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ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα ∆ιανοµής

Εφαρµογή και χρήση ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης
στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.

Η προώθηση της ασφαλούς επικοινωνίας και των ηλεκτρονικών συναλλαγών µεταξύ
των Φορέων του ∆ηµοσίου µέσω εφαρµογών διαδικτύου, απαιτεί τη χρήση
ψηφιακών υπογραφών. Η επικρατέστερη τεχνολογία η οποία παρέχει την
απαραίτητη υποδοµή για την εφαρµογή και χρήση των ψηφιακών υπογραφών φέρει
την ονοµασία Υποδοµή ∆ηµόσιου Κλειδιού (Public Key Infrastructure - ΡΚΙ) και
χρησιµοποιείται από το ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. µέσα από το έργο «Εθνικό ∆ίκτυο ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης – ΣΥΖΕΥΞΙΣ», το οποίο βρίσκεται ήδη σε παραγωγική λειτουργία.
Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται από την εν λόγω υποδοµή, δίνουν τη
δυνατότητα στα στελέχη του ∆ηµοσίου, µε τη χρήση έξυπνων καρτών που θα τους
διατεθούν, να υπογράφουν ψηφιακά τις µεταξύ τους ηλεκτρονικές επικοινωνίες και
συναλλαγές. Η ψηφιακή αυτή υπογραφή, σύµφωνα µε το Π.∆. 150/2001 (ΦΕΚ
125/Α΄/2001), επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο
δικονοµικό δίκαιο.
Σηµειώνεται, ότι ήδη προωθείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), η
υποχρεωτική χρήση ψηφιακής υπογραφής και ασφαλούς ηλεκτρονικής διακίνησης
των πληροφοριών – εγγράφων, στις ηλεκτρονικές συναλλαγές των κρατών – µελών
µε τις υπηρεσίες της Ε.Ε.
Επίσης, µε την ανάπτυξη και ολοκλήρωση του έργου «Εθνική Κεντρική
∆ιαδικτυακή Πύλη – ΕΡΜΗΣ», του οποίου η εκτέλεση αρχίζει σύντοµα,

προβλέπεται

αντίστοιχη

Υποδοµή

∆ηµόσιου

Κλειδιού

για

τις

ηλεκτρονικές

συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων µε τις δηµόσιες υπηρεσίες.
Το ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α έχει ήδη διαµορφώσει το οργανωτικό και θεσµικό πλαίσιο, καθώς
και τον απαραίτητο διοικητικό µηχανισµό, ώστε αφενός να είναι καθ’ όλα σύννοµες οι
σχετικές διαδικασίες και αφετέρου να µπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των
δηµόσιων υπηρεσιών στα σχετικά θέµατα. Η Υποδοµή ∆ηµόσιου Κλειδιού που έχει
δηµιουργηθεί βασίζεται σε µια

ιεραρχικά κατανεµηµένη δοµή αρµοδιοτήτων.

Ειδικότερα, η οργανωτική δοµή και διάρθρωση του διοικητικού µηχανισµού για την
υποστήριξη της λειτουργίας της Υποδοµής ∆ηµόσιου Κλειδιού που έχει δηµιουργηθεί
από το ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., έχει ως εξής :
1) Ως «Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου» (ΑΠΕ∆), δηλαδή ως
«Πρωτεύουσα Αρχή Πιστοποίησης» (ΠΑΠ) ορίστηκε, σύµφωνα µε το
άρθρο

20

του

Ν.

3448/2006

(ΦΕΚ

57/Α΄/15-3-2006),

έτσι

όπως

τροποποιήθηκε από το άρθρο 25 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α΄/23-2-2007), η
Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ) της Γενικής Γραµµατείας
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α..
Η ΑΠΕ∆ είναι αρµόδια «……….για την πιστοποίηση, τον καθορισµό των
κατευθύνσεων και το συντονισµό των άλλων δηµόσιων υπηρεσιών ή φορέων
του ∆ηµόσιου Τοµέα, οι οποίοι εκδίδουν ψηφιακά πιστοποιητικά για την
παροχή υπηρεσιών από φορείς του ∆ηµόσιου Τοµέα …» (άρθρο 20 του ν.
3448/2006).
2) Ως

«Υποκείµενη

Αρχή

Πιστοποίησης»

(ΥπΑΠ)

του

Υπουργείου

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης ορίζεται το Τµήµα
Επεξεργασίας και ∆ιαρκούς Απογραφής της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού
και Εφαρµογών της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής της Γενικής
Γραµµατείας

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του

ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α..
Η ΥπΑΠ είναι αρµόδια για την έκδοση και την εν γένει διαχείριση των
πιστοποιητικών των τελικών χρηστών, καθώς και για την εποπτεία και τον
έλεγχο της ορθής και σύννοµης λειτουργίας της υπηρεσίας ΡΚΙ.
3) Ως «Αρχή Εγγραφής» (ΑΕ) του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., ορίζεται ο Τοµέας
Υλοποίησης και Παραγωγικής Λειτουργίας Έργων και Συστηµάτων της
«Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ – ΚτΠ Α.Ε.».

Αποστολή της εν λόγω Αρχής Εγγραφής είναι η υποστήριξη των
παρεχόµενων υπηρεσιών πιστοποίησης, όπως αυτές προβλέπονται στο
σχετικό Κανονισµό Πιστοποίησης (ΚΠ). Ειδικότερα, η Αρχή Εγγραφής είναι
αρµόδια για την ταυτοποίηση, αποδοχή ή απόρριψη Ηλεκτρονικών
Εγγραφών για έκδοση πιστοποιητικών, καθώς και για την αποδοχή ή
απόρριψη αιτηµάτων ανάκλησης, ανάκτησης ή ανανέωσης πιστοποιητικών.
4) Ως «Εντεταλµένα Γραφεία» (ΕΓ), ορίζονται τα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ), σε ολόκληρη τη χώρα.
Τα Εντεταλµένα Γραφεία είναι υπεύθυνα για τη διεκπεραίωση και τις ενέργειες
που σχετίζονται κυρίως µε την ταυτοποίηση των στοιχείων και την παραλαβή
των αιτήσεων των τελικών χρηστών (π.χ. δηµοσίων υπαλλήλων) που
αφορούν

σε

θέµατα

ψηφιακών

πιστοποιητικών

υπογραφής

και

κρυπτογράφησης, σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στο σχετικό ΚΠ.
Το ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. σε συνεργασία µε την ΚτΠ Α.Ε. έχει αναπτύξει τις κατάλληλες
υποδοµές

οι

οποίες

µπορούν

να

υποστηρίξουν

αντίστοιχους

διοικητικούς

µηχανισµούς που τυχόν δηµιουργηθούν από άλλα Υπουργεία. ∆ιευκρινίζεται ότι, έως
ότου οι άλλοι φορείς διαµορφώσουν αντίστοιχο µηχανισµό, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 20 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄/15-3-2006), έτσι όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 25 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α΄/23-2-2007),
µπορούν

να εξυπηρετούνται από το διοικητικό µηχανισµό και τις υποδοµές του

ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. για όλες τις σχετικές διαδικασίες.
Επίσης, έχει εγκριθεί από την ΕΕΤΤ και κυρωθεί µε ΚΥΑ από τα Υπουργεία
Εσωτερικών,

∆ηµόσιας

∆ιοίκησης

και

Αποκέντρωσης

και

Μεταφορών

και

Επικοινωνιών, ο Κανονισµός Πιστοποίησης - ΚΠ (αριθµ. 2512οικ/18-10-2006, ΦΕΚ
1654/Β΄/10-11-2006) της ΑΠΕ∆, µε τον οποίο καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις για την παροχή των υπηρεσιών πιστοποίησης από την ΑΠΕ∆. Ο
σχετικός Κανονισµός αποτελεί τη ∆ήλωση Πρακτικής της ΑΠΕ∆, για την παροχή
υπηρεσιών πιστοποίησης κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του Κανονισµού
αριθµ. 248/71/15-3-2002 (ΦΕΚ 603/Β΄/16-5-2002) της ΕΕΤΤ και του Π∆ 150/2001
(ΦΕΚ 125/Α΄/25-6-2001) για την έκδοση «αναγνωρισµένων πιστοποιητικών».
Η υπηρεσία ασφαλούς επικοινωνίας και ηλεκτρονικών συναλλαγών προϋποθέτει ότι
οι Τελικοί Χρήστες (φυσικό πρόσωπο για το οποίο εκδίδεται ένα ψηφιακό
πιστοποιητικό κατόπιν αίτησής του) των εµπλεκόµενων φορέων διαθέτουν από δύο
ψηφιακά πιστοποιητικά, ένα για ψηφιακή υπογραφή και ένα για κρυπτογράφηση. Τα

ψηφιακά πιστοποιητικά (και τα σχετικά ζεύγη κλειδιών) δηµιουργούνται από
Ασφαλείς ∆ιατάξεις, εκδίδονται ηλεκτρονικά από την ΥπΑΠ και αποθηκεύονται µε
ασφάλεια στις Ασφαλείς ∆ιατάξεις ∆ηµιουργίας Υπογραφής, όπως έξυπνες κάρτες,
usb token, οι οποίες

διατίθενται στους τελικούς χρήστες.

Στο πρώτο στάδιο

εφαρµογής της υπηρεσίας PKI χορηγούνται επίσης και οι απαραίτητοι αναγνώστες
καρτών (card readers).
Τα ψηφιακά πιστοποιητικά είναι αυστηρώς προσωπικά και χρησιµοποιούνται
αποκλειστικά στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων των κατόχων τους για την
εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών του φορέα τους. Ενδεικτικές χρήσεις για τα
ψηφιακά πιστοποιητικά είναι:
•

Η ασφαλής επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου / ανταλλαγής
µηνυµάτων (υπογραφή και κρυπτογράφηση)

•

Η υπογραφή και κρυπτογράφηση ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. αρχεία Adobe
Acrobat, αρχεία Word)

•

Ο ασφαλής προσδιορισµός ηλεκτρονικής ταυτότητας

•

Ο έλεγχος πρόσβασης σε κατάλληλες εφαρµογές.

Οι όροι χορήγησης ψηφιακού πιστοποιητικού στο τελικό χρήστη, που αποτελούν
παράλληλα και υποχρεώσεις του, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Πιστοποίησης
περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
•

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για εγκεκριµένους
και σύννοµους σκοπούς σύµφωνα µε τον Κανονισµό Πιστοποίησης.

•

Ο τελικός χρήστης θα πρέπει να λάβει υπόψη τους περιορισµούς στη
διαχείριση και χρήση των πιστοποιητικών όπως αναφέρονται στον Κανονισµό
Πιστοποίησης.

•

Η έξυπνη κάρτα (ή usb token) και οι αντίστοιχοι κωδικοί αριθµοί PIN-PUK είναι
αυστηρώς προσωπικοί και ο τελικός χρήστης είναι ο µόνος αρµόδιος για τη
χρήση τους καθώς και για την ασφαλή φύλαξή τους. Ο τελικός χρήστης δεν
πρέπει να αφήνει εκτεθειµένη την έξυπνη κάρτα του σε οποιοδήποτε µέρος,
ακόµα και στο χώρο εργασίας του.

•

Ο τελικός χρήστης θα πρέπει να υπογράψει την έξυπνη κάρτα στο ειδικό
πλαίσιο στην πίσω πλευρά.

•

Ο τελικός χρήστης δεν πρέπει να δανείζει την έξυπνη κάρτα ή να γνωστοποιεί
τους κωδικούς αριθµούς PIN-PUK σε οποιονδήποτε.

•

Εάν αντιµετωπίσει κάποιο πρόβληµα ή υποπέσει στην αντίληψη του κάποια
παραβίαση των παραπάνω, ή απωλεσθεί, κλαπεί ή καταστραφεί η έξυπνη
κάρτα, ο τελικός χρήστης οφείλει να ενηµερώσει άµεσα την Αρχή Εγγραφής
στην οποία υπάγεται.

•

Σε περίπτωση λήξης της εργασιακής του σχέσης µε το φορέα που εργάζεται, ο
τελικός χρήστης οφείλει να ενηµερώσει την αρχή εγγραφής που υπάγεται για
την ανάκληση και επιστροφή της έξυπνης κάρτας.

•

Ο

τελικός

χρήστης

µε

την

υποβολή

αίτησης

απόκτησης

ψηφιακού

πιστοποιητικού αποδέχεται όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τον Κανονισµό Πιστοποίησης της ΑΠΕ∆.
Το φυσικό πρόσωπο που βασίζεται στα στοιχεία τα οποία περιέχονται σε ένα
ψηφιακό πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον ΚΠ,
ονοµάζεται Τρίτος Συµµετέχων (ΤΣ).
•

Ο Τρίτος Συµµετέχων πρέπει να έχει πρόσβαση, µέσω διαδικτύου, σε
επαρκείς πληροφορίες που του παρέχονται από την Υποδοµή ∆ηµόσιου
Κλειδιού της ΑΠΕ∆, στους δικτυακούς τόπους που αναφέρονται στην
παρούσα εγκύκλιο, οι οποίες του επιτρέπουν να ελέγξει κατά πόσον θα
βασιστεί σε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό.

•

Ο Τρίτος Συµµετέχων θα πρέπει να διαθέτει, σύγχρονες - κατάλληλες
εφαρµογές (π.χ. Internet browser, κειµενογράφους κλπ) προκειµένου να
προβεί «αυτόµατα» σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον έλεγχο της
εγκυρότητας ενός Πιστοποιητικού όπως προβλέπεται στον Κανονισµό
Πιστοποίησης.

•

Ο Τρίτος Συµµετέχων θα πρέπει να λάβει υπόψη τους περιορισµούς στη
χρήση του πιστοποιητικού (υπογραφή ή κρυπτογράφηση) οι οποίοι
αναφέρονται στον Κανονισµό Πιστοποίησης της ΑΠΕ∆.

∆ιαδικασία Έκδοσης Αναγνωρισµένου Πιστοποιητικού.
Οι βασικές διαδικαστικές ενέργειες που αφορούν στην έκδοση ενός πιστοποιητικού
περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω :

Ενέργεια 1. Παράδοση έξυπνης κάρτας στον τελικό χρήστη :
Σε πρώτη φάση, οι έξυπνες κάρτες (smart cards) θα αποσταλούν στο γραφείο του
πολιτικού προϊσταµένου κάθε φορέα. Η παράδοση µέρους των καρτών αυτών και σε
άλλα στελέχη, τα οποία θα επιλεγούν από τον φορέα για να αποκτήσουν δικαίωµα

ψηφιακής υπογραφής, θα γίνει από ανώτερο στέλεχος, το οποίο θα οριστεί από τον
φορέα για το σκοπό αυτόν.
Τόσο ο παραδίδων όσο και ο παραλήπτης υπογράφουν από κοινού Έντυπο
Παράδοσης και Παραλαβής Κάρτας (διαθέσιµο από τους δικτυακούς τόπους που
αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο), στο οποίο βεβαιώνεται από κοινού ότι το
εξουσιοδοτηµένο στέλεχος του φορέα παρέδωσε την κάρτα µε συγκεκριµένο
σειριακό αριθµό στον τελικό χρήστη και ότι ο τελικός χρήστης την παρέλαβε.
Παράλληλα ενηµερώνεται ο παραλήπτης για το συγκεκριµένο ΚΕΠ της περιοχής του,
όπου αυτοπροσώπως θα πρέπει να υποβάλλει τη σχετική αίτηση απόκτησης
ψηφιακού πιστοποιητικού και κρυπτογράφησης.

Ενέργεια 2. Κατάθεση απαραίτητων εντύπων στο ΚΕΠ για την ταυτοποίηση του
τελικού χρήστη και υποβολή της αίτησης για την απόκτηση ψηφιακού πιστοποιητικού
υπογραφής και κρυπτογράφησης:
Ο τελικός χρήστης, έχοντας µαζί του την έξυπνη κάρτα, την ταυτότητά του και
επικυρωµένο αντίγραφο της ταυτότητάς του, καθώς και το Έντυπο Παράδοσης και
Παραλαβής Κάρτας, µεταβαίνει στο ΚΕΠ που του έχει γνωστοποιηθεί κατά τα
ανωτέρω για φυσική ταυτοποίηση και υποβολή της σχετικής αίτησης. Το
επικυρωµένο αντίγραφο της ταυτότητάς του θα παραδώσει ο τελικός χρήστης στο
ΚΕΠ.
Στο ΚΕΠ, συµπληρώνει χειρόγραφα, τη σχετική Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση που
αφορά «Έκδοση Ψηφιακού Πιστοποιητικού» (Έντυπο Υποδοµής ∆ηµόσιου
Κλειδιού -Υ∆Κ) που θα παραλάβει από τον υπάλληλο του ΚΕΠ.
Το έντυπο αυτό θα υπάρχει διαθέσιµο στο διαδικτυακό τόπο που αναφέρεται στην
παρούσα και µπορεί να προσκοµισθεί συµπληρωµένο από τον υποψήφιο, ώστε να
επισπευστεί η όλη διαδικασία στα ΚΕΠ και να αποφευχθούν τυχόν λάθη.
Ο υπάλληλος του ΚΕΠ (Εντεταλµένο Γραφείο) εκτυπώνει δύο (2) αντίτυπα του
παραπάνω «ηλεκτρονικού» εντύπου, συµπληρωµένο µε τα στοιχεία που µόλις έχει
καταχωρήσει στο σύστηµα και τα παραδίδει στον τελικό χρήστη για έλεγχο και
υπογραφή. Ο χρήστης κρατάει το ένα από τα αντίτυπα το οποίο έχει σφραγιστεί και
υπογραφεί από τον υπάλληλο του ΚΕΠ. Το δεύτερο αντίτυπο αποστέλλεται µαζί µε
επικυρωµένη φωτοτυπία της ταυτότητας και το Έντυπο της Παράδοσης και
Παραλαβής Κάρτας στην Αρχή Εγγραφής (π.χ. ΚτΠ Α.Ε.).

Ενέργεια 3. Παράδοση του φακέλου που περιέχει τους κωδικούς αριθµούς PIN –
PUK στον τελικό χρήστη από τον υπάλληλο του ΚΕΠ:
Ο τελικός χρήστης παραλαµβάνει από τον υπάλληλο του ΚΕΠ τον ανωτέρω
σφραγισµένο φάκελο που αντιστοιχεί στην κάρτα του.
Τόσο ο υπάλληλος του ΚΕΠ όσο και ο τελικός χρήστης ελέγχουν, ότι ο σειριακός
αριθµός του σφραγισµένου φακέλου που περιέχει τους κωδικούς αριθµούς PIN –
PUK αντιστοιχεί στο σειριακό αριθµό της έξυπνης κάρτας που έχει στην κατοχή του ο
τελικός χρήστης.

Ενέργεια 4. Υποβολή και Ηλεκτρονικής Αίτησης, από τον τελικό χρήστη, για
ενεργοποίηση των πιστοποιητικών ψηφιακής υπογραφής

και κρυπτογράφησης

µέσω του ∆ικτυακού τόπου του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»:
Ο τελικός χρήστης υποβάλλει

και ηλεκτρονική αίτηση, για ενεργοποίηση των

πιστοποιητικών του, απευθείας στην ιστοσελίδα :
http://www.syzefxis.gov.gr/Default.aspx?page=vwIFrame.ascx&url=https://syzefxis.a
dacom.com/ypesdda/
ή ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα :
α) Επίσκεψη στο portal του ΣΥΖΕΥΞΙΣ http://www.syzefxis.gov.gr
β) Επιλογή από το menu «Υπηρεσίες» τoυ στοιχείου «PKI»
γ) Επιλογή του στοιχείου «Σελίδες διαχείρισης ψηφιακών πιστοποιητικών»
δ) Επιλογή του στοιχείου «Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης»
(Σχετικές οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://pki.syzefxis.gov.gr/page00041.htm)

Ενέργεια 5. Λήψη πιστοποιητικών ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης και
αποθήκευσή τους στην έξυπνη κάρτα - ενεργοποίηση πιστοποιητικών:
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των πιστοποιητικών από τις αρµόδιες
αρχές, ο τελικός χρήστης θα παραλάβει στον λογαριασµό του ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου

(e-mail) που έχει δηλώσει στην αίτησή του δύο (2) ηλεκτρονικά

µηνύµατα (µε σχετικούς κωδικούς), που αφορούν

στα πιστοποιητικά ψηφιακής

υπογραφής και κρυπτογράφησης.
Ο τελικός χρήστης ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες για την αποθήκευση στην
κάρτα του των πιστοποιητικών ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης (βλ.

ηλεκτρονική

διεύθυνση

http://pki.syzefxis.gov.gr/page00042.htm),

ενεργοποιεί

ουσιαστικά τα πιστοποιητικά του και ολοκληρώνει τη σχετική διαδικασία.

Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά µε τα παραπάνω θέµατα όπως θεσµικό πλαίσιο,
Κανονισµός Πιστοποίησης, περιγραφή των βασικών διαδικασιών και του διοικητικού
µηχανισµού,

υποστήριξης

εµπλεκοµένων,

σχετικά

http://www.syzefxis.gov.gr

του

PKI,

περιγραφή

έντυπα

κ.ά.,

στην

επιλογή

ρόλων

διατίθενται
«PKI»

και

και

στο
στο

αρµοδιοτήτων

δικτυακό
δικτυακό

τόπο
τόπο

http://www.ypesdda.gov.gr στην επιλογή «PKI», αντίστοιχα.
Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. και η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., η
οποία εποπτεύεται από αυτό και η οποία εκτελεί το έργο, θα σας αποστείλουν τον
σχετικό εξοπλισµό και θα σας παράσχουν τις απαραίτητες οδηγίες και υποστήριξη
για τη σταδιακή εφαρµογή και χρήση της προσφερόµενης υπηρεσίας.
Όπως είναι αυτονόητο, η χορήγηση των ψηφιακών πιστοποιητικών σηµατοδοτεί
πλέον την έναρξη της ψηφιακής λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης. Το όραµα της
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και της ισότιµης ψηφιακής συµµετοχής της χώρας µας
σαν µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρχίζει να γίνεται πραγµατικότητα. Απαιτείται
περαιτέρω κοινή και συντονισµένη προσπάθεια όλων µας και η δική σας ουσιαστική
συµµετοχή για την στήριξη της νέας ψηφιακής λειτουργίας.

Εκτός των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που έχουν αναφερθεί, πρόσθετες
πληροφορίες και περαιτέρω διευκρινήσεις παρέχονται στo τηλέφωνo : 2113002001 (γραµµή βοήθειας - help desk PKI ΣΥΖΕΥΞΙΣ) και στο e-mail
syzefxis-support@adacom.com

Ο Υπουργός

Προκόπιος Παυλόπουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
1. Βουλή των Ελλήνων
α. ∆/νση ∆ιοικητικού
(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί στους Προϊσταµένους των Οργανικών Μονάδων )

β. ∆/νση Πληροφορικής
2. Όλα τα Υπουργεία και Αυτ. Γεν. Γραµµατείες
α. ∆/νσεις ∆ιοικητικού
(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλους τους φορείς που εποπτεύουν, καθώς και
στους Προϊσταµένους των Οργανικών Μονάδων )

β. Μονάδες Πληροφορικής
3. Όλες τις Περιφέρειες
α. ∆/νσεις ∆ιοικητικού
(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλους τους φορείς που εποπτεύουν, καθώς και
στους Προϊσταµένους των Οργανικών Μονάδων )

β. Μονάδες Πληροφορικής
4. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α. ∆/νσεις ∆ιοικητικού
(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλους τους φορείς που εποπτεύουν, καθώς και
στους Προϊσταµένους των Οργανικών Μονάδων )

β. Μονάδες Πληροφορικής
5. Όλους τους ∆ήµους (δια των Περιφερειών)
6. Ανεξάρτητες Αρχές
7. Όλα τα Κ.Ε.Π.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφεία Υπουργών
2. Γραφεία Υφυπουργών
3. Γραφεία Γεν. Γραµµατέων Υπουργείων
4. Γραφεία Γεν. Γραµµατέων Αυτοτελών Γεν. Γραµµατειών
5. Γραφεία Γεν. Γραµµατέων Περιφερειών
6. Γραφεία Νοµαρχών
7. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
α. Γραφείο κ. Προέδρου
β. Τοµέας Έργων
Ηλιουπόλεως 2-4 Υµηττός 172 37 Αθήνα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1.
2.
3.
4.

Γραφείο κ. Υπουργού
Γραφείο Υφυπουργού κ. Α. Ανδρεουλάκου
Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα ΓΓ∆∆ & Η.∆.
∆/νση Οργ/σης & Λειτουργίας ΚΕΠ

