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1 2 Σημείο 3 CP: Certificate Practice CP: Certificate Policy Διόρθωση με βάση τα ακρωνύμια όπως ορίζονται στα standards Διόρθωση

2 2 N/A N/A (Λείπει ο ορισμός Validation Authority) Προσθήκη του ορισμού. Σημειώνεται ότι αυτός ο όρος δεν 
χρησιμοποιείται στο eIDAS κανονισμό και στα ETSI standards.

Προσθήκη ορισμού

3 8 Σημείο 3  Οι εγκεκριμένοι ΠΥΕ υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιου τέλους 
ύψους τριακοσίων ευρώ (€300). 

Οι εγκεκριμένοι ΠΥΕ υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιου 
τέλους ύψους εκατοπενήντα ευρώ (€150). 

Είναι μεγάλη 200% αύξηση. Διόρθωση

4 13 N/A Να διευκρινιστεί εάν για την έγκριση νέας Αρχής Πιστοποίησης 
ενός υφιστάμενου εγκεκριμένου ΠΥΕ απαιτείται έλεγχος ή αρκεί 
ενημέρωση.

Διευκρίνιση

5 13 Σημείο 7 Η ΕΕΤΤ ολοκληρώνει τον έλεγχο και εκδίδει απόφαση εντός τριών 
(3) μηνών από την υποβολή της ΕΑΣ, διαφορετικά ενημερώνει τον 
ΠΥΕ για τους λόγους της καθυστέρησης και το χρόνο εντός του 
οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

Η ΕΕΤΤ ολοκληρώνει τον έλεγχο και εκδίδει απόφαση εντός ενός 
(1) μηνός από την υποβολή της ΕΑΣ, διαφορετικά ενημερώνει 
τον ΠΥΕ για τους λόγους της καθυστέρησης και το χρόνο εντός 
του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία, που δεν 
αναμένεται να είναι πάνω από τρεις (3) μήνες.

1. Τρεις (3) μήνες είναι μεγάλο χρονικό διάστημα
2. Να οριστεί ανώτατος χρόνος καθυστέρησης από την ΕΕΤΤ

Διόρθωση και διευκρίνιση

6 16 Επικεφαλίδα Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 
(Α 137) 

Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/679 και τον ν. 
4624/2019 (Α 137) 

Διόρθωση

7 16 Σημείο 2 Οι ΠΥΕ επιτρέπεται να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα των φυσικών προσώπων για τα οποία εκδίδουν 
εγκεκριμένα πιστοποιητικά για ηλεκτρονικές υπογραφές ή άλλες 
υπηρεσίες εμπιστοσύνης, μόνον εφόσον αυτό είναι απαραίτητο: 

Οι ΠΥΕ επιτρέπεται να γνωστοποιεί δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα των φυσικών προσώπων για τα οποία εκδίδουν 
εγκεκριμένα πιστοποιητικά για ηλεκτρονικές υπογραφές ή άλλες 
υπηρεσίες εμπιστοσύνης, μόνον εφόσον αυτό είναι απαραίτητο: 

Οι ΠΥΕ επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα για πρωτίστως 
για τον σκοπό παροχής των υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Το σωστό 
ρήμα είναι «γνωστοποιούν»

Διόρθωση

8 17 Σημείο 1 Αστική ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης 1. Οι ΠΥΕ 
που κατά υπαίτια παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού eIDAS, 
του Ν. 4727/2020 ή της παρούσας, προκαλούν περιουσιακή βλάβη 
σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποχρεούνται σε πλήρη 
αποζημίωσή του. Σε περίπτωση ηθικής βλάβης, υποχρεούνται 
επιπρόσθετα σε χρηματική ικανοποίηση.

Αστική ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης 1. Οι ΠΥΕ 
που κατά υπαίτια παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού 
eIDAS, του Ν. 4727/2020 ή της παρούσας, προκαλούν 
περιουσιακή βλάβη σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
για το οποίο εκδόθηκε εγκεκριμένο ψηφιακό πιστοποιητικό, 
υποχρεούνται σε πλήρη αποζημίωσή του μέχρι του ποσού των 
δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €) περιλαμβανομένου και της 
οποιαδήποτε ηθικής βλάβης.

Προσδιορισμός φυσικού ή νομικού προσώπου. Μείωση του 
ποσού αποζημιωησης.

Διευκρίνιση και Διόρθωση

9 17 Σημεία 2 Η κατά το άρθρο 932 Α.Κ. χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής 
βλάβης για παράβαση των υποχρεώσεων των παρόχων υπηρεσιών 
εμπιστοσύνης ορίζεται, κατ' ελάχιστο, στο ποσό των πέντε χιλιάδων 
ευρώ (5.000 €), εκτός αν ζητηθεί από τον ενάγοντα μικρότερο ποσό. 

Αφαίρεση Αφαίρεση


