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Προς ΕΕΤΤ 

Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι 

Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών 

Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου 

Υπόψη κ. Β. Καλούδη   

 

Αθήνα,  31 Μαρτίου 2022 

 

ΘΕΜΑ: Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση της ΕΕΤΤ σχετικά με το περιεχόμενο των ΥΑ των 

σημείων 31 και 34 του αρ. 107 του ν.4727/2020 (2ος γύρος σχολίων) 

ΣΧΕΤ: Το από 04.03.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας 

 

Αγαπητέ κ. Καλούδη, 

Σας υποβάλουμε τα παρακάτω στον δεύτερο γύρο σχολιασμού της ως άνω Διαβούλευσης. 

 

ΜΕΡΟΣ Α 

Άρθρο 4 παρ.2 

Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι αυτό αφορά τις καινούριες ΑΠ μετά την έναρξη ισχύος της Υ.Α. 

 

Άρθρο 4 παρ.4 

Για να είναι ξεκάθαρο ότι αυτός μπορεί να είναι είτε ο VAT/TIN ή ο αριθμός καταχώρισης όπως 

αυτός υπάρχει στο organizationIdentifier, προτείνουμε να τροποποιηθεί ως ακολούθως και να δοθεί 

μεγαλύτερη προθεσμία για την ανάκληση: 

«Κάθε ΠΥΕ υποχρεούται να ανακαλέσει όλα τα ήδη εκδοθέντα εγκεκριμένα πιστοποιητικά στα 

οποία δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός μητρώου του σύμφωνα με τα παραπάνω εντός έξι (6) μηνών 

από την έναρξη ισχύος της παρούσας.» 

 

Άρθρο 7 παρ.4 

Επειδή αυτό το κάνουμε ήδη μετά από απαίτηση του ΟΑΣ ο οποίος μας δίνει προθεσμία 6 μηνών, 

προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής: 

«Οι εγκεκριμένοι ΠΥΕ οφείλουν να συμμορφώνονται με τις προβλέψεις κάθε νέας έκδοσης 

προτύπου ETSI, που αναφέρεται στις ανωτέρω παραγράφους, εντός έξι (6) μηνών από τη 

δημοσίευσή της.» 
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Άρθρο 8 παρ.4 

Αντιλαμβανόμαστε ότι οι προϋποθέσεις α-δ είναι σωρευτικές και ότι αναφερόμαστε μόνο στα 

notified eID schemes. Παρακαλώ διευκρινίστε αν πρέπει να συντρέχουν και οι τέσσερις 

προϋποθέσεις ταυτόχρονα. 

 

Άρθρο 14 παρ. 1 

Το πρότυπο ETSI TS 119 312 προτείνει την χρήση αλγόριθμων. Σε περίπτωση που μια έκδοση του 
προτύπου κρίνει έναν αλγόριθμο μη αποδεκτό, αυτό δεν σημαίνει ότι ο αλγόριθμος αυτός έχει 
παραβιαστεί ώστε να επιβάλλεται η ακύρωση των πιστοποιητικών. 

Ως εκ τούτου προτείνουμε, σε περίπτωση που κάποιος αλγόριθμος καταστεί μη αποδεκτός, αυτό να 
υποχρεώνει τον Πάροχο να σταματήσει να τον χρησιμοποιεί. Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής: 

 «… Στην περίπτωση που μια νέα έκδοση του προτύπου ETSI TS 119 312 καθιστά ένα αλγόριθμο μη 
αποδεκτό λόγω παραβίασής του, κάθε ΠΥΕ υποχρεούται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευσή της 
να παύσει να εκδίδει πιστοποιητικά από τις Αρχές Πιστοποίησης που χρησιμοποιούν αυτό τον 
αλγόριθμο. …» 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

Άρθρο 1  

«και, επιπλέον οι διατάξεις του ν.4727/2020, αρ. …»   Θα συμπληρωθούν τα άρθρα του ν. 4727/2020; 

 

Άρθρο 3 παρ. 2(α) 

Παρακαλούμε διευκρινίστε αν τα expired certificates πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και στη CRL. 
Θεωρούμε πως όχι (ως βέλτιστη πρακτική) λόγω του μεγάλου μεγέθους του αρχείου της CRL και της 
δυσκολίας υλοποίησης εφαρμογών. 

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

Με εκτίμηση, 

 

 

Δικηγόρος, Compliance Officer 
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