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ΤΗΣ ΑΠ. ΕΕΤΤ 248/71 «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ»  
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Ι. Πρόλογος 

 

Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση αφορά στην τροποποίηση της Απόφασης της 

ΑΠ. ΕΕΤΤ 248/71 «Κανονισµός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης 

Ηλεκτρονικής Υπογραφής». 

Η παραπάνω τροποποίηση αποσκοπεί στη ρύθµιση θεµάτων του Μητρώου των 

εγκατεστηµένων στην Ελλάδα Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης και στην 

απλοποίηση των  διαδικασιών που σχετίζονται µε αυτό.  

 

ΙΙ . ∆ιαδικασία ∆ιαβούλευσης 

 

Με την παρούσα δηµόσια διαβούλευση, η ΕΕΤΤ δηµοσιεύει το προτεινόµενο 

σχέδιο τροποποίησης του ως άνω Κανονισµού, προκειµένου να λάβει απόψεις 

και σχόλια από όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς. Οι ενδιαφερόµενοι 

παρακαλούνται να υποβάλλουν τα σχόλια τους κάνοντας σαφή αναφορά στα 

άρθρα ή παραγράφους που αναφέρονται. 

Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση διαρκεί από την 1/7/2016 µέχρι και τις 

29/7/2016. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύµως, στην Ελληνική 

γλώσσα, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή, όχι αργότερα από την 29
η
 

Ιουλίου και ώρα 13:00 µµ. Τυχόν ανώνυµες απαντήσεις δεν θα ληφθούν 

υπόψη. Οι απαντήσεις θα δηµοσιευτούν αυτούσιες και επωνύµως. Σε 

περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εµπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει 

να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτηµα, προκειµένου να µην δηµοσιευθούν.   

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: 

∆ηµόσια ∆ιαβούλευση για την Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 248/71 

«Κανονισµός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής ». 

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:  

ΕΕΤΤ  

Λ. Κηφισίας 60,  

15125 Μαρούσι  

Αττική  

∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου : esign@eett.gr. 

Κατά τη διάρκεια της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται 

από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων, 

οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυµα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου στη διεύθυνση: esign@eett.gr . 

Το παρόν κείµενο δεν δεσµεύει την ΕΕΤΤ, ως προς το περιεχόµενο της 

ρύθµισης που θα επακολουθήσει. 
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IΙΙ.    ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 248/71 «Κανονισµός Παροχής 

Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής » 

 

 

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

α. Τις διατάξεις του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α΄82), Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες  διατάξεις, και 

ιδίως τα άρθρα 6 παρ.2, άρθρο 12 , εδάφιο κε’ και ιδίως κεγ, λστ’, 14 και 

68,  

β. το Π∆ 150/2001 «Προσαρµογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού  

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για 

ηλεκτρονικές υπογραφές»  (ΦΕΚ 125/Α/2001), ιδίως το άρθρου 4 παρ. 8 

γ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 248/71 «Κανονισµός παροχής υπηρεσιών 

πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής», (ΦΕΚ 603/Β/2002)  

δ.  την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 375/10/14-2-2006 «Κανονισµός 

∆ιαδικασίας ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης» (ΦΕΚ314/Β/16.03.2006), 

ε. το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη 

εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, 

 

 

Εισηγείται : 

 

 

Άρθρο 1 

 

Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 248/71/2002 (ΦΕΚ 603/Β/16-

5-2002 

 

Την τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ:. 248/71/2002 «Κανονισµός 

Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής», ως 

ακολούθως: 

 

Η  παρ. 2, του άρθρου 10,  τροποποιείται  ως εξής: 
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«Κατά την έναρξη των εργασιών του, κάθε εγκατεστηµένος στην Ελλάδα 

Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης γνωστοποιεί εγγράφως τα ακόλουθα 

στοιχεία στην ΕΕΤΤ, τα οποία καταχωρούνται στο Μητρώο: 

 

α.  ονοµατεπώνυµο/επωνυµία, διεύθυνση/έδρα, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ιστοσελίδα του Παρόχου,  

β.  νοµική µορφή, νόµιµοι εκπρόσωποι και τυχόν αντίκλητος του Παρόχου, 

γ.  αριθµός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και αρµόδια ∆ιεύθυνση 

Οικονοµικών Υπηρεσιών (∆ΟΥ) 

δ.  αριθµός Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.). 

ε.  πλήρη στοιχεία των εκπροσώπων επικοινωνίας  µε την ΕΕΤΤ,  

στ.  πλήρη στοιχεία επικοινωνίας µε το κοινό προκειµένου να δηµοσιευθούν 

στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ 

ζ.  παρεχόµενες υπηρεσίες.». 

 

 

H περίπτωσης δ) της παρ. 3 του άρθρου 10 τροποποιείται ως εξής: 

 

«δ) πιστοποιητικά εκδοθέντα από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες ή ∆ικαστικές 

Υπηρεσίες από τα οποία να προκύπτει αν τελεί υπό πτώχευση, 

πτωχευτικό συµβιβασµό, αναγκαστική διαχείριση ή αν έχουν κατατεθεί 

σχετικές προς αυτά αιτήσεις καθώς και αν τελεί υπό εκκαθάριση και τα 

οποία οφείλει να ανανεώνει και να υποβάλλει στην ΕΕΤΤ ανά έξι (6) 

µήνες.» 

  

 

Η παρ. 5 του άρθρου 10,  τροποποιείται  ως εξής: 

 

«Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πιστοποίησης υποχρεούνται να γνωστοποιούν 

στην ΕΕΤΤ κάθε τροποποίηση των στοιχείων τους που περιλαµβάνονται 

στο µητρώο εντός αποκλειστικής προθεσµίας επτά (7) ηµερών από την 

επέλευσή της.».  

 

Η παρ. 6  του άρθρου 10 ,  τροποποιείται  ως εξής: 

 

«Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πιστοποίησης γνωστοποιούν στην ΕΕΤΤ, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 του παρόντος, την παύση εργασιών 

τους. Η παύση αυτή σηµειώνεται στο µητρώο».  

 

Στο άρθρο 10, προστίθεται παράγραφος ως εξής: 

 

«7. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πιστοποίησης  υποχρεούνται στην καταβολή 

ετήσιου τέλους ύψους εκατό ευρώ (€100). Το ως άνω τέλος για κάθε 

ηµερολογιακό έτος θα καταβάλλεται εντός του τελευταίου τριµήνου του 

αµέσως προηγουµένου έτους, µε το 2017 να αποτελεί το πρώτο έτος 

εφαρµογής της παρούσας διάταξης.   
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Η παρ. 3 του άρθρου 12 τροποποιείται ως εξής: 

 «Κατά τα λοιπά, για τις κυρώσεις ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4070/2012». 

 

 

Άρθρο 2 

Έναρξη ισχύος 
 

Η ισχύς της Απόφασης που θα εκδοθεί αρχίζει µε τη δηµοσίευσή της στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Η απόφαση που θα εκδοθεί να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

 

 

 

   

   

       

 

                 

 
 
 

 

 

 

 

 


