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ΧΡΟΝΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (TSA) ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ATHEX) ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ
(ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ) ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ , ΝΑ
ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΟΝΟΣHΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ATHEX. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ
ΟΡΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΟΣHΜΑΝΣH ΤΗΣ ATHEX
(«ATHEX-TSP / PS») KAI TOY KANONΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΤΗΕΧ(«CP / CPS»)
ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ http://www.athexgroup.gr/digitalcertificates-pki-regulations
ME THN ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΑΤΗΕΧ Ο ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗΣ («ATHEX-TSP /
PS») ΚΑΙ ΤΟΥ KANONΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ («CP / CPS») ATHEX.
ΟΡΟΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗΣ («ATHEX-TSP / PS») ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ («CP / CPS»).

1. Εισαγωγή: Η Αρχή Χρονοσήμανσης της ΑTHEX (ATHEX-TSA) χρησιμοποιεί υποδομή
δημόσιου κλειδιού και αξιόπιστες πηγές χρόνου για την παροχή έγκυρων χρονοσφραγίδων.
H ATHEX-TSA παρέχει υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τον αριθ. 910/2014 του
Ευρωπαϊκού Κανονισμού ("Κανονισμός eIDAS") καθώς και με άλλες διεθνής ισχύουσες
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
2. Ισχύοντα έγγραφα: Η Πολιτική /Πρακτική Δήλωσης (ATHEX-TSP / PS), η Δήλωση
Γνωστοποίησης Χρονοσήμανσης (ATHEX TSA Disclosure Statement ) και ο Κανονισμός

Αρχής Πιστοποίησης (CP / CPS) παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις
Πολιτικές Χρονικής Σήμανσης της ATHEX. Η ATHEX-TSA συμμορφώνεται με αριθμό
πρότυπων που παρατίθενται στο ATHEX-TSP / PS.
3. Χρήση, Σκοπός και Περιορισμοί: Σκοπός της ATHEX-TSA είναι να παρέχει υπηρεσίες
χρονοσήμανσης που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον eIDAS Κανονισμό. Σε κάθε
περίπτωση, οι χρονοσφραγιδες της ATHEX μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε
εφαρμογή απαιτεί να αποδείξει ότι δεδομένα υπήρχαν σε αυτήν πριν από μια συγκεκριμένη
χρονική στιγμή.
4. Ρόλος και Υποχρεώσεις της Αρχής Χρονοσήμανσης της ATHEX : Η ATHEX οφείλει, έναντι
του συνδρομητή :
 Να λειτουργεί σύμφωνα με το ATHEX-TSP / PS, το CP / CPS του Χ.Α. και άλλες σχετικές
επιχειρησιακές πολιτικές και διαδικασίες.
 Να λειτουργεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των κανονισμών eIDAS και ETSI .
 Να διασφαλίζει ότι οι μονάδες χρονικής σφράγισης (Time-Stamping Units -TSUs) είναι
συντονισμένες σύμφωνα με την παγκόσμια ώρα (UTC) και έχουν απόκλιση ± 1
δευτερόλεπτο.
 Να υποβάλλεται σε εσωτερικές και εξωτερικές αναθεωρήσεις ώστε να συμμορφώνεται
τόσο με την σχετική νομοθεσία όσο και με εσωτερικές πολίτικες και διαδικασίες του Χ.Α
.
 Να παρέχει συνεχή πρόσβαση στην υπηρεσία πλην ειδικών περιπτώσεων όπως :
προγραμματισμένες τεχνικές διακοπές , απώλεια χρόνου συγχρονισμού και άλλων
αιτιών που περιγράφονται στο σχετικό κεφάλαιο του ATHEX-TSP/PS

5. Ρόλος και Υποχρεώσεις του Συνδρομητή: Κατά την απόκτηση του στοιχείου της
χρονοσφραγίδας (TST), ο Συνδρομητής πρέπει να επαληθεύσει ότι το TST έχει υπογραφεί
σωστά και ότι το ιδιωτικό κλειδί που χρησιμοποιήθηκε για την υπογραφή του TST δεν έχει
ανακληθεί. Έκτοτε ο Συνδρομητής χρησιμοποιεί την Υπηρεσία Χρονοσήμανσης της ATHEX
σύμφωνα με τα ATHEX-TSP / PS, CP / CPS, ETSI EN 319 421 καθώς και τις σχετικές διατάξεις
του ETSI EN 319 422.
6. Υποχρεώσεις Τρίτων Έμπιστων : Για να είναι αξιόπιστη η χρονική σφραγίδα, το Τρίτο
Μέρος οφείλει να επαληθεύσει ότι το TST έχει υπογραφεί σωστά και ότι το ιδιωτικό κλειδί
που χρησιμοποιήθηκε για την υπογραφή του TST δεν έχει ανακληθεί. Εάν αυτή η
επαλήθευση πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού, το
Τρίτο μέρος θα πρέπει να ακολουθήσει την οδηγία που αναφέρεται στο Παράρτημα Δ του
ETSI EN 319 421. Το Τρίτο μέρος οφείλει να λάβει υπόψη τυχόν περιορισμούς στη χρήση
της χρονοσήμανσης σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση Συνδρομητή, το ATHEX-TSP / PS
και τυχόν μέτρα προφύλαξης που αναφέρονται από την ΑΤΗΕΧ.
7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΤΗΕΧ:H ATHEX δεν ευθύνεται προς
οποιονδήποτε (συνδρομητή ή τρίτο), εάν οι πράξεις της ήταν σύμφωνες με τα οριζόμενα
στον Κανονισμό και στη σχετική Πολιτική Χρονοσήμανσης (ATHEX-TSP/PS OR CP/CPS). Η
προσφερόμενη υπηρεσία Χρονοσήμανσης προς το συνδρομητή παρέχεται από την ATHEX
«ως έχει» και η ευθύνη για την καταλληλόλητα και για το σκοπό που επιθυμεί ή αν θα πρέπει
να χρησιμοποιηθεί ή όχι, βαραίνει αποκλειστικά τον συνδρομητή.

8. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ: Η ATHEX είναι υποχρεωμένη να λειτουργεί και να
παρέχει την υπηρεσία Χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα ATHEX-TSP/PS, CP/CPS και την
παρούσα Σύμβαση Συνδρομητή. H ATHEX δεν εγγυάται η ευθύνεται σχετικά με τη
διαθεσιμότητα ή την ακρίβεια της υπηρεσίας χρονοσήμανσης. H ATHEX δεν ευθύνεται σε
καμία περίπτωση για απώλεια κερδών, πωλήσεων ή τζίρου, απώλεια ή ζημία φήμης,
απώλεια συμβάσεων, απώλεια πελατών, απώλεια χρήσης λογισμικού ή δεδομένων, απώλεια
ή χρήση οποιουδήποτε υπολογιστή η άλλου εξοπλισμού που μπορεί να προκύψει άμεσα από
αθέτηση του ATHEX-TSP/PS η CP/CPS, απώλεια διαχείρισης ή άλλου χρόνου προσωπικού,
απώλειες ή υποχρεώσεις σε σχέση με ή σε σχέση με οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις, έμμεση
απώλεια ή ζημία, επακόλουθη απώλεια ή ζημία .Για τους σκοπούς της παρούσας
παραγράφου, ο όρος "ζημία" σημαίνει μερική απώλεια ή μείωση της αξίας καθώς και πλήρης
ή ολική απώλεια. Η ΑΤΗΕΧ φέρει ειδική ευθύνη για ζημιές σε Συνδρομητές και Τρίτους
Συμβαλλόμενους σε σχέση με έγκυρα αναγνωρισμένα ψηφιακά πιστοποιητικά που
βασίζονται σε συγκεκριμένους διεθνής νόμους και κανονισμούς.
9. Δικαιώματα Υπηρεσίας: Ο Συνδρομητής οφείλει να μην εκχωρεί τα δικαιώματά του ούτε
να μεταβιβάζει τις υποχρεώσεις σε τρίτους βάσει της παρούσας Συμβάσης . Κάθε απόπειρα
εκχώρησης ή εξουσιοδότησης θεωρείται άκυρη. Η ΑΤΗΕΧ μπορεί να αναθέσει τα δικαιώματά
της και να μεταβιβάσει τις υποχρεώσεις της βάσει της παρούσας Σύμβασης, κατόπιν
ειδοποίησης προς τον Συνδρομητή.

10. Καταγγελία Σύμβασης: Εάν κάποια διάταξη της παρούσας σύμβασης κηρυχθεί η
θεωρηθεί παράνομη, μη εφαρμόσιμη ή άκυρη, η διάταξη αυτή θα χαρακτηρίζεται
αναποτελεσματική, αλλά μόνο στο μέτρο που είναι παράνομη, ανεφάρμοστη ή άκυρη και
θα τροποποιείται στο βαθμό που απαιτείται προκειμένου να θεωρείται νόμιμη και
εκτελέσιμη, διατηρώντας ταυτόχρονα τον σκοπό της . Επιπλέον, εάν το υπόλοιπο μέρος της
παρούσας Σύμβασης δεν επηρεαστεί από τη παραπάνω δήλωση ή διαπίστωση και
ικανοποιεί ουσιαστικά τις απαιτήσεις της συμβάσης , τότε κάθε διάταξη που δεν θίγεται θα
εκτελείται στο μέγιστο από το νόμο επιτρεπόμενο βαθμό. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ
ΜΕΡΗ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ,ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Η ΑΡΝΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ AYTOΝΟΜΗ ΚΑΙ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΧΕΙ.
11. Εφαρμοστέο Νομικό Πλαίσιο: Στόχος της Αρχής Χρονοσήμανσης της ATHEX είναι να
παρέχει υπηρεσίες χρονικής σήμανσης σύμφωνα με τον κανονισμό eIDAS, καθώς και βάσει
των ισχυουσών ελληνικών κανονισμών.
12 .Περιεχόμενο Συμβάσης- Τροποποίηση Συμβάσης : Αυτή η Σύμβαση αποτελεί πλήρη
συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και αντικαθιστά τυχόν προηγούμενες ή
υπάρχουσες συμφωνίες ή παραδοχές μεταξύ των μερών σχετικά με το αντικείμενο της. Σε
περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας και των ΑΤΗΕΧTSP / PS ή CP / CPS, θα ισχύουν οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. Η παρούσα
συμφωνία μπορεί να τροποποιείται μόνο εγγράφως αμφότερα τα αρμόδια μέρη. Αλλαγές ,
τροποποιήσεις αυτής της Συμφωνίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ATHEX στον
παρακάτω σύνδεσμο http://www.athexgroup.gr/digital-certificates-pkiregulations

13.Λόγοι Ανωτέρας Βίας: Η ΑΤΗΕΧ δεν ευθύνεται έναντι του Συνδρομητή ή τρίτου για
τυχόν δυσλειτουργία της υπηρεσίας για οποιαδήποτε περίοδο κατά την οποία, εμποδίζεται
να εκτελέσει όλες ή μέρος των υποχρεώσεών της σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας όπως ,
φυσικές καταστροφές, πόλεμος, δικαστική απόφαση, εργασιακή διαφορά ή άλλα
παρόμοια συμβάντα δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της.
14. Γενικοί Όροι: Κάθε είδους δήλωση, κοινοποίηση ή ενημέρωση του συνδρομητή προς την
ΑΤΗΕΧ 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 στην παρούσα σύμβαση. Ο συνδρομητής μπορεί
έγκυρα να ενημερώνει ή κοινοποιεί στο Χ.Α. εγγράφως στην διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ATHEX)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Λεωφόρος Αθηνών 110 , 10442
Αθήνα
Tel.: +30 210 336 6300
Fax: +30 210 336 6301
e-mail: PKICA-Services@athexgroup.gr
web: http://www.athexgroup.gr/digital-certificates
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΗΛΩΝΩ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ
ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΟΤΙ : Α) ΔΙΑΒΑΣΑ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ - Β) ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΙ ΔΕΧΟΜΑΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΧΡΟΝΟΣΗΜΑΝΣΗΣ - Γ) Ο ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ - Δ) Η ΠΑΡΟΥΣΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΔΕΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΡΙΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ.
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