ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κοινή
Υπουργική
Απόφαση

Αριθ.23204/13−07−2015
(ΦΕΚ 1475 Β/14-072015)

Καθορισμός Οργανικών Μονάδων για την Παροχή Υπηρεσιών
Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου
(ΑΠΕΔ)

Ορίζει την ΚΕΕΕ ως "Αρχή Εγγραφής" για τη διαχείριση των
αιτημάτων των μελών των κατά τόπους Επιμελητηρίων της
χώρας, με κύρια αρμοδιότητα την υποστήριξη των σχετικών
υπηρεσιών πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του
Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ). Επιπλέον, τα κατά τόπους
Επιμελητήρια της χώρας ορίζονται ως "Εντεταλμένα
Γραφεία", τα οποία θα εποπτεύονται από την ΚΕΕΕ (Αρχή
Εγγραφής) για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης, μέσα
από την Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ERMIS

Νόμος

4325/2015 (ΦΕΚ 47
Α/11-05-2015)

Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις.

Άρθρο 13
Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων Δημοσίου − Ασφάλεια
πληροφορικών συστημάτων Δημοσίου

Νόμος

4316/2014 (ΦΕΚ 270
Α/24-12-2014)

Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περί γεννητικής φροντίδας,
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις

Στο άρθρο 67, παρ. 8.α., αναφέρει ότι η παρ. 10 του
άρθρου 9 του ν. 3469/2006 (Α' 131), όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 56 παρ. 2 του ν. 3979/2011 (Α' 138),
αντικαθίσταται ως εξής: «10. Οι φορείς αποστέλλουν
ηλεκτρονικά, με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών, στο Εθνικό Τυπογραφείο τα προς
δημοσίευση κείμενα μαζί με το σύνολο των εγγράφων που
είναι στοιχεία του κειμένου και δημοσιεύονται, όπως
παραρτήματα, πίνακες ή σχεδιαγράμματα, υπό την
προϋπόθεση ότι το σύνολο των προς δημοσίευση κειμένων
και των ανωτέρω εγγράφων φέρει προηγμένη ηλεκτρονική
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υπογραφή. Εφόσον δεν πληρούται η προϋπόθεση αυτή, οι
φορείς καταθέτουν ή αποστέλλουν ταχυδρομικά στο Εθνικό
Τυπογραφείο τα προς δημοσίευση κείμενα και τα ανωτέρω
έγγραφα, τα οποία κατατίθενται ή αποστέλλονται
υποχρεωτικά και σε ψηφιακή μορφή μαζί με βεβαίωση του
αρμόδιου φορέα αποστολής ότι κάθε ηλεκτρονικό αρχείο
αποτελεί πιστή απεικόνιση της έντυπης έκδοσης. Σε
περίπτωση που το προς δημοσίευση κείμενο δεν
συνοδεύεται από ηλεκτρονικό αρχείο ή από βεβαίωση του
αρμόδιου φορέα αποστολής, ότι το ηλεκτρονικό αρχείο
αποτελεί πιστή απεικόνιση της έντυπης έκδοσης,
επιστρέφεται στο φορέα αποστολής αδημοσίευτο. Τα
κείμενα που δημοσιεύονται στο τεύχος Διακηρύξεων
Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) γίνονται δεκτά και με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τήρηση των
οριζομένων στο άρθρο 14 του ν. 2672/1998 (Α' 290).»
Κοινή
Υπουργική
Απόφαση

Αριθμ. Κ2−4946 (ΦΕΚ
2919 Β/30-10-2014)

Ευρωπαϊκός
Κανονισμός
eIDAS

910/2014/EE 23-7-2014

Προεδρικό
Διάταγμα

25/2014 (ΦΕΚ 44 Α/252-2014)

Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικών και
συνοδευτικών εγγράφων από υπόχρεα πρόσωπα ενώπιον του Γ.Ε.ΜΗ.
και διαχείρισης αυτών. Καθορισμός του ύψους και της διαδικασίας,
των όρων είσπραξης και απόδοσης των τελών χορήγησης αντιγράφων
και αποσπασμάτων, των παραστατικών καταβολής, της διαδικασίας
ελέγχου τους, του τρόπου έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής
αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που
εμφανίζονται στη μερίδα ή πιστοποιητικών από το Γ.Ε.ΜΗ.
Σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες
εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά
και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ

Η διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών, βεβαιώσεων,
αντιγράφων και αποσπασμάτων θα ολοκληρώνεται από την
κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ και το αιτηθέν
πιστοποιητικό ή αντίγραφο θα εκδίδεται ηλεκτρονικά με
ψηφιακή υπογραφή

Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων
Τήρηση ηλεκτρονικών εγγράφων / Διαδικασία ψηφιοποίησης

Θέτει τις Βασικές αρχές για τη δημιουργία και την
ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και ψηφιοποίηση εγγράφων
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Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις ψηφιακές υπογραφές

έντυπων εγγράφων / Εκκαθάριση και καταστροφή ηλεκτρονικών
εγγράφων

των φορέων του δημόσιου τομέα.
Περιγράφει το χειρισμό των ηλεκτρονικών εγγράφων και
δίνει τον ορισμό του Πρωτότυπου Ηλεκτρονικού Δημόσιου
Έγγραφου ως κάθε Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο, το
οποίο φέρει την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του
οργάνου έκδοσης του εγγράφου.

Κοινή
Υπουργική
Απόφαση

ΥΑΠ/Φ.60/3431 (ΦΕΚ
3320 Β/27-12-2013)

Τροποποίηση Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του
Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) ο οποίος κυρώθηκε με την υπ’ αριθ.
ΥΑΠ/Φ.60/38/232 κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κύρωση του Κανονισμού
Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου
(ΑΠΕΔ)» (ΦΕΚ 799/Β΄/9−6−2010)

Πολιτική Πιστοποιητικού 7 και Πολιτική Χρονοσήμανσης

Νόμος

4208/2013 (ΦΕΚ 252/
18-11-2013)

Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις

Άρθρο 9
Στο άρθρο 20 του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του ν. 3536/2007 (Α΄ 42),
προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. α. Η Επιτελική Μονάδα του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Αρχή Πιστοποίησης)
είναι αρμόδια για την πιστοποίηση, τον καθορισμό των
κατευθύνσεων και το συντονισμό των Σωμάτων και
Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό (Υποκείμενες Αρχές) και
εκδίδουν ψηφιακά πιστοποιητικά για την παροχή
υπηρεσιών, μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ή άλλων δημόσιων
δικτύων επικοινωνιών.
β. Με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ.,
κυρώνεται Κανονισμός Πιστοποίησης της Αρχής
Πιστοποίησης, με τον οποίο καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις για την παροχή των υπηρεσιών
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πιστοποίησης.
Στον Κανονισμό περιλαμβάνονται διατάξεις ιδίως για τα
κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι Υποκείμενες Αρχές
για την έκδοση, ανάκληση και τον έλεγχο των
πιστοποιητικών, καθώς και διατάξεις για τις παρεχόμενες
υπηρεσίες, τους μηχανισμούς ασφαλείας, την προστασία
του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων
και τις υποχρεώσεις των φορέων παροχής υπηρεσιών
πιστοποίησης προς τους τελικούς χρήστες.
γ. Ο καθορισμός των Σωμάτων και Υπηρεσιών του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ως
Υποκείμενων Αρχών, γίνεται με απόφαση του
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.»
Εκτελεστική
Απόφαση
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής

2013/662/ΕU 14-102013

Για την τροποποίηση της απόφασης 2009/767/ΕΚ σχετικά με την
κατάρτιση, την τήρηση και τη δημοσίευση καταλόγων εμπίστευσης
για παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης οι οποίοι
εποπτεύονται/διαπιστεύονται από τα κράτη μέλη

Υπουργική
Απόφαση

YΑΠ/Φ. 19.7/166 (ΦΕΚ
401 Β/22-2-2013)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380/20−9−2010
(Β΄ 1561) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οργάνωση, Λειτουργία και
Αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) –
Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση Διαδικασιών από τα ΕΚΕ»

Υπουργική
Απόφαση

YΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ
401 Β/22-2-2013)

Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής
επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης
Οκτωβρίου 2013
για την τροποποίηση της απόφασης 2009/767/ΕΚ σχετικά
με την κατάρτιση, την τήρηση και τη δημοσίευση
καταλόγων εμπίστευσης για παρόχους υπηρεσιών
πιστοποίησης οι οποίοι εποπτεύονται/διαπιστεύονται από
τα κράτη μέλη
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 6543]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
(2013/662/ΕΕ)

Με την Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες
και ο τρόπος ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης

προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος νια τη γνωστοποίηση
εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. με χρήση ΤΠΕ και γ) την
ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου
τομέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ
Άρθρο 6
(Διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και των
φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ)

εγγράφων και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, οι
προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος για τη
γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. με
χρήση ΤΠΕ και η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ
φορέων του δημόσιου τομέα και των φυσικών προσώπων ή
ΝΠΙΔ

Υπουργική
Απόφαση

ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 (ΦΕΚ
1876 Β/13-6-2012)

Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης,
ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης του
ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων
Εξυπηρέτησης Πολιτών), ως Εντεταλμένων Γραφείων

Υπουργική
Απόφαση

ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031
(ΦΕΚ 1317 Β/23-4-2012)

Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο

Ορισμός του ηλεκτρονικού δημόσιου εγγράφου

Υπουργική
Απόφαση

ΥΑΠ/Φ.60/76/984 (ΦΕΚ
1162 Β/10-4-2012)

Καθορισμός Οργανικών Μονάδων για την Παροχή
Υπηρεσιών Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού
Δημοσίου (ΑΠΕΔ) και κατάργηση διατάξεων

Καθορίζονται οι Οργανικές Μονάδες για την Παροχή
Υπηρεσιών Πιστοποίησης της ΑΠΕΔ. Ως Υποκείμενη Αρχή
Πιστοποίησης ορίζεται το Τμήμα Επεξεργασίας και
Διαρκούς Απογραφής της Διεύθυνσης Προγραμματισμού
και Εφαρμογών της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Ορίζονται ως Αρχή Εγγραφής η ΚτΠ ΑΕ, το ΤΕΕ και ο ΔΣΑ.

Ορισμός των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως «Εντεταλμένων
Γραφείων της ΑΠΕΔ σε ολόκληρη την επικράτεια

Νόμος

Απόφαση
Ευρωπαϊκής

3979/2011 (ΦΕΚ 138
Α/16-6-2011)

2011/130/ΕE 25-02-2011

Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις
Άρθρα 1 & 15
(Ορισμός ηλεκτρονικού αρχείου / Δημιουργία & τήρηση ηλεκτρονικών
αρχείων)
Περί καθιέρωσης ελάχιστων απαιτήσεων για τη διασυνοριακή
επεξεργασία εγγράφων τα οποία έχουν υπογραφεί ηλεκτρονικά από
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Προβλέπει την εφαρμογή των ψηφιακών υπογραφών στους
φορείς του δημόσιου τομέα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011
περί καθιέρωσης ελάχιστων απαιτήσεων για τη

Επιτροπής

αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με την οδηγία 2006/123/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά

διασυνοριακή επεξεργασία εγγράφων τα οποία έχουν
υπογραφεί ηλεκτρονικά από αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με
την οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική
αγορά
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 1081]
(2011/130/ΕΕ)
Καθορίζονται οι διαδικασίες για την παροχή υπηρεσιών
πιστοποίησης από την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού
Δημοσίου (ΑΠΕΔ)

Κοινή
Υπουργική
Απόφαση

ΥΑΠ/Φ.60/38/232 (ΦΕΚ
799 Β/9-6-2010)

Κύρωση του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του
Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)

Υπουργική
Απόφαση

ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380
(ΦΕΚ 1561 Β/23-9-2010)

Οργάνωση, Λειτουργία και Αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων
Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) – Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση Διαδικασιών από τα
ΕΚΕ

Νόμος

3844/2010 (ΦΕΚ 63 Α/35-2010)

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις

Η Οδηγία των υπηρεσιών
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ και της Απόφασης
2009/767/ΕΚ

Απόφαση
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής

2009/767/ΕΚ 16-10-2009

Σχετικά τη θέσπιση μέτρων που διευκολύνουν τη χρήση διαδικασιών
με ηλεκτρονικά μέσα μέσω των «ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης»
βάσει της οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά

Απόφαση της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά
με τη θέσπιση μέτρων που διευκολύνουν τη χρήση
διαδικασιών με ηλεκτρονικά μέσα μέσω των "ενιαίων
κέντρων εξυπηρέτησης" βάσει της οδηγίας 2006/123/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά

Νόμος

3731/2008 (ΦΕΚ 263
Α/23-12-2008)

Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών

Άρθρο 26 – Αυτοματοποίηση Διεκπεραίωσης Υποθέσεων
από τη Διοίκηση
Η ψηφιοποίηση διοικητικής πράξης, που εκδόθηκε σε
έντυπη μορφή, απαιτεί ψηφιοποίηση του πρωτοτύπου και
επικύρωση από τον αρμόδιο υπάλληλο της διοικητικής
αρχής που το εξέδωσε ή άλλης με υποχρεωτική
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χρήση ψηφιακής υπογραφής
Κοινή
Υπουργική
Απόφαση

ΔΙΑΔΠ/Ε/12985 (ΦΕΚ
813 Β/24-5-2007)

Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης και ανάκλησης
πιστοποιητικών υπογραφής και κρυπτογράφησης και ανάκτησης
πιστοποιητικού κρυπτογράφησης με βάση τις διατάξεις του
Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού
Δημοσίου [υπ’ αριθμ. 2512 οικ/2006 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
1654/Β΄/10.11.2006)] μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π.)

Περιλαμβάνει διαδικασίες για την έκδοση ψηφιακού
πιστοποιητικού υπογραφής και κρυπτογράφησης, για την
ανάκληση ψηφιακού πιστοποιητικού υπογραφής και
κρυπτογράφησης, για την ανάκτηση ψηφιακού
πιστοποιητικού κρυπτογράφησης

Υπουργική
Απόφαση

ΥΑΠ/Φ.60/7/135 (ΦΕΚ
445 Β/2-4-2007)

Καθορισμός Οργανικών Μονάδων για την παροχή υπηρεσιών
πιστοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 ν. 3448/2006
(ΦΕΚ 57 Α)

Ορισμός των Κέντρων Εξυπηρέτησης των Πολιτών ως
Εντεταλμένων Γραφείων σε ολόκληρη την επικράτεια

Νόμος

3536/2007 (ΦΕΚ 42
Α/23-2-2007)

Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Άρθρο 25
Αρμοδιότητες ΥΑΠ για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης

Άρθρο 25. Αρμοδιότητες Υπηρεσίας Ανάπτυξης
Πληροφορικής της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας
Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Άρθρο 32. Αιτήσεις μέσω τηλεφώνου και διαδικτύου

Ευρωπαϊκή
Οδηγία

2006/123/ΕΚ 12-12-2006

Σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά

Άρθρο 8. Ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών

Κοινή
Υπουργική
Απόφαση

2512οικ. (ΦΕΚ 1654
Β/10-11-2006)

Κύρωση Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του
Ελληνικού Δημοσίου

Ψηφιακή υπογραφή / Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή

Νόμος

3448/2006 (ΦΕΚ 57
Α/15-3-2006)

Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη
ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Άρθρο 20. Παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης – Αρχές
Πιστοποίησης

Υπουργική
Απόφαση

ΦΕΚ 870 Β/11-062004

Ανάπτυξη υποδομής παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικών
υπογραφών στις Ένοπλες Δυνάμεις
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Αριθ.Φ.238.81/1/203770
Σ.904
Απόφαση
ΕΕΤΤ

Αριθ.308/37 (ΦΕΚ 601
Β/23-4-2004)

Επιλογή τεχνολογικής λύσης για την υλοποίηση του σχήματος
Εθελοντικής Διαπίστευσης

Επιλογή τεχνολογικής λύσης για την υλοποίηση του
σχήματος Εθελοντικής Διαπίστευσης των Παρόχων
Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής

Απόφαση
ΕΕΤΤ

Αριθ.295/63 (ΦΕΚ 1730
Β/24-11-2003)

Κανονισμός ορισμού φορέων για τη Διαπίστωση Συμμόρφωσης
Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής και Ασφαλών
Κρυπτογραφικών Μονάδων και Φορέων για τη Διαπίστωση
Συμμόρφωσης των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης προς τα
Κριτήρια Εθελοντικής Διαπίστευσης

Ο σκοπός του Κανονισμού είναι ο προσδιορισμός κανόνων
σχετικά με τα κριτήρια και τη διαδικασία της Εθελοντικής
Διαπίστευσης των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Απόφαση
ΕΕΤΤ

Αριθ.295/64 (ΦΕΚ 1730
Β/24-11-2003)

Κανονισμός για τον Έλεγχο Συμμόρφωσης Ασφαλών Διατάξεων
Δημιουργίας Υπογραφής και Ασφαλών Κρυπτογραφικών Μονάδων

Σκοπός του Κανονισμού είναι ο προσδιορισμός των
κριτηρίων και
της διαδικασίας ελέγχου συμμόρφωσης των Ασφαλών
Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής και των Ασφαλών
Κρυπτογραφικών Μονάδων

Απόφαση
ΕΕΤΤ

Αριθ.295/65 (ΦΕΚ 1730
Β/24-11-2003)

Κανονισμός για την Εθελοντική Διαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών
Πιστοποίησης

Σκοπός της απόφασης είναι ο προσδιορισμός της
διαδικασίας για τον ορισμό των φορέων που
περιγράφονται στον τίτλο της Απόφασης

Προεδρικό
Διάταγμα

342/2002 (ΦΕΚ 284
Α/22-11-2002)

Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μεταξύ των
δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή μεταξύ αυτών και των
φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων
φυσικών προσώπων

Άρθρα 1 & 3
Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με
υποχρεωτική ψηφιακή υπογραφή / Ορισμοί – έννομες
συνέπειες των ηλεκτρονικών υπογραφών

Απόφαση
ΕΕΤΤ

Αριθ.248/71 (ΦΕΚ 603
Β/16-05-2002)

Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής
Υπογραφής

Ο Κανονισμός αυτός ρυθμίζει τα θέματα σχετικά με την
παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης, τα Αναγνωρισμένα
Πιστοποιητικά καθώς και την εποπτεία και τον έλεγχο των
εγκατεστημένων στην Ελλάδα Παρόχων Υπηρεσιών
Πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής
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Προεδρικό
Διάταγμα

150/2001 (ΦΕΚ 125
Α/25-6-2001)

Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ 13-12-1999

Θέτει το κανονιστικό πλαίσιο και εναρμονίζει το ελληνικό
δίκαιο με την παρακάτω Οδηγία και καθορίζει την ΕΕΤΤ ως
αρμόδια αρχή για την εποπτεία των εγκατεστημένων στην
Ελλάδα Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης. Η Ψηφιακή
Υπογραφή που βασίζεται σε Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό
και δημιουργείται από Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας
Υπογραφής επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο
ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο.

Απόφαση
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής

2000/709/ΕΚ 6-11-2000

Για τα ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα κράτη
μέλη όταν ορίζουν φορείς σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 της
οδηγίας 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές
υπογραφές

Απόφαση της Επιτροπής της 6ης Νοεμβρίου 2000 για τα
ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα
κράτη μέλη όταν ορίζουν φορείς σύμφωνα με το άρθρο 3
παράγραφος 4 της οδηγίας 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό
πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές [κοινοποιηθείσα υπό
τον αριθμό Ε(2000) 3179]

Ευρωπαϊκή
Οδηγία

99/93/ΕΚ 13-12-1999

Σχετικά με ένα κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές

Θέτει τα θεμέλια του ρυθμιστικού πλαισίου των ψηφιακών
υπογραφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Νόμος

2672/1998 (ΦΕΚ 290
Α/28-12-1998)

Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες
διατάξεις

Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα
(τηλεομοιοτυπία – ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
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