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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

"Η ασφάλεια των δεδομένων στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Νομικές πτυχές." 

Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται μια προσέγγιση στα προβλήματα που δημιουργούνται με 

την εφαρμογή σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων στην Δημόσια Διοίκηση και κυρίως 

στην εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες. 

Η έννοια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποκάλυψε την ανάγκη για αξιοποίηση και χρήση 

σύγχρονων μεθοδολογιών και τεχνολογιών στον σχεδιασμό των διοικητικών διαδικασιών, της 

βελτίωσης της λειτουργίας τους, της αναδιοργάνωσης τους, του έλεγχου των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, της παροχής καινούργιων διαδικασιών για την διάχυση και την πρόσβαση των 

πληροφοριών και γενικά της σχέσης ανάμεσα σε πολίτες και διοίκηση.  

Αντικείμενο της εργασίας αυτή είναι μια εκτενής επισκόπηση των βασικών αρχών ασφάλειας 

των δεδομένων στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και οι Νομικές πτυχές που τις διέπουν και που 

συνδέονται με αυτά.  

Στόχος της εργασίας αυτής είναι να μελετηθούν και να συζητηθούν οι αρχές ασφάλειας των 

δεδομένων στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται και οι 

Νομικές Πτυχές που συνδέονται άμεσα με αυτές. 

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι η εκτενής βιβλιογραφική επισκόπηση πάνω σε αυτό 

το Νομικό πεδίο, καθώς και η κριτική προσέγγιση των τεχνολογιών και εργαλείων που έχουν 

προταθεί. 
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ABSTRACT 

 

"Data security in eGovernment. Legal aspects." 

In the present study attempted an approach to the problems raised by the application 

of modern information systems in public administration, mostly authorized access to 

sensitive information. 

The concept of e-Government revealed the need for development and use of modern 

techniques and technologies in the design of administrative procedures, improving the 

functionality of the reorganization, the control of the provided services, the provision 

of new procedures for the diffusion and information access and generally the 

relationship between citizens and administration. 

Object of this study is a comprehensive overview of the basic principles of data 

security in e-government and Legal Aspects governing them and attached to them. 

The aim of this work is to study and discuss the data security authorized in e-

Government technologies used and Legal Aspects directly linked to them. 

The methodology used is extensive literature review on the legal scope of this and the 

critical approach of the technologies and tools that have been proposed. 
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Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή 

 

Η τεράστια ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

βοήθησε τα μέγιστα στην διάδοση καινοτόμων εφαρμογών, όπως η ηλεκτρονική 

μάθηση (e-Learning) το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-Commerce) και η ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση (e-Government). Η τελευταία χωρίς αμφιβολία συνδέεται άμεσα με 

την μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και για τον λόγο 

αυτό η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα πρέπει να τίθεται σε 

πρώτη προτεραιότητα (Αποστολάκης κ. συν., 2004; Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, 

Ε. 2012).  

Η συγκεκριμένη έννοια αποκάλυψε την ανάγκη για αξιοποίηση και χρήση 

σύγχρονων μεθοδολογιών και τεχνολογιών στον σχεδιασμό των διοικητικών 

διαδικασιών, της βελτίωσης της λειτουργίας τους, της αναδιοργάνωσης τους, του 

έλεγχου των παρεχόμενων υπηρεσιών, της παροχής καινούργιων διαδικασιών για την 

διάχυση και την πρόσβαση των πληροφοριών και γενικά της σχέσης ανάμεσα σε 

πολίτες και διοίκηση. Από την εξέλιξη αυτή τα προσδοκώμενα αποτελέσματα κυρίως 

εστιάζονται στη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, αλλά και στη μετάβαση 

σε μια ευέλικτη, σύγχρονη, διαφανή και κυρίως αποτελεσματικότερη δημόσια 

διοίκηση, με παράλληλη εξοικονόμηση πόρων, καλύτερη αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού της και μείωση του κόστους λειτουργίας της. 

Για την επιτυχία όμως μιας τέτοιας μετάβασης, δεν επαρκεί οι υπάρχουσες 

διαδικασίες να αυτοματοποιηθούν και να παρέχονται μέσω του διαδικτύου ή 

αυτούσιο το γραφειοκρατικό σύστημα να μεταφερθεί σε ηλεκτρονική μορφή. 

Απαιτείται ένας ολοκληρωτικός σχεδιασμός της δημόσιας διοίκησης, για να καταστεί 

πραγματικά διαλειτουργική (Interoperable), ανοιχτή (Open) και συνεργατική 

(Collaborative). Έτσι θα πάψει να λειτουργεί στα περιορισμένα όρια ενός τμήματος ή 

μιας μεμονωμένης δημόσιας υπηρεσίας και θα αξιοποιήσει καινοτόμες μεθόδους και 

τεχνολογίες (Αποστολάκης κ. συν., 2004). 

Η δημόσια διοίκηση θα πρέπει να διατηρήσει και να εγκαταστήσει ένα επίπεδο 

ασφάλειας και προστασίας, το οποίο να είναι μεν ισότιμο με αυτό των υπαρχουσών 

υπηρεσιών, αλλά παράλληλα να είναι ικανό να εξασφαλίσει ότι τα προσωπικά 

δεδομένα θα αξιοποιηθούν με τρόπο σύννομο και διαφανή προς το συμφέρον των 

πολιτών. Λόγω της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι πολίτες που τις 
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χρησιμοποιούν αποκαλύπτουν προσωπικά δεδομένα και έτσι υπάρχει ηλεκτρονική 

συγκέντρωση, αλλά και επεξεργασία σημαντικής πληροφορίας για κάθε πολίτη, που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία ενός εκτεταμένου profile ή να 

βοηθήσει πρόσβαση στο σύνολο της πληροφορίας από άτομα χωρίς εξουσιοδότηση 

(Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε., 2012).  

Ακόμη, λόγω της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ καινούργιες απειλές υπεισέρχονται οι 

οποίες απαιτούν εφαρμογή μεθόδων και μηχανισμών ασφάλειας, τέτοιων που να 

εγγυώνται την αυθεντικότητα της ψηφιακής ταυτότητας αυτών που συναλλάσσονται, 

καθώς επίσης την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα του περιεχομένου των 

συναλλαγών και τέλος τη μη αποποίηση ολοκλήρωσης και συμμετοχής της 

συναλλαγής. 

Αυτές τις απαιτήσεις έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο φάσμα Τεχνολογιών 

Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας (privacy Enhancing Technologies), οι οποίες όμως από 

μόνες τους δεν μπορούν να εξασφαλίσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης 

που απαιτείται. Αυτό που πραγματικά χρειάζεται είναι να ενταχθεί η προστασία της 

ιδιωτικότητας στα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού και της αρχιτεκτονικής των υπό 

ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικής, αλλά και στο σύνολο των 

επιχειρησιακών πρακτικών και διαδικασιών. 

Για την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΗΔ) υπάρχουν διάφορες 

εκθέσεις των Ηνωμένων Εθνών, από το 2001 έως το 2015 (United Nations, 2015), οι 

οποίες αποτελούν μια οργανωμένη προσπάθεια για την αποτύπωση, καταγραφή και 

αποτίμηση όλων όσων έχουν πραγματοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Η κάθε 

μία περιλαμβάνει πληροφορίες που έχουν σχέση με τις διαφορετικές στρατηγικές 

ανάπτυξης, τις οποίες κάθε κυβέρνηση επιλέγει να υλοποιήσει, αλλά υπάρχουν και 

κοινά θέματα υλοποίησης και σχεδιασμού, τα οποία άπτονται κάθε προσπάθειας. Η 

χρήση διευρυμένων μοντέλων για την αξιοποίηση υπηρεσιών ΗΔ, αποτυπώνει τις 

χώρες οι οποίες κατέχουν ηγετική θέση στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών, 

αλλά και εκείνες που δεν έχουν αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες τους.  

Στόχος της παρούσης μελέτης είναι η ολοκληρωμένη παρουσίαση των 

απαιτήσεων ιδιωτικότητας και ασφάλειας σε περιβάλλοντα ΗΔ, αλλά και η 

καταγραφή του Νομικού Πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων, στην 

Ευρώπη και στην Ελλάδα, καθώς επίσης και της ασφάλειας και των απειλών των 

δεδομένων κατά τη χρήση υπηρεσιών σε ηλεκτρονικό περιβάλλον.  
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Για τη συγγραφή της πτυχιακής αυτής της εργασίας έγινε μελέτη της σχετικής 

βιβλιογραφίας. Επίσης, επισκεφτήκαμε τη μηχανή αναζήτησης Google και 

αναζητήσαμε βασικές πληροφορίες σχετικές με την ασφάλεια των δεδομένων στην 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Ασφάλεια πληροφορίας και πληροφοριακά συστήματα, 

σχετικούς Νόμους.  Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο να εντοπίσουμε επιστημονικά 

άρθρα σχετικά με το αντικείμενο έρευνας.    

Η δομή της παρούσας εργασίας έχει ως εξής:  

Το  πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή της εργασίας, στο οποίο 

παρουσιάζονται το αντικείμενο, οι στόχοι και η μεθοδολογία της.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται ο εννοιολογικός προσδιορισμός των όρων 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ηλεκτρονική υπηρεσία. Παρουσιάζονται τα βασικά 

χαρακτηριστικά των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς και οι τομείς 

ανάπτυξης τους. Τα Επίπεδα Ολοκλήρωσης Υπηρεσιών ΗΔ,  Τεχνολογικά Ζητήματα 

Προστασίας Δεδομένων και Ασφάλειας του Πληροφοριακού Συστήματος ΗΔ 

Περιγράφεται η εξέλιξη της ΗΔ παγκοσμίως και στην Ελλάδα, το Θεσμικό πλαίσιο, η 

Εθνική Στρατηγική για την ΗΔ, η Εξέλιξη των βασικών Δημόσιων ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών.  

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται η Διαλειτουργικότητα  Πληροφοριακών 

Συστημάτων ΗΔ, ο ορισμός και διακρίσεις Διαλειτουργικότητας και το Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια διεξοδική καταγραφή και μελέτη του 

νομικού και κανονιστικού πλαισίου για την προστασία της ιδιωτικότητας, του 

απορρήτου και της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Γίνεται 

αναφορά σε όλες τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες, ενώ αναλύεται και το υφιστάμενο 

σε εθνικό επίπεδο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την επεξεργασία των - απλών και 

ευαίσθητων -  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 9Α Συντ., Ν.2472/1997). 

Συγκεκριμένα, περιγράφονται ο ορισμός της ιδιωτικότητας, Αρχές προστασίας της 

ιδιωτικότητας, Νομικό Πλαίσιο προστασίας ΠΔ, Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, Η 

Ελληνική Νομοθεσία, ο Νόμος 3471/06 περί προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι 

Πράξεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και το Προεδρικό 

Διάταγμα 28/2015.   
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Στο πέμπτο κεφάλαιο καταγράφεται η Ασφάλεια και απειλές των Δεδομένων 

κατά την Χρήση Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Η έννοια του 

απορρήτου, οι Κατηγορίες απειλών, οι Απειλές διακριτικών αυθεντικοποίησης, οι 

Επιπτώσεις και οι Τρόποι αντιμετώπισης απειλών - κινδύνων. 

Στο έκτο κεφάλαιο η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα αυτής, τους 

Περιορισμοί της έρευνας, καθώς και ιδέες για μελλοντική έρευνα. 

 

 

 

 

 



Η ασφάλεια των δεδομένων στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Νομικές πτυχές  -  Χρήστος Ράπτης 

 

Χρήστος Ράπτης - Οκτώβριος 2016 20 

Κεφάλαιο 2 – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση  

 

2.1 Ορισμός και Βασικές έννοιες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

 

Με τον όρο «ηλεκτρονική διακυβέρνηση» (ΗΔ, electronic Government, e-

Government) περιγράφεται η εφαρμογή και η χρήση Τεχνολογιών Πληροφοριών και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε υπηρεσίες και διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης. Η χρήση 

τέτοιων τεχνολογιών δεν είναι κάτι καινοτόμο ή καινούργιο, καθώς εδώ και αρκετές 

δεκαετίες εφαρμόζεται σε διάφορους επιμέρους τομείς ή σε διάφορες διαδικασίες της 

δημόσιας διοίκησης. Ο συγκεκριμένος όρος, αν και εμφανίστηκε στα τέλη του ’90, η 

αλληλεπίδραση προϋπήρχε από την εμφάνιση σχεδόν των πρώτων Πληροφοριακών 

Συστημάτων (Gronlund and Horan, 2005; Danziger and Andersen, 2002). 

Υπάρχει πληθώρα προσεγγίσεων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε ολόκληρο 

τον κόσμο, γεγονός το οποίο καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την καθιέρωση ενός 

λειτουργικού ενιαίου και καθολικού ορισμού. Τα τελευταία χρόνια για το 

συγκεκριμένο όρο, έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί, κάποιοι από τους οποίους 

εστιάζουν πιο πολύ στην αξιοποίηση και την χρήση των ΤΠΕ, ενώ κάποιοι άλλοι 

αντιμετωπίζουν τον όρο με την πιο ευρεία έννοια του μετασχηματισμού της 

παραδοσιακής διακυβέρνησης. Οι ορισμοί για τον όρο «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» 

οι οποίοι διατυπώθηκαν μέχρι σήμερα και είναι ευρέως αποδεκτοί, είναι οι εξής 

(Αποστολάκης κ. συν., 2004): 

 «Η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στη 

Δημόσια Διοίκηση, συνδυαζόμενη με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες 

του προσωπικού, με στόχο την ενδυνάμωση της δημοκρατίας, την υποστήριξη 

των δημόσιων πολιτικών και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού» 

(Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 2013). 

 «Η χρησιμοποίηση από την κυβέρνηση εφαρμογών Διαδικτύου και άλλων 

σχετικών τεχνολογιών, παράλληλα  με διαδικασίες οι οποίες ενσωματώνουν 

αυτές τις τεχνολογίες, προς ενίσχυση της πρόσβασης στην κρατική 

πληροφορία και υπηρεσία προς το κοινό, όπως και προς άλλες υπηρεσίες και 

κρατικές οντότητες. Ακόμη, την βελτίωση σε κυβερνητικές λειτουργίες ως 

προς την ποιότητα των υπηρεσιών, την αποτελεσματικότητα τους και το 
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μετασχηματισμό τους» (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης, ΟΟΣΑ). 

 «Η χρησιμοποίηση των τεχνολογιών Διαδικτύου στην ενίσχυση, διεξαγωγή και 

υποστήριξη των σχέσεων ανάμεσα σε κυβερνητικούς φορείς, πολίτες  και 

επιχειρήσεις» (Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

2013). 

 «Η αξιοποίηση του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού, με σκοπό  την 

ηλεκτρονική παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους πολίτες» (United 

Nations, 2015). 

 

Όλοι οι παραπάνω ορισμοί παρουσιάζουν κοινά σημεία, τα οποία συνοψίζονται 

στα εξής χαρακτηριστικά:  

 Μετασχηματισμός και προσαρμογή των διαδικασιών της δημόσιας 

διοίκησης.   

 Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της δημόσιας 

διοίκησης. 

 Παροχή υπηρεσιών οι οποίες στηρίζονται στις τεχνολογίες διαδικτύου.  

 

 

Στο Άρθρο 4 της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ, το οποίο αναφέρεται στις υπηρεσίες 

στην εσωτερική αγορά, ορίζονται τα εξής (ΚτΠ, 2008; 2009):  

 Με τον όρο «Υπηρεσία» γίνεται αναφορά στην παροχή συγκεκριμένου 

αποτελέσματος, το οποίο ένας πολίτης ή μια επιχείρηση επιθυμεί να έχει, 

από έναν οργανισμό του δημόσιου τομέα. 

 Ο όρος «Ολοκλήρωση μιας Υπηρεσίας» αναφέρεται στην εκτέλεση όλων των 

σχετικών διαδικασιών οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες. 

 Οι όροι «Αιτούντες - Αποδέκτες» αναφέρονται σε φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, προς τα οποία οι φορείς της δημόσιας διοίκησης παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους.  

 Ο όρος «Αρμόδιος Φορέας» έχει σχέση με την εκτέλεση μιας υπηρεσίας και 

μπορεί να ορίζεται μονοσήμαντα από τα στοιχεία και την φύση της 

υπηρεσίας.      
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2.2 Βασικές αρχές για την ανάπτυξη Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 

Οι βασικές αρχές (Principles) για τη δημιουργία ενός επιτυχημένου και 

ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, είναι (Μήτρου, 1999; 

United nations, 2003; World Bank 2006): 

 Δέσμευση, συμμετοχή και υποστήριξη της κεντρικής κυβέρνησης στον 

στρατηγικό σχεδιασμό, αλλά και στην υλοποίηση των στόχων.  

 Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, της κεντρικής κυβέρνησης στην 

πραγματοποίηση των απαιτούμενων αλλαγών. 

 Εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης. 

 Καλλιέργεια και ανάπτυξη στη δημόσια διοίκηση της απαιτούμενης 

κουλτούρας.  

 Συντονισμός και προγραμματισμός των δράσεων που απαιτούνται.  

 Διαμόρφωση του κατάλληλου κανονιστικού και νομικού πλαισίου. 

 Συνεχή παρακολούθηση παράλληλα με αξιολόγηση. 

 Ανάδειξη και προώθηση στο ευρύ κοινό των πλεονεκτημάτων. 

 Εξασφάλιση του απαιτούμενου επιπέδου εμπιστοσύνης.      

Επίσης, αρχές που πρέπει να διέπουν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικές 

διακυβέρνησης είναι οι ακόλουθες: 

 Αρχή της ισότητας - ισονομίας: Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία ένας 

κυβερνητικός φορέας αποτελεί μονοπώλιο για τις υπηρεσίες και τις 

πληροφορίες που παρέχει. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες που προσφέρει πρέπει 

να είναι υψηλής ποιότητας, να έχουν νόημα για τον πολίτη και να είναι 

επικεντρωμένες σε αυτόν. Πρέπει δε να είναι προσβάσιμες μέσω πολλών 

οδών (όπως π.χ. διαδίκτυο, τηλεφωνικά κέντρα, κινητά τηλέφωνα) και να μην 

τίθενται περιορισμοί στην παροχή των υπηρεσιών και των πληροφοριών είτε 

επιβάλλοντας τη χρήση συγκεκριμένων τεχνολογιών, είτε  αγνοώντας τους 

χρήστες με ειδικά προβλήματα - κινητικά, όρασης, ακοής- (Limba, 2013).  

Για την εξασφάλιση εύκολης και άμεσης πρόσβαση των πολιτών στις εν 

λόγω υπηρεσίες υφίσταται ένα αξιόλογο  πολυεπίπεδο σύστημα επικοινωνίας 

το οποίο βασίζεται σε μια «πύλη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» (government 

portal) και συμμορφώνεται με ένα πλαίσιο υπηρεσιών με συμμετοχή όλων 
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των φορέων του δημόσιου τομέα. 

 Αρχή της πληρότητας και της αξιοπιστίας: Το περιεχόμενο των 

πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχει η  «πύλη ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης» ενός φορέα πρέπει να είναι πλήρες, αξιόπιστο και 

ενημερωμένο. Επιπλέον, πρέπει να γνωστοποιεί στους χρήστες τον τρόπο 

(τεχνολογίες, ανθρώπινο δυναμικό, πλαίσιο λειτουργίας κ.λ.π.) με τον οποίο 

εξασφαλίζονται τα ως άνω χαρακτηριστικά (Limba, 2013). 

 Αρχή της εμπιστοσύνης:  Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνηση ενός 

φορέα πρέπει να εμπνέουν ασφάλεια κατά την διάρκεια των συναλλαγών, 

καθώς είναι ζωτικής σημασίας η εμπιστοσύνη των πολιτών/επιχειρήσεων - 

χρηστών στα συστήματα που χρησιμοποιούνται από τους δημόσιους φορείς. 

Η εμπιστοσύνη εμπεδώνεται με την ύπαρξη των κατάλληλων μηχανισμών 

ταυτοποίησης των χρηστών, ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων (EPRS, 2015). Θα πρέπει μάλιστα να γνωστοποιείται στους 

χρήστες με ποιο τρόπο εξασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών τους 

δεδομένων και η αντιμετώπιση κινδύνων προερχομένων από κακόβουλες 

ενέργειες τρίτων, όπως συμβαίνει για παράδειγμα σε περιπτώσεις υποκλοπής 

προσωπικών δεδομένων, μη εξουσιοδοτημένης χρήση υπηρεσιών κ.α.  

(Limba, 2013 · Mohammed & Drew, 2011). 

 Αρχή της σωστής διαχείρισης των δημόσιων πόρων: Δεδομένου ότι η  

«πύλη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» ενός φορέα είναι μία εφαρμογή της 

Δημόσιας Διοίκησης θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι για την ανάπτυξη και τη 

λειτουργία της γίνεται η βέλτιστη και αποδοτικότερη χρήση των οικονομικών 

και ανθρώπινων πόρων. Επίσης, θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεργάζεται 

και να ανταλλάσσει δεδομένα με εφαρμογές άλλων φορέων της Δημόσιας 

Διοίκησης με το ελάχιστο δυνατό πρόσθετο κόστος (ΠΠΥΗΔ, 2012).  

 Αρχή της ανοιχτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της δημόσιας 

πληροφορίας: Το σύνολο της δημόσιας πληροφορίας που διατίθεται από το 

διαδικτυακό τόπο ενός φορέα της δημόσιας διοίκησης θα πρέπει να είναι 

διαθέσιμη χωρίς τεχνικούς, νομικούς ή οργανωτικούς περιορισμούς, να είναι 

μηχαναγνώσιμη, να συνοδεύεται από τα κατάλληλα μετα-δεδομένα, να είναι 

ευρέσιμη, να συνοδεύεται από τυποποιημένες ανοιχτές κυβερνητικές άδειες 

που να προσδιορίζουν τους όρους χρήσης και επιπλέον (στην περίπτωση που 
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οι διαδικτυακός τόπος περιλαμβάνει σύνολα δεδομένων) αυτά να βρίσκονται 

σε σταθερά σημεία απόθεσης (ΠΠΥΗΔ, 2012).  

 

2.3 Χαρακτηριστικά Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά μιας τυπικής υπηρεσίας Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, στα οποία μάλιστα οφείλεται και η διαφορά που εμφανίζει σε σχέση 

με μια απλή διεργασία ενός φορέα ή μια διαδικασίας, είναι τα εξής (Διακονικολάου 

και Μυλωνόπουλος, 2004; ΚτΠ, 2008): 

 Έχει τελικό χρήστη: ο οποίος μπορεί να είναι μία επιχείρηση, ένας πολίτης 

ή ένας άλλος φορέας της δημόσιας διοίκησης. 

 Έχει τελικό παραδοτέο: που πρέπει να είναι αυτοτελές και μάλιστα ο 

τελικός χρήστης ο οποίος θα το παραλάβει, να μπορεί να το αξιοποιήσει 

χωρίς να χρειάζονται επιπλέον συναλλαγές ή διαδικασίες.  

 Έχει πάροχο: ο οποίος από μέρους της υπηρεσίας είναι μια μονάδα της 

Δημόσιας Διοίκησης αρμόδια για να παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες.  

 Έχει ρυθμιστή: ο οποίος αποτελεί μια επιμέρους μονάδα της δημόσιας 

διοίκησης, η οποία είναι αρμόδια για το ρυθμιστικό πλαίσιο της 

ηλεκτρονικής υπηρεσίας.  

Με βάση τον Διακονικολάου και Μυλωνόπουλος, 2004 αυτός που θα 

χρησιμοποιήσει τελικά μια υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα πρέπει να έχει 

τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:  

 Δεν χρειάζεται να είναι γνώστης ή να είναι εξοικειωμένος με την δομή, τις 

αρμοδιότητες των οργανωτικών μονάδων, αλλά και τον τρόπο λειτουργίας 

της δημόσιας διοίκησης, που πρέπει να συνεργαστούν για την εξυπηρέτηση 

του.  

 Υποχρέωση του πολίτη είναι να έρχεται σε επαφή αποκλειστικά και μόνο με 

το σημείο εκκίνησης της υπηρεσίας, που μπορεί να είναι το κέντρο 

εξυπηρέτησης ή το δημόσιο πληροφοριακό σύστημα, κ.ά. και να 

παραλαμβάνει το αποτέλεσμα από κάποιο σημείο εξόδου, χωρίς ο ίδιος να 

εμπλέκεται στα ενδιάμεσα στάδια εξυπηρέτησης (one stop shop). 
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 Πρέπει ανά πάσα στιγμή να μπορεί να ενημερωθεί για τη ροή της 

πληροφορίας, ακόμη και για την λήψη αποφάσεων, οι οποίες σχετίζονται με 

την υπόθεση του, που διεκπεραιώνει ηλεκτρονικά. 

 

Για να ικανοποιηθούν οι συγκεκριμένες απαιτήσεις χρειάζεται οι ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες να παρέχονται από ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο ξεπερνά τα όρια 

ενός φορέα και συνδυάζει λειτουργίες και περιεχόμενο, των επιμέρους διαδικτυακών 

υπηρεσιών των εμπλεκόμενων φορέων, με τέτοιο τρόπο που να είναι διαφανείς για 

τον τελικό χρήστη. Αυτή είναι η κατεύθυνση προς την οποία κινούνται οι 

προσπάθειες που καταβάλλονται για την κατασκευή διαδικτυακών πυλών 

εξυπηρέτησης και ενημέρωσης, οι οποίες καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα της 

Δημόσιας Διοίκησης, π.χ. οικονομικές υπηρεσίες ή στην καλύτερη περίπτωση το 

σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης. Αυτές οι διαδικτυακές πύλες είναι γνωστές ως 

Κυβερνητικές Διαδικτυακές Πύλες (e-Government portals). Στον Πίνακα 1 

καταγράφονται οι κυριότερες από αυτές (ΚτΠ, 2009). 

 

Πίνακας 1: Παραδείγματα Διαδικτυακών πυλών παγκοσμίως 

Χώρα Διαδικτυακή Πύλη Σύνδεσμος 

Αυστραλία Government Portal www.australia.gov.au 

Αυστρία Government Information Portal http://help.gv.at 

Γαλλία Service-Public Portal www.service-public.fr 

Γερμανία Service Portal of the Federal 

Government 

www.bund.de 

Ελβετία Government Information & 

Links 

www.ch.ch 

Ελλάδα Διαδικτυακή Πύλη Ερμής www.ermis.gov.gr 

Η.Π.Α. U.S. Government’s Official web 

portal 

www.firstgov.gov 

Ηνωμένο Βασίλειο UK Government On-Line www.gov.uk 

Καναδάς Government of Canada Portal www.canada.gc.ca 

Νέα Ζηλανδία Government Portal www.newzealand.govt.nz 

Ολλανδία Integrated Government Portal www.overheid.nl 

Ταϊβάν Taiwan Government Entry Point www.taiwan.gov.tw 

Χονκ Κονγκ Hong Kong Government 

Services 

www.gov.hk 

 

 

http://www.australia.gov.au/
http://help.gv.at/
http://www.service-public.fr/
http://www.bund.de/
http://www.ch.ch/
http://www.ermis.gov.gr/
http://www.firstgov.gov/
http://www.gov.uk/
http://www.canada.gc.ca/
http://www.newzealand.govt.nz/
http://www.overheid.nl/
http://www.taiwan.gov.tw/
http://www.gov.hk/
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2.4 Σημαντικότεροι τομείς Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 

Η ΗΔ περιλαμβάνει διαδικασίες που έχουν σχέση τόσο με το εξωτερικό, όσο και 

με το εσωτερικό περιβάλλον της Δημόσιας Διοίκησης. Για την επίτευξη της πλήρους 

δυναμικής της, αναγκαίος είναι ο επανασχεδιασμός των διαδικασιών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις προοπτικές και τις απαιτήσεις όλων των τομέων που περιλαμβάνει. Οι πιο 

βασικοί τομείς (Domains) σε ένα περιβάλλον ΗΔ προέρχονται από την αναγνώριση 

των μελών που εμπλέκονται (Actors) στις επαφές με την Δημόσια Διοίκηση. Αυτοί 

που εμπλέκονται συνήθως είναι (Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, 2013): 

1. Οι επιχειρήσεις 

2. Οι πολίτες 

3. Η Δημόσια Διοίκηση 

 

Σύμφωνα με αυτές τις κατηγορίες εμπλεκομένων, προκύπτουν οι παρακάτω 

τομείς:  

 Government to Business (G2B): Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει όλες εκείνες 

τις αλληλεπιδράσεις που εμφανίζονται ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους 

οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα και την Δημόσια Διοίκηση, όπως για 

παράδειγμα η ηλεκτρονική προμήθεια για δημόσιους φορείς. 

 Government to Citizen (G2C): Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει όλες εκείνες 

τις αλληλεπιδράσεις που παρουσιάζονται ανάμεσα στους πολίτες και στη 

δημόσια διοίκηση, όπως για παράδειγμα η ηλεκτρονική υποβολή 

φορολογικής δήλωσης, κ.ά.  

 Government to Government (G2G): Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει όλες 

εκείνες τις αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα ανάμεσα σε φορείς και 

οργανισμούς της δημόσιας διοίκησης, όπως για παράδειγμα η ηλεκτρονική 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορέων του δημοσίου. 

 

Από τους παραπάνω τομείς οι G2B και G2C αποτελούν το «Εξωτερικό 

Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (external e-Government), ενώ ο G2G το 

«Εσωτερικό Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (internal e-Government). Σε 

κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται και ένας ακόμη διαχωρισμός στο εσωτερικό 



Η ασφάλεια των δεδομένων στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Νομικές πτυχές  -  Χρήστος Ράπτης 

 

Χρήστος Ράπτης - Οκτώβριος 2016 27 

περιβάλλον, ο οποίος αναφέρεται στις αλληλεπιδράσεις της Δημόσιας Διοίκησης με 

Δημόσιους Φορείς, αλλά άλλων κρατών. Στο Σχήμα 1 απεικονίζονται αυτοί οι τομείς.    

  

 

Σχήμα 1: Τομείς της ΗΔ (Πηγή: Δρόγκαρης, 2016) 

 

 

2.5 Επίπεδα ολοκλήρωσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 

Οι παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μπορούν να ταξινομηθούν στα 

ακόλουθα επίπεδα/κατηγορίες, σύμφωνα με τον βαθμό ολοκλήρωσης (Online 

Sophistication) της υπηρεσίας η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά 

(Αποστολάκης κ. συν., 2004): 

 Πρώτο επίπεδο - Πληροφοριακές Υπηρεσίες (Information): Περιλαμβάνει 

την παροχή πληροφοριακού υλικού που έχει σχέση με τον τρόπο που η 

συγκεκριμένη υπηρεσία διεκπεραιώνεται. Αυτό το υλικό αφορά τα 

δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομιστούν, τους φορείς οι οποίοι 

εμπλέκονται στην ολοκλήρωση της υπηρεσίας, τη διαδοχή της εκτέλεσης των 

συναλλαγών τις οποίες περιλαμβάνει η υπηρεσία, κ.ά. 

 Δεύτερο επίπεδο – Επικοινωνιακές Υπηρεσίες (Interaction): Περιλαμβάνει 

την παροχή πληροφοριακού υλικού σχετικού με τον τρόπο διεκπεραίωσης της 

υπηρεσίας, αλλά και επίσημο υλικό (π.χ. πρότυπα αιτήσεων, βεβαιώσεων, 

κ.ά.) που οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να εξασφαλίσουν αξιοποιώντας το 

διαδίκτυο, να το εκτυπώσουν και να το χρησιμοποιήσουν κατά την 

συναλλαγή τους με τον φορέα σε πρακτικό επίπεδο. 
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 Τρίτο επίπεδο – Διαδραστικές Υπηρεσίες (Two-way interaction): Εκτός του 

πληροφοριακού υλικού το οποίο παρέχεται στο συγκεκριμένο επίπεδοι, 

προσφέρονται επίσης online φόρμες προς συμπλήρωση και ηλεκτρονική 

αποστολή στον αρμόδιο φορέα ή στην αρμόδια υπηρεσία.  

 Τέταρτο επίπεδο – Συναλλακτικές Υπηρεσίες  (Transactions): Πέρα από τις 

φόρμες αποστολής στοιχείων, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες οι οποίες ανήκουν 

στον επίπεδο αυτό υποστηρίζουν και λειτουργίες στις οποίες ο χρήστης έχει 

την δυνατότητα να ολοκληρώσει τις συναλλαγές τις οποίες περιλαμβάνει η 

υπηρεσία. Αυτό το γεγονός, ότι δηλαδή με τη βοήθεια μιας υπηρεσίας 

ηλεκτρονικής ο χρήστης μπορεί να ολοκληρώσει τις οικονομικές συναλλαγές 

του, έχει σαν αποτέλεσμα την δυνατότητα υποκατάστασης με πλήρη τρόπο 

της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας.  

 

Υπάρχει και ένα πέμπτο επίπεδο ολοκλήρωσης, το οποίο υιοθετήθηκε το 2007 και 

αφορά τη στοχευόμενη και προληπτική παροχή υπηρεσιών (Pro-active 

personalization) (Gapgemini, 2007). Στο επίπεδο αυτό περιλαμβάνεται η 

αυτοματοποιημένη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών κατά την οποία ο αντίστοιχος 

φορέας του δημοσίου προβαίνει προληπτικά σε δραστηριότητες με σκοπό την 

βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας και του βαθμού φιλικότητάς της 

προς το χρήστη. 

 

 

Σχήμα 2: Απεικόνιση των τεσσάρων επιπέδων της ΗΔ (Πηγή: Δρογκάρης, Κ Προκόπιος (2013) 
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Ακόμη, περιλαμβάνει την εκτέλεση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

αυτόματα, απαλλάσσοντας με τον τρόπο αυτό τον πολίτη ή την επιχείρηση από τις 

αντίστοιχες ενέργειες. Το στάδιο αυτό υφίσταται μόνο για κάποιες ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες και παρουσιάζει τις ακόλουθες δύο διαστάσεις (Επιτροπή Συντονισμού της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 2013):  

 Την προληπτική παροχή υπηρεσιών (proactive automated service delivery), 

σύμφωνα με την οποία η δημόσια διοίκηση εκτελεί προληπτικά δράσεις, με 

σκοπό την αναβάθμιση της παροχής μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας και την 

ευκολία χρήσης της από τον χρήστη, Τέτοιες δράσεις είναι για παράδειγμα: η 

έγκαιρη ειδοποίηση του πολίτη σε κάποια περίπτωση που πρέπει ο ίδιος να 

προβεί σε συγκεκριμένη ενέργεια ή η προ-συμπλήρωση κάποιων δεδομένων 

σε αιτήσεις προς το δημόσιο, κ.ά. 

 Την αυτοματοποιημένη παροχή υπηρεσιών (automated service provision), 

κατά την οποία η Δημόσια Διοίκηση αυτόματα παρέχει συγκεκριμένες 

υπηρεσίες, χωρίς απαραίτητα να χρειάζεται κατάθεση αντίστοιχης αίτησης 

από τις επιχειρήσεις ή τον πολίτη.  

 

2.6 Τεχνολογικά ζητήματα  

 

Υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά τεχνολογικά ζητήματα με τα οποία πρέπει να 

ασχοληθούν οι φορείς της δημόσιας διοίκησης κατά τον σχεδιασμό, αλλά και την 

δημιουργία των Δημοσίων Διαδικτυακών Τόπων (ΔΔΤ). Τα ζητήματα αυτά έχουν να 

κάνουν: α) με την διαλειτουργικότητα του ΔΔΤ και β) την αυθεντικοποίηση – 

προστασία των δεδομένων των χρηστών. Τα δύο αυτά αφορούν την γρήγορη 

εξυπηρέτηση, αλλά και το αίσθημα εμπιστοσύνης και ασφάλειας, που πρέπει να 

αισθάνεται ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου (Τσούμας, 2007). 

Ακόμη, για να μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστος ένας ΔΔΤ πρέπει πάντα να είναι 

διαθέσιμος, πράγμα το οποίο σε επίπεδο τεχνολογικής υποδομής εξασφαλίζεται από 

διάφορες παραμέτρους που έχουν σχέση με τις δικτυακές υποδομές, οι οποίες 

υποστηρίζουν την λειτουργία του, το λογισμικό και το υλικό σύστημα, αλλά και την 

αντοχή – ανοχή σε παράγοντες κινδύνου, όπως είναι οι διακυμάνσεις, οι διακοπές 

παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, οι φυσικές καταστροφές, κ.ά. Τέλος, μια παράμετρος 

επηρεάζει τη διαθεσιμότητα του διαδικτυακού τόπου στους πιθανούς επισκέπτες του, 
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είναι η διαθεσιμότητα της πρόσβασης των χρηστών στον δικτυακό τόπο (Vrakas et 

al., 2010).      

 

2.6.1 Προστασία δεδομένων  

 

Άμεσα συνυφασμένη με την ασφάλεια των Δημοσίων Δικτυακών τόπων, είναι η 

αξιοπιστία τους και η αποδοχή τους από μέρους των επισκεπτών - χρηστών. Οι ΔΔΤ 

θα πρέπει να παρέχουν ικανοποιητική ασφάλεια και αξιοπιστία, εξασφαλίζοντας τις 

παρακάτω παραμέτρους (Βέργη, 2009):  

 Την ακεραιότητα (integrity): που αφορά την εξασφάλιση του γεγονότος ότι η 

πληροφορία η οποία διακινείται, δημοσιεύεται, αποθηκεύεται και 

επεξεργάζεται, παραμένει αναλλοίωτη. 

 Η αναγνώριση (identification): που αναφέρεται στον προσδιορισμό της 

ταυτότητας του χρήστη. 

 Η εμπιστευτικότητα (confidentiality): που αναφέρεται στην πρόσβαση στην 

πληροφορία μόνο αυτών που διαθέτουν την κατάλληλη εξουσιοδότηση.  

 Η πιστοποίηση ταυτότητας (authentication): αναφέρεται στην συγκεκριμένη 

ενέργεια η οποία διασφαλίζει ότι η ταυτότητα την οποία δηλώνει ο χρήστης, 

αντιστοιχεί πράγματι σε αυτόν.  

 Η εξουσιοδότηση (authorization): που αφορά την εξασφάλιση ότι κάθε 

οντότητα έχει πρόσβαση σε εκείνους τους πόρους του συστήματος που της 

έχει επιτραπεί η είσοδος. 

 Η διαθεσιμότητα (availability): που αφορά την διαθεσιμότητα της 

πληροφορίας οποτεδήποτε ένας εξουσιοδοτημένος χρήστης επιχειρήσει να 

αποκτήσει πρόσβαση σε αυτήν. 

 Η μη άρνηση συμμετοχής (non-repudiation): που αφορά την μη δυνατότητα 

άρνησης ενός χρήστη, ότι εκτέλεσε κάποια ενέργεια σχετική με την 

πρόσβαση, την καταχώρηση και την επεξεργασία πληροφορίας. Η ασφάλεια 

των ΔΔΤ συνιστάτε σε ένα σύνθετο πλαίσιο οδηγιών και κανόνων, που έχουν 

σχέση με την οργάνωση του φορέα του δικτυακού τόπου, αλλά και του 

παρόχου ο οποίος φιλοξενεί, τις διαδικασίες τις οποίες εφαρμόζει, τις 

υπηρεσίες τις οποίες παρέχει, της τεχνικές υποδομές που διαθέτει και τέλος, 

το νομικό πλαίσιο για προστασία προσωπικών δεδομένων και για ασφάλεια 
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επικοινωνιών. Σημειωτέων ότι κάποιοι από τους κανόνες αυτούς αναλύονται 

περισσότερο στο Πλαίσιο της Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης (ΠΨΑ). 

 

2.6.2 Πρόσβαση-Αυθεντικοποίηση  

 

Ο όγκος περιεχομένου των ΔΔΤ είναι αρκετά μεγάλος, που απαρτίζεται κυρίως 

δημόσια πληροφορία. Στον αντίποδα οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται 

από τους ΔΔΤ, είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία των χρηστών, 

πρόσβαση σε δεδομένα τα οποία τους αφορούν, υποβολή αιτήσεων και διάφορες 

άλλες ενέργειες  που σχετίζονται γενικά με την πρόσβαση, την καταχώριση, αλλά και 

την τροποποίηση δεδομένων, τα οποία δεν αποτελούν δημόσια πληροφορία, 

συνδέονται όμως άμεσα με τον κάθε χρήστη (Τσούμας, 2007). 

Η πρόσβαση σε δεδομένα και υπηρεσίες τα οποία δεν έχουν δημόσιο χαρακτήρα, 

πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχεται. Ακόμη, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο τα οποία 

διατίθενται μέσω ενός ΔΔΤ, θα πρέπει να ταξινομείται ανάλογα με το επίπεδο 

ευαισθησίας και διαβάθμισής του και ανάλογα με τις ομάδες χρηστών στις οποίες 

απευθύνεται. Οι αρχές οι οποίες γενικά θα πρέπει να ακολουθούνται, είναι οι εξής 

(Vrakas et al., 2010): 

 Η ταυτοποίηση των χρηστών δεν πρέπει να είναι απαραίτητη κατά την 

πρόσβαση σε λειτουργίες του ΔΔΤ ή σε δημόσια πληροφορία, όπως π.χ. 

υπηρεσίες επιπέδων 1 και 2 ή αναζήτηση πληροφορίας.  

 Για πρόσβαση σε πληροφορίες οι οποίες αφορούν τον χρήστη, είτε αυτός είναι 

επιχείρηση, είτε πολίτης ή φορέας και υπηρεσίες που αφορούν τα επίπεδα 3 

και 4, θα πρέπει προηγουμένως να γίνεται εξακρίβωση της ταυτότητας του. 

Το επίπεδο ασφάλειας είναι ανάλογα με την κρισιμότητα ή την ευαισθησία 

των υπηρεσιών και των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα: α) για υπηρεσίες για 

τις οποίες η διαδικασία εξυπηρέτησης αρχίζει με την ηλεκτρονική υποβολή 

εγγράφων ή στοιχείων μέσω του ΔΔΤ, η ολοκλήρωση τους όμως γίνεται με μη 

ηλεκτρονικό τρόπο, όπως π.χ. παραλαβή πιστοποιητικού ή βεβαίωσης 

αυτοπρόσωπος μέσω ταχυδρομείου ή ΚΕΠ σαν διακριτικά για την ασφάλεια 

του χρήστη είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν το όνομα (username) και το 

συνθηματικό του χρήστη (password). 



Η ασφάλεια των δεδομένων στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Νομικές πτυχές  -  Χρήστος Ράπτης 

 

Χρήστος Ράπτης - Οκτώβριος 2016 32 

β) για υπηρεσίες των οποίων η διαδικασία εξυπηρέτησης γίνεται εξολοκλήρου 

με ηλεκτρονικό τρόπο (επίπεδο 4), θα πρέπει να γίνεται χρήση ισχυρότερων 

μέτρων δήλωσης και εξακρίβωσης της ταυτότητας, π.χ. έγγραφα που 

εκδίδονται από υποδομές δημοσίου κλειδιού. 

 

Με βάση τα παραπάνω οι χρήστες ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΔΔΤ αρχίζουν 

να εξυπηρετούνται δηλώνοντας την ταυτότητα τους, τα στοιχεία της οποίας 

εξακριβώνονται από τα συστήματα του φορέα. Στις πιο πολλές περιπτώσεις στην 

διαδικασία εξυπηρέτησης λαμβάνουν μέρος και αρκετά υποστηριχτικά συστήματα 

(back-office) που επεξεργάζονται τα δεδομένα τα οποία ο χρήστης εισάγει, 

διεκπεραιώνουν την διαδικασία εξυπηρέτησης και εμφανίζουν το τελικό αποτέλεσμα 

ή τις πληροφορίες στο χρήστη μέσω του ΔΔΤ του φορέα (Αποστολάκης κ. συν., 

2004).  

Τα συστήματα αυτά μπορεί να απαιτούν ακόμη να γίνει πιστοποίηση της 

ταυτότητας του χρήστη, ώστε να διεκπεραιωθεί η υπόθεση του. Επιπλέον οι φορείς 

της δημόσιας διοίκησης θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα στοιχεία που καταθέτει ο 

πολίτης για να έχει πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω των ΔΔΤ, είναι 

αρκετά για την εξακρίβωση της ταυτότητας του και στη συνέχεια την διεκπεραίωση 

των υπηρεσιών. Τέλος, τα στοιχεία τα οποία καταθέτει ο χρήστης όταν επικοινωνεί 

με ένα ΔΔΤ, θα πρέπει να προστατεύονται πλήρως με χρήση πρωτοκόλλου και 

συγκεκριμένα του πρωτοκόλλου HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure).          

 

2.6.3 Διαθεσιμότητα-Απόδοση συστημάτων  

 

Το εσωτερικό δίκτυο του φορέα που χρησιμεύει για να συνδέει το ΔΔΤ με τα 

υποστηρικτικά συστήματα του φορέα, αποτελείται από τα ενεργά και τα παθητικά 

στοιχεία. Ενεργά στοιχεία είναι π.χ. οι δρομολογητές και οι μεταγωγείς, ενώ παθητικά 

η δομημένη καλωδίωση. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι η απόδοση και η διαθεσιμότητα 

του ΔΔΤ από πλευράς υποδομών, εξαρτάται από την απόδοση και την διαθεσιμότητα 

των παθητικών και των ενεργητικών στοιχείων του. Δεδομένου ότι η ραχοκοκαλιά 

της διαδικτυακής υποδομής ενός φορέα είναι η δομημένη καλωδίωση η οποία έχει 

σημαντικό κόστος και δεν είναι δυνατόν συχνά να αντικαθίσταται, ο φορέας θα 

πρέπει να μεριμνά για την εξυπηρέτηση των βραχυπρόθεσμων αλλά και 

μακροπρόθεσμων αναγκών του (Αποστολάκης κ. συν., 2004). 
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Η συμμόρφωση του φορέα με πρότυπα διεθνώς αναγνωρισμένα, συνδυαζόμενη 

με χρήση υψηλών ποιοτικά υλικών , συνήθως ικανοποιεί τη συγκεκριμένη απαίτηση. 

Τα ενεργά στοιχεία του δικτύου του φορέα τα οποία συνδέουν τον ΔΔΤ με τα 

υποστηριχτικά συστήματα, πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του φορέα, τόσο 

ως προς τον αριθμό των χρηστών, όσο και ως προς τον όγκο των διακινούμενων 

δεδομένων. Για τον λόγο αυτό συνήθως προτείνεται το εσωτερικό δίκτυο του φορέα 

να περιλαμβάνει περισσότερα ενεργά στοιχεία από όσα χρειάζονται για την σύνδεση 

του ΔΔΤ με τα υποστηριχτικά συστήματα του φορέα και μάλιστα σε διάταξη υψηλής 

διαθεσιμότητας. Οι παραπάνω πρόταση, δηλαδή η χρήση πλεοναζόντων στοιχείων σε 

διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας συνεπάγεται την λειτουργία του δικτύου ακόμη και 

στην περίπτωση εμφάνισης προβλήματαος σε ένα από τα στοιχεία του.       

 

2.6.4 Διαθεσιμότητα-Απόδοση εξυπηρετητών 

 

Με την λειτουργία ενός ΔΔΤ εμπλέκονται και οι εξυπηρετητές που είναι:  

 Ο εξυπηρετητής διαδικτύου (web server). Ο εξυπηρετητής αυτός υποστηρίζει 

την διεπαφή των επισκεπτών χρηστών με το ΔΔΤ και την παρουσίαση του 

ΔΔΤ στο διαδίκτυο.  

 Ο εξυπηρετητής εφαρμογών (application server). Ο εξυπηρετητής αυτός 

φιλοξενεί τις εφαρμογές οι οποίες υποστηρίζουν τη λειτουργία του ΔΔΤ, αλλά 

και τις υπηρεσίες που παρέχει.  

 Ο εξυπηρετητής βάσεων δεδομένων (database server). Σε αυτόν τον 

εξυπηρετητή τηρούνται τα δεδομένα για τις διάφορες εφαρμογές.  

 

Οι παραπάνω εξυπηρετητές πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτουν ικανοποιητικά, τις 

ανάγκες του φορέα αλλά και των επισκεπτών του τόπου, ανεξαρτήτως του αριθμού 

των επισκεπτών και του όγκου των δεδομένων που διακινούνται. Συνεπώς οι φορείς 

του δημοσίου θα πρέπει πρώτα να προβαίνουν σε εκτίμηση των αναγκών και μετά να 

προμηθεύονται τα συστήματα τα οποία θα υποστηρίξουν την λειτουργία του ΔΔΤ, θα 

πρέπει συγκεκριμένα να συνεκτιμήσουν τον αριθμό των χρηστών που ταυτόχρονα θα 

εισέλθουν στον τόπο, τον όγκο των δεδομένων που θα χρειαστεί να διακινηθούν, 

αλλά και τις απαιτήσεις του λογισμικού εφαρμογών. Πρέπει επίσης στην υποδομή 

ενός φορέα να περιλαμβάνονται πλεονάζοντες εξυπηρετητές σε διάταση υψηλής 
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διαθεσιμότητας ή χρήση τεχνικών εξισορρόπησης φορτίου (load balancing) (Βέργη, 

2009).         

 

2.6.5 Αντοχή σε κινδύνους φυσικής ασφάλειας  

 

Οι φορείς του δημοσίου θα πρέπει να υπολογίζουν και την ενδεχόμενη εκδήλωση 

κινδύνων όπως φυσικές καταστροφές, διακοπές ή διακυμάνσεις παροχής ηλεκτρικής 

ενέργειας, κ.ά. και να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα. Ακόμη, οι χώροι στους οποίους 

φιλοξενούνται τα συστήματα τα οποία υποστηρίζουν την λειτουργία ενός ΔΔΤ, θα 

πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένα και να πληρούν τουλάχιστον τις παρακάτω 

απαιτήσεις (Λιουδάκης, 2008):  

 Να διαθέτουν επαρκή κλιματισμό και εξαερισμό και μέσα πυρόσβεσης. 

 Να κλειδώνουν ώστε να μην είναι προσβάσιμα σε όλους. 

 Τα υπολογιστικά συστήματα να τοποθετούνται σε ικριώματα (racks), να 

υποστηρίζονται από UPS συστήματα (συστήματα αδιάλειπτης παροχής 

ηλεκτρικής ενέργειας), με ικανή ισχύ, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις 

ανάγκες των συστημάτων τουλάχιστον για 20 λεπτά. 

 Να διαθέτουν υπερυψωμένο δάπεδο, ψευδοροφές και ηλεκτρονικό σύστημα 

ελεγχόμενης πρόσβασης.  

 Να υποστηρίζονται από γεννήτριες ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

2.6.6 Προσβασιμότητα  

 

Κάθε διαδικτυακός τόπος θα πρέπει να είναι προσβάσιμος σε όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερο κοινό. Η πρόσβαση αυτή δεν θα πρέπει να έχει σχέση με την υποδομή 

των χρηστών και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη πιθανές ιδιαίτερες ανάγκες των 

ατόμων στα οποία απευθύνεται. Για να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα των 

διαδικτυακών τόπων το World Wide Consortium (W3C) ανέλαβε πρωτοβουλία για 

προσβασιμότητα του διαδικτύου (Web Accessibility Initiative, WAI). Με την 

πρωτοβουλία αυτή αναπτύχθηκαν κάποιες προδιαγραφές, οδηγίες και κατευθύνσεις 

για την υλοποίηση προσβάσιμων διαδικτυακών τόπων. Αυτές οι οδηγίες του W3C 

είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://www.w3.org/TR/WCAG10/. Οι 

οδηγίες αυτές ορίζουν τρεις προτεραιότητες υιοθέτησης οδηγιών (Vivo et al., 1998). 

http://www.w3.org/TR/WCAG10/
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 Προτεραιότητα επιπέδου 1 (Priority 1): Κάθε μία οδηγία στην οποία του 

συγκεκριμένου επιπέδου προτεραιότητας πρέπει οπωσδήποτε να 

ακολουθείται, διαφορετικά η προσβασιμότητα του συγκεκριμένου 

διαδικτυακού τόπου για πολλές κατηγορίες χρηστών θα είναι αδύνατη.   

 Προτεραιότητα επιπέδου 2 (Priority 2): Κάθε οδηγία του συγκεκριμένου 

επιπέδου προτεραιότητας καλό είναι να ακολουθείται, αλλιώς η 

προσβασιμότητα του διαδικτυακού τόπου ίσως είναι δύσκολη για κάποιες 

κατηγορίες χρηστών. 

 Προτεραιότητα επιπέδου 3 (Priority 3): Η εφαρμογή των οδηγιών που 

αποδίδονται στο συγκεκριμένο επίπεδο προτεραιότητας αφήνονται στη 

διακριτική ευχέρεια αυτού που είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του 

διαδικτυακού τόπου. Στην περίπτωση μη εφαρμογής τους είναι δυνατόν η 

προσβασιμότητα να παρουσιάσει μικρές δυσκολίες για κάποιες κατηγορίες 

χρηστών.  

 

Ακόμη, υπάρχουν και τρία επίπεδα συμμόρφωσης (conformance levels), τα εξής 

(Vivo et al., 1998; Λιουδάκης, 2008): 

 Επίπεδο συμμόρφωσης Α: Στο επίπεδο αυτό ικανοποιούνται όλες οι οδηγίες 

του επιπέδου προτεραιότητας 1.   

 Επίπεδο συμμόρφωσης ΑΑ: Στο επίπεδο αυτό ικανοποιούνται όλες οι 

οδηγίες των επιπέδων 1 και 2.    

 Επίπεδο συμμόρφωσης ΑΑΑ: Στο επίπεδο αυτό ικανοποιούνται όλες οι 

οδηγίες των επιπέδων 1, 2 και 3. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και με τους ορισμούς των προτεραιοτήτων των οδηγιών 

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), θεωρείται η συμμόρφωση με το 

επίπεδο Α απαραίτητη, με το επίπεδο ΑΑ προαιρετική, ενώ με το επίπεδο ΑΑΑ υπό 

μελέτη (Βέργη, 2009).   
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2.7 Εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παγκοσμίως  

 

Η έκθεση του 2012 των Ηνωμένων Εθνών, η οποία αναφέρεται στην ανάπτυξη 

της ΗΔ παγκοσμίως (United Nations, 2012), επικεντρώνεται κυρίως στην έννοια των 

ολοκληρωμένων – ενοποιημένων υπηρεσιών, οι οποίες αξιοποιούν τις διασυνδέσεις 

ανάμεσα σε διαφορετικές δημόσιες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές διαθέτουν 

θεματικά παρόμοιες διαδικτυακές πύλες μίας στάσης, οι οποίες μπορούν να 

αναμορφώσουν στο εμπρόσθιο (front-end) και στο οπίσθιο (back-end) τμήμα την 

ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών στο δημόσιο, να βελτιώσουν τις διαδικασίες και τους 

μηχανισμούς διακυβέρνησης, αλλά και να αυξήσουν τη λειτουργική παραγωγικότητα 

διαφόρων τομέων της δημόσιας διοίκησης. 

Όλες οι 20 χώρες με τον υψηλότερο δείκτη ανάπτυξης ΗΔ, περιλαμβάνονται στις 

οικονομίες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως υψηλά αναπτυγμένες. Οι 14 από αυτές είναι 

στη Βόρεια Αμερική και στην Ευρώπη, 3 βρίσκονται στην Ανατολική Ασία (Ιαπωνία, 

Σιγκαπούρη, Δημοκρατία της Κορέας), 2 στην Ωκεανία (Νέα Ζηλανδία και 

Αυστραλία) και 1 στη Δυτική Ασία (Ισραήλ).  

Παγκοσμίως τον μεγαλύτερο δείκτη ανάπτυξης ΗΔ, παρουσιάζει η Δημοκρατία 

της Κορέας με τιμή 0,9283, ακολουθούμενη από την Ολλανδία με τιμή 0,9125, το 

Ηνωμένο Βασίλειο με τιμή 0,8960, τη Δανία με τιμή 0,8889, ενώ ακολουθούν οι 

ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Νορβηγία, η Σιγκαπούρη και η Σουηδία (United 

Nations, 2012). Συγκριτικά με την έκθεση του 2010 (United Nations, 2010) 

εμφανίζεται μια βελτίωση των δεικτών ανάπτυξης παγκοσμίως, γεγονός που 

επηρέασε και την τιμή του μέσου όρου, η οποία από 0,4406 αυξήθηκε σε 0,4877. Η 

αύξηση αυτή επιβεβαιώνει την συνεχή προσπάθεια η οποία παρατηρείται τα 

τελευταία χρόνια για βελτίωση της παροχής υπηρεσιών ΗΔ. Το χάσμα όμως μεταξύ 

των οικονομικά ανεπτυγμένων και μη ανεπτυγμένων κρατών, παραμένει εντούτοις 

αρκετά μεγάλο και ακόμη μεγαλύτερο για τις χώρες της Αφρικής. Το γεγονός αυτό 

αποδίδεται κυρίως στην έλλειψη τεχνολογικής υποδομής και στην έλλειψη διάδοσης 

της ευρυζωνικότητας (Broadband). 

Μετά τις χώρες οι οποίες κατατάσσονται πρώτες παγκοσμίως, έρχονται οι χώρες οι 

οποίες σημείωσαν σημαντική βελτίωση στις τελευταίες εκθέσεις, σε σύγκριση με 

προηγούμενες. Στην κατάταξη αυτή πρώτη είναι η Αυστρία με δείκτη ανάπτυξης 

0,7840, ακολουθεί η Ισλανδία με δείκτη 0,7835, η Ισπανία με δείκτη 0,7770 και τέλος 

το Βέλγιο με δείκτη 0,7718. Αξιόλογη αύξηση εμφανίζουν οι δείκτες της Ρωσίας με 
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τιμή 0,7345, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με τιμή 0,7344, της Σαουδικής 

Αραβίας με τιμή 0,6658 και τέλος η περίπτωση της Ιταλίας με δείκτη 0,7170 και της 

Πορτογαλίας με δείκτη 0,7165. Αξιόλογη πρόοδο σημείωσε και η Ελλάδα, της οποίας 

ο δείκτης έφτασε την τιμή 0,6872, τιμή η οποία το 2010 ήταν 0,5708. 

    

2.8 Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα 

 

Το 1994 ξεκίνησε η προσπάθεια της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα για 

μετάβαση στην ΗΔ και την κοινωνία της Πληροφορίας, υποστηριζόμενη από τα 

Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ) (Markellos et al., 2007). Στο ξεκίνημα 

αναπτύχθηκαν κυβερνητικοί ιστότοποι που παρείχαν κυρίως πληροφοριακό υλικό. 

Αργότερα το 1999 διαμορφώθηκε η Εθνική στρατηγική που αφορούσε την 

προσέγγιση στην ΗΔ και την Κοινωνία της Πληροφορίας, δίνοντας έμφαση στην 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και στο σχεδιασμό για το σύνολο της 

κοινωνίας, με στόχο τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου (Gouscos et al., 2000). 

Η έναρξη της παροχής κάποιων υπηρεσιών ΗΔ, έγινε το 2002 (Hahamis et al., 

2005). Όμως, η πολυπλοκότητα, η έλλειψη μηχανογράφησης και τεχνολογικών 

υποδομών, η χαμηλή απόδοση και το μικρό ποσοστό δαπανών για ΤΠΕ, που 

χαρακτηρίζουν τον Δημόσιο Τομέα στην Ελλάδα, καθιστούν την εφαρμογή της ΗΔ 

ιδιαίτερα δύσκολη (Κιοσσέ, 2011). 

 

2.8.1 Θεσμικό πλαίσιο  

 

Το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στην εφαρμογή και προώθηση της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον Δημόσιο Τομέα, ορίζεται στον Ν.3979/2011 

(ΦΕΚ 138/A/16.06.2011) που αποτελεί το κεντρικό νομοθέτημα για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση στη χώρα. Ο Ν.3979/2011 ενσωματώνει τις διατάξεις τόσο του Ν. 

3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/15.3.2006), ο οποίος αποτελεί τη βασική νομοθεσία για τη 

διάθεση και περαιτέρω χρήση της πληροφορίας του δημοσίου τομέα, όσο και του Ν. 

3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/22.09.2010), ο οποίος αποτελεί το βασικό νομοθέτημα για το 

άνοιγμα των γεωχωρικών δεδομένων. Παράλληλα ακολουθεί το πλαίσιο παροχής 

υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του αρ. 27 του Ν. 3731/2008. Περιλαμβάνει 

το σύνολο του κύκλου ζωής της δημόσιας πληροφορίας κι επιπλέον αφορά όχι μόνο 
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πληροφορία, αλλά και λογισμικό και πληροφοριακές υποδομές του δημοσίου τομέα. 

Με βάσει το θεσμικό αυτό πλαίσιο (Ν.3979/2011) απλοποιείται και οργανώνεται η 

σχέση της δημόσιας διοίκησης με τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, αξιοποιώντας τις 

ΤΠΕ. Ο Νόμος καθορίζει τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων παρέχονται 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους διάφορους τομείς της δημόσιας διοίκησης, στις 

επιχειρήσεις και στους πολίτες, έχοντας πάντα σαν γνώμονα την διευκόλυνση και την 

εξυπηρέτηση των νομικών και φυσικών προσώπων, μέσα από την απλούστευση των 

διαδικασιών. Επίσης, ο Νόμος φροντίζει την δραστική μείωση των γραφειοκρατικών 

φαινομένων και των διοικητικών επιβαρύνσεων, αλλά και την εδραίωση σχέσης 

εμπιστοσύνης, στοχεύοντας σε ταχύτερες, ασφαλέστερες, πιο ευέλικτες και 

ποιοτικότερες υπηρεσίες (Zhang and Wang, 2008). Κάποιες βασικές καινοτομίες τις 

οποίες εισάγει, είναι:  

o την έκδοση διοικητικών ηλεκτρονικών πράξεων, κατοχυρώνοντας παράλληλα 

τις προϋποθέσεις για την αποδεικτική και νομική ισχύ των ηλεκτρονικών 

εγγράφων. 

o την αυτεπάγγελτη ή κατόπιν αίτησης αναζήτηση εγγράφων, τα οποία τηρούνται 

στους διαφόρους φορείς του Δημόσιου Τομέα, απαλλάσσοντας με τον τρόπο 

αυτό τις επιχειρήσεις και τον πολίτη από την διαδικασία της επικύρωσης 

αντιγράφων που χρειάζονται στις συναλλαγές τους με την δημόσια διοίκηση. 

o την καθιέρωση της δυνατότητας να γίνονται ηλεκτρονικές συναλλαγές 

διαφόρων ειδών, μεταξύ των οποίων και ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές 

και πληρωμές με φορείς του δημοσίου. 

 

Έμφαση δίνεται κυρίως στους παρακάτω τομείς:  

o Σε θέματα πληρωμών που γίνονται ηλεκτρονικά, στα οποία μπορεί ένα άτομο 

να είναι δικαιούχος ή οφειλέτης. Η ταυτοποίηση, αλλά και η επιβεβαίωση της 

ταυτότητας του ατόμου, να γίνεται σύμφωνα με προϋποθέσεις, ώστε η 

διεκπεραίωση τέτοιων πράξεων να μπορεί να πραγματοποιηθεί κατευθείαν από 

τον ίδιο. 

o Σε ζητήματα που αφορούν την προστασία ανθρώπινων δεδομένων, αλλά και την 

προστασία της ιδιωτικότητας του πολίτη. Για τον σκοπό αυτό εισάγεται η 

αξιολόγηση των κινδύνων (Risks) και των επιπτώσεων (Privacy Impact 

Assessment), τα οποία έχουν σχέση με την προστασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, κατά την διαμόρφωση και προμήθεια ΠΣ και υπηρεσιών ΗΔ και 
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την προάσπιση της ιδιωτικότητας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την όσο το 

δυνατόν μικρότερη επεξεργασία δεδομένων που έχουν προσωπικό χαρακτήρα, 

ακολουθώντας τις νομικές και συνταγματικές προσταγές προστασίας τους, κατά 

την φάση του σχεδιασμού (Privacy by Design). Συγκεκριμένα ορίζει ότι τα 

άτομα μπορούν να επιτρέψουν την επαναχρησιμοποίηση προσωπικών 

δεδομένων, τα οποία γνωστοποίησαν σε φορείς του δημόσιου τομέα, για 

συναλλαγές ηλεκτρονικές ή μη που θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον, με την 

προϋπόθεση ότι τα ίδια θα πρέπει να ενημερωθούν και να δώσουν την 

συγκατάθεση τους  (Informed Consent). 

o Στην ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και 

Δημόσιους φορείς, τόσο ως ενδοδιοικητική επικοινωνία, διεκπεραίωση 

διοικητικών πράξεων και διακίνηση εγγράφων, όσο και με την παραγωγή 

ηλεκτρονικών εγγράφων και ηλεκτρονικών διοικητικών πράξεων. Με τον τρόπο 

αυτό δημιουργείται το θεσμικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική διακίνηση 

εγγράφων, για παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών  από την δημόσια διοίκηση και 

το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. 

o Στην πληροφορία η οποία διατίθεται δημόσια από φορείς του δημοσίου, στον 

τρόπο που πρέπει αυτή να γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας, έτσι ώστε να είναι 

χρήσιμη και αξιοποιήσιμη, αλλά και σε θέματα που αφορούν την ανοικτή 

πρόσβαση σε δεδομένα του δημοσίου. 

 

Εκτός από τον Νόμο 3979/2011, υπάρχουν και οι εξής ρυθμιστικές-κανονιστικές 

πράξεις:  

o Στο Νόμο 2672/1998, ο οποίος αναφέρεται στην διακίνηση εγγράφων με 

ηλεκτρονικά μέσα και συγκεκριμένα στο Άρθρο 14, προσδιορίζεται επακριβώς 

η δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με διάφορους φορείς της Δημόσιας 

Διοίκησης με Fax και email. 

o Στο Προεδρικό Διάταγμα 342/2002 ρυθμίζεται η διακίνηση εγγράφων μέσω 

email, ανάμεσα σε υπηρεσίες και φορείς της δημόσιας διοίκησης ή ανάμεσα σε 

νομικά και φυσικά πρόσωπα του ιδιωτικού δικαίου. 

o Στο Νόμο 3242/2004 (Άρθρο 8), θεσμοθετείται η δυνατότητα διεκπεραίωσης 

από την υπηρεσία την αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης, διοικητικών 

συναλλαγών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.        
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2.8.2 Εθνική Στρατηγική για την ΗΔ 

 

Τον Μάιο του 2013 δημοσιεύθηκε η Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση, από την Επιτροπή Συντονισμού της ΗΔ, η οποία είχε σαν στόχο να 

ορίσει ξεκάθαρα ένα νέο τομέα ανάπτυξης της χώρας, πάντα σε συνδυασμό με τον 

αντίστοιχο στρατηγικό σχεδιασμό των ΤΠΕ στην Ελλάδα για τα επόμενα 10 χρόνια 

και σε συνεργασία με τα Υπουργεία που είναι συναρμόδια. Η στρατηγική βασίζονταν 

στις αρχές της εξωστρέφειας, της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας, την 

επενδυτικής ενίσχυσης και κυρίως στην ανάπτυξη της απασχόλησης. Τους κύριους 

στόχους της στρατηγικής αυτής αποτελούν (Μήτρου, 2010):  

o Η προσφορά προς τον πολίτη και την επιχείρηση του μέγιστου αριθμού 

ψηφιακών υπηρεσιών και κυρίως υπηρεσιών «4
ου

 ή 5
ου

 επιπέδου», που αφορούν 

τις υπηρεσίες που ολοκληρώνονται διαδικτυακά, χωρίς την φυσική παρουσία 

του πολίτη. 

o Την δημιουργία ενός περιβάλλοντος πλήρους ψηφιακής επικοινωνίας, ανάμεσα 

στις υπηρεσίες και τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης.  

o Την χρήση υποδομών σύγχρονων, αλλά και την διασφάλιση ασφαλών και 

ποιοτικών συνθηκών ψηφιακής ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και 

τον δημόσιο τομέα. 

 

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων θα πρέπει να γίνεται με κανόνες που 

διασφαλίζουν τον σεβασμό στην ιδιωτική ζωή των πολιτών και το απαραβίαστο των 

ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.     

 

2.8.3 Εξέλιξη των βασικών Δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών   

 

Στην έκθεση του Μαΐου του 2013, στην οποία δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα 

από την έρευνα που είχε διεξάγει το παρατηρητήριο Διοικητής Μεταρρύθμισης της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας, φαίνεται η εξέλιξη των 20 κύριων υπηρεσιών ΗΔ στην 

Ελλάδα (Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, 2013). Οι 20 αυτές 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες αξιολογούνται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, επί την βάσει μιας 

κοινής μεθοδολογίας, ώστε να μπορεί να γίνει συγκριτική αξιολόγηση ανάμεσα στα 

κράτη μέλη. Από τις υπηρεσίες αυτές, οι 8 αφορούν τις επιχειρήσεις και οι 12 τους 
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πολίτες. Στον Πίνακα 2 καταγράφονται αναλυτικά οι υπηρεσίες αυτές, το επίπεδο 

ολοκλήρωσης στο οποίο βρίσκονται, καθώς επίσης και τον αντίστοιχο πάροχο.       

 

Πίνακας 2: Οι είκοσι  βασικές Δημόσιες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις  

 Α/Α Βασικές Δημόσιες 

Υπηρεσίες 

Επίπεδο 

Ολοκλήρωσης 

Δημόσιος Φορέας 

Πάροχος Υπηρεσίας  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτρονικές 

Υπηρεσίες 

προς τους 

πολίτες 

1 Φόρος εισοδήματος: 

δήλωση και 

ειδοποίηση 

εκκαθάρισης 

5 Γενική Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων 

(ΓΓΠΣ) 

2 Υπηρεσίες 

Αναζήτησης 

Εργασίας 

4 Οργανισμός Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού 

(ΟΑΕΔ) 

3 Εισφορές 

Κοινωνικής 

Ασφάλισης 

2,25 Οργανισμός Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού 

(ΟΑΕΔ) 

4 Προσωπικά 

έγγραφα (άδεια 

οδήγησης και 

διαβατήριο) 

2,5 Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 

και Προστασίας του Πολίτη / 

Κέντρα Εξυπηρέτησης 

Πολιτών (ΚΕΠ) 

5 Καταχώριση 

οχήματος 

(εκτός λειτουργίας) Γενική Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων 

(ΓΓΠΣ) 

6 Έκδοση 

οικονομικής άδειας  

2 e- Πολεοδομία (Υπουργείο 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής, ΥΠΕΚΑ 

και Υπουργείο Εσωτερικών, 

ΥΠΕΣ) 

7 Δήλωση προς την 

Αστυνομία (π.χ. 

κλοπής)  

1 Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 

και Προστασίας του Πολίτη – 

Ελληνική Αστυνομία 

8 Δημόσιες 

βιβλιοθήκες  

4 Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 

και Αθλητισμού 

9 Πιστοποιητικά 

(αίτηση και 

παραλαβή) 

3 Κέντρα Εξυπηρέτησης 

Πολιτών (ΚΕΠ) 

10 Εισαγωγή στην 

Ανώτατη 

Εκπαίδευση 

2 Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 

και Αθλητισμού 
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11 Ανακοίνωση 

Μετακόμισης – 

Αλλαγή διεύθυνσης 

4 Κέντρα Εξυπηρέτησης 

Πολιτών (ΚΕΠ) 

12 Υπηρεσίες Υγείας 

(κλείσιμο ραντεβού) 

2 Υπουργείο Υγείας 

Ηλεκτρονικές 

Υπηρεσίες 

προς 

Επιχειρηματίες 

13 Εισφορές 

Κοινωνικής 

Ασφάλισης για 

Εργαζομένους 

4 Ίδρυμα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) 

14 Φόρος 

Επιχειρήσεων 

(Δήλωση και 

Ειδοποίηση 

Εκκαθάρισης) 

4 Γενική Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων 

(ΓΓΠΣ) 

15 ΦΠΑ (Δήλωση και 

Ειδοποίηση 

Εκκαθάρισης) 

4 Γενική Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων 

(ΓΓΠΣ) 

16 Έναρξη 

Επιχείρησης 

2 Γενική Γραμματεία Εμπορίου 

(ΓΓΕ) 

17 Υποβολή Στοιχείων 

σε Στατιστικές 

Υπηρεσίες 

4 Ελληνική Στατιστική 

Υπηρεσία (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

18 Δήλωση στα 

Τελωνεία 

4 Γενική Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων 

(ΓΓΠΣ) 

19 Περιβαλλοντικές 

Άδειες 

2 Υπουργείο Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής / Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών 

(ΚΕΠ) 

20 Δημόσιες 

Προμήθειες 

2 Γενική Γραμματεία Εμπορίου 

(ΓΓΕ) 

(Πηγή: Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, 2013) 
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Κεφάλαιο 3 – Διαλειτουργικότητα  Πληροφοριακών Συστημάτων 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 

3.1 Ορισμός και διακρίσεις Διαλειτουργικότητας  

 

Ο όρος Διαλειτουργικότητα (Interoperability) αναφέρεται στα Πληροφοριακά 

Συστήματα (ΠΣ) τα οποία χρησιμοποιούνται στις διάφορες διαδικασίες της Δημόσιας 

Διοίκησης και έχουν άμεση σύνδεση με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 

επιτρέποντας τη χρήση και τη μεταφορά πληροφορίας με αποτελεσματικό τρόπο 

μεταξύ διαφορετικών Πληροφοριακών συστημάτων. Σε ΠΣ Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης η διαλειτουργικότητα μπορεί να διακριθεί σε σημασιολογική, τεχνική 

και οργανωσιακή. Η διάκριση εξαρτάται από το αντικείμενο που αναφέρεται (Travis, 

2004; ΚΤΠ, 2008). Αναλυτικότερα:  

o H Σημασιολογική διαλειτουργικότητα (Semantic Interoperability) έχει σχέση 

με τον ορισμό μιας κοινά αποδεκτής περιγραφής και σαφώς προσδιορισμένης 

ανταλλασσόμενης πληροφορίας, έτσι ώστε να είναι αξιοποιήσιμη και 

κατανοητή από οποιαδήποτε εφαρμογή. Με τη δημιουργία προτύπων 

εξασφαλίζεται κοινό λεξιλόγιο και κοινή ορολογία, επιτρέποντας με τον τρόπο 

αυτό στα ΠΣ να επεξεργάζονται και να συνδυάζουν πληροφορίες από άλλα ΠΣ.      

o H Τεχνική διαλειτουργικότητα (Technical Interoperability) έχει σχέση με την 

αξιοποίηση και μεταφορά της πληροφορίας σε «real time», με τη βοήθεια 

κατάλληλων δικτυακών (Network) και φυσικών (Physical) διασυνδέσεων.  

o H Οργανωσιακή διαλειτουργικότητα (Organisational Interoperability) έχει 

σχέση με τη διαμόρφωση διαδικασιών, τον καθορισμό κοινών στόχων και τη 

δημιουργία διαύλων συνεργασίας ανάμεσα στα διάφορα τμήματα της δημόσιας 

διοίκησης, τα οποία χρειάζονται την ανταλλαγή πληροφοριών.   

 

3.2 Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας 

 

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (European Interoperability 

Framework, EIF) θεσπίστηκε στα πλαίσια υποστήριξης της στρατηγικής της ΕΕ, με 

σκοπό την παροχή προς τον πολίτη φιλικών υπηρεσιών ΗΔ, εξασφαλίζοντας 

παράλληλα την διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών και των συστημάτων σε 
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ολόκληρη την Ευρώπη (EC, 2010). Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο διέπεται από τις εξής 

βασικές αρχές : 

o Ιδιωτικότητα (Privacy) και Ασφάλεια (Security). Σύμφωνα με την αρχή αυτή 

μεταξύ όλων των οντοτήτων που αλληλεπιδρούν με την Δημόσια Διοίκηση θα 

πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη και πλήρης συμμόρφωση με τους κανονισμούς 

και τις σχετικές οδηγίες.  

o Αναλογικότητα (Proportionality) και Επικουρικότητα (Subsidiarity) που 

σημαίνει ότι το επίκεντρο όλων των αποφάσεων οι οποίες λαμβάνονται θα 

πρέπει να είναι το συμφέρον του πολίτη. Οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να 

λαμβάνονται μόνο αν είναι αποτελεσματικότερες από τις ισχύουσες σε τοπικό, 

εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Ακόμη, θα πρέπει να παρέχουν στα κράτη μέλη 

τη μεγαλύτερη δυνατή ελευθερία. 

o Διαφάνεια (Transparency). Οι επιχειρήσεις και οι πολίτες θα πρέπει να έχουν 

την δυνατότητα παρακολούθησης όλων των διεργασιών της δημόσιας 

διοίκησης, καθώς επίσης και πλήρη εικόνα του σκεπτικού των αποφάσεων, 

ώστε να μπορούν να καταθέτουν σχόλια, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

o Προσβασιμότητα (Accessibility)  και Ένταξη (Inclusion). Βάση της αρχής 

αυτής οι Ηλεκτρονικές υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται, θα πρέπει να είναι 

προσπελάσιμες και προσβάσιμες από όλες τις κοινωνικές ομάδες και να μην 

υπάρχουν άτομα με ειδικές ανάγκες ή μειονότητες που να αποκλείονται. 

o Πολυγλωσσία (Multilingualism). Όπως δηλώνει και το όνομα της αρχής αυτής, 

οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται σε περισσότερες από μία 

γλώσσες, γεγονός που δεν θα πρέπει να μειώνει το επίπεδο των παρεχόμενων 

υπηρεσιών.  

o Επικέντρωση στον χρήστη (User Centric). Η αρχή αυτή αφορά τις 

παρεχόμενες ηλεκτρικές υπηρεσίες, οι οποίες προορίζονται για την 

εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των πολιτών και ανάλογα με τις ανάγκες 

τους θα καθορίζονται οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στους πολίτες, αλλά και 

ο τρόπος παροχής τους.  

o Επαναχρησιμοποίηση (Reusability). Σύμφωνα με την αρχή αυτή θα πρέπει οι 

δημόσιοι φορείς να ανταλλάσουν προδιαγραφές και λύσεις, ώστε οι 

επιτυχημένες υπηρεσίες να αξιοποιούνται στο έπακρο και να εφαρμόζονται οι 

καλύτερες πρακτικές. 
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o Διατήρηση Πληροφορίας (Preservation of Information). Όλες οι εγγραφές και 

οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, θα 

πρέπει να διατηρούνται με τρόπο ώστε να είναι εξασφαλισμένη η ακεραιότητα, 

η αξιοπιστία και η αναγνωσιμότητα τους.  

o Διοικητική Απλοποίηση (Administrative simplification). Αναφέρεται στην 

συνεργασία μεταξύ των δημοσίων φορέων προς δημιουργία κοινά 

αξιοποιήσιμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, με σύγχρονη μείωση και διαμοιρασμό 

του φόρτου διαχείρισης τους. 

o Αποδοτικότητα (Efficiency) και Αποτελεσματικότητα (Effectiveness). Βάσει 

της αρχής αυτής, η Δημόσια Διοίκηση θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι 

υπηρεσίες τις οποίες παρέχει εξυπηρετούν τις επιχειρήσεις και τους πολίτες με 

το πλέον αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.  

o Ανοιχτότητα (Openness). Σημαίνει ότι όλες οι οντότητες οι οποίες εμπλέκονται 

θα πρέπει να ανταλλάσουν και να μοιραστούν γνώσεις και πληροφορίες, να 

είναι δηλαδή «ανοιχτοί», με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών.  

o Προσαρμοστικότητα (Adaptability) και Τεχνολογική ουδετερότητα 

(Technological Neutrality). Η υλοποίηση, ο σχεδιασμός και η παροχή των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καλό θα είναι να επικεντρώνονται στις λειτουργικές 

ανάγκες που υπάρχουν πραγματικά και όχι στην αξιοποίηση και την επιβολή 

συγκεκριμένων τεχνολογιών.  
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Κεφάλαιο 4 -  Απαιτήσεις Ασφάλειας και Ιδιωτικότητας των 

Δεδομένων   

 

4.1 Εισαγωγικά 

 

Οι απαιτήσεις ασφάλειας και ιδιωτικότητας των δεδομένων, οι οποίες 

αξιοποιούνται σε πληροφοριακά συστήματα και οι οποίες προκύπτουν από την 

ανάγκη προστασίας τους, περιλαμβάνουν τα εξής (ISO/IEC 27001, 2013; Γκριτζάκης, 

2004): 

 Εμπιστευτικότητα (Confidentiality): που αφορά την προστασία από την 

διάδοση και μεταφορά των δεδομένων σε οντότητες που δεν είναι 

εξουσιοδοτημένες.  

 Ακεραιότητα (Integrity): που αφορά την προστασία από εισαγωγή, 

τροποποίηση ή διαγραφή δεδομένων, η οποία δεν είναι εξουσιοδοτημένη.  

 Διαθεσιμότητα (Availability): που αφορά την προστασία των δεδομένων από 

τη μη-διάθεση τους. 

 Αυθεντικότητα (Authenticity): που αφορά στην εξασφάλιση της ταυτότητας 

όλων των εμπλεκομένων οντοτήτων.  

 Μη Αποποίηση (Non Repudiation): που αφορά την προστασία από το να 

αρνηθεί μια οντότητα να πραγματοποιήσει συγκεκριμένη δραστηριότητα.  

 

Η ιδιωτικότητα από μια γενική έννοια μετατρέπεται σε τεχνική απαίτηση με τον 

καθορισμό των επιμέρους απαιτήσεων ιδιωτικότητας, που είναι οι εξής (Cannon, 

2004; Καλλονιάτης, 2011): 

 Αυθεντικοποίηση (Authentication): αφορά την διαδικασία με την οποία 

επιβεβαιώνεται η ταυτότητα μιας οντότητας. Εντάσσεται κυρίως στις 

απαιτήσεις ασφάλειας, παρά ιδιωτικότητας ενός pc, όμως έχει σημαντική 

συνεισφορά και στις απαιτήσεις ιδιωτικότητας.  

 Εξουσιοδότηση (Authorization): Αφορά την διαδικασία δια της οποίας μια 

οντότητα αποκτά πρόσβαση – δικαιώματα σε μια ή σε κάποιες συγκεκριμένες 

υπηρεσίες ενός ΠΣ. 

 Αναγνώριση (Identification): Αφορά την διαδικασία δια της οποίας γίνεται 

έλεγχος αν η υπηρεσία ή τα δεδομένα τα οποία ζητούνται χρειάζονται 

αυθεντικοποίηση και κατόπιν εξουσιοδότηση ή όχι. 
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 Προστασία δεδομένων (Data Protection): Αφορά την διαδικασία διά της 

οποίας εξασφαλίζονται οι κάτωθι αρχές σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 

1995/46/ΕΚ:  

o Αρχή της δικαιοσύνης και της νομιμότητας. 

o Αρχή του ορισμού του σκοπού της συλλογής και της επεξεργασίας 

των δεδομένων για το σκοπό που συλλέχτηκαν.  

o Αρχή της ανάγκης συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων. 

o Παροχή ενημέρωσης, πληροφόρησης και πρόσβασης στους 

κατέχοντες τα δεδομένα. 

o Επικύρωση και εποπτεία. 

o Αρχή της ακεραιότητας και της ασφάλειας.  

 Ανωνυμία (Anonymity): Αφορά την διαδικασία δια της οποίας εξασφαλίζεται 

ότι δίνεται μία οντότητα να χρησιμοποιήσει μια υπηρεσία ή να έρθει σε 

επαφή με μία άλλη, χωρίς όμως να αποκαλύψει την ταυτότητα της.  

 Ψευδωνυμία (Pseydonymity): Αφορά την διαδικασία δια της οποίας 

προστατεύεται η αναγνώριση μιας οντότητας από τρίτες μη 

εξουσιοδοτημένες. 

 Μη-συνδεσιμότητα (Unlikability): Αφορά την διαδικασία με την οποία 

προστατεύεται η Ιδιωτικότητα μιας οντότητας από πιθανούς επιτιθέμενους, 

μη δίνοντας την δυνατότητα σους δεύτερους να συνδυάσουν σχετικές 

πληροφορίες μεταξύ τους ή τμήματα αυτών, οδηγώντας με τον τρόπο αυτό 

στην αποκάληψη της ταυτότητας της. 

 Μη-παρατηρησιμότητα (Unobservability): Αφορά την διαδικασία με την οποία 

προστατεύεται η Ιδιωτικότητα μιας οντότητας από ενδεχόμενους 

επιτιθέμενους, απαγορεύοντας στους επιτιθέμενους να εντοπίσουν ή να 

παρατηρήσουν ίχνη της πρώτης.    
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4.2 Ορισμός της ιδιωτικότητας 

Το 1890 για πρώτη φορά επισημαίνεται η αξία της ιδιωτικότητας και συνδέεται 

με το δικαίωμα «να μείνει κανείς μόνος του» (the right to be left alone) (Brandeis and 

Warre, 1980). Το ίδιο έτος επισημαίνεται επίσης η αναγκαιότητα να ορισθεί 

συνταγματικά η έννοια. Αργότερα, το 1948, το Γενικό Συμβούλιο των Ηνωμένων 

Εθνών, αναφέρεται στο θέμα της ιδιωτικότητας, στην Παγκόσμια Δήλωση των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ το 1950 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων θεσμοθετεί το «δικαίωμα του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής των 

πολιτών». Ανάλογα με το πλαίσιο (Contex) και το είδος των πληροφοριών, η έννοια 

της ιδιωτικότητας χωρίζεται σε (Rosenberg, 1992; Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, 

Ε. , 2012): 

o Ιδιωτικότητα πληροφοριών (Informational Privacy), η οποία αναφέρεται στον 

έλεγχο της δυνατότητας και του τρόπου με τον οποίο τα προσωπικά δεδομένα 

ενός ατόμου μπορούν να συλλεχθούν, να αποθηκευτούν, να επεξεργαστούν ή 

επιλεκτικά να διαδοθούν.  

o Εδαφική Ιδιωτικότητα (Territorial Privacy), η οποία αναφέρεται στην 

προστασία της φυσικής περιοχής, η οποία περιβάλλει ένα άτομο, δηλαδή στο 

οικιακό, εργασιακό και άλλα περιβάλλοντα. 

o Σωματική Ιδιωτικότητα (Bodily privacy), η οποία αναφέρεται στην προστασία 

του ατόμου από αδικαιολόγητες παρεμβάσεις, όπως η υποχρεωτική υποβολή σε 

επέμβαση/εξέταση σε σωματικό έλεγχο, σε δοκιμή φαρμάκων ή πληροφορίες οι 

οποίες παραβιάζουν την ηθική του ατόμου. 

o Ιδιωτικότητα επικοινωνίας (Communication privacy), η οποία αναφέρεται 

στην προστασία της επικοινωνίας του ατόμου από παρακολούθηση μη 

εξουσιοδοτημένη. 

 

Εκτός από αυτήν την κατηγοριοποίηση, έχουν προταθεί και άλλες 

κατηγοριοποιήσεις της έννοιας της ιδιωτικότητας, ανάλογα με το πλαίσιο των 

πληροφοριών (Clarke, 1997; Massey & Antón, 2008; Barker, et al., 2009; Solove, 

2009). 

Η έννοια των δεδομένων (data) καθιερώθηκε σαν ξεχωριστός όρος, παράλληλα με 

την επεξεργασία των δεδομένων και κυρίως με την διάδοση και την ανάπτυξη της 

αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων. Αυτή η συσχέτιση ορίζει «το 

δεδομένο» σαν έναν όρο τεχνικό και σαν ένα μέρος συστήματος επεξεργασίας, 
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προσδιορίζοντας τα  «δεδομένα» ως στοιχεία μιας επεξεργασμένης πληροφορίας και 

ως στοιχεία της πληροφορίας η οποία έγινε αντικείμενο αυτοματοποιημένης 

επεξεργασίας. Όσον αφορά τον σκοπό, στην έννοια του δεδομένου ενσωματώνεται 

μια ουδετερότητα, ενώ στην έννοια της πληροφορίας προσδίδεται μια συσχέτιση με 

την χρησιμότητα της. Παρά τις εννοιολογικές διαφορές που εμφανίζονται, οι δύο όροι 

κατέληξαν να είναι συνώνυμοι (Μήτρου, 2006). 

Η συζήτηση για την Ιδιωτικότητα και για την προάσπιση της, στα περιβάλλοντα 

ΗΔ στρέφεται γύρω κυρίως από την Ιδιωτικότητα των πληροφοριών, αλλά και την 

Ιδιωτικότητα της επικοινωνίας, καθώς άμεσα δεν επηρεάζεται η σωματική και 

εδαφική ακεραιότητα (Auerbach, 2004). Η παροχή υπηρεσιών ΗΔ χαρακτηρίζεται ως 

επιτυχημένη όταν διασφαλίζεται η προάσπιση της ιδιωτικότητας των δεδομένων, 

αλλά και των πληροφοριών οι οποίες αξιοποιούνται για την ολοκλήρωση τους.  

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αναδεικνύεται σε σημαντικό 

παράγοντα για την λήψη αποφάσεων, για την άσκηση κρατικών καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων, αλλά και όλων των δραστηριοτήτων του δημόσιου τομέα (Μήτρου 

2002; 2006) Οι απειλές οι οποίες ανακύπτουν αφορούν είτε την χρήση του διαδικτύου 

σαν μέσω επικοινωνίας, είτε συγκεκριμένα ζητήματα όπως πχ η χρήση 

αναγνωριστικών χρηστών, η διασύνδεση πληροφοριών και δεδομένων (Ιγγλεζάκης, 

2007).               

   

 

4.3  Αρχές προστασίας της ιδιωτικότητας  

 

Αν και το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων δεν ταυτίζεται με το 

δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, όμως η αξία της δικανικής αναγνώρισης του εστιάζεται 

στην αξία της προστασίας της ιδιωτικότητας του ατόμου. Η αξία της ιδιωτικότητας 

στηρίζεται στην ικανότητα της να παρέχει προστασία στο πρόσωπο από κάθε 

παρέμβαση ή εισβολή στον ιδιωτικό του χώρου, αλλά και από κάθε είδος 

χειραγωγική, καταπιεστική, πατερναλιστική ή ελεγκτική συμπεριφορά, που στόχο 

έχει τον περιορισμό της ελευθερίας του ατόμου να αναπτύσσει ανεμπόδιστα την 

προσωπικότητα του και την αυτονομία του και να απολαμβάνει και να διαμορφώνει 

τις σχέσεις του με τους οικείους του, καθώς επίσης και εκείνες τις επιλογές μέσα από 

τις οποίες αυτοπροσδιορίζεται (Ακριβοπούλου, 2009).  
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Σε αυτό το πλαίσιο η προστασία του δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής εξασφαλίζει 

σαν μια αόρατη ασπίδα στο άτομο ότι η αξιοπρέπεια του, η ταυτότητα του και η 

δυνατότητα του να υιοθετεί διαφορετικές μορφές ζωής, προστατεύονται από κάθε 

χειραγωγική, κριτική ή εξευτελιστική συμπεριφορά.    

Οι Αρχές οι οποίες πρέπει να διέπουν την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων, όπως αυτές ορίστηκαν από τον ΟΟΣΑ στις Κατευθυντήριες Οδηγίες για 

την Προστασία της Ιδιωτικότητας και τη Διασυνοριακή Ροή των Προσωπικών 

Δεδομένων (OECD, 1980) και που πολύ ή λίγο αντανακλώνται στους σύγχρονους 

σχετικούς νόμους όλων των δημοκρατικών κρατών σε όλο τον κόσμο, είναι οι εξής 

(Αλεξανδροπούλου- Αιγυπτιάδου, Ε. , 2012):  

 Αρχή περιορισμού της συλλογής (Collection Limitation Principle): 

Σύμφωνα με αυτήν θα πρέπει να καθορίζονται όρια στη συλλογή ΠΔ και η 

συλλογή τους θα πρέπει να γίνεται με χρήση σύννομων και θεμιτών μέσων 

και αν είναι δυνατόν με την ενημέρωση ή την συναίνεση του χρήστη. 

 Αρχή ποιότητας των δεδομένων (Data Quality Principle): Σύμφωνα με την 

αρχή αυτή τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να έχουν σχέση με τον σκοπό 

που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, ενώ αν είναι δυνατόν θα πρέπει να είναι 

παράλληλα, πλήρη, ακριβή και ενημερωμένα. 

 Αρχή προσδιορισμού του σκοπού (Purpose Specification Principle): 

Σύμφωνα με αυτήν ο σκοπός που συλλέγονται προσωπικά δεδομένα θα 

πρέπει να προσδιορίζεται κατά την χρονική στιγμή της συλλογής τους το 

αργότερο, ενώ η χρήση τους να περιορίζεται στην εκπλήρωση αυτού του 

σκοπού. 

 Αρχή περιορισμού της χρήσης (Use Limitation Principle): Τα συλλεγόμενα 

προσωπικά δεδομένα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό, 

εκτός από τον προσδιορισμένο, ούτε να κοινοποιούνται σε τρίτες οντότητες, 

εκτός εάν υπάρχει η εξουσιοδότηση από το νόμο ή η συναίνεση του χρήστη. 

 Αρχή προστασίας της ασφάλειας (Security Safeguards Principle): Κατά την 

αρχή αυτή θα πρέπει να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα 

χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους μηχανισμούς απέναντι σε κινδύνους, 

όπως για παράδειγμα: την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τη χρήση, την 

καταστροφή, την τροποποίηση ή την κοινοποίηση σε τρίτους. 
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 Αρχή της διαφάνειας (Openness Principle): Θα πρέπει σύμφωνα με αυτή 

την αρχή, να υπάρχει διαφάνεια σχετικά με τις πρακτικές και τις πολιτικές 

που αφορούν την συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, 

αλλά και την ταυτότητα του φορέα ο οποίος τα συλλέγει και τα 

επεξεργάζεται.  

 Αρχή της ευθύνης (Accountability Principle): Σύμφωνα με αυτήν ο 

υπεύθυνος της επεξεργασίας δεδομένων που έχουν προσωπικό χαρακτήρα, θα 

πρέπει να είναι υπόλογος για την εφαρμογή των μέτρων των παραπάνω 

αρχών, οι οποίες θα πρέπει να διέπουν την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων.  

 Αρχή της συμμετοχής του ατόμου (Individual Participation Principle): 

Κατά την οποία στο κάθε άτομο δίνεται το δικαίωμα:  

o Να παίρνει είτε κατευθείαν από τον υπεύθυνο της εργασίας, είτε με 

άλλον τρόπο μια επιβεβαίωση σχετικά με το αν ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας έχει στη διάθεση του δεδομένα δικά του.  

o Να του ανακοινώνονται δεδομένα τα οποία σχετίζονται με τον ίδιο. 

Αυτό θα πρέπει να γίνεται μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, σε 

μορφή εύκολα κατανοητή και εφόσον αυτό απαιτεί κάποιο κόστος, 

να είναι προσιτό. 

o Σε περίπτωση που η αίτηση του για τις δύο παραπάνω παραγράφους 

απορρίπτεται να του εξηγούνται οι λόγοι και να του δίνεται η 

δυνατότητα περαιτέρω διεκδίκησης και αμφισβήτησης της 

απόρριψης. 

o Να έχει την δυνατότητα να αμφισβητεί δεδομένα που έχουν σχέση 

με το άτομο του και να μπορεί να προχωρεί σε διόρθωση, 

ολοκλήρωση ή και εξάλειψη αυτών των δεδομένων.               

 

Στις προαναφερθείσες βασικές αρχές που αφορούν την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων, στηρίχτηκε και η ανάπτυξη της πρώτης Ευρωπαϊκής Οδηγίας 95/46/ΕΚ, 

που αναλύεται στη συνέχεια (Αλεξανδροπούλου- Αιγυπτιάδου, Ε. , 2012).  
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4.4 Νομικό Πλαίσιο προστασία Προσωπικών Δεδομένων   

 

Το νομικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων αναφέρεται τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο 

και σε Ελληνικό επίπεδο. 

Το νομικό αυτό πλαίσιο αναλύεται στα παρακάτω κεφάλαια. 

 

 

 

4.4.1 Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία  

 

Συνοπτικά η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σχετικά με την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων, δίνεται στον Πίνακας 3, όπου καταγράφονται όλες οι εκδοθείσες οδηγίες, 

καθώς επίσης και ο σκοπός έκδοσης τους. Τα πρώτα σχετικά άρθρα της ΕΕ, 

αναφέρονται στην Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Άρθρο 6) (EUR-Lex, 2015), 

στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Άρθρο 8) και στο 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Άρθρο 8) (Council 

of Europe, 2015). 

Η Οδηγία 2006/24/ΕΚ που αφορά «τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή 

υποβάλλονται σε επεξεργασία», ακυρώθηκε από το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, συμπεριλαμβάνεται όμως στον πίνακα καθώς αποτελεί μία από τις 

εκδοθείσες Οδηγίες.  

 

Πίνακας 3: Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών δεδομένων 

Οδηγίες Αντικείμενο έκδοσης 

Οδηγία 95/46/ΕΚ Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία 

των δεδομένων αυτών. 

Οδηγία 2002/58/ΕΚ Για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την 

προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. Βλ. κατωτέρω τροποποίηση της, δια της Οδηγίας 

2009/136/ΕΚ. 

Οδηγία 2006/24/ΕΚ Για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε 

http://eur-lex.europa.eu/el/treaties/index.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?MA=3&CM=7&CL=ENG
http://eur-lex.europa.eu/el/treaties/index.htm
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/ODHGIA2006-24-EK.PDF
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%8A%CE%91%2095-46.RTF
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/ODHGIA%202002_58_EK%20_3.PDF
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/ODHGIA2006-24-EK.PDF
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επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθεσίμων στο κοινό 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων 

επικοινωνιών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ.  

Οδηγία 2009/136/ΕΚ Για τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία 

και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά με την 

επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία 

της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία μεταξύ των 

εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για 

την προστασία των καταναλωτών. 

(Πηγή: ΑΠΔΠΧ, 2016) 

 

 

 

4.4.1.1  Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/46/ΕΚ 

 

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/46/ΕΚ σκοπεύει στην προστασία των ατομικών 

δικαιωμάτων και ελευθεριών απέναντι στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, αλλά και στην ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων. Καθορίζει 

τις περιπτώσεις που επιτρέπεται η επεξεργασία επί τη βάσει ότι η επεξεργασία 

επιτρέπεται μόνο όταν σταθμίζονται τα δικαιώματα και τα δημόσια ή τα ιδιωτικά 

συμφέροντα. Συγκεκριμένα η επεξεργασία επιτρέπεται μόνο όταν (EUR 95/46/EC, 

1995; Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. , 2012): 

 Γίνεται ύστερα από την συγκατάθεση (Consent) του υποκειμένου των 

δεδομένων (Data Subject). 

 Περιλαμβάνεται στα πλαίσια της πραγματοποίησης μιας πραγματικής σχέσης 

που το υποκείμενο των δεδομένων αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος. 

 Είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από τον νόμο. 

 Στοχεύει στη διαφύλαξη των συμφερόντων του προσώπου που αναφέρονται 

τα δεδομένα.  

 Χρειάζεται για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος του ατόμου που 

είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία, με την προϋπόθεση ότι δεν προέχει το 

συμφέρον του κατόχου των δεδομένων.  

 

http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/ODHGIA%202009_136.PDF


Η ασφάλεια των δεδομένων στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Νομικές πτυχές  -  Χρήστος Ράπτης 

 

Χρήστος Ράπτης - Οκτώβριος 2016 54 

Οι διατάξεις της συγκεκριμένης Οδηγίας 95/46/ΕΚ ξεκινούν από την απαγόρευση 

της επεξεργασίας τους. Οι εξαιρέσεις περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις 

(Αλεξανδροπούλου- Αιγυπτιάδου, Ε., 2007): 

 Να υπάρχει ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων για την 

επεξεργασία τους.  

 Η επεξεργασία να χρειάζεται οπωσδήποτε για να εκπληρωθούν οι 

υποχρεώσεις, αλλά και τα ειδικά δικαιώματα του υπεύθυνου της 

επεξεργασίας, στον τομέα που αφορά το εργατικό δίκαιο και στο βαθμό που 

το επιτρέπει η νομοθεσία του έθνους που προβλέπει επαρκείς εγγυήσεις. 

 Η επεξεργασία να είναι επιβεβλημένη για να εξασφαλίζονται συμφέροντα του 

υποκειμένου των δεδομένων ή κάποιου άλλου προσώπου, αν ο ίδιος ο 

ενδιαφερόμενος βρίσκεται σε φυσική ή νομική αδυναμία να συγκατατεθεί.  

 Η επεξεργασία να πραγματοποιείται από κάποιο σωματείο, ίδρυμα ή από άλλο 

φορέα κερδοσκοπικό που επιδιώκει φιλοσοφικούς, πολιτικούς, 

συνδικαλιστικούς ή θρησκευτικούς σκοπούς. 

 Η επεξεργασία να χρειάζεται για ιατρική πρόληψη ή για διάγνωση ή για 

παροχή ιατροφαρμακευτικής αγωγής ή για διαχείριση ιατροφαρμακευτικών 

υπηρεσιών. 

 Η επεξεργασία να αφορά δεδομένα που προδήλως δημοσιοποιούνται από το 

πρόσωπο που αναφέρονται ή είναι απαραίτητα για την άσκηση, αναγνώριση ή 

υπεράσπιση ενώπιον δικαστηρίου. 

 

Η επεξεργασία δεδομένων τα οποία έχουν σχέση με ποινικές καταδίκες, με 

παραβάσεις ή με μέτρα ασφαλείας, επιτρέπεται μόνο όταν υπάρχει έλεγχος της 

Εθνικής Δημόσιας Αρχής. Η Οδηγία διέπεται από την αντίληψη ότι η επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να περιορίζεται όσο το δυνατόν 

περισσότερο. Με αυτόν τον περιορισμό σχετίζονται η «Αρχή του σκοπού» και η 

«Αρχή της αναλογικότητας» (Αλεξανδροπούλου- Αιγυπτιάδου, Ε., 2007).  

Η Οδηγία περιέχει επίσης ένα σύνολο ποιοτικών προδιαγραφών οι οποίες πρέπει 

να πληρούνται κατά την επεξεργασία των δεδομένων και οι οποίες είναι οι εξής (EUR 

95/46/EC, 1995): 

 Επιταγή για θεμιτή και σύννομη επεξεργασία. 
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 Τήρηση της Αρχής του σκοπού, δηλαδή καθορισμός σαφούς και νόμιμου 

σκοπού για την συλλογή των δεδομένων.  

 Τήρηση της Αρχής της αναλογικότητας, δηλαδή εξασφάλιση της 

καταλληλότητας και της συνάφειας προς το θέμα για το οποίο συλλέγονται τα 

δεδομένα.   

 Απαίτηση για ακρίβεια των δεδομένων και στην περίπτωση που χρειάζεται 

ενημέρωση, εξασφάλιση όλων των εύλογων μέτρων, ώστε τα δεδομένα τα 

οποία είναι ελλιπή ή ανακριβή να διορθώνονται ή να διαγράφονται.  

 Απαίτηση για διατήρηση των δεδομένων με μορφή που να επιτρέπει τον 

προσδιορισμό της ταυτότητας των ατόμων στα οποία αναφέρονται, μόνο για 

το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για την επίτευξη του σκοπού που 

συλλέχτηκαν.   

 

4.4.1.2  Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/58/ΕΚ 

 

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/58/ΕΚ σκοπεύει στη διασφάλιση ισοδύναμης 

προστασίας των ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, κυρίως το δικαίωμα 

στην ιδιωτική ζωή σε συνάρτηση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στον 

τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ακόμη, διασφαλίζει την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών στα κράτη μέλη της κοινότητας. 

Οι κυριότερες έννοιες των ρυθμίσεων της Οδηγίας είναι:  

 Χρήστης: Ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί υπηρεσία 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι διαθέσιμη στο κοινό για 

επαγγελματικούς ή προσωπικούς σκοπούς, δεν είναι απαραίτητο να είναι 

συνδρομητής της υπηρεσίας. 

 Δεδομένα κίνησης: Είναι τα δεδομένα που επεξεργάζονται για τους σκοπούς 

της διαβίβασης ή της χρέωσης μιας επικοινωνίας σε ένα δίκτυο ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. Σκοπός των δεδομένων αυτών είναι η χρήση τους για τη 

διαβίβαση μιας επικοινωνίας σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  

 Δεδομένα θέσης: είναι τα δεδομένα τα οποία επεξεργάζονται σε δίκτυο 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τα οποία υποδεικνύουν τη γεωγραφική θέση 

του χρήστη.  
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 Επικοινωνία: Ορίζεται κάθε πληροφορία η οποία διαβιβάζεται ή 

ανταλάσσεται ανάμεσα σε πεπερασμένο αριθμό μερών με τη βοήθεια μιας 

υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών, διαθέσιμης στο κοινό. 

 

Στην Οδηγία προβλέπεται ακόμη για τα Κράτη Μέλη η καταχώριση μέσω εθνικής 

νομοθεσίας, του απορρήτου των επικοινωνιών, οι οποίες διενεργούνται από τα 

δημόσια δίκτυα επικοινωνιών και από τις διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αλλά και των συναφών δεδομένων κίνησης. Στα πλαίσια 

του απορρήτου των επικοινωνιών η ακρόαση, η αποθήκευση, η υποκλοπή ή 

οποιοδήποτε άλλο είδος επιτήρησης ή παρακολούθησης των επικοινωνιών, 

απαγορεύεται. Δεν απαγορεύεται η τεχνική αποθήκευση που χρειάζεται για την 

διαβίβαση επικοινωνίας, με την επιφύλαξη πάντα της αρχής του απορρήτου 

Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. (2007).  

Ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο διευθετεί η Οδηγία είναι η χρησιμοποίηση 

λογισμικού ακρόασης – παρακολούθησης και κρυφών ανταγωνιστικών στοιχείων, τα 

οποία δύνανται να αντικατασταθούν στο τερματικό του χρήστη, χωρίς ο ίδιος να το 

γνωρίζει. Σκοπός αυτής της πράξης είναι η πρόσβαση σε πληροφορίες, η αποθήκευση 

αθέατων πληροφοριών ή η ανίχνευση των δραστηριοτήτων του χρήστη. Αυτή η 

παρακολούθηση συνιστά παραβίαση της ιδιωτικής ζωής του χρήστη και η 

χρησιμοποίηση των πληροφοριών μόνο για θεμιτούς σκοπούς είναι νόμιμη και αφού 

προηγουμένως έχει γίνει αντίστοιχη ενημέρωση. 

 

 

4.4.1.3  Η Οδηγία 2013/40 για τις επιθέσεις στα ΠΣ 

 

Η οδηγία 2013/40/ΕΕ αφορά " τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου".  

Στόχος της τρέχουσας Οδηγίας είναι να προσεγγίσει το ποινικό δίκαιο των 

κρατών μελλών στον τομέα που αφορά τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών, 

ορίζοντας κανόνες οι οποίοι να αφορούν τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων, τις 

σχετικές κυρώσεις και την βελτίωση της συνεργασίας ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές. 

Σύμφωνα με την οδηγία τα Πληροφοριακά Συστήματα αποτελούν βασικό 

στοιχείο για την οικονομική, κοινωνική και πολιτική αλληλεπίδραση στην Ένωση. 
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Οι επιθέσεις κατά των ΠΣ και κυρίως οι επιθέσεις που έχουν σχέση με το 

οργανωμένο έγκλημα, αποτελούν μια αυξανόμενη απειλή, τόσο στην Ε.Ε. όσο και 

παγκόσμια, εντείνοντας τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο επιθέσεων τρομοκρατικών ή 

επιθέσεων με κίνητρα τρομοκρατικά, κατά των πληροφορικών συστημάτων, γεγονός 

που αποτελεί μέρος των υποδομών ζωτικής σημασίας της Ε.Ε. και των κρατών μελών 

της.  

Υπάρχουν κάποιες υποδομές ζωτικής σημασίας στην Ε.Ε. των οποίων η διακοπή 

ή η καταστροφή θα μπορούσε να έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο διασυνοριακό. Έχει 

γίνει φανερό ότι η λήψη μέτρων κατά των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο θα πρέπει να 

ενισχυθεί, όπως επίσης θα πρέπει να καθιερωθούν και αυστηρές ποινικές κυρώσεις 

ανάλογες της σοβαρότητας των επιθέσεων αυτών. 

Υπάρχουν στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν τάσεις να διαπράττονται όλο και πιο 

επικίνδυνες μεγάλης κλίμακας επιθέσεις, κατά Σ.Π. τα οποία μπορεί να είναι ζωτικής 

σημασίας για τα κράτη μέλη ή για συγκεκριμένες δραστηριότητες του ιδιωτικού ή του 

δημόσιου τομέα, η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με λήψη μέτρων και 

επιβολή αυστηρών κυρώσεων.  

Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο μπορούν να προξενήσουν και οικονομικές ζημιές, 

λόγω διακοπής της λειτουργίας των πληροφορικών συστημάτων και των 

επικοινωνιών, αλλά και μέσω της αλλοίωσης ή και της απώλειας εμπιστευτικών 

εμπορικών πληροφοριών ή άλλων δεδομένων. 

 

Στο Άρθρο 1 περιγράφεται το αντικείμενο της Οδηγίας, το οποίο θεσπίζει 

ελάχιστους κανόνες που αφορούν τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων, αλλά και 

των κυρώσεων, σε ότι έχει σχέση με τον τομέα των επιθέσεων, κατά των 

πληροφορικών συστημάτων. Η Οδηγία σκοπεύει επίσης να βοηθήσει στην πρόληψη 

των αδικημάτων και να βελτιώσει την συνεργασία ανάμεσα στις δικαστικές και άλλες 

αρμόδιες αρχές.   

Η Οδηγία μεταφέρθηκε πρόσφατα στο Ελληνικό Δίκαιο με τον ν.4411/2016  
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4.4.1.4  Ο Νέος Κανονισμός Ε.Ε. 2016/679 για την προστασία των Π.Δ. 

 

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις όπως οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, η 

ανάπτυξη του διαδικτύου, το υπολογιστικό νέφος, το διαδίκτυο των πραγμάτων, οι 

έξυπνες κάρτες, οι οποίες έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια, καθώς επίσης και τα νέα 

δεδομένα της παγκοσμιοποίησης, θέτουν ως απαραίτητη προϋπόθεση για την 

χρησιμοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, το κλίμα 

εμπιστοσύνης σχετικά με την ασφάλεια των συναλλαγών. Το γεγονός αυτό 

δημιούργησε αφενός μεν την ανάγκη μεταρρύθμισης του ισχύοντος νομοθετικού 

καθεστώτος και προσαρμογής του στην νέα ψηφιακή εποχή, αφετέρου δε την 

ενίσχυση της ομοιόμορφης προσαρμογής των κρατών μελλών της Ε.Ε., 

αντικαθιστώντας την ισχύουσα Οδηγία με έναν Κανονισμό. 

Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής ήταν τον Ιανουάριο του 2012 η 

δημοσιοποίηση μιας πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου (Γενικός Κανονισμός για την προστασία των δεδομένων), σχετικά με την 

προστασία των φυσικών προσώπων, ως προς την επεξεργασία δεδομένων που έχουν 

προσωπικό χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων. Η 

πρόταση αυτή κατέληξε στη διαμόρφωση του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία εκδόθηκε την 27
η
 Απριλίου του 2016 και 

θα αρχίσει να ισχύει από τις 25/5/2018. Ο νέος αυτός Κανονισμός θα αντικαταστήσει 

την Οδηγία 95/46/ΕΚ (Αλεξανδροπούλου- Αιγυπτιάδου, Ε. 2016). 

Συγκεκριμένα, ο Κανονισμός 2016/679 ορίζει κανόνες οι οποίοι αναφέρονται 

στην προστασία των φυσικών προσώπων σχετικά με την επεξεργασία των 

προσωπικών τους δεδομένων και κανόνες που καθορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία 

των προσωπικών δεδομένων. Ο Κανονισμός αυτός στηρίζεται στο Άρθρο 16 της 

Συνθήκης για την λειτουργία της Ε.Ε. (ΣΛΕΕ, πρώην άρθρο 286 της ΣΕΚ), κατά το 

οποίο «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που το αφορούν» (Αλεξανδροπούλου- Αιγυπτιάδου, Ε. 2016). 

Πρόκειται για ένα κείμενο 99 Άρθρων (σε σχέση με τα 34 που περιελάμβανε η 

Οδηγία 95/46/ΕΚ), αρκετά εκτενές και λεπτομερές. Ανάμεσα στα θετικά σημεία, 

σημαντική θέση κατέχει η εισαγωγή νέων δικαιωμάτων του υποκειμένου, όπως το 

δικαίωμα στην φορητότητα, στη λήθη, κ.ά. (Ιγγλεζάκη, 2006), η προσθήκη 

καινούργιων αρχών επεξεργασίας, όπως της λογοδοσίας και της διαφάνειας, το 

ενισχυμένο σύνολο υποχρεώσεων του ατόμου που είναι υπεύθυνο επεξεργασίας, 
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όπως η γνωστοποίηση τυχόν παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων στο υποκείμενο 

και στην αρχή ελέγχου, η εκτίμηση των επιπτώσεων σε περίπτωση που η επεξεργασία 

ενέχει κινδύνους, ως προς τα προσωπικά δεδομένα, η προστασία των δεδομένων από 

τον σχεδιασμό ακόμη της επεξεργασίας (privacy by design) (Μήτρου, 2010), ο 

θεσμός του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, οι ειδικές προστατευτικές ρυθμίσεις 

για προσωπικά δεδομένα που αφορούν παιδιά, η θέσπιση του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου προστασίας δεδομένων, η δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης του 

υποκειμένου, η αυστηροποίηση των κυρώσεων, ο μηχανισμός συνεκτικότητας, η 

ενθάρρυνση για θέσπιση μηχανισμών πιστοποίησης, κ.ά. 

Στα αρνητικά σημεία του κανονισμού, μπορεί να θεωρηθεί ότι εντάσσεται η 

μεγάλη του έκταση και ο μεγάλος αριθμός εξουσιοδοτήσεων προς την Επιτροπή, που 

αφορούν λεπτομερέστερες ρυθμίσεις διαφόρων θεμάτων.        

 

4.4.2 Η Ελληνική Νομοθεσία  

 

Η Ελλάδα είναι μία από τις πρώτες χώρες που προσάρτησαν την κοινοτική 

Οδηγία 95/46/ΕΚ στο εσωτερικό δίκαιο. Από το 1985 είχαν εκπονηθεί προσχέδια 

νόμου και είχαν κατατεθεί στο κοινοβούλιο προτάσεις και σχέδια νόμου των οποίων 

όμως η ψήφιση δεν ολοκληρώθηκε (Μήτρου, 2010).  

Το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την προστασία προσωπικών 

δεδομένων συνίσταται από το συνταγματικό δικαίωμα που αφορά την προστασία 

προσωπικών δεδομένων, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 9Α του Συντάγματος, τον 

Νόμο 2472/97 (ΦΕΚ Α’ 50/10-04-1997) περί της προστασίας του ατόμου από την 

επεξεργασία δεδομένων ιδιωτικού χαρακτήρα, με όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν 

κατά καιρούς, αλλά και τον Νόμο 3471/06 (ΦΕΚ Α’ 133/28-06-2006) ο οποίος πέρα 

από τις τροποποιήσεις που επέφερε στο Νόμο 2472/97, αναφέρεται και στην 

προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά και της ιδιωτικής ζωής σχετικά με τον 

τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Μήτρου, 2010).       

Συνοπτικά η Ελληνική Νομοθεσία σχετικά με την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων, δίνεται στον Πίνακας 4, όπου καταγράφονται όλοι οι Νόμοι που έχουν 

εκδοθεί, καθώς επίσης και το αντικείμενο έκδοσης τους (ΑΠΔΠΧ, 2016).  

 

 

Πίνακας 4: Ελληνική Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών δεδομένων 
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Νόμοι Αντικείμενο έκδοσης 

Νόμος 2472/1997 Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. 

Αντικείμενο του Νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έτσι ώστε να προστατεύονται 

τα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες των φυσικών προσώπων και 

κυρίως της ιδιωτικής ζωής (Άρθρο 1).  

Νόμος 3051/2002 Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες Αρχές, τροποποίηση και 

συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφής 

ρυθμίσεις.   

Νόμος 3471/2006 

 

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον 

τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν.2472/97  

Νόμος 3783/2009 

 

Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής 

τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις. 

Σκοπός του Νόμου είναι η ταυτοποίηση των χρηστών και κατόχων εξοπλισμού 

και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας προπληρωμένου χρόνου ή συνδρομητών με 

συμβόλαιο ή άλλης μορφής κινητής τηλεφωνίας, για την διακρίβωση ιδιαίτερα 

σοβαρών εγκλημάτων και για λόγους εθνικής ασφάλειας (Άρθρο 1).  

Νόμος 3917/2011 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 15 Μαρτίου, για την διατήρηση δεδομένων που 

επεξεργάζονται ή υποβάλλονται επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή 

διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων 

δικτύων επικοινωνιών και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ. 

Αφορά τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε 

επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών στο κοινό ή δημόσιων δικτύων στο κοινό, χρήση συστημάτων 

επιτήρησης με την λήψη ή κατοχή ήχου ή εικόνας σε δημόσιο χώρους και 

συναφείς διατάξεις (Άρθρο 1). 

Νομός 4070/2012 Αφορά τις ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταφορών, δημοσίων 

έργων και άλλες διατάξεις  

 (Πηγή: ΑΠΔΠΧ, 2016) 

 

 

 



Η ασφάλεια των δεδομένων στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Νομικές πτυχές  -  Χρήστος Ράπτης 

 

Χρήστος Ράπτης - Οκτώβριος 2016 61 

4.4.2.1 Το Νομικό Πλαίσιο περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία 

Προσωπικών Δεδομένων ( Ο Νόμος 2472/97). 

 

Οι ρυθμίσεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την προστασία δεδομένων, μεταφέρθηκαν 

με τον Νόμο 2472/97 στην Ελληνική νομοθεσία. Αντικείμενο αυτού του νόμου είναι 

η θέσπιση όλων των προϋποθέσεων που είναι απαραίτητες για την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σκοπό έχει την προστασία των δικαιωμάτων, 

αλλά και των θεμελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και κυρίως της 

ιδιωτικής τους ζωής. Ο νόμος θέτει τα όρια με οργανωτικούς, ουσιαστικούς, 

κυρωτικούς και διαδικαστικούς κανόνες, της συνταγματικά ανεκτής επεξεργασίας 

προσωπικών δεδομένων, ρυθμίζοντας την ροή των προσωπικών δεδομένων εντός των 

πλαισίων του κράτους της κοινωνίας και της οικονομίας και οργανώνοντας τις 

πληροφοριακές σχέσεις ανάμεσα στα πρόσωπα (Μήτρου, 2010). 

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ορίζεται ως η κάθε εργασία ή το σύνολο 

εργασιών το οποίο πραγματοποιείται από το δημόσιο ή από κάποιο νομικό πρόσωπο 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αλλά και από ένωση προσώπων ή από φυσικό 

πρόσωπο, χωρίς ή με τη βοήθεια μεθόδων αυτοματοποιημένων και εφαρμόζονται σε 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (Μήτρου, 2010). Οποιοσδήποτε καθορίζει τον 

τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων, αλλά και τον σκοπό επεξεργασίας τους, που 

μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπηρεσία, δημόσια αρχή ή οποιοσδήποτε 

άλλος οργανισμός, θεωρείται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.  

Οι περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα είναι όταν:  

 το υποκείμενο των δεδομένων έχει συνηγορήσει. 

 μπορεί να ενταχθεί εντός ενός πλαισίου που αφορά την εκπλήρωση μιας 

συμβατικής σχέσης, όπου το υποκείμενο των δεδομένων αποτελεί το 

συμβαλλόμενο μέρος. 

 αποβλέπει στη διαφύλαξη ζωτικών συμφερόντων του προσώπου που 

αναφέρονται τα δεδομένα. 

 Χρειάζεται για την εκπλήρωση έργου δημοσίου συμφέροντος.  

 Κρίνεται αναγκαία για να ικανοποιηθεί το έννομο συμφέρον του προσώπου 

που είναι υπεύθυνος επεξεργασίας, με την προϋπόθεση ότι δεν προέχει το 

συμφέρον του ατόμου στο οποίο ανήκουν τα δεδομένα. 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/97, στην περίπτωση επεξεργασίας 

προσωπικών δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι υποχρεωμένος να 

γνωστοποιήσει με σχετικό έγγραφο προς την Αρχή Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων, τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή την επεξεργασία του. Ακόμη, δεν 

επιτρέπει την επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, απαγόρευση που 

αίρεται αποκλειστικά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, που είναι (Αλεξανδροπούλου- 

Αιγυπτιάδου, Ε., 2007):  

 Το υποκείμενο των δεδομένων γραπτώς να έχει συγκατατεθεί για την 

επεξεργασία τους.  

 Η επεξεργασία να αφορά επιστημονικούς και ερευνητικούς σκοπούς και με 

την προϋπόθεση ότι τηρείται η ανωνυμία και έχουν ληφθεί όλα τα 

απαραίτητα μέτρα που εξασφαλίζουν την προστασία των δικαιωμάτων των 

κατόχων των δεδομένων.  

 Ο σκοπός της επεξεργασίας να αφορά ζωτικά συμφέροντα του υποκειμένου 

των δεδομένων ή αν ο ενδιαφερόμενος τελεί σε αδυναμία και δώσει την 

συγκατάθεση του, να αφορά τα συμφέροντα άλλου προσώπου. 

 Η επεξεργασία να περιλαμβάνει δεδομένα που προδήλως δημοσιοποιούνται 

από το πρόσωπο που αναφέρονται ή υπάρχει ανάγκη για την εξασφάλιση 

της αναγνώρισης άσκησης ή υπεράσπισης δικαιώματος ενώπιον 

δικαστηρίου. 

 Η επεξεργασία να είναι αναγκαία για ιατρική πρόληψη ή παροχή 

ιατροφαρμακευτικής αγωγής ή διάγνωση ή διαχείριση ιατροφαρμακευτικών 

υπηρεσιών.  

 Η επεξεργασία να σχετίζεται με δεδομένα δημοσίων προσώπων, με την 

προϋπόθεση ότι αυτά ασκούν δημόσιο λειτούργημα ή διαχειρίζονται 

συμφέροντα τρίτων και να γίνεται μόνο στα πλαίσια της άσκησης του 

δημοσιογραφικού επαγγέλματος. 

 

Ακόμη, ο συγκεκριμένος νόμος ορίζει ότι θα πρέπει να ακολουθούνται οι «Αρχές 

της Ποιότητας των Δεδομένων», όπως αυτές αναφέρονται στην Οδηγία 95/46/ΕΚ, 

υιοθετώντας την «Αρχή της Διαφάνειας» κατά την διαδικασία της επεξεργασίας, 

εξασφαλίζοντας το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες οι οποίες αφορούν την 
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επεξεργασία, καθώς επίσης και δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία και 

καθορίζοντας το δικαίωμα του υποκειμένου για πλήρη ενημέρωση της επεξεργασίας 

των δεδομένων (Αλεξανδροπούλου- Αιγυπτιάδου, Ε., 2007). 

Ανάμεσα στα Κράτη Μέλη της ΕΕ επιτρέπεται η διαβίβαση δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. Στην περίπτωση που κάποιο κράτος δεν είναι μέλος της ΕΕ, 

για την διαβίβαση δεδομένων, είναι απαραίτητη σχετική άδεια από την Αρχή 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία χορηγείται λαμβάνοντας υπόψη:  

 Τη διάρκεια και τους σκοπούς της επεξεργασίας 

 Τη φύση των δεδομένων 

 Τους κώδικες δεοντολογίας και την αντίστοιχη δεοντολογία 

 Τα σχετικά μέτρα ασφαλείας  

 Το επίπεδο προστασίας και ασφάλειας των κρατών προέλευσης-διέλευσης και 

τελικού αποδέκτη των δεδομένων. 

 

Επίσης, επιτρέπεται η διασύνδεση αρχείων τα οποία περιέχουν προσωπικά δεδομένα 

και εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς, κατόπιν όμως κοινής δήλωσης των 

υπεύθυνων επεξεργασίας προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα. Τέλος, ειδική άδεια απαιτείται από την Αρχή,  όταν κάποιο από τα 

αρχεία περιέχει ευαίσθητα δεδομένα (Αλεξανδροπούλου- Αιγυπτιάδου, Ε., 2007).     

 

4.4.2.2 Ο Νόμος 3471/06 

 

Ο Νόμος 3471/2006 ο οποίος δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Α του ΦΕΚ με αριθμό 

133/28-6-2006, αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αποτελεί 

τροποποίηση του Νόμου 2472/1997 ο οποίος ενσωμάτωνε την Οδηγία 2002/58/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, είχε θεσπιστεί την 12 Ιουλίου 

του 2002 και αναφέρονταν στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και στην προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Στα Άρθρα 1 έως 17 του παρόντος Νόμου, προστατεύονται τα θεμελιώδη 

δικαιώματα των ατόμων και κυρίως της ιδιωτικής τους ζωής και θεσπίζονται οι 

προϋποθέσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και την 
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εξασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

(Αλεξανδροπούλου- Αιγυπτιάδου, 2016). 

Οι διατάξεις των προαναφερθέντων Άρθρων, εφαρμόζονται κατά την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διασφαλίζουν το απόρρητο των 

επικοινωνιών, μέσα στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες 

στο κοινό, σε δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στην περίπτωση κατά την 

οποία η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν αφορά διαθέσιμες 

στο κοινό υπηρεσίες, τότε εφαρμόζεται ο Νόμος 2472/1995 όπως ισχύει 

(Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου, Ε. 2016). 

 

 

4.4.2.3 Πράξεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της Α.Δ.Α.Ε. 

 

Όλο το πλαίσιο των Κανονιστικών Πράξεων που έχουν εκδοθεί, αναφέρονται 

στον Πίνακα 5.   

 

Πίνακας 5: Κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Κανονιστικές πράξεις  Αντικείμενο 

Π.Δ. 206/1998 Οργάνωση της Γραμματείας της Αρχής 

Αριθ. 209/2000 Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα 

Αριθ. 408/1998  Ενημέρωση υποκειμένων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα δια του τύπου 

Αριθ. 1/1999 Ενημέρωση υποκειμένου των δεδομένων κατ΄ άρθρο 11 Ν. 2472/1999 

Αριθ. 121/2001 Καθορισμός των παραβόλων (σε ευρώ) για τις χορηγούμενες από την 

Αρχή άδειες συλλογής και επεξεργασιας ευαίσθητων δεδομένων και 

διασύνδεσης αρχείων 

Αριθ. 122/2001 Ορισμός ύψους του χρηματικού ποσού για την άσκηση από το υποκείμενο 

των δεδομένων των δικαιωμάτων πρόσβασης και αντίρρησης 

Αριθ. 24/2004 Προϋποθέσεις τήρησης αρχείου από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.(πρώην 

υπ΄αριθμ. 109/31.3.1999) 

Αριθ. 25/2004 Κανόνες κατηγοριοποίησης της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (βλ. και άρθρο 40 Ν. 

3259/2004 για τα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, με 

ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις βάσει του άρθρου 70 Ν. 3746/2009 και 

http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/%CE%A0.%CE%94.%20206_1998.PDF
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%8C%CE%A3_%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%8A%CE%91%CE%A3_2011FINAL.PDF
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/%CE%91%CE%A0%20408_1998.DOC
http://www.dpa.gr/pls/portal/url/ITEM/E3BE5C59B4F60072E040A8C07D2451E5
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/121_2001.DOC
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/122_2001.DOC
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/%CE%91%CE%A0%2024-2004.DOC
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/%CE%91%CE%A0%2025-2004.DOC
http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,50910&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,50910&_dad=portal&_schema=PORTAL
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του άρθρου 4 Ν. 3816/2010)   

 26/2004 Όροι για την νόμιμη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 

σκοπούς της άμεσης εμπορίας ή διαφήμισης και της διαπίστωσης 

πιστοληπτικής ικανότητας ( πρώην υπ΄αριθμ. 050/20.1.2000 )(ΦΕΚ Β -

684/2004) 

 

ΦΕΚ Β` 

3433/31.12.2013 

Κοινή Πράξη της ΑΠΔΠΧ και της ΑΔΑΕ ως προς τις υποχρεώσεις των 

παρόχων για την προστασία και ασφάλεια των δεδομένων σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3917/2011 

(Πηγή: ΑΠΔΠΧ, 2016) 

 

4.4.2.4 Προεδρικό Διάταγμα 28/2015 

 

 

Το Προεδρικό Διάταγμα 28/2015 ΦΕΚ Α’ 34/23.03.2015 Κωδικοποίηση 

διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.  

Το Π.Δ. 28/2015 στο κεφ. Γ αποτελεί κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα 

προσωπικά δεδομένα. Όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων, στο άρθρο 

26 με τίτλο "Απόρρητο και ασφάλεια της επεξεργασίας" ορίζει ότι "Για το 

απόρρητο και την ασφάλεια επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του ν. 2472/1997, όπως 

ισχύει.". 

 

 

 

 

http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/%CE%91%CE%A0%2026-2004.DOC
http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=254,89,110,102,22,103,89,84
http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=254,89,110,102,22,103,89,84
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Κεφάλαιο 5 – Ασφάλεια και απειλές των Δεδομένων κατά την Χρήση 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

 

5.1 Η έννοια του απορρήτου 

 

Η έννοια της ιδιωτικότητας έχει άμεση σχέση με τον απόρρητο χαρακτήρα 

κάποιων ζητημάτων και με αυτήν την έννοια η ιδιωτικότητα μπορεί να προσβληθεί με 

την αποκάλυψη απόρρητων πληροφοριών. Η προσέγγιση της ιδιωτικότητας σαν 

καταφύγιο (Refugion) που είναι η κλασική και συνήθης, εμφανίζει στοιχεία ταύτισης 

– σύγχυσης με την έννοια της εμπιστευτικότητας (Confidentiality) του απορρήτου 

(Secrecy). Οι όροι αυτοί αν και πολλές φορές χρησιμοποιούνται ως ισοδύναμοι, στην 

πραγματικότητα δεν ταυτίζονται (Γεωργιάδης 2004).  

Η έννοια του απορρήτου αναφέρεται στη μη προσπελασιμότητα συγκεκριμένων 

πληροφοριών, οι οποίες εμπίπτουν στην επιρροή ενός ατόμου ή στην υποχρέωση 

οργανισμών ή προσώπων να διαφυλάσσουν πληροφορίες που τις εμπιστεύτηκε ένα 

άτομο, στα πλαίσια μιας γενικής σχέσης εμπιστοσύνης, όπως π.χ. το τραπεζικό ή το 

ιατρικό απόρρητο ή βρίσκονται υπό την κατοχή τους λόγω της θέσης και της 

αρμοδιότητας τους (υπηρεσιακό απόρρητο). Μάλιστα αν πρόκειται για πληροφορία η 

οποία εμπίπτει στην δημόσια σφαίρα, η προστασία από το απόρρητο δεν νοείται. Η 

πληροφορία για να χαρακτηριστεί απόρρητη/εμπιστευτική θα πρέπει να είναι μη 

προσβάσιμη από πρόσωπα, ομάδες, κ.ά. (Μήτρου, 2010). 

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται μια ολοκληρωμένη καταγραφή και παρουσίαση 

των κυριοτέρων παραμέτρων για την αποτίμηση της επικινδυνότητας, αναλύοντας τις 

δυνητικές απειλές που υπάρχουν στις συναλλαγές των επιχειρήσεων και των πολιτών 

σε περιβάλλον υπηρεσιών ΗΔ, αλλά και των αρνητικών επιπτώσεων οι οποίες 

μπορούν να προκληθούν στο χρήστη, αλλά και στον πάροχο της υπηρεσίας.       

 

5.2 Επιπτώσεις και απειλές σε υπηρεσίες Η.Δ. 

 

Ως απειλή ορίζεται «οποιαδήποτε πιθανή ενέργεια ή κάποιο γεγονός το οποίο 

μπορεί να προκαλέσει την απώλεια τουλάχιστον μιας ιδιότητας-χαρακτηριστικού 

ασφάλειας ενός πληροφορικού συστήματος» (Λαμπρινουδάκης, et al., 2010). Οι 
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απειλές οι οποίες σημειώνονται στα πληροφοριακά συστήματα δεν οφείλονται μόνο 

σε κακόβουλες ενέργειες οι οποίες προκαλούνται από εσωτερικά ή εξωτερικά 

γεγονότα, αλλά περιλαμβάνουν και λάθη σχεδιαστικά ή ακούσιες ενέργειες οι οποίες 

μπορούν να οδηγήσουν το πληροφοριακό σύστημα σε μη πραγματοποίηση των 

στόχων του. 

Ο υπολογισμός της επικινδυνότητας και η διαδικασία αναγνώρισης κινδύνου  

γίνεται με τη βοήθεια της ανάλυσης επικινδυνότητας (Risk Analysis). Ως εκτίμηση 

της επικινδυνότητας (Risk Assessment) λογίζεται «η διαδικασία κατά την οποία 

αξιολογείται η υπολογισμένη επικινδυνότητα, σε σχέση με κριτήρια που αξιολογούν τη 

σημαντικότητά της» (Tsohou, et al., 2010). Το σύνολο της ανάλυσης και της 

εκτίμησης επικινδυνότητας, αποτελούν τη συνολική αποτίμηση της επικινδυνότητας. 

Η αποτίμηση τώρα και η διαχείριση της επικινδυνότητας (Risk Assessment and 

Management) βασίζεται στην αρχή ότι απόλυτη ασφάλεια δεν υπάρχει, συνεπώς το 

καλύτερο που μπορεί να γίνει είναι να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στην έκταση 

των πιθανών κινδύνων και του κόστους εφαρμογής των κατάλληλων αντίμετρων 

(Countermeasures). Χρειάζονται λοιπόν μεθοδολογίες οι οποίες να μετρούν τους 

κινδύνους και να τους αντιστοιχούν σε μονάδες μέτρησης ανάλογα με την 

αποτελεσματικότητα των αντίμετρων, ώστε να μπορούν να συγκριθούν. Για το λόγο 

αυτό, η επικινδυνότητα του συστήματος θα πρέπει να υπολογιστεί σαν συνάρτηση 

των παρακάτω παραμέτρων:  

 Της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του συστήματος (Α) 

 Του βαθμού και της φύσης των ευπαθειών του (V) 

 Της πιθανότητας εμφάνισης απειλών και της φύσης τους (Τ) 

 Της έντασης και της φύσης των επιπτώσεων τις οποίες θα έχουν οι απειλές 

σε περίπτωση που θα πραγματοποιηθούν (Ι) 

 

Στην περίπτωση αυτή ο μαθηματικός τύπος ο οποίος δίνει την επικινδυνότητα του 

συστήματος, είναι:  

 

(RISK) = f(A,V,T,I) 
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5.3 Κατηγορίες απειλών 

 

Για την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής μεταξύ ενός πολίτη και μιας δημόσιας 

υπηρεσίας, συνήθως απαραίτητη είναι η φυσική παρουσία του πολίτη σε έναν 

εξουσιοδοτημένο δημόσιο υπάλληλο. Η ταυτοποίηση στην περίπτωση αυτή, γίνεται 

με την φυσική παρουσία του πολίτη, ενώ η αυθεντικοποίηση γίνεται προσκομίζοντας 

το κατάλληλο έγγραφο το οποίο διαφέρει ανάλογα με το είδος της δημόσιας 

υπηρεσίας και της συναλλαγής. Για την έκδοση π.χ. Αποδεικτικού Φορολογικής 

Ενημερότητας (Α.Φ.Ε.) χρειάζεται η φυσική παρουσία του πολίτη σε μια Εφορία, 

έτσι ώστε να ταυτοποιηθεί με την παρουσία του και με την κατάθεση δελτίου 

αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, να γίνει παράλληλα η αυθεντικοποίηση. 

Δηλαδή στην αρχή ο πολίτης ταυτοποιείται και κατόπιν αυθεντικοποιείται με την 

επίδειξη του κατάλληλου εγγράφου. Φαίνεται λοιπόν σχεδόν ανέφικτο μια οντότητα 

να πάρει την θέση μιας άλλης (Γεωργιάδης 2004). 

Στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ένας χρήστης με κακή πρόθεση 

(κακόβουλος) θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί ευπάθειες (Vulnerabilities) αφενός 

μεν του συστήματος, αφετέρου δε στις διαδικασίες εγγραφής, ταυτοποίησης και 

αυθεντικοποίησης, ανεξάρτητα με το πώς πραγματοποιούνται (ηλεκτρονικά ή όχι) 

(Ramaraj & Mukerji, 2012). Πιο συγκεκριμένα θα προσπαθήσει να πετύχει 

τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους στόχους: 

 Αντιποίηση Αρχής εξουσιοδοτημένου χρήστη ή υπηρεσίας 

 Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφορία ή στην παρεχόμενη 

υπηρεσία. 

 Παραβίαση της ιδιωτικότητας 

 Μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή πρόσβαση των προσωπικών δεδομένων 

 Άρνηση παροχής υπηρεσίας  

 

Αν κάποιος πολίτης για παράδειγμα θέλει να υποβάλει Δήλωση Φορολογίας 

Εισοδήματος ηλεκτρονικά, θα πρέπει να εξασφαλιστούν συνθήκες οι οποίες είναι 

ανάλογες με αυτές που ισχύουν στην διαδικασία υποβολής της δήλωσης σε κάποια 

ΔΥΟ, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η δυνατότητα οι οντότητες που εμπλέκονται να 

δράσουν κακόβουλα εκμεταλλευόμενες σημεία ευπάθειας.  
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5.4 Απειλές διακριτικών αυθεντικοποίησης  

 

Πολλοί κίνδυνοι στα πληροφοριακά συστήματα τα οποία διαχειρίζονται 

ευαίσθητες πληροφορίες οφείλονται στη μη σωστή διαχείριση των διακριτικών 

αυθεντικοποίησης από τους χρήστες, αλλά και από την υπηρεσία η οποία τα εκδίδει. 

Στις περιπτώσεις αυτές ο επιτιθέμενος/κακόβουλος χρήστης προσπαθεί να 

αυθεντικοποιηθεί ο ίδιος σαν νόμιμος χρήστης, ώστε να έχει πρόσβαση σε αρχεία του 

εξουσιοδοτημένου χρήστη. Η διαδικασία αυτή χαρακτηρίζεται ως «Αντιποίηση 

Αρχής» και επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση κάποιου διακριτικού αυθεντικοποίησης 

του έννομου χρήστη, εν αγνοία του ιδίου. Οι απειλές που σχετίζονται με τα 

διακριτικά αυθεντικοποίησης, χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες, ανάλογα με 

τον τύπο του διακριτικού:  

 Κάτι που ο νόμιμος χρήστης γνωρίζει, μπορεί ο επιτιθέμενος να το κλέψει, 

π.χ. κάποιο κωδικό πρόσβασης (BruteForce Attack). Στα συστήματα 

αυθεντικοποίησης που συνοδεύονται από συνθηματικά, οι πιο συνηθισμένοι 

τρόποι είναι (Ferguson and Schneier, 2003; Books LLC, 2010). 

o Επιθέσεις τυχαίων δοκιμών 

o Επιθέσεις εξαντλητικής αναζήτησης 

o Επιθέσεις αξιοποίησης λεξικών 

o Κοινωνική μηχανή (Social Engineering) 

 Κάτι που ο νόμιμος χρήστης κατέχει μπορεί να κλαπεί από τον επιτιθέμενο 

και να χρησιμοποιηθεί σε κάποια δοσοληψία, εν αγνοία του νόμιμου χρήστη.      

 

5.5 Απειλές στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στα πρωτόκολλα Αυθεντικοποίησης  

 

Οι πιο συνήθεις απειλές που εμφανίζονται στις παρεχόμενα ηλεκτρονικά 

υπηρεσίες και στα πρωτόκολλα αυθεντικοποίησης χωρίζονται στις ενεργές (Active) 

και στις παθητικές (Passive), ανάλογα αν η συμμετοχή του επιτηθέμενου είναι ενεργή 

ή παθητική και είναι οι εξής (Γκριτζάλης και συν., 2003; Schneier et al., 2006; 

Καμπουράκης και συν., 2006): 

 Υποκλοπή επικοινωνίας-δεδομένων (Eavesdropping) την οποία ο 

επιτιθέμενος επιτυγχάνει παρακολουθώντας το δίκτυο και καταγράφοντας 

τα μεταδιδόμενα με στόχο: 
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         (α) την υποκλοπή δεδομένων (Interception) π.χ. email, κωδικούς, δεδομένα 

συνομιλιών, κ.ά. 

        (β) την ανάλυση των δεδομένων (traffic analysis) αλλά και την αξιοποίηση 

τους σε μελλοντική επίθεση.    

 Επιθέσεις ενδιάμεσου (man-in-the-middle attacks) στην περίπτωση αυτή 

ο επιτιθέμενος τροποποιεί τα αποστελλόμενα σαν ενδιάμεσος και τα 

προωθεί χωρίς το γεγονός να γίνει αντιληπτό, σε τρίτους. Οι 

τροποποιήσεις αυτές μπορούν να γίνουν είτε σε πραγματικό χρόνο, είτε 

μελλοντικά. 

 Υποκλοπή συνόδου (Session hijacking) κατά την οποία ο επιτιθέμενος 

αξιοποιεί δεδομένα από προηγούμενη έγκαιρη επικοινωνία, έτσι ώστε να 

έχει πρόσβαση ενώ δεν έχει εξουσιοδότηση σε παρεχόμενες υπηρεσίες.  

 Επιθέσεις επανάληψης (replay attacks) ο επιτιθέμενος αξιοποιεί σε 

μεταγενέστερο χρόνο κάποια δεδομένα αυθεντικοποίησης τα οποία 

υπέκλεψε, για να επιτύχει πρόσβαση νόμιμου χρήστη.  

 Επιθέσεις πλαστοπροσωπίας (Impersonation attacks) σε αυτές ανήκουν 

οι περιπτώσεις που ο επιτιθέμενος πέτυχε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 

στα διακριτικά αυθεντικοποίησης του έννομου χρήστη.  

 Επιθέσεις πλημμύρας (flooding attacks) στην περίπτωση αυτή ο 

επιτιθέμενος προσπαθεί να δημιουργήσει υπολογιστικό φορτίο, με στόχο 

την αναίτια κατανάλωση των υπολογιστικών πόρων, έτσι ώστε να 

προκαλέσει άρνηση παροχής υπηρεσίας.  

 Επιθέσεις τροποποίησης δεδομένων (data modification attacks) κατά τις 

επιθέσεις αυτές περιλαμβάνεται η εισαγωγή κακόβουλου λογισμικού στα 

δεδομένα που μεταδίδονται, έτσι ώστε να μην πραγματοποιηθεί 

τροποποίηση των αποθηκευμένων δεδομένων του συστήματος. 

 Επιθέσεις απόκρυψης ταυτότητας (spoofing attacks) ο επιτιθέμενος 

αποκρύπτει την αληθινή του ταυτότητα και αξιοποιεί την ταυτότητα 

κάποιου άλλου εξουσιοδοτημένου χρήστη. 

Σημειωτέων ότι όλες αυτές οι επιθέσεις-απειλές που προαναφέρθηκαν 

προσαρμόζονται κατά την εφαρμογή τους ανάλογα με το τι θέλει να πετύχει ο 

επιτιθέμενος και την υπηρεσία στην οποία απευθύνεται. 
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5.6 Επιπτώσεις απειλών - κινδύνων.  

 

Οι απειλές που αναλύθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, εμφανίζουν 

διαφορετικές επιπτώσεις στους δημόσιους φορείς και στους χρήστες, οι οποίοι 

προσφέρουν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σε μία επίθεση. Στον 

Πίνακα 6 καταγράφονται όλες οι πιθανές επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να περικλείουν 

κινδύνους, σε σχέση με το επίπεδο εμπιστοσύνης στο οποίο εντάσσεται η υπηρεσία. 

Σημειωτέον στο πίνακα δεν καλύπτονται όλοι οι δυνατοί κίνδυνοι και οι επιπτώσεις 

τους, καθώς διαφοροποιούνται ανάλογα με την υπηρεσία, αλλά και τις πιθανές 

επιπρόσθετες οικονομικές, νομικές, κ.ά. που είναι δυνατόν να υποστεί ο φορέας.       

 

Πίνακας 6: Κίνδυνοι, τρόποι επίτευξης και πιθανές επιπτώσεις στις υπηρεσίες ΗΔ.  

Κίνδυνος Τρόπος επίτευξης Επίπτωση 

Επιθέσεις τροποποίησης 

δεδομένων 

Υποβολή λανθασμένων 

στοιχείων 

Επεξεργασία λανθασμένων 

στοιχείων 

Επίθεση με λογισμικό που έχει 

ιό   

Ακύρωση πρόσβασης στην 

Υπηρεσία  
Μη παροχή Υπηρεσίας 

Μη εξουσιοδοτημένη 

είσοδος στο λογισμικό σύστημα 

Μη εξουσιοδοτημένη 

πρόσβαση  
Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 

Επιθέσεις ενδιάμεσου 
Παραβίαση Ιδιωτικότητας 

υποβολή λανθασμένων στοιχείων 

Επεξεργασία λανθασμένων 

στοιχείων αντιποίηση Υπηρεσίας 

Επιθέσεις επανάληψης 
Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 

Υποβολή λανθασμένων στοιχείων 

Επεξεργασία λανθασμένων 

στοιχείων 

Υποκλοπή Επικοινωνίας-

Δεδομένων 

Παραβίαση Ιδιωτικότητας 

Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 

Δημοσίευση προσωπικών 

δεδομένων 

Επιθέσεις «πλημμύρας»  Άρνηση πρόσβασης στην Υπηρεσία  Μη παροχή Υπηρεσίας 

Υποκλοπή συνόδου  Μη εξουσιοδοτημένη Πρόσβαση 
Δημοσίευση προσωπικών 

δεδομένων 

Υποκλοπή διακριτικών 

αυθεντικοποίησης 

Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 

Παραβίαση Ιδιωτικότητας 

Υποβολή λανθασμένων στοιχείων 

Επεξεργασία λανθασμένων 

στοιχείων 

Υπερχειλίσεις προσωρινών 

χώρων 

Άρνηση πρόσβασης στην Υπηρεσία 

Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 

Μη παροχή Υπηρεσίας 

Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 

Επιθέσεις πλαστοπροσωπίας  Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 
Επεξεργασία λανθασμένων 

στοιχείων 
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5.7 Τρόποι αντιμετώπισης απειλών – κινδύνων  

 

Για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μια απειλή να μετατραπεί σε κίνδυνο, θα 

πρέπει τα μέτρα για την ασφάλεια του συστήματος τα οποία έχουν ληφθεί, να είναι 

ικανά να αντιμετωπίσουν ικανοποιητικά τις απαιτήσεις ασφάλειας που τέθηκαν 

(Security Requirements) και αν κριθεί απαραίτητο, να περιλαμβάνουν και τις 

ακόλουθες υπηρεσίες ασφάλειας (Security Services): 

 Αυθεντικοποίηση: που έχει σχέση με το επίπεδο εμπιστοσύνης, που ζητούν οι 

συναλλασσόμενοι ως προς την ταυτότητα των μερών που εμπλέκονται.  

 Εξουσιοδότηση: που έχει σχέση με τα δικαιώματα της κάθε οντότητας στα 

πλαίσια μιας συναλλαγής. 

 Ακεραιότητα: αφορά τα δεδομένα και συγκεκριμένα την απαίτηση για μη 

τροποποίηση του περιεχομένου των μηνυμάτων, κατά την ώρα της 

συναλλαγής.  

 Μη αποποίηση: αφορά την αποστολή και λήψη δεδομένων σχετικά με την 

παροχή στοιχείων. Βάσει αυτής της ασφαλιστικής δικλείδας μία οντότητα δε 

θα μπορεί αργότερα να αρνηθεί ότι συμμετείχε σε συγκεκριμένη ηλεκτρονική 

συναλλαγή.  

 Υπηρεσίες διασφάλισης της Εμπιστευτικότητας: αφορά την ανταλλαγή 

μηνυμάτων και γενικότερα την Ιδιωτικότητα των οντοτήτων που εμπλέκονται 

σε μια ηλεκτρονική συναλλαγή.  
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Κεφάλαιο 6 – Συμπεράσματα  

 

        6.1 Συμπεράσματα  

 

Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προκάλεσε και προσδοκάται να 

προκαλέσει ακόμα περισσότερες βελτιώσεις στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης. 

Άλλωστε σύμφωνα την Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση για 

το διάστημα 2014-2020 κύριος στόχος παραμένει η συνεχής βελτίωση του επιπέδου 

των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών αλλά και η ενδυνάμωση των δημοκρατικών 

διαδικασιών, καθώς η τόνωση του αισθήματος της συμμετοχικής δημοκρατίας 

βελτιώνει την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ενώ 

παράλληλα ενισχύει τη συνεργασία των αρχών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 

επίπεδο καθιστώντας το έργο τους αποτελεσματικότερο Υ.ΔΜ.ΗΔ. (2014).  

Στη σύγχρονη Κοινωνία της Πληροφορίας, η Πολιτεία καλείται μέσω της 

χρήσης των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών στη Δημόσια 

Διοίκηση, σε συνδυασμό με τις οργανωτικές αλλαγές και τις νέες δεξιότητες του 

διοικητικού προσωπικού να αντιμετωπίσει της ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις 

πολιτών και επιχειρήσεων – χρηστών των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης – 

για αποτελεσματικότητα, παραγωγικότητα και ποιότητα υπηρεσιών με χαμηλότερο 

οικονομικό κόστος. 

Δυστυχώς, όμως, από την ανάλυση που προηγήθηκε, διαπιστώσαμε πως από 

νομικής πλευράς ανακύπτουν πολλά και διάφορα ζητήματα, τα οποία χρήζουν άμεσης 

και ειδικής αντιμετώπισης. Από τα σημαντικότερα και πρωταρχικά ζητήματα είναι 

αναμφισβήτητα αυτά που αφορούν στην ασφάλεια των δεδομένων και πιο 

συγκεκριμένα τα ζητήματα αναφορικά με την πιστοποίηση της ταυτότητας των 

μερών που επικοινωνούν, την ακεραιότητα των δεδομένων που μεταβιβάζονται, την 

εμπιστευτικότητα των δεδομένων από ενδεχόμενη ανεπιθύμητη αποκάλυψη σε τρίτα 

πρόσωπα και τη μη δυνατότητα αποποίησης του περιεχομένου (Ζούλοβιτσ & Φύλλα, 

2011).  

Ένα εξίσου σημαντικό και άμεσα συνυφασμένο με την ασφάλεια των 

πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ζήτημα, με το οποίο 
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μάλιστα ασχοληθήκαμε εκτενώς στη παρούσα μελέτη μας αποτελεί η προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών και ειδικότερα η σύννομη 

διαχείριση αυτών από τους δημόσιους φορείς, υπηρεσίες και Οργανισμούς 

(Ιγγλεζάκης, 2014).  

Εν συνεχεία, αναφερθήκαμε στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα 

ηλεκτρονικά έγγραφα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η δημόσια διοίκηση κατά 

κύριο λόγο «επικοινωνεί» με τους διοικούμενους - πολίτες ή επιχειρήσεις - μέσω 

εγγράφων, τα οποία έχουν αυξημένη τυπική ισχύ και ως εκ τούτου το περιεχόμενό 

τους δεν δύναται να αμφισβητηθεί παρά μόνο για πλαστότητα. Ακόμη και τα ίδια τα 

διοικητικά όργανα επικοινωνούν εσωτερικά (με τους υπαλλήλους τους) και 

εξωτερικά (με τα υπόλοιπα όργανα της διοίκησης) με διοικητικά έγγραφα. Συνεπώς, 

καθίσταται σαφές πως τόσο λόγω του πλήθους των διοικητικών εγγράφων που 

συντάσσονται όσο και λόγω της αυξημένης βαρύτητας αυτών θα πρέπει να ληφθεί 

ειδική μέριμνα εκ μέρους της Διοίκησης ούτως ώστε αυτά να διαθέτουν αυξημένα 

εχέγγυα ασφαλείας ακόμη και σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Για την καλύτερη κατανόηση των ως άνω νομικών ζητημάτων προβήκαμε σε 

διεξοδική μελέτη και ανάλυση τόσο των νομοθετικών κειμένων που συγκροτούν  

ειδικότερο νομικό καθεστώς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όσο και τον 

γενικότερων νομοθετημάτων, τα οποία εφαρμόζονται και στο πλαίσιο της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ως στόχο έχουν την ασφάλεια των πληροφοριών 

και την προστασία των διοικούμενων.  

Στην περίπτωση, λοιπόν, που εγείρονται ζητήματα προστασίας προσωπικών 

δεδομένων από επεξεργασία δεδομένων των πολιτών, εφαρμόζεται ο Ν. 2472/1997 . 

Ο νόμος αυτός αναφέρει ρητά ότι και οι δημόσιες αρχές έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις 

για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζονται, με εκείνες που 

έχουν οι ιδιωτικοί φορείς . Άρα, για να προχωρήσει μία δημόσια υπηρεσία σε νόμιμη 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πολιτών, θα πρέπει για παράδειγμα να έχει 

συλλέξει τα δεδομένα κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο, για σαφείς και καθορισμένους 

σκοπούς, τα δεδομένα να μην είναι περισσότερα απ' όσα είναι απαραίτητα και να 

είναι ακριβή και ενημερωμένα.  
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Επιπλέον, ο δημόσιος φορέας που παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης υπόκειται στις υποχρεώσεις του Ν. 3471/2006, του οποίου οι 

διατάξεις προβλέπουν την προστασία του απορρήτου των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών καθώς και τους κανόνες επεξεργασίας των δεδομένων.  

Τέλος, μελετήθηκαν ζητήματα ποινικού δικαίου και συγκεκριμένα η τέλεση 

επιθέσεων κατά των πληροφοριακών συστημάτων και οι επιπτώσεις τους στις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Συμπερασματικά λοιπόν, στο θέμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τίθενται 

όχι μόνο τεχνικά και διαδικαστικά ζητήματα που καθιστούν επιτακτική την ασφάλεια 

των συστημάτων της διοίκησης, αλλά και νομικά ζητήματα, τα οποία αποτελούν το 

θεμέλιο της νομιμότητας των ενεργειών που πραγματοποιούνται (Αλεξανδρής, 

Γκρίτζαλης & Κιουντούζης, 1995). Πέρα, όμως, από την υιοθέτηση και εφαρμογή 

των κατάλληλων νόμων απαιτείται μια ολιστική αντιμετώπιση του ζητήματος, μέσω 

ενός νομοθετήματος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το οποίο θα κωδικοποιεί 

όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών αυτών,  θα 

περιλαμβάνει μία οργανωμένη διοικητική δομή των υπηρεσιών οι οποίες θα 

υποστηρίξουν το εγχείρημα, καθώς και αρτιότητα των συστημάτων μέσα από τα 

οποία αυτή θα καταστεί εφικτή. 

Κλείνοντας, πρέπει να επισημάνουμε ότι αν οι προκλήσεις ξεπεραστούν, η ασφάλεια 

των Δεδομένων στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Νομικές πτυχές θα εξελίξουν τον 

Παγκόσμιο Ιστό σε έναν Ιστό με πολλές και νέες δυνατότητες και θα επηρεάσουν σε 

μεγάλο βαθμό πολλές από τις δραστηριότητες της καθημερινής μας ζωής. 
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        6.2 Περιορισμοί της έρευνας  

 

Κατ' αρχήν η έρευνα που διενεργήσαμε δεν είναι πρωτογενής (ερωτηματολόγια 

κλπ.) αλλά στηρίχτηκε σε δευτερογενές υλικό. Έχοντας ως στόχο την εξέταση και 

ανάδειξη μόνο των νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν αναφορικά με την ασφάλεια 

των πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και συγκεκριμένα 

την προστασία του απορρήτου, της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων 

των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών περιοριστήκαμε στη μελέτη βιβλίων και 

άρθρων δημοσιευμένων σε επιστημονικά περιοδικά, έντυπα και στο διαδίκτυο . Μέσα 

δε από την  αναλυτική παρουσίαση  του θεσμικού πλαισίου -ευρωπαϊκού και εθνικού- 

που διέπει τη λειτουργία των ΠΣ ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αξιολογώντας τις 

έγκυρες και αξιόπιστες πληροφορίες που συλλέξαμε, καταλήξαμε σε χρήσιμα 

συμπεράσματα αναφορικά με τους τρόπους αντιμετώπισης και επίλυσης των 

ζητημάτων αυτών.   

        6.3 Μελλοντική έρευνα  

 

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα που διενεργήθηκε στην ΕΕ των 27 

αναφορικά με την εξέλιξη των είκοσι (20) βασικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης (ΚτΑ, 2012)  η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία θέση καθώς 

μόνο οι επτά (7) από τις είκοσι (20) υπηρεσίες είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά 

(μόλις τρεις (3) υπηρεσίες προς τους πολίτες και τέσσερις (4) προς τι επιχειρήσεις). 

Επιπροσθέτως σύμφωνα με το Παρατηρητήριο της ΚτΠ αν και η πλειονότητα των 

Ελλήνων πολιτών είναι πλήρως εξοικειωμένη με τις νέες τεχνολογίες ελάχιστοι είναι 

αυτοί που κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καθώς δεν νιώθουν ασφαλής 

και διστάζουν να αποστείλουν μέσω του διαδικτύου προσωπικά τους δεδομένα.  

Σύμφωνα, λοιπόν, με την εθνική στρατηγική για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση για το διάστημα 2014-2020 στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι 

μέχρι το 2020 να επιτύχει την παροχή περισσότερων και βέλτιστης ποιότητας 

υπηρεσιών, οι οποίες θα είναι εύκολα προσβάσιμες στους ενδιαφερόμενους χρήστες 

και θα παρέχουν πλείστα εχέγγυα ασφάλειας κατά τη διαρροή των 

δεδομένων/πληροφοριών στα πληροφοριακά τους συστήματα.  
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Πιθανότατα, λοιπόν, θα μας δοθεί η ευκαιρία στο μέλλον για τη διενέργεια μιας 

πρωτογενούς  έρευνας σε φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου τομέα που 

συλλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καθώς και σε 

φορείς οι οποίοι σχεδιάζουν διαμορφώνουν και προμηθεύονται πληροφοριακά 

συστήματα και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προκειμένου να λάβουμε 

απαντήσεις στο αν πράγματι τηρούνται οι νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις περί 

διασφάλισης του απορρήτου και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

των χρηστών, εάν κάθε φορά διενεργείται ο απαραίτητος έλεγχος για τη συλλογή, 

επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών τους δεδομένων  και κατά πόσο αυτό 

είναι εφικτό σε κάθε περίπτωση.   

Αντίστοιχα μπορούμε θέτοντας ερωτήσεις προς τους πολίτες να 

πληροφορηθούμε σχετικά με το αν προτιμούν να κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών πατώντας απλώς ένα πλήκτρο από το σπίτι τους ή να σπαταλούν άσκοπα 

τον πολύτιμο χρόνο τους περιμένοντας επί ώρες για να εξυπηρετηθούν σε μια 

δημόσια υπηρεσία και να αιτιολογήσουν τη μια ή την άλλη επιλογή τους. 
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