Συμπληρώνεται από το Χρηματιστήριο Αθηνών:
Κωδικός ΥΕ
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Ημ/νία παραλαβής ΥΕ
Αρ. Πρωτ. ΥΕ

ΑΙΤΗΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Ημ/νία έγκρισης ΥΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
TM

ΤΥΠΟΥ «SMART-SIGN

Υπογραφή αρμοδίου YE

» (διπλού κλειδιού) - ΚΛΑΣΗΣ 1ης

Π.Κ.Α. Συνδρομητή

(για χρήση σε ηλεκτρονικές συναλλαγές ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ)

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 ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Συμπληρώνεται από τον αιτούντα – συμβαλλόμενο
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Με ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες*

Με λατινικούς κεφαλαίους χαρακτήρες*

ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:
* = Όπως αναγράφονται οι χαρακτήρες στο συνημμένο ακριβές αντίγραφο δημοσίου εγγράφου ταυτοποίησης του αιτούντα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ INTERNET Ε-MAIL:
(Συμπληρώστε μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, από την οποία επιθυμείτε να στέλνετε ηλεκτρονικά μηνύματα με υπογραφή αυθεντικότητας
ή/και να λαμβάνετε κρυπτογραφημένη αλληλογραφία. Η διεύθυνση αυτή δεν πιστοποιείται από το Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά αναγράφεται στο
πιστοποιητικό βάσει της δήλωσης του Συνδρομητή, ενώ δεν αλλάζει έως την λήξη του πιστοποιητικού.)
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ (σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο)
Είδος*

Αρχή Έκδοσης

Αριθμός

Ημερ/νία Έκδοσης

* = π.χ. Αστυνομική Ταυτότητα (ΑΤ) ή Διαβατήριο

Ημερ/νία Λήξης**

** = Εφόσον αναγράφεται στο έγγραφο

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Παρακαλώ, για τις ανάγκες της μεταξύ μας επικοινωνίας στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης, να χρησιμοποιείτε τα κάτωθι στοιχεία:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
οδός

αριθμός

πόλη

τ.κ.

τηλέφωνο

ΕΤΑΙΡΙΑ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΤΗΛΕΟΜ/ΤΥΠΟ (FAX):
Α.Φ.Μ.:

Δ.Ο.Υ.:

Δ. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ (Υπογράψτε μέσα στο πλαίσιο της επιθυμητής απάντησης)

α) Επιθυμώ να δημοσιεύονται τα πιστοποιητικά μου στον δημόσιο
κατάλογο ενεργών πιστοποιητικών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (βλ.
άρθρο 7.3)

ΝΑΙ

Υπογραφή

ΟΧΙ*

Υπογραφή

* = Προεπιλεγμένη απάντηση εφόσον δεν υπάρξει επιλογή

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

Επωνυμία Τ.Υ.Υ.

Αριθμός
Πρωτοκόλλου Τ.Υ.Υ.

Ημερομηνία
Πρωτοκόλλου Τ.Υ.Υ.

Ονοματεπώνυμο
Διαχειριστή Τ.Υ.Υ.

Υπογραφή
Διαχειριστή Τ.Υ.Υ.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι παρακάτω όροι διέπουν την «Σύμβαση για την προμήθεια και χρήση προσωπικών πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής» που
συμφωνείται μεταξύ:
α) της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που εδρεύει στην οδό Λ. Αθηνών
110 στην Αθήνα (στο εξής «Χρηματιστήριο Αθηνών»), η οποία εκπροσωπείται από την εξουσιοδοτημένη σχετικά ΤΥΥ του ‘Δικτύου ΥΨΠ του
Χρηματιστηρίου Αθηνών’ που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα (κάτω αριστερά), και
β) του αντισυμβαλλόμενου (στο εξής «συνδρομητής») του οποίου τα στοιχεία αναφέρονται στην πρώτη σελίδα (αίτηση) του παρόντος εντύπου.
1. Βασικά στοιχεία και σκοπός της σύμβασης
1.1 Το Χρηματιστήριο Αθηνών, ως «Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης» (ΠΥΠ) ή «Εκδότης Πιστοποιητικών» (Certification Authority CA), μέσω της «Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού» (Public Key Infrastructure - PKI) που έχει αναπτύξει και των συνεργαζόμενων με αυτό
τρίτων επιχειρήσεων που συγκροτούν το «Δίκτυο Υπηρεσιών Ψηφιακής Πιστοποίησης του Χρηματιστήριου Αθηνών», (στο εξής «Δίκτυο»),
θα δημιουργήσει «δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής» (ηλεκτρονικά ιδιωτικά κλειδιά κρυπτογράφησης) τα οποία θα μεταφέρει
ασφαλώς σε εξατομικευμένο για τον συνδρομητή ειδικό φορέα «ασφαλούς διάταξης δημιουργίας υπογραφής» (‘έξυπνη κάρτα’ ή ‘Smart Card’, -στο
εξής «ειδικός φορέας» ή «φορέας») και παράλληλα θα εκδώσει, δημοσιεύσει και διαχειριστεί προσωπικά ηλεκτρονικά πιστοποιητικά τύπου
«Smart-SignTM (διπλού κλειδιού) -Κλάσης 1ης» για τα «δεδομένα επαλήθευσης ηλεκτρονικής υπογραφής» (δημόσια κλειδιά κρυπτογράφησης)
του συνδρομητή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον «Κανονισμό Πιστοποίησης» του Χρηματιστήριου Αθηνών
(στο εξής «Κανονισμός») και την σχετική Πολιτική Προσωπικών Πιστοποιητικών τύπου «Smart-SignTM (διπλού κλειδιού) - Κλάσης 1ης»
του Χρηματιστήριου Αθηνών (στο εξής «Πολιτική Πιστοποιητικών» ή «Πολιτική»), όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν και δημοσιεύονται στο
«Ηλεκτρονικό Αποθετήριο» (repository) του Χρηματιστήριου Αθηνών στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.helex.gr/web/guest/digitalcertificates και για τα οποία συνομολογείται ότι ενσωματώνονται με μόνη την αναφορά τους και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
σύμβασης.
1.2 Ο συνδρομητής δηλώνει ότι έχει γνώση των παραπάνω κειμένων και ιδίως των όρων, των προϋποθέσεων και των περιορισμών που αυτά
ορίζουν. Στα πλαίσια αυτά θα δικαιούται να κάνει χρήση των παραπάνω ηλεκτρονικών κλειδιών, του φορέα (π.χ. έξυπνη κάρτα) που τα ενεργοποιεί
και των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών που αντιστοιχούν σ’ αυτά, για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος τους, ώστε να υπογράφει ηλεκτρονικά
έγγραφα (με ισχύ ίση με αυτήν της ιδιόχειρης υπογραφής σύμφωνα με το π.δ. 150/2001) και για να επιβεβαιώνει εγκύρως και δεσμευτικά
την ταυτότητά του κατά την σύνδεσή του και την επικοινωνία του με -συμβατά- ηλεκτρονικά πληροφοριακά συστήματα. Η παραγόμενη με τη
χρήση του «αναγνωρισμένου πιστοποιητικού» ηλεκτρονική υπογραφή του συνδρομητή επέχει κατά πάντα θέση ιδιόχειρης υπογραφής και παρέχει
πλήρη απόδειξη της γνησιότητας του ηλεκτρονικού εγγράφου που τη φέρει, απέναντι σε κάθε τρίτο.
2. Έγκριση Αίτησης - Αποστολή φορέα, Κωδικού Ενεργοποίησης & Πιστοποιητικών – Αρχική Ενεργοποίηση – Αρχειοθέτηση κλειδιού
2.1 Η έναρξη της ισχύος της παρούσας σύμβασης δεν επέρχεται χωρίς την έγκριση της αίτησης του συνδρομητή από την αρμόδια «Υπηρεσία
Εγγραφής» (ΥΕ) του Δικτύου Υ.Ψ.Π. του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την επακόλουθη έκδοση και αποστολή των σχετικών πιστοποιητικών στον
συνδρομητή, σύμφωνα με τον Κανονισμό. Η ΥΕ οφείλει να εγκρίνει την αίτηση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της από
την Τ.Υ.Υ., εφόσον ελέγξει την αρτιότητα των στοιχείων και των δικαιολογητικών του αιτούντος συνδρομητή. Στην περίπτωση που υπάρχουν
ελλείψεις στην αίτηση ή στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, η ΥΕ του Δικτύου Υ.Ψ.Π. του Χρηματιστηρίου Αθηνών 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.
2.2. Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, τα δημιουργηθέντα ζεύγη κλειδιών και τα εκδοθέντα σχετικά πιστοποιητικά εναποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο
στον εξατομικευμένο -για τον συνδρομητή- ειδικό φορέα (έξυπνη κάρτα), ιδιοκτησίας της συνεργαζόμενης «Τοπικής Υπηρεσίας Υποβολής» 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.
2.3 Με την έκδοσή τους από το Χρηματιστήριο Αθηνών 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.
2.4 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.
3. Διάρκεια/Λήξη/Ανανέωση – Ανάκληση/Αναστολή/Ενεργοποίηση –Καταγγελία Σύμβασης
3.1 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 ενός (1) έτους από την έκδοσή τους και λήγει την ημερομηνία «λήξης ισχύος» των παραπάνω
πιστοποιητικών, η οποία αναγράφεται σε αυτά. Οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις που προβλέπονται από τους όρους της παρούσας σύμβασης, του
Κανονισμού και της σχετικής Πολιτικής του Χρηματιστηρίου Αθηνών για μετά τη λήξη ή ανάκληση των πιστοποιητικών, εξακολουθούν να βαρύνουν
τους υπόχρεους.
3.2 Η ανανέωση των πιστοποιητικών συνίσταται σε έκδοση νέων κλειδιών και πιστοποιητικών (σε νέο εξατομικευμένο φορέα) για το συνδρομητή.
Το Χρηματιστήριο Αθηνών, διατηρώντας την πρωτοβουλία για την πρόταση ανανέωσης ή όχι των πιστοποιητικών του προς τον
συνδρομητή (μετά από συνεννόηση με τη σχετική ΤΥΥ), ενημερώνει σχετικά το συνδρομητή 20 τουλάχιστον ημέρες πριν την λήξη των
πιστοποιητικών του, αποστέλλοντάς του τη σχετική «αίτηση ανανέωσης» για να την υπογράψει.
3.3 Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της παρούσας σύμβασης ή του Κανονισμού ή της σχετικής Πολιτικής του ΧΑ από το συνδρομητή ή και σε
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση προβλέπεται στον Κανονισμό και στη σχετική Πολιτική, το Χρηματιστήριο Αθηνών δύναται να προβεί σε ανάκληση ή
αναστολή των πιστοποιητικών του συνδρομητή (η οποία πραγματοποιείται με την εγγραφή των «σειριακών αριθμών αναγνώρισης» των
πιστοποιητικών αυτών στην δημοσιευόμενη «Λίστα Ανακληθέντων Πιστοποιητικών» ή «Certificate Revocation List» (στο εξής «ΛΑΠ» ή
«CRL»), ενημερώνοντας σχετικά το συνδρομητή. Επίσης, ανάκληση ή αναστολή των συγκεκριμένων πιστοποιητικών πραγματοποιείται από το
Χρηματιστήριο Αθηνών και στην περίπτωση που η τελευταία ενημερωθεί, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, ότι ο συνδρομητής δεν έχει πια
πραγματικό, νόμιμο και αποκλειστικό έλεγχο των ιδιωτικών κλειδιών ή του υλικού φορέα τους.
3.4 Με την λήξη ή την ανάκληση των πιστοποιητικών του συνδρομητή, ο τελευταίος απαγορεύεται να κάνει πλέον οποιαδήποτε χρήση του φορέα
και των σχετιζόμενων με αυτόν κρυπτογραφικών κλειδιών και πιστοποιητικών και οφείλει να επιστρέψει τον φορέα στην ιδιοκτήτρια Τ.Υ.Υ. ή όπως
αλλιώς έχει οριστεί, εφόσον του ζητηθεί.
3.5 Την ανάκληση ή την αναστολή των πιστοποιητικών μπορεί αλλά και επιβάλλεται να ζητήσει και ο ίδιος ο συνδρομητής, (για την προστασία του)
σε περίπτωση έκθεσης των κλειδιών του ή του PIN του φορέα τους σε τρίτους ή μετά από απώλεια του φορέα τους, οπότε το Χρηματιστήριο
Αθηνών οφείλει, αφού επαληθεύσει την προέλευση του αιτήματος, να προβεί σε άμεση επεξεργασία του.
3.6 Για την επαλήθευση της προέλευσης του αιτήματος ανάκλησης (προσωρινής ή οριστικής) ή ενεργοποίησης των πιστοποιητικών του
συνδρομητή από την ‘Υπηρεσία Διαχείρισης Ανάκλησης Πιστοποιητικών’ (ΥΔΑΠ) του Δικτύου ΥΨΠ του Χρηματιστήριου Αθηνών, σε κάθε περίπτωση
που αυτό γίνεται τηλεφωνικά ή με άλλα προβλεπόμενα ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. fax, web form, ή e-mail).
3.7 Σε περίπτωση άμεσης ανάγκης ανάκλησης πιστοποιητικών η διαδικασία γίνεται μέσω της τηλεφωνικής γραμμής επείγουσας
ανάκλησης πιστοποιητικών +30 6951007878.
4. Υποχρεώσεις, εγγυήσεις και περιορισμός ευθυνών του Χρηματιστήριου Αθηνών – Ανώτατο Όριο Ευθύνης του Χρηματιστήριου
Αθηνών για τα πιστοποιητικά 1ης Κλάσης
4.1 Το Χρηματιστήριο Αθηνών, μέσω του «Δικτύου» του, οφείλει, έναντι του συνδρομητή:
α) να δημιουργήσει κατάλληλα «ζεύγη
κρυπτογραφικών κλειδιών» σε εξατομικευμένο -για τον συνδρομητή- ειδικό φορέα (έξυπνη κάρτα), τηρώντας κάθε προβλεπόμενη από τον
Κανονισμό ή/και την Πολιτική διαδικασία, β) Να εκδώσει, να δημοσιεύσει και να διαχειριστεί προσωπικά πιστοποιητικά τύπου «Smart-SignTM
(διπλού κλειδιού) –Κλάσης 1ης» για τα παραπάνω ζεύγη κλειδιών του συνδρομητή (ήτοι ένα «αναγνωρισμένο προσωπικό πιστοποιητικό»
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, γ) 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» του Χρηματιστήριου Αθηνών, δ) 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, ε) 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 κ αι οποιαδήποτε
τροποποίησή τους.
4.2 Το Χρηματιστήριο Αθηνών, έναντι του συνδρομητή και των τρίτων με τους οποίους αυτός συναλλάσσεται ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας τα
πιστοποιητικά του, εγγυάται: α) την ακρίβεια όλων των πληροφοριών που περιέχονται στο πιστοποιητικό κατά τη στιγμή της αρχικής
ενεργοποίησής του, 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. β) ότι ο συνδρομητής, του οποίου η ταυτότητα βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό, κατά τη στιγμή
της παραλαβής του φορέα του (έξυπνη κάρτα), 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 γ) 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 .
4.3 Οι παραπάνω εγγυήσεις παρέχονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών μόνο για χρήση των πιστοποιητικών του από το συνδρομητή, σύμφωνα με
τους περιορισμούς και τους όρους που καθορίζονται στη σχετική Πολιτική του Χρηματιστήριου Αθηνών .
4.4 Το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν ευθύνεται προς οποιονδήποτε (συνδρομητή ή τρίτο), εάν δεν το βαραίνει κάποιο πταίσμα ή εάν οι πράξεις του
ήταν σύμφωνες με τα οριζόμενα στον Κανονισμό και στη σχετική Πολιτική του Χρηματιστήριου Αθηνών. Το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν ευθύνεται
(και κατ’ επέκταση ούτε και οι συνεργαζόμενοι μαζί του στην παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης τρίτοι φορείς) και για τυχόν δυσλειτουργία των
υπηρεσιών του σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λ.π., συμπεριλαμβανόμενων των περιπτώσεων
διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (black-out), προβλημάτων στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και γενικότερα όλων των εξωτερικών
εμποδίων που μπορεί να εμποδίσουν την ομαλή παροχή των υπηρεσιών της και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.
4.5 Το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε έμμεση ή αποθετική ζημιά, ποινική ή πειθαρχική δίωξη ή τιμωρία, διαφυγόντα κέρδη
ή οποιεσδήποτε άλλες έμμεσες συνέπειες προκληθούν στον συνδρομητή με αφορμή τη χρήση ή τη στήριξή του σε κάποιο πιστοποιητικό του.
4.6 Τέλος, το Χρηματιστήριο Αθηνών, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στην παρούσα, στον Κανονισμό ή στη σχετική Πολιτική που διέπει τα
αιτηθέντα πιστοποιητικά, δεν εγγυάται και ούτε ευθύνεται για την προσφορότητα, την ποιότητα, την έλλειψη λάθους ή και την καταλληλότητα για
συγκεκριμένο σκοπό για όλες τις παρεχόμενες ή προσφερόμενες από αυτό σχετικές υπηρεσίες, προϊόντα και τεκμηριώσεις. Οι προσφερόμενες
υπηρεσίες και προϊόντα προς το συνδρομητή παρέχονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών και το δίκτυο του «ως έχουν» και η ευθύνη για το αν αυτά
είναι κατάλληλα για το σκοπό που επιθυμεί ή αν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ή όχι, βαραίνουν αποκλειστικά τον πελάτη-συνδρομητή.
5. Υποχρεώσεις και ευθύνες του Συνδρομητή
5.1 Ο συνδρομητής οφείλει: α) Να είναι ενημερωμένος και να γνωρίζει καλά πώς χρησιμοποιούνται τα «δεδομένα δημιουργίας υπογραφής», 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. β) Να έχει διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με όλους τους όρους
και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό και στις σχετικές Πολιτικές Πιστοποιητικών του Χρηματιστήριου Αθηνών. γ) 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, ζητώντας άμεσα την ανάκλησή τους σε περίπτωση λάθους. δ) Να ενημερώνει άμεσα την Υπηρεσία Εγγραφής
(ΥΕ) του Χρηματιστήριου Αθηνών ή την σχετική Τοπική Υπηρεσία Υποβολής (Τ.Υ.Υ.) 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 υπογραφής του εκτέθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο σε τρίτους. ε) Να
χρησιμοποιεί για την δημιουργία υπογραφής αποκλειστικά τον εξατομικευμένο φορέα «ασφαλούς διάταξης δημιουργίας υπογραφής» (έξυπνη
κάρτα) που του έχει χορηγηθεί μέσω της Τ.Υ.Υ. με τρόπο κατάλληλο και σύμφωνο με τις σχετικές οδηγίες και να μην προσπαθήσει ν α εξαγάγει τα
δεδομένα δημιουργίας υπογραφής του σε άλλον φορέα. στ) Να αλλάζει και να διαφυλάττει σωστά τον κωδικό ενεργοποίησης (PIN), βάσει των
οδηγιών που παρέχονται με την παράδοσή τους και να μην τον εκθέτει ποτέ σε οποιονδήποτε τρίτο. ζ) Να προστατεύει από φθορά, απώλεια,
αποκάλυψη, έκθεση, αλλοίωση ή οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή μη νόμιμη χρήση τα ιδιωτικά του κλειδιά και τον φορέα τους. η) Να
αποφεύγει, με ποινή αποζημίωσης του Χρηματιστήριου Αθηνών ή και οποιουδήποτε άλλου ζημιωθέντος τρίτου, πράξεις αλλοίωσης, τροποποίησης,
παράνομης αντιγραφής ή / και κακόβουλης χρήσης των δεδομένων δημιουργίας υπογραφής, των πιστοποιητικών, του φορέα και του τυχόν
λογισμικού που του διέθεσε το δίκτυο υπηρεσιών του Χρηματιστήριου Αθηνών και των πληροφοριών (καταλόγων, λίστες ανάκλησης, κείμενα
κανονισμών και πολιτικών κ.λ.π.) που δημοσιεύει το Χρηματιστήριο Αθηνών στο «ηλεκτρονικό αποθετήριό» του (repository). θ) Να μην
προβαίνει σε χρησιμοποίηση των πιστοποιητικών του (Κλάσης 1 ης) για διεκπεραίωση συναλλαγών με περιουσιακό αντικείμενο
οποιασδήποτε αξίας, ευθυνόμενος αποκλειστικά για κάθε παράβαση αυτού του όρου.
5.2 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 του
Χρηματιστήριου Αθηνών. Ως εκ τούτου αναγνωρίζει ότι η εκ μέρους του επίκληση της απώλειας του φορέα του, διαρροής του PIN του ή εν γένει
ανακρίβειας του πιστοποιητικού είναι ανίσχυρη, απαράδεκτη, καταχρηστική και αντίθετη στην καλή πίστη.
5.3 Ο συνδρομητής ευθύνεται αποκλειστικά και υποχρεούται να αποκαταστήσει τη ζημιά κάθε τρίτου που βασίσθηκε στην υπογραφή του. Ιδίως
υποχρεούται να αποζημιώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών 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 του Χρηματιστήριου Αθηνών που διέπουν την
χρήση των αιτηθέντων πιστοποιητικών του.
6. Ιδιοκτησίες και δικαιώματα επί των προϊόντων και των σημάτων
6.1 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. του Χρηματιστήριου Αθηνών, των προμηθευτών του ή οποιουδήποτε τρίτου συνεργαζόμενου φορέα στην
παροχή των υπηρεσιών του.
6.2 Ο φορέας (έξυπνη κάρτα) των παραχθεισομένων ιδιωτικών κλειδιών και των πιστοποιητικών του συνδρομητή είναι και παραμένει ιδιοκτησία
του συνεργαζόμενου, με το «Δίκτυο Υπηρεσιών Ψηφιακής Πιστοποίησης» του Χρηματιστήριου Αθηνών, «Τοπικής Υπηρεσίας Υποβολής»
(Τ.Υ.Υ.) 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 Τ.Υ.Υ. αμέσως μόλις αυτή το ζητήσει. Η Τ.Υ.Υ. μπορεί να ζητήσει από τον συνδρομητή την
επιστροφή του φορέα της, ακόμη και κατά την διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών, 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.
7. Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
7.1 Ο συνδρομητής παρέχει στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στους συνεργαζόμενους στην παροχή των υπηρεσιών της φορείς του «Δικτύου» του,
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 το Χρηματιστήριο Αθηνών. 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.
7.2 Τα προσωπικά αυτά δεδομένα συγκεντρώνονται αποκλειστικά από τους ίδιους τους συνδρομητές κατά την διαδικασία εγγραφής ή ανανέ ωσής
της συνδρομής τους και διατηρούνται (σύμφωνα με την περ. θ΄του Παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 150/2001) 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 το Χρηματιστήριο Αθηνών (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.
7.3 Ο συνδρομητής, κατά την απόλυτη κρίση του, που εκφράζεται με δήλωσή του στην παρούσα αίτηση-σύμβαση (και που μπορεί να τροποποιηθεί
και αργότερα με νέα έγγραφη δήλωσή του προς το Χρηματιστήριο Αθηνών), 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.
7.4 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.
8. Τιμολογιακή Πολιτική
8.1 Ο συνδρομητής καταβάλει στη συνεργαζόμενη Τ.Υ.Υ. του «Δικτύου» του Χρηματιστήριου Αθηνών 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 υπογραφής» (έξυπνη κάρτα) και για τυχόν άλλη συναφή χρέωση, λαμβάνοντας από αυτό τα σχετικά φορολογικά
παραστατικά. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από την «Υπηρεσία Εγγραφής» του Χρηματιστήριου Αθηνών, ο συνδρομητής δικαιούται
επιστροφής από την Τ.Υ.Υ. των χρημάτων που τυχόν προκατέβαλε.
8.2 Με την καταβολή των παραπάνω ποσών στην Τ.Υ.Υ. 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.
8.3 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 κλε ιδιών του) ή
ανάκλησής τους από το Χρηματιστήριο Αθηνών λόγω υπαιτιότητας του συνδρομητή.
9. Γενικοί όροι – Τελικές Διατάξεις
9.1 Το Χρηματιστήριο Αθηνών 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.
9.2 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
9.3 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.
9.4 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.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΕΝΩΠΙΟΝ ΒΕΒΑΙΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΤΥΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΨΠ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
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 το
Χρηματιστήριο Αθηνών, τον τυχόν νόμιμο διάδοχό του και τους
συνεργαζόμενους με αυτό φορείς, για την παροχή των Υπηρεσιών
Ψηφιακής Πιστοποίησης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας (και
ιδίως του άρθρου 7).
2) Διάβασα προσεκτικά τους παραπάνω όρους τους οποίους και
αποδέχομαι όλους ανεπιφύλακτα και δηλώνω ότι ανέγνωσα τη
«Συνοπτική
Διακήρυξη
Υπηρεσιών
Πιστοποίησης
του
Χρηματιστηρίου Αθηνών»** με περίληψη των όρων, των
προϋποθέσεων και των πληροφοριών που περιέχονται στον
«Κανονισμό Πιστοποίησης» του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στις
«Πολιτικές Προσωπικών Πιστοποιητικών τύπου Smart-SignTM»
του Χρηματιστηρίου Αθηνών που διέπουν τη χρήση του φορέα
(έξυπνη κάρτα) των ιδιωτικών κλειδιών & των πιστοποιητικών μου.Ημερομηνία: ........./.........../ 20.......
Ο Αιτών και Δηλών
.............................................
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.
**

Η «Συνοπτική Διακήρυξη Υπηρεσιών Πιστοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών» βρίσκεται αναρτημένη στο κάτωθι σύνδεσμο
http://www.helex.gr/el/web/guest/digital-certificates-pki-regulations

