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Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2021 

 

ΘΕΜΑ: Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με την ρύθμιση των υποχρεώσεων των 

παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης, τη διαδικασία χορήγησης έγκρισης και λοιπών 

συναφών θεμάτων, με σκοπό την υποβολή εισήγησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης κατ’ άρθρο 107 παρ. 33 Ν. 4727/2020» 

Στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης σας αποστέλλουμε τα σχόλια μας: 

Α/Α Άρθρο Παράγραφος/ 
Σημείο 

Τρέχον Κείμενο Σχόλια 

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

2.  5 Σημείο 10 Τα έγγραφα υπ‘ αριθμόν (η), (ια) 
και (ιγ) της παραγράφου 4 
ανωτέρω πρέπει να είναι 
διαθέσιμα και στην Αγγλική 
γλώσσα, ώστε να διευκολυνθεί η 
συνεργασία μεταξύ των Μελών της 
Ένωσης. Τα έγγραφα (α), (η), (ιβ) 
και (ιγ) της ίδιας παραγράφου 
γίνονται δεκτά και στην Αγγλική 
γλώσσα. 

1. Να διευκρινιστεί ποια 
γλώσσα θα υπερισχύει στην 
αξιολόγηση για τα έγγραφα 
(η) και (ιγ) τα οποία 
δημοσιεύονται και στα 
Ελληνικά και στα Αγγλικά. 
2. Να διευκρινιστεί εάν το 
έγγραφο (ια) μπορεί να γίνει 
δεκτό μόνο στην Ελληνική 
γλώσσα, παρόλο που πρέπει 
να είναι διαθέσιμο και στην 
Αγγλική γλώσσα. 

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

Είναι μεγάλη 200% αύξηση. 

4.  13 Ν/Α  Να διευκρινιστεί εάν για την 
έγκριση νέας Αρχής 
Πιστοποίησης υφιστάμενης 
εγκεκριμένης υπηρεσίας (πχ 
Qualified eSignature) 
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Α/Α Άρθρο Παράγραφος/ 
Σημείο 

Τρέχον Κείμενο Σχόλια 

απαιτείται έλεγχος ή αρκεί 
ενημέρωση. 

5.  13 Σημείο 2 (γ) Κατά την ένταξη μιας νέας Αρχής 
Εγγραφής, εφόσον απαιτηθεί από 
την ΕΕΤΤ. 

1. Να διευκρινιστεί η 
διαδικασία με την οποία ο 
ΠΥΕ θα ειδοποιείται από την 
ΕΕΤΤ ότι έχει υποχρέωση 
ελέγχου για ένταξη μια νέας 
Αρχής Εγγραφής.  
2. Ποιες είναι οι περιπτώσεις 
που θα απαιτείται έλεγχος 
και σε ποιες δεν απαιτείται 
έλεγχος; 

6.  13 Σημείο 7 Μετά από έλεγχο της ΕΑΣ για τη 
διαπίστωση της συμμόρφωσης του 
ΠΥΕ και των υπηρεσιών που 
παρέχει με τις απαιτήσεις του 
Κανονισμού eIDAS, η ΕΕΤΤ εκδίδει 
απόφαση για την απόδοση ή 
διατήρηση του καθεστώτος του 
εγκεκριμένου παρόχου στον ΠΥΕ 
και την έγκριση των υπηρεσιών 
που παρέχει ή νέων. 

Να διευκρινιστεί σε ποιες 
περιπτώσεις αλλαγών σε 
επίπεδο υπάρχουσας 
υπηρεσίας απαιτείται 
ενημέρωση και έλεγχος 

7.  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. 

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

8.  13 Σημείο 7 Σε περίπτωση απόρριψης του 
αιτήματος, ο ΠΥΕ υποχρεούται να 
ενημερώσει εντός επτά (7) 
εργασίμων ημερών τον ΟΑΣ 
προκειμένου να αποσύρει τη 
δημοσίευση οποιουδήποτε 
πιστοποιητικού συμμόρφωσης, 
στην οποία ενδεχομένως έχει 
προχωρήσει βάσει της εκδοθείσας 
ΕΑΣ, ενημερώνοντας την ΕΕΤΤ μετά 
την ολοκλήρωση των σχετικών 
ενεργειών του ΟΑΣ. Μετά την 
ολοκλήρωση του ελέγχου, η ΕΕΤΤ 
ενημερώνει κατάλληλα τον 
Κατάλογο Υπηρεσιών 
Εμπιστοσύνης, εφόσον απαιτείται. 

Η ΕΕΤΤ δεν έχει δικαιοδοσία 
να υποχρεώσει έναν Πάροχο 
να ζητήσει από ανεξάρτητο 
φορέα αξιολόγησης να 
αποσύρει το πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης. Αυτό το 
κρίνει μόνο ο ΟΑΣ. Οι ΟΑΣ 
αξιολογούνται από 
διαφορετικό Φορέα 
Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ, 
ACCREDIA, κλπ.) σε σχέση με 
τις Πιστοποιήσεις που 
πραγματοποιούν. 
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Α/Α Άρθρο Παράγραφος/ 
Σημείο 

Τρέχον Κείμενο Σχόλια 

9.  14 Σημείο ιγ) Τα έγγραφα αυτά 
συνυποβάλλονται από τον Πάροχο 
στην ΕΕΤΤ κατά την υποβολή της 
ΕΑΣ εφόσον έχουν τροποποιηθεί 
από την τελευταία τους υποβολή. 

Διευκρίνιση εάν απαιτείται 
να υποβάλλονται με track 
changes. 

10.  16 Επικεφαλίδα Συμμόρφωση με τον Κανονισμό 
ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 
(Α 137) 

 

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

12.  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. 

Προσδιορισμός φυσικού ή 
νομικού προσώπου 

13.  17 Σημείο 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. 

1. Να γίνει αναλυτικότερο:  
(α)  Ποιο είναι το κατώτατο 
όριο που μπορεί να 
αναγραφεί για περιουσιακή 
βλάβη (εκτός από ηθική 
βλάβη); 
(β) Το ποσό είναι ανά 
πιστοποιητικό ή ανά 
πρόσωπο; 
2. Το ποσό των 5.000 € είναι 
μεγάλο σε σχέση με τα $ 
2.000 που είναι το ανώτατο 
όριο για τα EV SSL και Code 
Signing πιστοποιητικά 
(Chapter 18 στα "Baseline 
Requirements for the 
Issuance and Management of 
Publicly-Trusted Code Signing 
Certificates" version 2.4 και 
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Α/Α Άρθρο Παράγραφος/ 
Σημείο 

Τρέχον Κείμενο Σχόλια 

"Guidelines for the Issuance 
and Management of 
Extended Validation 
Certificates" version 1.7.8) 
3. Η πρόταση  " εκτός αν 
ζητηθεί από τον ενάγοντα 
μικρότερο ποσό. " δεν 
χρειάζεται, γιατί έτσι και 
αλλιώς ο ενάγοντας θα 
ζητήσει το μέγιστο ποσό που 
μπορεί. 

14.  18 Σημείο 2 2. Για την άσκηση των καθηκόντων 
της μπορεί να διενεργεί επιτόπιους 
ελέγχους στα γραφεία των ΠΥΕ και 
τρίτων συμβεβλημένων 
προσώπων. 

 

15.  N/A N/A  Διευκρινίσεις σχετικά με 
χρόνος ισχύος ταυτοποίησης 
για short term και long term 
πιστοποιητικά. 

 

Με εκτίμηση 

 

Σπύρος Μπόλης 

Γενικός Διευθυντής 

 


