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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 VeriSign 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 VeriSign (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 
 

Παρακαλώ ανατρέξτε στην Ανακοίνωση Απόκτησης (σελίδα  i) για όποια επεξήγηση των 
ονομασιών, της χορήγησης αδειών και της κυριότητας των πληροφοριών που αναφέρονται στο 

παρόν έγγραφο. 

 
Οι Πολιτικές Πιστοποιητικών του Δικτύου Εμπιστοσύνης της Symantec σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία (European Directive Policies - EDP), οι οποίες στο εξής θα αναφέρονται 
χάριν συντομίας ως "Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας", συμπληρώνουν τις Πολιτικές 
Πιστοποιητικών του Δικτύου Εμπιστοσύνης της Symantec ("ΠΠ")  με πρόσθετες πληροφορίες 
σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους το STN πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές 
πολιτικής του προτύπου ETSI. Σκοπός των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας είναι να 
διευκολυνθεί η συμμόρφωση με την οδηγία 1999/93/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1999 για ένα  κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές 

υπογραφές ("Οδηγία")
1
. Η Οδηγία προορίζεται να διευκολύνει τη χρήση ηλεκτρονικών 

υπογραφών και να καθιερώσει τις απαιτήσεις για "Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά" τα οποία 
υποστηρίζουν συγκεκριμένους τύπους ηλεκτρονικών υπογραφών. 
 
Οι Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας περιγράφουν επίσης τις δύο πολιτικές πιστοποιητικών οι 
οποίες παρατίθενται στην τεχνική προδιαγραφή (Technical Specification) του προτύπου "ETSI" 
(European Telecommunications Standards Institute - Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Προτύπων 

Τηλεπικοινωνιών) 101 456 ("Έγγραφο Πολιτικής ETSI").
2
 Οι Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας 

ορίζουν δύο πολιτικές οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις ΠΠ και οι οποίες θα 
αναφέρονται στο εξής ως "Directive Level 1" ("DL1") (Επίπεδο 1 της Οδηγίας) και "Directive 

Level 2" ("DL2") (Επίπεδο 2 της Οδηγίας).
3
 Τα DL1 και DL2 ανταποκρίνονται αντίστοιχα στην 

δημόσια πολιτική πιστοποιητικών "δημόσια ΠΑΠ" ("QCP public") και στην δημόσια πολιτική 
πιστοποιητικών "δημόσια ΠΑΠ+ΑΔΔΥ" ("QCP public + SSCD") σύμφωνα με το Έγγραφο 

πολιτικής ETSI.
4
 Τέλος, οι Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας συμπληρώνουν το προφίλ 

πιστοποιητικού που αναπτύσσεται από το κείμενο ETSI, "Προφίλ Αναγνωρισμένων 

Πιστοποιητικών" ("ETSI standard 101 862, Qualified Certificate Profile''),
5
 το οποίο καθορίζει μια 

τεχνική μορφή για τα πιστοποιητικά που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της οδηγίας 
("Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά"). Οι αρχές πιστοποίησης που εκδίδουν Αναγνωρισμένα 
Πιστοποιητικά δύνανται να χρησιμοποιήσουν αυτό το “Προφίλ Αναγνωρισμένων 
Πιστοποιητικών'' για να εκδίδουν πιστοποιητικά που συμμορφώνονται με τα παραρτήματα Ι και 

ΙΙ της Οδηγίας.
6
 

 
 

 
 
 

                                                 
1 Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1999/93/EΚ, 2000 O.J. (L 0093) 12 [στο εξής θα 

αναφέρεται ως "Οδηγία"]. 
2 ETSI TS 101 456 Vl.3.1 (2005-05) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) (Ηλεκτρονικές Υπογραφές και 

Υποδομές): Προδιαγραφές πολιτικής για αρχές πιστοποίησης που εκδίδουν αναγνωρισμένα πιστοποιητικά [στο εξής 
θα αναφέρεται ως "Έγγραφο Πολιτικής ETSI"]. 
3 Παρ' όλο που στο κείμενο της ίδιας της Οδηγίας δεν γίνεται διαχωρισμός μεταξύ DL1 και DL2, στις Πολιτικές 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας χρησιμοποιούνται οι συγκεκριμένοι όροι αποκλειστικά χάριν συντομίας. Η χρήση των ως άνω 
όρων στις Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση την παρουσία τους σε επίσημα 
έγγραφα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.  
4 Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 5.2.  
5 Ευρωπαϊκό Ίνστιτούτο Προτύπων Τηλεπικοινωνιών, Προφίλ Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού § 1 (ETSI TS 101 

862 Vl.2.1 Ιούνιος 2001) [στο εξής θα αναφέρεται ως "Προφίλ Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού"]. 
6 Βλέπε Προφίλ Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού § 1. 

 

Σημείωση: Οι όροι που αναφέρονται με Κεφαλαίο αρχικό γράμμα στις παρούσες Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας 

αποτελούν βασικούς όρους με συγκεκριμένη σημασία. Για κατάλογο συγκεκριμένων ορισμών που χρησιμοποιούνται 
ειδικά στο πλαίσιο των παρουσών Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην ενότητα 
Ακρωνύμια και Ορισμοί.  Κάθε άλλος όρος θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τον ορισμό που περιλαμβάνεται στις ΠΠ. 
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Η Symantec Corporation ("Symantec") αποτελεί τον κυριότερο πάροχο υπηρεσιών αξιόπιστης 
υποδομής σε δικτυακούς κόμβους, επιχειρήσεις, παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου 
και ιδιώτες. Το όνομα τομέα της εταιρείας (domain name), τo ψηφιακό πιστοποιητικό και οι 
υπηρεσίες πληρωμής αποτελούν τη βασική υποδομή δικτυακής ταυτότητας, ταυτοποίησης και 
συναλλαγών που απαιτείται από τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις για τη διεξαγωγή ασφαλούς 
ηλεκτρονικού εμπορίου και επικοινωνιών. Το Symantec Trust Network SM ("STN") (Δίκτυο 
Εμπιστοσύνης της Symantec) αποτελεί μια παγκόσμια υποδομή δημόσιου κλειδιού -"ΥΔΚ" 
(Public Key Infrastructure-"PKI"), η οποία δημιουργήθηκε για την υποστήριξη της χρήσης 
ψηφιακών πιστοποιητικών ("Πιστοποιητικά") τόσο για ενσύρματες όσο και ασύρματες 
εφαρμογές. Η Symantec παρέχει τις υπηρεσίες STN σε συνεργασία με ένα παγκόσμιο δίκτυο 
συνδεδεμένων εταιρειών ("Συνδεδεμένες Εταιρείες") σε ολόκληρο τον κόσμο, πολλές από τις 
οποίες βρίσκονται εντός της δικαιοδοσίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ("ΕΚ"). 
 
Οι ΠΠ αποτελούν τη βασική δήλωση πολιτικής που διέπει το STN. Καθορίζει τις 
επαγγελματικές, νομικές και τεχνικές απαιτήσεις ("Πρότυπα του STN") για την έγκριση, έκδοση, 
χειρισμό, χρήση, ανάκληση και ανανέωση ψηφιακών Πιστοποιητικών εντός του STN και την 
παροχή των σχετικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Οι Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
συμπληρώνουν τις διατάξεις των ΠΠ καθορίζοντας τις προδιαγραφές που θα πρέπει να 
πληρούν οι Συμμετέχοντες στο STN (συμπεριλαμβανομένων των Συνδεδεμένων Εταιρειών, των 
Πελατών, των Συνδρομητών, των Υποκειμένων και των Τρίτων Συμβαλλόμενων), προκειμένου 
να εκδίδουν, να χειρίζονται, να χρησιμοποιούν, να ανακαλούν και να ανανεώνουν 
"Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά" υπό την έννοια με την οποία ο όρος χρησιμοποιείται στο 
πλαίσιο της Οδηγίας και του Εγγράφου Πολιτικής ETSI. Οι προδιαγραφές Αναγνωρισμένων 
Πιστοποιητικών ανταποκρίνονται στη συμπληρωματική πολιτική DL1. Επιπλέον, οι Πολιτικές 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας ορίζουν τις πρόσθετες απαιτήσεις για τη χρήση Αναγνωρισμένων 
Πιστοποιητικών σε συνδυασμό με Ασφαλείς Διατάξεις Δημιουργίας Υπογραφής ("ΑΔΔΥ") 
(Secure-Signature-Creation Device, SSCD). Οι προδιαγραφές Αναγνωρισμένων 
Πιστοποιητικών που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με ΑΔΔΥ ανταποκρίνονται στη 
συμπληρωματική πολιτική DL2. 
 
Ωστόσο, το παρόν έγγραφο δεν αναφέρεται στη νομοθεσία συγκεκριμένου κράτους μέλους της 
ΕΚ. Τα κράτη μέλη ("Κράτη Μέλη") της ΕΕ δεν διαθέτουν κοινή νομοθεσία για θέματα 
Ηλεκτρονικής Υπογραφής. Συνεπώς, πρακτικές αναφερόμενες στη νομοθεσία συγκεκριμένων 
κρατών μελών ενδεχομένως να περιλαμβάνονται σε έγγραφα Πολιτικών Πιστοποιητικού 
Συνδεδεμένων Εταιρειών, καθώς και σε άλλα εφαρμοστέα έγγραφα. Επιπλέον, οι Πολιτικές 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας αποτελούν διαρκώς εξελισσόμενο έγγραφο και ενδέχεται να 
τροποποιούνται σύμφωνα με νέες προδιαγραφές ή βελτιωτικές μετατροπές στις υπάρχουσες 
προδιαγραφές οι οποίες κατά καιρούς θα προκύπτουν. 
 
Η πλειονότητα των υποσημειώσεων των παρουσών Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
παραπέμπουν στα αντίστοιχα εδάφια της Οδηγίας, του Εγγράφου Πολιτικής ETSI και του 
Προφίλ Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών, έγγραφα τα οποία αποτελούν τη βάση των ειδικών 
προδιαγραφών των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Με άλλα λόγια, όταν μια πρόταση των 
Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας περιλαμβάνει υποσημείωση που παραπέμπει σε συγκεκριμένη 
ενότητα της Οδηγίας, του Εγγράφου Πολιτικής ETSI και του Προφίλ Αναγνωρισμένων 
Πιστοποιητικών, η εν λόγω πρόταση δημιουργεί απαίτηση σε επίπεδο STN σχετικά με την 
εφαρμογή των υποχρεώσεων που επιβάλλει η ενότητα στην οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη 
παραπομπή. Ωστόσο, οι υποσημειώσεις που περιλαμβάνουν παρόμοιες παραπομπές δεν 
αποτελούν ουσιώδη προσθήκη στις απαιτήσεις των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας. 
 
Εφόσον οι Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις ΠΠ, δεν 
επιχειρούν να επιληφθούν όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με το STN. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, οι Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας ενδέχεται να μην επιλαμβάνονται ενός 
ζητήματος το οποίο καλύπτεται στις ΠΠ ή ακόμη και να μην επιλαμβάνονται καθόλου ενός 
ζητήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, στην αντίστοιχη παράγραφο θα εμφανίζεται η διατύπωση 
"Δεν προβλέπεται". Η έλλειψη πρόβλεψης σε κάποια συγκεκριμένη παράγραφο δεν θα 
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ερμηνεύεται ως έλλειψη οποιασδήποτε πρόβλεψης σε οποιοδήποτε έγγραφο της δομής 
εγγράφων του STN. Η διατύπωση "Δεν προβλέπεται" σημαίνει ότι οι Πολιτικές Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας δεν προσθέτουν κάποια επιπλέον πρόβλεψη, πέραν των όσων αναφέρονται στα λοιπά 
έντυπα εντός της δομής εγγράφων του STN, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) των ΠΠ. 
 
Στους συντάκτες των παρουσών Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας περιλαμβάνονται τα μέλη της 
Αρχής Διαχείρισης Πολιτικής του Δικτύου Εμπιστοσύνης της Symantec (Symantec Trust 
Network Policy Management Authority, "PMA"). Η PMA φέρει επίσης την ευθύνη υποβολής 
προτάσεων για τροποποιήσεις των ΠΠ, συμπληρωματικών πολιτικών στις ΠΠ και άλλων 
εγγράφων πολιτικών, καθώς και για την ενημέρωση των εν λόγω εγγράφων και της 
πρόσκλησης υποβολής σχολίων. Επίσης, η PMA επιβλέπει τη συμμόρφωση προς τις 
απαιτήσεις των εν λόγω εγγράφων.   
 

 1.1 Επισκόπηση 
 
Η Οδηγία προσδιορίζει μία ειδική μορφή Ηλεκτρονικής Υπογραφής, η οποία βασίζεται σε ένα 
Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό. Στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της Οδηγίας αναφέρονται οι 
απαιτήσεις αντίστοιχα ως προς τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά και τους "παρόχους 
υπηρεσιών πιστοποίησης" (οι οποίοι καλούνται "Αρχές Πιστοποίησης" ή "ΑΠ" τόσο στο παρόν 
έγγραφο, όσο και στις ΠΠ) που εκδίδουν Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά. Το Παράρτημα ΙΙΙ της 
Οδηγίας αναφέρεται στη χρήση ΑΔΔΥ σε συνδυασμό με ένα Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό. 
 
Σύμφωνα με το Άρθρο 5(2) της Οδηγίας, οι Ηλεκτρονικές Υπογραφές δεν θα πρέπει: "να 
στερούνται νομικής ισχύος και να απορρίπτονται ως αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο νομικής 
διαδικασίας με μόνη αιτιολογία το γεγονός ότι:  

- βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή, ή 
- δεν βασίζονται σε Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό, ή 
- δεν βασίζονται σε Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί από 

αναγνωρισμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ή 
- δεν δημιουργήθηκαν από μηχανισμό ασφαλούς δημιουργίας υπογραφής".7 

 

"Ο όρος "ηλεκτρονική υπογραφή" αναφέρεται σε δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία 
επισυνάπτονται ή συνδέονται λογικά με άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα και τα οποία 
χρησιμοποιούνται ως μέθοδος ταυτοποίησης".8 

 
Οι ψηφιακές υπογραφές, όπως περιγράφονται στις ΠΠ, οι οποίες είναι επαληθεύσιμες κατά 
παραπομπή σε Πιστοποιητικά (συμπεριλαμβανομένων των Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών) 
αποτελούν "Προηγμένες Ηλεκτρονικές Υπογραφές", σύμφωνα με την έννοια του όρου στο 
πλαίσιο της Οδηγίας. 

"Προηγμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή" καλείται η ηλεκτρονική υπογραφή που πληροί 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) συνδέεται αποκλειστικά με τον υπογράφοντα, (β) 
δύναται να ορίσει τον υπογράφοντα, (γ) παράγεται με μέσα των οποίων ο 
υπογράφων διατηρεί τον αποκλειστικό έλεγχο και (δ) συνδέεται κατά τέτοιο τρόπο με 
τα δεδομένα που περιέχει, ώστε να καθίσταται ανιχνεύσιμη κάθε επόμενη 

τροποποίηση των δεδομένων αυτών".   9 

 
Ωστόσο, σύμφωνα με την Οδηγία, η χρήση ζεύγους κλειδιών και Πιστοποιητικών δεν 
συνεπάγεται την ευνοϊκότερη μεταχείριση των ψηφιακών υπογραφών που παράγονται ή 
επαληθεύονται μέσω του ζεύγους κλειδιών, σε σχέση με τις κοινές Ηλεκτρονικές Υπογραφές. Οι 
νομικές απαιτήσεις που κατά κανόνα ισχύουν ως προς τις χειρόγραφες υπογραφές σε 
περιπτώσεις δικαστικής αντιδικίας ή άλλης νομικής διαδικασίας, εξακολουθούν να ισχύουν και 
ως προς τις ψηφιακές υπογραφές. Με άλλα λόγια, η χρήση Πιστοποιητικών για τη συμμόρφωση 
των ψηφιακών υπογραφών στις απαιτήσεις των ΠΠ παρέχει στον Συνδρομητή μόνο τη βασική 
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νομική εγκυρότητα σύμφωνα με το Άρθρο 5(2), διασφαλίζεται δηλαδή ότι δεν θα αμφισβητηθεί η 
νομική ισχύς των εν λόγω υπογραφών απλά και μόνο επειδή έχουν ηλεκτρονική μορφή. Δεν 
ικανοποιούν αυτομάτως τις νομικές απαιτήσεις υπογραφής σε σχέση με τα δεδομένα σε 
ηλεκτρονική μορφή κατά τον ίδιο τρόπο που μια ιδιόχειρη υπογραφή ικανοποιεί τις απαιτήσεις 
αυτές σε σχέση με τα δεδομένα που καταχωρούνται επί χάρτου. 
 
Ωστόσο, το Άρθρο 6 της Οδηγίας δημιουργεί ειδικούς κανόνες ευθύνης για ΑΠ που εκδίδουν 
Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά, αναφορικά με τη διαχείριση του κύκλου ζωής Αναγνωρισμένων 
Πιστοποιητικών. Οι ΑΠ πιθανόν να θελήσουν να χρησιμοποιήσουν το νομικό καθεστώς που 
δημιουργείται από το Άρθρο 6. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να πληρούν  τις προϋποθέσεις 
έκδοσης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών και όχι οποιουδήποτε είδους Πιστοποιητικών. Το 
Άρθρο 6 επιβάλλει επίσης υποχρεώσεις στους Συνδρομητές και στα Υποκείμενα 
Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών.10 
 
Η συμπληρωματική πολιτική DL1 που παρατίθεται στις παρούσες Πολιτικές Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας απευθύνεται σε Συμμετέχοντες στο STN οι οποίοι επιθυμούν να εγκρίνουν, να 
εκδίδουν, να χειρίζονται, να χρησιμοποιούν, να ανακαλούν και να ανανεώνουν Πιστοποιητικά, 
προκειμένου: 
 

 να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της δημόσιας Πολιτικής Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών 
του Εγγράφου Πολιτικής ETSI, 

 να συμμορφώνονται με έναν τυποποιημένο κώδικα πρακτικής αναγνωρισμένο από τις 
περισσότερες χώρες της ΕΕ, όπως αυτός ενσωματώνεται στο Έγγραφο Πολιτικής ETSI,  

 να αποδίδεται στα συγκεκριμένα πιστοποιητικά ο χαρακτηρισμός "Αναγνωρισμένα 
Πιστοποιητικά", σύμφωνα με την έννοια του όρου στο πλαίσιο της Οδηγίας, 

 να ανακαλούνται οι ειδικοί κανόνες ευθύνης του Άρθρου 6 της Οδηγίας, και  

 να επιτρέπουν στους Συνδρομητές τη δημιουργία ψηφιακών υπογραφών μέσω της 
χρήσης των εν λόγω Πιστοποιητικών, ως μια μορφή Ηλεκτρονικής Υπογραφής της 
οποίας η νομική ισχύς δεν θα αμφισβητείται σύμφωνα με το Άρθρο 5(2) της Οδηγίας. 

 
Ειδικότερα, ο συνδυασμός της εφαρμογής της ΠΠ και της συμπληρωματικής πολιτικής DL1 
αποσκοπεί στην επίτευξη των ως άνω στόχων από τους Συμμετέχοντες στο STN. 
 
Παρ' όλο που οι Προηγμένες Ηλεκτρονικές Υπογραφές, όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό 
με Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά, διαθέτουν μια στοιχειώδη νομική ισχύ σύμφωνα με το Άρθρο 
5(2) της Οδηγίας, εάν οι Συνδρομητές ενός Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού χρησιμοποιούν 
κάποια ΑΔΔΥ για τη δημιουργία Προηγμένων Ηλεκτρονικών Υπογραφών, τότε οι ψηφιακές 
υπογραφές που δημιουργούνται από τους εν λόγω Συνδρομητές ικανοποιούν τις νομικές 
απαιτήσεις υπογραφής σε σχέση με τα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή κατά τον ίδιο τρόπο 
που μια ιδιόχειρη υπογραφή ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτές σε σχέση με τα δεδομένα που 
καταχωρούνται επί χάρτου. 

"Τα Κράτη Μέλη θα διασφαλίζουν ότι οι Προηγμένες Ηλεκτρονικές Υπογραφές που 
βασίζονται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργούνται με χρήση 
Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής: (α) ικανοποιούν τις νομικές 
απαιτήσεις υπογραφής σε σχέση με τα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή κατά τον 
ίδιο τρόπο που μια ιδιόχειρη υπογραφή ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτές σε σχέση 
με τα δεδομένα που καταχωρούνται επί χάρτου και (β) γίνονται δεκτές ως 
αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο νομικής διαδικασίας".11 

 
Με άλλα λόγια, η χρήση Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών και ΑΔΔΥ για τη συμμόρφωση των 
ψηφιακών υπογραφών προς τις απαιτήσεις των ΠΠ παρέχει στον Συνδρομητή τη δυνατότητα 
δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών οι οποίες, σύμφωνα με την Οδηγία, θεωρούνται ισότιμες 
των χειρόγραφων ψηφιακών υπογραφών. 
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Οι απαιτήσεις σχετικά με την έγκριση, έκδοση, διαχείριση, χρήση, ανάκληση και ανανέωση των 
Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών καθορίζονται στην δημόσια Πολιτική Αναγνωρισμένων 
Πιστοποιητικών σύμφωνα με το Έγγραφο Πολιτικής ETSI12.Η συμπληρωματική πολιτική DL1 
που παρατίθεται στις παρούσες Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας απευθύνεται σε Συμμετέχοντες 
στο STN οι οποίοι επιθυμούν να εγκρίνουν, να εκδίδουν, να χειρίζονται, να χρησιμοποιούν, να 
ανακαλούν και να ανανεώνουν Πιστοποιητικά, προκειμένου: 
 

 να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της δημόσιας Πολιτικής Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών 
+ ΑΔΔΥ του Εγγράφου Πολιτικής ETSI, 

 να συμμορφώνονται με έναν τυποποιημένο κώδικα πρακτικής αναγνωρισμένο από τις 
περισσότερες χώρες της ΕΕ, όπως αυτός ενσωματώνεται στο Έγγραφο Πολιτικής ETSI,  

 να αποδίδεται στα συγκεκριμένα πιστοποιητικά ο χαρακτηρισμός "Αναγνωρισμένα 
Πιστοποιητικά", σύμφωνα με την έννοια του όρου στο πλαίσιο της Οδηγίας, 

 να θεωρείται η κάρτα προστασίας του ιδιωτικού κλειδιού και η συσκευή ανάγνωσης που 
χρησιμοποιείται από συνδρομητές σύμφωνα με την DL2 πολιτική ως "Ασφαλής Διάταξη 
Δημιουργίας Υπογραφής", σύμφωνα με την έννοια του όρου στο πλαίσιο του 
Παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας,  

 να ανακαλούνται οι ειδικοί κανόνες ευθύνης του Άρθρου 6 της Οδηγίας, και  

 να επιτρέπουν στους Συνδρομητές τη δημιουργία ψηφιακών υπογραφών μέσω της 
χρήσης των εν λόγω Πιστοποιητικών και της κάρτας προστασίας του ιδιωτικού κλειδιού, 
οι οποίες θα έχουν το προνόμιο να θεωρούνται Προηγμένες Ηλεκτρονικές Υπογραφές 
που δημιουργήθηκαν σε συνδυασμό με κάποια ΑΔΔΥ, σύμφωνα με το Άρθρο 5(1) της 
Οδηγίας. 

Ειδικότερα, ο συνδυασμός της εφαρμογής της ΠΠ και της συμπληρωματικής πολιτικής DL2 
αποσκοπεί στην επίτευξη των ως άνω στόχων από τους Συμμετέχοντες στο STN. 
 
(α) Ρόλος των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας σε Σχέση με Έντυπα Άλλων 
 Κανονισμών 

 
Οι ΠΠ περιγράφουν σε γενικό επίπεδο τα Πρότυπα του STN που λειτουργούν ως απαιτήσεις 
για τη συνολική επαγγελματική, νομική και τεχνική υποδομή του. Οι ΠΠ δημοσιεύονται σε 
ηλεκτρονική μορφή στο Χώρο Πληροφοριών της Symantec στη 
διεύθυνσηhttp://www.symauth.com/repository/index.html. . Οι ΠΠ διατίθενται επίσης υπό μορφή 
εκτυπωμένου εγγράφου κατόπιν αποστολής αιτήματος στη διεύθυνση: Symantec Corporation, 
350 Ellis Street, Mountain View, CA 94043 USA, Attn: Practices Development – CP. 
 
Όπως αναφέρεται και στις ΠΠ, στα έγγραφα του STN περιλαμβάνονται επικουρικά έγγραφα  
ασφάλειας και λειτουργίας που συμπληρώνουν τις ΠΠ, παρέχοντας περισσότερο λεπτομερείς 
απαιτήσεις. Παραδείγματα των εγγράφων αυτών αποτελούν η Πολιτική Ασφάλειας της 
Symantec, ο Οδηγός Προδιαγραφών Ασφάλειας και Ελέγχου, ο Οδηγός Επιχειρησιακής 
Ασφάλειας, ο Οδηγός Νομικών Υποχρεώσεων Συνδεδεμένων Εταιρειών και ο Οδηγός 
Αναφοράς Τελετής Παραγωγής Κλειδιών.  
 
Το Σχήμα 1 παρουσιάζει τη σχέση μεταξύ των ΠΠ και των άλλων τεκμηριωμένων πρακτικών 
στο πλαίσιο της δομής των εγγράφων του STN, η οποία αναπαριστά την ιεραρχική δομή των 
εγγράφων. Τα επικουρικά έγγραφα ασφάλειας και λειτουργίας υπερισχύουν έναντι των 
Κανονισμών Πιστοποίησης και των επικουρικών συμβάσεων που χρησιμοποιούνται από την 
Symantec ή κάποια Συνδεδεμένη Εταιρεία στο πλαίσιο της δομής των εγγράφων του STN. Οι 
Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας επίσης υπερισχύουν έναντι των ΚΠ και των επικουρικών 
συμβάσεων που χρησιμοποιούνται από τη Symantec και τις Συνδεδεμένες Εταιρείες.  
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Σχήμα 1 - Δομή Εγγράφων του STN 
 
Ως προς τις ΠΠ και τα λοιπά επικουρικά έντυπα ασφάλειας και λειτουργίας, η Symantec και η 
Αρχή Διαχείρισης Πολιτικής (PMA) τηρούν τις παρούσες Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας.   
 
 
(β) Δεδομένες γνώσεις κατά τις Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας    
 
Για τους σκοπούς των παρουσών Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας, θεωρείται ως δεδομένο το 
γεγονός ότι ο αναγνώστης είναι εν γένει εξοικειωμένος με αντικείμενα όπως οι Ψηφιακές 
Υπογραφές, οι ΥΔΚ, το STN της Symantec, η Οδηγία, το Έγγραφο Πολιτικής ETSI και το 
Προφίλ Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών. Επιπλέον, για τους σκοπούς των παρουσών 
Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας, θεωρείται ως δεδομένο το γεγονός ότι ο αναγνώστης γνωρίζει 
το περιεχόμενο των ΠΠ. Σε αντίθετη περίπτωση, η Symantec συστήνει στον αναγνώστη να 
μελετήσει τις ΠΠ και να καταρτιστεί στη χρήση της κρυπτογράφησης δημόσιου κλειδιού και της 
υποδομής δημόσιου κλειδιού όπως εφαρμόζονται στο STN. Οι ΠΠ περιλαμβάνουν αναφορές 
στις ως άνω πληροφορίες, καθώς και μια σύντομη περίληψη των ρόλων των συμμετεχόντων 
στο STN. Βλέπε ΠΠ § 1.1(β).  
 
(γ) Συμμόρφωση στα Ισχύοντα Πρότυπα 
 
Η δομή των παρουσών Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας γενικά αντιστοιχεί στο Internet X.509 
Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices Framework (Πλαίσιο 
Πολιτικής Πιστοποιητικού Υποδομής Δημόσιου Κλειδιού και Κανονισμών Πιστοποίησης X.509 
για το Διαδίκτυο), γνωστό και ως RFC 2527, του Internet Engineering Task Force, ενός φορέα ο 
οποίος είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό προτύπων στο Διαδίκτυο. Το εν λόγω έγγραφο 
αποσκοπεί στον καθορισμό δύο συμπληρωματικών πολιτικών, οι οποίες μπορούν να 
θεωρηθούν ως "πολιτικές πιστοποιητικού", σύμφωνα με την έννοια του όρου στο πλαίσιο του 
RFC 252713. Το πλαίσιο RFC 2527 έχει καθιερωθεί ως πρότυπο στη βιομηχανία ΥΔΚ. Οι 
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 Το RFC 3647 έχει αντικαταστήσει πλέον το RFC 2527. Το πρότυπο RFC 3647 διθέσιμο στην 
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Συμβάσεις 

Συνδεδεμένης 
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Επικουρικές 
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http://www.ietf.org/rfc/rfc3647.txt


 7 

παρούσες Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας βρίσκονται σε συμφωνία με το πλαίσιο RFC 2527, 
ώστε να καθιστούν ευκολότερη την απεικόνιση της πολιτικής και τις συγκρίσεις, την αξιολόγηση 
και τη διαλειτουργική σχέση μεταξύ των προσώπων που χρησιμοποιούν ή σχεδιάζουν να 
χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του STN που συμμορφώνονται στην Οδηγία.   
 
Παρ' όλο που η Symantec έχει καταβάλλει προσπάθειες ώστε να προσαρμόσει τις Πολιτικές 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας με τη δομή του RFC 2527 όπου είναι δυνατό, ορισμένες μικρές 
αποκλίσεις σε επιμέρους λεπτομέρειες είναι απαραίτητες εξαιτίας της πολυπλοκότητας των 
επιχειρηματικών της μοντέλων. Η Symantec διατηρεί το δικαίωμα διαφοροποίησης από τη δομή 
του RFC 2527 όπου είναι απαραίτητο, με σκοπό να ενισχύσει, για παράδειγμα, την ποιότητα 
των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας ή την καταλληλότητά του προς το STN. Επίσης, η δομή 
των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας μπορεί να μην αντιστοιχεί σε μελλοντικές εκδόσεις του 
RFC 2527. 
 
(δ) Περίληψη Πολιτικής 
 
Οι Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας ορίζουν δύο πολιτικές: την DL1 και την DL2. Η DL1 πολιτική 
αντιστοιχεί στη δημόσια Πολιτική Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών του Εγγράφου Πολιτικής 
ETSI. Τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τη DL1 πολιτική είναι 
κατάλληλα για ψηφιακές υπογραφές για τις εφαρμογές εκείνες όπου το επίπεδο ισχύος που 
παρέχεται από το άρθρο 5 (2) της Οδηγίας είναι κατάλληλο και επαρκές. Δηλαδή, τα 
Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά που εκδόθηκαν σύμφωνα με την DL1 πολιτική υποστηρίζουν τη 
χρήση ψηφιακών υπογραφών των οποίων δεν θα αμφισβητηθεί η νομική αποτελεσματικότητα 
απλά και μόνο επειδή έχουν ηλεκτρονική μορφή. 
 
Η DL2 πολιτική αντιστοιχεί στην δημόσια Πολιτική Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών + ΑΔΔΥ  
του Εγγράφου Πολιτικής ETSI. Τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με 
την DL2 πολιτική είναι κατάλληλα για ψηφιακές υπογραφές για τις εφαρμογές εκείνες όπου το 
επίπεδο ισχύος που παρέχεται από το άρθρο 5 παράγραφος (1) της Οδηγίας είναι απαραίτητο 
ή επιθυμητό. Δηλαδή, τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά που εκδόθηκαν σύμφωνα με την DL2 
πολιτική υποστηρίζουν τη χρήση ψηφιακών υπογραφών οι οποίες είναι ισοδύναμες σε επίπεδο 
νομικής αποτελεσματικότητας με τις χειρόγραφες υπογραφές. 
 
Οι πολιτικές DL1 και DL2 είναι ευδιάκριτες από τις Τάξεις 1,2 και 3 του STN, όπως ορίζονται 
στις ΠΠ. Τα επίπεδα DL1 και DL2 δεν αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες Τάξεις του STN. Ωστόσο, 
οι πολιτικές DL1 και DL2 παρέχουν αμφότερες διαβεβαιώσεις της ταυτότητας του Συνδρομητή 
που βασίζεται στην άμεση ή έμμεση προσωπική (φυσική) παρουσία του Συνδρομητή ενώπιον 
προσώπου το οποίο θα ελέγξει τα έγγραφα που τεκμηριώνουν την ταυτότητα του. Μόνα τα 
ατομικά Πιστοποιητικά Τάξης 3 απαιτούν φυσική παρουσία και έλεγχο των στοιχείων ταυτότητας 
ως μηχανισμό ταυτοποίησης. Οι Αιτούντες Πιστοποιητικό για Πιστοποιητικά Τάξης 2 δεν 
απαιτούται να παρουσιαστούν προσωπικά ενώπιον μιας ΑΠ ή ΑΕ. Επίσης, τα Πιστοποιητικά 
Τάξης 1 δεν παρέχουν καμία απολύτως διαβεβαίωση ταυτότητας. Συνεπώς, εάν οι ΑΠ και οι ΑΕ 
διεξάγουν μόνο τις ελάχιστες απαιτούμενες διαδικασίες ταυτοποίησης στοιχείων, τα 
Πιστοποιητικά Τάξης 1 και 2 δεν μπορούν να θεωρούνται Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά.  
 
Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με την παράγραφο 1.1.1 της ΠΠ, οι ΑΠ και οι ΑΕ επιτρέπεται να 
διεξάγουν αυστηρότερες διαδικασίες ταυτοποίησης στοιχείων από τις ελάχιστες απαιτούμενες 
για Πιστοποιητικά Τάξης 1-3. 

 
Βάσει συμβολαίου ή εντός συγκεκριμένoυ περιβάλλοντος (όπως σε ένα 
ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ή στο πλαίσιο μιας κοινότητας κοινών 
ενδιαφερόντων), οι Συμμετέχοντες στο STN επιτρέπεται να χρησιμοποιούν 
διαδικασίες επαλήθευσης ταυτότητας ισχυρότερες από αυτές που παρατίθενται 
στην ΠΠ ή να χρησιμοποιούν Πιστοποιητικά για εφαρμογές υψηλότερης 
ασφάλειας από αυτές που περιγράφονται στις ΠΠ, §§ 1.1.1, 1.3.4.1. Κάθε τέτοια 
χρήση, ωστόσο, θα περιορίζεται σε αυτά τα πρόσωπα και θα υπόκειται στις ΠΠ, 
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§§ 2.2.1.2, 2.2.2.2, ενώ οι εν λόγω οντότητες θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνες 

για οποιαδήποτε ζημία ή ευθύνη που θα προκύψει από τη χρήση αυτή.
14 

 
Τα Πιστοποιητικά Τάξης 1 και 2 που εκδίδονται βάσει διαδικασιών ταυτοποίησης για τις οποίες 
απαιτείται προσωπική παρουσία, σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο των ΠΠ ενδεχομένως να 
αποτελέσουν Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των πολιτικών 
DL1 ή DL2.  
 
Τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά μπορούν επίσης να παρέχουν διαβεβαιώσεις σχετικά με τον 
συσχετισμό ενός προσώπου με ένα νομικό πρόσωπο ή με άλλη επιχειρισιακή οντότητα. Οι 
συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις αντιστοιχούν στις διαβεβαιώσεις σχετικά με το ότι ένας 
Συνδρομητής αποτελεί Φυσικό Πρόσωπο Συνδεδεμένο προς μια εταιρεία, σύμφωνα με την 
έννοια του όρου στο πλαίσιο των ΠΠ. Τα Συνδεδεμένα Φυσικά Πρόσωπα αποτελούν φυσικά 
πρόσωπα τα οποία συνδέονται με μια οντότητα Πελάτη Managed PKI ή Managed PKI Lite (α) 
ως στέλεχος, διευθυντής, υπάλληλος, συνέταιρος, εργολήπτης, βοηθός ή με άλλη ιδιότητα 
στους κόλπους της οντότητας, (β) ως μέλος μίας επίσημης κοινότητας κοινών ενδιαφερόντων 
της Symantec ή (γ) ως πρόσωπο που διατηρεί σχέσεις με κάποια οντότητα με την οποία η εν 
λόγω οντότητα διατηρεί επαγγελματικές συναλλαγές ή τα στοιχεία του ταυτοποιούνται επαρκώς 
μέσω άλλων τεκμηρίων (π.χ.ένας πελάτης).      
 
Τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά που εκδίδονται βάσει των DL1 και DL2 αναφέρονται 
αποκλειστικά και μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Τα Πιστοποιητικά DL1 και DL2 μπορεί να 
αποτελούν Πιστοποιητικά Λιανικής Διάθεσης ή Managed PKI ή να εκδίδονται από έναν Πελάτη 
Gateway, αρκεί να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις της εφαρμοστέας συμπληρωματικής 
πολιτικής. 
 
1.2 Ταυτοποίηση 
 
Η Symantec, ενεργώντας ως αρχή καθορισμού πολιτικής, έχει ορίσει για κάθε μία από τις 
συμπληρωματικές πολιτικές πιστοποιητικού DL1 και DL2 των παρουσών Πολιτικών 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας συγκεκριμένη επέκταση τιμής προσδιοριστή αντικειμένου (Object 
Identifier), η οποία παρατίθεται στη συνέχεια. Οι τιμές προσδιοριστή αντικειμένου (Object 
Identifier) για τις πολιτικές DL1 και DL2 είναι οι εξής: 

 Επίπεδο 1 της Οδηγίας (Directive Level 2): Symantec /pki/policies/EDP/dl1 
 (2.16.840.1.113733.1.7.44.1). 

 Επίπεδο 2 της Οδηγίας (Directive Level 2): Symantec /pki/policies/EDP/dl2 
 (2.16.840.1.113733.1.7.44.2). 

 
1.3 Κοινότητα και Εφαρμογή 
 
Η κοινότητα που διέπεται από τις παρούσες Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας είναι το τμήμα του 
Δικτύου Εμπιστοσύνης της Symantec (Symantec Trust Network) το οποίο επιθυμεί ή απαιτείται 
να εγκρίνει, να εκδίδει, να χειρίζεται, να χρησιμοποιεί, να ανακαλεί και να ανανεώνει 
Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές της Οδηγίας, του Εγγράφου 
Πολιτικής ETSI και του Προφίλ Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών. 
 
1.3.1 Αρχή Πιστοποίησης (Certification Authority) 
 
Οι Αρχές Πιστοποίησης οι οποίες διέπονται από τις παρούσες Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
είναι εκείνες οι ΑΠ οι οποίες επιθυμούν να εγκρίνουν, να εκδίδουν, να χειρίζονται, να ανακαλούν 
και να ανανεώνουν Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές της 
Οδηγίας, του Εγγράφου Πολιτικής ETSI και του Προφίλ Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών. Οι 
συγκεκριμένες ΑΠ μπορεί να ανήκουν σε οποιαδήποτε από τις πέντε κατηγορίες ΑΠ που 

                                                 
14 ΠΠ§ 1.1.1. 
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προσδιορίζονται στις ΠΠ: (1) Κέντρα Επεξεργασίας, (2) Κέντρα Υπηρεσιών Πελατών, (3) 
Πελάτες Client Managed PKI, (4) Πελάτες Gateway και (5) Πελάτες ASB. Οι ΑΠ που επιθυμούν 
να εκδίδουν Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά θα πρέπει να κοινοποιούν αυτή τους την πρόθεση 
στις Ιεραρχικά Ανώτερες Οντότητές τους και η ικανότητά τους να εκδίδουν Αναγνωρισμένα 
Πιστοποιητικά διέπεται από ειδική σύμβαση ή συμπλήρωμα σύμβασης σχετιζόμενη με τα 
Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά και τις παρούσες Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας.  
 
1.3.2 Αρχή Εγγραφής (Registration Authority) 
 
Οι Αρχές Εγγραφής που διέπονται από τις παρούσες Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας είναι οι 
ΑΕ εκείνες που επιθυμούν να εγκρίνουν και να αιτούνται την έκδοση, την ανάκληση ή την 
ανανέωση Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών, τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές της Οδηγίας, 
του Εγγράφου Πολιτικής ETSI και του Προφίλ Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών.  Οι 
συγκεκριμένες ΑΕ μπορεί να ανήκουν σε οποιαδήποτε από τις πέντε κατηγορίες ΑΕ που 
προσδιορίζονται στις ΠΠ: (1) Κέντρα Υπηρεσιών Εξυπηρετητών (server), (2) Πελάτες Managed 
PKI Lite, (3) Πελάτες Server Managed PKI, (4) Πελάτες Global Server Managed PKI και (5) 
Παρόχους ASB. Οι ΑΠ που επιθυμούν να εκδίδουν Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά θα πρέπει να 
κοινοποιούν αυτή τους την πρόθεση στις Ιεραρχικά Ανώτερες Οντότητές τους και η ικανότητά 
τους να εκδίδουν Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά διέπεται από ειδική σύμβαση ή συμπλήρωμα 
σύμβασης σχετιζόμενη με τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά και τις παρούσες Πολιτικές 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας.  
 
1.3.3 Τελικές Οντότητες 
 
Τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά που εκδίδονται βάσει των DL1 και DL2 αποτελούν 
Πιστοποιητικά χρήστη (client) και αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο σε φυσικά πρόσωπα 
Συνδρομητές τελικούς χρήστες και/ ή Υποκείμενα. Οι Συνδρομητές και τα Υποκείμενα ενδέχεται, 
χωρίς να απαιτείται, να αποτελούν Φυσικά Πρόσωπα Συνδεδεμένα προς ένα νομικό πρόσωπο 
ή προς άλλη επιχειρισιακή οντότητα.  
 
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 που 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 ηλεκτρονικών συναλλαγών/ του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το 
νομικό πρόσωπο το οποίο 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). Στις παρούσες 
Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικοί όροι για τη διάκριση μεταξύ 
των δύο αυτών ρόλων: Ο "Συνδρομητής" είναι τη οντότητα που συνάπτει σύμβαση με την ΑΠ 
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.15 

 
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 των παρουσών Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας θα προκύπτει 
από τα εκάστοτε συμφραζόμενα. 
 
 
 

                                                 
15 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 4.4.  
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1.3.4 Εφαρμογή των Πιστοποιητικών 
 
1.3.4.1 Κατάλληλες Εφαρμογές 
 
Τα DL1 Πιστοποιητικά μπορούν να χρησιμοποιούνται για να υποστηρίζουν ψηφιακές 
υπογραφές σε εφαρμογές που απαιτούν Ηλεκτρονικές Υπογραφές των οποίων «δεν [οφείλει να] 
απορρίπτεται η νομική ισχύς και το παραδεκτό ως αποδεικτικού στοιχείου σε νομικές 
διαδικασίες» σύμφωνα με το άρθρο 5 (2) της Οδηγίας. Η χρήση DL1 πιστοποιητικών αντιστοιχεί 
με την χρήση πιστοποιητικών που ακολουθούν την Δημόσια Πολιτική Αναγνωρισμένου 
Πιστοποιητικού στο έγγραφο πολιτικής ETSI.16 

 
Τα DL2 Πιστοποιητικά μπορούν να χρησιμοποιούνται  για να υποστηρίζουν ψηφιακές 
υπογραφές σε εφαρμογές που απαιτούν Προηγμένες Ηλεκτρονικές Υπογραφές, οι οποίες 
«ικανοποιούν τις νομικές απαιτήσεις υπογραφής σε σχέση με τα δεδομένα σε ηλεκτρονική 
μορφή κατά τον ίδιο τρόπο που μια ιδιόχειρη υπογραφή ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτές σε 
σχέση με τα δεδομένα που καταχωρούνται επί χάρτου» σύμφωνα με το άρθρο 5(1) της 
Οδηγίας. Η χρήση DL2 πιστοποιητικών αντιστοιχεί στη χρήση πιστοποιητικών που ακολουθούν 
την Δημόσια Πολιτική Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού + ΑΔΔΥ (QCP public + SSCD) στο 
έγγραφο πολιτικής ETSI.17 

 
Επιπρόσθετα, τα Πιστοποιητικά DL1 και DL2 μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλες 
εφαρμογές που ορίζονται στις ΠΠ. 
 
1.3.4.2 Περιορισμένες Εφαρμογές 
 
Επιπρόσθετα στους περιορισμούς των ΠΠ § 1.3.4.2, οι Συνδρομητές και/ ή τα Υποκείμενα DL2 
Πιστοποιητικών θα πρέπει να δημιουργούν ψηφιακές υπογραφές αποκλειστικά με χρήση 

ΑΔΔΥ.
18 

 
1.3.4.3 Απαγορευμένες Εφαρμογές 
 
Βλέπε ΠΠ § 1.3.4.3.  
 
 
1.4 Στοιχεία Επικοινωνίας 
 
1.4.1 Οργανισμός Διαχείρισης 
 
Ο οργανισμός που διαχειρίζεται τις παρούσες Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας είναι η Αρχή 
Διαχείρισης Πολιτικής του STN (STN Policy Management Authority). Η διεύθυνση της Αρχής 
Διαχείρισης Πολιτικής (PMA) είναι η ακόλουθη:  
 
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 (voice) 
+1 (650) 527-8050 (fax) 
practices@symantec.com  
 

                                                 
16 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 5.3.2. 
17 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 5.3.1. 
18 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 6.2(e).  
 

mailto:practices@symantec.com
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1.4.2 Πρόσωπο Επικοινωνίας 
 
Απευθύνετε τα ερωτήματά σας σχετικά με τις Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση  practices@symantec.com   ή στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: 
 
Symantec Corporation 
350 Ellis Street 
Mountain View, CA 94043 USA 
Attn: Practices Development – EDP 
+1 (650) 527-8000 (voice) 
+1 (650) 527-8050 (fax) 
 
1.4.3 Πρόσωπο που Προσδιορίζει την Καταλληλότητα του ΚΠ ως προς την Πολιτική 
 
Η τελική αρχή που καθορίζει κατά πόσο ο ΚΠ μιας Συνδεδεμένης Εταιρείας είναι κατάλληλος ως 
προς τις παρούσες Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας είναι τα μέλη της Αρχής Διαχείρισης 
Πολιτικής (PMA) της Symantec19. Βλέπε ΠΠ § 1.4.3.  

 
2. Γενικές Διατάξεις  
 
2.1 (DL1-2) 
 
2.1.1 Υποχρεώσεις ΑΠ 
 
Οι ΑΠ (βλ. Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας § 1.3.1) θα εκτελούν τις υποχρεώσεις που ισχύουν 
για τις ΑΠ και αναφέρονται σε άλλα σημεία του εγγράφου Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας. 
Εκτελώντας τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις ΠΠ και στις Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας, 
μια ΑΠ εκπληρώνει τις γενικές υποχρεώσεις ΑΠ που ορίζονται σύμφωνα με το Έγγραφο 

Πολιτικής ETSI.
20

 Επίσης, η υποχρέωση μιας ΑΠ να καταβάλλει εύλογη προσπάθεια ώστε να 

διασφαλίσει πως οι Συνδρομητές, τα Υποκείμενα και οι Τρίτοι Συμβαλλόμενοι δεσμεύονται από 
Όρους και Προϋποθέσεις, ικανοποιείται μέσω της χρήσης Συμβάσεων Συνδρομητών και  

Συμβάσεων Τρίτων Συμβαλλόμενων σύμφωνα με τις ΠΠ του STN.
21

 Ορισμένοι απαιτούμενοι 

όροι αυτών των Συμβάσεων Συνδρομητών και Συμβάσεων Τρίτων Συμβαλλόμενων, ωστόσο, 
καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας παραγράφου. 
 
Επιπρόσθετα, οι ΑΠ παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνες για την εκτέλεση των υποχρεώσεων 
που καθορίζονται σύμφωνα με τις Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας, ανεξαρτήτως εάν έχουν 
εκχωρήσει αρμοδιότητες πρώτου επιπέδου ή τελικές αρμοδιότητες σε τρίτη οντότητα22.  
Επιπλέον, οι ΑΠ θα εκτελούν κάθε υποχρέωση που αναφέρεται στο περιεχόμενο των 
πιστοποιητικών ή ενσωματώνεται κατά παραπομπή σε Πιστοποιητικό. Οι υποχρεώσεις αυτές 
περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στη Σύμβαση Τρίτου 
Συμβαλλόμενου που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό.23 Τέλος, οι ΑΠ θα παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους σύμφωνα με τον εφαρμοστέο ΚΠ Συνδεδεμένης Εταιρείας.24 
 
Οι πολιτικές και οι διαδικασίες των Συνδεδεμένων Εταιρειών θα πρέπει να είναι απαλλαγμένες 
από κάθε είδους διάκριση και θα απαιτούν από τις ΑΠ να καθιστούν τις υπηρεσίες τους 

                                                 
19

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.1 (e). 
20 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 6.1.  
21 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 6.3, 7.1(e).  
22

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 4.1,6.1, 7.4.1(b); ΠΠ § 1.3.1 
23 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 6.3.  
24 Οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ανταποκρίνονται στην § 6.1 του     

Εγγράφου Πολιτικής ETSI. 

mailto:practices@symantec.com
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διαθέσιμες σε όλους τους αιτούντες, των οποίων οι δραστηριότητες εμπίπτουν στο δικό τους 

δηλωμένο πεδίο λειτουργίας.
25 

 

Τα Συμφωνητικά Συνδρομητών θα είναι γραμμένα σε εύκολα κατανοητή γλώσσα.
26 

Επιπλέον, οι Συμβάσεις Συνδρομητών θα περιλαμβάνουν τους ακόλουθους όρους που 
προβλέπονται από την Οδηγία και το Έγγραφο Πολιτικής ETSI, καθώς και κάθε άλλο όρο που 

προβλέπεται από τον νόμο:
27 

 Η εφαρμόσιμη πολιτική, είτε DL1 είτε DL2, θα πρέπει να περιλαμβάνει μια σαφή δήλωση 
ως προς το εάν απαιτείται ή όχι η χρήση ΑΔΔΥ, 

 Μια παραδοχή ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό είναι σωστές 
εκτός αν ο Συνδρομητής έχει ενημερώσει διαφορετικά την ΑΠ ή ΑΕ, 

 Περιορισμούς στη χρήση, που θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τους περιορισμούς της § 
1.3.4 των ΠΠ και της § 1.3.4 των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας, 

 Τις υποχρεώσεις των Συνδρομητών όπως παρατίθενται στην § 2.1.1 των ΠΠ, οι οποίες 
θα γίνονται αποδεκτές από τους συνδρομητές, 

 Πληροφορίες για το πώς ελέγχεται ένα πιστοποιητικό, συμπεριλαμβανομένης της 
απαίτησης να ελεγχθεί η κατάσταση πιστοποιητικού και των όρων βάσει των οποίων η 
εμπιστοσύνη σε ένα πιστοποιητικό κρίνεται "λογική". Τα στοιχεία αυτά εφαρμόζονται σε 

περιπτώσεις όπου οι Συνδρομητές ενεργούν ως Τρίτοι Συμβαλλόμενοι,
28

 

 Περιορισμούς υποχρέωσης, 

 Συγκατάθεση στη δημοσίευση του πιστοποιητικού που εκδίδεται για τον Συνδρομητή και 
στη δυνατότητα ανάκτησης του από τους Τρίτους Συμβαλλόμενους, 

 Συγκατάθεση στη διατήρηση των αρχείων που χρησιμοποιούνται για την εγγραφή, την 
παροχή μιας ΑΔΔΥ στον Συνδρομητή, των πληροφοριών ανάκλησης και της μετάδοσης 
τέτοιων πληροφοριών σε τρίτους στην περίπτωση παύσης εργασιών της ΑΠ (βλέπε 
Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας § 4.9), υπό τους ίδιους όρους που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις παρούσες Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας,   

 Την περίοδο διατήρησης αρχείων για τις πληροφορίες Αίτησης Πιστοποιητικού, 

 Την περίοδο διατήρησης αρχείων για τα αρχεία καταγραφής ΑΠ, 

 Τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών, 

 Το εφαρμοστέο δίκαιο, και 

 Το κατά πόσον έχει πιστοποιηθεί η συμμόρφωση της ΑΠ στην πολιτική DL1 και τη 
Δημόσια Πολιτική Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού (στην περίπτωση DL1 
πιστοποιητικών) ή στην πολιτική DL2 και την Δημόσια Πολιτική Αναγνωρισμένου 
Πιστοποιητικού + ΑΔΔΥ (QCP public + SSCD) (στην περίπτωση DL2 πιστοποιητικών). 

 Μια παραδοχή ότι, σε περίπτωση ενημέρωσης σχετικά με έκθεση σε κίνδυνο της ΑΠ 
που εξέδωσε το πιστοποιητικό του υποκειμένου, ο Συνδρομητής θα διασφαλίζει ότι το 
πιστοποιητικό δεν χρησιμοποιείται από το υποκείμενο. 

 
Τα Συμφωνητικά Συνδρομητών θα γνωστοποιούνται στους Αιτούντες Πιστοποιητικό και θα 
γίνονται αποδεκτά πριν αυτοί υποβάλουν πληροφορίες εγγραφής και με μέσα τα οποία θα 
διασφαλίζουν την ακεραιότητα των Συμβάσεων Συνδρομητών.29 Εάν το υποκείμενο και ο 
Συνδρομητής αποτελούν ξεχωριστές οντότητες, ο Συνδρομητής θα ενημερώνει το υποκείμενο 
σχετικά με τις υποχρεώσεις τις οποίες επωμίζεται το υποκείμενο. 
 
Οποιεσδήποτε αλλαγές στα Συμφωνητικά Συνδρομητών πριν από την έκδοση ενός νέου 
πιστοποιητικού, την ανανέωση ή την επαναδημιουργία κλειδιών, θα εφαρμόζονται με βάση το 
πότε έχουν λάβει χώρα και θα δημοσιοποιούνται στο Συνδρομητή με τρόπο τέτοιο ώστε να 

διατηρείται η ακεραιότητα των Συμφωνητικών αυτών.
30 

                                                 
25 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.5.1(a)-(b).  
26 Βλέπε παράρτημα II(k) της Οδηγίας, Έγγραφο Πολιτικής ETSI §§ 7.3. 1(b), 7.3.4(b).  
27 Βλέπε παράρτημα II(k) της Οδηγίας, Έγγραφο Πολιτικής ETSI §§ 7.3.1 (hi), 7.3.4(a), 7.3.5(b).  
28 Βλ. ΠΠ § 2.2.1.1. 
29 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.1(a)-(b).  
30 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.2(b).  
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Οι Συμβάσεις Τρίτων Συμβαλλομένων θα είναι γραμμένες σε εύκολα κατανοητή γλώσσα. 
31 

 

Επιπλέον, θα περιέχουν τους ακόλουθους όρους σύμφωνα με το έγγραφο πολιτικής ETSI:
32 

 Η εφαρμόσιμη πολιτική, είτε DL1 είτε DL2, θα πρέπει να περιλαμβάνει μια σαφή δήλωση 
ως προς το εάν απαιτείται ή όχι η χρήση ΑΔΔΥ, 

 Περιορισμούς στη χρήση, που θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τους περιορισμούς της § 
1.3.4 των ΠΠ και της § 1.3.4 των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας, 

 Πληροφορίες για το πώς μπορεί να γίνει έλεγχος ενός πιστοποιητικού, 
συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης να ελεγχθεί η κατάσταση ενός πιστοποιητικού και 
των όρων βάσει των οποίων η εμπιστοσύνη σε ένα πιστοποιητικό κρίνεται "λογική," 

 Περιορισμούς υποχρέωσης, 

 Την περίοδο διατήρησης αρχείων για τις πληροφορίες Αίτησης Πιστοποιητικού, 

 Την περίοδο διατήρησης αρχείων για τα αρχεία καταγραφής ΑΠ, 

 Τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών, 

 Το εφαρμοστέο δίκαιο, και 

 Το κατά πόσον έχει πιστοποιηθεί η συμμόρφωση της ΑΠ στην πολιτική DL1 και τη 
Δημόσια Πολιτική Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού (στην περίπτωση DL1 
πιστοποιητικών) ή στην πολιτική DL2 και την Δημόσια Πολιτική Αναγνωρισμένου 
Πιστοποιητικού + ΑΔΔΥ (QCP public + SSCD) (στην περίπτωση DL2 πιστοποιητικών). 

 
2.1.2 Υποχρεώσεις ΑΕ 
 
Οι ΑΕ  (βλ.Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας § 1.3.2) θα εκτελούν τις υποχρεώσεις που ισχύουν 
για τις ΑΕ και αναφέρονται σε άλλα σημεία του εγγράφου Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας. 
Επιπλέον, οι ΑΕ θα εκτελούν κάθε υποχρέωση που αναφέρεται στο περιεχόμενο των 
πιστοποιητικών ή ενσωματώνεται κατά παραπομπή σε Πιστοποιητικό. Οι υποχρεώσεις αυτές 
περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στη Σύμβαση Τρίτου 
Συμβαλλόμενου η οποία αναφέρεται στο Πιστοποιητικό. Τέλος, οι ΑΕ θα παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους σύμφωνα με τον εφαρμοστέο ΚΠ Συνδεδεμένης Εταιρείας. Στο βαθμό που οι 
ΑΕ χρησιμοποιούν Συμβάσεις Συνδρομητών, θα πληρούν τις προϋποθέσεις της § 2.1.1 των  
Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Τα Κέντρα Υπηρεσιών Εξυπηρετητών (server) και οι Πάροχοι 
ASB θα χρησιμοποιούν Συμβάσεις Τρίτων Συμβαλλομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της § 
2.1.1 των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας.  
 
Οι ΚΠ Συνδεδεμένων Εταιρειών θα απαιτούν από τις ΑΕ να καθιστούν τις υπηρεσίες τους 
διαθέσιμες σε όλους τους αιτούντες των οποίων οι δραστηριότητες εμπίπτουν στο δικό τους 

δηλωμένο πεδίο λειτουργίας.
33 

 
2.1.3 Υποχρεώσεις Συνδρομητή 
 
Συνδρομητές οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της § 2.1.3 των ΠΠ και των λοιπών 
διατάξεων των ΠΠ, ανταποκρίνονται στην πλειονότητα των υποχρεώσεων που επιβάλλονται 
στους Συνδρομητές σύμφωνα με το Έγγραφο Πολιτικής ETSI.34 Επιπρόσθετα, όμως, τα 
Υποκείμενα θα χρησιμοποιούν το ιδιωτικό κλειδί που αντιστοιχεί στο δημόσιο κλειδί ενός DL2 
Πιστοποιητικού (το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μία ΑΔΔΥ) για τη 
δημιουργία ψηφιακών υπογραφών μόνο εφόσον το ιδιωτικό κλειδί δημιουργήθηκε στην ΑΔΔΥ 

του Συνδρομητή και η ψηφιακή υπογραφή δημιουργήθηκε με χρήση της ΑΔΔΥ.
35 

 

                                                 
31 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.4(b).  
32 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.4(a).  
33 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.5.1(a)-(b).  
34 Βλέπε  Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 6.2(a)-(d), (g).  
35 Βλέπε  Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 6.2(e)-(f).  
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Εάν το υποκείμενο και ο Συνδρομητής αποτελούν ξεχωριστές οντότητες, ο Συνδρομητής θα 
ενημερώνει το υποκείμενο σχετικά με τις υποχρεώσεις που επωμίζεται το υποκείμενο, οι οποίες 
είναι: 
α) Να υποβάλλει πλήρη και ορθά στοιχεία στην ΑΠ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας 
πολιτικής, ιδίως όσον αφορά την εγγραφή, 
β) Να χρησιμοποιεί το ζεύγος κλειδιών αποκλειστικά για ηλεκτρονικές υπογραφές και σύμφωνα 
με κάθε άλλο περιορισμό που κοινοποιείται στον Συνδρομητή,  
γ) Να επιδεικνύει εύλογη μέριμνα προς αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του ιδιωτικού 
κλειδιού του υποκειμένου, 
δ) Εάν ο Συνδρομητής ή το υποκείμενο παράγει τα κλειδιά του υποκειμένου: 

i) να παράγει τα κλειδιά του υποκειμένου χρησιμοποιώντας αλγόριθμο που έχει 
αναγνωριστεί ως κατάλληλος για σκοπούς αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών 
υπογραφών, 
ii) να χρησιμοποιεί μήκη κλειδιών και αλγορίθμους που έχουν αναγνωριστεί ως 
κατάλληλοι για σκοπούς αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών υπογραφών, 
iii) το ιδιωτικό κλειδί του υποκειμένου να διατηρείται υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του 
υποκειμένου. 

ε) Εάν η πολιτική πιστοποιητικού απαιτεί τη χρήση ΑΔΔΥ, να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό 
αποκλειστικά για τη δημιουργία ηλεκτρονικών υπογραφών που δημιουργούνται με χρήση μιας 
τέτοιας διάταξης, 
στ) Εάν το πιστοποιητικό εκδίδεται από την ΑΠ σύμφωνα με την πολιτική πιστοποιητικού DL2 
και τα κλειδιά του υποκειμένου παράγονται υπό τον έλεγχο του Συνδρομητή ή του υποκειμένου, 
να παράγει τα κλειδιά του υποκειμένου μέσω της ΑΔΔΥ που χρησιμοποιείται για τις υπογραφές, 
ζ) Να ενημερώνει έγκαιρα την ΑΠ σε περίπτωση που προκύψει οτιδήποτε από τα ακόλουθα 
μέχρι τη λήξη της περιόδου ισχύος όπως ορίζεται στο πιστοποιητικό: 

i) Απώλεια του ιδιωτικού κλειδιού του υποκειμένου (π.χ. εάν το υποκείμενο ξεχάσει τον 
Προσωπικό Κωδικό PIN που απαιτείται για τη χρήση του κλειδιού), κλοπή ή πιθανή 
έκθεση σε κίνδυνο του ιδιωτικού κλειδιού, ή  
ii) Απώλεια του ελέγχου του ιδιωτικού κλειδιού του υποκειμένου λόγω έκθεσης σε 
κίνδυνο των δεδομένων ενεργοποίησης (π.χ. του Προσωπικού Κωδικού PIN) ή λόγω 
άλλης αιτίας, και / ή 
iii) Ανακρίβεια ή μεταβολή των περιεχομένων του πιστοποιητικού, σύμφωνα με σχετική 
κοινοποίηση προς τον Συνδρομητή ή το υποκείμενο. 

η) Σε περίπτωση έκθεσης σε κίνδυνο, η χρήση του ιδιωτικού κλειδιού του υποκειμένου 
διακόπτεται άμεσα και δια παντός, 
θ) Σε περίπτωση ενημέρωσης σχετικά με έκθεση σε κίνδυνο της ΑΠ η οποία εξέδωσε το 
πιστοποιητικό του υποκειμένου, να διασφαλίζει ότι το πιστοποιητικό δεν χρησιμοποιείται από το 
υποκείμενο. 
 
2.1.4 Υποχρεώσεις Τρίτου Συμβαλλόμενου 
 
Τρίτοι Συμβαλλόμενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της § 2.1.4 των ΠΠ και των λοιπών 
διατάξεων των ΠΠ, ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους Τρίτους 

Συμβαλλόμενους σύμφωνα με το Έγγραφο Πολιτικής ETSI.
36 

 

2.1.5 Υποχρεώσεις Χώρου Πληροφοριών 

 
Δεν προβλέπεται.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Βλέπε  Έγγραφο Πολιτικής ETSI §§ 6.3, 6.3(a)-(c).  
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2.2 Ευθύνη (DL1-2) 
 
2.2.1 Ευθύνη της Αρχής Πιστοποίησης 
 
Η ευθύνη των Αρχών Πιστοποίησης διέπεται από το άρθρο 6 της Οδηγίας.37 Οι διατάξεις της § 
2.2.1 των παρουσών Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας αναφέρονται αποκλειστικά στη χρήση 
ιδιωτικών κλειδιών και Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών ως προς τη δημιουργία και την 
επαλήθευση ψηφιακών υπογραφών. 
 
2.2.1.1 Εγγυήσεις της Αρχής Πιστοποίησης προς Συνδρομητές και Τρίτους Συμβαλλόμενους 
 
Πλέον των εγγυήσεων που αναφέρονται στην § 2.2.1.1 των ΠΠ, οι Συμβάσεις Τρίτου 
Συμβαλλόμενου θα εγγυώνται στους Τρίτους Συμβαλλόμενους, οι οποίοι ευλόγως βασίζονται σε 
ένα Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό για να επιβεβαιώσουν μια ψηφιακή υπογραφή, ότι: 

 Το Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό περιέχει όλες τις λεπτομέρειες που καθορίζονται για 
ένα Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό σύμφωνα με την Οδηγία,38 

 Ο Συνδρομητής Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού ήταν κάτοχος του ιδιωτικού του 
κλειδιού που αντιστοιχεί στο δημόσιο κλειδί του Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού τη 
στιγμή που το Πιστοποιητικό αυτό εκδόθηκε,39 

 Στις περιπτώσεις που ένας Πελάτης Managed PKI χρησιμοποιεί Managed PKI Key 
Manager για να δημιουργήσει ένα ζεύγος κλειδιών Συνδρομητή τελικού χρήστη, ή 
κάποια ΑΠ προδημιουργεί ένα ζεύγος κλειδιών σε κάρτα εξοπλισμού Συνδρομητή 
τελικού χρήστη, το δημόσιο κλειδί του εν λόγω ζεύγους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την επιβεβαίωση ψηφιακής υπογραφής που δημιουργήθηκε με το αντίστοιχο ιδιωτικό 
κλειδί 40 και 

 Η ΑΠ ή/και η ΑΕ επιδεικνύουν κάθε εύλογη επιμέλεια για να παρέχουν ειδοποίηση για 
την ανάκληση Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών σύμφωνα με τις §§ 4.4.9, 4.4.11 των 
ΠΠ 41. 

 
Επίσης, οι Συμβάσεις Συνδρομητών περιέχουν τις ανωτέρω εγγυήσεις και ισχύουν για τους 
Συνδρομητές στο βαθμό που ενεργούν ως Τρίτοι Συμβαλλόμενοι. Η απαιτούμενη εγγύηση 

ακρίβειας των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο Πιστοποιητικό
42

 καλύπτεται μέσω της 

συμμόρφωσης προς την § 2.2.1.1 των ΠΠ. 
 
2.2.1.2 Αποποιήσεις Εγγυήσεων για Αρχές Πιστοποίησης 
 
Βλ. ΠΠ § 2.2.1.2. 
 
2.2.1.3 Περιορισμοί Ευθύνης για τις Αρχές Πιστοποίησης 
 
Οι ΑΠ δικαιούνται να ενσωματώνουν στα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά διατάξεις περιορισμού 
της ευθύνης και να θέτουν όριο στην αξία των συναλλαγών για τις οποίες τα εν λόγω 

Πιστοποιητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
43

 Το ποσό του ως άνω περιορισμού ευθύνης ή 

του ορίου αξίας των συναλλαγών δεν θα υπερβαίνει τον περιορισμό ευθύνης που προβλέπεται 
εντός ή εκτός του πλαισίου οποιουδήποτε σχεδίου εγγύησης (το μεγαλύτερο εκ των δύο), 
σύμφωνα με την § 2.2.1.3 των ΠΠ. Η Οδηγία προβλέπει ότι οι ΑΠ δεν θα φέρουν ευθύνη για 
ζημίες οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών για ποσά που 

                                                 
37 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 6.,4.  
38 Βλέπε Οδηγία Αρ.  6(1)(a).  
39 Βλέπε Οδηγία Αρ.  6(1)(b).  
40 Βλέπε Οδηγία Αρ.  6(1)(c).  
41 Βλέπε Οδηγία Αρ.  6(1)(2).  
42 Βλέπε Οδηγία Αρ.  6(I)(a).  
43

 Βλέπε Οδηγία Αρ. 6(3)-(4), Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.3(a).  
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υπερβαίνουν τον περιορισμό ευθύνης ή το όριο αξίας των συναλλαγών που αναφέρεται στο 

Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό.
44 

 
2.2.1.4 Ανωτέρα Βία 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
2.2.2 Ευθύνη της Αρχής Εγγραφής 
 
Τα Κέντρα Υπηρεσιών Εξυπηρετητών (server) και οι Πάροχοι ASB, εκ μέρους των ΑΠ Πελατών 
ASB τους, θα περιλαμβάνουν στις Συμβάσεις Συνδρομητών και Τρίτων Συμβαλλόμενων τις 

απαιτούμενες εγγυήσεις σύμφωνα με την § 2.2.1.1 των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας.
45 

 
2.2.3 Ευθύνη του Συνδρομητή 
 
Η ευθύνη (και/ ή ο περιορισμός αυτής) των Υποκειμένων και των Συνδρομητών συμμορφώνεται 

στο Έγγραφο Πολιτικής ETSI
46 

 
2.2.4 Ευθύνη Τρίτου Συμβαλλόμενου 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
 
2.3 Οικονομικές Υποχρεώσεις (DL1-2)  
 
2.3.1 Αποζημίωση από Συνδρομητές και Τρίτους Συμβαλλόμενους 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
2.3.2 Σχέσεις Εξάρτησης 
 

Δεν προβλέπεται
47

. 

 
2.3.3 Διαχειριστικές Διαδικασίες 
 
Η απαίτηση οικονομικής ευθύνης και επαρκούς ασφάλισης έναντι σφαλμάτων και παραλείψεων, 
όπως περιγράφεται στις Παραγράφους 9.2.1 και 9.2.2 των ΠΠ, πληροί τις προδιαγραφές της 
Οδηγίας σχετικά με την ύπαρξη επαρκών οικονομικών πόρων για την κάλυψη των απαιτήσεων 
της Οδηγίας και την ανάληψη ευθύνης του κινδύνου ευθύνης για ζημίες.48 

 
2.4 Ερμηνεία και Εφαρμογή (DL1-2) 
 
2.4.1 Εφαρμοστέο Δίκαιο 
 
Σύμφωνα με τις §§ 2.1.1-2.1.2 των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας και την § 2.4.1 των ΠΠ, οι 
Συμβάσεις Συνδρομητή και οι Συμβάσεις Τρίτου Συμβαλλόμενου θα περιλαμβάνουν όρο περί 
εφαρμοστέου δικαίου, ο οποίος θα καθορίζει τη δικαιοδοσία της οποίας η νομοθεσία διέπει την 
ερμηνεία, εγκυρότητα, ισχύ και εφαρμογή των εν λόγω συμβάσεων. 
 
 

                                                 
44

 Βλέπε Οδηγία Αρ. 6(3)-(4), Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.3(a), Παράρτημα Α. 
45

 Έγγραφο Πολιτικής ETSI Παράρτημα Α.  
46

 Έγγραφο Πολιτικής ETSI Παράρτημα Α.  
47

 Έγγραφο Πολιτικής ETSI Παράρτημα Α (1) C.  
48 Βλέπε Οδηγία παράρτημα ΙΙ(h), Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.5(e).  
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Σύμφωνα με τους ισχύοντες περιορισμούς που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία49, η 
ερμηνεία, η εγκυρότητα, η ισχύς και η εφαρμογή των παρουσών Πολιτικών Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας διέπεται αποκλειστικά από την ακόλουθη νομοθεσία, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη 
διαφορετικές συμβατικές ή νομοθετικές διατάξεις περί εφαρμοστέου δικαίου και χωρίς την 
ανάγκη θεμελίωσης εμπορικού δεσμού με κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σύμφωνα 
με την ακόλουθη ιεραρχία: 

α) Οι νομοθετικές πράξεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
συμπεριλαμβανόμενης ενδεικτικά της Οδηγίας και 
β) Όπου δεν υφίσταται πρόβλεψη στο πλαίσιο της ως άνω νομοθεσίας ή η πρόβλεψη αυτή 
δεν είναι εφαρμοστέα ως προς συγκεκριμένο ζήτημα σχετιζόμενο με συγκεκριμένο 
Πιστοποιητικό που εκδόθηκε εντός του Υποτομέα ορισμένης Συνδεδεμένης Εταιρείας, η 
ισχύουσα νομοθεσία στην περιοχή δραστηριοποίησης της εν λόγω Συνδεδεμένης 
Εταιρείας. 

 
Η παρούσα διάταξη περί εφαρμοστέου δικαίου ισχύει μόνο για τις παρούσες Πολιτικές 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Οι Συμβάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν παραπομπές στις Πολιτικές 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας δύνανται να διαθέτουν δικές τους διατάξεις περί εφαρμοστέου δικαίου, 
εφόσον: 

 η ερμηνεία, η εγκυρότητα, η ισχύς και η εφαρμογή των όρων των Πολιτικών Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας διέπονται αποκλειστικά από την § 2.4.1 των παρουσών Πολιτικών Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας και 

 η ερμηνεία, η εγκυρότητα, η ισχύς και η εφαρμογή των όρων των Πολιτικών Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας διέπονται αποκλειστικά από την § 2.4.1 των παρουσών Πολιτικών Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας, ανεξάρτητα από τις λοιπές διατάξεις οποιωνδήποτε τέτοιων συμβάσεων οι 
οποίες υπόκεινται στους όποιους περιορισμούς προβλέπονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

 
Η παρούσα Πολιτική Ευρωπαϊκής Οδηγίας 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. Ειδικότερα, η παροχή υπηρεσιών από κάποια Συνδεδεμένη Εταιρεία ή από 
Πελάτη Συνδεδεμένης Εταιρείας υπόκειται στην ερμηνεία και την εφαρμογή της Οδηγίας από 
τους νόμους των Κρατών Μελών της ΕΕ και στις κατά καιρούς τροποποιήσεις αυτών. Ειδικές 
απαιτήσεις ως προς συγκεκριμένα Κράτη Μέλη της ΕΕ θα παρατίθενται στον ΚΠ της 
Συνδεδεμένης Εταιρείας.  
 
2.4.2 Διαχωρισμός, Διατήρηση Ισχύος, Ενσωμάτωση, Αναγγελία 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
2.4.3 Διαδικασίες Επίλυσης Διαφορών 
 
Οι ΚΠ και/ ή οι Συμβάσεις Συνδεδεμένων Εταιρειών θα διαθέτουν πολιτικές και διαδικασίες για 
την επίλυση παραπόνων και αντιπαραθέσεων με Συνδρομητές, Τρίτους Συμβαλλόμενους, 
λοιπούς πελάτες ή λοιπά μέρη αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
εμπιστοσύνης ή κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Οι Συνδεδεμένες Εταιρείες θα εξασφαλίζουν τη 
συμφωνία των Πελατών εντός των Υποτομέων τους που επιθυμούν την έγκριση Αιτήσεων για 
DL1 και DL2 Πιστοποιητικά, ως προς τις ως άνω διαδικασίες επίλυσης διαφορών.50 

 
 
 

                                                 
49 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI, Παράγραφος 7.3.1, σημείωση 11 περί παραγόντων που εξετάζονται κατά τον 

προσδιορισμό του ''εφαρμοστέου δικαίου".  

 
50 Βλέπε  Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.4(a), 7.5(f).  
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Σύμφωνα με τις §§ 2.1.1-2.1.2 των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας, οι Συμβάσεις Συνδρομητή 
και οι Συμβάσεις Τρίτου Συμβαλλόμενου θα περιλαμβάνουν όρο περί επίλυσης διαφορών, ο 
οποίος θα καθορίζει τις διαδικασίες χειρισμού των παραπόνων και των αντιπαραθέσεων που 
προκύπτουν από τις εν λόγω συμβάσεις. Ο όρος περί επίλυσης διαφορών θα συμμορφώνεται 
στα προβλεπόμενα στην § 2.4.3 των ΠΠ. 
 
2.5 Τέλη (DL1-2) 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
 
2.6 Δημοσίευση και Χώρος Πληροφοριών (DL1-2) 
 
2.6.1 Δημοσίευση Πληροφοριών ΑΠ 
 
Η απαίτηση, από τη Symantec και τις Συνδεδεμένες Εταιρείες, της τήρησης ενός χώρου 
πληροφοριών προσβάσιμου από το ευρύ κοινό για τη διάθεση Πιστοποιητικών ικανοποιεί την 
απαίτηση διάθεσης Πιστοποιητικών στους Συνδρομητές και τους Τρίτους Συμβαλλόμενους, 
ανάλογα με τις ανάγκες.51 Η απαίτηση οι εν λόγω χώροι πληροφοριών να περιλαμβάνουν 
πληροφορίες ανάκλησης σχετικά με τα Πιστοποιητικά του STN, καθώς και την ισχύουσα 
Σύμβαση Τρίτου Συμβαλλόμενου σύμφωνα με την § 2.6.1 των ΠΠ, ικανοποιεί την απαίτηση 
διάθεσης των δημόσια και διεθνώς διαθέσιμων πληροφοριών ανάκλησης (τουλάχιστον μέχρι τη 
λήξη του πιστοποιητικού) και των όρων και προϋποθέσεων των συμβάσεων τρίτων 
συμβαλλόμενων.52 Οι υπηρεσίες ανάκλησης, οι πληροφορίες κατάστασης ανάκλησης και οι 
Συμβάσεις τρίτου Συμβαλλόμενου θα είναι διαθέσιμες είκοσι τέσσερις (24) ώρες την ημέρα, επτά 
(7) ημέρες την εβδομάδα.53 Η Σύμβαση Τρίτου Συμβαλλόμενου θα τοποθετείται σε κατάλληλο 
σημείο του χώρου πληροφοριών της Symantec ή της Συνδεδεμένης Εταιρείας, ούτως ώστε να 
είναι εύκολο να εντοπιστεί.54 Σε περίπτωση σφάλματος συστήματος ή μη διαθεσιμότητας της 
υπηρεσίας χώρου πληροφοριών ή λοιπών παραγόντων εκτός του ελέγχου της Symantec ή της 
Συνδεδεμένης Εταιρείας, η Symantec ή η Συνδεδεμένη Εταιρεία θα διασφαλίζουν την 
αποκατάσταση των υπηρεσιών χώρου πληροφοριών εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται 
στην § 4.8.4 των ΠΠ, της § 4.8.4 των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας και στον εφαρμοστέο ΚΠ. 
 
2.6.2 Συχνότητα Δημοσίευσης 
 
Βλέπε ΠΠ §§ 4.4.9, 4.4.11, Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας §§ 4.4.9, 4.4.11.  
 
2.6.3 Έλεγχοι Πρόσβασης 
 
Τα μέτρα ελέγχου που επιβάλλονται από την Symantec και τις Συνδεδεμένες Εταιρείες για την 
αποτροπή προσθήκης, διαγραφής ή τροποποίησης των καταχωρήσεων του χώρου 
πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα σύμφωνα με την § 2.6.3 των ΠΠ, 
αποσκοπούν στην προστασία της ακεραιότητας και τις αυθεντικότητας των πληροφοριών 
κατάστασης των Πιστοποιητικών, σύμφωνα με το Έγγραφο Πολιτικής ETSI.55 Ειδικότερα, η 
Symantec και οι Συνδεδεμένες Εταιρείες θα χρησιμοποιούν Αξιόπιστα Συστήματα για την 
αποθήκευση των Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών σε χώρους πληροφοριών σε επαληθεύσιμη 
μορφή, ούτως ώστε: 

 Μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν 
καταχωρήσεις ή τροποποιήσεις, 

 Οι πληροφορίες να ελέγχονται ως προς την αυθεντικότητά τους, 

                                                 
51 Βλέπε Οδηγία παράρτημα ΙΙ(b), Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.5.  
52 Βλέπε Οδηγία παράρτημα II(b), (Ι), Έγγραφο Πολιτικής ETSI §§ 7.3.5(c), (f), 7.3.6, 7.3.6(k).  
53 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI §§ 7.3.5(e), 7.3.6(h)-(i).  
54 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.5 (d).  
55 Βλέπε  Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.6(j). Βλέπε επίσηςΟδηγία παράρτημα ΙΙ(b). 
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 Τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά να είναι προσβάσιμα προς ανάκτηση από το ευρύ 
κοινό αποκλειστικά σε περιπτώσεις που έχει εξασφαλιστεί η προς τούτο συναίνεση του 
Συνδρομητή, και 

 Κάθε τεχνική τροποποίηση που οδηγεί σε Έκθεση σε κίνδυνο των εν λόγω απαιτήσεων 
ασφάλειας να καθίσταται εμφανής για τον χειριστή.56 

 
2.6.4 Χώροι Πληροφοριών 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
 
2.7 Έλεγχος Συμμόρφωσης (DL1-2)  
 
Εφόσον μια ΑΕ ή ΑΠ επιθυμεί να εκδίδει Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά, ο Έλεγχος 
Συμμόρφωσης στον οποίο η εν λόγω ΑΠ ή ΑΕ θα πρέπει να υποβάλλεται ανά έτος ή 
οποτεδήποτε πραγματοποιείται κάποια θεωρούμενη ως σημαντική μεταβολή στις λειτουργίες 
της ΑΠ από ανεξάρτητο, πιστοποιημένο ελεγκτή, σύμφωνα με την § 2.7 των ΠΠ, θα 
περιλαμβάνει μια διαδικασία εποπτείας της συμμόρφωσης της ΑΠ ή της ΑΕ στα εφαρμοστέα 
τμήματα των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας, της Δημόσιας Πολιτικής Αναγνωρισμένου 
Πιστοποιητικού, της Δημόσιας Πολιτικής Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού + ΑΔΔΥ (QCP public 
+ SSCD) σύμφωνα με το Έγγραφο Πολιτικής ETSI και της Οδηγίας.57 Για περιπτώσεις ΑΠ που 
εκτελούν ελέγχους αξιολόγησης για την πιστοποίηση της συμμόρφωσής τους στο Έγγραφο 
Πολιτικής ETSI και την πολιτική DL1 ή DL2, οι Πελάτες θα παρέχουν στους Συνδρομητές και 
τους Τρίτους Συμβαλλόμενους στοιχεία από τις εν λόγω αυτοαξιολογήσεις, τα οποία θα 
στηρίζουν τον ισχυρισμό περί συμμόρφωση. Οι εσωτερικοί έλεγχοι θα διενεργούνται από 
ανεξάρτητο τμήμα, διαφορετικό από το τμήμα το οποίο χειρίζεται την ΑΠ. Ο έλεγχος από 
ανεξάρτητο τρίτο μέρος, βάσει του οποίου καταδεικνύεται η συμμόρφωση στο Έγγραφο 
Πολιτικής ETSI και την πολιτική DL1 ή DL2, ικανοποιεί τις απαιτήσεις της § 2.7 των παρουσών 
Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας. 
 
Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν σημαντικές μη συμμορφώσεις της ΑΠ στις απαιτήσεις 
Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών, η ΑΠ θα διορθώνει τις μη συμμορφώσεις εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος. Σε αντίθετη περίπτωση, θα διακόπτει την έκδοση Δημόσιων 
Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών έως ότου είναι σε θέση να αποδείξει ότι είναι ή αξιολογηθεί 
ως συμμορφούμενη. Τα απαιτούμενα μέσα για την απόδειξη συμμόρφωσης ενδέχεται να 
εξαρτώνται από τις συγκεκριμένες νομικές απαιτήσεις τους κράτους όπου βρίσκεται η ΑΠ. 
 
 
2.8 Εμπιστευτικότητα και Προστασία Εμπιστευτικών Πληροφοριών (DL1-2) 
 
Οι ΑΠ θα συμμορφώνονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία περί προστασίας δεδομένων [4] και την 
εφαρμογή αυτής μέσω της ισχύουσας νομοθεσίας.58 Επιπλέον, σύμφωνα με την Οδηγία και το 
Έγγραφο Πολιτικής ETSI, 59 θα συμμορφώνονται στις απαιτήσεις τις Οδηγίας περί Προστασίας 
Φυσικών Προσώπων Αναφορικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων και την 
Ελεύθερη Διακίνηση των Ως Άνω Δεδομένων.60 Θα συμμορφώνονται επίσης στην ισχύουσα 
νομοθεσία του εκάστοτε Κράτους Μέλους της ΕΕ σχετικά με τη διατήρηση πληροφοριών και 
ενδεχομένως στη νομοθεσία σχετικά με την εφαρμογή διαπίστευσης των ΑΠ. Η Symantec, οι 
Συνδεδεμένες Εταιρείες και οι Πελάτες θα συλλέγουν προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά 
απευθείας από τον Αιτούντα Πιστοποιητικό ή κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του Αιτούντος 
Πιστοποιητικό και αποκλειστικά στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς 
έκδοσης και διατήρησης του Πιστοποιητικού. Δεν επιτρέπεται η συλλογή ή η επεξεργασία 

                                                 
56 Βλέπε Οδηγία Παράρτημα 11(1).  
57 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 5.4.1(b).  
58 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.10).  
59 Βλέπε Οδηγία Αρ. 8(1), Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.10(b).  
60 Οδηγία του Συμβουλίου 1995/46/EK, 1995 OJ. (L 281) 31. 
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δεδομένων για κανέναν άλλο σκοπό χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του Αιτούντος Πιστοποιητικό.61 
Πληροφορίες οι οποίες θεωρούνται εμπιστευτικές και προσωπικές σύμφωνα με τις ισχύουσες 
πολιτικές για την προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών θα προστατεύονται έναντι απώλειας, 
καταστροφής, φθοράς, παραποίησης και μη εξουσιοδοτημένης ή έκνομης επεξεργασίας.62 

 
 
2.8.1 Κατηγορίες Πληροφοριών που Θεωρούνται Εμπιστευτικές και Προσωπικές 
 
Σύμφωνα με την § 2.8.1 των ΠΠ, τα αρχεία Αιτήσεων για Πιστοποιητικό επιβάλλεται να 
παραμένουν εμπιστευτικά και προσωπικά σύμφωνα με τις §§ 2.8.2, 2.8.4, 2.8.5 των ΠΠ. Η 
συγκεκριμένη απαίτηση ικανοποιεί την απαίτηση διασφάλισης των πληροφοριών που παρέχουν 
οι χρήστες στις ΑΠ έναντι αποκάλυψης χωρίς τη συγκατάθεσή τους, δικαστικό ένταλμα ή άλλη 
νόμιμη απαίτηση αποκάλυψης.63 TΗ ως άνω απαίτηση θα περιλαμβάνεται στις πολιτικές για την 
προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών των Συνδεδεμένων Εταιρειών. 
 
Οι ΑΠ θα συμμορφώνονται επίσης στις διατάξεις σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα περί 
προστασίας δεδομένων της Πολιτικής ETSI: 

 Εγγραφή64 

 Εμπιστευτικότητα αρχείων65 

 Ελεγχόμενη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα66 

 Συγκατάθεση χρήστη67 

 
2.8.2 Κατηγορίες Πληροφοριών που Δεν Θεωρούνται Εμπιστευτικές ή Προσωπικές 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
2.8.3 Αποκάλυψη Στοιχείων Ανάκλησης/ Αναστολής Πιστοποιητικού 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
2.8.4 Κοινοποίηση μετά από κλήση Δικαστηρίου 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
2.8.5 Κοινοποίηση μετά από ανακάλυψη στοιχείων 
 
Τα αρχεία που αφορούν Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά θα καθίστανται διαθέσιμα εφόσον 
απαιτείται η παροχή αποδεικτικών στοιχείων πιστοποίησης για τους σκοπούς νομικών 
διαδικασιών, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας εμπιστευτικών 
πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων και τους λοιπούς εφαρμοστέους νόμους68. Το 
υποκείμενο του Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού, στο πλαίσιο των εν ισχύ περιορισμών για την 
προστασία των δεδομένων του Συνδρομητή, θα διαθέτει πρόσβαση στις πληροφορίες 
εγγραφής, καθώς και σε άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με το υποκείμενο. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
61 Βλέπε Οδηγία Αρ.  8(2).  
62 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.10(a), (c).  
63 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.10(d).  
64 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.1. 
65 Βλέπε ETSI, διατάξεις 7.4.11 (a) και 7.3.3(f). 
66 Βλέπε ETSI, διάταξη 7.4.6. 
67 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3. l(i).  
68 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.1 l(c).  
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2.8.6 Αποκάλυψη Κατ’ Απαίτηση του Δικαιούχου 
 
Οι Συνδρομητές θα διαθέτουν πρόσβαση στις πληροφορίες εγγραφής, καθώς και σε άλλες 
πληροφορίες που σχετίζονται με τους ίδιους.69 
 
2.8.7 Λοιπές Συνθήκες Κοινοποίησης Πληροφοριών 
 
Δεν προβλέπεται.  
 
 
2.9 Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (DL1-2) 
 
2.9.1 Δικαιώματα Ιδιοκτησίας στα Πιστοποιητικά και Πληροφορίες Ανάκλησης 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
2.9.2 Δικαιώματα Ιδιοκτησίας στην ΠΠ 
 
Οι Συμμετέχοντες στο STN αναγνωρίζουν ότι η Symantec διατηρεί όλα τα Δικαιώματα 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας για τις παρούσες Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας. 
 
2.9.3 Δικαιώματα Ιδιοκτησίας επί των Ονομάτων 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
2.9.4 Δικαιώματα Ιδιοκτησίας επί των Κλειδιών και του Υλικού Κλειδιών 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
 
 
3. Αναγνώριση και Ταυτοποίηση 
 
 
3.1 Αρχική Εγγραφή 
 
3.1.1 Τύποι Ονομάτων (DL1-2) 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
 
3.1.2 Ανάγκη Κατανόησης των Ονομάτων (DL1-2) 
 
Σύμφωνα με την Οδηγία, τα Κράτη Μέλη δεν θα απαγορεύουν στις ΑΠ τη χρήση ψευδωνύμων 
(ονομάτων διαφορετικών από το πραγματικό ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία του 
Συνδρομητή) στα πιστοποιητικά.70 Ωστόσο, οι ΑΠ δεν υποχρεούνται να αποδέχονται τη χρήση 
ψευδωνύμων στις αιτήσεις για πιστοποιητικά. Η χρήση ψευδωνύμων δεν επιτρέπεται στα 
πιστοποιητικά που εκδόθηκαν σύμφωνα με την ΠΠ,  σύμφωνα με την  § 3.1.2 της ΠΠ. 
 
3.1.3 Κανόνες για την Ερμηνεία των Διαφόρων Τύπων Ονομάτων (DL1-2) 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
 

                                                 
69 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.1 l(c).  
70 Οδηγία Αρ. 8(3). 
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3.1.4 Μοναδικότητα Ονομάτων (DL1-2) 
 
Η απαίτηση που προβλέπεται στην § 3.1.4 της ΠΠ, σύμφωνα με την οποία τα ονόματα εντός 
του τομέα μιας ΑΠ είναι μοναδικά, ικανοποιεί τη σχετική απαίτηση του Εγγράφου Πολιτικής 
ETSI.71 

 
3.1.5 Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών για την Χρήση Ονόματος (DL1-2) 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
3.1.6 Αναγνώριση, Ταυτοποίηση και Ρόλος Εμπορικών Σημάτων (DL1-2) 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
 
3.1.7 Μέθοδος Απόδειξης της Κατοχής Ιδιωτικού Κλειδιού (DL1-2) 
 
Σύμφωνα με την § 3.1.7 της ΠΠ, οι Αιτούντες Πιστοποιητικό απαιτείται να αποδεικνύουν ότι 
έχουν στην κατοχή τους ένα ιδιωτικό κλειδί με χρήση του PKCS #10 (Πρότυπο Κρυπτογραφίας 
Δημόσιου Κλειδιού), άλλης ισοδύναμης κρυπτογραφικά μορφής ή άλλης μεθόδου εγκεκριμένης 
από την Symantec, εκτός από την περίπτωση παραγωγής ζεύγους κλειδιών από μια ΑΠ για 
λογαριασμό ενός Συνδρομητή. Η συγκεκριμένη διάταξη της ΠΠ ικανοποιεί την υποχρέωση των 
ΑΠ να διασφαλίζουν ότι το Υποκείμενο έχει στην κατοχή του το ιδιωτικό κλειδί το οποίο 
αντιστοιχεί στο προς πιστοποίηση δημόσιο κλειδί, εκτός από την περίπτωση παραγωγής 
ζεύγους κλειδιών από την ΑΠ.72 

 
3.1.8 Ταυτοποίηση Στοιχείων Εταιρείας (DL1-2) 
 
Εφόσον το υποκείμενο είναι πρόσωπο τα στοιχεία του οποίου ταυτοποιούνται σε σχέση με 
κάποια επιχειρησιακή οντότητα,  θα παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία ως προς τα ακόλουθα: 

 πλήρες ονοματεπώνυμο και νομικό καθεστώς της επιχειρησιακής οντότητας, 

 κάθε υπάρχουσα σχετική πληροφορία εγγραφής (π.χ. εγγραφή εταιρείας) της 
επιχειρησιακής οντότητας, 

 στοιχεία που να αποδεικνύουν τον συσχετισμό του υποκειμένου με την επιχειρησιακή 
οντότητα.73 

 
3.1.9 Ταυτοποίηση Στοιχείων Φυσικού Προσώπου (DL1-2) 
 
Η αναγνώριση και η ταυτοποίηση των στοιχείων των αιτούντων Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά 
DL1 και DL2 βασίζεται στην άμεση ή έμμεση προσωπική (φυσική) παράσταση του Αιτούντος 
Πιστοποιητικό ενώπιον εκπροσώπου της ΑΠ ή του Πελάτη Managed PKI ή ενώπιον 
συμβολαιογράφου, εξουσιοδοτημένης οντότητας ή άλλου προσώπου με ανάλογη αρμοδιότητα 
εντός της δικαιοδοσίας του Αιτούντος Πιστοποιητικό.74 Κατά τη διάρκεια της άμεσης ή έμμεσης 
φυσικής παρουσίας του Αιτούντα Πιστοποιητικό, ο εκπρόσωπος, ο συμβολαιογράφος, η 
εξουσιοδοτημένη οντότητα ή ο εντεταλμένος υπάλληλος θα ελέγχει την ταυτότητα του Αιτούντος 
Πιστοποιητικό, ο οποίος θα παράσχει τα ακόλουθα στοιχεία:  

 πλήρες όνομα (ονοματεπώνυμο) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις εθνικές 
πρακτικές ταυτοποίησης στοιχείων, 

 ημερομηνία και τόπο γέννησης, αριθμό ταυτότητας ή άλλες ιδιότητες που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν, στο μέτρο που δύνανται να διακρίνουν, τον Αιτούντα Πιστοποιητικό 
από άλλα πρόσωπα με το ίδιο όνομα.75 

 

                                                 
71 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.3(e).  
72 Βλέπε  Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.1(k). 
73 Βλέπε  Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.1 (e).  
74 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.1 (c). 
75 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.1 (d).  
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Ο εκπρόσωπος, ο συμβολαιογράφος, η εξουσιοδοτημένη οντότητα ή ο εντεταλμένος υπάλληλος 
θα ελέγχουν επίσης κάθε άλλο χαρακτηριστικό που περιλαμβάνεται στο Αναγνωρισμένο 
Πιστοποιητικό. Οι διαδικασίες επικύρωσης που υιοθετούν οι ΑΠ και ΑΕ σύμφωνα με την § 3.1.8 
των παρουσών Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας, θα είναι σύμφωνες με το εν ισχύ εθνικό 
δίκαιο.76 
 
Η προσωπική φυσική παρουσία του Αιτούντα Πιστοποιητικό ενώπιον εκπροσώπου, 
συμβολαιογράφου, εξουσιοδοτημένης οντότητας ή εντεταλμένου υπαλλήλου ενδέχεται να λάβει 
χώρα κατά την εγγραφή για το Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό. Το Έγγραφο Πολιτικής ETSI 
αναφέρεται σε αυτήν την διαδικασία ως "άμεσο" έλεγχο της ταυτότητας χρησιμοποιώντας μέσα 
που παρέχουν διαβεβαίωση της φυσικής παρουσίας. Εναλλακτικά, η προσωπική φυσική 
παρουσία του Αιτούντα Πιστοποιητικό μπορεί να λάβει χώρα ακόμα και πριν από την εγγραφή. 
Αυτή είναι η διαδικασία του "έμμεσου" ελέγχου της ταυτότητας. Και σε αυτή την περίπτωση 
βέβαια θα χρησιμοποιηθούν μέσα τα οποία θα παρέχουν διαβεβαίωση της φυσικής παρουσίας. 
Όταν γίνεται χρήση της "έμμεσης" προσωπικής παρουσίας, ο εκπρόσωπος, ο 
συμβολαιογράφος, η εξουσιοδοτημένη οντότητα ή ο εντεταλμένος υπάλληλος θα παράσχει στον 
Αιτούντα Πιστοποιητικό τεκμηρίωση, είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, βασιζόμενος 
στην προσωπική φυσική παρουσία του Αιτούντα πιστοποιητικό σε προηγούμενο χρονικό 

διάστημα.
77 

 
3.2 Τακτική Επαναδημιουργία Κλειδιών (Ανανέωση) (DL1-2)  
 
Ουσιαστικός όρος για την αποδοχή της ανανέωσης ενός Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού είναι 
ο έλεγχος των πληροφοριών που διενεργείται από την ΑΠ ή ΑΕ για να επιβεβαιώσουν ότι η 
ταυτότητα του Συνδρομητή είναι ακόμα έγκυρη.78 Αυτή η διαδικασία γίνεται με σκοπό να 
επιβεβαιώσει ότι το πρόσωπο που επιδιώκει να ανανεώσει ένα Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό 
είναι στην πραγματικότητα το Υποκείμενο του Πιστοποιητικού, όπως απαιτείται σύμφωνα με την 
§ 3.2.1 των ΠΠ.79 Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε πιστοποιημένου ονόματος ή 
χαρακτηριστικού ή εάν το προηγούμενο πιστοποιητικό έχει ανακληθεί, οι πληροφορίες 
εγγραφής πρέπει να επαληθεύονται, να καταγράφονται και να επιβεβαιώνονται από τον 
Συνδρομητή, σύμφωνα με το άρθρο 7.3.1 c) έως g) του Εγγράφου Πολιτικής ETSI.  
 
Η ΑΠ θα προχωρά σε έκδοση νέου πιστοποιητικού χρησιμοποιώντας το δημόσιο κλειδί του 
υποκειμένου που είχε πιστοποιηθεί στο παρελθόν, μόνο εφόσον η κρυπτογραφική ασφάλεια 
του εν λόγω κλειδιού καλύπτει επαρκώς την περίοδο ισχύος του νέου πιστοποιητικού και δεν 
υπάρχουν ενδείξεις έκθεσης σε κίνδυνο του ιδιωτικού κλειδιού του υποκειμένου.  
 
3.3 Επαναδημιουργία Κλειδιών Μετά την Ανάκληση (DL1-2) 
 
Ουσιαστικός όρος για την αποδοχή της επαναδημιουργίας κλειδιών ενός Αναγνωρισμένου 
Πιστοποιητικού μετά από ανάκληση είναι ο έλεγχος των πληροφοριών που διενεργείται από την 
ΑΠ ή ΑΕ για να επιβεβαιώσουν ότι η ταυτότητα του Συνδρομητή είναι ακόμα έγκυρη.80 Αυτή η 
διαδικασία γίνεται με σκοπό να επιβεβαιώσει ότι το πρόσωπο που επιδιώκει την επανέκδοση 
των κλειδιών είναι πράγματι το Υποκείμενο του Πιστοποιητικού, όπως απαιτείται σύμφωνα με 
την § 3.3 των ΠΠ.81 

 
3.4 Αίτημα Ανάκλησης (DL1-2)  
 
Η απαίτηση εξουσιοδότησης και εγκυροποίησης ως προς τα αιτήματα ανάκλησης καλύπτεται 
μέσω της συμμόρφωσης προς την § 3.4 των ΠΠ.82 

                                                 
76 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.1 (c). 
77 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.1 (c). 
78 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.2 (a).  
79 Βλέπε Οδηγία παράρτημα ΙΙ(d), (g), Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.2.  
80 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.2 (a).  
81 Βλέπε Οδηγία παράρτημα ΙΙ(d), Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.2.  
82 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI §§ 7.3.6, 7.3.6(c). 
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4. Λειτουργικές Απαιτήσεις 
 
4.1 Αίτηση για Πιστοποιητικό (DL1-2)  
 
4.1.1 Αίτηση Πιστοποιητικού για Πιστοποιητικό Συνδρομητή Τελικού Χρήστη 
 
Η διαδικασία εγγραφής για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά πραγματοποιείται σύμφωνα με την § 
4.1.1 της ΠΠ και υπάγεται επίσης στα ακόλουθα: 

 Η Σύμβαση Συνδρομητή, την οποία αποδέχονται οι Αιτούντες Πιστοποιητικό, θα 
κοινοποιείται σύμφωνα με τις §§ 2.1.1, 2.1.2 των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας,83 

 Ο Αιτών Πιστοποιητικό θα πρέπει να παρουσιάσει στοιχεία της ταυτότητας του σύμφωνα 
με την § 3.1.9 των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας § 3.1.9,84 και 

 Οι πληροφορίες εγγραφής που παρέχονται κατά την Αίτηση για Πιστοποιητικό θα 
περιλαμβάνουν μια φυσική διεύθυνση ή άλλα στοιχεία που θα επιτρέπουν στην ΑΠ ή ΑΕ 
να επικοινωνήσει με τον Αιτούντα Πιστοποιητικό.85 

 
Τα αρχεία που διατηρούνται σύμφωνα με την § 4.6 των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας θα 
περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για να ταυτοποιήσουν το Υποκείμενο 
(συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αριθμού αναφοράς που χρησιμοποιείται για την 
ταυτοποίηση και οποιουδήποτε περιορισμού στην ισχύ τους)86 καθώς και ένα αρχείο της 
υπογεγραμμένης Σύμβασης Συνδρομητή είτε σε χαρτί είτε σε ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο ο 
Συνδρομητής μεταξύ άλλων συναινεί στη διατήρηση από την ΑΠ των πληροφοριών που 
χρησιμοποιήθηκαν κατά την εγγραφή και το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις λοιπές 
απαιτούμενες δηλώσεις συγκατάθεσης σύμφωνα με την Παράγραφο 7.3.1 του Εγγράφου 
Πολιτικής ETSI.87 

 
Στην περίπτωση μιας αίτησης για ανανέωση ή επανέκδοση : 

 Οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους της Σύμβασης Συνδρομητή μετά από την 
προηγούμενη εγγραφή ή επανεγγραφή είναι σύμφωνες με τις §§ 2.1.1 και 2.1.2 των 
Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας και 

 Τα αρχεία που διατηρούνται σύμφωνα με την § 4.6.1.1 των Πολιτικών Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας περιλαμβάνουν επίσης τη συγκατάθεση του Συνδρομητή σε οποιεσδήποτε 
τέτοιες αλλαγές88. 

 
4.1.2 Αίτηση Πιστοποιητικού για Πιστοποιητικά ΑΠ ή ΑΕ 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
4.2 Αίτηση για Πιστοποιητικό (DL1-2)  
 
4.2.1 Έκδοση Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών 
 
Η απαίτηση έκδοσης Πιστοποιητικών κατόπιν έγκρισης των Αιτήσεων για Πιστοποιητικό 
σύμφωνα με την § 4.2.1 της ΠΠ καλύπτει την απαίτηση του Εγγράφου Πολιτικής ETSI σχετικά 
με τη διάθεση των Πιστοποιητικών μετά την έκδοσή τους.89 Πιστοποιητικά τα οποία παράγονται 
και εκδίδονται σύμφωνα με την § 4.2.1 της ΠΠ, θα εκδίδονται χρησιμοποιώντας συστήματα 
προστασίας ενάντια σε παραποίηση όπως παρατίθεται λεπτομερώς στην § 6 της ΠΠ και την § 6 
των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Έτσι, εξασφαλίζεται ότι το πιστοποιητικό εκδίδεται στον 

                                                                                                                                                             
 
83 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.1(a)-(b).  
84 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.1 (d).  
85 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.1(h). 
86 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.1(f). 
87 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.l(i). Βλέπε επίσης  Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.1 (j). 
88

Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI §7.3.2(b)-(c). 
89

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.5(a).  
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Αιτούντα Πιστοποιητικό ή τον αιτούντα ανανέωση ή επανέκδοση, ο οποίος διατηρεί το ιδιωτικό 
του κλειδί που αντιστοιχεί στο δημόσιο κλειδί του προς έκδοση πιστοποιητικού.90 

 
Ως έκδοση πιστοποιητικού σύμφωνα με την § 3.2 των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας, νοείται 
από τεχνικής άποψης η επαναδημιουργία και όχι η επαναπιστοποίηση ενός προηγούμενα 
πιστοποιημένου δημόσιου κλειδιού.91 

 
4.2.2 Έκδοση Πιστοποιητικών ΑΠ και ΑΕ  
 
Η πιθανή Ιεραρχικά Ανώτερη Οντότητα θα καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να 
διασφαλίσει την αξιοπιστία μιας πιθανής Συνδεδεμένης Εταιρείας ή ενός πιθανού Πελάτη πριν 
του επιτραπεί να ξεκινήσει την παροχή υπηρεσιών.92 Ειδικότερα, η Ιεραρχικά Ανώτερη 
Οντότητα δεν θα επιτρέπει σε μια πιθανή Συνδεδεμένη Εταιρεία ή σε έναν πιθανό Πελάτη να 
ξεκινήσει την παροχή υπηρεσιών, έως ότου επιβεβαιώσει ότι η πιθανή Συνδεδεμένη Εταιρεία ή 
ο πιθανός Πελάτης: 
 

 Μπορεί να ικανοποιήσει τους ελέγχους προσωπικού της § 5.3 της ΠΠ και της § 5.3 των 
Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για μη διάκριση 
και κατάρτιση,93 

 Υποχρεούται να καταστήσει τις υπηρεσίες του διαθέσιμες σε όλους τους αιτούντες, των 
οποίων οι δραστηριότητες εμπίπτουν στο δικό του δηλωμένο πεδίο λειτουργίας,94 

 Αποτελεί νομική οντότητα,95 κάτι που θα επιβεβαιωθεί κατά την διαδικασία ταυτοποίησης 
της πιθανής ΑΠ ή ΑΕ,96 

 Διαθέτει τα κατάλληλα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας πληροφοριών 
για τις υπηρεσίες πιστοποίησης της οποίες παρέχει,97 τα οποία, στην περίπτωση των 
πιθανών Συνδεδεμένων Εταιρειών, θα επιβεβαιώνεται ότι εντάσσονται στην 
Αναθεώρηση Ασφάλειας και Κανονισμών που διενεργείται σύμφωνα με τις ΠΠ,98 

 Μπορεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις λόγω ανάληψης ευθύνης, βάσει 
της § 2.3 της ΠΠ και της § 2.3 των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας, 99 

 Μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις επίλυσης διαφορών της § 2.4.3 των Πολιτικών 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας,100 

 Στην περίπτωση των Συνδεδεμένων Εταιρειών, διαθέτει κατάλληλα τεκμηριωμένη 
σύμβαση και συμβατική σχέση με την Ιεραρχικά Ανώτερη Οντότητα 101και 

 Δεν έχει καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα ή επιδικαστεί υπευθυνότητα σε περίπτωση 
αστικής ευθύνης, για περιπτώσεις όπου μια τέτοια απόφαση δημιουργεί σοβαρές 
αμφιβολίες για την αξιοπιστία του ως πιθανού Πελάτη ή Συνδεδεμένης Εταιρείας. 

 
4.3 Αίτηση για Πιστοποιητικό (DL1-2)  
 
Δεν προβλέπεται. 
 
4.4 Αναστολή και Ανάκληση Πιστοποιητικού (DL1-2) 
 
Οι Συνδρομητές υποχρεούνται να ενημερώνουν την ΑΠ και να ζητούν την ανάκληση ενός 
Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού σε περίπτωση που γνωρίζουν ή έχουν υπόνοιες για την 
έκθεση σε κίνδυνο του ιδιωτικού κλειδιού ή σε περίπτωση που το περιεχόμενο του 

                                                 
90

 Βλέπε Οδηγία παράρτημα ΙΙ(g), Έγγραφο Πολιτικής ETSI §§ 7.3.3, 7.3.3(b)-(c).  
91

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.1(h) 
92

 Βλέπε Οδηγία παράρτημα ΙΙ(a), Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.5.  
93

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.5(a), 7.4.3(a).  
94

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.5(b).  
95

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.5(c).  
96

 Βλέπε ΠΠ § 3.1.8.2.  
97

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.1(d).  
98

 Βλέπε ΠΠ § 2.7.  
99

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.5(d)-(e).  
100

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7..5 (f). 
101

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.5(g).  
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πιστοποιητικού δεν είναι πλέον ακριβές. Το Έγγραφο Πολιτικής ETSI δεν προσδιορίζει 
συγκεκριμένες απαιτήσεις ως προς τις συνθήκες ανάκλησης, το ποιος δύναται να ζητήσει 
ανάκληση, τις διαδικασίες και την επεξεργασία των αιτημάτων ανάκλησης και την επιλογή 
μηχανισμού για τη διανομή των πληροφοριών κατάστασης των Πιστοποιητικών. Απαιτεί απλώς 
από τις ΑΠ να καταγράφουν τις ως άνω πρακτικές σε έναν ΚΠ102, κάτι το οποίο κάνουν οι 
Συνδεδεμένες Εταιρείες σύμφωνα με την § 8.3 της ΠΠ.  
 
 
4.4.1 Συνθήκες Ανάκλησης 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
4.4.2 Ποιος Μπορεί να Ζητήσει Ανάκληση Πιστοποιητικού 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
4.4.3  Διαδικασία για Υποβολή Αιτήματος Ανάκλησης Πιστοποιητικού 
 
Οι ΑΠ και οι ΑΕ θα επεξεργάζονται αιτήματα και αναφορές σχετικά με την ανάκληση 
Πιστοποιητικών κατά την παραλαβή τους.103 Εάν ένας Συνδρομητής ή ένα Υποκείμενο 
χρησιμοποιεί μια Συνθηματική Φράση προκειμένου να αιτηθεί ανάκληση, η εν λόγω απαίτηση 
ικανοποιείται διότι το Πιστοποιητικό ανακαλείται αυτόματα κατά την εγκυροποίηση του αιτήματος 
ανάκλησης. Το υποκείμενο (και, όπου ισχύει, ο Συνδρομητής), το Πιστοποιητικό του οποίου 
ανακλήθηκε, θα ενημερώνεται σχετικά με την ανάκληση.104 Πιστοποιητικά τα οποία 
ανακαλούνται δεν θα αποκαθίστανται ως έγκυρα Πιστοποιητικά.105 

 
4.4.4 Χρονική Περίοδος Αιτήματος Ανάκλησης 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
4.4.5 Συνθήκες για Αναστολή 
 
Δεν ισχύει. 
 
4.4.6 Ποιος Μπορεί να Ζητήσει Αναστολή Πιστοποιητικού 
 
Δεν ισχύει. 
 
4.4.7 Διαδικασία για Υποβολή Αιτήματος Αναστολής Πιστοποιητικού 
 
Δεν ισχύει. 
 
 
4.4.8 Περιορισμοί για το Χρονικό Διάστημα Αναστολής 
 
Δεν ισχύει. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
102

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.6(a).  
103

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.6(b).  
104

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.6(e).  
105

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.6(f). 
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4.4.9 Συχνότητα Έκδοσης Κατάστασης Ανακληθέντων Πιστοποιητικών (ΚΑΠ) (Όπου 
 εφαρμόζεται) 
 
Η απαίτηση της § 4.4.9 της ΠΠ, σύμφωνα με την οποία οι ΚΑΠ για Πιστοποιητικά Συνδρομητή 
τελικού χρήστη θα εκδίδονται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα, πληροί την απαίτηση σχετικά με 
την ημερήσια έκδοση ΚΑΠ του Εγγράφου Πολιτικής ETSI.106 Οι ΚΑΠ θα υπογράφονται είτε από 
την ΑΠ που εξέδωσε το Πιστοποιητικό, είτε από άλλη αρχή της ΑΠ, εφόσον πληροί τις 
προϋποθέσεις της § 6 της ΠΠ και της § 6 των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας.107 Είναι δυνατή 
η έκδοση μίας νέας ΚΑΠ νωρίτερα από την καθορισμένη ημερομηνία έκδοσης της επόμενης 
ΚΑΠ.108 

 
4.4.10 Απαιτήσεις Ελέγχου Κατάστασης Ανακληθέντων Πιστοποιητικών 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
4.4.11 Διαθεσιμότητα Δικτυακού Ελέγχου Ανάκλησης/ Κατάστασης Πιστοποιητικών 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
4.4.12 Απαιτήσεις Δικτυακού Ελέγχου Ανάκλησης 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
4.4.13 Άλλες Διαθέσιμες Μορφές Αναγγελίας Ανάκλησης 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
4.4.14 Απαιτήσεις Ελέγχου για Άλλες Μορφές Αναγγελιών Ανάκλησης 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
4.4.15 Ειδικές Απαιτήσεις Σχετικά με την Έκθεση σε Κίνδυνο του Κλειδιού 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
4.5 Διαδικασίες Ελέγχου Ασφάλειας (DL1-2)  
 
Οι διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας ενεργοποιούνται κατά την έναρξη του συστήματος και δεν 
απενεργοποιούνται παρά μόνο κατά τον τερματισμό του συστήματος. Η απαίτηση τα αρχεία 
καταγραφής, είτε είναι ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα, να περιέχουν την ημερομηνία και την ώρα 

των συμβάντων, ικανοποιεί την απαίτηση της Οδηγίας και του Εγγράφου Πολιτικής ETSI. 
109

 

 
4.5.1 Μορφές Συμβάντων που Καταγράφονται 
 
Εφόσον τα Κέντρα Επεξεργασίας, τα Κέντρα Υπηρεσιών, οι Πελάτες Managed PKI  και οι 
Πελάτες Gateway πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται σύμφωνα με τις υποπαραγράφους 
της § 4.5.1 της ΠΠ σχετικά με την τήρηση αρχείων καταγραφής των συμβάντων τα οποία 
ελέγχονται, ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Εγγράφου Πολιτικής ETSI σχετικά με την 
καταγραφή: 

 Όλων των συμβάντων που σχετίζονται με τον κύκλο ζωής των Αναγνωρισμένων 
Πιστοποιητικών, συμπεριλαμβανομένων των συμβάντων εκείνων τα οποία σχετίζονται 
με την αρχική εγγραφή, την ανανέωση ή την επαναδημιουργία κλειδιών, καθώς και 

                                                 
106 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.6(g).   
107 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.6(g).   
108

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.6(g).  
109

 Βλέπε Οδηγία παράρτημα ΙΙ(c), Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.11(d).   
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εκείνων που συνδέονται με αιτήσεις και αναφορές σχετικά με την ανάκληση 
Πιστοποιητικών και τις αποκρίσεις σε αυτές110,και  

 Όλων των συμβάντων που σχετίζονται με τον κύκλο ζωής των κλειδιών ΑΠ111. 

 Επιπρόσθετα, τα Κέντρα Επεξεργασίας που παράγουν ζεύγη κλειδιών ΑΠ ή 
Συνδρομητών τελικών χρηστών για τοποθέτηση σε κάρτες εξοπλισμού και οι Πελάτες 
Managed PKI που χρησιμοποιούν υπηρεσίες Managed PKI Key Manager, θα 
καταγράφουν όλα τα συμβάντα που σχετίζονται με τον κύκλο ζωής των κλειδιών που 

διαχειρίζονται οι εν λόγω ΑΠ.
112

 Εφόσον ισχύει, οι ΑΠ που εκδίδουν Πιστοποιητικά DL2 

θα καταγράφουν όλα τα συμβάντα που σχετίζονται με την προετοιμασία ΑΔΔΥ 

(SSCD).
113

 

 

Τα συμβάντα και τα δεδομένα τα οποία καταγράφονται, θα τεκμηριώνονται.
114

 Η διατήρηση των 

αρχείων καταγραφής σύμφωνα με την § 4.5 της ΠΠ και την § 4.5 των Πολιτικών Ευρωπαϊκής 

Οδηγίας, διευκολύνει τη διαδικασία απόδοσης ευθυνών στο προσωπικό για τις ενέργειές του.
115 

 
4.5.2 Συχνότητα Επεξεργασίας των Αρχείων Καταγραφής 
 
Η απαίτηση παρακολούθησης των εγκαταστάσεων της § 5.4.2 της ΠΠ ικανοποιεί την απαίτηση 
εντοπισμού, καταγραφής και έγκαιρης αντιμετώπισης κάθε μη εξουσιοδοτημένης και/ ή 
αντικανονικής απόπειρας πρόσβασης στους πόρους του συστήματος ΑΠ/ ΑΕ στις ως άνω 

εγκαταστάσεις.
116 

 

4.5.3 Περίοδος Διατήρησης του Ημερολογίου Καταγραφής Ελέγχων 
 
Εάν δεν περιλαμβάνεται αντίθετη πρόβλεψη στη νομοθεσία της δικαιοδοσίας μιας ΑΠ, η 
περίοδος διατήρησης του ημερολογίου καταγραφής ελέγχων θα είναι σύμφωνη με τα 

προβλεπόμενα στην Παράγραφο 5.5.2 της ΠΠ του STN
117

. 
 
4.5.4 Προστασία του Αρχείου Καταγραφής 
 
Η διατήρηση των αρχείων καταγραφής εκτός των εγκαταστάσεων σύμφωνα με την § 4.6.4 της 
ΠΠ και η εφαρμογή μηχανισμών προστασίας των αρχείων καταγραφής έναντι μη 
εξουσιοδοτημένης ανάγνωσης, τροποποίησης, διαγραφής ή άλλης παραποίησης, σύμφωνα με 
την § 4.5.4 της ΠΠ, ικανοποιεί τις απαιτήσεις ως προς την ακεραιότητα του Εγγράφου Πολιτικής 

ETSI.
118 

 
4.5.5 Διαδικασίες Εφεδρικών Αντιγράφων των Αρχείων Καταγραφής 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
4.5.6 Σύστημα Ελέγχου 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
4.5.7 Ενημέρωση του Υποκειμένου που Προκάλεσε το Περιστατικό 
 
Δεν προβλέπεται. 
 

                                                 
110

Βλέπε Οδηγία παράρτημα ΙΙ(c), Έγγραφο Πολιτικής ETSI §§ 7.4.11, 7.4.11(h), (l), (o). 
111

Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.11(k).  
112

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.11(m).  
113

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.11(n).  
114

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.11(g).  
115

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.6(f).  
116

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.6(i), (k).  
117

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI§ 7.4.11. 
118

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.6(f). 
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4.5.8 Αξιολόγηση Τρωτών Σημείων 
 
Δεν προβλέπεται.  
 
4.6 Καταγραφή Αρχείων (DL1-2)  
 
4.6.1 Μορφές Συμβάντων που Καταγράφονται 
 
Η υποχρέωση των Συνδεδεμένων Εταιρειών που διενεργούν λειτουργίες πρώτου επιπέδου, των 
Πελατών Managed PKI, των Πελατών ASB και των Παρόχων ASB σχετικά με τη διατήρηση των 
στοιχείων που σχετίζονται με την ταυτότητα των Συνδρομητών σύμφωνα με την § 4.6.1 της ΠΠ, 
περιλαμβάνει την απαίτηση να διατηρούν τα ακόλουθα στοιχεία αναφορικά με τις Αιτήσεις για 
Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά: 

 πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των στοιχείων του 
Υποκειμένου και, εάν υφίστανται, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υποκειμένου, 
συμπεριλαμβανομένου κάθε αριθμού αναφοράς των εγγράφων που χρησιμοποιούνται 
για την ταυτοποίηση και οποιοδήποτε περιορισμό στην ισχύ των εν λόγω εγγράφων, 

 Την ταυτότητα της Συνδεδεμένης Εταιρείας, του Πελάτη Managed PKI, του Πελάτη ASB 
και του Παρόχου ASB που λαμβάνει και αποδέχεται Αιτήσεις για Πιστοποιητικά και 

 Ένα σχέδιο τεκμηρίωσης που επιδεικνύει τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την 
αποδοχή εγγράφων ταυτοποίησης.119 

 
Επιπλέον, η Συνδεδεμένη Εταιρεία, ο Πελάτης Managed PKI, ο Πελάτης ASB και ο Πάροχος 
ASB που εγκρίνουν Αιτήματα για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά θα διατηρούν αρχεία για τις 
ακόλουθες πληροφορίες: 

 Τις Αιτήσεις Πιστοποιητικών και των εγγράφων ταυτοποίησης, συμπεριλαμβανομένης 
οποιασδήποτε υπογεγραμμένης Σύμβασης Συνδρομητή, και 

 Κάθε μεταβολή που έχει επέλθει στη Συμφωνία Συνδρομητή, όπως η συγκατάθεση για 
να δημοσιεύσει το πιστοποιητικό, εάν δεν υποδηλώνεται ήδη στο κείμενο της 
Σύμβασης.120 

 
4.6.2 Περίοδος Διατήρησης Αρχείου 
 
Δεν προσδιορίζεται στο πλαίσιο της Οδηγίας και του Εγγράφου Πολιτικής ETSI συγκεκριμένη 
απαίτηση σχετικά με την περίοδο διατήρησης των αρχείων, παρ' όλο που η απαίτηση ως προς 
την περίοδο διατήρησης αρχείων της § 5.5.2 της ΠΠ καλύπτει επαρκώς την απαίτηση 
καταλληλότητας σύμφωνα με το Έγγραφο Πολιτικής ETSI.121 Η ενότητα αυτή υπόκειται σε 
οποιεσδήποτε εφαρμόσιμες απαιτήσεις τήρησης αρχείων του Κράτους Μέλους.  
 
4.6.3 Προστασία του Αρχείου 
 
Οι διατάξεις περί προστασίας των αρχειοθετημένων αρχείων έναντι μη εξουσιοδοτημένης 
ανάγνωσης, τροποποίησης, διαγραφής ή άλλης παραποίησης μέσω της αποθήκευσής τους σε 
ένα Αξιόπιστο Σύστημα, ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Εγγράφου Πολιτικής ETSI περί 
εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας.122 Οι απαιτήσεις περί διατήρησης των αρχείων που 
ορίζονται στην παράγραφο 4.6 θα υπόκεινται στις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας και προστασίας 
εμπιστευτικών πληροφοριών της § 2.8 της ΠΠ και της § 2.8 των Πολιτικών Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας, καθώς και στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων κάθε 
Κράτους Μέλους της ΕΕ.123 
 

 

                                                 
119

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.1(i).  
120

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.1(i).  
121

 Βλέπε Οδηγία παράρτημα ΙΙ(i), Έγγραφο Πολιτικής ETSI §§ 7.3.1(i), 7.4.11(e) 
122

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.11(a)-(b).Βλέπε επίσης Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.10(a), (c) και 7.4.6. 
123

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.11(a)-(b), (j). 
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4.6.4 Διαδικασίες Αρχειοθέτησης Εφεδρικών Αντιγράφων 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
4.6.5 Απαιτήσεις για την Χρονοσήμανση των Αρχείων 
 
Βλέπε Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας § 4.5.  
 
4.6.6 Σύστημα Ελέγχου Αρχείων 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
 
4.6.7 Διαδικασίες για την Πρόσβαση και την Επαλήθευση Πληροφοριών Αρχείου 
 
Δεν προβλέπεται.  
 
4.7 Αντικατάσταση Κλειδιών (Ανανέωση) (DL1-2)  
 
Δεν προβλέπεται. 
 

4.8 Αποκατάσταση Καταστροφών και Έκθεσης σε Κίνδυνο (DL1-2) 
 
4.8.1 Φθορά Εξοπλισμού, Λογισμικού και/ ή Δεδομένων 
 
Οι απαιτήσεις περί αναφοράς συμβάντων και Έκθεσης σε Κίνδυνο, καθώς και του χειρισμού 
αυτών της § 5.7.1 της ΠΠ του STN, ικανοποιούν τις αντίστοιχες απαιτήσεις του Εγγράφου 
Πολιτικής ETSI.124 

 
4.8.2 Ανάκληση Δημόσιου Κλειδιού Νομικού Προσώπου 
 
Οι απαιτήσεις περί κοινοποίησης της έκθεσης σε κίνδυνο του ιδιωτικού κλειδιού ΑΠ και της 
επακόλουθης ανάκλησης του Πιστοποιητικού ΑΠ της § 4.8.2 της ΠΠ ικανοποιούν τις αντίστοιχες 
απαιτήσεις κοινοποίησης του Εγγράφου Πολιτικής ETSI.125 Σε περίπτωση έκθεσης σε κίνδυνο, 
η ΑΠ αναλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες υποχρεώσεις 

 Να προβαίνει σε όλες τις εύλογες ενέργειες προκειμένου να ενημερώσει όλους τους 
συνδρομητές και τις λοιπές οντότητες, με τις οποίες η ΑΠ έχει συνάψει συμβάσεις ή 
διατηρεί άλλης μορφής εδραιωμένες σχέσεις. Επιπλέον, η ως άνω πληροφόρηση θα 
παρέχεται και στους λοιπούς τρίτους συμβαλλόμενους. 

 Να προβαίνει σε όλες τις εύλογες ενέργειες προκειμένου να καταδείξει ότι τα 
πιστοποιητικά και οι πληροφορίες κατάστασης ανάκλησης που εκδόθηκαν με χρήση του 
κλειδιού της συγκεκριμένης ΑΠ δεν μπορούν να θεωρούνται πλέον έγκυρες. 

 
4.8.3 Έκθεση σε Κίνδυνο Δημόσιου Κλειδιού Νομικού Προσώπου 
 
Η απαίτηση περί ανάκλησης του Πιστοποιητικού ΑΠ κατόπιν Έκθεσης σε Κίνδυνο του ιδιωτικού 
κλειδιού ΑΠ, σύμφωνα με την § 4.8.2 της ΠΠ, ικανοποιεί τις αντίστοιχες απαιτήσεις ανάκλησης 
του Εγγράφου Πολιτικής ETSI.126 Εφόσον αποδειχθεί ότι ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης που 
χρησιμοποιήθηκε από την ΑΠ ή τους Συνδρομητές αυτής έχει εκτεθεί σε κίνδυνο σε τέτοιο 
βαθμό, ώστε να καθίσταται ανεπαρκής για το υπολειπόμενο διάστημα χρήσης, η ΑΠ θα 
ενημερώνει τους συνδρομητές και τους τρίτους συμβαλλόμενους και θα αποφεύγει τη χρήση της 
συγκεκριμένης ΑΠ για την υπογραφή πιστοποιητικών. Εφόσον οι συνθήκες το απαιτούν, η ΑΠ 
θα ανακαλείται. 
 

                                                 
124

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.5(b), (h),(i),(j). 
125

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.8(d).   
126

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.8(d).  
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Θα τηρούνται εφεδρικά αντίγραφα των δεδομένων των συστημάτων της ΑΠ που είναι 
απαραίτητα για την εκ νέου δραστηριοποίηση της ΑΠ. Τα αντίγραφα θα φυλάσσονται σε 
ασφαλή σημεία, κατάλληλα για την έγκαιρη ανάκτησή τους προκειμένου η ΑΠ να είναι σε θέση 
να δραστηριοποιηθεί εκ νέου σε περίπτωση συμβάντος / καταστροφών. Οι λειτουργίες τήρησης 
εφεδρικών αντιγράφων και ανάκτησης αυτών θα εκτελούνται από τους αντίστοιχους έμπιστους 
ρόλους και διαδικασίες. 
 
 
4.8.4 Ασφαλείς Εγκαταστάσεις Μετά από Φυσική ή Άλλη Καταστροφή 
 
Τα απαιτούμενα βάσει της § 4.8.4 της ΠΠ σχέδια αποκατάστασης καταστροφών θα 
αντιμετωπίζουν την Έκθεση ή την υπόνοια Έκθεσης σε Κίνδυνο του ιδιωτικού κλειδιού της 
εκδούσας οντότητας ως καταστροφή127. Η απαίτηση, σύμφωνα με την οποία τα Κέντρα 
Επεξεργασίας πρέπει να είναι σε θέση να αποκαθιστούν συγκεκριμένες λειτουργίες τους εντός 
είκοσι τεσσάρων (24) ωρών και τα Κέντρα Υπηρεσιών και τα Κέντρα Επεξεργασίας να είναι σε 
θέση να αποκαθιστούν πλήρως όλες τις λειτουργίες τους εντός μίας εβδομάδας από την 
καταστροφή, ικανοποιούν την απαίτηση του Εγγράφου Πολιτικής ETSI περί αποκατάστασης 
των λειτουργιών "το συντομότερο δυνατόν" μετά από μια καταστροφή.128Οι λειτουργίες αυτές 
περιλαμβάνουν: 

 Την έκδοση πιστοποιητικών (συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών δημοσίευσης για 
σκοπούς κοινοποίησης), 

 Την ανάκληση πιστοποιητικών και  

 Τη δημοσίευση πληροφοριών ανάκλησης. 
 
4.9 Παύση Λειτουργίας ΑΠ (DL1-2)  
 
Όταν μια ΑΠ πρόκειται να διακόψει τη λειτουργία της, θα πρέπει να διασφαλίζει την 
ελαχιστοποίηση της πιθανής αναστάτωσης Συνδρομητών και Τρίτων Συμβαλλόμενων, ως 
αποτέλεσμα της διακοπής των υπηρεσιών της.129 Η εν λόγω ΑΠ θα υλοποιεί ένα σχέδιο παύσης 
λειτουργίας, σύμφωνα με την § 4.9 της ΠΠ, το οποίο θα περιλαμβάνει: 

 Ενημέρωση όλων των μερών που επηρεάζονται από την παύση, όπως οι άλλες ΑΠ, οι 
Συνδρομητές, οι Τρίτοι Συμβαλλόμενοι και τα Υποκείμενα, 

 Εξουσιοδότηση της ΑΠ προς τις ΑΕ και τις Αρχές Διαχείρισης Πιστοποιητικών οι οποίες 
θα ενεργούν εκ μέρους της ΑΠ μετά την παύση της λειτουργίας της, 

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

 Τη μεταφορά των αρχείων και των εγγράφων της ΑΠ (συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών κατάστασης ανάκλησης) στη διάδοχη οντότητα και τη διατήρηση των εν 
λόγω αρχείων και εγγράφων για χρονική περίοδο σύμφωνη με τις διατάξεις της § 4.6 της 
ΠΠ, 

 Την καταστροφή των ιδιωτικών κλειδιών της ΑΠ σύμφωνα με την § 6.2.9.2 της ΠΠ και.130 

 Τη λήξη της εξουσιοδότησης των διαχειριστών να ενεργούν εκ μέρους της ΑΠ κατά την 
τέλεση οποιωνδήποτε λειτουργιών σε σχέση με τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών. 

 
Οι εν λόγω ΑΠ θα έχουν προβλέψει τον τρόπο κάλυψης των εξόδων που συνεπάγεται η 
συμμόρφωση προς την παρούσα παράγραφο σε περίπτωση πτώχευσης της ΑΠ ή σε κάθε άλλη 
περίπτωση κατά την οποία η ΑΠ δεν θα έχει τη δυνατότητα κάλυψης των εν λόγω εξόδων.131 Οι 
Συνδεδεμένες Εταιρείες θα εφαρμόσουν τις απαιτήσεις και θα δηλώσουν κατά πόσον τα 
πιστοποιητικά τα οποία δεν έχουν λήξει ή ανακληθεί θα ανακαλούνται λόγω της παύσης της 
λειτουργίας.132 

 

                                                 
127

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.8(d). Βλέπε επίσης Οδηγία παράρτημα ΙΙ(a). 
128

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.8. Βλέπε επίσης Έγγραφο Πολιτικής ETSI  §§ 7.3.5(e), 7.3.6(h), (i). 
129

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.9(a). Βλέπε επίσης Οδηγία παράρτημα ΙΙ(i). 
130

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.9(a). Βλέπε επίσης Οδηγία παράρτημα ΙΙ(i). 
131

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.9(b).  
132

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.9(c).  
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5. Φυσικά και Διαδικαστικά Μέτρα Προστασίας και Ασφάλειας Προσωπικού 
 
Η απαίτηση της § 5 της ΠΠ, σύμφωνα με την οποία κάθε οντότητα που εκτελεί λειτουργίες ΑΠ 
και ΑΕ σχεδιάζει, υλοποιεί και επιβάλλει μια πολιτική ασφάλειας, ικανοποιεί την απαίτηση του 
Εγγράφου Πολιτικής ETSI περί συγγραφής και δημοσίευσης μιας πολιτικής ασφάλειας των 
πληροφοριών.133 Οι εν λόγω πολιτικές ασφάλειας θα περιλαμβάνουν τις κατάλληλες διοικητικές 
και διαχειριστικές διαδικασίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες πιστοποίησης, οι οποίες θα 
ανταποκρίνονται σε αναγνωρισμένα πρότυπα, σύμφωνα με την αναλυτικότερη αναφορά τους 
στην § 5 της ΠΠ και την § 5 των παρουσών Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας.134 Επιπλέον, η 
απαραίτητη υποδομή ασφάλειας για την υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας και τη διαχείριση 
της ασφάλειας θα διατηρείται διαρκώς. Κάθε μεταβολή της πολιτικής ασφάλειας ή της υποδομής 
για την υλοποίηση αυτής, η οποία επηρεάζει το παρεχόμενο επίπεδο ασφάλειας, θα εγκρίνεται 
από υπεύθυνη ομάδα για θέματα ασφάλειας της ΑΠ ή της ΑΕ.135 

 
Το προσωπικό ασφάλειας των ΑΠ και ΑΕ θα είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των 
αντίστοιχων πολιτικών ασφάλειας. Το εν λόγω προσωπικό θα διαχωρίζεται στο πλαίσιο της 
επιχειρησιακής οργάνωσης από το προσωπικό το οποίο εκτελεί κανονικές λειτουργίες. 
Επιπλέον, το προσωπικό ασφάλειας θα είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη σε θέματα ασφάλειας 
της εκτέλεσης: 

 Λειτουργικών διαδικασιών και καθηκόντων, 

 Σχεδιασμού και αποδοχής συστημάτων ασφάλειας, 

 Προστασίας από κακόβουλο λογισμικό, 

 Εργασιών συντήρησης ρουτίνας, 

 Διαχείρισης δικτύων, 

 Ενεργής επίβλεψης των ημερολογίων ελέγχου, των αναλύσεων συμβάντων και των 
επακόλουθων ενεργειών,  

 Χειρισμού και ασφάλειας των μέσων και 

 Ανταλλαγής δεδομένων και λογισμικού.136 
 
Ορισμένες από τις ως άνω λειτουργίες μπορούν να ανατεθούν σε μη εξειδικευμένο προσωπικό 
υπό την επίβλεψη του προσωπικού ασφάλειας σύμφωνα με την εφαρμοστέα πολιτική 
ασφάλειας.137 Ωστόσο, την τελική ευθύνη διασφάλισης της ορθής εφαρμογής των πρακτικών, 
συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών ασφάλειας, επωμίζεται η ανώτερη διοίκηση της ΑΠ ή της 
ΑΕ.138 

 
5.1 Φυσικά Μέτρα Προστασίας 
 
5.1.1 Χώρος Εγκατάστασης και Κατασκευή 
 
Οι απαιτήσεις της § 5.1.1 της ΠΠ σχετικά με τον χώρο εγκατάστασης και την κατασκευή, οι 
οποίες συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις του Οδηγού Προδιαγραφών Ασφάλειας και Ελέγχου και 
του Οδηγού Επιχειρησιακής Ασφάλειας, καλύπτουν τις προδιαγραφές του Εγγράφου Πολιτικής 
ETSI σχετικά με τη φυσική προστασία μέσω σαφώς καθορισμένων περιμέτρων ασφάλειας του 
χώρου παραγωγής των Πιστοποιητικών, την παροχή συσκευών στους Συνδρομητές και τις 
υπηρεσίες διαχείρισης ανάκλησης.139 Οι συγκεκριμένες παράμετροι ως προς τον χώρο 
εγκατάστασης, σε συνδυασμό με τα μέτρα ελέγχου πρόσβασης που προβλέπονται σύμφωνα με 
την § 5.1.2 της ΠΠ, αποτελούν μέτρα ελέγχου τα οποία εφαρμόζονται για την αποφυγή 
απώλειας, καταστροφής, κλοπής ή Έκθεσης σε Κίνδυνο των πληροφοριών, των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας πληροφοριών ή άλλων εγκαταστάσεων, καθώς και για την 

                                                 
133

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.1(f). 
134

 Βλέπε Οδηγία παράρτημα ΙΙ(e), Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.1.  
135

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.1(e).  
136

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.5(k).  
137

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.5(k). 
138

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7..1 (f).  
139

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.4(f). 
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αποφυγή διακοπής της επιχειρησιακής δραστηριότητας.140 Επιπλέον, τα εν λόγω μέτρα ελέγχου 
παρέχουν προστασία έναντι της μη εξουσιοδοτημένης απομάκρυνσης από τις εγκαταστάσεις 
εξοπλισμού, πληροφοριών, μέσων και λογισμικού.141 

 
Η τοποθέτηση των απαραίτητων συστημάτων Υπηρεσιών Πληροφοριών για την υποστήριξη 
των λειτουργιών των ΑΠ / ΑΕ σε σημείο τουλάχιστον Επιπέδου 3, σύμφωνα με την § 5.1.1 της 
ΠΠ, συνάδει προς την απαίτηση τοποθέτησης των μερών του τοπικού δικτύου σε φυσικά 
ασφαλές περιβάλλον.142 

 
5.1.2 Φυσική Πρόσβαση 
 
Τα απαιτούμενα μέτρα ελέγχου φυσικής πρόσβασης σύμφωνα με την § 5.1.2 της ΠΠ 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις ελέγχου πρόσβασης του Εγγράφου Πολιτικής ETSI.143  ΑΠ οι οποίες 
προδημιουργούν κλειδιά με χρήση ΑΔΔΥ, θα παράγουν τα κλειδιά αυτά σε χώρο Επιπέδου 4 
και θα αποθηκεύουν τις συγκεκριμένες κάρτες εξοπλισμού σε χώρο Επιπέδου 5 πριν τη 
διανομή τους. 
 
5.1.3 Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος και Κλιματισμός 
 
Τα μέτρα ελέγχου του περιβάλλοντος που σχετίζονται με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και 
τον κλιματισμό, της πλημμύρες και την πρόληψη και ανίχνευση πυρκαγιών καλύπτουν 
ορισμένες από τις απαιτήσεις του Εγγράφου Πολιτικής ETSI. Επιπλέον, οι Συνδεδεμένες 
Εταιρείες και οι Πελάτες που εκτελούν λειτουργίες ΑΠ και ΑΕ θα διαθέτουν μέτρα ελέγχου του 
περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση τηλεπικοινωνιακών βλαβών, δομικής κατάρρευσης και 
φυσικών καταστροφών. 144 

 
5.1.4 Πλημμύρες 
 
Βλέπε Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας § 5.1.3.  
 
5.1.5 Πρόληψη και Προστασία από την Φωτιά 
 
Βλέπε Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας § 5.1.3.  
 
5.1.6 Αποθήκευση Μέσων 
 
Τα μέτρα ελέγχου χειρισμού των μέσων που προβλέπονται από την § 5.1.6 της ΠΠ ικανοποιούν 
τις απαιτήσεις του Εγγράφου Πολιτικής ETSI ως προς την ασφάλεια των μέσων.145 Οι 
διαδικασίες διαχείρισης μέσων θα προστατεύουν κατά το ευλόγως δυνατόν τα μέσα από την 
τεχνολογική απαρχαίωση και τη φθορά, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία απαιτείται 
η διατήρηση των αρχείων. 
 
5.1.7 Καταστροφή Μη Χρήσιμων Υλικών 
 
Τα μέτρα ελέγχου καταστροφής μη χρήσιμων υλικών που προβλέπονται από την § 5.1.7 της 
ΠΠ, ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Εγγράφου Πολιτικής ETSI ως προς την ασφαλή 
καταστροφή των μέσων.146 

 
 

                                                 
140

 ΒλέπεΈγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.4(b)-(c).Βλέπε επίσης Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.4(g).  
141

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.4(h). 
142

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.6(h). 
143

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.4(a), (d).   
144

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.4 (g).  
145

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.5(c), (f).  
146

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.5(c), (f). 
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5.1.8 Δημιουργία Εφεδρικών Αντιγράφων Ασφαλείας Εκτός του Κύριου Χώρου 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
5.2 Διαδικαστικά Μέτρα Ελέγχου 
 
Η Symantec, οι Συνδεδεμένες Εταιρείες και οι Πελάτες θα αξιολογούν τους επιχειρησιακούς 
κινδύνους και τους κινδύνους ασφάλειας και θα διασφαλίζουν την ασφάλεια και τον ορθό 
χειρισμό των συστημάτων τους, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο σφαλμάτων.147Το προσωπικό 
της Symantec, των Συνδεδεμένων Εταιρειών και των Πελατών θα εκτελεί διοικητικές και 
διαχειριστικές διαδικασίες και διεργασίες σύμφωνα με τις αντίστοιχες πολιτικές ασφάλειας.148 

 
5.2.1 Έμπιστοι Ρόλοι 
 
Οι έμπιστοι ρόλοι θα προσδιορίζονται σαφώς στις πολιτικές ασφάλειας της Symantec, των 
Συνδεδεμένων Εταιρειών και των Πελατών.149 Η ΑΠ θα απασχολεί ικανό αριθμό αξιόπιστου 
προσωπικού, το οποίο θα κατέχει τις εξειδικευμένες γνώσεις, την εμπειρία και τα προσόντα που 
απαιτούνται για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών και την τέλεση των συγκεκριμένων 
εργασιακών καθηκόντων. Τα καθήκοντα του προσωπικού που προσλαμβάνεται από τις ΑΠ/ ΑΕ 
ως Έμπιστα Πρόσωπα για την κάλυψη Έμπιστων Θέσεων θα είναι σαφώς προσδιορισμένα 
(συμπεριλαμβανομένων, όπου αυτό είναι δυνατόν, των πιθανών απαιτήσεων ως προς τα 
προσόντα και την εμπειρία) και το ως άνω προσωπικό θα διορίζεται επίσημα σύμφωνα με τις 
πρακτικές ασφάλειας προσωπικού που είναι εγκεκριμένες από την ανώτερη διοίκηση στον 
τομέα της ασφάλειας.  150 
 
Οι Έμπιστες Θέσεις θα περιλαμβάνουν: 

 Το προσωπικό ασφάλειας που χειρίζεται την εφαρμογή των πρακτικών ασφάλειας, 

 Τους διαχειριστές που εγκρίνουν τις Αιτήσεις για Πιστοποιητικό ή την ανάκληση 
Πιστοποιητικών, 

 Τους διαχειριστές συστήματος που εγκαθιστούν, ρυθμίζουν και συντηρούν τα Αξιόπιστα 
Συστήματα μιας ΑΠ ή ΑΕ για τη διαχείριση εγγραφών, έκδοσης Πιστοποιητικών, 
παροχής ΑΔΔΥ και ανάκλησης, 

 Τους χειριστές του συστήματος που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία των Αξιόπιστων 
Συστημάτων μιας ΑΠ ή ΑΕ σε καθημερινή βάση και που είναι εξουσιοδοτημένοι για τη 
δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων συστήματος και την ανάκτησή τους και  

 Τους ελεγκτές του συστήματος που είναι εξουσιοδοτημένοι να παρακολουθούν και να 
συντηρούν τα έγγραφα και τα αρχεία καταγραφής των αξιόπιστων συστημάτων ΑΠ ή 
ΑΕ. 151  

 
Η Symantec, οι Συνδεδεμένες Εταιρείες και οι Πελάτες θα θεμελιώνουν και θα εφαρμόζουν 
διαδικασίες για όλες τις Έμπιστες θέσεις και τους διοικητικούς ρόλους οι οποίοι επηρεάζουν την 
παροχή των υπηρεσιών τους.152 
 
5.2.2 Αριθμός Προσώπων που Απαιτούνται Ανά Τομέα Εργασίας 
 
Οι ρόλοι και τα καθήκοντα ασφαλείας, όπως προσδιορίζονται στις πολιτικές ασφαλείας της 
Symantec, των Συνδεδεμένων Εταιρειών και των Πελατών, θα καταγράφονται στην περιγραφή 
των θέσεων εργασίας.153 Οι εν λόγω περιγραφές θέσεων εργασίας υποστηρίζουν την απαίτηση 
διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων βάσει των καθηκόντων της κάθε θέσης εργασίας που 

                                                 
147

 Βλέπε Οδηγία παράρτημα ΙΙ(e), Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.5.  
148

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.3(e).  
149

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.3(c).   
150

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.3(i).   
151

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.3(h).  
152

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.5(e).  
153

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.3(c).  
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προβλέπεται σύμφωνα με την § 5.2.2 της ΠΠ. Ο καθορισμός των περιγραφών αυτών 
αποσκοπεί επίσης στην υλοποίηση της έννοιας "ελαχιστοποίησης των προνομίων", δηλαδή της 
διασφάλισης ότι το προσωπικό θα διαθέτει τον χαμηλότερο βαθμό προνομίων που απαιτείται 
για την εκτέλεση των καθηκόντων του.154 

 
5.2.3 Ταυτοποίηση για Κάθε Ρόλο και Εξουσιοδότηση 
 
Η απαίτηση περί αναγνώρισης και ταυτοποίησης στοιχείων που προβλέπεται σύμφωνα με την § 
5.2.3 της ΠΠ, ικανοποιεί την αντίστοιχη απαίτηση του Εγγράφου Πολιτικής ETSI.155 

 
5.3 Μέτρα Ελέγχου Προσωπικού 
 
Η Symantec, οι Συνδεδεμένες Εταιρείες και οι Πελάτες θα διασφαλίζουν ότι το προσωπικό τους 
και οι πρακτικές προσλήψεων που ακολουθούν αυξάνουν και υποστηρίζουν την αξιοπιστία των 
υπηρεσιών τους.156 Η Symantec, οι Συνδεδεμένες Εταιρείες και οι Πελάτες θα απασχολούν τον 
επαρκή αριθμό προσωπικού που απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών τους ως προς το 
είδος, το εύρος και τον όγκο των εκτελούμενων εργασιών.157 

 
Το προσωπικό της Symantec, των Συνδεδεμένων Εταιρειών και των Πελατών που κατέχει 
Έμπιστες Θέσεις, τα ανώτερα στελέχη και τα ανώτερα μέλη του προσωπικού δεν θα έχουν 
αντικρουόμενα συμφέροντα, όπως εμπορικές, οικονομικές ή άλλες πιέσεις οι οποίες 
ενδεχομένως να επηρεάζουν την αμεροληψία τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή 
να επιδρούν αρνητικά στην αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχουν.158 Το τμήμα στο οποίο 
προσλαμβάνονται οι Διαχειριστές ή άλλοι υπάλληλοι επιφορτισμένοι με καθήκοντα παραγωγής 
και ανάκλησης Πιστοποιητικών εντός της Symantec των Συνδεδεμένων Εταιρειών και των 
Πελατών, θα είναι ανεξάρτητο από τα λοιπά τμήματα ως προς τις αποφάσεις των εν λόγω 
Διαχειριστών ή άλλων υπαλλήλων που εμπλέκονται στις υπηρεσίες εγκατάστασης, παροχών, 
ανάκλησης και συντήρησης.159 Τα τμήματα της Symantec, των Συνδεδεμένων Εταιρειών και των 
Πελατών που ασχολούνται με την παραγωγή Πιστοποιητικών και τη διαχείριση ανακλήσεων θα 
διαθέτουν καταγεγραμμένη δομή για τη διαφύλαξη της αμεροληψίας των λειτουργιών τους.160 

 
Η Symantec, οι Συνδεδεμένες Εταιρείες και οι Πελάτες θα αναπτύσσουν και θα χρησιμοποιούν 
στο πλαίσιο των πρακτικών πρόσληψης προσωπικού περιγραφές θέσεων εργασίας 
αναπτυγμένες κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να υποστηρίζουν τον διαχωρισμό των καθηκόντων, την 
έννοια ελαχιστοποίησης των προνομίων, τον καθορισμό της κρισιμότητας των θέσεων βάσει 
των καθηκόντων και των επιπέδων πρόσβασης, τη διερεύνηση του παρελθόντος, καθώς και την 
κατάρτιση και ενημέρωση του προσωπικού. Όπου απαιτείται, οι εν λόγω περιγραφές θέσεων θα 
περιλαμβάνουν διαφοροποίηση μεταξύ των γενικών καθηκόντων και των ειδικών καθηκόντων 
σε σχέση με τη λειτουργία των ΑΠ / ΑΕ, καθώς και τις εκάστοτε απαιτήσεις ως προς τις 
ικανότητες και την εμπειρία.161   

 
Στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι εύλογα εφικτό, οι προσλήψεις του διοικητικού προσωπικού θα 
πραγματοποιούνται με κριτήριο την εμπειρία ή την κατάρτιση στον τομέα της τεχνολογίας 
ηλεκτρονικών υπογραφών και την εξοικείωση με διαδικασίες ασφάλειας, όσον αφορά το 
προσωπικό τα καθήκοντα του οποίου αφορούν τον τομέα της ασφάλειας και την επαρκή 
εμπειρία στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριών και της εκτίμησης κινδύνου για την εκτέλεση 
διοικητικών καθηκόντων. Διοικητικό προσωπικό το οποίο δεν κατέχει την ως άνω εμπειρία ή 

                                                 
154

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.3(d).  
155

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.6(e). 
156

 Βλέπε Οδηγία παράρτημα ΙΙ(e), Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.3.  
157

 ΒλέπεΈγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.3(a).  
158

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI §§ 7.4.3(g), 7.5(h). 
159

 ΒλέπεΈγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.5(h).  
160

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.5(i).  
161

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.3(d).  
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κατάρτιση, θα εκπαιδεύεται από την ΑΠ στον βαθμό που κρίνεται απαραίτητο για την εκτέλεση 
των διοικητικών καθηκόντων του.  
 
5.3.1 Απαιτήσεις Παρελθόντος, Ελέγχου Τυπικών Προσόντων και Εμπειρίας 
 
Οι απαιτήσεις περί ελέγχου του παρελθόντος, προσόντων και εμπειρίας που προβλέπονται από 

την § 5.3.1 της ΠΠ ικανοποιούν τις αντίστοιχες απαιτήσεις του Εγγράφου Πολιτικής ETSI.
162

 

Επιπρόσθετα, το διοικητικό προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται από τη Symantec, τις 
Συνδεδεμένες Εταιρείες και τους Πελάτες θα είναι εξειδικευμένο ή θα λαμβάνει εκπαίδευση 
μέσω πρακτικής εξάσκησης στην τεχνολογία Ηλεκτρονικών Υπογραφών και εξοικειωμένο με τις 
διαδικασίες ασφάλειας, όσον αφορά το προσωπικό τα καθήκοντα του οποίου άπτονται θεμάτων 

ασφάλειας.
163 

 
5.3.2 Διαδικασίες Ελέγχου του Παρελθόντος 
 
Σύμφωνα με τους περιορισμούς που επιβάλλονται από την τοπική νομοθεσία, οι απαιτούμενες 
διαδικασίες ελέγχου του παρελθόντος σύμφωνα με την § 5.3.2 της ΠΠ θα αποκαλύπτουν τυχόν 
καταδίκες για ποινικά αδικήματα. Η Symantec, οι Συνδεδεμένες Εταιρείες και οι Πελάτες δεν θα 
αναθέτουν Έμπιστες Θέσεις σε άτομα τα οποία γνωρίζουν ότι έχουν καταδικαστεί για σοβαρό 
αδίκημα ή άλλο παράπτωμα που επηρεάζει την καταλληλότητά τους για τη θέση για την οποία 
είναι υποψήφια. Κανένα άτομο δεν θα έχει πρόσβαση στα καθήκοντα ή τα προνόμια που 
παρέχονται στους κατέχοντες Αξιόπιστες Θέσεις προτού ολοκληρωθεί ο έλεγχος του 

παρελθόντος του. 
164 Εάν η τοπική νομοθεσία εμποδίζει τη συγκέντρωση πληροφοριών από τη 

Symantec, τις Συνδεδεμένες Εταιρείες και τους Πελάτες σχετικά με καταδίκες για ποινικά 
αδικήματα, τότε δικαιούνται (εφόσον η ισχύουσα νομοθεσία το επιτρέπει) να ζητήσουν από τους 
υποψήφιους για Αξιόπιστες Θέσεις ή διοικητικούς ρόλους να παράσχουν τις ως άνω 
πληροφορίες. Ενδεχόμενη άρνηση των υποψηφίων να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές θα 
αποτελεί αιτία ακύρωσης προσφορών εργασίας ή λύσης της συνεργασίας, όσον αφορά το 
προσωπικό που έχει ήδη προσληφθεί και υποβάλλεται σε περιοδικό έλεγχο παρελθόντος μετά 

την πρόσληψη.
165 

 
5.3.3 Απαιτήσεις Εκπαίδευσης 
Η απαίτηση της § 5.3.3 της ΠΠ περί εκπαίδευσης μέσω πρακτικής εξάσκησης διευκολύνει την 
ικανοποίηση των απαιτήσεων περί γνώσεων, εμπειρίας και προσόντων του προσωπικού 

σύμφωνα με το Έγγραφο Πολιτικής ETSI.
166 

 
5.3.4 Συχνότητα και Απαιτήσεις Επανεκπαίδευσης 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
5.3.5  Συχνότητα και Σειρά για Διαδοχή Θέσεων 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
5.3.6 Κυρώσεις για Μη Αποδεκτές Ενέργειες 
 
Προσωπικό το οποίο καταστρατηγεί τις πολιτικές ή τις διαδικασίες μιας ΑΠ θα υφίσταται τις 
αντίστοιχες πειθαρχικές κυρώσεις. 
 
 

                                                 
162

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.3(a).  
163

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.3(f).  
164

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.3(j).   
165

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.3(i), σημείωση 4.  
166

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.3(a).  
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5.3.7 Προϋποθέσεις Συμβεβλημένου Προσωπικού 
 
Η Symantec, οι Συνδεδεμένες Εταιρείες και οι Πελάτες δύνανται να χρησιμοποιούν 
ανεξάρτητους εργολήπτες για την κάλυψη των Αξιόπιστων Θέσεων, σύμφωνα με την § 5.3.7 της 
ΠΠ. Ωστόσο, και οι εν λόγω ανεξάρτητοι εργολήπτες θα παραμένουν υποχρεωμένοι να 
συμμορφώνονται στις διαδικασίες που καταγράφονται στις παρούσες Πολιτικές Ευρωπαϊκής 

Οδηγίας.
167 

 
5.3.8 Έντυπα που Διατίθενται στο Προσωπικό 
 
Τα έντυπα τα οποία η Symantec, οι Συνδεδεμένες Εταιρείες ή ένας Πελάτης παρέχει στο 
προσωπικό του σύμφωνα με την § 5.3.8 της ΠΠ, θα περιλαμβάνουν την εκάστοτε πολιτική 

ασφάλειας των πληροφοριών.
168 

 
 
6. Μέτρα Ασφαλείας των Υπολογιστών 
 
Η Symantec, οι Συνδεδεμένες Εταιρείες και οι Πελάτες θα χρησιμοποιούν Αξιόπιστα Συστήματα 
και προϊόντα τα οποία διαθέτουν προστασία έναντι τροποποιήσεων και θα διασφαλίζουν με 

τεχνικά και κρυπτογραφικά μέσα την ασφάλεια των διεργασιών τις οποίες υποστηρίζουν.
169

 

Κατά το ευλόγως δυνατόν, τα μέτρα ασφάλειας που παρατίθενται στη συνέχεια αποτελούν 
τμήμα των απαιτήσεων ελέγχου σύμφωνα με την Παράγραφο 2.7. 
 
6.1 Παραγωγή και Εγκατάσταση Ζεύγους Κλειδιών 
 
6.1.1 Παραγωγή Ζεύγους Κλειδιών (DL1-2) 
 
Τα Κέντρα Επεξεργασίας θα παράγουν κλειδιά ΑΠ σε χώρο Επιπέδου 4 και άνω, σύμφωνα με 
την § 5.1.1 της ΠΠ, ενώ η παραγωγή θα πραγματοποιείται από Έμπιστα Πρόσωπα, σύμφωνα 
με την απαίτηση επιβολής ελέγχου από πολλαπλά πρόσωπα της § 6.2.2 της ΠΠ. Το 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την παραγωγή κλειδιών ΑΠ θα περιορίζεται στα απαιτούμενα 

άτομα, σύμφωνα με τις πολιτικές ασφάλειας και παραγωγής κλειδιών.
170 Τα Κέντρα 

Επεξεργασίας θα παράγουν κλειδιά ΑΠ σε εξοπλισμό που πληροί τις προδιαγραφές της § 6.2.1 

των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας.
171

 Οι Συνδεδεμένες Εταιρείες που απαιτούν αξιολόγηση 

εξοπλισμού σύμφωνα με τα Common Criteria χρησιμοποιούν εξοπλισμό με διαβάθμιση EAL 4+. 
Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από τη Symantec πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου 
FIPS 140 Επιπέδου 3. 
 
Όσον αφορά τα Πιστοποιητικά DL2, εάν τα κλειδιά του Υποκειμένου παράγονται υπό τον έλεγχο 
του Συνδρομητή ή του υποκειμένου, θα παράγονται εντός της ΑΔΔΥ που θα χρησιμοποιείται για 
τις υπογραφές. 172 

 
Ως προς τα Κέντρα Επεξεργασίας που προδημιουργούν κλειδιά Συνδρομητών τελικών χρηστών 
σε κάρτες εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των ΑΔΔΥ ή τους Πελάτες Client Managed PKI 
που χρησιμοποιούν Λογισμικό Managed PKI Key Manager για την παραγωγή κλειδιών εκ 
μέρους Συνδρομητών τελικών χρηστών, το Κέντρο Επεξεργασίας ή ο Πελάτης Client Managed 
PKI θα διασφαλίζει ότι τα εν λόγω κλειδιά δημιουργήθηκαν με ασφάλεια και ότι εξασφαλίζεται η 
προστασία των πληροφοριών του ιδιωτικού κλειδιού του Υποκειμένου.173 Ένας τρόπος κάλυψης 

                                                 
167

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 6,1.  
168

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.1(c).  
169

 Βλέπε Οδηγία παράρτημα ΙΙ(f), (l), Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.7.  
170

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.2.1(a).   
171

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.2.1(b).  
172

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 6.2 (f). 
173 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.2.9. Βλέπε επίσηςΟδηγία παράρτημα ΙΙ(f), (g), (j). 
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της συγκεκριμένης απαίτησης είναι μέσω της χρήσης κατάλληλου προφίλ προστασίας, 
καθορισμένου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15408 ή αντίστοιχο αυτού.174 

 
Η χρήση αλγορίθμων για τα κλειδιά υπογραφής ΑΠ και κλειδιών υπογραφής Συνδρομητών 
τελικών χρηστών θα πρέπει να ικανοποιεί τις προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα 
Έγγραφα Πολιτικής ETSI που αναγνωρίζουν το πρότυπο ETSI TS 102 176-1, ως το βασικό για 
τη χρήση αλγορίθμων "που έχουν αναγνωριστεί ως κατάλληλοι για σκοπούς αναγνωρισμένων 
ηλεκτρονικών υπογραφών".175  
 
6.1.2 Παράδοση Ιδιωτικού Κλειδιού σε Οντότητα 
 
6.1.2.1 Παράδοση Ιδιωτικού Κλειδιού σε Οντότητα - DL1 
 
Η παρούσα παράγραφος αναφέρεται στη χρήση του Λογισμικού Managed PKI Key Manager 
από Πελάτες Client Managed PKI, σε συνδυασμό με Αξιόπιστα Συστήματα, για την παράδοση 
ιδιωτικών κλειδιών σε Συνδρομητές ή στην περίπτωση προδημιουργίας ιδιωτικών κλειδιών σε 
συσκευές εξοπλισμού χωρίς να καλύπτονται οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ΑΔΔΥ, 
καθιστώντας έτσι τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά τα οποία πιστοποιούν τα δημόσια κλειδιά 
που αντιστοιχούν στα εν λόγω ιδιωτικά κλειδιά να στερούνται των απαιτούμενων 
προϋποθέσεων προκειμένου να αναγνωριστούν ως Πιστοποιητικά DL2. Οι απαιτήσεις της § 
6.1.2 της ΠΠ σχετικά με την προστασία των ως άνω ιδιωτικών κλειδιών ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις του Εγγράφου Πολιτικής ETSI ως προς την παραγωγή κλειδιών Συνδρομητών από 

ΑΠ.
176

 Το ιδιωτικό κλειδί του υποκειμένου θα παραδίδεται στο υποκείμενο (μέσω του 

Συνδρομητή, εφόσον απαιτείται) κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην εκτίθεται σε κίνδυνο η 
μυστικότητα και η ακεραιότητά του κλειδιού. Μετά την παράδοσή του στο υποκείμενο, το 
ιδιωτικό κλειδί μπορεί να παραμείνει στον απόλυτο έλεγχο του υποκειμένου. 
 
6.1.2.2 Παράδοση Ιδιωτικού Κλειδιού και ΑΔΔΥ σε Οντότητα - DL2 
 
Η παρούσα παράγραφος αναφέρεται στην προδημιουργία ιδιωτικών κλειδιών σε ΑΔΔΥ σε 
σχέση με τα Πιστοποιητικά DL2. Οι απαιτήσεις της § 6.1.2 της ΠΠ σχετικά με την προστασία 
των ως άνω ιδιωτικών κλειδιών ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Εγγράφου Πολιτικής ETSI ως 
προς την παραγωγή κλειδιών Συνδρομητών από ΑΠ.177 

 
Ωστόσο, ανεξάρτητα από το εάν ο Συνδρομητής ή η ΑΠ παράγει τα κλειδιά σε ΑΔΔΥ:  

 Η προετοιμασία ΑΔΔΥ θα ελέγχεται με ασφάλεια από την ΑΠ, 

 Οι ΑΔΔΥ θα αποθηκεύονται και θα διανέμονται με ασφάλεια, 

 Η απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση των ΑΔΔΥ θα ελέγχεται με ασφάλεια και 

 Εφόσον υφίστανται δεδομένα ενεργοποίησης που σχετίζονται με την ΑΔΔΥ (π.χ. 
Προσωπικός Κωδικός PIN), τα δεδομένα ενεργοποίησης θα προετοιμάζονται με 
ασφάλεια και θα διανέμονται ξεχωριστά από την ΑΔΔΥ, για παράδειγμα σε διαφορετικό 
χρόνο ή με διαφορετική διαδρομή.178 

 
Όταν παραδίδεται από τον Συνδρομητή, η ΑΔΔΥ του υποκειμένου θα παραδίδεται στο 
υποκείμενο κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην εκτίθεται σε κίνδυνο η μυστικότητα και η 
ακεραιότητα του κλειδιού. Μετά την παράδοσή του στο υποκείμενο, το ιδιωτικό κλειδί μπορεί να 
παραμείνει στον απόλυτο έλεγχο του υποκειμένου.  
 
6.1.3 Παράδοση Δημόσιου Κλειδιού στον Εκδότη του Πιστοποιητικού (DL1-2) 
 
Δεν προβλέπεται. 

                                                 
174 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.2.9, σημείωση 3.  
175

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI §§ 6.2(d), 7.2.1(c)-(d), 7.2.8(a)-(b). Βλέπε επίσης Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 
7.2.1. Βλέπε εν γένει Οδηγία παράρτημα ΙΙ(f). 
176

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.2.8(c)-(d). 
177

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.2.8(c)-(d). 
178 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.2.9 & σημείωση 2.  
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6.1.4 Παράδοση Δημόσιου Κλειδιού ΑΠ σε Χρήστες (DL1-2) 
 
Οι προδιαγραφές παράδοσης δημοσίου κλειδιού ΑΠ σύμφωνα με την § 6.1.4 της ΠΠ 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Εγγράφου Πολιτικής ETSI.179 

 
6.1.5 Μέγεθος Κλειδιού (DL1-2) 
 
 
Το μήκος των κλειδιών θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται από την 
Πολιτική ETSI η οποία αναγνωρίζει το πρότυπο  ETSI TS 102 176-1, ως το βασικό για τον 
προσδιορισμό του μήκους κλειδιών "που έχει αναγνωριστεί ως κατάλληλο για σκοπούς 

αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών υπογραφών".
180

 
 
6.1.6 Παραγωγή Παραμέτρων Δημόσιου Κλειδιού (DL1-2) 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
6.1.7 Έλεγχος Ποιότητας Παραμέτρου (DL1-2) 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
6.1.8 Παραγωγή   Κλειδιών   σε   Εξοπλισμό / Λογισμικό (DL1-2) 
 
Τα ζεύγη κλειδιών ΑΠ θα παράγονται σε εξοπλισμό που πληροί τις προδιαγραφές της § 6.2.1 

των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας.
181

 Τα Υποκείμενα Πιστοποιητικών DL2 που παράγουν τα 

δικά τους κλειδιά, θα χρησιμοποιούν για την παραγωγή αυτή τη συσκευή ΑΔΔΥ που 

χρησιμοποιείται για τις υπογραφές.
182

 Εναλλακτικά, τα κλειδιά του Υποκειμένου μπορούν να 

παραχθούν σε λογισμικό, ωστόσο οι ΑΠ που παράγουν κλειδιά για λογαριασμό Συνδρομητών 
Πιστοποιητικών DL2 σε λογισμικό υποχρεούνται να τοποθετήσουν στη συσκευή ΑΔΔΥ του 
Συνδρομητή, η οποία θα διανεμηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες ελέγχου που προβλέπονται 
στην 6.1.2.2 των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας. 
 
 
6.1.9 Σκοποί της Χρήσης Κλειδιού Πιστοποιητικού (για Πεδίο Χρήσης Κλειδιού X.509 
 v3) (DL1-2) 
 
Το περιεχόμενο της επέκτασης χρήσης κλειδιού στα Πιστοποιητικά DL1 και DL2 θα υπόκειται 
στην ερμηνεία και την εφαρμογή της Οδηγίας από την ισχύουσα νομοθεσία των Κρατών Μελών 
της ΕΕ. 
 
6.2 Προστασία Ιδιωτικού Κλειδιού 
 
Οι προδιαγραφές προστασίας ιδιωτικού κλειδιού σύμφωνα με την § 6.2 της ΠΠ ικανοποιούν τις 
γενικές απαιτήσεις του Εγγράφου Πολιτικής ETSI περί εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας.183Τα 
Κέντρα Επεξεργασίας θα προστατεύουν τα κλειδιά ΑΠ σε εξοπλισμό που πληροί τις 
προδιαγραφές της § 6.2.1 των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας.184 Τα Κέντρα Επεξεργασίας θα 
διασφαλίζουν ότι τα κλειδιά υπογραφής ΑΠ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την υπογραφή 
Πιστοποιητικών και/ ή την υπογραφή πληροφοριών κατάστασης ανάκλησης σε ασφαλείς 
εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την § 5.1.1 της ΠΠ και για κανέναν άλλο σκοπό..185 

                                                 
179 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.2.3.Βλέπε επίσης Οδηγία παράρτημα ΙΙ(g), (1).  
180 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI §§ 6.2(d), 7.2.1(d), 7.2.8(b). 
181 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.2.1(b). 
182 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 6.2 (f). 
183

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI §§ 6.2(c), 7.2.2. Βλέπε επίσης Οδηγία παράρτημα ΙΙ(f), (g). 
184

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.2.2(a).  
185

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.2.5.  
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Εφόσον οι Πελάτες Client Managed PKI χρησιμοποιούν το Λογισμικό Managed PKI Key 
Manager, σε συνδυασμό με Αξιόπιστα Συστήματα, για την παράδοση ιδιωτικών κλειδιών σε 
Υποκείμενα κατά τρόπο τέτοιο ώστε να μην εκτίθεται σε κίνδυνο η μυστικότητα και η 
ακεραιότητά του κλειδιού και μετά την παράδοσή του στο υποκείμενο, το ιδιωτικό κλειδί μπορεί 
να παραμείνει στον απόλυτο έλεγχο του υποκειμένου. Στην περίπτωση προδημιουργίας 
ιδιωτικών κλειδιών σε συσκευές εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των ΑΔΔΥ, τα μέτρα 
προστασίας των ιδιωτικών κλειδιών θα συμμορφώνονται στην § 6.1.2 της Πολιτικών 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας.186 
 

 
6.2.1 Πρότυπα για τις Κρυπτογραφικές Μονάδες (DL1-2) 
 
Τα Κέντρα Επεξεργασίας διενεργούν όλες τις κρυπτογραφικές λειτουργίες ΑΠ για τα ιδιωτικά 
τους κλειδιά, καθώς και για τα ιδιωτικά κλειδιά των Κέντρων Υπηρεσιών Πελατών, των Πελατών 
Client Managed PKI και των Πελατών ASB στους Υποτομείς τους, χρησιμοποιώντας 
κρυπτογραφικές μονάδες που είτε: 

 ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του προτύπου FIPS 140-1 Επίπεδο 3 ή 
χρησιμοποιούν μέτρα ελέγχου τα οποία, στο σύνολό τους, παρέχουν το απαιτούμενο 
επίπεδο ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο FIPS 140-1 Επίπεδο 3, ή 

 εντάσσονται σε ένα Αξιόπιστο Σύστημα με διαπίστευση EAL 4 ή ανώτερη σύμφωνα με 
το ISO 15408 ή με ισοδύναμα κριτήρια ασφαλείας, τα οποία παρέχουν διασφάλιση 
σύμφωνα με ένα στόχο ασφάλειας ή ένα προφίλ προστασίας που ανταποκρίνεται στο 
Έγγραφο Πολιτικής ETSI, βασίζονται σε ανάλυση κινδύνου και λαμβάνουν υπόψη 
φυσικά και άλλα μη τεχνικά μέτρα ασφαλείας.187 

 
 
6.2.2  Έλεγχος του Ιδιωτικού Κλειδιού από Πολλαπλά Πρόσωπα (n από m) (DL1-2) 
 
Ο απαιτούμενος έλεγχος από πολλαπλά πρόσωπα σύμφωνα με την § 6.2.2 της ΠΠ ικανοποιεί 
τις απαιτήσεις διπλού ελέγχου του Εγγράφου Πολιτικής ETSI.188 Η εγκατάσταση, η 
ενεργοποίηση, η δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων και η ανάκτηση των κλειδιών υπογραφής 
ΑΠ σε κρυπτογραφικό εξοπλισμό θα απαιτεί τον παράλληλο έλεγχο τουλάχιστον δύο έμπιστων 
υπαλλήλων.  
 
 
6.2.3 Παρακαταθήκη Ιδιωτικού Κλειδιού (DL1-2) 
 
Τα ιδιωτικά κλειδιά των ΑΠ και τα ιδιωτικά κλειδιά υπογραφής Υποκειμένων δεν θα 
παρακατατίθενται.189 

 

6.2.4 Παραγωγή Εφεδρικού Αντιγράφου Ιδιωτικού Κλειδιού (DL1-2) 
 
Η διαδικασία δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων των ιδιωτικών κλειδιών ΑΠ, σύμφωνα με τα 
φυσικά μέτρα προστασίας που προβλέπονται από την § 6.2.4 της ΠΠ και τον απαιτούμενο 
έλεγχο από πολλαπλά πρόσωπα σύμφωνα με την § 6.2.2 των ΠΠ, ικανοποιεί τις απαιτήσεις του 
Εγγράφου Πολιτικής ETSI περί εφεδρικών αντιγράφων, αποθήκευσης και ανάκτησης ιδιωτικού 
κλειδιού. Ο αριθμός των υπαλλήλων που δημιουργούν εφεδρικά αντίγραφα, αποθηκεύουν και 
ανακτούν τα κλειδιά ΑΠ θα περιορίζεται στους απαραίτητους για την εκτέλεση των εργασιών, 
σύμφωνα με τις πολιτικές ασφάλειας και παραγωγής κλειδιών. 190 

 

                                                 
186

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.2.8(c)-(d). 
187

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI §§ 7.2.l(b), 7.2.2(a).   
188

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI §§ 7.2.1 (a), 7.2.2(c), 7.2.7(c).  
189

 Βλέπε Οδηγία παράρτημα ΙΙ(j), Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.2.4.  
190

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.2.2(c)-(d). 
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Τα εφεδρικά αντίγραφα των ιδιωτικών κλειδιών Συνδρομητών τελικών χρηστών που 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία Managed PKI Key Manager διέπονται από τα προβλεπόμενα 
στην § 6.2.3 των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας.  
 
6.2.5 Αρχειοθέτηση Ιδιωτικού Κλειδιού (DL1-2) 
 
Τα ιδιωτικά κλειδιά των ΑΠ δεν θα αρχειοθετούνται. 
 
6.2.6 Καταχώρηση Ιδιωτικού Κλειδιού σε Κρυπτογραφική Μονάδα (DL1-2) 
 
Η κρυπτογράφηση των ιδιωτικών κλειδιών ΑΠ κατά τη μεταφορά τους από μια κρυπτογραφική 
μονάδα σε μια άλλη, στο πλαίσιο της διαδικασίας δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων σύμφωνα 
με την § 6.2.6 της ΠΠ και ο περιορισμός της έκθεσης των ιδιωτικών κλειδιών ΑΠ εκτός της 
κρυπτογραφικής μονάδας κατά την τέλεση των ως άνω διαδικασιών δημιουργίας εφεδρικών 
αντιγράφων, ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Εγγράφου Πολιτικής ETSI σχετικά με την πρόληψη 
Έκθεσης σε Κίνδυνο των ιδιωτικών κλειδιών ΑΠ εκτός των κρυπτογραφικών μονάδων.191 

 
6.2.7 Μέθοδος Καταστροφής Ιδιωτικού Κλειδιού 
 
6.2.7.1 Πιστοποιητικά DL1  
 
Τα Υποκείμενα Πιστοποιητικών DL1 δεν απαιτείται να κάνουν χρήση ΑΔΔΥ για να 
χρησιμοποιήσουν και να ενεργοποιήσουν τα ιδιωτικά τους κλειδιά, σύμφωνα με την § 6.2.7.1 
της  ΠΠ. 
 
 
6.2.7.2 Πιστοποιητικά DL2  
 
Επιπρόσθετα στις απαιτήσεις της § 6.2.7.1 της ΠΠ, τα Υποκείμενα Πιστοποιητικών DL2 θα 
πρέπει να κάνουν χρήση ΑΔΔΥ για να χρησιμοποιήσουν και να ενεργοποιήσουν τα ιδιωτικά 
τους κλειδιά.192 
 
 
6.2.8 Μέθοδος Απενεργοποίησης Ιδιωτικού Κλειδιού (DL1-2) 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
 
6.2.9 Μέθοδος Απενεργοποίησης Ιδιωτικού Κλειδιού (DL1-2) 
 
Οι προδιαγραφές σχετικά με την καταστροφή ιδιωτικών κλειδιών ΑΠ σύμφωνα με την § 6.2.9 
της ΠΠ ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Εγγράφου Πολιτικής ETSI σχετικά με την καταστροφή ή 
την ασφαλή αρχειοθέτηση των ιδιωτικών κλειδιών ΑΠ.193 

 
 
6.3 Άλλα Θέματα Διαχείρισης του Ζεύγους Κλειδιών (DL1-2) 
 
6.3.1 Αρχειοθέτηση Δημόσιου Κλειδιού 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
 
 
 

                                                 
191

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.2.2(b), (e). 
192

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 6.2(e)-(f).  
193

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.2.6(a).  
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6.3.2 Περίοδος Χρήσης των Δημόσιων και Ιδιωτικών Κλειδιών 
 
Η απαίτηση της § 6.3.2 της ΠΠ σύμφωνα με την οποία οι ΑΠ οφείλουν, κατά τη λήξη της 
περιόδου χρήσης των ζευγών κλειδιών τους, να παύουν να χρησιμοποιούν το εν λόγω ζεύγος 
κλειδιών, ικανοποιεί την αντίστοιχη απαίτηση του Εγγράφου Πολιτικής ETSI.194 

 
6.4 Δεδομένα Ενεργοποίησης (DL1-2)  
 
6.4.1 Παραγωγή και Εγκατάσταση Δεδομένων Ενεργοποίησης 
 
Η χρήση και τα μέτρα ελέγχου των δεδομένων ενεργοποίησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην § 6.2.7.1 της ΠΠ, αποτελούν τμήματα της διαδικασίας μέσω της οποίας τα Υποκείμενα 

προβαίνουν σε ενέργειες για την αποφυγή αυθαίρετης χρήση των ιδιωτικών κλειδιών τους.
195

 

Βλέπε επίσης την § 6.1.2.2 των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας (μέτρα ελέγχου παράδοσης 
δεδομένων ενεργοποίησης χρησιμοποιούμενων με ΑΔΔΥ). 
 
6.4.2 Προστασία Δεδομένων Ενεργοποίησης 
 
Βλέπε Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας § 6.4.1.  
 
6.4.3 Άλλα Θέματα για την Ενεργοποίηση Δεδομένων 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
6.5 Μέτρα Ασφαλείας των Υπολογιστών (DL1-2)  
 
6.5.1 Τεχνικές Προδιαγραφές Ασφάλειας Υπολογιστών 
 
Η απαίτηση της § 6.5 της ΠΠ, σύμφωνα με την οποία οι λειτουργίες των ΑΠ και των ΑΕ 
εκτελούνται σε Αξιόπιστα Συστήματα σύμφωνα με τις επιταγές του Οδηγού Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Ελέγχου (στην περίπτωση της Symantec και των Συνδεδεμένων Εταιρειών) ή 
του Οδηγού Επιχειρησιακής Ασφάλειας (στην περίπτωση των Πελατών Managed PKI), 
συμπεριλαμβάνει συνεκδοχικά την ειδικότερη ανάγκη προστασίας της ακεραιότητας των 
συστημάτων και των πληροφοριών ΑΠ και ΑΕ έναντι ιών και κακόβουλου ή μη 
εξουσιοδοτημένου λογισμικού.196 

 
Σύμφωνα με την § 6.5.1 της ΠΠ, τα Κέντρα Επεξεργασίας, τα Κέντρα Υπηρεσιών και οι Πελάτες 
Managed PKI απαιτείται να 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 δικτύου, οι οποίες θα 
μπορούσαν να προσπελάσουν τα συστήματα παραγωγής. Η ως άνω απαίτηση ικανοποιεί εν 
μέρει την απαίτηση του Εγγράφου Πολιτικής ETSI σχετικά με την προστασία των τομέων του 

εσωτερικού δικτύου των ΑΠ από τομείς εξωτερικών δικτύων προσβάσιμους από τρίτα μέρη.
197

 

Ωστόσο, η ως άνω απαίτηση θα ισχύει επίσης και για όλους τους Πελάτες που εγκρίνουν 
Αιτήσεις για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά. Επιπρόσθετα, τα συστήματα προστασίας (firewalls) 
θα ρυθμίζονται κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να αποτρέπουν τη χρήση πρωτοκόλλων και 
προσβάσεων που δεν απαιτούνται για τη λειτουργία των ΑΠ / ΑΕ.198. 

 
Η Symantec, οι Συνδεδεμένες Εταιρείες και οι Πελάτες θα διασφαλίζουν την αποτελεσματική 
διαχείριση της πρόσβασης χρηστών, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του 
συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης λογαριασμών χρηστών, του ελέγχου και 
της έγκαιρης τροποποίησης ή αφαίρεσης των δικαιωμάτων πρόσβασης. Στους χρήστες 

                                                 
194

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.2.6.  
195

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 6,2(c). 
196

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.5(a).  
197

 Βλέπε Οδηγία παράρτημα ΙΙ(f), Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.6(a).  
198

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.6(a), σημείωση 1.  
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περιλαμβάνονται οι χειριστές, οι Διαχειριστές, οι διαχειριστές συστήματος και κάθε άλλος 

χρήστης που διαθέτει άμεση πρόσβαση στο σύστημα.
199

 Επιπλέον, απαιτείται επιτυχής 

ταυτοποίηση και πιστοποίηση των στοιχείων του προσωπικού των ΑΠ και των ΑΕ πριν τη 

χρήση κρίσιμων εφαρμογών που σχετίζονται με τη διαχείριση των πιστοποιητικών.
200

 Η 

Symantec, οι Συνδεδεμένες Εταιρείες και οι Πελάτες θα διασφαλίζουν επίσης τον περιορισμό 
της πρόσβασης σε πληροφορίες και λειτουργίες εφαρμογών συστήματος σύμφωνα με την 
πολιτική ελέγχου πρόσβασης της οντότητας, καθώς και την παροχή ικανών μέτρων ελέγχου 
υπολογιστών μέσω του συστήματος των ΑΠ / ΑΕ για τον διαχωρισμό των Αξιόπιστων Θέσεων 
που προσδιορίζονται στον ΚΠ ή στα έγγραφα ασφάλειας των ΑΠ. Αυτά τα μέτρα ελέγχου θα 
περιλαμβάνουν τον διαχωρισμό των λειτουργικών εφαρμογών και των εφαρμογών διαχειριστή 
συστήματος. Η χρήση των βοηθητικών προγραμμάτων συστήματος θα είναι περιορισμένη και 

αυστηρά ελεγχόμενη.
201

 Πρόσβαση θα παραχωρείται μόνο στους πόρους του συστήματος και 

μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση του ρόλου ή των ρόλων του συγκεκριμένου 
χρήστη. 
 
Τα ευαίσθητα δεδομένα, όπως είναι οι πληροφορίες εγγραφής των Συνδρομητών, θα 
προστατεύονται έναντι αποκάλυψης μέσω της πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων χρηστών σε 
αποθηκευμένα αντικείμενα (π.χ. διαγραμμένα αρχεία).202. 

 
Το λογισμικό του συστήματος των ΑΠ για την έκδοση Πιστοποιητικών θα επιβάλλει ελέγχους 
πρόσβασης κατά την απόπειρα προσθήκης ή διαγραφής Πιστοποιητικών ή τροποποίησης 

λοιπών σχετικών πληροφοριών.
203

 Ο λογισμικό του συστήματος των ΑΠ για την παραγωγή 

πληροφοριών κατάστασης Πιστοποιητικών θα επιβάλλει ελέγχους πρόσβασης κατά την 

απόπειρα τροποποίησης των πληροφοριών κατάστασης Πιστοποιητικών.
204 

 
Τα συστήματα των ΑΠ, μέσω της διαρκούς εποπτείας και των λειτουργιών συναγερμού τους, θα 
εντοπίζουν, θα καταγράφουν και θα αντιδρούν εγκαίρως σε κάθε περίπτωση μη 
εξουσιοδοτημένης και/ ή μη κανονικής απόπειρας πρόσβασης στους πόρους τους που 
χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών κύκλου ζωής Πιστοποιητικών, 
συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της δημιουργίας και της ανάκλησης πιστοποιητικών.205 
 
 

6.5.2 Αξιολόγηση Ασφαλείας Υπολογιστών 
 
Η απαίτηση σύμφωνα με την οποία η Symantec, οι Συνδεδεμένες Εταιρείες και οι Πελάτες θα 
χρησιμοποιούν Αξιόπιστα Συστήματα και προϊόντα τα οποία διαθέτουν προστασία έναντι 
τροποποιήσεων μπορεί να διασφαλιστεί μέσω της χρήσης, παραδείγματος χάριν, συστημάτων 
συμμορφούμενων σε ένα (ή περισσότερα) κατάλληλο προφίλ προστασίας, το οποίο μπορεί να 
καθοριστεί, παραδείγματος χάριν, βάσει της συμμόρφωσης των συστημάτων προς το πρότυπο 
CWA 14167-1 [9] ή σε ένα (ή περισσότερα) κατάλληλο προφίλ προστασίας, καθορισμένο 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 15408 [8] ή με άλλο αντίστοιχο πρότυπο.
206

 Η ανάλυση 

κινδύνου των υπηρεσιών τους θα είναι σε θέση να εντοπίζει τις κρίσιμες υπηρεσίες για τις 
οποίες απαιτείται η χρήση Αξιόπιστων Συστημάτων, καθώς και τα απαιτούμενα επίπεδα 

διασφάλισης.
207

 Βλέπε επίσης § 6.2.1 των Πολιτικών Ευρωπαϊκού Προτύπου (σχετικά με την 

αξιολόγηση των συστημάτων ΑΠ που περιλαμβάνουν κρυπτογραφικές μονάδες). 
 
 

                                                 
199

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.5(c), 7.4.6.  
200

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.6(e). 
201

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.6(d).  
202

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.6(g) & σημείωση 3. Βλέπε επίσης Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.6.  
203

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.6(j). Βλέπε επίσης Οδηγία παράρτημα ΙΙ(l). 
204

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.6(j). Βλέπε επίσης Οδηγία παράρτημα ΙΙ(l). 
205

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.6(i), (k).  

 
206

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.7, σημείωση 1.  
207

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.7, σημείωση 2.  
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6.6 Τεχνικοί Έλεγχοι κατά το Κύκλο Ζωής Πιστοποιητικού (DL1-2) 
 
6.6.1 Μέτρα Ελέγχου Ανάπτυξης Συστήματος 
 
Κατά το στάδιο σχεδιασμού και προσδιορισμού των απαιτήσεων οποιουδήποτε έργου 
ανάπτυξης συστημάτων αναλαμβάνεται σε σχέση με το λογισμικό ΑΠ/ ΑΕ που χρησιμοποιείται 
από τη Symantec, τις Συνδεδεμένες Εταιρείες και τους Πελάτες, θα πραγματοποιείται ανάλυση 
των προδιαγραφών ασφάλειας για τη διασφάλιση της ενσωμάτωσης μέτρων ασφάλειας στα 

πληροφορικά συστήματα.
208

 Για τις εκδόσεις, τις τροποποιήσεις και τις έκτακτες επιδιορθώσεις 

λογισμικού όσον αφορά το ως άνω λογισμικό θα χρησιμοποιούνται διαδικασίες ελέγχου 

μεταβολών.
209 

 
6.6.2 Μέτρα Ελέγχου Διαχείρισης Ασφάλειας 
 
Η Symantec, οι Συνδεδεμένες Εταιρείες και οι Πελάτες θα τηρούν αρχείο απογραφής όλων των 
πόρων πληροφοριών και θα εφαρμόζουν σύστημα ταξινόμησης των προδιαγραφών 

προστασίας σύμφωνα με την ανάλυση κινδύνου.
210

 Τα μέρη του τοπικού δικτύου θα 

τοποθετούνται σε φυσικά ασφαλές περιβάλλον. Θα πραγματοποιούνται περιοδικοί έλεγχοι των 
ρυθμίσεων των συστημάτων Υπηρεσιών Πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των όσων 
προβλέπονται σύμφωνα με την § 2.7 την ΠΠ και την § 2.7 των Πολιτικών Ευρωπαϊκής 

Οδηγίας.
211

 Οι απαιτήσεις ως προς τις δυνατότητες των συστημάτων θα ελέγχονται και θα 

αναπτύσσονται προδιαγραφές για την προβολή μελλοντικών δυνατοτήτων, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα ικανής ισχύος επεξεργασίας και χωρητικότητας για τους πόρους 

πληροφοριών.
212 

 
Επιπλέον, τα Κέντρα Επεξεργασίας θα διασφαλίζουν την ασφάλεια των κρυπτογραφικών 
μονάδων των ΑΠ και των ΑΕ καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους 
(συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού κρυπτογράφησης υπογραφής πιστοποιητικών και 

πληροφοριών κατάστασης ανάκλησης).
213

 Ειδικότερα, τα Κέντρα Επεξεργασίας θα 

διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω κρυπτογραφικές μονάδες: 
 Δεν παραποιούνται κατά τη μεταφορά τους,214 

 Δεν παραποιούνται κατά την αποθήκευσή τους,215 

 Λειτουργούν σωστά,216 

 Όταν αποσύρονται, ο χειρισμός τους διασφαλίζει την καταστροφή των ιδιωτικών 
κλειδιών ΑΠ ή ΑΕ που βρίσκονται αποθηκευμένα σε αυτές, σύμφωνα με την § 6.2.9 της 
ΠΠ και την § 6.2.9 των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας.217 

 
6.6.3 Δείκτες Ασφάλειας κατά τον Κύκλο Ζωής 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
6.7 Μέτρα Ελέγχου Ασφάλειας Δικτύου (DL1-2)  
 
Η απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι επικοινωνίες της Symantec, των Συνδεδεμένων 
Εταιρειών και των Πελατών θα προστατεύονται με χρήση κρυπτογράφησης και ψηφιακών 
πιστοποιητικών ικανοποιεί την απαίτηση προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων έναντι μη 
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή τροποποίησης κατά την ανταλλαγή τους μέσω μη ασφαλών 

                                                 
208

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.7(a).  
209

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.7(b).  
210

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.2(a).  
211

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.6(h). 
212

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.5 (g). 
213

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.2.7.  
214

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.2.7(a).  
215

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.2.7(b). 
216

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.2.7(d).  
217

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.2.7(e).  
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δικτύων.
218

 Επιπλέον, η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα των δεδομένων εγγραφής θα 

προστατεύεται, ιδίως κατά την ανταλλαγή τους με τον Συνδρομητή, το Υποκείμενο ή μεταξύ 

διεσπαρμένων μερών του συστήματος της ΑΠ.
219

 Κατά την ανταλλαγή δεδομένων εγγραφής με 

Κέντρα Επεξεργασίας ή μεταξύ Πελατών Managed PKI και των Ιεραρχικά Ανώτερων Οντοτήτων 
τους, τα μέρη μεταξύ των οποίων πραγματοποιείται η επικοινωνία θα πιστοποιούν την 
ταυτότητά τους.220 Οι επικοινωνίες μεταξύ Πελατών και Συνδεδεμένων Εταιρειών, καθώς και 
μεταξύ Συνδεδεμένων Εταιρειών και της Symantec θα είναι εν γένει ασφαλείς, με σκοπό την 
προστασία των πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ μερών με καθήκοντα ΥΔΚ.221 
 
6.8 Μέτρα Μηχανικού Ελέγχου της Κρυπτογραφικής Μονάδας (DL1-2) 
 
Βλέπε§ 6.2.1 της ΠΠ και § 6.2.1 των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Επίσης, οι ΑΠ θα 
διανέμουν ΑΔΔΥ σε Συνδρομητές τελικούς χρήστες DL2 οι οποίοι πληρούν τις ακόλουθες 
προδιαγραφές: Πρώτον, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται μέσα από κατάλληλα τεχνικά και 
διαδικαστικά μέσα ότι τουλάχιστον: 

 Το ιδιωτικό κλειδί που βρίσκεται στην ΑΔΔΥ μπορεί πρακτικά να εμφανιστεί μόνο μία 
φορά και πως η μυστικότητά του είναι εύλογα διασφαλισμένη, 

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

 Αυτό το ιδιωτικό κλειδί μπορεί να προστατεύεται αξιόπιστα από το Συνδρομητή έναντι 

της χρήσης  τρίτων.
222

 

 
 
Δεύτερον, οι ΑΔΔΥ δεν πρέπει να αλλάζουν τα στοιχεία που υπογράφονται ή θα πρέπει να 
αποτρέπουν την παρουσίαση τέτοιων στοιχείων στον υπογράφοντα πριν από τη διαδικασία 

υπογραφής.
223

 Τρίτον, οι ΑΠ θα διασφαλίζουν ότι οι ΑΔΔΥ βρίσκονται σε συμφωνία με τις 

απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας και της εθνικής εποπτικής αρχής όπως 

υποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 3 (4) της οδηγίας (εφόσον υφίσταται).
224 

 
 
7. Προφίλ Πιστοποιητικού και ΚΑΠ (DL1-2)  
 
Το περιεχόμενο των Πιστοποιητικών DL1 και DL2 θα υπόκειται στην ερμηνεία και την εφαρμογή 
της Οδηγίας από την ισχύουσα νομοθεσία των Κρατών Μελών της ΕΕ. 
 
7.1 Προφίλ Πιστοποιητικού 
 
Το περιεχόμενο των Πιστοποιητικών DL1 και DL2 θα συμφωνεί με το Προφίλ Αναγνωρισμένου 

Πιστοποιητικού (Qualified Certificate Profile),
225 σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται περαιτέρω 

στην § 7.1 των παρουσών Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Η συμμόρφωση με το Προφίλ 
Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού (Qualified Certificate Profile) έχει ως αποτέλεσμα τα 
Πιστοποιητικά DL1 και DL2 να βρίσκονται επίσης σε συμφωνία με το RFC 3039, όπου αυτό δεν 

συγκρούεται με αυτό το Προφίλ Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού.
226

 Επίσης, τα βασικά πεδία 

                                                 
218

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.6(b).  
219

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.3(f). 
220

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.3.3(g).  
221

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.1(e). 
222

 Βλέπε Οδηγία παράρτημα ΙΙΙ(1).  
223

 Βλέπε Οδηγία παράρτημα ΙΙΙ(2).  
224

 Οδηγία Αρ. 3(4). 
 
225

 Βλέπε Προφίλ Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού § 1. 
226

 Βλέπε Προφίλ Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού § 4 (παραπομπή στο RFC 3039 Internet X.509 Public Key 
Infrastructure Qualified Certificates Profile, Προφίλ Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού 
Διαδικτύου X.509 [στο εξής "RFC 3039'']). 
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των Πιστοποιητικών σύμφωνα με την § 7.1 της ΠΠ, βρίσκονται σε συμμόρφωση με την Οδηγία. 
Αυτό σημαίνει πως στα Πιστοποιητικά περιλαμβάνονται: 

 Ένδειξη ότι το πιστοποιητικό εκδόθηκε ως αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, 

 Προσδιορισμός της ΑΠ [Πάροχος Υπηρεσίας Πιστοποίησης] και του Κράτους στο οποίο 
δραστηριοποιείται, 

 Το όνομα του υπογράφοντα, 

 Διάταξη σχετικά με την αναφορά ειδικών χαρακτηριστικών του υπογράφοντα, εφόσον 
θεωρούνται σχετικά, ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο προορίζεται το πιστοποιητικό, 

 Στοιχεία επαλήθευσης υπογραφής (δημόσιο κλειδί υποκειμένου-subject public key),227 

 Ένδειξη έναρξης και λήξης της περιόδου ισχύος (ένδειξη συγκεκριμένων ημερομηνιών 
"ισχύει από" - "valid from" και "ισχύει έως" - "valid to"),228 

 Ο κωδικός ταυτοποίησης του Πιστοποιητικού (σειριακός αριθμός).229 

 Η Προηγμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή του παρόχου υπηρεσιών πιστοποίησης που 
εκδίδει το πιστοποιητικό (ψηφιακή υπογραφή ΑΠ).230 

 Οι περιορισμοί του πεδίου χρήσης του πιστοποιητικού, εφόσον υφίστανται, και 

 Οι περιορισμοί ως προς την αξία των συναλλαγών για τις οποίες το πιστοποιητικό 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εφόσον εφαρμόζονται. 

 
Τα Κέντρα Επεξεργασίας και οι Πελάτες Gateway που εκδίδουν Πιστοποιητικά DL1 και DL2 θα 
διασφαλίζουν την εφαρμογή του απαιτούμενου προφίλ, σύμφωνα με την § 7.1 των παρουσών 
Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Επιπλέον, τα Κέντρα Επεξεργασίας θα εκδίδουν 
Πιστοποιητικά DL1 και DL2 χρησιμοποιώντας το ως άνω προφίλ για τις δικές τους ΑΠ, καθώς 
επίσης και για τις ΑΠ των Κέντρων Υπηρεσιών Πελατών, των Πελατών Client Managed PKI και 
των Πελατών ASB στους Υποτομείς τους. 
 
7.1.1 Αριθμός(-οί) Έκδοσης 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
7.1.2 Επεκτάσεις Πιστοποιητικών 
 
Τα Πιστοποιητικά DL1 και DL2 θα περιέχουν μια ιδιωτική επέκταση (private extension) η οποία 
θα περιλαμβάνει έναν Προσδιοριστή Αντικειμένου (OID) που δηλώνει ότι το πιστοποιητικό 
εκδίδεται σύμφωνα με την Οδηγία, όπως εφαρμόζεται στη χώρα όπου λειτουργεί η 
συγκεκριμένη Συνδεδεμένη Εταιρεία στον Υποτομέα της οποίας εκδόθηκε το Πιστοποιητικό. Η 
επέκταση αυτή θα συμμορφώνεται στον ορισμό της παραγράφου 4.2.1(2) του Προφίλ 
Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού.231 Η σήμανση ή μη της συγκεκριμένης επέκτασης ως κρίσιμη 
εναπόκειται στην ευχέρεια της ΑΠ. 
 
Επίσης, εναπόκειται στην ευχέρεια της ΑΠ η χρήση των ακόλουθων πρόσθετων ιδιωτικών 
επεκτάσεων: 

 Επέκταση που περιλαμβάνει δήλωση του ορίου στην αξία των συναλλαγών για τις 
οποίες το Πιστοποιητικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.2 
του Προφίλ Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού,232 και 

 Επέκταση που περιλαμβάνει δήλωση για την περίοδο διατήρησης αρχείων σύμφωνα με 
την § 4.6.1 της ΠΠ, την § 4.6.1 των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας και την παράγραφο 
4.2.3 του Προφίλ Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού233 

 

                                                 
227

 Βλέπε Οδηγία παράρτημα Ι(e).  
228

 Βλέπε Οδηγία παράρτημα Ι(f).  
229

 Βλέπε Οδηγία παράρτημα Ι(g).  
230

 Βλέπε Οδηγία παράρτημα Ι(h).  

 
231

 Βλέπε Οδηγία παράρτημα Ι(a), Προφίλ Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού § 4.2.1(2).  
232

 Βλέπε Οδηγία παράρτημα Ι(j), Προφίλ Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού § 4.2.2.  
233

 Βλέπε Προφίλ Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού § 4.2.3. 
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7.1.3 Προσδιοριστές Αντικειμένου Αλγορίθμου Υπογραφής (Algorithm Object 
 Identifiers) 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
7.1.4 Μορφές Ονομάτων 
 
Η ονομασία της ΑΠ στο πεδίο εκδούσας αρχής των Πιστοποιητικών DL1 και DL2 θα 
περιλαμβάνει την ονομασία της χώρας σύμφωνα με το αντίστοιχο αποθηκευμένο 
χαρακτηριστικό. Η ονομασία της ΑΠ στο πεδίο εκδούσας αρχής των Πιστοποιητικών DL1 και 
DL2 θα περιλαμβάνει την ονομασία της χώρας σύμφωνα με το αντίστοιχο αποθηκευμένο 
χαρακτηριστικό.234  Χώρα που προσδιορίζεται στο συγκεκριμένο πεδίο θα είναι η χώρα στην 
οποία δραστηριοποιείται και εδρεύει η ΑΠ.235 

 
7.1.5 Περιορισμοί Ονομάτων 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
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 Πιστοποιητικά DL1 και DL2 παρατίθεται στην § 1.2 των Πολιτικών 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Τα Κέντρα Επεξεργασίας και οι Πελάτες Gateway θα αναγράφουν στην 
επέκταση CertificatePolicies (Πολιτική Πιστοποιητικού) κάθε Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού 
τον προσδιοριστή αντικειμένου της Πολιτικής Πιστοποιητικού που αντιστοιχεί στην πολιτική DL1 
ή DL2, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την § 1.2 των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Σημειώστε 
ότι οι πολιτικές DL1 και DL2, των οποίων ο προσδιοριστής αντικειμένου (OID) αναγράφεται 
στην επέκταση CertificatePolicy (Πολιτική Πιστοποιητικού) των Πιστοποιητικών που εκδίδονται 
σύμφωνα με τις παρούσες Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας, αποσκοπούν στην ξεκάθαρη 
δήλωση ότι τα εν λόγω Πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί από τις ΑΠ ως Αναγνωρισμένα 
Πιστοποιητικά, συμμορφούμενα (σύμφωνα με τη δήλωση αυτή) στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της 
Οδηγίας.236 Επιπλέον, βάσει της καταγραφής του προσδιοριστή αντικειμένου (OID) DL1 ή DL2, 
ο οποίος αναφέρεται στις παρούσες Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας που περιλαμβάνουν 
περιορισμούς ως προς το πεδίο χρήσης του Πιστοποιητικού, τα Πιστοποιητικά DL1 και DL2 

περιλαμβάνουν και αυτά τους ως άνω περιορισμούς.
237

 
 

7.1.7 Επέκταση Περιορισμών Χρήσης Πολιτικής 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
7.1.8 Σύνταξη και Σημασιολογία Περιγραφέων Πολιτικής (Policy Qualifiers Syntax and 
 Semantics) 
 
Δεν προβλέπεται. 
 
7.1.9 Επεξεργασία Σημασιολογίας για την Κρίσιμη Επέκταση Πολιτικής Πιστοποιητικού 
 
Δεν προβλέπεται.  
 
7.2  Προφίλ Κατάστασης Ανάκλησης Πιστοποιητικών (ΚΑΠ) 
 

                                                 
234

 Βλέπε Οδηγία παράρτημα Ι(b), Προφίλ Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού § 4.1.  
235

 Βλέπε Οδηγία παράρτημα Ι(c).  
236

 Βλέπε Προφίλ Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού § 4.2.1(1).Βλέπε επίσης Οδηγία παράρτημα Ι(a).   
237

 Βλέπε Οδηγία παράρτημα Ι(i).  
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Δεν προβλέπεται. 

 
 
 
8. Διαχείριση των Προσδιορισμών (Τάξης 1-3) 
 

8.1 Διαχείριση των Προσδιορισμών (Τάξης 1-3) 
 
Η παρούσες Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας μπορεί να τροποποιηθούν 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 των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας 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/index.html. . Οι ενημερωμένες εκδόσεις υπερισχύουν 
έναντι οιωνδήποτε καθορισμένων ή συγκρουόμενων διατάξεων της αναφερόμενης έκδοσης των 
Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Η Αρχή Διαχείρισης Πολιτικής (PMA) καθορίζει εάν οι αλλαγές 
στις Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας απαιτούν την τροποποίηση των προσδιοριστών 
αντικειμένου για την Πολιτική Πιστοποιητικού (Certificate Policy Object Identifier) που 
αντιστοιχούν στα Πιστοποιητικά DL1 ή DL2.  
 
Συνδεδεμένες Εταιρείες οι οποίες επιθυμούν να παρέχουν ή να υποστηρίζουν Πιστοποιητικά 
DL1 ή DL2 εντός των Υποτομέων τους, θα ορίζουν τη διαδικασία ανασκόπησης του ΚΠ τους, 
καθώς και άλλων κανονιστικών εγγράφων στα οποία περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις τήρησης 

του ΚΠ τους.
238

 Οι εν λόγω Συνδεδεμένες Εταιρείες θα κοινοποιούν εγκαίρως την πρόθεσή 

τροποποίησης του ΚΠ τους και, κατόπιν σχετικής έγκρισης από το διοικητικό σώμα της 
Συνδεδεμένης Εταιρείας σύμφωνα με την § 8.3 των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας, θα 
δημοσιεύουν τον αναθεωρημένο ΚΠ, κατά τα προβλεπόμενα στην § 8.2 των Πολιτικών 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας.
239 

 
 
8.1.1 Στοιχεία που Μπορούν να Τροποποιηθούν Χωρίς Προειδοποίηση 
 
Η Symantec και η Αρχή Διαχείρισης Πολιτικής (PMA) διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν τις 
παρούσες Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας 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 Αρχής Διαχείρισης Πολιτικής (PMA) να προσδιορίζει τις τροποποιήσεις ως ουσιώδους ή 
επουσιώδους σημασίας εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική της ευχέρεια. 
 
8.1.2 Στοιχεία που Μπορούν να Τροποποιηθούν Με Προειδοποίηση 
 
Η Αρχή Διαχείρισης Πολιτικής (PMA) δύναται να προβεί σε ουσιώδεις τροποποιήσεις των 
Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας σύμφωνα με την Παράγραφο 8.1.2. 
 
8.1.2.1 Κατάσταση Στοιχείων 
 
Ως ουσιώδεις τροποποιήσεις νοούνται οι μεταβολές που η Αρχή Διαχείρισης Πολιτικής (PMA), 
σύμφωνα με την § 8.1.1 των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας, θεωρεί ως τέτοιες. 
 
8.1.2.2 Διαδικασία Κοινοποίησης 
 

                                                 
238

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.1(g).  
239

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.1(h). 
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Η Αρχή Διαχείρισης Πολιτικής (PMA) θα κοινοποιεί στις Συνδεδεμένες Εταιρείες τις 
προτεινόμενες από αυτή ουσιώδεις τροποποιήσεις των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Η 
κοινοποίηση θα περιλαμβάνει το κείμενο των προτεινόμενων τροποποιήσεων, καθώς και το 
χρονικό διάστημα για την υποβολή σχολίων, σύμφωνα με την Παράγραφο 8.1.2.3. Οι 
προτεινόμενες τροποποιήσεις των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας θα αναρτώνται επίσης στο 
τμήμα του Χώρου Πληροφοριών της Symantec για Ενημερώσεις και Ανακοινώσεις επί των 
Κανονισμών στη διεύθυνση: www.symauth.com/repository/index.html. . Οι Συνδεδεμένες 
Εταιρείες, στους Υποτομείς των οποίων εκδίδονται Πιστοποιητικά DL1 ή DL2, 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 Αρχή Διαχείρισης Πολιτικής (PMA) προσκαλεί άλλους Συμμετέχοντες στο STN να προτείνουν 
τροποποιήσεις των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Εφόσον η Αρχή Διαχείρισης Πολιτικής 
(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 στις παρούσες Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας, εφόσον η Αρχή 
Διαχείρισης Πολιτικής (PMA) θεωρήσει ότι ουσιώδεις τροποποιήσεις των Πολιτικών 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας είναι απαραίτητες άμεσα προκειμένου να διακοπεί ή να αποτραπεί η 
παραβίαση της ασφάλειας του STN ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού, η Symantec και η Αρχή 
Διαχείρισης Πολιτικής (PMA) θα δικαιούνται να προβούν στις τροποποιήσεις αυτές και να τις 
προσδιορίζουν ως ουσιώδεις. Οι ως άνω τροποποιήσεις 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. 
 
8.1.2.3 Χρονικό Διάστημα Υποβολής Σχολίων 
 
Εκτός των εξαιρέσεων που αναφέρονται στην § 8.1.2.2 των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας, το 
χρονικό διάστημα για την υποβολή σχολίων επί οιασδήποτε ουσιώδους τροποποίησης των 
Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας θα είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, με έναρξη την ημερομηνία 
ανάρτησης των τροποποιήσεων στο Χώρο Πληροφοριών της Symantec. Κάθε Συμμετέχων στο 
STN θα δικαιούται να καταθέσει σχόλια στην Αρχή Διαχείρισης Πολιτικής (PMA) μέχρι το πέρας 
του χρονικού αυτού διαστήματος. 
 
8.1.2.4 Διαδικασίες για την Αντιμετώπιση Σχολίων 
 
Η Αρχή Διαχείρισης Πολιτικής (PMA) θα εξετάζει όλα τα σχόλια σχετικά με τις προτεινόμενες 
τροποποιήσεις. Η Αρχή Διαχείρισης Πολιτικής (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, σύμφωνα με 
την § 8.1.2.2 των Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας, είτε (γ) θα αποσύρει τις προτεινόμενες 
τροποποιήσεις. Η Αρχή Διαχείρισης Πολιτικής (PMA) έχει το δικαίωμα να αποσύρει 
προτεινόμενες τροποποιήσεις ενημερώνοντας σχετικά τις Συνδεδεμένες Εταιρείες μέσω του 
τμήματος του Χώρου Πληροφοριών της Symantec 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, σύμφωνα με την § 8.1.2.3 των Πολιτικών 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας. 
 
8.1.3 Μεταβολές που Απαιτούν Αλλαγή του Προσδιοριστή Αντικειμένου (OID) Της 
Πολιτικής Πιστοποιητικού ή του Κατευθυντήρα του ΚΠ (CPS Pointer) 
 
Εάν η PMA κρίνει ότι είναι απαραίτητη κάποια μεταβολή του προσδιοριστή αντικειμένου που 
αντιστοιχεί στην πολιτική DL1 ή DL2, η σχετική τροποποίηση θα περιλαμβάνει νέους 
προσδιοριστές αντικειμένου για τις πολιτικές Πιστοποιητικού που αντιστοιχούν σε κάθε μορφή 
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Πιστοποιητικού. Σε διαφορετική περίπτωση, οι τροποποιήσεις δεν επιβάλλουν μεταβολή του 
προσδιοριστή αντικειμένου για την Πολιτική Πιστοποιητικού. 
 
 
8.2  Πολιτική Δημοσίευσης και Κοινοποίησης 
 
8.2.1 Στοιχεία που Δεν Δημοσιεύονται στις Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας ή τον ΚΠ 
 
Τα έγγραφα ασφαλείας που θεωρούνται εμπιστευτικά από τη Symantec και τις Συνδεδεμένες 
Εταιρείες, καθώς και οι πληροφορίες που αυτά τα έγγραφα περιέχουν, δεν αποκαλύπτονται στο 
κοινό240. 

 
8.2.2 Διανομή Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας και ΚΠ 
 
Οι παρούσες Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας δημοσιεύονται σε ηλεκτρονική μορφή στο Χώρο 
Πληροφοριών της Symantec στη διεύθυνση www.symauth.com/repository/index.html. . Οι 
Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας διατίθενται στο Χώρο Πληροφοριών της Symantec σε  μορφή 
Word, Adobe Acrobat pdf και HTML. Οι Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας διατίθενται επίσης υπό 
μορφή εκτυπωμένου εγγράφου κατόπιν αποστολής αιτήματος στη διεύθυνση: Symantec 
Corporation, 350 Ellis Street, Mountain View, CA 94043 USA, Attn: Practices  and External 
Affairs – EDP. 
 
Συνδεδεμένες Εταιρείες οι οποίες επιθυμούν να παρέχουν ή να υποστηρίζουν Πιστοποιητικά 
DL1 ή DL2 εντός των Υποτομέων τους θα θέτουν στη διάθεση των Συνδρομητών και των 
Τρίτων Συμβαλλόμενων τον ΚΠ τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο κρίνεται 
απαραίτητο προκειμένου να είναι σε θέση να εκτιμήσουν τη συμμόρφωσή τους προς τις 
Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας και, κατ' επέκταση, προς την Οδηγία.241 

 
 
8.3 Διαδικασίες Έγκρισης ΚΠ 
 
Συνδεδεμένες Εταιρείες οι οποίες επιθυμούν να παρέχουν ή να υποστηρίζουν Πιστοποιητικά 
DL1 ή DL2 εντός των Υποτομέων τους, θα διαθέτουν ΚΠ του οποίου η σύνταξη και η έγκριση θα 
συμμορφώνεται στις απαιτήσεις της § 8.3 της ΠΠ και θα είναι σύμφωνη με τα ακόλουθα: 

 Οι εν λόγω Συνδεδεμένες Εταιρείες θα πραγματοποιούν εκτίμηση κινδύνου για την 
αξιολόγηση των επαγγελματικών κινδύνων και τον καθορισμό των απαραίτητων 
προδιαγραφών ασφαλείας και λειτουργικών διαδικασιών εντός των Υποτομέων τους. Σε 
τακτά χρονικά διαστήματα, θα πραγματοποιείται ανασκόπηση και, εφόσον χρειαστεί, 
αναθεώρηση της ανάλυσης κινδύνου.242 

 Οι εν λόγω Συνδεδεμένες Εταιρείες θα συντάσσουν τον ΚΠ τους με γνώμονα την 
κάλυψη των προδιαγραφών των παρουσών Πολιτικών Ευρωπαϊκής Οδηγίας (και, κατ' 
επέκταση, των προδιαγραφών της Οδηγίας, του Εγγράφου Πολιτικής ETSI και της 
Πολιτικής Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών).243 Ο εν λόγω ΚΠ μπορεί να είναι ο ίδιος 
ΚΠ που έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις ΠΠ.   

 Στον εν λόγω ΚΠ θα προσδιορίζονται οι προδιαγραφές της Symantec και των Πελατών 
των Συνδεδεμένων Εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων διαδικασιών 
και πρακτικών τους,244 

 Οι εν λόγω Συνδεδεμένες Εταιρείες θα προβαίνουν στη σύσταση ενός υψηλόβαθμου 
διοικητικού σώματος, το οποίο θα κατέχει την τελική αρμοδιότητα και ευθύνη ως προς 
την έγκριση του ΚΠ,245 και:  

                                                 
240

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI §§ 6.2(d) σημείωση 1, 7.2.1(c) σημείωση 2, 7.2.8(b) σημείωση 
241

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.1(c). 
242

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.4.1(a).  
243

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.1(a). 
244

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.1(b). 
245

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.1 (f). 
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 Η Συνδεδεμένη Εταιρεία θα υποβάλλει τον ΚΠ στη Symantec προς έγκριση, σύμφωνα 
με την § 8.3 της ΠΠ. Οι ως άνω απαιτήσεις ενδεχομένως να καλύπτονται ήδη από τις 
Συνδεδεμένες Εταιρείες των οποίων ο ΚΠ έχει ήδη εγκριθεί από τη Symantec, σύμφωνα 
με τις όποιες απαραίτητες τροποποιήσεις για την κατάδειξη του γεγονότος ότι ο εν λόγω 
ΚΠ υποστηρίζει τις πολιτικές DL1 και DL2. 

 
Οι εν λόγω ΚΠ θα καταδεικνύουν την αξιοπιστία των ΑΠ εντός των αντίστοιχων Υποτομέων των 
Συνδεδεμένων Εταιρειών που απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης.246 
Επιπλέον, οι ΚΠ των Συνδεδεμένων Εταιρειών θα προσδιορίζουν όλες τις υποχρεώσεις των 
Πελατών τους οι οποίοι εκτελούν λειτουργίες ΑΕ για την υποστήριξη Αναγνωρισμένων 
Πιστοποιητικών εντός των αντίστοιχων Υποτομέων τους, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
εφαρμοστέων από αυτούς πολιτικών και των πρακτικών.247 

 
 
Ακρωνύμια και Ορισμοί  
 
Πίνακας Ακρωνυμίων 
 
Ακρωνύμιο Όρος 
ANSI 

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

ASB Φορέας Υπηρεσιών Πιστοποίησης (Authentication Service Bureau) 

B2B Συναλλαγή μεταξύ εταιρειών (Business-to-Business) 

 
BXA Γραφείο Διαχείρισης Εξαγωγών του Υπουργείου Εμπορίου των Ηνωμένων 

Πολιτειών (The United States Bureau of Export Administration of the United States 
Department of Commerce) 

 
ΑΠ Αρχή Πιστοποίησης (Certification Authority) 

 
ΠΠ  Πολιτική Πιστοποιητικού (Certificate Policy) 

 
ΚΠ Κανονισμός Πιστοποίησης (Certification Practice Statement) 

 
ΚΑΠ Κατάσταση Ανακληθέντων Πιστοποιητικών (Certificate Revocation List) 

 
EAL Επίπεδο αξιολόγησης εγγυήσεων, σύμφωνα με τα Common Criteria (Evaluation 

assurance level, pursuant to the Common Criteria) 

 
EDI Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (Electronic Data Interchange) 

 
EDIFACT ΗΑΔ Διοίκησης, Εμπορίου και Μεταφορών - πρότυπα που δημιουργήθηκαν από την 

Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (EDI for 
Administration, Commerce, and Transport, standards established by the United 
Nations Economic Commission for Europe) 

 
EDP Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας (European Directive Policies) 

 
ETSI Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (European 

                                                 
246

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.1 (παραπομπή στην Οδηγία, παράρτημα ΙΙ(a)).  
247

 Βλέπε Έγγραφο Πολιτικής ETSI § 7.1(b). 
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Telecommunications Standards Institute)  

 
FIPS Ομοσπονδιακά Πρότυπα Επεξεργασίας Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών 

(United State Federal Information Processing Standards) 
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Ακρωνύμιο Όρος 

ICC Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (Ιnternational Chamber of Commerce) 

 
ISO Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (Ιnternational Chamber of Commerce) 

 
KRB Σύμπλοκο Ανάκτησης Κλειδιού (Key Recovery Block) 

 
LSVA Αξιολόγηση τρωτότητας της λογικής ασφάλειας (Logical security vulnerability 

assessment) 

 
ΠΚΔΠ 
(OCSP) 

Πρωτόκολλο Δικτυακής Κατάστασης Πιστοποιητικών (Online Certificate Status 
Protocol) 

 
OFX Open Financial Exchange (Εφαρμογή που επιτρέπει την επεξεργασία και 

ανταλλαγή πληροφοριών οικονομικού περιεχομένου) 

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

 

 
PIN Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (Personal Ιdentification Νumber) 

 
ΠΚΔΚ 
(PKCS) 

Πρότυπο Κρυπτογραφίας Δημόσιου Κλειδιού (Public-Key Cryptography Standard) 

 
 

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

 
 

ΑΔΠ (PMA) Αρχή Διαχείρισης Πολιτικής (Policy Management Authority) 
 

 
ΠΑΠ (QCP) Πολιτική Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού (Qualified Certificate Policy) 

 
 

ΑΕ (RA) Αρχή Εγγραφής (Registration Authority) 

 
RFC Αίτημα για σχολιασμό (Request for comment) 

 
SAS Έκθεση επί των Προτύπων Ελέγχου (Statement on Auditing Standards), 

δημοσιεύεται από το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Αμερικής  

 
S/MIME Ασφαλείς επεκτάσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας πολλαπλών σκοπών (Secure 

multipurpose Internet mail extensions) 

 
ΑΔΔΥ 
(SSCD) 

Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (Secure-Signature-Creation Device) 

 
ΕΑΣ (SSL) Επίπεδο Ασφαλών Συνδέσεων (Secure Sockets Layer) 

 
STN Δίκτυο Εμπιστοσύνης της Symantec (Symantec Trust Network) 

 
WAP Πρωτόκολλο Ασύρματων Εφαρμογών (Wireless Application Protocol) 

 
WTLS Ασφάλεια Επιπέδου Μεταφοράς για Ασύρματα Δίκτυα (Wireless Transport Layer 

Security) 
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Ορισμοί 
 
Στον κατάλογο ορισμών περιλαμβάνονται μόνο οι ορισμοί που δεν απαντώνται στις ΠΠ του 
STN ή που έχουν τροποποιηθεί. 
 
Όρος Ορισμός 

Προηγμένη Ηλεκτρονική 
Υπογραφή 

Ηλεκτρονική Υπογραφή η οποία πληροί τις ακόλουθες 
προδιαγραφές: (α) συνδέεται αποκλειστικά με τον υπογράφοντα, 
(β) δύναται να ορίσει τον υπογράφοντα, (γ) παράγεται με μέσα των 
οποίων ο υπογράφων διατηρεί τον αποκλειστικό έλεγχο και (δ) 
συνδέεται κατά τέτοιο τρόπο με τα δεδομένα που περιέχει, ώστε να 
καθίσταται ανιχνεύσιμη κάθε επόμενη τροποποίηση των 
δεδομένων αυτών".    

 
Χαρακτηριστικό Πληροφορίες οι οποίες συνδέονται με μια οντότητα και ορίζουν ένα 

χαρακτηριστικό στοιχείο της εν λόγω οντότητας, όπως είναι η 
συμμετοχή σε κάποια ομάδα ή ένας ρόλος ή κάποια άλλη 
πληροφορία που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη οντότητα.  

 
Πιστοποιητικό Μήνυμα το οποίο αναφέρει τουλάχιστον το όνομα ή προσδιορίζει 

την ΑΠ, προσδιορίζει την ταυτότητα του Συνδρομητή, περιλαμβάνει 
το δημόσιο κλειδί του Συνδρομητή,καθώς και ορισμένες άλλες 
πληροφορίες που προστατεύονται με το ιδιωτικό κλειδί της αρχής 
πιστοποίησης η οποία το εξέδωσε, ορίζει τη Λειτουργική Περίοδο 
του Πιστοποιητικού, περιλαμβάνει τον αριθμό σειράς του 
Πιστοποιητικού και υπογράφεται ψηφιακά από την ΑΠ.   

 

Πολιτικές Πιστοποιητικού 
(ΠΠ) - Certificate Policies 
(CP) 

Το 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. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει ένα σύνολο 
συγκεκριμένων κανόνων που μαρτυρούν τη δυνατότητα 
εφαρμογής ενός πιστοποιητικού σε μία ορισμένη κοινότητα και/ ή 
τάξη εφαρμογών με κοινές προδιαγραφές ασφαλείας 

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 και δεν θεωρούνται πλέον έγκυρα από τον εκδότη του 
πιστοποιητικού. 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.  

Αρχή Πιστοποίησης (ΑΠ) Νομικό πρόσωπο θεωρούμενο ως έμπιστο από έναν ή 
περισσότερους χρήστες και εξουσιοδοτημένο να εκδίδει, να 
διαχειρίζεται, να ανακαλεί και να ανανεώνει Πιστοποιητικά στο 
πλαίσιο του STN. 
 

Πάροχος Υπηρεσιών 
Πιστοποίησης 

Μία οντότητα ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο που εκδίδει 
πιστοποιητικά ή παρέχει άλλες υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με 
τις ηλεκτρονικές υπογραφές. 
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Όρος Ορισμός 

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 αυτών) κατά την 
έκδοση, διαχείριση, ανάκληση, ανανέωση ή επανέκδοση 
Πιστοποιητικών.  

Ηλεκτρονική Υπογραφή Δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία επισυνάπτονται ή 
συνδέονται λογικά με άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα και 
χρησιμοποιούνται ως μέθοδος ταυτοποίησης των δεδομένων 
αυτών. 

 
Οδηγός Αναφοράς 
Τελετής Παραγωγής 
Κλειδιών 

Έγγραφο στο οποίο περιγράφονται οι προδιαγραφές και οι 
διαδικασίες της Τελετής Παραγωγής Κλειδιών. 
 

 
Αναγνωρισμένο 
Πιστοποιητικό 

Πιστοποιητικό που πληροί τις προδιαγραφές που παρατίθενται στο 
παράρτημα Ι της Οδηγίας και παρέχεται από έναν πάροχο 
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος πληροί τις προδιαγραφές που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας.  

 
Αναγνωρισμένη 
Ηλεκτρονική Υπογραφή 

Προηγμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή η οποία βασίζεται σε 
Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό και δημιουργείται από μια Ασφαλή 
Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 5.1 της 
Οδηγίας. 

 
Πολιτική 
Αναγνωρισμένου 
Πιστοποιητικού 

Η πολιτική πιστοποιητικού που περιλαμβάνεται στις παρούσες 
Πολιτικές Ευρωπαϊκής Οδηγίας και περιέχει τις προδιαγραφές των 
παραρτημάτων Ι και ΙΙ της Οδηγίας 1999/93/EΚ για τις Πολιτικές 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας. 

 
Τρίτος Συμβαλλόμενος Αποδέκτης πιστοποιητικού που ενεργεί βάσει εμπιστοσύνης σε 

κάποιο πιστοποιητικό και/ ή ψηφιακή υπογραφή που επαληθεύεται 
βάσει του συγκεκριμένου πιστοποιητικού. 

 
Ασφαλής Διάταξη 
Δημιουργίας Υπογραφής 
(ΑΔΔΥ) 

Συσκευή αποτελούμενη από διαμορφωμένο λογισμικό ή 
εξοπλισμό, η οποία χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ιδιωτικού 
κλειδιού για τη δημιουργία ψηφιακής υπογραφής και πληροί τις 
προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας.   

 
Κρυπτογραφία Πύλης 
Ελέγχου Διακομιστή 

Τεχνολογία η οποία παρέχει σε εξυπηρετητές δικτύου (web 
servers) που διαθέτουν Global Server ID τη δυνατότητα να 
δημιουργούν μια σύνδεση SSL με κρυπτογραφημένο λογισμικό 
περιήγησης (browser) μέσω ισχυρής προστασίας 
κρυπτογράφησης. 

 
Κέντρων Υπηρεσιών 
Εξυπηρετητών  

Συνδεδεμένη Εταιρεία που λειτουργεί ως Κέντρο Υπηρεσιών, 
παρέχοντας στους πελάτες Secure Server IDs και Global Server 
IDs μέσω διαδικτύου ή στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής της 
δραστηριότητας. 
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Όρος Ορισμός 

Δεδομένα Δημιουργίας 
Υπογραφής 

Μοναδικά δεδομένα, π.χ. κώδικες ή ιδιωτικά κλειδιά 
κρυπτογράφησης, τα οποία χρησιμοποιούνται από τον 
υπογράφοντα για τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής υπογραφής. 
Εφόσον τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά βασίζονται σε 
κρυπτογράφηση δημόσιου κλειδιού, όπως ισχύει για τις διατάξεις 
του παρόντος εγγράφου, στα δεδομένα δημιουργίας υπογραφής 
περιλαμβάνονται και τα ιδιωτικά κλειδιά. Συνεπώς, στο πλαίσιο του 
παρόντος εγγράφου, ο όρος "ιδιωτικό κλειδί" χρησιμοποιείται υπό 
την έννοια του δεδομένου δημιουργίας υπογραφής.  

 
Διάταξη Δημιουργίας 
Υπογραφής 

Διαμορφωμένο λογισμικό ή εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για 
την εφαρμογή των δεδομένων δημιουργίας υπογραφής.  

Ασφαλής Διάταξη 
Δημιουργίας Υπογραφής  

Συσκευή δημιουργίας υπογραφής που πληροί τις προδιαγραφές 
του παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 1999/93/EΚ. 

Στοιχεία επαλήθευσης 
υπογραφής  

Δεδομένα, π.χ. κώδικες ή δημόσια κλειδιά κρυπτογράφησης, τα 
οποία χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση μιας ηλεκτρονικής 
υπογραφής. 
Ως προς τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που βασίζονται σε 
κρυπτογράφηση δημόσιου κλειδιού, όπως ισχύει για τις διατάξεις 
του παρόντος εγγράφου, στα στοιχεία επαλήθευσης υπογραφής 
περιλαμβάνονται και τα δημόσια κλειδιά. Συνεπώς, στο πλαίσιο του 
παρόντος εγγράφου, ο όρος "δημόσιο κλειδί" χρησιμοποιείται υπό 
την έννοια του στοιχείου επαλήθευσης υπογραφής.  

 
Υποκείμενο Οντότητα η οποία προσδιορίζεται βάσει ενός πιστοποιητικού ως ο 

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

Συνδρομητής Οντότητα η οποία εγγράφεται σε μια Αρχή Πιστοποίησης εκ μέρους 
της ίδιας ή ενός ή περισσότερων υποκειμένων. 

Αρχή Χρονοσήμανσης Η οντότητα της Symantec που υπογράφει Ψηφιακές Αποδείξεις 
στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Ψηφιακού Συμβολαιογράφου (Digital 
Notarization) της Symantec.  

 

Αρχή Χρονοσήμανσης 
ΑΠ 

Η ΑΠ της Symantec που εξέδωσε ένα ειδικό εταιρικό Πιστοποιητικό 
Τάξης 3 στην Αρχή Χρονοσήμανσης, το οποίο χρησιμοποιείται για 
την επαλήθευση των ψηφιακών υπογραφών στις Ψηφιακές 
Αποδείξεις.  
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Αντιστοιχία Μεταξύ Ορισμών ETSI και Ορισμών ΠΠ 
 
Όρος σύμφωνα με την  § 3.1 του Εγγράφου Πολιτικής 

ETSI 
Αντίστοιχος όρος των ΠΠ 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή Ο όρος "ψηφιακή υπογραφή" που 
χρησιμοποιείται στις ΠΠ αποτελεί μια μορφή 
Προηγμένης Ηλεκτρονικής Υπογραφής. 

 
πιστοποιητικό Πιστοποιητικό 

 
πολιτική πιστοποιητικού  Μια πολιτική πιστοποιητικού, όχι όμως 

απαραίτητα οι ΠΠ 

 
αρχή πιστοποίησης  αρχή πιστοποίησης  

κανονισμός πιστοποίησης  κανονισμός πιστοποίησης  

 
πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης Αντιστοιχεί στον όρο "αρχή πιστοποίησης" των 

ΠΠ 

 
ηλεκτρονική υπογραφή ηλεκτρονική υπογραφή 

 
αναγνωρισμένο πιστοποιητικό Δεν υπάρχει αντίστοιχος όρος στις ΠΠ. 

 
πολιτική αναγνωρισμένου πιστοποιητικού  Δεν υπάρχει αντίστοιχος όρος στις ΠΠ. 

 
αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή Δεν υπάρχει αντίστοιχος όρος στις ΠΠ. 

 
τρίτος συμβαλλόμενος τρίτος συμβαλλόμενος 

 
δεδομένα δημιουργίας υπογραφής ιδιωτικό κλειδί υπογραφής 

 
διάταξη δημιουργίας υπογραφής κάρτα εξοπλισμού Συνδρομητή 

 
ασφαλής διάταξη δημιουργίας υπογραφής  Δεν υπάρχει αντίστοιχος όρος στις ΠΠ. 

 
στοιχεία επαλήθευσης υπογραφής  δημόσιο κλειδί 

 
Συνδρομητής Συνδρομητής 

 
 
 

Ιστορικό Αλλαγών 
 
Ιστορικό Αλλαγών: έκδοση 1.2 
 

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 STN CA υπηρεσιών 

Σε όλο το έγγραφο: 

 Πληροφορίες για την εταιρεία και στοιχεία επικοινωνίας  αλλάζουν σε Symantec 
Corporation 

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

 

 


