Συμπληρώνεται από τo XA:
Κωδικός ΥΕ
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Ημ/νία παραλαβής ΥΕ
Αρ. Πρωτ. ΥΕ

ΑΙΤΗΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Ημ/νία έγκρισης ΥΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΧΡΗΣΗ :
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚOΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
(παράγραφοι:Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Θ)

Υπογραφή αρμοδίου YE

(παράγραφοι:Β,Δ,Ζ,Η,Θ)

Η παρούσα Αίτηση ισχύει και ως Σύμβαση μεταξύ του αιτούντος και της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, με τους όρους που ακολουθούν, μόνο και μόνο όταν η αρμόδια Υπηρεσία Εγγραφής (ΥΕ) του Δικτύου
Υ.Ψ.Π. του ΧΑ Α.Ε. την εγκρίνει, αφού ελέγξει την πληρότητά της και τα επισυναπτόμενα ζητούμενα δικαιολογητικά, και εκδώσει τα σχετικά
πιστοποιητικά προς τον αιτούντα. Η παρούσα Αίτηση – Σύμβαση πρέπει να υπογραφεί ΙΔΙΟΧΕΙΡΩΣ από τον αιτούντα στην τελευταία
σελίδα, ενώπιον εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου (Διαχειριστή) μιας ΤΥΥ του ‘ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΨΠ του Χρηματιστηρίου Αθηνών’ ή κάποιας
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ, που θα βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής.
.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Συμπληρώνεται από τον αιτούντα – συμβαλλόμενο

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (Υποκείμενο & ιδιοκτήτης/χρήστης πιστοποιούμενης διεύθυνσης εξυπηρετητή)

Συμπληρώστε με λατινικούς κεφαλαίους χαρακτήρες
ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (URL) ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (CN):
(Η διαδικτυακή διεύθυνση χωρίς πρόθεμα, π.χ.: www.site-name.gr)

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (O) (νομικό ή φυσικό πρόσωπο)*:
(π.χ.: διακριτικός τίτλος εταιρίας ή ονοματεπώνυμο)

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η ΑΛΛΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ (OU):
(Προαιρετικό – Μη πιστοποιούμενο πεδίο):
(π.χ.: διακριτικός τίτλος εταιρίας ή ονοματεπώνυμο)

ΤΟΠΟΣ-ΧΩΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (C) (Διεθνής Κωδικός):
(έδρας για εταιρίες-οργανισμούς / ιθαγένειας για φυσικά πρόσωπα)

Πόλη (προαιρετικό)

περιοχή-νομός (προαιρετικό)

χώρα (υποχρεωτικό)

*=Το όνομα του ιδιοκτήτη-νόμιμου χρήστη της διαδικτυακής διεύθυνσης (URL) του εξυπηρετητή που θα αναγράφεται στο πιστοποιητικό, πρέπει να συμφωνεί
με το όνομα που αναφέρεται στα αποδεικτικά έγγραφα επίσημης καταχώρησης της συγκεκριμένης διεύθυνσης που προσκομίζονται από τον Συνδρομητή.
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ-ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ (Για Τιμολόγηση – Επικοινωνία)

Συμπληρώστε με ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:
Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.:
Α.Φ.Μ.

Δ.Ο.Υ.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
οδός – αριθμός

περιοχή-πόλη

ταχ. κώδικας

νομός

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX – e-MAIL:
τηλέφωνο

fax

e-mail

ΟΝΟΜΑΤ/ΜΟ & ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ:
(Μόνο για εκπρόσωπο Νομικού Προσώπου-Συνδρομητή)

ονοματεπώνυμο

ιδιότητα

Γ. ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Σε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα)

1. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ:
(π.χ.: ITE, Σύμβαση/Βεβαίωση/Τιμολόγιο, 01/01/02, 31/12/04 )

καταχωρητής

είδος εγγράφου

ημ/νία εγγράφου

ημ/νία λήξης δικαιώματος

2. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑ:
(π.χ.: Α.Τ./Διαβατήριο/Πρ. Κάρτα, Χ058391, ΠΑ Αθηνών, 01/01/02)

είδος

αριθμός

εκδότης

ημ/νία έκδοσης

Επιπλέον Δικαιολογητικά για Συνδρομητές - Νομικά Πρόσωπα:

3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.:
(π.χ.: Καταστατικό/Ιδιωτ. Έγγραφο, ΦΕΚ/Βεβ. Πρωτ.Αθ., 01/01/02)

είδος

αποδεικτικό δημοσίευσης

ημ/νία έκδοσης

4. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑ:
(π.χ.:

Καταστατικό/Πρακτικό Δ.Σ./Εξουσιοδότηση, 01/01/02)

είδος

ημ/νία έκδοσης
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Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

όνομα

επώνυμο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ :
εταιρεία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

οδός – αριθμός

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

περιοχή-πόλη

ταχ. κώδικας

τηλέφωνο

E-MAIL:

νομός

fax

e-mail

Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

όνομα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

επώνυμο

εταιρεία

οδός
οδός
– –αριθμός
αριθμός

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

περιοχή-πόλη
περιοχή-πόλη

ταχ.
ταχ.
κώδικας
κώδικας

τηλέφωνο

E-MAIL:

νομός
νομός

fax

e-mail

ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

όνομα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

επώνυμο

εταιρεία

οδός
οδός––αριθμός
αριθμός

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

περιοχή-πόλη
περιοχή-πόλη

τηλέφωνο

ταχ.
ταχ.κώδικας
κώδικας

νομός
νομός

fax

E-MAIL:
e-mail

Ζ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (Υποκείμενο & ιδιοκτήτης/χρήστης Αναγνωρισμένης Ηλεκτρονικής Σφραγίδας)

ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (CN):
(Διακριτικός Τίτλος Γ.Ε.Μ.Η, π.χ.: Χρηματιστήριο Αθηνών)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (O):
(Διακριτική Επωνυμία Γ.Ε.Μ.Η ,
π.χ.: Ελληνικά Χρηματιστήρια –Χρηματιστήριο Αθηνών)

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η ΑΛΛΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ (OU):
(Προαιρετικό – Μη πιστοποιούμενο πεδίο):
Α.Φ.Μ. NOMIKOΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (VAT)
(Tax Identity Number)

ΧΩΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (C) - Διεθνής Κωδικός
(Έδρα εταιρίας-οργανισμού , π.χ.: GR)

ΤΟΠΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (L)
(Τοποθεσία εταιρίας-οργανισμού , π.χ.: Αθήνα)
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Η. ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Σε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα)

1.ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ :
(π.χ.: Α.Τ./Διαβατήριο/Πρ. Κάρτα, Χ058391, ΠΑ Αθηνών, 01/01/02)
αριθμός
είδος

εκδότης

ημ/νία έκδοσης

αριθμός

εκδότης

ημ/νία έκδοσης

2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ:
(π.χ.: Καταστατικό/Πρακτικό Δ.Σ./Εξουσιοδότηση, 01/01/02)
Είδος

ημ/νία έκδοσης

3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΟΜΙΜΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΝOMIKOY ΠΡΟΣΩΠΟΥ :
(π.χ.: Καταστατικό/Ιδιωτ. Έγγραφο, ΦΕΚ/Βεβ. Πρωτ.Αθ., 01/01/02) :
είδος

αποδεικτικό δημοσίευσης

ημ/νία έκδοσης

Θ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (Υπογράψτε μέσα στο πλαίσιο της επιθυμητής απάντησης)

Επιθυμώ να δημοσιεύονται τα πιστοποιητικά μου στον δημόσιο
κατάλογο ενεργών πιστοποιητικών του Χρηματιστηρίου Αθηνών

ΝΑΙ

Υπογραφή

ΟΧΙ*

Υπογραφή

* = Προεπιλεγμένη απάντηση εφόσον δεν υπάρξει επιλογή

ΤΟΠΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
(Συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον Διαχειριστή της εξουσιοδοτημένης «Τοπικής Υπηρεσίας Υποβολής» (Τ.Υ.Υ.) του Δικτύου ΥΨΠ της ΑTHEX)

Επωνυμία Τ.Υ.Υ.

Αριθμός
Πρωτοκόλλου Τ.Υ.Υ.

Ημερομηνία
Πρωτοκόλλου Τ.Υ.Υ.

Ονοματεπώνυμο
Διαχειριστή Τ.Υ.Υ.

Υπογραφή
Διαχειριστή Τ.Υ.Υ.

Σημείωση: Υποβάλλεται συνημμένο στην παρούσα νομίμως επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο δημόσιου εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ.
αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο), βάσει του οποίου αποδεικνύεται η ακρίβεια των ατομικών στοιχείων του αιτούντα που αναγράφονται
στην παρούσα αίτηση.
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΓΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ («ΣΥΜΒΑΣΗ») ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ SSL Ή ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΗΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ή
ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ. ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΙ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΝΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΓΙΝΕΣΤΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ
ΟΤΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ.
ΟΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΩΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΝΟΕΙΤΑΙ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΕΣΑΣ, ΟΠΩΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ.
Επεξεργασία της αίτησης για πιστοποιητικό.

1.

Το πιστοποιητικό για το οποίο υποβάλλατε αίτηση για λογαριασμό του οργανισμού σας είναι
αναγνωρισμένο πιστοποιητικό αυθεντικοποίησης ιστοτοπου, το οποίο χρησιμοποιείται για την
υποστήριξη συνεδριών SSL/TLS μεταξύ ενός λογισμικού πλοήγησης και ενός διακομιστή που
χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση.
ii) Μόλις η εταιρεία λάβει την απαραίτητη πληρωμή και μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών
επαλήθευσης ταυτότητας που απαιτούνται για το πιστοποιητικό που έχετε επιλέξει, η εταιρεία θα
επεξεργαστεί την αίτησή σας για πιστοποιητικό. Εάν η αίτησή σας για πιστοποιητικό εγκριθεί, πριν η
εταιρεία μπορέσει να σας εκδώσει πιστοποιητικό, πρέπει να υποβάλετε αίτημα υπογραφής
πιστοποιητικού (Certificate Signing Request ή «CSR») σε μορφή που καθορίζεται από τον εκδότη
πιστοποιητικών (Certification Authority ή «CA»). Εάν η εταιρεία δεν λάβει το αίτημα CSR εντός δώδεκα
(12) μηνών από την ημέρα που εγκρίθηκε η αίτησή σας για πιστοποιητικό και εάν το πιστοποιητικό είναι
κατά τα άλλα έτοιμο για έκδοση, η έγκριση της αίτησης θα λήγει αυτομάτως.
iii) Εάν η αίτησή σας για πιστοποιητικό εγκριθεί και υποβάλετε έγκυρο αίτημα CSR, η εταιρεία θα σας
εκδώσει πιστοποιητικό προς χρήση σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση. Αφού παραλάβετε ή άλλως
εγκαταστήσετε το πιστοποιητικό σας, θα πρέπει να ελέγξετε τα στοιχεία που περιέχει και να ειδοποιήσετε
αμέσως την εταιρεία για τυχόν σφάλματα. Μόλις λάβει τέτοια ειδοποίηση, η εταιρεία μπορεί να
ανακαλέσει το πιστοποιητικό σας και να σας εκδώσει διορθωμένο.
2. Χρήση και περιορισμοί.
i)

i)
ii)

Το πιστοποιητικό μπορεί να εγκατασταθεί μόνο σε διακομιστές που είναι προσβάσιμοι στο/στα
SubjectAltName που αναφέρεται/-ονται στο πιστοποιητικό.
Απαγορεύεται η χρήση του πιστοποιητικού: (i) για λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου οργανισμού, (ii) για
να εκτελείτε λειτουργίες ιδιωτικού ή δημόσιου κλειδιού σε σχέση με οποιοδήποτε όνομα τομέα και/ή
οργανισμού διαφορετικού από εκείνου για το οποίο υποβάλλατε την αίτηση για πιστοποιητικό, (iii) σε
περισσότερους από έναν φυσικούς διακομιστές ή συσκευές κάθε φορά, εκτός εάν ο συνδρομητής έχει
αγοράσει πιστοποιητικό που περιλαμβάνει ρητά πρόσθετες ή απεριόριστες άδειες διακομιστή, (iv) για
χρήση ως εξοπλισμό ελέγχου σε επικίνδυνες συνθήκες ή για χρήσεις που απαιτούν ασφάλεια έναντι
αστοχίας (fail-safe), όπως λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων, συστήματα πλοήγησης ή επικοινωνίας
αεροσκαφών, συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ή συστήματα ελέγχου οπλισμού, όπου
ενδεχόμενη αστοχία μπορεί να οδηγήσει άμεσα σε θάνατο, σωματική βλάβη ή σοβαρή περιβαλλοντική
ζημία. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι αυτή η επιλογή μπορεί να προκαλέσει αυξημένους κινδύνους για
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την ασφάλεια στο δίκτυό σας και ότι η εταιρεία αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη για παραβιάσεις ασφάλειας
που προκύπτουν από τη διανομή ενός μόνο κλειδιού σε πολλές συσκευές.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΩΡΕΙ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΑΝΩ ΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ Ή ΦΑΡΜΑ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΩΚΕΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΒΑΤΗ
ΕΞΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.
3. Αναφορά και ανάκληση.
Αν ανακαλύψετε ή έχετε λόγο να πιστεύετε ότι σημειώθηκε παραβίαση του ιδιωτικού σας κλειδιού, εάν τα
στοιχεία που περιέχονται στο πιστοποιητικό σας είναι ή έχουν γίνει εσφαλμένα ή ανακριβή ή εάν έχει αλλάξει το
όνομα του οργανισμού σας και/ή το όνομα τομέα σας, πρέπει να διακόψετε αμέσως τη χρήση του
πιστοποιητικού και του σχετικού ιδιωτικού κλειδιού και να ζητήσετε αμέσως από την εταιρεία να ανακαλέσει το
πιστοποιητικό. Εάν η εταιρεία ανακαλύψει ή έχει λόγο να πιστεύει ότι σημειώθηκε παραβίαση του ιδιωτικού σας
κλειδιού ή παράνομη χρήση του πιστοποιητικού σας, θα πρέπει να ανταποκριθείτε στις οδηγίες της εταιρείας
εντός της προθεσμίας που καθορίζεται από την εταιρεία. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης του
πιστοποιητικού σας ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση εάν: (i) ανακαλύψει ότι τα στοιχεία που περιέχονται
στο πιστοποιητικό δεν ισχύουν πλέον, (ii) παραβιάσετε ή αδυνατείτε να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται στους όρους της παρούσας σύμβασης ή (iii) η εταιρεία αποφασίσει κατά την απόλυτη κρίση της
ότι η συνέχιση της χρήσης του πιστοποιητικού ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την ακεραιότητα της
υποδομής PKI ή της εταιρείας. Η εταιρεία μπορεί επίσης να ανακαλέσει το πιστοποιητικό σας σε περίπτωση μη
πληρωμής.
5. Υποχρεώσεις κατά την ανάκληση ή τη λήξη.
Μετά τη λήξη ή την ειδοποίηση ανάκλησης του πιστοποιητικού σας, θα πρέπει να αφαιρέσετε αμέσως το
πιστοποιητικό από όλες τις συσκευές στις οποίες έχει εγκατασταθεί και να μην το χρησιμοποιήσετε για
οποιονδήποτε άλλο σκοπό στη συνέχεια.
6. Διάρκεια υπηρεσίας.
Η παρούσα σύμβαση παραμένει σε ισχύ έως τη λήξη ή την πρόωρη ανάκληση του πιστοποιητικού σας.
7. Δηλώσεις και εγγυήσεις.
7.1 Δηλώσεις και εγγυήσεις της εταιρείας. Η εταιρεία δηλώνει και εγγυάται ότι (i) δεν υπάρχουν σφάλματα
στα στοιχεία του πιστοποιητικού για τα οποία ευθύνεται η εταιρεία ως αποτέλεσμα της αποτυχίας της να
επιδείξει εύλογη προσοχή κατά τη δημιουργία του πιστοποιητικού, (iii) η έκδοση των πιστοποιητικών θα
συμμορφώνεται από όλες τις ουσιώδεις απόψεις με τον κανονισμό CPS και (iii) οι υπηρεσίες ανάκλησης και η
χρήση του ηλεκτρονικού αποθετηρίου συμμορφώνονται με τον κανονισμό CPS σε όλες τις ουσιώδεις
πλευρές.
7.2 Δηλώσεις και εγγυήσεις συνδρομητή. Δηλώνετε και εγγυάστε στην εταιρεία και στους χρήστεςαποδέκτες (Relying Parties) ότι (i) όλα τα στοιχεία που είναι σημαντικά για την έκδοση πιστοποιητικού που
παρέχετε στην εταιρεία κατά την υποβολή της αίτησής σας για πιστοποιητικό είναι ακριβή και πλήρη, (ii) θα
ενημερώνετε την εταιρεία σε περίπτωση που οι δηλώσεις σας προς την εταιρεία στην αίτηση για
πιστοποιητικό άλλαξαν ή δεν ισχύουν πλέον, (iii) τα στοιχεία του πιστοποιητικού (συμπεριλαμβανομένης της
διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
οποιουδήποτε τρίτου, (iv) τα στοιχεία του πιστοποιητικού (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσής
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για
παράνομους σκοπούς, (v) εσείς ή κάποιος ρητά εξουσιοδοτημένος από εσάς είναι (από τη στιγμή της
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δημιουργίας του) και θα παραμείνει ο μόνος κάτοχος του ιδιωτικού κλειδιού και κάθε φράσης επαλήθευσης
ταυτότητας, PIN, λογισμικού ή μηχανισμού υλισμικού που προστατεύει το ιδιωτικό κλειδί και κανένα μη
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δεν έχει ή θα έχει πρόσβαση στο εν λόγω υλικό ή αυτές τις πληροφορίες, (vi) θα
χρησιμοποιείτε το πιστοποιητικό αποκλειστικά για τους εγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς σε
συμμόρφωση με την παρούσα σύμβαση, (vii) θα χρησιμοποιείτε το πιστοποιητικό ως τελικός χρήστης και όχι
ως εκδότης πιστοποιητικών για την έκδοση πιστοποιητικών, λιστών ανακληθέντων πιστοποιητικών ή με άλλο
τρόπο, (viii) κάθε ψηφιακή υπογραφή που δημιουργείται με χρήση του ιδιωτικού κλειδιού είναι η ψηφιακή
υπογραφή του συνδρομητή και το πιστοποιητικό έχει γίνει αποδεκτό και είναι λειτουργικό (δεν έχει λήξει ή
ανακληθεί) τη στιγμή της δημιουργίας της ψηφιακής υπογραφής, (ix) συμφωνείτε με την παρούσα σύμβαση
ως προϋπόθεση για την απόκτηση πιστοποιητικού και (x) δεν θα παρακολουθείτε, παρεμβαίνετε ή
αναστρέφετε μηχανικά (εκτός από τον βαθμό που κάτι τέτοιο δεν μπορεί να απαγορευθεί από το εφαρμοστέο
δίκαιο) την τεχνική υλοποίηση της υποδομής PKI αν δεν λάβετε την προηγούμενη γραπτή έγκριση της
εταιρείας και δεν θα παραβιάζετε σκοπίμως την ασφάλεια της υποδομής PKI με άλλον τρόπο. Επίσης,
δηλώνετε και εγγυάστε ότι διαθέτετε επαρκείς πληροφορίες ώστε να λάβετε τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά
με τον βαθμό με τον οποίο επιλέγετε να βασιστείτε σε ψηφιακό πιστοποιητικό που εκδίδεται στο πλαίσιο της
υποδομής PKI, ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για να αποφασίσετε αν θα βασιστείτε σε αυτές τις
πληροφορίες και ότι θα αναλάβετε τις νομικές συνέπειες της αδυναμίας σας να εκπληρώσει οποιαδήποτε
υποχρέωσή σας ως χρήστης-αποδέκτης δυνάμει της ισχύουσας σύμβασης χρήστη-αποδέκτη. Εάν οι
υπηρεσίες σας περιλαμβάνουν αξιολόγηση κακόβουλου λογισμικού και/ή ευπάθειας, δηλώνετε περαιτέρω και
εγγυάστε στην εταιρεία ότι (xi) έχετε την εταιρική εξουσία και εξουσιοδότηση να δώσετε συναίνεση στην
εταιρεία για τη διενέργεια της αξιολόγησης. Εάν ο ιστότοπος διοικείται και/ή φιλοξενείται από τρίτο πάροχο
υπηρεσιών, εγγυάστε ότι έχετε λάβει τη συναίνεση και την εξουσιοδότηση από τον πάροχο υπηρεσιών που
είναι απαραίτητες ώστε η εταιρεία να διενεργήσει την αξιολόγηση.
8. Χρεώσεις και όροι πληρωμής.
Ως αντίτιμο για το πιστοποιητικό που αγοράσατε, θα πρέπει να καταβάλετε στην εταιρεία τις σχετικές χρεώσεις
υπηρεσιών που ορίζονται στον ιστότοπό μας κατά τη χρονική στιγμή της αγοράς σας ή, κατά περίπτωση, με την
παραλαβή τιμολογίου από την εταιρεία. Όλες οι χρεώσεις καθίστανται αμέσως απαιτητές και δεν επιστρέφονται,
εκτός όπως ορίζεται διαφορετικά παρακάτω. Όλοι οι φόροι, οι δασμοί, οι χρεώσεις και οι λοιπές κυβερνητικές
επιβαρύνσεις οποιουδήποτε είδους (συμπεριλαμβανομένων των φόρων πωλήσεων, υπηρεσιών, χρήσης και
προστιθέμενης αξίας, αλλά εξαιρουμένων των φόρων που βασίζονται στο καθαρό εισόδημα της εταιρείας) που
επιβάλλονται από ή υπό την εξουσία οποιασδήποτε κυβέρνησης επί των χρεώσεων για την υπηρεσία που
επιβάλλονται βάσει του παρόντος, θα αναλαμβάνονται από εσάς και δεν θα θεωρούνται μέρος των εν λόγω
χρεώσεων παροχής υπηρεσιών, αφαίρεση από αυτές ή συμψηφισμός έναντι αυτών. Όλες οι πληρωμές που
οφείλονται στην εταιρεία θα γίνονται χωρίς αφαίρεση ή παρακράτηση λόγω φόρου, δασμού, επιβάρυνσης,
κύρωσης ή άλλως, εκτός εάν απαιτείται από τον νόμο, οπότε το ποσό που πρέπει να καταβληθεί από τον
συνδρομητή, επί του οποίου πρέπει να εφαρμοστεί μια τέτοια έκπτωση ή παρακράτηση, θα αυξηθεί στον βαθμό
που είναι αναγκαίο προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι, μετά την εφαρμογή της εν λόγω έκπτωσης ή
παρακράτησης, η εταιρεία θα λάβει και θα διατηρήσει (ανεξάρτητα από τυχόν ευθύνη επί αυτού του ποσού)
καθαρό ποσό ίσο με το ποσό που θα λάμβανε σε περίπτωση μη απαίτησης μιας τέτοιας έκπτωσης ή
παρακράτησης. Η παρούσα ενότητα δεν ισχύει εάν ο συνδρομητής αγόρασε το πιστοποιητικό από μεταπωλητή.
9. Πολιτική επιστροφής.
Εάν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με το πιστοποιητικό ή με τις υπηρεσίες για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε
να ζητήσετε από την εταιρεία, εντός τριάντα (30) ημερών από την έγκριση της αίτησης για πιστοποιητικό,
ανάκληση του πιστοποιητικού (εάν εκδόθηκε), να τερματισμό των υπηρεσιών και επιστροφή χρημάτων. Μετά την
αρχική περίοδο των 30 ημερών, δικαιούστε επιστροφή χρημάτων μόνο εάν η εταιρεία έχει παραβιάσει εγγύηση ή
άλλη ουσιώδη υποχρέωση δυνάμει της παρούσας σύμβασης.
10. Δικαιώματα ιδιοκτησίας.
Αναγνωρίζετε ότι η εταιρεία και οι δικαιοπάροχοι της διατηρούν όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και
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την κυριότητα σε όλες τις εμπιστευτικές πληροφορίες ή άλλες ιδιόκτητες πληροφορίες, προϊόντα, υπηρεσίες,
καθώς και ιδέες, έννοιες, τεχνικές, εφευρέσεις, διαδικασίες, λογισμικό ή έργα πνευματικής ιδιοκτησίας που
αναπτύσσονται, ενσωματώνονται ή ασκούνται σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία,
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των τροποποιήσεων, βελτιώσεων, παραγώγων έργων,
διαμορφώσεων, μεταφράσεων, αναβαθμίσεων και διασυνδέσεων αυτών (συλλογικά «εταιρικά έργα»). Τα
εταιρικά έργα δεν περιλαμβάνουν το υλισμικό, το λογισμικό ή τα δίκτυα που κατείχατε πριν από τη σύναψη της
σύμβασης. Εκτός εάν ορίζεται ρητώς κάτι διαφορετικό στο παρόν, καμία διάταξη της παρούσας σύμβασης δεν
δημιουργεί δικαίωμα ιδιοκτησίας ή αδειοδότησης στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του άλλου μέρους και
κάθε μέρος θα συνεχίσει να κατέχει και να διατηρεί ανεξάρτητα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του.

11. Τροποποιήσεις στη σύμβαση συνδρομητή.
Η εταιρεία μπορεί (i) να αναθεωρήσει τους όρους της παρούσας σύμβασης και/ή (ii) να αλλάξει μέρος των
υπηρεσιών που παρέχονται βάσει του παρόντος ανά πάσα στιγμή. Κάθε τέτοια αλλαγή θα είναι δεσμευτική και
θα τίθεται σε εφαρμογή τριάντα (30) ημέρες μετά τη δημοσίευση της αλλαγής στους ιστοτόπους της εταιρείας.
Σχετική ενημέρωση θα σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν δεν συμφωνείτε με την αλλαγή, μπορείτε
να καταγγείλετε την παρούσα σύμβαση ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντας την εταιρεία και ζητώντας μερική
επιστροφή των καταβληθέντων χρεώσεων που αντιστοιχούν στην περίοδο από την ημερομηνία καταγγελίας έως
το τέλος της περιόδου υπηρεσίας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της εταιρείας μετά από μια
τέτοια αλλαγή, συμφωνείτε να τηρείτε και να δεσμεύεστε από αυτή την αλλαγή.
12. Προστασία προσωπικών δεδομένων.
Για τους σκοπούς της παρούσας ενότητας, οι αναφορές σε «εσάς»/«σας» περιλαμβάνουν τον/τους διαχειριστή/ές του δικτύου σας ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο μέλος του οργανισμού σας, κατά περίπτωση. Συμφωνείτε
με τη χρήση των δεδομένων και των στοιχείων σας ως εξής:
Η εταιρεία θα μεταχειρίζεται και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα και τα στοιχεία που παρέχετε στην αίτηση για
πιστοποιητικό και/ή στη διαδικασία εγγραφής σύμφωνα με τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της
εταιρείας που αφορά τις εν λόγω υπηρεσίες («δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων»), όπως
τροποποιείται κατά καιρούς και είναι προσβάσιμη από την αρχική σελίδα του ιστοτόπου της εταιρείας.
Συμφωνείτε και συναινείτε ότι η εταιρεία μπορεί να τοποθετήσει στο πιστοποιητικό σας και στη σφραγίδα, κατά
περίπτωση, τις πληροφορίες που παρέχετε στην αίτηση για πιστοποιητικό. Η εταιρεία μπορεί (i) να δημοσιεύσει
το πιστοποιητικό, τη σφραγίδα και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτά στο Ηλεκτρονικό Αποθετήριο και σε
άλλους ιστότοπους τρίτων και (ii) να χρησιμοποιεί τα εν λόγω στοιχεία για τους σκοπούς που καθορίζονται στην
παρούσα σύμβαση και στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.
(a) Δεδομένα που συλλέγονται, μεταδίδονται και αποθηκεύονται αυτόματα. Οι υπηρεσίες συλλέγουν από το
περιβάλλον σας και αυτόματα μεταδίδουν και αποθηκεύουν στην εταιρεία δεδομένα, τα οποία μπορεί να
περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, διευθύνσεις IP χρηστών ή διακομιστών, στοιχεία του λογισμικού πλοήγησης και
στοιχεία του λειτουργικού συστήματος («μεταδιδόμενες και αποθηκευμένες πληροφορίες»). Οι
μεταδιδόμενες και αποθηκευμένες πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται κυρίως για σκοπούς διαχείρισης
λογαριασμού, ασφάλειας και αναλύσεων.
(b) Πρόσθετες πληροφορίες που συλλέγονται. Κατά τη διάρκεια των υπηρεσιών, η εταιρεία θα συλλέγει τα
στοιχεία που παρέχετε κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες (π.χ. ονόματα επιχειρηματικών επαφών,
εταιρικούς τηλεφωνικούς αριθμούς, εταιρικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/διευθύνσεις, πληροφορίες πληρωμής,
ονόματα τομέα, κωδικοί πρόσβασης ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την ασφάλεια) και θα
μεταχειρίζεται και θα επεξεργάζεται τα στοιχεία σύμφωνα με τη δήλωση προστασίας προσωπικών
δεδομένων, όπως τροποποιείται κατά καιρούς και είναι προσβάσιμη από την αρχική σελίδα του ιστοτόπου
της εταιρείας.
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(c) Σκοπός της συλλογής δεδομένων. Τα στοιχεία που συλλέγονται θα χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση
των υπηρεσιών και την παροχή πρόσβασης σε αυτές, καθώς και για την ενεργοποίηση και βελτιστοποίηση
της απόδοσης των υπηρεσιών, για εσωτερική έρευνα και ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης
των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας, για στατιστική ανάλυση της ανάπτυξης προϊόντων,
συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των τάσεων και της σύγκρισης στην αθροιστική βάση εγκατάστασης,
για ανταπόκριση σε ερωτήματα και αιτήματα των πελατών και/ή για ενημερώσεις και ανανεώσεις προϊόντων.
(d) Τεχνική υποστήριξη. Σε περίπτωση που παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία στην εταιρεία σχετικά με
αίτημα τεχνικής υποστήριξης («πληροφορίες τεχνικής υποστήριξης»), η εν λόγω πληροφορία θα
υποβάλλεται σε επεξεργασία και θα χρησιμοποιείται από την εταιρεία για την παροχή της ζητούμενης
τεχνικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης σφαλμάτων.
(e) Η υποχρέωση σας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίζετε ότι
οποιαδήποτε γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων των χρηστών σας ή τρίτων από εσάς προς την
εταιρεία είναι σύμφωνη με την εθνική νομοθεσία που διέπει τη συλλογή, χρήση και προστασία των
προσωπικών δεδομένων που ισχύει στη χώρα ή στην περιοχή όπου δραστηριοποιείστε. Συγκεκριμένα, είναι
δική σας ευθύνη να ενημερώνετε τους χρήστες και τα τρίτα μέρη ότι παρέχετε τα στοιχεία τους στην εταιρεία,
να τους γνωστοποιείτε τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν και να εξασφαλίζετε τις κατάλληλες
συναινέσεις που απαιτούνται για την εν λόγω μετάδοση και τη χρήση.
(f) Γνωστοποιήσεις σε αρχές επιβολής του νόμου. Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων νόμων, η εταιρεία
διατηρεί το δικαίωμα να συνεργάζεται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία και οποιαδήποτε έρευνα για την
επιβολή νόμου ή άλλη κυβερνητική έρευνα σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών από εσάς. Αυτό σημαίνει ότι
η εταιρεία μπορεί να παράσχει σχετικά έγγραφα και πληροφορίες σε περίπτωση κλήτευσης από δικαστήριο
ή έρευνας για την επιβολή του νόμου ή άλλης κυβερνητικής έρευνας.
(g) Επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών, ανατρέξτε στην
ισχύουσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τις
συλλεγμένες πληροφορίες ή τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας
χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία
Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.
Υπηρεσίες Ψηφιακής Πιστοποίησης (PKI-CA)
Λεωφ. Αθηνών 110 104 42 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 336 6300
Fax: +30 210 336 6301
PKICA-Services@athexgroup.gr
(h) Η σύμβασή σας. Με τη χρήση των υπηρεσιών, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η εταιρεία μπορεί να
συλλέγει, να μεταδίδει, να αποθηκεύει, να γνωστοποιεί και να αναλύει τα προσωπικά δεδομένα που
συλλέγει για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.
13. Ρήτρα απαλλαγής από εγγυήσεις.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ, ΣΙΩΠΗΡΕΣ Ή ΓΡΑΠΤΕΣ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ Ή ΑΝΕΥ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ. ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΑΡΩΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΔΙΚΤΥΟΥ (1) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ
ΣΑΡΩΣΕΙΣ ΘΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΟΥΝ ΚΑΘΕ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ/Ή ΤΡΩΤΑ ΣΗΜΕΙΑ Ή ΟΤΙ ΤΥΧΟΝ
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ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΑΡΩΣΕΙΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ Ή ΑΝΕΥ
ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ (2) ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΝΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗ ΣΑΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΣΑΣ
ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ. ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ
ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΣΑΣ.
14. Αποζημίωση.
Συμφωνείτε ότι θα αποζημιώνετε, να υπερασπίζεστε και να απαλλάσσετε την εταιρεία καθώς και τους
διευθυντές, τους μετόχους, τα στελέχη, τους εκπροσώπους, τους υπαλλήλους, τους διαδόχους και τους
εκχωρητές της από τυχόν αξιώσεις, αγωγές, δικαστικές διαδικασίες, αποφάσεις, αποζημιώσεις και έξοδα τρίτων
(συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρου και δικαστικών εξόδων) που προκύπτουν από (i) την
παραβίαση οποιωνδήποτε εγγυήσεων, δηλώσεων και υποχρεώσεών σας στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης,
(ii) τυχόν ψευδείς δηλώσεις που παρείχατε στην αίτηση για πιστοποιητικό, (iii) τυχόν προσβολή δικαιώματος
διανοητικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φυσικού προσώπου ή οντότητας στις πληροφορίες ή το περιεχόμενο που
παρείχατε, (iv) μη γνωστοποίηση ουσιαστικού γεγονότος στην αίτηση για πιστοποιητικό, εάν η ψευδής δήλωση ή
παράλειψη έγινε από αμέλεια ή πρόθεση να εξαπατηθεί οποιοδήποτε μέρος ή (v) αδυναμία προστασίας του
ιδιωτικού κλειδιού ή χρήσης αξιόπιστου συστήματος ή λήψης των απαραίτητων προφυλάξεων για να
αποτρέψετε την παραβίαση, απώλεια, γνωστοποίηση, τροποποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ιδιωτικού
κλειδιού σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης. Η εταιρεία θα σας ειδοποιήσει αμέσως για
οποιαδήποτε τέτοια αξίωση και θα αναλάβετε την πλήρη ευθύνη για την υπεράσπιση της αξίωσης αυτής
(συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμβιβασμών), με την προϋπόθεση ωστόσο ότι (α) ενημερώνετε και
συμβουλεύεστε διαρκώς την εταιρεία σχετικά με την εξέλιξη μιας τέτοιας διαφοράς ή συμβιβασμού, (β) δεν θα
έχετε κανένα δικαίωμα, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας, η οποία δεν θα πρέπει να παρακρατείται
αδικαιολόγητα, να προβείτε σε συμβιβασμό αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια αξίωση, αν ο εν λόγω
συμβιβασμός προκύπτει από ή αποτελεί μέρος οποιασδήποτε ποινικής πράξης, αγωγής ή δικαστικής
διαδικασίας ή περιέχει δήλωση ή αποδοχή ή αναγνώριση οποιασδήποτε ευθύνης ή αθέτησης (λόγω σύμβασης,
εξ αδικοπραξίας ή άλλης μορφής) εκ μέρους της εταιρείας, ή απαιτεί οποιαδήποτε συγκεκριμένη ενέργεια ή
αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης από την εταιρεία και (γ) η εταιρεία έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στην
υπεράσπιση της αξίωσης με δικηγόρο της επιλογής της με δικά της έξοδα. Οι όροι του παρόντος τμήματος 14 θα
παραμείνουν σε ισχύ μετά την καταγγελία της παρούσας σύμβασης. Ως χρήστης-αποδέκτης, συμφωνείτε ότι θα
αποζημιώνετε, να υπερασπίζεστε και να απαλλάσσετε την εταιρεία καθώς και τους διευθυντές, τους μετόχους, τα
στελέχη, τους εκπροσώπους, τους υπαλλήλους, τους διαδόχους και τους εκχωρητές της από τυχόν αξιώσεις,
αγωγές, δικαστικές διαδικασίες, αποφάσεις, αποζημιώσεις και έξοδα τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των
εύλογων αμοιβών δικηγόρου και δικαστικών εξόδων) που προκύπτουν από (i) από την αδυναμία σας να
εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις ενός χρήστη-αποδέκτη όπως ορίζονται στην ισχύουσα σύμβαση χρήστηαποδέκτη, (ii) την εμπιστοσύνη σας σε πιστοποιητικό όταν αυτή δεν είναι εύλογη υπό τις συγκεκριμένες
περιστάσεις ή (iii) την αδυναμία σας να ελέγξετε την κατάσταση του εν λόγω πιστοποιητικού για να διαπιστώσετε
εάν το πιστοποιητικό έχει λήξει ή ανακληθεί.
15. Περιορισμοί ευθύνης.
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ), ΕΞ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ/Ή
ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ Ή ΕΥΛΟΓΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
ΑΞΙΩΣΗΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ, ΑΓΩΓΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ
ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ (Ι) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ,
ΕΣΟΔΩΝ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΩΝ Ή (II) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ
ΖΗΜΙΑ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟ
ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ USD. ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΜΗΜΑ
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ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ή
ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ. ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, Η
ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Ή ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
16. Ανωτέρα βία.
Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα θεωρείται ότι παραβιάζει την παρούσα σύμβαση και δεν απαλλάσσει
το άλλο μέρος σε περίπτωση τυχόν παύσης, διακοπής ή καθυστέρησης στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων
που υπέχει δυνάμει του παρόντος (εξαιρουμένων των υποχρεώσεων πληρωμής) λόγω σεισμού, πλημμύρας,
πυρκαγιάς, καταιγίδας, φυσικής καταστροφής, πολέμου, απεργίας, ανταπεργίας, εμπορικού αποκλεισμού ή
άλλων παρόμοιων γεγονότων πέραν του εύλογου ελέγχου του εν λόγω συμβαλλόμενου μέρους, εφόσον το
συμβαλλόμενο μέρος που επικαλείται το παρόν τμήμα 17: (i) παρέχει αμέσως έγγραφη ειδοποίηση περί αυτού
και ii) λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άμβλυνση των συνεπειών του γεγονότος ανωτέρας βίας, υπό
τον όρο ότι σε περίπτωση που ένα γεγονός ανωτέρας βίας διαρκέσει για χρονικό διάστημα που υπερβεί τις
τριάντα (30) ημέρες συνολικά, οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί αμέσως να καταγγείλει την
παρούσα σύμβαση με έγγραφη ειδοποίηση.
17. Συμμόρφωση με τον νόμο, απαιτήσεις εξαγωγών και ευθύνη επαναποστολής στο εξωτερικό.
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σε σχέση με τις
επιδόσεις του στο πλαίσιο της σύμβασης.
18. Διαχωρισμός.
Εάν κάποια διάταξη της παρούσας σύμβασης κριθεί από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας άκυρη, παράνομη ή
μη εκτελεστέα σε οποιαδήποτε πτυχή της, η εγκυρότητα, η νομιμότητα και η εκτελεστότητα των υπόλοιπων
διατάξεων που περιέχονται δεν θα επηρεαστούν ούτε θα θιγούν με κανένα τρόπο.
19. Εφαρμοστέο δίκαιο.
Η παρούσα σύμβαση και οι τυχόν διαφορές που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με
αυτήν διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό και υπόκεινται στην αποκλειστική
δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.
20. Επίλυση διαφορών.
Στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, προτού καταθέσετε δικαστική αγωγή ή εκκινήσετε διοικητικές
διαδικασίες σχετικά με διαφορά που αφορά οποιαδήποτε πτυχή της παρούσας σύμβασης, θα πρέπει να
ειδοποιήσετε την εταιρεία και οποιονδήποτε άλλο εμπλεκόμενο στη διαφορά προκειμένου να επιδιώξετε επίλυση
σε επιχειρηματικό επίπεδο. Τόσο εσείς όσο και η εταιρεία θα καταβάλλετε καλόπιστες προσπάθειες για την
επίλυση τέτοιων διαφορών μέσω επιχειρηματικών συζητήσεων. Εάν η διαφορά δεν επιλυθεί εντός εξήντα (60)
ημερών από την αρχική ειδοποίηση, τότε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να προχωρήσει όπως επιτρέπεται
από το εφαρμοστέο δίκαιο και ορίζεται στην παρούσα σύμβαση.
22. Εκχώρηση.
Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε τα δικαιώματα που παρέχονται βάσει της παρούσας σύμβασης, εν όλω ή εν
μέρει, ούτε βάσει συμβατικού δικαίου ούτε με άλλον τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της
εταιρείας. Η συναίνεση αυτή δεν πρέπει να παρακρατείται ή να καθυστερεί αδικαιολόγητα.
23. Ειδοποιήσεις και επικοινωνία.
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Όλες οι ειδοποιήσεις, τα αιτήματα ή οι αιτήσεις προς την εταιρεία σχετικά με την παρούσα σύμβαση θα
αποστέλλονται εγγράφως στα στοιχεία που αναγράφονται στην ενότητα «Επικοινωνία» στον ιστότοπο της
εταιρείας από την οποία αγοράσατε το πιστοποιητικό σας, με αποστολή αντιγράφου προς:

Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.
Υπηρεσίες Ψηφιακής Πιστοποίησης (PKI-CA)
Λεωφ. Αθηνών 110 104 42 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 336 6300
Fax: +30 210 336 6301
PKICA-Services@athexgroup.gr
24. Πλήρης σύμβαση.
Η παρούσα σύμβαση, η ισχύουσα σύμβαση επιχειρηματικού προϊόντος που διέπει τη χρήση του
επιχειρηματικού σας λογαριασμού (εάν αποκτήσατε πιστοποιητικό μέσω ενός τέτοιου επιχειρησιακού
λογαριασμού) και, αν είστε μεταπωλητής, η σύμβαση μεταπωλητή με την εταιρεία, συνιστούν την πλήρη
σύμβαση ανάμεσα στην εταιρεία και εσάς σε σχέση με τις προβλεπόμενες συναλλαγές και αντικαθιστά
οποιαδήποτε προηγούμενη ή ταυτόχρονη προφορική ή γραπτή δήλωση, συμφωνία, σύμβαση ή επικοινωνία
σχετικά με το παρόν. Ωστόσο, σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του παρόντος Κανονισμού Πιστοποίησης και
οποιασδήποτε άλλης ρητής συμφωνίας του συνδρομητή με την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ σε σχέση με ένα πιστοποιητικό, συμπεριλαμβανομένης,
ενδεικτικά, της σύμβασης συνδρομητή ή χρήστη-αποδέκτη, θα υπερισχύει ο ισχύων Κανονισμός Πιστοποίησης.
25. Ορισμοί
Ως «πιστοποιητικό» νοείται ένα ηλεκτρονικό έγγραφο που χρησιμοποιεί ψηφιακή υπογραφή για τη σύνδεση
δημόσιου κλειδιού με μια ταυτότητα (φυσικό πρόσωπο ή οργανισμό) και αναφέρει τουλάχιστον ένα όνομα ή
προσδιορίζει τον εκδότη του πιστοποιητικού και τον συνδρομητή, περιέχει το δημόσιο κλειδί του συνδρομητή,
προσδιορίζει τη λειτουργική περίοδο του πιστοποιητικού, περιέχει έναν σειριακό αριθμό πιστοποιητικού καθώς
και την ψηφιακή υπογραφή του εκδότη του πιστοποιητικού.
Ως «αίτηση για πιστοποιητικό» νοείται μια αίτηση προς έναν εκδότη για έκδοση πιστοποιητικού.
Ως «εκδότης πιστοποιητικού» ή «CA» νοείται μια οντότητα που είναι εξουσιοδοτημένη να εκδίδει, να
αναστέλλει ή να ανακαλεί πιστοποιητικά. Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως CA νοείται η εταιρεία.
Ως «Κανονισμός Πιστοποίησης» ή «κανονισμός CPS» νοείται ένα έγγραφο, όπως αναθεωρείται κατά
καιρούς, που αντιπροσωπεύει μια δήλωση των πρακτικών που χρησιμοποιεί ο CA για την έκδοση
πιστοποιητικών. Ο κανονισμός CPS της εταιρείας δημοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Αποθετήριο.
Ως «δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας» νοούνται οποιαδήποτε και όλα τα ήδη γνωστά ή μελλοντικά
δικαιώματα που σχετίζονται με άυλα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των
κατοχυρωμένων και μη δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και το
εξωτερικό, των εμπορικών σημάτων, των εμπορικών χαρακτηριστικών, των εμπορικών και εταιρικών
επωνυμιών, των λογοτύπων, των εφευρέσεων, των ευρεσιτεχνιών και των αιτήσεων κατοχύρωσης
ευρεσιτεχνιών, του λογισμικού, της τεχνογνωσίας και κάθε άλλης διανοητικής ιδιοκτησίας και δικαιώματος
ιδιοκτησίας (κάθε είδους και φύσης σε όλο τον κόσμο και ανεξάρτητα χαρακτηρισμού).
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Ως «επιλογή πιστοποιητικού με άδεια» νοείται η επιλογή υπηρεσίας που παρέχει στον συνδρομητή το
δικαίωμα να χρησιμοποιεί πιστοποιητικό σε κάποια φυσική συσκευή (η «αρχική φυσική συσκευή») και να
αποκτά πρόσθετες άδειες πιστοποιητικού για (i) πρόσθετους φυσικούς διακομιστές ή φυσικές συσκευές που
ασφαλίζονται από την αρχική φυσική συσκευή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, διακομιστών που είναι
ασφαλισμένοι με εξισορροπητή φορτίου (load balancer) στους οποίους έχει εγκατασταθεί το πιστοποιητικό ή (ii)
πρόσθετους φυσικούς διακομιστές στους οποίους έχουν εγκατασταθεί αντίγραφα πιστοποιητικών. Αυτή η
επιλογή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε εσάς.
Ως «υποδομή δημόσιων κλειδιών» ή «υποδομή PKI» νοείται η υποδομή δημόσιων κλειδιών βάσει
πιστοποιητικού, η οποία διέπεται από τις πολιτικές της εταιρείας σχετικά με τις πιστοποιήσεις και καθιστά δυνατή
την παγκόσμια ανάπτυξη και χρήση πιστοποιητικών από την εταιρεία, τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις,
τους αντίστοιχους πελάτες τους, τους συνδρομητές και τους χρήστες-αποδέκτες της
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.
Ως «χρήστης-αποδέκτης» νοείται ένα φυσικό πρόσωπο ή οργανισμός που ενεργεί βασιζόμενο σε ένα
πιστοποιητικό και/ή ψηφιακή υπογραφή.
Ως «σύμβαση χρήστη-αποδέκτη» νοείται μια σύμβαση που χρησιμοποιείται από έναν CA που καθορίζει τους
όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα φυσικό πρόσωπο ή μια οργάνωση ενεργεί ως χρήστηςαποδέκτης, όπως η σύμβαση χρήστη-αποδέκτη της εταιρείας που δημοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Αποθετήριο.
Ως «Ηλεκτρονικό Αποθετήριο» νοείται η συλλογή των εγγράφων που βρίσκεται στον σύνδεσμο για το
Ηλεκτρονικό Αποθετήριο, στον οποίο υπάρχει πρόσβαση από τον ιστότοπο της εταιρείας από την οποία έχετε
υποβάλει αίτηση για το πιστοποιητικό σας.
Ως «υπηρεσίες» νοούνται, συλλογικά, η υπηρεσία ψηφιακού πιστοποιητικού και κάθε παράπλευρο προϊόν,
παροχή ή πρόγραμμα γενικής χρήσης που η εταιρεία θέτει στη διάθεσή σας μέσω της αγοράς του
αναγνωρισμένου πιστοποιητικού αυθεντικοποίησης ιστοτόπου.
Ως «συνδρομητής» νοείται το φυσικό πρόσωπο, ο οργανισμός ή η οντότητα που είναι κάτοχος ή έχει δικαίωμα
στη συσκευή που αποτελεί αντικείμενο του πιστοποιητικού και για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό και
είναι σε θέση να χρησιμοποιεί και εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιεί το ιδιωτικό κλειδί που αντιστοιχεί στο δημόσιο
κλειδί που αναγράφεται στο πιστοποιητικό που εκδόθηκε.
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΓΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ («ΣΥΜΒΑΣΗ») ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ E-SEAL ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΗΝ
ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ή ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ. ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΙ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ
ΓΙΝΕΣΤΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ.
ΟΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΩΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΝΟΕΙΤΑΙ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΕΣΑΣ, ΟΠΩΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ.
1. Επεξεργασία της αίτησης για πιστοποιητικό.
iv) Το πιστοποιητικό για το οποίο υποβάλλατε αίτηση για λογαριασμό του οργανισμού σας είναι αναγνωρισμένο
πιστοποιητικό Ηλεκτρονικής Σφραγίδας (QESeal), το οποίο χρησιμοποιείται για δημιουργία Προηγμένης
Ηλεκτρονικής Σφραγίδας. Με το Πιστοποιητικό, ο δημιουργός της ηλεκτρονικής σφραγίδας μπορεί να
επαληθεύσει την αυθεντικότητα των εγγράφων που σφραγίζονται από αυτόν
v) Μόλις η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λάβει την απαραίτητη πληρωμή και μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών
επαλήθευσης ταυτότητας που απαιτούνται για το πιστοποιητικό που έχετε επιλέξει :
a. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να εγκρίνει την αίτηση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή
της εφόσον ελέγξει την αρτιότητα των στοιχείων και των δικαιολογητικών του αιτούντος συνδρομητή.
b. Στην περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις στην αίτηση ή στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, η
ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί διαζευκτικά ή να απορρίψει την αίτηση ή να ζητήσει από τον συνδρομητή τα τυχόν
ελλείποντα στοιχεία ή δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την έγκριση, σύμφωνα με τον
Κανονισμό και τη σχετική Πολιτική του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τάσσοντας ενδεχομένως κατά την
κρίση του και προθεσμία προς τούτο, με ποινή την οριστική απόρριψη της αίτησης.
vi) Εάν η αίτησή σας για πιστοποιητικό εγκριθεί :
a. (Smart Card):Τα δημιουργηθέντα ζεύγη κλειδιών και τα εκδοθέντα σχετικά πιστοποιητικά
εναποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο στον εξατομικευμένο -για τον συνδρομητή- ειδικό φορέα (έξυπνη
κάρτα), ιδιοκτησίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στην οποία υποβλήθηκε η παρούσα αίτηση ή όπως αλλιώς έχει
οριστεί, ο οποίος αποστέλλεται στο συνδρομητή, ενώ παράλληλα του αποστέλλεται –χωριστά σε
ειδικό φάκελο- και ο «Κωδικός Ενεργοποίησης» (PIN) του φορέα, ο οποίος είναι απαραίτητος για τη
χρήση των περιεχόμενων σε αυτόν ιδιωτικών κλειδιών και πιστοποιητικών.
b. (Remote Seal):Τα κλειδιά του συνδρομητή και τα σχετικά πιστοποιητικά δημιουργούνται απο τον
ίδιο με χρήση του προσωπικού αριθμού πρόσβασης και του κωδικού μιας χρήσης (OTP με χρήση
smartphone). Ο προσωπικός κωδικός πρόσβασης και ο κωδικός μιας χρήσης (OTP) είναι
απαραίτητος για τη χρήση των ιδιωτικών κλειδιών και πιστοποιητικών που βρίσκονται στην συσκευή
πιστοποιητικών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Remote Seal).
c. (Smart Card): Με την έκδοσή τους από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τα προσωπικά πιστοποιητικά του
συνδρομητή τίθενται -για λόγους ασφαλείας- σε κατάσταση «Αναστολής» («παύσης ή αναστολή
πιστοποιητικού» – «suspended mode») ωσότου ζητηθεί από τον ίδιο τον συνδρομητή η αρχική
ενεργοποίησή τους, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που συνοδεύουν τον φορέα κατά την
αποστολή του στον συνδρομητή.
d. (Remote Seal): Με την έκδοσή τους από το συνδρομητή τα προσωπικά πιστοποιητικά του τίθενται
εν ισχύ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν απο τον ίδιο με την αποκλειστική χρήση του προσωπικού
κωδικού πρόσβασης και ο κωδικός μιας χρήσης (OTP).
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(Smart Card): Η ανεπιφύλακτη παραλαβή του φορέα (με τα ιδιωτικά κλειδιά κρυπτογράφησης και τα
πιστοποιητικά) και του «Κωδικού Ενεργοποίησης» (ΡΙΝ) του φορέα από το συνδρομητή και ιδίως η «Αρχική
Ενεργοποίηση» των πιστοποιητικών από αυτόν, συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους του της ορθότητας των
στοιχείων που αυτά περιέχουν και την πλήρη γνώση της δέσμευσης και των ευθυνών του κατά τη
χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών κλειδιών και πιστοποιητικών, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα σύμβαση,
τον Κανονισμό και τη σχετική Πολιτική του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και από την ισχύουσα σχετική
νομοθεσία.
(Remote Seal): Η ανεπιφύλακτη ενεργοποίηση(enrollment) του προσωπικού πιστοποιητικού που βρίσκεται στην
συσκευή πιστοποιητικών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (με τα ιδιωτικά κλειδιά κρυπτογράφησης και τα πιστοποιητικά), του
«Προσωπικού Κωδικού Πρόσβασης και του προσωρινού κωδικού μιας χρήσης (OTP) από το συνδρομητή και
βρίσκεται υπό την αποκλειστική τους ευθύνη, συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους του της ορθότητας των
στοιχείων που αυτά περιέχουν και την πλήρη γνώση της δέσμευσης και των ευθυνών του κατά τη
χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών κλειδιών και πιστοποιητικών, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα σύμβαση,
τον Κανονισμό και τη σχετική Πολιτική του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και από την ισχύουσα σχετική
νομοθεσία.
2. Χρήση και περιορισμοί.
iii) Τα QESeals του Χ.Α δημιουργούνται μόνο από Νομικά Πρόσωπα.
iv) Τα QESeals του Χ.Α. δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς των
προηγμένων ηλεκτρονικών σφραγίδων, όπως ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού eIDAS και
όπως καθορίζονται περαιτέρω στην Πολιτική Πιστοποιητικών του Πιστοποιητικού ΑΤΗΕΧ
(http://www.helex.gr/web / guest / digital-certificates-pki-κανονισμούς).
v) Το δημόσιο κλειδί στο Πιστοποιητικό, το ίδιο το Πιστοποιητικό, οι λίστες ανάκλησης Πιστοποιητικού, οι
Χρονοσφραγίδες (Time Stamps)και οι ηλεκτρονικές απαντήσεις κατάστασης ανάκλησης μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτρονική σφραγίδα.
vi) Τα QESeals δεν παρέχουν καμία απόδειξη σχετικά με το χρόνο σφράγισης παρά μόνο αν στη ηλεκτρονική
σφραγίδα προστεθεί αξιόπιστη χρονοσφραγίδα (Time Stamp). Αυτός ο χρόνος που είναι προσαρτημένος σε
ένα QESeal είναι η δήλωση του δημιουργού της σφραγίδας και όχι επίσημη απόδειξη.
vii) Απαγορεύεται η χρήση του Πιστοποιητικού σας:
a. Για δημιουργία «ηλεκτρονικής σφραγίδας» ως φυσικό πρόσωπο. Ένα φυσικό πρόσωπο αντίθετα
μπορεί να κάνει χρήση μιας άλλης κατά eIDAS έννοια ,όπως αυτή ορίζεται στον κανονισμό και είναι
αυτή της (αναγνωρισμένης) ηλεκτρονικής υπογραφής (qualified electronic signature)
b. για λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου οργανισμού
c. για να εκτελείτε λειτουργίες ιδιωτικού ή δημόσιου κλειδιού σε σχέση με οποιοδήποτε όνομα ή
οργανισμό διαφορετικού από εκείνου για το οποίο υποβάλλατε την αίτηση για πιστοποιητικό
d. για άμεσες ή έμμεσες χρηματοοικονομικές συναλλαγές, ανεξαρτήτως αξίας.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι παραπάνω επιλογές μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα αυξημένους
κινδύνους για την ασφάλεια του οργανισμού σας και ότι θα είστε ο μόνος υπεύθυνος για τυχόν παραβίαση αυτών
των όρων.

3. Διάρκεια/Λήξη/Ανανέωση
i)

Η σύμβαση έχει διάρκεια ίση με τη διάρκεια ισχύος των εκδιδόμενων προς το συνδρομητή
πιστοποιητικών τύπου «Smart-SignTM (διπλού κλειδιού) – Κλάσης 1ης», η οποία είναι δύο (2) ετών από
την έκδοσή τους και λήγει την ημερομηνία «λήξης ισχύος» των παραπάνω πιστοποιητικών, η οποία
αναγράφεται σε αυτά.
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Οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις που προβλέπονται από τους όρους της παρούσας σύμβασης, του
Κανονισμού και της σχετικής Πολιτικής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Χρηματιστηρίου Αθηνών για μετά τη λήξη ή
ανάκληση των πιστοποιητικών, εξακολουθούν να βαρύνουν τους υπόχρεους.
iii) Η ανανέωση των πιστοποιητικών συνίσταται σε έκδοση νέων κλειδιών και πιστοποιητικών (σε νέο
εξατομικευμένο φορέα) για το συνδρομητή. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διατηρώντας την πρωτοβουλία για την
πρόταση ανανέωσης ή όχι των πιστοποιητικών του προς τον συνδρομητή (μετά από συνεννόηση με τη
σχετική υπηρεσία της ΑΤΗΕΧ, ενημερώνει σχετικά το συνδρομητή 20 τουλάχιστον ημέρες πριν την λήξη
των πιστοποιητικών του, αποστέλλοντάς του τη σχετική «αίτηση ανανέωσης» για να την υπογράψει.
Στην περίπτωση απομακρυσμένης σφραγίδας (Remote Seal,) ο συνδρομητής λαμβάνει ειδοποίηση
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τον ενημερώνει ότι τα πιστοποιητικά του πρόκειται να λήξουν. Ο
Συνδρομητής ανανεώνει το αναγνωρισμένο πιστοποιητικό του μέσω εφαρμογής Διαδικτύου της ATHEX
χρησιμοποιώντας το One Time Password (OTP) που του είχε κοινοποιηθεί προηγουμένως.
ii)

4. Αναφορά και ανάκληση.
Αν ανακαλύψετε ή έχετε λόγο να πιστεύετε ότι σημειώθηκε παραβίαση του ιδιωτικού σας κλειδιού, εάν τα
στοιχεία που περιέχονται στο πιστοποιητικό σας είναι ή έχουν γίνει εσφαλμένα ή ανακριβή ή εάν έχει αλλάξει το
όνομα του οργανισμού σας , πρέπει να διακόψετε αμέσως τη χρήση του πιστοποιητικού και του σχετικού
ιδιωτικού κλειδιού και να ζητήσετε αμέσως από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να ανακαλέσει το πιστοποιητικό. Εάν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ανακαλύψει ή έχει λόγο να πιστεύει ότι σημειώθηκε παραβίαση του ιδιωτικού σας κλειδιού ή παράνομη χρήση
του πιστοποιητικού σας, θα πρέπει να ανταποκριθείτε στις οδηγίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ εντός της προθεσμίας που
καθορίζεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης του πιστοποιητικού σας ανά πάσα
στιγμή χωρίς προειδοποίηση εάν: (i) ανακαλύψει ότι τα στοιχεία που περιέχονται στο πιστοποιητικό δεν ισχύουν
πλέον, (ii) παραβιάσετε ή αδυνατείτε να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στους όρους της
παρούσας σύμβασης ή (iii) η εταιρεία αποφασίσει κατά την απόλυτη κρίση της ότι η συνέχιση της χρήσης του
πιστοποιητικού ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την ακεραιότητα της υποδομής PKI ή της
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η εταιρεία μπορεί επίσης να ανακαλέσει το πιστοποιητικό σας σε περίπτωση μη πληρωμής.
Σε περίπτωση άμεσης ανάγκης ανάκλησης πιστοποιητικών η διαδικασία γίνεται μέσω της τηλεφωνικής γραμμής
επείγουσας ανάκλησης πιστοποιητικών +30 6951007878
5. Υποχρεώσεις κατά την ανάκληση ή τη λήξη.
Μετά τη λήξη ή την ειδοποίηση ανάκλησης του πιστοποιητικού σας, θα πρέπει να να μην το χρησιμοποιήσετε για
οποιονδήποτε άλλο σκοπό στη συνέχεια.
6. Διάρκεια υπηρεσίας.
Η παρούσα σύμβαση παραμένει σε ισχύ έως τη λήξη ή την πρόωρη ανάκληση του πιστοποιητικού σας.
7.

Δηλώσεις και εγγυήσεις.

7.1 Δηλώσεις και εγγυήσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει έναντι του συνδρομητή :
i)

ii)

να δημιουργήσει κατάλληλα «ζεύγη κρυπτογραφικών κλειδιών» σε εξατομικευμένο -για τον συνδρομητήειδικό φορέα (έξυπνη κάρτα), τηρώντας κάθε προβλεπόμενη από τον Κανονισμό ή/και την Πολιτική
διαδικασία,
να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό συνδρομητή προς ενεργοποίηση του πιστοποιητικού
αποθηκευμένο σε συσκευή πιστοποιητικών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ τηρώντας κάθε προβλεπόμενη από τον
Κανονισμό ή/και την Πολιτική διαδικασία,
15

iii) Να εκδώσει και να διαχειριστεί προσωπικά πιστοποιητικά τύπου «Smart-SignTM (διπλού κλειδιού) –
Κλάσης 1ης» για τα παραπάνω ζεύγη κλειδιών του συνδρομητή (ήτοι ένα «αναγνωρισμένο
πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σφραγίδας» τύπου «Smart-SignTM -Κλάσης 1ης» και ένα «προσωπικό
πιστοποιητικό ταυτοποίησης» τύπου «Smart-SignTM -Κλάσης 1ης»), συμμορφούμενη με τον Κανονισμό
και τις σχετικές Πολιτικές Πιστοποιητικών του Χρηματιστήριου Αθηνών,
iv) Να δημιουργήσει έναν «Προσωπικό Κωδικό Αναγνώρισης» (Π.Κ.Α.) για το συνδρομητή τον οποίο θα
αναφέρει στα πιστοποιητικά του και ο οποίος θα είναι μοναδικός στο περιβάλλον του Δικτύου της
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ,
v) Να ανακαλεί τα πιστοποιητικά του συνδρομητή όταν αυτός το ζητήσει και να δημοσιεύει σε τακτά
χρονικά διαστήματα τις ενημερωμένες «Λίστες Ανακληθέντων Πιστοποιητικών» («ΛΑΠ» ή «CRL»),
σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους του Κανονισμού και της σχετικής Πολιτικής του
Χρηματιστήριου Αθηνών,
vi) Να δημοσιεύει στο «Ηλεκτρονικό Αποθετήριό» του και να διαθέτει και σε έντυπη μορφή εφόσον ζητηθεί,
τον ισχύοντα Κανονισμό Πιστοποίησης και τις Πολιτικές Πιστοποιητικών που εκδίδει, καθώς και
οποιαδήποτε τροποποίησή τους.

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έναντι του συνδρομητή και των τρίτων με τους οποίους αυτός συναλλάσσεται ηλεκτρονικά
χρησιμοποιώντας τα πιστοποιητικά του, εγγυάται:
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i)

την ακρίβεια όλων των πληροφοριών που περιέχονται στο πιστοποιητικό κατά τη στιγμή της αρχικής
ενεργοποίησής του (σε περίπτωση χρήσης smart card) ή κατά την στιγμή ενεργοποίησής(enrollment)
του (σε περίπτωση χρήσης συσκευής πιστοποιητικών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ), καθώς και την ύπαρξη όλων των
στοιχείων που απαιτούνται για την έκδοσή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό και τη
σχετική Πολιτική του Χρηματιστήριου Αθηνών.

ii)

ότι ο συνδρομητής, του οποίου η ταυτότητα βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό, κατά τη στιγμή της
παραλαβής του φορέα του (έξυπνη κάρτα) ή κατά την στιγμή ενεργοποίησης (enrollment) του (χρήση
συσκευής πιστοποιητικών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ), κατέχει τα «δεδομένα δημιουργίας υπογραφής» (ιδιωτικό
κλειδί) που αντιστοιχούν στα αναφερόμενα στο πιστοποιητικό «δεδομένα επαλήθευσης της υπογραφής»
(δημόσιο κλειδί), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά και

iii) ότι οι ανακλήσεις των πιστοποιητικών του θα δημοσιεύονται μέσα σε 24 ώρες από την εξακρίβωση της
ταυτότητας του αιτούντος, σύμφωνα πάντα με τους όρους και την διαδικασία που περιγράφεται στον
Κανονισμό και τη σχετική Πολιτική του Χρηματιστήριου Αθηνών .
7.2 Δηλώσεις και εγγυήσεις συνδρομητή.
Ο συνδρομητής οφείλει έναντι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και των τρίτων :
i)

ii)
iii)

iv)

v)

vi)

vii)

viii)

Να είναι ενημερωμένος και να γνωρίζει καλά πώς χρησιμοποιούνται τα «δεδομένα δημιουργίας
σφραγίδας», τα «ηλεκτρονικά πιστοποιητικά» και «οι φορείς» αυτών και γενικότερα να κατανοεί την
λειτουργία της «υποδομής δημοσίων κλειδιών» (PKI) πριν προβεί σε οποιαδήποτε σχετική ενέργεια ή
χρήση του πιστοποιητικού του,
Να έχει διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που
περιλαμβάνονται στον Κανονισμό και στις σχετικές Πολιτικές Πιστοποιητικών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ,
Να παρέχει ακριβή στοιχεία στην παρούσα αίτηση έκδοσης πιστοποιητικών και να ελέγξει την
ορθότητά τους στα πιστοποιητικά πριν από την αίτησή του για την «Αρχική Ενεργοποίησή» τους σε
περίπτωση χρήσης smart card ή κατά την ενεργοποίηση των πιστοποιητικών σε περίπτωση χρήσης
συσκευής πιστοποιητικών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ζητώντας άμεσα την ανάκλησή τους σε περίπτωση
λάθους,
Να ενημερώνει άμεσα την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για κάθε μεταβολή των στοιχείων που έχει δηλώσει στην
παρούσα αίτησή του, καθώς και να ζητά χωρίς καθυστέρηση την αναστολή (παύση) ή την οριστική
ανάκληση των πιστοποιητικών του, σε κάθε περίπτωση που υποψιάζεται ή γνωρίζει ότι τα δεδομένα
δημιουργίας της σφραγίδας του εκτέθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο σε τρίτους,
Να χρησιμοποιεί για την δημιουργία σφραγίδας αποκλειστικά τον εξατομικευμένο φορέα «ασφαλούς
διάταξης δημιουργίας σφραγίδας» (έξυπνη κάρτα ή πιστοποιητικό αποθηκευμένο στις εγκαταστάσεις
της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) που του έχει χορηγηθεί μέσω της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με τρόπο κατάλληλο και σύμφωνο με
τις σχετικές οδηγίες και να μην προσπαθήσει να εξαγάγει τα δεδομένα δημιουργίας υπογραφής του
σε άλλον φορέα,
Να αλλάζει και να διαφυλάττει σωστά τον κωδικό ενεργοποίησης (PIN)/προσωπικό κωδικό
πρόσβασης και κωδικό μιας χρήσης (OTP), βάσει των οδηγιών που παρέχονται με την παράδοσή
τους και να μην τον εκθέτει ποτέ σε οποιονδήποτε τρίτο,
Να προστατεύει από φθορά, απώλεια, αποκάλυψη, έκθεση, αλλοίωση ή οποιαδήποτε μη
εξουσιοδοτημένη ή μη νόμιμη χρήση τα ιδιωτικά του κλειδιά και τον φορέα τους(σε περίπτωση
χρήσης smart card).
Να αποφεύγει, με ποινή αποζημίωσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή και οποιουδήποτε άλλου ζημιωθέντος
τρίτου, πράξεις αλλοίωσης, τροποποίησης, παράνομης αντιγραφής ή / και κακόβουλης χρήσης των
δεδομένων δημιουργίας σφραγίδας, των πιστοποιητικών, του φορέα και του τυχόν λογισμικού που
του διέθεσε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και των πληροφοριών (καταλόγων, λίστες ανάκλησης, κείμενα κανονισμών
και πολιτικών κ.λ.π.) που δημοσιεύει το Χρηματιστήριο Αθηνών στο «ηλεκτρονικό αποθετήριό» του
(repository),
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ix) Να μην προβαίνει σε χρησιμοποίηση των πιστοποιητικών του (Κλάσης 1ης) για διεκπεραίωση
συναλλαγών με περιουσιακό αντικείμενο οποιασδήποτε αξίας, ευθυνόμενος αποκλειστικά για κάθε
παράβαση αυτού του όρου.

Ο συνδρομητής δηλώνει ότι ενημερώθηκε πλήρως και γνωρίζει κάθε τι σχετικά με τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις του, καθώς και με όλες τις πιθανές συνθήκες και κινδύνους της ηλεκτρονικής επικοινωνίας που
υποστηρίζεται από τις παρεχόμενες υπηρεσίες πιστοποίησης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Ως εκ τούτου αναγνωρίζει ότι η εκ
μέρους του επίκληση της απώλειας του φορέα του, διαρροής του PIN ή του προσωπικού συνθηματικού του ή εν
γένει ανακρίβειας του πιστοποιητικού είναι ανίσχυρη, απαράδεκτη, καταχρηστική και αντίθετη στην καλή πίστη.
Ο συνδρομητής ευθύνεται αποκλειστικά και υποχρεούται να αποκαταστήσει τη ζημιά κάθε τρίτου που βασίσθηκε
στην υπογραφή του. Ιδίως υποχρεούται να αποζημιώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΣ για κάθε ζημιά που υπέστη άμεσα ή
έμμεσα από την παράβαση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση και τους όρους
του Κανονισμού και της σχετικής Πολιτικής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που διέπουν την χρήση των αιτηθέντων
πιστοποιητικών του.
8.

Χρεώσεις και όροι πληρωμής.

Ως αντίτιμο για το πιστοποιητικό που αγοράσατε, θα πρέπει :
Ο συνδρομητής καταβάλει στην ΕΤΑΙΡΕΙΣ τα ποσά που ορίζονται από αυτό για τα τέλη εγγραφής ή
ανανέωσης, την συνδρομή για την έκδοση και διαχείριση των πιστοποιητικών, τα τέλη για την
παραχώρηση της χρήσης του φορέα «ασφαλούς διάταξης δημιουργίας σφραγίδας» (έξυπνη κάρτα ή
συσκευή πιστοποιητικών στις εγκαταστάσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) και για τυχόν άλλη συναφή χρέωση,
λαμβάνοντας από αυτό τα σχετικά φορολογικά παραστατικά. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από
την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ο συνδρομητής δικαιούται επιστροφής από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ των χρημάτων που τυχόν
προκατέβαλε,
ii) Με την καταβολή των παραπάνω ποσών στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ο συνδρομητής εξαντλεί τις οικονομικές του
υποχρεώσεις προς το Χρηματιστήριο Αθηνών για την έκδοση, προμήθεια και την διαχείριση των
σχετικών κλειδιών και πιστοποιητικών του για όλη την περίοδο ισχύος των, δικαιούμενος να κάνει
απεριόριστες χρήσεις τους (κατά το διάστημα αυτό), σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού και της
σχετικής Πολιτικής του Χρηματιστήριου Αθηνών. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες «καταλόγου ενεργών
πιστοποιητικών», «αναστολής, ενεργοποίησης ή ανάκλησης πιστοποιητικών» (με τη δημοσίευση
«Λ.Α.Π.») και «επαλήθευσης πιστοποιητικών» (με πρόσβαση στην «Λ.Α.Π.»), καθώς και η πρόσβαση
σε όλα τα κείμενα που δημοσιεύονται στο «ηλεκτρονικό αποθετήριο» του Χρηματιστήριου Αθηνών,
διατίθενται δωρεάν στο συνδρομητή και στους ενδιαφερόμενους τρίτους, 24 ώρες το 24ωρο, όλες τις
ημέρες του χρόνου,
iii) Εκτός των ρητά αναφερόμενων περιπτώσεων στην παρούσα σύμβαση, ο συνδρομητής δεν έχει άλλο
δικαίωμα επιστροφής των χρημάτων που κατέβαλε, ιδίως στις περιπτώσεις ανάκλησης των
πιστοποιητικών με δική του αίτηση (λόγω απώλειας ή έκθεσης του φορέα ή των κλειδιών του) ή
ανάκλησής τους από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ λόγω υπαιτιότητας του συνδρομητή.
i)

9. Δικαιώματα ιδιοκτησίας.
i)

ii)

i)

Το Χρηματιστήριο Αθηνών διατηρεί όλα του τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στις βάσεις
δεδομένων του, στα περιεχόμενα των ηλεκτρονικών σελίδων του, στα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά που
εκδίδει, στα εμπορικά σήματα και λογότυπα, στις πρακτικές του, καθώς και σε όλα τα κείμενα που
δημοσιεύει. Ο συνδρομητής δεν αποκτά δικαιώματα οποιουδήποτε είδους στα εμπορικά σήματα,
σήματα υπηρεσιών, ονόματα προϊόντων, αλγορίθμους, τεχνικές κ.λ.π. της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, των
προμηθευτών του ή οποιουδήποτε τρίτου συνεργαζόμενου φορέα στην παροχή των υπηρεσιών του
Ο φορέας (έξυπνη κάρτα ή συσκευή αποθήκευσης πιστοποιητικών του ΠΥΠ) των παραχθεισομένων
ιδιωτικών κλειδιών και των πιστοποιητικών του συνδρομητή είναι και παραμένει ιδιοκτησία της
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που συνδράμει τον συνδρομητή κατά την εγγραφή του στις υπηρεσίες του Χρηματιστήριου
Αθηνών ή όπως αλλιώς έχει οριστεί και παραχωρείται σ’ αυτόν αποκλειστικά το δικαίωμα χρήσης του,
για το χρονικό διάστημα που ισχύει το πιστοποιητικό.
Ο συνδρομητής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τον φορέα στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ αμέσως μόλις αυτή το
ζητήσει (ισχύς μόνο για χρήση smart card). Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να ζητήσει από τον συνδρομητή την
επιστροφή του φορέα της (ισχύς μόνο για χρήση smart card) ή την διακοπή χρήσης της συσκευής
αποθήκευσης πιστοποιητικών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ακόμη και κατά την διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών,
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ζητώντας όμως ταυτόχρονα την άμεση ανάκλησή τους και αποζημιώνοντας το συνδρομητή για τη
συνδρομή που κατέβαλε κατά το μέρος που αναλογεί στο εναπομείναντα έως την κανονική λήξη των
πιστοποιητικών χρόνο.
10. Τροποποιήσεις στη σύμβαση συνδρομητή.
Η εταιρεία μπορεί (i) να αναθεωρήσει τους όρους της παρούσας σύμβασης και/ή (ii) να αλλάξει μέρος των
υπηρεσιών που παρέχονται βάσει του παρόντος ανά πάσα στιγμή. Κάθε τέτοια αλλαγή θα είναι δεσμευτική και
θα τίθεται σε εφαρμογή τριάντα (30) ημέρες μετά τη δημοσίευση της αλλαγής στους ιστοτόπους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Σχετική ενημέρωση θα σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν δεν συμφωνείτε με την αλλαγή, μπορείτε
να καταγγείλετε την παρούσα σύμβαση ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντας την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ζητώντας μερική
επιστροφή των καταβληθέντων χρεώσεων που αντιστοιχούν στην περίοδο από την ημερομηνία καταγγελίας έως
το τέλος της περιόδου υπηρεσίας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μετά από μια
τέτοια αλλαγή, συμφωνείτε να τηρείτε και να δεσμεύεστε από αυτή την αλλαγή.
11. Προστασία προσωπικών δεδομένων.
Ο συνδρομητής παρέχει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ και στους συνεργαζόμενους φορείς στην παροχή των
υπηρεσιών της ΑΤΗΕΧ , την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του να συλλέγουν, να ελέγχουν, να
επεξεργάζονται και να αρχειοθετούν τα προσωπικά του δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την
παροχή των υπηρεσιών πιστοποίησης και την εμπορική συναλλαγή του με την ΑΤΗΕΧ. Η επεξεργασία
αυτή των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τους όρους του ν. 2472/1997 και του ν.
2774/1999 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
τα δεδομένα αυτά δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, χωρίς την ρητή συγκατάθεση
του υποκειμένου.
ii) Τα προσωπικά αυτά δεδομένα συγκεντρώνονται αποκλειστικά από τους ίδιους τους συνδρομητές κατά
την διαδικασία εγγραφής ή ανανέωσής της συνδρομής τους και διατηρούνται για διάστημα τουλάχιστον
30 ετών από την λήξη των πιστοποιητικών, ώστε να χρησιμοποιηθούν ιδίως για την παροχή
αποδεικτικών στοιχείων σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών συναφείς με την πιστοποίηση των
ηλεκτρονικών υπογραφών του συνδρομητή. Ο συνδρομητής δηλώνει ρητά ότι γνωρίζει, αποδέχεται και
συναινεί με την παραπάνω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, καθώς και ότι εξουσιοδοτεί
την ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ή τον τυχόν διάδοχό του στην παροχή των σχετικών υπηρεσιών) να γνωστοποιεί σε
τρίτους τα προσωπικά του δεδομένα σε κάθε διαδικασία επίλυσης διαφορών που σχετίζεται με τη χρήση
των πιστοποιητικών του.
iii) Ο συνδρομητής, κατά την απόλυτη κρίση του, που εκφράζεται με δήλωσή του στην παρούσα αίτησησύμβαση (και που μπορεί να τροποποιηθεί και αργότερα με νέα έγγραφη δήλωσή του προς την
ΑΤΗΕΧ), μπορεί να επιτρέψει ή όχι την δημοσίευση αντιγράφου του προσωπικού πιστοποιητικού του
(και άρα των προσωπικών δεδομένων του που αναγράφονται σ’ αυτό) στον κοινόχρηστο «κατάλογο
ενεργών πιστοποιητικών» (Directory) που βρίσκεται στο «ηλεκτρονικό αποθετήριο» του Χρηματιστήριου
Αθηνών, για λόγους ευκολότερης επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής υπογραφής του από τρίτους.
iv) Σε κάθε περίπτωση ο συνδρομητής έχει δικαίωμα να απευθυνθεί στην αρμόδια «Υπηρεσία Εγγραφής»
του Δικτύου του Χρηματιστήριου Αθηνών (η οποία αποτελεί για την περίπτωση τον «Υπεύθυνο
Επεξεργασίας των δεδομένων του» σύμφωνα με τον νόμο), για να κάνει χρήση των δικαιωμάτων
«Ενημέρωσης» και «Πρόσβασης» των άρθρων 11 και 12 αντίστοιχα του ν. 2472/1997.
i)

Επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών, ανατρέξτε στην
ισχύουσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τις
συλλεγμένες πληροφορίες ή τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας
χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία:
Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.
Υπηρεσίες Ψηφιακής Πιστοποίησης (PKI-CA)
Λεωφ. Αθηνών 110 104 42 Αθήνα, Ελλάδα
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Τηλ.: +30 210 336 6300
Fax: +30 210 336 6301
PKICA-Services@athexgroup.gr
12. Γενικοί όροι – Τελικές Διατάξεις.
H ETAIΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς με δήλωσή του τους όρους της παρούσας
σύμβασης, καθώς και να τροποποιεί τον «Κανονισμό Πιστοποίησης» του και τις σχετικές «Πολιτικές
Πιστοποιητικών» που εκδίδει, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους που προβλέπονται στα
κείμενα αυτά.
ii) Κάθε είδους δήλωση, κοινοποίηση ή ενημέρωση του Χρηματιστήριου Αθηνών προς το συνδρομητή που
προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση ή στον Κανονισμό ή στη σχετική Πολιτική θεωρείται ότι έχει γίνει
εγκύρως με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), τηλεομοιοτυπίας (fax) ή σχετικής
ταχυδρόμησης στις διευθύνσεις ή κλήσης στους αριθμούς τηλεφωνικής επικοινωνίας που έχουν δοθεί
από το συνδρομητή στην παρούσα αίτηση-σύμβαση, εκτός αν έχει ειδοποιηθεί εγγράφως το
Χρηματιστήριο Αθηνών από το συνδρομητή για οποιαδήποτε τροποποίησή τους. Ο συνδρομητής
μπορεί έγκυρα να ενημερώνει ή κοινοποιεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών εγγράφως στην διεύθυνση
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - Λεωφ. Αθηνών 110 , 10442 Αθήνα » ή μέσω τηλεφώνου
στον αριθμό 210 336 6300 ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στον αριθμό 210 336 6301 ή μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: PKICA-Services@athexgroup.gr
iii) Η ακυρότητα ή μη εφαρμοσιμότητα οποιασδήποτε διάταξης ή διατάξεων της παρούσας (εν όλω ή εν
μέρει) δεν θα καθιστά ανεφάρμοστο το σύνολο των λοιπών διατάξεων και η παρούσα θα θεωρείται
τροποποιημένη ως προς τη διαγραφή ή μεταβολή που απαιτείται της άκυρης ή μη εφαρμόσιμης
διάταξης, ώστε να καταστεί έγκυρη, εφαρμόσιμη, και στο μέτρο που είναι δυνατό, σύμφωνη με τον
αρχικό σκοπό των συμβαλλομένων.
iv) Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και για κάθε διαφορά σε σχέση με αυτήν θα είναι
αρμόδια τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών, στην αποκλειστική δωσιδικία των οποίων υποβάλλονται
με την παρούσα τα συμβαλλόμενα μέρη.
i)

13. Ορισμοί
Ως «πιστοποιητικό» νοείται ένα ηλεκτρονικό έγγραφο που χρησιμοποιεί ψηφιακή υπογραφή για τη σύνδεση
δημόσιου κλειδιού με μια ταυτότητα (φυσικό πρόσωπο ή οργανισμό) και αναφέρει τουλάχιστον ένα όνομα ή
προσδιορίζει τον εκδότη του πιστοποιητικού και τον συνδρομητή, περιέχει το δημόσιο κλειδί του συνδρομητή,
προσδιορίζει τη λειτουργική περίοδο του πιστοποιητικού, περιέχει έναν σειριακό αριθμό πιστοποιητικού καθώς
και την ψηφιακή υπογραφή του εκδότη του πιστοποιητικού.
Ως «αίτηση για πιστοποιητικό» νοείται μια αίτηση προς έναν εκδότη για έκδοση πιστοποιητικού.
Ως «εκδότης πιστοποιητικού» ή «CA» νοείται μια οντότητα που είναι εξουσιοδοτημένη να εκδίδει, να
αναστέλλει ή να ανακαλεί πιστοποιητικά. Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως CA νοείται η εταιρεία.
Ως «Κανονισμός Πιστοποίησης» ή «κανονισμός CPS» νοείται ένα έγγραφο, όπως αναθεωρείται κατά
καιρούς, που αντιπροσωπεύει μια δήλωση των πρακτικών που χρησιμοποιεί ο CA για την έκδοση
πιστοποιητικών. Ο κανονισμός CPS της εταιρείας δημοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Αποθετήριο.
Ως «δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας» νοούνται οποιαδήποτε και όλα τα ήδη γνωστά ή μελλοντικά
δικαιώματα που σχετίζονται με άυλα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των
κατοχυρωμένων και μη δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και το
εξωτερικό, των εμπορικών σημάτων, των εμπορικών χαρακτηριστικών, των εμπορικών και εταιρικών
επωνυμιών, των λογοτύπων, των εφευρέσεων, των ευρεσιτεχνιών και των αιτήσεων κατοχύρωσης
ευρεσιτεχνιών, του λογισμικού, της τεχνογνωσίας και κάθε άλλης διανοητικής ιδιοκτησίας και δικαιώματος
ιδιοκτησίας (κάθε είδους και φύσης σε όλο τον κόσμο και ανεξάρτητα χαρακτηρισμού).
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Ως “Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Ηλεκτρονικής Σφραγίδας” νοείται το πιστοποιητικό που εκδίδεται από
έναν Αναγνωρισμένο Πάροχο Υπηρεσιών Ψηφιακής Πιστοποίησης και πληροί της απαιτήσεις που ορίζονται στο
Παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού eIDAS.
Ως “ ’Έξυπνη κάρτα η Ασφαλής Συσκευή Πιστοποιητικού” νοείται ο φορέας η το λογισμικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
όπου ο όπου ο συνδρομητής μπορεί να δημιουργήσει ιδιωτικά κλειδιά και πιστοποιητικά (ενεργοποίηση
πιστοποιητικού μέσω ταυτοποίησης λογαριασμού).
Ως “ Απομακρυσμένη Ηλεκτρονική Σφραγίδα” νοείται η χρήση της Ασφαλούς Συσκευής Πιστοποιητικού της
ΕΤΑΙΡΙΑΣ για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής Σφραγίδας.
Ως «υποδομή δημόσιων κλειδιών» ή «υποδομή PKI» νοείται η υποδομή δημόσιων κλειδιών βάσει
πιστοποιητικού, η οποία διέπεται από τις πολιτικές της εταιρείας σχετικά με τις πιστοποιήσεις και καθιστά δυνατή
την παγκόσμια ανάπτυξη και χρήση πιστοποιητικών από την εταιρεία, τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις,
τους αντίστοιχους πελάτες τους, τους συνδρομητές και τους χρήστες-αποδέκτες της
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.
Ως “ Λίστα Ανακληθέντων Πιστοποιητικών η ΛΑΠ ” νοείται μια υπογεγραμμένη λίστα αναγνωριστικών
πιστοποιητικών που έχουν ανακληθεί. Συντομογραφία ως ΛΑΠ. Διατίθεται από τον ATHEX PKI CA σε
Συνδρομητές και Τρίτους Συμβαλλόμενους. H ΛΑΠ ενημερώνεται μετά από κάθε διαδικασία ανάκλησης
πιστοποιητικού. Η ΛΑΠ περιέχει αναγνωριστικά ανακληθέντων πιστοποιητικών τα οποία έχουν περάσει από την
ημερομηνία ισχύος τους (δηλαδή έληξε).
Ως «χρήστης-αποδέκτης» νοείται ένα φυσικό πρόσωπο ή οργανισμός που ενεργεί βασιζόμενο σε ένα
πιστοποιητικό και/ή ψηφιακή υπογραφή.
Ως «σύμβαση χρήστη-αποδέκτη» νοείται μια σύμβαση που χρησιμοποιείται από έναν CA που καθορίζει τους
όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα φυσικό πρόσωπο ή μια οργάνωση ενεργεί ως χρήστηςαποδέκτης, όπως η σύμβαση χρήστη-αποδέκτη της εταιρείας που δημοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Αποθετήριο.
Ως «Ηλεκτρονικό Αποθετήριο» νοείται η συλλογή των εγγράφων που βρίσκεται στον σύνδεσμο για το
Ηλεκτρονικό Αποθετήριο, στον οποίο υπάρχει πρόσβαση από τον ιστότοπο της εταιρείας από την οποία έχετε
υποβάλει αίτηση για το πιστοποιητικό σας.
Ως «υπηρεσίες» νοούνται, συλλογικά, η υπηρεσία ψηφιακού πιστοποιητικού και κάθε παράπλευρο προϊόν,
παροχή ή πρόγραμμα γενικής χρήσης που η εταιρεία θέτει στη διάθεσή σας μέσω της αγοράς του
αναγνωρισμένου πιστοποιητικού σφραγίδας.
Ως «συνδρομητής» νοείται το φυσικό πρόσωπο, ο οργανισμός ή η οντότητα που είναι κάτοχος ή έχει δικαίωμα
στη συσκευή που αποτελεί αντικείμενο του πιστοποιητικού και για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό και
είναι σε θέση να χρησιμοποιεί και εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιεί το ιδιωτικό κλειδί που αντιστοιχεί στο δημόσιο
κλειδί που αναγράφεται στο πιστοποιητικό που εκδόθηκε.
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΕΝΩΠΙΟΝ ΒΕΒΑΙΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΤΥΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΨΠ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Νόμιμος εκπρόσωπος (για εταιρίες) ή φυσικό πρόσωπο

Με την υπογραφή της παρούσας αίτησης-σύμβασης δηλώνω
ρητά και παράλληλα αποδέχομαι ότι:

Θέση βεβαίωσης της γνησιότητας της υπογραφής

1) Τα στοιχεία μου που αναγράφονται στην παρούσα αίτηση
είναι ακριβή και δέχομαι να τύχουν επεξεργασίας από
την ΑΤΗΕΧ, τον τυχόν νόμιμο διάδοχό της και τους
συνεργαζόμενους με αυτήν φορείς, για την παροχή των
Υπηρεσιών Ψηφιακής Πιστοποίησης, σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας.
2) Διάβασα προσεκτικά τους παραπάνω όρους τους οποίους
και αποδέχομαι όλους ανεπιφύλακτα και δηλώνω ότι
παρέλαβα -σε κατανοητή για μένα γλώσσα- αντίγραφο της
«Συνοπτικής Διακήρυξης Υπηρεσιών Πιστοποίησης της
ATHEX» με περίληψη των όρων, των προϋποθέσεων και των
πληροφοριών
που
περιέχονται
στον
«Κανονισμό
Πιστοποίησης»
της
ATHEX
και
την
«Πολιτική
Αναγνωρισμένου
Πιστοποιητικού
για
έλεγχο
ταυτότητας ιστότοπου» της ATHEX που θα διέπουν τη
χρήση του πιστοποιητικού & των σχετικών κρυπτογραφικών
κλειδιών.Ημερ/νια: ........./.........../ 20.......
O αιτών και δηλών
.............................................
(υπογραφή και σφραγίδα εδώ)

Επαφή επικοινωνίας

Θέση βεβαίωσης της γνησιότητας της υπογραφής

Με την υπογραφή της παρούσας αίτησης-σύμβασης δηλώνω
ρητά και παράλληλα αποδέχομαι ότι:
1) Τα στοιχεία μου που αναγράφονται στην παρούσα αίτηση
είναι ακριβή και δέχομαι να τύχουν επεξεργασίας από
την ΑΤΗΕΧ, τον τυχόν νόμιμο διάδοχό της και τους
συνεργαζόμενους με αυτήν φορείς, για την παροχή των
Υπηρεσιών Ψηφιακής Πιστοποίησης, σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας.
2) Διάβασα προσεκτικά τους παραπάνω όρους τους οποίους
και αποδέχομαι όλους ανεπιφύλακτα και δηλώνω ότι
παρέλαβα -σε κατανοητή για μένα γλώσσα- αντίγραφο της
«Συνοπτικής Διακήρυξης Υπηρεσιών Πιστοποίησης της
ATHEX» με περίληψη των όρων, των προϋποθέσεων και των
πληροφοριών
που
περιέχονται
στον
«Κανονισμό
Πιστοποίησης»
της
ATHEX
και
την
«Πολιτική
Αναγνωρισμένου
Πιστοποιητικού
για
έλεγχο
ταυτότητας ιστότοπου» της ATHEX που θα διέπουν τη
χρήση του πιστοποιητικού & των σχετικών κρυπτογραφικών
κλειδιών.Ημερ/νια: ........./.........../ 20.......
O αιτών και δηλών
.............................................
(υπογραφή)
Θέση βεβαίωσης της γνησιότητας της υπογραφής

Τεχνική επαφή

Με την υπογραφή της παρούσας αίτησης-σύμβασης δηλώνω
ρητά και παράλληλα αποδέχομαι ότι:
1) Τα στοιχεία μου που αναγράφονται στην παρούσα αίτηση
είναι ακριβή και δέχομαι να τύχουν επεξεργασίας από
την ΑΤΗΕΧ, τον τυχόν νόμιμο διάδοχό της και τους
συνεργαζόμενους με αυτήν φορείς, για την παροχή των
Υπηρεσιών Ψηφιακής Πιστοποίησης, σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας.
2) Διάβασα προσεκτικά τους παραπάνω όρους τους οποίους
και αποδέχομαι όλους ανεπιφύλακτα και δηλώνω ότι
παρέλαβα -σε κατανοητή για μένα γλώσσα- αντίγραφο της
«Συνοπτικής Διακήρυξης Υπηρεσιών Πιστοποίησης της
ATHEX» με περίληψη των όρων, των προϋποθέσεων και των
πληροφοριών
που
περιέχονται
στον
«Κανονισμό
Πιστοποίησης»
της
ATHEX
και
την
«Πολιτική
Αναγνωρισμένου
Πιστοποιητικού
για
έλεγχο
ταυτότητας ιστότοπου» της ATHEX που θα διέπουν τη
χρήση του πιστοποιητικού & των σχετικών κρυπτογραφικών
κλειδιών.Ημερ/νια: ........./.........../ 20.......
O αιτών και δηλών
.............................................
(υπογραφή)

Η
«Συνοπτική
Διακήρυξη
Υπηρεσιών
Πιστοποίησης
του
http://www.athexgroup.gr/el/web/guest/digital-certificates-pki-regulations

Χρηματιστηρίου

Αθηνών»

βρίσκεται

αναρτημένη

στο

κάτωθι

σύνδεσμο

22

