Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2012.06.19 17:45:25
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

27341

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1876
13 Ιουνίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435
Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης,
ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών
καθώς και ανάκτησης του ψηφιακού πιστοποιητικού
κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέ−
τησης Πολιτών), ως Εντεταλμένων Γραφείων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση
της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
102/Α΄/1.5.2002), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
από την παρ. 5 του αρθρ. 11 του ν. 3146/2003 (ΦΕΚ Α΄/125/
23.5.2003), την παρ. 4 του αρθρ. 24 του 3200/2003 (ΦΕΚ/
Α΄/281/9.12.2003) καθώς και το άρθρο 16 του ν. 3345/2005
(ΦΕΚ 138/Α΄/16.6.2005).
2) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του
ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα−
σίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α΄/9.3.1999).
3) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ
57/Α΄/15.3.2006) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών
του Δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιό−
τητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης», όπως τροποποιημένος ισχύει.
4) Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ
42/Α΄/23.2.2007) «Ειδικές ρυθμίσεις μεταναστευτικής πο−
λιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
5) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/38/232 (ΦΕΚ
799/Β΄/9.6.2010) κοινής απόφασης του Υπουργού Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Κύρωση
Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του
Ελληνικού Δημοσίου».
6) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
7) Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις και ιδίως του άρθρου
31 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α΄/16.6.2011) «Για την ηλε−
κτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».

8) Το π.δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄/27.6.2011) «Διάσπαση του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία:
α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, συγχώνευσης των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας.
9) Το π.δ. 71/2012 (ΦΕΚ 124/Α΄/17.05.2012), «Διορισμός
Υπουργών»,
10) Την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/76/984 απόφαση του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης «Καθορισμός Οργανικών Μονάδων
για την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης της Αρχής
Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) και κα−
ταργούμενες διατάξεις».
11) Την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 απόφαση του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνηση «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
12) Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον
πολίτη, καθώς και εφαρμογής των διατάξεων για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
13) Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Διαδικασίες και ορισμοί
Με την παρούσα καθορίζονται οι διαδικασίες υποβο−
λής αιτήσεων στα ΚΕΠ από υπαλλήλους φορέων του
Δημοσίου τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρό−
σωπα για την έκδοση, ανάκληση, ανάκτηση και ανα−
νέωση ψηφιακών πιστοποιητικών με σκοπό τη χρήση
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Οι όροι «τελικός χρήστης», «υποδομή δημοσίου κλει−
διού (ΥΔΚ)», «αρχή εγγραφής» και «αρχή πιστοποίησης»
έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται από τις δια−
τάξεις της υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/38/232 απόφασης (ΦΕΚ
799/Β΄/9.6.2010). Επίσης, οι όροι «πιστοποιητικό», «ανα−
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γνωρισμένο πιστοποιητικό», «ηλεκτρονική υπογραφή»,
«προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή», «υπογράφων»,
«ασφαλής διάταξη δημιουργίας υπογραφής» και γενι−
κότερα όσοι χρησιμοποιούνται ή προκύπτουν άμεσα ή
έμμεσα από την παρούσα, έχουν την έννοια η οποία
τους αποδίδεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 150/2001,
της Οδηγίας 1999/93, του ν. 3979/2011. Τέλος, για λόγους
απλότητας, ο όρος «ψηφιακό πιστοποιητικό» αναφέρεται
εφεξής τόσο σε πιστοποιητικό, όσο και σε αναγνωρι−
σμένο πιστοποιητικό.
Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αίτησης για την έκδοση και
ανανέωση ψηφιακών πιστοποιητικών
Η αίτηση έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών προϋπο−
θέτει την εγγραφή και ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος
του τελικού χρήστη σε Διαδικτυακή Πύλη η οποία υπο−
στηρίζει την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών μέσω της
Υποδομής Δημόσιου Κλειδιού (ΥΔΚ) της ΑΠΕΔ, όπως την
Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ.
Στη συνέχεια, θα πρέπει να προσκομιστούν σε ΚΕΠ
τα εξής δικαιολογητικά:
• Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση ψηφιακών
πιστοποιητικών του φυσικού προσώπου ατομικώς ή ως
νομίμου εκπροσώπου Φορέα.
• Αποδεικτικό ταυτοποίησης (ενδεικτικά Δελτίο Αστυ−
νομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγρα−
φο − παραστατικό της ταυτότητας του προσώπου που
φέρει επικυρωμένη φωτογραφία).
Εφόσον ο τελικός χρήστης επιθυμεί η έκδοση των
ψηφιακών του πιστοποιητικών να γίνει σε διατεταγμένο
υλικό (hard token – σκληρής αποθήκευσης), θα πρέπει:
• να επιδείξει Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογρα−
φής (ΑΔΔΥ),
• να συμπληρωθεί ο σειριακός αριθμός της ΑΔΔΥ
στην αίτηση−υπεύθυνη δήλωση έκδοσης ψηφιακών πι−
στοποιητικών
Σε περίπτωση αίτησης υποβαλλόμενης από εκπρό−
σωπο Φορέα για την έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού
απαιτούνται επιπροσθέτως να προσκομιστούν τα εξής
δικαιολογητικά:
1. τα νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι
ο αιτούμενος την έκδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού
αποτελεί εκπρόσωπο του Φορέα, ή νόμιμο εκπρόσωπο
του εποπτεύοντος Φορέα, ή άλλο πρόσωπο το οποίο
διαθέτει νόμιμη εξουσιοδότηση για την υποβολή της
αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης έκδοσης του ψηφιακού
πιστοποιητικού στο όνομα του,
2. ειδικά για νόμιμους εκπροσώπους φορέων απαιτεί−
ται και επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει
ότι ο συγκεκριμένος φορέας είναι σε λειτουργία ή ΦΕΚ
σύστασης του Φορέα.
Ο αρμόδιος υπάλληλος του ΚΕΠ:
1. παραλαμβάνει την Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του

τελικού χρήστη για την έκδοση των ψηφιακών πιστο−
ποιητικών,
2. ταυτοποιεί τον τελικό χρήστη,
3. πρωτοκολλεί την αίτηση,
4. εκτυπώνει σχετική βεβαίωση ολοκλήρωσης της αί−
τησης έκδοσης των ψηφιακών πιστοποιητικών και πα−
ρέχει άμεσα αντίγραφά της εφόσον ζητηθούν,
5. διαβιβάζει, είτε ηλεκτρονικά εφόσον είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο υπάλληλο, είτε ταχυ−
δρομικώς, τον φάκελο με τα συνημμένα δικαιολογητικά,
στην αρμόδια Αρχή Εγγραφής.
Άρθρο 3
Διαδικασία ανάκλησης των ψηφιακών πιστοποιητικών
Η ανάκληση των εκδοθέντων ψηφιακών πιστοποι−
ητικών πραγματοποιείται από τον τελικό χρήστη, με
μέριμνα του Φορέα, ή μετά από αίτηση της αρμόδιας
Υπηρεσίας όταν συντρέχει περίπτωση από τις εξής:
• απώλεια της ΑΔΔΥ,
• απώλεια των μυστικών αριθμών (PIN−PUK),
• αδυναμία χρήσης για τεχνικούς λόγους,
• διαπίστωση καταχώρησης ανακριβών πληροφοριών
ή μεταβολής των στοιχείων,
• ύπαρξη ενδείξεων έκθεσης σε κίνδυνο του ιδιωτικού
κλειδιού του τελικού χρήστη,
• αίτημα του Φορέα του τελικού χρήστη,
• υπηρεσιακές αλλαγές της κατάστασης του τελικού
χρήστη (ενδεικτικά, παραίτηση, απόλυση, αποχώρηση
από την Υπηρεσία).
Κατά τη διάρκεια υποβολής της αίτησης ανάκλησης
των ψηφιακών πιστοποιητικών του τελικού χρήστη τη−
ρείται η ακριβής ημερομηνία και ώρα.
Άρθρο 4
Διαδικασία ανάκτησης ψηφιακού πιστοποιητικού
κρυπτογράφησης
Η ανάκτηση ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφη−
σης είναι δυνατή με ανάλογη τήρηση της διαδικασίας, η
οποία περιγράφεται στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας.
Άρθρο 5
Έντυπα αιτήσεων
Η απόφαση αυτή συνοδεύεται από τα αντίστοιχα
έντυπα αιτήσεων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της.
Οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12985 (ΦΕΚ 813/B΄/
24.05.2007), «Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσε−
ων 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. 2512οικ/2006 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 1654/Β΄/10.11.2006)] μέσω των Κέντρων
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», καταργούνται από την
έκδοση της παρούσης.
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ƪƱƷƸƴƳ ƴƧƵƧƩƳƶƬƶ ƴƧƵƧƯƧƨƬƶ
ƧƩƩƸ – ƧƶĭƧƯƬƶ ƩƭƧƷƧƲƬƶ ƩƬưƭƳƸƵīƭƧƶ ƸƴƳīƵƧĭƬƶ
(ƪƲƸƴƱƬƶ ƮƧƵƷƧƶ ƶƸƫƪƸƲƭƶ/ƪƵưƬƶ/USB TOKEN)
Ƴǈ ǉƾĲǔǇǈ ǑȺǎǄİǄǏĮǋǋƿǌǎǈ:
ƴĮǏĮǊĮǃǙǌ – OǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ: .. …………………………………………………….……………….……………….
ƷǆǊƿĳǔǌǎ: ................................................................................................
ƴǏǎıǔȺǈǉǗ e-mail (ȺǎǑ İǉǒǔǏǀǇǆǉİ ĮȺǗ Ĳǆǌ ƸȺǆǏİıǁĮ): .....................................................
ƴĮǏĮįǁįǔǌ (ıĲƿǊİǒǎǐ Ĳǆǐ Ʃ/ǌıǆǐ ƴǏǎıǔȺǈǉǎǘ ĲǎǑ ĳǎǏƿĮ ıĲǆǌ ǎȺǎǁĮ ǑȺƾǄİĲĮǈ ǎ ȺĮǏĮǊĮǃǙǌ)
OǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ: …………………………………………………………………………....……………....................
ƩǈİǘǇǑǌıǆ ƩǈǎǈǉǆĲǈǉǎǘ1: ………………………………………………………………………....……………..............
ƸȺǆǏİıǈĮǉǗ ƷǆǊƿĳǔǌǎ: ...............................................................................................
ƸȺǆǏİıǈĮǉǗ e-mail Ĳǆǐ ƩǈİǘǇǑǌıǆǐ ƩǈǎǈǉǆĲǈǉǎǘ: ………………………………....................................
ƷĮǒǑįǏǎǋǈǉǀ ƩǈİǘǇǑǌıǆ Ĳǆǐ ƩǈİǘǇǑǌıǆǐ ƩǈǎǈǉǆĲǈǉǎǘ:……………………………………….......................
ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ ȺĮǏĮǊĮǃǀǐ: …… / …… / 201….
ƴĮǏĮįǗǇǆǉĮǌ ĲĮ İǍǀǐ:
Į) ƧƩƩƸ ǋİ ıİǈǏǈĮǉǗ ĮǏǈǇǋǗ: ………………………………………………….………
ǃ) ǉĮǏĲĮǌĮǄǌǙıĲǆǐ (card reader)
Ǆ) ĳƾǉİǊǎǐ PIN/PUK ıĲǎǌ ǎȺǎǁǎ ĮǌĮǄǏƾĳİĲĮǈ ǎ ıİǈǏǈĮǉǗǐ ĮǏǈǇǋǗǐ Ĳǆǐ ƧƩƩƸ
ƪȺǁıǆǐ, ǃİǃĮǈǙǌİĲĮǈ ǗĲǈ ǎ ȺĮǏĮǊĮǃǙǌ ƿǒİǈ įǈĮǃƾıİǈ ĲǎǑǐ ǗǏǎǑǐ ǉĮǈ ǑȺǎǒǏİǙıİǈǐ ĲǎǑ ĲİǊǈǉǎǘ
ǒǏǀıĲǆ2 ǉĮǈ ıǑǋǋǎǏĳǙǌİĲĮǈ ȺǊǀǏǔǐ ǋİ ĮǑĲǎǘǐ. īǈĮ ǎȺǎǈĮįǀȺǎĲİ ĮǊǊĮǄǀ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ȺǎǑ
įǆǊǙǇǆǉĮǌ ǇĮ ȺǏƿȺİǈ ǎ ȺĮǏĮǊĮǃǙǌ ǌĮ İǌǆǋİǏǙıİǈ Ĳǎǌ ȺĮǏĮįǁįǎǌĲĮ ȺǎǑ ǋİ Ĳǆǌ ıİǈǏƾ ĲǎǑ ǇĮ
ȺǏƿȺİǈ ǌĮ İǌǆǋİǏǙıİǈ ƾǋİıĮ Ĳǆǌ ƧǏǋǗįǈĮ ƧǏǒǀ ƪǄǄǏĮĳǀǐ Ĳǆǐ ƧƴƪƩ.
Ƴ ƴĮǏĮįǁįǔǌ3

1

Ƴ ƴĮǏĮǊĮǃǙǌ

ƱĮ ıǑǋȺǊǆǏǔǇǎǘǌ ĲĮ ıĲǎǈǒİǁĮ ĲǎǑ ĳǎǏƿĮ, ȺĮǏƾįİǈǄǋĮ ĲǎǑ ƸȺǎǑǏǄİǁǎǑ ǀ Ĳǆǐ īİǌǈǉǀǐ īǏĮǋǋĮĲİǁĮǐ ǀ Ĳǆǐ

ƪǈįǈǉǀǐ īǏĮǋǋĮĲİǁĮǐ ǀ Ĳǆǐ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ ǀ ĲǎǑ ƩǀǋǎǑ ǀ Ĳǆǐ ƧǌİǍƾǏĲǆĲǆǐ ƧǏǒǀǐ ǉ.ǎ.ǉ
2

Ƴǈ ǗǏǎǈ İǁǌĮǈ įǈĮǇƿıǈǋǎǈ ıĲǆǌ ȺǘǊǆ ermis https://pki.ermis.gov.gr/repository.html

3

Ʒǎ ƿǌĲǑȺǎ ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ İǈǐ įǈȺǊǎǘǌ. Ʒǎ ƿǌĮ ǉǏĮĲƾİǈ ǎ ȺĮǏĮįǁįǔǌ ǉĮǈ Ĳǎ įİǘĲİǏǎ ǉĮĲĮĲǁǇİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ
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ƪƱƷƸƴƳ ƴƧƵƧƩƳƶƬƶ ƪƴƭƶƷƵƳĭƬƶ
ƧƩƩƸ – ƧƶĭƧƯƬƶ ƩƭƧƷƧƲƬƶ ƩƬưƭƳƸƵīƭƧƶ ƸƴƳīƵƧĭƬƶ
(ƪƲƸƴƱƬƶ ƮƧƵƷƧƶ ƶƸƫƪƸƲƭƶ/ƪƵưƬƶ/USB TOKEN)
Ƴǈ ǉƾĲǔǇǈ ǑȺǎǄİǄǏĮǋǋƿǌǎǈ:
ƴĮǏĮįǁįǔǌ – OǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ: .. …………………………………………………….……………….……………….
ƸȺǆǏİıǈĮǉǗ ƷǆǊƿĳǔǌǎ: ................................................................................................
ƴǏǎıǔȺǈǉǗ e-mail (ȺǎǑ İǉǒǔǏǀǇǆǉİ ĮȺǗ Ĳǆǌ ǑȺǆǏİıǁĮ): .....................................................
ƴĮǏĮǊĮǃǙǌ (ıĲƿǊİǒǎǐ Ĳǆǐ ƩǈİǘǇǑǌıǆǐ ƩǈǎǈǉǆĲǈǉǎǘ ĲǎǑ ĳǎǏƿĮ ıĲǆǌ ǎȺǎǁĮ ǑȺƾǄİĲĮǈ ǎ ȺĮǏĮįǁįǔǌ)
OǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ: …………………………………………………………………………....……………....................
ƩǈİǘǇǑǌıǆ ƩǈǎǈǉǆĲǈǉǎǘ1: ………………………………………………………………………....……………..............
ƸȺǆǏİıǈĮǉǗ ƷǆǊƿĳǔǌǎ: ...............................................................................................
ƸȺǆǏİıǈĮǉǗ e-mail Ĳǆǐ ƩǈİǘǇǑǌıǆǐ ƩǈǎǈǉǆĲǈǉǎǘ: ………………………………....................................
ƷĮǒǑįǏǎǋǈǉǀ ƩǈİǘǇǑǌıǆ Ĳǆǐ ƩǈİǘǇǑǌıǆǐ ƩǈǎǈǉǆĲǈǉǎǘ:……………………………………….......................
ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ ȺĮǏƾįǎıǆǐ: …… / …… / 201….
ƴĮǏĮįǗǇǆǉĮǌ ĲĮ İǍǀǐ:
Į) ƧƩƩƸ ǋİ ıİǈǏǈĮǉǗ ĮǏǈǇǋǗ: ……………………………………………………
ǃ) ǉĮǏĲĮǌĮǄǌǙıĲǆǐ (card reader)
Ǆ) ĳƾǉİǊǎǐ PIN/PUK ıĲǎǌ ǎȺǎǁǎ ĮǌĮǄǏƾĳİĲĮǈ ǎ ıİǈǏǈĮǉǗǐ ĮǏǈǇǋǗǐ Ĳǆǐ ȺĮǏĮȺƾǌǔ ƧƩƩƸ
ƪȺǁıǆǐ, ǃİǃĮǈǙǌİĲĮǈ ǗĲǈ ǎ ȺĮǏĮįǁįǔǌ ƿǒİǈ įǈĮǃƾıİǈ ĲǎǑǐ ǗǏǎǑǐ ǉĮǈ ǑȺǎǒǏİǙıİǈǐ ĲǎǑ ĲİǊǈǉǎǘ
ǒǏǀıĲǆ2 ǉĮǈ ıǑǋǋǎǏĳǙǌİĲĮǈ ȺǊǀǏǔǐ ǋİ ĮǑĲǎǘǐ, İǌǙ ǑȺǎǒǏİǎǘĲĮǈ ǌĮ ĮǉǑǏǙıİǈ ĲĮ ǓǆĳǈĮǉƾ ĲǎǑ
ȺǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉƾ.
Ƴ ƴĮǏĮįǁįǔǌ3

1

Ƴ ƴĮǏĮǊĮǃǙǌ

ƱĮ ıǑǋȺǊǆǏǔǇǎǘǌ ĲĮ ıĲǎǈǒİǁĮ ĲǎǑ ĳǎǏƿĮ, ȺĮǏƾįİǈǄǋĮ ĲǎǑ ƸȺǎǑǏǄİǁǎǑ ǀ Ĳǆǐ īİǌǈǉǀǐ īǏĮǋǋĮĲİǁĮǐ ǀ Ĳǆǐ

ƪǈįǈǉǀǐ īǏĮǋǋĮĲİǁĮǐ ǀ Ĳǆǐ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ ǀ ĲǎǑ ƩǀǋǎǑ ǀ Ĳǆǐ ƧǌİǍƾǏĲǆĲǆǐ ƧǏǒǀǐ ǉ.ǎ.ǉ
2

Ƴǈ ǗǏǎǈ İǁǌĮǈ įǈĮǇƿıǈǋǎǈ ıĲǆǌ ȺǘǊǆ ermis https://pki.ermis.gov.gr/repository.html

3

Ʒǎ ƿǌĲǑȺǎ ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ İǈǐ įǈȺǊǎǘǌ. Ʒǎ ƿǌĮ ǉǏĮĲƾİǈ ǎ ȺĮǏĮįǁįǔǌ ǉĮǈ Ĳǎ įİǘĲİǏǎ ǉĮĲĮĲǁǇİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ

ȺĮǏĮǊĮǃǙǌ ıĲĮ ƪǌĲİĲĮǊǋƿǌĮ īǏĮĳİǁĮ Ĳǆǐ ƸƩƮ Ĳǆǐ ƧƴƪƩ ǋİ ĲĮ ǑȺǗǊǎǈȺĮ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉƾ
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Ȱʌ͘Ʌʌʘʏ͗͘ ȰȻɈȸɇȸ-ɉɅȵɉȺɉɁȸȴȸȿɏɇȸ

ΥΠΟΒΟΛΗ

ȰɁȰȾȿȸɇȸɇɎȸɌȻȰȾɏɁɅȻɇɈɃɅɃȻȸɈȻȾɏɁ

ɅɆɃɇ͗

ȰʌʖɼɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎȵʄʄɻʆɿʃʉʑȴɻʅʉʍʀʉʐ-ɉʋɻʌɸʍʀɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎɅʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ

Ƀ–ȸɄʆʉђɲ͗ 

ȵʋʙʆʐђʉ͗ 

ɄʆʉђɲʃɲɿȵʋʙʆʐʅʉɅɲʏɹʌɲ͗



Ʉʆʉђɲʃɲɿȵʋʙʆʐʅʉɀɻʏɹʌɲʎ͗ 
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɶɹʆʆɻʍɻʎ
(1Ϳ 
(ʅʉʌʔɼʎɻɻͬʅʅͬɸɸɸɸͿ ͗
ȾɿʆɻʏʊɈɻʄɹʔʘʆʉ

(ɶɿɲʄɼʗɻƐŵƐͿ(ϮͿ͗

ȰʌɿɽʅʊʎȴɸʄʏʀʉʐɈɲʐʏʊʏɻʏɲʎ͗ 
Ɉʊʋʉʎɶɹʆʆɻʍɻʎ͗ 
ɈʊʋʉʎȾɲʏʉɿʃʀɲʎ(ȴɼʅʉʎͬȾʉɿʆʊʏɻʏɲͿ͗
Ƀɷʊʎ͗



Ȱʌɿɽʅʊʎ͗ 

Ȱʌɿɽʅʊʎʏɻʄɸʉʅʉɿʉʏʑʋʉʐ

(FaxͿɸʔʊʍʉʆʐʋɳʌʖɸɿ͗

Ɉ͘Ⱦ͗ 

Ʌʌʉʍʘʋɿʃʊȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊ

Ɉɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉ(e-mailͿ(3Ϳ͗

Ʉʆʉʅɲʖʌɼʍʏɻ(ƵƐeƌŶameͿʍʏɻʆʋʑʄɻȵɆɀȸɇ͗ 
ȰʌɿɽʅʊʎʍɸɿʌɿɲʃʉʑȰȴȴɉ(ɹʇʐʋʆɻʎʃɳʌʏɲʎɼUSBƚŽŬeŶͿ(ϱͿ͗


:

Ɍʉʌɹɲʎ͗
ɈɲʖʐɷʌʉʅɿʃɼɷɿɸʑɽʐʆʍɻɌʉʌɹɲ͗ 
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ͗ 

Ȱʌɿɽʅʊʎʏɻʄɸʉʅʉɿʉʏʑʋʉʐ(FaxͿ͗ 

ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊɈɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉ(e-mailͿʍʏʉʆɌʉʌɹɲ͗


(

:
(7

(
(
(3
(
(
( «

SMS

μ
μ

μ
, μ

(7

μ
μ

μ
(

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ͙͗ͬͬ͘͘͘͘͘͘ϮϬ1͘͘͘͘

Ƀͬȸȴɻʄ͘


(ɉʋʉɶʌɲʔɼͿ
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Ȱʌ͘Ʌʌʘʏ͗͘ ȰȻɈȸɇȸ-ɉɅȵɉȺɉɁȸȴȸȿɏɇȸ
(

ΥΠΟΒΟΛΗ

ȰɁȰȾɈȸɇȸɇɎȸɌȻȰȾɏɁɅȻɇɈɃɅɃȻȸɈȻȾɏɁȾɆɉɅɈɃȳɆȰɌȸɇȸɇ
(

ɅɆɃɇ:

ȰʌʖɼɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎȵʄʄɻʆɿʃʉʑȴɻʅʉʍʀʉʐ-ɉʋɻʌɸʍʀɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎɅʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ

Ƀ–ȸɄʆʉђɲ: 

ȵʋʙʆʐђʉ: 

ɄʆʉђɲʃɲɿȵʋʙʆʐʅʉɅɲʏɹʌɲ:



Ʉʆʉђɲʃɲɿȵʋʙʆʐʅʉɀɻʏɹʌɲʎ: 
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɶɹʆʆɻʍɻʎ
(1Ϳ 
(ʅʉʌʔɼʎɻɻͬʅʅͬɸɸɸɸͿ :
ȾɿʆɻʏʊɈɻʄɹʔʘʆʉ

(ɶɿɲʄɼʗɻƐmƐͿ(ϮͿ:

ȰʌɿɽʅʊʎȴɸʄʏʀʉʐɈɲʐʏʊʏɻʏɲʎ:
Ɉʊʋʉʎɶɹʆʆɻʍɻʎ: 
ɈʊʋʉʎȾɲʏʉɿʃʀɲʎ(ȴɼʅʉʎͬȾʉɿʆʊʏɻʏɲͿ:
Ƀɷʊʎ:



Ȱʌɿɽʅʊʎ: 

Ȱʌɿɽʅʊʎʏɻʄɸʉʅʉɿʉʏʑʋʉʐ

(FaxͿɸʔʊʍʉʆʐʋɳʌʖɸɿ:

Ɉ͘Ⱦ: 

Ʌʌʉʍʘʋɿʃʊȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊ

Ɉɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉ(e-mailͿ(3Ϳ:

Ʉʆʉʅɲʖʌɼʍʏɻ(ƵƐeƌŶameͿʍʏɻʆʋʑʄɻȵɆɀȸɇ: 
ȰʌɿɽʅʊʎʍɸɿʌɿɲʃʉʑȰȴȴɉ(ɹʇʐʋʆɻʎʃɳʌʏɲʎɼUSBƚŽŬeŶͿ(ϱͿ: 
(

:

Ɍʉʌɹɲʎ:
ɈɲʖʐɷʌʉʅɿʃɼɷɿɸʑɽʐʆʍɻɌʉʌɹɲ: 
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ: 

Ȱʌɿɽʅʊʎʏɻʄɸʉʅʉɿʉʏʑʋʉʐ(FaxͿ: 

ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊɈɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉ(e-mailͿʍʏʉʆɌʉʌɹɲ:


(

,

:

,
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ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ:͙ͬͬ͘͘͘͘͘͘ϮϬ1͘͘͘͘

Ƀͬȸȴɻʄ͙͘


(ɉʋʉɶʌɲʔɼͿ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιουνίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
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