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Εισαγωγή 
 
Στόχος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι να µελετήσει νοµικά και τεχνικά 
θέµατα που σχετίζονται µε Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (Internet 
Café, ή αλλιώς internet stations). Η µελέτη θα επικεντρωθεί κυρίως στις 
ιδιαιτερότητες των Internet Café και στο κατά πόσον αυτές δηµιουργούν νοµικά 
προβλήµατα. Τα νοµικά αυτά προβλήµατα που θα εξετάσουµε αφορούν την πολιτική 
ασφάλειας µιας επιχείρησης σε σχέση µε την διασφάλιση του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών. 
 
Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται τα Τεχνικά Θέµατα που συναντώνται σε ένα 
Internet Café. Αρχικά αναλύονται οι ιδιαιτερότητες που το διαφοροποιούν από ένα 
απλό τοπικό δίκτυο. Στη συνέχεια γίνεται περιγραφή του δικτύου και των υποδοµών 
της υπό µελέτη επιχείρησης, δίνονται οι πιο συνηθισµένες τοπολογίες δικτύων και 
αναλύεται η αρχιτεκτονική πελάτη – εξυπηρετητή που χρησιµοποιείται. Ακολουθεί 
µια πλήρης περιγραφή του συστήµατος χρονοχρέωσης, που αποτελεί θεµελιώδες 
στοιχείο ενός Internet Café. Έπειτα εξηγείται η ανάγκη ύπαρξης και ο τρόπος 
λειτουργίας του antivirus και του firewall. Τέλος, αναλύονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές που πληροί η υπό µελέτη επιχείρηση προκειµένου να διασφαλιστεί το 
Απόρρητο των Επικοινωνιών. 
 
Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται τα Νοµικά Θέµατα που προκύπτουν σε ένα 
Internet Café σχετικά µε το Απόρρητο των Επικοινωνιών. Στη συνέχεια εξετάζουµε 
κατά πόσον η επιχείρηση που µελετούµε πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει η 
Α∆ΑΕ σχετικά µε την πολιτική ασφαλείας που πρέπει να διαθέτει, την προστασία 
επεξεργασίας δεδοµένων επικοινωνίας, την πολιτική ασφαλείας περιµέτρου, την 
πολιτική διαχείρισης και εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού, την πολιτική 
αντιγράφων ασφαλείας, τη διαδικασία χειρισµού περιστατικών ασφαλείας, τη χρήση 
κωδικών ασφαλείας (passwords) και την προστασία και αποτροπή ιών 
 
Στο τρίτο κεφάλαιο ακολουθούν τα συµπεράσµατα. 
 
Η ανάγκη περιγραφής του κανονιστικού πλαισίου της Α∆ΑΕ προκύπτει από το 
γεγονός ότι οι κανονισµοί της Α∆ΑΕ, και συγκεκριµένα το ΦΕΚ 88/2005, αφορούν 
την ∆ιασφάλιση του Απορρήτου στις ∆ιαδικτυακές Επικοινωνίες, τη ∆ιασφάλιση του 
Απορρήτου ∆ιαδικτυακών Υποδοµών, καθώς και την ∆ιασφάλιση του Απορρήτου 
Εφαρµογών και Χρήστη ∆ιαδικτύου. ∆ιέπουν δηλαδή τον τρόπο λειτουργίας µιας 
Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (Internet Cafe). 
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1. Τεχνικά Θέµατα Internet Cafe 
 

Ως Internet Café (Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου - Καφετέρια), 
ορίζεται µια επιχείρηση η οποία στεγάζεται σε ένα χώρο συνάθροισης κοινού 
(κατάστηµα, εµπορικό κέντρο κλπ). Η επιχείρηση αυτή διαθέτει στο κοινό 
υπολογιστές µε πρόσβαση στο διαδίκτυο και επίσης παρέχει (παρασκευάζει) στο 
κοινό ροφήµατα όπως καφέ, σοκολάτα, αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά κλπ. Η 
επιχείρηση αυτού του τύπου συγκαταλέγεται στα καταστήµατα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος.  

Εναλλακτικά συναντάµε τον όρο Internet Station (Αµιγής Επιχείρηση Παροχής 
Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου). Η επιχείρηση αυτή διαθέτει επίσης στο κοινό υπολογιστές 
µε πρόσβαση στο διαδίκτυο, µε τη διαφορά όµως ότι δεν παρασκευάζει στο κοινό 
κανενός είδους ρόφηµα. Το κοινό µπορεί να προµηθευτεί ροφήµατα, σνακ, 
αναψυκτικά (όχι αλκοόλ), µόνο µέσω αυτοµάτων πωλητών τροφίµων και ποτών. Η 
επιχείρηση αυτού του τύπου συγκαταλέγεται στα καταστήµατα ΜΗ υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος. 

Στην καθηµερινότητα του καταναλωτικού κοινού - πελάτη, ο όρος Internet Café 
συµπεριλαµβάνει τον όρο Internet Station. Για το λόγο αυτό στη συνέχεια, θα 
χρησιµοποιούµε τον όρο αυτό και µόνο. Σηµειώνουµε ότι το υπό µελέτη κατάστηµα 
ανήκει στην κατηγορία των Internet Station. 

Σήµερα η αγορά των Internet cafe παρουσιάζει αλµατώδη άνοδο. Υπάρχει έντονη 
ανάπτυξη, τόσο µε τη µορφή µεγάλων αλυσίδων όσο και ανεξάρτητων 
καταστηµάτων. Μεγάλα Internet Café δηµιουργούνται σε µεγάλες πόλεις, όχι µόνο 
σε κεντρικά σηµεία, αλλά και εκτός κέντρου, ενώ παράλληλα µικρά Internet Café 
συναντώνται σε κάθε επαρχιακή πόλη. Συνεπώς παρατηρείται µεγάλη εισροή 
επενδυτικών κεφαλαίων. Σε αυτό συνετέλεσε αναµφίβολα η εντυπωσιακή διάδοση 
του on line gaming αλλά και η βελτίωση των τεχνικών συστηµάτων, του εξοπλισµού 
και της ταχύτητας του Internet. 

Η επιχείρηση που θα µελετήσουµε είναι ένα από τα ιδιόκτητα καταστήµατα της 
µητρικής εταιρείας πληροφορικής, η οποία δηµιουργεί και υποστηρίζει Internet Café 
σε όλη την χώρα, κατέχοντας σηµαντική θέση στην Ελληνική αγορά. Η µητρική 
εταιρεία έχει τέσσερα ιδιόκτητα καταστήµατα, τρία καταστήµατα franchise, καθώς 
επίσης παρέχει τεχνική υποστήριξη σε περισσότερα από τριάντα συνεργαζόµενα 
καταστήµατα σε όλη την Ελλάδα. Η µητρική εταιρεία παρέχει επιπλέον το Internet 
σε όλα τα παραπάνω καταστήµατα, λειτουργεί λοιπόν ως ένας Internet Service 
Provider (πάροχος ∆ιαδικτύου) προς αυτά, ενώ κάθε κατάστηµα µε τη σειρά του 
λειτουργεί ως πάροχος ∆ιαδικτύου προς τον χρήστη – πελάτη του. 

Το υπό µελέτη Internet café βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και έχει ογδόντα πέντε 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, απασχολεί εννιά υπαλλήλους και δουλεύει σε 
εικοσιτετράωρη βάση 365 ηµέρες το χρόνο. Παρέχει στους πελάτες του internet 
µέσω µισθωµένο κυκλώµατος, εγγυηµένου και συµµετρικού εύρους ζώνης 
(bandwidth) 8Mbps. 
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1.1 Ιδιαιτερότητες των Internet Café 
 
Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να αναλυθούν οι ιδιαιτερότητες που 
παρουσιάζονται σε ένα Internet Café, ιδιαιτερότητες οι οποίες το κάνουν να 
ξεχωρίζει από ένα οποιοδήποτε απλό LAN (τοπικό δίκτυο), σαν αυτά που υπάρχουν 
στα σπίτια ή τα γραφεία των περισσότερων ανθρώπων. Αυτές οι ιδιαιτερότητες, οι 
οποίες θα γίνουν καλύτερα κατανοητές στη συνέχεια της εργασίας, παρατίθενται στη 
συνέχεια: 
 
 
Χρέωση 
 
Το θεµελιώδες χαρακτηριστικό των Internet Café, που τα διαφοροποιεί σε σχέση µε 
οποιοδήποτε άλλο δίκτυο, είναι η χρέωση. Οι πελάτες εισέρχονται στο κατάστηµα, 
ζητάνε από τον υπάλληλο να τους «ξεκλειδώσει» έναν υπολογιστή και στη συνέχεια, 
αφού ολοκληρωθεί η εργασία τους και θελήσουν να φύγουν, πληρώνουν στο ταµείο 
ένα χρηµατικό ποσό που εξαρτάται από τον χρόνο τον οποίο χρησιµοποίησαν τον 
υπολογιστή.  
 
Είναι συνεπώς προφανής η ανάγκη ύπαρξης ενός προγράµµατος το οποίο θα 
υπολογίζει το ποσό που οφείλει κάθε πελάτης. Αυτό το ποσό βεβαίως δεν είναι 
ανάλογο µόνο µε το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο πελάτης χρησιµοποίησε τον 
υπολογιστή, αλλά εξαρτάται από πολλούς άλλους παράγοντες. Για παράδειγµα οι 
χρεώσεις µεταβάλλονται ανάλογα µε την ώρα της ηµέρας (το απόγευµα είναι 
συνήθως ως ώρα αιχµής ακριβότερο από τις πρωινές ώρες), τυχόν πακέτα 
προσφορών που διαθέτει το κατάστηµα, το φύλο του πελάτη, το πόσο καλός πελάτης 
είναι, και οτιδήποτε άλλο παράγοντα που θελήσει ο εκάστοτε επιχειρηµατίας να 
συµπεριλάβει.  

Κάθε ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι συνδεδεµένος µέσω του δικτύου µε τον 
server του συστήµατος χρονοχρέωσης, ο οποίος εγκαθίσταται σε έναν κεντρικό 
υπολογιστή (λ.χ. τον υπολογιστή του ταµείου της επιχείρησης) και έχει τον απόλυτο 
έλεγχο όλων των τερµατικών (των υπολογιστών των πελατών δηλαδή) αλλά και των 
ίδιων των πελατών ανά πάσα στιγµή. Στο κεφάλαιο 2.4.5 αναλύεται εκτενώς το 
σύστηµα χρονοχρέωσης. 

 
Βάση ∆εδοµένων µε Logs 

Εκτός από την προφανή λειτουργία του υπολογισµού της χρέωσης, το πρόγραµµα 
πρέπει να υποστηρίζει και άλλες δυνατότητες, όπως για παράδειγµα το συνολικό 
ποσό µε το οποίο «έκλεισε» το ταµείο κάθε υπαλλήλου, ώστε να έχει ο ιδιοκτήτης 
ανά πάσα στιγµή έλεγχο του κατά πόσο τα χρήµατα που παραδίδει κάθε υπάλληλος 
είναι ολόκληρο το ποσό, καθώς επίσης την ώρα που κάθε υπάλληλος προσήλθε στο 
κατάστηµα και συνδέθηκε στο πρόγραµµα ή αποσυνδέθηκε και έφυγε από το 
κατάστηµα.  

Απαιτείται δηλαδή να υπάρχει µαζί µε το σύστηµα χρονοχρέωσης µια βάση 
δεδοµένων που θα είναι υπεύθυνη για την αποθήκευση των δεδοµένων του συνόλου 
των ενεργειών των επιµέρους προγραµµάτων του συστήµατος χρονοχρέωσης. Η 
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βάση αυτή θα αποθηκεύει επίσης το όνοµα του κάθε πελάτη που χρησιµοποίησε 
κάποιον υπολογιστή µαζί µε τον αριθµό του υπολογιστή και την ακριβή ώρα και 
διάρκεια κατά την οποία ο πελάτης έκανε χρήση του υπολογιστή. ∆ιευκρινίζεται ότι 
η βάση αυτή δεν έχει την δυνατότητα να αποθηκεύει τις δραστηριότητες του πελάτη, 
δηλαδή τις ιστοσελίδες τις οποίες αυτός πιθανόν επισκέφτηκε ή τα µηνύµατα 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που αντάλλαξε. 

 

Antivirus 
 
Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι χρήστες συνήθως προσέχουν για το ενδεχόµενο 
να «κολλήσει» κάποιον ιό ο προσωπικός τους υπολογιστής, οι πελάτες στα Internet 
Café δεν δείχνουν καµία τέτοια προσοχή. Αντίθετα, πολύ συχνά ανοίγουν µηνύµατα 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε ύποπτα συνηµµένα αρχεία. Επιβάλλεται λοιπόν για 
ένα Internet Café να είναι εξοπλισµένο µε ένα εξαιρετικά καλό antivirus, το οποίο θα 
συνδυάζει ταυτόχρονα ικανότητα ανίχνευσης ιών, αποδοτικότητα και φιλικότητα 
προς τον χρήστη και επίσης θα ανανεώνεται καθηµερινά ελέγχοντας για πιθανές 
αναβαθµίσεις ώστε να µπορεί να αντιµετωπίσει ακόµα και τους πιο καινούριους ιούς. 
 
 
Τείχος Προστασίας (Firewall) 

Στην επιστήµη των υπολογιστών ο όρος firewall ή τείχος προστασίας 
χρησιµοποιείται για να δηλώσει κάποια συσκευή ή πρόγραµµα που είναι έτσι 
ρυθµισµένο ούτως ώστε να επιτρέπει ή να απορρίπτει πακέτα δεδοµένων που 
περνούν από ένα δίκτυο υπολογιστών σε ένα άλλο. Για να αντιµετωπιστούν ακόµα 
πιο αποτελεσµατικά οι ιοί και για να περιοριστεί ο κίνδυνος προσβολής από hackers 
ή άλλους κακόβουλους χρήστες του διαδικτύου, χρησιµοποιούµε το τείχος 
προστασίας. 

Το τείχος προστασίας εξετάζει τις πληροφορίες που εισέρχονται από και εξέρχονται 
προς το Internet. Αναγνωρίζει και παρεµποδίζει τις πληροφορίες που προέρχονται 
από επικίνδυνες τοποθεσίες ή τοποθεσίες που είναι ύποπτες. Εάν ρυθµίστεί 
κατάλληλα το τείχος προστασίας, οι χάκερ που αναζητούν ευπρόσβλητους 
υπολογιστές δεν θα µπορέσουν να ανιχνεύσουν τους υπολογιστές του δικτύου που 
βρίσκονται πίσω από αυτό. 
 
Τείχος προστασίας υπάρχει και σε κάθε προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Είναι 
προφανές όµως ότι ένα Internet Café πρέπει να διαθέτει ένα ιδιαίτερα σύγχρονο, 
αποτελεσµατικό και σωστά παραµετροποιηµένο τείχος προστασίας διότι 
αντιµετωπίζει πολλαπλάσιες απειλές και ζηµίες από έναν απλό προσωπικό 
ηλεκτρονικό υπολογιστή σε περίπτωση εισβολής. [6] 
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1.2 Το ∆ίκτυο – Υποδοµές 
 
Με τον όρο δίκτυο (Network) εννοούµε ένα σύνολο από υπολογιστές οι οποίοι είναι 
συνδεδεµένοι µεταξύ τους. Οι βασικότεροι λόγοι για την σύνδεση υπολογιστών σε 
δίκτυο είναι :  

� Καταµερισµός των πόρων του δικτύου (resource sharing). O στόχος είναι να 
καταστούν διαθέσιµα όλα τα προγράµµατα, ο εξοπλισµός και προπάντων τα 
δεδοµένα, σε οποιονδήποτε στο δίκτυο, ανεξάρτητα από τηνφυσική θέση του 
πόρου και του χρήστη.  

 
� Εξοικονόµηση χρηµάτων. Οι µικροί υπολογιστές έχουν έναν πολύ καλύτερο 

λόγο κόστους προς επίδοση από τους µεγαλύτερους. Οι µεγάλοι υπολογιστές 
(mainframes) είναι πολύ ταχύτεροι από τους προσωπικούς υπολογιστές, αλλά 
και πολύ ακριβότεροι. Αυτή η ανισορροπία ανάγκασε τους σχεδιαστές 
συστηµάτων να κτίσουν συστήµατα που απαρτίζονται από προσωπικούς 
υπολογιστές, έναν ανά χρήστη, µε τα δεδοµένα να κρατούνται σε έναν ή 
περισσότερους κοινόχρηστους εξυπηρετητές αρχείων (file severs). Στο 
µοντέλο αυτό οι χρήστες αποκαλούνται πελάτες (clients), και η όλη διάταξη 
καλείται µοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή (client-server model). 

 
� Επικοινωνία µεταξύ των χρηστών του δικτύου είτε τοπικού (LAN) είτε 

ευρύτερου (Internet) [1], [2] 
 
Ο όρος πόρος αναφέρεται τόσο σε εξαρτήµατα του δικτύου όπως π.χ. εκτυπωτές όσο 
και σε πληροφορίες π.χ. αρχεία, παιχνίδια. Στο σχήµα 2.1 δίνεται σχηµατικά το 
τοπικό δίκτυο της επιχείρησης. 
 

 
 
Σχήµα 2.1 Το τοπικό δίκτυο της επιχείρησης 
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Μεταγωγέας (switch) 
 
Όλοι οι υπολογιστές, συµπεριλαµβανοµένων και των εξυπηρετητών, συνδέονται µε 
τον µεταγωγέα (switch), ο οποίος όταν λαµβάνει κάποιο µήνυµα, το στέλνει στον 
παραλήπτη για τον οποίον προορίζεται. Μέσω του µεταγωγέα δηλαδή γίνεται η 
επικοινωνία των πελατών µεταξύ τους, µε τους εξυπηρετητές, τον εκτυπωτή και του 
δροµολογητή. Οι µεταγωγείς χρησιµοποιούνται για τη σύνδεση στο ίδιο δίκτυο και 
δεν παρέχουν πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο. Για να συνδεθούν οι υπολογιστές στο 
Internet, ο µεταγωγέας είναι συνδεδεµένος µε τον δροµολογητή. [1], [3] 
Στο υπό µελέτη κατάστηµα χρησιµοποιείται µεταγωγέας της εταιρείας Cisco, και 
συγκεκριµένο το µοντέλο Catalyst 4506, µε επεξεργαστή Supervisor Engine II, και 2 
module Slot των 48 port Gigabit Ethernet χαλκού. Έχει δηλαδή συνολικά 96 θύρες 
Gigabit.  
 
∆ροµολογητής (router) 

Το Internet είναι ένα σύνολο δικτύων υπολογιστών που επικοινωνούν µεταξύ τους 
χρησιµοποιώντας διάφορα πρωτόκολλα, µεταξύ των οποίων το δηµοφιλέστερο 
πρωτόκολλο TCP/IP.  

Η σύνδεση µεταξύ των δικτύων του Internet γίνεται µε ειδικό εξοπλισµό που 
ονοµάζεται δροµολογητής (router) ή πύλη (gateway). Ένας router µπορεί να 
συνδέσει δύο ή περισσότερα δίκτυα τα οποία µπορεί να είναι και διαφορετικού τύπου. 
Η δουλειά των routers είναι να δροµολογούν τα πακέτα δεδοµένων µέσα από τα 
διάφορα δίκτυα που αποτελούν το Internet έως ότου τα παραδώσουν στον προορισµό 
τους.  

Κάθε υπολογιστής που θέλει να στείλει δεδοµένα σε κάποιον άλλον υπολογιστή του 
Internet, το TCP του υπολογιστή χωρίζει τα δεδοµένα σε πακέτα και το IP εισάγει σε 
κάθε πακέτο την IP διεύθυνση του αποστολέα και του παραλήπτη και ελέγχει αν ο 
παραλήπτης βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο µε τον αποστολέα οπότε στέλνει το πακέτο 
κατευθείαν στον παραλήπτη. Αν όµως ο υπολογιστής παραλήπτης βρίσκεται σε 
διαφορετικό δίκτυο, το πακέτο προωθείται στον router του δικτύου. Ο router µε την 
σειρά του ελέγχει αν ο υπολογιστής παραλήπτης βρίσκεται σε κάποιο από τα 
υπόλοιπα δίκτυα µε τα οποία είναι συνδεδεµένος και εάν ναι το πακέτο στέλνεται 
κατευθείαν στον αποστολέα. ∆ιαφορετικά το πακέτο προωθείται στον επόµενο router 
κ.ο.κ. µέχρις ότου το πακέτο προωθηθεί τελικά στον router που βρίσκεται 
συνδεδεµένος στο ίδιο δίκτυο µε τον παραλήπτη. Με την διαδικασία αυτή ένα πακέτο 
µπορεί να περάσει από πολλούς routers µέχρις ότου φθάσει στον προορισµό του.  

Οι routers διατηρούν πίνακες που προσδιορίζουν την κατεύθυνση που πρέπει να 
πάρει ένα πακέτο για να φθάσει στον προορισµό του. Έτσι βάσει των πινάκων αυτών 
αποφασίζουν ποιος θα είναι ο επόµενος router στον οποίο θα πρέπει να προωθήσουν 
το πακέτο. Με τον τρόπο αυτό το πακέτο µετακινείται όλο και πιο κοντά προς τον 
προορισµό του έως ότου τελικά φθάσει στον παραλήπτη. [1], [4] 

Στο υπό µελέτη κατάστηµα χρησιµοποιείται δροµολογητής της εταιρείας Cisco, και 
συγκεκριµένα το µοντέλο 2811-SEC/K9 Integrated Services Router.  
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1.2.1 Τοπολογίες ∆ικτύων 

 
α. Τοπολογία ∆ιαύλου 
 
Στην τοπολογία διαύλου (bus topology), όλοι οι υπολογιστές του δικτύου, συνδέονται 
µέσω ενός κοινού µέσου που λέγεται δίαυλος (bus). Τα πακέτα δεδοµένων 
µεταδίδονται σε όλο το µήκος του φυσικού µέσου, και µπορούν να παραληφθούν από 
όλους τους άλλους υπολογιστές. Κάθε υπολογιστής λαµβάνει το µήνυµα και ελέγχει 
τη διεύθυνση προορισµού. και εάν τον αφορά, το µήνυµα γίνεται αποδεκτό και τα 
δεδοµένα προωθούνται για επεξεργασία. ∆ιαφορετικά, το µήνυµα απορρίπτεται. 
Είναι προφανές ότι τυχόν σφάλµα στο δίαυλο οδηγεί σε σφάλµατα και µη 
διαθεσιµότητα του δικτύου. Τα δίκτυα αυτού του τύπου αποτελούν καλή επιλογή 
όταν ο αριθµός των κόµβων που είναι συνδεδεµένοι στο δίκτυο είναι µικρός, ενώ το 
ίδιο συµβαίνει και µε την κυκλοφορία του δικτύου. 
 
Τα πλεονεκτήµατα της τοπολογίας διαύλου είναι ότι απαιτείται µικρός αριθµός 
καλωδιώσεων και µπορεί να γίνει σχετικά εύκολη διαχείριση της προσθήκης ή 
αποµάκρυνσης συνδέσεων. Τα µειονεκτήµατά της είναι η δυνατότητα σύνδεσης 
περιορισµένου αριθµού συσκευών, η δυσκολία στην αποµόνωση σφαλµάτων και 
στην ανάκαµψη του δικτύου και το γεγονός ότι η εξασθένιση του σήµατος είναι 
ανάλογη µε το µήκος του κεντρικού καλωδίου. 
 
 

 
 
Σε ένα Internet Café προφανώς θα αποφύγουµε την τοπολογία διαύλου, διότι ο 
αριθµός των υπολογιστών είναι µεγάλος, µε συνέπεια το κεντρικό καλώδιο να έχει 
πολύ µεγάλο µήκος και να παρατηρείται σηµαντική εξασθένιση του σήµατος. Η 
συγκεκριµένη τοπολογία ενδείκνυται για µικρό αριθµό υπολογιστών. [2],[5], [10] 
 
 
β. Τοπολογία ∆ακτυλίου 
 
Στην τοπολογία δακτυλίου (ring topology, token ring) το δίκτυο αποτελείται από ένα 
σύνολο διαδοχικών κόµβων µε συνδέσεις σηµείου προς σηµείο ώστε να σχηµατίζεται 
ένας κλειστός βρόγχος. Οι συνδέσεις είναι µιας κατεύθυνσης, δηλαδή η ροή των 
πληροφοριών έχει την ίδια πάντα φορά επάνω στο δακτύλιο. Τα πακέτα µεταδίδονται 
από κόµβο σε κόµβο χωρίς ιδιαίτερη καθυστέρηση και χωρίς επιβάρυνση του 
δικτύου µε πληροφορίες δροµολόγησης.  
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Όταν ένας υπολογιστής πρέπει να στείλει δεδοµένα σε έναν άλλο υπολογιστή, τα 
στέλνει στο γειτονικό του σταθµό. Κάθε κόµβος που βλέπει το µήνυµα ελέγχει την 
διεύθυνση του παραλήπτη, και αν τον αφορά, το αντιγράφει. Από την στιγµή που 
πολλοί κόµβοι µοιράζονται το ίδιο µέσο µετάδοσης, απαιτείται έλεγχος προκειµένου 
να καθοριστεί πότε κάθε σταθµός µπορεί να µεταδώσει πακέτα. Ο έλεγχος αυτός 
µπορεί να είναι κεντρικός ή κατανεµηµένος. Υπάρχει µια σκυτάλη (token) που 
δεσµεύεται από το σταθµό που θέλει να αποστείλει πληροφορία. Η σκυτάλη 
αποδεσµεύεται µε το τέλος της αποστολής.  
 
Τα πλεονεκτήµατα της τοπολογίας δακτυλίου είναι η εύκολη εγκατάσταση και 
αναβάθµιση του συστήµατος και η ευκολία στην ανίχνευση και αποµόνωση 
σφαλµάτων. Μειονεκτήµατα είναι ο περιορισµένος αριθµός συνδεδεµένων 
συσκευών και ο κίνδυνος κατάρρευσης του συστήµατος από την κατάρρευση ενός 
σταθµού. 
 
 

 
 
Είναι εύκολα αντιληπτό ότι η τοπολογία δακτυλίου πρέπει να αποφευχθεί στο δίκτυο 
ενός Internet Café, καθώς είναι απαράδεκτο η κατάρρευση ενός σταθµού να οδηγήσει 
σε κατάρρευση ολόκληρου του δικτύου και συνεπώς σε διακοπή της λειτουργίας του 
καταστήµατος. [2],[5], [10] 
 
 
 
γ. Τοπολογία Αστέρα 

Στην τοπολογία αστέρα (star topology), ο κάθε κόµβος του δικτύου συνδέεται άµεσα 
µε ένα κεντρικό σταθµό εξυπηρέτησης (hub ή switch), διαµέσου δύο καλωδίων, εκ 
των οποίων τo ένα χρησιµοποιείται για την αποστολή, και το άλλο για τη λήψη 
δεδοµένων. Όταν χρησιµοποιείται hub, το τοπικό δίκτυο δρα λογικά ως δίαυλος και 
το hub στέλνει δεδοµένα σε όλες τις διασυνδέσεις του. Όταν χρησιµοποιείται 
µεταγωγέας, ελέγχεται η διεύθυνση του πλαισίου και το πλαίσιο στέλνεται µόνο 
µέσω της διασύνδεσης προορισµού. 

Η τοπολογία αστέρα χρησιµοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 
απαιτούνται ολοκληρωµένες υπηρεσίες µεταφοράς φωνής και δεδοµένων καθώς και 
υψηλοί ρυθµοί µετάδοσης. Το βασικό του µειονέκτηµα είναι η πολύπλοκη υλοποίησή 
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του κυρίως όσον αφορά τη διαδικασία ελέγχου της πληροφορίας, ενώ τέλος, είναι 
σηµαντικό να αναφέρουµε, πως πάρα πολλά από τα χαρακτηριστικά του δικτύου 
όπως είναι για παράδειγµα η χωρητικότητά του, η αξιοπιστία του, και ο ρυθµός 
µεταφοράς δεδοµένων, εξαρτώνται σηµαντικά από τις δυνατότητες του κεντρικού 
κόµβου. 

Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα της τοπολογίας αστέρα είναι το µικρό κόστος και πολύ 
λιγότερες καλωδιώσεις, ενώ παρουσιάζει καλή λειτουργία στην αναγνώριση και 
αποµόνωση σφαλµάτων. Το σηµαντικότερο µειονέκτηµα είναι ότι πιθανή 
δυσλειτουργία ή καταστροφή του κεντρικού κόµβου οδηγεί σε κατάρρευση του 
συστήµατος. [2],[5], [10] 

 

 

 
 
 
Η τοπολογία αστέρα είναι αυτή που προτιµάται από τα Internet Café, καθώς είναι η 
µοναδική που ενδείκνυται για µεγάλο αριθµό υπολογιστών και λειτουργεί 
ικανοποιητικά, χωρίς να εξασθενεί το σήµα και χωρίς να είναι εύκολη η κατάρρευση 
του δικτύου. 
 
 
 

1.2.2 Αρχιτεκτονική Client-Server (πελάτη - εξυπηρετητή) 

Το τοπικό δίκτυο (LAN) του καταστήµατος στηρίζεται σε αρχιτεκτονική Client-
Server (πελάτη - εξυπηρετητή). Στο µοντέλο αυτό κάθε εφαρµογή χωρίζεται σε δύο 
προγράµµατα, ένα πρόγραµµα πελάτη (Client) και ένα πρόγραµµα εξυπηρετητή 
(Server) τα οποία τρέχουν σε διαφορετικούς υπολογιστές το καθένα και βρίσκονται 
σε διάλογο µεταξύ τους µέσω του δικτύου.  
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Η βασική δοµή µιας εφαρµογής Πελάτη/Εξυπηρετητή έχει ως εξής: Όταν κάποιος 
χρήστης χρειάζεται πληροφορίες ή πρόσβαση σε κάποιο πόρο του Internet εκτελεί το 
πρόγραµµα πελάτη της αντίστοιχης εφαρµογής και καθορίζει τις λεπτοµέρειες αυτού 
που ζητάει. Το πρόγραµµα πελάτης πραγµατοποιεί την σύνδεση µέσω του δικτύου µε 
ένα πρόγραµµα εξυπηρετητής που ελέγχει τις πληροφορίες που ζητήθηκαν.  

Ο εξυπηρετητής αφού πάρει το αίτηµα του πελάτη, βρίσκει τον πόρο και αρχίζει η 
αποστολή µέσω του δικτύου πίσω στον πελάτη. Όταν ο πελάτης πάρει την 
πληροφορία που ζήτησε κάνει διαθέσιµη την πληροφορία στον χρήστη ο οποίος 
µπορεί να την δει ή να την κατευθύνει κάπου αλλού. Τα προγράµµατα πελάτης 
εκτελούνται µόνον όταν τα τρέξει ο χρήστης, ενώ τα προγράµµατα εξυπηρετητή 
εκτελούνται αδιάκοπα ακόµη και όταν δεν υπάρχουν αιτήµατα πελατών.  

Ο όρος εξυπηρετητής (Server) αναφέρεται σε ένα πρόγραµµα που τρέχει σε ένα 
υπολογιστή το οποίο περιµένει να προσφέρει µια υπηρεσία. Συνηθίζεται όµως 
εξυπηρετητής (Server) να ονοµάζεται και ο υπολογιστής στον οποίο τρέχει το 
πρόγραµµα εξυπηρετητής. 

Στην επιχείρηση που εξετάζουµε υπάρχουν ογδόντα πέντε πελάτες (clients) και 
τέσσερις servers που παρέχουν στους χρήστες διάφορες δικτυακές υπηρεσίες και 
συγκεκριµένα ο server του συστήµατος χρονοχρέωσης, mail server (εξυπηρετητής 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας), game server (εξυπηρετητής παιχνιδιών) και file 
server (εξυπηρετητής αρχείων). Οι υπολογιστές πελάτες αποτελούνται από κεντρική 
µονάδα βασισµένη σε επεξεργαστή AMD Athlon 64, 2 GB RAM, 250 GB HDD, 
VGA Nvidia Geforce 8800 GT 512 RAM, Intel Gigabit Ethernet, καθώς και από 
οθόνες TFT και CRT, πληκτρολόγιο Microsoft και ποντίκι Logitech G5 Laser. [2], 
[4], [5] 
 
 
 

1.3 Συστήµατα χρονοχρέωσης 

Το πρόγραµµα χρονοχρέωσης είναι απαραίτητο για την πλήρη και αποτελεσµατική 
διαχείριση ενός internet cafe και δηµιουργήθηκε για ιδιοκτήτες, managers, 
υπαλλήλους και πελάτες. Η επιχείρηση που εξετάζουµε χρησιµοποιεί το Cafepro, το 
πιο σύγχρονο και ταυτόχρονα το νούµερο ένα σε πωλήσεις πρόγραµµα 
χρονοχρέωσης στην Ελλάδα. Υπάρχουν και άλλα, όπως για παράδειγµα το Netcredit, 
το Smart Launch, και το EasyCafe της εταιρείας Tinasoft. 

Ένα σύστηµα χρονοχρέωσης προκειµένου να είναι ολοκληρωµένο πρέπει 
απαραιτήτως να αποτελείται από τα εξής επιµέρους προγράµµατα: 

Operator: Είναι το πρόγραµµα διαχείρισης του καταστήµατός. Εγκαθίσταται σε έναν 
κεντρικό υπολογιστή (λ.χ. τον υπολογιστή του ταµείου της επιχείρησης) και έχει τον 
απόλυτο έλεγχο όλων των τερµατικών (των υπολογιστών των πελατών δηλαδή) αλλά 
και των ίδιων των πελατών. 

Client: Είναι το πρόγραµµα ελέγχου των τερµατικών. Εγκαθίσταται σε κάθε 
τερµατικό της επιχείρησης και αναλαµβάνει την υλοποίηση του πρωτοκόλλου 
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client/server που χρησιµοποιείται – την επικοινωνία δηλαδή των τερµατικών µε τον 
κεντρικό υπολογιστή του ταµείου και το Operator. 

Administrator : Είναι το πρόγραµµα διαχείρισης του συνόλου του συστήµατος 
χρονοχρέωσης. Αυτό το πρόγραµµα είναι αφιερωµένο ειδικά στον επιχειρηµατία, 
στον διευθυντή και γενικότερα στον υπεύθυνο της επιχείρησης και του επιτρέπει να 
ρυθµίσει όλη τη συµπεριφορά του συστήµατος χρονοχρέωσης σύµφωνα µε το 
marketing που ο ίδιος επιθυµεί να εφαρµόσει. 

Database: Η βάση δεδοµένων είναι υπεύθυνη για την αποθήκευση των δεδοµένων 
του συνόλου των ενεργειών των επιµέρους προγραµµάτων του συστήµατος 
χρονοχρέωσης. 

 

Το πρόγραµµα που χρησιµοποιείται, δηλαδή το Cafepro, είναι ένα πακέτο που 
αποτελείται από τα εξής επιµέρους προγράµµατα: 

Το Operator κατά βάση το χειρίζονται οι υπάλληλοι της επιχείρησης (ταµίες). 
Ανοιγοκλείνουν τους υπολογιστές, χρεώνουν τους πελάτες είτε µε υπηρεσίες (χρόνος 
internet) είτε µε προϊόντα (εκτυπώσεις, αναψυκτικά, κ.λπ.), διαχειρίζονται τα µέλη, 
τις προπληρωµές τους, τις λίστες αναµονής, κ.λπ. Με λίγα λόγια, στο Operator 
περιλαµβάνονται όλες εκείνες οι απαραίτητες εργασίες που πρέπει να γίνονται από 
τον υπάλληλο της επιχείρησης κατά τη συνήθη λειτουργία του καταστήµατος µέσα 
στη µέρα. Παράλληλα, υποστηρίζει έλεγχο βάρδιας του προσωπικού ώστε να γίνεται 
παράδοση/παραλαβή του ταµείου µεταξύ των υπαλλήλων και έτσι να διαπιστώνονται 
πιθανά λάθη. Έτσι οι ιδιοκτήτες έχουν µια πλήρη εικόνα για το πότε ανέλαβε και 
σχόλασε κάθε υπάλληλος (σαν ρολόι εργασίας), καθώς και µία συνεχή αναφορά για 
τις πιθανές διαφοροποιήσεις του ταµείου του. 

Το Client σε συνεργασία µε το Operator, εκτελεί όλες τις απαραίτητες χειροκίνητες ή 
αυτοµατοποιηµένες διεργασίες στα τερµατικά ώστε τα πάντα να είναι πλήρως 
διάφανα στον πελάτη. Το κλείδωµα/ξεκλείδωµα των υπολογιστών 
(εµφάνιση/απόκρυψη της προστατευτικής ασπίδας), τη δυνατότητα για 
αποµακρυσµένη σύνδεση ενός πελάτη απ’ ευθείας στο τερµατικό µε µυστικό κωδικό 
ή προπληρωµένη κάρτα, την εµφάνιση διαφηµιστικών εικόνων όταν το τερµατικό 
είναι κλειδωµένο, την εκκίνηση και το κλείσιµο των υπολογιστών από απόσταση και 
πολλά άλλα. Επιπρόσθετα, το Client αποτελεί την απαραίτητη γέφυρα µε το Operator 
για τη διεξαγωγή και πιο σύνθετων διεργασιών, όπως ο προσωπικός φάκελος των 
µελών που αποθηκεύεται κεντρικά και είναι προσβάσιµος όποιον υπολογιστή κι αν 
χρησιµοποιεί το µέλος κάθε φορά, αλλά και τη διαχείριση των εκτυπώσεων από τους 
πελάτες, ενηµερώνοντας σε πραγµατικό χρόνο το Operator για την ακριβή χρέωσή 
τους, ανάλογα µε τον αριθµό και το είδος των εκτυπώσεων που πραγµατοποίησαν. 

Το Administrator  είναι φτιαγµένο αποκλειστικά για τον επιχειρηµατία και έχει ως 
σκοπό την παραµετροποίηση όλων των ρυθµίσεων του πακέτου. Επιτρέπει τον 
έλεγχο της λειτουργίας της επιχείρησης, διαπιστώνοντας αδυναµίες στην 
παραγωγικότητα και στο προσωπικό, τελείως αυτόµατα. Παρέχει στατιστικά µε τη 
βοήθεια των οποίων είναι εφικτή η σύγκριση της αποδοτικότητας της επιχείρησης 
µέσα στο χρόνο. Γίνεται πολύ εύκολος ο έλεγχος του κλεισίµατος των ταµείων του 
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προσωπικού και η διαπίστωση µε µια µατιά πιθανών ελλειµµάτων ή πλεονασµάτων, 
η παρακολούθηση της συµπεριφοράς των πελατών και η εύρεση αυτών µε τους 
µεγαλύτερους τζίρους. Το Administrator µπορεί να είναι εγκατεστηµένο σε όποιον 
υπολογιστή θέλει ο ιδιοκτήτης: στον υπολογιστή του ταµείου, στο σπίτι, στο γραφείο, 
στο laptop, δίνοντάς του τη δυνατότητα να ελέγχει την επιχείρησή του και από 
απόσταση µέσω internet. 

Τέλος η Database χρησιµοποιείται για την αποθήκευση όλων των δεδοµένων και 
των ρυθµίσεων του πακέτου του συστήµατος χρονοχρέωσης. Στην ουσία είναι η 
καρδιά του συστήµατος χρονοχρέωσης, µιας και είναι ένα από τα κοµµάτια που 
χρησιµοποιούνται από όλα τα επιµέρους προγράµµατα του πακέτου. Ορισµένα από 
τα πλεονεκτήµατα που είναι άµεσα αντιληπτά, είναι τα εξής: 

• Αυξηµένη ασφάλεια αλλά και λειτουργικότητα. Η βάση δεδοµένων µπορεί να 
είναι εγκατεστηµένη είτε τοπικά στον ίδιο υπολογιστή µε το Operator, είτε σε 
άλλο database server ανεξάρτητης πλατφόρµας (Windows, Linux κ.α.). 
Ακόµη, δίνεται η δυνατότητα για χρήση της βάσης µέσω internet, εάν 
απαιτείται κεντρική διαχείριση των δεδοµένων σε περιβάλλον πολλαπλών 
εγκαταστάσεων Cafepro. 

• Ευελιξία και παραµετροποίηση. Έχει όλα τα πλεονεκτήµατα µιας ανοιχτής 
βάσης δεδοµένων: δυνατότητα συνεχών upgrades, αυτόνοµη λειτουργία και 
παραµετροποίηση, ανοιχτή πλατφόρµα επικοινωνίας µε άλλα προγράµµατα ή 
websites για ανταλλαγή δεδοµένων.  

• Μέγιστη ταχύτητα. Χρησιµοποιώντας τα ασύγκριτα πλεονεκτήµατα της 
διεθνούς φήµης MySQL 5ης γενιάς, σε συνάρτηση µε τον ιδιαίτερα 
προσεκτικό σχεδιασµό της, η βάση παραµένει πάντα συµπαγής και 
τακτοποιηµένη, ακόµη και µε ογκώδη στοιχεία πολλών ετών σε µεγάλες 
αλυσίδες internet cafe, χάρη στο µικρό payload. 

 

Όπως έχουµε προαναφέρει, η λειτουργία του συστήµατος χρονοχρέωσης βασίζεται 
στην αρχιτεκτονική client/server σε περιβάλλον τοπικού δικτύου (LAN). Αυτό 
πρακτικά σηµαίνει, πως για τη λειτουργία του συστήµατος χρονοχρέωσης, χρειάζεται 
µόνο ένας υπολογιστής στο ταµείο της επιχείρησης, τα τερµατικά των πελατών και η 
φυσική σύνδεσή τους µέσω τοπικού δικτύου (LAN). Το συνηθέστερο τεχνικό 
µοντέλο που χρησιµοποιεί κάθε internet cafe δηλαδή. 

Πιο συγκεκριµένα, ένα απλό µοντέλο εγκατάστασης φαίνεται στο παρακάτω 
διάγραµµα: 



 14 

 

Στο παραπάνω παράδειγµα, απλώς εγκαθίσταται το Operator, το Administrator 
καθώς και η Database στον υπολογιστή του ταµείου, ενώ το Client εγκαθίσταται σε 
όλα τα τερµατικά της επιχείρησης. Η επικοινωνία των επιµέρους προγραµµάτων 
γίνεται µε τη χρήση της τεχνολογίας client/server µέσω τοπικού δικτύου (LAN) χωρίς 
να απαιτούνται πολύπλοκες ρυθµίσεις. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται 
επιπρόσθετος εξοπλισµός (λ.χ. servers) που έχει αξία σε πιο εξειδικευµένες 
υλοποιήσεις, ενώ, παρότι στο ταµείο είναι εγκατεστηµένα πολλά και διαφορετικά 
υποπρογράµµατα του συστήµατος χρονοχρέωσης, η διασφάλιση του απορρήτου είναι 
εγγυηµένη: τα πάντα ελέγχονται µε κωδικούς και κανείς δε µπορεί να ανοίξει κάτι 
που δεν πρέπει. 

Σε πιο εξειδικευµένες υλοποιήσεις µπορεί να εφαρµοστεί και ένα µοντέλο σαν το 
ακόλουθο: 
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Σε αυτή την περίπτωση, τα πάντα είναι ανεξάρτητα. Το ταµείο έχει µόνο το 
πρόγραµµα χρήσης από το προσωπικό, ο προσωπικός υπολογιστής του γραφείου το 
πρόγραµµα για τον επιχειρηµατία, τα τερµατικά το πρόγραµµα επικοινωνίας µε το 
ταµείο και τέλος ο database server τη βάση δεδοµένων. Ουσιαστικά ο µόνος 
περιορισµός κατά την εγκατάσταση, είναι να έχουµε εγκατεστηµένο το Client στα 
τερµατικά µας και το Operator σε κάποιον άλλον υπολογιστή. Από εκεί και µετά 
µπορεί να γίνει όποιος συνδυασµός µας εξυπηρετεί καλύτερα για την εγκατάσταση 
των άλλων δύο προγραµµάτων (Administrator και Database), συµπεριλαµβανοµένων 
και των µοντέλων αποµακρυσµένης εγκατάστασης µε χρήση internet όπως στο 
ακόλουθο διάγραµµα: 

 

 

Σε όλα τα παραπάνω παραδείγµατα, µπορούν να συνυπάρχουν µη δεσµευτικά και 
τυχόν file servers (για τους προσωπικούς φακέλους των µελών) ή όποιοι άλλοι 
servers χρειάζονται, ανάλογα µε το µοντέλο εγκατάστασης που προτιµάται. 

Όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, αυτός καθορίζεται σε µεγάλο 
βαθµό από το πώς θα επιλέξει ο υπεύθυνος να παραµετροποιήσει το Administrator. 
Συνηθέστερα όµως ισχύουν οι παρακάτω κανόνες, χωρίς να είναι δεσµευτικοί 
παρόλα αυτά: 

• Ο πελάτης επισκέπτεται το κατάστηµα. Πηγαίνει στο ταµείο και ζητάει να του 
ανοίξουν έναν υπολογιστή. Ο ταµίας ξεκινά από το Operator τη χρέωση για 
ένα συγκεκριµένο τερµατικό (π.χ. το PC-15). Αυτό συνήθως συµβαίνει για 
πελάτες που δεν είναι µέλη (NON-MEMBERS).  

 
• Ο πελάτης τελείωσε τη χρήση του υπολογιστή. Περνάει ξανά από το ταµείο 

και ο ταµίας τερµατίζει τη χρέωση του αντίστοιχου τερµατικού (π.χ. PC-15). 
Ενηµερώνει τον πελάτη για το ποσό χρέωσης και πληρώνεται.  
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• Στην περίπτωση που κάποιος πελάτης θέλει να εγγραφεί ως µέλος 
(MEMBER), περνάει από το ταµείο και ο ταµίας καταχωρεί τα στοιχεία του. 
∆υνητικά, µπορεί να του αντιστοιχηθεί και ένας προσωπικός κωδικός, ώστε 
κάθε φορά που επισκέπτεται το κατάστηµα να κάθεται µόνος του στον 
υπολογιστή που θέλει µε χρήση του κωδικού του, αν έχει υπολειπόµενο χρόνο 
στην καρτέλα του. Σε αυτή την περίπτωση η χρέωση ξεκινά αυτόµατα, χωρίς 
παρέµβαση του ταµία, ενώ ο ίδιος ο πελάτης µπορεί να την τερµατίσει από το 
τερµατικό όποτε θέλει (Remote Logout). Ακόµη, υπάρχει η δυνατότητα 
λήψης φωτογραφίας του πελάτη αυτόµατα από το πρόγραµµα µε χρήση 
webcam, καθώς επίσης και η διασφάλιση της ταυτοπροσωπίας του µε χρήση 
προσωπικού PIN το οποίο πληκτρολογεί ο ίδιος κατά την έναρξη της χρέωσης 
(αποφεύγοντας έτσι το ενδεχόµενο να χρησιµοποιούν άλλοι πελάτες τον δικό 
του αποθηκευµένο χρόνο). Τέλος, υποστηρίζεται και barcode scanner ή 
magnetic reader για αυτόµατη ανάγνωση της κάρτας µέλους (οπτικής ή 
µαγνητικής) αν το επιθυµούµε.  

 
• Τα µέλη µπορούν να προαγοράζουν χρόνο (Prepayment) ο οποίος προστίθεται 

στην καρτέλα τους και µπορεί να είναι δυνητικά φθηνότερος από την 
τρέχουσα χρέωση για τα µη µέλη. Οι χρεώσεις µπορούν να είναι όσο 
αναλυτικές θέλουµε, λ.χ. διαφορετικές χρεώσεις ανά κατηγορία µελών 
(Normal, Silver, Gold Members), ανά κατηγορία υπολογιστών (παλιά, 
καινούρια τερµατικά, παιχνιδοµηχανές), ανά φύλο ή ηλικιακή οµάδα µέλους, 
ανά ηµέρα, ώρα, κ.λπ. Επίσης τα µέλη εκτός από πακέτα χρόνου, µπορούν να 
προαγοράζουν προπληρωµένες κάρτες. Πρόκειται για κάρτες µε κωδικό που 
δηµιουργούνται αυτόµατα από το σύστηµα χρονοχρέωσης και αντιστοιχούν 
σε συγκεκριµένη αξία ή χρόνο ανάλογα µε τι θέλουµε (λ.χ. 4€ ή 5 ώρες). Έτσι 
κάποιος πελάτης που δεν είναι µέλος, µπορεί να ξεκινήσει µόνος του τη 
χρέωση σε ένα τερµατικό µε τη χρήση του κωδικού της κάρτας χωρίς να 
περάσει από το ταµείο. Ο χρόνος των καρτών αυτών, όπως και ο χρόνος που 
προαγοράζεται από τα µέλη, διαχειρίζεται από το πρόγραµµα σύµφωνα µε τις 
δικές µας επιλογές. Λ.χ. µπορεί να είναι χρόνος που πρέπει να καταναλωθεί 
σε µία επίσκεψη (χρήσιµο για τα Lan Parties), χρόνος που πρέπει να 
καταναλωθεί σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (π.χ. ενός µήνα), ή χρόνος 
που δε λήγει ποτέ και µπορεί να καταναλωθεί µε πολλές διαφορετικές 
επισκέψεις µέχρι να τελειώσει.  

 
• Με τη χρήση του Point System του συστήµατος χρονοχρέωσης µπορούµε να 

δίνουµε ανταποδώσεις στα µέλη µας. Κάθε αγορά χρόνου, προϊόντων ή 
υπηρεσιών µπορεί να µεταφράζεται σε συγκεκριµένους πόντους που 
αντιστοιχούνται αυτόµατα στην καρτέλα κάθε µέλους. Αυτοί οι πόντοι 
µπορούν να εξαργυρωθούν έπειτα σε άλλες υπηρεσίες ή προϊόντα, ανάλογα 
µε τις ρυθµίσεις µας. Στον τοµέα της ανταποδοτικότητας στα µέλη, 
περιλαµβάνεται και το κοµµάτι ρύθµισης των ζωνών χρέωσης όπου µπορούµε 
να ρυθµίσουµε µετά από την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήµατος του 
πελάτη στο κατάστηµα, είτε να του γίνεται συγκεκριµένη έκπτωση, είτε να 
του δίνονται ως δώρο επιπλέον ώρες, είτε να πέφτει η χρέωση για τις 
επόµενες ώρες της παραµονής του, κ.λπ.  

 
• Επίσης τα µέλη του καταστήµατος, µπορούν να έχουν τον προσωπικό τους 

φάκελο αποθήκευσης για χρήση προσωπικών αρχείων και saves παιχνιδιών. 
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Ο φάκελος αυτός µε τα περιεχόµενά του, εµφανίζεται αυτόµατα στο µέλος 
όποιον υπολογιστή κι αν χρησιµοποιεί κάθε φορά (απαιτείται ύπαρξη file 
server). 

 
• Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που πωλούνται από το κατάστηµα, ελέγχονται 

µέσω της εµπορικής διαχείρισης του Operator. Έτσι έχουµε εικόνα και 
στατιστικά για το τι ακριβώς πουλήθηκε, ποια ώρα, σε ποιόν, πόσο κόστισε 
και ποιο είναι το απόθεµα στην αποθήκη µας (για τα ανάλογα είδη). 
Ταυτοχρόνως οι χρεώσεις αυτές συνυπολογίζονται στο κλείσιµο βάρδιας των 
υπαλλήλων, δίνοντας τη δυνατότητα στον επιχειρηµατία να ελέγξει πλήρως 
τυχόν διαφοροποιήσεις. 

 
• Οι εκτυπώσεις που στέλνονται από τους πελάτες στα τερµατικά, 

συνυπολογίζονται και χρεώνονται αυτόµατα, ενηµερώνοντας παράλληλα τους 
πελάτες, µέσω του ενσωµατωµένου Printer Monitor. Με αυτόν τον τρόπο, ο 
εκτυπωτής µπορεί να είναι εγκατεστηµένος στο ταµείο ή κεντρικά στο δίκτυο 
(network printer), αποδεσµεύοντας έτσι την αποκλειστική χρήση του από 
συγκεκριµένο τερµατικό και αποκλείοντας το ενδεχόµενο να γίνουν 
εκτυπώσεις που δεν χρεώνονται. 

 
• Τα τερµατικά όταν δεν χρησιµοποιούνται, εµφανίζουν αυτόµατα την ασπίδα 

του συστήµατος χρονοχρέωσης – µία παρουσίαση διαφηµιστικών εικόνων 
δηλαδή που εµείς ορίζουµε. Με αυτόν τον τρόπο ο υπολογιστής καθίσταται 
ουσιαστικά µη λειτουργικός, ενώ παράλληλα περνάει το διαφηµιστικό 
µήνυµα που εµείς θέλουµε στους επισκέπτες του καταστήµατος. [9] 

 
 

1.4 Antivirus 

Οι ιοί έχουν ξεπεράσει προ πολλού τον αρχικό τους ορισµό ως µικρά τµήµατα 
κώδικα που έχουν την ιδιότητα να προσκολλώνται σε εκτελέσιµα αρχεία και µε αυτό 
τον τρόπο να επιτυγχάνουν τη διάδοσή τους ‘µολύνοντας’ ολοένα και περισσότερα 
αρχεία. Πλέον µε τον όρο ‘ιός’ γίνεται αναφορά σε ένα διογκωµένο πρόβληµα, που 
δεν αφορά µόνο εκτελέσιµα αρχεία, ενώ εµφανίζεται µε διάφορες µορφές σε ότι 
αφορά τις µεθόδους εξάπλωσής του. Στα πλαίσια της παρούσας µελέτης η λέξη ‘ιός’ 
εκφράζει οποιαδήποτε µορφή επιβλαβούς λογισµικού (malware) έχει τη δυνατότητα 
να διαδίδεται σε άλλους υπολογιστές.  

Αυτός ο γενικότερος ορισµός συµπεριλαµβάνει ένα µεγάλο αριθµό διαφορετικών 
κινδύνων για τα σύγχρονα υπολογιστικά συστήµατα. Πέρα από τους ‘κλασικούς’ 
ιούς που πετυχαίνουν τη διάδοσή τους µε την προσκόλλησή τους σε εκτελέσιµα 
αρχεία (viruses) ή σε αρχεία µε δυνατότητες εκτέλεσης µακροεντολών (macro-
viruses) ιδιαίτερη «επιτυχία» παρουσιάζουν οι µορφές επιβλαβούς λογισµικού που 
διαδίδονται κάνοντας χρήση δικτυακών υπηρεσιών και συνήθως της υπηρεσίας 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (worms). Οι δούρειοι ίπποι (trojan horses) είναι µια 
άλλη µορφή σύγχρονης απειλής, που οφείλουν την ονοµασία τους στην ιδιότητα τους 
να κρύβονται πίσω από κάποια µορφή χρήσιµου (ή φαινοµενικά χρήσιµου) 
λογισµικού. 
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Αν υπερβεί κανείς ακόµα περισσότερο τα όρια του γενικευµένου ορισµού των ιών 
και θελήσει να συµπεριλάβει κι άλλες µορφές επιβλαβούς λογισµικού, τότε το 
πρόβληµα γίνεται ακόµα πιο πολύπλοκο. Η κύρια απειλή προέρχεται από 
προγράµµατα που εγκαθιστούν επιπρόσθετες συνιστώσες που συνήθως λειτουργούν 
στο παρασκήνιο και αναλαµβάνουν την εµφάνιση διαφηµιστικών µηνυµάτων µε 
διάφορους τρόπους στην οθόνη του υπολογιστή και µε πιθανές κάποιες ανεπιθύµητες 
παράπλευρες συνέπειες στη λειτουργία του συστήµατος (adware). Ακόµα πιο σοβαρή 
είναι η απειλή από λογισµικό που ανιχνεύει και καταγράφει τις συνήθειες των 
χρηστών και χρησιµοποιεί τις πληροφορίες που συνέλεξε για διάφορους παράνοµους 
σκοπούς (spyware). Αυτές οι περιπτώσεις δεν είναι ακόµα σε θέση να 
αντιµετωπιστούν από την πλειονότητα των µηχανισµών προστασίας από τους ιούς 
και απαιτούν ξεχωριστούς µηχανισµούς για τον χειρισµό τους. 

Η πλειονότητα των πελατών ενός Internet Café θα µπορούσε να θεωρηθεί 
‘επικίνδυνη’, καθώς είτε λόγω άγνοιας είτε λόγω ανευθυνότητας θα µπορούσαν να 
προβούν σε ενέργειες που θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των υπολογιστών και 
του δικτύου. Ένας πελάτης θα µπορούσε π.χ. να επιχειρήσει να εγκαταστήσει 
λογισµικό που δεν έχει ελεγχθεί για ιούς, ενώ οποιοσδήποτε χρήστης ίσως βρεθεί στη 
θέση να εγκαταστήσει κάποιο στοιχείο ελέγχου ActiveX που προέρχεται από µη 
έµπιστη πηγή. 

Η ευµετάβλητη κατάσταση στο χώρο της πληροφορικής γενικότερα και του 
επιβλαβούς λογισµικού ειδικότερα σε συνδυασµό µε τον ειδικό χαρακτήρα τέτοιων 
προγραµµάτων δυσχεραίνουν την προσπάθεια σύγκρισης των υπαρχόντων πακέτων 
λογισµικού. Ένα πρόγραµµα προστασίας από τους ιούς που κρίνεται λειτουργικό την 
τρέχουσα χρονική στιγµή, µπορεί σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να θεωρηθεί πολύ 
χειρότερο του ανταγωνισµού, καθώς θα αδυνατεί να εντοπίσει κάποιον νέο ιδιαίτερα 
καταστροφικό ιό. Οποιαδήποτε προσπάθεια εύρεσης του διαχρονικά «καλύτερου» 
δεν έχει ιδιαίτερο νόηµα.  

 

Ουσιαστικό νόηµα έχει η µελέτη των κριτηρίων αξιολόγησης τέτοιων προγραµµάτων 
σε συνάρτηση µε τα προαναφερόµενα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται 
στα Internet Cafe. Αξία έχει επίσης και η συνεχής ενηµέρωση από ανεξάρτητους 
οργανισµούς που αναλαµβάνουν να αξιολογούν σε τακτά χρονικά διαστήµατα τα 
υπάρχοντα πακέτα λογισµικού και να εξετάζουν την παράλληλη εξέλιξη των ιών και 
των προγραµµάτων καταπολέµησής τους µε ελέγχους σε διαφορετικές πλατφόρµες. 
Τα δύο κυριότερα κριτήρια είναι τα εξής: 

Ικανότητα ανίχνευσης ιών  

 
Οποιοδήποτε πρόγραµµα προστασίας πρέπει πρωτίστως να αποδεικνύει την 
ικανότητά του να ανιχνεύει και να αφαιρεί ιούς από µολυσµένα συστήµατα και να 
µην επιτρέπει σε νέους ιούς να εισχωρήσουν σε καθαρούς υπολογιστές. Απαίτηση 
από τέτοιας µορφής λογισµικό είναι να λειτουργεί αποτελεσµατικά πάντα και να 
αντιµετωπίζει όλους τους κινδύνους ή τουλάχιστον όσους κινδύνους υπάρχει κάποιο 
ανταγωνιστικό πρόγραµµα που τους αντιµετωπίζει. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο 
αξιολόγησης, οπότε το αποτελεσµατικότερο πρόγραµµα στην ανίχνευση ιών θα 
προτιµηθεί ακόµα κι αν µειονεκτεί σε όλους τους υπόλοιπους παράγοντες 
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αξιολόγησης. Στην πράξη οι διαφορές των περισσοτέρων εφαρµογών αντιµετώπισης 
ιών µε βάση αυτό το κριτήριο είναι µικρές. 

 
Στην αξιολόγηση της ικανότητας ανίχνευσης ιών πρέπει να συνυπολογίζεται και το 
αρνητικό ενδεχόµενο κατά το οποίο ο µηχανισµός λειτουργεί περισσότερο 
προστατευτικά από ότι είναι απαραίτητο και λανθασµένα θεωρεί µολυσµένα κάποια 
αρχεία που δεν παρουσιάζουν κανένα πρόβληµα (false alarms). Η διαγραφή τέτοιων 
‘καθαρών’ αρχείων µπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες µέχρι και στη 
σταθερότητα της λειτουργίας του συστήµατος.  

Απόδοση  

 
Αρκετά σηµαντικό κριτήριο αξιολόγησης οποιουδήποτε προγράµµατος είναι η 
απόδοσή του. Στην περίπτωση των µηχανισµών προστασίας από ιούς αυτό το µέτρο 
εµφανίζεται µε δύο διαφορετικές µορφές. Καταρχάς ενδιαφέρει η ταχύτητα 
ανίχνευσης, δηλαδή ο χρόνος που απαιτείται από το πρόγραµµα για να αναζητήσει 
µολυσµένα αρχεία και να αντιµετωπίσει τη µόλυνση. Από την άλλη πλευρά άξια 
µελέτης και σύγκρισης είναι και η επιβάρυνση που προκαλεί το λογισµικό στη 
συνολική απόδοση του συστήµατος. Η τελευταία προκαλείται από το τµήµα του 
προγράµµατος που παρακολουθεί όλες τις ενέργειες που λαµβάνουν χώρα σε ένα 
υπολογιστικό σύστηµα και επεµβαίνει όταν συµβεί οτιδήποτε ύποπτο. Ένα 
πληροφοριακό σύστηµα παλαιότερης γενιάς είναι πιθανό να καταστεί ουσιαστικά 
άχρηστο για οποιαδήποτε άλλη λειτουργία λόγω αυτής της επιβάρυνσης. [6], [7] 

 
 

1.5 Τείχος Προστασίας (Firewall) 
 
Στην επιστήµη των υπολογιστών ο όρος firewall ή τείχος προστασίας 
χρησιµοποιείται για να δηλώσει κάποια συσκευή ή πρόγραµµα που είναι έτσι 
ρυθµισµένο ούτως ώστε να επιτρέπει ή να απορρίπτει πακέτα δεδοµένων που 
περνούν από ένα δίκτυο υπολογιστών σε ένα άλλο. 
 
Στο Internet οι χάκερ χρησιµοποιούν κακόβουλο κώδικα—όπως ιούς, ιούς τύπου 
worm και δούρειους ίππους—επιχειρώντας να εντοπίσουν τους απροστάτευτους 
υπολογιστές. Ενώ µερικές επιθέσεις είναι απλές παρενοχλήσεις, συνήθως φάρσες, 
άλλες εξαπολύονται µε κακόβουλο σκοπό. Αυτές οι πιο σοβαρές επιθέσεις µπορεί να 
επιχειρήσουν να διαγράψουν πληροφορίες στον υπολογιστή, να τον κολλήσουν ή 
ακόµη και να κλέψουν προσωπικά δεδοµένα, όπως κωδικούς πρόσβασης ή αριθµούς 
πιστωτικών καρτών. Για να περιοριστεί ο κίνδυνος προσβολής, χρησιµοποιούµε το 
τείχος προστασίας.  

Η κύρια λειτουργία ενός firewall είναι η ρύθµιση της κυκλοφορίας δεδοµένων 
ανάµεσα σε δύο δίκτυα υπολογιστών. Συνήθως τα δύο αυτά δίκτυα είναι το 
∆ιαδίκτυο και το τοπικό δίκτυο. Ένα firewall παρεµβάλλεται ανάµεσα σε δύο δίκτυα 
που έχουν διαφορετικό επίπεδο εµπιστοσύνης. Το διαδίκτυο έχει µικρό βαθµό 
εµπιστοσύνης (low level of trust), ενώ το εταιρικό δίκτυο ή το δίκτυο ενός σπιτιού 
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διαθέτει τον µέγιστο βαθµό εµπιστοσύνης. Ένα περιµετρικό δίκτυο (perimeter 
network) ή µία Demilitarized Zone (DMZ) διαθέτουν µεσαίο επίπεδο εµπιστοσύνης. 

 

 

 

Ο σκοπός της τοποθέτησης ενός firewall είναι η πρόληψη επιθέσεων στο τοπικό 
δίκτυο και η αντιµετώπισή τους. Παρόλα αυτά όµως, ένα firewall µπορεί να 
αποδειχθεί άχρηστο εάν δεν ρυθµιστεί σωστά. Η σωστή πρακτική είναι το firewall να 
ρυθµίζεται ούτως ώστε να απορρίπτει όλες τις συνδέσεις εκτός αυτών που επιτρέπει ο 
διαχειριστής του δικτύου (default-deny). Για να ρυθµιστεί σωστά ένα firewall θα 
πρέπει ο διαχειριστής του δικτύου να έχει µία ολοκληρωµένη εικόνα για τις ανάγκες 
του δικτύου και επίσης να διαθέτει πολύ καλές γνώσεις πάνω στα δίκτυα 
υπολογιστών. Πολλοί διαχειριστές δεν έχουν αυτά τα προσόντα και ρυθµίσουν το 
firewall ούτως ώστε να δέχεται όλες τις συνδέσεις εκτός από εκείνες που ο 
διαχειριστής απαγορεύει (default-allow). Η ρύθµιση αυτή καθιστά το δίκτυο ευάλωτο 
σε επιθέσεις από εξωτερικούς χρήστες. 

Το τείχος προστασίας εξετάζει τις πληροφορίες που εισέρχονται από και εξέρχονται 
προς το Internet. Αναγνωρίζει και παρεµποδίζει τις πληροφορίες που προέρχονται 
από επικίνδυνες τοποθεσίες ή τοποθεσίες που είναι ύποπτες. Εάν ρυθµίστεί 
κατάλληλα το τείχος προστασίας, οι χάκερ που αναζητούν ευπρόσβλητους 
υπολογιστές δεν θα µπορέσουν να ανιχνεύσουν τους υπολογιστές του δικτύου που 
βρίσκονται πίσω από αυτό. 

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι τείχους προστασίας. Το λογισµικό τείχους προστασίας 
και το τείχος προστασίας υλικού (hardware firewall). Ο πρώτος τύπος συνίσταται 
µόνο σε µικρά δίκτυα στο σπίτι ή στο γραφείο και ουσιαστικά πρόκειται για ένα 
πρόγραµµα - λογισµικό το οποίο εκτελείται σε κάθε υπολογιστή ξεχωριστά. Ο 
δεύτερος τύπος χρησιµοποιείται σε µεγάλες εγκαταστάσεις υπολογιστών και 
ουσιαστικά πρόκειται για ένα µηχάνηµα το οποίο παρεµβάλλεται ανάµεσα στο 
δροµολογητή (router) και στο µεταγωγέα (switch). [6], [7] Στο συγκεκριµένο 
κατάστηµα χρησιµοποιείται ο δεύτερος τύπος και συγκεκριµένα το Cisco PIX 515 
Firewall.  
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1.6 Οργανόγραµµα 
 
Στο διάγραµµα που ακολουθεί δίνεται το οργανόγραµµα της επιχείρησης παροχής 
υπηρεσιών διαδικτύου (Internet Cafe) που εξετάζουµε. 

 

 

1.7 Άλλες Υπηρεσίες 

Το υπό ανάλυση Internet Café, πέρα από την πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο,  παρέχει 
διάφορες υπηρεσίες όπως. 

� Υπηρεσία WebMail, καθώς και υπηρεσίες SMTP Και POP3  (µόνο στα µέλη) 
µέσω του ιδιόκτητου Mail Server που βρίσκεται εντός του καταστήµατος 

� Υπηρεσίες πρόσβασης σε διάφορα παιχνίδια, είτε τοπικά, είτε on-line µέσω 
του Game Server που βρίσκεται εντός του καταστήµατος 

� Υπηρεσίες εκτύπωσης µέσω του δικτυακού Laser εκτυπωτή 
� Υπηρεσίες αποθήκευσης και backup προσωπικών αρχείων File Servicing 

µέσω του File Server που βρίσκεται εντός του καταστήµατος. 

 

 

Internet Cafe 

∆ιευθυντής 

Υπεύθυνος Τεχνικού Τµήµατος και 
Ασφαλείας 

Υπεύθυνος Προσωπικού 

Υπεύθυνος ∆ηµοσίων Σχέσεων 

Τεχνικός 

Προσωπικό 
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1.8 ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των επικοινωνιών στο Internet Café 
 

1.8.1 Εφαρµοσµένη Πολιτική Ασφάλειας στο Internet Café 

 
Το υπό µελέτη Internet Café έχει αναπτύξει µια αυστηρή Πολιτική Ασφάλειας 
(security policy) η οποία διαβαθµίζεται σε τρία επίπεδα. Το υψηλότερο επίπεδο 
αφορά τους χρήστες – πελάτες του καταστήµατος, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε 
συγκεκριµένες υπηρεσίες του καταστήµατος όπως e-mail, προσωπικά αρχεία, 
συνοµιλίες κλπ. Η πολιτική ασφαλείας  διασφαλίζει στο ακέραιο την ασφάλεια του 
χρήστη – πελάτη. Κανείς χρήστης είτε µέσα στο κατάστηµα, είτε εκτός αυτού δεν 
έχει πρόσβαση ή δυνατότητα παρακολούθησης των δραστηριοτήτων άλλου πελάτη 
µέσω δικτύου ή ∆ιαδικτύου.  
 
Το µεσαίο επίπεδο αφορά τους υπαλλήλους του καταστήµατος και της µητρικής 
εταιρείας για τους οποίους υπάρχει διαβαθµισµένη πρόσβαση στις υπηρεσίες του 
καταστήµατος ανάλογα µε τον κωδικό που θα χρησιµοποιηθεί. Ταυτοχρόνως γίνεται 
καταγραφή όλων των ενεργειών των υπαλλήλων σε κεντρικό διακοµιστή της 
εταιρείας έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανεύρεση στοιχείων σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί ή αναφερθεί κάποια µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε αρχεία ή 
υπηρεσίες που χρησιµοποιεί ο πελάτης από υπάλληλο.  
 
Το χαµηλότερο επίπεδο αφορά την επικοινωνία µεταξύ των µηχανηµάτων – 
διακοµιστών του καταστήµατος και των µηχανηµάτων της µητρικής εταιρείας, όπου 
τα µηχανήµατα αυτά ανήκουν στο ονοµαζόµενο «Έµπιστο δίκτυο» (trusted network) 
και επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω ιδεατού εικονικού δικτύου ( Virtual Private 
Network – VPN). 
 
Στο υπό µελέτη Internet Café, η µητρική εταιρεία έχει Υπεύθυνο Ασφάλειας ο οποίος 
επιβλέπει όλα τα καταστήµατα. Στα 10 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας αυτής δεν 
έχει διαδραµατιστεί παραβίαση της πολιτικής ασφάλειας από χρήστη – πελάτη του 
καταστήµατος ή από το προσωπικό της εταιρείας. Επιπλέον η εταιρεία παρέχει 
πρόσβαση στους χρήστες – πελάτες της σε εργαλεία ασφαλούς µετάδοσης 
πληροφοριών (SSH) µε δηµοφιλή προγράµµατα όπως το Putty, Secure CRT κλπ. 
 

1.8.2 Απόρρητο - Προστασία Επεξεργασίας ∆εδοµένων Επικοινωνίας στο Internet 
Café 

 
Στο υπό µελέτη Internet Café η διασφάλιση του Απορρήτου είναι εξασφαλισµένη 
λόγω των συστηµάτων αυτόµατης επαναφοράς των υπολογιστών στην αρχική 
κατάσταση που αυτά βρισκότανε προτού τα χρησιµοποιήσει ο χρήστης – πελάτης. 
Μετά την αποµάκρυνση του πελάτη από τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή του 
καταστήµατος γίνεται αυτόµατα επανεκκίνηση του Η/Υ και διαγράφονται όλα τα 
στοιχεία που αποθηκεύτηκαν στο σκληρό δίσκο ή στη µνήµη του κατά τη χρήση από 
τον πελάτη. Έτσι είναι πρακτικά αδύνατο να επαναφερθούν τα στοιχεία αυτά από 
οποιονδήποτε υπάλληλο ή πελάτη του καταστήµατος. Τα µόνα αρχεία που δεν 
διαγράφονται είναι αυτά τα οποία ο χρήστης αποθηκεύει στον προσωπικό χώρο 
αποθήκευσης του διακοµιστή αρχείων του καταστήµατος. Η πρόσβαση στον 
προσωπικό του χώρο γίνεται µε προσωπικό και απαραβίαστο κωδικό πρόσβασης. 
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1.8.3 Πολιτική Ασφάλειας Περιµέτρου του Internet Café 

 
Το υπό µελέτη Internet Café µέσω της µητρικής εταιρείας έχει Υπεύθυνο Πολιτικής 
Ασφάλειας Περιµέτρου. Το κατάστηµα έχει Τοίχος Προστασίας (firewall), και 
Αποστρατιωτικοποιηµένη Ζώνη µη προσπελάσιµη µέσω ∆ιαδικτύου παρά µόνο µε 
επιτόπου φυσική πρόσβαση τεχνικού ή πρόσβαση µέσω του VPN της µητρικής 
εταιρείας – άρα ασφαλή. Τα κεντρικά γραφεία της µητρικής εταιρείας έχουν Τοίχος 
Προστασίας (firewall), Αποστρατιωτικοποιηµένη Ζώνη µε Σύστηµα Προστασίας και 
Σύστηµα Ανίχνευσης Επισυνδέσεων (Intrusion Detection System) συνδεδεµένο µε 
σύστηµα  άµεσης ενηµέρωσης για Επισύνδεση µέσω κινητού τηλεφώνου και γραπτά 
µηνύµατα (SMS Gateway). Όλος ο εξοπλισµός (εκτός του SMS Gateway) είναι της 
εταιρείας Cisco Systems. 
 
 
Firewall 
 
Στο Internet Café όπως προαναφέρθηκε χρησιµοποιείται Firewall της εταιρείας Cisco 
Systems και συγκεκριµένα το µοντέλο PIX 515. Το firewall αυτό λειτουργεί 24 ώρες 
το 24ωρο και σε περίπτωση βλάβης αναλαµβάνει δράση το εταιρικό firewall το οποίο 
βρίσκεται στις κεντρικές διατάξεις της µητρικής εταιρείας. Το firewall της Cisco 
βασίζεται στο παγκοσµίως διαδεδοµένο και γνωστό Cisco IOS for PIX firewalls, το 
οποίο θεωρείται ηγέτης στον τοµέα του. Λόγω της τοπολογίας του δικτύου της 
εταιρείας, το εταιρικό firewall αποτελεί την πρώτη γραµµή άµυνας όλων των 
καταστηµάτων και των µηχανηµάτων από τα οποία αυτά αποτελούνται. Στη συνέχεια 
το κάθε κατάστηµα ξεχωριστά διασφαλίζει περαιτέρω τα τερµατικά του µε το δικό 
του firewall. 
 
Το υπό εξέταση Internet Café όπως και όλα τα καταστήµατα της εταιρείας αυτής έχει 
εσωτερικό έµπιστο δίκτυο (trusted network) το οποίο αποτελείται από τα τερµατικά 
των χρηστών και δίκτυο αποστρατικοποιηµένης ζώνης το οποίο αποτελείται από τους 
εξυπηρετητές και το διαχειριζόµενο µεταγωγέα (managed switch) cisco catalyst.  
 
Όλες οι ανανεώσεις του συστήµατος firewall του καταστήµατος και της µητρικής 
εταιρείας γίνονται πάντα σύµφωνα µε τις υποδείξεις της εταιρείας Cisco η οποία 
είναι ο παγκόσµιος ηγέτης σε τέτοια κατηγορία συστηµάτων.  
 
Η βασική πολιτική διαµόρφωσης του firewall είναι η λεγόµενη “reflex” – 
πατενταρισµένη πολιτική της Cisco Systems-, η οποία επιτρέπει την εισερχόµενη 
κίνηση πακέτων από κάποια διεύθυνση IP µόνο όταν έχει ήδη αποσταλεί εξερχόµενο 
πακέτο προς την διεύθυνση αυτή από κάποιο µηχάνηµα που βρίσκεται στο εσωτερικό 
έµπιστο δίκτυο. ∆ιαφορετικά όλα τα υπόλοιπα εισερχόµενα πακέτα απλά 
απορρίπτονται (rejected).  
 
Πρόσβαση στο εσωτερικό έµπιστο δίκτυο µέσω του firewall επιτρέπεται µόνο από τα 
κεντρικά γραφεία της µητρικής εταιρείας. Στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας γίνεται 
καταγραφή όλων των συµβάντων πιθανών παραβιάσεων και προσπαθειών 
ανίχνευσης κωδικών και σε τακτά χρονικά διαστήµατα ελέγχονται οι πηγές των 
προσπαθειών αυτών. Ο Υπεύθυνος Πολιτικής Ασφαλείας της εταιρείας φροντίζει να 
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ενηµερώνει αρκετές φορές κάθε έτος το λογισµικό των firewall µε τις νέες εκδόσεις 
που εκδίδει η κατασκευάστρια εταιρεία Cisco. 
 
 
Σύστηµα Ανίχνευσης Επισυνδέσεων 
 
Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, Σύστηµα Ανίχνευσης Επισυνδέσεων έχει µόνο 
η µητρική εταιρεία στα κεντρικά της γραφεία, οπότε το κατάστηµα απολαµβάνει την 
ύπαρξη και την προστασία ενός τέτοιου εξοπλισµού. 
 
 

1.8.4 ∆ηµιουργία και ∆ιαχείριση κωδικών ασφάλειας 

 
Στο υπό µελέτη Internet Café υπάρχει µια ποικιλία κωδικών ανάλογα µε την 
κατηγορία των µηχανηµάτων και το ρόλο που αυτά διαδραµατίζουν στο κατάστηµα 
(δροµολογητές, µεταγωγείς, εξυπηρετητές, απλά τερµατικά). Οι κωδικοί αυτοί 
χρησιµοποιούνται από τους χρήστες του παρόχου – µητρικής εταιρείας. 
Αποτελούνται από συνδυασµό γραµµάτων, αριθµών και ειδικών χαρακτήρων για να 
αποτρέψουν οποιαδήποτε προσπάθεια εύρεσης αυτών µε τη γνωστή διαδικασία 
επίθεσης brute force µέσω αρχείου λέξεων και συνδυασµών αυτών µε αριθµούς. 
Επίσης οι κωδικοί πρόσβασης µεταβάλλονται περίπου κάθε µήνα και 
ανακοινώνονται ξεχωριστά για κάθε σύστηµα στον αρµόδιο υπεύθυνο. Τέλος 
υπάρχουν και οι κωδικοί πρόσβασης των απλών χρηστών – πελατών οι οποίοι 
ορίζονται από τους ίδιους και είναι υπ’ ευθύνη τους. Το σύστηµα στο οποίο 
καταχωρούνται οι κωδικοί από τους πελάτες έχει την απαίτηση να συνδυάζονται 
αριθµοί µε γράµµατα µε αποτέλεσµα την αύξηση της δυσκολίας εύρεσης αυτών από 
άλλους πελάτες. Όλα αυτά αναλύονται παρακάτω: 
 
 
Της εφαρµογής µιας πολιτικής δηµιουργίας και διαχείρισης κωδικών ασφάλειας στο 
Internet Cafe προηγείται ο διαχωρισµός των συστηµάτων σε αυτά που χρειάζονται 
προστασία µέσω κωδικών ασφάλειας και σε αυτά που διατίθενται προς ελεύθερη 
πρόσβαση. 
 
Προκειµένου οι χρήστες και οι υπάλληλοι να χρησιµοποιήσουν ένα υπολογιστικό 
σύστηµα το οποίο προστατεύεται, θα πρέπει να διαθέτουν «όνοµα χρήστη» (login 
name) και κατάλληλο κωδικό ασφάλειας (password). Ως εκ τούτου η πολιτική 
κωδικών ασφάλειας περιλαµβάνει: 
� Περιγραφή των κανόνων σύµφωνα µε τους οποίους γίνεται η δηµιουργία των 

ονοµάτων χρηστών (user names) 
� Περιγραφή των κανόνων σύµφωνα µε τους οποίους γίνεται η δηµιουργία των 

κωδικών ασφάλειας (passwords). 
� Περιγραφή των διαδικασιών σύµφωνα µε τις οποίες διανέµεται σε κάθε χρήστη 

ή χρήστη παρόχου το αντίστοιχο όνοµα χρήστη καθώς και ο κωδικός ασφάλειας.  
� Περιγραφή των κανόνων σύµφωνα µε τους οποίους επιτυγχάνεται η τακτική 

αλλαγή των κωδικών ασφάλειας και η εν γένει διαχείρισή τους.  
� Περιγραφή των κανόνων οι οποίοι καθορίζουν την ενδεδειγµένη συµπεριφορά 

των χρηστών και υπαλλήλων αναφορικά µε την προστασία των κωδικών 
ασφάλειας.  
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Η πολιτική δηµιουργίας και διαχείρισης κωδικών ασφάλειας πληροί τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 
� Ύπαρξη συµπαγών κωδικών ασφάλειας: Οι χρησιµοποιούµενοι κωδικοί 

ασφάλειας είναι συµπαγείς έτσι ώστε να µην µπορεί να τους «µαντέψει» όποιος 
επιβουλεύεται το σύστηµα. Συνεπώς η πολιτική κωδικών ασφάλειας επιβάλλει 
τη δηµιουργία κωδικών ασφάλειας µε συνδυασµό γραµµάτων, αριθµών και µη 
αλφαριθµητικών χαρακτήρων. Επιπλέον επιβάλλεται ένα ικανό ελάχιστο µήκος 
(έξι χαρακτήρες για τους πελάτες και οκτώ για τους υπαλλήλους). 

 
� Περιορισµένη πρόσβαση στο αρχείο φύλαξης των κωδικών ασφάλειας: Η 

πρόσβαση στο αρχείο που φυλάσσονται οι κωδικοί πρόσβασης είναι αυστηρά 
περιορισµένη στον ∆ιευθυντή Τεχνικού Τµήµατος και τον Γενικό ∆ιευθυντή 
της µητρικής εταιρείας. 

 
� Περιοδική αλλαγή κωδικών ασφάλειας: Η πολιτική δεν ευνοεί την συνεχή 

χρήση του ιδίου κωδικού ασφάλειας. Η συχνότητα µε την οποία επιβάλλεται 
στους υπαλλήλους και προτείνεται στους πελάτες να αλλάζουν κωδικό είναι 
κάθε έναν µήνα. Πάντως σε χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπως είναι 
(ενδεικτικά) η αποχώρηση κάποιου υπαλλήλου, ή η παραβίαση κάποιου 
λογαριασµού τότε θα πρέπει άµεσα να λαµβάνει χώρα αλλαγή του αντίστοιχου 
κωδικού ασφάλειας.  

 

1.8.5 Προστασία Και Αποτροπή Ιών 

 
Στο υπό µελέτη Internet Café υπάρχει όπως προαναφέρθηκε firewall της Cisco 
Systems το οποίο φιλτράρει µια µεγάλη ποσότητα ιών οι οποίοι µεταφέρονται µέσω 
e-mail ή σε ΜΗ κρυπτογραφηµένη µορφή µέσω του ∆ιαδικτύου. Αυτό όµως δεν 
είναι αρκετό. Πολλοί χρήστες µεταφέρουν ιούς µε δικά τους µέσα όπως USB flash 
drives, εξωτερικούς δίσκου, δισκέττες, CD, DVD και για τον λόγο αυτό υπάρχει 
εγκατεστηµένο λογισµικό τοπικά σε κάθε υπολογιστή για την αποτροπή της διάδοσης 
κάποιου ιού.  
 
Το τεχνικό τµήµα της µητρικής εταιρείας φροντίζει καθηµερινά να ενηµερώνεται 
µέσω των ιστοσελίδων εταιρειών όπως η Symantec, NOD, Kaspersky για όλους τους 
νέους ιούς που ανακαλύπτονται και το βαθµό επικινδυνότητας αυτών. Η εταιρεία 
διαθέτει εταιρικό σύστηµα Anti-Virus το οποίο λειτουργεί µέσω του ∆ιαδικτύου και 
του Εικονικού Ιδιωτικού ∆ικτύου (VPN) της εταιρείας µεταξύ των καταστηµάτων. 
Συγκεκριµένα στα κεντρικά γραφεία της εταιρεία γίνεται τρεις φορές την ηµέρα 
ενηµέρωση για νέους ιούς στον κεντρικό εξυπηρετητή της. Στη συνέχεια όλοι οι 
εξυπηρετητές των καταστηµάτων µέσω του VPN ενηµερώνονται από τον κεντρικό 
εξυπηρετητή µε τις αναβαθµίσεις αυτές. Τέλος όλα τα τερµατικά των καταστηµάτων 
ενηµερώνονται από τους εξυπηρετητές αυτούς. Το αποτέλεσµα είναι να υπάρχει η 
µέγιστη δυνατή αναβάθµιση σε καθηµερινή βάση καθιστώντας πρακτικά υπερβολικά 
δύσκολο να περάσει στο σύστηµα κάποιος γνωστός ή σχετικά νέος ιός. Και φυσικά 
δεν αρκεί µόνο αυτό.  
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Το Internet Café έχει συστήµατα τα οποία ανιχνεύουν και αντιµετωπίζουν σε 
πραγµατικό χρόνο οποιαδήποτε απειλή από κάποιο γνωστό ιό. Όµως δεν αρκεί µόνο 
αυτό. Το σύστηµα Anti-Virus έχει ενεργοποιηµένη µια λειτουργία όπου 
αντιλαµβάνεται τυχόν «ύποπτα» αρχεία και τα περιορίζει προλαµβάνοντας τη δράση 
ακόµη και ιών οι οποίοι δεν έχουν ανακαλυφθεί από τις εταιρείες αναβάθµισης και 
κατασκευής προγραµµάτων αντιβίωσης ιών. Τέλος το σύστηµα Anti-Virus έχει 
ρυθµιστεί έτσι ώστε σε περίπτωση που αντιληφθεί κάποιον ιό να τον διαγράφει 
αµέσως, χωρίς να ζητάει προτροπή από το χρήστη. Ο λόγος είναι ότι σε περίπτωση 
κάποιου κακόβουλου χρήστη, δεν πρέπει να του δίνεται η ευκαιρία να αρνηθεί στο 
πρόγραµµα προστασίας ιών να διαγράψει τους ιούς που εντοπίστηκαν. Επιπρόσθετα 
η όλη διαδικασία διαγραφής γίνεται χωρίς να βγαίνει το παραµικρό µήνυµα προς τον 
χρήστη για την αποφυγή δηµιουργίας αισθήµατος ανασφάλειας και πανικού το οποίο 
µειώνει την αίσθηση αξιοπιστίας και κύρους που έχουν τα καταστήµατα της µητρικής 
εταιρείας. 
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2. Νοµικά Θέµατα Internet Café. 
 
Στη συνέχεια θα γίνει σύγκριση ανάµεσα στις επιταγές που ορίζει η Α∆ΑΕ για τις 
τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ένας Πάροχος προκειµένου να 
διασφαλίσει το Απόρρητο των Επικοινωνιών και στην πολιτική ασφαλείας που 
εφαρµόζεται στο Internet Café που εξετάζουµε.  

 

2.1 Ανάλυση για την ανάγκη υπαγωγής των Internet Cafe σε νοµοθετικό πλαίσιο  

Τα Internet Café είναι χώροι στους οποίους οι χρήστες έρχονται σε επαφή µε το 
∆ιαδίκτυο. Συνεπώς χρησιµοποιούν κωδικούς πρόσβασης σε διάφορες υπηρεσίες που 
φιλοξενούνται στο διαδίκτυο. Ταυτοχρόνως αποστέλλουν και αποθηκεύουν 
µηνύµατα αλληλογραφίας, προσωπικά αρχεία, αριθµούς πιστωτικών καρτών. 
Επιπλέον διατηρούν επαφή και συνοµιλούν µε φίλους ή και αγνώστους µέσω του 
∆ιαδικτύου. Πρακτικά δεν υπάρχουν όρια για το τι µπορεί να δει ή να κάνει κανείς 
µέσα σε ένα τόσο πολύπλοκο και ευρέως διαδεδοµένο µέσο όπως είναι το ∆ιαδίκτυο. 

Η κατασκευή όµως του ∆ιαδικτύου είναι τέτοια ώστε να µην προσφέρει την 
απαραίτητη ασφάλεια στους επί το πλείστο απλούς χρήστες αυτού. Έτσι, για 
κάποιους ιδιαίτερα προχωρηµένους χρήστες, ή µε τη χρήση ευρέως διαδεδοµένων 
προγραµµάτων από σχετικά αρχάριους χρήστες, είναι πολλές φορές απλό να 
υποκλέψουν οτιδήποτε κινείται µέσω του διαδικτύου και φυσικά µέσω των 
µηχανηµάτων που βρίσκονται σε ένα Internet Cafe. Αυτό καθιστά τη χρήση του 
τελευταίου ιδιαίτερα επισφαλή όσον αφορά την διασφάλιση του Απόρρητου των 
συνοµιλιών και των συναλλαγών. Έτσι λοιπόν είναι προφανής η επιτακτική ανάγκη 
για την υπαγωγή των Internet Café σε νοµοθετικό πλαίσιο. 

 

2.2 Πολιτική Ασφάλειας Internet Café 
 
Στο υπό µελέτη Internet Café υπάρχει Πολιτική Ασφαλείας, η οποία περιγράφεται 
στο κεφάλαιο 1.8 και πληροί σε µεγάλο βαθµό τις προδιαγραφές του άρθρου 3 του 
κανονισµού µε αριθµό 632 Α του ΦΕΚ που δίνεται στο Παράρτηµα ΙΙ.  
 
Σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2 και 3 του Άρθρου 3, προκειµένου να διασφαλιστεί 
το απόρρητο των επικοινωνιών στο ∆ιαδίκτυο, το Internet Café που εξετάζουµε 
διαθέτει πολιτική ασφάλειας, η οποία αφορά στους χρήστες, στους χρήστες του 
παρόχου και στα συστήµατα που εµπλέκονται στην επικοινωνία από και προς το 
∆ιαδίκτυο. 
 
Η πολιτική ασφάλειας ανταποκρίνεται στις ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας του Internet 
Café και καθορίζει την πολιτική πρόσβασης σε συστήµατα και πληροφορίες, την 
πολιτική αποδεκτής χρήσης, τις ενέργειες που ακολουθούνται για τη διατήρηση της 
ασφάλειας, και τα µέτρα που εφαρµόζονται σε περιπτώσεις παραβίασης της 
ασφάλειας ή σε έκτακτα γεγονότα. 
 



 28 

Η πολιτική ασφάλειας διασφαλίζει τα δεδοµένα επικοινωνίας των χρηστών και των 
χρηστών του παρόχου, το απόρρητο των επικοινωνιών, την προστασία των 
υπολογιστικών συστηµάτων και των δικτυακών υποδοµών και την προστασία των 
διαδικτυακών εφαρµογών και υπηρεσιών. 
 
Το Internet Café, προκειµένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της πολιτικής 
ασφάλειας, έχει προβεί στις εξής ενέργειες, όπως ορίζει η παράγραφος 4 του άρθρου 
3: 
(α) εξακρίβωση των στοιχείων που πρέπει να προστατευτούν, 
(β) προσδιορισµός των κινδύνων και απειλών για αυτά, 
(γ) προσδιορισµός του ρίσκου (πόσο πιθανό είναι να πραγµατοποιηθούν οι απειλές), 
(δ) υλοποίηση µέτρων προστασίας των στοιχείων µε κριτήριο το κόστος υλοποίησης 
και εφαρµογής, 
(ε) συνεχής αναθεώρηση και βελτίωση της πολιτικής ασφάλειας κάθε φορά που 
ανακαλυφθεί κάποιος κίνδυνος ή κάποια αδυναµία. 
 
 
Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 ορίζει το πότε µια πολιτική ασφάλειας θεωρείται 
επαρκής. Σύµφωνα µε αυτό, η πολιτική του Internet Café θεωρείται επαρκής σε 
µεγάλο βαθµό, αν και δεν πληροί κατά γράµµα τις προϋποθέσεις που θέτει η Α∆ΑΕ. 
Συγκεκριµένα, διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 
α) Η εφαρµοσµένη Πολιτική Ασφαλείας του Internet Café είναι αποτελεσµατική 
στην πράξη, όµως δεν µπορεί να διατηρηθεί στο υψηλό επίπεδο που ορίζει η Α.∆.Α.Ε. 
λόγω υπερβολικού κόστους.  
 
β) Έχει υλοποιηθεί µέσω διαδικασιών διαχείρισης συστηµάτων, λόγω του ότι τα 
συστήµατα όλα βασίζονται σε λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows XP 
Professional σε συνδυασµό µε εξυπηρετητές ο οποίοι βασίζονται σε λειτουργικό 
σύστηµα Red Hat Linux και τα συστήµατα αυτά έχουν ενσωµατωµένα 
χαρακτηριστικά διαχείρισης υψηλού επιπέδου.  
 
γ) Στα συστήµατα έχουν εγκατασταθεί και είναι σε πλήρη λειτουργία εργαλεία 
ασφαλείας, όµως δεν είναι εφικτό να καθοριστούν οποιουδήποτε είδους κυρώσεις 
λόγω της ευαίσθητης πελατειακής σχέσης µε τους χρήστες και τον υψηλό 
ανταγωνισµό ο οποίος επίσης δεν επιβάλλει κανενός είδους κυρώσεις στους πελάτες 
του.  
 
δ) Αναφορικά µε το διαχωρισµό των περιοχών ευθύνης των χρηστών, των χρηστών 
του παρόχου (προσωπικό) και της διοίκησης του παρόχου, αυτός είναι απόλυτα 
ξεκάθαρος. 
 
ε) Όσον αφορά την ανεξαρτησία της Πολιτικής Ασφαλείας από υλικό και λογισµικό, 
πρακτικά είναι ανέφικτο όταν η συντριπτική πλειοψηφία των συστηµάτων βασίζεται 
σε λογισµικό της Microsoft. 
 
στ) Επίσης είναι θεµιτό αλλά πρακτικά αδύνατο να βασιστεί σε ανοικτή 
αρχιτεκτονική, για τον ίδιο λόγο, δηλαδή διότι η συντριπτική πλειοψηφία των 
συστηµάτων βασίζεται σε λογισµικό της Microsoft. 
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Περιεχόµενο Πολιτικής Πρόσβασης 
 
Η Πολιτική Πρόσβασης (access policy) καθορίζει το επίπεδο πρόσβασης χρηστών 
και χρηστών παρόχου, καθώς και εργαλείων λογισµικού εποπτείας σε καθένα από τα 
συστήµατα υλικού και λογισµικού από τα οποία αποτελείται ο εξοπλισµός του 
παρόχου. Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της Πολιτικής Ασφάλειας. 
 
 
Στο υπό µελέτη Internet Café υπάρχει Πολιτική Πρόσβασης η οποία είναι 
ενσωµατωµένη στο λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows XP Professional αλλά 
και στο Red Hat Linux τα οποία πληρούν όλες τις προδιαγραφές που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 του κανονισµού 632Α. 
 
 
Περιεχόµενο Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης 
 
Η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης (Acceptable or Appropriate Use Policy) περιγράφει 
τις επιτρεπόµενες και µη επιτρεπόµενες χρήσεις και δραστηριότητες των χρηστών και 
των χρηστών παρόχου των υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων ενός 
παρόχου. Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της Πολιτικής Ασφάλειας. Σκοπός της είναι 
να διασφαλίσει ότι οι χρήστες και οι χρήστες παρόχου δεν θα εκµεταλλευτούν την 
πρόσβαση που τους παρέχεται σύµφωνα µε την Πολιτική Πρόσβασης (Access Policy) 
σε υπολογιστές, εφαρµογές και παντός είδους τηλεπικοινωνιακά δίκτυα προκειµένου 
να προβούν σε ενέργειες που παραβιάζουν οποιονδήποτε νόµο του κράτους. 
 
Στο υπό µελέτη Internet Café υπάρχει Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης. Ο χρήστης 
ενηµερώνεται γι’ αυτή κατά τη διαδικασία εγγραφής του ως µέλος. Από την άλλη ο 
χρήστης παρόχου ενηµερώνεται γι’ αυτή κατά την υπογραφή της σύµβασης εργασίας 
µε τον πάροχο. Η πολιτική Αποδεκτής Χρήσης περιλαµβάνει όλες τις διατάξεις που 
προβλέπονται από το νόµο και την Α.∆.Α.Ε, στο άρθρο 5 του κανονισµού 632Α. 
 
 
Υποχρεώσεις Παρόχων αναφορικά µε την Πολιτική Ασφάλειας 
 
Οι υποχρεώσεις του παρόχου, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 9, τηρούνται από το 
Internet Café, όπως φαίνεται στο κεφάλαιο 1.8.1 
 
 

2.3 Απόρρητο - Προστασία Επεξεργασίας ∆εδοµένων Επικοινωνίας 
 
Το απόρρητο των επικοινωνιών οι οποίες διενεργούνται µέσω δηµόσιων δικτύων 
επικοινωνιών κατοχυρώνεται µέσω της εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Οι 
επικοινωνίες αυτές καλύπτουν τις πληροφορίες και τα δεδοµένα τα οποία 
διακινούνται πάνω από δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών και εξυπηρετούνται από τις 
αντίστοιχες υπηρεσίες επικοινωνιών. Συγκεκριµένα, απαγορεύεται η ακρόαση, 
υποκλοπή, αποθήκευση ή άλλο είδος παρακολούθησης ή επιτήρησης των 
επικοινωνιών και των πληροφοριών και δεδοµένων από πρόσωπα πλην των χρηστών, 
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χωρίς τη συγκατάθεση των ενδιαφεροµένων χρηστών, εκτός αν υπάρχει σχετική 
νόµιµη άδεια. 
 
Όπως προκύπτει από το κεφάλαιο 1.8.2 και από τις διατάξεις που αφορούν το 
Απόρρητο και την Προστασία Επεξεργασίας ∆εδοµένων Επικοινωνίας και δίνονται 
στο άρθρο 6, τηρούνται οι διατάξεις των παραγράφων 1,4,5,6,7. ∆εν τηρούνται λόγω 
έλλειψης τεχνικής υποδοµής οι διατάξεις των παραγράφων 2,3,8. 
 
 

2.4 Πολιτική Ασφαλείας Περιµέτρου 
 
Ο πρωταρχικός σκοπός της πολιτικής ασφάλειας περιµέτρου είναι να προστατεύσει 
τους διάφορους δικτυακούς πόρους του παρόχου διαδικτύου από εισβολείς, δηλαδή 
να αποτρέπει τη µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε στοιχεία του δικτύου του 
παρόχου διαδικτύου (σε υλικό ή λογισµικό), καθώς και τη διακοπή της οµαλής 
παροχής των υπηρεσιών του παρόχου διαδικτύου. ∆εδοµένου ότι οι κίνδυνοι και οι 
απειλές της ασφάλειας των δικτυακών πόρων δεν µπορούν να ελεγχθούν εξ 
ολοκλήρου, σκοπός της πολιτικής ασφάλειας περιµέτρου είναι να διατηρήσει ένα 
ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόσβαση από/προς το 
∆ιαδίκτυο, ανάλογα µε την Αποτίµηση Κινδύνου που οφείλει πρώτα ο πάροχος 
διαδικτύου να έχει πραγµατοποιήσει. 
 
Η πολιτική ασφάλειας περιµέτρου ορίζει τους µηχανισµούς (σε υλικό και λογισµικό) 
που χρησιµοποιούνται για τον σκοπό που περιγράφηκε παραπάνω, καθώς και τους 
τρόπους διαµόρφωσης και ανανέωσης αυτών. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
αναφέρονται τα εξής συστήµατα: Τοίχος Προστασίας (firewall), Σύστηµα 
Προστασίας Αποστρατιωτικοποιηµένης Ζώνης, και Σύστηµα Ανίχνευσης 
Επισυνδέσεων (Intrusion Detection System), µεταξύ άλλων. 
 
Στα άρθρα 3, 4 και 5 του Κανονισµού 633Α ορίζονται οι απαιτήσεις της πολιτικής 
ασφαλείας περιµέτρου, κυρίως όσον αφορά τα συστήµατα Firewalls και Ανίχνευσης 
Επισυνδέσεων. Όπως έχουµε αναλύσει στο κεφάλαιο 1.8.3, το κατάστηµα διαθέτει 
άριστο και αποτελεσµατικό σύστηµα Firewall, το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις της 
Α∆ΑΕ. Σύστηµα Ανίχνευσης Επισυνδέσεων έχει µόνο η µητρική εταιρεία στα 
κεντρικά της γραφεία, οπότε το κατάστηµα απολαµβάνει την ύπαρξη και την 
προστασία ενός τέτοιου εξοπλισµού. 
 

2.5 Πολιτική διαχείρισης και εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού 
 
Κάθε πάροχος διαδικτύου υποχρεούται να διαθέτει Πολιτική ∆ιαχείρισης και 
Εγκατάστασης Tηλεπικοινωνιακού Eξοπλισµού ως µέρος της Πολιτικής Ασφάλειάς 
του. Η Πολιτική ∆ιαχείρισης και Εγκατάστασης Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισµού 
εξασφαλίζει ότι τυχόν αλλαγές στον υπάρχοντα εξοπλισµό (υλικό, λογισµικό και 
διαµόρφωση αυτών) καθώς και η εισαγωγή καινούργιου εξοπλισµού στη λειτουργία 
του παρόχου διαδικτύου γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται το 
απόρρητο των επικοινωνιών και να µην παραβιάζεται η Πολιτική Ασφάλειας του 
παρόχου διαδικτύου. 
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Το υπό µελέτη Internet Café διαθέτει Πολιτική διαχείρισης και εγκατάστασης 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού µέσω της µητρικής εταιρείας. Η µητρική εταιρεία 
τηρεί µε ευλάβεια όλα τα στάδια Προετοιµασίας, Εγκατάστασης και Ελέγχου Ορθής 
Λειτουργίας του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού, όπως ορίζει η Α∆ΑΕ στα άρθρα 7, 
8 και 9 του Κανονισµού 633Α. 
 
 

2.6 Πολιτική Αντιγράφων Ασφαλείας 
 
Η Πολιτική Αντιγράφων Ασφάλειας, η οποία ορίζεται στα άρθρα 11 και 12, 
περιλαµβάνει τις διαδικασίες και τους ελέγχους που θα εξασφαλίσουν ότι ο 
τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός µπορεί να ανακτήσει τη λειτουργία εντός µιας 
λογικής χρονικής περιόδου µετά από οποιαδήποτε ζηµιά που µπορεί να οφείλεται σε 
κακόβουλες επιθέσεις στο δικτυακό εξοπλισµό. Ο σκοπός της πολιτικής αυτής είναι 
να καθορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες αντιγράφων ασφάλειας και ανάκτησης 
δεδοµένων για να αποτραπεί η απώλεια στοιχείων στην περίπτωση διακοπής της 
λειτουργίας του συστήµατος του παρόχου διαδικτύου. 
 
Η µητρική εταιρεία που υποστηρίζει το υπό µελέτη Internet Café διατηρεί Αντίγραφα 
Ασφαλείας για όλες τις ρυθµίσεις (configurations) του εξοπλισµού του καταστήµατος. 
Έτσι, σε περίπτωση αστοχίας υλικού ή οποιασδήποτε ζηµιάς που µπορεί να οφείλεται 
σε κακόβουλες επιθέσεις στο δικτυακό εξοπλισµό, η επαναφορά της αρχικής 
κατάστασης γίνεται σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα. 
 

2.7 ∆ιαδικασία Χειρισµού Περιστατικών Ασφαλείας 
 
Κάθε πάροχος διαδικτύου οφείλει να διαθέτει σαφή ∆ιαδικασία Χειρισµού 
Περιστατικών Ασφάλειας (∆.Χ.Π.Α) τα οποία απειλούν την ασφάλεια των 
επικοινωνιακών υποδοµών αλλά και τη διασφάλιση του απορρήτου των 
επικοινωνιών που διεξάγονται µέσω του παρόχου. 
 
Σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται κίνδυνος για την διασφάλιση του απορρήτου, 
έχει καταγγελθεί παραβίαση απορρήτου, ή υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι δε 
διασφαλίζεται το απόρρητο των επικοινωνιών, ο πάροχος διαδικτύου οφείλει να 
ενεργοποιεί άµεσα την ∆.Χ.Π.Α., όπως ορίζεται στα άρθρα 13 και 14 του 
Κανονισµού 633Α. 
 
Η µητρική εταιρεία υποστήριξης του υπό µελέτη καταστήµατος διαθέτει σαφή 
∆ιαδικασία Χειρισµού Περιστατικών Ασφαλείας. Η διαδικασία που ακολουθείται 
είναι η εξής παρακάτω: Πρώτα γίνεται καταγραφή όλων των λεπτοµερειών του 
περιστατικού. Έπειτα ενηµερώνονται οι αρµόδιοι της µητρικής εταιρείας οι οποίοι 
φροντίζουν όσο το δυνατό συντοµότερο το απόρρητο και τέλος γίνεται διερεύνηση 
του ρήγµατος ασφαλείας και των αιτιών που προέκυψε η εν λόγω κατάσταση και 
λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για να µην επαναληφθεί αντίστοιχο συµβάν. 
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2.8 Χρήση Κωδικών Ασφαλείας (Passwords) 
 
Οι κωδικοί ασφάλειας αποτελούν ένα από τα σηµαντικότερα πεδία της ασφάλειας 
των επικοινωνιών. Αποτελούν την τελευταία γραµµή άµυνας ενάντια σε αυτούς που 
θα προσπαθήσουν να επιβουλευθούν ένα δίκτυο δεδοµένων, δηµόσιο ή ιδιωτικό, ή 
ένα υπολογιστικό σύστηµα. 
 
Η πολιτική που ακολουθεί το Internet Café σχετικά µε τους κωδικούς ασφαλείας 
τηρούν πιστά όσα ορίζει η Α∆ΑΕ στα άρθρα 10, 11, 12 και 13 του Κανονισµού 634Α.  
 
 

2.9 Προστασία Και Αποτροπή Ιών 
 
Η Πολιτική Προστασίας και Αποτροπής Ιών (Anti-virus Policy) περιγράφει τις 
διαδικασίες αποτροπής, ανίχνευσης και αντιµετώπισης ιών που απαιτούνται 
προκειµένου να εξασφαλίζεται στο µέγιστο δυνατό βαθµό η προστασία του συνόλου 
του δικτύου του παρόχου διαδικτύου και των χρηστών του από ιούς. 
 
Σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση απορρήτου επικοινωνιών ενός χρήστη και χρήστη 
παρόχου, πολλοί ιοί παραβιάζουν το σύστηµα ασφάλειας του υπολογιστικού 
συστήµατος και δηµιουργούν αδυναµίες, µέσω των οποίων είναι δυνατόν να 
εγκατασταθούν προγράµµατα πάσης φύσεως συµπεριλαµβανοµένου και εφαρµογών 
που αποσκοπούν στην καταστροφή απόρρητων πληροφοριών, την υποκλοπή 
απόρρητων πληροφοριών, την παρακολούθηση και καταγραφή των ενεργειών του 
χρήστη και χρήστη παρόχου, την υποκλοπή απόρρητων επικοινωνιών. 
 
Στο υπό µελέτη Internet Café υπάρχει αυστηρότατη Πολιτική Προστασίας Ιών, η 
οποία περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 1.8.5 και υπερβαίνει τις απλές 
υποχρεώσεις ενός Παρόχου ∆ιαδικτύου λόγω του ότι οι χρήστες σε τέτοιου είδους 
καταστήµατα δεν είναι πάντα καλόβουλοι. Επιπλέον το ίδιο ισχύει και για τους 
χρήστες οι οποίοι προσπαθούν να διαδώσουν ιούς µέσω του ∆ιαδικτύου. Σε γενικές 
γραµµές το επίπεδο ασφαλείας κατά των ιών είναι πολύ υψηλό και ικανοποιεί και µε 
το παραπάνω τις απαιτήσεις που ορίζει η Α∆ΑΕ στα άρθρα 14, 15 και 16 του 
Κανονισµού 634Α. 
 
Το υπό µελέτη Internet Café τηρεί όπως αναφέρθηκε αυστηρά την πολιτική 
ανανέωσης των συστηµάτων προστασίας από ιούς. Επίσης διενεργεί συνεχώς 
ελέγχους στα αρχεία της και στα αρχεία που αποθηκεύουν οι χρήστες – πελάτες για 
την εύρεση και διαγραφή τυχόν ιών.  [8] 
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3. Συµπεράσµατα 

Τα Internet Café είναι χώροι στους οποίους οι χρήστες έρχονται σε επαφή µε το 
∆ιαδίκτυο, χρησιµοποιούν κωδικούς πρόσβασης σε διάφορες υπηρεσίες που 
φιλοξενούνται στο διαδίκτυο, αποστέλλουν και αποθηκεύουν µηνύµατα 
αλληλογραφίας, προσωπικά αρχεία, αριθµούς πιστωτικών καρτών. Επιπλέον 
διατηρούν επαφή και συνοµιλούν µε φίλους ή και αγνώστους µέσω του ∆ιαδικτύου. 

Η κατασκευή όµως του ∆ιαδικτύου είναι τέτοια ώστε να µην προσφέρει την 
απαραίτητη ασφάλεια στους χρήστες του. Είναι πολλές φορές απλό να υποκλέψει 
κάποιος οτιδήποτε κινείται µέσω του διαδικτύου και φυσικά µέσω των µηχανηµάτων 
που βρίσκονται σε ένα Internet Cafe. Αυτό καθιστά τη χρήση του τελευταίου 
ιδιαίτερα επισφαλή όσον αφορά την διασφάλιση του Απόρρητου των συνοµιλιών και 
των συναλλαγών. Έτσι λοιπόν είναι προφανής η επιτακτική ανάγκη για την υπαγωγή 
των Internet Café σε νοµοθετικό πλαίσιο. 
 
Ο κανονισµός της Α∆ΑΕ είναι ιδιαίτερα λεπτοµερής και αυστηρός. Είναι βέβαιο πως 
αν κάποιος πάροχος τον ακολουθήσει πιστά, θα παρέχει άριστη πολιτική ασφαλείας 
και συνεπώς θα διασφαλίζει το απόρρητο των επικοινωνιών. Ο Κανονισµός δεν 
ακολουθεί θεωρητική προσέγγιση όσον αφορά την πολιτική ασφαλείας, αλλά 
εµβαθύνει πολύ σε τεχνικά θέµατα, περιγράφοντας µε µεγάλη ακρίβεια τις τεχνικές 
προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι πάροχοι.  
 
Για έναν µικρό πάροχο όµως, όπως το Internet Café που εξετάζουµε, το κόστος για 
να εφαρµοστούν κατά γράµµα όλα τα άρθρα του κανονισµού είναι απαγορευτικό. 
Φυσικά τα περισσότερα τηρούνται, κυρίως χάρη στη µητρική εταιρεία. Αυτό όµως 
δεν αποκλείει και την περίπτωση να τηρούνται ακόµη µεγαλύτερα επίπεδα ασφαλείας 
όπως αναλύθηκε παραπάνω στην αντιµετώπιση των ιών, λόγω της φύσης της υπό 
µελέτη επιχείρησης. 
 
Λόγω της εξειδικευµένης φύσης της συγκεκριµένης επιχείρησης Internet Café και 
του παρεχόµενου τρόπου πρόσβασης των χρηστών – πελατών στο διαδίκτυο από 
αυτή, είναι προφανές ότι θα πρέπει να οριστεί µια νέα προσαρµοσµένη µορφή των 
προδιαγραφών της Α.∆.Α.Ε. η οποία να αναφέρεται αποκλειστικά στα Internet Café. 
Εξάλλου ο βασικότερος λόγος ύπαρξης των Ανεξάρτητων Αρχών έγκειται στην 
ανάγκη να εξεταστούν οι ιδιαιτερότητες των πολύπλοκων και νέων ζητηµάτων που 
αναφύονται και να ορίζουν τους νόµους και τις αρχές που πρέπει αυτά να 
συµµορφώνονται. 
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Παράρτηµα Ι: Ορισµοί 
 
Απειλή (Threat) - Κάθε άτοµο, δραστηριότητα ή συµβάν που είναι δυνατόν να 
προκαλέσει παραβίαση της διαθεσιµότητας, ακεραιότητας ή εµπιστευτικότητας σε 
οποιοδήποτε σύστηµα το οποίο χρησιµοποιείται για την παρακολούθηση, 
αποθήκευση, επεξεργασία, εξαγωγή, διαβίβαση, ανακοίνωση και δηµοσιοποίηση 
δεδοµένων επικοινωνίας. Οι απειλές µπορεί να είναι τυχαίες ή σκόπιµες και µπορεί 
να προέρχονται είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό του παρόχου.  
 
Αποστρατιωτικοποιηµένη Ζώνη (Demilitarized Zone) - Το υποδίκτυο του παρόχου 
που βρίσκεται µεταξύ των εξωτερικών δικτύων (π.χ. το ∆ιαδίκτυο) και του έµπιστου 
εσωτερικού δικτύου του παρόχου. Τυπικά σε αυτή τη ζώνη τοποθετούνται 
συστήµατα που παρέχουν υπηρεσίες προσβάσιµες από οποιονδήποτε µέσω του 
∆ιαδικτύου ή άλλων εξωτερικών δικτύων (π.χ. διακοµιστές παγκόσµιου ιστού και 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). 
 
Ακεραιότητα - Ιδιότητα της διαδικασίας ασφάλειας, µε την οποία ελέγχεται αν τα 
δεδοµένα έχουν τροποποιηθεί ή καταστραφεί κατά µη εξουσιοδοτηµένο τρόπο.  
 
∆εδοµένα ∆ιάρθρωσης (configuration data) - Τα απαραίτητα στοιχεία δεδοµένων 
που σχετίζονται µε τη διάρθρωση, τον προγραµµατισµό και τη σωστή λειτουργία των 
δικτυακών διατάξεων του παρόχου. 
 
∆ιαδικτυακές Επικοινωνίες - Υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών οι οποίες 
παρέχονται από δίκτυο µετάδοσης δεδοµένων και φωνής µε πακετοµεταγωγή το 
οποίο είτε έχει τη µορφή ενδοδικτύου (Intranet) είτε είναι ολόκληρο το ∆ιαδίκτυο 
(Internet). 
 
∆ιακοµιστής (server) - Πληροφοριακό σύστηµα το οποίο παρέχει δεδοµένα και 
υπηρεσίες σε άλλα υπολογιστικά συστήµατα, γνωστά ως πελάτες (clients), τα οποία 
συνδέονται σε αυτόν από απόσταση και µε δική τους πρωτοβουλία.  
 
∆ιαµόρφωση ή ∆ιάρθρωση (configuration) - ∆ιαδικασία κατά την οποία 
αρχικοποιούνται ή µεταβάλλονται τα δεδοµένα διάρθρωσης. 
 
∆ίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών - Τα συστήµατα µετάδοσης και, κατά 
περίπτωση, ο εξοπλισµός µεταγωγής ή δροµολόγησης και οι λοιποί πόροι που 
επιτρέπουν τη µεταφορά σηµάτων, µε τη χρήση καλωδίου, ραδιοσηµάτων, οπτικού ή 
άλλου ηλεκτροµαγνητικού µέσου, συµπεριλαµβανοµένων των δορυφορικών δικτύων, 
των σταθερών (µεταγωγής δεδοµένων µέσω κυκλωµάτων και πακετοµεταγωγής, 
συµπεριλαµβανοµένου του ∆ιαδικτύου) και κινητών επίγειων δικτύων, των 
συστηµάτων ηλεκτρικών καλωδίων, εφόσον χρησιµοποιούνται για τη µετάδοση 
σηµάτων, των δικτύων που χρησιµοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές, καθώς 
και των δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης, ανεξάρτητα από το είδος των 
µεταφερόµενων πληροφοριών. 
 
∆οκιµαστικά ∆εδοµένα - ∆εδοµένα που απαιτούνται από τον τηλεπικοινωνιακό 
εξοπλισµό του παρόχου για την παροχή υπηρεσιών (ενδεικτικά αναφέρονται ονόµατα 
χρήστη, αριθµοί κλήσης κλπ.) και τα οποία είτε δεν αντιστοιχούν σε χρήστες είτε 
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αντιστοιχούν σε στελέχη ή / και χρήστες του οργανισµού οι οποίοι εν γνώσει τους 
συµµετέχουν σε δοκιµές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού (φιλικοί χρήστες).  
 
 
∆ροµολογητής (router) - Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός που παρέχει υπηρεσίες 
δροµολόγησης δεδοµένων στο στρώµα δικτύου µε βάση τη στοίβα πρωτοκόλλων του 
∆ιαδικτύου. 
 
Εµπιστευτικότητα - Η ιδιότητα της διαδικασίας ασφάλειας µε την οποία 
αποτρέπεται η διάθεση ή η αποκάλυψη πληροφοριών σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα, 
οντότητες ή διεργασίες. 
 
Εξουσιοδότηση - Η διαδικασία χορήγησης δικαιώµατος πρόσβασης ή χρήσης µιας 
υπηρεσίας ή πληροφοριών, µε βάση την έγκυρη ταυτότητα. Η εξουσιοδότηση 
χορηγείται από την οντότητα που ελέγχει τον πόρο για τον οποίο ζητείται η 
πρόσβαση. 
 
Επαλήθευση Ταυτότητας (Authentication) - Οι αυτοµατοποιηµένες και 
τυποποιηµένες µέθοδοι για την πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη στο 
∆ιαδίκτυο. Αναφέρεται και ως αυθεντικοποίηση. 
 
Επισύνδεση ή Εισβολή (Intrusion)  - Απόπειρα παραβίασης της εµπιστευτικότητας, 
ακεραιότητας και διαθεσιµότητας των υπολογιστικών συστηµάτων και των δικτύων 
του παρόχου, καθώς και προσπάθεια παράκαµψης των µηχανισµών ασφάλειας αυτών.  
 
Ιός (virus) - Στοιχείο λογισµικού το οποίο εισβάλλει σε ένα υπολογιστικό σύστηµα 
µε σκοπό να προκαλέσει ανεπιθύµητα αποτελέσµατα, όπως καταστροφή δεδοµένων 
χρήστη, άρνηση υπηρεσίας (denial-of-service), παραβίαση του συστήµατος 
ασφάλειας κτλ. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι το γεγονός ότι µεταδίδεται µεταξύ 
των υπολογιστικών συστηµάτων µε τη µορφή εκτελέσιµων προγραµµάτων 
(executables), εγγραφών συστήµατος (system or boot records) και µακροεντολών 
(macros). Οι ιοί είναι δυνατόν να επιτεθούν κατά προσωπικών υπολογιστών, 
διακοµιστών, δροµολογητών κτλ. 
 
Πάροχος ∆ικτύου ∆ιαδικτυακών Επικοινωνιών (Internet Service Provider): Η 
επιχείρηση ή το νοµικό πρόσωπο που παρέχει δίκτυο διαδικτυακών επικοινωνιών. 
Στην παρούσα µελέτη ο πάροχος δικτύου διαδικτυακών επικοινωνιών αναφέρεται ως 
"πάροχος διαδικτύου". 
 
Περιβάλλον ∆οκιµής - Τµήµα του εξοπλισµού του παρόχου, το οποίο είναι δικτυακά 
αποµονωµένο από το Περιβάλλον Παραγωγής και χρησιµοποιείται για δοκιµές, 
εκπαίδευση, παρουσιάσεις κλπ. 
 
Περιβάλλον Παραγωγής - Το σύνολο του εξοπλισµού του παρόχου το οποίο 
χρησιµοποιείται για ανταλλαγή δεδοµένων και παροχή υπηρεσιών στους υπαλλήλους, 
στους πελάτες και στους συνεργάτες του παρόχου και βρίσκεται συνήθως εντός της 
περιµέτρου του παρόχου και προστατευόµενο από το εταιρικό firewall.  
 
Πλήρης Αντιγραφή (full backup) - Πλήρης αποθήκευση κάθε αρχείου ενός 
διακοµιστή ή δικτυακού στοιχείου. 
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Πολιτική Ασφάλειας - Το σύνολο τεχνικών, οργανωτικών και κανονιστικών µέτρων, 
τα οποία εφαρµόζονται από πάροχο διαδικτύου και αποβλέπουν στη διασφάλιση του 
απορρήτου και γενικά στην ασφαλή λειτουργία των δικτύων διαδικτυακών 
επικοινωνιών. 
 
Προστασία του Απορρήτου - Η απαγόρευση της ακρόασης, της παγίδευσης, της 
αποθήκευσης, της επεξεργασίας, της ανακοίνωσης, της δηµοσιοποίησης ή άλλου 
τύπου υποκλοπής ή παρακολούθησης της τηλεπικοινωνίας και των δεδοµένων 
επικοινωνίας από άλλα πρόσωπα, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, εξαιρουµένων των 
νόµιµα εξουσιοδοτηµένων. 
 
Συγκατάθεση του Χρήστη ή του Συνδροµητή - Η συγκατάθεση του προσώπου που 
αφορούν τα δεδοµένα επικοινωνιών, κατά την έννοια της οδηγίας 95/46/EΚ.  
 
Σύστηµα Ανίχνευσης Επισύνδεσης (Intrusion Detection System) - Το σύστηµα που 
παρακολουθεί τα διάφορα γεγονότα στα υπολογιστικά συστήµατα και δίκτυα του 
παρόχου και τα αναλύει για να εντοπίσει σηµάδια επισυνδέσεων. Ταυτότητα - Οι 
πληροφορίες που προσδιορίζουν τον χρήστη µε µοναδικό τρόπο. Τοίχος Προστασίας 
(Firewall) - Το σύστηµα που υλοποιείται µε λογισµικό ή/και υλικό για την προστασία 
του εσωτερικού δικτύου του παρόχου από εξωτερικές επιθέσεις. 
 
Υπηρεσία Προστιθέµενης Αξίας - Υπηρεσία µη τηλεπικοινωνιακή η οποία µπορεί 
να παρέχεται ή να υποστηρίζεται από δίκτυο διαδικτυακών επικοινωνιών.  
 
Χρήστης: κάθε φυσικό πρόσωπο που χρησιµοποιεί διαθέσιµη στο κοινό υπηρεσία 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, για προσωπικούς ή επαγγελµατικούς σκοπούς, χωρίς να 
είναι απαραίτητα συνδροµητής της εν λόγω υπηρεσίας. 
 
Χρήστης Παρόχου: κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται στην επιχείρηση ή στο 
νοµικό πρόσωπο που παρέχει στο προσωπικό του την απαραίτητη δικτυακή υποδοµή 
για χρήση διαδικτυακών επικοινωνιών στα πλαίσια της εργασίας του.  
 
LAN: Ένα τοπικό δίκτυο υπολογιστών (Local area network, LAN ) είναι ένα 
σύνολο συνδεδεµένων υπολογιστών που εκτείνονται σε περιορισµένη γεωγραφική 
περιοχή. Τοπικό µπορεί να είναι ένα δίκτυο ενός ή περισσότερων δωµατίων, ενός 
κτιρίου ή ακόµα και κοντινών κτιρίων. 
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Παράρτηµα ΙΙ Νοµοθεσία 
 
Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
Αριθµός: 632 Α 
Έτος: 2005 
ΦΕΚ: Β 88 20050126 
Τέθηκε σε ισχύ: 26.01.2005 
Αρµόδιος Φορέας: Η ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α∆ΑΕ) 
 
Τίτλος 
Κανονισµός για την ∆ιασφάλιση του Απορρήτου στις ∆ιαδικτυακές Επικοινωνίες και 
τις συναφείς Υπηρεσίες και Εφαρµογές. 
 
 
Αρθρο: 1 
Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 
 
ΣΚΟΠΟΣ  
 
1. Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι: 
 
(α) Η διασφάλιση του απορρήτου των διαδικτυακών επικοινωνιών. (β) Η ασφάλεια 
των διαδικτυακών τηλεπικοινωνιακών φορέων και ∆ηµοσίων οργανισµών. 
 
(γ) Η θέσπιση των υποχρεώσεων των εν λόγω φορέων αναφορικά µε την ασφάλεια 
και το απόρρητο των επικοινωνιών. 
 
(δ) Ο έλεγχος στους εν λόγω φορείς σχετικά µε τις ανωτέρω αναφερόµενες 
υποχρεώσεις τους. 
 
2. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού εµπίπτουν όλοι οι Τηλεπικοινωνιακοί 
Φορείς ∆ιαδικτύου και οι ∆ηµόσιοι Οργανισµοί και ιδιαίτερα: 
 
(α) Πάροχοι πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο (σταθεροί και κινητοί τηλεπικοινωνιακοί 
πάροχοι, Internet Service Providers κλπ.) 
 
(β) Πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών 
 
(γ) Πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας. 
 
 
… 
 
Αρθρο: 3 
Περιεχόµενο Πολιτικής Ασφάλειας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 
 
Πολιτική Ασφάλειας Παρόχου 
 
1. Πρωταρχικό στοιχείο για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών στο 
∆ιαδίκτυο αποτελεί η ύπαρξη στους παρόχους πολιτικής ασφάλειας, η οποία αφορά 
στους χρήστες, στους χρήστες του παρόχου και στα συστήµατα που εµπλέκονται 
στην επικοινωνία από και προς το ∆ιαδίκτυο. 
 
2. Η πολιτική ασφάλειας παρόχου πρέπει να ανταποκρίνεται στις ειδικές απαιτήσεις 
ασφάλειας του παρόχου και να καθορίζει την πολιτική πρόσβασης σε συστήµατα και 
πληροφορίες, την πολιτική αποδεκτής χρήσης, τις ενέργειες που ακολουθούνται για 
τη διατήρηση της ασφάλειας, και τα µέτρα που εφαρµόζονται σε περιπτώσεις 
παραβίασης της ασφάλειας ή σε έκτακτα γεγονότα. 
 
3. Η πολιτική ασφάλειας διασφαλίζει τα δεδοµένα επικοινωνίας των χρηστών και των 
χρηστών του παρόχου, το απόρρητο των επικοινωνιών, την προστασία των 
υπολογιστικών συστηµάτων και των δικτυακών υποδοµών και την προστασία των 
διαδικτυακών εφαρµογών και υπηρεσιών. 
 
4. Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, παρατίθενται τα βασικά βήµατα που καλείται να 
ακολουθήσει ο πάροχος προκειµένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της πολιτικής 
ασφάλειας: 
 
(α) εξακρίβωση των στοιχείων που πρέπει να προστατευτούν, 
 
(β) προσδιορισµός των κινδύνων και απειλών για αυτά, 
 
(γ) προσδιορισµός του ρίσκου (πόσο πιθανό είναι να πραγµατοποιηθούν οι απειλές), 
 
(δ) υλοποίηση µέτρων προστασίας των στοιχείων µε κριτήριο το κόστος υλοποίησης 
και εφαρµογής, 
 
(ε) συνεχής αναθεώρηση και βελτίωση της πολιτικής ασφάλειας κάθε φορά που 
ανακαλυφθεί κάποιος κίνδυνος ή κάποια αδυναµία. 
 
5. Μια πολιτική ασφάλειας θεωρείται επαρκής όταν διαθέτει τουλάχιστον τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 
(α) Θα πρέπει να είναι πλήρης και αποτελεσµατική, 
 
(β) Θα πρέπει να µπορεί να υλοποιηθεί µέσω διαδικασιών διαχείρισης συστηµάτων, 
δηµοσιοποίησης οδηγιών αποδεκτής χρήσης ή άλλων αντίστοιχων κατάλληλων 
µεθόδων. Οι διαδικασίες οι οποίες σχετίζονται µε την υλοποίηση της πολιτικής 
ασφάλειας περιλαµβάνουν τουλάχιστον τη διαπίστωση ταυτότητας (όποτε είναι 
τεχνικά εφικτό), την εξουσιοδότηση, τον έλεγχο πρόσβασης, την εγκυρότητα, την 
εµπιστευτικότητα, την ακεραιότητα, τη διαθεσιµότητα, την τήρηση του απορρήτου, 
και τον έλεγχο παραβίασης της ασφάλειας, 
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(γ) Θα πρέπει να µπορεί να εφαρµοστεί µέσω εργαλείων ασφάλειας, ή όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό να καθορίζονται αυστηρές κυρώσεις µε αποτρεπτικό χαρακτήρα, (δ) Θα 
πρέπει να ορίζει ξεκάθαρα τις περιοχές ευθύνης των χρηστών, των χρηστών του 
παρόχου και της διοίκησης του παρόχου. Επιπλέον οι µηχανισµοί µεταβολής της 
πολιτικής ασφάλειας πρέπει να είναι καλά ορισµένοι, περιλαµβάνοντας τη διαδικασία, 
τους εµπλεκόµενους, καθώς και τους υπεύθυνους προς υπογραφή, (ε) Θα πρέπει να 
είναι ανεξάρτητη, στο µέτρο του δυνατού από τεχνικής απόψεως, από το 
συγκεκριµένο χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό (υλικό, λογισµικό), (στ) Θα πρέπει να 
είναι βασισµένη σε µια ανοικτή αρχιτεκτονική έτσι ώστε να καθίσταται 
µακροπρόθεσµα βιώσιµη. 
 
6. Η φύση των επενδύσεων που γίνονται από τους παρόχους για τη διατήρηση της 
ασφάλειας και της ακεραιότητας των δικτύων τους πρέπει να ακολουθεί την αρχή της 
αναλογικότητας, η οποία λαµβάνει υπόψη της το µέγεθος του παρόχου σε όρους 
υποδοµής αριθµού χρηστών και αριθµού χρηστών παρόχου. 
 
7. Εφόσον ο πάροχος διαθέτει γενικότερη πολιτική ασφάλειας πληροφοριών και 
πληροφοριακών συστηµάτων (π.χ. η γενικότερη πολιτική ασφάλειας µπορεί να 
αφορά πρόσβαση σε φυσικούς χώρους όπως κτίρια, δωµάτια, κτλ στα οποία 
αποθηκεύονται στοιχεία συνδροµητών) τότε θα πρέπει να ενσωµατώνει σε αυτήν τη 
γενικότερη πολιτική και την πολιτική ασφάλειας που αποτελεί αντικείµενο του 
παρόντος Κανονισµού. 
 
8. Η πολιτική ασφάλειας υπόκειται σε έλεγχο από την Α∆ΑΕ, τόσο ως προς την 
πληρότητα και αποτελεσµατικότητά της, όσο και ως προς τον βαθµό εφαρµογής της. 
 
Αρθρο: 4 
Περιεχόµενο Πολιτικής Πρόσβασης 
 
Κείµενο Αρθρου 
 
1. Η Πολιτική Πρόσβασης (access policy) καθορίζει το επίπεδο πρόσβασης χρηστών 
και χρηστών παρόχου, καθώς και εργαλείων λογισµικού εποπτείας σε καθένα από τα 
συστήµατα υλικού και λογισµικού από τα οποία αποτελείται ο εξοπλισµός του 
παρόχου. 
 
2. Η Πολιτική Πρόσβασης αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της Πολιτικής Ασφάλειας. 
 
3. Ο πάροχος οφείλει να διαθέτει και να εφαρµόζει Πολιτική Πρόσβασης για τα 
συστήµατα τα οποία αναφέρονται σε εξωτερικές συνδέσεις, επικοινωνίες δεδοµένων, 
τηλεπικοινωνιακές συσκευές και προγράµµατα λογισµικού. 
 
4. Η Πολιτική Πρόσβασης περιγράφει για κάθε σύστηµα, µε τρόπο λεπτοµερή και 
σαφή, τουλάχιστον τις ακόλουθες διαδικασίες: 
 
(α) ∆ιαδικασίες προσθήκης νέων χρηστών και χρηστών παρόχου στο εν λόγω 
σύστηµα. (β) ∆ιαδικασίες εξουσιοδότησης (authorization) σχετικά µε την προσθήκη, 
διαγραφή και αλλαγή των επιπέδων πρόσβασης των χρηστών και χρηστών παρόχου 
σε αρχεία, διαδικασίες λογισµικού και πληροφορίες του εν λόγω συστήµατος. (γ) 
∆ιαδικασίες ταυτοποίησης (authentication) χρηστών και χρηστών παρόχου. (δ) 
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∆ιαδικασίες ελέγχου των παραπάνω διαδικασιών και διαχείρισης του επιπέδου 
πρόσβασης που παραχωρείται στους χρήστες και χρήστες παρόχου. (ε) ∆ιαδικασίες 
πρόσβασης χρηστών και χρηστών παρόχου σε συστήµατα που διατηρούν δεδοµένα 
επικοινωνίας χρηστών . 
 
(στ) Σε περίπτωση που χρησιµοποιείται κρυπτογράφηση, η Πολιτική Πρόσβασης θα 
πρέπει να περιέχει τις διαδικασίες πρόσβασης χρηστών και χρηστών παρόχου σε 
συστήµατα κρυπτογράφησης / αποκρυπτογράφησης καθώς και σε διαδικασίες 
σχετικά µε την διαχείριση, διανοµή, εισαγωγή και αρχειοθέτηση των κλειδιών 
κρυπτογράφησης. Οι πληροφορίες αυτές θα αναφέρονται σε καταλλήλως 
διαβαθµισµένο παράρτηµα των εγγράφων που περιέχουν την Πολιτική Πρόσβασης. 
 
5. Ειδικότερα, αναφορικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών: (α) Ο 
πάροχος οφείλει να ορίζει τουλάχιστον έναν Υπεύθυνο Πρόσβασης, ο οποίος 
καθορίζει το είδος της πρόσβασης των χρηστών και των χρηστών παρόχου στα 
συστήµατα. 
 
(β) Ο πάροχος οφείλει να ορίζει τουλάχιστον έναν Υπεύθυνο Συστήµατος, ο οποίος 
υλοποιεί τις αποφάσεις του Υπευθύνου Πρόσβασης. 
 
(γ) Ο πάροχος οφείλει να ορίζει τουλάχιστον έναν Υπεύθυνο Αντιγράφων Ασφάλειας, 
ο οποίος καθορίζει ποιος έχει πρόσβαση στα αντίγραφα ασφάλειας καθώς και κάθε 
πότε θα λαµβάνονται αντίγραφα ασφάλειας και για ποια δεδοµένα, πάντα σε 
συνεννόηση µε τον Υπεύθυνο Πρόσβασης. 
 
Αρθρο: 5 
Περιεχόµενο Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης 
 
1. Η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης (Acceptable or Appropriate Use Policy) 
περιγράφει τις επιτρεπόµενες και µη επιτρεπόµενες χρήσεις και δραστηριότητες των 
χρηστών και των χρηστών παρόχου των υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών 
συστηµάτων ενός παρόχου. 
 
2. Η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της Πολιτικής 
Ασφάλειας. 
 
3. Σκοπός της είναι να διασφαλίσει ότι οι χρήστες και οι χρήστες παρόχου δεν θα 
εκµεταλλευτούν την πρόσβαση που τους παρέχεται σύµφωνα µε την Πολιτική 
Πρόσβασης (Access Policy) σε υπολογιστές, εφαρµογές και παντός είδους 
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα προκειµένου να προβούν σε ενέργειες που παραβιάζουν 
οποιονδήποτε νόµο του κράτους. 
 
4. Η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης πρέπει να είναι προσαρµοσµένη στην κατηγορία 
χρηστών στην οποία απευθύνεται και να είναι σύµφωνη µε την Πολιτική Πρόσβασης 
για κάθε κατηγορία χρηστών. Ο πάροχος οφείλει να λαµβάνει υπόψιν κατηγορίες 
χρηστών όπως χρήστες, χρήστες παρόχου, εργαζόµενοι σε άλλη εταιρεία µε την 
οποία ο πάροχος συνεργάζεται κτλ. 
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5. Η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης οφείλει να περιλαµβάνει, µε όσο το δυνατόν πιο 
λεπτοµερή και κατανοητό τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι παρερµηνείες, το 
ακόλουθο ελάχιστο περιεχόµενο: 
 
(α) ∆ικαιώµατα Χρήστη (ανά κατηγορία χρήστη). Σε αυτήν την ενότητα 
περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων συγκεκριµένα παραδείγµατα αποδεκτής χρήσης των 
συστηµάτων στα οποία παρέχεται πρόσβαση βάσει της Πολιτικής Πρόσβασης. (β) 
Υποχρεώσεις Χρήστη (ανά κατηγορία χρήστη). Σε αυτή την ενότητα 
περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων συγκεκριµένα παραδείγµατα µη αποδεκτής χρήσης 
των συστηµάτων στα οποία παρέχεται πρόσβαση βάσει της Πολιτικής Πρόσβασης, 
καθώς και συνέπειες µη συµµόρφωσης µε αυτές τις υποχρεώσεις. 
 
(γ) ∆ικαιώµατα του παρόχου. 
 
(δ) Υποχρεώσεις του παρόχου. 
 
6. Επιπλέον στην ενότητα που αναφέρεται στις υποχρεώσεις των χρηστών, η 
Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης οφείλει να περιλαµβάνει τις παρακάτω διατάξεις οι 
οποίες σχετίζονται µε την ασφάλεια του συστήµατος: 
 
(α) Οι χρήστες και οι χρήστες παρόχου οφείλουν να λαµβάνουν όλα τα 
ενδεικνυόµενα µέτρα για την διασφάλιση του απορρήτου επικοινωνιών τους, όπως 
απόκρυψη των µυστικών κωδικών τους (π.χ. passwords), κλείδωµα του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή όταν αποµακρύνονται κτλ. 
 
(β) Οι χρήστες και οι χρήστες παρόχου οφείλουν να ενηµερώνουν αµέσως τους 
υπευθύνους του παρόχου αν υποπέσει στην αντίληψή τους οποιοδήποτε κενό 
ασφάλειας συστήµατος που θέτει σε κίνδυνο το απόρρητο επικοινωνιών των ίδιων ή 
άλλων χρηστών και χρηστών παρόχου. 
 
(γ) Οι χρήστες και οι χρήστες παρόχου οφείλουν να αποκτούν πρόσβαση 
αποκλειστικά και µόνο σε δεδοµένα επικοινωνίας τα οποία αναφέρονται στους ίδιους 
ή είναι δηµοσίως ανακοινώσιµα σύµφωνα µε τους κανόνες χειρισµού δεδοµένων 
επικοινωνίας ή για τα οποία τους έχει δοθεί πρόσβαση σύµφωνα µε την Πολιτική 
Πρόσβασης. 
 
(δ) Οι χρήστες και οι χρήστες παρόχου απαγορεύεται να επιχειρούν να 
εκµεταλλευτούν πιθανά κενά ασφάλειας των συστηµάτων του παρόχου προκειµένου 
να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες άλλων χρηστών και χρηστών παρόχου, να 
διαταράξουν την οµαλή λειτουργία των δικτύων, να εκτελέσουν κακόβουλο 
λογισµικό και γενικά να υποβαθµίσουν το επίπεδο ασφάλειας του συστήµατος. 
 
7. Ειδικά σε σχέση µε το τηλεπικοινωνιακό απόρρητο, ο πάροχος οφείλει να 
συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του παρόντος Κανονισµού. 
 
8. Ο πάροχος οφείλει να δίνει στο χρήστη (ή στο χρήστη παρόχου) πρόσβαση στα 
συστήµατά του µόνο εφόσον ο χρήστης (ή ο χρήστης παρόχου αντίστοιχα) έχει λάβει 
γνώση και ακολούθως έχει αποδεχθεί την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης. Το γεγονός 
αυτό αποδεικνύεται είτε µε έγγραφη δήλωση του χρήστη (ή του χρήστη παρόχου 
αντίστοιχα) η οποία φέρει την πρωτότυπη υπογραφή του ή εφόσον ο χρήστης (ή του 
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χρήστη παρόχου αντίστοιχα) έχει συµπληρώσει το αντίστοιχο πεδίο σε σχετική 
φόρµα αποδοχής στην περίπτωση που η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης παρουσιάζεται 
ηλεκτρονικά. 
 
9. Ειδικά οι χρήστες παρόχου: 
 
(α) Οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις των κεφαλαίων ΙΙ και ΙΙΙ του 
παρόντος σχετικά µε την ακρόαση, υποκλοπή, παρακολούθηση, αποθήκευση, 
επεξεργασία, εξαγωγή, διαβίβαση, ανακοίνωση και δηµοσιοποίηση δεδοµένων 
επικοινωνίας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο επικοινωνιών των χρηστών. 
(β) Οφείλουν να ακολουθούν τις διαδικασίες δηµιουργίας αντιγράφων ασφάλειας 
δεδοµένων σύµφωνα µε την Πολιτική Πρόσβασης. 
 
Αρθρο: 6 
Απόρρητο 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 
 
Απόρρητο - Προστασία Επεξεργασίας ∆εδοµένων Επικοινωνίας 
 
1. Το απόρρητο των επικοινωνιών οι οποίες διενεργούνται µέσω δηµόσιων δικτύων 
επικοινωνιών κατοχυρώνεται µέσω της εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Οι 
επικοινωνίες αυτές καλύπτουν τις πληροφορίες και τα δεδοµένα τα οποία 
διακινούνται πάνω από δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών και εξυπηρετούνται από τις 
αντίστοιχες υπηρεσίες επικοινωνιών. Συγκεκριµένα, απαγορεύεται η ακρόαση, 
υποκλοπή, αποθήκευση ή άλλο είδος παρακολούθησης ή επιτήρησης των 
επικοινωνιών και των πληροφοριών και δεδοµένων από πρόσωπα πλην των χρηστών, 
χωρίς τη συγκατάθεση των ενδιαφεροµένων χρηστών, εκτός αν υπάρχει σχετική 
νόµιµη άδεια. 
 
2. Η παράγραφος 1 δεν επηρεάζει οποιαδήποτε επιτρεπόµενη από το νόµο 
καταγραφή συνδιαλέξεων και των συναφών δεδοµένων κίνησης ή/και θέσης όταν 
πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια νόµιµης επαγγελµατικής πρακτικής, όπως για 
παράδειγµα αποτελεί η παροχή αποδεικτικών στοιχείων µιας εµπορικής συναλλαγής. 
 
3. Η χρήση των δικτύων επικοινωνιών για την αποθήκευση πληροφοριών ή την 
απόκτηση πρόσβασης σε πληροφορίες αποθηκευµένες τόσο στον τερµατικό 
εξοπλισµό χρήστη όσο και στον εξοπλισµό που χρησιµοποιείται για την εξυπηρέτηση 
της επικοινωνίας επιτρέπεται µόνον εάν παρέχονται στο χρήστη σαφείς πληροφορίες 
για το σκοπό της επεξεργασίας, και πάντα µε την συγκατάθεση αυτού. Αυτό βέβαια 
δεν ισχύει στην περίπτωση που οι ενέργειες αυτές γίνονται για την εξυπηρέτηση της 
υπηρεσίας που έχει ρητά ζητήσει ο χρήστης. 
 
4. Τα συστήµατα για την παροχή ηλεκτρονικών επικοινωνιακών δικτύων και 
υπηρεσιών θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να περιορίζουν την ποσότητα των 
απαιτούµενων δεδοµένων επικοινωνίας στο ελάχιστο δυνατό. Όσες δραστηριότητες 
σχετικές µε την παροχή υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπερβαίνουν τη 
µετάδοση µιας επικοινωνίας και τη χρέωσή της θα πρέπει να βασίζονται σε 
οµαδοποιηµένα δεδοµένα κυκλοφορίας, που να µην µπορούν να συσχετίζονται µε 
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χρήστες. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό, θα πρέπει να θεωρούνται ως υπηρεσίες 
προστιθέµενης αξίας, για τις οποίες απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη. 
 
5. Οι πάροχοι θα πρέπει να ενηµερώνουν τους χρήστες σχετικά µε τα µέτρα 
προστασίας που µπορούν να λαµβάνουν για τη διασφάλιση του απορρήτου των 
επικοινωνιών και των δεδοµένων επικοινωνίας τους, για παράδειγµα τη χρήση 
συγκεκριµένου τύπου λογισµικού ή τεχνολογιών κρυπτογράφησης. 
 
6. Για τη συλλογή των πληροφοριών από τους χρήστες, θα πρέπει να ισχύει η αρχή 
της διαφάνειας. Ο πάροχος οφείλει να ενηµερώνει τους χρήστες χρησιµοποιώντας 
κάθε πρόσφορο µέσο αναφορικά µε το σκοπό συλλογής των πληροφοριών καθώς και 
µε τους πιθανούς τρόπους επεξεργασίας ή χρήσης τους. Ως εκ τούτου, ο πάροχος 
οφείλει να προτιµά τους άµεσους τρόπους συλλογής πληροφοριών όπως π.χ. η χρήση 
ηλεκτρονικών φορµών. Επιπλέον ο πάροχος οφείλει να ενηµερώνει τους χρήστες και 
να εξασφαλίζει τη συγκατάθεσή τους αναφορικά µε τις περιπτώσεις που για 
διάφορους λόγους (ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι λειτουργικότητας των 
διαδικτυακών εφαρµογών) πρέπει να λάβει χώρα έµµεση συλλογή πληροφορίας (π.χ. 
µέσω cookies). 
 
7. Ο πάροχος οφείλει να ενηµερώνει τους χρήστες για τα δεδοµένα επικοινωνίας τα 
οποία πιθανόν αποθηκεύονται σε αντίγραφα ασφάλειας και τα οποία είναι 
ανακτήσιµα ακόµα και µετά τη διαγραφή τους από το χρήστη. Ο πάροχος οφείλει να 
κοινοποιεί στους χρήστες το µέγιστο χρονικό διάστηµα για το οποίο τα δεδοµένα 
επικοινωνίας είναι αποθηκευµένα στα αντίγραφα ασφάλειας. 
 
8. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εξαιρείται η τεχνική αποθήκευση ή 
αντιγραφή της πληροφορίας, η οποία είναι απολύτως αναγκαία για τη διαβίβαση 
επικοινωνίας και την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών επικοινωνιών. Ενδεικτικά, και όχι 
περιοριστικά, αναφέρονται εδώ πληροφορίες σε σχέση µε την ταυτότητα των 
χρηστών οι οποίες είναι απαραίτητες για τη δροµολόγηση ή τη χρέωση της κλήσης, η 
αποθήκευση διευθύνσεων IP σε προσωρινή (cache) µνήµη µέσα στο σύστηµα 
ονοµατοθεσίας τοµέων (DNS), η αποθήκευση της αντιστοίχισης διευθύνσεων ΙΡ σε 
υλικές διευθύνσεις (MAC addresses) και η χρήση των παρεχόµενων κατά τη σύνδεση 
(log-in) πληροφοριών για τον έλεγχο του δικαιώµατος πρόσβασης σε δίκτυα ή 
υπηρεσίες. 
 
9. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εξαιρείται η τεχνική αποθήκευση ή 
αντιγραφή ή επεξεργασία της πληροφορίας για σκοπούς διερεύνησης αξιόποινων 
πράξεων και για σκοπούς προστασίας της εθνικής ασφάλειας και της δηµοσίας 
τάξεως όπως κάθε φορά ορίζεται από την κείµενη νοµοθεσία. 
 
Αρθρο: 7 
 
Προστασία επεξεργασίας των δεδοµένων επικοινωνίας 
 
1. Οι πάροχοι οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη και να εφαρµόζουν στο τµήµα της 
πολιτικής τους τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την προστασία της 
επεξεργασίας των δεδοµένων επικοινωνίας. 
 
Αρθρο: 8 
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Προστασία Επεξεργασίας Αρχείων 
 
1. Σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων προστασίας του απορρήτου των 
επικοινωνιών, οι οποίες περιλαµβάνουν και επεξεργασία αρχείων αρµοδιότητας της 
Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Α∆ΑΕ θα ενηµερώνει 
την εν λόγω Αρχή σχετικά, προκειµένου να επιλαµβάνεται στο πλαίσιο των δικών 
της αρµοδιοτήτων. 
 
Αρθρο: 9 
Υποχρεώσεις Παρόχων αναφορικά µε την Πολιτική Ασφάλειας 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 
 
Υποχρεώσεις Παρόχων - Έλεγχος και Εποπτεία 
 
1. Όλοι οι πάροχοι υποχρεούνται: 
 
(α) Να διαθέτουν ανά πάσα στιγµή καθορισµένη Πολιτική Ασφάλειας για τη 
διασφάλιση του απορρήτου διαδικτυακών επικοινωνιών. 
 
(β) Να εφαρµόζουν την εν λόγω πολιτική. 
 
2. Η Πολιτική Ασφάλειας περιέχει όλα όσα καθορίζονται στον παρόντα Κανονισµό, 
καθώς επίσης και στον «Κανονισµό για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου Εφαρµογών 
και Χρήστη ∆ιαδικτύου» και στον «Κανονισµό για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου 
∆ιαδικτυακών Υποδοµών». 
 
3. Ο πάροχος οφείλει να προβλέπει στο οργανόγραµµά του διοικητική οντότητα η 
οποία θα είναι επιφορτισµένη µε την κατάρτιση και την εφαρµογή της Πολιτικής 
Ασφάλειας µε επικεφαλής κατάλληλα καταρτισµένο στέλεχος του παρόχου που θα 
φέρει τον τίτλο του Υπευθύνου Ασφάλειας. 
 
4. Οι πάροχοι οφείλουν να προβαίνουν σε τακτικές επισκοπήσεις και αναθεωρήσεις 
της πολιτικής ασφάλειας, είτε αυτόβουλα (µετά από έγκριση της Α∆ΑΕ σε 
περίπτωση αναθεώρησης) είτε ύστερα από σχετική εντολή της Α∆ΑΕ όπως µπορεί 
να προκύψει από πιθανή διαδικασία ελέγχου ή έκδοση σχετικής οδηγίας. 
 
5. Σε περίπτωση παραβίασης (ή ιδιαίτερου κινδύνου παραβίασης) της πολιτικής 
ασφάλειας, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν είναι δυνατό να αντιµετωπιστεί µε τα 
υπάρχοντα µέσα του παρόχου, ο πάροχος οφείλει να ενηµερώνει άµεσα τους χρήστες 
και τους χρήστες παρόχου σχετικά µε τους υφιστάµενους κινδύνους ασφάλειας και 
τις συνέπειες αυτών (συµπεριλαµβανοµένου του πιθανού κόστους) και, εάν είναι 
εφικτό, να παρέχει στοιχεία για την αποτροπή ή αντιµετώπισή τους. Σε κάθε τέτοια 
περίπτωση οφείλει να ενηµερώνει άµεσα την Α∆ΑΕ. 
 
6. Οι πάροχοι οφείλουν να ενηµερώνουν τους χρήστες και τους χρήστες παρόχου για 
την ύπαρξη και τον τρόπο χρήσης πόρων σχετικών µε την ασφάλεια των 
µεταδιδόµενων πληροφοριών (π.χ. Secure Shell Server, SSH) 
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7. Ο πάροχος οφείλει να ορίζει συνέπειες προς τους χρήστες και τους χρήστες 
παρόχου σε περίπτωση µη συµµόρφωσής τους µε τα προβλεπόµενα από την Πολιτική 
Ασφάλειας (συµπεριλαµβανοµένων των Πολιτικών Πρόσβασης και Αποδεκτής 
χρήσης) 
 
… 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
Αριθµός: 633 Α 
Έτος: 2005 
ΦΕΚ: Β 88 20050126 
Τέθηκε σε ισχύ: 26.01.2005 
Αρµόδιος Φορέας: Η ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α∆ΕΑ) 
Ηµ.Υπογραφής: 14.01.2005 
 
Τίτλος 
Κανονισµός για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου ∆ιαδικτυακών Υποδοµών. 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ 
 
 
Αρθρο: 1 
Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 
 
ΣΚΟΠΟΣ - OΡΙΣΜΟΙ 
 
1. Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι: 
 
(α) Η ασφάλεια των ∆ιαδικτυακών υποδοµών των παρόχων και η διασφάλιση του 
απορρήτου αυτών. 
 
(β) Η θέσπιση των υποχρεώσεων των εν λόγω παρόχων αναφορικά µε την ασφάλεια 
και το απόρρητο των ∆ιαδικτυακών τους υποδοµών. 
 
(γ) Ο έλεγχος στους εν λόγω παρόχους σχετικά µε τις ανωτέρω αναφερόµενες 
υποχρεώσεις τους. 
 
2. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού εµπίπτουν όλοι οι Τηλεπικοινωνιακοί 
Πάροχοι ∆ιαδικτύου και οι ∆ηµόσιοι Οργανισµοί και ιδιαίτερα: (α) Πάροχοι 
σταθερής και κινητής πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο, 
 
(β) Πάροχοι ∆ιαδικτυακών υπηρεσιών, υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας και 
υπηρεσιών εφαρµογών. 
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3. Ο παρών Κανονισµός συµπληρώνει τον «Κανονισµό για τη ∆ιασφάλιση του 
Απορρήτου στις ∆ιαδικτυακές Επικοινωνίες και τις συναφείς Υπηρεσίες και 
Εφαρµογές» καθώς και τον «Κανονισµό για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου 
Εφαρµογών και Χρήστη ∆ιαδικτύου» που προηγήθηκαν. 
 
… 
 
Αρθρο: 3 
Γενικά 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ 
 
1. Ο πρωταρχικός σκοπός της πολιτικής ασφάλειας περιµέτρου είναι να 
προστατεύσει τους διάφορους δικτυακούς πόρους του παρόχου διαδικτύου από 
εισβολείς, δηλαδή να αποτρέπει τη µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε στοιχεία του 
δικτύου του παρόχου διαδικτύου (σε υλικό ή λογισµικό), καθώς και τη διακοπή της 
οµαλής παροχής των υπηρεσιών του παρόχου διαδικτύου. ∆εδοµένου ότι οι κίνδυνοι 
και οι απειλές της ασφάλειας των δικτυακών πόρων δεν µπορούν να ελεγχθούν εξ 
ολοκλήρου, σκοπός της πολιτικής ασφάλειας περιµέτρου είναι να διατηρήσει ένα 
ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόσβαση από/προς το 
∆ιαδίκτυο, ανάλογα µε την Αποτίµηση Κινδύνου (Κεφάλαιο VII) που οφείλει πρώτα 
ο πάροχος διαδικτύου να έχει πραγµατοποιήσει. 
 
2. Η πολιτική ασφάλειας περιµέτρου ορίζει τους µηχανισµούς (σε υλικό και 
λογισµικό) που χρησιµοποιούνται για τον σκοπό που περιγράφηκε παραπάνω, καθώς 
και τους τρόπους διαµόρφωσης και ανανέωσης αυτών. Ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά αναφέρονται τα εξής συστήµατα: Τοίχος Προστασίας (firewall), 
Σύστηµα Προστασίας Αποστρατιωτικοποιηµένης Ζώνης, και Σύστηµα Ανίχνευσης 
Επισυνδέσεων (Intrusion Detection System), µεταξύ άλλων. 
 
3. Προκειµένου η πολιτική ασφάλειας περιµέτρου να εξασφαλίζει το επιθυµητό 
επίπεδο ασφάλειας των δικτυακών πόρων ενός παρόχου διαδικτύου, πρέπει ο 
πάροχος διαδικτύου να ακολουθεί τις διεθνώς, ευρέως αποδεκτές πρακτικές που 
αφορούν την πολιτική ασφάλειας περιµέτρου. Αυτό συνεπάγεται την κατάλληλη 
επιλογή, διαµόρφωση, και ανανέωση των συστηµάτων που υλοποιούν την ασφάλεια 
περιµέτρου. 
 
4. Ο πάροχος διαδικτύου οφείλει να ορίζει Υπεύθυνο Πολιτικής Ασφάλειας 
Περιµέτρου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον καθορισµό της πολιτικής ασφάλειας 
περιµέτρου και για τη σωστή εφαρµογή της. Για τον σκοπό αυτό, ο πάροχος 
διαδικτύου οφείλει να αναγνωρίζει ότι η διαχείριση των συστηµάτων περιµετρικής 
ασφάλειας απαιτεί σηµαντικό χρόνο και κατάλληλη εκπαίδευση, και να εξασφαλίζει 
αυτά στον Υπεύθυνο Πολιτικής Ασφάλειας Περιµέτρου. 
 
Αρθρο: 4 
Συστήµατα Firewalls 
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1. Ο πάροχος διαδικτύου υποχρεούται να χρησιµοποιεί συστήµατα firewall για την 
προστασία των συνδέσεων του δικτύου του µε το ∆ιαδίκτυο ή µε άλλα δίκτυα, 
σύµφωνα µε την πολιτική ασφάλειας περιµέτρου που έχει ορίσει, χωρίς διακοπή (24 
ώρες το 24ωρο). ∆ιακοπή της λειτουργίας των συστηµάτων επιτρέπεται σε 
περιπτώσεις συντήρησης ή αναβάθµισης, ύστερα όµως από έγκαιρη ενηµέρωση των 
χρηστών και αναβολή της συνδεσιµότητας του δικτύου µε εξωτερικά δίκτυα και το 
∆ιαδίκτυο για όσο χρόνο διαρκούν οι διαδικασίες αυτές. 
 
 
2. Ο πάροχος διαδικτύου πρέπει ιδιαίτερα να εξασφαλίζει την ασφάλεια των ιδίων 
συστηµάτων firewall, όπως για παράδειγµα µέσω της χρήσης ενός πολύ ασφαλούς 
λειτουργικού συστήµατος για τα συστήµατα αυτά. 
 
3. Οι πάροχοι διαδικτύου οφείλουν να αντιµετωπίζουν τα συστήµατα firewall ως την 
πρώτη γραµµή άµυνας από εξωτερικές απειλές, τα οποία όµως δεν διασφαλίζουν 
πλήρως την ασφάλεια των εσωτερικών συστηµάτων, τα οποία πρέπει να 
προστατεύονται αυτόνοµα και διαρκώς. 
 
4. Η αρχιτεκτονική των συστηµάτων firewall που θα αναπτυχθεί σε έναν πάροχο 
διαδικτύου πρέπει να διακρίνει το εσωτερικό δίκτυο σε δύο βασικές περιοχές: (α) 
εσωτερικό έµπιστο (trusted) δίκτυο και 
 
(β) δίκτυο αποστρατικοποιηµένης ζώνης. Το σύστηµα firewall επιβάλλεται να µην 
επιτρέπει την απευθείας πρόσβαση σε δεδοµένα που υπάρχουν στα πληροφοριακά 
συστήµατα και τα δικτυακά στοιχεία του εσωτερικού έµπιστου δικτύου. 
 
5. Η επιλογή, διαµόρφωση και ανανέωση των συστηµάτων firewall γίνεται µε βάση 
τις διεθνώς, ευρέως αποδεκτές πρακτικές, οι οποίες περιλαµβάνουν αλλά δεν 
περιορίζονται στις εξής: 
 
(α) Η βασική πολιτική διαµόρφωσης ενός firewall σχετικά µε την εισερχόµενη 
κίνηση είναι να µην επιτρέπει την είσοδο σε κανένα πακέτο και σύνδεση εκτός εάν ο 
τύπος της κίνησης και της σύνδεσης έχει ρητώς επιτραπεί. Αυτή η προσέγγιση 
θεωρείται περισσότερο ασφαλής από το να επιτρέπει αρχικά την είσοδο σε όλες τις 
συνδέσεις και πακέτα, εξαιρώντας κατόπιν συγκεκριµένους τύπους σύνδεσης και 
κίνησης. 
 
(β) Η διαµόρφωση των firewalls γίνεται µε βάση την αποτίµηση κινδύνων δικτύου 
και οφείλει να ανανεώνεται (αν χρειάζεται) κάθε φορά που τροποποιείται η Αναφορά 
Αποτίµησης Κινδύνων ή και σε προγραµµατισµένα, τακτά χρονικά διαστήµατα. Η 
πολιτική ασφάλειας περιµέτρου καθορίζει µια τυπική διαδικασία για τη διαχείριση 
των προσθέσεων και αφαιρέσεων των κανόνων του firewall. (γ) Ο πάροχος 
διαδικτύου θα επιτρέπει την είσοδο από το ∆ιαδίκτυο προς το εσωτερικό έµπιστο 
δίκτυο µέσω του firewall εκείνων µόνο των δικτυακών συνόδων που έχουν ισχυρή 
ταυτοποίηση και κρυπτογράφηση. 
 
(δ) Το firewall πρέπει να ελέγχεται και παρακολουθείται συνεχώς για τον εντοπισµό 
παραβιάσεων ή κακής διαχείρισης, πιθανώς και µε τη χρήση Συστηµάτων 
Ανίχνευσης Επισυνδέσεων. 
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(ε) Το firewall πρέπει να ενηµερώνει τον Υπεύθυνο Πολιτικής Ασφάλειας 
Περιµέτρου σε σχεδόν πραγµατικό χρόνο σχετικά µε κάθε στοιχείο που ενδέχεται να 
χρειάζεται άµεσης εξέτασης (όπως µια εισβολή στο σύστηµα) και αντιµετώπισης. (στ) 
Η δροµολόγηση µε βάση τη διεύθυνση πηγής (source routing) πρέπει να είναι 
απενεργοποιηµένη σε όλα τα συστήµατα firewall και τους εξωτερικούς 
δροµολογητές. 
 
(ζ) Το σύστηµα firewall πρέπει να καταγράφει λεπτοµερώς και να αποθηκεύει για 
ικανοποιητικό χρονικό διάστηµα όλες τις δικτυακές συνόδους ώστε να µπορούν να 
εξεταστούν για ανωµαλίες offline. Στο αποθηκευµένο αυτό υλικό έχει πρόσβαση 
µόνο ο Υπεύθυνος Πολιτικής Ασφάλειας Περιµέτρου. 
 
(η) O Υπεύθυνος Πολιτικής Ασφάλειας Περιµέτρου οφείλει να κρατά γραπτώς 
τεκµηρίωση της διαµόρφωσης και λειτουργίας του συστήµατος firewall, 
συµπεριλαµβανόµενων πληροφοριών σχετικά µε τη λειτουργία του δικτύου 
(διάγραµµα δικτύου, διευθύνσεις IP, και άλλα), καθώς και όλων των υπηρεσιών και 
των τύπων κίνησης που εξουσιοδοτούνται να διατρέξουν το firewall. 
 
(θ) O Υπεύθυνος Πολιτικής Ασφάλειας Περιµέτρου οφείλει να αξιολογεί κάθε νέα 
έκδοση του λογισµικού του συστήµατος firewall και να αποφασίζει εάν η ανανέωσή 
του είναι αναγκαία. Όλες οι προτεινόµενες από τον κατασκευαστή τροποποιήσεις 
(patches), που είναι σχετικές µε την ασφάλεια του συστήµατος firewall, πρέπει να 
υλοποιούνται άµεσα. 
 
Αρθρο: 5 
Συστήµατα Ανίχνευσης Επισυνδέσεων 
 
1. Ο πάροχος διαδικτύου υποχρεούται να χρησιµοποιεί συστήµατα ανίχνευσης 
επισυνδέσεων για την ενίσχυση της προστασίας του δικτύου του, σύµφωνα µε την 
πολιτική ασφάλειας περιµέτρου που έχει ορίσει, χωρίς διακοπή (24 ώρες το 24ωρο). 
∆ιακοπή της λειτουργίας των συστηµάτων αυτών επιτρέπεται µόνο για διαδικασίες 
συντήρησης ή αναβάθµισής τους, εκτός εάν συντρέχουν περιπτώσεις ανωτέρας βίας 
(π.χ. βλάβες) ή η διακοπή οφείλεται σε λόγους που δεν άγονται στο πεδίο 
δραστηριότητας και ευθύνης του παρόχου. 
 
2. Η λειτουργικότητα των συστηµάτων ανίχνευσης επισυνδέσεων πρέπει τουλάχιστον 
να περιλαµβάνει την παρακολούθηση των επισφαλών γεγονότων στο δίκτυο, καθώς 
και την παθητική (passive) αντίδρασή τους σε περίπτωση διαπίστωσης επισύνδεσης. 
Η παθητική αντίδραση περιλαµβάνει τουλάχιστον την ενεργοποίηση των 
συναγερµών που υποστηρίζει το σύστηµα και την ειδοποίηση του Υπεύθυνου 
Πολιτικής Ασφάλειας Περιµέτρου. Συνιστάται όµως το σύστηµα ανίχνευσης 
επισύνδεσης να ορίζει και να µπορεί να επιτελέσει επιπλέον ενεργές (active) 
αντιδράσεις σε περίπτωση διαπίστωσης επισύνδεσης. Ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά αναφέρονται τα εξής παραδείγµατα ενεργής αντίδρασης: συλλογή 
επιπλέον πληροφοριών, µεταβολή του δικτυακού περιβάλλοντος, και απευθείας 
αντίδραση κατά των εισβολέων. 
 
3. Η διαµόρφωση των συστηµάτων ανίχνευσης επισυνδέσεων γίνεται µε βάση την 
αποτίµηση κινδύνων δικτύου και οφείλει να ανανεώνεται (αν χρειάζεται) κάθε φορά 
που τροποποιείται η Αναφορά Αποτίµησης Κινδύνων ή και σε προγραµµατισµένα, 
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τακτά χρονικά διαστήµατα. Η πολιτική ασφάλειας περιµέτρου καθορίζει µια τυπική 
διαδικασία για τη διαµόρφωση των συστηµάτων ανίχνευσης επισυνδέσεων. 
 
4. Τα συστήµατα ανίχνευσης θα πρέπει να ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, 
από το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για το χειρισµό και τη λειτουργία τους, ώστε 
το λογισµικό τους να είναι ενηµερωµένο. 
 
5. Τα διάφορα γεγονότα που ανιχνεύονται από το σύστηµα ανίχνευσης επισυνδέσεων 
πρέπει να καταγράφονται και να αποθηκεύονται από το σύστηµα για περαιτέρω 
επεξεργασία. Σηµαντικά γεγονότα που καταγράφονται από το σύστηµα, θα 
αναλύονται διεξοδικά από τον Υπεύθυνο Πολιτικής Ασφάλειας Περιµέτρου και θα 
καταγράφονται σε ειδική Φόρµα Καταγραφής Επισυνδέσεων που θα ορίζεται από 
την πολιτική ασφάλειας περιµέτρου. Περιοδικά, ή ύστερα από έλεγχο από την Α∆ΑΕ, 
ο πάροχος διαδικτύου είναι υποχρεωµένος να αποστέλλει τις φόρµες αυτές στην 
Α∆ΑΕ. 
 
Αρθρο: 6 
Ανάγκη Ύπαρξης Πολιτικής Εγκατάστασης και ∆ιαχείρισης Τηλεπικοινωνιακού 
Εξοπλισµού 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
1. Κάθε πάροχος διαδικτύου υποχρεούται να διαθέτει Πολιτική ∆ιαχείρισης και 
Εγκατάστασης Tηλεπικοινωνιακού Eξοπλισµού ως µέρος της Πολιτικής Ασφάλειάς 
του. 
 
2. Η Πολιτική ∆ιαχείρισης και Εγκατάστασης Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισµού 
εξασφαλίζει ότι τυχόν αλλαγές στον υπάρχοντα εξοπλισµό (υλικό, λογισµικό και 
διαµόρφωση αυτών) καθώς και η εισαγωγή καινούργιου εξοπλισµού στη λειτουργία 
του παρόχου διαδικτύου γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται το 
απόρρητο των επικοινωνιών και να µην παραβιάζεται η Πολιτική Ασφάλειας του 
παρόχου διαδικτύου. 
 
3. Η Πολιτική ∆ιαχείρισης και Εγκατάστασης Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισµού 
µπορεί να είναι κοινή για όλες τις οργανικές µονάδες του παρόχου διαδικτύου ή να 
διαφοροποιείται ανάλογα µε τις ειδικές ανάγκες κάθε οργανικής µονάδας. Σε κάθε 
περίπτωση όµως θα πρέπει να τηρούνται οι βασικές αρχές εγκατάστασης και 
διαχείρισης που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισµό. 
 
Αρθρο: 7 
Σκοπός και Περιεχόµενο της Πολιτικής ∆ιαχείρισης και Εγκατάστασης 
Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισµού 
 
1. Η Πολιτική ∆ιαχείρισης και Εγκατάστασης Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισµού, στο 
πλαίσιο της απαίτησης για διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών και της 
τήρησης της Πολιτικής Ασφαλείας του παρόχου διαδικτύου αλλά και γενικότερα στο 
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πλαίσιο της εύρυθµης λειτουργίας του παρόχου διαδικτύου, καθορίζει ένα 
συστηµατικό τρόπο για: 
 
(α) Τη δηµιουργία πλήρους ιστορικού αναφορικά µε τις αλλαγές που έχουν 
πραγµατοποιηθεί στον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό του παρόχου διαδικτύου. (β) 
Την εκτίµηση του χρόνου διακοπής της παροχής διαφόρων υπηρεσιών που 
σχετίζονται µε πραγµατοποιούµενες αλλαγές. 
 
(γ) Τον συντονισµό των αλλαγών που πραγµατοποιούνται στον τηλεπικοινωνιακό 
εξοπλισµό έτσι ώστε αλλαγές σε κάποιο στοιχείο του εξοπλισµού να µην επηρεάζουν 
/ επιφέρουν αλλαγές σε άλλα στοιχεία του εξοπλισµού 
 
(δ) Την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας για εκδήλωση επισυνδέσεων και άλλων 
παρόµοιων απειλών εναντίον του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού του παρόχου 
διαδικτύου. 
 
2. Η Πολιτική ∆ιαχείρισης και Εγκατάστασης Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισµού σε 
έναν πάροχο διαδικτύου περιλαµβάνει κατ' ελάχιστο: 
 
(α) ∆ιαδικασίες για τη δοκιµή και την εγκατάσταση νέου τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισµού. 
 
(β) ∆ιαδικασίες για την καταγραφή των αλλαγών που πραγµατοποιούνται σε 
υπάρχοντα τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό. 
 
(γ) ∆ιαδικασίες για την ενηµέρωση του παρόχου διαδικτύου αναφορικά µε την 
πραγµατοποίηση αλλαγών σε υπάρχοντα τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό. (δ) 
∆ιαδικασίες για το καθορισµό αρµοδιοτήτων αναφορικά µε την διαχείριση και τη 
διαµόρφωση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού. 
 
(ε) ∆ιαδικασίες για την εξουσιοδότηση µελών του προσωπικού του παρόχου 
διαδικτύου, τα οποία θα εφαρµόζουν την εν λόγω πολιτική συνολικά για όλες τις 
οργανικές µονάδες του παρόχου διαδικτύου ή/και ανά οργανική µονάδα ξεχωριστά. 
 
Αρθρο: 8 
Εγκατάσταση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισµού 
 
1. Ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός ενός παρόχου διαδικτύου εγκαθίσταται εντός 
των ορίων της περιµέτρου του παρόχου διαδικτύου και σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται 
στην αντίστοιχη Πολιτική Ασφαλείας Περιµέτρου. Εξαιρούνται περιπτώσεις για τις 
οποίες τεκµηριώνεται απαίτηση για εγκατάσταση εκτός της περιµέτρου προκειµένου 
να επιτευχθεί ορθή λειτουργία του εξοπλισµού ή/και των υπηρεσιών που βασίζονται 
στη λειτουργία του. 
 
2. Η εγκατάσταση του εξοπλισµού γίνεται σε δύο τουλάχιστον στάδια και 

περιλαµβάνει κατ� ελάχιστο τα ακόλουθα βήµατα: 
 
Στάδιο Προετοιµασίας: 
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(α) Ελέγχονται η πληρότητα και η έκταση της προσφερόµενης τεκµηρίωσης 
αναφορικά µε την εγκατάσταση, τη διαµόρφωση, τη χρήση και τη συντήρηση του 
εξοπλισµού δίνοντας έµφαση σε ότι αφορά στα χαρακτηριστικά ασφάλειάς του και 
τις δυνατότητες προστασίας και άρσης του απορρήτου. Η τεκµηρίωση θα πρέπει να 
περιλαµβάνει ένα καλά καθορισµένο σύνολο από δοκιµές αποδοχής του εξοπλισµού. 
Εφόσον ο υπό εγκατάσταση εξοπλισµός περιλαµβάνει λογισµικό το οποίο έχει 
αναπτυχθεί εσωτερικά τότε η τεκµηρίωση θα πρέπει να περιλαµβάνει ανάλυση / 
σχολιασµό σε επίπεδο πηγαίου κώδικα. 
 
(β) Εφόσον η εγκατάσταση εξοπλισµού περιλαµβάνει και εγκατάσταση λογισµικού 
τότε ελέγχεται η συµµόρφωση του λογισµικού µε καθιερωµένα διεθνή πρότυπα ή 
διεθνώς διαδεδοµένες πρακτικές. 
 
(γ) Αποτιµάται ο κίνδυνος, αναφορικά µε την ορθή λειτουργία του παρόχου 
διαδικτύου, που µπορεί να προκύψει από ενδεχόµενη δυσλειτουργία του υπό 
εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού. Η αποτίµηση του κινδύνου 
περιλαµβάνει και την καταγραφή των αλληλεξαρτήσεων του υπό εγκατάσταση 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού µε τα υπάρχοντα τµήµατα του τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισµού που βρίσκονται σε λειτουργία στον πάροχο διαδικτύου. Επίσης η 
διαδικασία αποτίµησης του κινδύνου καθορίζει κατά πόσον οι δοκιµές αποδοχής του 
εξοπλισµού θα πρέπει να διεξαχθούν σε ξεχωριστό περιβάλλον δοκιµών ή όχι. Η 
αποτίµηση του κινδύνου γίνεται τόσο σε επίπεδο υλικού και λογισµικού όσο και σε 
επίπεδο δικτυακής επικοινωνίας. 
 
(δ) Στην περίπτωση αναβάθµισης λογισµικού αποτιµάται η εξάρτηση του εν λόγω 
λογισµικού από το λειτουργικό σύστηµα που είναι εν χρήσει στο αντίστοιχο υλικό 
καθώς και από βιβλιοθήκες λογισµικού οι οποίες είναι τυχόν εν χρήσει στο 
αντίστοιχο υλικό. 
 
(ε) Καθορίζεται ποια χαρακτηριστικά του εξοπλισµού, που σχετίζονται µε την 
ασφάλεια και τη διασφάλιση του απορρήτου, πρέπει να ενεργοποιηθούν και µε ποιο 
τρόπο. 
 
Στάδιο Εγκατάστασης και Ελέγχου Ορθής Λειτουργίας: 
 
(στ) Ο εξοπλισµός εγκαθίσταται είτε στο ξεχωριστό περιβάλλον δοκιµής είτε στο 
περιβάλλον παραγωγής του παρόχου διαδικτύου σύµφωνα µε τη διαδικασία 
αποτίµησης κινδύνου. Ελέγχονται οι λειτουργίες του εξοπλισµού και διαπιστώνονται 
τυχόν προβλήµατα. Τα προβλήµατα συζητούνται µε τον προµηθευτή του εξοπλισµού 
και γίνεται προσπάθεια επίλυσής τους. 
 
(ζ) Εφόσον οι δοκιµές του υπό εγκατάσταση εξοπλισµού γίνονται σε συνεργασία µε 
τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό ο οποίος ευρίσκεται σε περιβάλλον παραγωγής τότε 
είναι επιθυµητό οι δοκιµές αυτές να λαµβάνουν χώρα σε περιόδους χαµηλής 
τηλεπικοινωνιακής κίνησης (περιόδους µη αιχµής). Για την πραγµατοποίηση των 
δοκιµών θα πρέπει να χρησιµοποιούνται όπου αυτό είναι δυνατό, δοκιµαστικά 
δεδοµένα. 
 
3. Οι ενέργειες που περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου 
πραγµατοποιούνται από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του παρόχου διαδικτύου, 
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σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες που έχουν καθορισθεί από την Πολιτική ∆ιαχείρισης 
και Εγκατάστασης Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισµού. Σε περίπτωση σύµβασης 
υπεργολαβίας, η τελική ευθύνη της τήρησης της Πολιτικής ∆ιαχείρισης και 
Εγκατάστασης Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισµού παραµένει στον πάροχο διαδικτύου. 
 
4. Το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του παρόχου διαδικτύου µε αιτιολογηµένη 
έκθεσή του προτείνει την αποδοχή ή απόρριψη του εξοπλισµού στις ενδιαφερόµενες 
µονάδες του παρόχου διαδικτύου. Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας του παρόχου διαδικτύου 
λαµβάνει γνώση της εκθέσεως. Στην περίπτωση που στην έκθεση προτείνεται η 
αποδοχή του εξοπλισµού τότε αυτός τίθεται σε λειτουργία στο περιβάλλον 
παραγωγής. 
 
Αρθρο: 9 
∆ιαχείριση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισµού 
 
1. Η πρόσβαση στον εγκατεστηµένο εξοπλισµό καθορίζεται από την ισχύουσα 
Πολιτική Ασφάλειας Περιµέτρου. 
 
2. Το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του παρόχου διαδικτύου θα πρέπει να 
ενηµερώνεται αναφορικά µε κάθε πρόβληµα ασφάλειας ή/και αναθεώρησης υλικού 
και λογισµικού που σχετίζεται µε την ασφάλεια του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού 
το οποίο διαπιστώνεται από κατασκευαστή ή από έγκυρους οργανισµούς 
σχετιζόµενους µε την ασφάλεια, να αξιολογεί άµεσα κάθε σχετική πληροφορία αυτής 
της µορφής και, εφόσον διαπιστώνει ότι αφορά στον εξοπλισµό του παρόχου, να 
προβαίνει στις κατάλληλες αναβαθµίσεις. 
 
3. Κατά τη διαδικασία διευθυνσιοδότησης του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού δεν θα 
πρέπει να ενθαρρύνεται η χρήση δηµοσίως γνωστών δικτυακών αναγνωριστικών 
(ενδεικτικά αναφέρονται διευθύνσεις IP, hostnames κ.λ.π.) εκτός από τις περιπτώσεις 
στις οποίες τεκµηριώνεται σχετική απαίτηση προκειµένου να επιτευχθεί ορθή 
λειτουργία του εξοπλισµού ή/και των υπηρεσιών που βασίζονται στη λειτουργία του. 
 
4. Κάθε διακοµιστής που αποτελεί µέρος τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού παρόχου θα 
πρέπει, κατά προτίµηση: 
 
(α) Να χρησιµοποιείται για την παροχή µίας µόνο υπηρεσίας, ώστε να 
ελαχιστοποιείται η πιθανότητα διαχειριστικών λαθών και να µειώνονται τα περιθώρια 
για παραβίαση της ασφάλειας του διακοµιστή µε εκδήλωση επισυνδέσεων και άλλων 
αντίστοιχων απειλών. Η χρήση εξοπλισµού για περισσότερες από µία υπηρεσίες 
επιτρέπεται µόνο εφόσον ο κίνδυνος που προκύπτει από τέτοια κοινή χρήση έχει 
εξεταστεί από την διαδικασία αποτίµησης κινδύνου. Στην περίπτωση που ο 
διακοµιστής χρησιµοποιείται για την παροχή περισσότερων της µιας υπηρεσιών, θα 
πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για απενεργοποίηση υπηρεσιών 
που δεν χρησιµοποιούνται, ιδιαίτερα εφόσον οι εν λόγω υπηρεσίες σχετίζονται µε τη 
διαδικτυακή πρόσβαση. 
 
(β) Να µη χρησιµοποιείται ως σταθµός εργασίας. 
 
5. Σε κάθε δροµολογητή που αποτελεί µέρος τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού θα 
πρέπει, όποτε είναι εφικτό, να λαµβάνει χώρα: 
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(α) Απενεργοποίηση υπηρεσιών που δεν χρησιµοποιούνται. 
 
(β) Αποτίµηση των δικτυακών διευθύνσεων, θυρών και πρωτοκόλλων µε βάση τα 
οποία δροµολογούνται δεδοµένα από το δροµολογητή. 
 
(γ) Απενεργοποίηση της υπηρεσίας δροµολόγησης για δικτυακές διευθύνεις, θύρες 
και πρωτόκολλα που δεν περιλαµβάνονται στην ως άνω αποτίµηση. 
 
6. Τυχόν διαχείριση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού από απόσταση θα πρέπει να 
γίνεται µέσα από ασφαλείς διαύλους επικοινωνίας (ενδεικτικά αναφέρονται 
µισθωµένη γραµµή µε κρυπτογράφηση, σύνδεση VPN κλπ.). 
 
7. Ο χειρισµός των κωδικών ασφαλείας του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού υπάγεται 
στην Πολιτική Κωδικών Ασφάλειας σύµφωνα µε τον Κανονισµό για τη ∆ιασφάλιση 
του Απορρήτου Εφαρµογών ∆ιαδικτύου και Χρήστη. 
 
8. Η διαµόρφωση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού θα πρέπει να ενεργοποιεί τις 
αντίστοιχες δυνατότητες καταγραφής ώστε να καθίσταται εφικτή η άρση του 
απορρήτου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
 
9. Σε περίπτωση που ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός παρέχει τη δυνατότητα 
υλοποίησης πολλαπλών επιπέδων δικαιωµάτων πρόσβασης σε πόρους και δεδοµένα 
του, πέραν της χρήσης κωδικών ασφαλείας, η διαµόρφωση του εξοπλισµού θα πρέπει 
να αξιοποιεί αυτή τη δυνατότητα. Με τον τρόπο αυτό µειώνεται η πιθανότητα 
παραβίασης της ασφαλείας και του απορρήτου είτε από τυχαία ενέργεια µη 
εξουσιοδοτηµένου χρήστη ή από προσχεδιασµένη απειλή. 
 
10. Στον εξοπλισµό επιτρέπεται η εγκατάσταση λογισµικού µόνο από το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό και µόνο για τους σκοπούς υποστήριξης του 
εξοπλισµού και των υπηρεσιών που προσφέρει. 
 
11. Στα πλαίσια της Πολιτικής ∆ιαχείρισης και Εγκατάστασης Τηλεπικοινωνιακού 
Εξοπλισµού το ειδικά εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του παρόχου διαδικτύου 
καταγράφει σε µόνιµη βάση όλες τις πράξεις που σχετίζονται µε εγκατάσταση, 
απεγκατάσταση, αναβάθµιση, αλλαγή διαµόρφωσης του τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισµού του παρόχου διαδικτύου. Η καταγραφή γίνεται εντύπως σε ειδικό βιβλίο 
ή/και ηλεκτρονικά σε βάση δεδοµένων του παρόχου διαδικτύου. 
 
12. Με την ως άνω καταγραφή θα εξασφαλίζεται επίσης ότι στον τηλεπικοινωνιακό 
εξοπλισµό του παρόχου διαδικτύου δεν έχει εγκατασταθεί παράνοµο ή επικίνδυνο 
λογισµικό. 
 
13. Πρόσβαση στην ως άνω καταγραφή έχει µόνο το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό 
του παρόχου. 
 
14. Η Πολιτική ∆ιαχείρισης και Εγκατάστασης Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισµού θα 
πρέπει να προβλέπει τη διατήρηση των παλαιών εκδόσεων του λογισµικού για 
ορισµένο χρονικό διάστηµα µε σκοπό την επαναφορά τους στα συστήµατα του 
παρόχου διαδικτύου στην περίπτωση που διαπιστωθεί πρόβληµα λειτουργίας το 
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οποίο οφείλεται σε εγκατάσταση νέας έκδοσης λογισµικού ή σε αναβάθµιση 
λογισµικού. Οι ακριβείς διαδικασίες διατήρησης και επαναφοράς των παλαιών 
εκδόσεων του λογισµικού ορίζονται κατά περίπτωση από τον κάθε πάροχο 
διαδικτύου. 
 
15. Τα τµήµατα του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού του παρόχου διαδικτύου, τα 
οποία είναι δυνατό να τρωθούν από ιούς, θα πρέπει να προστατεύονται από 
κατάλληλο λογισµικό κατά των ιών. 
 
16. Η Πολιτική ∆ιαχείρισης και Εγκατάστασης Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισµού 
προβλέπει συγκεκριµένες ενέργειες αναφορικά µε την ασφάλεια και το απόρρητο 
κατά τη διαδικασία απεγκατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού του παρόχου 
διαδικτύου. Με τις ενέργειες αυτές θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η πληροφορία που 
έχει εγγραφεί µόνιµα στον εν λόγω εξοπλισµό (π.χ. σε µνήµες ROM, σκληρούς 
δίσκους, µαγνητικές ταινίες κλπ.) διαγράφεται οριστικά και δεν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί από τρίτους προκειµένου να παραβιασθεί η ασφάλεια του παρόχου 
διαδικτύου. 
 
Αρθρο: 10 
Γενικά 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
1. Η Πολιτική Αντιγράφων Ασφάλειας περιλαµβάνει τις διαδικασίες και τους 
ελέγχους που θα εξασφαλίσουν ότι ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός µπορεί να 
ανακτήσει τη λειτουργία εντός µιας λογικής χρονικής περιόδου µετά από 
οποιαδήποτε ζηµιά που µπορεί να οφείλεται σε κακόβουλες επιθέσεις στο δικτυακό 
εξοπλισµό. 
 
2. Ο σκοπός της πολιτικής αυτής είναι να καθορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες 
αντιγράφων ασφάλειας και ανάκτησης δεδοµένων για να αποτραπεί η απώλεια 
στοιχείων στην περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του συστήµατος του παρόχου 
διαδικτύου. 
 
Αρθρο: 11 
Περιεχόµενο 
 
1. Τα Αντίγραφα Ασφάλειας στην παρούσα πολιτική αναφέρονται στα δεδοµένα 
διάρθρωσης των δικτυακών στοιχείων. 
 
2. Κάθε πάροχος διαδικτύου πρέπει να αναπτύξει και να συντηρήσει ένα σχέδιο για 
να µπορεί να ανταποκρίνεται σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης του συστήµατος 
µετά από κακόβουλες επιθέσεις περιλαµβάνοντας την εκτέλεση αντιγράφων 
ασφαλείας, την παροχή διαδικασιών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 
διευκολύνουν τη συνέχιση της λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης και την ανάκτηση 
από µια επίθεση. Πιο συγκεκριµένα: 
 
(α) Πρέπει να αναπτυχθεί και να τεκµηριωθεί µια διαδικασία ανάλυσης της 
ευαισθησίας, των ευπαθειών, και της ασφάλειας των προγραµµάτων και των 
πληροφοριών που λαµβάνουν, χειρίζονται, αποθηκεύουν, ή/και µεταδίδουν τα 
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δικτυακά στοιχεία ώστε να προσδιοριστούν τα στοιχεία για τα οποία θα πρέπει να 
αποθηκεύονται. 
 
(β) Η συχνότητα και η έκταση των αντιγράφων ασφαλείας πρέπει να είναι σύµφωνα 
µε τη σηµασία των πληροφοριών και του αποδεκτού κινδύνου όπως καθορίζεται µετά 
από την αντίστοιχη ανάλυση. 
 
(γ) Ένα σχέδιο ανάκτησης δεδοµένων πρέπει να τεκµηριωθεί και να ενηµερώνεται σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα για να δηµιουργήσει και να διατηρήσει, για µια 
συγκεκριµένη χρονική περίοδο, ανακτήσιµα ακριβή αντίγραφα των πληροφοριών. (δ) 
Ένα σχέδιο αποκατάστασης πρέπει να αναπτυχθεί και να τεκµηριωθεί, έτσι ώστε να 
επιτρέπει στον πάροχο διαδικτύου να αποκαταστήσει οποιαδήποτε απώλεια 
στοιχείων σε περίπτωση αποτυχίας του συστήµατος και των δικτυακών πόρων µετά 
από κακόβουλη επίθεση. 
 
(ε) Ένα σχέδιο λειτουργίας τρόπου έκτακτης ανάγκης πρέπει να αναπτυχθεί και να 
τεκµηριωθεί, το οποίο να επιτρέπει στον πάροχο διαδικτύου να συνεχίσει να 
λειτουργεί σε περίπτωση αποτυχίας του συστήµατος. 
 
(στ) ∆ιαδικασίες δοκιµών και αναθεώρησης πρέπει να αναπτυχθούν και να 
τεκµηριωθούν, οι οποίες να απαιτούν την περιοδική δοκιµή των σχεδίων έκτακτης 
ανάγκης (contingency plans) για να ανακαλύψουν τυχόν αδυναµίες. (ζ) Στα 
αντίγραφα ασφαλείας πρέπει να διατίθεται το ίδιο επίπεδο προστασίας µε τα αρχικά 
στοιχεία. 
 
(η) Τα εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας και οι διαδικασίες αντιγραφής θα πρέπει να 
εξετάζονται περιοδικά για να εξασφαλισθεί ότι είναι δυνατό να ανακτηθούν. 
 
Αρθρο: 12 
Ασφάλεια Αντιγράφων ∆ικτυακών Στοιχείων 
 
1. Σε περίπτωση βλάβης κάποιας δικτυακής διάταξης, όπως δροµολογητές, 
µεταγωγείς (switch), κόµβοι (hub) και firewalls ή ακόµα και σε περίπτωση 
κακόβουλης αλλαγής της διάρθρωσης των διατάξεων αυτών, είναι απαραίτητος ο 
επαναπρογραµµατισµός των στοιχείων αυτών στην αρχική τους κατάσταση. Για αυτό 
το λόγο θα πρέπει διάφορα αρχεία που προσδιορίζουν την κατάσταση και τη 
διάρθρωση των συσκευών αυτών να αντιγράφονται, και συγκεκριµένα: (α) Τα 
δεδοµένα διάρθρωσης µιας δικτυακής διάταξης (λογισµικό συστήµατος, αρχεία 
σύνθεσης του λογισµικού, αρχεία βάσεων δεδοµένων, κλπ.) πρέπει να αντιγράφονται 
ηµερησίως, εβδοµαδιαίως και µηνιαίως, έτσι ώστε σε περίπτωση αποτυχίας του 
συστήµατος, τα δεδοµένα και τα αρχεία σύνθεσης του λογισµικού (configuration files) 
να µπορούν να ανακτηθούν. 
 
(β) Τα εφεδρικά αντίγραφα πρέπει να αποθηκεύονται µε ασφαλή τρόπο σε αρχεία 
µόνο αναγνώσιµα έτσι ώστε τα αποθηκευµένα δεδοµένα να µην επεγγράφονται 
(overwrite) ακούσια και πρέπει να κλειδώνονται ώστε τα δεδοµένα να είναι 
προσβάσιµα µόνο σε εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 
 
(γ) Μια λύση θα ήταν η ύπαρξη ενός εφεδρικού firewall, που θα έχει την ίδια 
σύνθεση µε το firewall που χρησιµοποιείται. Το firewall αυτό θα µπορούσε να τεθεί 
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σε λειτουργία σε περίπτωση βλάβης του αρχικού και να χρησιµοποιείται ενώ το άλλο 
είναι υπό επισκευή. Τουλάχιστον ένα firewall πρέπει να έχει διαρθρωθεί και να 
διαφυλάσσεται, ώστε σε περίπτωση αποτυχίας, αυτό το εφεδρικό firewall να µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί για την προστασία του δικτύου. 
 
2. Σηµαντικό για τον πάροχο διαδικτύου είναι επίσης η παροχή προστασίας στους 
διακοµιστές του δίκτυου του και η ανάκτηση αρχείων στην περίπτωση απώλειας 
αυτών. Οι διαχειριστές δικτύων µπορεί να παρέχουν διάφορες µεθόδους παροχής 
εφεδρικών αντιγράφων, όπως πλήρη, αυξητική και διαφορική αντιγραφή αρχείων. 
Μια διαφορετική µέθοδος αντιγραφής είναι η ∆ικτυακή Αντιγραφή αρχείων, στην 
οποία κρυπτογραφηµένα δεδοµένα µε αυτόµατο και ασφαλή τρόπο αντιγράφονται 
και αποθηκεύονται σε µια περιοχή εκτός του εσωτερικού δικτύου του παρόχου 
διαδικτύου. 
 
Αρθρο: 13 
Γενικά 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
1. Κάθε πάροχος διαδικτύου οφείλει να διαθέτει σαφή ∆ιαδικασία Χειρισµού 
Περιστατικών Ασφάλειας (∆.Χ.Π.Α) τα οποία απειλούν την ασφάλεια των 
επικοινωνιακών υποδοµών αλλά και τη διασφάλιση του απορρήτου των 
επικοινωνιών που διεξάγονται µέσω του παρόχου. 
 
2. Σε κάθε περίπτωση όπου: 
 
(α) διαπιστώνεται κίνδυνος για την διασφάλιση του απορρήτου, (β) έχει καταγγελθεί 
παραβίαση απορρήτου, 
 
(γ) υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι δε διασφαλίζεται το απόρρητο των επικοινωνιών, 
ο πάροχος διαδικτύου οφείλει να ενεργοποιεί άµεσα την ∆.Χ.Π.Α. 
 
3. Στόχοι της διαδικασίας είναι να: 
 
(α) Καταγραφούν όλες οι λεπτοµέρειες του περιστατικού. 
 
(β) Να ενηµερωθούν οι αρµόδιοι (του παρόχου διαδικτύου αλλά και φορείς όπως η 
Α∆ΑΕ) και οι χρήστες. 
 
(γ) Να διασφαλιστεί το δυνατόν συντοµότερο το απόρρητο. 
 
(δ) Να διερευνηθούν τα αίτια και να βρεθούν τα πιθανά σφάλµατα του παρόχου 
διαδικτύου ή και άλλων προσώπων. 
 
Αρθρο: 14 
Περιεχόµενο 
 
1. Η ∆.Χ.Π.Α. πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα σηµεία που περιγράφονται στο 
παρόν άρθρο. 
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2. Πρέπει να ορίζεται οµάδα άµεσου χειρισµού του συµβάντος αποτελούµενη από 
εξειδικευµένους τεχνικούς αλλά και διοικητικά στελέχη. Τα τεχνικά στελέχη έχουν 
την ευθύνη να επιβεβαιώσουν το συµβάν και να προβούν άµεσα στην αποκατάσταση 
του προβλήµατος. Τα διοικητικά στελέχη φέρουν την ευθύνη αξιολόγησης και 
διαχείρισης του συµβάντος σε συνεργασία µε την τεχνική οµάδα. 
 
3. Κάθε συµβάν θα πρέπει να αναφέρεται ώστε να είναι δυνατή η άµεση 
αντιµετώπισή του. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να οριστεί ένα ή περισσότερα άτοµα 
στα οποία θα πρέπει να αναφέρεται άµεσα η εκδήλωση ενός περιστατικού ασφάλειας, 
από οποιοδήποτε µέλος του προσωπικού του παρόχου, όταν αυτό γίνεται αντιληπτό. 
Το άτοµο ή τα άτοµα αυτά θα πρέπει να γνωστοποιούνται σε όλο το προσωπικό, µαζί 
µε πιθανούς τρόπους επικοινωνίας (τηλέφωνα, fax, email ή ό,τι άλλο κρίνεται 
αναγκαίο). 
 
4. Κάθε συµβάν πρέπει να αξιολογείται και µε βάση την αξιολόγησή του, κρίνεται ο 
τρόπος µε τον οποίο πρέπει να αντιµετωπιστεί. Ανάλογα µε την κρισιµότητα του 
περιστατικού ενεργοποιείται και η κατάλληλη διάταξη της ∆.Χ.Π.Α. 
 
5. Επίσης πρέπει να ορίζεται η επικοινωνιακή πολιτική για κάθε περίπτωση ανάλογου 
περιστατικού. Αναλόγως µε την κρισιµότητα του συµβάντος ειδοποιούνται τα 
κατάλληλα στελέχη του παρόχου διαδικτύου. Σε περίπτωση κρίσιµου περιστατικού 
πρέπει να ειδοποιούνται σταδιακά υψηλόβαθµα στελέχη του παρόχου διαδικτύου, τα 
οποία φέρουν και την ευθύνη καταγγελίας του περιστατικού στους αρµόδιους φορείς 
και την Α∆ΑΕ. 
 
6. Ο παρακάτω πίνακας είναι ενδεικτικός για τον τρόπο µε τον οποίο 
αντιµετωπίζονται αντίστοιχα συµβάντα µε βάση την κρισιµότητά τους. 
 
Κρισιµότητα Οµάδα άµεσης επέµβασης Ενέργειες Επικοινωνιακή πολιτική 
Περιλαµβάνει στοιχεία Περιλαµβάνουν τόσο Περιλαµβάνει λίστα των επικοινωνίας, 
και ρόλο τεχνικές επιταγές 
 
και σχέδιο φορέων και ατόµων οι οποίοι 
 
του κάθε προσώπου αποκατάστασης του πρέπει να λάβουν γνώση του απορρήτου, 
όσο και συµβάντος, καθώς και τη διοικητικές ενέργειες. συχνότητα ενηµέρωσης του 
κάθε φορέα ή προσώπου. 
 
7. Ο πάροχος διαδικτύου οφείλει να διατηρεί την ∆.Χ.Π.Α. ενηµερωµένη µε σωστά 
στοιχεία επικοινωνίας για όλους του εµπλεκόµενους. Τα στοιχεία των προσώπων και 
φορέων που πρέπει να ειδοποιηθούν άµεσα στην περίπτωση που διαπιστώνεται 
κάποιο συµβάν πρέπει να επαρκούν για την άµεση ειδοποίησή τους. 
 
8. Ακόµα, πρέπει να υπογραµµιστεί η αναγκαιότητα καταγραφής όλων των ενεργειών 
που εκτελέστηκαν από την τεχνική οµάδα, όλων των τεχνικών ευρηµάτων, καθώς και 
όλων των επικοινωνιών κατά τη διάρκεια καταστολής του περιστατικού. Η 
καταγραφή των στοιχείων πρέπει να γίνεται µε τρόπο σαφή και σε ειδικά έντυπα τα 
οποία περιγράφονται στην ∆.Χ.Π.Α. του παρόχου διαδικτύου. 
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9. Επίσης ο πάροχος διαδικτύου πρέπει να ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήµατα την 
ετοιµότητα ενεργοποίησης όλων τον µηχανισµών και προσώπων που περιγράφονται 
στην ∆.Χ.Π.Α. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
Αριθµός: 634 Α 
Έτος: 2005 
ΦΕΚ: Β 88 20050126 
Τέθηκε σε ισχύ: 26.01.2005 
Αρµόδιος Φορέας: Η ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α∆ΕΑ) 
Ηµ.Υπογραφής: 14.01.2005 
 
Τίτλος 
Κανονισµός για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου Εφαρµογών και Χρήστη ∆ιαδικτύου. 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ 
 
 
Αρθρο: 1 
Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 
 

ΣΚΟΠΟΣ � OΡΙΣΜΟΙ 
 
1. Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι: 
 
(α) Η διασφάλιση του απορρήτου των εφαρµογών στο ∆ιαδίκτυο και των χρηστών 
τους. 
 
(β) Η ασφάλεια των παρόχων υπηρεσίας εφαρµογής ως προς τις προσφερόµενες 
υπηρεσίες και εφαρµογές. 
 
(γ) Η θέσπιση των υποχρεώσεων των εν λόγω παρόχων αναφορικά µε την ασφάλεια 
και το απόρρητο των εφαρµογών ∆ιαδικτύου και των χρηστών. 
 
(δ) Ο έλεγχος στους εν λόγω παρόχους σχετικά µε τις ανωτέρω αναφερόµενες 
υποχρεώσεις τους. 
 
2. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού εµπίπτουν όλοι οι Τηλεπικοινωνιακοί 
Φορείς ∆ιαδικτύου και οι ∆ηµόσιοι Οργανισµοί και ιδιαίτερα: 
 
(α) Πάροχοι σταθερής και κινητής πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο 
 
(β) Πάροχοι ∆ιαδικτυακών υπηρεσιών, υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας και 
υπηρεσίας εφαρµογών. 
 
Αρθρο: 3 
Σκοπός, Κανόνες και Συνθήκες 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 
 
1. Ο σκοπός της πολιτικής ασφάλειας χρήστη ∆ιαδικτύου είναι να ορίσει τους 
κανόνες και τις απαιτήσεις ασφάλειας για τη χρήση του ∆ιαδικτύου ως ασφαλές µέσο 
για τη µετάδοση ευαίσθητων πληροφοριών και να διασφαλίσει την χρήση του. 
 
2. Οι πιο κάτω κανόνες και συνθήκες αφορούν όλους τους χρήστες που 
χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο ή έχουν κάποιο σηµείο προσαρµογής σε αυτό, µε σκοπό 
τη µετάδοση πληροφοριών. Η πολιτική αυτή δεν καλύπτει την προστασία υποδοµών 
τοπικών δεδοµένων ή τοπικών δικτύων (LAN κτλ). 
 
3. Μια ολοκληρωµένη υλοποίηση ∆ιαδικτυακής επικοινωνίας θα πρέπει να 
περιλαµβάνει επαρκείς µεθόδους κρυπτογράφησης (encryption), χρησιµοποίηση 
επαλήθευσης ή προσδιορισµού ταυτότητας (authentication or identification) από τους 
χρήστες και ένα σχέδιο διαχείρισης που θα ενσωµατώνει αποδοτικές µεθόδους 
διαχείρισης κλειδιών και κωδικών πρόσβασης. Πιο συγκεκριµένα: (α) Οι µέθοδοι που 
εφαρµόζονται από τους χρήστες θα πρέπει να περιλαµβάνουν µια µέθοδο 
κρυπτογράφησης και τουλάχιστον µία µέθοδο επαλήθευσης και προσδιορισµού 
ταυτότητας. Αυτές οι µέθοδοι πρέπει να είναι αρκετά γενικές και ανοικτές ώστε να 
παρέχουν µέγιστη προσαρµοστικότητα από την πλευρά του χρήστη και των 
εφαρµογών, µέσα όµως σε κάποια όρια ασφάλειας και εύκολης διαχείρισης. (β) Οι 
τεχνικές θα πρέπει να παρέχουν στο χρήστη τη δυνατότητα να αποδεικνύει ότι είναι 
αυτός που δηλώνεται και να οργανώνουν έτσι τα δεδοµένα προς µετάδοση ώστε να 
αποφεύγεται η ανάρµοστη γνωστοποίηση ή τροποποίηση των δεδοµένων κατά τη 
µετάδοσή τους. Εποµένως, τεχνικές επαλήθευσης και προσδιορισµού της ταυτότητας 
του χρήστη θα πρέπει να συνυπάρχουν µε τεχνικές κρυπτογράφησης και µετάδοσης 
δεδοµένων ώστε να εγγυηθούν ότι τα δεδοµένα θα µεταφερθούν µε ασφαλή τρόπο 
και ότι µόνο οι εξουσιοδοτηµένοι χρήστες θα µπορέσουν να τα διαβάσουν. (γ) 
Υπάρχουν περιπτώσεις που «σταθεροί» κωδικοί πρόσβασης δεν επαρκούν, αλλά 
χρειάζεται ένα είδος δυναµικής πιστοποίησης των δεδοµένων. Μια σειρά από 
διαφορετικές τεχνολογίες µπορούν να παρέχουν ένα είδος δυναµικής πιστοποίησης, 
όπως γεννήτριες δυναµικών κωδικών, τεχνικές βασισµένες στην κρυπτογραφία, 
καθώς και ψηφιακές υπογραφές και πιστοποιητικά. 
 
(δ) Οι τεχνικές προσδιορισµού των κωδικών πρόσβασης παρέχουν ένα επίπεδο 
ασφάλειας. Η δυσκολία ανίχνευσης των κωδικών αυτών από τρίτα άτοµα καθώς και 
ο τρόπος που αυτοί προστατεύονται καθορίζουν εµµέσως την ισχύ της διαδικασίας 
επαλήθευσης της ταυτότητας του χρήστη. 
 
4. Οι χρήστες δεν θα πρέπει να δίνουν το λογαριασµό πρόσβασης καθώς και τους 
αντίστοιχους κωδικούς που έχουν σε άλλα µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 
 
5. Οι χρήστες δεν θα πρέπει να αλλάζουν χαρακτηριστικά των συστηµάτων 
λογισµικού ή υλικού, καθώς και να µην εγκαθιστούν προγράµµατα σε υπολογιστές ή 
στο δίκτυο που εν γνώσει τους µπορεί να προκαλέσουν ζηµιές ή να δηµιουργήσουν 
υπερβολικό φορτίο στο υπολογιστικό σύστηµα ή στο δίκτυο. 
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6. Οι χρήστες πρέπει να συµµορφώνονται µε τον τρόπο χρήσης του ηλεκτρονικού 
τους ταχυδροµείου όπως προσδιορίζεται από τους παρόχους διαδικτύου και το 
περιβάλλον εργασίας τους. Μπορεί να υπάρχουν κανόνες που να ορίζουν τόσο τη 
συµπεριφορά των χρηστών όσο και τις απαιτήσεις των εφαρµογών και των 
εξυπηρετητών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
 
(α) Απαραίτητη θεωρείται η εξέταση των εισερχόµενων µηνυµάτων για ιούς και 
κακόβουλα δεδοµένα 
 
(β) Οι εξυπηρετητές (servers) του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µπορεί να είναι 
αρχικοποιηµένοι ώστε κάθε µήνυµα να υπογράφεται χρησιµοποιώντας την ψηφιακή 
υπογραφή του αποστολέα, να απαγορεύουν την αποστολή µηνυµάτων σε µη 
κατάλληλους προορισµούς και να ανιχνεύουν τη χρήση µε κατάλληλα προγράµµατα 
για αποστολή / παραλαβή µηνυµάτων. 
 
(γ) Οι χρήστες θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τους κανόνες ασφάλειας που 
ορίζονται από τους παρόχους διαδικτύου, ύστερα από ενηµέρωσή τους από τον 
πάροχο διαδικτύου σχετικά µε αυτούς τους κανόνες. Οι χρήστες δηλώνουν τη 
συµµόρφωσή τους µε σαφή, ατελή και εύκολα προσβάσιµο τρόπο, είτε ενυπόγραφα 
είτε ηλεκτρονικά. Οι κανόνες αυτοί µπορεί να περιέχουν περιορισµούς ως προς το 
υλικό που θα µεταδώσουν, και να εξασφαλίζουν τη µη παραβίαση των δικαιωµάτων 
πνευµατικής ιδιοκτησίας, καθώς και τη µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε 
δικτυακούς πόρους. 
 
(δ) Οι χρήστες δεν θα πρέπει να δηµοσιοποιούν υλικό σε ηλεκτρονικούς τόπους, 
news groups ή mail lists, το οποίο είναι παράνοµο, ή όχι κατάλληλο (π.χ. να 
στέλνουν electronic junk mail ή chain letters). 
 
Αρθρο: 4 
Σκοπός και πεδίο εφαρµογής της πολιτικής ορθής συµπεριφοράς 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΗΣ (∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΗ 
 
1. Η ανάπτυξη της επικοινωνίας µέσω ∆ιαδικτύου και συναφών υπηρεσιών είναι 
τόσο προς όφελος των παρόχων διαδικτύου και υπηρεσίας εφαρµογής όσο και προς 
όφελος των χρηστών. Αφενός διότι θα οδηγήσουν στην επιχειρηµατική ανάπτυξη των 
παρόχων αυτών, αφετέρου διότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες εξυπηρετούν τον χρήστη. 
Προϋπόθεση της ανάπτυξης και διάδοσής τους είναι να διέπονται από Κανόνες 
∆εοντολογίας. Ενδεικτικά θα µπορούσαµε να αναφέρουµε τους κανόνες (Netiquette) 
που ορίζονται από την παγκόσµια κοινότητα του ∆ιαδικτύου IETF. 
 
2. Για την επιτυχία του ως άνω σκοπού θα πρέπει οι κανόνες αυτοί να γίνουν 
αποδεκτοί από όλους ανεξαιρέτως τους εµπλεκόµενους στις δικτυακές επικοινωνίες, 
δηλαδή τους χρήστες, τους χρήστες παρόχου και τους παρόχους επικοινωνιακών 
συστηµάτων και εφαρµογών. 
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3. Η εφαρµογή των κανόνων αυτών σε επίπεδο φυσικού ή νοµικού προσώπου 
συνιστά την πολιτική ορθής συµπεριφοράς του εν λόγω προσώπου. 
 
Αρθρο: 5 
Πολιτική ορθής συµπεριφοράς παρόχων 
 
1. Οι πάροχοι διαδικτύου είναι απαραίτητο να δίνουν το παράδειγµα σε κάθε 
επιχειρηµατικό τους βήµα, και κάθε επιχειρηµατική τους πράξη να είναι νόµιµη, 
ειλικρινής και να διέπεται από διαφάνεια. 
 
2. Ο πάροχος διαδικτύου και οι χρήστες παρόχου θα πρέπει να προσπαθούν να 
διαφυλάσσουν τους κανόνες ορθής συµπεριφοράς και να απαντούν άµεσα σε τυχόν 
ερωτήµατα χρηστών. 
 
3. Ο πάροχος διαδικτύου θα πρέπει να προσπαθήσει να αυξήσει την εµπιστοσύνη των 
χρηστών στις παρεχόµενες εφαρµογές εφαρµόζοντας τους κανόνες της καθηµερινής 
ορθής συµπεριφοράς και στο ∆ιαδίκτυο. 
 
4. Ο πάροχος διαδικτύου είναι υποχρεωµένος να καταγγέλλει άµεσα στην Α∆ΑΕ 
περιπτώσεις µη ορθής συµπεριφοράς µέσω των προσφερόµενων εφαρµογών που 
εµπίπτουν στην αντίληψή του όπως ορίζει κάθε φορά η ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
5. Σε περιπτώσεις όπου η νοµοθεσία αδυνατεί να επιβάλει όρους και κανόνες τότε η 
πολιτική ορθής συµπεριφοράς του παρόχου διαδικτύου θα πρέπει πάντοτε να 
διαφυλάσσει το χρήστη. 
 
6. Η πολιτική ορθής συµπεριφοράς αποτελεί έννοια µε ευρεία φιλοσοφική διάσταση 
και ως εκ τούτου καθίσταται δύσκολη η πλήρης καταγραφή της. Εν τούτοις, κάθε 
πάροχος διαδικτύου οφείλει να συµπεριλαµβάνει επίσηµες αναφορές σε αυτήν σε 
κατάλληλα σηµεία των επίσηµων εγγράφων του (π.χ. γενικές αρχές λειτουργίας) όσο 
και στο υλικό που διανέµει στους χρήστες των διαδικτυακών υπηρεσιών του. 
 
Αρθρο: 6 
Πολιτική ορθής συµπεριφοράς χρηστών 
 
1. Οι χρήστες είναι υποχρεωµένοι να χρησιµοποιούν τις εφαρµογές, όπως αυτές 
παρέχονται από τον εκάστοτε πάροχο διαδικτύου, έχοντας υπόψη τους ότι οι κατά 
την κρατούσα αντίληψη κανόνες ορθής συµπεριφοράς, πρέπει να διαφυλάσσονται 
και κατά τη χρήση των εφαρµογών αυτών. 
 
2. Σε κάθε περίπτωση που υποπίπτει στην αντίληψη του χρήστη µη ορθή 
συµπεριφορά και χρήση των εφαρµογών, είναι υποχρεωµένος να ειδοποιεί άµεσα τον 
πάροχο διαδικτύου ή και να καταγγέλλει το περιστατικό στις αρµόδιες υπηρεσίες. 
 
3. Ο χρήστης πρέπει να κατανοήσει ότι είναι υπεύθυνος για κάθε πράξη του στο 
∆ιαδίκτυο. Σε περιπτώσεις όπου ο χρήστης χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο και τις 
παρεχόµενες εφαρµογές για εκβιασµό, αποστολή µηνυµάτων ρατσιστικού ή 
προσβλητικού περιεχοµένου κ.ο.κ, ο χρήστης διώκεται βάσει της υπάρχουσας 
νοµοθεσίας. 
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Αρθρο: 7 
Ανήθικη συµπεριφορά 
 
1. Οι πάροχοι διαδικτύου, οι χρήστες και οι χρήστες παρόχου θα πρέπει να 
αποφεύγουν κάθε είδους ανήθικη συµπεριφορά µέσω εφαρµογών ∆ιαδικτύου. 
 
2. Υπογραµµίζεται ότι η ανήθικη και παράνοµη συµπεριφορά µέσω διαδικτυακών 
εφαρµογών δεν διαχωρίζεται νοµικά από τις κανονικές περίπτωσης ανήθικης 
συµπεριφοράς, όπως αυτές προβλέπονται από την νοµοθεσία. 
 
3. Κάθε περίπτωση εκβιασµού, λιβελογραφίας, συκοφαντικής δυσφήµισης, 
ρατσιστικής µεταχείρισης, παιδοφιλίας, παρακολούθησης ή διαρροής απόρρητων 
πληροφοριών κ.ο.κ. καλύπτεται νοµικά από την υπάρχουσα νοµοθεσία, η οποία 
ισχύει και για τις περιπτώσεις στις οποίες χρησιµοποιήθηκαν διαδικτυακές 
επικοινωνίες και εφαρµογές. Ειδικά υπογραµµίζεται η περίπτωση όπου ο πάροχος 
διαδικτύου ή οι χρήστες παρόχου χρησιµοποιούν παράνοµα και ανήθικα την 
προσφερόµενη στον χρήστη υπηρεσία. 
 
Αρθρο: 9 
Ασφάλεια Εφαρµογών ∆ιαδικτύου 
 
1. Για την ασφάλεια και τη διασφάλιση του απορρήτου των εφαρµογών ∆ιαδικτύου 
έχουν αναπτυχθεί διάφορα πρωτόκολλα και εφαρµογές που βασίζονται στις γενικές 
αρχές της κρυπτογράφησης. Ανάλογα µε τον τύπο εφαρµογής ∆ιαδικτύου έχουν 
προταθεί και προτυποποιηθεί συγκεκριµένα πρωτόκολλα. 
 
2. Οι πάροχοι υπηρεσίας εφαρµογής οφείλουν να κάνουν χρήση των ευρέως 
αποδεκτών τεχνικών και πρωτόκολλων ασφάλειας των εφαρµογών ∆ιαδικτύου. 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται τα ακόλουθα πρωτόκολλα ανά τύπο 
εφαρµογής: (α) Για εφαρµογές Παγκόσµιου Ιστού (WWW) (π.χ. ηλεκτρονικό 
εµπόριο, τραπεζικές συναλλαγές µέσω ∆ιαδικτύου) χρησιµοποιούνται τα 
πρωτόκολλα Secure Sockets Layer (SSL) και Secure HTTP (S-HTTP). 
Εξασφαλίζουν αυθεντικοποίηση, εµπιστευτικότητα και ακεραιότητα στην ανταλλαγή 
δεδοµένων µεταξύ στοιχείων του παγκόσµιου ιστού (φυλλοµετρητές και 
εξυπηρετητές). 
 
(β) Για εφαρµογές ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) χρησιµοποιούνται τα 
πρωτόκολλα S/MIME και PEM (Privacy Enhanced Mail), τα οποία εν ολίγοις κάνουν 
χρήση ψηφιακών υπογραφών και κρυπτογράφησης στα µεταδιδόµενα ηλεκτρονικά 
µηνύµατα. Η εφαρµογή PGP (Pretty Good Privacy) χρησιµοποιείται για παρόµοιο 
σκοπό. 
 
(γ) Το πρωτόκολλο SET (Secure Electronic Transaction) χρησιµοποιείται για 
ηλεκτρονικές πληρωµές µέσω πιστωτικών καρτών. 
 
3. ∆εδοµένου ότι νέα πρωτόκολλα και τεχνολογίες θα ανακύπτουν µε την πρόοδο της 
επιστήµης των υπολογιστών, η Α∆ΑΕ θα εκδίδει τεχνικές οδηγίες και συστάσεις 
προς τους πάροχους διαδικτύου σχετικά µε αυτά τα νέα πρωτόκολλα και τις 
τεχνολογίες. Οι πάροχοι διαδικτύου είναι υποχρεωµένοι να ακολουθούν τα εκάστοτε 
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ευρέως χρησιµοποιούµενα πρωτόκολλα και τεχνολογίες, είτε αυτόβουλα είτε έπειτα 
από έλεγχο και αντίστοιχη οδηγία από την Α∆ΑΕ. 
 
Αρθρο: 10 
Ανάγκη ύπαρξης πολιτικής κωδικών ασφάλειας 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 
 
ΧΡΗΣΗ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (PASSWORDS) 
 
1. Οι κωδικοί ασφάλειας αποτελούν ένα από τα σηµαντικότερα πεδία της ασφάλειας 
των επικοινωνιών. Αποτελούν την τελευταία γραµµή άµυνας ενάντια σε αυτούς που 
θα προσπαθήσουν να επιβουλευθούν ένα δίκτυο δεδοµένων, δηµόσιο ή ιδιωτικό, ή 
ένα υπολογιστικό σύστηµα. 
 
2. Τα παραπάνω καθίστανται ακόµα πιο σηµαντικά στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) 
Στην περίπτωση που ο κωδικός ασφάλειας αφορά χρήστη παρόχου ο οποίος 
συνδέεται µε τα συστήµατα του παρόχου διαδικτύου από απόσταση, µέσω 
∆ιαδικτύου. (β) Στην περίπτωση που ο κωδικός ασφάλειας αφορά χρήστη παρόχου ο 
οποίος αποκτά πρόσβαση από σύστηµα του παρόχου διαδικτύου προς το ∆ιαδίκτυο. 
Και στις δύο περιπτώσεις ένας ακατάλληλος κωδικός ασφάλειας δύναται να οδηγήσει 
σε απώλεια σηµαντικών δεδοµένων καθώς και σε γενικότερη δυσλειτουργία των 
συστηµάτων του παρόχου διαδικτύου. 
 
3. Συνεπώς κάθε πάροχος διαδικτύου θα πρέπει να διαθέτει και να επιβάλλει κανόνες 
αναφορικά µε τους κωδικούς ασφάλειας ούτως ώστε: 
 
(α) Να δηµιουργούνται συµπαγείς κωδικοί. 
 
(β) Να προστατεύονται οι ως άνω κωδικοί. 
 
(γ) Να µεταβάλλονται συχνά οι ως άνω κωδικοί. 
 
4. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να εφαρµόζεται από όλους τους χρήστες και χρήστες 
παρόχου, οι οποίοι διαθέτουν λογαριασµό µε πρόσβαση από και προς το ∆ιαδίκτυο 
και ιδιαίτερα αν χειρίζονται ευαίσθητα, µη διαθέσιµα στο κοινό, δεδοµένα. 
 
Αρθρο: 11 
∆ηµιουργία και ∆ιαχείριση κωδικών ασφάλειας 
 
1. Της εφαρµογής µιας πολιτικής δηµιουργίας και διαχείρισης κωδικών ασφάλειας σε 
έναν πάροχο διαδικτύου προηγείται ο διαχωρισµός των συστηµάτων σε αυτά που 
χρειάζονται προστασία µέσω κωδικών ασφάλειας και σε αυτά που διατίθενται προς 
ελεύθερη πρόσβαση. 
 
2. Προκειµένου οι χρήστες και χρήστες παρόχου να χρησιµοποιήσουν ένα εταιρικό 
δίκτυο ή υπολογιστικό σύστηµα το οποίο προστατεύεται, θα πρέπει να διαθέτουν 
«όνοµα χρήστη» (login name) και κατάλληλο κωδικό ασφάλειας (password). Ως εκ 
τούτου η πολιτική κωδικών ασφάλειας περιλαµβάνει: 
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(α) Περιγραφή των κανόνων σύµφωνα µε τους οποίους γίνεται η δηµιουργία των 
ονοµάτων χρηστών (user names) 
 
(β) Περιγραφή των κανόνων σύµφωνα µε τους οποίους γίνεται η δηµιουργία των 
κωδικών ασφάλειας (passwords). 
 
(γ) Περιγραφή των διαδικασιών σύµφωνα µε τις οποίες διανέµεται σε κάθε χρήστη ή 
χρήστη παρόχου το αντίστοιχο όνοµα χρήστη καθώς και ο κωδικός ασφάλειας. (δ) 
Περιγραφή των κανόνων σύµφωνα µε τους οποίους επιτυγχάνεται η τακτική αλλαγή 
των κωδικών ασφάλειας και η εν γένει διαχείρισή τους. (ε) Περιγραφή των κανόνων 
οι οποίοι καθορίζουν την ενδεδειγµένη συµπεριφορά των χρηστών και χρηστών 
παρόχου αναφορικά µε την προστασία των κωδικών ασφάλειας. Το σύνολο των εν 
λόγων κανόνων, οι οποίοι αποτελούν υποσύνολο της πολιτικής δηµιουργίας και 
διαχείρισης κωδικών ασφάλειας, συνιστούν την πολιτική προστασίας των κωδικών 
ασφάλειας. 
 
(στ) Περιγραφή των διαδικασιών σύµφωνα µε τις οποίες διενεργείται έλεγχος για την 
πιστή ή µη εφαρµογή της εν λόγω πολιτικής. 
 
3. Η πολιτική δηµιουργίας και διαχείρισης κωδικών ασφάλειας θα πρέπει να 
βρίσκεται καταγεγραµµένη σε αντίστοιχο επίσηµο έντυπο του πάροχου διαδικτύου, 
στο οποίο πρέπει να υπάρχει ελεγχόµενη πρόσβαση. 
 
4. Οι χρήστες και χρήστες παρόχου, µόλις παραλαµβάνουν τους κωδικούς ασφάλειάς 
τους, θα πρέπει να λαµβάνουν εγγράφως γνώση των υποχρεώσεών τους που 
απορρέουν από τις υφιστάµενες πολιτικές για τους κωδικούς ασφάλειας. 
 
5. Η πολιτική δηµιουργίας και διαχείρισης κωδικών ασφάλειας θα πρέπει να πληροί, 
κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 
(α) Ύπαρξη συµπαγών κωδικών ασφάλειας: Οι χρησιµοποιούµενοι κωδικοί 
ασφάλειας θα πρέπει να είναι συµπαγείς έτσι ώστε να µην µπορεί να τους «µαντέψει» 
όποιος επιβουλεύεται το σύστηµα. Συνεπώς η πολιτική κωδικών ασφάλειας θα πρέπει 
να επιβάλλει τη δηµιουργία κωδικών ασφάλειας µε συνδυασµό γραµµάτων, αριθµών 
και µη αλφαριθµητικών χαρακτήρων. Επιπλέον θα πρέπει να επιβάλλεται ένα ικανό 
ελάχιστο µήκος. 
 
(β) Περιορισµένη πρόσβαση στο αρχείο φύλαξης των κωδικών ασφάλειας: Η 
πρόσβαση στο αρχείο που φυλάσσονται οι κωδικοί πρόσβασης θα πρέπει να είναι 
περιορισµένη. 
 
(γ) Περιοδική αλλαγή κωδικών ασφάλειας: Η πολιτική θα πρέπει να µην ευνοεί την 
συνεχή χρήση του ιδίου κωδικού ασφάλειας. Η συχνότητα µε την οποία επιβάλλεται 
στους χρήστες και στους χρήστες παρόχου να αλλάζουν κωδικό εξαρτάται από τους 
διαχειριστές του συστήµατος καθώς και από τη φύση της λειτουργίας του παρόχου 
διαδικτύου. Πάντως σε χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπως είναι (ενδεικτικά) η 
αποχώρηση κάποιου χρήστη παρόχου ή η παραβίαση κάποιου λογαριασµού τότε θα 
πρέπει άµεσα να λαµβάνει χώρα αλλαγή του αντίστοιχου κωδικού ασφάλειας. 
Επιπλέον σε περιπτώσεις ευρείας παραβίασης της ασφάλειας του συστήµατος, η 
οποία ενδέχεται να περιλαµβάνει και παραβίαση λογαριασµών διαχειριστών του 



 66 

συστήµατος, θα πρέπει να λαµβάνει χώρα αλλαγή όλων των κωδικών ασφάλειας. (δ) 
Αδρανοποίηση κωδικού ασφάλειας: Ως επιπλέον µέτρο ασφάλειας δύναται να 
επιβληθεί η αδρανοποίηση του λογαριασµού του χρήστη και του χρήστη παρόχου 
στην περίπτωση επαναλαµβανόµενης εισαγωγής κωδικών ασφάλειας (π.χ. µετά από 
τρεις συνεχόµενες αποτυχηµένες απόπειρες). 
 
6. Οι υπεύθυνοι ασφάλειας του συστήµατος οφείλουν να πραγµατοποιούν 
περιοδικούς ελέγχους προκειµένου να διαπιστώσουν κατά πόσον οι κωδικοί 
ασφάλειας είναι συµπαγείς µε βάση τους αντιστοίχους κανόνες της πολιτικής 
δηµιουργίας και διαχείρισης κωδικών ασφάλειας. Οι έλεγχοι θα περιλαµβάνουν 
δοκιµές της αντοχής στις µεθόδους αποκρυπτογράφησης των υφισταµένων κωδικών 
µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο µέσω καταλλήλων εργαλείων λογισµικού. 
 
7. Εφόσον κατά τη διάρκεια των περιοδικών ελέγχων διαπιστωθεί η ύπαρξη µη 
συµπαγών κωδικών ασφάλειας, οι αντίστοιχοι χρήστες θα υποχρεώνονται να 
προβούν άµεσα στην αντικατάστασή τους. 
 
 
Αρθρο: 13 
Προστασία κωδικών ασφάλειας 
 
1. Οι υπεύθυνοι ασφάλειας του δικτύου ή του συστήµατος θα πρέπει να δίνουν 
έµφαση στην ενηµέρωση των χρηστών αναφορικά µε την πολιτική προστασίας των 
κωδικών ασφάλειας. 
 
2. Συνιστάται η πολιτική προστασίας των κωδικών ασφάλειας να είναι 
καταγεγραµµένη µε τη µορφή απλών κανόνων οι οποίοι θα είναι κατανοητοί από το 
σύνολο των χρηστών και χρηστών παρόχου έτσι ώστε να µπορούν να τους 
εφαρµόζουν. 
 

3. Η πολιτική προστασίας των κωδικών ασφάλειας θα πρέπει να περιλαµβάνει, κατ� 
ελάχιστον, τους ακόλουθους κανόνες: 
 
(α) Ο χρήστης και χρήστης παρόχου δεν θα πρέπει να µοιράζεται των κωδικό 
ασφάλειας του µε άλλους χρήστες και χρήστες παρόχου εκτός αν ο λογαριασµός 
στον οποίο αντιστοιχεί ο εν λόγω κωδικός προορίζεται ρητώς για πρόσβαση 
πολλαπλών χρηστών. 
 
(β) Ο χρήστης και χρήστης παρόχου δεν θα πρέπει να αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε 
τον κωδικό ή τους κωδικούς ασφάλειας που του έχουν δοθεί. Η απαγόρευση αυτή 
περιλαµβάνει και άτοµα που υπό άλλες συνθήκες θεωρούνται έµπιστα όπως π.χ. 
προϊσταµένους, υφισταµένους, φίλους και µέλη της οικογένειας του χρήστη και 
χρήστη παρόχου. 
 
(γ) Ο χρήστης και χρήστης παρόχου δεν θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει τους 
κωδικούς ασφάλειάς του σε µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. (δ) Ο χρήστης 
και χρήστης παρόχου δεν θα πρέπει να αναφέρει τους κωδικούς ασφάλειας του κατά 
τη διάρκεια τηλεφωνικών συνοµιλιών. 
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(ε) Ο χρήστης και χρήστης παρόχου δεν θα πρέπει να καταγράφει τους κωδικούς 
ασφάλειας του σε ερωτηµατολόγια ή άλλα έγγραφα ακόµα και αν αυτά αποτελούν 
επίσηµα έγγραφα του παρόχου διαδικτύου. 
 
(στ) Ο χρήστης και χρήστης παρόχου δεν θα πρέπει να χρησιµοποιεί τον κωδικό 
ασφάλειάς του προκειµένου να παρέχει πρόσβαση στο σύστηµα σε µη 
εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 
 
(ζ) Ο χρήστης και χρήστης παρόχου οφείλει να αποµνηµονεύει τον κωδικό 
ασφάλειας του. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να καταγράφει τον κωδικό ασφάλειας 
του σε χαρτί ή άλλο µέσο καταγραφής ιδιαίτερα εφόσον το µέσο καταγραφής 
βρίσκεται κοντά στον υπολογιστή του. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, η 
αποµνηµόνευση είναι αδύνατη τότε το µέσο καταγραφής του κωδικού ασφάλειας θα 
πρέπει να τοποθετείται σε κάποιον προστατευµένο χώρο (π.χ. κλειδωµένη ντουλάπα) 
(η) Ο χρήστης και χρήστης παρόχου οφείλει να αναφέρει στους υπευθύνους 
ασφάλειας οποιοδήποτε γεγονός ή ενέργεια υποπέσει στην αντίληψη του σχετικά µε 
την παραβίαση της ασφάλειας του λογαριασµού του. 
 
4. Η πολιτική προστασίας κωδικών ασφάλειας θα πρέπει να αναφέρει ρητώς τις 
επιβαλλόµενες κυρώσεις για τις περιπτώσεις που διαπιστωθεί παράβαση της εν λόγω 

πολιτικής εξ� υπαιτιότητος του χρήστη και χρήστη παρόχου. 
 
Αρθρο: 14 
Σκοπός και Αναγκαιότητα της Πολιτικής 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ 
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΙΩΝ 
 
1. Η Πολιτική Προστασίας και Αποτροπής Ιών (Anti-virus Policy) περιγράφει τις 
διαδικασίες αποτροπής, ανίχνευσης και αντιµετώπισης ιών που απαιτούνται 
προκειµένου να εξασφαλίζεται στο µέγιστο δυνατό βαθµό η προστασία του συνόλου 
του δικτύου του παρόχου διαδικτύου και των χρηστών του από ιούς. 
 
2. Σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση απορρήτου επικοινωνιών ενός χρήστη και χρήστη 
παρόχου, πολλοί ιοί παραβιάζουν το σύστηµα ασφάλειας του υπολογιστικού 
συστήµατος και δηµιουργούν αδυναµίες, µέσω των οποίων είναι δυνατόν να 
εγκατασταθούν προγράµµατα πάσης φύσεως συµπεριλαµβανοµένου και εφαρµογών 
που αποσκοπούν στην: 
 
(α) Καταστροφή διαβαθµισµένων - απόρρητων πληροφοριών 
 
(β) Υποκλοπή διαβαθµισµένων - απόρρητων πληροφοριών 
 
(γ) Παρακολούθηση και καταγραφή των ενεργειών του χρήστη και χρήστη παρόχου 
(δ) Υποκλοπή διαβαθµισµένων - απόρρητων επικοινωνιών 
 
(ε) Αδυναµία πρόσβασης σε διαβαθµισµένες - απόρρητες πληροφορίες 
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3. Για να επιτευχθεί η προστασία από τους ιούς, ο πάροχος διαδικτύου, ο χρήστης και 
ο χρήστης παρόχου οφείλουν να ακολουθήσουν συγκεκριµένες διαδικασίες 
αποτροπής, ανίχνευσης και αντιµετώπισης των ιών, όπως περιγράφεται στις 
παραγράφους που ακολουθούν. 
 
4. Ο πάροχος διαδικτύου είναι υποχρεωµένος να διαθέτει «Πολιτική Προστασίας 
Ιών» στην οποία οφείλει να δηµοσιεύει όλες τις διαδικασίες αποτροπής, ανίχνευσης 
και αντιµετώπισης ιών που εφαρµόζει και είναι σύµφωνες µε τις παραγράφους που 
ακολουθούν. 
 
Αρθρο: 15 
Υποχρεώσεις του Παρόχου ∆ιαδικτύου 
 
1. Αποτροπή Ιών από τον πάροχο διαδικτύου: Ο πάροχος διαδικτύου οφείλει να: (α) 
∆ιαθέτει δικτυακό εξοπλισµό ο οποίος περιορίζει την µετάδοση ιών. Για παράδειγµα, 
η µετάδοση ορισµένων ιών είναι δυνατόν να περιοριστεί µέσω χρήσης ειδικών 
φίλτρων (firewalls) στη δικτυακή υποδοµή του παρόχου διαδικτύου. Η αναγκαία 
παραµετροποίηση των ειδικών αυτών φίλτρων πρέπει να εφαρµόζεται έγκαιρα και να 
διατηρείται έως ότου ο κίνδυνος από το συγκεκριµένο ιό έχει περιοριστεί. Ενδεικτικά, 
συνίσταται η διατήρηση των ειδικών παραµέτρων για δύο τουλάχιστον εβδοµάδες. 
 
(β) ∆ιαθέτει το απαραίτητο λογισµικό για την προστασία από ιούς όλων των 
υπηρεσιών και εφαρµογών που προσφέρει στους χρήστες. Για παράδειγµα, υπηρεσίες 
όπως το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) πρέπει να προστατεύονται από 
εξειδικευµένο λογισµικό (e-mail scanners). 
 
(γ) Εγκαθιστά µονίµως στη µνήµη (memory resident) των υπολογιστικών 
συστηµάτων λογισµικό προστασίας από ιούς, το οποίο να εξετάζει αυτοµάτως όλα τα 
εισερχόµενα δεδοµένα. 
 
(δ) Εκπαιδεύει και ελέγχει τους χρήστες παρόχου σε τακτά χρονικά διαστήµατα, 
ώστε να ακολουθούνται πάντα οι παραπάνω πολιτικές αποτροπής ιών. (ε) ∆ιατηρεί 
µια οµάδα ειδικών για την προστασία από ιούς, η οποία θα φροντίζει να 
ενηµερώνεται σχετικά µε την πιθανότητα επίθεσης από νέους ιούς (µε σκοπό την 
έγκαιρη εγκατάσταση ή/και παραµετροποίηση των απαραίτητων µέσων προστασίας) 
και θα επανεξετάζει περιοδικά (τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο) την πολιτική 
προστασίας ιών. 
 
(στ) Ενηµερώνει κι εκπαιδεύει τους χρήστες και χρήστες παρόχου σχετικά µε το πώς 
µπορούν να προστατευθούν από τους ιούς. 
 
2. Ανίχνευση Ιών από τον πάροχο διαδικτύου: Ο πάροχος διαδικτύου οφείλει να: (α) 
Ανανεώνει τα συστήµατα προστασίας από ιούς (ειδικό λογισµικό και ειδικός 
δικτυακός εξοπλισµός) ανά τακτά χρονικά διαστήµατα ώστε να µπορούν να 
αποτρέψουν τη µετάδοση νέων ιών. Συνίσταται η αυτόµατη ενηµέρωση των 
συστηµάτων του παρόχου διαδικτύου ανά δώδεκα (12) ώρες. 
 
(β) Εξασφαλίζει ότι όλα τα αρχεία που είναι αποθηκευµένα στα συστήµατα του 
παρόχου διαδικτύου και τα οποία είναι πιθανόν να περιλαµβάνουν ιούς εξετάζονται 
καθηµερινά από προγράµµατα ανίχνευσης ιών. 
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(γ) Ενηµερώνει τους χρήστες και χρήστες παρόχου το δυνατόν συντοµότερο σε 
περιπτώσεις όπου υπάρχει έξαρση µετάδοσης κάποιου επικίνδυνου ιού. Η ενηµέρωση 
αυτή είναι δυνατόν να γίνεται µε διάφορους τρόπους. Συνίσταται η ενηµέρωση να 
γίνεται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µε ταυτόχρονη παρουσίαση του 
προβλήµατος στην κεντρική σελίδα του δικτυακού του τόπου. Ο πάροχος διαδικτύου 
πρέπει να δίνει πληροφορίες για την αντιµετώπιση του ιού παρέχοντας links σε 
δικτυακούς τόπους µέσω των οποίων ο χρήστης και ο χρήστης παρόχου µπορεί να 
βρει το απαραίτητο λογισµικό για την αντιµετώπιση του ιού. 
 
(δ) Ενηµερώνει τους χρήστες και χρήστες παρόχου σχετικά µε περιπτώσεις φάρσας, 
όπου ο χρήστης γίνεται συνήθως αποδέκτης ενός email που τον προειδοποιεί για την 
ύπαρξη κάποιου υποτιθέµενου ιού στο υπολογιστικό του σύστηµα και τον 
παροτρύνει να προβεί σε ενέργειες, οι οποίες τελικά προκαλούν βλάβη στην σωστή 
λειτουργία του λειτουργικού συστήµατος. 
 
3. Αντιµετώπιση Ιών από τον πάροχο διαδικτύου: Ο πάροχος διαδικτύου οφείλει να: 
(α) Ορίσει οµάδα αντιµετώπισης ιών, η οποία θα αναλαµβάνει την ανίχνευση και 
αφαίρεση όλων των ιών από τα υπολογιστικά συστήµατα του παρόχου διαδικτύου. (β) 
Αποµονώνει εκτός δικτύου υπολογιστικά συστήµατα στα οποία ανιχνεύθηκε κάποιος 
ιός. Το σύστηµα είναι απαραίτητο να παραµείνει εκτός δικτύου ωσότου ο ιός 
αφαιρεθεί ολοκληρωτικά. 
 
(γ) Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης ζητήσει βοήθεια (είτε τηλεφωνικά είτε 
µέσω άλλου τρόπου επικοινωνίας) από τον πάροχο διαδικτύου για την αντιµετώπιση 
ιών, ο πάροχος διαδικτύου πρέπει να είναι προετοιµασµένος να παραπέµψει τον 
χρήστη σε πληροφοριακές ιστοσελίδες και σε εταιρείες που προσφέρουν αντίστοιχες 
υπηρεσίες. 
 
Αρθρο: 16 
Συστάσεις προς τον Χρήστη και Χρήστη Παρόχου 
 
1. Αποτροπή Ιών: Ο χρήστης και ο χρήστης παρόχου συνίσταται να: (α) Αναζητά 
βοήθεια από τον πάροχο διαδικτύου ή οποιονδήποτε άλλο οργανισµό µπορεί να 
βοηθήσει σχετικά µε οποιαδήποτε µη φυσιολογική συµπεριφορά του λειτουργικού 
του συστήµατος ή εφαρµογής. 
 
(β) Έχει εγκατεστηµένο µονίµως στην µνήµη (memory resident) ειδικό λογισµικό 
προστασίας από ιούς. 
 
2. Ανίχνευση Ιών: Ο χρήστης και ο χρήστης παρόχου συνίσταται να: (α) 
Χρησιµοποιεί την υπηρεσία αυτόµατης ενηµέρωσης του λογισµικού για νέους ιούς 
τουλάχιστον µια φορά το µήνα. 
 
(β) Εξετάζει όλα τα αρχεία του προσωπικού υπολογιστή τουλάχιστον 2 φορές τον 
µήνα. 
 
3. Αντιµετώπιση Ιών: Ο χρήστης και ο χρήστης παρόχου συνίσταται να: (α) 
Αποσυνδέει το υπολογιστικό του σύστηµα από το δίκτυο µέχρις ότου ο ιός αφαιρεθεί 
ολοκληρωτικά. 
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(β) Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης και ο χρήστης παρόχου έχει το δικαίωµα να 
επικοινωνήσει µε τον πάροχο διαδικτύου του και να ζητήσει πληροφορίες για την 
αντιµετώπιση των ιών. Ο πάροχος διαδικτύου σε αυτή την περίπτωση είναι 
υποχρεωµένος να παρέχει βοήθεια στο χρήστη και στο χρήστη παρόχου 
παραπέµποντας τον σε αντίστοιχες ιστοσελίδες ή και σε εταιρείες που προσφέρουν 
αντίστοιχες υπηρεσίες. 
 
4. Υπενθυµίζεται ότι η σκόπιµη παραγωγή και µετάδοση ιών από συγκεκριµένο 
άτοµο φέρει βαριές κυρώσεις µέσω της είδη υπάρχουσας νοµοθεσίας. 
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