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                                                                                                            Αθήνα, 07/04/2021 
                                                                            Α.Π.: 80 
 

                                                           ΠΡΟΣ: 

                                                           ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 
                                                      

ΘΕΜΑ : Πολιτική ασφάλειας της ΑΠΕΔ – Εντεταλμένα Γραφεία – Προσωπικό              

Σχετ.: (α) Η εγκύκλιός σας με Α.Π: 30611/02.11.2020 με θέμα «Ενημέρωση 

Εντεταλμένων Γραφείων για τη λειτουργία νέας Εφαρμογής Διαχείρισης Ψηφιακών 

Πιστοποιητικών της ΑΠΕΔ» 

           (β) Η εγκύκλιος με Α.Π: ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.5/23/12633/2020 του (πρώην) 

Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Υπόμνηση εγκυκλίων οδηγιών 

που ρυθμίζουν θέματα επιμέλειας και ασφάλειας των ΚΕΠ» 
 

 

      Με την (α) σχετική εγκύκλιο τα ΚΕΠ, ως Εντεταλμένα Γραφεία με αρμοδιότητα 

τη φυσική ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων που αιτούνται ψηφιακά 

πιστοποιητικά, ενημερώθηκαν για τη λειτουργία νέας Εφαρμογής Διαχείρισης 

Ψηφιακών Πιστοποιητικών της ΑΠΕΔ και ζητήθηκε οι υπάλληλοι των ΚΕΠ, με ευθύνη 

των προϊσταμένων τους, να λάβουν γνώση της πολιτικής ασφαλείας της ΑΠΕΔ 

(Παράρτημα Α της εγκυκλίου) και να δεσμευτούν εγγράφως για την τήρησή της 

(Παράρτημα Δ της εγκυκλίου). 
 

      Όπως γνωρίζετε, οι υπάλληλοι των ΚΕΠ εδώ και πολλά χρόνια παραλαμβάνουν 

αιτήματα για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών, διενεργώντας τη φυσική 

ταυτοποίηση των αιτούντων πολιτών. Εφόσον, λόγω ευρωπαϊκών κανονισμών 

τίθενται όροι πολιτικής ασφάλειας της ΑΠΕΔ, όπως αυτοί περιγράφονται στο 

Παράρτημα Α, θεωρούμε ότι θα έπρεπε να έχει υπάρξει ένας στοιχειώδης ποιοτικός 

έλεγχος για το αν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την τήρησή τους εκ 

μέρους των ΚΕΠ ως Εντεταλμένων Γραφείων που έχουν την αρμοδιότητα της 

φυσικής ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων που αιτούνται το ψηφιακό 

πιστοποιητικό, πριν ζητηθούν ατομικές έγγραφες δεσμεύσεις από το προσωπικό των 

ΚΕΠ για θέματα ασφάλειας που δεν άπτονται της αρμοδιότητας και της ευθύνης 

τους. 
 

      Επίσης, γνωρίζετε πως τα ΚΕΠ δεν λειτουργούν μόνο ως Εντεταλμένα Γραφεία 

της ΑΠΕΔ, αλλά εξυπηρετούν τους πολίτες δίνοντας πληροφορίες και 

διεκπεραιώνοντας εκατοντάδες διαδικασίες. Οι περιορισμοί που τίθενται στη χρήση 

του διαδικτύου, αλλά και του λογισμικού του κάθε Η/Υ που διαθέτει το ΚΕΠ, 

περιορίζουν τη δυνατότητα του υπαλλήλου να εξυπηρετήσει τον πολίτη με κάθε 

πρόσφορο τρόπο και να διεκπεραιώσει την υπόθεσή του. Ακόμα και ιστοσελίδες 

Δήμων, στις οποίες αναζητώνται email των υπηρεσιών τους, δεν είναι ασφαλείς 

τοποθεσίες. 
 

     Παρόλο δε που οι υπάλληλοι των ΚΕΠ έχουν υπηρεσιακούς προϊστάμενους 

τμημάτων και διευθύνσεων και πολιτικούς προϊστάμενους Δημάρχους και λοιπούς 

αιρετούς, οι πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες είναι ατομικές και μάλιστα για όρους 

ασφάλειας που δεν μπορούν αντικειμενικά να τηρηθούν. 
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    Με τη (β) σχετική προς τα Γραφεία Δημάρχων έχει γίνει υπόμνηση εγκυκλίων 

οδηγιών για τη ρύθμιση θεμάτων ασφάλειας και προστασίας των χώρων των ΚΕΠ. 

Αυτά είναι στην αποκλειστική ευθύνη των ΟΤΑ και γίνεται σύσταση για λήψη 

μέτρων, εφόσον τα οικονομικά τους στοιχεία το επιτρέπουν, καθόσον το 

κόστος οι Δήμοι το επωμίζονται. Η (α) σχετική ωστόσο δεν ζητήθηκε να διαβιβαστεί 

στους Δημάρχους προκειμένου να λάβουν γνώση της πολιτικής ασφάλειας της ΑΠΕΔ 

και να δεσμευτούν για μέτρα που θα επιτρέπουν την τήρηση των όρων της.  

 

     Περαιτέρω σημειώνουμε τα ακόλουθα:      

 

1. Ενώ στην (α) σχετική αναφέρεται «οι Υπάλληλοι των ΚΕΠ  … λαμβάνουν γνώση 

της Πολιτικής Ασφάλειας της ΑΠΕΔ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) στα σημεία που τους αφορούν 

και δεσμεύονται εγγράφως για την τήρησή της.», τα σημεία που τους αφορούν 

δεν είναι ξεκάθαρα και επιπλέον οι υπάλληλοι καλούνται να δηλώνουν 

ότι θα τηρούν ΟΛΟΥΣ τους όρους της Πολιτικής Ασφάλειας της ΑΠΕΔ με το 

κείμενο «Ο παρακάτω υπογεγραμμένος υπάλληλος του ΚΕΠ….. δηλώνω ότι 

διάβασα τους όρους της Πολιτικής Ασφάλειας της ΑΠΕΔ τους οποίους 

αποδέχομαι και δηλώνω ότι θα τους τηρώ.»  

 

2. Στην (α) σχετική αναφέρεται «Από τα σημαντικότερα στοιχεία συμμόρφωσης στις 

διατάξεις του eIDAS είναι η ύπαρξη Πολιτικής Ασφάλειας των Πληροφοριακών 

Συστημάτων και των Πληροφοριών. Την Πολιτική Ασφάλειας οφείλει να τηρεί το 

σύνολο του προσωπικού που εμπλέκεται στη διαδικασία έκδοσης ψηφιακού 

πιστοποιητικού. Ως προσωπικό της ΑΠΕΔ θεωρείται το προσωπικό της Αρχής Εγγραφής 

και το προσωπικό των Εντεταλμένων Γραφείων.» 

  

Ωστόσο, ενώ οι υπάλληλοι των ΚΕΠ, ως υπάλληλοι των Εντεταλμένων 

Γραφείων θεωρούνται προσωπικό της ΑΠΕΔ, δεν φαίνεται το προσωπικό αυτό 

να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 24, παρ. 2 β του κανονισμού 

eIDAS που προβλέπει:  

         «Άρθρο 24  

           Απαιτήσεις για τους εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης  

2. Οι εγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών που παρέχουν εγκεκριμένες υπηρεσίες   

   εμπιστοσύνης  

         β) απασχολούν προσωπικό και, κατά περίπτωση, υπεργολάβους που διαθέτουν την  

             απαραίτητη τεχνογνωσία, αξιοπιστία, πείρα και προσόντα και έχουν λάβει κατάλληλη  

            εκπαίδευση σχετικά με την ασφάλεια και τους κανόνες προστασίας των δεδομένων  

            προσωπικού χαρακτήρα, εφαρμόζουν δε διοικητικές και διαχειριστικές διαδικασίες       

που ανταποκρίνονται σε ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα.» 

          

3. Τα ΚΕΠ και οι υπάλληλοί τους δεν υπάγονται οργανικά στον ίδιο φορέα, αλλά 

στους Δήμους της χώρας με αποτέλεσμα να υπάρχει ανομοιογένεια στους 

χώρους, στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό, στις πολιτικές και στα μέτρα 

ασφάλειας σε διάφορα επίπεδα, στη διάθεση πόρων, στην εκπαίδευση του 

προσωπικού κ.ά. Ο υπάλληλος του ΚΕΠ είναι ο τελευταίος που ευθύνεται για 

τα εργαλεία και τις συνθήκες που (δεν) του παρέχονται, ώστε να μπορεί να 

τηρήσει αυξημένου επιπέδου πολιτικές ασφάλειας, όπως αυτή της ΑΠΕΔ. 
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4. Όταν υπάρχουν στα ΚΕΠ Η/Υ με λειτουργικό Windows XP 2002 που δεν 

υποστηρίζεται πλέον με κρίσιμες ενημερώσεις, όταν οι περιηγητές (π.χ. 

chrome) δεν αναβαθμίζονται, όταν χρησιμοποιούνται διάφορα free antivirus 

με την ελάχιστη προστασία που προσφέρουν, όταν δεν υπάρχει έλεγχος 

ασφάλειας υπολογιστών και δικτύων, όταν η εκπαίδευση των χρηστών 

περιορίζεται σε μια εγκύκλιο κι ένα manual για τη λειτουργία μιας νέας 

εφαρμογής, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε σοβαρά για πολιτικές ασφάλειας 

πληροφοριακών συστημάτων και πληροφοριών και πολύ περισσότερο να 

ζητάμε να δεσμεύονται οι υπάλληλοι ότι θα τις τηρούν. Απλά, γιατί δεν 

εξαρτώνται από τους ίδιους.  
 

5. Η Ομοσπονδία μας έχει ζητήσει κατ’ επανάληψη, ως πάγιο αίτημά της, την 

οργανική υπαγωγή των ΚΕΠ και των υπαλλήλων τους στο εποπτεύον 

Υπουργείο, για την επίλυση πολλαπλών ζητημάτων που θέτουν εμπόδια στην 

εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΠ. Αν κάτι τέτοιο συνέβαινε θα ήταν εντελώς 

διαφορετικές οι δυνατότητες τήρησης πολιτικών ασφάλειας και ευρωπαϊκών 

κανονισμών εκ μέρους του προσωπικού των Εντεταλμένων Γραφείων. Διότι, η 

όλη οργάνωση και λειτουργία τους θα τελούσε υπό τον έλεγχο και την ευθύνη 

ενός και μόνο Φορέα.  
   

 

       Το γεγονός ότι υπάλληλοι από τα μισά περίπου ΚΕΠ που λειτουργούν στους 

ΟΤΑ α΄ βαθμού δεν υπέγραψαν την υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος Δ θα 

πρέπει να προβληματίζει σοβαρά. Όπως και τα μηνύματα που έχουν σταλεί και τα 

ερωτήματα που έχουν τεθεί από αρκετά ΚΕΠ και δεν έχουν απαντηθεί. Τα ΚΕΠ 

αντικειμενικά δεν πληρούν προϋποθέσεις και συνθήκες ώστε να συνεχίζουν ως 

Εντεταλμένα Γραφεία της ΑΠΕΔ να παρέχουν υπηρεσίες στους πολίτες.  

     

       Τα διαβατήρια στο παρελθόν εκδίδονταν από τις Νομαρχίες και τις αιτήσεις τις 

παραλάμβαναν (και) τα ΚΕΠ στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους. Οι καιροί όμως 

άλλαξαν. Με την πάροδο του χρόνου αναπτύσσονται οι ΤΠΕ, αναπτύσσεται όμως και 

το ηλεκτρονικό έγκλημα.  Τα ζητήματα ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων και 

πληροφοριών είναι εξαιρετικά κρίσιμα. Διαβατήρια και ταυτότητες εκδίδονται από 

την Ελληνική Αστυνομία και οι αιτήσεις και οι ταυτοποιήσεις γίνονται στα Αστυνομικά 

Τμήματα. Η ψηφιακή υπογραφή είναι η ψηφιακή ταυτότητα ενός προσώπου και το 

ψηφιακό του διαβατήριο για την αλλοδαπή. Πολύ σύντομα μπορεί να πρέπει να 

περιλαμβάνει και βιομετρικά στοιχεία.  
 

        Τα Αστυνομικά Τμήματα, λοιπόν, ως οι καταλληλότερες υπηρεσίες και οι 

πλέον ασφαλείς του Ελληνικού Δημοσίου, μπορούν και θα πρέπει να 

οριστούν ως Εντεταλμένα Γραφεία της ΑΠΕΔ για πλήθος λόγων. Ο κυριότερος 

είναι ότι οι εγκαταστάσεις τους και τα συστήματα της Ελληνικής Αστυνομίας 

υπερέχουν κατά πολύ εκείνων των Δήμων και των ΚΕΠ. Επιπρόσθετα καθίσταται 

εμφανές, πως είναι οι μόνες υπηρεσίες που μπορούν σήμερα –και αύριο- να 

ανταποκρίνονται σε τόσο αυστηρές προϋποθέσεις για την τήρηση πολιτικών 

ασφάλειας που προβλέπονται σε ευρωπαϊκούς κανονισμούς. 
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Κατόπιν των προαναφερθέντων παρακαλούμε: 

 

 Να θεωρηθούν τυπικά υποβληθείσες οι υπεύθυνες δηλώσεις του 

Παραρτήματος Δ της (α) σχετικής που έχουν σταλεί από συναδέλφους μας, οι 

οποίοι θεώρησαν ότι ήταν καθήκον τους να υπογράψουν.  

 Να μην αναζητηθούν σε υπαλλήλους των ΚΕΠ ευθύνες που δεν τους 

αναλογούν.  

 

    Τον Υπουργό και Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης στους οποίους 

κοινοποιούμε το παρόν παρακαλούμε να αναλάβουν νομοθετική πρωτοβουλία, 

ώστε τα Αστυνομικά Τμήματα να οριστούν Εντεταλμένα Γραφεία της ΑΠΕΔ, 

αντικαθιστώντας τα ΚΕΠ, ως οι καταλληλότερες και πλέον ασφαλείς 

υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου για την άσκηση αρμοδιοτήτων 

Εντεταλμένων Γραφείων. 

 

                        Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. 

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

       
 

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

                ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ 

  

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ  

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

κ. Κυριάκος Πιερρακάκης 

 

2. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 κ. Γεώργιος Γεωργαντάς 

  

3. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

κ. Λεωνίδας Χριστόπουλος 

 

 (Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

 

 

 

 

            

 

 
                                                    

 


