΞΑΟΑΡΗΘΔΡΑΗ 

ΠΡΝΛ ΞΗΛΑΘΑ, ΘΑΡΥΡΔΟΥ. Ζ ΠΛΓΑΠΚΔΛΖ ΑΘΟΝΗΠΡΗΘΑ ΔΘΛΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΘΝΚ Α.Δ. 
ΞΝ ΑΦΝΟΑ ΠΔ ΔΛΑ ΠΓΘΔΘΟΗΚΔΛΝ ΤΖΦΗΑΘΝ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ, ΞΟΝΠ ΝΞΝΗΝΛΓΖΞΝΡΔ 

ΘΑΗ ΞΟΝΠ ΝΙΑ ΡΑ ΞΟΝΠΥΞΑ ΘΑ ΞΔΟΗΝΟΗΕΔΡΑΗ ΠΔ ΞΝΠΝ ΞΝ ΓΔ ΘΑ ΜΔΞΔΟΛΑ ΡΑ 
ΘΑΡΥΡΔΟΥ ΞΝΠΑ, ΓΗΑ ΝΙΔΠ ΑΘΟΝΗΠΡΗΘΑ ΡΗΠ ΤΖΦΗΑΘΔΠ ΞΝΓΟΑΦΔΠ ΘΑΗ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ 

ΞΝ ΠΣΔΡΗΕΝΛΡΑΗ ΚΔ ΑΡΝ ΡΝ ΤΖΦΗΑΘΝ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ: 

 

 
Σάξη Πιστοποιητικού Ανώτατο Όπιο 

Εςθύνηρ 

 

Ράμε 1 100,00 Δπξψ 
 

Ράμε 2 3.000,00 Δπξψ 

 

Ράμε 3 75.000,00 Δπξψ 

 

 
ΚΔ ΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΓΖΙΥΛΔΡΔ ΝΡΗ ΑΛΑΓΛΥΟΗΕΔΡΔ ΘΑΗ ΑΞΝΓΔΣΔΠΘΔ ΡΖΛ ΞΗΘΑΛΝΡΖΡΑ 

ΘΙΝΞΖΠ Ή ΑΙΙΖΠ ΚΝΟΦΖΠ ΔΘΘΔΠΖΠ ΠΔ ΘΗΛΓΛΝ ΔΛΝΠ ΗΓΗΥΡΗΘΝ ΘΙΔΗΓΗΝ ΞΝ 
ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΔΗ ΠΔ ΔΛΑ ΓΖΚΝΠΗΝ ΘΙΔΗΓΗ, ΡΝ ΝΞΝΗΝ ΞΔΟΗΔΣΔΡΑΗ ΠΔ ΔΛΑ ΤΖΦΗΑΘΝ 

ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ ΘΑΘΥΠ ΘΑΗ ΡΖΛ ΞΗΘΑΛΝΡΖΡΑ ΛΑ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΖΘΔΗ ΔΛΑ ΗΓΗΥΡΗΘΝ 

ΘΙΔΗΓΗ ΞΝ ΔΣΔΗ ΘΙΑΞΔΗ Ή ΔΘΡΔΘΔΗ ΠΔ ΘΗΛΓΛΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΙΑΠΡΝΓΟΑΦΖΠΖ ΚΗΑΠ 
ΤΖΦΗΑΘΖΠ ΞΝΓΟΑΦΖΠ ΠΔ ΔΛΑ ΔΓΓΟΑΦΝ, ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΝΗ ΝΞΝΗΔΠ ΓΔΛ ΔΗΛΑΗ ΞΑΛΡΑ 

ΑΛΗΣΛΔΠΗΚΔΠ. Γηα πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηδησηηθψλ θιεηδηψλ, 
αλαηξέμηε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

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

 
Ρα αξρεία πνπ ζπλδένληαη κε ην ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά ζην νπνίν πξνηίζεζηε λα βαζηζηείηε, 

θαζψο θαη ηα ζρεηηθά αξρεία θαηαγξαθήο ηεο αληίζηνηρεο Αξρήο Ξηζηνπνίεζεο, θαζψο θαη ην 

https://www.adacom.com/repository/PrivateKey_FAQ
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ίδην ην ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ, ζα ηεξεζνχλ κε αζθαιή ηξφπν απφ ηελ ANTAKOM A.E. γηα ηα 

εμήο ρξνληθά δηαζηήκαηα: 
 Ξέληε (5) επηπιένλ έηε κεηά ηελ εκεξνκελία αλάθιεζεο ή ιήμεο ςεθηαθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ Ράμεσο 1. 

 Γέθα (10) επηπιένλ έηε κεηά ηελ εκεξνκελία αλάθιεζεο ή ιήμεο ςεθηαθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ Ράμεσο 2. 
 Ρξηάληα (30) επηπιένλ έηε κεηά ηελ εκεξνκελία αλάθιεζεο ή ιήμεο ςεθηαθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ Ράμεσο 3. 

 
Δάλ νπνηαδήπνηε δηάηαμε ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο ή ε εθαξκνγή απηήο, θξηζεί, γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν θαη ζε νπνηαδήπνηε έθηαζε, άθπξε, αλίζρπξε ή κε-εθαξκφζηκε, νη ινηπέο 

δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο (θαζψο θαη ε εθαξκνγή απηήο ηεο άθπξεο ή κε-εθαξκφζηκεο 
δηάηαμεο ζε άιια πξφζσπα ή πεξηζηάζεηο) δε ζα επεξεάδνληαη απφ απηή ηελ αθπξφηεηα ή κε- 

εθαξκνγή. Δπίζεο, ε θαηά ηα σο άλσ άθπξε θιπ δηάηαμε ζα εξκελεχεηαη κε ηξφπν πνπ ζα 
απνδίδεη ινγηθά ηε βνχιεζε ησλ ζπκβαιιφκελσλ.  

 

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 
δηθαίνπ.  

 

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. 
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.  
 

Κε ηελ ππνβνιή απφ εζάο αηηήκαηνο αλαδήηεζεο ή επαιήζεπζεο ηεο θαηάζηαζεο-αλάθιεζεο 
ελφο ςεθηαθνχ πηζηνπνηεηηθνχ ή κε ηελ κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ρξήζε ή ζηήξημε ζε 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή ππεξεζία πνπ παξέρεηαη απφ ην Σψξν Απνζήθεπζεο ή ην 

δηθηπαθφ ρψξν ηεο ΑΛΡΑΘΝΚ Α.Δ., ζρεηηθά κε έλα ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ, 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, σζάλ λα ζέηεηε 

ρεηξφγξαθε ππνγξαθή επ’ απηήο. 

 
 


