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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 
 

Μελζτθ Αςφαλοφσ Εφαρμογισ τθσ Κάρτασ Πολίτθ ςτθν Ελλάδα 

 

Στο ςφγχρονο περιβάλλον, όπωσ διαμορφϊνεται από τισ ςυνκικεσ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ 

και τθν ψθφιακι εποχι θ ανάγκθ για αςφαλείσ και αξιόπιςτεσ μεκόδουσ ταυτοποίθςθσ και 

αυκεντικοποίθςθσ των πολιτϊν εντόσ και εκτόσ ςυνόρων αποκτά νζα διάςταςθ. Θ 

Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ δεν αποτελεί μόνο επιλογι και ανάγκθ, αλλά και μια 

πραγματικότθτα. Θ Κάρτα Ρολίτθ (ΚΡ) αποτελεί τθ ςφγχρονθ μζκοδο για τον τρόπο 

προςδιοριςμοφ του κατόχου (ταυτοποίθςθ) και τθν επιβεβαίωςθ ότι ο ιςχυριςμόσ του 

κατόχου είναι πράγματι αλθκισ (αυκεντικοποίθςθ). Θ ενςωμάτωςθ τθσ τεχνολογίασ των 

ζξυπνων καρτϊν αποτελεί τθν ιδανικι επιλογι για τθν ΚΡ, κακϊσ μζςω του 

μικροεπεξεργαςτι που περιζχει, παρζχει ςθμαντικζσ δυνατότθτεσ ευελιξίασ και αςφάλειασ. 

Σθμαντικόσ είναι ο ρόλοσ των προτφπων και των προδιαγραφϊν προκειμζνου να 

διαςφαλίηεται το ελάχιςτο απαιτοφμενο επίπεδο αςφάλειασ και διαλειτουργικότθτασ ςτισ 

εφαρμογζσ ΚΡ. Θ Ευρωπαϊκι ΚΡ (ECC) είναι μια ςθμαντικι προςπάκεια για τθ δθμιουργία 

ενόσ ενιαίου πλαιςίου ςυμμόρφωςθσ ςτισ απαιτιςεισ αςφάλειασ και παροχισ 

διαςυνοριακϊν υπθρεςιϊν ςτουσ Ευρωπαίουσ πολίτεσ, εξαςφαλίηοντασ παράλλθλα ςχετικι 

ευελιξία επιλογϊν ςτα κράτθ μζλθ.  

Ππωσ ζχει ιδθ αναδειχκεί από προθγοφμενεσ μελζτεσ και ςτθν παροφςα κατζςτθ ςαφζσ ότι 

τα ηθτιματα αςφάλειασ και ιδιωτικότθτασ είναι τα πιο κρίςιμα για τθν επιτυχι εφαρμογι 

μιασ Εκνικισ λφςθσ ΚΡ. Επομζνωσ, είναι απαραίτθτθ θ προςοχι μασ ςτθν επιλογι των 

μθχανιςμϊν αςφαλείασ και τεχνικϊν ιδιωτικότθτασ που κα ανταποκρίνονται με τον πιο 

αποδοτικό τρόπο ςτισ απαιτιςεισ αςφάλειασ και ςτισ απειλζσ που ζχουμε αναγνωρίςει. 

Ραράλλθλα όμωσ, είναι απολφτωσ κρίςιμθ θ εναρμόνιςθ τθσ τεχνικισ λφςθσ με το ιςχφον 

εκνικό και κοινοτικό κεςμικό πλαίςιο, κακϊσ θ εφαρμογι τθσ όποιασ τεχνικισ επιλογισ  

εντάςςεται ςε ζνα κεςμικό και επιχειρθςιακό περιβάλλον, ςτισ ανάγκεσ του οποίου πρζπει 

να ανταποκρίνεται. Ωςτόςο, οι απειλζσ για τθν ΚΡ εξελίςςονται παράλλθλα με τθν εξζλιξθ 

τθσ τεχνολογίασ των ΚΡ και των τεχνικϊν αςφάλειασ και ιδιωτικότθτασ, γεγονόσ που τισ 

κάνει πάντα ανταγωνιςτικζσ απζναντι ςτθν αςφαλι εφαρμογι τθσ ΚΡ. Συνεπϊσ, ιδανικι 

λφςθ αποτελεί μια διαρκι ιςορροπία ανάμεςα ςτισ απειλζσ που πρζπει να 

αντιμετωπιςκοφν και εκείνεσ που είτε είναι λιγότερο πικανζσ, είτε λιγότερα κρίςιμεσ, 

ζπειτα από τθν αξιολόγθςθ τθσ βαρφτθτάσ του.   

Αν και τα κζματα αςφάλειασ και διαλειτουργικότθτασ είναι ςε μεγάλο βακμό ανοιχτά, θ 

μελζτθ τθσ Ευρωπαϊκισ και διεκνοφσ εμπειρίεσ αποτελεί πολφ ςθμαντικό εργαλείο για τθν 

αποφυγι πικανϊν κινδφνων και τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων. Ενϊ, πολφ ςθμαντικι 

εργαςία γίνεται ιδθ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ιδιωτικότθτασ και 

διαλειτουργικότθτασ μεταξφ των επιμζρουσ ςυςτθμάτων ΚΡ ςε εκνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο, ζχοντασ να επιδείξει ςφγχρονεσ και καινοτόμεσ λφςεισ για τθ βζλτιςτθ εφαρμογι 

ΚΡ. 
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Σε αυτό το πλαίςιο, προτείνεται θ βζλτιςτθ, κατά τθν άποψι μασ ςχεδιαςτικι επιλογι για 

τθν εφαρμογι τθσ ΚΡ ςτθν Ελλάδα λαμβάνοντασ υπόψθ τθσ λειτουργικζσ, επιχειρθςιακζσ, 

τεχνικζσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ αςφάλειασ, αλλά και τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ Ελλθνικισ 

περίπτωςθσ και τθν εναρμόνιςθ τθσ λφςθσ με τθν Εκνικι κουλτοφρα των Ελλινων Ρολιτϊν. 

Είναι απόλυτθ θ πεποίκθςι μασ, ότι προκειμζνου για τθν επιτυχία του εγχειριματοσ πρζπει 

να αναδειχκοφν οι ανάγκεσ τθσ Ελλθνικισ κοινωνίασ με τισ οποίεσ να εναρμονίηεται θ 

ςχεδιαςτικι λφςθ.  

Ο οριςμόσ, με ςαφινεια και πλθρότθτα, των κανόνων που επικυμοφμε να διζπουν τθ 

λειτουργία και διαχείριςθ τθσ ΚΡ, μποροφν να ςυμβάλλουν ςθμαντικά ςτθ δθμιουργία ενόσ 

αςφαλοφσ και προςτατευμζνου περιβάλλοντοσ εφαρμογισ τθσ Ελλθνικισ ΚΡ. Σε κάκε 

περίπτωςθ, πάντωσ, θ ςχεδιαςτικι επιλογι τθσ ΚΡ για τθν Ελλάδα πρζπει να 

ανταποκρίνεται ςτθν ανάγκθ ςτάκμιςθσ του δθμόςιου και ιδιωτικοφ ςυμφζροντοσ, 

δθμιουργϊντασ προχποκζςεισ για αςφαλείσ ςυναλλαγζσ του πολίτθ μζςω τθσ χριςθσ τθσ 

ΚΡ και τθσ ταυτόχρονθσ προςταςίασ των προςωπικϊν ι μθ δεδομζνων του από τθ μθ 

εξουςιοδοτθμζνθ χριςθ και πρόςβαςθ. Θ εμπιςτοςφνθ του πολίτθ ςτθν ΚΡ και τισ 

εφαρμογζσ αυτισ είναι καταλυτικι τόςο ωσ προχπόκεςθ για τθν υιοκζτθςι τθσ, όςο και 

υπό το πρίςμα τθσ περαιτζρω ανάπτυξι τθσ. 
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ABSTRACT 
 

Security Assessment  of the Greek Electronic Citizen Card 

 

In today's environment, as it is shaped by the conditions of globalization and the digital age, 

there is a new need for safe and reliable methods for identification and authentication of 

citizens within and across national borders. E-Governance is not only a choice and necessity, 

but also a reality. The Citizen Card (CC) is the modern method of identifying the owner 

(identification) and to confirming that the card holder’s identity is indeed true 

(authentication). Integrating smart cards’ technology is the perfect choice for the CC, 

because through the containing chip they provide significant flexibility and security. The role 

of standards and specifications is very important for ensuring that the minimum required 

level of security and interoperability in CC applications will be met. The European CC (ECC) is 

a major attempt of creating a single set of compliance requirements for security and border 

services to European citizens, while simultaneously providing some flexibility options to 

Member States. 

As previous studies have already demonstrated, this study will also confirm that issues of 

security and privacy are the most critical for the successful implementation of a national CC 

solution. It is therefore essential that our attention during the selection of security 

mechanisms and privacy techniques must respond in the most efficient way to safety 

requirements and threats that have been recognized as important. At the same time, it is 

absolutely critical to harmonize the technical solution with the current national and EU 

institutional framework, having in mind that the appliance of any technical choice will be 

part of an institutional and operational environment, with which it needs to be compliant. 

However, threats to the CC evolve as CC security and privacy technologies evolve, making 

them always competing regarding the safe implementation of CC’s. Therefore, the best 

solution is a constant balance between the threats to be addressed and those that are either 

less likely or less critical, after assessing their importance. 

Although security and interoperability issues are widely open, the study of European and 

international experience is a very important tool in order to troubleshoot and address 

potential risks. At the same time, significant work is already been done at a European level in 

order to ensure that privacy and interoperability between individual CC systems is met at 

national and European level, boasting modern and innovative solutions for the optimal 

implementation of CC’s. 

In this context, we propose the best –as seen from our view- design solution for the 

implementation of the CC in Greece, taking into account the functional, operational, 

technical and safety requirements, but also the particularities of the Greek case and the 

harmonization of the solution with the National culture of Greek society. It is our belief that 
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in order for the project to be successful we should identify the needs of the Greek society 

with which to line the design solution. 

The clear and specific definition of the rules we want to govern the operation and 

management of the CC, can contribute significantly into creating a safe and secure 

environment for the Greek CC. In any event, the design choice for the CC in Greece should 

address the need to balance between the public and private interests, by creating conditions 

for safe trade for citizens through the use of CC and simultaneous protect personal or 

general data from unauthorized use and access. The citizen's trust in the CC and its 

applications is a catalyst both as a precondition for its adoption, as well as its further 

development. 
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1. ΕΙΑΓΨΓΗ 
 

1.1. Σαυτοπούηςη και Αυθεντικοπούηςη 
 

Αναγκαία ςυνκικθ για τθν ομαλι λειτουργία μιασ οργανωμζνθσ κοινωνίασ αποτζλεςε από 

πολφ παλιά θ ταυτοποίθςθ των πολιτϊν με τρόπο τζτοιο ϊςτε να γίνεται καλφτεροσ 

επιμεριςμόσ των δραςτθριοτιτων, να επιτυγχάνεται θ καλφτερθ οργάνωςθ του κοινωνικοφ 

ςυνόλου και να παρζχεται θ δυνατότθτα αλλθλεπίδραςθσ με τισ δθμόςιεσ αρχζσ, ακόμα κι 

αν αυτζσ ιταν ςε πρϊιμο ςτάδιο. 

Ρροςωπικι ταυτότθτα και προςωπικι ταυτοποίθςθ διαφζρουν εννοιολογικά, κακϊσ θ 

προςωπικι ταυτοποίθςθ αφορά ςτθ μεκοδολογία ακριβοφσ προςδιοριςμοφ των ςτοιχείων 

τθσ ατομικότθτασ που ςυναποτελοφν τθν προςωπικι ταυτότθτα του ατόμου (το αντικείμενο 

προςδιοριςμοφ τθσ ταυτότθτασ του ατόμου).  

Συναφισ, είναι και θ ζννοια τθσ αυκεντικοποίθςθσ, θ οποία αφορά ςτθ διαδικαςία 

αναγνϊριςθσ και επιβεβαίωςθσ τθσ ορκότθτασ τθσ ταυτότθτασ του πολίτθ ι κάποιων 

χαρακτθριςτικϊν τθσ. Θ επαλικευςθ αυτι βαςίηεται ςτα διαπιςτευτιρια, δθλαδι ςτα 

αναγνωριςτικά, που το πρόςωπο ζχει ςτθν κατοχι του.  

Θ ανάγκθ ζγκυρθσ ταυτοποίθςθσ ενόσ προςϊπου  γίνεται ακόμθ πιο επιτακτικι ςτθν εποχι 

τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, αλλά πολφ δε περιςςότερο ςτθ νζα Ψθφιακι Εποχι. Σιμερα 

περιςςότερο από ποτζ, θ αναγνϊριςθ του ατόμου γίνεται δυςκολότερθ αλλά και πιο 

αναγκαία. Πταν επιπλζον ςτον ψθφιακό κόςμο ο χριςτθσ-πολίτθσ ταυτοποιείται και 

αυκεντικοποιείται κακθμερινά, το ηιτθμα  τθσ διαχείριςθσ τθσ θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ 

είναι πια επιβεβλθμζνο.  

Θ ταυτοποίθςθ ςτον ψθφιακό κόςμο δεν διαφζρει ιδιαίτερα από τθν ταυτοποίθςθ ςτο 

φυςικό κόςμο. Ωςτόςο, είναι ςίγουρα περιςςότερο πολφπλοκθ διαδικαςία, κυρίωσ κακϊσ 

δεν μπορεί να ςυνοδευτεί από τθ φυςικι παρουςία του προςϊπου, αλλά κακϊσ και ο 

τρόποσ διαχείριςθσ τθσ ζννοιασ τθσ ταυτοποίθςθσ από τουσ πολίτεσ/χριςτεσ για τισ ανάγκεσ 

του ψθφιακοφ περιβάλλοντοσ είναι διαφορετικόσ. Ζτςι, κατ’ αναλογία με τθν ταυτοποίθςθ 

ςτο φυςικό κόςμο και ςτο ψθφιακό περιβάλλον απαιτείται αρχικά  

 1ο επίπεδο: ςφνδεςθ (κατ’ αναλογία με τθ φυςικι παρουςία) 

 2ο επίπεδο: αυκεντικοποίθςθ, χριςθ υπθρεςιϊν, είςοδοσ ςτον ψθφιακό κόςμο και 

ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ μθ αποποίθςθ 

Τα ςφγχρονα ερωτιματα ταυτοποίθςθσ ακολουκοφν κατ’ αναλογία με τθν ταυτοποίθςθ 

ςτον φυςικό κόςμο τθν εξισ λογικισ ακολουκία.  

1. Ροιοσ είςαι;  
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2. Ρωσ αποδεικνφεται;  

3. Είςαι πράγματι αυτόσ που ιςχυρίηεςαι;  

Στο τελευταίο ερϊτθμα θ απάντθςθ εφόςον δεν ςυνοδεφεται με τθν φυςικι παρουςία 

γίνεται, όπωσ είναι αντιλθπτό, δυςκολότερθ. Οδθγοφμαςτε λοιπόν άμεςα ςτο ερϊτθμα αν 

θ ταυτοποίθςθ ςτον θλεκτρονικό κόςμο είναι πραγματικά εφικτι. 

Μπορεί άραγε να δοκεί αςφαλισ , αξιόπιςτθ και πειςτικι απάντθςθ ςε αυτά τα ερωτιματα 

χωρίσ τθν φπαρξθ τθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ; Ζτςι το κζμα τθσ θλεκτρονικισ 

ταυτοποίθςθσ είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνο με τισ θλεκτρονικζσ υπογραφζσ. [1] 

Θλεκτρονικι Ταυτότθτα: «οποιοδιποτε μζςο ι μζκοδοσ που χρθςιμοποιεί ο χριςτθσ των 

υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ για τθ διλωςθ και αναγνϊριςθ τθσ ταυτότθτάσ 

του ςχετικά με τθν πρόςβαςθ ςε μια θλεκτρονικι υπθρεςία.» [33] 

 

1.2. Ηλεκτρονικό Σαυτοπούηςη 
 

Είναι όμωσ άραγε τόςο ςθμαντικι θ «θλεκτρονικι ταυτοποίθςθ»; 

Στθν περίπτωςθ τθσ θλεκτρονικισ ταυτότθτασ του πολίτθ, θ ζννοια τθσ προςωπικισ 

ταυτοποίθςθσ παίρνει λίγο διαφορετικι διάςταςθ και αφορά ςτθ μεκοδολογία αυτι αφορά 

τθν ςυςχζτιςθ δεδομζνων με ζνα οριςμζνο πρόςωπο. Ζτςι, θ ταυτοποίθςθ του κατόχου 

θλεκτρονικισ ταυτότθτασ του πολίτθ απαντά ςτο ερϊτθμα «ποιοσ είναι ο κάτοχοσ» ενϊ θ 

αυκεντικοποίθςθ απαντά ςτο «αν ο κάτοχοσ τθσ ταυτότθτασ είναι πράγματι αυτόσ που 

ιςχυρίηεται ότι είναι». 

Είναι ςαφζσ ότι το κυριότερο εμπόδιο για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ του θλεκτρονικοφ 

εμπορίου, των θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν και των υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ 

είναι θ ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ των πολιτϊν, του κράτουσ και των επιχειριςεων ςχετικά με 

το πόςο αςφαλείσ είναι τζτοιου είδουσ ςυναλλαγζσ. [3] 

Σιμερα περιςςότερο από ποτζ, ςε ζναν ψθφιακό κόςμο που δε γνωρίηει ςφνορα είναι 

επιτακτικι θ ανάγκθ για διεκνι ταυτοποίθςθ. Οι δυςκολίεσ ςτθν επαλικευςθ ταυτότθτασ 

και υπογραφισ ςε ςυνδυαςμό με το χαμθλό επίπεδο εμπιςτοςφνθσ των πολιτϊν και των 

επιχειριςεων κατά τισ ςυναλλαγζσ τουσ ςε απευκείασ θλεκτρονικι ςφνδεςθ ςυνιςτοφν 

αναςταλτικό παράγοντα για τθν ανάπτυξθ τθσ διαδικτυακισ οικονομίασ, ςφμφωνα με τισ 

περιςςότερεσ μελζτεσ [3][4]. Θ παροχι αςφαλϊν, αξιόπιςτων και εφχρθςτων διαδικτυακϊν 

υπθρεςιϊν είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για μια ιςχυρι και υγιι ενιαία ευρωπαϊκι ψθφιακι 

αγορά. Για τθ ςυμμετοχι ςε μια θλεκτρονικι ςυναλλαγι απαιτείται ζνασ μθχανιςμόσ που 

κα εγγυάται τθν ταυτοποίθςθ των δφο μερϊν τθσ ςυναλλαγισ, τθν πραγματοποίθςθ τθσ 

επικυμθτισ και από τα δφο μζρθ ςυναλλαγισ, κακϊσ και τθ μθ αποποίθςθ τθσ ςυναλλαγισ. 

Ωςτόςο, μζχρι ςιμερα, όςο ζντονεσ και ςθμαντικζσ κι αν είναι οι προςπάκειεσ για τθ 

δθμιουργία αςφαλϊν και αξιόπιςτων μθχανιςμϊν ταυτοποίθςθσ, αυκεντικοποίθςθσ και μθ 

αποποίθςθσ, τόςο θ εμπιςτοςφνθ ςτισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ, όςο και θ αναγνϊριςθ τθσ 
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ανάγκθσ θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ που μπορεί να εγγυθκεί τθ ςυναλλαγι και να 

εδραιϊςει τθν εμπιςτοςφνθ δεν είναι αυτονόθτα ηθτιματα.  

Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, μάλιςτα, κζτει ψθλά ςτθν ατηζντα το κζμα των θλεκτρονικϊν 

υπογραφϊν, τθσ θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ και επαλικευςθσ τθσ ταυτότθτασ με ςτόχο τθν 

ανάπτυξθ τθσ ενιαίασ ευρωπαϊκισ ψθφιακισ αγοράσ, αλλά και το κζμα τθσ αςφάλειασ [46]. 

Επιπλζον, πρόςφατα, ςτο Ψθφιακό Κεματολόγιο 2020 για τθν Ευρϊπθ ανακοινϊκθκε 

αναςκόπθςθ τθσ οδθγίασ για τισ θλεκτρονικζσ υπογραφζσ *41+, κακϊσ και ςχετικι  

πρωτοβουλία για τθν αμοιβαία αναγνϊριςθ τθσ θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ και τθσ 

θλεκτρονικισ επαλικευςθσ ταυτότθτασ [2].  

Και αυτό γιατί πρζπει να απαντιςουμε ουςιαςτικά ςε ζνα πρόβλθμα με δφο κεμελιωδϊσ 

αντικρουόμενεσ πτυχζσ. Πςο προςπακοφμε να αυξιςουμε τθν αςφάλεια μιασ ςυναλλαγισ, 

τόςο μεγαλφτερθ είναι θ παραβίαςθ τθσ ιδιωτικότθτασ του ςυναλλαςςόμενου, κακϊσ 

απαιτοφνται περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθ επίτευξθ τθσ αυξθμζνθσ αςφάλειασ.  

Είναι άραγε εφικτό να δϊςουμε ταυτόχρονα λφςθ και ςτα δφο αυτά αντικρουόμενα 

προβλιματα; Δθλαδι, να πετφχουμε όςο το δυνατόν αςφαλζςτερεσ ςυναλλαγζσ, με όςο το 

δυνατόν λιγότερεσ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ από τον πολίτθ; 

Θ απάντθςθ ίςωσ μπορεί να δοκεί από τθν θλεκτρονικι ταυτοποίθςθ και τθν ΚΡ. 

Ζτςι, θ ςθμαντικότερθ ςυμβολι τθσ θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ μπορεί να είναι θ 

εγκακίδρυςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ των δφο ςυναλλαςςόμενων μερϊν: του πολίτθ 

ςυναλλαςςόμενου(φυςικό ι νομικό πρόςωπο) και του κράτουσ ι τθσ επιχείρθςθσ που 

αποτελεί το άλλο μζροσ τθσ ςυναλλαγισ.  

Θ θλεκτρονικι υπογραφι και θ θλεκτρονικι ταυτοποίθςθ (eID) και επαλικευςθ ταυτότθτασ 

μποροφν να  αποτελζςουν ςθμαντικά εργαλεία ϊςτε όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςε μια 

ςυναλλαγι να μποροφν να βαςίηονται ςε αςφαλείσ, αξιόπιςτεσ και εφχρθςτεσ διαδικτυακζσ 

υπθρεςίεσ.  

Σε αυτιν τθν κατεφκυνςθ, θ Ευρϊπθ αναγνωρίηοντασ τθν ανάγκθ για τθν προϊκθςθ του 

θλεκτρονικοφ εμπορίου, του θλεκτρονικοφ επιχειρείν, τθ διευκόλυνςθ τθσ διαδικτυακισ 

διεξαγωγισ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν ςτθν ενιαία αγορά  και κατανοϊντασ τθν ανάγκθ 

φπαρξθσ ενιαίασ αντιμετϊπιςθσ για όλα τα κράτθ μζλθ, επανεξετάηει τα κζματα των 

θλεκτρονικϊν υπογραφϊν αλλά και ανοίγει το κζμα τθσ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ τθσ 

θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ και τθσ επαλικευςθσ ταυτότθτασ [48]. Τόςο θ ΕΕ, όςο και κάκε 

κράτοσ-μζλοσ ξεχωριςτά οφείλουν να απαντιςουν ςτα παραπάνω ηθτιματα αλλά και να 

ενιςχφςουν τθν ανάπτυξθ τόςο του θλεκτρονικοφ εμπορίου και τθσ θλεκτρονικισ 

τραπεηικισ, όςο και τθν ανάπτυξθ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ προσ όφελοσ των 

πολιτϊν και των επιχειριςεων. Θ ανεπαρκισ αντιμετϊπιςθ των ηθτθμάτων αςφαλείασ κα 

δθμιουργιςει ακωράκιςτεσ υπθρεςίεσ και απροςτάτευτουσ πολίτεσ (φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα).  

Κατά ςυνζπεια, θ διαχείριςθ θλεκτρονικϊν ταυτοτιτων (eIDM) αποτελεί βαςικό παράγοντα 

και προχπόκεςθ για τθν αςφαλι και αποτελεςματικι χριςθ υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν 
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ςυναλλαγϊν από τουσ πολίτεσ. Ππωσ εξάλλου είναι προφανζσ, ςε ζνα αξιόπιςτο 

περιβάλλον θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ ενιςχφεται τόςο θ εμπιςτοςφνθ των πολιτϊν ςτθ 

χριςθ υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, όςο και θ πεποίκθςθ τουσ ότι 

διαςφαλίηεται θ προςταςία των προςωπικϊν τουσ δεδομζνων κατά τθ χριςθ των 

υπθρεςιϊν αυτϊν.  Από τθν πλευρά του κράτουσ δε, οι δθμόςιοι φορείσ παροχισ 

θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ζχουν τθ δυνατότθτα να ταυτοποιοφν τουσ πολίτεσ  με τουσ 

οποίουσ ςυναλλάςςονται, δθλαδι ότι αυτοί οι ςυγκεκριμζνοι πολίτεσ ζχουν τα δικαιϊματα 

και τα δεδομζνα που υποςτθρίηουν ότι ζχουν, όπωσ αποδεικνφεται κι από μελζτθ του 

Ραρατθρθτθρίου για τθν ΚτΡ [3]. 

Πςο όμωσ ςθμαντικι κι αν είναι θ ανάγκθ για θλεκτρονικι ταυτοποίθςθ ςε ζνα ενιαίο 

ψθφιακό διεκνζσ περιβάλλον, εξίςου ςθμαντικά είναι τα ηθτιματα αςφάλειασ και 

ιδιωτικότθτασ που εγείρονται [5]. Με δεδομζνθ τθ διαχείριςθ προςωπικϊν δεδομζνων από 

εφαρμογζσ θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ, οι κίνδυνοι παραβίαςθσ τθσ ιδιωτικότθτασ από τθ 

μθ εξουςιοδοτθμζνθ  πρόςβαςθ, ςυλλογι και επεξεργαςία προςωπικϊν ι και ευαίςκθτων 

δεδομζνων είναι εμφανείσ. Είναι λοιπόν πολφ ςθμαντικό τα κζματα αςφάλειασ, 

ιδιωτικότθτασ και προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, να αντιμετωπίηονται με τθν 

απαιτοφμενθ ςοβαρότθτα και προςοχι.  

Δεδομζνου ότι, δεν ζχει προςδιοριςτεί επαρκϊσ θ  ζννοια τθσ θλεκτρονικισ ταυτότθτασ και 

εφόςον θ οδθγία περί θλεκτρονικϊν υπογραφϊν δεν καταφζρνει να καλφψει ςυνολικά το 

ηιτθμα, το κζμα τθσ θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ οντοτιτων δεν είναι και επαρκϊσ 

κεςμοκετθμζνο ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο και ςε εκνικό επίπεδο των κρατϊν μελϊν. 

Εντοφτοισ, ηθτιματα αςφάλειασ και προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων ζχουν τφχει 

ιδιαίτερθσ προςοχισ από τον Ευρωπαίο νομοκζτθ. Μάλιςτα, πζραν των οδθγιϊν (βλ. 

Ευρωπαϊκι Οδθγία για τθν Ρροςταςία των Ρροςωπικϊν Δεδομζνων [44], ςφμφωνα με το 

Ευρωπαϊκό Σφμφωνο Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (European Convention on Human Rights) 

[8] προβλζπονται ςυγκεκριμζνοι περιοριςμοί όςον αφορά ςτθ διαχείριςθ προςωπικϊν 

δεδομζνων ςτο άρκρο 8. Ειδικότερα κζματα που κακορίηουν τισ ειδικζσ ςυνκικεσ κάτω από 

τισ οποίεσ θ διαχείριςθ προςωπικϊν δεδομζνων είναι αποδεκτι και νόμιμθ, τισ εγγυιςεισ 

που παρζχονται για τθν προςταςία τθσ ιδιωτικότθτασ, και τισ ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ 

είναι επιτρεπτι θ πρόςβαςθ ςε προςωπικά δεδομζνα ορίηονται ςε εκνικό επίπεδο από τθν 

εκνικι νομοκεςία (National Register Acts, Identity Card Acts, eGovernment Acts) [9]. 

Πςο τα διλιμματα για θλεκτρονικι ταυτοποίθςθ πλθκαίνουν τόςο μποροφν να 

απλοποιθκοφν αν τα ανάγουμε ςτα ερωτιματα κλαςικισ ταυτοποίθςθσ. Μιπωσ, αν δεν 

υπάρχει ανάγκθ για θλεκτρονικι ταυτοποίθςθ, δεν υπάρχει οφτε θ ανάγκθ για φυςικι 

ταυτοποίθςθ; Κα μποροφςαμε να φανταςτοφμε ζναν κόςμο όπου θ αναγνϊριςθ του 

ατόμου δεν ιταν απαραίτθτθ; Κα μποροφςαμε ςτθν περίπτωςθ αυτι να μιλάμε για 

οργανωμζνεσ κοινωνίεσ, τουλάχιςτον όπωσ τισ γνωρίςαμε μζχρι ςιμερα; 

 

1.3. Σο ύγχρονο Περιβϊλλον 
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Θ λειτουργία τθσ Διοίκθςθσ δεν περιορίηεται πλζον ςτθν άςκθςθ δθμόςιασ εξουςίασ, 

αντίκετα θ ςυναλλακτικι δραςτθριότθτα αποτελεί ςιμερα ζνα από τα βαςικότερα πεδία 

τθσ διάδραςθσ μεταξφ κράτοσ και πολίτθ. Θ τεχνολογικι εξζλιξθ αλλά και οι απαιτιςεισ για 

ποιοτικι παροχι υπθρεςιϊν επζφεραν ςθμαντικζσ αλλαγζσ, κακιςτϊντασ τθν θλεκτρονικισ 

διακυβζρνθςθ πραγματικότθτα και τισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ κακόλα νόμιμεσ και 

ενδεδειγμζνεσ.  

Ωςτόςο, θ ζλλειψθ φυςικισ παρουςίασ που να αποδεικνφει τα δεδομζνα του πολίτθ 

αποτελεί το κρίςιμο ηιτθμα τθσ θλεκτρονικισ ςυναλλαγισ, κακϊσ απαιτείται επαυξθμζνθ 

πλιρωςθ εγγυιςεων αςφάλειασ, προκειμζνου να είναι εφικτι θ επαλικευςθ τθσ 

ταυτότθτασ του ατόμου που προβαίνει ςτθν ςυναλλαγι. Διάφορεσ τεχνολογικζσ λφςεισ, 

όπωσ μοναδικά αναγνωριςτικά, ψθφιακά πιςτοποιθτικά, μζκοδοι  κρυπτογράφθςθσ, κακϊσ 

και οι ψθφιακζσ υπογραφζσ, που να επιφζρουν τισ ίδιεσ ζννομεσ ςυνζπειεσ με τισ 

«πραγματικζσ» ςυναλλαγζσ.    

Θ Κάρτα Ρολίτθ, ςτο εξισ ΚΡ, αποτελεί ζνα πρόςφορο μζςο για τθν πραγματοποίθςθ 

τζτοιων ςυναλλαγϊν, κακϊσ ζχει τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιείται όχι μόνο ωσ 

αποδεικτικό τθσ ταυτότθτασ του κατόχου αλλά και ωσ μζςο: α) αυκεντικοποίθςισ του για 

χριςθ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και β) ψθφιακισ υπογραφισ εγγράφων. 

Τθν τελευταία πενταετία πολλζσ από τισ χϊρεσ μζλθ τθσ ΕΕ, ςταδιακά ζχουν υιοκετιςει ι 

ςχεδιάηουν ςυςτιματα διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ταυτοτιτων, εκνικισ ι τοπικισ 

εμβζλειασ, ςτο πλαίςιο τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ και του εκςυγχρονιςμοφ τθσ 

ςυναλλαγισ του πολίτθ με τθ Δθμόςια Διοίκθςθ. Ενϊ, παράλλθλα, το πλικοσ των 

θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν που απαιτοφν  πιο επαρκείσ λφςεισ για τθν αυκεντικοποίθςθ του 

χριςτθ αναμζνεται να αυξθκεί κατακόρυφα ςτο άμεςο μζλλον, ιδιαίτερα με τθν ανάπτυξθ 

των ευρυηωνικϊν υποδομϊν. 

Είναι επομζνωσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ θ ανάπτυξθ αςφαλϊν και αποτελεςματικϊν 

ςυςτθμάτων διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ταυτοτιτων (electronic Identity Management 

System – eIDM) με γνϊμονα τθν ποιοτικότερθ παροχι υπθρεςιϊν αλλά και τον ίδιο τον 

πολίτθ. Εξάλλου, θ εμπιςτοςφνθ του χριςτθ για τισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ βαςίηεται 

αναμφιςβιτθτα ςτθν αξιοπιςτία των ίδιων των ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ 

που μπορεί να περιορίςει τθν ανθςυχία του πολίτθ για τθν προςταςία των δεδομζνων του, 

προςωπικϊν ι μθ.  

Οι βαςικοί παράγοντεσ για τθν υποςτιριξθ μιασ εκνικισ θλεκτρονικισ ταυτότθτασ είναι: 

 θ ανάγκθ ανάπτυξθσ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν,  

 θ κοινι καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ ταυτότθτασ,  

 θ ανάπτυξθ εκνικϊν και πανευρωπαϊκϊν μζτρων κατά τθσ τρομοκρατίασ,  

 θ δόμθςθ μιασ Ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ  
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 και θ εμφάνιςθ νζων 'διευρωπαϊκϊν' υπθρεςιϊν προκειμζνου να μειωκοφν οι 

δαπάνεσ.  

Εκτόσ όμωσ από τουσ προαναφερκζντεσ παράγοντεσ, υπάρχουν επίςθσ διάφοροι 

νομοκετικοί, όπωσ θ οδθγία 2005/60/ΕΚ *43+ για το ξζπλυμα μαφρου χριματοσ, θ οποία 

απαιτεί τθ χριςθ ιςχυρότερων μθχανιςμϊν προςδιοριςμοφ ταυτότθτασ από τουσ 

χρθματοδοτικοφσ οργανιςμοφσ και θ οδθγία 1999/93/ΕΚ *41+ για τισ θλεκτρονικζσ 

υπογραφζσ, οι οποίεσ αξιοποιοφνται για τθν επικφρωςθ οντοτιτων. 

Το ενδιαφζρον ωσ προσ τθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ ταυτότθτασ παρουςιάηεται εξαιτίασ τθσ 

δυνατότθτασ χρθςιμοποίθςισ τθσ ωσ εγγράφου ταυτότθτασ, ωσ ταξιδιωτικοφ εγγράφου και 

ωσ μζςου παροχισ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν. Ζτςι μια θλεκτρονικι ταυτότθτα 

περιλαμβάνει εξισ βαςικζσ λειτουργίεσ:  

 ταυτοποίθςθ,  

 αυκεντικοποίθςθ 

 και ψθφιακι υπογραφι.  

Οι τρείσ αυτζσ λειτουργίεσ μποροφν δυνθτικά να αξιοποιθκοφν από ζνα πλικοσ 

διαφορετικϊν τεχνολογιϊν και εφαρμογϊν. Υπάρχει, όμωσ, και μια ςθμαντικι ανάγκθ για 

διαλειτουργικότθτα μεταξφ των Εκνικϊν ςυςτθμάτων, προκειμζνου να επιτρζπεται θ χριςθ 

τθσ από Ευρωπαίουσ πολίτεσ παντοφ ςτθν Ευρϊπθ. Για το λόγο αυτό, θ διαλειτουργικότθτα 

των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν πρζπει να βαςιςτεί ςε ζνα γενικό πλαίςιο με ςυγκεκριμζνεσ 

προδιαγραφζσ, ςτο οποίο κα ςυμφωνοφν όλα τα κράτθ μζλθ και το οποίο κα προςτατεφει 

τθν ελευκερία των πολιτϊν και των προςωπικϊν τουσ δεδομζνων. Επιπλζον, κα καλφπτει 

τισ νομικζσ, οργανωτικζσ και λειτουργικζσ πτυχζσ, κακϊσ επίςθσ και τθν εμπιςτοςφνθ, τθν 

αςφάλεια και το τεχνικό πλαίςιο. 

Το δελτίο ταυτότθτασ ςφμφωνα με τον κλαςςικό οριςμό τθσ χρθςιμεφει ωσ ζνα «μοναδικό» 

ζγγραφο για τον οπτικό προςδιοριςμό τθσ ταυτότθτασ του ιδιοκτιτθ τθσ *7+. Θ θλεκτρονικι 

ταυτότθτα, ωσ ζξυπνθ κάρτα με ενςωματωμζνο τςιπ, ζρχεται να καλφψει τισ  

προαναφερόμενεσ απαιτιςεισ ςχετικά με τθν προςταςία τθσ ιδιωτικότθτασ, τθν υπεφκυνθ 

και αποδεδειγμζνθ επικφρωςθ, τθν προςταςία από τθν πλαςτογράφθςθ, τθν 

διαλειτουργικότθτα και τθν ενςωμάτωςθ ψθφιακϊν υπογραφϊν. Στισ ζξυπνεσ κάρτεσ 

προςδιοριςμοφ ταυτότθτασ, ςε αντίκεςθ με τισ κάρτεσ SIM και τισ τραπεηικζσ κάρτεσ με 

πλιρωσ ψθφιακά χαρακτθριςτικά λειτουργίασ, όλα τα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα 

ολόκλθρθσ τθσ κάρτασ ταυτότθτασ είναι εξίςου ςθμαντικά, κακϊσ αξιοποιοφνται και για τον 

οπτικό προςδιοριςμό του φζροντοσ τθν ταυτότθτα. 

Θ ευρωπαϊκι ΚΡ αποτελεί ζνα ανοικτό πλαίςιο προδιαγραφϊν, το οποίο επιτρζπει ςτισ 

κυβερνιςεισ να επιλζξουν από τισ προτεινόμενεσ ςυςτάςεισ εκείνεσ που μποροφν να 

ενςωματωκοφν με  τον πιο βζλτιςτο τρόπο ςτθ διαδικαςία ταυτοποίθςθσ που ακολουκοφν. 

Για παράδειγμα, κακορίηονται οι επαφικζσ και οι ανεπαφικζσ διαςυνδζςεισ ζξυπνων 

καρτϊν, βιομετρικά ι/και PIN για επικφρωςθ και προδιαγράφεται το πλιρεσ πλαίςιο για 
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μια θλεκτρονικι υπογραφι, κακϊσ επίςθσ και ζνα ςφνολο θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν που 

μποροφν να υλοποιθκοφν μζςα από τθ χριςθ τθσ ΚΡ.  

Στθ ςθμερινι πραγματικότθτα, όπου ολοζνα και περιςςότερεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ 

υλοποιοφν τζτοιεσ εκνικζσ θλεκτρονικζσ κάρτεσ, και κακϊσ αναμζνεται και θ Ελλάδα 

ςφντομα να διακζτει μια αντίςτοιχθ υποδομι, ζνα αρκετά ενδιαφζρον πεδίο μελζτθσ 

αποτελεί ο τρόποσ εφαρμογισ τθσ ΚΡ ςτθν ιδιαίτερθ περίπτωςθ τθσ χϊρασ μασ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ πικανζσ ιδιαιτερότθτεσ, αλλά και τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτα 

ηθτιματα τθσ διαχείριςθσ ταυτοτιτων και τθσ αυκεντικοποίθςθσ, όπωσ και τισ υπάρχουςεσ 

υποδομζσ ταυτοποίθςθσ και θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν.  

Θ παροφςα μελζτθ φιλοδοξεί να καταγράψει τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ, να διακρίνει τα 

ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά που κα επθρεάςουν τθν επιτυχι υιοκζτθςι τθσ και κυρίωσ να 

προτείνει ρεαλιςτικζσ επιλογζσ για τθν εφαρμογι τθσ ΚΡ ςτθν Ελλάδα, εςτιάηοντασ ςτουσ 

εξισ διακριτοφσ τομείσ: 

 Στισ ςφγχρονεσ τάςεισ και τθ διεκνι πρακτικι,  

 Στισ τεχνικζσ ιδιατερότθτεσ που προκφπτουν από τισ υφιςτάμενεσ ΤΡΕ υποδομζσ 

 Στισ επιχειρθςιακζσ ιδιαιτερότθτεσ τθσ χϊρασ,  

 Στθν πλθρότθτα και τα κενά του νομικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου ςε εκνικό και 

κοινοτικό επίπεδο,  

 Στουσ μθχανιςμοφσ αςφάλειασ (φυςικισ κάρτασ και τςιπ) και τθσ χριςθσ των 

θλεκτρονικϊν υπογραφϊν,  

Ο ςτόχοσ τθσ μελζτθσ είναι θ δθμιουργία ενόσ οδικοφ χάρτθ για τθν ανάπτυξθ μιασ 

εφχρθςτθσ, αςφαλοφσ και διαλειτουργικισ κάρτασ για τον Ζλλθνα πολίτθ , θ οποία κα 

ςζβεται και κα προςτατεφει τα προςωπικά δεδομζνα και τθν ιδιωτικότθτα του και κα τον 

κακιςτά αςφαλι ςε ζνα παγκοςμιοποιθμζνο θλεκτρονικό περιβάλλον. 

 

1.4. Ηλεκτρονικό Σαυτοπούηςη και ΚΠ  
 

Με τον όρο κάρτα θλεκτρονικισ ταυτότθτασ του πολίτθ ορίηουμε τθν κάρτα, θ οποία 

βαςίηεται ςε θλεκτρονικζσ υποδομζσ για τθν ταυτοποίθςθ του νομίμου κατόχου τθσ και τθν 

απόδοςθ ςε αυτόν τθσ ιδιότθτασ του πολίτθ [3]. Θ θλεκτρονικι αυτι ταυτότθτα εμπεριζχει 

κρατικζσ εγγραφζσ - δθλ. εγγραφζσ που ζχουν γίνει από επίςθμθ δθμόςια αρχι - που 

αφοροφν προςωπικά δεδομζνα του πολίτθ, με ςκοπό τθν ςφνδεςι τουσ με το ςυγκεκριμζνο 

πρόςωπο κατά τρόπο αξιόπιςτο και μοναδικό. 

Επομζνωσ, το κρίςιμο χαρακτθριςτικό μιασ τζτοιασ κάρτασ δεν είναι θ δυνατότθτα χριςθσ 

ςε ςυγκεκριμζνεσ ςυναλλαγζσ - όπωσ ςυμβαίνει για τισ θλεκτρονικζσ ταυτότθτεσ εν γζνει - 

αλλά θ αποδεικτικι ιςχφσ τθσ ωσ επίςθμου αναγνωριςτικοφ του κατόχου ωσ πολίτθ. Με 
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άλλα λόγια, πρόκειται για τθν θλεκτρονικι κάρτα που παρζχεται υπό ςυγκεκριμζνεσ 

διαδικαςίεσ και προχποκζςεισ από αρμόδια δθμόςια αρχι  και ςυνιςτά τθν βάςθ πάνω 

ςτθν οποία «χτίηονται» οι επιμζρουσ ζννομεσ ςχζςεισ κράτουσ - πολίτθ, είτε υπό τθν μορφι 

παροχισ υπθρεςιϊν και κτιςθσ δικαιωμάτων είτε υπό τθν μορφι τιρθςθσ υποχρεϊςεων 

και επιβολισ κυρϊςεων ςε περίπτωςθ παράβαςισ τουσ. 

Θ ταυτοποίθςθ και αυκεντικοποίθςθ του πολίτθ - χριςτθ υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ 

διακυβζρνθςθσ αποτελοφν εγγενζσ ςτοιχείο τθσ θλεκτρονικισ επικοινωνίασ του με το 

Δθμόςιο, θ δε θλεκτρονικι ταυτότθτα αποςκοπεί ςτθν ποιοτικι ενίςχυςθ αυτισ ακριβϊσ 

τθσ επικοινωνίασ κράτουσ - πολίτθ. Συνεπϊσ, πριν αναφερκοφμε ςτο κεςμικό πλαίςιο που 

ρυκμίηει τθν ζκδοςθ και κατοχι του Ελλθνικοφ αςτυνομικοφ δελτίου ταυτότθτασ αλλά και 

ςτθ δυνατότθτα ειςαγωγισ θλεκτρονικισ ταυτότθτασ ςτθν Ελλάδα, κρίνεται απαραίτθτο να 

προβοφμε ςε μια ςφντομθ επιςκόπθςθ των βαςικϊν ςθμείων ςχετικά με τθν θλεκτρονικι 

επικοινωνία κράτουσ - πολίτθ υπό το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο.  

Συνοπτικά, θ εφαρμογι τθσ ΚΡ μπορεί να εξαςφαλίςει : 

α) εμπιςτευτικότθτα ωσ προσ τθν χριςθ και διαχείριςθ των δεδομζνων που απαιτοφνται για 

τθν πραγματοποίθςθ των ςυναλλαγϊν 

β) ακεραιότθτα δεδομζνων 

γ) αξιόπιςτεσ μεκόδουσ αυκεντικοποίθςθσ ϊςτε να διαςφαλίηεται ότι το άτομο είναι 

πράγματι αυτό που ιςχυρίηεται ι προκφπτει ότι είναι και  

δ) νομικι δεςμευτικότθτα ςυναλλαγισ ανάλογθ με αυτιν που ςυνεπάγεται μια 

διαπροςωπικι ςυναλλαγι, υπό τθν ζννοια τθσ μθ αποποίθςθσ. 

 

1.5. Ερευνητικϊ Ερωτόματα 
 

Τα ερευνθτικά ερωτιματα που κζτει και επιχειρεί να απαντιςει θ παροφςα μελζτθ 

αφοροφν τθν ιδιαίτερθ περίπτωςθ τθσ εφαρμογισ τθσ ΚΡ ςτθν Ελλάδα με βάςθ τισ  

Ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ ,και με ιδιαίτερθ εςτίαςθ ςτα κζματα αςφάλειασ και 

ιδιωτικότθτασ που προκφπτουν,  όπωσ είναι: 

 Το Νομικό πλαίςιο 

 Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά με βάςθ τθν υπάρχουςα υποδομι 

 Τα λειτουργικά χαρακτθριςτικά με βάςθ τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τθσ Ελλάδασ 

Ειδικότερα, ωσ προσ το νομικό πλαίςιο κα επιχειρθκεί μια πλιρθ καταγραφι του εκνικοφ 

και κοινοτικοφ ρυκμιςτικοφ πλαιςίου, μια αξιολόγθςθ τθσ πλθρότθτάσ του και μια ανάδειξθ 

των κενϊν τθσ νομοκεςίασ, τόςο ςτο ευρφτερο κζμα τθσ διαχείριςθσ ταυτοτιτων και τθσ 

θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ, όςο και ειδικότερα ςτο ηιτθμα τθσ εφαρμογισ τθσ ΚΡ ςτθν 
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Ελλάδα. Επίςθσ κα αναλυκοφν οι νομικζσ προςεγγίςεισ που μπορεί να επιλφςουν πικανά 

προβλιματα ςτισ μεκόδουσ θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ του πολίτθ. 

Σχετικά με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά και τθ χρθςιμοποιοφμενθ τεχνολογία, θ μελζτθ 

προςπακεί αφενόσ να αναδείξει τθ βζλτιςτθ τεχνολογικά λφςθ για τθν θλεκτρονικι 

ταυτοποίθςθ και διαχείριςθ θλεκτρονικϊν ταυτοτιτων ςτθν χϊρα, να εντοπίςει και να 

προτείνει λφςεισ για τθ διαλειτουργικότθτα τθσ κάρτασ ςε ζνα ευρωπαϊκό και διεκνζσ 

περιβάλλον και αφετζρου να αξιοποιιςει τθ διεκνι ςφγχρονθ πρακτικι. Τζλοσ, θ εφαρμογι 

τθσ ΚΡ ςτθν Ελλάδα, αποτελεί ζνα ιδιαίτερα φιλόδοξο ζργο κυρίωσ ωσ προσ τισ λειτουργικζσ 

απαιτιςεισ και το επιχειρθςιακό μοντζλο. Στθν Ελλάδα ηθτιματα που είναι πικανά λυμζνα 

ςε άλλεσ χϊρεσ βρίςκονται ςε πρϊιμο ςτάδιο.  Θ Δθμόςια Διοίκθςθ παρουςιάηει αρκετά 

μεγάλθ πολυπλοκότθτα και θ γραφειοκρατία ςτθν Ελλάδα είναι ςχεδόν ο αποκλειςτικόσ 

τρόποσ περιγραφισ τθσ ςυναλλαγισ του πολίτθ με το δθμόςιο. Μάλιςτα, ακόμθ και ο 

τρόποσ οργάνωςθσ των υπθρεςιϊν του δθμοςίου και των διαδικαςιϊν του ακολουκοφν 

ιδιαίτερα πολφπλοκα μοντζλα. Επιπλζον θ θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, θ προςφορά και θ 

εξοικείωςθ με τθ χριςθ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν δεν είναι δεδομζνθ, κακϊσ ακόμθ και 

αυτονόθτεσ υπθρεςίεσ δεν παρζχονται θλεκτρονικά, αλλά και ο πολίτθσ δεν ζχει εντάξει 

ςτθν κακθμερινότθτά του ακόμθ τον θλεκτρονικό τρόπο ςυναλλαγϊν.  

Τζλοσ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ, ηθτιματα θκικισ, 

ςυμπεριφοράσ και ευαιςκθςίασ του λαοφ μασ (π.χ. κρθςκευτικζσ αντιλιψεισ) μποροφν να 

αποτελζςουν κάποια από τα ςθμαντικότερα εμπόδια κατά τθν εφαρμογι τθσ ΚΡ και 

ςθμαντικοφσ κινδφνουσ για τθν επιτυχι υιοκζτθςι τθσ από το ςφνολο των πολιτϊν και 

μποροφν ακόμθ να οδθγιςουν ςε πλιρθ απαξίωςθ τθσ προςπάκειασ. 

 

1.6. Αναςκόπηςη Κεφαλαύων 
 

Θ μελζτθ δομείται κατά κεφάλαια ωσ εξισ:  

1. Στο Κεφάλαιο 1 ειςάγεται θ ζννοια τθσ θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ και θ 

προςζγγιςθ ςτο ηιτθμα τθσ εφαρμογισ τθσ ΚΡ ςτα πλαίςια τθσ ανάγκθσ για 

ταυτοποίθςθ ςτο ςφγχρονο φυςικό και ψθφιακό διεκνζσ περιβάλλον. 

2. Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται αναφορά ςτισ ζξυπνεσ κάρτεσ, ςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά 

τουσ και ςτισ χριςεισ και τα πλεονεκτιματα τουσ ςτθν εφαρμογι τθσ ΚΡ, ενϊ 

καταγράφονται και οι προχποκζςεισ για αςφαλι ταυτοποίθςθ. Γίνεται αναφορά 

ςτισ προδιαγραφζσ του ICAO αλλά και ςτο πρότυπο CEN 15480, ςτισ τεχνικζσ 

λεπτομζρειεσ από το ςχεδιαςμό ζωσ τθν υλοποίθςθ και αναφζρονται νζεσ τεχνικζσ 

εξελίξεισ, όπωσ θ ενςωμάτωςθ και διαχείριςθ βιομετρικϊν χαρακτθριςτικϊν, ι θ 

τεχνολογία RFID. 

3. Στο Κεφάλαιο 3 καταγράφεται το ςφνολο τθσ εκνικισ και κοινοτικισ νομοκεςίασ 

που είναι απαραίτθτθ για τθν κατανόθςθ και επεξεργαςία των ηθτθμάτων που 

ςχετίηονται άμεςα ι ζμμεςα με τθν εφαρμογι τθσ ΚΡ ςτθν Ελλάδα και γίνεται μια 
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προςπάκεια για νομικζσ προςεγγίςεισ και προτάςεισ που κα επίλυαν διαχειριςτικά 

και νομοτεχνικά ανακφπτοντα προβλιματα. 

4. Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφεται θ Ευρωπαϊκι εικόνα ςχετικά με τθν θλεκτρονικι 

ταυτοποίθςθ και θ Ευρωπαϊκι προςζγγιςθ για τθν Ευρωπαϊκι ΚΡ. Ραρζχονται 

λεπτομζρειεσ για το επιχειρθςιακό μοντζλο, τισ προδιαγραφζσ, τισ λειτουργίεσ που 

εξυπθρετεί, τισ χριςεισ και τα δεδομζνα που περιζχει ςε κάκε χϊρα Κράτοσ-Μζλοσ 

τθσ ΕΕ. Αξιολογείται θ επιμζρουσ εφαρμογι των θλεκτρονικϊν ταυτοτιτων και 

παρουςιάηονται τα ςυγκριτικά αποτελζςματα. 

5. Στο Κεφάλαιο 5 επιχειρείται θ κάλυψθ των απαιτιςεων αςφάλειασ κατά τθν 

εφαρμογι τθσ ΚΡ, και θ αντιμετϊπιςθ ηθτθμάτων προςταςίασ προςωπικϊν 

δεδομζνων και διαςφάλιςθσ τθσ ιδιωτικότθτασ των πολιτϊν. Επιπλζον, κα 

περιγραφοφν και κα ςυγκρικοφν οι τεχνικζσ αςφάλειασ και ιδιωτικότθτασ που 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν αυκεντικοποίθςθ, εμπιςτευτικότθτα, 

ακεραιότθτα και τθ μθ αποποίθςθ, τθν ταυτοποίθςθ και διαχείριςθ ταυτοτιτων, τισ 

ψθφιακζσ υπογραφζσ και τελικά για τθ διαςφάλιςθ ενόσ αςφαλοφσ περιβάλλοντοσ 

για τον πολίτθ-κάτοχο τθσ ΚΡ. 

6. Στο Κεφάλαιο 6 εξετάηεται θ εφαρμογι τθσ ΚΡ ςτθν Ελλάδα, τα ςενάρια 

υλοποίθςθσ και ςυγκρίνονται τα ςενάρια μεταξφ τουσ. Αναλφονται, ακόμθ, τα 

δεδομζνα που θ ΚΡ πρζπει να περιζχει ανάλογα με τα ςενάρια εφαρμογισ, τισ 

λειτουργίεσ που κα επιτελεί και τισ χριςεισ τθσ ΚΡ, κακϊσ επίςθσ το επιχειρθςιακό 

μοντζλο εφαρμογισ τθσ, τον κφκλο ηωισ, τισ δομζσ που κα τθν υποςτθρίξουν και τισ 

αλλαγζσ που κα φζρει θ υλοποίθςι τθσ. Τζλοσ αντιπαραβάλλεται θ ςυμμόρφωςι 

τθσ με διεκνι πρότυπα. 

7. Στο Κεφάλαιο 7, τζλοσ, ζπειτα από τθν προςπάκεια τθσ μελζτθσ για μια όςο το 

δυνατόν πλθρζςτερθ προςζγγιςθ για τθν αςφαλι και βζλτιςτθ εφαρμογι τθσ ΚΡ 

ςτθν Ελλάδα, ςυγκεντρϊνονται τα κυριότερα ςυμπεράςματα που προκφπτουν από 

τθν ανάλυςθ των επιμζρουσ ενοτιτων, κακϊσ επίςθσ τα ςυμπεράςματα ςχετικά με 

τισ προτεινόμενεσ λφςεισ/ςενάρια για τθν εφαρμογι τθσ κάρτασ λαμβάνοντασ 

υπόψθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά. Στο κεφάλαιο αυτό, κα επιςθμανκοφν 

κίνδυνοι που πικανόν να προκφψουν από τθν υιοκζτθςι τθσ και απειλζσ που 

μπορεί να οδθγιςουν ςε μθ επιτυχθμζνθ εφαρμογι τθσ και κα αναδειχκοφν 

ηθτιματα για μελλοντικι ζρευνα. 
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2. ΣΕΦΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

 

2.1.  Η χρόςη τεχνολογύασ τησ Έξυπνησ Κϊρτασ ωσ ΚΠ 
 

Θ ανάγκθ για αςφάλεια και μυςτικότθτα αυξάνεται κακϊσ οι θλεκτρονικζσ μορφζσ 

προςδιοριςμοφ αντικακιςτοφν τισ φυςικζσ μορφζσ «πρόςωπο με πρόςωπο» και αυτζσ που 

βαςίηονται ςε ζντυπα. Θ εμφάνιςθ του Διαδικτφου και θ επζκταςθ του εταιρικοφ δικτφου 

για να ςυμπεριλάβει τθν πρόςβαςθ από πελάτεσ και προμθκευτζσ εκτόσ «αναχωμάτων 

αςφάλειασ» (firewalls) ζχουν επιταχφνει τθν απαίτθςθ για λφςεισ βαςιςμζνεσ ςτθν 

τεχνολογία κρυπτογράφθςθσ δθμόςιου κλειδιοφ. 

Θ ςφγχρονθ εκδοχι τθσ ΚΡ κα είναι μια ζξυπνθ κάρτα (τεχνολογίασ smart card), που κα 

ζρκει να αντικαταςτιςει τισ παλαιοφ τφπου ελλθνικζσ αςτυνομικζσ ταυτότθτεσ. Τα ςτοιχεία 

που κα περιλαμβάνει θ ΚΡ, -όπωσ κα παρουςιαςκοφν αναλυτικά και ςτο Κεφάλαιο 6- τόςο 

εκτυπωμζνα ςτθν επιφάνειά τθσ όςο και ςτο εςωτερικό τθσ, δυνθτικά κα είναι: 

 Στοιχεία ΚΡ 

 Ρροςωπικά ςτοιχεία πολίτθ 

 Ο αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ) 

 Ο αρικμόσ μθτρϊου κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ΑΜΚΑ) 

 Ο αρικμόσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ (ΑΔΤ) 

 Ο αρικμόσ δθμοτολογίου και Διμοσ 

 

Θ ΚΡ κα ςυνοδεφεται από ςειριακό αρικμό και κωδικό αςφαλείασ που κα επιτρζπουν 

ςτουσ πολίτεσ τθν πρόςβαςθ ςε διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ όπωσ για παράδειγμα 

θλεκτρονικοφ φορολογικοφ φακζλου, θλεκτρονικοφ ιατρικοφ φακζλου, θλεκτρονικοφ 

διαβατθρίου κ.α., ενϊ ο ςτόχοσ είναι ςταδιακά να γίνει εργαλείο πρόςβαςθσ και ςε άλλα 

μθτρϊα και υπθρεςίεσ με τθν πλιρθ αξιοποίθςθ τθσ ψθφιακισ υπογραφισ του κατόχου 

που ςχεδιάηεται να ςυμπεριλθφκεί ςαν τεχνολογικό μζτρο αςφάλειασ.  

Για να γίνει περιςςότερο κατανοθτό του τι ακριβϊσ κα διαςφαλίςει θ ενςωμάτωςθ 

τεχνολογίασ τθσ ζξυπνθσ κάρτασ ςτθν ΚΡ, κα πρζπει να γίνει μια αναλυτικι περιγραφι των 

τεχνικϊν και λειτουργικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ χριςθσ τθσ, ζτςι ϊςτε να γίνει αντιλθπτό το 

γιατί είναι μια ιδανικι λφςθ γι’ αυτό το ςκοπό. 

Λςτορικά οι πρόγονοι των ζξυπνων καρτϊν κεωροφνται οι κάρτεσ του οργανιςμοφ Diners 

Club που πρωτοεμφανίςτθκαν τθν δεκαετία του 1950 [10]. Θ αρχικι τουσ εμφάνιςθ είχε το 

μζγεκοσ επαγγελματικισ κάρτασ (business card) με τυπωμζνο το όνομα του κατόχου ςτθν 

εμπρόςκια πλευρά. Θ επίδειξθ τθσ και μόνο ιταν αρκετι, για να παρζχεται πίςτωςθ ςτον 

κάτοχό τθσ . Αρκετά χρόνια μετά, θ κάρτα άρχιςε να εκτυπϊνεται με ανάγλυφθ εκτφπωςθ 
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των ςτοιχείων του κατόχου ενϊ το αμζςωσ επόμενο βιμα ιταν θ παρουςία ςτο πίςω μζροσ 

τθσ μιασ μαγνθτικισ λωρίδασ (magnetic stripe), θ οποία επζτρεπε τθ μθχανικι αποτφπωςθ 

των ςτοιχείων του κατόχου. Θ ςυγκεκριμζνθ υλοποίθςθ κατάφερε να ενεργοποιιςει αλλά 

και να επιταχφνει τθν θλεκτρονικι επεξεργαςία των ςυναλλαγϊν. Αυτό που όμωσ δεν 

κατάφερε να λφςει ιταν το πρόβλθμα τθσ απάτθσ, αφοφ οποιοςδιποτε κάτοχοσ εκτυπωτι 

καρτϊν (Embosser) ι με άλλον κατάλλθλο εξοπλιςμό, μποροφςε να δθμιουργιςει πλαςτζσ 

κάρτεσ .  

 

 

Εικόνα 1-Ζξυπνθ κάρτα και Κάρτα μαγνθτικισ ταινίασ 

 

H ζξυπνθ κάρτα ιρκε ωσ το επιςτζγαςμα τθσ ταυτόχρονθσ βελτίωςθσ των πλαςτικϊν 

καρτϊν και των microchip. Το 1969 παρουςιάςτθκε ςτθ Γαλλία μία κάρτα θ οποία ζφερε 

ενςωματωμζνο κφκλωμα (chip). Ραράλλθλθ ανάπτυξθ των ςυγκεκριμζνων καρτϊν 

παρουςιάςτθκε ςτθ Γερμανία (1967), ςτθν Λαπωνία (1970) και ςτισ Θ.Ρ.Α. (1972).  

Δϊδεκα χρόνια μετά και πιο ςυγκεκριμζνα ςτο διάςτθμα 1982-84 θ Ζνωςθ Τραπεηικϊν 

Καρτϊν τθσ Γαλλίασ «ζτρεξε» το πρϊτο πιλοτικό πρόγραμμα ζξυπνων καρτϊν και ςτθν 

ςυνζχεια ςυνεργάςτθκε με τισ εταιρείεσ Bull, Philips και Schlumberger κάνοντασ δοκιμζσ 

ςτισ Γαλλικζσ πόλεισ Blois, Caen και Lyon. Οι δοκιμζσ παρουςίαςαν τεράςτια επιτυχία και 

μζςα από αυτι τθν ςυνεργαςία προζκυψε μία βελτίωςθ που αφοροφςε τθν ενςωμάτωςθ 

τθσ μαγνθτικισ λωρίδασ, με ςκοπό να διατθρθκεί θ ςυμβατότθτα με τα τότε υπάρχοντα 

ςυςτιματα. Οι ςυγκεκριμζνεσ πιλοτικζσ δοκιμζσ ζδωςαν το ζναυςμα ςτισ Γαλλικζσ τράπεηεσ 

να ειςάγουν τθ χριςθ των ζξυπνων καρτϊν ςτισ λειτουργίεσ τουσ και να τισ προωκιςουν 

ςτο ευρφ κοινό. Ραράλλθλα, ςτο χϊρο του marketing ξεκίνθςε μία μεγάλθ διαφθμιςτικι 

εκςτρατεία, μζςω τθσ οποίασ κακιερϊκθκε ο όροσ «ζξυπνθ κάρτα» (smart card). 

 

2.2. υγκριτικϊ πλεονεκτόματα τησ αξιοπούηςησ τησ τεχνολογύασ 

των ϋξυπνων καρτών  
 

Τα πλεονεκτιματα των ζξυπνων καρτϊν ςε ςχζςθ με τισ κάρτεσ μαγνθτικισ ταινίασ είναι 

πάρα πολλά, και τείνουν να αποτελζςουν τθ κυρίαρχθ τάςθ για ανεπτυγμζνεσ, απλζσ ι και 

πιο ςφνκετεσ εφαρμογζσ ςε ποικίλουσ τομείσ. 

Οι ζξυπνεσ κάρτεσ μποροφν να παρζχουν ταυτοποίθςθ, επικφρωςθ, αποκικευςθ 

δεδομζνων και λειτουργία εφαρμογϊν, ωςτόςο, το κφριο γνϊριςμα των ζξυπνων καρτϊν 
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είναι θ ικανότθτα να αποκθκεφουν και να επεξεργάηονται πλθροφορίεσ με αςφαλι τρόπο. 

Ζχουν ζνα μοναδικό ςφνολο ιδιοτιτων που τισ κακιςτά ιδιαίτερα πολφτιμεσ, οι κυριότερεσ 

από τισ οποίεσ είναι θ υψθλι  αςφάλεια και θ προςταςία των δεδομζνων που παρζχουν, θ 

φορθτότθτα και θ ευκολία χριςθσ, θ ανκεκτικότθτα, θ ικανότθτα αποκικευςθσ ςτοιχείων 

και  εφαρμογϊν  (για τα κρυπτογραφικά κλειδιά και άλλα ςτοιχεία) και το περιβάλλον 

προγραμματιςμοφ. 

Τα οφζλθ των ζξυπνων καρτϊν ςχετίηονται άμεςα με τον όγκο των πλθροφοριϊν και των 

εφαρμογϊν που είναι προγραμματιςμζνεσ για χριςθ ςε μια κάρτα. Μια απλι επαφικι/ 

ανεπαφικι ζξυπνθ κάρτα (αναλυτικι περιγραφι των οποίων ακολουκεί παρακάτω) μπορεί 

να παρζχει δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε πολλζσ τραπεηικζσ υπθρεςίεσ, προγράμματα 

φορολογικϊν ςυναλλαγϊν, πιςτοποιθτικά ταυτοποίθςθσ κ.α., αλλά και να καλφπτει χριςεισ 

όπωσ, άδεια οδιγθςθσ, κάρτα δθμόςιων ςυγκοινωνιϊν. Επιπλζον, τα αποκθκευμζνα 

ςτοιχεία ςε μια κάρτα κα μποροφςαν να περιζχουν τον ιατρικό φάκελο του πολίτθ και 

άλλεσ ιατρικζσ πλθροφορίεσ που είναι κρίςιμεσ ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

Μθχανιςμοί ελζγχου πρόςβαςθσ ενςωματϊνονται ςτισ ζξυπνεσ κάρτεσ για να αυξιςουν τθν 

αςφάλεια όλων των υπθρεςιϊν. Ραραδείγματοσ χάριν, ςτθν περίπτωςθ των ανεπαφικϊν 

καρτϊν, είναι εφικτό να μπορεί να επιτρζψει μια ςυναλλαγι μόνο αν θ κάρτα βρίςκεται 

εντόσ εμβζλειασ μιασ άλλθσ ςυςκευισ. Αυτό μπορεί να αυξιςει ςθμαντικά τθν αςφάλεια 

τθσ ζξυπνθσ κάρτασ αυξάνοντασ με τθ ςειρά του τθν ανάπτυξθ και χριςθ δθμόςιων 

υπθρεςιϊν. Ζτςι μπορεί να δθμιουργθκοφν οικονομίεσ κλίμακασ μζςω τθσ μείωςθσ τθσ 

γραφειοκρατίασ και τθσ πολυπλοκότθτασ των διαδικαςιϊν.  

Αν προςπακοφςαμε να ςυγκρίνουμε τισ δφο προαναφερκείςεσ μορφζσ πλαςτικϊν καρτϊν, 

κα παρατθριςουμε ςθμαντικζσ διαφορζσ ςε διάφορουσ τομείσ τουσ οποίουσ και κα 

αναλφςουμε : 

 Στθν αποκικευςθ δεδομζνων: Οι περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ αποκικευςθσ 

πλθροφοριϊν ςε κάρτεσ μαγνθτικισ ταινίασ (ωσ 140 byte πλθροφορίασ) τθν 

οδθγοφν ςε μειονεκτικι κζςθ ςε ςχζςθ με τισ ζξυπνεσ κάρτεσ που παρουςιάηουν 

χωρθτικότθτα με δυνατότθτα αποκικευςθσ ωσ και 80 φορζσ περιςςότερων 

θλεκτρονικϊν δεδομζνων (από 1Kbyte ωσ 32Kbytes πλθροφορίασ). 

 Στθν αςφάλεια: Θ αλλοίωςθ ι και αναπαραγωγι καρτϊν μαγνθτικισ ταινίασ από μθ 

ζγκυρουσ χριςτεσ με τον κατάλλθλο εξοπλιςμό αποτελεί εφκολθ υπόκεςθ ςε ςχζςθ 

με τισ ζξυπνεσ κάρτεσ που παρζχουν αυξθμζνθ αςφάλεια δεδομζνων και 

ςυναλλαγϊν μζςω κρυπτογράφθςθσ.  

 Στθν αντοχι / διάρκεια: Οι κάρτεσ μαγνθτικισ ταινίασ είναι πολφ ευαίςκθτεσ ςε 

απομαγνθτιςμοφσ που μπορεί να οφείλονται ςτθν χριςθ ι ςε εξωτερικά μαγνθτικά 

πεδία. Αντίκετα, οι ζξυπνεσ κάρτεσ είναι πολφ ανκεκτικζσ με αντοχι ςε 

αλλεπάλλθλεσ ειςαγωγζσ μθχανθμάτων υποδοχισ καρτϊν που ξεπερνά τισ 100.000 

φορζσ και με μεγάλθ διάρκεια ηωισ. 
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 Στθν χριςθ: Θ κάρτα μαγνθτικισ ταινίασ γίνεται με ςχεδιαςμό μίασ εφαρμογισ 

(single application) που περιορίηεται ςε απλά και επαναλαμβανόμενα κακικοντα, 

ενϊ αντίκετα οι ζξυπνεσ κάρτεσ υποςτθρίηουν πολλαπλζσ εφαρμογζσ (multiple 

applications). 

 Στθν ευελιξία: τα δεδομζνα μίασ κάρτασ μαγνθτικισ ταινίασ είναι μόνο αναγνϊςιμα 

και οποιαδιποτε αλλαγι απαιτεί επανζκδοςθ κάρτασ, ενϊ ςε μία ζξυπνεσ κάρτεσ 

διαδικαςίεσ ανάγνωςθσ, εγγραφισ και ανανζωςθσ δεδομζνων γίνονται εφκολα και 

γριγορα. 

 Στθ ςυνδεςιμότθτα: Χριςθ καρτϊν μαγνθτικισ ταινίασ μπορεί να γίνει μόνο μζςα 

από online ςφνδεςθ με κάποια κεντρικι βάςθ δεδομζνων και φπαρξθ μιςκωμζνθσ 

γραμμισ. Το ςυγκεκριμζνο κόςτοσ είναι δυςτυχϊσ ζνα επιπλζον κόςτοσ 

επιβάρυνςθσ που δεν υπάρχει ςτθν περίπτωςθ των ζξυπνων καρτϊν, οι οποίεσ 

μποροφν να εκτελοφν offline ςυναλλαγζσ με τρόπο αςφαλι και γριγορο και τα 

ςτοιχεία των οποίων κα περάςουνε ςτο κεντρικό ςφςτθμα ςυναλλαγϊν του εκδότθ 

τθσ κάρτασ (Authentication Host) ςε δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι, ανεξάρτθτθ τθσ 

ςτιγμισ τθσ ςυναλλαγισ. 

Το κόςτοσ καταςκευισ ζξυπνων καρτϊν είναι μεγαλφτερο από το αντίςτοιχο των καρτϊν 

μαγνθτικισ ταινίασ. Πμωσ λόγω τθσ ανκεκτικότθτάσ τουσ, τθσ δυνατότθτασ υποςτιριξθσ 

πολλαπλϊν εφαρμογϊν, τθσ μείωςθσ τθσ απάτθσ αλλά και τθσ μείωςθσ του κόςτουσ 

τθλεφωνικι ςφνδεςθσ, οι ζξυπνεσ κάρτεσ είναι τελικά πιο αποδοτικζσ ωσ προσ το κόςτοσ. 

Ραρόλα αυτά θ χριςθ των ζξυπνων καρτϊν αντί των καρτϊν μαγνθτικισ ταινίασ δεν ζχει 

τθν ίδια απιχθςθ παγκοςμίωσ. Ζτςι το ςυγκεκριμζνο προϊόν παρουςιάηεται εμπορικά 

επιτυχθμζνο ςε αγορζσ όπωσ τθσ Ευρϊπθσ, τθσ Αςίασ και τθσ Αφρικισ. Υπάρχουν όμωσ 

αγορζσ ςτισ οποίεσ δεν ζχουν καταφζρει ακόμα να κακιερωκοφν και να αποκτιςουν το 

ειδικό βάροσ ωσ κοινοφ μζςου ςυναλλαγϊν και εφαρμογϊν.  

Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί θ αγορά τθσ Αμερικισ ςτθν οποία θ τεχνολογία των 

ζξυπνων καρτϊν είναι ακόμα ςε πρϊιμο ςτάδιο Βαςικόσ λόγοσ αποτελεί το υψθλό κόςτοσ 

των ζξυπνων καρτϊν ςε ςχζςθ με τισ κάρτεσ μαγνθτικισ ταινίασ αλλά και θ αναγκαιότθτα 

ειδικϊν ςυςκευϊν ανάγνωςθσ καρτϊν (card readers). Ρρόκειται για μία υψθλι επζνδυςθ 

για τθν οποία τα Αμερικανικά οικονομικά ιδρφματα αντιδροφν αιτιολογϊντασ πωσ ιδθ 

ζχουν επενδφςει ςτα ςυςτιματα μαγνθτικισ ταινίασ.  

Ο χρόνοσ και το κόςτοσ πάντοτε αποτελοφςαν ςτθν τεχνολογία αναςταλτικοφσ παράγοντεσ 

για τολμθρζσ επενδφςεισ. Βαςικόσ όμωσ αναςταλτικόσ παράγοντασ ςτθν προθγοφμενθ 

περίπτωςθ αποτζλεςε θ δομι διεξαγωγισ οικονομικϊν και πλθροφοριακϊν ςυναλλαγϊν θ 

οποία ζχει εξελιχκεί διαφορετικά από ότι ςτθν Ευρϊπθ. Ριο ςυγκεκριμζνα θ Ευρϊπθ 

κατάφερε να αναπτφξει τθν τεχνολογία των ζξυπνων καρτϊν με τθν λογικι ενόσ 

αποδοτικοφ, ωσ προσ το κόςτοσ, τρόπου διεξαγωγισ ςυναλλαγϊν οι οποίεσ αποςυνδζκθκαν 

από τισ online διαδικαςίεσ πιςτοποίθςθσ που ςτθν Ευρϊπθ ςυνεπάγονται μεγάλο 

τθλεπικοινωνιακό κόςτοσ. Αντίκετα ςτθν Αμερικι το τθλεπικοινωνιακό κόςτοσ είναι χαμθλό 

με αποτζλεςμα να αποδυναμωκεί ζνασ πολφ βαςικόσ παράγοντασ ειςαγωγισ των ζξυπνων 

καρτϊν. 
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2.3. Σα χαρακτηριςτικϊ των Έξυπνων Καρτών 

2.3.1. Περιγραφό τησ Έξυπνησ Κϊρτασ 

Οι ζξυπνεσ κάρτεσ αποτελοφν μια διαδεδομζνθ τεχνολογία εφαρμογισ τθσ 

αυκεντικοποίθςθσ που βαςίηεται ςε κάτι που ο χριςτθσ κατζχει. Θ αξιοποίθςθ τθσ 

τεχνολογίασ των ζξυπνων καρτϊν παρουςιάηει ολοζνα και μεγαλφτερθ δυναμικι και ζχουν 

πλζον ευρφτατεσ εφαρμογζσ αφοφ χρθςιμοποιοφνται ςιμερα πλζον ςτισ τραπεηικζσ 

ςυναλλαγζσ, ςτισ εφαρμογζσ ΚΡ (eID), ςτισ τθλεπικοινωνίεσ, ςτισ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ 

κοκ. Αυτό, κατά κφριο λόγο, οφείλεται ςτθν πρόοδο των τεχνολογιϊν καταςκευισ 

ολοκλθρωμζνων κυκλωμάτων, ςτθν αποτελεςματικότθτα των δραςτθριοτιτων 

προτυποποίθςθσ και ςτθν αφξθςθ των περιςτατικϊν απάτθσ ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ 

εφαρμογϊν. Οι ζξυπνεσ κάρτεσ αναπτφχκθκαν μζςα από τθν εξζλιξθ των ολοκλθρωμζνων 

κυκλωμάτων και ςε αντίκεςθ με τισ μαγνθτικζσ κάρτεσ (μερικά bytes επαναχρθςιμοποίθςθσ 

μνιμθσ και κάποιουσ ςτατικοφσ μθχανιςμοφσ αςφάλειασ για τθν προςταςία τθσ κάρτασ), 

διακζτουν μικροεπεξεργαςτι μζςω του οποίου επιτυγχάνουν ζνα υψθλό επίπεδο 

αςφαλείασ για τα δεδομζνα που αποκθκεφουν και επεξεργάηονται και υποςτθρίηουν τθν 

αςφαλι ενθμζρωςθ/επικαιροποίθςθ ι επαναλαμβανόμενθ εγγραφι δεδομζνων ςτθν 

κάρτα, οποτεδιποτε μετά τθν ζκδοςι τθσ. 

 

 

Εικόνα 2- Ζξυπνθ κάρτα ωσ Ευρωπαϊκι ΚΠ 

 

Εάν προςπακοφςε κανείσ να δϊςει μία ςφντομθ ερμθνεία για το τι ακριβϊσ είναι μία 

ζξυπνθ κάρτα κα μποροφςε να τθν περιγράψει ωσ ζνα chip περιβεβλθμζνο με πλαςτικό και 

μάλιςτα ςτο μζγεκοσ μιασ κάρτασ. Λειτουργικά, κα λζγαμε ότι είναι ζνασ μικροχπολογιςτισ 

με δυνατότθτεσ ευελιξίασ, εφκολθσ και ταχφτατθσ μεταφοράσ των δεδομζνων, διαςφάλιςθσ 

αυτϊν, κακϊσ και προςταςίασ όλων των προςωπικϊν δεδομζνων. Και τελικά, ζνασ 

προςωπικόσ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ, με δυνατότθτα να χωρά ςτο πορτοφόλι ι τθν 

τςζπθ του κατόχου του. 
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Οι ζξυπνεσ κάρτεσ είναι ουςιαςτικά μικροςκοπικοί υπολογιςτζσ, που ζχουν το μζγεκοσ και 

τθ φόρμα μιασ πιςτωτικισ κάρτασ, πάνω ςτθν οποία είναι ενςωματωμζνο ζνα 

ολοκλθρωμζνο κφκλωμα (chip), ςτθν εμπρόςκια αριςτερι πλευρά. 

 

Εικόνα 3-Ζξυπνθ κάρτα με ενςωματωμζνο ολοκλθρωμζνο κφκλωμα (Chip) 

Το ολοκλθρωμζνο κφκλωμα περιζχει τισ επαφζσ ειςόδου-εξόδου και μπορεί να περιζχει 

μόνο μνιμθ ι και μικροεπεξεργαςτι. Το ολοκλθρωμζνο κφκλωμα μπορεί να παρζχει μια 

αςφαλι δομι πολλαπλϊν επιπζδων και να επιτρζπει ιεραρχθμζνθ πρόςβαςθ, κακιςτϊντασ 

δφςκολθ τθν πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία και τθν παραποίθςθ αυτϊν, να υπολογίηει 

κρυπτογραφικζσ ςυναρτιςεισ (cryptographic functions) και να αντιλαμβάνεται άμεςα 

προςπάκειεσ πρόςβαςθσ, οι οποίεσ δεν είναι ζγκυρεσ όπωσ για παράδειγμα το κλείδωμα 

τθσ κάρτασ SIM ςε περίπτωςθ ειςαγωγισ λανκαςμζνου PIN περιςςότερεσ από τρεισ -

ςυνικωσ- φορζσ. 

Θ ζξυπνθ κάρτα ενςωματϊνει ζνα μικροεπεξεργαςτι, ο οποίοσ βρίςκεται κάτω από μια 

επαφι από χρυςό, προςαρμοςμζνο ςτθ μια πλευρά τθσ. Οι ζξυπνεσ κάρτεσ ι κάρτεσ με 

μικροεπεξεργαςτι διακζτουν CPU (ςυνικωσ 16 bytes) που υποςτθρίηει μικρι ομάδα 

εντολϊν (εξαςφαλίηοντασ μικρό μζγεκοσ), απαραίτθτων για τθν επικοινωνία με τον 

αναγνϊςτθ καρτϊν/υπολογιςτι και τθν κρυπτογράφθςθ των περιεχόμενων δεδομζνων, 

μνιμθ ROM (μζχρι 346 Kbytes)  για τθν αποκικευςθ του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ, μνιμθ 

RAM (μζχρι 8 Kbytes) για γριγορθ εκτζλεςθ εντολϊν και μνιμθ ΕΕ PROM (μζχρι 256 Kbytes) 

για τθν αποκικευςθ δεδομζνων και εφαρμογϊν. Ρρόκειται ουςιαςτικά για 

ολοκλθρωμζνουσ μικροφσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ, οι οποίοι ςτεροφνται μόνο 

ςυςκευϊν ειςόδου/εξόδου. Θ τροφοδοςία τθσ κάρτασ εξαςφαλίηεται από τον αναγνϊςτθ 

ζξυπνθσ κάρτασ (smart card reader), ςτον οποίο ειςάγεται θ κάρτα προκειμζνου να 

επικοινωνιςει με κάποιο κεντρικό υπολογιςτι, όπου υπάρχουν τα ςτοιχεία του χριςτθ 

ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ πρόςβαςθ ςε δεδομζνα. O μικροεπεξεργαςτισ τθσ κάρτασ και ο 

υπολογιςτισ, με τον οποίο ςυνδζεται, επικοινωνοφν πριν ο μικροεπεξεργαςτισ επιτρζψει 

τθν πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα που περιζχονται ςτθ μνιμθ τθσ κάρτασ. Με τον τρόπο αυτό 

ενιςχφεται θ αςφάλεια των δεδομζνων ςε αντίκεςθ κι ζτςι ο χριςτθσ διαςφαλίηεται, αν θ 

κάρτα του βρεκεί ςε διαφορετικά από τα δικά του χζρια. 

Μια ζξυπνθ κάρτα μπορεί: 

 Να ςυμμετζχει ςε μια αυτοματοποιθμζνθ θλεκτρονικι ςυναλλαγι, 
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 Να χρθςιμοποιείται για να προςκζςει αςφάλεια ςτθν ςυναλλαγι, 

 Να καταςτιςει πρακτικά αδφνατθ οποιαδιποτε απόπειρα παραποίθςθσ ι 

αντιγραφισ τθσ 

 Να αποκθκεφςει ςτοιχεία με αςφάλεια, 

 Να φιλοξενιςει/τρζξει μια ςειρά αλγορίκμων και λειτουργιϊν αςφάλειασ και 

Να αντικαταςτακεί άμεςα ςε περίπτωςθ απϊλειασ χωρίσ να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από 

τρίτουσ. 

 

2.3.2. Σα καταςκευαςτικϊ χαρακτηριςτικών τησ «ϋξυπνησ» Κϊρτασ  

Θ κάρτα καταςκευάηεται από πλαςτικό, ςυνικωσ πολυβινυλικό χλωρίδιο, αλλά είτε και 

πολυανκρακικοφ ι ςτυρζνιο ακρυλονιτριλιακοφ βουταδιενίου (acrylonitrile butadiene 

styrene).  

 

Εικόνα 4-τρώςεισ καταςκευισ τθσ ζξυπνθσ κάρτασ 

Τα φυςικά χαρακτθριςτικά τθσ προςδιορίηονται από διεκνι πρότυπα. Ραραδείγματοσ 

χάριν, το μζγεκοσ μιασ κάρτασ κακορίηεται από το διεκνι οργανιςμό για τθν τυποποίθςθ 

(International Organization for Standardization, ISO) με το πρότυπο ISO 7810. Το ISO 7816 

και τα μεταγενζςτερα πρότυπα καλφπτουν παραμζτρουσ καταςκευισ, φυςικά και 

θλεκτρονικά χαρακτθριςτικά, κζςθ των ςθμείων επαφισ, πρωτόκολλα επικοινωνίασ, χϊρο 

αποκικευςθσ ςτοιχείων και άλλα. Το ςχεδιάγραμμα και ο μορφότυποσ των ςτοιχείων, 

εντοφτοισ, μποροφν να ποικίλουν από προμθκευτι ςε προμθκευτι.  

Εκτόσ από τα καταςκευαςτικά και φυςικά πρότυπα, ζνασ αυξανόμενοσ αρικμόσ προτφπων 

αφορά και τισ εφαρμογζσ. Οι προμθκευτζσ πιςτωτικϊν καρτϊν και κινθτισ τθλεφωνίασ, οι 

τράπεηεσ των Θνωμζνων Ρολιτειϊν και τθσ Ευρϊπθσ, οι πιςτωτικζσ και χρεωςτικζσ 

αντιπροςωπείεσ είναι παραδείγματα των οργανϊςεων που προςαρμόηουν εφαρμογζσ και 

διαδικαςίεσ ζξυπνων καρτϊν που ςυνδζονται αποκλειςτικά ςτισ υπθρεςίεσ που 

προςφζρουν και τισ επιχειριςεισ με τισ οποίεσ ςυνεργάηονται/ςυναλλάςςονται. Οι δφο 
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μεγαλφτεροι προμθκευτζσ λειτουργικϊν ςυςτθμάτων για ζξυπνεσ κάρτεσ είναι θ MAOSCO 

(μια βιομθχανικι κοινοπραξία) και θ Microsoft. 

 

2.3.3. υςκευϋσ «ανϊγνωςησ» ϋξυπνων καρτών 

Τερματικζσ ςυςκευζσ που διακζτουν ςυςκευζσ επικοινωνίασ με τθν κάρτα όπωσ 

πλθκτρολόγιο, εκτυπωτι, οκόνθ, modem κλπ. (EFT/POS, κινθτά τθλζφωνα, καρτοτθλζφωνα, 

αυτόματοι πωλθτζσ, αποκωδικοποιθτζσ, ΑΤΜ, κλπ) και αναγνϊςτεσ-εγγραφείσ ζξυπνων 

καρτϊν που δε φζρουν εξοπλιςμό, αλλά ςυνδζονται με τερματικζσ ςυςκευζσ που δε 

διακζτουν αναγνϊςτθ  ζξυπνων καρτϊν, όπωσ οι Θ/Y και τα info kiosks.  

Οι περιςςότερεσ κάρτεσ με chip καταςκευάηονται από πολλαπλζσ επιςτρϊςεισ από 

διαφορετικά υλικά, τα οποία όταν ζρκουν ςε επαφι προςδίδουν ςτθν κάρτα ςυγκεκριμζνα 

χαρακτθριςτικά και χρόνο ηωισ. Θ τυπικι κάρτα ςιμερα καταςκευάηεται από PVC, 

Polyester ι Polycarbonate. Οι επιςτρϊςεισ τθσ κάρτασ τυπϊνονται πρϊτα και ςυμπιζηονται 

ςε πρζςα. Στθ ςυνζχεια ακολουκεί το κόψιμο το οποίο ακολουκείται από τθν ενςωμάτωςθ 

του chip και τθν ειςαγωγι δεδομζνων ςτθν κάρτα. Στο ςφνολο, υπάρχουν μζχρι και 30 

βιματα για τθν καταςκευι μιασ ζξυπνθσ κάρτασ. Τα ςυνολικά μζρθ ςυμπεριλαμβανομζνου 

και του λογιςμικοφ και των πλαςτικϊν μπορεί να φτάςουν και τα 12 διακριτά μζρθ – όλα 

αυτά υπάρχουν ενοποιθμζνα ςε ζνα ενωμζνο πακζτο, το οποίο εμφανίηεται ςτον τελικό 

χριςτθ ωσ μια απλι κάρτα. 

 

2.3.4. Εύδη καρτών 

Οι ζξυπνεσ κάρτεσ διακρίνονται:  

1. Από τον τρόπο που θ κάρτα «διαβάηεται» και «γράφεται».  

2. Από τον τφπο του chip που ενςωματϊνεται μζςα ςτθν κάρτα και τισ δυνατότθτζσ του. 

Υπάρχει μια μεγάλθ γκάμα από δυνατότθτεσ οι οποίεσ μποροφν να επιλεγοφν κατά τον 

ςχεδιαςμό. 
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Εικόνα 5- Κατθγορίεσ ζξυπνων καρτών (Πθγι http://www.cardlogix.com) 

 

2.3.4.1. Επαφικέσ ή μη-επαφικέσ έξυπνεσ κάρτεσ (Contact or Contactless) 

 

Με βάςθ τον τρόπο επικοινωνίασ τουσ με το εξωτερικό περιβάλλον διακρίνουμε τισ κάρτεσ 

ςε: 

 ζξυπνεσ κάρτεσ με επαφζσ (contact cards) 

 Ανεπαφικζσ ι αςφρματεσ ζξυπνεσ κάρτεσ (contactless cards) 

 Υβριδικζσ κάρτεσ ι ςυνδυαςμζνεσ κάρτεσ (Hybrid or Combination Cards) 

Διατάξεισ των παραπάνω ειδϊν καρτϊν μποροφμε να δοφμε ςτο ςχιμα που ακολουκεί.  
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Εικόνα 6-Ζξυπνεσ Κάρτεσ(Αριςτερά contact, δεξιά contactless κάρτα, κάτω combination) 

 

2.3.4.1.1. Επαφικέσ έξυπνεσ κάρτεσ (Contact cards) 

Οι ζξυπνεσ κάρτεσ με επαφζσ (contact cards) ζχουν ζνα χρυςό καλυμμζνο υλικό  διαμζτρου 

εκατοςτόμετρου με 8 επαφζσ. Αυτζσ οι επαφζσ ςυνδζονται με ζνα καλϊδιο και ςτθ 

ςυνζχεια ςε ζνα μικροτςίπ κάτω από το υλικό. Το μικροτςίπ μπορεί να είναι ζνα τςιπ 

μνιμθσ ι ζνα τςιπ μικροεπεξεργαςίασ  που περιζχει τθ μνιμθ και μια CPU. Επικοινωνοφν 

με τισ θλεκτρικζσ επαφζσ και πρζπει να ειςαχκοφν ςε μια ςυςκευι ανάγνωςθσ προκειμζνου 

να διαβαςκοφν ι να ειςαχκοφν δεδομζνα.  

Μία τζτοια κάρτα δε μπορεί να λειτουργιςει αυτόνομα. Δθλαδι, είναι απαραίτθτθ θ 

επικοινωνία τθσ με άλλεσ ςυςκευζσ για τθν ανταλλαγι δεδομζνων ειςόδου και εξόδου αλλά 

και για τθν παροχι ενζργειασ. Οι ςυςκευζσ που «ςυνδζονται» με τισ κάρτεσ λζγονται CAD ( 

Card Acceptance Device ) και μπορεί να είναι είτε card reader μζςω ενόσ υπολογιςτι είτε 

ζνα τερματικό το οποίο λειτουργεί αυτόνομα. Ανάλογα με τθ ςυναλλαγισ ςτθν οποία 

ςκοπεφουμε να χρθςιμοποιιςουμε μια κάρτα μποροφμε να επιλζξουμε ζναν από τουσ 

παρακάτω τφπουσ. 

2.3.4.1.2. Ανεπαφικέσ έξυπνεσ κάρτεσ (Contactless cards) 

Οι ανεπαφικζσ ι αςφρματεσ ζξυπνεσ κάρτεσ (contactless cards) ζχουν ζνα ενςωματωμζνο 

τςιπ μικροεπεξεργαςίασ και χρθςιμοποιοφν τουσ proximity couplers για να πάρουν τισ 

πλθροφορίεσ από το τςιπ τθσ κάρτασ. Στθν περίπτωςθ μιασ ανεπαφικισ κάρτασ θ 

επικοινωνία γίνεται αςφρματα, χωρίσ φυςικι επαφι, με θλεκτρομαγνθτικά πεδία. Οι 

κάρτεσ αυτζσ δεν διακζτουν pins , αλλά ζχουν ενςωματωμζνο ραδιοπομποδζκτθ και κεραία 

γφρω από τθν περιφζρεια τθσ κάρτασ και ενεργοποιείται όταν θ κάρτα ακτινοβολείται ςε 

μια ςυγκεκριμζνθ απόςταςθ από το ςυηευκτιρα και επομζνωσ επιτρζπουν απομακρυςμζνθ 
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επικοινωνία. Θ αμφίδρομθ μετάδοςθ κωδικοποιείται και μπορεί να κρυπτογραφθκεί με τθ 

χρθςιμοποίθςθ ενόσ ςυνδυαςμοφ ενόσ αλγορίκμου που ενςωματϊνει ο καταςκευαςτισ 

του τςιπ από τθν καταςκευι του, τθν τυχαία παραγωγι αρικμϊν ςυνόδου και το 

πιςτοποιθτικό του κατόχου τθσ κάρτασ, το μυςτικό κλειδί, ι προςωπικό αρικμό 

αναγνϊριςθσ (personal identification number, PIN).  

Ο ςχεδιαςμόσ τθσ ςφνδεςθσ μπορεί να προάγει χωριςτζσ και ιδιαίτερεσ ςυνδζςεισ με 

πολλαπλάςιεσ κάρτεσ εάν είναι μζςα ςτθν ακτίνα/εφροσ του αναγνϊςτθ. Θ ενζργεια μπορεί 

να παρζχεται με μια μικρι μπαταρία είτε μζςω τθσ κεραίασ. Επειδι οι ανεπαφικζσ κάρτεσ 

δεν απαιτοφν φυςικι επαφι με ζναν αναγνϊςτθ, το εφροσ τθσ επικοινωνίασ μπορεί να 

εκτείνεται αρκετά, αλλά γενικά περιορίηεται από τα πρότυπα. Ενδεικτικά,  θ μζγιςτθ 

απόςταςθ που απαιτεί θ κεραία για τθν επικοινωνία είναι περίπου δζκα μζτρα, ενϊ πριν 

από πζντε χρόνια ιταν περίπου εξιντα εκατοςτά. Ρρόκειται για κάρτεσ πολφ πιο 

δαπανθρζσ από τισ κάρτεσ με επαφι και είναι καταλλθλότερεσ για τισ εφαρμογζσ 

πρόςβαςθσ και προςπζλαςθσ. Οι χριςεισ τουσ αναφζρονται αναλυτικά ςε ξεχωριςτι 

ενότθτα ςτθ ςυνζχεια του παρόντοσ κεφαλαίου. 

 

2.3.4.1.3. Υβριδικέσ έξυπνεσ κάρτεσ (Combination cards) 

Τζλοσ, οι Υβριδικζσ κάρτεσ ι ςυνδυαςμζνεσ κάρτεσ (Hybrid or Combination Cards) είναι 

ςυνδυαςμόσ των δφο παραπάνω κατθγοριϊν αφοφ ενςωματϊνουν και τουσ δφο παραπάνω 

τρόπουσ μετάδοςθσ κι επομζνωσ μποροφν κατά περίπτωςθ να επικοινωνιςουν με τισ 

ςυςκευζσ ανάγνωςθσ είτε με ενςφρματο τρόπο (φυςικι επαφι), είτε αςφρματα, με 

ραδιοςυχνότθτα.  

 

2.3.5. Κϊρτεσ Μνόμησ, Μικροεπεξεργαςτών και Κϊρτεσ Πολλαπλών 

Εφαρμογών 

Με το κριτιριο ικανότθτασ επεξεργαςίασ, διακρίνονται τρεισ κατθγορίεσ ζξυπνων καρτϊν: 

 Κάρτεσ Μνιμθσ: Οι κάρτεσ μνιμθσ δεν μποροφν να διαχειριςτοφν αρχεία και δεν 

ζχουν καμία ιςχφ επεξεργαςίασ για τθ διαχείριςθ των δεδομζνων. Πλεσ οι κάρτεσ 

μνιμθσ επικοινωνοφν με τουσ αναγνϊςτεσ μζςα από ςφγχρονα πρωτόκολλα. Σε 

όλεσ τισ κάρτεσ μνιμθσ διαβάηονται και γράφονται ςε μια ςτακερι διεφκυνςθ 

μνιμθσ ςτθν κάρτα. Υπάρχουν τρεισ πρωτογενείσ τφποι καρτϊν μνιμθσ: Straight, 

Protected, & Stored Value: 

o Straight Κάρτεσ Μνιμθσ: Κεωροφνται καταχρθςτικά ζξυπνεσ κάρτεσ κακϊσ 

περιζχουν μόνο τα τμιματα αποκικευςθσ μθ επανεγγράψιμθσ μνιμθσ και 

μποροφν να αντιμετωπιςκοφν ωσ μικρζσ διςκζτεσ με προαιρετικι αςφάλεια 

και δεν ζχουν δυνατότθτα επεξεργαςίασ δεδομζνων. Αυτζσ οι κάρτεσ απλά 

αποκθκεφουν δεδομζνα και δεν ζχουν κάποια επεξεργαςτικι δυνατότθτα. 

Αυτό ςιγά ςιγά αλλάηει κακϊσ μεγάλεσ ποςότθτεσ αυτοφ του είδουσ 

καρτϊν χρθςιμοποιοφνται και ςτθν GSM αγορά, όπου και τζτοιου είδουσ 
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χαρακτθριςτικά είναι ευπρόςδεκτα. Αυτοφ του είδουσ οι κάρτεσ δεν 

μποροφν να ταυτοποιθκοφν από τον αναγνϊςτθ όποτε και το ςφςτθμα host 

κα πρζπει να ενθμερωκεί για τον τφπο των καρτϊν με μθ 

αυτοματοποιθμζνο τρόπο. Οι κάρτεσ αυτζσ αντιγράφονται εφκολα και δεν 

μποροφν να εντοπιςτοφν από on-card identifiers. 

o Protected / Segmented Κάρτεσ Μνιμθσ: Αυτζσ οι κάρτεσ ζχουν 

ενςωματωμζνθ λογικι για ζλεγχο πρόςβαςθσ τθσ μνιμθσ τουσ. Ρολλζσ 

φορζσ αναφζρονται και ωσ intelligent Memory cards, και μποροφν να 

ρυκμιςτοφν ϊςτε να προςτατεφςουν μζροσ μόνο ι το ςφνολο τθσ μνιμθσ 

τουσ. Μερικζσ από αυτζσ μποροφν να εμποδίςουν τθν εγγραφι ι το 

διάβαςμα με τθ χριςθ ενόσ κλειδιοφ ι ενόσ password. Οι κάρτεσ αυτζσ δεν 

αντιγράφονται εφκολα και μποροφν να εντοπιςτοφν από on-card identifiers. 

o Stored Value Κάρτεσ Μνιμθσ: Αυτζσ οι κάρτεσ ζχουν ςχεδιαςτεί με 

αποκλειςτικό ςτόχο τθν αποκικευςθ πλθροφορίασ ι token. Οι 

περιςςότερεσ κάρτεσ αυτοφ του είδουσ ενςωματϊνουν μζτρα αςφάλειασ 

κατά τθν καταςκευι τουσ. Τζτοια μζτρα μπορεί να είναι password keys και 

logic τα οποία είναι hard-coded ςτο chip από τον καταςκευαςτι. Υπάρχει 

ελάχιςτθ μνιμθ διακζςιμθ για άλλθ χριςθ. Για απλζσ εφαρμογζσ όπωσ 

τθλεφωνικζσ κάρτεσ, το chip ζχει 60 ι 12 memory cells, για κάκε μονάδα 

τθλεφϊνου. Θ κάρτα μνιμθσ αδειάηει κάκε φορά που μια τθλεφωνικι 

μονάδα χρθςιμοποιείται. 

 

Εικόνα 7-Ιςοηφγιο πλεονεκτθμάτων – μειονεκτθμάτων ειδών μνιμθσ ζξυπνων καρτών (Πθγι 
http://www.cardlogix.com) 
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 Ζξυπνεσ κάρτεσ ι κάρτεσ μικροεπεξεργαςτών (smart cards, IC cards, 

microprocessor cards): Οι ζξυπνεσ κάρτεσ ι κάρτεσ μικροεπεξεργαςτϊν περιζχουν 

τα επανεγγράψιμα τμιματα μνιμθσ, δθλαδι μπορεί να προςτεκεί, διαγραφεί και 

επεξεργαςτεί θ πλθροφορία που περιλαμβάνεται. Ο επεξεργαςτισ τουσ πζρα από 

τθν αποκικευςθ και τθν αςφάλιςθ πλθροφοριϊν μπορεί να λαμβάνει αποφάςεισ 

που ορίηονται ςτισ προδιαγραφζσ του ζργου για το οποίο κα χρθςιμοποιθκοφν.  

 Ζξυπνεσ κάρτεσ πολλαπλών εφαρμογών (multi-application smart cards): Οι 

ζξυπνεσ κάρτεσ νζασ γενιάσ ζχουν ανοιχτά λειτουργικά ςυςτιματα (Java, MULTOS) 

και μποροφν να εκτελοφν περιςςότερεσ από μία εφαρμογζσ, αλλά παρζχουν και τθ 

δυνατότθτα ςτο χριςθ να επεξεργάηεται τισ εγκατεςτθμζνεσ εφαρμογζσ, να 

διαγράφει ι/και να προςκζτει άλλεσ. 

 

2.3.6. Σεχνολογύα Java Card 

Αρχικά, το λογιςμικό των ζξυπνων καρτϊν ιταν γραμμζνο ειδικά για το ςυγκεκριμζνο 

μικροεπεξεργαςτι τθσ κάκε κάρτασ. Αυτό ςθμαίνει ότι είναι πολφ δφςκολθ θ ςυνεργαςία 

εφαρμογϊν που προορίηονται για διαφορετικζσ κάρτεσ. Μια λφςθ ςτο πρόβλθμα αυτό, 

αποτελεί θ τεχνολογία που μασ προςφζρει θ sun για τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν με το 

υποςφνολο τθσ γλϊςςασ java, τθν java card. Αυτι χρθςιμοποιείται και για τον 

προγραμματιςμό smart buttons αλλά και USB tokens. Τα προγράμματα τα οποία είναι 

ικανά να φορτωκοφν ςε μια java card είναι όλα java card applets. Τα applets αυτά 

επικοινωνοφν με το Java Card Runtime Environment (JCRE). Υποςτθρίηεται επίςθσ θ 

δυνατότθτα ανάπτυξθσ ενόσ ενδιάμεςου επιπζδου το οποίο κα παρεμβάλλεται ςτθν 

επικοινωνία των appletsε το JCRE και λζγεται Vendor- or Industry-Specific Extensions.  

To JCRE αποτελείται από: 

 Java Card Framework and APIs: Ρεριλαμβάνει τισ κλάςεισ και τα πακζτα που είναι 

απαραίτθτα για τον προγραμματιςμό μιασ java card. Είναι το πιο «υψθλό» 

επιπζδου και ζρχεται ςε επικοινωνία με τα applets πριν από όλα. Τζλοσ, ςτζλνει τισ 

εντολζσ ςτο Java Card Virtual Machine. 

 Java Card Virtual Machine: Ορίηει ζνα υποςφνολο τθσ γλϊςςασ Java, τθ Java Card, 

και τθσ Java Virtual Machine, τθ Java Card Virtual Machine. Χωρίηεται ςε δφο μζρθ 

εκ των οποίων το ζνα βρίςκεται εκτόσ κάρτασ, java card converter, και το άλλο 

εντόσ. Το δεφτερο περιλαμβάνει τον Java Card Inerpreter ο οποίοσ εκτελεί εντολζσ 

Java Card Bytecode, ελζγχει τθ δζςμευςθ μνιμθσ και τθ δθμιουργία αντικειμζνων, 

παίηει κφριο ρόλο για τθν αςφάλεια κατά το χρόνο εκτζλεςθσ. 
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Εικόνα 8-Αρχιτεκτονικι JavaCard 

Ο Java Card Converter βρίςκεται εκτόσ κάρτασ και θ κφρια λειτουργία του είναι θ μετατροπι 

των αρχείων που κζλουμε να φορτϊςουμε ςτθν κάρτα, παράδειγμα μια εφαρμογι, ςε 

μορφι τζτοια ϊςτε να επιτρζπεται θ φόρτωςθ και θ εκτζλεςθ τθσ. Με άλλα λόγια 

μετατρζπει τα αρχεία .class, τα οποία παράγονται από τον πθγαίο κϊδικα (source code) 

μζςω ενόσ Java compiler, ςε ζνα αρχείο CAP. Κατά τθ διαδικαςία τθσ μετατροπισ, ο Java 

Card Converter εκτελεί κάποιεσ ενζργειεσ τισ οποίεσ Java Virtual Machine εκτελεί κατά τθ 

φόρτωςθ κλάςεων (class loading): 

 Ριςτοποιεί ότι οι java κλάςεισ είναι ςωςτά ςχθματιςμζνεσ. 

 Ελζγχει για τυχϊν παραβιάςεισ τθσ Java Card. 

 Αρχικοποιεί τισ static μεταβλθτζσ. 

 Αναλφει ςυμβολικζσ αναφορζσ ςε κλάςεισ, μεκόδουσ και πεδία ςε μια ςυμπαγι 

μορφι τθν οποία θ κάρτα μπορεί να διαχειριςτεί πιο αποτελεςματικά. 

 Βελτιςτοποιεί τον bytecode μζςω τθσ εκμετάλλευςθσ πλθροφοριϊν που 

λαμβάνονται κατά τθ φόρτωςθ των κλάςεων και κατά τθ διάρκεια τθσ ςφνδεςθσ 

(linking time). 

 Εκχωρεί μνιμθ και δθμιουργεί δομζσ δεδομζνων τθσ Virtual Machine για τθν 

αναπαράςταςθ κλάςεων. 

 Card OS: Το λειτουργικό ςφςτθμα τθσ κάρτασ το οποίο υλοποιεί τισ βαςικζσ τθσ 

λειτουργίεσ όπωσ ζχει αναλυκεί πιο πάνω. 
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2.4. Φρόςη Βιομετρικών τοιχεύων 

2.4.1. Βιομετρικϊ ςτοιχεύα ενςωματωμϋνα ςτην Κϊρτα του Έλληνα Πολύτη 

Μια από τισ καινοτομίεσ τθσ θλεκτρονικισ ταυτότθτασ του πολίτθ ζγκειται ςτθν δυνατότθτα 

χριςθσ βιομετρικϊν του δεδομζνων ωσ μοναδικϊν αναγνωριςτικϊν χαρακτθριςτικϊν. Θ 

ενίςχυςθ τθσ προςπάκειασ για αςφαλι ταυτοποίθςθ ςυνίςταται ςτθν εφαρμογι μεκόδων 

βιομετρίασ - όπωσ αναγνϊριςθ τθσ ίριδασ του οφκαλμοφ ι δακτυλικοφ αποτυπϊματοσ - 

κατά τισ οποίεσ χρθςιμοποιοφνται ςτοιχεία που ςυνδζονται άμεςα με τθν φυςικι υπόςταςθ 

του χριςτθ, παρζχοντασ ζτςι εχζγγυα μοναδικότθτασ και αξιοπιςτίασ. Θ ποιοτικι 

διαφοροποίθςθ που ςυνεπάγεται θ χριςθ βιομετρικϊν μεκόδων ςυνίςταται ςτο ότι θ 

ταυτοποίθςθ ι αυκεντικοποίθςθ του ατόμου δεν βαςίηεται ςε κάτι που ζχει ι ςε κάτι που 

γνωρίηει, αλλά ςε κάτι που είναι.  

Ιδθ, αρκετζσ χϊρεσ υιοκζτθςαν ι πρόκειται να υιοκετιςουν βιομετρικά ςτοιχεία ςτθν 

θλεκτρονικι τουσ ταυτότθτα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ςτα πλαίςια τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 

τρομοκρατίασ ςε παγκόςμιο επίπεδο με παράλλθλο ςεβαςμό των ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό ΕΚ 2252/2004 [26] κεςπίςτθκε θ χριςθ 

βιομετρικϊν μεκόδων ςτο ευρωπαϊκό διαβατιριο, για τισ εκνικζσ ταυτότθτεσ. Στθ 

ςτρατθγικι αυτι εκτιμάται ότι οι βελτιϊςεισ ςτισ χρθςιμοποιοφμενεσ τεχνολογίεσ 

καταχϊρθςθσ και ανταλλαγισ δεδομζνων, κακϊσ και θ ςυμπερίλθψθ βιομετρικϊν 

πλθροφοριϊν ςε ταξιδιωτικά ζγγραφα και ζγγραφα ταυτότθτασ, μπορεί να ςυμβάλει ςτθν 

αποτελεςματικότθτα των ςυνοριακϊν ελζγχων και ςτθν επίτευξθ μεγαλφτερθσ αςφάλειασ 

για τουσ πολίτεσ. 

 

Εικόνα 9-Βιομετρικό ςτοιχείο ίριδασ 

Ο ICAO [65], λαμβάνοντασ υπόψθ του τθ νομοκεςία ςχετικά με τα προςωπικά δεδομζνα 

διεκνϊσ, ςτισ ςχετικζσ του ςυςτάςεισ (ζγγραφο ICAO 9303 P3V2 [87]) για τα MRTDs, 

επιλζγει ωσ υποχρεωτικό διαλειτουργικό βιομετρικό τα χαρακτθριςτικά του προςϊπου με 

τθ μορφι τθσ φωτογραφίασ, και κακορίηει άλλα βιομετρικά, όπωσ τα δακτυλικά 

αποτυπϊματα ι τθν ίριδα του ματιοφ, ωσ προαιρετικά, κακϊσ τα δακτυλικά αποτυπϊματα 

ι θ αναγνϊριςθ τθσ ίριδασ κεωροφνται ωσ μια μεγαλφτερθ «ειςβολι» ζναντι τθσ 

ιδιωτικότθτασ και απαιτοφν μια περιςςότερο χρονοβόρα ςυλλογι τόςο κατά τθν 

αρχικοποίθςθ/εξατομίκευςθ τθσ κάρτασ όςο και μετζπειτα ςτα διάφορα ςθμεία ελζγχου. 
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Εικόνα 10-Ζξυπνθ κάρτα με βιομετρικά χαρακτθριςτικά ίριδασ και δακτυλικοφ αποτυπώματοσ 

 

Θ χριςθ βιομετρικϊν ςτοιχείων γίνεται μζςω αυτοματοποιθμζνων μεκόδων ταυτοποίθςθσ 

ι αυκεντικοποίθςθσ, οι οποίεσ βαςίηονται ςε μοναδικά χαρακτθριςτικά τθσ φυςιολογίασ ι 

τθσ ςυμπεριφοράσ του φυςικοφ προςϊπου. Οι δφο βαςικζσ κατθγορίεσ τεχνικϊν βιομετρίασ 

είναι : α) τεχνικζσ που βαςίηονται ςτθν φυςιολογία και καταμετροφν τα βιολογικά και, άρα, 

ςτακερά, χαρακτθριςτικά του ατόμου όπωσ αναγνϊριςθ δακτυλικϊν αποτυπωμάτων, 

ίριδασ οφκαλμοφ, προςϊπου ι ςχιματοσ χεριϊν, αναγνϊριςθ φωνισ, ανάλυςθ τφπου DNA 

και β) τεχνικζσ βαςιηόμενεσ ςτθν ςυμπεριφορά του ατόμου με τισ οποίεσ καταμετρϊνται 

δυναμικά, και άρα μεταβλθτά, ςτοιχεία όπωσ ανάλυςθ τρόπου βαδίςματοσ, εξακρίβωςθ 

χειρόγραφθσ υπογραφισ κ.λπ.  Για τθν ΚΡ επιλζγονται ςτακερά βιομετρικά, κυρίωσ 

δακτυλικά αποτυπϊματα, αναγνϊριςθ προςϊπου και ίριδασ οφκαλμοφ. 

Υπό τθν προχπόκεςθ ότι πλθροφνται οι απαιτιςεισ για αςφαλι και αξιόπιςτθ ταυτοποίθςθ 

και αυκεντικοποίθςθ του κατόχου μζςω τθσ χριςθσ των κατάλλθλων χαρακτθριςτικϊν, θ 

θλεκτρονικι ταυτότθτα του πολίτθ διακζτει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ιδιότθτεσ ενόσ «καλοφ 

αναγνωριςτικοφ», αφοφ πλθροί τα εξισ κριτιρια :  

1. κακολικότθτα εφαρμογισ και εφρουσ, δεδομζνου ότι αποτελεί αναγνωριςτικό με 

εφαρμογι ςε όλουσ τουσ πολίτεσ - ι νόμιμουσ κατοίκουσ  - του κράτουσ ζκδοςθσ 

2. μοναδικότθτα ανά άτομο, αφοφ βαςίηει τθν ταυτοποίθςθ /αυκεντικοποίθςθ ςε 

ςτοιχεία που προςδιορίηουν κατά τρόπο μοναδικό τον νόμιμο κάτοχό τθσ 
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3. μονιμότθτα-διάρκεια, το βιομετρικό ςτοιχείο μζνει αμετάβλθτο για μεγάλθ χρονικι 

περίοδο, ι για πάντα 

4. αποκλειςτικότθτα - μοναδικότθτα χριςθσ, αφοφ αποτελεί επαρκι και ακριβι τρόπο 

ταυτοποίθςθσ του ατόμου, χωρίσ να χρειάηεται θ χριςθ και άλλου αναγνωριςτικοφ 

μζςου 

5. αξιοπιςτία, ακριβϊσ γιατί τα δεδομζνα που καταγράφει ι/και ενςωματϊνει 

ςυνδζονται με το άτομο κατά τρόπο αναπόςπαςτο και αναλλοίωτο από τθν πάροδο 

του χρόνου (με αυτό το κριτιριο αναφερόμαςτε κυρίωσ ςτθν χριςθ βιομετρικϊν 

δεδομζνων) 

Εκτόσ από τα υποχρεωτικά ποιοτικά χαρακτθριςτικά, κρίςιμο είναι τα βιομετρικά 

χαρακτθριςτικά που επιλζγονται να πλθροφν και μια ςειρά από πρόςκετεσ απαιτιςεισ 

ποιότθτασ (υψθλι και ακριβι απόδοςθ κατά τθν βιομετρικι μζτρθςθ, μθ δυνατότθτα 

καταςτρατιγθςθσ αξιόπιςτθσ χριςθσ του και αποδοχι από το υποκείμενο). Επιπλζον, 

ςχετικά με τθ διαδικαςία εκτίμθςθσ του βιομετρικοφ χαρακτθριςτικοφ είναι ςθμαντικό να 

λαμβάνονται υπόψθ παράγοντεσ που αφοροφν ςτο μζγεκοσ του πλθκυςμοφ προσ εγγραφι, 

ςτθ χριςθ του (ταυτοποίθςθ ι αυκεντικοποίθςθ), ςτο περιβάλλον εφαρμογισ του κ.α.. 

Θ ενςωμάτωςθ των βιομετρικϊν χαρακτθριςτικϊν γίνεται με τθ διαδικαςία εγγραφισ και 

επαλικευςθσ. Ειδικότερα, για τθν εγγραφι χρθςιμοποιείται κατάλλθλοσ αιςκθτιρασ με τον 

οποίο εξάγονται ειδικά χαρακτθριςτικά για κάκε χριςτθ, ϊςτε να δθμιουργθκεί μια 

διαρκρωμζνθ ςμίκρυνςθ τθσ βιομετρικισ του εικόνασ (template) . Θ βιομετρικι μζτρθςθ, 

και όχι το ίδιο το βιομετρικό δεδομζνο, είναι το ςτοιχείο που τελικϊσ αποκθκεφεται ςε 

ψθφιακι μορφι, αφοφ θ απευκείασ καταγραφι του ανεπεξζργαςτου βιομετρικοφ 

αποφεφγεται για λόγουσ προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων του κατόχου. Κατά τθν 

επαλικευςθ, ο κάτοχοσ δίνει νζο βιομετρικό δείγμα που επίςθσ μετατρζπεται ςε εικόνα, 

ϊςτε να ςυγκρικεί με το αποκθκευμζνο και να πιςτοποιθκεί, μζςω ειδικισ διαδικαςίασ, ότι 

και τα δφο ανικουν ςτο ίδιο άτομο. Θ επαλικευςθ διαφζρει, ανάλογα με τον ςκοπό χριςθσ 

τθσ βιομετρικισ μεκόδου (ταυτοποίθςθ ι αυκεντικοποίθςθ). Στθν ταυτοποίθςθ, το νζο 

δείγμα ςυγκρίνεται με το ςφνολο των ςχεδιότυπων που ζχουν αποκθκευκεί ςε ςχετικι 

κεντρικι βάςθ δεδομζνων, ϊςτε να πιςτοποιθκεί ο κάτοχοσ (one-to-many identification). 

Αντίκετα, ςτθν περίπτωςθ τθσ αυκεντικοποίθςθσ, το δείγμα ςυγκρίνεται μόνο με το 

ςχεδιότυπο που βρίςκεται αποκθκευμζνο (όχι απαραίτθτα ςε κεντρικι βάςθ) και ςχετίηεται 

με τον κάτοχο τθσ θλεκτρονικισ ταυτότθτασ ( one-to-one authentication). 

Θ βιομετρικι ταυτοποίθςθ αν και αποτελεί μθχανιςμό που κα μποροφςε να καταπολεμιςει 

περιςςότερο αποτελεςματικά προβλιματα αυκεντικοποίθςθσ και περιπτϊςεισ 

πλαςτοπροςωπίασ και πλαςτογραφίασ (όπωσ για παράδειγμα τθν πλαςτογραφία «ςχετικισ 

ομοιότθτασ», θ οποία αφορά ςε ςυλλογι γνιςιων εγγράφων πιςτοποίθςθσ π.χ. eIDs, 

διαβατιρια, ϊςτε να βρεκεί κάποιο που ςχεδόν να ταιριάηει με το αυκεντικό) αλλά εγείρει 

ςθμαντικζσ ανθςυχίεσ για τθν παραβίαςθ τθσ ιδιωτικότθτασ των πολιτϊν. Εντοφτοισ, θ 

χριςθ των βιομετρικϊν χαρακτθριςτικϊν προωκείται πολιτικά ,διεκνϊσ, ςτα πλαίςιο τθσ 

καταπολζμθςθσ τθσ τρομοκρατίασ.  
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Ρου βρίςκεται όμωσ το όριο ςτθ χριςθ τζτοιων τεχνολογιϊν; Και ποιεσ είναι οι ςυνζπειεσ 

που μποροφν να προκφψουν από τθν πικανι διαρροι των βιομετρικϊν των πολιτϊν και θ 

ςυςχζτιςι τουσ με το υποκείμενο, ι θ μθ εξουςιοδοτθμζνθ αναπαραγωγι τουσ και θ μθ 

εξουςιοδοτθμζνθ χριςθ τουσ; Και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ πόςο μεγαλφτεροι μπορεί να 

είναι οι κίνδυνοι για τον πολίτθ (π.χ. πωσ μπορεί κάποιοσ να αποδείξει τθν ακωότθτά του 

για ζνα ζγκλθμα που δεν διζπραξε, αν βρεκοφν δικά του βιομετρικά ίχνθ); Θ χριςθ 

μονόδρομων ςυναρτιςεων μπορεί να δϊςει λφςεισ. Ωςτόςο, αφενόσ προχποκζτει τθ 

χριςθ templates (που χρθςιμοποιοφνται ωσ μονόδρομεσ ςυναρτιςεισ) για τθν επαλικευςθ 

του αποκθκευμζνου ςτο τςιπ template με το βιομετρικό χαρακτθριςτικό που κα παραχκεί 

κατά τθ διαδικαςία ελζγχου (κάτι το οποίο προσ το παρόν δεν προβλζπεται από το κεςμικό 

πλαίςιο και δεν εφαρμόηεται) και αφετζρου δεν επιλφει το ηιτθμα τθσ καταςτρατιγθςθσ 

τθσ ιδιωτικότθτασ του πολίτθ από τισ κρατικζσ υπθρεςίεσ και τθσ ςυλλογισ βιομετρικϊν του 

δεδομζνων ςε κεντρικζσ βάςεισ δεδομζνων. 

Συνοψίηοντασ, τα ςυμπεράςματα που προκφπτουν από τθν ανάλυςθ τθσ χριςθσ των 

βιομετρικϊν ςτοιχείων ωσ μοναδικϊν αναγνωριςτικϊν για τθν θλεκτρονικι ταυτότθτα 

είναι ςαφείσ οι αυξθμζνεσ εγγυιςεισ αξιοπιςτίασ που προκφπτουν, κακϊσ είναι ιδιαίτερα 

δφςκολο να αποκρφψει κάποιοσ τθν ταυτότθτά του ι να χρθςιμοποιιςει ςτοιχεία ενόσ 

τρίτου ( identity theft). Εντοφτοισ, θ εκτεταμζνθ χριςθ τζτοιων μεκόδων γεννά ζντονουσ 

προβλθματιςμοφσ για τουσ κινδφνουσ από ακζμιτθ, καταχρθςτικι ι αυκαίρετθ χριςθ 

αυτοφ του τόςο ιςχυροφ εργαλείου. 

 

2.5. Η τεχνολογύα Radio Frequency Identification ςτην κϊρτα του 

Πολύτη  
 

Μια RFID ΚΡ είναι υβριδικι (hybrid card), ανικει δθλαδι ςτθ κατθγορία ζξυπνων καρτϊν 

(smart cards) ποφ ζχουν ενςωματωμζνα  δφο microchips.  Ζνα ανεπαφικό τςιπ μνιμθσ  

(contactless memory chip) και ζνα επαφικό με επεξεργαςτι (contact processor chip). 

 

Εικόνα 11- Θ RFID ζξυπνθ κάρτα ωσ ΚΠ (πάνω δεξιά το αςφρματο microchip, αριςτερά το microchip επαφισ) 

 

http://norfid.files.wordpress.com/2010/11/id-back1.jpg
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Θ τεχνολογία Radio Frequency Identification (RFID) είναι  μία μζκοδοσ αυτόματου 

εντοπιςμοφ και αναγνϊριςθσ αντικειμζνων, που βαςίηεται ςτθν αποκικευςθ και ςτθν 

αςφρματθ ανάκτθςθ, από μακριά, δεδομζνων, τα οποία  αποκθκεφονται ςε ειδικζσ 

μικροςκοπικζσ ςυςκευζσ που ονομάηονται ετικζτεσ RFID (RFID tags),  ι αναμεταδότεσ 

(transponders). 

 

Εικόνα 12-Σο ςφμβολο των βιομετρικών εγγράφων εμφανιηόμενο υποχρεωτικά ςτο εξωτερικό περίβλθμα 

 

Ζνα ςφςτθμα RFID αποτελείται από τα εξισ μζρθ: Τθν ετικζτα (tag), θ οποία αποτελείται 

από το τςιπ και τθν κεραία, τον αναγνϊςτθ (RFID reader) με κεραία, τουσ servers και άλλεσ 

διατάξεισ, κακϊσ και το λογιςμικό τθσ εφαρμογισ. Σκοπόσ του ςυςτιματοσ είναι να 

διευκολφνει τθν μετάδοςθ δεδομζνων, αςφρματα από τθν ετικζτα RFID, ςε ζναν αναγνϊςτθ  

RFID και ςτθν ςυνζχεια να επιτρζψει τθν επεξεργαςία αυτϊν για τισ ανάγκεσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ εφαρμογισ. H ετικζτα RFID είναι μία ςυςκευι που μπορεί να ςυνδεκεί με θ 

να ενςωματωκεί ςε ζνα προϊόν, ζνα ηϊο, θ ζνα άτομο με ςκοπό τον εντοπιςμό του, με τθν 

χριςθ ραδιοκυμάτων. Οι ετικζτεσ RFID αποτελοφνται από τουλάχιςτον δφο μζρθ. Το ζνα 

είναι ζνα ολοκλθρωμζνο κφκλωμα για τθν αποκικευςθ και τθν επεξεργαςία των 

πλθροφοριϊν, τθν διαμόρφωςθ και τθν αποδιαμόρφωςθ ενόσ ςιματοσ ραδιοςυχνότθτασ 

(RF) και ίςωσ άλλεσ εξειδικευμζνεσ λειτουργίεσ. Το δεφτερο μζροσ  είναι μία κεραία που 

αποτελείται από επίπεδεσ ςπείρεσ καταςκευαςμζνεσ από χαλκό θ αλουμίνιο και 

χρθςιμοποιείται για τθν λιψθ και τθν εκπομπι του ςιματοσ. 

 

Εικόνα 13-Ολοκλθρωμζνο κφκλωμα 

Θ ετικζτα RFID διαβάηεται ακόμθ και από πολλά μζτρα μακριά, αυτόματα με ειδικι 

ςυςκευι, θ οποία  ονομάηεται αναγνϊςτθσ (RFID reader), και δεν είναι απαραίτθτο να είναι 

ςτθν γραμμι κζασ του αναγνϊςτθ (reader). 
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2.5.1. Ετικϋτεσ RFID 

Υπάρχουν τρεισ γενικζσ κατθγορίεσ ετικετϊν RFID: πακθτικζσ (passive), θμιπακθτικζσ (semi-

passive) και ενεργζσ (active). Οι πακθτικζσ ετικζτεσ RFID δεν ζχουν εςωτερικι πθγι 

ενζργειασ, δθλ. μπαταρία. Αυτό ςθμαίνει ότι θ κεραία τουσ είναι κατά τζτοιο τρόπο 

ςχεδιαςμζνθ, ϊςτε να παίρνει ενζργεια από το ςιμα που λαμβάνει και απαντά ςτζλνοντασ 

ςιμα το οποίο λαμβάνεται από τον αναγνϊςτθ (RFID reader). 

Οι θμιπακθτικζσ ετικζτεσ είναι όμοιεσ με τισ ενεργζσ. δθλαδι ζχουν δικι τουσ πθγι 

ενζργειασ, αλλά θ μπαταρία τουσ χρθςιμοποιείται μόνο για να τροφοδοτεί με ενζργεια το 

μικροτςίπ και όχι για να εκπζμπει ςιματα. Τα ραδιοκφματα αντανακλϊνται πίςω και 

λαμβάνονται από τον  αναγνϊςτθ, όπωσ ςυμβαίνει με τισ πακθτικζσ ετικζτεσ. Σε αντίκεςθ 

με τισ πακθτικζσ ετικζτεσ, οι ενεργζσ ζχουν δικι τουσ πθγι ενζργειασ, θ οποία 

χρθςιμοποιείται για να τροφοδοτεί το ολοκλθρωμζνο κφκλωμα και να εκπζμπει το ςιμα 

ςτον αναγνϊςτθ (reader). 

Ρολλζσ ενεργζσ ετικζτεσ ζχουν δραςτικι εμβζλεια περίπου 100 μζτρων και θ διάρκεια ηωισ 

τθσ μπαταρίασ τουσ είναι περίπου 10 χρόνια. 

 

2.5.2. Εφαρμογϋσ τησ τεχνολογύασ RFID 

Θ τεχνολογία RFID ζχει πολλζσ χριςιμεσ εφαρμογζσ, ςθμαντικότερεσ από τισ οποίεσ είναι: 

 Πλθρωμι διοδίων: Μία από τισ πιο διαδεδομζνεσ χριςεισ τθσ τεχνολογίασ RFID 

είναι θ πλθρωμι διοδίων ςτισ εκνικζσ οδοφσ. Στθν Ελλάδα εφαρμόηεται το ςφςτθμα 

«e-Pass» για τθν πλθρωμι διοδίων ςτθν Αττικι Οδό και το ςφςτθμα «ΤΕΟ-Pass» για 

τθν πλθρωμι διοδίων ςε όλεσ τισ εκνικζσ οδοφσ τθσ χϊρασ. 

 Διαβατιρια: Microchip RFID ενςωματϊνονται ςτα νζου τφπου διαβατιρια, τα 

λεγόμενα βιομετρικά διαβατιρια θ e-passports, τα οποία περιλαμβάνουν 

προςωπικά δεδομζνα του κατόχου τουσ, όπωσ ονοματεπϊνυμο, εκνικότθτα, φφλο, 

θμερομθνία γζννθςθσ, φψοσ, χρϊμα μαλλιϊν, κεφαλισ και ματιϊν, τον αρικμό του 

διαβατθρίου, θμερομθνία ζκδοςθσ, θμερομθνία λιξθσ, κακϊσ επίςθσ και μία 

ψθφιακι φωτογραφία. Τα διαβατιρια αυτά ζχουν αρχίςει να εκδίδονται από 

πολλζσ χϊρεσ. Ο ICAO (International Civil Aviation Organization) [65] είναι ο διεκνισ 

οργανιςμόσ ο οποίοσ ζχει ςυντάξει τισ  διεκνείσ προδιαγραφζσ για τα βιομετρικά 

διαβατιρια. 

 Πιςτωτικζσ κάρτεσ: Αρκετζσ πιςτωτικζσ κάρτεσ περιζχουν ιδθ RFID. 

 Βιβλιοκικεσ: Μεταξφ των πολλϊν εφαρμογϊν τθσ τεχνολογίασ RFID είναι θ 

χρθςιμοποίθςι τθσ ςτισ βιβλιοκικεσ. Θ τεχνολογία αυτι ζχει αρχίςει ςταδιακά να 

αντικακιςτά τα παραδοςιακά barcodes ςε αντικείμενα που διατίκενται  ςτισ 

βιβλιοκικεσ (βιβλία, CD, DVD κ.λπ.). Σε κάκε ετικζτα RFID θ οποία επικολλάται ςε 

ζνα βιβλίο, CD θ DVD, περιζχονται πλθροφορίεσ  όπωσ: ο τίτλοσ, ο ςυγγραφζασ, 

χρόνοσ  κυκλοφορίασ κ.λπ. 
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 Διαχείριςθ προϊόντων (product tracking): Ετικζτεσ RFID χρθςιμοποιοφνται για τθν 

διαχείριςθ των εμπορευμάτων ςε καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ, ςτθν διαχείριςθ 

εμπορευματοκιβωτίων και παλετϊν (containers & pallet tracking), κακϊσ και για 

τθν διαχείριςθ αποςκευϊν και εμπορευμάτων ςτα αεροδρόμια. 

 Ζλεγχοσ πρόςβαςθσ ςε κτίρια: Ειδικζσ κάρτεσ, εφοδιαςμζνεσ με microchip RFID, 

χρθςιμοποιοφνται ςτα ςφγχρονα ςυςτιματα ελζγχου πρόςβαςθσ ςε κτίρια. Τισ 

κάρτεσ αυτζσ αρκεί να τισ πλθςιάςει ο κάτοχόσ τουσ ςε απόςταςθ λίγων εκατοςτϊν, 

ςε ειδικοφσ ςτακεροφσ αναγνϊςτεσ, για να γίνει θ ταυτοποίθςθ του κατόχου τουσ. 

 Διαχείριςθ και ζλεγχοσ οχθμάτων: Στισ νιςουσ Βερμοφδεσ, γίνεται καταγραφι μζςω 

ςυςτιματοσ RFID των περίπου 47.000 οχθμάτων που κυκλοφοροφν ςτο νθςί με 

ςκοπό τθν καταγραφι τθσ οδικισ ςυμπεριφοράσ των οδθγϊν και κυρίωσ τον 

αποτελεςματικότερο τρόπο για τθν είςπραξθ των προςτίμων από τροχαίεσ 

παραβάςεισ. Σφμφωνα με το πρόγραμμα αυτό που ζχει  αρχίςει να εφαρμόηεται, ςε 

κάκε αυτοκίνθτο, ςτο νθςί, ζχει τοποκετθκεί μία ετικζτα RFID, θ οποία κα 

επικοινωνεί με μία βάςθ δεδομζνων ςτθν Τροχαία, και κα είναι αναγνϊςιμθ από 

φορθτοφσ και ςτακεροφσ αναγνϊςτεσ των αςτυνομικϊν Αρχϊν. 

 Αυτοκινθτοβιομθχανία: Τα κλειδιά των αυτοκινιτων Toyota , Lexus, Ford και άλλων 

εταιρειϊν, από το 2004, είναι τεχνολογίασ RFID. Ο οδθγόσ μπορεί να ανοίξει τθν 

πόρτα του αυτοκινιτου από απόςταςθ 1 μζτρου περίπου. 

 Εφαρμογι λφςεων RFID ςτθν βιομθχανία: Οι γραμμζσ παραγωγισ ςτισ μεγάλεσ 

βιομθχανίεσ είναι απζραντεσ και πολυςφνκετεσ  εγκαταςτάςεισ. Αυτόσ είναι ο λόγοσ 

για τον οποίο πολλοί βιομιχανοι προςτρζχουν ςτθν τεχνολογία RFID για να τουσ 

βοθκιςει ςτθν απλοποίθςθ των λειτουργιϊν τθσ βιομθχανίασ τουσ, ςτθν μείωςθ 

του κόςτουσ και ςτθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παραγόμενων προϊόντων. Το 

προςωπικό μιασ γραμμισ παραγωγισ ςε μία βιομθχανία μπορεί να χρθςιμοποιιςει 

αναγνϊςτεσ RFID για να ελζγχει τθν ολοκλιρωςθ των διαφόρων φάςεων 

παραγωγισ. 

 Διαχείριςθ και καταγραφι ηώων: Θ Καναδικι Υπθρεςία Εντοπιςμοφ Βοοειδϊν είναι 

θ πρϊτθ ςτον κόςμο θ οποία εφάρμοςε τθν τεχνολογία RFID για τθν καταγραφι και 

παρακολοφκθςθ των κοπαδιϊν βοοειδϊν.  Γι’ αυτόν τον ςκοπό γίνεται εμφφτευςθ 

ςτο δζρμα των ηϊων ειδικϊν microchip RFID. Στθν Ελλάδα ξεκίνθςε το 2003 θ 

ςιμανςθ και καταγραφι όλων των ιδιόκτθτων ςκφλων .Πλοι οι ιδιοκτιτεσ ςκφλων 

υποχρεοφνται να ςθμαίνουν τον ςκφλο τουσ ςφμφωνα με τον Ν. 3170/2003 και τθν 

Υπουργικι Απόφαςθ 280241. Αρμόδιοσ φορζασ για τθν τιρθςθ τθσ θλεκτρονικισ 

βάςθσ δεδομζνων των ςτοιχείων των ςκφλων είναι ο Ρανελλινιοσ Κτθνιατρικόσ 

Σφλλογοσ. Ο τρόποσ ςιμανςθσ των ηϊων είναι θ μζκοδοσ τθσ θλεκτρονικισ 

ταυτοποίθςθσ με τθν τεχνολογία RFID και ςυνίςταται ςτθν εμφφτευςθ ειδικοφ 

microchip RFID κάτω από το δζρμα του ςκφλου. Βαςίηεται ςτα πρότυπα ISO 11784 

και 11785, όπωσ κακορίηεται από τον Κανονιςμό 998/2003 του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου. Κάκε microchip φζρει ζνα μοναδικό αρικμό που αντιςτοιχεί ςτο ηϊο 
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που ςθμαίνεται, αποτελείται από 16 ςτοιχεία και αντιςτοιχεί ςτα ςτοιχεία που 

αναγράφονται ςτο Ριςτοποιθτικό Θλεκτρονικισ Ταυτοποίθςθσ. 

 Εμφφτευςθ microchip τεχνολογίασ RFID ςε ανκρώπουσ: Τα εμφυτεφςιμα microchips 

RFID τα οποία ςχεδιάςκθκαν για τα ηϊα ζχουν αρχίςει να εμφυτεφονται και ςτουσ 

ανκρϊπουσ. Θ Υπθρεςία Τροφίμων & Φαρμάκων των ΘΡΑ (Food & Drug 

Administration) ενζκρινε, τον Οκτϊβριο 2004, τθν εμφφτευςθ microchip ςε 

ανκρϊπουσ, ζπειτα από αίτθμα τθσ εταιρείασ VeriChip, θ οποία ειδικεφεται ςτθν 

καταςκευι εμφιτεφςιμων microchip. Τα microchips αυτά, που ζχουν μικοσ 11mm 

και μζγεκοσ κόκκου ρυηιοφ, εμφυτεφονται με ειδικι ςφριγγα ςτον λιπϊδθ ιςτό ςτο 

χζρι του ανκρϊπου. Επιχειριςεισ ςε όλο τον κόςμο ζχουν αρχίςει να εμφυτεφουν, 

εκελοντικά, microchip ςε ανκρϊπουσ. Μερικά παραδείγματα: 

o Εμφφτευςθ microchip ςτουσ καμϊνεσ νυκτερινϊν κζντρων ςτθν 

Βαρκελϊνθ, και ςτο ότερνταμ για τον ζλεγχο τθσ τιμολόγθςθσ και τθσ 

πλθρωμισ του λογαριαςμοφ. 

o Το 2004, ο γενικόσ ειςαγγελζασ του Μεξικοφ ειςθγικθκε τθν εμφφτευςθ 

microchip ςτουσ 180 υπαλλιλουσ του γραφείου του για να ελζγχεται θ 

πρόςβαςι τουσ ςτον χϊρο φφλαξθσ εμπιςτευτικϊν εγγράφων του αρχείου 

τθσ Ειςαγγελίασ. 

 Ραρακολοφκθςθ κρατουμζνων ςε φυλακζσ: Σε μερικζσ φυλακζσ των ΘΡΑ, 

κακιερϊκθκε  οι κρατοφμενοι να φοροφν ςτο χζρι τουσ ζνα βραχιόλι τεχνολογίασ 

RFID, το οποίο χρθςιμοποιείται για τθν ςυνεχι παρακολοφκθςθ και τον εντοπιςμό 

τουσ ςε πραγματικό χρόνο. 

2.5.3. Απειλϋσ από την τεχνολογύα RFID 

Σθμαντικότερθ απειλι είναι το γεγονόσ ότι οι πλθροφορίεσ που βρίςκονται ςτα microchips 

RFID που είναι ενςωματωμζνα ςτα βιομετρικά διαβατιρια (όπωσ κα δοφμε παρακάτω) και 

τισ νζου τφπου πιςτωτικζσ κάρτεσ, μποροφν να υποκλαποφν πολφ εφκολα με θλεκτρονικζσ 

διατάξεισ, για τθν καταςκευι των οποίων υπάρχει πλθκϊρα πλθροφοριϊν ςτο Διαδίκτυο. 

Επίςθσ, με παρόμοιεσ διατάξεισ μπορεί να γίνει και κλωνοποίθςθ microchip RFID, όπωσ π.χ. 

αυτό που βρίςκεται ςτα θλεκτρονικά κλειδιά αυτοκινιτων. 

Άλλθ απειλι είναι ο παράνομοσ εντοπιςμόσ των ετικετϊν RFID, οι οποίεσ είναι 

ενςωματωμζνεσ ςε διάφορα προϊόντα όπωσ τρόφιμα, ροφχα, παποφτςια, προςωπικά είδθ 

κ.λπ. Λφςθ ςτο πρόβλθμα υπάρχει με τθν εφαρμογι τθσ κρυπτογραφίασ ςτο κανάλι 

επικοινωνίασ των ετικετϊν RFID με τουσ αναγνϊςτεσ RFID. Θ εφαρμογι όμωσ αυτι αυξάνει 

πολφ το κόςτοσ παραγωγισ των ετικετϊν. 

2.5.3.1. Προβλήματα με την αςφάλεια 

Σε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε., αλλά και ςε άλλεσ χϊρεσ του κόςμου, ζγινε υποχρεωτικι  θ 

ζκδοςθ βιομετρικϊν διαβατθρίων με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ τθσ τρομοκρατίασ. 

Δθμοςιογράφοσ τθσ Guardian ςε ςυνεργαςία ειδικοφ ςτθν αςφάλεια υπολογιςτϊν και ςτθν 

τεχνολογία RFID- κατάφερε ςχετικά εφκολα να ςπάςει τον κϊδικα αςφαλείασ του microchip 
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που είναι ενςωματωμζνο ςτα βρετανικά βιομετρικά διαβατιρια, με αποτζλεςμα να 

υποκλζψει τα προςωπικά δεδομζνα του κατόχου του (Guardian, 17-11-2006 [103]). 

Σφμφωνα με ανταπόκριςθ του αμερικανικοφ τθλεοπτικοφ καναλιοφ (ABC News, 18-4-2007), 

με μια ςυςκευι αξίασ 20 μόλισ δολαρίων που μπορεί οποιοςδιποτε να αγοράςει από το 

διαδικτυακό θλεκτρονικό κατάςτθμα e-bay, είναι δυνατι θ υποκλοπι των πλθροφοριϊν 

που είναι αποκθκευμζνεσ ςτα βιομετρικά διαβατιρια και ςε πιςτωτικζσ κάρτεσ νζου τφπου, 

τεχνολογίασ RFID [104]. 

Ζνασ απλόσ, αλλά περιοριςμζνοσ, τρόποσ προςταςίασ των βιομετρικϊν διαβατθρίων και 

των πιςτωτικϊν καρτϊν τεχνολογίασ RFID είναι θ φφλαξι τουσ ςε ειδικά πορτοφόλια τα 

οποία περιζχουν κλωβό Faraday [104]. Το πρόβλθμα όμωσ παραμζνει τθν ςτιγμι που το 

διαβατιριο ι θ κάρτα είναι ζξω από το πορτοφόλι για να διαβαςτεί από τον αναγνϊςτθ. 

Με τα προςωπικά δεδομζνα τα οποία μποροφν να υποκλαποφν από ζνα βιομετρικό 

διαβατιριο θ μία πιςτωτικι κάρτα τεχνολογίασ RFID είναι δυνατόν να διαπραχκεί το 

αδίκθμα τθσ πλαςτοπροςωπίασ (identity theft) («Ρεμπτουςία», τεφχοσ 15, Νοζμβριοσ 

2004). 

2.5.3.2. Κίνημα αντιδράςεων 

Στισ  ΘΡΑ, αμζςωσ μετά τθν ζγκριςθ από τθν Υπθρεςία Τροφίμων & Φαρμάκων (Food & 

Drug Administration – FDA) χρθςιμοποίθςθσ  τθσ τεχνολογίασ RFID για  τθν εμφφτευςθ 

microchip ςε ανκρϊπουσ, υπιρξαν αντιδράςεισ που είχαν ωσ αποτζλεςμα τθν δθμιουργία 

κινιματοσ κατά αυτισ τθσ απόφαςθσ. Λδρυτζσ του κινιματοσ αυτοφ είναι οι Αμερικανίδεσ 

δικθγόροι, Katherine Albrecht και Liz McIntyre. 

Θ Katherine Albrecht και θ Liz McIntyre ίδρυςαν ςτισ ΘΡΑ  το 1999 τθν CASPIAN (Consumers 

Against Supermarket Privacy Invasion and Numbering), μία εκνικι οργάνωςθ καταναλωτϊν 

με ςκοπό τθν προςταςία τουσ από τισ δυςμενείσ επιπτϊςεισ τθσ τεχνολογίασ RFID. Επίςθσ 

είναι αυτζσ οι οποίεσ κακιζρωςαν για τισ ετικζτεσ RFID τον όρο «Spy Chip» (τςιπ 

κατάςκοποσ), ο οποίοσ πλζον χρθςιμοποιείται από όλουσ τουσ πολζμιουσ τθσ τεχνολογίασ 

RFID. Σφμφωνα με τθν Katherine Albrecht: «Θ παραβίαςθ τθσ ιδωτικότθτάσ μασ κα είναι 

αδφνατο να αποφευχκεί». 

2.5.3.3. Απειλέσ για την ιδιωτικότητα 

Ο μεγαλφτεροσ φόβοσ όλων όςοι αντιδροφν ςτθν εμφφτευςθ microchip ςε ανκρϊπουσ είναι 

το γεγονόσ ότι κάποια ςτιγμι, αυταρχικζσ κυβερνιςεισ ίςωσ κάνουν  υποχρεωτικζσ τισ 

εμφυτεφςεισ αυτζσ με ςτόχο τθν ςυνεχι παρακολοφκθςθ των πολιτϊν. 

Αναλυτζσ τθσ τεχνολογίασ RFID δθλϊνουν ότι δεν είναι μακριά θ εποχι που θ τεχνολογία 

RFID κα εφαρμοςκεί παγκοςμίωσ ςε όλα τα προϊόντα που υπάρχουν ςτον κόςμο με τθν 

εφαρμογι του ςυςτιματοσ EPC – Electronic Product Code (Θλεκτρονικόσ Κωδικόσ 

Ρροϊόντοσ), το οποίο κα αντικαταςτιςει το ςφςτθμα UPC – Universal Product Code 

(Ραγκόςμιοσ Κωδικόσ Ρροϊόντοσ) δθλαδι το ςφςτθμα barcode. Με το ςφςτθμα EPC το κάκε 

προϊόν  κα ζχει τον δικό του κωδικό αρικμό (unique ID code). Απϊτεροσ ςκοπόσ 

υλοποίθςθσ των εφαρμογϊν τθσ τεχνολογίασ RFID είναι να δθμιουργθκεί ζνα παγκόςμιο 
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δίκτυο, ςτο οποίο κα είναι ςυνδεδεμζνα όλα τα προϊόντα που κυκλοφοροφν ςτισ αγορζσ 

όλου του κόςμου. Οι καταναλωτζσ είναι πολφ επιφυλακτικοί τθν ςτιγμι που γνωρίηουν ότι 

οι πιςτωτικζσ τουσ κάρτεσ μποροφν να «διαβαςτοφν» από ςυςκευζσ ανάγνωςθσ (RFID 

readers) χρθςιμοποιοφμενεσ από μθ εξουςιοδοτθμζνα άτομα θ και από κακοποιοφσ. 

Είναι ςαφζσ πάντωσ, ότι θ ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ RFID δεν πρζπει να γίνει ανεξζλεγκτα, 

χωρίσ νομικοφσ περιοριςμοφσ και χωρίσ βακιά και αναλυτικι μελζτθ των επιπτϊςεϊν τθσ 

ςτα προςωπικά δεδομζνα των πολιτϊν. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, είναι πικανό καταςτάςεισ 

και ςκθνζσ από το μυκιςτόρθμα του George Orwell «1984» να δοφμε να 

πραγματοποιοφνται ςτο άμεςο μζλλον. 

2.5.3.4. Μέτρα προςταςίασ 

Αν και υφίςτανται οι παραπάνω φόβοι, υπάρχουν πολλά που μπορεί να γίνουν και να 

αποτρζψουν περιπτϊςεισ παραβίαςθσ τθσ ιδιωτικότθτασ: 

 Στα καταςτιματα κα πρζπει να υπάρχουν ευανάγνωςτεσ επιγραφζσ, για 

ενθμζρωςθ των καταναλωτϊν, ςτισ οποίεσ  κα αναγράφεται ποιά προϊόντα φζρουν 

ετικζτεσ RFID. 

 Οι ετικζτεσ RFID οι οποίεσ είναι ενςωματωμζνεσ ςτα διάφορα προϊόντα κα πρζπει 

να είναι αναγνϊςιμεσ μόνο από αναγνϊςτεσ οι οποίοι λειτουργοφν επίςθμα ςτο 

κατάςτθμα για λόγουσ αςφαλείασ θ/και τιμολόγθςθσ και για κανζναν άλλο λόγο. 

 Στο ταμείο, αμζςωσ μετά τθν πλθρωμι του προϊόντοσ, κα πρζπει να 

απενεργοποιείται  αυτόματα θ ετικζτα RFID. 

 Κα πρζπει να απαγορεφεται αυςτθρά θ παρακολοφκθςθ των πολιτϊν μζςω τθσ 

τεχνολογίασ RFID είτε άμεςα είτε ζμμεςα μζςω διαφόρων προϊόντων και 

καταναλωτικϊν αγακϊν. 

 Να εφαρμοςκεί θ λφςθ τθσ κρυπτογραφίασ για προςωπικά δεδομζνα  που 

μεταβιβάηονται με ραδιοςυχνότθτεσ. 

 

Εικόνα 14-Ετικζτεσ RFID 
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2.5.4. Κανονιςμού λειτουργύασ και τυποπούηςη RFID 

Δεν υπάρχει διεκνισ οργανιςμόσ ο οποίοσ ςυντονίηει τα πρότυπα λειτουργίασ των 

ςυςκευϊν RFID. Κάκε χϊρα ζχει τουσ δικοφσ τθσ κανόνεσ λειτουργίασ. Στθν Ευρϊπθ θ 

λειτουργία των ςυςκευϊν RFID ρυκμίηεται με τισ ςυςτάςεισ ΕΝ 300 220, ΕΝ 302 208 και 

ERO 70 03 (http://en.wikipedia.org/wiki/Radio-frequency_identification). Τα ςθμαντικότερα 

πρότυπα ςχετικά με τθν τεχνολογία RFID είναι: 

 ISO 11784 και 11785: Αφοροφν τθν ρφκμιςθ λειτουργίασ των ραδιοςυχνοτιτων 

ςτθν περίπτωςθ εμφφτευςθσ ετικετϊν RFID ςε ηϊα. 

 ISO 14443: Το πρότυπο αυτό ρυκμίηει τθν λειτουργία του ςυςτιματοσ RFID με το 

οποίο είναι εφοδιαςμζνα τα βιομετρικά διαβατιρια. 

ΛSO 18000: Το πρότυπο τθσ ςειράσ 18000 καλφπτει τισ περιςςότερεσ ηϊνεσ ςυχνοτιτων που 

χρθςιμοποιοφν τα ςυςτιματα RFID. 

 

Ενϊ υπάρχουν χριςιμεσ εφαρμογζσ τθσ τεχνολογίασ RFID, κάποιεσ δυνατότθτζσ τθσ 

μποροφν να αποτελζςουν απειλι για τθν ιδιωτικότθτα και τισ ελευκερίεσ των πολιτϊν. 

Για το λόγο αυτό είμαςτε κριτικοί και απολφτωσ επιφυλακτικοί για τθ χριςθ τθσ 

τεχνολογίασ RFID ςτθν εφαρμογι τθσ ΚΠ.  

Υπάρχουν πολλά που πρζπει να γίνουν ακόμθ όςον αφορά τα κζματα αςφάλειασ που 

ζχουν προκφψει ςτισ διάφορεσ εφαρμογζσ τθσ τεχνολογίασ RFID και κυρίωσ ςε ό,τι αφορά 

τα βιομετρικά διαβατιρια και τισ πιςτωτικζσ κάρτεσ. Εξάλλου, πρζπει να παρατθριςουμε 

ότι δεν δίνει ιδιαίτερθ προςτικζμενθ αξία για τθ χριςθ μιασ ΚΠ.  

Οι Αρχζσ Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων των διαφόρων χωρϊν κα πρζπει να 

μελετιςουν καλά τισ επιπτϊςεισ από τθν χριςθ τθσ τεχνολογίασ RFID και να 

δθμιουργιςουν ζνα πλαίςιο αρχϊν που κα ζχει ςαν γνϊμονα τθν προςταςία τθσ 

ιδιωτικότθτασ, των προςωπικϊν δεδομζνων και των πολιτικϊν ελευκεριϊν και το οποίο 

κα ρυκμίηει τισ εφαρμογζσ τθσ τεχνολογίασ αυτισ και κα ςυμβάλλει παράλλθλα ςτθν 

περαιτζρω ανάπτυξι τθσ. 

 

2.6. Πρότυπα τησ Έξυπνησ Κϊρτασ 
Σθμαντικι προχπόκεςθ για τθν παγκόςμια διείςδυςθ των ζξυπνων καρτϊν ςτθν 

κακθμερινότθτά μασ ιταν θ δθμιουργία εκνικϊν και διεκνϊν προτφπων. Κατά κφριο λόγο, 

θ ζξυπνθ κάρτα διζπεται από τα πρότυπα, τισ φυςικζσ ιδιότθτεσ, τα χαρακτθριςτικά 

επικοινωνίασ, και τα αναγνωριςτικά εφαρμογϊν του ενςωματωμζνου τςιπ και των 

δεδομζνων του.  

Θ διαλειτουργικότθτα των καρτϊν ανοικτοφ ςυςτιματοσ πρζπει να εφαρμόηεται ςτο 

επίπεδο τθσ κάρτασ, ςτα τερματικά πρόςβαςθσ τθσ κάρτασ (αναγνϊςτεσ), ςτα δίκτυα και 

ςτουσ εκδότεσ καρτϊν. 
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Θ αυξανόμενθ χριςθ των ζξυπνων καρτϊν και θ διείςδυςθ τουσ ςε διάφορεσ εφαρμογζσ 

και επιχειρθματικά μοντζλα, ζχει οδθγιςει ςτον οριςμό ανοικτϊν προτφπων που εγγυϊνται 

τθ διαλειτουργικότθτα των ςχετικϊν προϊόντων ςε όλα τα επίπεδα, εντείνοντασ τθν 

ανταγωνιςτικότθτα και τθ ςυμβατότθτα μεταξφ διαφορετικϊν καταςκευαςτϊν.  

Στο πλαίςιο αυτό, για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ και τθσ ςυμβατότθτασ των 

ζξυπνων  καρτϊν  ςε  ζνα  διεκνζσ και πολυμορφικό περιβάλλον  ζχει  κακιερωκεί  από  τον     

ζνα ςφνολο προτφπων (ςειρζσ  ISO/IEC 7816 , μζροσ 1-14  και  ISO/IEC 14443 για τισ 

ανεπαφικζσ κάρτεσ, αλλά και ISO/IEC 15693 και ISO/IEC 7501), που προζρχονται κυρίωσ 

από πρότυπα ταυτοτιτων και απαρικμοφν διεπαφι φυςικοφ, θλεκτρικοφ,  μθχανικοφ, και 

προγραμματιςμοφ εφαρμογισ.  

Το ISO 7816 είναι ζνα πολυμερζσ διεκνζσ πρότυπο για τισ κάρτεσ ολοκλθρωμζνων 

κυκλωμάτων (κοινϊσ γνωςτζσ ωσ ζξυπνεσ κάρτεσ) που χρθςιμοποιοφν τισ θλεκτρικζσ 

επαφζσ τθσ κάρτασ, κακϊσ και για τισ κάρτεσ που επικοινωνοφν με τουσ αναγνϊςτεσ και 

τουσ τερματικοφσ ςτακμοφσ χωρίσ επαφζσ, όπωσ για παράδειγμα με τεχνολογία 

ραδιοςυχνοτιτων (RF / Contactless) και αποτελείται από 14 επιμζρουσ τμιματα. Τα 7816 

μζρθ 1, 2 και 3 αφοροφν μόνο επαφικζσ ζξυπνεσ κάρτεσ και προςδιορίηουν διάφορα 

χαρακτθριςτικά των καρτϊν και των διεπαφϊν τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των 

διαςτάςεϊν τουσ, των θλεκτρικϊν διεπαφϊν και των πρωτοκόλλων επικοινωνίασ. Ενϊ, τα 

μζρθ 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13 και 15 είναι αφοροφν ςτο ςφνολο των ζξυπνων καρτϊν και 

κακορίηουν τθ λογικι δομι (αρχεία και ςτοιχεία μνιμθσ), τισ εντολζσ εφαρμογϊν για 

βαςικζσ χριςεισ, για διαχείριςθ εφαρμογϊν, για βιομετρικζσ επαλθκεφςεισ και για 

κρυπτογραφικζσ υπθρεςίεσ. 

Ακολουκεί μια απαρίκμθςθ των προτφπων που εμπλζκονται ςτισ προδιαγραφζσ των 

ζξυπνων καρτϊν κακϊσ και αναλυτικότερεσ περιγραφζσ ςε ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ 

ειδικοφ ενδιαφζροντοσ: 

 ISO/IEC 14443 

 ISO/IEC 15693 

 ISO/IEC 7501 International Civil Aviation Organization (ICAO) 

 Federal Information Processing Standards (FIPS) 

 FIPS 140 (1-3) 

 FIPS 201 

 Europay, MasterCard, and Visa (EMV) 

 PC/SC 

 Comité Européen de Normalisation (CEN) and European Telecommunications 

Standards Institute (ETSI) 
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 The Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) 

 IC Communications Standards 

 Global System for Mobile Communication (GSM) 

 OpenCardT Framework 

 GlobalPlatform (GP) 

 Common Criteria (CC) 

 ANSI-INCITS 358-2002 (Biometric Standards) 

 ANSI-INCITS 398 (Biometric Standards) 

 ANSI-INCITS (Biometric Standards) 

 ANSI-INCITS 377-2004 (Biometric Standards) 

 ANSI-INCITS 378-2004 (Biometric Standards) 

 ANSI-INCITS 379-2004 (Biometric Standards) 

 ANSI-INCITS 381-2004 (Biometric Standards) 

 ANSI-INCITS 385-2004 (Biometric Standards) 

 ANSI-INCITS 395-2005 (Biometric Standards) 

 ANSI-INCITS 396-2004(Biometric Standards)ISO/IEC 19794 (Biometric Standards) 

 

2.6.1. Σο Πρότυπο CEN 15480  

Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι Ρροτυποποίθςθσ εργάηεται πάνω ςε μια ςειρά προτφπων CEN 

15480 που αφοροφν τθν Ευρωπαϊκι ΚΡ (European Citizen Card, ECC), ϊςτε να αρκοφν τα 

εκνικά και ευρωπαϊκά εμπόδια και να εξαςφαλιςκοφν οι απαιτιςεισ παροχισ αςφάλειασ 

και διαςυνοριακϊν υπθρεςιϊν ςτουσ Ευρωπαίουσ πολίτεσ. Το CEN 15480 αποτελεί 

περιςςότερο ζνα ςφνολο εργαλείων που παρζχει ευελιξία επιλογϊν  ωσ προσ τα ηθτιματα 

ταυτοποίθςθσ και αυκεντικοποίθςθσ ενϊ παράλλθλα, ορίηει ό,τι αφορά ςτισ διεπαφζσ, τα 

προφίλ χριςθσ, τθ λογικι δομι των δεδομζνων και τουσ μθχανιςμοφσ αςφάλειασ και 

προςταςίασ τθσ ιδιωτικότθτασ ϊςτε να προάγει τθ διαλειτουργικότθτα.  

To CEN/TS 15480 "Identification card systems — European Citizen Card" αποτελείται από τα 

ακόλουκα μζρθ: 

1. Μζροσ 1: περιγράφονται τα φυςικά και θλεκτρικά χαρακτθριςτικά τθσ ECC, ο 

μορφότυποσ, τα πρωτόκολλα μεταφοράσ για τθν επικοινωνία κάρτασ — τερματικοφ 
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κλπ χωρίσ να ορίηεται κάτι πζρα από τα ιδθ υπάρχοντα πρότυπα όπωσ ISO7810, 

ISO7816, ISO14443 και τισ ICAO ςυςτάςεισ για eMRTD τφπου ID-1. 

2. Το Μζροσ 2: ορίηει τισ υπθρεςίεσ τθσ ECC κάρτασ που είναι υποχρεωτικζσ κακϊσ και 

άλλεσ ωσ προαιρετικζσ επεκτάςεισ. Ρροςδιορίηει τθ λογικι δομι των δεδομζνων 

τθσ κάρτασ και τθν αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ αρχείων. Επιπλζον, ορίηει ζνα 

κοινό ςετ εντολϊν για τθν ECC ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ διαλειτουργικότθτα. Γίνεται 

μια διαφοροποίθςθ μεταξφ βαςικϊν και εκτεταμζνων υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν 

καρτϊν. Στισ αναφερόμενεσ ωσ εκτεταμζνεσ υπθρεςίεσ υιοκετοφνται οι μθχανιςμοί 

αςφάλειασ του ICAO και BSI [89] [86]. Οι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ για τθν 

ταυτοποίθςθ, αυκεντικοποίθςθ και τθ δθμιουργία υπογραφϊν (IAS services) 

βαςίηονται κυρίωσ ςε κρυπτογραφικζσ λειτουργίεσ δθμοςίου κλειδιοφ και ςτον 

αλγόρικμο RSA. Ανάλογα με τον τφπο διεπαφισ προςαρμόηονται και οι παραπάνω 

υπθρεςίεσ. Για παράδειγμα ςτο ανεπαφικό τςιπ ορίηονται επιπλζον μθχανιςμοί για 

τθν προςταςία τθσ επικοινωνίασ. Για λόγουσ διαλειτουργικότθτασ οι IAS υπθρεςίεσ 

είναι ςε ςυμφωνία με τα πρότυπα *94+ και *95+. Κακϊσ θ ECC δφναται να υλοποιεί 

διαφορετικζσ πρωταρχικζσ εφαρμογζσ (πχ ID κάρτα ι κάρτα υγείασ) ζχουν 

αναπτυχκεί διαφορετικά προφίλ τα οποία ορίηονται ςτο ECC πρότυπο ςτο Μζροσ 4. 

3. Το Μζροσ 3: περιγραφι του μοντζλου διαλειτουργικότθτασ για τθν υποςτιριξθ μιασ 

ςυμβατισ εφαρμογισ ςε H/Y ϊςτε να λειτουργεί αρμονικά με τισ διαφορετικζσ 

υλοποιιςεισ τθσ ECC κάρτασ. Ρρόκειται για τθν περιγραφι ενόσ γενικοφ middleware 

που κα επιτρζπει τθν αςφαλι χριςθ τθσ ECC ςε online ςυναλλαγζσ. Θ middleware 

αρχιτεκτονικι βαςίηεται ςτο ISO/IEC 24727 με κάποια επιπρόςκετα ςτοιχεία. Το 

middleware ανεξάρτθτα τθσ EEC υλοποίθςθσ και ανεξάρτθτα του τφπου διεπαφισ 

του τςιπ, είναι ςε κζςθ να ανιχνεφςει τισ δυνατότθτεσ/υπθρεςίεσ τθσ ECC κάρτασ 

και να τισ διαχειριςτεί. 

4. Στο Μζροσ 4: Συςτάςεισ για διάφορα οργανωςιακά κζματα όπωσ είναι θ ζκδοςθ τθσ 

κάρτασ, θ διαδικαςία εγγραφισ του πολίτθ για κάρτα κα. Επιπλζον παρουςιάηονται 

ωσ ςθμείο αναφοράσ, διάφορα προφίλ εφαρμογϊν που ζχουν ιδθ αναπτυχκεί, ενϊ 

επιπλζον προφίλ κα προςτίκενται από τθν ομάδα εργαςίασ ακόμθ και μετά τθν 

δθμοςίευςι του CEN/TS 15480-4.  

5. Μζροσ 0: «General Framework of the ECC Standard» είναι μθ-τεχνικό και εξθγεί το 

ECC πλαίςιο ιδίωσ ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα μζρθ του προτφπου και ενδεχόμενα και 

με τα υπόλοιπα ISOs. Αναμζνεται να ςυμπεριλάβει λεπτομζρειεσ για τα 

χαρακτθριςτικά προςταςίασ τθσ ιδιωτικότθτασ που αφοροφν το πρότυπο κακϊσ και 

μια πρακτικι υλοποίθςθ του προτφπου. 

Κακζνα από αυτά τα προφίλ περιζχουν μία ι περιςςότερεσ εφαρμογζσ που χρθςιμοποιοφν 

διεπαφζσ και πρωτόκολλα μεταφοράσ που περιγράφονται ςτα μζρθ 1 και 2 των 

προδιαγραφϊν. Για παράδειγμα το Ρροφίλ 1 είναι θ κάρτα ID που χρθςιμεφει ωσ ζγγραφο 

ταυτότθτασ. Για κάκε προφίλ που ορίηεται με αυτό τον τρόπο παρζχεται το αντίςτοιχο 

ξεχωριςτό αναγνωριςτικό του (OID) ϊςτε να δφναται να χρθςιμοποιθκεί ωσ αναφορά για 

λόγουσ διαλειτουργικότθτασ, π.χ. να διευκολυνκεί θ ανακάλυψθ τθσ κάρτασ ι/και οι 
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δυνατότθτεσ τθσ εφαρμογισ. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ το middleware διενεργεί αυτόματο 

εντοπιςμό των υπθρεςιϊν ςτθν κάρτα (Global Profile) [22]. 

 

2.6.1.1. Αρχιτεκτονική CEN15480-3 και Card- Verifiable Certificates 

Με αυτι τθν αρχιτεκτονικι που ο Ράροχοσ Υπθρεςιϊν χρθςιμοποιϊντασ «Card-Verifiable 

Certificates, CVCs» (ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 7816-8), αποδεικνφει ςτο τςιπ τθσ ECC τα 

δικαιϊματα πρόςβαςθσ που του ζχουν εκχωρθκεί από τθν αντίςτοιχθ ζμπιςτθ αρχι, 

προκειμζνου να πραγματοποιθκοφν οι ςχετικοί μθχανιςμοί αυκεντικοποίθςθσ και ελζγχου 

πρόςβαςθσ ςτα δεδομζνα του τςιπ. 

Τα CVC πιςτοποιθτικά χρθςιμεφουν και ςτθ μεταφορά δθμόςιων κλειδιϊν. Ζνα CVC 

πιςτοποιθτικό είναι υπογεγραμμζνο με το ιδιωτικό κλειδί τθσ ζμπιςτθσ αρχισ CA. Το 

αντίςτοιχο δθμόςιο CA κλειδί, τθρείται ςτθν ECC και ζτςι θ κάρτα δφναται να ελζγξει τθν 

αυκεντικότθτα του πιςτοποιθτικοφ που προςκομίηεται από τον πάροχο. Ζτςι μπορεί να 

«εμπιςτευκεί» το δθμόςιο κλειδί του παρόχου που του παραδόκθκε και να το αποκθκεφςει 

εςωτερικά ςτθν ECC μνιμθ. 

2.6.1.2. Προφίλ  

 Προφίλ eID: Θ εφαρμογι αυτι υλοποιεί τισ υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν καρτϊν 

ταυτότθτασ και των ςχετικϊν δομϊν δεδομζνων. Τα ςτοιχεία του κατόχου τθσ 

κάρτασ (που αντιςτοιχοφν ςτα δεδομζνα των ςυμβατικϊν εγγράφων ταυτότθτασ) 

αποκθκεφονται ςε ξεχωριςτζσ ομάδεσ δεδομζνων. Το προφίλ περιζχει υποχρεωτικά 

μία μοναδικι ανεπαφικι διεπαφι ςφμφωνα με το ISO/IEC 14443 θ οποία πρζπει να 

είναι ςε κζςθ να υποςτθρίξει: 

o MRTD εφαρμογι ςε ςυμμόρφωςθ με τισ προδιαγραφζσ του ICAO, 

ςυγκρίςιμθ με το e-passport, με υποχρεωτικι εφαρμογι μθχανιςμϊν 

Passive Authentication, BAC, EAC με Chip & Terminal Authentication και 

Secure Messaging. 

o Εφαρμογι ψθφιακϊν υπογραφϊν ςφμφωνα με το πρότυπο EN 14890 [94] 

[95], που περιζχει τθν υπθρεςία υπογραφϊν εντόσ τθσ κάρτασ με 

δυνατότθτα εγκατάςταςθ πιςτοποιθτικϊν ι κλειδιϊν κατά τθν ζκδοςθ ι τθν 

προςωποποίθςθ τθσ κάρτασ (personalization). 

 Προφίλ eID (IAS): Θ βαςικι του διαφορά είναι ότι ζχει υιοκετιςει τεχνικζσ επιλογζσ 

τθσ ECC και επιτρζπει πλιρθ διαλειτουργικότθτα μεταξφ διαφορετικϊν 

καταςκευαςτϊ. Θ αρχιτεκτονικι του μπορεί να αναβακμιςτεί για να ενςωματϊςει 

νζεσ λειτουργίεσ ι τεχνικζσ αςφάλειασ. Υλοποιεί τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του 

μθχανιςμοφ EAC και ανεπαφικι ι υβριδικι διεπαφι. Το προφίλ αυτό IAS-ECC 

επελζγθ πρόςφατα από τθ Γαλλία για τθν υλοποίθςθ τθσ Εκνικισ τθσ ΚΡ θ οποία κα 

είναι ςυμβατι με τθν ECC, για τθ δυνατότθτά του να αξιοποιιςει τισ υφιςτάμενεσ 

υποδομζσ και υπθρεςίεσ (PKI υποδομι, θλεκτρονικι κάρτα υγείασ, ePassport) [11], 

[22]. 
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2.6.1.3. Σύςτημα Αρχείων και Αναγνωριςτικό του Τςιπ 

Το ςφςτθμα αρχείων κακορίηεται από το πρότυπο ISO/IEC 7816-4, αφοφ αναφερόμαςτε 

ουςιαςτικά ςε υποδομι ζξυπνθσ κάρτασ και ορίηει τουσ τφπουσ MF (Master File, 

προαιρετικό), DF (Dedicated Files) και EF (ElementaryFiles). To personalization τθσ ECC 

κάρτασ λαμβάνει χϊρα ςτο υποχρεωτικό αρχείο EF.DIR που βρίςκεται ακριβϊσ κάτω τθσ 

ρίηασ (με αναγνωριςτικό '2F00' και ςφντομο αναγνωριςτικό "30"). Επίςθσ ςτο EF.DIR 

περιλαμβάνεται λίςτα των εφαρμογϊν που περιζχει θ κάρτα δθλ. λίςτα των ADF 

(Application Dedicated Files). 

Οι βαςικοί μθχανιςμοί τθσ ECC είναι το πρωτόκολλο αμοιβαίασ αυκεντικοποίθςθσ τςιπ- 

αναγνϊςτθ με χριςθ ςυμμετρικισ ι αςφμμετρθσ κρυπτογραφίασ. Για το λόγο αυτό θ ECC 

ενςωματϊνει ζνα μοναδικό αναγνωριςτικό τον αρικμό PAN (Primary Account Number). Ο 

PAN αποκθκεφεται ςτο αρχείο EF.SN κάτω από τθ ρίηα. Τα λιγότερο ςθμαντικά ψθφία του 

αρικμοφ αυτοφ (8 Bytes) αποτελοφν το ςειριακό αρικμό του τςιπ SN.ICC που 

χρθςιμοποιείται ςτα πρωτόκολλα αυκεντικοποίθςθσ ωσ αναγνωριςτικό του τςιπ. 

Κατά το CEN, θ αυκεντικοποίθςθ πρζπει να είναι αμοιβαία και να περιλαμβάνει δφο 

μθχανιςμοφσ, ςφμφωνα με τθν παρακάτω διαδικαςία: 

 Το ICC επιβεβαιϊνει τον εξωτερικό κόςμο και αντίςτροφα ο εξωτερικόσ κόςμοσ 

επιβεβαιϊνει το ICC, 

 Τα δφο μζρθ που επικοινωνοφν ανταλλάςουν ι ςυμφωνοφν ςε πλθροφορίεσ, που 

κα επιτρζψουν τθ μετζπειτα εγκακίδρυςθ κοινϊν κλειδιϊν ςυνόδου (με βάςθ τα 

κλειδιά ςυνόδου, μπορεί να κωρακιςτοφν οι μετζπειτα επικοινωνίεσ με Secure 

Messaging). 

Πςον αφορά τουσ μθχανιςμοφσ αυκεντικοποίθςθσ τθσ ςυςκευισ γίνεται παραπομπι ςτο 

πρότυπο ΕΝ 14890-1.  Για λόγουσ απόδοςθσ (ταχφτθτασ) τα κλειδιά του Secure Messaging 

είναι ςυμμετρικά. Τζλοσ, ςτο ECC πρότυπο ορίηεται ωσ υποχρεωτικι θ υποςτιριξθ τθσ 

ςυμμετρικισ αυκεντικοποίθςθσ. 

 

2.7. ύνοψη Κεφαλαύου 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουςιάςκθκαν οι ςθμαντικότερεσ τεχνολογίεσ που εφαρμόηονται ςε 

λφςεισ θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ. Στθν κατεφκυνςθ αυτι αναλφςαμε αρκετά επαρκϊσ τισ 

τθν τεχνολογία των ζξυπνων καρτϊν, τα χαρακτθριςτικά τα είδθ, τα οφζλθ και τισ 

αδυναμίεσ αυτϊν, κακϊσ θ ΚΡ είναι ςτθν πραγματικότθτα μια ζξυπνθ κάρτα. Επιπλζον, 

εξετάςκθκε θ ειςαγωγι βιομετρικϊν χαρακτθριςτικϊν ςε εφαρμογζσ ΚΡ, προκειμζνου να 

διαπιςτωκεί θ ςκοπιμότθτα, αλλά και θ αναγκαιότθτα ειςαγωγισ τουσ ςτθν προτεινόμενθ 

Ελλθνικι ΚΡ. Από τθν ανάλυςθ αυτι, δεν φάνθκε να προκφπτουν ιδιαίτερα ςθμαντικοί 

λόγοι που κα ζκαναν επιτακτικι τθ χριςθ τουσ, αλλά περιςςότεροι κίνδυνοι και 

αναδυόμενεσ απειλζσ από τθν ενςωμάτωςισ τουσ ςτθν ΚΡ. Επίςθσ, για λόγουσ πλθρότθτασ, 

αναφζρκθκε θ τεχνολογία RFID, για τθν οποία ωςτόςο θ κατεφκυνςθ ιταν ξεκάκαρθ ωσ 

προσ τθν μθ εφαρμογι τθσ ςε εφαρμογζσ εκνικισ ΚΡ. Τζλοσ, παρουςιάςκθκαν τα πρότυπα, 



Μελζτθ Αςφαλοφσ Εφαρμογισ τθσ Κάρτασ Ρολίτθ ςτθν Ελλάδα 

 

 

 
41 

 

με τα οποία οφείλουν να ςυμμορφϊνονται οι ζξυπνεσ κάρτεσ και οι ΚΡ, προκειμζνου να 

διαςφαλίηουν κοινζσ προδιαγραφζσ μεταξφ των επιμζρουσ λφςεων και ελάχιςτεσ 

προχποκζςεισ για διαλειτουργικότθτα, αςφάλεια και χρθςτικότθτα. Στο πλαίςιο αυτό, ζγινε 

ιδιαίτερθ αναφορά ςτο πρότυπο CEN 15480, που προδιαγράφει τθν Ευρωπαϊκι ΚΡ και το 

οποίο κα είναι ιδιαίτερα χριςιμο για τισ προδιαγραφζσ τθσ Ελλθνικισ ΚΡ.  
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3. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνεται μία επιςκόπθςθ τθσ βαςικισ Ευρωπαϊκισ και Εκνικισ 

Νομοκεςίασ, όπωσ αυτι ιςχφει ςιμερα κακορίηοντασ το νομικό πλαίςιο τθσ θλεκτρονικισ 

διακυβζρνθςθσ και θλεκτρονικισ αυκεντικοποίθςθσ. Επιπλζον, γίνεται μια προςπάκεια 

ανάλυςθσ του κανονιςτικοφ πλαιςίου και ερμθνείασ αυτοφ υπό το πρίςμα τθσ εφαρμογισ 

τθσ ΚΡ τόςο ςτθν Εκνικι και Κοινοτικι Νομοκεςία, όςο και ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ, κακϊσ 

και επεξεργαςίασ των κατευκφνςεων που ζχουν ακολουκιςει τα κράτθ μζλθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Σχετικά με το κεςμικό πλαίςιο ταυτοποίθςθσ των πολιτϊν, θ Ευρωπαϊκι Νομοκεςία  

υιοκετεί ςτουσ Κανονιςμοφσ που αφοροφν διαβατιρια/ταξιδιωτικά ζγγραφα [26], [27+ και 

άδειεσ διαμονισ για υπθκόουσ τρίτων χωρϊν *24], [25] ςφμφωνα με τισ ςυςτάςεισ του ICAO 

[65]. 

Εξαιτίασ τθσ παγκόςμιασ φφςθσ των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, είναι αναγκαίοσ ο 

ςυντονιςμόσ των εκνικϊν κανονιςτικϊν μζτρων ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, ςτον άξονα 

δθμιουργίασ ενόσ ενιαίου ευρωπαϊκοφ κανονιςτικοφ πλαιςίου, ϊςτε να αποφευχκεί θ 

κατάτμθςθ τθσ εςωτερικισ αγοράσ. Ωςτόςο, τα κράτθ-μζλθ φαίνεται να ζχουν ςθμαντικά 

διαφορετικζσ προςεγγίςεισ ςχετικά με τθ διαχείριςθ των θλεκτρονικϊν ταυτοτιτων, οι 

οποίεσ ποικίλουν από τθν ολοκλθρωτικι αποδεικτικι ικανότθτα των θλεκτρονικϊν 

υπογραφϊν, τθ χριςθ εξειδικευμζνων υποδομϊν αυκεντικοποίθςθσ PKI, τθν αξιοποίθςθ 

των ςυςτθμάτων PKI μζςω κινθτϊν τθλεφϊνων, ςυςτιματα αυκεντικοποίθςθσ δφο 

παραγόντων, και απλά ςυςτιματα αυκεντικοποίθςθσ (όνομα χριςτθ/κωδικόσ πρόςβαςθσ). 

Κεντρικό ηιτθμα ςε όλα τα ερωτιματα περί αυκεντικοποίθςθσ, είτε ςε εκνικό είτε ςε 

διαςυνοριακό επίπεδο αποτελεί θ αςφάλεια και ιδιωτικότθτα των πολιτϊν. Ζτςι, θ 

κατεφκυνςθ που φαίνεται να υπάρχει είναι προσ τθν εξαςφάλιςθ ςαφϊν όρων και 

προχποκζςεων ςχετικά με τθν επεξεργαςία και προςπελαςιμότθτα των προςωπικϊν 

δεδομζνων, με τρόπο τζτοιο που να περιορίηονται όςο το δυνατόν περιςςότερο οι κίνδυνοι 

που απορρζουν από τθν αυξθμζνθ πρόςβαςθ ςε προςωπικά δεδομζνα, μζςω των 

ςυςτθμάτων αυκεντικοποίθςθσ.  

Για κάκε ζνα από τα νομοκετικά κείμενα που ςχετίηονται άμεςα ι ζμμεςα με τθν εφαρμογι 

τθσ ΚΡ ςτθν Ελλάδα, κα εξεταςτοφν οι βαςικζσ αρχζσ, κακϊσ και θ εφαρμοςιμότθτά τουσ ςε 

κζματα διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ταυτοτιτων. 

 

3.1. Ηλεκτρονικό Διακυβϋρνηςη 
 

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 3979/2011 (ΦΕΚ Α’ 138) Για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και λοιπζσ 

διατάξεισ [33] 
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Ο νόμοσ  για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ αποτελεί το κεςμικό πλαίςιο με το οποίο κα 

οργανωκεί και κα απλοποιθκεί  θ ςχζςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ με τουσ πολίτεσ και τισ 

επιχειριςεισ χρθςιμοποιϊντασ τισ τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (ΤΡΕ). Στθν 

κατεφκυνςθ αυτι, ο νόμοσ προδιαγράφει τισ προχποκζςεισ για τθν υλοποίθςθ ενόσ 

πλαιςίου για τθν παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν με εμπλεκόμενουσ τουσ φορείσ τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, τουσ Ρολίτεσ και τισ Επιχειριςεισ.  

Με γνϊμονα τθν εξυπθρζτθςθ και διευκόλυνςθ των πολιτϊν (φυςικό ι νομικό πρόςωπο) 

μζςα από τθ χριςθ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και υπό τθν προχπόκεςθ τθσ απλοφςτευςθσ 

των διαδικαςιϊν που κα επιφζρει δραςτικι μείωςθ των διοικθτικϊν επιβαρφνςεων που 

υφίςτανται πολίτεσ και επιχειριςεισ κατά τισ ςυναλλαγζσ τουσ με φορείσ του δθμόςιου 

τομζα και των γραφειοκρατικϊν φαινομζνων, αλλά και τθν εδραίωςθ ςχζςεων 

εμπιςτοςφνθσ ανάμεςα ςε πολίτεσ, επιχειριςεισ και φορείσ του δθμόςιου τομζα, ο νόμοσ 

ςτοχεφει ςε ποιοτικότερεσ, αςφαλζςτερεσ, ταχφτερεσ και πιο ευζλικτεσ υπθρεςίεσ. 

Ειςάγεται πλικοσ καινοτομιϊν, όπωσ: 

α) ζκδοςθ θλεκτρονικϊν διοικθτικϊν πράξεων με παράλλθλθ κατοχφρωςθ των 

προχποκζςεων για τθ νομικι και αποδεικτικι ιςχφ των θλεκτρονικϊν εγγράφων,  

β) αυτεπάγγελτθ ι κατ' αίτθςθ αναηιτθςθ εγγράφων που τθροφνται ςε οποιοδιποτε φορζα 

του δθμόςιου τομζα, απαλλάςςοντασ τον πολίτθ ι τισ επιχειριςεισ από τθν επιβάρυνςθ για 

επικφρωςθ αντιγράφων για κάκε ςυναλλαγι τουσ με τθ Διοίκθςθ,  

γ) κακιζρωςθ τθσ δυνατότθτασ θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων και των 

θλεκτρονικϊν οικονομικϊν ςυναλλαγϊν και πλθρωμϊν με φορείσ του δθμόςιου τομζα. 

Στο πλαίςιο, αυτό, ιδιαίτερθ ζμφαςθ μζςα από τισ διατάξεισ του νόμου δίδεται: 

 Στθν θλεκτρονικι επικοινωνία και ανταλλαγι δεδομζνων μεταξφ φυςικϊν/νομικϊν 

προςϊπων και των δθμόςιων φορζων, τόςο με τθ διάςταςθ τθσ ενδοδιοικθτικισ 

επικοινωνίασ, διακίνθςθσ εγγράφων και διεκπεραίωςθσ διοικθτικϊν πράξεων, όςο 

και με τθσ παραγωγισ θλεκτρονικϊν διοικθτικϊν πράξεων και εγγράφων. Στο 

πλαίςιο αυτό, δθμιουργείται το κεςμικό πλαίςιο για τθν παροχι θλεκτρονικϊν 

υπθρεςιϊν από τθ δθμόςια διοίκθςθ και τθν θλεκτρονικι διακίνθςθ εγγράφων, το 

θλεκτρονικό πρωτόκολλο μζςω του οποίου ο πολίτθσ κα μπορεί να παρακολουκεί 

διαδικτυακά τθν πορεία τθσ υπόκεςθσ, να υποβάλει θλεκτρονικά αιτιςεισ, 

δθλϊςεισ, δικαιολογθτικϊν, να διεκπεραιϊνει υποκζςεισ θλεκτρονικά και να 

επικοινωνεί αντίςτοιχα με τουσ φορείσ του Δθμοςίου. Θ ςθμαςία πζραν τθσ 

κεςμοκζτθςθσ των υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ζρχεται μζςω τθσ 

πρόβλεψθσ για τθ νομικι και αποδεικτικι ιςχφ θλεκτρονικϊν εγγράφων. 

 Στθ δθμόςια πλθροφορία του δθμόςιου τομζα και ςτον τρόπο που αυτι πρζπει να 

γίνεται αντικείμενο επεξεργαςίασ προκειμζνου να είναι χριςιμθ και αξιοποιιςιμθ 

για να διευκολφνει πολίτεσ και επιχειριςεισ και ςε κζματα ανοικτισ πρόςβαςθσ ςε 

δθμόςια δεδομζνα. «Οι φορείσ του δθμόςιου τομζα μεριμνοφν για τθν εγκυρότθτα, 

νομιμότθτα, ακεραιότθτα, ακρίβεια και επικαιροποίθςθ των πλθροφοριϊν ςτισ 

οποίεσ τα ςυναλλαςςόμενα με τον φορζα φυςικά πρόςωπα ι Ν.Ρ.Λ.Δ. ζχουν 
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πρόςβαςθ με χριςθ ΤΡΕ.» ςφμφωνα με το άρκρο 4 του νόμου. Επιπλζον, ςφμφωνα 

με το άρκρο 5, οι δικτυακοί τόποι όλων των φορζων του δθμοςίου τομζα 

αποτελοφν πλζον οργανικό τμιμα τθσ δομισ του φορζα που οφείλει να 

ενθμερϊνεται κακθμερινά. Στθ ςυνζχεια ςτο άρκρο 7 ορίηονται οι πλθροφοριακζσ 

υποχρεϊςεισ των φορζων του δθμόςιου τομζα. Ειςάγεται μάλιςτα, θ υποχρζωςθ 

των φορζων να διατθροφν μθτρϊα ςτα οποία καταγράφουν το ςφνολο των 

υποδομϊν τουσ και θλεκτρονικά αρχεία. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται για τον 

πολίτθ πρόςβαςθ ςε οργανωμζνθ και δομθμζνθ πλθροφορία μζςω των δικτυακϊν 

τόπων, ενϊ κεςμοκετείται ακόμθ κι θ δυνατότθτα θλεκτρονικισ εγγραφισ για 

πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ που παρζχονται από φορείσ του δθμόςιου τομζα και 

βεβαίωσ, θ  ελεφκερθ διάκεςθ δθμόςιων δεδομζνων.   

 Σε κζματα όπωσ οι θλεκτρονικζσ πλθρωμζσ (Ρλαίςιο για τισ Θλεκτρονικζσ 

Ρλθρωμζσ) και θ αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ αρχείων και εγγράφων κ.α.. 

 Σε ηθτιματα προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων και προςταςίασ τθσ 

ιδιωτικότθτασ του πολίτθ.  

Ενδιαφζροντεσ οριςμοί ςτα πλαίςια του νόμου για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ είναι οι 

ακόλουκοι:  

 Επιβεβαίωςθ ταυτότθτασ (αυκεντικοποίθςθ): θ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ και 

επιβεβαίωςθσ τθσ ταυτότθτασ των φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων, τα οποία είναι 

χριςτεσ υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ και επικοινωνοφν – 

ςυναλλάςςονται με φορείσ του δθμόςιου τομζα με χριςθ ΤΡΕ, που βαςίηεται ςτα 

διαπιςτευτιρια που κατζχουν και με τθν οποία αναγνωρίηεται και επιβεβαιϊνεται 

θ ορκότθτα τθσ ταυτότθτασ ενόσ προςϊπου. 

 Θλεκτρονικι υπογραφι: δεδομζνα ςε θλεκτρονικι μορφι, τα οποία είναι 

ςυνθμμζνα ςε άλλα θλεκτρονικά δεδομζνα ι ςυςχετίηονται λογικά με αυτά και τα 

οποία χρθςιμεφουν ωσ μζκοδοσ απόδειξθσ τθσ γνθςιότθτασ. 

 Ριςτοποιθτικό: θλεκτρονικι βεβαίωςθ, θ οποία ςυνδζει δεδομζνα επαλικευςθσ 

υπογραφισ με ζνα άτομο και επιβεβαιϊνει τθν ταυτότθτά του. 

 Ρροθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι: θλεκτρονικι υπογραφι, που πλθροί τουσ εξισ 

όρουσ: 

i. ςυνδζεται μονοςιμαντα με τον υπογράφοντα,  

ii. είναι ικανι να κακορίςει ειδικά και αποκλειςτικά τθν ταυτότθτα του 

υπογράφοντοσ,  

iii. δθμιουργείται με μζςα τα οποία ο υπογράφων μπορεί να διατθριςει υπό 

τον αποκλειςτικό του ζλεγχο και  

iv. ςυνδζεται με τα δεδομζνα ςτα οποία αναφζρεται κατά τρόπο τζτοιο ϊςτε 

να μπορεί να εντοπιςκεί οποιαδιποτε μεταγενζςτερθ αλλοίωςθ των εν 

λόγω δεδομζνων. 

 

 Ταυτοποίθςθ: οποιαδιποτε μζκοδοσ που χρθςιμοποιεί το πρόςωπο που είναι 

χριςτθσ υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ για τθ διλωςθ και αναγνϊριςθ 
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τθσ ταυτότθτάσ του αναφορικά με τθν πρόςβαςθ ςε μια θλεκτρονικι υπθρεςία και 

θ οποία βαςίηεται ςτο αναγνωριςτικό που κατζχει. 

 

3.2.1. Δικαιώματα φυςικών και νομικών προςώπων για ηλεκτρονικϋσ 

ςυναλλαγϋσ 

Ο νόμοσ αναγνωρίηει το δικαίωμα φυςικϊν και Νομικϊν Ρροςϊπων Λδιωτικοφ Δικαίου 

(πολιτϊν και επιχειριςεων) να ςυναλλάςςονται θλεκτρονικά με φορείσ του δθμόςιου 

τομζα και τα δικαιϊματα περί αςφάλειασ και ιδιωτικότθτασ.  

Λδιαίτερα αναφορικά με τθν προςταςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα δίνεται 

ιδιαίτερθ μζριμνα, όπωσ παρουςιάηεται ςτο άρκρο 7 του νόμου, με διατάξεισ και ρυκμίςεισ 

που κα μποροφςαν να χαρακτθριςκοφν καινοτόμεσ ςε ευρωπαϊκό ακόμθ επίπεδο. Στθν 

κατεφκυνςθ αυτι, ειςάγεται θ αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων (privacy impact assessment) και 

κινδφνων που ςχετίηονται με τθν ιδιωτικότθτα και τθν προςταςία δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα κατά τον ςχεδιαςμό, διαμόρφωςθ και προμικεια πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων 

και υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, με ταυτόχρονθ μζριμνα για τθν όςο το 

δυνατϊν ελάχιςτθ επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ – 

ςυνταγματικι και νομοκετικι – επιταγι για προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων  (privacy by 

design). 

Ειδικότερα δε, αναφορικά με τα δικαιϊματα των προςϊπων ςε ςχζςθ με τθν επεξεργαςία 

δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα για ςκοποφσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, όπωσ 

ορίηεται ςτο άρκρο 8, τα πρόςωπα μποροφν να επιλζξουν τθν επαναχρθςιμοποίθςθ των 

προςωπικϊν δεδομζνων  που ζχουν ιδθ γνωςτοποιιςει ςε φορείσ του δθμόςιου τομζα για 

μελλοντικζσ, θλεκτρονικζσ ι μθ, ςυναλλαγζσ με αυτοφσ, υπό τθν προχπόκεςθ τθσ 

ενθμερωμζνθσ ςυγκατάκεςισ τουσ(Informed consent). Θ περαιτζρω χριςθ δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα για ςτατιςτικοφσ λόγουσ ι για τθ βελτίωςθ των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν είναι ωςτόςο εφικτι είτε επί τθ βάςθ τθσ ανωνυμοποίθςθσ,  είτε, εφόςον τα 

δεδομζνα δεν ανωνυμοποιοφνται,  επί τθ βάςθ τθσ ζγγραφθσ ςυγκατάκεςθσ των φυςικϊν 

προςϊπων ι των νομίμων εκπροςϊπων τουσ. 

Ο νόμοσ όμωσ προχωράει και ςε διοικθτικζσ ρυκμίςεισ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ 

ςυμμόρφωςθσ των φορζων του δθμόςιου τομζα ςτισ επιταγζσ τθσ προςταςίασ προςωπικϊν 

δεδομζνων μζςω του άρκρου 36, όπου προβλζπεται ο οριςμόσ εςωτερικοφ υπεφκυνου 

προςταςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, με κακικον τθ μζριμνα για τθ λιψθ όλων 

των αναγκαίων τεχνικϊν και οργανωτικϊν μζτρων για τθν τιρθςθ των αρχϊν και των 

υποχρεϊςεων που περιγράφονται ςτον νόμο για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και ςτον 

Ν.2472/97, ςτθν αντίςτοιχθ Γενικι Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςε κάκε 

Υπουργείου. Μζχρι τθ ςφςταςθ των Γενικϊν Διευκφνςεων, ο εκπρόςωποσ αυτόσ κα 

ςυμμετζχει ςτθν ομάδασ διοίκθςθσ ζργου(ΟΔΕ). Με τθν κζςπιςθ του εςωτερικοφ 

υπεφκυνου προςταςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα ειςάγεται θ αρχι τθσ 

λογοδοςίασ (accountability) που ςυγκαταλζγεται ςτισ βαςικζσ επιλογζσ του υπό 

ανακεϊρθςθ κοινοτικοφ πλαιςίου για τθν προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων.  
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Σχετικά με τα δικαιϊματα πρόςβαςθσ ςτθν πλθροφορία του δθμόςιου τομζα και 

θλεκτρονικισ επικοινωνίασ, ο νόμοσ αντιμετωπίηει τον δικτυακό τόπο  των φορζων ωσ 

οργανικό τμιμα τθσ λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ μζςω του οποίου οι φορείσ 

οφείλουν να παρζχουν χριςιμθ πλθροφορία προσ τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ. Στα 

πλαίςια του νόμου δίνεται ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν ελεφκερθ και χωρίσ περιοριςμοφσ 

πρόςβαςθ ςτουσ δικτυακοφσ τόπουσ και ελεφκερθ χριςθ των παρεχόμενων πλθροφοριϊν, 

ςτθ δυνατότθτα επικοινωνίασ με τον φορζα(υποβολι ερωτθμάτων, θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

επικοινωνία), ςτθ ςχετικι νομοκεςία που διζπει τθ λειτουργία τουσ κακιςτϊντασ προςιτι 

τθν πρόςβαςθ ςε αυτι αλλά και ςε κάκε άλλθ πλθροφορία που διευκολφνει τθν άςκθςθ 

δικαιωμάτων και υποχρεϊςεϊν, ςτθ διευκόλυνςθ πολιτϊν και επιχειριςεων. Για τθν 

ακρίβεια, τθν ορκότθτα και τθν πλθρότθτα τθσ πλθροφορίασ, οι φορείσ εγγυϊνται τθν 

εγκυρότθτα και νομιμότθτα και μεριμνοφν για τθν ποιότθτα και επικαιροποίθςθ των 

πλθροφοριϊν που διακζτουν ϊςτε να γνωρίηει ο πολίτθσ με βεβαιότθτα τθν εγκυρότθτα 

τθσ πλθροφορίασ που λαμβάνει. 

 

3.2.2. Ηλεκτρονικϋσ διοικητικϋσ πρϊξεισ και Ηλεκτρονικϊ δημόςια ϋγγραφα 

Ο νόμοσ ειςάγει κι οργανϊνει το πλαίςιο για τθν ζκδοςθ διοικθτικϊν πράξεων, τθ ςφνταξθ, 

επεξεργαςία και τιρθςθ εγγράφων και τθ διακίνθςθ, διαβίβαςθ, κοινοποίθςθ  και 

ανακοίνωςθ αυτϊν μεταξφ φορζων του δθμόςιου τομζα  ι μεταξφ αυτϊν και των φυςικϊν 

προςϊπων και Ν.Ρ.Λ.Δ. με χριςθ ΤΡΕ (άρκρο 12). Επιπλζον, ειςάγεται θ υποχρζωςθ 

τιρθςθσ θλεκτρονικϊν αρχείων για κάκε φορζα του δθμόςιου τομζα (άρκρο 15) και τθσ 

δθμιουργίασ και επικφρωςθσ επιμζρουσ αρχείων για τθν ταχφτερθ διεκπεραίωςθ τθσ 

εκάςτοτε διαδικαςίασ ι υπόκεςθσ και τθ βζλτιςτθ λειτουργία των φορζων. Στα πλαίςια τθσ 

καλφτερθσ εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ και του περιοριςμοφ τθσ γραφειοκρατίασ ορίηεται 

επίςθσ θ ιςχφσ ενόσ αντιγράφου χωρίσ να απαιτείται επικφρωςι του, εφόςον το ζγγραφο 

ζχει παραχκεί από φορζα του δθμόςιου τομζα και τθρείται από αυτόν ι άλλον φορζα και 

είναι δυνατι θ επιβεβαίωςθ τθσ ακρίβειασ και ιςχφοσ τουσ με χριςθ ΤΡΕ. 

Τα φυςικά πρόςωπα και Ν.Ρ.Λ.Δ. δια των νομίμων εκπροςϊπων τουσ, δφναται να 

ςυναλλάςςονται θλεκτρονικά με τουσ φορείσ του δθμόςιου τομζα αξιοποιϊντασ τισ  

υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ (θλεκτρονικι υποβολι αιτιςεων, βεβαιϊςεων, 

δικαιολογθτικϊν, προςφορϊν και λοιπϊν νομιμοποιθτικϊν εγγράφων, εφόςον πλθροφνται 

οι κατά περίπτωςθ προχποκζςεισ που αφοροφν ςτθν παροχι των αναγνωριςτικϊν και 

διαπιςτευτθρίων, τθσ ταυτοποίθςθσ και τθσ επιβεβαίωςθσ τθσ ταυτότθτασ  

(αυκεντικοποίθςθσ) και  τθσ πολιτικισ αςφάλειασ του εκάςτοτε φορζα ( άρκρο 23). 

Μάλιςτα, ςτισ περιπτϊςεισ που ςχετικά ζγγραφα τθροφνται ιδθ ςε θλεκτρονικό ι μθ 

αρχείο φορζα του δθμοςίου, ο νόμοσ προβλζπει τθν αυτεπάγγελτθ αναηιτθςι τουσ από τον 

τον φορζα ςτον οποίο απευκφνονται. Ο πολίτθσ  μπορεί να αιτθκεί τθν αναηιτθςθ αυτϊν 

των εγγράφων βεβαιϊνοντασ με υπεφκυνθ διλωςθ τθν ακρίβεια των ςτοιχείων που 

περιλαμβάνονται ςε αυτά. 

Σχετικά με τισ θλεκτρονικζσ πλθρωμζσ, προβλζπεται θ δυνατότθτα ανεξάρτθτα από τθν 

ιδιότθτα του ςυναλλαςςομζνου (δικαιοφχοσ ι οφειλζτθσ) και εξαςφαλίηεται ότι υπό τισ 
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προχποκζςεισ ταυτοποίθςθσ και επιβεβαίωςθσ τθσ ταυτότθτάσ του (αυκεντικοποίθςθσ) θ 

διεκπεραίωςθ μπορεί να γίνεται απευκείασ από τον ίδιο και με εναλλακτικοφσ τρόπουσ 

(ΚΕΡ, Ενιαία Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ, ΕΛΤΑ), για τθ διευκόλυνςθ των ςυναλλαγϊν.   

Θ ςθμαντικότερθ όμωσ διάταξθ που προκφπτει ςχετικά με τθν αντιμετϊπιςθ των 

θλεκτρονικϊν εγγράφων αφορά ςτο κφροσ και τθν αποδεικτικι ιςχφ των θλεκτρονικά 

παραγόμενων και διακινοφμενων εγγράφων. Εξαςφαλίηεται δθλαδι θ εξίςωςθ τθσ νομικισ 

και αποδεικτικισ ιςχφοσ των θλεκτρονικϊν εγγράφων που φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι 

υπογραφι εξουςιοδοτθμζνου οργάνου που βαςίηεται ςε αναγνωριςμζνο πιςτοποιθτικό με 

εκείνα που φζρουν ιδιόχειρθ υπογραφι και ςφραγίδα (άρκρο 13). Επιπλζον μζςω τθσ 

χρονοςιμανςθσ που κα φζρουν τα θλεκτρονικά ζγγραφα κα μπορεί να επιβεβαιϊνεται θ 

προζλευςι τουσ.  

Θ θλεκτρονικι επικοινωνία μεταξφ φορζων του δθμόςιου τομζα και φυςικϊν προςϊπων ι 

Ν.Ρ.Λ.Δ., με τθν επιφφλαξθ ειδικϊν ρυκμίςεων που κακιςτοφν υποχρεωτικι τθ χριςθ ΤΡΕ 

για τθν επικοινωνία και τθ ςυναλλαγι με φορζα του δθμόςιου τομζα, πραγματοποιείται 

φςτερα από ςχετικό αίτθμα των εν λόγω προςϊπων ι μετά από τθν παροχι ρθτισ 

ςυγκατάκεςι τουσ. (Άρκρο 21). Τόςο θ ίδια  αίτθςθ ι παροχι ςυγκατάκεςθσ όςο και θ 

τυχόν ανάκλθςι τουσ μποροφν να διαβιβαςτοφν και με θλεκτρονικό τρόπο, υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι τθροφνται οι ρυκμίςεισ για τθν ταυτοποίθςθ και επιβεβαίωςθ τθσ 

ταυτότθτασ (αυκεντικοποίθςθ) ϊςτε να είναι προκφπτει με αςφάλεια θ ταυτότθτα του 

υποβάλλοντοσ τθν αίτθςθ, ςυγκατάκεςθ ι ανάκλθςθ. Σθμειϊνεται επίςθσ ότι οι φορείσ του 

δθμόςιου τομζα  επικοινωνοφν και ςυναλλάςςονται με φυςικά πρόςωπα και Ν.Ρ.Λ.Δ. και 

παρζχουν υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ τθρϊντασ τισ προχποκζςεισ και τουσ 

όρουσ αςφάλειασ που περιζχονται ςτο Ρλαίςιο Ραροχισ Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ (άρκρο 27 ν. 3731/2008) ι  ςτθν πολιτικι αςφάλειασ του εκάςτοτε φορζα 

του δθμόςιου τομζα.  

Για τθν πλθρότθτα τθσ ανάλυςθσ τθσ κεςμοκζτθςθσ τθσ θλεκτρονικισ επικοινωνίασ με τθ 

δθμόςια διοίκθςθ είναι ςθμαντικό να αναφζρουμε τθ ςυνταγματικι κατοχφρωςι τθσ το 

2001, αλλά και άλλεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ που ρυκμίηουν τθν διακίνθςθ εγγράφων με 

θλεκτρονικά μζςα, τθν κατοχφρωςθ τθσ για διοικθτικοφσ ςκοποφσ θλεκτρονικισ 

επικοινωνίασ, τισ θλεκτρονικζσ διοικθτικζσ ςυναλλαγζσ, όπωσ επίςθσ και τθν ενςωμάτωςθ 

κοινοτικϊν οδθγιϊν. Ειδικότερα, το Ρ.Δ. 150/2001  [34] ενςωμάτωςε τθν Οδθγία 

1999/93/ΕΚ "Σχετικά με το κοινοτικό πλαίςιο για θλεκτρονικζσ υπογραφζσ" [41] και 

ςφμφωνα με το οποίο κατοχυρϊνεται θ νομικι ιςχφσ τθσ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ 

υπογραφισ , κεςπίηοντασ ζτςι ζναν κακόλα νόμιμο και ιςότιμο με τον παραδοςιακό τρόπο 

νομικισ δζςμευςθσ των μερϊν που ςυναλλάςςονται θλεκτρονικά. 

Στθν κατεφκυνςθ λοιπόν οριςμοφ ενόσ ολοκλθρωμζνου κεςμικοφ πλαιςίου για τθν 

επικοινωνία με τουσ φορείσ του δθμοςίου με θλεκτρονικά μζςα, εκτόσ των πρόςφατων 

διατάξεων του νόμου περί θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, διακρίνουμε τισ ακόλουκεσ 

ρυκμιςτικζσ πράξεισ: 

 Άρκρο 5Α Συντάγματοσ: Κατοχυρϊνεται ςυνταγματικά το δικαίωμα ςυμμετοχισ 

ςτθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ. Το δικαίωμα βρίςκει ουςιαςτικό αντίκριςμα ςτθν 
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επικοινωνία κράτουσ-πολίτθ και ςτθν θλεκτρονικι επικοινωνία  με τθ δθμόςια 

διοίκθςθ, ςτθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια πλθροφορία και ςε υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ 

διακυβζρνθςθσ.  

 Άρκρο 9Α Συντάγματοσ: Κατοχυρϊνεται ςυνταγματικά θ προςταςία του ατόμου 

από ςυλλογι, επεξεργαςία και χριςθ, ιδίωσ με θλεκτρονικά μζςα, των προςωπικϊν 

του δεδομζνων και θ ιδιωτικότθτα του υποκειμζνου των πλθροφοριϊν, 

ςτακμίηοντασ το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε μια κοινωνία με απεριόριςτεσ 

δυνατότθτεσ πρόςβαςθσ ςτθν πλθροφορία. 

 Άρκρο 14, Ν.2672/1998(«Διακίνθςθ Εγγράφων με θλεκτρονικά μζςα»): Δυνατότθτα 

θλεκτρονικισ επικοινωνίασ με τουσ φορείσ του δθμόςιο, μζςω τθλεομοιοτυπίασ και 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

 Ρ.Δ.342/2002: υκμίηει τθ διακίνθςθ εγγράφων μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

μεταξφ των δθμοςίων υπθρεςιϊν, Ν.Ρ.Δ.Δ και Ο.Τ.Α. ι μεταξφ αυτϊν και των 

φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου και ενϊςεων φυςικϊν προςϊπων 

ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ με υποχρεωτικι ψθφιακι υπογραφι (π.χ. αποφάςεισ, 

πιςτοποιθτικά κ.λπ.) και ςε άλλεσ χωρίσ ψθφιακι υπογραφι (εγκφκλιοι, οδθγίεσ 

κ.λπ). Κακοριςμόσ των προχποκζςεων θλεκτρονικισ επικοινωνίασ για διοικθτικοφσ 

ςκοποφσ, κεςπίηοντασ τθν υποχρεωτικι ψθφιακι υπογραφι διοικθτικϊν εγγράφων 

που αποςτζλλονται μζςω e-mail και παράγουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ εκτελεςτζσ 

διοικθτικζσ πράξεισ .  

 Άρκρο 8, Ν.3242/2004: Κεςμοκζτθςθ τθσ δυνατότθτασ διεκπεραίωςθσ διοικθτικϊν 

ςυναλλαγϊν από τθν αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ τελικισ πράξθσ υπθρεςία με τθν 

χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων. 

 Άρκρο 20, Ν. 3448/2006, όπωσ ιςχφει ςιμερα μετά τισ τροποποιιςεισ του άρκρου 

25 του Ν. 3536/2007:, Οριςμόσ τθσ Υπθρεςία Ανάπτυξθσ Ρλθροφορικισ (ΥΑΡ) του 

ΥΡΔΜΘΔ ωσ Αρχισ Ριςτοποίθςθσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου (Ρρωτεφουςα Αρχι 

Ριςτοποίθςθσ). 

 Εγκφκλιοσ ΥΑΡ/Φ.60/10/21711-5-2007 [36+ τθσ ΥΑΡ: Οριςμόσ τθσ διαδικαςία 

ζκδοςθσ αναγνωριςμζνου πιςτοποιθτικοφ. 

 Με βάςθ το κεςμικό πλαίςιο ψθφιακισ υπογραφισ, τθν δθμιουργία και λειτουργία 

υποδομισ δθμόςιου κλειδιοφ (ΚΛ) μζςα από το ζργο «ΣΥΗΕΥΞΛΣ» και τον Κανονιςμό 

Ριςτοποίθςθσ ρυκμίςτθκαν οι προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ 

ςτον δθμόςιο τομζα, ςφμφωνα με τισ οποίεσ δίδεται θ δυνατότθτα ςτα ςτελζχθ του 

Δθμοςίου, με τθν χριςθ «ζξυπνων καρτϊν» που τουσ διατίκενται, να υπογράφουν 

ψθφιακά τισ μεταξφ τουσ θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ και ςυναλλαγζσ . 

 

Η κατεφκυνςθ του νόμου είναι προσ τθ κεςμοκζτθςθ του δικαιϊματοσ του πολίτθ ςτθν 

θλεκτρονικι επικοινωνία με τθ Δθμόςια Διοίκθςθ και ςτθν θλεκτρονικι διεκπεραίωςθ 

των ςυναλλαγϊν, όπωσ και θ υποχρζωςθ του κράτουσ για θλεκτρονικι προςφορά των 

υπθρεςιϊν του. Ο νόμοσ προςπακεί να κακορίςει ζνα πλαίςιο που κα λειτουργιςει 

ςυμπλθρωματικά και παράλλθλα με τθν ΚΠ. Δθμιουργεί ζτςι το πλαίςιο μζςα ςτο οποίο 

κα λειτουργιςει και προςπακεί να προετοιμάςει το ζδαφοσ, ϊςτε να υπάρχουν δομζσ 
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που κα τθν υποςτθρίξουν και υπθρεςίεσ που μποροφν να προςφερκοφν με τθν εφαρμογι 

τθσ. Με τον τρόπο αυτό, θ ΚΠ κακίςταται χριςιμθ για τον πολίτθ, ωσ προσ τισ ςυναλλαγζσ 

του με το Δθμόςιο. Επιπλζον, είναι ςθμαντικι θ αναφορά του νόμου ςτισ προθγμζνεσ 

θλεκτρονικζσ υπογραφζσ.  

 

3.3. Οδηγύα για τισ υπηρεςύεσ (2006/123/ΕΚ) 
Θ Οδθγία για τισ Υπθρεςίεσ, τθσ 12θσ Δεκεμβρίου 2006, ςτοχεφει ςτθν εναρμόνιςθ τθσ 

εςωτερικισ αγοράσ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν, με ςκοπό κυρίωσ να διευκολφνει τθν 

ελεφκερθ κυκλοφορία των υπθρεςιϊν και εγκατάςταςθσ των παρόχων των υπθρεςιϊν, 

εντόσ ΕΕ, αυξάνοντασ τον ανταγωνιςμό για ποιοτικότερεσ και φκθνότερεσ υπθρεςίεσ.  

Τα ςθμαντικότερα ςθμεία τθσ οδθγίασ που πρζπει να κρατιςουμε υπό το πρίςμα τθσ 

επιρροισ τθσ ςτθν εφαρμογι τθσ ΚΡ εντοπίηονται κυρίωσ ςτο άρκρο 8 τθσ Οδθγίασ περί 

θλεκτρονικισ διεκπεραίωςθσ διαδικαςιϊν και τα οποία παρουςιάηονται ακολοφκωσ.  

 Δθμιουργείται θ υποχρζωςθ ςτα Κράτθ-Μζλθ να εξαςφαλίηουν τθν από απόςταςθ 

και με χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων διεκπεραίωςθ διαδικαςιϊν για τθν πρόςβαςθ ςε 

δραςτθριότθτεσ παροχισ υπθρεςιϊν και τθν άςκθςθ αυτϊν. 

 Ουςιαςτικά, τα Κράτθ-Μζλθ οφείλουν να δθμιουργιςουν ζνα θλεκτρονικό one-

stop-shop , μζςω του οποίου κα ικανοποιοφνται όλεσ οι απαιτιςεισ, ςχετικά με τθν 

πρόςβαςθ ι τθν άςκθςθ των υπθρεςιϊν των παρόχων ςε κάκε κράτοσ.  

 Θ Επιτροπι κεςπίηει, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία του άρκρου 40 παράγραφοσ 2, 

τουσ όρουσ εφαρμογισ τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ άρκρου, με ςτόχο τθ 

διευκόλυνςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και τθσ 

χρθςιμοποίθςθσ των διαδικαςιϊν τουσ μεταξφ των κρατϊν μελϊν, λαμβάνοντασ 

υπόψθ τα κοινά πρότυπα που εκπονοφνται ςε κοινοτικό επίπεδο. 

Είναι ςαφισ θ ανάγκθ φπαρξθσ διαλειτουργικϊν μθχανιςμϊν αυκεντικοποίθςθσ, 

προκειμζνου να ικανοποιθκοφν οι διατάξεισ του άρκρου 8, για τισ απομακρυςμζνεσ 

ςυναλλαγζσ.  

 

Το ερϊτθμα που πρζπει να κρατιςουμε είναι αν είναι αρκετι θ διάταξθ αυτι για τθν 

επίλυςθ του ηθτιματοσ εφαρμογισ ενιαίου αξιόπιςτου διαλειτουργικοφ ςυςτιματοσ 

θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςτθν περίπτωςθ που κάποιο 

κράτοσ μζλοσ δεν επικυμεί να το εφαρμόςει.  

 

3.4. Ηλεκτρονικϋσ Τπογραφϋσ 
 

Το κεςμικό πλαίςιο για τθν κατοχφρωςθ και των κακοριςμό χριςθσ και ιςχφοσ των 

θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςυμπυκνϊνεται ςτισ εξισ παρεμβάςεισ: 
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 Θ Οδθγία 1999/93/ΕΚ [41] εξεδόκθ από το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβοφλιο ςτθν προςπάκεια για τθν αξιοπιςτία των θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν 

μεταξφ κρατϊν ι μεταξφ ςυναλλαςςομζνων μερϊν. Θ οδθγία ςυνιςτά  μια ενιαία 

νομοκετικι βάςθ, κοινι για όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, περί τθσ  

νομικισ αναγνϊριςθσ των θλεκτρονικϊν υπογραφϊν, τθσ αναγνϊριςθσ των  

ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν και τθσ παροχισ υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ. Επιπλζον, 

κζτει τα ελάχιςτα απαιτοφμενα επίπεδα αςφάλειασ, ενϊ παράλλθλα φροντίηει να 

διαςφαλίςει τθν ελεφκερθ διακίνθςθ των ςχετικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν ςτθν 

ενιαία αγορά.  

 Θ EK/709/2000, απόφαςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Νοεμβρίου 2000, για τα ελάχιςτα 

κριτιρια που πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ τα κράτθ-μζλθ, όταν ορίηουν φορείσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 3 παράγραφοσ 4 τθσ οδθγίασ 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ςχετικά με το κοινοτικό πλαίςιο για θλεκτρονικζσ 

υπογραφζσ [41]. 

 Το ΡΔ 150/2001 [34] αποτελεί τθν εκνικι εναρμόνιςθ ςτθ ςχετικι Ευρωπαϊκι 

Οδθγία [41] ςχετικά με το κοινοτικό πλαίςιο για τισ θλεκτρονικζσ υπογραφζσ.  

Σε διεκνζσ επίπεδο ςυναντάμε δυο κφριεσ νομικζσ προςεγγίςεισ, αναφορικά με τθν 

ανάλυςθ του κεςμικοφ πλαιςίου για τισ θλεκτρονικζσ υπογραφζσ [41]. Σφμφωνα με τθ 

μινιμαλιςτικι προςζγγιςθ, «κάκε αξιόπιςτθ τεχνολογικι μζκοδοσ απόδειξθσ τθσ 

προζλευςθσ και τθσ αυκεντικότθτασ των ψθφιακϊν δεδομζνων πρζπει να γίνεται νομικϊσ 

αποδεκτι» [21]. Ππωσ είναι προφανζσ, θ μινιμαλιςτικι  προςζγγιςθ αφινει τθν αγορά να 

αποφαςίςει για κζματα αςφάλειασ και αξιοπιςτίασ. Αντικζτωσ, ςτθν αναλυτικι προςζγγιςθ, 

«μόνο ςυγκεκριμζνεσ τεχνολογικζσ μζκοδοι, οι οποίεσ ικανοποιοφν ςυγκεκριμζνα κριτιρια 

αςφάλειασ και αξιοπιςτίασ, αναγνωρίηονται άμεςα ωσ νομικά ιςότιμεσ με τισ ιδιόχειρεσ 

υπογραφζσ». Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ακολοφκθςε μια μικτι προςζγγιςθ δφο επιπζδων, θ 

οποία ςυνδυάηει και τισ προαναφερόμενεσ κατευκφνςεισ (μινιμαλιςτικι και αναλυτικι), 

καταλιγοντασ ςτθν Οδθγία 1999/93/ΕΚ [41]. Στθν οδθγία λοιπόν εφαρμόηεται θ 

«προςζγγιςθ των δφο βακμίδων» κάνοντασ διάκριςθ ανάμεςα ςε μια «θλεκτρονικι 

υπογραφι» και ςε μια «προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι» ( ι ψθφιακι υπογραφι). 

  

3.4.1. Οδηγύα 1999/93/ΕΚ  

Στθν οδθγία διαχωρίηονται οι τφποι των θλεκτρονικϊν υπογραφϊν, οι ιςχφοντεσ όροι για 

οριςμζνουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, τα ςτοιχεία που περιλαμβάνει ζνα 

αναγνωριςμζνο πιςτοποιθτικό θλεκτρονικισ υπογραφισ, ςυςτάςεισ για τθν αςφαλι 

επαλικευςθ τθσ υπογραφισ, κακϊσ επίςθσ και τισ απαιτιςεισ για αςφαλείσ διατάξεισ 

δθμιουργίασ υπογραφισ. Στθν κατεφκυνςθ αυτι, οι κυριότεροι ςτόχοι τθσ οδθγίασ 

αφοροφν ςτθ δθμιουργία ενόσ ενιαίου πλαιςίου για τθ νομικι αναγνϊριςθ των 

θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςτο ευρωπαϊκό και εκνικό δίκαιο, τθν ενιαία ψθφιακι αγορά και 

τθν εξαςφάλιςθ τθσ τεχνολογικισ ουδετερότθτασ.  

Ωςτόςο, το πλαίςιο τθσ οδθγίασ παρζμεινε τουλάχιςτον αςαφζσ ωσ προσ το ηιτθμα τθσ 

εφαρμογισ τθσ ςτθν αυκεντικοποίθςθ οντοτιτων.  
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Θ μια προςζγγιςθ κζλει τον οδθγία να ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία ενόσ ενιαίου πλαιςίου 

κανόνων για τον προςδιοριςμό τθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, ωσ το ψθφιακό ιςοδφναμο 

τθσ χειρόγραφθσ υπογραφισ. Σε αυτιν τθν ερμθνεία υπερζχει το ςτοιχείο τθσ ςφνδεςθσ του 

παραδοςιακοφ νομικοφ πλαιςίου με τα τεχνικά ηθτιματα τθσ διαδικαςίασ υπογραφισ. 

Εντοφτοισ, το ζννομο αποτζλεςμα μίασ υπογραφισ ωσ μθχανιςμοφ αυκεντικοποίθςθσ 

οντοτιτων δεν ζχει εφαρμογι το άρκρο 5, ςυνεπϊσ θ ςυςχζτιςθ τθσ οδθγίασ με τθ χριςθ 

ςυςτθμάτων PKI για τθν αυκεντικοποίθςθ οντοτιτων είναι περιοριςμζνθ.  

Στον αντίποδα, θ άλλθ προςζγγιςθ κζλει τθν  οδθγία να  ρυκμίηει τθ χριςθ ψθφιακϊν 

υπογραφϊν ωσ μία τεχνολογία εν γζνει, που θ εφαρμογι τθσ καλφπτει ςχεδόν κάκε πικανι 

χριςθ ενόσ ςυςτιματοσ PKI. Θ ερμθνεία αυτι ενιςχφεται από το γεγονόσ ότι θ Οδθγία 

ορίηει τθν ζννοια του «παρόχου υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ»  γενικά ωσ τον «φορζα ι φυςικό 

ι νομικό πρόςωπο που εκδίδει πιςτοποιθτικά ι παρζχει άλλεσ υπθρεςίεσ, ςυναφείσ με τισ 

θλεκτρονικζσ υπογραφζσ», δθλαδι αρκεί μία «ςχζςθ» με τισ θλεκτρονικζσ υπογραφζσ, 

ανεξάρτθτα από τθν πραγματικι εφαρμογι [41]. 

Επιχειρϊντασ μια ανάλυςθ των οριςμϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν οδθγία, μποροφμε να 

εντοπίςουμε ςθμαντικά ευριματα ςχετικά με τθν κατεφκυνςθ που προςπακεί να δϊςει ο 

νομοκζτθσ ςε ηθτιματα ταυτοποίθςθσ και αυκεντικοποίθςθσ, τα οποία κα φανοφν, μάλλον, 

χριςιμα ςτθ μελζτθ τθσ εφαρμογισ ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ και τθσ ΚΡ.  

Θ οδθγία κάνει διάκριςθ ανάμεςα ςτισ θλεκτρονικζσ υπογραφζσ και τισ προθγμζνεσ 

θλεκτρονικζσ υπογραφζσ. Ζτςι, ςφμφωνα με τουσ οριςμοφσ τθσ οδθγίασ μια θλεκτρονικι 

υπογραφι είναι «δεδομζνα ςε θλεκτρονικι μορφι, τα οποία επιςυνάπτονται ι ςχετίηονται 

λογικά με άλλα θλεκτρονικά δεδομζνα και τα οποία χρθςιμεφουν ωσ μζκοδοσ απόδειξθσ 

τθσ γνθςιότθτασ (αυκεντικοποίθςθ)». Ραρατθροφμε ότι για τισ θλεκτρονικζσ υπογραφζσ 

υιοκετικθκε ζνασ ιδιαίτερα ευρφσ οριςμόσ, όχι επαρκισ, για ουςιαςτικζσ νομικζσ εγγυιςεισ 

και νομικζσ ςυνζπειεσ, ςε αντίκεςθ με τον οριςμό που χρθςιμοποιείται για τισ προθγμζνεσ 

θλεκτρονικζσ υπογραφζσ και τα αναγνωριςμζνα πιςτοποιθτικά.  

Ωσ προσ τισ ζννομεσ ςυνζπειεσ των θλεκτρονικϊν υπογραφϊν θ πάγια κζςθ του κοινοτικοφ 

νομοκζτθ  αφινει το ηιτθμα τθσ ρφκμιςθσ των θλεκτρονικϊν εγγράφων που δεν διακζτουν 

προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ςτον νομοκζτθ των κρατϊν μελϊν αλλά και ςτθν κρίςθ 

του δικαςτι με βάςθ τα γενικότερα ςυναλλακτικά ικθ, τθν καλι πίςτθ αλλά και τισ 

γενικότερεσ επιταγζσ του ουςιαςτικοφ και δικονομικοφ δικαίου. Ραρόλα αυτά, προβλζπεται 

ότι θ νομικι ιςχφσ μιασ θλεκτρονικισ υπογραφισ (οποιαςδιποτε μορφισ θλεκτρονικι 

υπογραφι) και θ αποδοχι τθσ ωσ αποδεικτικοφ μζςου ςε νομικζσ διαδικαςίεσ δεν 

απορρίπτεται μόνο λόγω του γεγονότοσ ότι είναι ςε θλεκτρονικι μορφι (δε βαςίηεται ςε 

αναγνωριςμζνο πιςτοποιθτικό ι αναγνωςμζνο πιςτοποιθτικό που εκδόκθκε από 

διαπιςτευμζνο φορζα παροχισ υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ ι δεν ζχει δθμιουργθκεί από 

αςφαλι διάταξθ δθμιουργίασ υπογραφισ). Σε αυτιν τθν προςζγγιςθ άλλωςτε, υπακοφουν 

και διατάξεισ ςχετικϊν οδθγιϊν, όπωσ τθσ Οδθγίασ 2002/31/ΕΚ για το θλεκτρονικό εμπόριο, 

όπου ςτο άρκρο 9 ορίηεται θ υποχρζωςθ των κρατϊν-μελϊν να μεριμνοφν ϊςτε το νομικό 

τουσ ςφςτθμα να επιτρζπει τθν ςφναψθ ςυμβάςεων με θλεκτρονικά μζςα χωρίσ να κζτει ωσ 

προχπόκεςθ ότι τα ζγγραφα αυτά οφείλουν να είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνα. 
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Μια προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι (ψθφιακι υπογραφι) πρζπει να ςυνδζεται 

μονοςιμαντα με τον υπογράφοντα και να μπορεί να τον ταυτοποιιςει, να ζχει 

δθμιουργθκεί με τζτοια μζςα που ο υπογράφων μπορεί να διατθριςει, υπό τον 

αποκλειςτικό του ζλεγχο, και να ςυνδζεται με τα δεδομζνα ςτα οποία αναφζρεται με τρόπο 

τζτοιο, ϊςτε να μπορεί να εντοπιςκεί οποιαδιποτε προκλθκείςα αλλοίωςθ των 

δεδομζνων. *ειςαγωγι παραπομπισ οριςμοφ+  

Θ ιςοδυναμία με μια χειρόγραφθ υπογραφι προβλζπεται ςαφϊσ για τθν προθγμζνθ 

θλεκτρονικι υπογραφι, κακϊσ ο νομοκζτθσ ορίηει ότι ικανοποιοφν τισ νομικζσ απαιτιςεισ 

υπογραφισ ςε ςχζςθ με δεδομζνα θλεκτρονικισ μορφισ με τον ίδιο τρόπο που μια 

χειρόγραφθ υπογραφι ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ αυτζσ ςε ςχζςθ με δεδομζνα επί χάρτου 

και γίνονται δεκτζσ ωσ αποδεικτικό ςτοιχείο ςε νομικζσ διαδικαςίεσ.  

Τζλοσ, θ οδθγία ορίηει τθ «διάταξθ (ςυςκευι) δθμιουργίασ υπογραφισ», ωσ 

«διαμορφωμζνο υλικό ι λογιςμικό που χρθςιμοποιείται για τθν εφαρμογι των δεδομζνων 

δθμιουργίασ τθσ υπογραφισ». Μια τζτοια ςυςκευι κα μποροφςε να είναι μια ζξυπνθ 

κάρτα. Θ ζννοια του υποκειμζνου τθσ υπογραφισ ςυνδζεται άμεςα με τθ ςυςκευι 

παραγωγισ τθσ, αφοφ ωσ «υπογράφων» ορίηεται το «φυςικό ι νομικό πρόςωπο που 

κατζχει μια διάταξθ (ςυςκευι) δθμιουργίασ υπογραφισ και ενεργεί είτε για λογαριαςμό 

του είτε εξ ονόματοσ φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου ι οντότθτασ που εκπροςωπεί». Είναι 

επίςθσ ςαφζσ, ότι ςτθ διαμόρφωςθ των οριςμϊν ελιφκθ υπόψθ ο τρόποσ λειτουργίασ και 

θ χριςθ των PKI ςυςτθμάτων. Κατ’ αντιςτοιχία λοιπόν, για τθν οδθγία το ιδιωτικό κλειδί 

είναι τα δεδομζνα δθμιουργίασ υπογραφισ, τα οποία ορίηονται ωσ «μονοςιμαντα 

δεδομζνα, όπωσ κϊδικεσ ι ιδιωτικά κλειδιά κρυπτογραφίασ που χρθςιμοποιοφνται από τον 

υπογράφοντα για τθ δθμιουργία θλεκτρονικισ υπογραφισ». Το δθμόςιο κλειδί, δθλαδι, τα 

δεδομζνα επαλικευςθσ υπογραφισ ςφμφωνα με τθν οδθγία είναι «δεδομζνα, όπωσ 

κϊδικεσ ι δθμόςια κρυπτογραφικά κλειδιά, τα οποία χρθςιμοποιοφνται με ςκοπό τθν 

επαλικευςθ μιασ θλεκτρονικισ υπογραφισ» [41].  

 

3.4.1.1. Αναγνωριςμένα Πιςτοποιητικά 

Συνεχίηοντασ τθν ανάλυςθ των οριςμϊν τθσ οδθγίασ, ωσ πιςτοποιθτικό (certificate) ορίηεται 

θ «θλεκτρονικι βεβαίωςθ που ςυνδζει δεδομζνα επαλικευςθσ υπογραφισ με ζνα 

πρόςωπο και επιβεβαιϊνει τθν ταυτότθτά του» [41] και ωσ αναγνωριςμζνο πιςτοποιθτικό, 

«το πιςτοποιθτικό που ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του παραρτιματοσ Λ τθσ οδθγίασ και 

το οποίο εκδίδεται από φορζα παροχισ υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ πλθροί τισ 

οριηόμενεσ ςτο παράρτθμα ΛΛ απαιτιςεισ» [41]. 

Τα αναγνωριςμζνα πιςτοποιθτικά πρζπει να περιλαμβάνουν: 

 Ζνδειξθ ότι το πιςτοποιθτικό εκδίδεται ωσ αναγνωριςμζνο πιςτοποιθτικά, ζνδειξθ 

τθσ ζναρξθσ και τζλοσ τθσ περιόδου ιςχφοσ του πιςτοποιθτικοφ και τον κωδικό 

ταυτοποίθςθσ του πιςτοποιθτικοφ. 



Μελζτθ Αςφαλοφσ Εφαρμογισ τθσ Κάρτασ Ρολίτθ ςτθν Ελλάδα 

 

 

 
53 

 

 Τα ςτοιχεία αναγνϊριςθσ του παρόχου υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, τθν προθγμζνθ 

θλεκτρονικι υπογραφι του παρόχου υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ που το εκδίδει και 

το κράτοσ-μζλοσ ςτο οποίο είναι εγκατεςτθμζνο. 

 Το όνομα του υπογράφοντοσ ι ψευδϊνυμο. 

 Ρρόβλεψθ ειδικοφ χαρακτθριςτικοφ του υπογράφοντοσ, που κα περιλθφκεί 

εφόςον είναι ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τον ςκοπό για τον οποίο προορίηεται το 

πιςτοποιθτικό. 

 Δεδομζνα επαλικευςθσ υπογραφισ που αντιςτοιχοφν ςε δεδομζνα δθμιουργίασ 

υπογραφισ υπό τον ζλεγχο του υπογράφοντοσ. 

 Ενδεχόμενουσ περιοριςμοφσ του πεδίου χριςθσ του πιςτοποιθτικοφ, και 

 

3.4.1.2. Πάροχοι Υπηρεςιών Πιςτοποίηςησ (ΠΥΠ) 

Ωσ φορζασ παροχισ υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ (certificate service provider) ορίηεται «ο 

φορζασ ι το φυςικό ι νομικό πρόςωπο που εκδίδει πιςτοποιθτικά ι παρζχει άλλεσ 

υπθρεςίεσ ςυναφείσ με θλεκτρονικζσ υπογραφζσ» [41] κατ’ αντιςτοιχία με τθν Αρχι 

Ριςτοποίθςθσ. Τα πιςτοποιθτικά που εκδίδει ζνασ φορζασ παροχισ υπθρεςιϊν 

πιςτοποίθςθσ μποροφν να κεωρθκοφν αναγνωριςμζνα (qualified), εφόςον ικανοποιοφν τισ 

απαιτιςεισ του παραρτιματοσ Λ τθσ οδθγίασ 99/93/ΕΚ» *41+. και  ο φορζασ που τα εκδίδει 

πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τουσ όρουσ του Ραραρτιματοσ II τθσ εν λόγω Οδθγίασ, ωσ 

εξισ:  

 Να λειτουργεί με επαρκι αςφάλεια και να λαμβάνει κατάλλθλα μζτρα για να 

επαλθκεφςει τθν ταυτότθτα αυτϊν για τουσ οποίουσ εκδίδει πιςτοποιθτικά .  

 Να τθρεί κατάλλθλα αρχεία και να μθν αποκθκεφει τα δεδομζνα δθμιουργίασ 

υπογραφϊν ( ιδιωτικά κλειδιά). 

 Να αποδεικνφει αξιοπιςτία κατά τθν παροχι υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, να 

απαςχολεί ζμπειρο και εξειδικευμζνο προςωπικό, να διακζτει επαρκείσ 

οικονομικοφσ πόρουσ και να χρθςιμοποιεί αξιόπιςτα πλθροφοριακά 

ςυςτιματα, λαμβάνοντασ επιπλζον μζτρα ϊςτε να εμποδίςει 

πλαςτογραφιςεισ και να διατθριςει τθν εμπιςτευτικότθτα των κλειδιϊν 

υπογραφισ. 

 Να ενθμερϊνει με ανκεκτικά μζςα επικοινωνίασ (Διλωςθ πρακτικισ και Προι 

χριςθσ των πιςτοποιθτικϊν) τουσ ςυνδρομθτζσ, παρζχοντασ τισ κατάλλθλεσ 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ, υπό τισ οποίεσ 

εκδίδονται τα πιςτοποιθτικά. 

 Να προβαίνει ςε άμεςθ ανάκλθςθ των πιςτοποιθτικϊν όταν ςυντρζχει λόγοσ. Και 

να παρζχουν δθμοςίευςθ, ςε 24ωρθ βάςθ, τθσ Λίςτασ Ανακλθκζντων 

Ριςτοποιθτικϊν προσ ενθμζρωςθ κάκε τρίτου. 

 Να διαςφαλίηει ότι θ θμερομθνία ζκδοςθσ ι ανάκλθςθσ του πιςτοποιθτικοφ 

προςδιορίηεται επακριβϊσ. 
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 Να επαλθκεφει τθν ταυτότθτα των πιςτοποιοφμενων υποκειμζνων και να διατθρεί 

τα ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία για κατάλλθλθ χρονικι περίοδο (30 χρόνια για τθν 

Ελλάδα), για χριςθ ςε δικαςτικι ι εξϊδικθ επίλυςθ διαφορϊν. 

 Να αποκθκεφει τα πιςτοποιθτικά ςε επαλθκεφςιμθ μορφι. 

Σχετικά με τθν αδειοδότθςθ και διαπίςτευςθ των φορζων παροχισ υπθρεςιϊν 

πιςτοποίθςθσ, ο κοινοτικόσ νομοκζτθσ παίρνει ςαφι κζςθ υπζρ των ςχθμάτων εκελοντικισ 

πιςτοποίθςθσ. Θ οδθγία απαγορεφει ρθτά τθν υποχρεωτικι λιψθ άδειασ για τθν παροχι 

υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ επικυμϊντασ να διευκολφνει τθν ελεφκερθ ανάπτυξθ των 

αντίςτοιχων υπθρεςιϊν και του ανταγωνιςμοφ, με δυνατότθτα κζςπιςθσ όμωσ ειδικϊν 

μθχανιςμϊν εκελοντικισ διαπίςτευςθσ, με τθ μορφι ειδικϊν οργανιςμϊν ι ςωμάτων, για 

τθν εξαςφάλιςθ βελτιωμζνου επιπζδου παροχισ υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ. Οι φορείσ 

παροχισ υπθρεςιϊν διαπίςτευςθσ μποροφν να λαμβάνουν, ζπειτα από αίτθςι τουσ,  

διαπίςτευςθ ςτθν οποία ορίηονται τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ που διζπουν τθν 

παροχι υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ. Κάκε κράτοσ μζλοσ εξαςφαλίηει τθν κακιζρωςθ 

κατάλλθλου ςυςτιματοσ που κακιςτά δυνατι τθν επιτιρθςθ των εγκατεςτθμζνων ςτο 

ζδαφόσ του παρόχων υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, οι οποίοι εκδίδουν για το κοινό 

αναγνωριςμζνα πιςτοποιθτικά. 

Για τθν ορκότθτα και ακρίβεια των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε ζνα αναγνωριςμζνο 

πιςτοποιθτικό, κακϊσ και τθν ακρίβεια των πινάκων ανάκλθςθσ πιςτοποιθτικϊν (CRLs) με 

γνϊμονα τθν αξιοπιςτία των πλθροφοριϊν που πιςτοποιοφνται και τθν προςταςία των 

ςυναλλαςςομζνων, θ οδθγία προβλζπει τθν ευκφνθ των παρόχων υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ 

για πικανζσ ηθμίεσ που κα προκλθκοφν ςε βάροσ οποιουδιποτε προςϊπου ι φορζα από τθ 

χριςθ των αναγνωριςμζνων πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν, αλλά και τθν πικανι παράλειψθ 

τθσ καταγραφισ τθσ ανάκλθςθσ του πιςτοποιθτικοφ. Ο πάροχοσ υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, 

που εκδίδει αναγνωριςμζνο πιςτοποιθτικό ι εγγυάται για τθν ακρίβεια πιςτοποιθτικοφ, 

ευκφνεται ζναντι οποιουδιποτε φορζα ι φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου για τθ ηθμιά που 

προκλικθκε ςε βάροσ του επειδι το πρόςωπο αυτό εφλογα βαςίςκθκε ςτο πιςτοποιθτικό, 

όςον αφορά: 

 Τθν ακρίβεια, κατά τθ ςτιγμι ζκδοςθσ του, όλων των πλθροφοριϊν που περιζχονται 

ςτο αναγνωριςμζνο πιςτοποιθτικό, κακϊσ και τθν φπαρξθ όλων των ςτοιχείων που 

απαιτοφνται για τθν ζκδοςθ του. 

 Τθ διαβεβαίωςθ ότι ο υπογράφων που ταυτοποιείται ςτο αναγνωριςμζνο 

πιςτοποιθτικό ιταν κάτοχοσ, κατά τθ ςτιγμι ζκδοςθσ του πιςτοποιθτικοφ, των 

δεδομζνων δθμιουργίασ υπογραφισ (ιδιωτικό κλειδί) που αντιςτοιχοφν ςτα 

δεδομζνα επαλικευςθσ υπογραφισ (δθμόςιο κλειδί) που αναφζρονται ςτο 

πιςτοποιθτικό. 

 Τθ διαβεβαίωςθ ότι τα δεδομζνα δθμιουργίασ τθσ υπογραφισ και τα δεδομζνα 

επαλικευςθσ τθσ υπογραφισ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςυμπλθρωματικά, 

εφόςον προζρχονται από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ. 

Εκτόσ όμωσ τθσ ευκφνθσ, αναγνωρίηεται και το δικαίωμα του ΡΥΡ να περιορίηει ςυμβατικά 

τθν παραπάνω ευκφνθ που μπορεί να προκφψει από κακι από τθ χριςθ των 
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πιςτοποιθτικϊν που εκδίδει, με τθν ειςαγωγι περιοριςμϊν χριςθσ (π.χ. επιτρεπόμενο 

φψοσ των ςυναλλαγϊν) του πιςτοποιθτικοφ που εκδίδει. Επίςθσ, ο ΡΥΡ απαλλάςςεται από 

κάκε ευκφνθ του αν αποδείξει ότι δεν ζπραξε αμελϊσ. Ο γενικόσ κανόνασ, πάντωσ, είναι ότι 

τα κράτθ-μζλθ μπορεί μεν να κζςουν πιο αυςτθροφσ όρουσ ωσ προσ τον περιοριςμό τθσ 

ευκφνθσ, δεν μποροφν όμωσ να κακορίςουν μικρότερθ ζκταςθ ευκφνθσ για τουσ εν λόγω 

φορείσ.  

Επιπλζον, ςτθν οδθγία ειςάγεται το ηιτθμα τθσ διαςυνοριακισ αναγνϊριςθσ των 

πιςτοποιθτικϊν που εκδίδονται από φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ. Οι όροι οι 

οποίοι ιςχφουν για τθν αναγνϊριςθ πιςτοποιθτικϊν από τρίτεσ χϊρεσ είναι αυςτθροί, 

γεγονόσ που ςυνεπάγεται ότι οι χϊρεσ που δεν ζχουν αντίςτοιχθ νομοκεςία κα πρζπει είτε 

να ςυνεργαςτοφν με ευρωπαίουσ ΡΥΡ ι να ζρκουν ςε ςυμφωνία με τθν ΕΕ αναφορικά με 

τα τεχνικά και διαδικαςτικά πρότυπα που χρθςιμοποιοφν για τθν πιςτοποίθςθ. Ειδικότερα, 

προβλζπεται ότι τα αναγνωριςμζνα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από φορζα παροχισ 

υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ εγκατεςτθμζνο ςε τρίτθ χϊρα κεωροφνται νομικϊσ ιςοδφναμα με 

τα αντίςτοιχα που εκδίδονται από φορζα παροχισ υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ εγκατεςτθμζνο 

ςε χϊρα τθσ Κοινότθτασ, εφόςον ιςχφει ζνασ από τουσ παρακάτω όρουσ: 

i. Ο φορζασ παροχισ υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ που 

περιλαμβάνονται ςτθν οδθγία και ζχει λάβει διαπίςτευςθ από μθχανιςμό 

διαπίςτευςθσ εγκατεςτθμζνο ςε χϊρα-μζλοσ.  

ii. Κάποιοσ φορζασ παροχισ υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, εγκατεςτθμζνοσ ςτθν 

Κοινότθτα και ο οποίοσ πλθροί τισ απαιτιςεισ τθσ οδθγίασ, εγγυάται για το 

πιςτοποιθτικό. 

iii. Το πιςτοποιθτικό του φορζα αναγνωρίηεται βάςει διμεροφσ ι πολυμεροφσ 

ςυμφωνίασ μεταξφ τθσ Κοινότθτασ και τρίτων χωρϊν ι διεκνϊν οργανιςμϊν. 

Ο φορζασ παροχισ υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ κατά τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ, δφναται να 

ςυγκεντρϊνει δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα μόνο από το απευκείασ ενδιαφερόμενο 

πρόςωπο ι κατόπιν ρθτισ ςυγκατάκεςθσ του και μόνο ςτο βακμό που είναι απαραίτθτο για 

τθν ζκδοςθ και διατιρθςθ του πιςτοποιθτικοφ. Θ ςυλλογι ι επεξεργαςία δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα για άλλουσ ςκοποφσ απαγορεφεται, χωρίσ τθ ςυγκατάκεςθ του 

ενδιαφερόμενου προςϊπου. (Άρκρο 8, παράγραφοι 2 και 3). Ο ςεβαςμόσ και θ 

αναγνϊριςθ, εξάλλου, του δικαιϊματοσ τθσ προςταςίασ δεδομζνων και τθσ ιδιωτικισ ηωισ 

του ατόμου είναι προχπόκεςθ για τθν ενδυνάμωςθ, εδραίωςθ και αφξθςθ τθσ 

εμπιςτοςφνθσ των χρθςτϊν ςτισ θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ και ςτισ υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ 

διακυβζρνθςθσ και ςε αυτιν τθν κατεφκυνςθ διακρίνεται θ ςυμβατότθτα τθσ λειτουργίασ 

των ΡΥΡ με τθ ςχετικι νομοκεςία για τα προςωπικά δεδομζνα και τθν ιδιωτικότθτα.  

Σε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, ιδιαίτερθ βαρφτθτα  

πρζπει να δοκεί ςτθ διαςπορά πλθροφοριϊν (πλθροφορίεσ πιςτοποιθτικϊν και 

πλθροφορίεσ ανάκλθςθσ) κακϊσ και ςτουσ κανονιςμοφσ ςφννομθσ πρόςβαςθσ ςε δεδομζνα 

διακζςιμα ςε ΡΥΡ. Οι Αρχζσ Ρροςταςίασ Δεδομζνων ςυνίςταται να παρζχουν 

διευκολφνςεισ ςτισ δθμόςιεσ αρχζσ να παρακολουκοφν τθν πολιτικι προςταςίασ τθσ 

ιδιωτικότθτασ των ΡΥΡ. Επιπλζον, οι υποχρεϊςεισ και απαιτιςεισ που κακορίηουν τισ 
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απαραίτθτεσ δεςμεφςεισ, να καταγράφονται ςε ειδικζσ πράξεισ προςταςίασ δεδομζνων, 

που κα ςυμπεριλαμβάνονται ςε ςυμβόλαια μεταξφ του δθμόςιου τομζα και των ΡΥΡ. 

Τζλοσ, πριν τθν υπογραφι ςυμβολαίου με ΡΥΡ, πρζπει να επαλθκεφεται ο ςεβαςμόσ και 

εφαρμογι των κανονιςμϊν προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων (όπωσ προβλζπεται ςτο 

άρκρο 17 τθσ Κοινοτικισ Οδθγίασ Ρροςταςίασ Δεδομζνων 95/46).  

 

3.4.1.3. Απαιτήςεισ αςφάλειασ τησ υπογραφήσ 

Ρροκειμζνου για τθ δθμιουργία αναγνωριςμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ απαραίτθτθ 

είναι θ χριςθ αςφαλοφσ διάταξθσ δθμιουργίασ υπογραφισ (Secure Signature Device 

Creation-SSCD) όπωσ προςδιορίηεται ςτθν οδθγία (Ραράρτθμα III Οδθγίασ). Θ διάταξθ 

αςφαλοφσ δθμιουργίασ υπογραφισ, μζςω τθσ χριςθσ ενδεδειγμζνων τεχνικϊν και 

διαδικαςτικϊν μζςων, πρζπει να διαςφαλίηει τουλάχιςτον ότι τα δεδομζνα δθμιουργίασ 

υπογραφισ (ιδιωτικό κλειδί) που χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι υπογραφϊν: 

 Απαντοφν κατ'ουςίαν μόνο μια φορά και το απόρρθτο είναι διαςφαλιςμζνο. 

Αναλυτικότερα, αυτό ςθμαίνει ότι τα ςχετικά κρυπτογραφικά κλειδιά πρζπει να 

δθμιουργοφνται με αλγόρικμουσ δθμιουργίασ τυχαίων κωδικϊν, είτε απευκείασ 

μζςα ςτθ ςυςκευι του χριςτθ, είτε από ςυςκευζσ του ΡΥΡ που μεταφζρουν τα 

ιδιωτικά κλειδιά ςε προςωπικζσ ςυςκευζσ του χριςτθ για τον οποίο προορίηονται, 

χωρίσ να τα εκκζτουν ι να διατθροφν αντίγραφα τουσ. 

 Δεν είναι εφικτό, με ςχετικι εφλογθ βεβαιότθτα, να αντλθκοφν από άλλθ πθγι 

(απαγορεφεται θ διατιρθςθ αντιγράφου του ιδιωτικοφ κλειδιοφ) και θ υπογραφι 

προςτατεφεται από πλαςτογραφία μζςω τθσ χριςθσ ςφγχρονων τεχνολογιϊν 

(αςφμμετρθ κρυπτογράφθςθ).  

 Δφναται να προςτατεφονται αποτελεςματικά από τον νόμιμο υπογράφοντα κατά 

τθσ χρθςιμοποίθςισ τουσ από τρίτουσ (π.χ. χριςθ μυςτικοφ κωδικοφ αναγνϊριςθσ 

PIN).  

 Τα προσ υπογραφι δεδομζνα  δεν πρζπει να μεταβλθκοφν από τισ αςφαλείσ 

διατάξεισ δθμιουργίασ υπογραφισ και είναι δυνατό να εμφανίηονται ςτον 

υπογράφοντα πριν από τθ διαδικαςία υπογραφισ. 

Ραράλλθλα, κατά τθ διαδικαςία επαλικευςθσ τθσ υπογραφισ κα πρζπει να διαςφαλίηεται, 

με εφλογθ βεβαιότθτα, ότι: 

 Τα δεδομζνα που χρθςιμοποιοφνται προσ επαλικευςθ τθσ υπογραφισ 

αντιςτοιχοφν ςτα δεδομζνα που εμφανίηονται ςτον επαλθκεφοντα και θ γνθςιότθτα 

και θ εγκυρότθτα του πιςτοποιθτικοφ που απαιτείται κατά τθ ςτιγμι τθσ 

επαλικευςθσ τθσ υπογραφισ ζχουν ελεγχκεί με αξιοπιςτία. 

 Θ υπογραφι επαλθκεφεται με αξιοπιςτία και το αποτζλεςμα τθσ επαλικευςθσ και 

θ ταυτότθτα του υπογράφοντοσ εμφανίηονται με τον ορκό τρόπο. 

 Ο επαλθκεφων μπορεί να ορίςει με βεβαιότθτα τα περιεχόμενα των δεδομζνων 

που υπογράφονται. 

 Θ χρθςιμοποίθςθ ψευδωνφμου δθλϊνεται εμφανϊσ. 
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 Μποροφν να εντοπιςτοφν τροποποιιςεισ απτόμενεσ τθσ αςφάλειασ. 

 

3.4.2. Προεδρικό Διϊταγμα 150/2001 

Το Ρροεδρικό Διάταγμα 150/2001 (ΦΕΚ 125 Α’/25-6-2001) με τίτλο «Ρροςαρμογι ςτθν 

Οδθγία 1999/93/ΕΚ [41] του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ςχετικά με το 

κοινοτικό πλαίςιο για θλεκτρονικζσ υπογραφζσ» ενςωματϊνει ςτθν ελλθνικι νομοκεςία 

τθν οδθγία 99/93/ΕΚ. Στο μεγαλφτερο μζροσ του αποτελεί πιςτι μεταφορά των αντίςτοιχων 

αναφορϊν και προβλζψεων τθσ Οδθγίασ και αποδζχεται τθν ιςοδφναμθ νομικι ιςχφ των 

προθγμζνων θλεκτρονικϊν υπογραφϊν, με τισ ιδιόχειρεσ υπογραφζσ.  Οι ιςχφοντεσ όροι για 

τα αναγνωριςμζνα πιςτοποιθτικά, τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ που τα 

εκδίδουν, τισ απαιτιςεισ για αςφαλείσ διατάξεισ δθμιουργίασ υπογραφισ και τισ ςυςτάςεισ 

για τθν αςφαλι επαλικευςθ τθσ υπογραφισ ζχουν αντιγραφεί πιςτά από τα παραρτιματα 

τθσ οδθγίασ. Το ίδιο ςυμβαίνει και με τθν προςταςία δεδομζνων, όπου όμωσ 

παρατθροφνται και πρόςκετοι κανόνεσ για τουσ παρόχουσ, όπωσ θ υποχρζωςι τουσ να 

αναφζρουν ςε ετιςια βάςθ ςτθν ΕΕΤΤ τα μζτρα που λαμβάνουν για τθν προςταςία 

αρχειοκετθμζνων, αποκθκευμζνων πλθροφοριϊν. 

Ενδιαφζρον παρουςιάηει ο οριςμόσ για τισ προθγμζνεσ θλεκτρονικζσ υπογραφζσ. Ο 

νομοκζτθσ ορίηει ότι, θ θλεκτρονικι υπογραφι που επζχει κζςθ ιδιόχειρθσ, τόςο ςτο 

ουςιαςτικό όςο και ςτο δικονομικό δίκαιο, είναι μόνο θ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι 

που δθμιουργείται από αςφαλι διάταξθ δθμιουργίασ υπογραφισ και βαςίηεται ςε 

αναγνωριςμζνο πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από Ράροχο Υπθρεςιϊν Ριςτοποίθςθσ, ο 

οποίοσ πλθροί τισ προχποκζςεισ που περιγράφονται ςτθν οδθγία. Θ προςζγγιςθ του 

νομοκζτθ, ουςιαςτικά, κατοχυρϊνει με πιο επαρκι τρόπο  τθν θλεκτρονικι υπογραφι ωσ 

νομικό ιςοδφναμο τθσ ιδιόχειρθσ εφόςον τθροφνται ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ -

προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που δθμιουργείται από αςφαλι διάταξθ δθμιουργίασ 

υπογραφισ και βαςίηεται ςε αναγνωριςμζνο πιςτοποιθτικό (άρκρ. 3 § 1, Ρ.Δ. 150/2001 

[34])- , κακϊσ τθσ προςδίδει ιδιότθτεσ που χαρακτθρίηουν τθν ιδιόχειρθ υπογραφι. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, ωσ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι (ι ψθφιακι υπογραφι) ορίηεται θ 

«θλεκτρονικι υπογραφι που πλθροί τουσ εξισ όρουσ: α) ςυνδζεται μονοςιμαντα μα τον 

υπογράφοντα, β) είναι ικανι να κακορίςει ειδικά και αποκλειςτικά τθ ταυτότθτα του 

υπογράφοντοσ, γ) δθμιουργείται με μζςα, τα οποία ο υπογράφων μπορεί να διατθριςει 

υπό τον αποκλειςτικό ζλεγχό του και δ) ςυνδζεται με τα δεδομζνα, ςτα οποία αναφζρεται 

κατά τρόπο, ϊςτε να μπορεί να εντοπιςκεί οποιαδιποτε μεταγενζςτερθ αλλοίωςθ των εν 

λόγω δεδομζνων». Ωςτόςο, θ απλι θλεκτρονικι υπογραφι -παρότι δεν μπορεί να εξιςωκεί 

με τθν ιδιόχειρθ υπογραφι- δεν χάνει τθ νομικι τθσ ιςχφ μόνο εξ αιτίασ του γεγονότοσ ότι 

δεν είναι προθγμζνθ και είναι δυνατό να αρκεί ωσ αποδεικτικό ςτοιχείο για τθν εγκυρότθτα 

ςυμβάςεων, για τισ οποίεσ δεν προβλζπεται ζγγραφοσ τφποσ  κακϊσ ορίηεται ότι θ 

κατάρτιςθ ςυμβάςεων με θλεκτρονικά μζςα είναι δυνατι με τθ χριςθ τθσ απλισ 

θλεκτρονικισ υπογραφισ, όταν από το νόμο δεν προβλζπεται ζγγραφοσ τφποσ για τθν 

κατάρτιςθσ μιασ οριςμζνθσ ςφμβαςθσ (Άρκρα 3 § 2 και 8 § 1 του Ρ.Δ. 150/2001 [34]). 

Επομζνωσ, το θλεκτρονικό ζγγραφο ςτο οποίο περιζχεται θ θλεκτρονικι υπογραφι και το 

οποίο προςάγεται ωσ αποδεικτικό μζςο, εκτιμάται ελεφκερα από το δικαςτιριο και δεν 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτο εξαιτίασ τθσ μθ πλιρωςθσ των προχποκζςεων προθγμζνθσ 
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θλεκτρονικισ υπογραφισ. Κρίνεται, ζτςι, αναγκαίο, να ςυμφωνοφν αμοιβαία τα μζρθ ςτισ 

επιμζρουσ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ ότι τα θλεκτρονικά διαβιβαηόμενα ζγγραφα τουσ κα 

αποτελοφν πλιρθ απόδειξθ ωσ ιδιωτικά ζγγραφα ακόμθ και αν δεν περιλαμβάνουν 

θλεκτρονικι υπογραφι. Με τον τρόπο αυτό, όπωσ προκφπτει από τθν Οδθγία, τα 

θλεκτρονικά κείμενα που ανταλλάςςουν μεταξφ τουσ οι ςυναλλαςςόμενοι, όπωσ για 

παράδειγμα τα email ανάγονται δυνθτικά ςε παραδεκτό αποδεικτικό μζςο που απορρζει 

από τθν ςχετικι ςυμφωνία των μερϊν. 

Στο άρκρο 2 του Ρ.Δ. ορίηεται ακόμθ το αναγνωριςμζνο πιςτοποιθτικό ωσ θ θλεκτρονικι 

βεβαίωςθ που εκδίδεται από κάποιον πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ και θ οποία 

ςυνδζει μονοςιμαντα τα δεδομζνα επαλικευςθσ μιασ υπογραφισ (δθμόςιο κλειδί) με ζνα 

ςυγκεκριμζνο φυςικό πρόςωπο, τθρϊντασ κάποιουσ βαςικοφσ όρουσ (Ραραρτιματα Λ & IV 

του Ρ.Δ. 150/2001) [34]. Ο φορζασ παροχισ υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ είναι υπεφκυνοσ για 

τθν ακρίβεια του πιςτοποιθτικοφ (άρκρο 3 § 1 Ρ.Δ. 150/2001), το οποίο εκδίδεται υπό τουσ 

όρουσ του Ραραρτιματοσ Λ κι ζχει ωσ ςκοπό να ςυμβάλλει ςτθ διαπίςτωςθ τθσ γνθςιότθτασ 

τθσ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ. Τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα (φορείσ παροχισ 

υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ) που εκδίδουν πιςτοποιθτικά  ι παρζχουν άλλεσ υπθρεςίεσ 

ςυναφείσ με τισ θλεκτρονικζσ υπογραφζσ οφείλουν να πλθροφν οριςμζνουσ όρουσ οι οποίοι 

περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα II του Ρ.Δ.. 

Σφμφωνα με το άρκρο 4 του Ρ.Δ. 150/2001 [34], για τθν Ελλάδα, ορίηεται θ Εκνικι 

Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων(ΕΕΤΤ) ωσ αρμόδια αρχι για τον οριςμό και 

τθν εποπτεία ιδιωτικϊν ι δθμόςιων φορζων για τθ διαπίςτευςθ των Ραρόχων 

Ριςτοποίθςθσ, για τον ζλεγχο και τθν εποπτεία των εγκατεςτθμζνων ςτθν Ελλάδα Ραρόχων 

Υπθρεςιϊν Ριςτοποίθςθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, κακϊσ και για τθ διαπίςτωςθ τθσ 

ςυμμόρφωςθσ προσ τισ αςφαλείσ διατάξεισ δθμιουργίασ υπογραφισ, ωσ ςυνζπεια 

ςυμμόρφωςθσ με τθν υποχρζωςθ τθσ οδθγίασ περί ςφςταςθσ φορζων επιτιρθςθσ.  

Ωσ προσ τθν ευκφνθ των Ραρόχων Υπθρεςιϊν Ριςτοποίθςθσ διακρίνεται θ ευκφνθ τουσ 

ανάλογα με το αν εκδίδουν αναγνωριςμζνα ι μθ αναγνωριςμζνα πιςτοποιθτικά. Θ ευκφνθ 

των ΡΥΡ για τα μθ αναγνωριςμζνα πιςτοποιθτικά κρίνεται με τισ γενικζσ διατάξεισ περί 

ευκφνθσ. Σε αντιςτοιχία με τισ διατάξεισ τθσ Κοινοτικισ Οδθγίασ, αν ο ΡΥΡ εκδίδει 

αναγνωριςμζνα πιςτοποιθτικά τεκμαίρεται θ ευκφνθ του ςε περίπτωςθ ηθμιογόνου 

γεγονότοσ που αφορά: 

 ςτθν ακρίβεια και πλθρότθτα του πιςτοποιθτικοφ, 

 ςτθν ταυτότθτα του υπογράφοντοσ, ςτθν θλεκτρονικι υπογραφι του οποίου 

αναφζρεται το πιςτοποιθτικό 

 ςτθ δυνατότθτα ςυμπλθρωματικισ χριςθσ των δεδομζνων δθμιουργίασ και 

επαλικευςθσ τθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ και 

 ςτθν μθ ζγκαιρθ καταγραφι τθσ ανάκλθςθ ενόσ πιςτοποιθτικοφ. 

Στα πλαίςια τθσ ευκφνθσ του παρόχου, ζςτω και ελαφριά αμζλεια αρκεί για τθν γζνεςθ τθσ 

ευκφνθσ και επομζνωσ θ μόνθ περίπτωςθ απαλλαγισ είναι να αποδειχκεί ότι ο πάροχοσ 

ενιργθςε επιμελϊσ. Επιπλζον, ιδιαίτερθ ςθμαςία ζχει το γεγονόσ ότι το βάροσ απόδειξθσ 

αντιςτρζφεται προσ όφελοσ κάκε φορζα που εφλογα βαςίηεται ςτο πιςτοποιθτικό, 
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ανεξάρτθτα από το αν τον ςυνδζει ςυμβατικόσ δεςμόσ με τον πάροχο. Ο βακμόσ 

υπαιτιότθτασ είναι ςθμαντικόσ για τον κακοριςμό του φψουσ τθσ αποηθμίωςθσ, το οποίο 

όμωσ, υπόκειται ςε περιοριςμοφσ, ανάλογα με τα όρια που ζχει ρθτϊσ κζςει ο ΡΥΡ ωσ προσ 

τθ χριςθ των πιςτοποιθτικϊν του. Εντοφτοισ, δεν είναι ςαφϊσ οριςμζνο το ηιτθμα του 

πικανοφ περιοριςμοφ τθσ ςυνολικισ ευκφνθσ από πλευράσ του παρόχου, παρζχοντάσ του 

τθ δυνατότθτα οριςμοφ ενόσ ανϊτατου ορίου ευκφνθσ που κα προςτάτευε τον πάροχο από 

το πλικοσ των ηθμιϊν που κα μποροφςε να προκαλζςει ζνα εςφαλμζνο πιςτοποιθτικό. Για 

το αςτικό δίκαιο, μάλιςτα, ςυνικωσ τζτοιοι όροι κρίνονται άκυροι ωσ καταχρθςτικοί. 

 

3.4.5. υμπληρωματικϋσ Διατϊξεισ 

Θ ΕΕΤΤ με τθν υπ’ αρικμόν 248/71 Απόφαςι τθσ «Κανονιςμόσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν 

Ριςτοποίθςθσ Θλεκτρονικισ Υπογραφισ» (ΦΕΚ 603/Β'/16-5-2002) ρυκμίηει ηθτιματα των 

αναγνωριςμζνων πιςτοποιθτικϊν και κακορίηει το κεςμικό πλαίςιο για τθν εποπτεία και 

τον ζλεγχο των εγκατεςτθμζνων ςτθν Ελλάδα Ραρόχων Υπθρεςιϊν Ριςτοποίθςθσ. Στα 

πλαίςια αυτά, τθρεί τον Κατάλογο Εμπίςτευςθσ εποπτευόμενων/διαπιςτευομζνων 

παρόχων υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ (Trusted Service Provider List, TSL)  τθσ Ελλάδασ 

παρζχοντασ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν κατάςταςθ εποπτείασ/διαπίςτευςθσ των 

υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ από τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ (CSP) οι οποίοι 

εποπτεφονται/διαπιςτεφονται από τθν ΕΕΤΤ ωσ προσ τθ ςυμμόρφωςθ με τισ ςχετικζσ 

διατάξεισ τθσ οδθγίασ *41]. Ο Κατάλογοσ Εμπίςτευςθσ περιλαμβάνει τουσ ΡΥΡ που είναι 

εγγεγραμμζνοι ςτο μθτρϊο τθσ ΕΕΤΤ ωσ πάροχοι που εκδίδουν αναγνωριςμζνα 

πιςτοποιθτικά θλεκτρονικισ υπογραφισ κατά διλωςι τουσ. 

1. Αρχι Ριςτοποίθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου που ανικει ςτο Υπουργείο Εςωτερικϊν, 

Υπθρεςία Ανάπτυξθσ Ρλθροφορικισ (http://pki.syzefxis.gov.gr) 

2. Adacom Qualified Certificate Services CA (http://www.adacom.com/repository) 

3. ASYK Qualified Certificates CA τθσ Χρθματιςτιριο Ακθνϊν AE 

(http://www.ase.gr/repository) 

Θ Αρχι Ριςτοποίθςθσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου (ΑΡΕΔ) ορίςτθκε ωσ Ρρωτεφουςα Αρχι 

Ριςτοποίθςθσ με ςχετικό κόμβο τον syzefxis.gov.gr όπωσ ορίηεται ςτθ ςχετικι απόφαςθ 

[40]. Με τθν ΚΥΑ ΥΑΡ/Φ.60/38/232 [99] κυρϊκθκε ο Κανονιςμόσ Ριςτοποίθςθσ τθσ ΑΡΕΔ, 

ενϊ με τθν ΥΑ ΥΑΡ/Φ.60/7/135 [98] κακορίςτθκαν οι οργανικζσ μονάδεσ για τθν παροχι 

υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ (ΥΑΡ, ΚτΡ ΑΕ, ΚΕΡ). 

Σφμφωνα με τθν Εγκφκλιο τθσ ΥΑΡ *36+ θ PKI Υποδομι βαςίηεται ςε μια ιεραρχικά 

κατανεμθμζνθ δομι αρμοδιοτιτων, ωσ εξισ : 

1. Αρχι Ριςτοποίθςθσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου (ΑΡΕΔ): Ωσ «Ρρωτεφουςα Αρχι 

Ριςτοποίθςθσ» (ΡΑΡ) ορίςτθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 20 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 

57/Α715-3-2006), ζτςι όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 25 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 

42/Α723-2-2007), θ Υπθρεςία Ανάπτυξθσ Ρλθροφορικισ (ΥΑΡ) τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ του ΥΡ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.. 
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2. Υποκείμενθ Αρχι Ριςτοποίθςθσ (ΥπΑΡ) του Υπουργείου Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ ορίηεται το Τμιμα Επεξεργαςίασ και Διαρκοφσ 

Απογραφισ τθσ Διεφκυνςθσ Ρρογραμματιςμοφ και Εφαρμογϊν τθσ Υπθρεςίασ 

Ανάπτυξθσ Ρλθροφορικισ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 

Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ του ΥΡ.ΕΣ.Δ.Δ.Α..  

3. Αρχι Εγγραφισ (ΑΕ) του ΥΡ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., ορίηεται ο Τομζασ Υλοποίθςθσ και 

Ραραγωγικισ Λειτουργίασ Ζργων και Συςτθμάτων τθσ «Κοινωνίασ τθσ Ρλθροφορίασ 

ΑΕ - ΚτΡ Α.Ε.».  

4. Εντεταλμζνα Γραφεία, ορίηονται τα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (ΚΕΡ), ςε 

ολόκλθρθ τθ χϊρα.  

Επιπλζον, με τον Ν.3979/2011 περί Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ [33] ορίηονται επιπλζον 

ηθτιματα για τισ θλεκτρονικζσ υπογραφζσ και πιςτοποιθτικά. Ειδικότερα, ςτο άρκρο 13 

(Κφροσ και αποδεικτικι ιςχφσ θλεκτρονικϊν εγγράφων), άρκρο 14 (Αντίγραφα), άρκρο 22( 

Διακίνθςθ εγγράφων μεταξφ φορζων του δθμοςίου τομζα και φυςικϊν προςϊπων ι 

Ν.Ρ.Λ.Δ.) και άρκρο 31(Εγγραφι ςε υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ). 

 

Οι θλεκτρονικζσ υπογραφζσ αποτελοφν το πιο ςθμαντικό κεςμικό βιμα ςτο κζμα τθσ ΚΠ. 

Ωςτόςο, είναι ςθμαντικό να ςθμειωκεί ότι θ Οδθγία αυτι κακ' αυτι οφτε κίγει το ζννομο 

αποτζλεςμα τθσ αυκεντικοποίθςθσ του ατόμου, οφτε κακορίηει το πότε μία οντότθτα ζχει 

αναγνωριςτεί μονοςιμαντα, οφτε το ποια είναι θ νομικι ςυνζπεια ενόσ πιςτοποιθτικοφ 

αυκεντικοποίθςθσ. Εξάλλου οφτε θ ιδιόχειρθ υπογραφι μπορεί να ταυτοποιιςει το 

υποκείμενο. Η υπογραφι δρα ςυμπλθρωματικά κακϊσ είναι «ικανι να ταυτοποιεί τον 

υπογράφοντα» (άρκρο 2§2) και το αναγνωριςμζνο πιςτοποιθτικό πρζπει να 

«επιβεβαιϊνει τθν ταυτότθτα αυτοφ του ατόμου».  

Παρόλα αυτά, θ Οδθγία ανοίγει το ηιτθμα και κα λζγαμε ότι προκρίνει τα ςυςτιματα PKI 

ωσ κατάλλθλθ τεχνικι λφςθ για τθ διαχείριςθ των eID. Σε κάκε περίπτωςθ, το κεςμικό 

βιμα είναι μεγάλο ακόμθ κι αν δεν ζχει άμεςθ εφαρμογι ςτισ υπθρεςίεσ 

αυκεντικοποίθςθσ οντοτιτων (ςυμπεριλαμβανομζνων ιδίωσ εκείνων που βαςίηονται ςε 

μεκόδουσ PKI) και κατ’ επζκταςθ ςτθν θλεκτρονικι ταυτοποίθςθ και ςτθν ΚΠ.  

 

3.5. ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΣΗ ΙΔΙΨΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ 
 

Το κεςμικό πλαίςιο που ρυκμίηει και κωρακίηει τθν ιδιωτικότθτα ςυνοψίηεται ςτα εξισ: 

1. Ν.2472/1997 «περί προςταςίασ του ατόμου ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα», 

2. Ν. 2774/1999 «περί προςταςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα ςτον 

τθλεπικοινωνιακό τομζα», ο οποίοσ αντικαταςτάκθκε από τον Ν. 3471/2006 ωσ 
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3. Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2002/58/ΕΚ ςχετικά με τθν επεξεργαςία των δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα και τθν προςταςία τθσ ιδιωτικισ ηωισ ςτον τομζα των 

θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν *42], 

4. Οδθγία 1995/46/ΕΚ για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ 

επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ διακίνθςθ 

των δεδομζνων αυτϊν [44], και το 

5. Άρκρο 8 τθσ Ευρωπαϊκισ Σφμβαςθσ για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα του Ανκρϊπου. 

Θ αντιγραφι, χριςθ, αποκάλυψθ ι υποκλοπι προςωπικϊν δεδομζνων, που 

τθροφνται ςε αρχεία ι μεταδίδονται μζςω δικτφων, είναι εφικτό να επιφζρει τθν 

επιβολι των κυρϊςεων των άρκρων 370Α , 370Β και 370Γ ΡΚ. 

«Ρροςωπικά δεδομζνα: κάκε πλθροφορία που αναφζρεται ςε ζνα φυςικό πρόςωπο, του 

οποίου ι ταυτότθτα είναι γνωςτι ι μπορεί να προςδιοριςτεί άμεςα ι ζμμεςα ιδίωσ βάςει 

αρικμοφ ταυτότθτασ ι βάςει ενόσ ι περιςςοτζρων ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων που 

χαρακτθρίηουν τθν υπόςταςι του από άποψθ φυςικι, βιολογικι, ψυχικι, οικονομικι, 

πολιτιςτικι, πολιτικι ι κοινωνικι.» (Οδθγία 95/46, άρκρο 2Α [44]). 

Κατά ςυνζπεια, είναι απολφτωσ προφανζσ ότι ςτο κζμα τθσ θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ θ 

οδθγία για τα προςωπικά δεδομζνα ζχει μεγάλθ ςθμαςία κακϊσ, θ διαχείριςθ 

θλεκτρονικϊν ταυτοτιτων εξ' οριςμοφ περιςτρζφεται γφρω από τθ διαχείριςθ των 

προςωπικϊν δεδομζνων για ταυτοποίθςθ. Για παράδειγμα, δεδομζνα που 

χρθςιμοποιοφνται για τον προςδιοριςμό τθσ ταυτότθτασ του προςϊπου είναι το όνομα, 

αρικμόσ τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, αρικμόσ του δελτίου ταυτότθτασ, αρικμόσ πελάτθ, 

κωδικοί αναγνϊριςθσ ι πρόςβαςθσ του προςϊπου, ΛΝ κ.α. Επιπλζον, οι προςωπικζσ 

πλθροφορίεσ που μπορεί να αφοροφν τισ ςχζςεισ ενόσ προςϊπου προσ πρόςωπα ι τισ 

ςχζςεισ του προσ πράγματα: περιουςιακι κατάςταςθ, επαγγελματικι και οικονομικι 

δραςτθριότθτα, οικογενειακι κατάςταςθ, τισ προςωπικζσ δραςτθριότθτεσ και ςχζςεισ 

(ςυνικειεσ του ελεφκερου χρόνου, ςυμμετοχι και δραςτθριοποίθςθ ςε ενϊςεισ, 

καταναλωτικι ςυμπεριφορά), κακϊσ και τισ ςχζςεισ και καταςτάςεισ ιδιωτικοφ και 

δθμοςίου δικαίου (ιδιοκτθςία, ςυμβατικζσ ςχζςεισ, διοικθτικζσ άδειεσ κλπ.) [21]. 

Για τθν Ελλάδα, θ Αρχι Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων (ΑΡΔΡΧ) ωσ ανεξάρτθτθ αρχι 

κατοχυρωμζνθ ςτο Σφνταγμα (άρκρα 9Α και 101Α) ζχει ζναν πολυςχιδι κεςμικό ρόλο και 

ευρείεσ αρμοδιότθτεσ μζςα ςτο παραπάνω πλαίςιο. Θ ΑΡΔΡΧ ιδρφκθκε με το νόμο 

2472/1997, ο οποίοσ ενςωματϊνει ςτο ελλθνικό δίκαιο τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 95/46/ΕΚ, 

για τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Επίςθσ, όςον αφορά τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων ςτον τομζα των 

θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, θ ΑΡΔΡΧ εφαρμόηει τον νόμο 3471/2006 που αντίςτοιχα 

ενςωματϊνει ςτο εκνικό δίκαιο τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 58/2002. 

Αποςτολι τθσ Αρχισ αποτελεί θ προςταςία των δικαιωμάτων τθσ προςωπικότθτασ και τθσ 

ιδιωτικισ ηωισ του ατόμου ςτθν Ελλάδα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των Ν. 2472/1997 και 

3471/2006. Ρρωταρχικόσ ςκοπόσ τθσ Αρχισ είναι θ προςταςία του πολίτθ από τθν 

παράνομθ επεξεργαςία των προςωπικϊν του δεδομζνων αλλά και θ ςυνδρομι προσ αυτόν 

ςε κάκε περίπτωςθ που διαπιςτϊνεται παραβίαςθ των ςχετικϊν δικαιωμάτων του ςε κάκε 
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επιχειρθςιακό τομζα (χρθματοπιςτωτικά, υγεία, αςφάλιςθ, εκπαίδευςθ, δθμόςια διοίκθςθ, 

μεταφορζσ, ΜΜΕ, κ.ο.κ). Επίςθσ, ςκοπόσ τθσ Αρχισ είναι θ υποςτιριξθ και κακοδιγθςθ των 

υπεφκυνων επεξεργαςίασ ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων τουσ απζναντι ςτο νόμο, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ νζεσ ανάγκεσ υπθρεςιϊν τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ, κακϊσ και τθν 

διείςδυςθ των ςφγχρονων ψθφιακϊν επικοινωνιϊν και δικτφων. Ωσ εκ τοφτου, θ Αρχι 

ςτρζφει ιδιαίτερα τθν προςοχι τθσ μεταξφ άλλων ςτθν παρατιρθςθ και αντιμετϊπιςθ 

ηθτθμάτων που προκφπτουν με τθν εξζλιξθ των νζων τεχνολογιϊν και εφαρμογϊν. [102] 

 

3.5.1. Οδηγύα για την προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων (95/46/ΕΚ) 

Το κφριο αντικείμενο τθσ Οδθγίασ [44] για τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων 

είναι όπωσ αναφζρεται «θ προςταςία των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων και ελευκεριϊν των 

φυςικϊν προςϊπων, και ιδίωσ τθσ ιδιωτικισ του ηωισ ςε ςχζςθ με τθν επεξεργαςία 

δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα» . Θ κφρια επιλογι που διατρζχει τισ ρυκμίςεισ τθσ 

Οδθγίασ είναι ο περιοριςμόσ τθσ επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων ςτο ελάχιςτο 

δυνατό. 

Στο άρκρο 6 τθσ Οδθγίασ κακορίηονται οι ποιοτικζσ προδιαγραφζσ δεδομζνων 

επεξεργαςίασ. Οι βαςικζσ αρχζσ για τθ διαχείριςθ και επεξεργαςία των προςωπικϊν 

δεδομζνων ςυνοψίηονται ςτα ακόλουκα: 

 Τα δεδομζνα μποροφν να υφίςτανται ςφννομθ και κεμιτι επεξεργαςία. 

 Θ ςυλλογι των δεδομζνων πρζπει να ςυνδζεται με τθν εξυπθρζτθςθ ςαφϊν και 

νόμιμων ςκοπϊν και θ πικανι μεταγενζςτερθ επεξεργαςία τουσ να ςυμβιβάηεται 

με τουσ ςκοποφσ αυτοφσ. Σε διαςυνοριακό επίπεδο, μποροφμε να ποφμε ότι θ αρχι 

αυτι ακολουκεί μια «πολιτικοκεντρικι» προςζγγιςθ, κακϊσ απαγορεφει ςτισ 

κυβερνιςεισ να χρθςιμοποιοφν μθτρϊα ι άλλεσ πθγζσ ταυτοποίθςθσ οι οποίεσ 

ζχουν δθμιουργθκεί για τουσ ςκοποφσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, για άλλουσ 

ςκοποφσ, χωρίσ περαιτζρω ςαφι και νόμιμθ νομιμοποιθτικι βάςθ και χωρίσ τθν 

προθγοφμενθ εξαςφάλιςθ τθσ ρθτισ ςυγκατάκεςθσ του υποκειμζνου των 

δεδομζνων.  

 Τα δεδομζνα πρζπει να είναι κατάλλθλα, ςυναφι και απολφτωσ αναγκαία για τθν 

επίτευξθ του επιδιωκόμενου ςκοποφ («Αρχι τθσ αναλογικότθτασ» ωσ προσ τθν 

επεξεργαςία και τθν ζκταςι τθσ). Στθν περίπτωςθ τθσ αυκεντικοποίθςθσ, θ αρχι 

τθσ αναλογικότθτασ μεταφράηεται ςτθ μθ διατιρθςθ περιςςότερων προςωπικϊν 

δεδομζνων από εκείνα που είναι απολφτωσ αναγκαία, για τθν ταυτοποίθςθ του 

υποκειμζνου των δεδομζνων και  τθν επίτευξθ του ςκοποφ τθσ εφαρμογισ. Θ 

αυκεντικοποίθςθ, ωςτόςο, πρζπει να υπαγορεφεται από πλθροφοριακζσ ανάγκεσ 

οι οποίεσ ζχουν υφίςτανται για το άτομο, και όχι από τθν πικανότθτα να 

προκφψουν τζτοιεσ ανάγκεσ. 

 Τα δεδομζνα πρζπει να είναι ορκά, ακριβι και επικαιροποιθμζνα («Αρχι τθσ 

ακρίβειασ»). Δεδομζνα ανακριβι ι ελλιπι ςε ςχζςθ με τουσ ςκοποφσ για τουσ 
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οποίουσ ζχουν ςυλλζγει πρζπει να διαγράφονται ι να επικαιροποιοφνται. Σφμφωνα 

λοιπόν με τθ ςυγκεκριμζνθ αρχι, οι υπεφκυνοι επεξεργαςίασ δεδομζνων οφείλουν 

να ελζγχουν τθν ακρίβεια των προςωπικϊν δεδομζνων που διαχειρίηονται. Θ 

ςθμαςία τθσ αρχισ αυτισ αφορά ςτθν εγκυρότθτα των ςτοιχείων που ο πολίτθσ, οι 

επιχειριςεισ και οι δθμόςιοι φορείσ χρθςιμοποιοφν για τισ μεταξφ τουσ ςυναλλαγζσ 

και επικαλοφνται ςτισ πράξεισ τουσ κακϊσ και ςτισ νομικζσ εγγυιςεισ που 

προκφπτουν από τθ χριςθ τζτοιων δεδομζνων. Ζτςι, , από διαςυνοριακι οπτικι, 

ταυτοποίθςθ των οντοτιτων πρζπει να βαςίηεται ςε πλθροφορίεσ που παρζχονται 

μζςω ςυςτθμάτων που διαςφαλίηουν τισ υφιςτάμενεσ, για κάκε περίπτωςθ,  

νομικζσ εγγυιςεισ. 

 Θ επεξεργαςία πρζπει να περιορίηεται ςτο χρονικό διάςτθμα που είναι αναγκαίο 

για τθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ τθσ επεξεργαςίασ. Επιπλζον, τα δεδομζνα πρζπει 

να διατθροφνται με μορφι που επιτρζπει τον προςδιοριςμό τθσ ταυτότθτασ των 

προςϊπων ςτα οποία αναφζρονται μόνο κατά τθ διάρκεια περιόδου που δεν 

υπερβαίνει τθν απαιτοφμενθ για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν για τουσ οποίουσ ζχουν 

ςυλλζγει ι για τουσ οποίουσ αργότερα υφίςτανται επεξεργαςία. Τα κράτθ μζλθ 

προβλζπουν κατάλλθλεσ εγγυιςεισ για τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που 

διατθροφνται πζραν τθσ περιόδου αυτισ για ςκοποφσ ιςτορικοφσ, ςτατιςτικοφσ ι 

επιςτθμονικοφσ. 

 Για κάκε δεδομζνο, μία και μόνο μία πθγι μπορεί να κεωρθκεί ότι είναι αυκεντικι 

για τθ διαςταφρωςθ αυτοφ του ςτοιχείου («Αρχι τθσ αυκεντικισ πθγισ»). Θ 

πλθροφορία αυτι κα πρζπει να επαναχρθςιμοποιθκεί από όλα τα μζρθ που ζχουν 

οριςμζνο ζννομο ςυμφζρον, ζτςι ϊςτε να ελαχιςτοποιθκεί θ ενόχλθςθ του χριςτθ 

και να ςυντθρείται μόνο ζνα ςθμείο επικαιροποίθςθσ τθσ πλθροφορίασ. 

Ειδικότερα ςτο άρκρο 6, ςτισ παραγράφουσ β ζωσ δ, από πλευράσ διαςυνοριακισ 

διαλειτουργικότθτασ, οι αναφορζσ ζχουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον, κακϊσ κακορίηονται ςε 

υψθλό επίπεδο οι προχποκζςεισ για τθ νόμιμθ διαςυνοριακι αυκεντικοποίθςθ με τθ χριςθ 

πθγϊν τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. 

Στθ ςυνζχεια, το άρκρο 7 τθσ Οδθγίασ περιγράφει τισ ςυνκικεσ κατά τισ οποίεσ είναι 

αποδεκτι θ αυτοματοποιθμζνθ ι από αρχείο χριςθ των προςωπικϊν δεδομζνων, με τρόπο 

τζτοιο που να εξαςφαλίηεται θ γνϊςθ του κατόχου ςχετικά με το ποιοσ και για ποιο ςκοπό 

κατζχει τισ προςωπικζσ πλθροφορίεσ του και που/πωσ ςκοπεφει να τισ χρθςιμοποιιςει. 

Ζτςι, εξαςφαλίηεται θ αρχι τθσ διαφάνειασ ζναντι του υποκειμζνου των δεδομζνων και θ 

διαφάνεια τθσ επεξεργαςίασ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, τα προςωπικά δεδομζνα μπορεί να τφχουν επεξεργαςίασ: 

 όταν ενθμερωκεί το άτομο για τθν ταυτότθτα αυτοφ που πρόκειται να 

χρθςιμοποιιςει τα δεδομζνα, κακϊσ και για το ςκοπό τθσ χριςθσ τουσ («Αρχι του 

ςκοποφ»), 
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 όταν το πρόςωπο ςτο οποίο αναφζρονται τα δεδομζνα ζχει δϊςει τθ ρθτι 

ςυγκατάκεςι του ι υπάρχει άλλοσ νόμιμοσ λόγοσ για τθν επιτρεπόμενθ χριςθ (π.χ. 

θ ενάςκθςθ τθσ ελευκερίασ τθσ ζκφραςθσ) ι 

 όταν είναι απαραίτθτθ για τθν εκτζλεςθ ςφμβαςθσ τθσ οποίασ το ενδιαφερόμενο 

πρόςωπο είναι ςυμβαλλόμενο μζροσ ι για τθν εκτζλεςθ προςυμβατικϊν μζτρων 

λθφκζντων αιτιςει του ι 

 όταν είναι απαραίτθτθ για τθν τιρθςθ εκ του νόμου υποχρεϊςεωσ του υπευκφνου 

τθσ επεξεργαςίασ ι 

 όταν είναι απαραίτθτθ για τθ διαφφλαξθ ηωτικοφ ςυμφζροντοσ του προςϊπου ςτο 

οποίο αναφζρονται τα δεδομζνα ι 

 όταν είναι απαραίτθτθ για τθν εκπλιρωςθ ζργου δθμοςίου ςυμφζροντοσ ι 

εμπίπτοντοσ ςτθν άςκθςθ δθμοςίασ εξουςίασ που ζχει ανατεκεί ςτον υπεφκυνο τθσ 

επεξεργαςίασ ι ςτον τρίτο ςτον οποίο ανακοινϊνονται τα δεδομζνα ι 

 όταν είναι απαραίτθτθ για τθν επίτευξθ του εννόμου ςυμφζροντοσ που επιδιϊκει ο 

υπεφκυνοσ τθσ επεξεργαςίασ ι ο τρίτοσ ι οι τρίτοι ςτουσ οποίουσ ανακοινϊνονται 

τα δεδομζνα, υπό τον όρο ότι δεν προζχει το ςυμφζρον ι τα κεμελιϊδθ 

δικαιϊματα και οι ελευκερίεσ του προςϊπου ςτο οποίο αναφζρονται τα δεδομζνα 

που χριηουν προςταςίασ δυνάμει του άρκρου 1 παράγραφοσ 1 τθσ Οδθγίασ και  

 όταν τα δεδομζνα είναι ςχετικά με το ςκοπό τθσ χριςθσ, ακριβι, επικαιροποιθμζνα 

και όχι περιςςότερα από όςα είναι αναγκαίο για το ςκοπό τθσ χριςθσ. 

 

3.5.2. Απόρρητο Επικοινωνιών 

 

Το κεςμικό πλαίςιο για το απόρρθτο των επικοινωνιϊν διαμορφϊνεται από τα ακόλουκα: 

1. Άρκρο 19 παρ. 1 του Συντάγματοσ: «Το απόρρθτο των επιςτολϊν και τθσ ελεφκερθσ 

ανταπόκριςθσ ι επικοινωνίασ με οποιονδιποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα 

απαραβίαςτο. Νόμοσ ορίηει τισ εγγυιςεισ υπό τισ οποίεσ θ δικαςτικι αρχι δε 

δεςμεφεται από το απόρρθτο για λόγουσ εκνικισ αςφάλειασ ι για διακρίβωςθ 

ιδιαίτερα ςοβαρϊν εγκλθμάτων.» 

2. Ν.2225/1994 περί «Ρροςταςίασ τθσ ελευκερίασ τθσ ανταπόκριςθσ και επικοινωνίασ 

και άλλεσ διατάξεισ». 

3. Ν.3115/2003 

4. Ν.3471/2006 

5. Ρ.Δ. 47/2005  
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Το απόρρθτο αφορά όλεσ τισ μορφζσ επικοινωνίασ υπό τθν ζννοια τθσ μυςτικότθτασ και 

απαγορεφει κάκε ενζργεια των δθμοςίων αρχϊν προσ λιψθ γνϊςθσ ι κοινοποίθςθ ςε 

τρίτουσ του περιεχομζνου/ςτοιχείων επικοινωνίασ και κάκε πολίτθ. Σθμαντικι δε προςκικθ 

ςτθν ερμθνεία αυτι, είναι θ επζκταςθ ςτισ περιςτάςεισ ςτισ οποίεσ διενεργείται θ 

επικοινωνία, αλλά και δεδομζνα που υποβάλλονται ςε επεξεργαςία για τουσ ςκοποφσ 

διαβίβαςθσ μιασ επικοινωνίασ ι τθσ χρζωςισ τθσ («εξωτερικά ςτοιχεία» και «δεδομζνα 

κίνθςθσ και κζςθσ» τθσ επικοινωνίασ, Ν.3471/06, ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2002/58/ΕΚ). 

Αναφερόμενοι ςτθν ζννοια του όρου "επικοινωνία" περιλαμβάνεται προφανϊσ και θ 

ανταλλαγι δεδομζνων μεταξφ του IC τθσ κάρτασ και του αναγνϊςτθ, όπωσ ακριβϊσ 

ςυμβαίνει και με τθν πλοιγθςθ ςτο διαδίκτυο ι τθν αποςτολι e-mail όπου 

πραγματοποιείται διαφανϊσ ανταλλαγι πλθροφοριϊν ανάμεςα ςε χριςτθ — πάροχο — 

εξυπθρετθτι κλπ.. 

Για τθν Ελλάδα θ Αρχι Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Επικοινωνιϊν είναι θ 

ςυνταγματικά κατοχυρωμζνθ Αρχι (άρκρο 1 του νόμου 3115/2003, κατά τθν παράγραφο 2 

του άρκρου 19 του Συντάγματοσ), που είναι αρμόδια για τθν προςταςία του απορριτου 

των επιςτολϊν, τθσ ελεφκερθσ ανταπόκριςθσ ι επικοινωνίασ με οποιονδιποτε άλλο τρόπο 

κακϊσ και τθν αςφάλεια των δικτφων και πλθροφοριϊν. Στθν ζννοια τθσ προςταςίασ του 

απορριτου των επικοινωνιϊν περιλαμβάνεται και ο ζλεγχοσ τθσ τιρθςθσ των όρων και τθσ 

διαδικαςίασ άρςθσ του απορριτου, που προβλζπονται από τον νόμο.  

Κακίςταται ςαφζσ, ότι θ προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων αποτελεί, ίςωσ, το πιο 

κρίςιμο ηιτθμα ςτθν εφαρμογι τθσ ΚΠ. Το κεςμικό πλαίςιο είναι επαρκζσ προκειμζνου να 

εξαςφαλίηεται θ διαχείριςθ και επεξεργαςία των δεδομζνων, υπό τθν ικανοποίθςθ των 

αρχϊν τθσ αναλογικότθτασ και διαφάνειασ με ςεβαςμό ςτθν ιδιωτικότθτα του πολίτθ.  

Σχετικά με το απόρρθτο, το πιο ουςιαςτικό ςυμπζραςμα είναι θ ςτάκμιςθ του ιδιωτικοφ 

και δθμόςιου ςυμφζροντοσ. Οποιαδιποτε λφςθ αξιολογθκεί για τθν εφαρμογι τθσ ΚΠ 

ςτθν Ελλάδα οφείλει να υπακοφει ςε αυτό το πλαίςιο. 

Εντοφτοισ, ςτο κεςμικό πλαίςιο του απορριτου παρατθρείται νομικό κενό, κακϊσ θ 

ςτάκμιςθ του δικαιϊματοσ τθσ ιδιωτικότθτασ απζναντι ςτο δθμόςιο ςυμφζρον, ςε 

περιπτϊςεισ εγκλθμάτων ι ενδεχόμενων εγκλθμάτων δεν ζχει διακριτά όρια και 

επομζνωσ δεν αποτελεί εφκολθ υπόκεςθ.  

Στθν πράξθ, θ εξιχνίαςθ   εγκλθμάτων (για παράδειγμα παιδικι πορνογραφία), πικανά 

προχποκζτει άρςθ απορριτου για ζνα ςφνολο πολιτϊν (για παράδειγμα ζλεγχοσ ενόσ 

ςυνόλου από IPs), που πικανά δεν ζχει καμία απολφτωσ ςχζςθ με τθν υπόκεςθ που μασ 

αφορά, ωςτόςο προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ πράξθ είναι απαραίτθτθ από τισ 

αςτυνομικζσ αρχζσ ο ζλεγχοσ του. Από τθν άλλθ πλευρά, οι αρχζσ προςταςίασ 

προςωπικϊν δεδομζνων οφείλουν να παρεμποδίηουν τζτοιου εφρουσ εκτεταμζνεσ 

ζρευνεσ, οι οποίεσ παραβιάηουν κατάφορα το δικαίωμα του πολίτθ ςτθν ιδιωτικότθτα.   

Ποιοσ μπορεί ςε αυτι τθν περίπτωςθ να «ςτακμίςει» το όριο ιδιωτικοφ και δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ;  
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3.6. Θεςμικό Πλαύςιο Ελληνικών Σαυτοτότων  
Το κεςμικό πλαίςιο τθσ ταυτότθτασ του πολίτθ ςτθν Ελλάδα ςυνοψίηεται ςτισ εξισ 

νομοκετικζσ παρεμβάςεισ: 

1. Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ ΚΔΔςίασ/ν. 2690/99 

2. Ν.Δ. 127 τθσ 17/18.2.1969- (Α` 29), «Ρερί αποδεικτικισ ιςχφοσ των Αςτυνομικϊν 

Ταυτοτιτων» 

3. Ν.3345/2005 (ΦΕΚ Α 138/16.6.2005). 

4. Ν.1599 /1986 (ΦΕΚ-Α 75/11-6-1986) Σχζςεισ κράτουσ-πολίτθ, κακιζρωςθ νζου 

τφπου δελτίου ταυτότθτασ και άλλεσ διατάξεισ 

5. ΥΑ 3021/19/53/2005  ΦΕΚ Β' 1440/18.10.2005 για τον κακοριςμοφ του Δελτίου 

ταυτότθτασ (ΥΑ 3021/19/53−ηϋ 2009, ΦΕΚ Βϋ 1440/2009 Τροποποίθςθ τθσ υπ’ 

αρικμ. ΚΥΑ 3021/19/53 από 14.10.2005 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ των 

Υπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν και Δθμόςιασ Τάξθσ όπου κακορίηονται 

«Τφποσ, δικαιολογθτικά, αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και διαδικαςία ζκδοςθσ δελτίων 

ταυτότθτασ Ελλινων πολιτϊν»). Οι τροποποιιςεισ τθσ παροφςασ ζχουν ιδθ 

ενςωματωκεί ςτθν 3021/19/53/2005 Υ.Α. 

6. ΥΑ 21385/11246  

Στθν χϊρα μασ, θ ζντυπθ ταυτότθτα είναι υποχρεωτικι για όλουσ τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ άνω 

των 12 ετϊν ςφμφωνα με το άρκρο 1, παράγραφοσ 1 του Ν. 127/1969, όπωσ 

αντικαταςτάκθκε από τθν παράγραφο 3 του άρκρου 13 του  Ν.3345/2005 (ΦΕΚ Α 

138/16.6.2005) που ορίηει ωσ εξισ αυτι τθν υποχρζωςθ: «Ζλλθνεσ πολίτεσ που κατοικοφν ι 

διαμζνουν προςωρινά ςτθν Ελλάδα και ζχουν ςυμπλθρϊςει το 12ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ 

υποχρεοφνται να εφοδιαςκοφν με δελτίο αςτυνομικισ ταυτότθτασ, το οποίο εκδίδεται 

ατελϊσ, κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ νομοκετικοφ διατάγματοσ. Κατ' εξαίρεςθ οι 

ςτρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικοφ Σϊματοσ, το αςτυνομικό 

προςωπικό, οι ςυνοριακοί φφλακεσ, οι ειδικοί φρουροί, κακϊσ και το πυροςβεςτικό 

προςωπικό του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ που τελοφν ςτθν ενζργεια ι ςε πολεμικι ι μόνιμθ 

διακεςιμότθτα εφοδιάηονται μόνο με ειδικά δελτία ταυτότθτασ που χορθγοφνται από τθν 

Υπθρεςία τουσ.». 

Σφμφωνα με το άρκρο 3 παρ.3 και 4 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ , αποτελεί νόμιμο 

αποδεικτικό μζςο των ςτοιχείων τθσ ταυτότθτασ του ατόμου κατά τισ ςυναλλαγζσ του με το 

Δθμόςιο ενϊ, όπωσ και ςτισ άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ που εξετάςαμε, μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί και ωσ επίςθμο ταξιδιωτικό ζγγραφο εντόσ τθσ Ε.Ε. Θ χρονικι ιςχφσ τθσ 

ταυτότθτασ είναι 15 ζτθ από τθν ζκδοςι τθσ, ωςτόςο δεν προβλζπεται θμερομθνία λιξθσ, 

το οποίο ςυνεπάγεται ότι ςτθν πράξθ, θ ανανζωςι τθσ δε ςυνθκίηεται. Για αλλοδαποφσ που 

μζνουν μόνιμα ςτθν χϊρα δεν προβλζπεται ζκδοςθ τζτοιασ ταυτότθτασ αλλά ζντυπθσ 

κάρτασ παραμονισ, ςφμφωνα με τθ νόμιμθ διαδικαςία απόκτθςθσ «νόμιμθσ  διαμονισ 

(Ν..3386/2005) .  

3.6.1. τοιχεύα και Διαδικαςύα Έκδοςησ ΑΔΣ 
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Το βαςικό νομοκετικό πλαίςιο που διζπει τισ προχποκζςεισ και τθν διαδικαςία  ζκδοςθσ  

ταυτότθτασ ςτθ χϊρα μασ είναι το Ν.Δ. 217/1969 και θ υπουργικι απόφαςθ 

υπ'αρικμ.3021/19/53 «Τφποσ, δικαιολογθτικά, αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και διαδικαςία ζκδοςθσ 

δελτίων ταυτότθτασ Ελλινων πολιτϊν» ( ΦΕΚ Β' 1440/18-10-2005). 

Χαρακτθριςτικι είναι επίςθσ και θ πορεία των δεδομζνων που περιλαμβάνει θ Ελλθνικι 

Αςτυνομικι Ταυτότθτα. Αρχικά, ο Νόμοσ 1599/1986 (ΦΕΛΚ Α 75) κακόριηε τθν υποχρζωςθ 

ζκδοςθσ δελτίου από το 12ο ζτοσ, ότι τα δελτία κα εκδίδονται από τισ Νομαρχίεσ, 

προζβλεπε τθν προαιρετικι αναγραφι του κρθςκεφματοσ του κατόχου και επίςθσ 

κακιζρωνε τον ιςόβιο 13ψιφιο ενιαίο κωδικό ΕΚΑΜ, ο οποίοσ κα ενοποιοφςε τα υπόλοιπα 

μθτρϊα (κακϊσ κα περιελάμβανε τον ειδικό εκλογικό αρικμό, του διαβατθρίου, τθσ 

ταυτότθτασ, τον ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ και του διπλϊματοσ οδιγθςθσ). Ο ΕΚΑΜ ςτθν ουςία δεν 

εφαρμόςτθκε ποτζ, κακϊσ ςυνζχιςαν να εκδίδονται παλαιοφ τφπου δελτία βάςει του Ν.Δ. 

127/1969, ενϊ ο ΕΚΑΜ ςτθ ςυνζχεια καταργικθκε από το Ν. 1988/1991 (ΦΕΚ Α 189), ο 

οποίοσ επίςθσ επανζφερε τθν υποχρεωτικι αναγραφι του κρθςκεφματοσ και κζςπιςε τθν 

προαιρετικι αναγραφι (ΔΛΟΣ) Δωρθτισ Λςτϊν και Οργάνων Σϊματοσ. Συνολικά, ο Ν. 

1599/1986 δζχτθκε μεγάλο αρικμό τροποποιιςεων από τουσ Ν. 1832/1989, Ν. 1839/1989, 

Ν. 1988/1991, Ν. 2479/1997, Ν. 2521/1997, Ν. 2690/1999, Ν. 2990/2002, Ν. 3242/2004, 

Υ.Α. 3021/19/53/2005 και πρόςφατθ τροποποίθςθ τθσ ΦΕΚ Β' 1253/25.6.2009. 

Με τθν Υπουργικι Απόφαςθ 21385/11246 κακορίηεται ο τφποσ και οι προδιαγραφζσ του 

δελτίου τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ που χρθςιμοποιοφμε ςιμερα (ΦΕΛΚ 

421/B/02.07.1992). Στο ΦΕΛΚ αυτό κακορίηονται οι τεχνικζσ εκτφπωςθσ κ.λπ. που αφοροφν 

τθ φυςικι αςφάλεια του εγγράφου. Χαρακτθριςτικό είναι ότι ςτο άρκρο 1 προβλζπει ότι το 

ζντυπο κα φζρει ειδικι λευκι λωρίδα πλάτουσ 16 χιλιοςτϊν ςτο κάτω μζροσ τθσ πρόςκιασ 

όψθσ, προοριηόμενθ να χρθςιμοποιθκεί για μθχανικι οπτικι αναγνϊριςθ, κάτι που, 

ωςτόςο, δεν εφαρμόςτθκε. 

Σιμερα, ο τφποσ του Δελτίου Ταυτότθτασ ζχει μεταβλθκεί και ιςχφει αυτόσ που κακορίηεται 

ςτθν Υπουργικι Απόφαςθ *ΥΑ3021/2005+ (ΦΕΚ Β' 1440/18.10.2005). Φυςικά ςτα πλαίςια 

τθσ διαςφάλιςθσ τθσ ιδιωτικότθτασ, θ αναγραφι του κρθςκεφματοσ ζχει καταργθκεί. Για 

τθν ζκδοςθ υποβάλλεται αυτοπροςϊπωσ ςτθν αρμόδια αςτυνομικι αρχι ειδικι αίτθςθ, τα 

ςτοιχεία τθσ οποίασ αντλοφνται από πιςτοποιθτικό του διμου ι τθσ κοινότθτασ, ςτο 

δθμοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμζνοσ ο αιτϊν. Ενϊ μζχρι πρότινοσ επρόκειτο για 

πρωτότυπο πιςτοποιθτικό που παρουςίαηε ο ενδιαφερόμενοσ, με τθν τροποποίθςθ του 

ΦΕΚ Β' 1253/25.6.2009 αναηθτείται πλζον από τθν αρχι ζκδοςθσ του δελτίου αυτεπάγγελτα 

από τον οικείο διμο ι κοινότθτα.  

Σφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, τα δεδομζνα που αναγράφονται ςτθν ταυτότθτα 

είναι: επϊνυμο, όνομα, όνομα πατζρα, επϊνυμο πατζρα, όνομα μθτζρασ, επϊνυμο 

μθτζρασ, θμερομθνία γζννθςθσ, τόποσ γζννθςθσ, φψοσ, διμοσ ι κοινότθτα δθμοτολογίου, 

αρικμόσ οικογενειακισ μερίδασ, ικαγζνεια και, εκελοντικά, ομάδα αίματοσ του κατόχου . 

Ωσ προσ τα πρόςκετα δεδομζνα που δεν αναγράφονται πλζον, τεκμαίρεται ότι θ ςχετικι 

πρόβλεψθ ζχει ςιωπθρϊσ καταργθκεί. Από αυτά, το επϊνυμο, το όνομα και το όνομα 

πατζρα αναγράφονται και με λατινικοφσ χαρακτιρεσ με μεταγραφι, κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 



Μελζτθ Αςφαλοφσ Εφαρμογισ τθσ Κάρτασ Ρολίτθ ςτθν Ελλάδα 

 

 

 
68 

 

743 (αντίςτοιχο του διεκνοφσ ISO 843:1997). Ραρζκκλιςθ από το πρότυπο μπορεί να 

υπάρξει μόνο με αίτθμα του ενδιαφερομζνου και τότε τα ςτοιχεία αναγράφονται όπωσ ςε 

προθγοφμενο ταξιδιωτικό ι άλλο ζγγραφο θμεδαπισ ι αλλοδαπισ αρχισ. Τα ςτοιχεία 

ταυτότθτασ του αιτοφντοσ βεβαιϊνονται από ζνα μάρτυρα. Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ 

αςτυνομικισ αρχισ ζκδοςθσ ερευνά ςτο κεντρικό αρχείο ταυτοτιτων που τθρείται από τθ 

Διεφκυνςθ Κρατικισ Αςφάλειασ του Αρχθγείου Ελλθνικισ Αςτυνομίασ για τυχόν φπαρξθ 

προθγοφμενου δελτίου ταυτότθτοσ ςτο όνομα του ενδιαφερομζνου. 

Ο προςδιοριςμόσ των δεδομζνων που αναγράφονται ςτα δελτία ταυτότθτασ αποτζλεςε 

νομικό αλλά και κοινωνικό ηιτθμα ςτισ αρχζσ τθσ προθγοφμενθσ δεκαετίασ. Αφορμι 

ςτάκθκε θ απόφαςθ 510/17/2000 τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ 

Χαρακτιρα, με τθν οποία κρίκθκε μθ ςυνάδουςα με τθν αρχι του ςκοποφ και τθσ 

αναγκαιότθτασ και προςφορότθτασ των μζςων θ ςυλλογι και επεξεργαςία δεδομζνων που 

αναγράφονταν ζωσ τότε και αφοροφςαν : όνομα και επϊνυμο ςυηφγου, γζνοσ, επάγγελμα, 

διεφκυνςθ κατοικίασ, υπθκοότθτα, κριςκευμα και ςυλλογι δακτυλικοφ αποτυπϊματοσ. Θ 

απόφαςθ προζβθ ςε μια εφςτοχθ ςτάκμιςθ ςκοποφ - μζςων, κεωρϊντασ πολλά από τα ζωσ 

τότε ςτοιχεία ταυτότθτασ μθ αναγκαία , κάνοντασ, μάλιςτα μνεία και ςε πρακτικι που 

ςυμβάλει ςε κοινωνικό διαχωριςμό (profiling). 

Εφαρμογι βρίςκει και ο Ν.2472/1997 περί προςταςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, 

αφοφ τζτοια δεδομζνα ςυλλζγονται και αναγράφονται ςτα δελτία ταυτότθτασ του Ζλλθνα 

πολίτθ . 

Είναι φανερό ότι ο νομοκζτθσ προςπάκθςε να ςτακμίςει τθν εξυπθρζτθςθ του ςκοποφ 

ταυτοποίθςθσ και αυκεντικοποίθςθσ του πολίτθ με τθν νομοκεςία και νομολογία περί 

προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. Το αποτζλεςμα κρίνεται κατά βάςθ ικανοποιθτικό και 

δεν μποροφμε παρά να αναγνωρίςουμε ότι θ ςυηιτθςθ ςχετικά με τα προςωπικά δεδομζνα 

ςτο δελτίο ταυτότθτασ αποτζλεςε ςτακμό για τθν εξοικείωςθ του Ζλλθνα πολίτθ με το 

πλαίςιο προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, προςδίδοντασ ζντονο κοινωνικό ενδιαφζρον 

ςε ηθτιματα νομικισ προςταςίασ που δφςκολα κα κζντριηαν τθν προςοχι τθσ κοινισ 

γνϊμθσ.  

3.6.2. Αντικατϊςταςη ΑΔΣ 

Ακφρωςθ του δελτίου ταυτότθτασ ι Αντικατάςταςθ μπορεί να γίνει όταν: 

3. επζλκει μεταβολι οποιουδιποτε ςτοιχείου τθσ ταυτότθτασ του κατόχου, όπωσ ορίηεται 

ςτο άρκρο 6 ν.δ. 127/1969, 

4. λόγω μθ αναγραφισ ςτο δελτίο ταυτότθτασ τθσ ικαγζνειασ του κατόχου ι λόγω μθ 

αναγραφισ των ςτοιχείων του κατόχου με λατινικοφσ χαρακτιρεσ, 

5. λόγω φκοράσ, 

6. λόγω παρζλευςθσ του χρόνου ιςχφοσ του (τροποποίθςθ με το ΦΕΚ Β' 1253/25.6.2009, 

προθγοφμενα ιταν δεκαετίασ από τθν ζκδοςι του), 

7. λόγω απϊλειασ ι κλοπισ. 

Για τθν αντικατάςταςθ δελτίου ταυτότθτασ υποβάλλονται τα δικαιολογθτικά και 

ακολουκείται θ διαδικαςία που προβλζπεται για τθν αρχικι ζκδοςθ, ενϊ επιπλζον 
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υποβάλλεται το παλαιό δελτίο ταυτότθτασ, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ κλοπισ ι 

απϊλειασ. Σε περίπτωςθ απϊλειασ ι κλοπισ δελτίου ταυτότθτασ, ο δικαιοφχοσ αυτοφ 

οφείλει να υποβάλει αμζςωσ υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν αςτυνομικι ι προξενικι αρχι του 

τόπου διαμονισ ι κατοικίασ του τθσ περιφζρειασ ςτθν οποία ζλαβε χϊρα θ απϊλεια ι θ 

κλοπι και να παράςχει κάκε πλθροφορία που να αποδεικνφει το βάςιμο των ιςχυριςμϊν 

του. 

Τα ζντυπα δελτίου ταυτότθτασ και αιτιςεων αποτελοφν υλικό του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. Ο 

υπάλλθλοσ που παραλαμβάνει και διαχειρίηεται τα ζντυπα αυτά κακίςταται υπόλογοσ για 

τθ χριςθ τουσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Για κάκε απϊλεια ι φκορά ςε ζντυπο 

δελτίου ταυτότθτασ υποβάλλεται λεπτομερισ αναφορά ςτθ Δ.Κ.Α./Α.Ε.Α. Από τθν κατά 

τόπο αρμόδια Διεφκυνςθ Αςφαλείασ ι Αςτυνομικι Διεφκυνςθ ενεργείται ζνορκθ διοικθτικι 

εξζταςθ (Ε.Δ.Ε.), ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και επιβάλλονται κυρϊςεισ κατά 

παντόσ υπαιτίου. Επιπλζον, από τισ οικείεσ διαχειρίςεισ καταλογίηεται ςε βάροσ των 

υπαιτίων θ αξία των εντφπων. Τα ζντυπα δελτίων ταυτότθτασ που υπζςτθςαν φκορά 

καταςτρζφονται από τριμελι επιτροπι βακμοφόρων, εκ των οποίων ο ζνασ τουλάχιςτον 

είναι αξιωματικόσ, που ςυγκροτείται από τθν αρχι ζκδοςθσ μετά το πζρασ τθσ Ε.Δ.Ε. και τον 

καταλογιςμό τθσ αξίασ του. Θ επιτροπι αυτι ςυντάςςει ςχετικό πρακτικό εισ τριπλοφν, από 

τα οποία ζνα παραμζνει ςτο αρχείο τθσ αρχισ ζκδοςθσ, ζνα υποβάλλεται ςτθν οικεία 

Διαχείριςθ Υλικοφ και ζνα ςτθν κατά τόπο αρμόδια Διεφκυνςθ Αςφαλείασ ι Υποδιεφκυνςθ 

ι Τμιμα Αςφαλείασ τθσ ζδρασ τθσ Αςτυνομικισ Διεφκυνςθσ. Τα ζντυπα των δελτίων 

ταυτότθτασ που από τθν εκτφπωςι τουσ δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ για περαιτζρω 

χριςθ υποβάλλονται με ςχετικι αναφορά ςτθν Δ.Κ.Α./Α.Ε.Α. Οι παραπάνω διαδικαςίεσ 

αποτελοφν μια ζνδειξθ για τα μζτρα αςφάλειασ που κα πρζπει να τθροφνται και ςτθν 

περίπτωςθ τθσ ΚΡ. 

 

3.6.3. Φρόςη τησ ταυτότητασ ωσ ταξιδιωτικού εγγρϊφου 

Θ ιςχφουςα νομοκεςία για τθν χρθςιμοποίθςθ τθσ ταυτότθτασ ωσ ταξιδιωτικό ζγγραφο 

ςυνοψίηεται ςτισ ακόλουκεσ νομοκετικζσ πράξεισ: 

1. Ρ.Δ. 308/1991 επικαλοφμενο τισ οδθγίεσ 68/360/ΕΟΚ και 73/148/ΕΟΚ, ορίηει ςτο 

άρκρο 1 ότι «Το Διάταγμα αυτό εκδίδεται με ςκοπό τθν προςαρμογι τθσ ιςχφουςασ 

Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτο Κοινοτικό Δίκαιο όςον αφορά τθ διακίνθςθ των Ελλινων 

πολιτϊν ςτα Κράτθ‐ Μζλθ τθσ Ε.Ο.Κ.» και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 ό τι «Οι 

Ζλλθνεσ πολίτεσ, κατά τθ διακίνθςι τουσ ςε Κράτθ ‐ Μζλθ των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων μποροφν να χρθςιμοποιοφν ωσ ταξιδιωτικό ζγγραφο είτε το εν ιςχφ 

δελτίο ταυτότθτάσ τουσ είτε εν ιςχφ διαβατιριο». (ολομζλεια του ΣτΕ 2281/2001) 

2. ΕΚ 562/2006 Συνκικθ Schengen (Schengen Borders Code) ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

τθσ οποίασ δεν διενεργείται ςυνοριακόσ ζλεγχοσ προςϊπων κατά τθ διζλευςθ των 

εςωτερικϊν ςυνόρων μεταξφ κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (άρκρα 1, 20 

και 21). 

3. EK 2252/2004 [26] ςχετικά με τθν κακιζρωςθ προτφπων για τα χαρακτθριςτικά 

αςφαλείασ και τθ χριςθ βιομετρικϊν ςτοιχείων ςτα διαβατιρια και τα ταξιδιωτικά 
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ζγγραφα των κρατϊν μελϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ προδιαγραφζσ του 

Οργανιςμοφ Διεκνοφσ Ρολιτικισ Αεροπορίασ ICAO (International Civil Aviation 

Organization) [65] και ιδίωσ εκείνεσ που ορίηονται ςτο ζγγραφο Doc 9303 [87] [88] 

ςχετικά με τα αναγνϊςιμα από μθχάνθμα ταξιδιωτικά ζγγραφα, κζςπιςε εγγυιςεισ 

ωσ προσ τθν τιρθςθ των ελάχιςτων προτφπων αςφαλείασ που πρζπει να πλθροφν 

τα διαβατιρια και τα ταξιδιωτικά ζγγραφα των κρατϊν μελϊν. 

4. ΕΚ 444/2009 [27] επικαιροποίθςθ του ΕΚ 2252/2004 με κζςπιςθ εξειδικευμζνων 

ρυκμίςεων περί εφαρμογισ βιομετρικϊν ςτοιχείων ςτα διαβατιρια και τα 

ταξιδιωτικά ζγγραφα των κρατϊν μελϊν. Θ λιψθ δακτυλικϊν αποτυπωμάτων ωσ 

βιομετρικϊν ςτοιχείων ςτα διαβατιρια και τα ταξιδιωτικά ζγγραφα των Κρατϊν 

Μελϊν κακίςταται υποχρεωτικι από τον Λοφνιου του 2012. 

Θ χριςθ τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ ωσ ταξιδιωτικοφ εγγράφου εντόσ κρατϊν μελϊν τθσ 

Ε.Ε. εξαςφαλίηεται μζςω τθσ ςυμμετοχισ τθσ Ελλάδασ ςτθ Συνκικθ Schengen (Schengen 

Borders Code), κανονιςμόσ 562/2006, αν και θ κατάργθςθ του ελζγχου των εςωτερικϊν 

ςυνόρων δεν κίγει τθν άςκθςθ αςτυνομικϊν αρμοδιοτιτων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ 

άςκθςθ των αρμοδιοτιτων αυτϊν δεν ζχει αποτζλεςμα ιςοδφναμο με ςυνοριακοφσ 

ελζγχουσ και, ςυνεπϊσ, εφόςον υπάρξουν ενδείξεισ κινδφνου για τθ δθμόςια αςφάλεια ι 

δειγματολθπτικά οι αρχζσ αςφαλείασ διενεργοφν αςτυνομικό ζλεγχο. Λόγω τθσ πρόβλεψθσ 

ςτθ Συνκικθ για μθ ιςοδφναμο αποτζλεςμα μεταξφ των αςτυνομικϊν ελζγχων που 

δφνανται να πραγματοποιοφνται και των ςυνοριακϊν ελζγχων που καταργοφνται ςτο 

εςωτερικό τθσ επικράτειασ, κατά τθ διενζργεια αςτυνομικοφ ελζγχου ςτουσ ζχοντεσ 

ικαγζνεια Κράτουσ Μζλουσ αρκεί θ χριςθ αςτυνομικισ ταυτότθτασ και δεν απαιτείται θ 

χριςθ διαβατθρίου ι ταξιδιωτικοφ εγγράφου. 

Επιπλζον, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΕΚ 2252/2004 [26], τα ταξιδιωτικά ζγραφα πρζπει  

να ζχουν ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά αςφαλείασ και να φζρουν μεταξφ άλλων περιοχι 

μθχανικισ ανάγνωςθσ (MRZ) και τςιπ (chip) με ψθφιοποιθμζνθ τθ φωτογραφία προςϊπου 

του κατόχου. Συνεπϊσ, ςφμφωνα με τθν εφαρμοςτζα Κοινοτικι νομοκεςία, μετά τθν 

πάροδο τθσ προκεςμίασ, εκδοκείςεσ ΑΤ, που δεν πλθροφν τισ προβλεπόμενεσ απαιτιςεισ 

αςφαλείασ και τισ προδιαγραφζσ του ICAO [65], δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται ωσ 

ταξιδιωτικά ζγγραφα. Ραρόλα αυτά, για τα ζγγραφα ταυτότθτασ που εκδίδουν τα κράτθ 

μζλθ για τουσ πολίτεσ τουσ δεν απαιτείται προςαρμογι (άρκρο 1 παρ.3). 

Αντίςτοιχα, κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί και θ ΚΡ για ταυτοποίθςθ εντόσ των 

εςωτερικϊν ςυνόρων κρατϊν μελϊν τθσ Συνκικθσ Schengen, όπου και δεν αςκείται 

ςυνοριακόσ ζλεγχοσ των προςϊπων. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, δεν είναι απαραίτθτθ θ 

εξαςφάλιςθ των χαρακτθριςτικϊν αςφαλείασ των ταξιδιωτικϊν εγγράφων και δεν είναι 

επιβεβλθμζνθ θ χριςθ δακτυλικϊν αποτυπωμάτων. Για τθν χριςθ τθσ εκτόσ Schengen, 

πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τθ ςχετικι Κοινοτικι νομοκεςία και να φζρει χαρακτθριςτικά 

και προδιαγραφζσ αςφαλείασ κατά ICAO [65].  
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3.7. Πιςτοποιητικό γϋννηςησ 
Το πιςτοποιθτικό γζννθςθσ εκδίδεται από τον Διμο, όπου είναι εγγεγραμμζνοσ ο πολίτθσ  

(άρκρο 86 παρ. 1 ηϋ και 106 παρ. 1 ηϋ    ΔΚΚ/ν. 3463/2006).  Το πιςτοποιθτικό αυτό μπορεί 

να ηθτθκεί και τθλεφωνικϊσ ςτο 1502 (άρκρο 22 παρ. 1 βϋ ν. 2539/1997 και ΥΑ 

ΔΛΣΚΡΟ/Φ.29/2145 ΦΕΚ Β' 58/30.1.1998).  

Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι θ βεβαίωςθ ςτοιχείων,  αν αυτά δεν είναι δυνατό να προκφψουν 

με άλλο τρόπο, όπωσ για παράδειγμα από το Λθξιαρχείο, είναι δυνατό να επιτευχκεί 

δικαςτικϊσ, με τθ διαδικαςία τθσ εκοφςιασ δικαιοδοςίασ (άρκρο 782 ).  Θ εκοφςια 

δικαιοδοςία αποτελεί ζνδικθ προςταςία χωρίσ τθν φπαρξθ προχφιςτάμενθσ διαφορά. 

Μοιάηει πιο πολφ με διοικθτικι παρά με δικαςτικι διαδικαςία, αφοφ δεν υπάρχει 

αντιδικία. Θ  «αίτθςθ βεβαίωςθσ ςτοιχείων» αποτελεί τρόπο πιςτοποίθςθσ γεγονότων που 

αφοροφν τθν προςωπικι κατάςταςθ φυςικοφ προςϊπου, δθλ. τθ γζννθςθ, ονοματοδοςία, 

γάμο,  κάνατο κλπ.  Θ αίτθςθ υποβάλλεται οποτεδιποτε,  δθλ.  χωρίσ χρονικό περιοριςμό, 

από οποιοδιποτε πρόςωπο ζχει ζννομο ςυμφζρον  (ι και τον Ειςαγγελζα), όταν πρόκειται 

να αςκθκεί κάποιο δικαίωμα  (π.χ. ςυνταξιοδότθςθ) ι υπάρχει ανάγκθ για βεβαιότθτα και 

ακρίβεια τθσ ςχετικισ λθξιαρχικισ πράξθσ ωσ προσ τθν προςωπικι κατάςταςθ του ατόμου.  

Αρμόδιο δικαςτιριο είναι το Μονομελζσ Ρρωτοδικείο.  Θ απόφαςθ, ωσ προσ το γεγονόσ 

που βεβαιϊνει, είναι δεςμευτικι.   

 

3.8. Απόδοςη Α.Υ.Μ.  
Το άρκρο 31  του Ν. 2515/1997 (Α` 54) προβλζπει τθν υποχρεωτικι χοριγθςθ Αρικμοφ 

Φορολογικοφ Μθτρϊου ςε όλα τα φυςικά και νομικά πρόςωπα κακϊσ και ςτισ ενϊςεισ 

προςϊπων που ζχουν τθν κατοικία τουσ ι τθν επαγγελματικι τουσ εγκατάςταςθ ςτθν 

Ελλάδα ι διενεργοφν ςε αυτιν πράξεισ φορολογικοφ ενδιαφζροντοσ. Το ίδιο άρκρο 

εξουςιοδοτεί τον Υπουργό Οικονομικϊν να κακορίςει με απόφαςι του τθν διαδικαςία 

χοριγθςθσ του ΑΦΜ,  τθν αρμόδια δθμοςία οικονομικι υπθρεςία και κάκε αναγκαία 

ςχετικι λεπτομζρεια (ΣτΕ 2560/2004). Θ απόδοςθ Αρικμοφ Φορολογικοφ Μθτρϊου(ΑΦΜ) 

ρυκμίηεται από τθν Υ.Α. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 (ΦΕΚ Βϋ-193)  και χορθγείται 

υποχρεωτικά  (άρκρο 2)  ςε μια ςειρά από κατθγορίεσ προςϊπων.  

Ο ΑΦΜ είναι ζνασ ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενοσ μοναδικόσ αρικμόσ που αποδίδεται ςε κάκε 

ςυναλλαςςόμενο και τον ταυτοποιεί μοναδικά με βάςθ τα ατομικά του ςτοιχεία. Δικαίωμα 

να αποκτιςουν ΑΦΜ ζχουν όλα τα φυςικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά, που κατοικοφν 

ςτθν Ελλάδα. Ο ΑΦΜ αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ για μια ςειρά οικονομικϊν 

ςυναλλαγϊν, ωςτόςο προχποκζτει τουλάχιςτον τθν ενθλικίωςι του και επίςθσ δεδομζνου 

ότι δίνει πρόςβαςθ ςε ζνα πλικοσ ςυναλλαγϊν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί κακόβουλα. 

Υποχρζωςθ να αποκτιςουν ΑΦΜ ζχουν τα θμεδαπά ι αλλοδαπά φυςικά πρόςωπα που 

είναι ι πρόκειται να γίνουν επιτθδευματίεσ, μιςκωτοί πριν τθ πρόςλθψι τουσ, είναι 

υπόχρεοι ςε υποβολι διλωςθσ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ, αποκτοφν περιουςιακά ςτοιχεία 

που προςδιορίηουν τεκμιριο, ηθτοφν Αποδεικτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ, 

Ριςτοποιθτικά ι Βεβαιϊςεισ από τθν ΔΟΥ, πρζπει να υποβάλλουν δθλϊςεισ Κεφαλαίου 
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(λόγω απόκτθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων κλπ), είναι μζλθ, εταίροι ι ςχετιηόμενοι με 

επιχειριςεισ (Ο.Ε, Ε.Ε., ΕΡΕ, Α.Ε. κλπ), είναι εκπρόςωποι φορολογουμζνων και διενεργοφν 

πράξεισ φορολογικοφ ενδιαφζροντοσ αντ' αυτϊν. 

Για τθν απόδοςθ ΑΦΜ υποβάλλεται ςτθν αρμόδια ΔΥΟ το ζντυπο  «Απόδοςθσ 

ΑΦΜ/Μεταβολισ ατομικϊν ςτοιχείων»  όπου δθλϊνονται:   

α) τα προςωπικά ςτοιχεία του υπόχρεου, δθλαδι, όνομα, επϊνυμο, πατρϊνυμο, 

μθτρϊνυμο, θμερομθνία  και τόποσ γζννθςθσ, β) ςτοιχεία ταυτότθτασ, γ) υπθκοότθτα, 

επάγγελμα και οικογενειακι κατάςταςθ, δ) διεφκυνςθ κατοικίασ και αλλθλογραφίασ.  

Με τθ διλωςθ απόδοςθσ ΑΦΜ υποβάλλεται από τον υπόχρεο και το ζντυπο «Διλωςθ 

Σχζςεων Φορολογουμζνου», όπου ςφμφωνα με το άρκρο 3  παρ. 1 του Κϊδικα Διοικθτικισ 

Διαδικαςίασ  (ΚΔΔςίασ/ν. 2690/99) «αίτθςθ του ενδιαφερόμενου,  για τθν ζκδοςθ 

διοικθτικισ πράξθσ,  απαιτείται όταν το προβλζπουν οι ςχετικζσ διατάξεισ».  

 

3.9. Θεςμικό Πλαύςιο Ελληνικών Διαβατηρύων 
 

Το κεςμικό πλαίςιο για τθν ζκδοςθ διαβατθρίου ςτθν Ελλάδα ςυνοψίηεται ςτισ εξισ 

νομοκετικζσ παρεμβάςεισ: 

1. Ν. 3103/2003 (ΦΕΚ Α'/23/29.1.2003) 

2. Υ.Α. 3021/2005 και θ πρόςφατθ τροποποίθςι τθσ Υ.Α. 3021/2010 που κακορίηει τα 

δικαιολογθτικά και τθ διαδικαςία ζκδοςθσ 

Στθν ΥΑ 3021 κακορίηεται ότι για τθν ζκδοςθ διαβατθρίου υποβάλλονται αυτοπροςϊπωσ 

από τον ενδιαφερόμενο τα δικαιολογθτικά ςτθν αςτυνομικι διεφκυνςθ ι διεφκυνςθ 

αςτυνομίασ του τόπου κατοικίασ του ι ςτο αςτυνομικό τμιμα του τόπου κατοικίασ του, 

εφόςον πρόκειται για κάτοικο νθςιοφ, όπου δεν εδρεφουν οι προαναφερόμενεσ υπθρεςίεσ. 

Ωσ «βαςικό» δικαιολογθτικό υποβάλλεται φωτοαντίγραφο των δφο όψεων του δελτίου 

ταυτότθτασ του ενδιαφερομζνου. Ρροκειμζνου για ανιλικο κάτω των 12 ετϊν υποβάλλεται 

πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτα δθμοτολόγια. 

Σφμφωνα με τθν πρόςφατθ τροποποίθςθ τθσ *ΥΑ3021/2010+, για τθν ζκδοςθ Ελλθνικϊν 

Διαβατθρίων ιςχφουν πλζον τα κάτωκι άρκρα:  

 Άρκρο 1, παράγραφοσ 4: «Θ υπθρεςία παραλαβισ των δικαιολογθτικϊν λαμβάνει 

και κρυπτογραφεί δακτυλικά αποτυπϊματα των δεικτϊν και των δφο χειρϊν του 

αιτοφντοσ εκτόσ αν πρόκειται για ανιλικο κάτω των δϊδεκα (12) ετϊν. Σε 

περίπτωςθ μόνιμθσ ι προςωρινισ αδυναμίασ λιψθσ δακτυλικοφ αποτυπϊματοσ 

δείκτθ λαμβάνεται κατά ςειρά αποτφπωμα του αντίχειρα ι του μζςου ι του 

παράμεςου του ιδίου χεριοφ, ενϊ ςτθν περίπτωςθ μονόχειρα λαμβάνεται 

αποτφπωμα και δεφτερου δακτφλου από το υπάρχον χζρι, με τθν ίδια ωσ άνω 

ςειρά. Θ μόνιμθ ι προςωρινι αδυναμία λιψθσ δακτυλικϊν αποτυπωμάτων 
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αποδεικνφεται με ιατρικό πιςτοποιθτικό, το οποίο φζρει τθν υπογραφι ιατροφ 

αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ με τθν πάκθςθ που βεβαιϊνεται.» 

 Άρκρο 1, παράγραφοσ 5: «... Θ κεντρικι υπθρεςία ζκδοςθσ διαβατθρίων, μετά τθν 

παραλαβι των δικαιολογθτικϊν, εκδίδει, εφόςον ςυντρζχουν οι νόμιμεσ 

προχποκζςεισ, το διαβατιριο και το διαβιβάηει ταχυδρομικά με επιχείρθςθ 

παροχισ υπθρεςιϊν ταχυδρομείου με τθν οποία ζχει ςυμβλθκεί το Αρχθγείο 

Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ςτθν οικεία αςτυνομικι υπθρεςία ι μζςω τθσ αρμόδιασ 

Υπθρεςίασ του Υπουργείου Εξωτερικϊν ςτθν οικεία Ρροξενικι Αρχι όπου 

υποβλικθκαν τα δικαιολογθτικά, απ' όπου παραλαμβάνεται από τον ίδιο τον 

ενδιαφερόμενο ι από τα πρόςωπα που προβλζπονται ςτθν παρ. 3 του άρκρου 1 ι 

από νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο προσ τοφτο πρόςωπο. Μαηί με το διαβατιριο 

επιςτρζφονται και τα ςχετικά δικαιολογθτικά, τα οποία τθροφνται ςτο αρχείο των 

υπθρεςιϊν παραλαβισ για διάςτθμα ζξι (6) ετϊν από τθν υποβολι τουσ. Δεν 

επιςτρζφεται ςτισ υπθρεςίεσ παραλαβισ θ κρυπτογραφθμζνθ ςελίδα με τα 

ςτοιχεία του κατόχου και τα δακτυλικά του αποτυπϊματα, θ οποία καταςτρζφεται 

από τθ Διεφκυνςθ Διαβατθρίων/Α.Ε.Α., αμζςωσ μετά τθν επεξεργαςία τουσ. 

Διαβατιριο το οποίο δεν παραλαμβάνεται κατά τα ανωτζρω μζςα ςε ζξι (6) μινεσ 

από τθν ζκδοςι του επιςτρζφεται ςτθν κεντρικι υπθρεςία και ακυρϊνεται». 

 Άρκρο 2: «Στο διαβατιριο περιλαμβάνονται επίςθσ θ υπογραφι του κατόχου, 

εφόςον αυτόσ είναι άνω των δϊδεκα (12) ετϊν, κακϊσ και ενςωματωμζνο μζςο 

αποκικευςθσ ςτο οποίο περιζχονται θ φωτογραφία του κατόχου, τα ςτοιχεία που 

αναγράφονται ςτθ μθχανικϊσ αναγνϊςιμθ ηϊνθ του διαβατθρίου και τα δακτυλικά 

αποτυπϊματα, υπό μορφι που εξαςφαλίηεται θ διαλειτουργικότθτα.» 

Κατ' εξαίρεςθ, όταν για ενδιαφερόμενο ςυντρζχουν ιδιαίτερα ςοβαροί λόγοι υγείασ, που 

κακιςτοφν αδφνατθ ι δυςχεραίνουν ουςιωδϊσ τθ μετακίνθςι του και αποδεικνφονται με 

ιατρικό πιςτοποιθτικό κρατικοφ νοςοκομείου, για τθν παραλαβι των δικαιολογθτικϊν 

μεταβαίνει ςτον ενδιαφερόμενο υπάλλθλοσ τθσ Υπθρεςίασ. Οι Ζλλθνεσ πολίτεσ που 

διαμζνουν ςτο εξωτερικό μποροφν να υποβάλλουν τα δικαιολογθτικά ςε 151 Ρροξενικζσ 

Αρχζσ ανά τθν υφιλιο. 

Επιπλζον, ςτθ Διεφκυνςθ Διαβατθρίων λειτουργεί το 5ο Τμιμα Επείγουςασ Ζκδοςθσ και 

μεριμνά ϊςτε για ειδικζσ περιπτϊςεισ, θ ζκδοςθ του διαβατθρίου να πραγματοποιείται ςε 

μία μόνο θμζρα. Αυτό ςυμβαίνει όταν ςυντρζχουν οι εξισ λόγοι: Σοβαροί λόγοι υγείασ που 

επιβάλλουν νοςθλεία ςτο εξωτερικό (αςκενισ και ςυνοδόσ), κάνατοσ ςυγγενι εξ' αίματοσ ι 

εξ' αγχιςτείασ μζχρι δευτζρου βακμοφ, τραυματιςμόσ ι εξαφάνιςθ ςυγγενι δευτζρου 

βακμοφ, καταςτροφι περιουςίασ του ενδιαφερομζνου που βρίςκεται ςτο εξωτερικό. 

 

3.10. Ενςωμϊτωςη Βιομετρικών Φαρακτηριςτικών 
 

Θ Κοινοτικι Νομοκεςία με τον ΕΚ 2252/2004 [26] και τθν τροποποίθςι του (ΕΚ 444/2009 

[27]), υποδεικνφει ότι ςτα διαβατιρια και ταξιδιωτικά ζγγραφα που εκδίδουν τα κράτθ-

μζλθ, πρζπει ςτο μζςο αποκικευςθσ να περιζχονται θ εικόνα προςϊπου και δφο επίπεδα 
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δακτυλικά αποτυπϊματα, υπό μορφι που να εξαςφαλίηει διαλειτουργικότθτα. Ορίηεται 

ακόμθ ότι τα δεδομζνα πρζπει να ενςωματϊνονται με αςφαλι τρόπο και ότι το μζςο 

αποκικευςθσ πρζπει να διακζτει επαρκι χωρθτικότθτα και ικανότθτα, προκειμζνου να 

διαςφαλίηεται θ ακεραιότθτα, θ αυκεντικότθτα και θ εμπιςτευτικότθτα των δεδομζνων. Θ 

διαλειτουργικότθτα εξαςφαλίηεται με τθν αποκικευςι τουσ με τθ μορφι εικόνασ. 

Διευκρινίηεται πάλι ότι αυτό δεν ιςχφει επίςθσ για τα ζγγραφα ταυτότθτασ που εκδίδουν τα 

κράτθ-μζλθ για τουσ υπθκόουσ τουσ (Άρκρο 1, Ραρ 3 του ΕΚ 2252/2004 [26]). 

Με τον ΕΚ 444/2009 κεςπίηονται πρόςκετεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τα διαβατιρια και 

ταξιδιωτικά ζγγραφα, ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα, ςυμπεριλαμβανομζνων ιδίωσ των 

ςυςτάςεων του ICAO [65] [86] [87] [88]. Ειδικότερα ο ICAO, τονίηει ότι το μζςο 

αποκικευςθσ των βιομετρικϊν πλθροφοριϊν, εκτόσ των προδιαγραφϊν για τθν αςφάλειά 

του, οφείλει να περιλαμβάνει και μζτρα πρόλθψθσ ενάντια ςτθν μθ εξουςιοδοτθμζνθ 

πρόςβαςθ. Στον ίδιο κανονιςμό διευκρινίηεται ότι θ ςυλλογι και αποκικευςθ βιομετρικϊν 

ςτοιχείων ςτο μζςο αποκικευςθσ των διαβατθρίων και των ταξιδιωτικϊν εγγράφων γίνεται 

για τουσ ςκοποφσ τθσ ζκδοςισ τουσ, με τθν επιφφλαξθ οποιαςδιποτε άλλθσ χριςθσ ι 

αποκικευςθσ των δεδομζνων αυτϊν ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία των κρατϊν 

μελϊν. Συνεπϊσ, το ηιτθμα τθσ δθμιουργίασ, διατιρθςθσ και διαχείριςθσ βάςεων 

δεδομζνων για τθν αποκικευςθ των προαναφερόμενων δεδομζνων υπάγεται αποκλειςτικά 

ςτθν εκνικι νομοκεςία, παρζχοντασ ςχετικι ελευκερία ςτα κράτθ μζλθ. 

Θ εκνικι προςαρμογι ςτθν οδθγία (ΥΑ 3021/2010), ορίηει ότι για τθν ζκδοςθ Ελλθνικϊν 

Διαβατθρίων λαμβάνονται και κρυπτογραφοφνται δακτυλικά αποτυπϊματα των δεικτϊν 

και των δφο χειρϊν του αιτοφντοσ, εκτόσ αν πρόκειται για ανιλικο μικρότερο των δϊδεκα 

ετϊν. Τα δικαιολογθτικά που προςκομίηονται, διαβιβάηονται ςτθν κεντρικι υπθρεςία 

ζκδοςθσ διαβατθρίων. Θ κρυπτογραφθμζνθ ςελίδα με τα ςτοιχεία του κατόχου και τα 

δακτυλικά του αποτυπϊματα, πρζπει να καταςτρζφεται από τθ Διεφκυνςθ 

Διαβατθρίων/Α.Ε.Α., αμζςωσ μετά τθν επεξεργαςία τουσ. Στο τςιπ του διαβατθρίου 

ενςωματϊνεται θ φωτογραφία του κατόχου, τα ςτοιχεία που αναγράφονται ςτθν 

αναγνϊςιμθ ηϊνθ και τα δακτυλικά αποτυπϊματα, με μορφι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 

διαλειτουργικότθτα. Ωςτόςο, εντφπωςθ προκαλεί το ότι δεν αναφζρει ρθτϊσ ότι τα 

βιομετρικά δεδομζνα δεν αποκθκεφονται κεντρικά.  

Τα ίδια ιςχφουν για τισ άδειεσ διαμονισ υπθκόων τρίτων χωρϊν (ΕΚ 380/2008 [25]), όπου 

προβλζπεται ότι το ςχετικό ζγγραφο πρζπει επίςθσ να περιλαμβάνει ανεπαφικό τςιπ, ςτο 

οποίο να αποκθκεφονται θ εικόνα του προςϊπου και δφο εικόνεσ δακτυλικϊν 

αποτυπωμάτων του κατόχου. 

Εξαιτίασ όμωσ του ΕΚ 562/2006, που προβλζπει ότι δε διενεργείται ςυνοριακόσ ζλεγχοσ 

προςϊπων κατά τθ διζλευςθ των εςωτερικϊν ςυνόρων μεταξφ των κρατϊν-μελϊν τθσ ΕΕ, 

και υπθκόουσ χωρϊν που ζχουν ςυνάψει ςχετικζσ εν ιςχφ ςυμφωνίεσ με τθν ΕΕ, δεν 

απαιτείται χριςθ διαβατθρίου ι ταξιδιωτικοφ εγγράφου ιςοδφναμων χαρακτθριςτικϊν 

αςφαλείασ με το διαβατιριο.  

Είναι, κατά ςυνζπεια, παραπάνω από προφανισ θ διαπίςτωςθ ότι δεν υπάρχει ςαφισ 

υποχρζωςθ για τθν αναγραφι και αποκικευςθ ςτθν ΚΡ των απαιτοφμενων ςτοιχείων για 
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διαβατιρια ι ταξιδιωτικά ζγγραφα αν χρθςιμοποιθκεί για τθ διζλευςθ των πολιτϊν εντόσ 

των εςωτερικϊν ςυνόρων τθσ ηϊνθσ Σζνγκεν. Ωςτόςο, θ πρακτικι αυτι μπορεί να ςτοιχίςει 

ςθμαντικά ςτθ διαλειτουργικότθτα, αλλά και ςτθν μθ εφαρμογι χαρακτθριςτικϊν 

αςφαλείασ και πικανά ςε μια λφςθ με ςφντομθ θμερομθνία λιξθσ.  

Στθν κατεφκυνςθ αυτι, ο Νομικόσ Σφμβουλοσ του Κράτουσ κ. Δαςκαλαντωνάκθ, 

επιςθμαίνει ότι αναφορικά με τουσ παραπάνω κοινοτικοφσ κανονιςμοφσ τίκεται ςτθ 

διακριτικι ευχζρεια τθσ Ελλθνικισ Ρολιτείασ θ απόφαςθ να ςυμπεριλάβει ι μθ ςτθν Κάρτα 

του Ρολίτθ τα βιομετρικά ςτοιχεία, δεδομζνου ότι προορίηεται να αντικαταςτιςει τθν 

αςτυνομικι ταυτότθτα. Το μόνο πρόβλθμα που κα προκφψει αφορά τθ διζλευςθ από κράτθ 

μζλθ τθσ Ε.Ε. τα οποία δε δεςμεφονται από τθν Συνκικθ Σζνγκεν και διατθροφν δικαίωμα 

άςκθςθσ ελζγχων κατά τθ διζλευςθ των ςυνόρων τουσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, 

προκειμζνου να χρθςιμοποιθκεί θ ΚΡ κα πρζπει να ενςωματϊνει όλα τα δεδομζνα και 

χαρακτθριςτικά αςφάλειασ που αφοροφν τα διαβατιρια ι ιςοδφναμα ταξιδιωτικά 

ζγγραφα. 

Παρότι ζχει προβλεφκεί θ καταςτροφι των βιομετρικϊν δεδομζνων και άλλων ςτοιχείων 

και δικαιολογθτικϊν που προςκομίηονται για τθν ζκδοςθ εγγράφων ταυτοποίθςθσ και 

ταξιδιωτικϊν εγγράφων, αίςκθςθ προκαλεί θ απουςία διάταξθσ για τθν απαγόρευςθ τθσ 

αποκικευςθσ των βιομετρικϊν και λοιπϊν δεδομζνων ςε κεντρικό ςθμείο.  

Αν επικυμοφμε να υλοποιιςουμε μια ΚΠ που κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί πλιρωσ και 

χωρίσ περιοριςμοφσ ωσ ταξιδιωτικό ζγγραφο είναι απαραίτθτθ θ ςυμμόρφωςθ με τθν 

κείμενθ νομοκεςία και τουσ κανονιςμοφσ των διεκνϊν οργανιςμϊν. 

 

3.11. ύνοψη Κεφαλαύου 
 

Για τθν εφαρμογι τθσ ΚΡ ζνα από τα κριςιμότερα κζματα αποτελεί θ αξιολόγθςθ τθσ 

επάρκειασ του ιςχφοντοσ κεςμικοφ πλαιςίου, ϊςτε να διαπιςτωκοφν νομικά κενά και θ 

δυνατότθτα παρεμβάςεων που κα καταςτίςουν τθν εφαρμογι τθσ ΚΡ πιο αποτελεςματικι 

και πιο λειτουργικι. Με τθ μελζτθ του κεςμικοφ πλαιςίου παρατθριςαμε ιδθ ότι 

προκφπτουν κάποια ηθτιματα, ανοιχτά προσ επίλυςθ και ερμθνεία.  

Είναι όμωσ ιδθ ςαφζσ, ότι οποιαδιποτε επιλογι κι αν ακολουκιςουμε για τθν εφαρμογι 

τθσ  ΚΡ ςτθν Ελλάδα οφείλει να υπακοφει ςτθν ανάγκθ ςτάκμιςθσ του ιδιωτικοφ και 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ. 

Στο ςθμείο αυτό, κα προςπακιςουμε να ςυγκεντρϊςουμε και να ομαδοποιιςουμε τισ 

διατάξεισ του νομικοφ πλαιςίου που βρίςκουν άμεςθ ι ζμμεςθ εφαρμογι ςτθν ΚΡ  και ςτθν 

ςυνζχεια κα επιχειριςουμε δικζσ μασ ερμθνείεσ και προςεγγίςεισ. 

Νομικι υποχρζωςθ για ζκδοςθ και κατοχι ταυτότθτασ από κάκε Ζλλθνα πολίτθ άνω των 

12 ετών.  
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υλλογι και διαχείριςθ δεδομζνων (προςωπικών ι μθ), που περιζχονται ςτθν ΚΠ. Θ 

προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων αποτελεί ζναν από τουσ κριςιμότερουσ 

παράγοντεσ ςτθν εφαρμογι τθσ ΚΡ. Θ ΚΡ πρζπει να ακολουκεί τισ αρχζσ νομιμότθτασ και 

τθσ διαφάνειασ, του ςκοποφ και τθσ αναλογικότθτασ , αλλά και τθν υποχρζωςθ ακρίβειασ 

και επικαιροποίθςθσ των δεδομζνων που τθροφνται για τουσ ςκοποφσ τθσ ΚΡ (άρκρο 4 εδ. 

α', βϋ και γ', Ν.2472/1997). Στθν πλιρωςθ των απαιτιςεων αυτϊν, θ εφαρμογι τθσ ΚΡ κα 

ςυναντιςει δυςκολίεσ ςτθν περίπτωςθ ενςωμάτωςθσ βιομετρικϊν ςτοιχείων, εξαιτίασ του 

μόνιμου χαρακτιρα τουσ.  

Επεξεργαςία δεδομζνων χωρίσ τθν ςυγκατάκεςθ του υποκειμζνου. Ο νομοκζτθσ 

προβλζπει, εντοφτοισ, ρθτά ότι είναι δυνατι θ ςυλλογι και επεξεργαςία δεδομζνων του 

κατόχου μιασ ΚΡ, και δίχωσ τθν ςυγκατάκεςι του, όταν αυτό είναι αναγκαίο για λόγουσ 

δθμοςίου ςυμφζροντοσ (άρκρο 5, παρ.2.δ' Ν.2742/1997). Ειδικότερα, θ εν λόγω διάταξθ 

ορίηει ότι κατ' εξαίρεςθ, θ επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα επιτρζπεται και 

χωρίσ ςυγκατάκεςθ του υποκειμζνου όταν «είναι αναγκαία για τθν εκτζλεςθ ζργου 

δθμοςίου ςυμφζροντοσ ι ζργου που εμπίπτει ςτθν άςκθςθ δθμοςίασ εξουςίασ και 

εκτελείται από δθμόςια αρχι ι ζχει ανατεκεί από αυτι είτε ςτον υπεφκυνο επεξεργαςίασ 

είτε ςε τρίτο, ςτον οποίο γνωςτοποιοφνται τα δεδομζνα». Ερμθνεφοντασ τθ ςυγκεκριμζνθ 

διάταξθ, διαπιςτϊνουμε ότι βρίςκει απόλυτθ εφαρμογι ςτθν υπό εξζταςθ περίπτωςθ τθσ 

εφαρμογισ τθσ ΚΡ ςτθν Ελλάδα, κακϊσ μπορεί να καλφψει τόςο το οργανικό μασ κριτιριο -

τθ δυνατότθτα επεξεργαςίασ δθλαδι από κάποια δθμόςια αρχι-, όςο και το λειτουργικό, -

άςκθςθ δθμόςιασ εξουςίασ και λόγοι δθμοςίου ςυμφζροντοσ-, δυνατότθτα που μπορεί 

μάλιςτα να μεταβιβαςκεί/ανατεκεί ςε τρίτο από τθν αρμόδια δθμόςια αρχι. Ραρόλα αυτά, 

αναφορικά με τθ δυνατότθτα ανάκεςθσ τθσ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ προςωπικϊν 

δεδομζνων ςε τρίτο, αξίηει να τονιςκεί ότι αυτι προχποκζτει αυςτθροφσ κανόνεσ επιλογισ 

και δζςμευςθσ του τρίτου και απαιτεί εγγυιςεισ ιδιαίτερα αυξθμζνθσ προςταςίασ των 

δεδομζνων, κακϊσ ο όγκοσ και θ ςθμαςία των δεδομζνων αυτϊν ςτθν υπό μελζτθ 

περίπτωςθ ςχετίηονται άμεςα με ατομικά δικαιϊματα του πολίτθ. Επομζνωσ, είναι 

απολφτωσ απαραίτθτθ θ εξαςφάλιςθ αυςτθρϊν κανόνων πρόςβαςθσ ςε τζτοια δεδομζνα.  

Από τθ νομικι αυτι διάταξθ προκφπτει ότι είναι εφικτι θ ςυλλογι των δεδομζνων του 

πολίτθ για τουσ ςκοποφσ τθσ εφαρμογισ και χριςθσ τθσ ΚΡ και μάλιςτα για τουσ ςκοποφσ 

άςκθςθσ τθσ εξουςίασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, δεν απαιτείται επιπλζον ςυγκατάκεςθ του 

κατόχου τθσ ΚΡ, για ςυλλογι, επεξεργαςία και χριςθ των δεδομζνων του. Ράντωσ, για τισ 

περιπτϊςεισ επεξεργαςίασ που εμπίπτουν ςτθ ςυνκικθ τθσ ρθτισ ςυγκατάκεςθσ του 

υποκειμζνου των δεδομζνων, αυτά αφοροφν τα δεδομζνα ςυναλλαγϊν και τθν περίπτωςθ 

επεξεργαςίασ δεδομζνων από ιδιωτικό φορζα. 

Διαςφνδεςθ αρχείων. Θ διάταξθ του άρκρου 8 Ν.2742/1997 ςχετικά με τουσ όρουσ και τισ 

προχποκζςεισ διαςφνδεςθσ αρχείων βρίςκει εφαρμογι και ςτθν ενδεχόμενθ χριςθ τθσ ΚΡ 

για τθν Ελλάδα. Ωςτόςο, θ διαςφνδεςθ πικανά να επιτραπεί ζπειτα από τθ γνωςτοποίθςθ 

και κατόπιν ζγκριςθσ από τθν ΑΡΔΡΧ και φυςικά υπό τθν προχπόκεςθ ότι κανζνα από τα 

αρχεία δεν περιλαμβάνει ευαίςκθτα προςωπικά δεδομζνα. Θ παράγραφοσ 3 εξάλλου, είναι 

ςαφισ και ορίηει ότι «αν ζνα τουλάχιςτον από τα αρχεία που πρόκειται να διαςυνδεκοφν 

περιζχει ευαίςκθτα δεδομζνα ι εάν θ διαςφνδεςθ ζχει ωσ ςυνζπεια τθν αποκάλυψθ 
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ευαίςκθτων δεδομζνων ι, εάν για τθν πραγματοποίθςθ τθσ διαςφνδεςθσ, πρόκειται να 

γίνει χριςθ ενιαίου κωδικοφ αρικμοφ, θ διαςφνδεςθ επιτρζπεται μόνο με άδεια τθσ Αρχισ 

(άδεια διαςφνδεςθσ )». Ζχει ςθμαςία, πάντωσ, να τονίςουμε ότι θ διάταξθ αυτι, αφορά, 

ςτθ χριςθ ενιαίου κωδικοφ αρικμοφ και τθν επεξεργαςία του ωσ μζςου (κλειδιοφ) για τθν 

επίτευξθ των ςκοπϊν τθσ διαςφνδεςθσ αρχείων, αλλά όχι και ςτθν τιρθςθ ςε αρχείο και 

πρόςβαςθ για τζτοιουσ αρικμοφσ. Συνεπϊσ, κατόπιν ζγκριςθσ τθσ Αρχισ, είναι δυνατι θ 

χριςθ κωδικοφ αρικμοφ, ωσ αναγνωριςτικό τθσ ΚΡ, το οποίο μπορεί να ςχετιςκεί με 

επιμζρουσ μθτρϊα για τουσ ςκοποφσ τθσ χριςθσ και λειτουργίασ τθσ ΚΡ. Θ ζγκριςθ τθσ 

Αρχισ παρζχεται και χωρίσ τθ ςυγκατάκεςθ του υποκειμζνου (αρκρ.5παρ.2περ.δ'), όπωσ 

αναλφκθκε και παραπάνω.  

Αρχι του ςκοποφ, τθσ αναλογικότθτασ και τθσ νόμιμθσ επεξεργαςίασ. Είναι απαραίτθτο να 

διευκρινίςουμε ότι  θ υπαγωγι ςτθν προαναφερόμενθ διάταξθ δεν πρζπει ςε καμία 

περίπτωςθ να ερμθνευτεί ωσ απαλλαγι τθσ υποχρζωςθσ για τιρθςθ των αρχϊν νόμιμθσ 

επεξεργαςίασ, ςκοποφ και αναλογικότθτασ (άρκρο 8παρ.4 Ν.2742/1997). Αντικζτωσ, θ 

νομοκεςία ορίηει ρθτά τθν αναγκαιότθτα ςτάκμιςθσ μζςου – ςκοποφ. Αυτό ςθμαίνει, ότι 

προκειμζνου να είναι επιτρεπτι και ςφννομθ θ διαςφνδεςθ αρχείων, πρζπει να 

αποδεικνφεται προθγουμζνωσ θ αναγκαιότθτά τθσ και να περιγράφεται με ακρίβεια ο 

ςκοπόσ τθσ. Στθν κατεφκυνςθ αυτι, θ όποια ζγκριςθ αφορά αποκλειςτικά και μόνο το λόγο 

για τον οποίο αιτικθκε θ διαςφνδεςθ, το είδοσ των δεδομζνων, κακϊσ και το χρονικό 

διάςτθμα για το οποίο θ διαςφνδεςθ απαιτείται, ακολουκϊντασ τθν αρχι τθσ 

αναλογικότθτασ, που ορίηει ότι θ επεξεργαςία δεν πρζπει να υπερβαίνει τον απαραίτθτο 

χρόνο για τθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ τθσ. Στθν περίπτωςθ πάντωσ τθσ ΚΡ, θ εξυπθρζτθςθ 

ςκοπϊν δθμοςίου ςυμφζροντοσ ι άςκθςθσ δθμόςιασ εξουςίασ, δίνει τθ δυνατότθτα για 

ελαςτικό οριςμό τθσ χρονικισ περιόδου, κακϊσ πρακτικά αυτι είναι μάλλον μθ 

υπολογίςιμθ και πικανά ζκτακτθ. Συμπεραίνουμε, ςε κάκε περίπτωςθ, ότι είναι δυνατι θ 

διαςφνδεςθ των επιμζρουσ μθτρϊων των φορζων για τουσ ςκοποφσ τθσ εφαρμογισ τθσ ΚΡ, 

εφόςον πλθροφνται οι παραπάνω προχποκζςεισ. Επειδι όμωσ το ςφννομο, πικανϊσ να μθν 

είναι και επικυμθτό, μζνει, να καταλιξουμε ςχετικά με το αν αυτι είναι θ ιδανικι επιλογι 

για τθν εξαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ των δεδομζνων και τθσ διαςφάλιςθσ τθσ ιδιωτικότθτασ 

των πολιτϊν.  

Ροια όμωσ είναι θ κατάςταςθ ςτθ χϊρα μασ;  

Στθν Ελλάδα, δεν προβλζπεται θ χριςθ ενιαίου μοναδικοφ αναγνωριςτικοφ αρικμοφ για τισ 

ςυναλλαγζσ του πολίτθ με το κράτοσ, αλλά επιμζρουσ τομεακά αναγνωριςτικά, ανά φορζα 

ι/και υπθρεςία. Θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ είναι μάλιςτα ςυνταγματικι επιλογι, 

ακολουκϊντασ τισ αρχζσ τουσ Συντάγματοσ, περί αξίασ του ανκρϊπου (άρκρο 2παρ.1Σ) και 

το δικαίωμα προςταςίασ των δεδομζνων του ( άρκρο 9Α Σ), γεγονόσ που κακιςτά τθν 

κακολικι διαςφνδεςθ αρχείων μθ ςφννομθ. Κάτι τζτοιο ςθμαίνει ότι θ ειςαγωγι ενιαίου 

μοναδικοφ αναγνωριςτικοφ αρικμοφ ωσ χαρακτθριςτικοφ τθσ ΚΡ, είναι μθ επικυμθτι 

επιλογι, κακϊσ αυτι κα ςιμαινε κατάργθςθ των τομεακϊν αναγνωριςτικϊν και κακιςτά 

δυνατι τθν αδιάκριτθ και κακολικι διαςφνδεςθ αρχείων.  
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Στο ίδιο ακριβϊσ πλαίςιο, θ Ελλάδα, ςε αντίκεςθ με άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, δε διακζτει 

Εκνικό Μθτρϊο για τθν τιρθςθ και καταχϊρθςθ των δεδομζνων των Ελλινων πολιτϊν, 

αλλά επιμζρουσ μθτρϊα. Τζτοια μθτρϊα τθροφνται ςτισ Δθμόςιεσ υπθρεςίεσ που παρζχουν 

κεντρικζσ υπθρεςίεσ προσ τουσ πολίτεσ και ςτισ τοπικζσ αρχζσ, όπωσ οι Διμοι που τθροφν 

για τουσ δθμότεσ τουσ αρχεία και εκδίδουν πιςτοποιθτικά (π.χ.  γεννιςεωσ), απαραίτθτα 

για τθν ζκδοςθ αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 

Συνεπϊσ, καταλιγουμε ότι θ ΚΡ πρζπει να εφαρμοςκεί χωρίσ δομικζσ αλλαγζσ ςτο νομικό 

και λειτουργικό πλαίςιο τθσ Ελλάδασ, κακϊσ θ χριςθ των τομεακϊν αναγνωριςτικϊν και 

τθσ τιρθςθσ των επιμζρουσ μθτρϊων, που κα διαςυνδζονται, κατά περίπτωςθ, με το 

μθτρϊο τθσ ΚΡ, είναι μια ρεαλιςτικι επιλογι.  

Πμωσ, το ςθμαντικότερο, ίςωσ, εμπόδιο που πρζπει να ξεπεράςει θ ΚΡ, είναι τα όρια τθσ 

χριςθσ τθσ ςθμερινισ αςτυνομικισ ταυτότθτασ και τθσ ιδιόχειρθσ υπογραφισ. Μζχρι 

ςιμερα, θ ταυτότθτα μποροφςε να ταυτοποιιςει τον πολίτθ, ςε ςυνδυαςμό με τθ φυςικι 

του παρουςία για τισ περιπτϊςεισ φυςικοφ ελζγχου. Επιπλζον, θ ιδιόχειρθ υπογραφι, 

μποροφςε να επιβεβαιϊςει τθν αυκεντικότθτα και τθν εγκυρότθτα μιασ πράξθσ. Τισ δφο 

αυτζσ ανάγκεσ, πρζπει να καλφψει και θ ΚΡ, χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ φυςικι παρουςία 

του κατόχου τθσ. Επομζνωσ, ο πολίτθσ με τθ χριςθ τθσ ΚΡ, τόςο ςτον πραγματικό, όςο και 

ςτον ψθφιακό κόςμο, πρζπει να μπορεί να ταυτοποιείται και να αυκεντικοποιείται 

μοναδικά, με αποτελεςματικό και αςφαλι τρόπο. 

Σε ςφνδεςθ με τα παραπάνω, ζνα επιπλζον ηιτθμα αςφάλειασ και αυκεντικότθτασ, είναι θ 

διαβίβαςθ αιτθμάτων και πιςτοποιθτικϊν/εγγράφων με θλεκτρονικά μζςα, χωρίσ να 

απαιτείται απαραίτθτα θ χριςθ προθγμζνων θλεκτρονικϊν υπογραφϊν. Ιταν όμωσ μζχρι 

ςιμερα απαραίτθτθ άλλθ πράξθ επιβεβαίωςθσ τθσ αυκεντικότθτασ του εγγράφου, ζπειτα 

από τθν προςκόμιςθ ενόσ πρωτότυπου πιςτοποιθτικοφ ςε κάποια δθμόςια αρχι, από τον 

πολίτθ; Θ απάντθςθ είναι προφανϊσ όχι, εντοφτοισ, για εμάσ το ηιτθμα τθσ εφαρμογισ τθσ 

ΚΡ ςτθν Ελλάδα εκτιμάται ότι πρζπει να παρζχει περιςςότερεσ εγγυιςεισ. Ρροκειμζνου να 

ξεπεραςκεί το εμπόδιο τθσ απουςίασ τθσ φυςικισ παρουςίασ του ςυναλλαςςόμενου, 

επιπρόςκετοι μθχανιςμοί και εγγυιςεισ αςφάλειασ πρζπει να ικανοποιοφνται., κακϊσ και 

οι κίνδυνοι και οι απειλζσ από τθν ενδεχόμενθ κακι ι/και μθ εξουςιοδοτθμζνθ χριςθ τθσ 

ΚΡ είναι αναμφιςβιτθτα μεγαλφτεροι και περιςςότεροι.  

Τζλοσ, πρζπει να επιςθμάνουμε ότι θ υλοποίθςθ τθσ Ελλθνικισ ΚΡ, υπό τθν χριςθ τθσ και 

ωσ ταξιδιωτικοφ εγγράφου, αλλά και υπό τθν εφαρμογι τθσ ςε ζνα ευρφτερο Ευρωπαϊκό 

περιβάλλον, πρζπει να πλθροφνται οι προχποκζςεισ που προκφπτουν από τθν κοινοτικι 

νομοκεςία, τισ προδιαγραφζσ και τα πρότυπα των διεκνϊν οργανιςμϊν, κακϊσ επίςθσ και 

οι απαιτιςεισ διαλειτουργικότθτασ. 
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4. ΕΤΡΨΠΑΙΚΗ ΚΑΡΣΑ ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ 
 

Το ςφγχρονο διαςυνοριακό περιβάλλον υπαγορεφει τθν ανάγκθ για ςυςτιματα 

ταυτοποίθςθσ και αυκεντικοποίθςθσ ςε διεκνζσ επίπεδο, τόςο ςτο φυςικό, όςο και ςτον 

ψθφιακό κόςμο. Για το λόγο αυτό, ζχει γίνει αρκετι δουλειά ςε διεκνζσ και ευρωπαϊκό 

επίπεδο, τόςο για τθν κακιζρωςθ προτφπων και προδιαγραφϊν για τθν εξαςφάλιςθ ενόσ 

αςφαλοφσ, ευζλικτου και διαλειτουργικοφ περιβάλλοντοσ εφαρμογισ τθσ ΚΡ, όςο και ςτθν 

αναςκόπθςθ τθσ εφαρμογισ λφςεων που ςχετίηονται με τθν θλεκτρονικι ταυτοποίθςθ και 

τα ςυςτιματα διαχείριςθσ θλεκτρονικισ ταυτότθτασ, προσ αναηιτθςθ των βζλτιςτων 

πρακτικϊν και προσ αποφυγι αποτυχθμζνων μοντζλων εφαρμογισ.  

Ωσ εκ τοφτου διαπιςτϊνουμε ότι, προκειμζνου να διαμορφωκεί ολοκλθρωμζνθ εικόνα για 

τθν ΚΡ, είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ θ αναςκόπθςθ τθσ ευρωπαϊκισ εμπειρίασ, ωσ προσ τα 

πρότυπα, τισ προδιαγραφζσ, τισ υλοποιιςεισ και τισ πρακτικζσ που ακολοφκθςαν.  

Ραράλλθλα όμωσ, ςτα πλαίςια τθσ Ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ, είναι ςθμαντικι τόςο θ 

εξαςφάλιςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ μεταξφ των εκνικϊν ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ 

ταυτοποίθςθσ των κρατϊν μελϊν, όςο και θ εφαρμογι αςφαλϊν, αξιόπιςτων λφςεων με 

ςεβαςμό ςτθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων και τθν αςφάλεια των πολιτϊν.  

Ρροσ αυτιν ακριβϊσ τθν κατεφκυνςθ, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, οι Διεκνείσ Οργανιςμοί, αλλά 

και οι Κυβερνιςεισ, Ρανεπιςτθμιακά Λδρφματα, επιχειριςεισ και άλλοι φορείσ ζχουν 

προχωριςει ςτον κακοριςμό προτφπων, ςτθν εξαγωγι μελετϊν, ςτθν υλοποίθςθ πιλοτικϊν 

προγραμμάτων και ερευνθτικϊν ζργων. Ζτςι, ο δρόμοσ για μια ποιοτικι, αςφαλι, εφχρθςτθ 

και διαλειτουργικι Ευρωπαϊκι ΚΡ περνάει μζςα από τθ μελζτθ τθσ εμπειρίασ που 

προκφπτει από τισ υφιςτάμενεσ επιλογζσ και λφςεισ που ζχουν εφαρμοςτεί, κακϊσ και 

μζςω τθσ αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων που αναδφονται από τθν εφαρμογι τουσ ςτα 

κράτθ μζλθ. Αντίςτοιχα, θ καλι γνϊςθ τθσ υφιςτάμενθσ τεχνολογικισ και επιχειρθςιακισ 

κατάςταςθσ, αλλά και των πικανϊν αποτυχιϊν, λακϊν και μθ επιτυχθμζνων μοντζλων 

εφαρμογισ είναι απολφτωσ χριςιμθ και αναγκαία, ςτθν αναηιτθςθ τθσ βζλτιςτθσ, 

τεχνολογικά και επιχειρθςιακά,  ςχεδιαςτικισ επιλογισ για τθν εφαρμογι τθσ ΚΡ ςτθν 

Ελλάδα, πάντα υπό το πρίςμα τθσ δθμιουργίασ μιασ αςφαλοφσ και αποτελεςματικισ 

υποδομισ για τθν Εκνικι ΚΡ με ςεβαςμό τθσ ιδωτικότθτασ του πολίτθ.  

Στθν πρϊτθ ενότθτα του κεφαλαίου κα παρουςιάςουμε τθν εικόνα των κρατϊν μελϊν τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςχετικά με τισ λφςεισ περί θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ που 

προςφζρουν. Στο πλαίςιο αυτό, ςθμαντικά ςθμεία αποτελοφν το ευρφτερο πλαίςιο 

ταυτοποίθςθσ των πολιτϊν που ιςχφει για κάκε χϊρα, θ τεχνολογικι λφςθ που υλοποιοφν, 

οι τεχνικζσ αςφάλειασ που χρθςιμοποιοφν, θ διάρκεια ηωισ τθσ κάρτασ, το επιχειρθςιακό 

μοντζλο που εφαρμόηουν, θ χριςθ των αναγνωριςτικϊν(μοναδικά/ τομεακά 

αναγνωριςτικά), τα δεδομζνα που χρθςιμοποιοφν και αποκθκεφουν, κακϊσ και θ 

ςυμμόρφωςι τουσ με τισ ςυςτάςεισ του ICAO [65], τθσ Ευρωπαϊκισ Κάρτασ Ρολίτθ (ECC) και 

τα διεκνι πρωτόκολλα και πρότυπα. 
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Επιπλζον, κα περιγραφοφν και τα κριςιμότερα ςθμεία των λφςεων που κεωροφμε 

περιςςότερο επιτυχθμζνεσ, ςε μια προςπάκεια να αναδείξουμε τισ «απαιτιςεισ» για τθν 

εφαρμογι τθσ δικισ μασ ΚΡ.  

Στθν επόμενθ ενότθτα, με ζμφαςθ ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ μεταξφ των 

επιμζρουσ εκνικϊν λφςεων για τθν θλεκτρονικι ταυτοποίθςθ, γίνεται παρουςίαςθ των 

ςθμαντικότερων ευρωπαϊκϊν μελετϊν και ζργων για τα κζματα που ςχετίηονται άμεςα ι 

ζμμεςα με τθν ΚΡ, από τισ θλεκτρονικζσ υπογραφζσ, τθ διαχείριςθ των προςωπικϊν 

δεδομζνων και τθν ανάπτυξθ μιασ ενιαίασ ψθφιακισ αγοράσ, μζχρι τθ διαχείριςθ 

θλεκτρονικϊν ταυτοτιτων και τθν θλεκτρονικι ταυτοποίθςθ.  

Τζλοσ, ςτθν ίδια ενότθτα, κα αναφερκοφν ςθμαντικζσ κατά τθ γνϊμθ μασ ςφγχρονεσ 

τεχνολογίεσ που μποροφν να προςδϊςουν επιπλζον αςφάλεια ςτθ χριςθ τθσ ΚΡ και να 

εξαςφαλίςουν με αποδοτικότερο τρόπο τθν ιδιωτικότθτα και τθν ανωνυμία του πολίτθ.  

 

4.1. Αναςκόπηςη τησ Ευρωπαώκόσ Πρακτικόσ 
Θ παρουςίαςθ τθσ ενότθτασ κα γίνει κατά κφριο λόγο με τθ χριςθ ςυγκριτικϊν πινάκων για 

τθν καλφτερθ απεικόνιςθ και αξιολόγθςθ των επιλογϊν και πρακτικϊν των Ευρωπαϊκϊν 

χωρϊν γφρω από το ηιτθμα τθσ εκνικισ θλεκτρονικισ ταυτότθτασ και τθν ευκολότερθ 

διεξαγωγι ςυμπεραςμάτων. 

Το πρϊτο υπό εξζταςθ ερϊτθμα είναι το πλαίςιο εκνικισ ταυτοποίθςθσ που ιςχφει ςε κάκε 

χϊρα και θ πικανι ςφγκλιςι του με τθν εφαρμογι τθσ θλεκτρονικισ ταυτότθτασ. Στον 

παρακάτω πίνακα εξετάηεται αν υπάρχει κάποιο ζγγραφο εκνικισ ταυτοποίθςθσ για τα 

κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ κι αν αυτό είναι υποχρεωτικό και παράλλθλα, αν ζχουν ιδθ υλοποιθκεί 

ι ςχεδιάηονται λφςεισ θλεκτρονικισ ταυτότθτασ.  

Ππωσ κα διαπιςτϊςουμε, με μια γριγορθ ματιά ςτον πίνακα, για τισ περιςςότερεσ χϊρεσ 

υπάρχει επίςθμο εκνικό ςφςτθμα ταυτοποίθςθσ και ςε μεγάλο ποςοςτό, αυτό είναι 

υποχρεωτικό. Αναφορικά, τϊρα, με τθν εμπειρία ςτθν θλεκτρονικι ταυτότθτα, οι 

περιςςότερεσ Κυβερνιςεισ ζχουν ιδθ εφαρμόςει ςχετικζσ λφςεισ, και από όςεσ ακόμθ δεν 

εφαρμόηουν ςφςτθμα θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ, θ ςυντριπτικι πλειοψθφία ιδθ το 

ςχεδιάηει.  

 

Κράτοσ Μζλοσ ΕΕ Δελτίο 
Σαυτότθτασ 

Τποχρεωτικό eID Κάρτα χεδιαςμόσ eID 

Αυςτρία ΝΑΛ ΟΧΛ ΝΑΛ (Bürgerkarte) - 

Βζλγιο ΝΑΛ ΝΑΛ ΝΑΛ (BELPIC) - 

Βουλγαρία ΝΑΛ ΝΑΛ OXI ΟΧΛ 

Γαλλία ΝΑΛ ΝΑΛ NAI  ΝΑΛ (INES) 

Γερμανία ΝΑΛ ΝΑΛ ΝΑΛ (Personalausweis) ΝΑΛ 

Δανία ΟΧΛ ΟΧΛ ΟΧΛ ΟΧΛ 

Ελλάδα ΝΑΛ ΝΑΛ ΟΧΛ ΝΑΛ 

Εςκονία ΝΑΛ ΝΑΛ ΝΑΛ - 
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Θνωμζνο Βαςίλειο ΜΕΛΚΩΣ ΟΧΛ  ΚΑΤΑΓΘΚΘΚΕ - 

Ιρλανδία ΟΧΛ 
Proof of age 

card(μετά τα 18) 

ΟΧΛ ΟΧΛ ΟΧΛ 

Ιςλανδία ΝΑΛ ΝΑΛ ΝΑΛ  - 

Ιςπανία ΝΑΛ ΝΑΛ ΝΑΛ - 

Ιταλία ΝΑΛ ΟΧΛ ΝΑΛ - 

Κφπροσ ΝΑΛ ΝΑΛ ΟΧΛ ΟΧΛ 

Λετονία ΝΑΛ ΝΑΛ ΟΧΛ ΝΑΛ 

Λικουανία ΝΑΛ ΝΑΛ ΝΑΛ - 

Λιχτενςτάιν ΝΑΛ ΟΧΛ ΝΑΛ - 

Λουξεμβοφργο ΝΑΛ ΝΑΛ ΝΑΛ (LuxTrust smart 
card, Δεν υπάρχει 

ακόμθ διαμορφωμζνο 
πλαίςιο) 

- 

Μάλτα ΝΑΛ ΝΑΛ ΟΧΛ ΝΑΛ 

Νορβθγία ΝΑΛ ΟΧΛ ΟΧΛ ΟΧΛ 

Ολλανδία ΝΑΛ ΝΑΛ ΝΑΛ - 

Ουγγαρία ΝΑΛ ΟΧΛ ΟΧΛ ΝΑΛ 

Πολωνία ΝΑΛ ΝΑΛ ΟΧΛ ΝΑΛ 

Πορτογαλία ΝΑΛ ΝΑΛ ΝΑΛ - 

Ρουμανία ΝΑΛ ΝΑΛ ΟΧΛ ΝΑΛ 

λοβακία ΝΑΛ ΝΑΛ ΟΧΛ ΝΑΛ 

λοβενία ΝΑΛ ΝΑΛ ΟΧΛ ΝΑΛ 

Σςζχικθ Δθμοκρατία ΝΑΛ ΝΑΛ ΟΧΛ ΟΧΛ 

ουθδία ΝΑΛ ΟΧΛ ΝΑΛ - 

Φινλανδία ΝΑΛ ΟΧΛ ΝΑΛ - 

ΤΝΟΛΟ 25 20 15 10 

 

Πίνακασ 1- Εκνικά υςτιματα Σαυτότθτασ και ΚΠ 

 

Σχετικά με τθν περίπτωςθ του Θνωμζνου Βαςιλείου πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι θ ΚΡ 

χρθςιμοποιείτο, ωςτόςο από ςτισ αρχζσ του 2011, αυτι καταργικθκε.  

Στον επόμενο πίνακα, κα παρουςιάςουμε τισ τεχνολογικζσ λφςεισ που εφαρμόηουν οι 

χϊρεσ που ζχουν ιδθ υιοκετιςει τθν ΚΡ.  

 Διεπαφι 
Σςιπ 

Διάρκεια 
Ηωισ 

ICAO BAC EAC 

Αυςτρία ΕΡΑΦΛΚΟ 10    

Βζλγιο ΕΡΑΦΛΚΟ 5    

Γερμανία ΑΝΕΡΑΦΛΚΟ 10 ΝΑΛ ΟΧΛ PACE 

Εςκονία ΕΡΑΦΛΚΟ 10 ΝΑΛ   

Ιςλανδία ΕΡΑΦΛΚΟ 10 ΝΑΛ   

Ιςπανία ΕΡΑΦΛΚΟ 10    

Ιταλία ΕΡΑΦΛΚΟ 10    

Λικουανία ΥΒΛΔΛΚΟ 10 NAI NAI NAI 

Λιχτενςτάιν ΕΡΑΦΛΚΟ 10 ΟΧΛ   

Λουξεμβοφργο ΕΡΑΦΛΚΟ 10    

Ολλανδία ΑΝΕΡΑΦΛΚΟ 5 ΝΑΛ PACE NAI 
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Πορτογαλία ΕΡΑΦΛΚΟ 5    

ουθδία ΥΒΛΔΛΚΟ 5 NAI NAI OXI 

Φινλανδία ΕΡΑΦΛΚΟ 5    

      

ECC ΕΡΑΦΛΚΟ/ 
ΑΝΕΡΑΦΛΚΟ/ 

ΥΒΛΔΛΚΟ 

10 ΡΟΑΛ
ΕΤΛΚΑ 

ΡΟΑ
ΛΕΤΛ
ΚΑ 

ΡΟΑΛΕΤ
ΛΚΑ 

ICAO/EU ΑΝΕΡΑΦΛΚΟ 5 NAI ΡΟΑ
ΛΕΤΛ
ΚΑ 

ΡΟΑΛΕΤ
ΛΚΑ 

 

Πίνακασ 2- Εφαρμοηόμενεσ τεχνολογικζσ επίλογζσ 

 

Επεξεργαηόμενοι τα ςτοιχεία του παραπάνω πίνακα καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι 

παρά τισ ςυςτάςεισ του ICAO για τθ χριςθ ανεπαφικοφ τςιπ οι περιςςότερεσ ευρωπαϊκζσ 

χϊρεσ που χρθςιμοποιοφν ιδθ ςυςτιματα θλεκτρονικϊν ταυτοτιτων, δεν ζχουν υιοκετιςει 

τθν ανεπαφικι διεπαφι του τςιπ. Επιπλζον  , για τισ κάρτεσ με ανεπαφικό τςιπ επιβάλλεται 

θ χριςθ πρωτοκόλλων BAC, PACE και EAC. Θ διάρκεια ηωισ των καρτϊν ανεξάρτθτα από τθ 

διεπαφι του τςιπ κυμαίνεται μεταξφ των 5 και 10 ετϊν.  

 

 Ψθφιακι 
Αυκεντικοποίθςθ 

Ψθφιακι 
Τπογραφι 

Αλλαγι 
Δεδομζνων 

Εγγραφι 
Πρόςκετων 
Δεδομζνων 

Αυςτρία NAI NAI NAI NAI 

Βζλγιο NAI NAI NAI NAI 

Γερμανία NAI NAI NAI NAI 

Εςκονία NAI NAI NAI ΟΧΛ 

Ιςλανδία ΝΑΛ ΝΑΛ ΝΑΛ ΟΧΛ 

Ιςπανία NAI NAI ΝΑΛ ΝΑΛ 

Ιταλία NAI NAI ΟΧΛ ΝΑΛ 

Λικουανία ΟΧΛ ΟΧΛ ΟΧΛ ΟΧΛ 

Λιχτενςτάιν ΝΑΛ ΝΑΛ ΝΑΛ ΟΧΛ 

Λουξεμβοφργο ΝΑΛ ΝΑΛ ΝΑΛ ΝΑΛ 

Ολλανδία OXI OXI ΟΧΛ ΟΧΛ 

Πορτογαλία NAI NAI NAI NAI 

ουθδία NAI NAI ΟΧΛ ct ΝΑΛ 
cl ΟΧΛ 

Φινλανδία NAI NAI NAI NAI 

     

ECC NAI NAI ΡΟΑΛΕΤΛΚΑ ΡΟΑΛΕΤΛΚΑ 

ICAO/EU OXI OXI OXI OXI 
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Πίνακασ 3- Επιλογζσ λειτουργικότθτασ τθσ ΚΠ 

 

Πςον αφορά ςτθ λειτουργικότθτα των εκνικϊν καρτϊν του πολίτθ περιλαμβάνει ςτο 

ςφνολο των λφςεων τθν ψθφιακι αυκεντικοποίθςθ, κακϊσ επίςθσ ενςωματϊνει και τθ 

δυνατότθτα ψθφιακισ υπογραφισ. Ειδικότερα, για τθν Εςκονία, θ χριςθ τθσ ψθφιακισ 

υπογραφισ είναι υποχρεωτικι και ςυγκεκριμζνα για τθν Αυςτρία και απαιτείται για τθν 

ενεργοποίθςθ τθσ κάρτασ.  

Το επόμενο ςτοιχείο του πίνακα ςχετίηεται με τθ δυνατότθτα αλλαγισ δεδομζνων και 

εγγραφισ πρόςκετων δεδομζνων ςτθν κάρτα του πολίτθ μετά τθν ζκδοςθ τθσ κάρτασ και 

τθν αντιςτοίχιςι τθσ με τον πολίτθ-κάτοχο. Τα χαρακτθριςτικά αυτά είναι απολφτωσ 

κρίςιμοσ ςχεδιαςτικόσ παράγοντασ για τθν υλοποίθςθ τθσ ΚΡ. Οι δυνατότθτεσ 

τροποποίθςθσ και εγγραφισ νζων δεδομζνων ςτθν κάρτα ςχετίηονται άμεςα με κζματα 

αςφάλειασ και ιδιωτικότθτασ και επιπλζον επθρεάηουν τθ χριςθ τθσ κάρτασ από επιμζρουσ 

θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ.  

Τα δεδομζνα που παρουςιάηονται ςτθν τζταρτθ ςτιλθ του παραπάνω πίνακα, αφοροφν ςε 

προςωπικά δεδομζνα του κατόχου τθσ κάρτασ, τα μοναδικά αναγνωριςτικά του χριςτθ και 

ςτοιχεία επικοινωνίασ και διεφκυνςθσ, ενϊ ςτθν τελευταία ςτιλθ αναφερόμαςτε ςε 

δευτερεφοντα δεδομζνα του πολίτθ που ςχετίηονται κυρίωσ με τισ εφαρμογζσ που 

χρθςιμοποιεί, όπωσ για παράδειγμα θ φορολογικι ενθμερότθτα. 

Στον επόμενο πίνακα κα προςπακιςουμε να ςυγκεντρϊςουμε τισ τεχνικζσ που 

χρθςιμοποιοφνται για τον ζλεγχο πρόςβαςθσ, προκειμζνου να διαςφαλίςουμε τθν 

εξουςιοδοτθμζνθ μόνο πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα και τισ δυνατότθτεσ τθσ κάρτασ. Στο 

πλαίςιο αυτό, παρατθροφμε ότι θ απλι τεχνικι τθσ ειςαγωγισ του από τον χριςτθ PIN, 

προκειμζνου να εξαςφαλίςει πρόςβαςθ ςε δεδομζνα και εφαρμογζσ είναι διαδεδομζνθ ςε 

όλεσ τισ επιμζρουσ εκνικζσ λφςεισ. 

Επίςθσ, θ ςυμμετρικι κρυπτογραφία και θ χριςθ μυςτικϊν κλειδιϊν κα μποροφςε να είναι 

αποδεκτι μζκοδοσ, όπωσ αναλφςαμε και ςε προθγοφμενθ ενότθτα [15][16]. Ωςτόςο, όπωσ 

κα δοφμε, δεν τυγχάνει ιδιαίτερθσ αναγνϊριςθσ ςτισ, υπό μελζτθ, ευρωπαϊκζσ λφςεισ. Αυτό 

από ότι φαίνεται ςυμβαίνει, πικανότατα, εξαιτίασ δυςκολίασ διαχείριςθσ των κλειδιϊν, 

κυρίωσ, ωσ προσ τθν αςφαλι ανταλλαγι τουσ μεταξφ των οντοτιτων κατά τθ διάρκεια των 

ςυναλλαγϊν, ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει θ ΚΡ.  

Αντίκετα, θ χριςθ πιςτοποιθτικϊν για τον ζλεγχο πρόςβαςθσ αποτελεί τθν ενδεδειγμζνθ 

λφςθ ςφμφωνα και με τον ICAO, παρότι δεν ζχει γίνει ακόμθ αποδεκτι. 

Πλεσ οι λφςεισ που ζχουν εφαρμοςτεί ςτα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ δεν απαιτοφν κρυπτογράφθςθ 

των δεδομζνων κατά τθν αποκικευςι τουσ ςτθν κάρτα, παρά μόνο κατά τθν μετάδοςι 

τουσ.  
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 PIN υμμετρικι Κρυπτογραφία Πιςτοποιθτιό 
Αυςτρία NAI OXI OXI 

Βζλγιο NAI OXI NAI 

Γερμανία NAI OXI NAI 

Εςκονία NAI NAI OXI 

Ιςλανδία ΝΑΛ ΟΧΛ ΝΑΛ 

Ιςπανία NAI NAI OXI 

Ιταλία NAI OXI ΟΧΛ 

Λικουανία ΟΧΛ ΝΑΛ ΟΧΛ 

Λιχτενςτάιν ΝΑΛ ΟΧΛ ΝΑΛ 

Λουξεμβοφργο ΝΑΛ ΟΧΛ ΝΑΛ 

Ολλανδία OXI OXI ΟΧΛ 

Πορτογαλία NAI ΟΧΛ NAI 

ουθδία Ct NAI 
Cl ΟΧΛ 

ΟΧΛ ΟΧΛ 

Φινλανδία NAI NAI OXI 

    

ECC ΡΟΑΛΕΤΛΚΑ ΡΟΑΛΕΤΛΚΑ ΡΟΑΛΕΤΛΚΑ 

ICAO/EU OXI OXI ΝΑΛ 
 

Πίνακασ 4- Μθχανιςμοί Ελζγχου Πρόςβαςθσ 

 

Στθ ςυνζχεια κα αντιμετωπίςουμε το ερϊτθμα τθσ χριςθσ ι μθ μοναδικϊν 

αναγνωριςτικϊν, ανά πολίτθ, τθσ πρόςβαςθσ ςε αυτό και τθν αντίςτοιχθ διείςδυςθ των 

τομεακϊν/πολλαπλϊν αναγνωριςτικϊν για τισ υλοποιιςεισ των επιμζρουσ εκνικϊν καρτϊν 

του Ευρωπαίου πολίτθ. Είναι ςαφζσ ότι θ χριςθ μοναδικϊν αναγνωριςτικϊν δεν είναι θ 

αςφαλζςτερθ επιλογι, υπό το πρίςμα τθσ αςφάλειασ και τθσ προςταςίασ τθσ ιδιωτικότθτασ 

του πολίτθ. Στθν περίπτωςθ αυτι, όλθ θ πλθροφορία του πολίτθ ςυνδζεται με αυτό το 

μοναδικό αναγνωριςτικό και θ αποκάλυψι του ςυνεπάγεται αποκάλυψθ όλων των 

ςχετιηόμενων πλθροφοριϊν. Το μοναδικό αναγνωριςτικό προςδιορίηει μοναδικά τον κάκε 

πολίτθ (ζνα προσ ζνα ςχζςθ) και επομζνωσ οι απαιτιςεισ αςφαλείασ μεγαλϊνουν κακϊσ ο 

κίνδυνοσ από τθν αποκάλυψθ και τθν κακι χριςθ του μπορεί να ζχουν ςθμαντικζσ 

ςυνζπειεσ για τον πολίτθ, εκτόσ από τθν παραβίαςθ των προςωπικϊν του δεδομζνων και 

των δικαιωμάτων του για ιδιωτικότθτα και ανωνυμία. Ραρόλα αυτά, τα μοναδικά 

αναγνωριςτικά μπορεί να αποτελζςουν ευζλικτθ, εφχρθςτθ και απλι λφςθ για τισ 

κυβερνιςεισ κι ζτςι ίςωσ μπορεί να εξθγθκεί θ εντυπωςιακι διείςδυςι του ςτισ 

υφιςτάμενεσ υποδομζσ. Ρρζπει να γίνει κατανοθτό ότι αυτι θ λφςθ απαιτεί αυξθμζνθ 

προςταςία του αναγνωριςτικοφ και των ςυςτθμάτων από απειλζσ αςφάλειασ και 

ιδιωτικότθτασ.  
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Στισ περιςςότερεσ χϊρεσ που εφαρμόηεται θ επιλογι τθσ χριςθσ του μοναδικοφ 

αναγνωριςτικοφ, αυτό ςυνικωσ, αποδίδεται κατά τθ γζννθςθ του πολίτθ και παραμζνει 

ίδιο για όλθ του τθ ηωι. 

 

 Μοναδικό 
Αναγνωριςτικό 

Πρόςβαςθ ςτο 
Μοναδικό 

Αναγνωριςτικό 

Σομεακά 
Αναγνωριςτικά 

Πρόςβαςθ ςτα 
Σομεακά 

Αναγνωριςτικά 
Αυςτρία ΟΧΛ - NAI ΜΕ ΣΥΓΚΑΤΑΚΕΣΘ 

Βζλγιο NAI ΟΡΟΛΟΣΔΘΡΟΤΕ ΟΧΛ - 

Γερμανία ΟΧΛ - NAI ΚΑΤΟΧΟΣ 
ΚΑΤΛΚΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ 

Εςκονία NAI ΟΡΟΛΟΣΔΘΡΟΤΕ ΟΧΛ - 

Ιςλανδία ΝΑΛ ΟΡΟΛΟΣΔΘΡΟΤΕ ΝΑΛ ΚΑΤΟΧΟΣ 
ΚΑΤΛΚΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ 

Ιςπανία NAI ΜΕ ΣΥΓΚΑΤΑΚΕΣΘ ΟΧΛ - 

Ιταλία NAI ΜΕ ΣΥΓΚΑΤΑΚΕΣΘ ΟΧΛ - 

Λικουανία ΟΧΛ ΜΕ ΣΥΓΚΑΤΑΚΕΣΘ ΟΧΛ ΚΑΤΟΧΟΣ 
ΚΑΤΛΚΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ 

Λιχτενςτάιν ΝΑΛ ΜΕ ΣΥΓΚΑΤΑΚΕΣΘ ΟΧΛ - 

Λουξεμβοφργο ΟΧΛ ΟΡΟΛΟΣΔΘΡΟΤΕ ΟΧΛ - 

Ολλανδία OXI ΟΡΟΛΟΣΔΘΡΟΤΕ ΟΧΛ - 

Πορτογαλία NAI ΟΡΟΛΟΣΔΘΡΟΤΕ ΟΧΛ - 

ουθδία Ct NAI 
Cl ΟΧΛ 

ΟΡΟΛΟΣΔΘΡΟΤΕ/ - ΟΧΛ - 

Φινλανδία NAI ΟΡΟΛΟΣΔΘΡΟΤΕ ΟΧΛ - 

     

ECC - - - - 

ICAO/EU OXI - - - 
 

Πίνακασ 5- Χριςθ Αναγνωριςτικών 

 

Δεδομζνου ότι δεν υπάρχει θ ενδεδειγμζνθ λφςθ από τουσ οργανιςμοφσ, παρά τθν 

επιςιμανςθ για μθ χριςθ μοναδικοφ αναγνωριςτικοφ από τον ICAO, τα περιςςότερα κράτθ 

μζλθ εφαρμόηουν τθ λφςθ των μοναδικϊν αναγνωριςτικϊν, ςτα οποία είναι δυνατι θ 

πρόςβαςθ από τον οποιονδιποτε, εκτόσ από τθν Λταλία και Λςπανία, ςτισ οποίεσ θ 

πρόςβαςθ ςτο μοναδικό αναγνωριςτικό γίνεται μόνο ζπειτα από τθ ρθτι ςυγκατάκεςθ του 

πολίτθ. Στον αντίποδα, θ Αυςτρία και θ Γερμανία χρθςιμοποιοφν πολλαπλά ι τομεακά 

αναγνωριςτικά, ανά φορζα και υπθρεςία.  

Στο τζλοσ τθσ ςυγκριτικισ αναςκόπθςθσ κα εξετάςουμε τισ δυνατότθτεσ πρόςβαςθσ ςτα 

προςωπικά δεδομζνα (ςτοιχεία ταυτότθτασ, βιομετρικά χαρακτθριςτικά και φωτογραφία). 
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 Προςωπικά 
τοιχεία 

Φωτογραφία Δακτυλικό Αποτφπωμα 

Αυςτρία ΟΡΟΛΟΣΔΘΡΟΤΕ - - 

Βζλγιο ΟΡΟΛΟΣΔΘΡΟΤΕ ΟΡΟΛΟΣΔΘΡΟΤΕ - 

Γερμανία ΜΕ ΣΥΓΚΑΤΑΚΕΣΘ ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΚΑΛ 
ΔΛΑΣΥΝΟΛΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΡΟΑΛΕΤΛΚΘ ΧΘΣΘ/ 
ΡΟΣΒΑΣΘ ΜΟΝΟ ΑΡΟ ΥΡΘΕΣΛΕΣ 

ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΚΑΛ ΔΛΑΣΥΝΟΛΑΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

Εςκονία ΟΡΟΛΟΣΔΘΡΟΤΕ ΟΡΟΛΟΣΔΘΡΟΤΕ - 

Ιςλανδία ΟΡΟΛΟΣΔΘΡΟΤΕ ΟΡΟΛΟΣΔΘΡΟΤΕ - 

Ιςπανία ΜΕ ΣΥΓΚΑΤΑΚΕΣΘ ΜΕ ΣΥΓΚΑΤΑΚΕΣΘ - 

Ιταλία ΜΕ ΣΥΓΚΑΤΑΚΕΣΘ ΜΕ ΣΥΓΚΑΤΑΚΕΣΘ ΡΟΑΛΕΤΛΚΘ ΧΘΣΘ/ ΔΛΑΣΥΝΟΛΑΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

Λικουανία ΟΡΟΛΟΣΔΘΡΟΤΕ ΟΡΟΛΟΣΔΘΡΟΤΕ - 

Λιχτενςτάιν ΜΕ ΣΥΓΚΑΤΑΚΕΣΘ ΜΕ ΣΥΓΚΑΤΑΚΕΣΘ ΡΟΑΛΕΤΛΚΘ ΧΘΣΘ 

Λουξεμβοφργο ΜΕ ΣΥΓΚΑΤΑΚΕΣΘ ΜΕ ΣΥΓΚΑΤΑΚΕΣΘ ΥΡΟΧΕΩΤΛΚΘ ΧΘΣΘ/ ΔΛΑΣΥΝΟΛΑΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

Ολλανδία ΟΡΟΛΟΣΔΘΡΟΤΕ ΟΡΟΛΟΣΔΘΡΟΤΕ ΥΡΟΧΕΩΤΛΚΘ ΧΘΣΘ/ ΔΛΑΣΥΝΟΛΑΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

Πορτογαλία ΟΡΟΛΟΣΔΘΡΟΤΕ ΟΡΟΛΟΣΔΘΡΟΤΕ ΥΡΟΧΕΩΤΛΚΘ ΧΘΣΘ/ ΔΛΑΣΥΝΟΛΑΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

ουθδία ΟΡΟΛΟΣΔΘΡΟΤΕ ΟΡΟΛΟΣΔΘΡΟΤΕ - 

Φινλανδία ΟΡΟΛΟΣΔΘΡΟΤΕ - - 

    

ECC - - ΡΟΑΛΕΤΛΚΘ ΑΡΟΚΘΚΕΥΣΘ 

ICAO/EU ΔΛΑΣΥΝΟΛΑΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΔΛΑΣΥΝΟΛΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΛΑΣΥΝΟΛΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Πίνακασ 6- Προςωπικά δεδομζνα και Πρόςβαςθ 

 

4.2. Ευρωπαώκϊ Παραδεύγματα Εφαρμογόσ Εθνικών ΚΠ 

4.2.1. Μελϋτη Περύπτωςησ Αυςτρύασ 

Θ βαςικι καινοτομία για τθν Αυςτρία και τθν Αυςτριακι ΚΡ (Burgerkarte) είναι ότι 

υπάρχουν περιςςότεροι του ενόσ τφποι κάρτασ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, αρκεί να 

είναι ςε κζςθ να αποκθκεφουν δεδομζνα και να ενςωματϊνουν λειτουργίεσ ψθφιακισ 

υπογραφισ. Θ Burgerkarte είναι μια ζξυπνθ κάρτα που ενςωματϊνει δυνατότθτεσ 

ψθφιακισ υπογραφισ και ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν και χρθςιμοποιείται προκειμζνου να 

προςδϊςει αςφάλεια, για τισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ του πολίτθ με το κράτοσ. Τα 

ψθφιακά πιςτοποιθτικά εκδίδονται από το φορζα παροχισ υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ για 

τθν αξιοπιςτία των θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν (a.trust).  

Μάλιςτα, από το 2005 υπάρχει, επιπλζον, θ δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ των λειτουργικϊν 

τθσ ΚΡ τθσ Αυςτρίασ, ςτισ τραπεηικζσ κάρτεσ (Maestro). Μζςω αυτισ, τθσ επιλογισ, τθσ 

ενςωμάτωςθσ δθλαδι τθσ τεχνολογίασ τθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε μια τραπεηικι κάρτα, 

που πρϊτθ θ Αυςτριακι Κυβζρνθςθ υιοκζτθςε, αναμζνεται εξαςφάλιςθ οικονομίασ 
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κλίμακασ. Στθν Αυςτριακι ΚΡ παρζχεται, επίςθσ, λειτουργικότθτα μζςω ςυςκευϊν κινθτισ 

τθλεφωνίασ (‘light’ Citizen Card) για τθ διεκπεραίωςθ θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν. 

Θ λειτουργία τθσ κάρτασ απαιτεί τθν χριςθ Θ/Υ, ςυνδεδεμζνου ςτο διαδίκτυο και ενόσ 

αναγνϊςτθ καρτϊν (Card Reader), προκειμζνου να καταςτιςει δυνατι και  αςφαλι τθν 

πρόςβαςθ ςε πλθκϊρα θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Θ χριςθ τθσ ΚΡ 

για τθν υπογραφι εγγράφων, ςυναλλαγϊν και διοικθτικϊν πράξεων, μζςω τθσ ψθφιακισ 

υπογραφισ, κεωρείται για τθν Αυςτρία, νομικά ιςοδφναμθ με τθν ιδιόχειρθ υπογραφι του 

πολίτθ. 

 

4.2.2. Μελϋτη Περύπτωςησ Βελγύου 

 

Πλοι οι Βζλγοι πολίτεσ θλικίασ 12 και άνω γίνονται κάτοχοι μιασ θλεκτρονικισ ΚΡ. Μετά τθν 

θλικία των 15 είναι υποχρεωτικό να τθν φζρουν πάντοτε επάνω τουσ εκτόσ και αν 

βρίςκονται εντόσ 200 μζτρων από τθν οικία τουσ. Οι ξζνοι υπικοοι πρζπει να μποροφν ανά 

πάςα ςτιγμι να μποροφν να αποδεικνφουν με επίςθμα ζγγραφα το ποιοι είναι, είτε με το 

διαβατιριό τουσ είτε με κάποιο επίςθμο ζγγραφο που ζχει εκδοκεί από άλλθ Χϊρα – μζλοσ 

τθσ Ε.Ε. Οι κάτοχοι κάρτασ που είναι Βζλγοι πολίτεσ  μποροφν να χρθςιμοποιοφν τθν κάρτα 

τουσ για διεκνι ταξίδια μζςα ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ςε κάποιεσ άλλεσ Χϊρεσ όπωσ 

FYROM, Κροατία, Σερβία και Αλβανία ιςοδφναμα με ζνα διαβατιριο. 

Χριςθ εντόσ Βελγίου 

Ραρότι είναι υποχρεωτικό να τθν φζρουν επάνω τουσ, οι Βζλγοι δεν είναι υποχρεωμζνοι να 

επιδεικνφουν τθν κάρτα τουσ εκτόσ και αν: 

 Τουσ ηθτθκεί από οριςμζνεσ κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ 

 Τουσ ηθτθκεί από τθν Αςτυνομία  

 Τουσ ηθτθκεί από εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό των λεωφορείων και τραίνων 

Φυςικά χαρακτθριςτικά 

Πλα τα πεδία ςτθ κάρτα είναι δίγλωςςα ( Αγγλικά ςε ςυνδυαςμό με τθν επιλογι του 

κατόχου μεταξφ Γαλλικϊν, Ολλανδικϊν ι Γερμανικϊν) και οι όροι Belgium και "Identity 

Card" αναγράφονται και ςτισ τζςςερισ γλϊςςεσ.  

Θ μορφι είναι παρόμοια με αυτι των πιςτωτικϊν καρτϊν, και περιζχει ζνα 3-γραμμο 

κϊδικα ςε γλϊςςα μθχανισ ςτο πίςω μζροσ που ξεκινά με τα αρχικά IDBEL. Θ κάρτα 

περιζχει τισ παρακάτω πλθροφορίεσ: 

 Φωτογραφία του κατόχου τθσ κάρτασ 

 Πνομα του κατόχου (Επϊνυμο και όνομα/τα (2) και τα αρχικά των επιπλζον 

ονομάτων) 
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 Θμερομθνία και τόπο γζννθςθσ 

 Φφλο 

 Εκνικότθτα: Belg (Belgian) 

 ID νοφμερο κάρτασ, 12 ψθφία με τθ μορφι xxx-xxxxxxx-yy. Το νοφμερο ελζγχου yy 

είναι το υπόλοιπο τθσ διαίρεςθσ του xxxxxxxxxx με το 97. 

 Ρερίοδο ιςχφοσ (τυπικά 5 χρόνια) 

 Υπογραφι 

 Αναγνωριςτικό νοφμερο του Εκνικοφ Μθτρϊου (ςε κάκε πολίτθ χορθγείται ζνα 

μοναδιαίο αναγνωριςτικό νοφμερο για διαχειριςτικοφσ λόγουσ). Το νοφμερο αυτό 

αποτελείται από 11 ψθφία με τθ μορφι yy.mm.dd-xxx.xx όπου yy.mm.dd είναι θ 

θμερομθνία γζννθςθσ του κατόχου. 

 Τόποσ ζκδοςθσ 

 Οικογενειακι κατάςταςθ (προαιρετικά) 

Ρριν από το 2005 θ κάρτα δεν περιείχε chip, και θ διεφκυνςθ του κατόχου αναγράφονταν 

πάνω τθσ με φυςικό τρόπο. Ρλζον αυτό γίνεται θλεκτρονικά εντόσ του chip. 

Θ κάρτα μπορεί να χρθςιμοποιείται ωσ επίςθμο ταξιδιωτικό ζγγραφο μζςα ςτθν Ε.Ε.  Για τισ 

περιςςότερεσ Χϊρεσ εκτόσ Ε.Ε. οι Βζλγοι πρζπει να φζρουν μαηί τουσ διαβατιριο. 
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4.3. Διαλειτουργικότητα ςτην ΕΕ και Ευρωπαώκϊ Έργα 
 

Στο ςθμερινό περιβάλλον παγκοςμιοποίθςθσ τίκεται ολοζνα και πιο επιτακτικι θ ανάγκθ 

για τα φυςικά και νομικά πρόςωπα μιασ χϊρασ να χρθςιμοποιοφν τα θλεκτρονικά τουσ 

διαπιςτευτιρια υπό το νομικό κακεςτϊσ τθσ χϊρασ τουσ για να αποκτοφν πρόςβαςθ ςε 

δθμόςιεσ υπθρεςίεσ που παρζχονται από τθ χϊρα τουσ, αλλά κι από τρίτεσ χϊρεσ. Οι 

υπθρεςίεσ αυτζσ ςυνικωσ παρζχονται με βάςθ διαφορετικά διαπιςτευτιρια και διζπονται 

από διαφορετικό νομικό κακεςτϊσ.  

Ραρά τισ προςπάκειεσ που γίνονται τα τελευταία χρόνια τόςο ςε τεχνολογικό, όςο και ςε 

επιχειρθςιακό επίπεδο, ςτθν Ευρϊπθ, εντοφτοισ, δεν ζχει εξαςφαλιςκεί ακόμθ ικανό 

επίπεδο ωριμότθτασ ςτα κράτθ μζλθ, αναφορικά με τα ηθτιματα τθσ διαχείριςθ 

θλεκτρονικϊν ταυτοτιτων και υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. Στθν κατεφκυνςθ 

αυτι, ζχει αναγνωριςτεί θ ανάγκθ ανάμιξθσ του ιδιωτικοφ τομζα, τόςο για τθν καλφτερθ 

δυνατι υιοκζτθςθ τζτοιων λφςεων, όςο και για τθν ςυμβολι του ςτθν ανάπτυξθ τζτοιων 

λφςεων. Σιμερα, ζνασ αρικμόσ από ερευνθτικά ζργα που τρζχουν ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ προςπακοφν να δϊςουν λφςθ ςτο πρόβλθμα τθσ αυκεντικοποίθςθσ του 

ςυναλλαςςόμενου, μζςω τθσ χριςθσ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ταυτότθτασ που 

εξαςφαλίηουν διαλειτουργικότθτα μεταξφ των δθμόςιων οργανιςμϊν των διαφόρων 

Ευρωπαϊκϊν κρατϊν μελϊν. 

Το ςθμαντικότερο ςθμείο αναγνϊριςθσ όμωσ, εντόσ ΕΕ είναι ότι τα ηθτιματα ιδιωτικότθτασ 

και προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων πρζπει να είναι πολφ ψθλά ςτθν ατηζντα 

εφαρμογισ τθσ ευρωπαϊκισ ΚΡ και  αναγκαία  προχπόκεςθ για τθν δθμιουργία ςχζςεων 

εμπιςτοςφνθσ μεταξφ των πολιτϊν-χρθςτϊν των υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ 

που κα οδθγιςει ςτθν περαιτζρω ανάπτυξθ των υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ 

και θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν. 

 

Εικόνα 15-Θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ και αλλθλεπίδραςθ 

Θ Ευρϊπθ το τελευταίο διάςτθμα ζχει προχωριςει ςε μια ςειρά ςυντονιςμζνων δράςεων 

προκειμζνου να αξιολογιςει και να υιοκετιςει λφςεισ που αφοροφν ςτα ηθτιματα 

διαλειτουργικότθτασ που προκφπτουν από τθν εφαρμογι τθσ ΚΡ και των ςυςτθμάτων 
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διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ταυτοτιτων. Ζνα ςφνολο πιλοτικϊν προγραμμάτων ζχει ιδθ 

ολοκλθρωκεί και ζνα άλλο είναι ςε εξζλιξθ. Στθν κατεφκυνςθ αυτι, πολφ ςθμαντικι είναι 

και θ ςυνειςφορά του ιδιωτικοφ τομζα, ο οποίοσ προκειμζνου να εξυπθρετιςει τισ 

κυβερνθτικζσ δράςεισ ζχει προχωριςει ςτθν ανάπτυξθ ςθμαντικϊν λφςεων και ςυμμετζχει 

ενεργά ςτθν εφρεςθ νζων μζςω ερευνθτικϊν ζργων που ςυμμετζχει.  

Άλλωςτε, ςφμφωνα με τον Windley (2005), θ διαλειτουργικότθτα είναι θ πιο ςθμαντικι 

πρόκλθςθ που πρζπει να απαντθκεί για τθν ανάπτυξθ των υποδομών διαχείριςθσ 

ταυτότθτασ. 

Ραρακάτω επιχειρείται μια ςυνοπτικι παρουςίαςθ των ςθμαντικότερων ευρωπαϊκϊν 

ζργων που ςχετίηονται άμεςα ι ζμμεςα με τθν εφαρμογι τθσ ΚΡ. 

«Modinis eIDM Study»  

Από τισ πρϊτεσ μελζτεσ που πραγματοποιικθκαν αναφορικά με τθ χριςθ, τισ επιρροζσ και 

τισ επιπτϊςεισ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ταυτότθτασ. [69] 

«TLS-Federation»  

Ζργο το οποίο επικεντρϊκθκε ςτθν αξιοποίθςθ προτφπων και τεχνολογιϊν με γνϊμονα τθν 

εξαςφάλιςθ ενόσ αςφαλοφσ περιβάλλοντοσ για τον πολίτθ, απζναντι ςε απειλζσ και 

κινδφνουσ κακισ χριςθσ των δεδομζνων που τον ταυτοποιοφν [70]. Το ζργο αυτό 

προςπάκθςε να μοντελοποιιςει ζνα ενιαίο κανονιςτικό και διαλειτουργικό περιβάλλον 

εφαρμογισ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ταυτότθτασ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

«GUIDE (Creating a European Identity Management Architecture for eGovernment)»  

Το ζργο αυτό, επίςθσ, ςτόχευε ςτθν ανάπτυξθ ενόσ διαλειτουργικοφ μοντζλου διαχείριςθσ 

των ευρωπαϊκϊν ταυτοτιτων, ϊςτε να επιτρζψει τθν αξιοπιςτία των εγγράφων και 

τεχνικϊν ταυτοποίθςθσ και αυκεντικοποίθςθσ μεταξφ των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ και τθν 

εγκακίδρυςθ ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ μεταξφ τουσ *71+. Αυτό πολφ απλά ςθμαίνει, ότι το ζνα 

κράτοσ μζλοσ πρζπει να εμπιςτεφεται τθν ταυτότθτα που ζχει εκδοκεί από άλλο κράτοσ 

μζλοσ και να τθν αντιμετωπίηει ιςοδφναμα με αυτζσ που το ίδιο εκδίδει Για το ςκοπό αυτό, 

προζβλεπε επιχειρθςιακζσ(ανάμεςα ςε παρόχουσ υπθρεςιϊν και φορζων παροχισ 

υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ) και διακρατικζσ ςυμφωνίεσ που κα διαςφαλίηουν τισ επιμζρουσ 

ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ, ςτο πλαίςιο ενόσ ομοςπονδιακοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ 

ταυτότθτασ για όλθ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  

«CROBIES (Cross-Border Interoperability of eSignatures)»  

Μελζτθ τθν οποία εκπόνθςε θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι για τθ χριςθ και τθν ιςχφ των 

θλεκτρονικϊν υπογραφϊν εκτόσ των εκνικϊν ςυνόρων του κάκε Ευρωπαϊκοφ κράτουσ 

μεταξφ του 2008 και 2010.  Στόχοσ ιταν να προτακοφν λφςεισ για τθν άρςθ των 

περιοριςμϊν ςτθ διαςυνοριακι διαλειτουργικότθτα των θλεκτρονικϊν υπογραφϊν και των 

προθγμζνων θλεκτρονικϊν υπογραφϊν, οι οποίεσ βαςίηονται ςε αναγνωριςμζνα 

πιςτοποιθτικά [74]. Το CROBIES πρότεινε επίςθσ βελτιϊςεισ ςε νομικό και τεχνικό επίπεδο, 
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όςο και ςε επίπεδο εμπιςτοςφνθσ ωσ προσ το κζμα των θλεκτρονικϊν υπογραφϊν. 

Σθμαντικι είναι θ πρόταςι του για υποχρεωτικι εφαρμογι ενόσ εναρμονιςμζνου 

ςειριακοφ αρικμοφ ςτο πεδίο περιγραφισ του πιςτοποιθτικοφ. [73] 

 «FIDIS (Future of Identity in the Information Society)»  

To ζργο υλοποιικθκε μεταξφ 2004 και 2009 ςτα πλαίςια του EU FP6 Network of Excellence 

[72], και εςτίαςε ςε διάφορεσ πτυχζσ τθσ ψθφιακισ ταυτότθτασ και τθσ ιδιωτικότθτασ και 

ςυμμετείχαν πανεπιςτιμια και ιδιωτικζσ εταιρείεσ. Το ζργο είχε ςθμαντικι ςυνειςφορά ςτο 

κζμα ςτο κζμα τθσ «μερικισ ταυτοποίθςθσ»  (personae) [75]. 

Το ςχζδιο FIDIS παρουςιάηει το πρωτότυπο iManager, το οποίο είναι θ διαχείριςθ 

ταυτότθτασ για εν μζρει ταυτότθτεσ. Θ κάκε μερικι ταυτότθτα περιζχει ζνα υποςφνολο 

πλθροφορίεσ του χριςτθ που είναι εφαρμόςιμεσ ςτισ πλθροφορίεσ που χρειάηονται για τον 

τρζχοντα ρόλο του χριςτθ, όπωσ μια ταυτότθτα που περιζχει τον αρικμό πιςτωτικισ κάρτασ 

και διευκφνςεισ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, όταν ο χριςτθσ ςυναλλάςςεται ςε 

πραγματικό χρόνο.  

O όροσ «μερικι ταυτοποίθςθ» αναφζρεται ςτθ δυνατότθτα που δίνεται από μεμονωμζνα 

ςτοιχεία, τα οποία υπάρχουν διακζςιμα για ζνα άτομο ςτο διαδίκτυο και τα οποία δεν είναι 

ικανά να ταυτοποιιςουν το άτομο, να ςυλλεχκοφν, με ζνα κατάλλθλο τρόπο να 

ςυςχετιςκοφν με τρόπο τζτοιο που να προςδιορίηουν το υποκείμενο.[75] 

Οι περιοχζσ ενδιαφζροντοσ του FIDIS περιελάμβαναν νζεσ μορφζσ για τα δελτία 

ταυτότθτασ, χριςθ χαρακτθριςτικϊν γνωριςμάτων ταυτοποίθςθσ ςε πλθροφοριακά 

ςυςτιματα, τεχνολογίεσ για τθν ταυτοποίθςθ των πολιτϊν και καταγραφι των 

ιδιαιτεροτιτων των χωρϊν, εξαςφάλιςθ διαλειτουργικότθτασ των εκνικϊν eIDs και των 

ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ταυτοτιτων, προςδιοριςμόσ απειλϊν, δθμιουργία πλαιςίου που 

να εξαςφαλίηει τθν ιδιωτικότθτα και ανάλυςθ του νομικό-κοινωνικοφ περιεχομζνου των 

ταυτοτιτων, τεχνικά χαρακτθριςτικά και περαιτζρω ανάπτυξθ τεχνολογιϊν και προτφπων 

κακϊσ και ηθτιματα φορθτότθτασ. 

Σε ςυνδυαςμό με το ζργο PRIME που αναφζρεται αμζςωσ παρακάτω, παριγαγαν 

πρωτότυπα ςυςτιματα διαχείριςθσ ταυτότθτασ που επιτρζπουν ςτουσ χριςτεσ εναλλαγι 

ταυτοτιτων (ρόλων).  

 «PRIME»  

Ερευνθτικό ζργο επίςθσ ςτα πλαίςια του EU FP6, που ξεκίνθςε τον Λοφνιο του 2004, με 

ςτόχο να αναπτφξει ζνα λειτουργικό πρωτότυπο ςφςτθμα διαχείριςθσ ταυτοτιτων το οποίο 

κα ζδινε βάςθ ςτθν προςταςία τθσ ιδιωτικότθτασ, και ςυμπεριελάμβανε δραςτθριότθτα με 

ςκοπό τθ διαμόρφωςθ των τεχνολογιϊν ενίςχυςθσ τθσ ιδιωτικότθτασ (Privacy Enhancing 

Technologies, PET) και τθσ ενδεχόμενθσ ςυμβολισ τουσ ςτθν εμπιςτοςφνθ [76]. Στα πλαίςια 

του ζργου εφαρμόςτθκαν απαιτθτικά και δφςκολα ςενάρια, που κατζςτθςαν δυνατι τθν 

αποδοχι του από τθν αγορά.  
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Το ςχζδιο PRIME παρουςιάηει το πρωτότυπο ςφςτθμα IDM. Το ςφςτθμα IDM βελτιϊνει τθν 

ιδιωτικότθτα επιτρζποντασ ςτο χριςτθ να παραμείνει ανϊνυμοσ, ακόμθ και κατά τθ 

διάρκεια μιασ ςυναλλαγισ, εξαςφαλίηοντασ παράλλθλα τθν αξιοπιςτία του, εξαιτίασ τθσ 

φπαρξθσ τθσ ζμπιςτο τρίτθσ οντότθτασ που μπορεί να πιςτοποιιςει τον χριςτθ..  

Θ δουλειά που ζγινε με το PRIME ςυνεχίηεται τϊρα από το «PRIMELife», το οποίο ςυνιςτά 

τθ ςυνζχεια του ζργου PRIME και χρθματοδοτικθκε από το FP7 (ξεκίνθςε το 2009), με 

ςκοπό να ενιςχφςει τθν ανωνυμία του ατόμου, κατά τθ ςυμμετοχι του ςε θλεκτρονικζσ 

ςυναλλαγζσ, παρά τθ χριςθ δεδομζνων που ςχετίηονται άμεςα τον χριςτθ και τον 

προςδιορίηουν και να προχωριςει ακόμθ περιςςότερο ςε ηθτιματα διαλειτουργικότθτασ. 

[77] 

 

 «IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment Services)»  

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που ολοκλθρϊκθκε το 2009 με ςτόχο τθν υποςτιριξθ τθσ 

διαλειτουργικότθτασ κατά τθν θλεκτρονικι επικοινωνία μεταξφ των Εκνικϊν Διοικιςεων 

τθσ ΕΕ [78]. Το ςυνολικό πρόγραμμα είχε να κάνει με τθν χριςθ των τεχνολογιϊν 

πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) προκειμζνου για τθ δθμιουργία και ανάπτυξθ 

διαςυνοριακά παρεχόμενων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν που κα βελτίωναν τθν 

αποτελεςματικότθτα και τθ ςυνεργαςία μεταξφ των Ευρωπαϊκϊν δθμόςιων διοικιςεων και 

υπό τθ ςκζψθ τθσ ανάπτυξθ μιασ ενιαίασ ψθφιακισ αγοράσ.  

Στα πλαίςια αυτοφ του προγράμματοσ, υλοποιικθκε το υποζργο «eID Interoperability for 

PEGS»  [79] το οποίο ξεκίνθςε το 2005 και ολοκλθρϊκθκε το 2009, ςυνεχίηοντασ να 

παραδίδει παραδοτζα ζωσ και τον Φεβρουάριο του 2010. Θ κεντρικι ιδζα του 

προγράμματοσ αφοροφςε ςτθν αξιολόγθςθ τθσ ςκοπιμότθτασ δθμιουργίασ μιασ ενιαίασ 

ευρωπαϊκισ Αρχισ Ριςτοποίθςθσ (European IDABC Bridge/Gateway CA - EBGCA) με ςκοπό 

τθ διαςφάλιςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ μεταξφ των επιμζρουσ εκνικϊν ςυςτθμάτων και 

τθν εξαςφάλιςθ τθσ αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ, θ οποία κα προζρχεται από τθν ενιαία και 

αμοιβαία αναγνωριςμζνθ Αρχι Ριςτοποίθςθσ, κακϊσ και ςτθν εγκακίδρυςθ ςχζςεων 

εμπιςτοςφνθσ μεταξφ των εκνικϊν Αρχϊν Ριςτοποίθςθσ των κρατϊν μελϊν με ι χωρίσ τθν 

φπαρξθ τθσ ενιαίασ Αρχισ Ριςτοποίθςθσ. Στα πλαίςια του προγράμματοσ, προτάκθκε ακόμθ 

θ διατιρθςθ του Καταλόγου των Ζμπιςτων/Ριςτοποιθμζνων Ραρόχων Υπθρεςιϊν 

Ριςτοποίθςθσ (Trusted Service Provider List, TSL) από τισ εκνικζσ Αρχζσ Ριςτοποίθςθσ.  

«ISA (Interoperability Solutions for European Public Administrations)»  

Είναι  το πρόγραμμα που ιρκε να διαδεχκεί το IDABC. Το πρόγραμμα αυτό είναι ςε εξζλιξθ, 

ξεκίνθςε το 2010 και αναμζνεται να ολοκλθρωκεί το 2015. [80] 

«BRITE»  

Χρθματοδοτοφμενο από τθν ΕΕ ζργο που περιλαμβάνει μία κοινοπραξία οργανιςμϊν, όπωσ 

δθμόςιοι φορείσ, επιμελθτιρια, πανεπιςτιμια και εταιρείεσ  εντόσ ΕΕ. Το BRITE κα 

αναπτφξει μία ενιαία πλατφόρμα πλθροφοριϊν, επικοινωνιϊν και τεχνολογίασ βαςιςμζνθ 



Μελζτθ Αςφαλοφσ Εφαρμογισ τθσ Κάρτασ Ρολίτθ ςτθν Ελλάδα 

 

 

 
93 

 

ςε ζνα διαλειτουργικό μοντζλο ροισ δεδομζνων υλοποιϊντασ ζνα τρόπο λειτουργίασ ο 

οποίοσ κα επιτρζπει ςτα μθτρϊα να αλλθλεπιδροφν ςε ολόκλθρθ τθν πλατφόρμα και να 

ανταλλάςουν δεδομζνα και πλθροφορίεσ [81]. Στα πλαίςια του BRITE ζνα από τα 

ςθμαντικότερα κζματα είναι θ ψθφιακι υπογραφι των εγγράφων που κα εξαςφαλίςει τθν 

αμοιβαία αναγνϊριςθ και εγκυρότθτα τουσ. Κρίςιμα ςθμεία ςτα πλαίςια του ζργου είναι το 

νομικό πλαίςιο (αφομοίωςθ του Ευρωπαϊκοφ Εταιρικοφ Δικαίου και των Κοινοτικϊν 

Οδθγιϊν και Εκνικισ Νομοκεςίασ, ςχετικϊν με τθν προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων και 

τιρθςθ μθτρϊων) και θ προςταςία τθσ ιδιωτικότθτασ. [http://www.briteproject.eu/] 

 «PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online)» [68]  

Λειτουργεί ςτα πλαίςια του προγράμματοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν 

Ανταγωνιςτικότθτα και τθν Καινοτομία, και ςτα πλαίςια του υποςτθρικτικοφ προγράμματοσ 

για ICT Policy (2008-2011), με ςτόχο τθν εφαρμογι κοινϊν προτφπων για τθν 

πραγματοποίθςθ θλεκτρονικϊν δθμόςιων προμθκειϊν ςε ζνα ευρφ Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα 

υπάρχοντα εκνικά ςυςτιματα για δθμόςιεσ θλεκτρονικζσ προμικειεσ κα ςυνδεκοφν ζτςι 

ϊςτε όλοι οι ςυμμετζχοντεσ να μποροφν να απολαφςουν τα πλιρθ οφζλθ μίασ ενιαίασ 

Ευρωπαϊκισ αγοράσ, επιτρζποντασ ςε οποιονδιποτε προμθκευτι να ςυμμετζχει ςε 

οποιαδιποτε Ευρωπαϊκι δθμόςια προκιρυξθ [68]. Για τθν επίτευξθ του ςκοποφ αυτοφ, 

κομβικό ςθμείο αποτελεί υλοποίθςθ ενόσ διαλειτουργικοφ ςε επίπεδο ΕΕ μοντζλου για τισ 

ψθφιακζσ υπογραφζσ. Το πρόγραμμα βαςίηεται ςτθν ιδζα λειτουργίασ τθσ ψθφιακισ 

υπογραφισ επεκτεινόμενθ εκτόσ των εκνικϊν ςυνόρων ενόσ κράτουσ μζλουσ, ϊςτε ςτθν 

πράξθ μία οντότθτα του δθμόςιου τομζα να μπορεί να επικυρϊνει πιςτοποιθτικά που 

εκδόκθκαν ςε άλλο κράτοσ μζλοσ, επιτρζποντασ τθ διαςυνοριακι θλεκτρονικι προςφορά 

υπθρεςιϊν. Για τθ διαχείριςθ του μοντζλου δθμιουργοφνται επιμζρουσ PEPPOL Access 

Points ςτισ ευρωπαϊκζσ κυβερνιςεισ και τθν ΕΕ. Θ πλατφόρμα VeriSign Managed Public Key 

Infrastructure, τθσ εταιρίασ Symantec VeriSign  ζρχεται να προτείνει λφςθ ςτο κζμα τθσ 

δθμιουργίασ μιασ κοινισ υποδομισ για τθν αςφαλι ανταλλαγι δεδομζνων μεταξφ των 

PEPPOL Access Points. [68] 

«SPOCS (Simple Procedures Online for Cross- border Services)»  

Είναι ζνα πιλοτικό ευρωπαϊκό ζργο μεγάλθσ κλίμακασ που βρίςκεται ςε εξζλιξθ από το 2009 

και αναμζνεται να ολοκλθρωκεί το 2012. Το ζργο αυτό, ζχει να κάνει με τθ χριςθ των 

διαλειτουργικϊν θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ταυτοποίθςθσ, από τισ ευρωπαϊκζσ 

μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, με τρόπο αςφαλι και αποδοτικό, με ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ [82]. Στουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ εντάςςεται, μεταξφ άλλων οι 

ανάπτυξθ ςυμπλθρωματικϊν τεχνικϊν λφςεων για τθ βελτίωςθ τθσ χριςθσ των μεκόδων 

θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ και διακίνθςθσ θλεκτρονικϊν εγγράφων ςε διαςυνοριακό 

επίπεδο. Στο πιλοτικό αυτό πρόγραμμα, ςυμμετζχει και θ Ελλάδα. 

«STORK (Secure idenTity acrOss boRders linKed)»  

Το STORK (Secure idenTity acrOss boRders [67]) αποτελεί το πιο μεγαλόπνοο ςφγχρονο ζργο 

(2008-2011) τθσ ζνωςθσ, τα αποτελζςματα του οποίου ανακοινϊκθκαν το 2011 και είναι 

απολφτωσ ςθμαντικά για τθ διαχείριςθ θλεκτρονικϊν ταυτοτιτων (eIDM), παρζχοντασ 
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αποτελεςματικι, αποδοτικι, επεκτάςιμθ και βιϊςιμθ λφςθ. Εξαιτίασ τθσ ςυμβολισ του, 

κζρδιςε, μάλιςτα, το βραβείο τθσ καλφτερθσ πρακτικισ του Ευρωπαϊκοφ Δθμόςιου Τομζα 

μζςω Συνεργατικισ Διακυβζρνθςθσ.  

Το STORK είναι ζνα ευρείασ κλίμακασ πιλοτικό ζργο το 

οποίο εκτελείται από μία κοινοπραξία από Ευρωπαϊκζσ 

Δθμόςιεσ Διοικιςεισ και ιδιωτικοφσ ςυνεργάτεσ και 

χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςε ποςοςτό 

50%. Ριο ςυγκεκριμζνα, τα εμπλεκόμενα μζρθ του ζργου 

ιταν, α)Κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ και ειδικότερα οι αντίςτοιχοι 

φορείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, μζλθ του Member State 

Reference Group και G2G υπθρεςίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ , επιχειριςεισ που 

δραςτθριοποιοφνται ςτισ eID λφςεισ και ςυνεργάηονται μζςω του STORK Industry Group και 

άλλα ςχετικά ευρωπαϊκά eID ζργα, με αποτζλεςμα να είναι ζνα ευρζωσ αποδεκτό ζργο, 

τόςο από τισ επιμζρουσ διοικιςεισ, όςο και από τον ιδιωτικό τομζα.  

Ο ςτόχοσ του προγράμματοσ είναι να κακιερωκεί μια ευρωπαϊκι πλατφόρμα 

διαλειτουργικότθτασ eID (θλεκτρονικισ ταυτότθτασ) που κα επιτρζψει ςτουσ πολίτεσ να 

κακιερϊςουν νζεσ θλεκτρονικζσ ςχζςεισ πζρα από τα ςφνορα, με τθν παρουςίαςθ και μόνο 

του εκνικοφ eID [67]. Στα πλαίςια των δράςεων του ζργου, εντάςςεται θ ανάπτυξθ κοινοφ 

πλαιςίου και προδιαγραφϊν για τθν αμοιβαία και αςφαλι διαςυνοριακι αναγνϊριςθ και 

αυκεντικοποίθςθ μζςω των εκνικϊν θλεκτρονικϊν ταυτοτιτων και τθν απλοποίθςθ τθσ 

διαλειτουργικότθτασ των εκνικϊν eID ςυςτθμάτων. Το πρόγραμμα επίςθσ, φιλτράρει και 

αξιολογεί ζνα ςφνολο αςφαλϊν και εφχρθςτων λφςεων eID για τουσ πολίτεσ και τθ δθμόςια 

διοίκθςθ των κρατϊν μελϊν, αλλθλεπιδρϊντασ με άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, 

προκειμζνου για τθ  μεγιςτοποίθςθ τθσ χρθςιμότθτασ των υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ 

ταυτοποίθςθσ και των επιδράςεϊν τθσ. Θ λφςθ διαλειτουργικότθτασ του STORK για τθν 

εφαρμογισ τθσ ΚΡ και των θλεκτρονικϊν ταυτοτιτων ευρφτερα ςτθρίηεται ςτθν 

κατανεμθμζνθ αρχιτεκτονικι που ςτοχεφει ουςιαςτικά ςτθν ολοκλιρωςθ των θλεκτρονικά 

παρεχόμενων ευρωπαϊκϊν υπθρεςιϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ τρζχουςεσ προδιαγραφζσ 

και τισ εκνικζσ υποδομζσ των ευρωπαϊκϊν χωρϊν. Το πρϊτο βιμα, ςτθν πορεία προσ τθν 

ολοκλιρωςθ είναι θ απλοποίθςθ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν, και θ αςφαλισ πρόςβαςθ 

ςτισ επιμζρουσ ευρωπαϊκζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, ςε πραγματικό χρόνο. Θ κυριότερθ 

ςυμβολι του είναι θ λφςθ ςτα ηθτιματα πιςτοποίθςθσ τθσ ταυτότθτασ του πολίτθ/χριςτθ 

ςε πραγματικό περιβάλλον, από ιδιϊτεσ και επιχειριςεισ για τθν αςφαλι διεκπεραίωςθ 

ςυναλλαγϊν. 

Στθν πραγματικότθτα, οι επιμζρουσ φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν κα ςυνδεκοφν με τθν 

πλατφόρμα STORK ϊςτε να παρζχουν διαςυνοριακά τισ υπθρεςίεσ τουσ με αςφαλι και 

αξιόπιςτο τρόπο. Θ προςζγγιςθ του προγράμματοσ είναι πολιτικοκεντρικι, δθλαδι, ζχει ωσ 

επίκεντρο τθ διευκόλυνςθ και τθν προςταςία του Ευρωπαίου πολίτθ ςε ζνα διαςυνοριακό 

περιβάλλον διακίνθςθσ και ςυναλλαγϊν. Θ κεντρικι ιδζα, είναι να οδθγθκοφμε ςε μια 

πλατφόρμα που κα παρζχει υπθρεςίεσ χωρίσ τθν απαίτθςθ τθσ φυςικισ παρουςίασ, αλλά 

με τθν ειςαγωγι των απαραίτθτων κάκε φορά ςτοιχείων ι τθ χριςθ των εκνικϊν eID 

καρτϊν. Θ πλατφόρμα STORK κα ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ για εμπιςτοςφνθ, αςφάλεια και 
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ιδιωτικότθτα, παρζχοντασ εγγυιςεισ για τθν ταυτοποίθςθ και αυκεντικοποίθςθ του πολίτθ 

και ο πολίτθσ κα μπορεί μζςω τθσ πλατφόρμασ να ζχει πρόςβαςθ ςε πλθκϊρα υπθρεςιϊν 

που διευκολφνουν τθν κακθμερινότθτά του, όπωσ ζναρξθ επιχείρθςθσ, φορολογικι 

ενθμερότθτα κ.α.. Ο πολίτθσ κα είναι ςε κζςει να ελζγχει τον τρόπο διαχείριςθσ και 

επεξεργαςίασ των προςωπικϊν του δεδομζνων και μόνο με τθ ρθτι ςυγκατάκεςι του κα 

αποςτζλλονται τα απαραίτθτα για ςυναλλαγι ςτοιχεία ςτον φορζα παροχισ υπθρεςιϊν 

[67]. 

Στα παρακάτω ςχιματα παρουςιάηονται οι δφο προςεγγίςεισ για τθν επίτευξθσ τθσ 

διαλειτουργικότθτασ μεταξφ των υπθρεςιϊν των κρατϊν μελϊν. [66] 

 

Εικόνα 16-Middleware approach 

 

 

Εικόνα 17- Proxy approach 

 

«Action Plan 2011-2015» 

Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ για το διάςτθμα 2011-2015  ζχει καταρτίςει ζνα πλάνο δράςεων 

προκειμζνου να καταςτεί δυνατι τθν αςφάλεια και τθ διαλειτουργικότθτα των ςυςτθμάτων 
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των κρατϊν μελϊν. Στο πλαίςιο αυτό, ςτθν ανάπτυξθ ανοιχτϊν προδιαγραφϊν, ωσ μζςο για 

τθν προϊκθςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ και τθν ανάπτυξθ καινοτόμων υπθρεςιϊν 

θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ [49]. 

Ριο ςυγκεκριμζνα ςτισ προτεραιότθτεσ για τα ζτθ 2011 ζωσ και 2015, αναφζρεται ότι ςτο 

ςχζδιο δράςεων του άξονα 4.2 για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ υπάρχουν τρεισ δράςεισ, 

οι οποίεσ άπτονται άμεςα ςτο ηιτθμα τθσ εφαρμογισ τθσ ΚΡ.  

Ειδικότερα: 

 Δράςθ 35: Ανακεϊρθςθ τθσ Οδθγίασ για τισ Θλεκτρονικζσ Υπογραφζσ για τθ 

διαςυνοριακι αναγνϊριςθ και διαλειτουργικότθτα των ςυςτθμάτων αςφαλοφσ 

θλεκτρονικισ αυκεντικοποίθςθσ  

 Δράςθ 36: Εξαςφάλιςθ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ τθσ θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ και 

αυκεντικοποίθςθσ  

 Δράςθ 37: Ανάπτυξθ και εφαρμογι λφςεων θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ  

 

4.4. «Digital Agenda 2020» 
 

Το Ευρωπαϊκό Ψθφιακό Κεματολόγιο είναι μια από τισ επτά βαςικζσ πρωτοβουλίεσ τθσ 

Στρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020»  και ςτοχεφει ςτο να αναδείξει και να προωκιςει τον ρόλο των 

Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) ςτθν προετοιμαςία τθσ ευρωπαϊκισ 

οικονομίασ για τισ προκλιςεισ τθσ επόμενθσ δεκαετίασ. Είναι αποτζλεςμα ευρείασ 

διαβοφλευςθσ και ςυγκεκριμζνα βαςίηεται  ςτα βαςικά ςθμεία τθσ Ζκκεςθσ για τθν 

Ψθφιακι Ανταγωνιςτικότθτα 2009 [47], ςτα αποτελζςματα τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ 

που πραγματοποίθςε το 2009 θ Επιτροπι ςε ςχζςθ με τισ μελλοντικζσ προτεραιότθτεσ των 

ΤΡΕ, ςτα Συμπεράςματα του Συμβουλίου Τθλεπικοινωνιϊν του Δεκεμβρίου 2009, ςτα 

αποτελζςματα τθσ διαβοφλευςθσ για τθ διαμόρφωςθ τθσ ςτρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020», ςτθ 

ςυνειςφορά τθσ Σφμπραξθσ Εταιρειϊν ΤΡΕ ςτθν Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Στρατθγικι τθσ 

Λςπανικισ Ρροεδρίασ, ςτθν πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου για «Μια νζα 

Ψθφιακι Ατηζντα για τθν Ευρϊπθ: 2015.eu» *50+. 

Οι βαςικοί τομείσ δράςθσ του (που ζπονται των πολιτικϊν i2010 - European Information 

Society for growth and employment (2005-2010) και του eEurope Action Plan (2000-2005)) 

περιλαμβάνουν:  

1. Ενιαία ψθφιακι αγορά: Στόχοσ είναι θ άρςθ των εμποδίων ςτισ διαδικτυακζσ  

υπθρεςίεσ πζραν των εκνικϊν ςυνόρων. Δίνεται ζμφαςθ ςτθν ενίςχυςθ του 

περιεχομζνου που ςχετίηεται με μουςικι (music download business), ςτθν  κοινι 

υποδομι θλεκτρονικοφ εμπορίου προϊόντων και υπθρεςιϊν κακϊσ και ςτθν 

προςταςία των ευρωπαίων καταναλωτϊν, αναηθτϊντασ τισ πλζον ςυμφζρουςεσ 

προςφορζσ από οποιαδιποτε χϊρα τθσ ΕΕ. 
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2. Διαςφάλιςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ: Θ ΕΕ πρζπει να διαςφαλίςει ότι νζεσ 

ςυςκευζσ, εφαρμογζσ, βάςεισ δεδομζνων και υπθρεςίεσ μποροφν να  

διαλειτουργοφν. Το Ψθφιακό Κεματολόγιο αναγνωρίηει τισ πρότυπεσ διαδικαςίεσ 

και τθ διαλειτουργικότθτα ωσ κλειδιά για τθν ανάπτυξθ καινοτόμων προϊόντων και 

υπθρεςιϊν. 

3. Ευρυηωνικότθτα υψθλϊν ταχυτιτων (High speed broadband): Ρρόςβαςθ ςτο 

διαδίκτυο υψθλϊν και υπζρ-υψθλϊν ταχυτιτων - ωσ γζφυρα για το μζλλον τθσ 

Ευρϊπθσ. Ωσ το 2020 όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτεσ κα πρζπει να ζχουν πρόςβαςθ ςτο 

διαδίκτυο με ταχφτθτεσ τουλάχιςτον 30 Mbps, ενϊ πάνω από τα μιςά ευρωπαϊκά 

νοικοκυριά κα πρζπει να διακζτουν ςυνδζςεισ 100 Mbps. 

4. Αςφάλεια και εμπιςτοςφνθ: Βαςικι προχπόκεςθ για τθν ανάπτυξθ των υπθρεςιϊν 

διαδικτφου. Θ ΕΕ αςχολείται με τθν κατάρτιςθ μια λογικισ αντιμετϊπιςθσ ςτο κζμα 

τθσ κυβερνο-αςφάλειασ, δεδομζνων των πρόςφατων επικζςεων ςτισ υποδομζσ των 

ΘΡΑ και τθσ ΕΕ, κακϊσ και με τουσ περιοριςμοφσ ςτθν πρόςβαςθ ςτα κοινωνικά 

δίκτυα από παιδιά μικρότερα των 13 ετϊν. Επίςθσ εξετάηει το κανονιςτικό πλαίςιο 

για πολιτικζσ ρφκμιςθσ του διαδικτφου κυρίωσ μζςω τθσ προςταςίασ των 

προςωπικϊν δεδομζνων, τθσ διαςφάλιςθσ τθσ ιδιωτικότθτασ και τθσ αντιμετϊπιςθσ 

των επικζςεων ςτον κυβερνοχϊρο.  

5. Ζρευνα και Καινοτομία: Ρεριλαμβάνει δράςεισ για τθν αφξθςθ των επενδφςεων 

ςτθν ζρευνα και τθν ανάπτυξθ νζων ιδεϊν και προϊόντων,  τον ςυντονιςμό των 

πόρων, τθν εξαςφάλιςθ εφκολου και γριγορου (light and fast) τρόπου πρόςβαςθσ 

ςτθν ζρευνα και τθν ανάπτυξθ νζασ γενιάσ υπθρεςιϊν διαδικτφου. 

6. Άρςθ του χάςματοσ ςτθ  δυνατότθτα χριςθσ του διαδικτφου: Θ ΕΕ δίνει ιδιαίτερθ 

ζμφαςθ ςτθν ενίςχυςθ των ψθφιακϊν δεξιοτιτων των Ευρωπαίων πολιτϊν, 

(ανεξαρτιτωσ θλικίασ, προζλευςθσ, τόπου κατοικίασ ι οικονομικισ κατάςταςθσ) και 

ςτθ γεφφρωςθ του «ψθφιακοφ χάςματοσ», ϊςτε να μποροφν όλοι να ςυμμετζχουν 

ιςότιμα ςτθν ψθφιακι κοινωνία τθσ γνϊςθσ. 

7. ΤΡΕ για τθν αντιμετϊπιςθ κοινωνικϊν προκλιςεων: Αξιοποίθςθ των ΤΡΕ για τθν 

αντιμετϊπιςθ των μεγάλων κοινωνικϊν προκλιςεων, όπωσ θ κλιματικι αλλαγι, θ 

μείωςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ, θ γιρανςθ του πλθκυςμοφ και θ 

υποςτιριξθ των ατόμων με αναπθρίεσ. 

8. Διεκνισ διάςταςθ 

Στο Digital Agenda Assembly που πραγματοποιικθκε ςτισ Βρυξζλλεσ 16-17/06/2011, και ςτο 

οποίο ςυμμετείχαν 1500 εκπρόςωποι φορζων (παραγωγικοί φορείσ, βιομθχανία,  

ερευνθτικι κοινότθτα και Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ, εκπρόςωποι κυβερνιςεων των 

κρατϊν μελϊν,  και  άλλα κεςμικά όργανα τθσ ΕΕ) ςε παράλλθλα workshops, αξιολογικθκε 

θ πρόοδοσ ωσ προσ τθν επίτευξθ των ςτόχων και των δράςεων του Ψθφιακοφ 

Κεματολογίου, τον προςδιοριςμό των μελλοντικϊν προκλιςεων, κακϊσ και τθν 

ενεργοποίθςθ των ενδιαφερομζνων μερϊν. Ειδικότερα, ςτο κζμα τθσ εφαρμογισ τθσ ΚΡ, τα 
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ςυμπεράςματα δφο κυρίωσ εκ των  workshops: α)Θλεκτρονικι ταυτοποίθςθ και 

θλεκτρονικζσ υπογραφζσ (“What next for e-Identity and e-Signatures?”) και β) Θ 

εμπιςτοςφνθ ωσ βάςθ για τθν ενιαία ψθφιακι ευρωπαϊκι αγορά (“Building confidence for 

the digital single market”), ιταν απολφτωσ ςθμαντικά και πρόςφορα για τθν καλφτερθ 

δυνατι προςζγγιςθ του κζματοσ τθσ θλεκτρονικϊν ταυτοτιτων, κακϊσ προςπάκθςαν να 

αντιμετωπίςουν τισ ανθςυχίεσ και τισ ανάγκεσ των ενδιαφερομζνων μερϊν και να 

αναπτφξουν πικανζσ επιλογζσ πολιτικισ.  

Οι παρουςιάςεισ, το πρόγραμμα και τα ςυμπεράςματα είναι διακζςιμα: ςτον ιςτότοπο του 

τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για το Ψθφιακό Κεματολόγιο *51+. 

Θ θλεκτρονικι ταυτοποίθςθ και οι θλεκτρονικζσ υπογραφζσ από κοινοφ μποροφν να 

ενιςχφςουν το αίςκθμα αςφάλειασ, κακϊσ και να εγκακιδρφςουν περιβάλλον 

εμπιςτοςφνθσ και αξιοπιςτίασ  ςε ζναν εικονικό κόςμο γεμάτο νζεσ προκλιςεισ. Ωςτόςο, 

βελτιϊςεισ ςτθν εφαρμογι τουσ είναι απαραίτθτεσ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι.  

Θ ενότθτα ξεκίνθςε με μια επίδειξθ για το πϊσ θ θλεκτρονικι ταυτοποίθςθ και οι 

θλεκτρονικζσ υπογραφζσ μποροφν να λειτουργιςουν ςε ζνα διαςυνοριακό περιβάλλον, 

φζρνοντασ ςε επαφι τρία ςχετικά ζργα Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (STORK, PEPPOL και 

SPOCS).  

Σφμφωνα με το workshop, τρεισ είναι οι κφριεσ παράμετροι για τθν αςφαλι και 

εναρμονιςμζνθ χριςθ των eIDs: 

1. Οικονομικόσ παράγοντασ: Με τθν πεποίκθςθ ότι το αγοραςτικό ενδιαφζρον δε 

γνωρίηει ςφνορα και ςε ςυνδυαςμό με τθν ανάπτυξθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου, θ 

ανάγκθ για αςφαλι και αξιόπιςτο μθχανιςμό  αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ των 

ςυναλλαςςομζνων μερϊν είναι επιβεβλθμζνθ. Επιπλζον, είναι ςθμαντικι θ 

ςυνειςφορά των λφςεων αυτϊν ςτθν εξοικονόμθςθ κόςτουσ και ςτθ δθμιουργία 

οικονομιϊν κλίμακασ.  

2. Εξαςφάλιςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ: Θ εγκακίδρυςθ ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ μπορεί να 

προκφψει από τθν αςφαλι εγγραφι και αυκεντικοποίθςθ του πολίτθ/πελάτθ των 

υπθρεςιϊν, τθν αφξθςθ τθσ ποιότθτασ των CRM δεδομζνων και τον αποκλειςμό τθσ 

μθ εξουςιοδοτθμζνθσ πρόςβαςθσ ςε αυτά.  Θ κατεφκυνςθ που προτάκθκε 

αφοροφςε ςε «κακαρά», ζγκυρα, μοναδικά δεδομζνα για κάκε πολίτθ. Αν αυτι 

είναι θ βζλτιςτθ επιλογι κα προςπακιςουμε, να το απαντιςουμε παρακάτω. 

3. Ανάπτυξθ υπθρεςιϊν και υποςτθρικτικϊν δράςεων: Για τθν επίτευξθ μεγαλφτερθσ 

διείςδυςθσ των eID λφςεων απαιτείται θ ανάπτυξθ και παροχι θλεκτρονικϊν 

υπθρεςιϊν προσ όφελοσ του πολίτθ. Σθμαντικι είναι θ παροχι απλοποιθμζνων 

λφςεων, που μπορεί να τονϊςει ακόμθ περιςςότερο το αγοραςτικό ενδιαφζρον. 

Στο πλαίςιο αυτό, θ ενθμζρωςθ και «κακοδιγθςθ» των εμπλεκομζνων (πάροχοι 

υπθρεςιϊν, επιχειριςεισ) είναι καταλυτικι για τθν επιτυχία του εγχειριματοσ. Θ 

ανάπτυξθ αυτι, βζβαια, πρζπει να γίνει υπό ζνα πλαίςιο διαλειτουργικότθτασ που 

κα αξιοποιεί τισ υφιςτάμενεσ υποδομζσ και τα ευριματα των πιλοτικϊν 
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προγραμμάτων (π.χ. STORK 19 χϊρεσ). Ζνα ενιαίο ςφςτθμα ταυτοποίθςθσ ςε 

επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ είναι μια πολφ βάςιμθ ςκζψθ προσ αυτι τθν 

κατεφκυνςθ. Ζτςι κα οδθγθκοφμε ςταδιακά ςε νζα επιχειρθςιακά μοντζλα, για τα 

οποία θ χριςθ των ψθφιακϊν υπογραφϊν επαναπροςδιορίηεται διακριτά από τισ 

εφαρμογζσ ΚΡ.   

Αν και θ επίδειξθ για τθ μελλοντικι χριςθ των θλεκτρονικϊν υπογραφϊν και τθσ 

θλεκτρονικισ ταυτότθτασ ς’ ζνα διαςυνοριακό πλαίςιο ιταν πολλά υποςχόμενθ, 

εντοπίςτθκαν  τα  παρακάτω «ανοιχτά» ηθτιματα : 

 Θ αξιοποίθςθ των θλεκτρονικϊν υπογραφϊν και τθσ θλεκτρονικισ ταυτότθτασ και θ 

ευαιςκθτοποίθςθ γφρω από τθ χριςθ αυτϊν των τεχνολογιϊν είναι ανθςυχθτικά 

χαμθλι. 

 Το κανονιςτικό πλαίςιο είναι υπερβολικά περίπλοκο και αςαφζσ για τισ 

θλεκτρονικζσ υπογραφζσ, ενϊ  για τθν θλεκτρονικι ταυτοποίθςθ είναι μάλλον 

ανφπαρκτο,  αν και απολφτωσ αναγκαίο, πόςο μάλλον υπό το πρίςμα τθσ ανάγκθσ 

για διαςυνοριακι αναγνϊριςθ των πολιτϊν-χρθςτϊν. 

 Χρειάηεται βελτίωςθ θ χρθςιμοποιοφμενθ τεχνολογία για ςκοποφσ ταυτοποίθςθσ, 

ενϊ παράλλθλα θ ανάπτυξθ προτφπων και θ ςυνεργαςία μεταξφ των κρατϊν-μελϊν 

είναι αναμφιςβιτθτθσ ςθμαςίασ.  

 Νζεσ προκλιςεισ, όπωσ το cloud πρζπει να αντιμετωπιςτοφν. 

 Ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων και τθσ 

ιδιωτικότθτασ  είναι απολφτωσ κρίςιμα και πρζπει να αντιμετωπιςκοφν κυρίωσ υπό 

τθ ςκοπιά του πλεονεκτιματοσ ϊςτε να μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν προϊκθςθ 

τθσ θλεκτρονικισ ταυτότθτασ κακϊσ και τθσ χριςθσ των θλεκτρονικϊν υπογραφϊν 

και όχι να αποτελοφν αναςταλτικό παράγοντα για τθν εφαρμογι τουσ. 

 Ταυτοποίθςθ μθ φυςικϊν προςϊπων. 

Τα κριτιρια, για τθν μζτρθςθ των αποτελεςμάτων προόδου, ταυτίηονται με τισ λειτουργικζσ 

απαιτιςεισ τθσ ΚΡ. Ωςτόςο, το πιο κρίςιμο είναι να βρεκεί θ κρίςιμθ μάηα για τθν 

εφαρμογι τθσ ΚΡ, να δοκεί θ απαιτοφμενθ βαρφτθτα για τα ηθτιματα αςφάλειασ, 

αξιοπιςτίασ, εμπιςτευτικότθτασ και ιδιωτικότθτασ και τζλοσ, να αναδειχκεί θ χρθςτικότθτα 

και θ χρθςιμότθτα τθσ εφαρμογισ ΚΡ ςτθν κακθμερινότθτα του πολίτθ.  

Ρρζπει επιπλζον να αναφζρουμε ότι ιδιαίτερθ μνεία ζγινε για τθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ 

ταυτοποίθςθσ και των ψθφιακϊν υπογραφϊν ςτον ιατρικό τομζα. Αναφζρκθκε το κζμα των 

ευαίςκθτων δεδομζνων και θ πολυπλοκότθτα ςτθ διαχείριςθ του ιατρικοφ φακζλου. 

Εντοφτοισ, όπωσ ςυνειδθτά δεν αναφζραμε το EPSO προθγουμζνωσ, ςτθν αναφορά των 

ςθμαντικότερων ζργων που ζχουν γίνει ςε επίπεδο ΕΕ, δεν κα αναφζρουμε οφτε ςε αυτό το 

ςθμείο, αναλυτικά ςυμπεράςματα. Ο λόγοσ είναι διττόσ και αφορά αφενόσ ςτθν 

πολυπλοκότθτα του ηθτιματοσ χριςθσ των ιατρικϊν δεδομζνων του πολίτθ-αςκενι και 

αφετζρου ςτθν προςζγγιςι μασ ότι ςτθν εφαρμογι μιασ εκνικισ λφςθσ ΚΡ, για 
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ταυτοποίθςθ και αυκεντικοποίθςθ, δεν πρζπει να δοκεί και θ διάςταςθ τθσ διαχείριςθσ του 

ιατρικοφ φακζλου του αςκενι. Εκτιμοφμε ότι ο ιατρικόσ φάκελοσ και θ διαχείριςθ του 

κζματοσ τθσ ταυτοποίθςθσ του αςκενι είναι ζνα μεγάλο κζμα από μόνο του και πρζπει να 

εντοπιςκεί απομονωμζνα από άλλεσ εφαρμογζσ τθσ ΚΡ.  

Στο workshop για τθν εμπιςτοςφνθ και τθν αξιοπιςτία ςτισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ, οι 

ςυμμετζχοντεσ από τουσ ιδιωτικοφσ φορείσ του κλάδου παρείχαν δεδομζνα και ςτατιςτικά 

ςτοιχεία τα οποία δεν είχαν δθμοςιευτεί ςτο παρελκόν, ζτςι ϊςτε να υπάρξει ουςιαςτικι 

ςυηιτθςθ και ποιοτικότερο αποτζλεςμα. 

Θ ςυμμετοχι ςε online δραςτθριότθτεσ προχποκζτει εμπιςτοςφνθ και θ αξιοπιςτία.  Θ 

ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ των καταναλωτϊν εξακολουκεί να αποτελεί μεγάλο εμπόδιο για το 

θλεκτρονικό εμπόριο ςτθν Ευρϊπθ, ιδίωσ για τισ διαςυνοριακζσ ςυναλλαγζσ. Για το λόγο 

αυτό, τα όποια μζτρα πρζπει να ςτοχεφουν ςτθν αφξθςθ τθσ αξιοπιςτίασ και τθσ 

εμπιςτοςφνθσ για τθν ενδυνάμωςθ των θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν και τθ μείωςθ του 

κατακερματιςμοφ τθσ αγοράσ , δθμιουργϊντασ  ταυτόχρονα ςυνκικεσ ανταγωνιςμοφ. 

Τζςςερα είναι τα κφρια ερωτιματα που τζκθκαν: 

 Ροια είναι τα κυριότερα ηθτιματα για το κζμα τθσ εμπιςτοςφνθσ ςιμερα; 

 Ροιεσ είναι οι κφριεσ δράςεισ που κα μποροφςαν να λθφκοφν άμεςα για τθν 

αντιμετϊπιςθ των ηθτθμάτων εμπιςτοςφνθσ ειδικά ςτισ διαςυνοριακζσ ςυναλλαγζσ; 

 Ροιεσ είναι οι υπάρχουςεσ τεχνολογίεσ για τθ ςτιριξθ των καταναλωτϊν και τθν 

εγκακίδρυςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ ςε ζνα διαςυνοριακό θλεκτρονικό περιβάλλον; 

 Ροιοι είναι οι διακζςιμοι μθχανιςμοί εξαςφάλιςθσ τθσ εμπιςτοςφνθσ ςιμερα, που 

μποροφν να ςυμβάλουν  ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των καταναλωτϊν και των 

επιχειριςεων; 

Το αποτζλεςμα του workshop ιταν ςαφζσ: υπάρχει ανάγκθ για περαιτζρω διερεφνθςθ των 

επιλογϊν που κα βοθκιςουν ςτθν εγκακίδρυςθ ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ ςτισ διαςυνοριακζσ 

ςυναλλαγζσ, χωρίσ ωςτόςο να προκφψει ςαφισ κατεφκυνςθ για τα υφιςτάμενα ι νζα 

ςχιματα εμπιςτοςφνθσ. 

Θ δθμιουργία ενόσ μοντζλου πιςτοποίθςθσ -ςε εκελοντικι βάςθ ι υποςτθριηόμενο από 

κοινοτικι ρφκμιςθ που να κακορίηει ελάχιςτα κριτιρια- βαςιηόμενο ςτα υφιςτάμενα εκνικά 

μοντζλα πιςτοποίθςθσ ζλαβε ευρεία αποδοχι. Ζνα τζτοιο ςχιμα εμπιςτοςφνθσ κα 

μποροφςε να είναι ζνα νζο εργαλείο που κα παρζχει πειςτιρια ςτον πελάτθ ότι ο πάροχοσ 

υπθρεςιϊν ςυμμορφϊνεται με τουσ κανόνεσ, ανεξάρτθτα από το κράτοσ μζλοσ ςτο οποίο 

ανικει. Θ  εμπλοκι τθσ ΕΕ για μία από  κοινοφ ρφκμιςθ των ςχθμάτων εμπιςτοςφνθσ 

κεωρικθκε καταλυτικι. Εντοφτοισ, ςτο ςυγκεκριμζνο workshop ιταν ζντονο το κλίμα του 

προβλθματιςμοφ για τα περικϊρια τθσ εγκακίδρυςθσ και διατιρθςθσ τθσ εμπιςτοςφνθσ 

των online και offline ςυναλλαγϊν. 
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Πρζπει να αποφφγουμε, μιπωσ, τθ χριςθ ψθφιακισ υπογραφισ ςτισ εφαρμογζσ ΚΠ; Η 

απάντθςθ είναι όχι, απλϊσ προτείνεται να τθ χρθςιμοποιιςουμε ςτο τελευταίο βιμα μιασ 

ςυναλλαγισ. 

Για τθν βζλτιςτθ διαχείριςθ των εφαρμογϊν ΚΠ είναι απαραίτθτθ θ εναρμόνιςθ των 

νομικϊν, επιχειρθςιακϊν και τεχνικϊν παραμζτρων. Αυτζσ οι παράμετροι είναι εκείνεσ 

που κα προςδιορίςουν και κα κατευκφνουν τθ ςχεδιαςτικι επιλογι για μια λφςθ ΚΠ.  

 

4.5. Λύςεισ για Αςφϊλεια και Διαλειτουργικότητα με ϊλλα 

υςτόματα ΚΠ 
 

Συνοψίηοντασ τθ γνϊςθ από τθν ανάλυςθ τθσ Ευρωπαϊκισ πρακτικισ, αλλά και των μελετϊν 

και λφςεων που ζχουν ανακφψει από τα αποτελζςματα των ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων, 

που αςχολικθκαν με το κζμα τθσ θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ και των ςυςτθμάτων 

θλεκτρονικισ ταυτότθτασ, κα επιχειριςουμε να δϊςουμε το ςτίγμα τθσ δικισ μασ 

προςζγγιςθσ για τθν Ελλθνικι ΚΡ και ταυτόχρονα να εντοπίςουμε ςθμαντικζσ ςφγχρονεσ 

και καινοτόμεσ λφςεισ που μποροφν να αξιοποιθκοφν ςτα πλαίςια τθσ ςχεδιαςτικισ 

επιλογισ.  

Ρρϊτα από όλα, όμωσ, πρζπει να εντοπίςουμε το πρόβλθμα, ςτο οποίο πρζπει να δϊςουμε 

λφςθ.  

Ζνασ Ευρωπαίοσ πολίτθσ μπορεί να ταξιδζψει ανά τθν Ευρϊπθ κάνοντασ χριςθ τθσ εκνικισ 

του ΚΡ, ωσ ταξιδιωτικό ζγγραφο για να αποδείξει τθν ταυτότθτά του, δεν ζχει όμωσ τθν ίδια 

δυνατότθτα ςτον ψθφιακό κόςμο. Ρωσ μπορεί, δθλαδι, ζνασ Ευρωπαίοσ πολίτθσ να 

αποκτιςει πρόςβαςθ ςε θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που παρζχονται από άλλο κράτοσ μζλοσ, 

και πωσ το εκνικό ςφςτθμα του επικυμθτοφ κράτουσ μζλουσ κα μποροφςε να διαχειριςκεί 

και να επιβεβαιϊςει τα ςτοιχεία ενόσ μθ εκνικοφ «εγγράφου». 

Με λίγα λόγια, θ εκάςτοτε ΚΡ δεν μπορεί να αναγνωριςκεί από τα επιμζρουσ εκνικά 

ςυςτιματα διαχείριςθσ ταυτοτιτων, αν αυτά δεν είναι ςυμβατά μεταξφ τουσ και άρα δεν 

μπορεί να αποτελζςει εργαλείο για τθν αυκεντικοποίθςθ του χριςτθ ςτισ θλεκτρονικζσ του 

ςυναλλαγζσ, ςε πανευρωπαϊκό επίπεδο, μζχρι να λυκοφν τα προβλιματα ςυμβατότθτασ 

μεταξφ των επιμζρουσ ςυςτθμάτων.  

Γενικά εξαιτίασ τθσ πολυμορφίασ αυτϊν των ςυςτθμάτων, πρζπει να διαςυνδζονται με 

τρόπο τζτοιο που θ ταυτότθτα του χριςτθ για ζνα ςφςτθμα, να μπορεί να γίνεται αποδεκτι 

κι από άλλο. Αυτό αποτελεί ζνα τυπικό πρόβλθμα διαλειτουργικότθτασ, για ςυςτιματα που 

βρίςκονται και εντόσ ςυνόρων μιασ χϊρασ.  

Οι Sergio Sánchez García και Ana Gómez Oliva από το Ρολυτεχνείο τθσ Μαδρίτθσ [18] 

προτείνουν μια ςφγχρονθ ενδιαφζρουςα λφςθ για τθν εξαςφάλιςθ διαλειτουργικότθτασ ςε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο, θ οποία βαςίηεται ςτθν εγκακίδρυςθ ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ.  
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Θ κεντρικι ιδζα είναι να δθμιουργθκοφν κφκλοι εμπιςτοςφνθσ, τόςο ςε εκνικό επίπεδο 

μεταξφ των επιμζρουσ τοπικϊν ςυςτθμάτων, όςο και ςε ευρωπαϊκό μεταξφ των επιμζρουσ 

εκνικϊν ςυςτθμάτων, που κα ςυνδζουν τισ αρχζσ ταυτοποίθςθσ (Identity Providers, για 

τουσ ςκοποφσ τθσ ενότθτασ) και τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν (Service Providers) που 

βρίςκονται ςτο ίδιο επίπεδο. Στο ςχιμα αυτό, είναι απαραίτθτθ θ αντιςτοίχιςθ των 

επιμζρουσ ςτοιχείων αυκεντικοποίθςθσ (token mapping), με κοινά ςτοιχεία 

αυκεντικοποίθςθσ που κα εγγυϊνται τθ διαλειτουργικότθτα των υπθρεςιϊν, μζςω τθσ 

χριςθσ ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν X.509. Με τον τρόπο αυτό, ουςιαςτικά, επιτυγχάνουμε 

τθν τθ ςφνδεςθ των επιμζρουσ εκνικϊν αρχϊν πιςτοποίθςθσ με μια κεντρικι Αρχι 

Ριςτοποίθςθσ. Θ κεντρικι Αρχι Ριςτοποίθςθσ κα παρζχει τισ κατάλλθλεσ εγγυιςεισ για τα 

πιςτοποιθτικά που εκδίδουν οι εκνικζσ αρχζσ και επομζνωσ το ηιτθμα τθσ χριςθσ ενόσ 

πιςτοποιθτικοφ ςε άλλθ χϊρα φαίνεται να επιλφεται.  

 

Εικόνα 18-Προτεινόμενθ αρχιτεκτονικι διαλειτουργικότθτασ 

 

Θ ςθμαντικότερθ καινοτομία που ειςάγουν είναι ζνα μοντζλο αρχιτεκτονικισ που να μπορεί 

να υποςτθρίξει τθ δυναμικι εξουςιοδότθςθ ενόσ χριςτθ από τον κάτοχο τθσ ταυτότθτασ με 

τθ χριςθ των SAML  δθλϊςεων (attribute assertions) των X.509 πιςτοποιθτικϊν. Τα ςχετικά 

πιςτοποιθτικά που χρθςιμοποιοφνται ονομάηονται X.509 Proxy πιςτοποιθτικά.  

 

Εικόνα 19- Διαδικαςία εξουςιοδότθςθσ 



Μελζτθ Αςφαλοφσ Εφαρμογισ τθσ Κάρτασ Ρολίτθ ςτθν Ελλάδα 

 

 

 
103 

 

Θ βαςικι διαφορά των X.509 Proxy ζγκειται ςτον τρόπο ζκδοςισ τουσ. Τα πιςτοποιθτικά 

αυτά δεν εκδίδονται από κάποια Αρχι Ριςτοποίθςθσ, όπωσ τα υπόλοιπα ψθφιακά 

πιςτοποιθτικά, αλλά από οποιαδιποτε οντότθτα-κάτοχο πιςτοποιθτικοφ. Θ ιδζα είναι ότι θ 

εμπιςτοςφνθ που παρζχεται ςτο πιςτοποιθτικό του πολίτθ, διαχζεται και ςτθν 

εξουςιοδότθςθ-δθλαδι ςτο X.509 Proxy πιςτοποιθτικό - του πολίτθ ςε τρίτο, κακιςτϊντασ 

τον πολίτθ, μια ευζλικτθ αρχι πιςτοποίθςθσ. Ρροκειμζνου, ωςτόςο, να διαςφαλιςκεί το 

αςφαλζσ και ακζραιο τθσ διαδικαςίασ, τα πιςτοποιθτικά αυτά εμπλουτίηονται με SAML 

δθλϊςεισ, οι οποίεσ εμπεριζχουν πλθροφορίεσ αςφάλειασ που αφοροφν ςτθν 

εξουςιοδότθςθ και ςτον εξουςιοδοτοφμενο. Τζτοιεσ δθλϊςεισ αςφάλειασ μπορεί να είναι 

το διάςτθμα ιςχφοσ τθσ αυκεντικοποίθςθσ, οι μζκοδοι αυκεντικοποίθςθσ, οι  ιςχυριςμοί 

ελζγχου πρόςβαςθσ ςυγκεκριμζνων πόρων κ.α.. Ζτςι, ο κάτοχοσ ενόσ πιςτοποιθτικοφ 

μπορεί να εκδϊςει απευκείασ ζνα Proxy πιςτοποιθτικό για τθν οντότθτα ςτθν οποία 

επικυμεί να παρζχει εξουςιοδότθςθ, με αςφαλι και ζγκυρο τρόπο. Ραρόλα αυτά, θ πιο 

ςθμαντικι αδυναμία τθσ διαδικαςίασ εξουςιοδότθςθσ αφορά ςτον τρόπο χριςθσ τθσ 

εξουςιοδότθςθσ από τον εξουςιοδοτοφμενο. Στθν πραγματικότθτα, είναι ςε κζςθ να 

χρθςιμοποιιςει το πιςτοποιθτικό καταχρθςτικά, για περιςςότερο χρονικό διάςτθμα από 

όςο του επιτρζπεται και πικανά για άλλουσ λόγουσ και διαφορετικζσ ςυναλλαγζσ, χωρίσ τθ 

γνϊςθ και ςυγκατάκεςθ του υποκειμζνου, δθμιουργϊντασ δυνθτικά μεγάλα προβλιματα 

τόςο ςτο υποκείμενο, όςο και προσ το τρίτο ςυμβαλλόμενο μζροσ (το υποκείμενο κακϊσ 

είναι κφμα μθ εξουςιοδοτθμζνθσ χριςθσ και ο ςυναλλαςςόμενοσ γιατί ςυναινεί ςε μια 

πράξθ χωρίσ τθν πραγματικι ςυγκατάκεςθ του άλλου μζρουσ τθσ ςυναλλαγισ).  

Ακόμα όμωσ κι αν το πρόβλθμα των εξουςιοδοτιςεων είναι υπαρκτό, δεν ζχουμε δϊςει 

ςαφι απάντθςθ ςτο ηιτθμα τθσ ευκφνθσ τθσ εγκυρότθτασ ςτο επίπεδο τθσ 

διαλειτουργικότθτασ των ςυςτθμάτων αυτϊν. Το ρίςκο ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ πζφτει ςτο 

μζροσ τθσ ςυναλλαγισ που αποτελεί τον αποδζκτθ τθσ ΚΡ και ενόσ ψθφιακοφ 

πιςτοποιθτικοφ. Κατά τθ χριςθ λοιπόν τθσ ΚΡ, ο κάτοχοσ μιασ Εκνικισ eID που ςυμμετζχει 

ςε μια ςυναλλαγι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ, εξαςφαλίηει ότι θ κάρτα του είναι ζγκυρθ και τα 

πιςτοποιθτικά τθσ ςε ιςχφ. Αυτό ςθμαίνει, ότι θ υπθρεςία του άλλου κράτουσ μζλουσ 

εφόςον αποδεχτεί τθ ςυναλλαγι και τθν διαπίςτευςθ μζςω του Εκνικοφ eID, αναλαμβάνει 

το ρίςκο τθσ ςυναλλαγισ. Ρροκειμζνου κάτι τζτοιο να είναι εφικτό, απαιτείται αρχικά θ 

διαςφνδεςθ των επιμζρουσ Εκνικϊν Αρχϊν Ριςτοποίθςθσ με μια Κεντρικι Ευρωπαϊκι Αρχι 

Ριςτοποίθςθσ. Επιπλζον, ωςτόςο, προχποκζτει ζλεγχο και αποδοχι των μεκόδων 

αυκεντικοποίθςθσ και ελζγχου και του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ κάκε χϊρασ.  

Επιπρόςκετα, ςτθν περίπτωςθ των ψθφιακϊν υπογραφϊν, πζραν τθσ προφανισ 

διαςφνδεςθσ των Αρχϊν Ριςτοποίθςθσ, το πρόβλθμα είναι ακόμθ εδϊ, κακϊσ θ νομικζσ 

εγγυιςεισ και ςυνζπειεσ τισ ψθφιακισ υπογραφισ μποροφν να προκαλζςουν ςοβαροφσ 

κινδφνουσ. Σε κάκε περίπτωςθ το βάροσ πζφτει ςτον αποδζκτθ μιασ υπογραφισ, που 

πρζπει να λάβει υπόψθ τθν εγκυρότθτά τθσ, ϊςτε να αποδεχτεί και να προχωριςει μια 

ςυναλλαγι. Στθν πραγματικότθτα, τθν ίδια ςτιγμι, αυτό το μζροσ αξιολογεί ταυτόχρονα το 

ρίςκο υιοκζτθςθσ τθσ ψθφιακισ υπογραφισ που κακορίηεται από τθ νομικι περίπτωςθ, τθν 

αςφάλεια των κρυπτογραφικϊν αλγορίκμων που χρθςιμοποιικθκαν, τθ ςυγκεκριμζνθ 

νομικι ευκφνθ που προκφπτει και τθν αξιοπιςτία τθσ Αρχισ Ριςτοποίθςθσ από τθν οποία 

προζρχονται οι εγγυιςεισ τθσ υπογραφισ. 
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«U-Prove»   

 «Θ πρωτοποριακι U- Prove τεχνολογία κρυπτογράφθςθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να 

ικανοποιιςει φαινομενικά αντικρουόμενεσ απαιτιςεισ αςφάλειασ και προςταςίασ τθσ 

ιδιωτικισ ηωισ ςτισ θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ και τα ςυςτιματα ςυναλλαγϊν.» *56+ 

Θ ιςτορία του U-Prove ξεκινά από τον Δρ. Stefan Brands *54+ *55+, ο οποίοσ προςπακϊντασ 

να δϊςει αποτελεςματικι λφςθ ςτα προβλιματα ιδιωτικότθτασ που προκφπτουν από τισ 

θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ κακιςτϊντασ ικανι τθν χριςθ και διακίνθςθ ακριβϊσ των 

αναγκαίων για τθ ςυναλλαγι προςωπικϊν δεδομζνων με αςφάλεια μζςω του U-Prove και 

ίδρυςε τθν Credentica, θ οποία αγοράςτθκε από τθν Microsoft το Μάρτιο του 2008.  

To U-Prove επιτρζπει τθν δθμιουργία secure ID tokens (αςφαλϊν ψθφιακϊν τεκμθρίων 

αυκεντικοποίθςθσ), ωσ τμιματα δεδομζνων που ενςωματϊνουν ακριβϊσ τθν απαραίτθτθ 

πλθροφορία που απαιτείται για μια ςυναλλαγι, με κρυπτογραφικι προςταςία ϊςτε να 

διαςφαλιςκεί ότι τα δεδομζνα αυτά δεν μποροφν να πλαςτογραφθκοφν, να 

επαναχρθςιμοποιθκοφν, να ςχετιςκοφν με τον ιδιοκτιτθ τουσ ι να ςυνδεκοφν με άλλα 

τεκμιρια αυκεντικοποίθςθσ του ίδιου χριςτθ.  

 

Εικόνα 20-Χριςθ secure ID tokens 

 

Βαςίηεται ςτισ κρυπτογραφικζσ μεκόδουσ, ωςτόςο, προςκζτει τθ δυνατότθτα απόκρυψθσ 

ςτοιχείων. Ουςιαςτικά, προχωράει ζνα βιμα παραπζρα τισ δυνατότθτεσ των PKI 

ςυςτθμάτων, εξαςφαλίηοντασ εκτόσ από τθν αντιςτοίχθςθ ενόσ προςϊπου με τθν 
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κρυπτογραφθμζνθ πλθροφορία που διακινεί, προκειμζνου να πραγματοποιεί αςφαλείσ 

ςυναλλαγζσ, χωρίσ να προςβάλλεται θ ιδιωτικότθτά του και τθν αποκάλυψθ τθσ ελάχιςτθσ 

δυνατισ πλθροφορίασ του κατόχου για τθν πραγματοποίθςθ τθσ αυκεντικοποίθςθσ. To U-

Prove επιτρζπει ςτον χριςτθ να διατθρεί, κατά περίπτωςθ, τθν ανωνυμία του, ειςάγοντασ 

επίςθσ και τθ χριςθ ψευδωνφμων.  

 

 

Εικόνα 21-υναλλαγι με U-Prove token 

Θ τελευταία ζκδοςθ του U-Prove που προςφζρεται από τθ Microsoft (CTP Release 2) 

περιλαμβάνει, επιπλζον, ζνα ςφνολο καινοτομιϊν, όπωσ τθν αποκικευςθ των U-Prove 

tokens απευκείασ ςτθ ςυςκευι του χριςτθ για μεγαλφτερθ ευελιξία, εξαςφάλιςθ διπλισ 

προςταςίασ τθσ πλθροφορίασ του χριςθ που εμπεριζχεται ςτα ID tokens μζςω τθσ χριςθσ 

ζξυπνων καρτϊν και τθ χριςθ τεχνολογιϊν cloud. 

Ωςτόςο, παρά τισ αντικειμενικά πρωτοποριακζσ δυνατότθτεσ που προςφζρει για τθν 

αςφάλεια και ιδιωτικότθτα του χριςτθ και τθν προςταςία των ςυναλλαγϊν, θ λφςθ αυτι 

δεν ζχει τφχει ακόμθ υιοκζτθςθσ από τισ Κυβερνιςεισ και τουσ ιδιωτικοφσ φορείσ.  

Ράντωσ, πρόςφατα, υιοκετικθκε θ λφςθ του U-Prove χρθςιμοποιικθκε ςτθν υλοποίθςθ 

του Γερμανικοφ eID, από το Ρανεπιςτιμιο του Fraunhofer ςε ςυνεργαςία με τθ Microsoft 

[17]. 

 

«IDEMIX (Identity Mixer IBM)» 

To IDEMIX ι Identity Mixer τθσ είναι ζνα ςφςτθμα που αναπτφχκθκε από τθν IBM Research 

– τθσ Ηυρίχθσ *58+, βαςιςμζνο ςτθν ιδζα των «ανϊνυμων credentials», που δίνει ςυγχρόνωσ 

τθ δυνατότθτα για ιςχυρι αυκεντικοποίθςθ και ιδιωτικότθτα ςτο ψθφιακό περιβάλλον. 
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Τα «ανϊνυμα credentials» λειτουργοφν ουςιαςτικά με τρόπο τζτοιο που να γίνεται εφικτι θ 

πιςτοποίθςθ του χριςτθ, αποκαλφπτοντασ επιλεκτικά μόνο δεδομζνα αναγκαία για τθν 

αυκεντικοποίθςι  του, καλφπτοντασ τα ίχνθ των ςτοιχείων του χριςτθ που αποκαλφπτονται 

κατά τισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ. Ζτςι, κα μποροφςαμε να ποφμε ότι το λογιςμικό IDEMIX 

τθσ IBM εξαλείφει το ίχνοσ του ςυναλλαςςόμενου με τθ χρθςιμοποίθςθ των τεχνθτϊν 

ςτοιχείων ταυτότθτασ, γνωςτϊν ωσ ψευδϊνυμα, με ςτόχο τθν εξαςφάλιςθ τθσ ανωνυμίασ 

του χριςτθ ςε ςυναλλαγζσ πραγματικοφ χρόνου *57+. 

Θ διαδικαςία του IDEMIX ουςιαςτικά αφορά ςτθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ για τθν 

αυκεντικοποίθςθ του χριςτθ, ϊςτε να μπορζςει να χρθςιμοποιιςει μια υπθρεςία. 

Εκδίδεται για τον χριςτθ ζνα πιςτοποιθτικό, το οποίο περιλαμβάνει όλεσ τισ πλθροφορίεσ 

που τον πιςτοποιοφν, από μια ζμπιςτθ τρίτθ οντότθτα, με χριςθ του κατάλλθλου 

λογιςμικοφ. Για να μπορζςει ο χριςτθσ να χρθςιμοποιιςει μια υπθρεςία, πρζπει να 

αυκεντικοποιθκεί από τον πάροχο τθσ υπθρεςίασ, χωρίσ ωςτόςο να απαιτείται θ 

αποκάλυψθ των πλθροφοριϊν του, αλλά μόνο το παράγωγο τθσ μετατροπισ του 

πιςτοποιθτικοφ του από το IDEMIX. Το παράγωγο αυτό περιλαμβάνει μόνο ζνα υποςφνολο 

των πλθροφοριϊν του χριςτθ.  Με τθ χρθςιμοποίθςθ περίπλοκων κρυπτογραφικϊν 

αλγορίκμων, το IDEMIX πρακτικά δρα ωσ μεςάηων ζτςι ϊςτε θ πραγματικι ταυτότθτα του 

χριςτθ να μθν εκτίκεται ποτζ ςτον πάροχο τθσ εκάςτοτε επικυμθτισ υπθρεςίασ. Ο χριςτθσ 

μπορεί να εφαρμόςει τθ διαδικαςία αυτι, όςεσ φορζσ επικυμεί, δίχωσ τα παράγωγα των 

πιςτοποιθτικϊν του να μποροφν να ςχετιςκοφν μεταξφ τουσ και τθν επόμενθ φορά που 

χρθςιμοποιεί τθν υπθρεςία ι επικοινωνεί με τον πάροχο, ζνα νζο κρυπτογραφθμζνο 

πιςτοποιθτικό μπορεί να χρθςιμοποιθκεί *57+. 
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Εικόνα 22-Περιγραφι Identity Mixer *57+ 

Το κφριο πρόβλθμα που προςπακεί να αντιμετωπίςει το IDEMIX ςχετίηεται με τθ διαςπορά 

των προςωπικϊν δεδομζνων του πολίτθ, προκειμζνου να ζχει τθ δυνατότθτα χριςθσ 

θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και εφαρμογϊν.  

 

Εικόνα 23- eID με χριςθ IDEMIX 

Ζχει εφαρμοςτεί ιδθ ςε ζξυπνθ κάρτα (τφπου NXP JCOP 41 v2.2, mask 36 με 1536-bit Strong 

RSA keys μζγεκοσ κλειδιοφ, το οποίο μπορεί να επεκτακεί μζχρι τα 1984 bits) κερδίηοντασ 

το βραβείο καινοτομίασ ςτθ Γερμανία το 2009, κακιςτϊντασ ζνα χριςτθσ ικανό να 

αποδείξει ότι είναι ο πραγματικόσ κάτοχοσ τθσ κάρτασ ι ότι ζχει οριςμζνεσ ιδιότθτεσ, 

διατθρϊντασ παράλλθλα τθν εμπιςτευτικότθτα των  προςωπικϊν του δεδομζνων και τθ μθ 

ςυςχζτιςθ του κατόχου τθσ κάρτασ με τισ ςυναλλαγζσ που εκείνθ χρθςιμοποιείται.  
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[http://idemix.wordpress.com/smart-identity-card/+ Τα επιπλζον χαρακτθριςτικά που 

προςδίδει θ ενςωμάτωςθ ενόσ αυτόνομου credential ςυςτιματοσ ςτθν ζξυπνθ κάρτα είναι 

θ πρόςκετθ αςφάλεια από μθ αξιόπιςτα τερματικά και θ μεγαλφτερθ ταχφτθτα.  

 

«PseudoID» 

Το PseudoID  είναι ζνα μονόδρομο, ςυνεπζσ, μθ ςχετιηόμενο με το υποκείμενο ςφςτθμα 

ελζγχου πρόςβαςθσ *59+, οποίο αυξάνει τθν ιδιωτικότθτα ςτα ςυςτιματα ομοςπονδιακισ 

διαχείριςθσ ταυτότθτασ και είναι ςυμβατό με το OpenID (ζνα δθμοφιλζσ ςφςτθμα 

ομοςπονδιακισ διαχείριςθσ ταυτότθτασ) *59+. Το PseudoID ζχει ωσ ςκοπό να προςτατεφςει 

τουσ χριςτεσ από τθν κοινοποίθςθ των ιδιωτικϊν ςτοιχείων ςφνδεςθσ. Βαςίηεται ςτθν 

λογικι τθσ «τυφλισ υπογραφισ» που αναπτφχκθκε από τον David Chaum*35, θ οποία ςτθν 

πραγματικότθτα είναι μια μορφι ψθφιακισ υπογραφισ ςτθν οποία το περιεχόμενο ενόσ 

μθνφματοσ είναι μθ ορατό προτοφ να υπογραφεί (blind signature) *83+. Θ λειτουργία τθσ 

τυφλισ υπογραφισ και θ χριςθ τθσ ςε ζναν πάροχο πιςτοποίθςθσ παρουςιάηονται ςτα 

παρακάτω ςχιματα.  

 

Εικόνα 24 -Θ λειτουργία του PseudoID *59+ 

 

Στθν κατεφκυνςθ αυτι γίνεται ακόμθ ερευνθτικι εργαςίασ και είναι ςαφζσ, ότι θ 

ςυγκεκριμζνθ τεχνολογία ζχει ανοιχτά ηθτιματα αςφάλειασ. 

 

Το ςυμπζραςμα που απορρζει από τθν προθγοφμενθ μελζτθ είναι ότι  χωρίσ ζνα ενιαίο 

Ευρωπαϊκό πλαίςιο, με ςαφείσ κανόνεσ, προδιαγραφζσ και εγγυιςεισ, θ επίτευξθ 

διαλειτουργικότθτασ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο δεν κα ιταν εφικτι, κακϊσ κα ζκετε ςε 

ςοβαρό κίνδυνο τισ κεμελιϊδεισ ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ μζςω των Αρχϊν Πιςτοποίθςθσ. 

 

4.6. ύνοψη Κεφαλαύου 
Στο Κεφάλαιο αυτό ο ςτόχοσ ιταν μζςα από τθ μελζτθ και ανάλυςθ τθσ διεκνοφσ πρακτικισ 

και τθν αξιολόγθςθ εφαρμοςτζων λφςεων, να αντλιςουμε ςυμπεράςματα που κα 
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εξαςφαλίςουν τθν αναγκαία γνϊςθ ϊςτε να καταλιξουμε ςτθν καλφτερθ δυνατι επιλογι 

για τθν εφαρμογι τθσ ΚΡ ςτθν Ελλάδα.  

Ζτςι, ςτθν πρϊτθ ενότθτα του κεφαλαίου παρουςιάςαμε μια ςυγκριτικι ανάλυςθ των 

Ευρωπαϊκϊν λφςεων για τισ εφαρμογζσ ΚΡ, τόςο ωσ προσ τθν τεχνολογία που 

χρθςιμοποιοφν, όςο και ωσ προσ τισ τεχνικζσ αςφάλειασ που εφαρμόηουν και ςτισ χριςεισ 

των ΚΡ.  

Στθ ςυνζχεια, ακολοφκθςε μια ςυνοπτικι περιγραφι κάποιων Ευρωπαϊκϊν λφςεων ΚΡ, θ 

επιλογι των οποίων ζγινε με το κριτιριο τθσ «αντιςτοιχίασ» με τθν Ελλθνικι περίπτωςθ.  

Θ μελζτθ τθσ δουλείασ που ζχει γίνει ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ είναι απολφτωσ 

ςθμαντικι, κακϊσ τα αποτελζςματα και τα ςυμπεράςματα αυτϊν των δράςεων ζχουν 

επθρεάςει ςθμαντικά, αν όχι κακοδθγιςει, τον τρόπο χριςθσ και εφαρμογισ των 

ςυςτθμάτων ΚΡ ςτθν Ευρϊπθ. Από τα ευρωπαϊκά αυτά ζργα, μάλιςτα, ζχει προκφψει ζνα 

ςφνολο προδιαγραφϊν, αλλά και τα πρότυπα με τα οποία οφείλουν να ςυμμορφϊνονται οι 

επιμζρουσ εφαρμογζσ ΚΡ.  Λδιαίτερθ αξία, ζχει και θ παρουςίαςθ των ςυμπεραςμάτων του 

Ευρωπαϊκοφ Κεματολογίου για τθν Ευρϊπθ 2020, ςτθν επίςθμθ ςυνεδρίαςθ του Λουνίου, 

κακϊσ είναι θ πιο ςφγχρονθ προςπάκεια ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, θ οποία κζτει και τουσ 

επόμενουσ ςτόχουσ.  

Θ αςφάλεια και ιδιωτικότθτα είναι ςε κάκε περίπτωςθ από τα πιο κρίςιμα ηθτιματα ςτθν 

ατηζντα. Θ αναηιτθςθ νζων λφςεων για τθ διαςφάλιςθ του μζγιςτου δυνατοφ βακμοφ 

αςφάλειασ των ςυςτθμάτων αυκεντικοποίθςθσ και θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ είναι 

κεμζλιοσ λίκοσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αξιοπιςτίασ των ςυςτθμάτων αυτϊν. Θ δθμιουργία 

ενόσ Ευρωπαϊκοφ ςχιματοσ εμπιςτοςφνθσ, το οποίο κα ςυμβάλλει ςτθν εγκακίδρυςθ 

ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ εντόσ και εκτόσ ςυνόρων, είναι θ νζα πρόκλθςθ για τθν Ευρϊπθ.  

Θ διαςφάλιςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ ςε ζνα ενιαίο Ευρωπαϊκό περιβάλλον είναι 

απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ μετάβαςθ ςτθν ενιαία ψθφιακι αγορά. Σε αυτό ακριβϊσ το 

πλαίςιο, ςφγχρονεσ λφςεισ εξαςφάλιςθσ τθσ διαςυνοριακισ διαλειτουργικότθτασ μεταξφ 

ςυςτθμάτων διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ταυτοτιτων είναι ιδιαίτερα ςθμαντικζσ, ϊςτε να 

μασ οδθγιςουν ςε ζνα ςφγχρονο και επίκαιρο μοντζλο εφαρμογισ για τθν Ελλθνικι ΚΡ.  
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5. ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΨΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ 

ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΠΟΛΙΣΗ 
 

Θ αςφάλεια τθσ πλθροφορίασ αποτελεί ςθμαντικό ηιτθμα για τθν θλεκτρονικι κοινωνία 

ιδιαίτερα ςτθν εποχι τθσ πλιρουσ ανάπτυξθσ του διαδικτφου. Ωςτόςο, ζνα πλικοσ 

ηθτθμάτων αςφάλειασ εξαιτίασ των εγγενϊν αδυναμιϊν του διαδικτφου εγείρονται. 

Συνεπϊσ, προκφπτει θ ανάγκθ για δθμιουργία αςφαλϊν ςυςτθμάτων που βαςίηονται ςτθν 

αυκεντικοποίθςθ των χρθςτϊν και ςτθν κρυπτογραφία. 

Τα ςυςτιματα ταυτοποίθςθσ είναι ςχεδόν ςυνυφαςμζνα με τθν ανάγκθ λειτουργίασ τουσ 

μζςα ςε ζνα αςφαλζσ περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, περιςςότερθ βαρφτθτα δίνεται ςτα 

ηθτιματα που αφοροφν ςτθν αςφάλεια, είτε υπό τθν ζκφανςθ τθσ ιδιωτικότθτασ και τθσ 

διαςφάλιςθσ τθσ προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων του πολίτθ που αλλθλεπιδρά 

μζςω των ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ και που χρθςιμοποιεί τθν ΚΡ, είτε υπό 

τθν ζννοια τθσ αςφάλειασ των ίδιων ςυςτθμάτων με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ 

αυκεντικότθτασ, τθσ ακεραιότθτασ, τθσ εμπιςτοςφνθσ και τθσ μθ αποποίθςθσ για τισ 

ςυναλλαγζσ που ςχετίηονται και διεκπεραιϊνονται μζςω τθσ ΚΡ. Αυτό μασ οδθγεί ςτο 

ςυμπζραςμα ότι θ επιτυχισ εφαρμογι τζτοιων ςυςτθμάτων και ειδικότερα τθσ ΚΡ για τθ 

χϊρα μασ περνάει πρϊτα από τθν εξαςφάλιςθ των προχποκζςεων και απαιτιςεων περί 

αςφάλειασ.  

Εξαιτίασ μάλιςτα τθσ ανάγκθσ για διαςυνοριακι θλεκτρονικι ταυτοποίθςθ και χριςθ 

θλεκτρονικϊν ταυτοτιτων και διαλειτουργικότθτα των δεδομζνων, διαδικαςιϊν και 

ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ, γίνεται επιτακτικι αλλά και περιςςότερο 

πολφπλοκθ θ απαίτθςθ για αςφάλεια ςε ζνα διεκνζσ περιβάλλον. Ρρζπει, λοιπόν, να 

εντοπιςκοφν τεχνολογικζσ λφςεισ μζςω των οποίων να επιτυγχάνεται θ αςφάλεια και θ 

ιδιωτικότθτα των αποκθκευμζνων δεδομζνων και να παρζχονται τα εχζγγυα ςτον κάτοχο 

τθσ κάρτασ, ςτθ χϊρα ζκδοςισ τθσ και γενικότερα ςε όποιον είναι κατάλλθλα 

εξουςιοδοτθμζνοσ για τθν ανάγνωςθ των δεδομζνων, ότι τα δεδομζνα δεν ζχουν υποςτεί 

μθ εξουςιοδοτθμζνεσ τροποποιιςεισ από τθ ςτιγμι που κατεγράφθςαν από τθν αρμόδια 

αρχι ζκδοςθσ ζωσ τθν ανάγνωςι τουσ.  

Στθν κατεφκυνςθ αυτι, ο Διεκνισ Οργανιςμόσ ICAO, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι 

Ρροτυποποίθςθσ CEN και θ Γερμανικι υπθρεςία αςφάλειασ πλθροφοριϊν BSI ζχουν 

αναπτφξει προδιαγραφζσ για τθ χριςθ κρυπτογραφικϊν τεχνικϊν που κατά κφριο λόγο 

εμπλζκουν τθ χριςθ υποδομισ δθμοςίου κλειδιοφ (PKI), πρωτόκολλα αυκεντικοποίθςθσ 

και εγκακίδρυςθσ κοινοφ μυςτικοφ κλειδιοφ, μθχανιςμοφσ ελζγχου πρόςβαςθσ ςτα 

αποκθκευμζνα δεδομζνα κλπ. με γνϊμονα τθ διαςφάλιςθ όςο το δυνατϊν μεγαλφτερων 

επιπζδων αςφάλειασ.  

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται μια ςυνοπτικι και περιεκτικι παρουςίαςθ τθσ τεχνολογικισ 

υποδομισ που υποςτθρίηει τα ςυςτιματα διαχείριςθσ ταυτότθτασ ςτθν θλεκτρονικι 

διακυβζρνθςθ, γνϊςθ που είναι χριςιμθ για τθν εφαρμογι τθσ ΚΡ και ςτθν Ελλάδα. Κα 

προςπακιςουμε να δοφμε πωσ απαντά θ τεχνολογία ςτισ τζςςερισ απαιτιςεισ για τθν 
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αςφάλεια, αυκεντικότθτα, ακεραιότθτα, εμπιςτευτικότθτα και μθ αποποίθςθ. Στόχοσ μασ 

είναι θ παρουςίαςθ εκείνων των εννοιϊν και επιτυχθμζνων τεχνολογικϊν λφςεων που 

χρθςιμοποιοφνται ιδθ από τα περιςςότερα ςυςτιματα διαχείριςθσ ταυτότθτασ.  

Θ κριτικι μασ ματιά είναι απαραίτθτθ, κακϊσ όπωσ ζχουμε ιδθ αναλφςει ςε προθγοφμενεσ 

ενότθτεσ, τα ςυςτιματα θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ εντάςςονται ςε ζνα ιδιαίτερα ρευςτό 

περιβάλλον, κακϊσ εξαρτϊνται από ζνα πλικοσ μθ τεχνολογικϊν παραμζτρων, γεγονόσ 

που ςθμαίνει ςυνικωσ δφο πράγματα: α)θ βζλτιςτθ τεχνικά λφςθ πικανά δεν αποτελεί 

απαραιτιτωσ και τθ βζλτιςτθ λφςθ, ςυνολικά, για το εγχείρθμα τθσ θλεκτρονικισ 

ταυτοποίθςθσ και β)θ όποια τεχνικι λφςθ πρζπει να είναι και πρακτικά εφαρμόςιμθ, κακϊσ 

άλλοι παράγοντεσ, όπωσ κοινωνικοπολιτικζσ ςυνκικεσ, ικθ, διοικθτικζσ δομζσ, αντιςτάςεισ 

μποροφν να αποτελζςουν αναςταλτικοφσ παράγοντεσ για τθν ομαλι και επιτυχι υιοκζτθςθ 

τθσ λφςθσ. Επομζνωσ, ςυμπεραίνουμε ότι θ λιψθ αποφάςεων για τισ τεχνολογικζσ επιλογζσ 

ςτθν Εφαρμογι τθσ ΚΡ ςτθν Ελλάδα, αλλά πολφ δε περιςςότερο και θ υλοποίθςθ τθσ 

όποιασ λφςθσ , πρζπει να γίνεται πάντα υπό το πρίςμα τθσ ανάλυςθσ όλων των 

παραμζτρων που επθρεάηουν άμεςα ι ζμμεςα και επιδροφν ςτο περιβάλλον εφαρμογισ 

τθσ λφςθσ.  

Για το λόγο αυτό, οι διεκνείσ οργανιςμοί επιςθμαίνουν ωσ υποχρεωτικζσ κάποιεσ 

τεχνολογικζσ λφςεισ και ωσ προαιρετικζσ κάποιεσ άλλεσ, παρζχοντασ ςχετικι ελευκερία ςτα 

κράτθ που εφαρμόηουν ςυςτιματα θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ και διαχείριςθσ 

θλεκτρονικϊν ταυτοτιτων να επιλζγουν λφςεισ που ταιριάηουν περιςςότερο ςτο 

επιχειρθςιακό τουσ μοντζλο και ςτο εςωτερικό τουσ περιβάλλον, χωρίσ ωςτόςο να αίρεται 

θ προχπόκεςθ για διαλειτουργικότθτα μεταξφ των ςυςτθμάτων αυτϊν. Ζτςι, πζρα τθν 

επιςιμανςθ για υποχρεωτικι εφαρμογισ μθχανιςμϊν αςφάλειασ ςε ςυςτιματα 

ταυτοποίθςθσ, το κάκε κράτοσ είναι ςε κζςθ να κάνει και τισ δικζσ του επιλογζσ ςε ζνα 

ςφνολο από επιμζρουσ ηθτιματα που ςχετίηονται με τθν αςφάλεια (αυκεντικοποίθςθ, 

ελζγχου πρόςβαςθσ, αυτοματοποιθμζνθσ διζλευςθσ ςυνόρων κλπ) επιλζγοντασ ποιουσ από 

τουσ προτεινόμενουσ επιπρόςκετουσ προαιρετικοφσ μθχανιςμοφσ πρόκειται να εφαρμόςει.  

 

5.1. Ιδιωτικότητα, Προςωπικϊ Δεδομϋνα και Ανωνυμύα 
 

Ρροκειμζνου να κατανοιςουμε τθν κριςιμότθτα των απαιτιςεων αςφάλειασ και να 

μπορζςουμε να αντιμετωπίςουμε αποτελεςματικότερα τουσ κινδφνουσ, πρζπει πρϊτα να 

κατανοιςουμε ποια αγακά καλοφμαςτε να προςτατεφςουμε, πόςο ςθμαντικά είναι για τον 

πολίτθ και το ςεβαςμό των δικαιωμάτων του, κακϊσ επίςθσ και τουσ κίνδυνουσ που μπορεί 

να προκφψουν. 

Στθν κατεφκυνςθ αυτι ςθμαντικζσ ζννοιεσ είναι θ ιδιωτικότθτα, θ ανωνυμία και τα 

προςωπικά δεδομζνα. 

Λδιωτικότθτα κα μποροφςαμε να ποφμε ότι είναι το δικαίωμα του πολίτθ να επιλζγει ποιεσ 

πλθροφορίεσ του είναι κοινοποιιςιμεσ, ςε ποιον, πότε και με ποιοσ τρόπουσ. Τα 
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προθγοφμενα χρόνια ζχει γίνει προςπάκεια για τθν ακριβι απόδοςθ του οριςμοφ τθσ 

ζννοιασ τθσ ιδιωτικότθτασ. 

Σθμαντικότεροι οριςμοί είναι: 

 «Το δικαίωμα του κάκε ανκρϊπου ι ομάδασ ατόμων ι οργανιςμϊν, να κακορίηουν 

από μόνοι τουσ, πότε, πϊσ και ςε ποιό βακμό οι προςωπικζσ τουσ πλθροφορίεσ κα 

γίνονται γνωςτζσ ςε τρίτουσ.» (Alen Westin, 1967 [60]) 

 «Το δικαίωμα του να είναι κανείσ μόνοσ του.» (Warren & Brandeis, 1890 [60]) 

 Οι τρεισ διαςτάςεισ τθσ ιδιωτικότθτασ ςφμφωνα με τον Rosenberg (1992) [60]: 

o Χωρικι Λδιωτικότθτα (territorial privacy): Ρροςταςία του ςτενοφ φυςικοφ 

χϊρου που περιβάλει ζνα άτομο (π.χ. χϊροσ εργαςίασ). 

o Λδιωτικότθτα του ατόμου (privacy of the person): Ρροςταςία του ατόμου 

από αναίτιεσ παρεμβάςεισ τρίτων ςε αυτό (π.χ. φυςικι ζρευνα χωρίσ 

δικαιολογία, ζλεγχο για κατοχι φαρμάκων, ανικικθ και παράνομθ ζρευνα 

για τθν απόκτθςθ προςωπικϊν πλθροφοριϊν κλπ.).  

o Λδιωτικότθτα τθσ πλθροφορίασ (informational privacy): Το δικαίωμα του 

κάκε ατόμου να ελζγχει αν και με ποιο τρόπο τα προςωπικά του δεδομζνα 

ςυλλζγονται, αποκθκεφονται επεξεργάηονται και διαμοιράηονται ςε 

τρίτουσ. 

Στο πλαίςιο αυτό πρζπει να ορίςουμε και τα προςωπικά δεδομζνα. Μάλλον, ο πιο 

περιεκτικόσ οριςμόσ είναι θ κεϊρθςθ των προςωπικϊν δεδομζνων (personal data) ωσ κάκε 

πλθροφορία που προςδιορίηει τθν προςωπικότθτα ενόσ ατόμου. (Fischer-Hubner, 2001) 

[60]. Αντίςτοιχα, θ προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων (data protection), αφορά ςτθν 

προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων με ςκοπό τθ διαφφλαξθ τθσ ιδιωτικότθτασ και 

αποτελεί μζροσ τθσ γενικισ ζννοιασ τθσ ιδιωτικότθτασ [60]. 

Ανωνυμία, αντίςτοιχα, είναι το δικαίωμα των χρθςτϊν που διαςφαλίηει περιβάλλον ςτο 

οποίο θ ταυτότθτα του χριςτθ παραμζνει κρυφι. H αποκάλυψθ πλθροφοριϊν από τισ 

οποίεσ μπορεί να προςδιοριςτεί θ ταυτότθτα ενόσ προςϊπου (π.χ. επάγγελμα, διεφκυνςθ, 

χαρακτθριςτικά, οικογενειακι κατάςταςθ, παλαιότερο ι παράλλθλο ψευδϊνυμο, 

κρθςκευτικζσ ι πολιτικζσ πεποικιςεισ, ςεξουαλικόσ προςανατολιςμόσ, καταγωγι κλπ) 

αποτελεί παραβίαςθ τθσ επιλογισ του για ανωνυμία. Δεν επεκτείνεται, εντοφτοισ, εκτόσ 

νομίμων ορίων. Θ χριςθ τθσ για τθν αποποίθςθ ευκφνθσ για παράνομεσ πράξεισ είναι 

καταχρθςτικι.  

 

5.2. Απειλϋσ Ιδιωτικότητασ 
 

Ωσ χαρακτθριςτικό που μπορεί να προςβάλει τθν ιδιωτικότθτα του πολίτθ νοείται εκείνο το  

χαρακτθριςτικό που περιλαμβάνεται ςτθν ΚΡ, θ γνωςτοποίθςθ του οποίου μπορεί να 

οδθγιςει ςε αποκάλυψθ των ςτοιχείων του κατόχου τθσ κάρτασ και ςε ςυςχζτιςθ αυτοφ με 

τα δεδομζνα και τισ κινιςεισ τθσ κάρτασ.  
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Τα ςτοιχεία τθσ ΚΡ που προςδίδουν προςταςία τθσ ιδιωτικότθτασ οφείλουν να 

εξαςφαλίηουν τον ζλεγχο του κατόχου τθσ κάρτασ ςχετικά με τα δεδομζνα που 

γνωςτοποιοφνται, όποτε το επικυμεί (επιλζγοντασ μια ςυναλλαγι) και ςε ποιον αυτά 

αποκαλφπτονται. 

Ρροκειμζνου να διαςφαλίςουμε επαρκϊσ τα κρίςιμα ςθμεία για τθν ιδιωτικότθτα, πρζπει 

πρϊτα να εντοπίςουμε τισ απειλζσ που μπορεί να τα προςβάλουν. Υπό αυτό το πλαίςιο, οι 

κίνδυνοι δεν πρζπει να αντιμετωπίηονται ωσ επιμζρουσ απειλζσ ωσ προσ τισ ευπάκειεσ των 

ςυςτθμάτων, αλλά και υπό το πρίςμα τθσ πικανότθτασ εμφάνιςισ τουσ. Θ περιγραφι αυτι 

εμπεριζχει τον ζλεγχο για τθν αποκάλυψθ πλθροφοριϊν ςε περιπτϊςεισ μθ 

εξουςιοδοτθμζνθσ πρόςβαςθσ, ακοφςια ταυτοποίθςθ του κατόχου τθσ κάρτασ, τθν 

καταγραφι του ιςτορικοφ των ςυναλλαγϊν ταυτοποίθςθσ και τθ διαςφνδεςθ με τον κάτοχο 

τθσ κάρτασ, τθ διαρροι δεδομζνων ςε περιςταςιακοφσ παρατθρθτζσ και τα ζννομα 

αποκάλυψθ του ιδιοκτιτθ των δεδομζνων με υπερβολικά υψθλοφσ διαςφάλιςθσ 

ςυνδζονται με αυτό, τθ χριςθ τθσ ψθφιακισ υπογραφισ ωσ διακριτικό ταυτότθτασ. 

Υπάρχει μια μεγάλθ ποικιλία από χαρακτθριςτικά προςταςίασ τθσ ιδιωτικισ ηωισ: από 

απλοφσ μθχανιςμοφσ ελζγχου πρόςβαςθσ PIN μζχρι εξελιγμζνα πιςτοποιθτικά -με βάςθ 

μθχανιςμοφσ ελζγχου πρόςβαςθσ ι τομεακά μοναδικά αναγνωριςτικά. 

Αγακό: Τα αγακά αποτελοφν το ςτόχο των απειλϊν. Στθν ΚΡ τα ςθμαντικά αγακά είναι 

ςυνικωσ τα προςωπικά δεδομζνα του πολίτθ και θ διαςφάλιςθ τθσ ανωνυμίασ και 

ιδιωτικότθτάσ του. Θ αποκάλυψθ ι παραβίαςθ αυτϊν κζτει ςε κίνδυνο και περαιτζρω 

ςτοιχεία του πολίτθ όπωσ πλθροφορίεσ για οικονομικά και περιουςιακά ςτοιχεία και 

οικονομικζσ ςυναλλαγζσ, ιατρικά δεδομζνα, αγοραςτικό ενδιαφζρον κ.α., τα οποία μπορεί 

να οδθγιςουν ςε αποκάλυψθ τθσ προςωπικισ του ηωισ, αλλά ακόμθ και ςε απάτθ εισ 

βάροσ του κίγοντασ άμεςα άλλα αγακά του, όπωσ θ φυςικι ιδιοκτθςία, οικονομικά αγακά 

και θ φιμθ του πολίτθ.  Σε κάκε περίπτωςθ θ διαςφάλιςθ των αγακϊν είναι ηωτικισ 

ςθμαςίασ υπό το πλαίςιο του ςεβαςμοφ του δικαιϊματοσ του πολίτθ ςτθν ιδιωτικότθτα. Οι 

ευπάκειεσ του ςυςτιματοσ που οδθγοφν ςε ζκκεςθ των προςωπικϊν πλθροφοριϊν 

οδθγοφν ταυτόχρονα ςε απειλζσ τθσ ιδιωτικότθτασ. 

 

5.2.1. Απειλϋσ 

Κίνδυνοσ ιδιωτικότθτασ: κάκε ευπάκεια θ οποία εκκζτει τα δεδομζνα τθσ κάρτασ 

δθμιουργεί κίνδυνο απζναντι ςτθν προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων. 

Ραρακάτω κα προςπακιςουμε να παρουςιάςουμε τισ πιο ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ εξαιτίασ 

των ευπακειϊν ενόσ ςυςτιματοσ -τουσ ςθμαντικότερουσ κινδφνουσ για τα προςωπικά 

ςτοιχεία του υποκειμζνου των δεδομζνων τθσ ΚΡ [53]: 

1. Ραραποίθςθ περιεχομζνου: Θ παραποίθςθ του περιεχομζνου μζςω τθσ μθ 

εξουςιοδοτθμζνθσ εγγραφισ ςτο ςφςτθμα αρχείων τθσ κάρτασ. Ζνα τροποποιθμζνο UID κα 

μποροφςε, για παράδειγμα, να γίνει αποδεκτό ωσ αυκεντικό, αν δεν υπάρχουν τα 

κατάλλθλα και επαρκι μζτρα αςφάλειασ ςε ιςχφ, που να εξαςφαλίηουν τθν ακεραιότθτα 
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και αυκεντικότθτα των δεδομζνων. Για παράδειγμα, ζνα αλλοιωμζνο μοναδικό 

αναγνωριςτικό μπορεί να γίνει αποδεκτό από τον πάροχο υπθρεςίασ οδθγϊντασ ςε μθ 

επικυμθτζσ και πικανά αρνθτικζσ ςυνζπειεσ για τον κάτοχο τθσ κάρτασ, όπωσ 

πλαςτοπροςωπία, άρνθςθ εξυπθρζτθςθσ κλπ. 

2. Υποκλοπι: Θ παρακολοφκθςθ τθσ επικοινωνίασ κάρτασ-αναγνϊςτθ από τρίτο και θ 

αποκάλυψθ των δεδομζνων. Αυτι θ απειλι είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι κυρίωσ ςτισ 

ανεπαφικζσ κάρτεσ. Μπορεί πάντωσ να γίνει επικίνδυνθ και ςτθν περίπτωςθ επαφικοφ τςιπ 

αν, για παράδειγμα, δεν είναι κωρακιςμζνθ θ καλωδίωςθ του αναγνϊςτθ, κατ’ αναλογία, 

με τθν εγκατάςταςθ κακόβουλου λογιςμικοφ ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι του χριςτθ που 

δρα εν αγνοία του και χωρίσ φυςικά τθ ςυγκατάκεςι του. 

3. Man-in-the-middle: Θ διαφορά με τθν προθγοφμενθ απειλι είναι ότι ο «υποκλοπζασ» 

δρα μεταξφ τθσ κάρτασ και του εξυπθρετθτι /middleware, υποκλζπτοντασ και 

παραποιϊντασ τθν επικοινωνία και με τισ δφο πλευρζσ, καταφζρνοντασ να εξαπατιςει και 

τα δφο ςυνδιαλεγόμενα μζρθ. 

4. Υπογραφι ψευδοφσ ι τροποποιθμζνου εγγράφου: Στθν περίπτωςθ αυτι ο χριςτθσ δεν 

βλζπει το πραγματικό περιεχόμενο του εγγράφου και υπογράφει ζνα διαφορετικό 

ανεπικφμθτο ζγγραφο. Με τον τρόπο αυτό, ο πολίτθσ μπορεί να αποτελζςει κφμα απάτθσ ι 

ψευδοφσ ςυναλλαγισ. Επιπλζον, πικανότατα ςυμβαίνει παραποίθςθ των ςτοιχείων του 

χριςτθ, χωρίσ τθ δυνατότθτα διόρκωςθσ και ενζχει τον κίνδυνο τα δεδομζνα αυτά να 

παρουςιαςκοφν ςε τρίτουσ, χωρίσ τθν ςυγκατάκεςθ του κατόχου, αλλά και χωρίσ τθ 

δυνατότθτα ανάκλθςθσ τθσ ιςχφοσ τουσ. 

5. Αυκεντικοποίθςθ του χριςτθ ςε ψευδι εξυπθρετθτι: Με τθ ςφνδεςθ του χριςτθ ςτον 

εξυπθρετθτι εξαςφαλίηεται θ πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ του χριςτθ και μάλιςτα, όχι 

μόνο κατά τθ διάρκεια τθσ ςφνδεςθσ από μθ πραγματικά εξουςιοδοτθμζνθ οντότθτα. 

6. Ραραχϊρθςθ τθσ κάρτασ ςε τρίτο: Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, θ κάρτα μπορεί ςυνειδθτά  

να εκχωρθκεί ςε άλλο πρόςωπο, εξαςφαλίηοντασ μάλιςτα τθ νόμιμθ χριςθ αυτισ. Ωςτόςο, 

δεν είναι ενδεδειγμζνθ πρακτικι και μπορεί να τεκοφν ςε κίνδυνο οι πλθροφορίεσ του 

κατόχου, αλλά και ο ίδιοσ εξαιτίασ πικανισ κακισ χριςθσ τθσ κάρτασ του από τον 

εξουςιοδοτοφντα.  

7. Απϊλειασ ι κλοπισ τθσ κάρτασ: Αν θ κάρτα δεν διακζτει μθχανιςμοφσ εφκολθσ και 

επαρκοφσ απόδειξθσ κατοχισ ι/και μθχανιςμοφσ ελζγχου πρόςβαςθσ, τότε τα προςωπικά 

δεδομζνα τίκενται ςε άμεςο κίνδυνο, κακϊσ γίνεται αρκετά πικανι μθ εξουςιοδοτθμζνθ 

χριςθ τθσ κάρτασ από τρίτο. 

8. Φυςικζσ επικζςεισ: Επεμβάςεισ ςτα φυςικά μζρθ τθσ κάρτασ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 

ροισ των δεδομζνων. Συνικωσ ςτοχεφουν ςτθν κλοπι ιδιωτικϊν κλειδιϊν, ϊςτε να ζχουν 

πρόςβαςθ ςτα απόρρθτα δεδομζνα.  

9. Side-Channel επικζςεισ: Χρθςιμοποιοφν πλθροφορίεσ τθσ κάρτασ που μζςω των side 

channels, ϊςτε να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα που περιζχονται ςτθν κάρτα. 

Αυτζσ οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ κα μποροφςε να είναι κατανάλωςθ ενζργειασ, 
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ακτινοβολία, χρονιςμόσ ςθμάτων και αποκρίςεων τθσ κάρτασ κ.α.. Για τθν πραγματοποίθςθ 

τζτοιων επικζςεων χρθςιμοποιοφνται μζκοδοι που μποροφν να παρακάμπτουν τουσ 

υλοποιθμζνουσ κρυπτογραφικοφσ μθχανιςμοφσ αςφάλειασ, χωρίσ να αφινουν ίχνθ και 

χωρίσ να απαιτοφν ακριβό εξοπλιςμό, όπωσ θ Διαφορικι Ανάλυςθ Λςχφοσ (Differential 

Power Analysis), που πραγματοποιεί επαναλαμβανόμενθ ςτατιςτικι ανάλυςθ πολλαπλϊν 

μετριςεων κατανάλωςθσ ιςχφοσ ζωσ ότου εξάγει το ςυνολικό κλειδί και θ Simple Power 

Analysis.  

10. Κρυπτογραφικζσ επικζςεισ: Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ζχουμε απευκείασ επίκεςθ ςτουσ 

κρυπτογραφικοφσ αλγορίκμουσ, με ςτόχο τθν εμπιςτευτικότθτα των μεταδιδόμενων 

πλθροφοριϊν (π.χ. μεταξφ κάρτασ και αναγνϊςτθ). 

11. Επικζςεισ skimming: O ειςβολζασ ανοίγει μια μθ εξουςιοδοτθμζνθ ςφνδεςθ με τθν 

κάρτα και επιτυγχάνει πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα. Θ απειλι αυτι είναι υπαρκτι μόνο ςτισ 

περιπτϊςεισ ανεπαφικϊν καρτϊν, αν και θ μζγιςτθ απόςταςθ από τθν οποία θ κάρτα 

μπορεί να διαβαςτεί γενικά είναι ςχετικά μικρι (για τισ ςυμβατζσ με ISO14443 κάρτεσ είναι 

περίπου ςτα 25cm). Ρειράματα πάντωσ ζχουν δείξει πωσ υπάρχουν τεχνικζσ (π.χ. ειδικοί 

ενιςχυτζσ κεραιϊν) που μποροφν να αυξιςουν ςθμαντικά αυτιν τθν απόςταςθ από τα λίγα 

εκατοςτά, ςε μερικζσ δεκάδεσ μζτρα, εκπζμποντασ με μεγαλφτερθ ιςχφ *61+. 

12. Λχνθλαςιμότθτα διαδρομισ: Ο ειςβολζασ δθμιουργεί προφίλ για τον κάτοχο τθσ κάρτασ 

και για τισ κινιςεισ που αυτόσ πραγματοποιεί, παρακολουκϊντασ τθν επικοινωνία τθσ 

κάρτασ του χριςτθ με τουσ αναγνϊςτεσ που χρθςιμοποιεί. Αυτι θ απειλι δεν είναι πάντα 

εκτόσ νομίμων ορίων. Υπάρχουν περιπτϊςεισ που θ δθμιουργία προφίλ γίνεται με 

αποδεκτό τρόπο και μπορεί να αποτελζςει ιδιαίτερα χριςιμο εργαλείο (π.χ. ειςαγωγι των 

χριςθ smart cards για πλθρωμι ειςιτθρίου ςε μζςα μαηικισ μεταφοράσ).  Σε αυτιν τθν 

κατεφκυνςθ, κακοριςτικό ρόλο για τθ διαςφάλιςθ τθσ ιδιωτικότθτασ ζχει θ 

χριςθ(αποκλειςτικι χριςθ ανά πάροχο υπθρεςίασ/υπθρεςία, ςυνδεςιμότθτα με άλλα 

αναγνωριςτικά ι/και δεδομζνα) και ο ςχεδιαςμόσ (χριςθ ςθμαςιολογίασ, τεχνικι και 

ρυκμιςτικι προςταςία) των μοναδικϊν αναγνωριςτικϊν για πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ. 

Ειδικότερα, για να γίνει αντιλθπτι θ προθγοφμενθ αναφορά, αν για το ςχεδιαςμό τουσ ζχει 

χρθςιμοποιθκεί  ςθμαςιολογία (semantics), τότε με τθ γνωςτοποίθςθ του αναγνωριςτικοφ, 

εφκολα αποκαλφπτονται άλλα προςωπικά δεδομζνα του πολίτθ που ςχετίηονται λογικά με 

το αναγνωριςτικό.  

13. Δθμιουργία προφίλ ςυμπεριφοράσ: Σε ςυνζχεια τθσ προθγοφμενθσ, είναι πολφ ςυχνι 

απειλι και μάλιςτα αποτελεί πθγι πλουτιςμοφ για όςουσ αςχολοφνται με το profiling. Θ 

ιδζα είναι ότι δθμιουργείται το προφίλ του χριςτθ, χωρίσ τθ ςυγκατάκεςι του, βαςιςμζνο 

ςτισ ςυνικειζσ του, τισ επιλογζσ, τισ ςυναλλαγζσ που πραγματοποιεί, τισ καταναλωτικζσ του 

ςυνικειεσ, τα μζρθ που επιςκζπτεται κλπ. 

14. Υπογεγραμμζνα ψθφιακά πιςτοποιθτικά: Μπορεί να ςυμβεί όταν ςτθν κάρτα είναι 

αποκθκευμζνο δθμόςιο ψθφιακό πιςτοποιθτικό, το οποίο περιζχει προςωπικά δεδομζνα 

του χριςτθ και επιπλζον είναι υπογεγραμμζνο από τον εκδότθ τθσ κάρτασ. Το ερϊτθμα εδϊ 

είναι αν ο πάροχοσ των υπθρεςιϊν ζχει τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε περιςςότερθ 

πλθροφορία από αυτι που του επιτρζπεται να ζχει. Στθ περίπτωςθ που μια ςυναλλαγι 
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απαιτεί απλϊσ κάποια δεδομζνα χωρίσ να απαιτεί να είναι και ψθφιακά υπογεγραμμζνα, θ 

προςκόμιςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνου πιςτοποιθτικοφ αποτελεί δυνθτικι παραβίαςθ 

ιδιωτικότθτασ, κακϊσ τα δεδομζνα παρουςιάηονται με υψθλότερο επίπεδο αςφάλειασ από 

αυτό που απαιτείται για τθν πράξθ τθσ ςυναλλαγισ. Ζνα περιττό επίπεδο διαςφάλιςθσ 

ζναντι απειλϊν και παραβιάςεων, εκεί που πραγματικά δεν χρειάηεται, μπορεί να οδθγιςει 

ςε αυξθμζνθ πρόςβαςθ ςτον πάροχο μια υπθρεςίασ κατά τθ ςυναλλαγι με αυτόν και κατά 

ςυνζπεια ςε κίνδυνο κατάχρθςθσ των δεδομζνων και μελλοντικισ χριςθσ τουσ με τρίτθ 

οντότθτα, χωρίσ τθν εξουςιοδότθςθ του κατόχου. 

 

5.2.2. Αντιμετώπιςη των απειλών ςτην ΚΠ 

Τα παραδείγματα των ευρωπαϊκϊν eID, που ζχουν ιδθ υλοποιθκεί υιοκετοφν διαφορετικά 

χαρακτθριςτικά για τθν προςταςία τθσ ιδιωτικότθτασ. Σε αυτό το ςθμείο επιχειρείται μια 

χαρτογράφθςθ των μζτρων που χρθςιμοποιοφνται για τθν αντιμετϊπιςθ των απειλϊν που 

αναφζρκθκαν ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα και ςκοπεφουν ςτθ διαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ 

κατά τθ χριςθ τθσ ΚΡ.  

Ραρακάτω περιγράφονται ςε γενικζσ γραμμζσ, οι τεχνικζσ για τθν αντιμετϊπιςθ των 

προαναφερκζντων κινδφνων: 

1. Κρυπτογραφθμζνα ςφνολα δεδομζνων: Τα ςτοιχεία τθσ κάρτασ είναι κρυπτογραφθμζνα 

με ζνα ιδιωτικό κλειδί. Κάκε αναγνϊςτθσ μπορεί να διαβάςει τθ γραμμι των δεδομζνων, 

αλλά απαιτείται το ιδιωτικό κλειδί για τθν πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία που 

περιλαμβάνεται. Εκτόσ από τον ζλεγχο πρόςβαςθσ ςτθν πλθροφορία, ο οποίοσ μάλλον 

εξαςφαλίηεται προθγοφμενα με άλλεσ μεκόδουσ, το πρόςκετο χαρακτθριςτικό αςφάλειασ 

που προςδίδεται μζςω αυτισ τθσ τεχνικισ είναι θ δυνατότθτα θ πλθροφορία να διατθριςει 

τον εμπιςτευτικό χαρακτιρα όταν διαβιβάηεται ςτα τρίτα μζρθ εφόςον τα ιδιωτικά κλειδιά 

δεν ζχουν μεταδοκεί. Αυτι θ τεχνικι δεν φαίνεται να χρθςιμοποιείται ςε καμιά περίπτωςθ 

εφαρμογισ eID κάρτασ από τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ. 

2. Μθχανιςμοί ελζγχου πρόςβαςθσ: Θ κάρτα φζρει τα δεδομζνα ωσ απλό κείμενο και 

ζπειτα από τθν επιτυχθμζνθ αυκεντικοποίθςθ του χριςτθ, ο Ράροχοσ υπθρεςιϊν μπορεί να 

ζχει πρόςβαςθ ςε αυτά. Συνικωσ, χρθςιμοποιοφνται μθχανιςμοί ελζγχου πρόςβαςθσ PIN ι 

ιδιωτικϊν κλειδιϊν. Αμοιβαία αυκεντικοποίθςθ ζχουμε όταν πραγματοποιείται ταυτόχρονα 

θ αυκεντικοποίθςθ τθσ κάρτασ ςε μια υπθρεςία και θ αυκεντικοποίθςθ του αναγνϊςτθ 

ςτθν κάρτα ι ςτον κάτοχό τθσ.  

3. Χριςθ μοναδικϊν αναγνωριςτικϊν (UIDs): Τα μοναδικά αναγνωριςτικά είναι 

αλφαρικμθτικά/κωδικοί που επιτρζπουν ςτισ εφαρμογζσ τθ διάκριςθ μεταξφ των πολιτϊν 

και τθ μοναδικι ταυτοποίθςι τουσ. Τα μοναδικά αναγνωριςτικά, αν χρθςιμοποιθκοφν 

ςωςτά, μποροφν να βοθκιςουν ςθμαντικά και ςτθν προςταςία των δεδομζνων, εκτόσ από 

τθν ευκολία χριςθσ που προςφζρουν, κακϊσ δεν απαιτοφν τθ χριςθ άλλων δεδομζνων για 

τθν πραγματοποίθςθ μιασ ςυναλλαγισ. Ωςτόςο, πρζπει να αποφεφγεται θ ςυςχζτιςι τουσ 

άλλεσ ςυναλλαγζσ ι δεδομζνα, όπου δεν απαιτείται, προκειμζνου να αποφευχκοφν 

προφανείσ κίνδυνοι για τθν ιδιωτικότθτα. Μοναδικό αναγνωριςτικό για μια κάρτα μπορεί 
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να είναι οποιοδιποτε ςτατικό δεδομζνο τθσ κάρτασ, όπωσ για παράδειγμα, ζνα δθμόςιο 

κλειδί, αρκεί να πλθροί τθν προχπόκεςθ να είναι μοναδικό. 

4. Χριςθ τομεακϊν μοναδικϊν αναγνωριςτικϊν (Domain/sector-specific UID or sector-

specific personal identifiers): Θ χριςθ διαφορετικϊν αναγνωριςτικϊν ανάλογα με τθν 

υπθρεςία για τθν οποία  χρθςιμοποιοφνται (π.χ. ΑΦΜ για τθ ΓΓΡΣ, ΑΔΤ για τθν αςτυνομία 

κλπ) και τα πεδία εφαρμογισ μπορεί να αποτρζψει/αποφφγει τθ δθμιουργία βάςεων 

δεδομζνων με ςχετιηόμενα δεδομζνα. Σε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ αναγνωριςτικά μποροφν 

να προζρχονται από (μυςτικά) αναγνωριςτικά που παράγονται και διαχειρίηονται από ζναν 

αξιόπιςτο κεντρικό εκδότθ (π.χ. ΓΓΡΣ, ΕΛΑΣ, ΘΔΛΚΑ). 

5. Επιλεκτικισ γνωςτοποίθςθσ: Μια κοινϊσ αποδεκτι και ςθμαντικι αρχι τθσ προςταςίασ 

τθσ ιδιωτικισ ηωισ είναι ότι πρζπει να γνωςτοποιείται το ελάχιςτο απαιτοφμενο ςφνολο 

δεδομζνων και ακριβϊσ για τουσ προδιαγεγραμμζνουσ ςκοποφσ (Οδθγία για τθν προςταςία 

προςωπικϊν δεδομζνων, άρκρο 7 *44+). Αν απαιτείται, για παράδειγμα, μόνο το 

ονοματεπϊνυμο του κατόχου για τθν ολοκλιρωςθ μιασ ςυναλλαγισ, τότε θ κάρτα δεν 

πρζπει να παρζχει πρόςβαςθ ςε άλλα ςτοιχεία, όπωσ τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του 

κατόχου. 

6. Λειτουργία φςτερα από επιβεβαίωςθ: Αποτελεί μια απλι περίπτωςθ τθσ επιλεκτικισ 

γνωςτοποίθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, προκειμζνου να γίνει θ αποκάλυψθ τθσ 

πραγματικισ τιμισ ενόσ πεδίου πρζπει πρϊτα να απαντθκεί μια ερϊτθςθ τφπου ναι/όχι και 

να ικανοποιθκεί το ερϊτθμα.  Μια πλιρθσ υλοποίθςθ κα απαιτοφςε τθν εφαρμογι μιασ 

μθχανισ ερωτθμάτων εντόσ τθσ κάρτασ, μζςω τθσ οποίασ κα εκτελείτο μια ςειρά 

ερωτθμάτων πριν από κάκε ςυναλλαγι, ϊςτε να αποφεφγεται θ ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων. 

Ωςτόςο, ςτθν πραγματικότθτα, οι περιπτϊςεισ όπου το ερϊτθμα δεν μπορεί να ςυνδυαςτεί 

με ακρίβεια με κάποια από τα υπάρχοντα πεδία δεν είναι ςχετικά πικανζσ για τισ 

περιςςότερεσ εφαρμογζσ καρτϊν eID. Ραρόλα αυτά, είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι θ χριςθ τθσ 

μεκόδου αυτισ για τθν επιςτροφι μόνο των επιλεγμζνων-επικυμθτϊν πεδίων κατά τθ 

διάρκεια μιασ ςυναλλαγισ (π.χ. επιςτροφι τθσ τιμισ «ενιλικασ» ι θ τοποκζτθςθ τθσ 

θλικίασ του ςυναλλαςςόμενου εντόσ ενόσ εφρουσ τιμϊν για τθν πραγματοποίθςθ μιασ 

ςυναλλαγισ).  

7. Βιομετρικά πρότυπα: Ζνα βιομετρικό πρότυπο είναι ζνα ςφνολο δεδομζνων που 

προζρχονται από βιομετρικι πλθροφορία (π.χ. μια ψθφιακι εικόνα του δακτυλικοφ 

αποτυπϊματοσ), μζςω του οποίου κακίςταται δυνατι θ ςφγκριςθ με «ηωντανά» βιομετρικά 

δεδομζνα (ςφγκριςθ τθσ ψθφιακισ εικόνασ του δακτυλικοφ αποτυπϊματοσ με το δακτυλικό 

αποτφπωμα). Θ χριςθ βιομετρικϊν προτφπων κα μποροφςε, υπό προχποκζςεισ να 

κεωρθκεί ότι κινείται ςτθν κατεφκυνςθ τθσ προςταςίασ τθσ ιδιωτικισ ηωισ,  κακϊσ τα 

βιομετρικά δεδομζνα δεν αποκθκεφονται ωσ πλθροφορίεσ ςτθν κάρτα κι ζτςι περιορίηεται 

θ πλθροφορία που είναι αποκθκευμζνθ ςτθν κάρτα του πολίτθ, αλλά και διαςφαλίηεται ότι 

πράγματι ο πολίτθσ πραγματοποιεί και ςυναινεί για τθ ςυναλλαγι. 

8. Αςφαλισ επικοινωνία μεταξφ τθσ κάρτασ, το middleware και τον εξυπθρετθτι: Τα 

ςτοιχεία τθσ κάρτασ είναι ευάλωτα ςε υποκλοπι και αντιγραφι από τθν πρϊτθ επικοινωνία 

με τον εξυπθρετθτι και γνωςτοποίθςι τουσ. Για το λόγο αυτό, απαιτείται θ 
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κρυπτογράφθςθ των δεδομζνων που αποκθκεφονται ςτθν κάρτα για τθν επικοινωνία 

μεταξφ των τριϊν αυτϊν οντοτιτων(κάρτα, middleware, server). 

 

5.3. Σεχνικϋσ ενύςχυςησ τησ ιδιωτικότητασ 
 

Οριςμζνεσ ςθμαντικζσ τεχνικζσ ενίςχυςθσ τθσ ιδιωτικότθτασ (Privacy Enhancing Technology, 

PET)  ζχουν ιδθ χρθςιμοποιθκεί ςε πολλζσ χϊρεσ ςε ςυςτιματα θλεκτρονικισ 

ταυτοποίθςθσ, Από τθ μελζτθ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ και τθν ανάλυςθ τθσ διεκνοφσ-

ευρωπαϊκισ πρακτικισ ςτο κζμα τθσ διαςφάλιςθσ τθσ ιδιωτικότθτασ ςτα ςυςτιματα 

διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ταυτοτιτων καταλιγουμε ςτισ πιο κρίςιμεσ και χριςιμεσ τεχνικζσ 

για περαιτζρω μελζτθ και επεξεργαςία και δυνθτικά για εφαρμογι τουσ ςτθν περίπτωςθ 

τθσ εφαρμογισ τθσ ΚΡ ςτθν Ελλάδα.  

1. BAC (Basic Access Control): Χρθςιμοποιείται κυρίωσ για τθν αποφυγι του 

skimming και, ςε μικρότερο βακμό, των πικανϊν υποκλοπϊν, όπωσ ορίηεται ςτισ 

προδιαγραφζσ του ICAO [65] για τα θλεκτρονικά ταξιδιωτικά ζγγραφα 

(machine-readable travel documents).  

2. EAC ((European) Extended Access Control): Ζρχεται να αντιμετωπίςει μικρζσ 

αδυναμίεσ τθσ BAC και να αποτρζψει τθν μθ εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ ςτθν 

πλθροφορία των δακτυλικϊν αποτυπωμάτων που είναι αποκθκευμζνθ ςτα 

ευρωπαϊκά διαβατιρια, όπωσ εντοπίςτθκαν από τθ Γερμανικι υπθρεςία για τθν 

αςφάλεια των πλθροφοριϊν (German Federal Office for Information Security). 

Ο μθχανιςμόσ αυτό προτείνεται να ενταχκεί (Modular EAC) ςτο ευρωπαϊκό 

πρότυπο για τθν ΚΡ [63] [64]. 

3. PACE: H PACE, όπωσ και άλλα παρόμοια πρωτόκολλα, μερικά εκ των οποίων ζχουν 

υιοκετθκεί από το ευρωπαϊκό πρότυπο για τθν ΚΡ (ECC), αναπτφχκθκε για τθ 

γερμανικι eID κάρτα. Αντικακιςτά τθν BAC και ςυμπλθρϊνει τθν EAC, ϊςτε να 

καταςτιςει δυνατι τθν αυκεντικοποίθςθ ςε απομακρυςμζνουσ διακομιςτζσ μζςω 

του διαδικτφου.  

Τυχαία παραγόμενα μοναδικά αναγνωριςτικά (Random UIDs): Χρθςιμοποιοφνται 

για τθν εγκατάςταςθ ανεπαφικϊν καναλιϊν επικοινωνίασ  [65] [87] [88]. Τα τομεακά 

αναγνωριςτικά  περιλαμβάνονται ιδθ ςτισ προδιαγραφζσ τθσ Αυςτριακισ και Γερμανικισ 

ΚΡ.  

 

5.3.1. Κρυπτογραφύα 

 

Στισ κφριεσ επικζςεισ που εμφανίηονται ςτισ υπθρεςίεσ διαδικτφου θ απάντθςθ ζρχεται 

μζςω τθσ κρυπτογραφίασ, θ οποία αντιμετωπίηει κζματα υποκλοπϊν (Eavesdropping), 

δθλαδι κζματα εμπιςτευτικότθτασ τθσ πλθροφορίασ που μεταφζρεται μζςα ςε ζνα κανάλι 
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επικοινωνίασ, των ψθφιακϊν υπογραφϊν, που εξαλείφουν περιπτϊςεισ παραποίθςθσ 

(Tampering) τθσ μεταφερόμενθσ πλθροφορίασ και των ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν που 

αντιμετωπίηουν περιπτϊςεισ προςποίθςθσ (spoofing) και πλαςτοπροςωπίασ 

(impersonation).  

  

Εικόνα 25-Απαιτιςεισ Αςφάλειασ 

Ρροκειμζνου να κωρακίςουμε τα δεδομζνα που διακινοφνται μζςω των ςυναλλαγϊν και να 

εξαςφαλίςουμε τθν αςφάλεια των ςυναλλαςςομζνων πρζπει να εδραιϊςουμε 

προχποκζςεισ αςφάλειασ. Αυτι θ παραδοχι μασ οδθγεί ςτθν προςταςίασ τθσ: 

 εμπιςτευτικότθτασ, ότι, δθλαδι, θ πλθροφορία που μεταδίδεται πρζπει να είναι 

προςβάςιμθ μόνο από τα εξουςιοδοτθμζνα μζλθ (data confidentiality). Θ 

πλθροφορία πρζπει να μθ μπορεί να γίνει κατανοθτι από οποιοδιποτε τρίτο. 

 ακεραιότθτασ, ότι, δθλαδι,  θ πλθροφορία μεταφζρεται ακζραια, χωρίσ λάκθ ι 

τροποποιιςεισ (data integrity). Ρρζπει να είναι ςε κζςθ ο παραλιπτθσ να ελζγχει αν 

το μινυμα δεν ζχει τροποποιθκεί κατά τθ μεταφορά, ϊςτε να μθν μπορεί κάποιοσ 

τρίτοσ να αντικαταςτιςει το μινυμα με ζνα ψεφτικο το οποίο να φαίνεται αλθκινό. 

 διακεςιμότθτασ (availability), ότι θ πλθροφορία είναι ςυνεχϊσ διακζςιμθ 

 μθ αποποίθςθσ (non-repudiation), ότι ζνασ χριςτθσ δεν μπορεί να αρνθκεί τθ 

ςυμμετοχι του ςε μια ςυναλλαγι που ζκανε,  

αλλά και να υλοποιιςουμε μθχανιςμοφσ για τθν  

 ταυτοποίθςθ και αυκεντικοποίθςθ (identification and authentication), τον ζλεγχο 

δθλαδι τθσ γνθςιότθτασ τθσ ταυτότθτασ του ςυναλλαςςόμενου. Ρρζπει να είναι ςε 

κζςθ ο δζκτθσ να εξακριβϊνει αν το μινυμα ανικει πράγματι ςτον αποςτολζα ι ότι 

ο αποςτολζασ είναι αυτόσ που ιςχυρίηεται ότι είναι. 

 ζλεγχο πρόςβαςθσ, δθλαδι τον ζλεγχο προςπζλαςθσ και τισ αναγκαίεσ 

εξουςιοδοτιςεισ (access control and authorizations). 

Αυτζσ οι ζννοιεσ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ με τθν χριςθ 

υπολογιςτϊν, και είναι ανάλογεσ με τισ διαπροςωπικζσ αλλθλεπιδράςεισ.  

Εμπιςτευτικότθτα                                   
(Confidentiality)

Ακεραιότθτα
(Integrity)

Διακεςιμότθτα
(Availabiliy)

Μθ αποποίθςθ                                         
(Non-repudiation)
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Σε αυτιν τθν κατεφκυνςθ τα ςθμαντικότερα εργαλεία, δθλαδι οι μζκοδοι και τεχνικζσ 

προςταςίασ είναι θ κρυπτογράφθςθ, είτε για τθν αυκεντικοποίθςθ των χρθςτϊν, είτε για 

τθν μεταφορά δεδομζνων, οι μθχανιςμοί ελζγχου πρόςβαςθσ (Συνκθματικά και Ψθφιακζσ 

υπογραφζσ) και τα αςφαλι δικτυακά πρωτόκολλα. 

 

5.3.1.1. Αυθεντικοποίηςη και Εμπιςτευτικότητα (με χρήςη Hash και MAC) 

Με τθν χριςθ hash ςυναρτιςεων και MAC κωδικϊν επιτυγχάνεται αυκεντικοποίθςθ και 

εμπιςτευτικότθτα των μθνυμάτων.  

Στθν πράξθ για να πετφχουμε αυκεντικοποίθςθ και εμπιςτευτικότθτα χρειαηόμαςτε μια 

κρυπτογραφικι μονόδρομθ hash, ϊςτε να δθμιουργιςουμε ζνα κανάλι αυκεντικοποίθςθσ 

και ζναν κρυπταλγόρικμο, που δθμιουργεί ζνα κανάλι εμπιςτευτικότθτασ μεταξφ των δφο 

μερϊν, όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα. [101] 

  

  

Εικόνα 26- Αυκεντικοποίθςθ και εμπιςτευτικότθτα 

 

Ανάλογα με ςειρά τθσ εφαρμογισ των δφο αυτϊν ςτοιχείων ςτο μινυμα, ζχουμε τισ 

ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

 Αυκεντικοποίθςθ απλοφ κειμζνου ι εςωτερικόσ ζλεγχοσ ςφαλμάτων: Θ 

αυκεντικοποίθςθ πραγματοποιείται ςτο απλό κείμενο. Για να γίνει ο ζλεγχοσ 

αυκεντικοποίθςθσ πρζπει να αποκρυπτογραφθκεί θ ςφνοψθ και το απλό κείμενο. 

Το κανάλι εμπιςτευτικότθτασ περικλείει το κανάλι αυκεντικοποίθςθσ.  

 Αυκεντικοποίθςθ κρυπτοκειμζνου: Θ εμπιςτευτικότθτα προςφζρεται μόνο ςτο 

μινυμα και όχι και ςτθ ςφνοψι του, εφόςον παράγεται θ ςφνοψθ του 

κρυπτοκειμζνου. Ο ζλεγχοσ αυκεντικοποίθςθσ πραγματοποιείται ςτο λαμβανόμενο 

κρυπτοκείμενο. Το κανάλι εμπιςτευτικότθτασ περικλείεται ςτο κανάλι 

αυκεντικοποίθςθσ.  

Στθν περίπτωςθ των μονόδρομων hash ςυναρτιςεων, ςε ζνα μινυμα του οποίου θ 

αυκεντικοποίθςθ προςτατεφεται με μια ςυνάρτθςθ MAC, ακόμθ κι αν ο επιτικζμενοσ 

γνωρίηει το απλό κείμενο και τθν αντίςτοιχθ ςφνοψθ, πρζπει επιπλζον να ανακαλφψει το 

κλειδί τθσ MAC. Επομζνωσ, θ αςφάλεια τθσ αυκεντικοποίθςθσ εξαρτάται από το μικοσ του 

κλειδιοφ. Δεδομζνου ότι, θ μόνθ επίκεςθ ςτο MAC είναι θ εξαντλθτικι αναηιτθςθ ςτο 

κλειδί, τότε αποδεικνφεται *ειςαγωγι παραπομπισ+ ότι θ προςπάκεια που απαιτείται από 
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κάποιον προκειμζνου να ανακαλφψει το κλειδί είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ με τθν προςπάκεια 

που κα ζκανε για να ανακαλφψει το ίδιο (ςε μζγεκοσ) κλειδί, ςε ζνα κρυπτοςφςτθμα.  

 

5.3.2. Χηφιακϋσ Τπογραφϋσ 

Ωσ ψθφιακι υπογραφι ορίηεται θ κρυπτογράφθςθ δεδομζνων με το ιδιωτικό κλειδί ενόσ 

χριςτθ. Θ διαδικαςία θ οποία ορίηεται από τθ δθμιουργία ςφνοψθσ ενόσ μθνφματοσ και τθν 

κρυπτογράφθςθ αυτισ με το ιδιωτικό κλειδί του αποςτολζα, αποτελεί τθν ψθφιακι 

υπογραφι του μθνφματοσ. [101] Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τα δεδομζνα αυτά να είναι 

ταυτοποιθμζνα, γιατί ο μόνοσ τρόποσ για να τα διαβάςει κανείσ είναι 

αποκρυπτογραφϊντασ τα, με το δθμόςιο κλειδί του χριςτθ. Θ αποκρυπτογράφθςθ με 

οποιοδιποτε άλλο κλειδί δεν κα αποκαλφψει τα αρχικά δεδομζνα, αλλά κα ζχει ωσ 

αποτζλεςμα κόρυβο. Με αυτι λοιπόν τθ διαδικαςία ζχουμε και αυκεντικοποίθςθ του 

μθνφματοσ και non-repudiation. 

Στθν πράξθ θ ψθφιακι υπογραφι εφαρμόηεται ςτθ ςφνοψθ, αφενόσ για τθν αποφυγι τθσ 

επίκεςθσ «αποκοπισ και επικόλλθςθσ» (cut-and-paste attack) που μπορεί να 

πραγματοποιθκεί ςε πολλά αςφμμετρα κρυπτοςυςτιματα [101] και αφετζρου για λόγουσ 

οικονομίασ χρόνου και πόρων.  

Αν κεωριςουμε ότι ο αςφμμετροσ κρυπταλγόρικμοσ εφαρμόηεται χωριςτά ςε τμιματα του 

μθνφματοσ, τότε ο αποςτολζασ πρζπει να υπογράψει ψθφιακά ζνα μινυμα τόςεσ φορζσ, 

όςα είναι και τα τμιματα του μθνφματοσ. Το φυςικό ανάλογο είναι οι υπογραφζσ που 

μπαίνουν διαδοχικά ςτισ ςελίδεσ ενόσ ςυμβολαίου. Ωςτόςο, θ αδυναμία τθσ πρακτικισ 

αυτισ είναι εντονότερθ ςτον ψθφιακό κόςμο. Αν και κεωρθτικά κα μποροφςε ο 

παραλιπτθσ μπορεί να ςυνκζςει το αρχικό μινυμα, ςυνκζτοντασ τα επιμζρουσ τμιματά 

του,  ςτθν περίπτωςθ των θλεκτρονικϊν μθνυμάτων  τα τμιματα είναι πολφ μικρότερα. Για 

το λόγο αυτό, θ πρακτικι υπογραφισ τθσ ςφνοψθσ, δθλαδι τθσ τιμισ hash ενόσ μθνφματοσ, 

είναι θ πλζον ενδεδειγμζνθ και αποδοτικι λφςθ. Στθ ςυνζχεια, το μινυμα και θ ψθφιακι 

υπογραφι αποςτζλλονται ςτον παραλιπτθ. 

Από πλευράσ απαιτιςεων αςφάλειασ, θ κρυπτογραφικι μονόδρομθ hash ςυνάρτθςθ που 

κα χρθςιμοποιθκεί  για τθν παραγωγι τθσ , προσ υπογραφι, ςφνοψθσ πρζπει να ζχει 

αςκενι ανκεκτικότθτα ςε ςυγκροφςεισ, εφόςον απαιτείται να είναι υπολογιςτικά αδφνατο 

για τον παραλιπτθ ενόσ μθνφματοσ να μπορεί να παράγει αντίγραφο, το οποίο να 

αντιςτοιχίηεται ςτθ ςφνοψθ του αρχικοφ ψθφιακά υπογεγραμμζνου μθνφματοσ. Επιπλζον, 

ςε άλλθ περίπτωςθ θ μθ αποποίθςθ τθσ ευκφνθσ από τον αποςτολζα κα ιταν αρκετά 

δφςκολθ, αν χρθςιμοποιείτο ςυνάρτθςθ hash δίχωσ προςταςία από ςυγκροφςεισ. Ζτςι, ο 

υπογράφων, κα μποροφςε να βρει ζνα διαφορετικό από το αυκεντικό υπογεγραμμζνο 

μινυμα, για το οποίο θ τιμι ςφνοψθσ να ςυμπίπτει με τθν τιμι του αρχικοφ μθνφματοσ 

(hash(M)=hash(M’), για Μ αυκεντικό και Μ’ άλλο μινυμα) και να ιςχυριςτεί ότι υπζγραψε 

ζνα άλλο μινυμα, αντί του πραγματικοφ. 
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Εικόνα 27-Δθμιουργία και Επιβεβαίωςθ Ψθφιακισ Τπογραφισ 

Θ ψθφιακι υπογραφι πρζπει να εφαρμόηεται ςτθ ςφνοψθ του απλοφ κειμζνου, δεδομζνου 

ότι πρζπει ο υπογράφων, αφενόσ, να ζχει ακριβι γνϊςθ του αρχείου που υπογράφει και 

αφετζρου, πρζπει να υπογράφει το «πρωτότυπο» αρχείο, το οποίο ιςοδυναμεί με τθ 

ςφνοψθ του απλό κειμζνου, κακότι ζνα κρυπτοκείμενο μπορεί να αντιςτοιχεί τόςεσ φορζσ 

ςε ζνα απλό μινυμα, όςα είναι και τα κλειδιά («ψθφιακό καρμπόν»).  

Θ Ψθφιακι Υπογραφι ςυνοδεφει ζνα αρχείο και αποτελείται από δεδομζνα ςυνθμμζνα ι 

ςυςχετιςμζνα με ζνα θλεκτρονικό αρχείο, τα οποία χρθςιμεφουν ςτθν επαλικευςθ τθσ 

αυκεντικότθτασ του.  

Με τον τρόπο αυτό, μια ψθφιακι υπογραφι, επικυρϊνει το κείμενο που υπογράφει και 

επαλθκεφει τθν προζλευςθ του και αποτελεί αποδεικτικό ςτοιχείο για τον παραλιπτθ.  

Θ ψθφιακι υπογραφι είναι μονοςιμαντα ςυνδεδεμζνθ με τον υπογράφοντα, παρζχει 

δυνατότθτα αναγνϊριςισ του και δθμιουργείται με μζςα που βρίςκονται υπό τον 

αποκλειςτικό του ζλεγχο. Για τθν ψθφιακι υπογραφι ιςχφει, επίςθσ, ότι είναι μονοςιμαντα 

ςυνδεδεμζνθ με το κείμενο που ςυνοδεφει, με τρόπο τζτοιο που να εξαςφαλίηεται θ 

ακεραιότθτά του. Επιπλζον, διαςφαλίηεται ότι θ ίδια υπογραφι δεν μπορεί να 

δθμιουργθκεί από άλλθ οντότθτα ι/και να μεταφερκεί ςε άλλο κείμενο. Τζλοσ, με τθ χριςθ 

των ψθφιακϊν υπογραφϊν, ικανοποιείται θ απαίτθςθ για μθ αποποίθςθ, κακϊσ ο 

υπογράφων δε δφναται να αρνθκεί ότι δθμιοφργθςε μια υπογραφι.  

Ζνα ζγκυρο ψθφιακά υπογεγραμμζνο ζγγραφο αποτελείται από τα εξισ ςτοιχεία [101]:   

 Το κφριο ζγγραφο, το οποίο μπορεί να είναι οποιαςδιποτε γνωςτισ θλεκτρονικισ 

μορφισ (.doc, .xl, .pdf, .jpeg, .tif, .bmp κλπ). 

 Τθν ςυνθμμζνθ ψθφιακι υπογραφι του, δθλαδι τθν κρυπτογράφθςθ, με το 

ιδιωτικό κλειδί του υπογράφοντα, μιασ ςφνοψθσ του κφριου εγγράφου που 

παράγεται από ειδικό αλγόρικμο κατακερματιςμοφ (hashing). 

 

Creation Verification 
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 Τθ χρονοςιμανςθ τθσ υπογραφισ, που αποδίδεται αξιόπιςτα από τρίτο πάροχο 

υπθρεςιϊν χρονοςιμανςθσ που κρυπτογραφεί με το ιδιωτικό του κλειδί τον 

ςυνδυαςμό τθσ ψθφιακισ υπογραφι και τθσ ακριβισ ϊρασ (timestamp). 

 To πιςτοποιθτικό του δθμοςίου κλειδιοφ του υπογράφοντα ι άλλα πιςτοποιθτικά. 

 

Θ διαδικαςία υπογραφισ ενόσ μθνφματοσ ςυνοπτικά μπορεί να περιγραφεί μζςα από τα 

ακόλουκα βιματα: 

1. Ο αποςτολζασ  παράγει μια ςειρά χαρακτιρων ςτακεροφ μικουσ (message digest), 

που προκφπτει από τθν εφαρμογι ςυνάρτθςθσ hash ςτο αρχικό μινυμα. Το 

message digest είναι ζνα ψθφιακό αποτφπωμα ενόσ μθνφματοσ (πρόκειται 

ουςιαςτικά για μια ςυνάρτθςθ hash) και χρθςιμοποιείται για τθν πιςτοποίθςθ τθσ 

ακεραιότθτασ ενόσ μθνφματοσ μζςω τθσ ψθφιακισ υπογραφισ. 

2. Θ message digest κρυπτογραφείται με το ιδιωτικό κλειδί του αποςτολζα και 

παράγει τθν ψθφιακι υπογραφι του αρχείου. 

3. Θ ψθφιακι υπογραφι επιςυνάπτεται ςτο μινυμα και αποςτζλλεται ςτον 

παραλιπτθ. 

4. Ο παραλιπτθσ με χριςθ hash ςυνάρτθςθσ παράγει ζνα άλλο message digest. 

5. Ζπειτα, χρθςιμοποιϊντασ το δθμόςιο κλειδί του αποςτολζα αποκρυπτογραφεί τθν 

ψθφιακι υπογραφι και παράγει το αρχικό message digest. 

6. Αν τα δφο message digest που προζκυψαν, τότε ςυμπεραίνουμε ότι το μινυμα είναι 

ακζραιο και δεν ζχει αλλοιωκεί. 

 

Εικόνα 28-Χριςθ Ψθφιακισ Τπογραφισ 

Για τθ λειτουργία τθσ ψθφιακισ υπογραφισ προχποκζτουμε τθν αςφάλεια του 

χρθςιμοποιοφμενου αλγορίκμου κρυπτογράφθςθσ και τθν αςφάλεια των ςυναρτιςεων 
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ςφνοψθσ. Επιπλζον, για τθν χριςθ των ψθφιακϊν υπογραφϊν βαςιηόμαςτε ςτθν 

αντιςτοίχθςθ δθμόςιων κλειδιϊν ςτισ οντότθτεσ που ςυμμετζχουν ςτο ςχιμα τθσ ψθφιακισ 

υπογραφισ. Ραρόλα αυτά, δεν ζχουμε απαντιςει ςτο πρόβλθμα διλωςθσ του δθμόςιου 

κλειδιοφ από άλλθ οντότθτα, πζραν του αυκεντικοφ κατόχου. Με τον τρόπο αυτό, κάποιοσ 

μπορεί να υπογράψει με το ιδιωτικό του κλειδί ζνα ζγγραφο, να δθλϊςει ωσ δικό του 

δθμόςιο κλειδί το κλειδί κάποιου άλλου (κφμα απάτθσ) και ζτςι να τον εξαπατιςει και να 

πραγματοποιεί ςυναλλαγζσ με τρίτουσ, εξαπατϊντασ κι εκείνουσ ςυγχρόνωσ. Ρροφανϊσ, το 

ςενάριο αυτό προχποκζτει τθν εμπιςτοςφνθ των τρίτων ςτθ διλωςθ του πρϊτου. 

Εντοφτοισ, θ εμπιςτοςφνθ ςτον τρόπο με τον οποίο γίνεται θ αντιςτοίχθςθ κλειδιοφ-

ταυτότθτασ είναι απολφτωσ ςθμαντικι για τθν επιτυχι και αςφαλι εφαρμογι των 

ψθφιακϊν υπογραφϊν. Θ κρυπτογραφία δθμόςιου κλειδιοφ λφνει το ζνα μζροσ του 

προβλιματοσ, εκείνο τθσ διανομισ κλειδιϊν αλλά όχι και το πρόβλθμα τθσ αντιςτοίχθςθσ 

των κλειδιϊν. Θ μόνθ πικανι λφςθ που διαφαίνεται ωσ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ είναι θ 

φπαρξθ μιασ Ζμπιςτθσ τρίτθσ οντότθτασ. 

 

5.3.3. Χηφιακϊ Πιςτοποιητικϊ 

Τα ψθφιακά πιςτοποιθτικά(digital certificates) κα λζγαμε ότι είναι ζνασ τρόποσ διανομισ 

και αντιςτοίχθςθσ των δθμόςιων κλειδιϊν, κακϊσ είναι θλεκτρονικά ζγγραφα, με  

ςυγκεκριμζνθ μορφι που ςχετίηουν μια οντότθτα με ζνα δθμόςιο κλειδί. Θ πιο 

διαδεδομζνθ δομι τουσ είναι θ Χ.509 v3 που αποτελεί τθν πιο πρόςφατθ ζκδοςθ του 

πρότυπου Χ.509. Με μια άλλθ απόπειρα οριςμοφ των ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν κα 

μποροφςαμε να ποφμε ότι αποτελοφν μια ψθφιακά υπογεγραμμζνθ δομι δεδομζνων, θ 

οποία αντιςτοιχίηει μία ι περιςςότερεσ ιδιότθτεσ μιασ φυςικισ οντότθτασ ςτο δθμόςιο 

κλειδί που τθσ ανικει [101].  

Τα ψθφιακά πιςτοποιθτικά ζρχονται να δϊςουν απάντθςθ ςτα προβλιματα διανομισ των 

κλειδιϊν και τθσ αντιςτοίχθςισ τουσ με οντότθτεσ. 

Ζνα ψθφιακό πιςτοποιθτικό περιλαμβάνει πλθροφορία για τα ακόλουκα πεδία δεδομζνων: 

1. Αναγνωριςτικά πιςτοποιθτικοφ: Τφποσ - Ρρότυπο, Ζκδοςθ, Μοναδικόσ Σειριακόσ 

αρικμόσ(serial number), Αλγόρικμοσ υπογραφισ 

2. Ρερίοδοσ Λςχφοσ: Από – Ζωσ 

3. Ρλθροφορίεσ Εκδότθ(Αρχι Ζκδοςθσ Ριςτοποιθτικϊν -Certification Authority): 

Διακριτικό όνομα, Σθμείο πρόςβαςθσ, Αναγνωριςτικό κλειδιοφ  

4. Υποκείμενο: Ρλιρεσ Διακριτικό Πνομα του κατόχου του πιςτοποιθτικοφ 

5. Δθμόςιο κλειδί που αντιςτοιχεί ςτο υποκείμενο 

6. Επεκτάςεισ: Επιτρεπόμενεσ χριςεισ, Σθμείο διανομισ πλθροφοριϊν κατάςταςθσ, 

άλλα εξειδικευμζνα ανά εφαρμογι πεδία 

7. Κρίςιμεσ επεκτάςεισ:  Ππωσ οι προθγοφμενεσ, αλλά χαρακτθριςμζνεσ ωσ 

απαράβατεσ. 

8. Υπογραφι Εκδότθ ςε όλθ τθ δομι (Αρχι Ριςτοποίθςθσ - Authority) 

9. Σφνοψθ πιςτοποιθτικοφ ωσ κλειδί αναφοράσ 
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Το πιςτοποιθτικό είναι υπογεγραμμζνο από μία αναγνωριςμζνθ ζμπιςτθ τρίτθ οντότθτα 

που δρα ωσ Ράροχοσ Υπθρεςιϊν Ριςτοποίθςθσ – ΡΥΡ (Trusted Third Party –TTP & 

Certification Services Provider – CSP).  Θ Ζμπιςτθσ Τρίτθσ Οντότθτασ, ο ΡΥΡ είναι ίςωσ και θ 

ςθμαντικότερθ «προςφορά» των πιςτοποιθτικϊν αυτϊν ςτθν εγκακίδρυςθ ςχζςεων 

εμπιςτοςφνθσ ςτθν πραγματοποίθςθ ψθφιακϊν ςυναλλαγϊν. Ενϊ, θ Αρχι Ζκδοςθσ 

Ριςτοποιθτικϊν (Certification Authority) είναι θ αρχι που χρθςιμοποιείται για τθν ζκδοςθ 

ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν και τθν ψθφιακι τουσ υπογραφι, προκειμζνου να διαςφαλίςει 

τθν αυκεντικότθτα του πιςτοποιθτικοφ. Επιπλζον, ιδιαίτερθ αξία ζχει το γεγονόσ ότι 

υπακοφουν ςε ιεραρχικό ςχιμα και ότι περιζχουν ςτοιχεία, θ εγκυρότθτα των οποίων 

επιβεβαιϊνεται από τρίτο εγγυθτι, για χριςθ ςε διάφορεσ εφαρμογζσ (αυκεντικοποίθςθ 

και ζλεγχοσ πρόςβαςθσ). Τζλοσ, τα ψθφιακά πιςτοποιθτικά δεν προχποκζτουν ςυναλλαγζσ 

πραγματικοφ χρόνου και μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε δεφτερο χρόνο. 

Ζνα ψθφιακό πιςτοποιθτικό χρθςιμοποιείται για να διαςφαλίςει με τεχνικά και νομικά 

μζςα ότι ζνα δθμόςιο κλειδί ανικει ςε μία και μόνο μία οντότθτα, θ οποία αποτελεί τον 

νόμιμο κάτοχο του αντίςτοιχου ιδιωτικοφ κλειδιοφ, μζςω τθσ Ζμπιςτθσ Τρίτθσ Οντότθτασ 

(Trusted Third Party). Με τον τρόπο αυτό ςθμαίνει ότι βεβαιϊνεται ταυτόχρονα και θ 

ακεραιότθτα του δθμόςιου κλειδιοφ.  

Ζτςι, μζςω των αναγνωριςμζνων πιςτοποιθτικϊν (Qualified Certificates – QC) είναι εφικτόσ 

ο μονοςιμαντοσ προςδιοριςμόσ ταυτότθτασ του Ραρόχου και του Υποκειμζνου, ο 

προςδιοριςμόσ τθσ προςδοκϊμενθσ χριςθσ, των δεδομζνων που μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν  για τθν επαλικευςθ τθσ υπογραφισ (Signature Verification Data) που 

αντιςτοιχεί ςτο υποκείμενο και των δεδομζνων που προςδιορίηουν το ίδιο το 

πιςτοποιθτικό, όπωσ θ περίοδοσ ιςχφοσ, ο κωδικόσ αναγνϊριςθσ του πιςτοποιθτικοφ. 

Επιπλζον, περιλαμβάνονται πικανοί περιοριςμοί ςτθ χριςθ και οι ευκφνεσ του Ραρόχου, θ 

ψθφιακι υπογραφι του και πικανζσ επεκτάςεισ του, κατά περίπτωςθ εφαρμογισ.  

Ο τρόποσ χριςθσ και ανταλλαγισ των ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν και θ ιεραρχία 

πιςτοποίθςθσ ορίηεται με ακρίβεια ςτο πρότυπο X.509. H διαχείριςι τουσ γίνεται μζςω των 

εξυπθρετθτϊν πιςτοποιθτικϊν (Certificate Servers), που ςυνικωσ ενεργοφν και ωσ πάροχοι 

υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, παίηοντασ το ρόλο τθσ Αρχισ Ριςτοποίθςθσ. 

Κατθγορίεσ Ψθφιακϊν Ριςτοποιθτικϊν 

1. Ρροςωπικό πιςτοποιθτικό ι Ριςτοποιθτικό Ταυτότθτασ (Personal or Identity 

certificate): Το υποκείμενο είναι φυςικό πρόςωπο. 

2. Ριςτοποιθτικό Συςκευισ ι Εξυπθρζτθ (Server or Device certificate): Για παράδειγμα 

δρομολογθτζσ ι web server. 

3. Ριςτοποιθτικό όλου (Role-based certificate): Το υποκείμενο δεν είναι φυςικό 

πρόςωπο και ο κάτοχοσ του ιδιωτικοφ κλειδιοφ μπορεί να αλλάηει. 

4. Ριςτοποιθτικό Οργανιςμοφ (Organisational certificate): Για παράδειγμα το 

Microsoft Corp για τθν υπογραφι λογιςμικοφ. 

5. Ριςτοποιθτικό Λδιοτιτων (Attribute certificate): Αποδίδει ρόλουσ και δικαιϊματα ςε 

μια φυςικι οντότθτα, χωρίσ κλειδί. 
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6. Ομαδικό Ριςτοποιθτικό (Group certificate): Ταυτοποιεί μία ομάδα και επιβεβαιϊνει 

τθ ςυμμετοχι οντοτιτων ςε αυτι. 

7. Ριςτοποιθτικό Αντιπροςϊπου ι Ρροςωρινό (Proxy certificate): Ραράγεται από το 

ίδιο το υποκείμενο με μικρι διάρκεια ιςχφοσ (π.χ. μθχανιςμοί single-sign-on) 

 

 

 

Εικόνα 29-Ιεραρχία Ψθφιακών Πιςτοποιθτικών 

 

Τα ψθφιακά πιςτοποιθτικά υπακοφουν ςε ιεραρχικό ςχιμα, όπωσ φαίνεται παραπάνω. 

Στθν κορυφι τθσ ιεραρχίασ βρίςκεται θ ιηικι Αρχι Ριςτοποίθςθσ, τα πιςτοποιθτικά τα 

οποία εκδίδει είναι επίςθσ ςτθν κορυφι τθσ εμπιςτοςφνθσ. Θ ίδια κατζχει αυτο- 

υπογραφόμενο πιςτοποιθτικό. Στο επόμενο ιεραρχικά επίπεδο από τθ ιηικι Αρχι 

Ριςτοποίθςθσ, βρίςκονται οι επιμζρουσ ενδιάμεςεσ Αρχζσ Ριςτοποίθςθσ. Οι ενδιάμεςεσ ΑΡ 

εκδίδουν πιςτοποιθτικά τα οποία χρθςιμοποιοφνται για να πιςτοποιιςουν τθν ακεραιότθτα 

ςτισ ςυναλλαγζσ που ςυμμετζχουν. Είναι ςαφζσ ότι εφόςον χρθςιμοποιϊ τθν ΑΡ για τθν 

ζκδοςθ ενόσ πιςτοποιθτικοφ που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για ςυναλλαγζσ με τρίτουσ και 

τθν εμπιςτεφομαι για τθν πιςτοποίθςθ τθσ ςυναλλαγισ μου, τθν εμπιςτεφομαι παράλλθλα, 

για τα πιςτοποιθτικά που εκδίδει ςε τρίτουσ και άρα για τθν πιςτοποίθςθ τθσ ςυναλλαγισ 

με τρίτο. Το ίδιο ςυμβαίνει για τισ ΑΡ που βρίςκονται ιεραρχικά ςτο ίδιο επίπεδο. Ζτςι, ςτο 

επόμενο επίπεδο βρίςκεται το κάκε πιςτοποιθτικό που εκδίδεται προσ χριςθ για 

ςυναλλαγζσ με τρίτα μζρθ από τισ ενδιάμεςεσ ΑΡ και ςτο τελευταίο επίπεδο, το προςωπικό 

πιςτοποιθτικό του χριςτθ, το οποίο ουςιαςτικά αποτελεί το ιδιωτικό του κλειδί, και το 

οποίο αφενόσ «κλθρονομεί» τθ ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ και αφετζρου είναι ιςοδφναμο με τα 

ιδιωτικά κλειδιά που προκφπτουν με αντίςτοιχθ διαδικαςία. 

Οι κυριότεροι τφποι ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν καταγράφονται ακολοφκωσ: 

ιηικι ΑΡ

ΑΡ1

Ριςτοποιθτικό 
1.1

Λδιωτικό 
κλειδί 

Χριςτθ1

Ριςτοποιθτικό 
1.2

ΑΡ2

Ριςτοποιθτικό 
2.1

Ριςτοποιθτικό 
2.2
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 Client SSL Certificates: Για τθν αναγνϊριςθ των χρθςτϊν ςε εξυπθρετθτζσ μζςω SSL 

(client authentication) 

 Server SSL Certificates: Για τθν αναγνϊριςθ των εξυπθρετθτϊν μζςω SSL (server 

authentication) 

 S/MIME Certificates: Για κρυπτογράφθςθ και υπογραφι του θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου 

 Object-signing Certificates: Για τθν αναγνϊριςθ υπογεγραμμζνου κϊδικα Java, 

Javascript κ.α. 

 CA Certificates: Για τθν αναγνϊριςθ των CAs 

 Root: το υποκείμενο του πιςτοποιθτικοφ, υπογράφει ψθφιακά το 

πιςτοποιθτικό. Εκδίδει Intermediate πιςτοποιθτικά. 

 Intermediate: μπορεί να εκδϊςει κάκε τφπο πιςτοποιθτικοφ όπωσ και 

Intermediate πιςτοποιθτικά. 

Για τθ δθμιουργία και χριςθ ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν ακολουκείται μια ςειρά από 

πρότυπα, τα οποία καλοφνται να προςδϊςουν επιπλζον χαρακτθριςτικά αςφάλειασ και 

διαλειτουργικότθτασ, τόςο κατά τθ δθμιουργία και υλοποίθςθ των πιςτοποιθτικϊν, όςο και 

για τθ χριςθ τουσ και τισ λειτουργίεσ που επιτελοφν. Ζτςι, τα ςθμαντικότερα πρότυπα, 

ςφμφωνα με τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ, είναι τα εξισ: 

 Μορφοποίθςθ 

 X.509 (ITU) 

 SPKI – SDSI - PKIX (IETF) 

 PGP 

 PKCS#6 (RSA) 

 Αίτθςθ 

 PKCS#10 (RSA) 

 RFC-2511 (IETF) 

 Διανομι 

 PKCS#7 & PKCS#12 (RSA) 

 Ρλθροφορίεσ κατάςταςθσ 

 RFC-2560: OCSP (IETF) 

 TR 102-030 (ETSI) 

Θ ζκδοςθ αναγνωριςμζνων πιςτοποιθτικϊν γίνεται ςυνικωσ από τισ αρχζσ πιςτοποίθςθσ. 

Ζτςι, ζνασ πάροχοσ υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ αποτελεί ζναν πολφ ςθμαντικό κρίκο ςτθν 

αλυςίδα τθσ αςφάλειασ των ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν και για το λόγο αυτό πρζπει να 

πλθροί ζνα ςφνολο από ιδιαίτερα αυςτθρζσ προχποκζςεισ και απαιτιςεισ αςφαλείασ. Το 

ςθμαντικό ςτοιχείο που εξαςφαλίηεται μζςω των ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν είναι θ 

εμπιςτοςφνθ, κατά ςυνζπεια, θ εμπιςτοςφνθ ςτον ΡΥΡ είναι τόςο επιτακτικι, όςο και 

αυτονόθτθ για τθν επιτυχία τθσ λφςθσ. Ο πάροχοσ, ςυνεπϊσ, πρζπει να επιδεικνφει τθν 

απαιτοφμενθ αξιοπιςτία και να εξαςφαλίηει αςφαλισ μθχανιςμοφσ για τθν ζκδοςθ, 

δθμοςίευςθ και ανάκλθςθ πιςτοποιθτικϊν. Ο πάροχοσ πρζπει να ακολουκεί διαδικαςία 

που διαςφαλίηει τθν αδιαμφιςβιτθτθ επαλικευςθ τθσ ταυτότθτασ τθσ πιςτοποιοφμενθσ 

οντότθτασ. Ρροκειμζνου, να διατθριςει τθν αξιοπιςτία του, οφείλει να χρθςιμοποιεί 
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αξιόπιςτα Ρλθροφοριακά Συςτιματα και να απαςχολεί κατάλλθλα εκπαιδευμζνο 

επιςτθμονικό προςωπικοφ και να διαςφαλίηει τθν οικονομικι του ικανότθτα του 

(εξαςφάλιςθ απαραίτθτων οικονομικϊν, υλικϊν και ανκρϊπινων πόρων για τθν ομαλι 

λειτουργία του) και να πλθροί τισ απαιτιςεισ για φυςικι αςφάλεια. Επιπλζον, υποχρεοφται 

να ακολουκεί πρακτικζσ όπωσ θ τιρθςθ θμερολογίου πράξεων (audit log), θ δθμοςίευςθ 

πολιτικϊν, πρακτικϊν και ςυνκθκϊν με τισ οποίεσ ςυμμορφϊνεται και να ςζβεται τουσ 

κανόνεσ που αφοροφν ςτθν προςταςία των δεδομζνων δθμιουργίασ υπογραφισ του ΡΥΡ 

(signature creation data). Λδανικά, ο πάροχοσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να πραγματοποιεί 

και να διενεργεί αςφαλι εκτίμθςθ κινδφνων (Risk Analysis). Τζλοσ, ο ΡΥΡ μπορεί να είναι 

πιςτοποιθμζνοσ κατά ISO 9000, ISO 9001. Το πιο ςθμαντικό ηιτθμα που προκφπτει από τθ 

λειτουργία του παρόχου αφορά ςτθ διαχείριςθ ενόσ μεγάλου όγκου διαςυνδεόμενων 

προςωπικϊν δεδομζνων. Αυτό εγείρει ςθμαντικζσ ανθςυχίεσ ςχετικά με τθν αςφάλεια των 

προςωπικϊν δεδομζνων και ςε αυτόν τον προβλθματιςμό δρα ενιςχυτικά και θ πικανά 

μακροχρόνια αποκικευςθ δεδομζνων για τθν επαλικευςθ υπογραφϊν. 

Ο κφκλοσ ηωισ των κλειδιϊν είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ για λόγουσ αςφάλειάσ τουσ. Ο 

κφκλοσ ηωισ ενόσ κλειδιοφ είναι ανάλογοσ με το μικοσ του κλειδιοφ, επομζνωσ χρειάηεται 

ζνα αρκοφντοσ μεγάλο κλειδί για ζνα ςχετικά μεγάλο κφκλο ηωισ. Ωςτόςο, όςο 

μεγαλφτεροσ είναι ο χρόνοσ ηωισ ενόσ κλειδιοφ, τόςο αυξάνονται οι πικανότθτεσ κακοφ 

χειριςμοφ του. Για τθν ακρίβεια, όςο περιςςότερο εκτίκεται ζνα κλειδί, τόςο αυξάνουν οι 

πικανότθτεσ εφαρμογισ μεκόδων κρυπτανάλυςθσ ςε αυτό. Κατ’ αντίςτοιχα, όςο 

περιςςότερθ πλθροφορία κρυπτογραφείται με ζνα κλειδί τόςο αυξάνονται οι πικανότθτεσ 

κρυπτανάλυςισ του. Για τουσ παραπάνω λόγουσ, είναι απαραίτθτο να υπάρχει ζνασ 

μθχανιςμόσ ανανζωςθσ κλειδιϊν και κατά ςυνζπεια και των ςχετικϊν πιςτοποιθτικϊν. 

Θ ανάκλθςθ των πιςτοποιθτικϊν μπορεί να γίνει για λόγουσ απϊλειασ , κλοπισ, ι διαρροισ 

του ιδιωτικοφ κλειδιοφ του χριςτθ, αλλαγισ ςτοιχείων ι ρόλου του κατόχου του 

πιςτοποιθτικοφ και ςε περιπτϊςεισ αλλαγισ ι παφςθσ λειτουργίασ ενόσ ΡΥΡ. Για λόγουσ 

ςυνζχειασ και ςυνζπειασ απαιτείται θ δθμοςίευςθ των πλθροφοριϊν κατάςταςθσ των 

πιςτοποιθτικϊν (Certificate Status Information – CSI), θ οποία πραγματοποιείται μζςω τθσ 

κατάρτιςθσ τθσ Λίςτασ Ανάκλθςθσ Ριςτοποιθτικϊν (CLS), του πρωτοκόλλου OCSP (Online 

Certification Status Protocol , RFC-2560), του μθχανιςμοφ delta-CRL: περιοδικι καταχϊρθςθ 

ανακλθκζντων πιςτοποιθτικϊν και τθσ πρόςβαςθσ ςε online βάςεισ δεδομζνων με http, ftp 

ι ldap URLs. 

 

5.3.4. υςτόματα Δημόςιου Κλειδιού (PKI) 

Στο επίκεντρο των τεχνολογιϊν που υποςτθρίηουν τα ςυςτιματα διαχείριςθσ ταυτότθτασ 

βρίςκονται οι ψθφιακζσ υπογραφζσ που υποςτθρίηονται από τθν υποδομι δθμοςίου 

κλειδιοφ. Θ υποδομι δθμοςίου κλειδιοφ αποτελεί διεκνϊσ τθ βαςικι τεχνολογικι λφςθ.  

Τα ηθτιματα που προκφπτουν από τθ χριςθ ςυςτθμάτων PKI ςτισ υποδομζσ διαχείριςθσ 

θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ αντιμετωπίηονται από δφο πλευρζσ. 
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 Τεχνολογικι ςκοπιά: Βαςικό ηθτοφμενο αποτελεί θ αποτελεςματικι και ζγκυρθ 

διαχείριςθ των πλθροφοριϊν που αποτελοφν τθν πλθροφοριακι ταυτότθτα του 

ατόμου.  

 Κοινωνικι ςκοπιά: Ανθςυχία εξαιτίασ των μοναδικϊν φορζων ταυτοποίθςθσ που 

χρθςιμοποιοφνται προκειμζνου να ταυτοποιθκοφν ζγκυρα οι χριςτεσ.  

Θ Υποδομι Δθμόςιου Κλειδιοφ (Public Key Infrastructure - PKI) ενςωματϊνει ψθφιακά 

πιςτοποιθτικά, κρυπτογραφία δθμόςιου κλειδιοφ και αρχζσ πιςτοποίθςθσ ςε ζνα αςφαλζσ 

αρχιτεκτονικό ςχιμα, που επιτρζπει τθν πιςτοποίθςθ τθσ ταυτότθτασ και τθν ορκι 

απόδοςθ και διαχείριςθ πιςτοποιθτικϊν κάκε φυςικοφ προςϊπου που εμπλζκεται ςε μια 

θλεκτρονικι ςυναλλαγι, προςτατεφοντασ ςυγχρόνωσ τθν αςφάλεια τθσ ςυναλλαγισ. Μια 

τυπικι υλοποίθςθ PKI περιλαμβάνει τθν παροχι ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν ςε χριςτεσ, 

εξυπθρετθτζσ (servers) και λογιςμικό χρθςτϊν. Ραράλλθλα, προςφζρει ςειρά εργαλείων για 

τθ διαχείριςθ, ανανζωςθ και ανάκλθςθ των πιςτοποιθτικϊν.[13] 

Τα PKIs ςυςτιματα μποροφν να διαςφαλίςουν και τα τζςςερα χαρακτθριςτικά τθσ ζννοιασ 

τθσ αςφάλειασ, τθν ακεραιότθτα, τθν εμπιςτευτικότθτα, τθν αυκεντικοποίθςθ και τθ μθ 

αποποίθςθ. 

Θ διάδοςθ τθσ υποδομισ δθμοςίου κλειδιοφ ςτο θλεκτρονικό εμπόριο ζχει οδθγιςει ςτθν 

δθμιουργία προϊόντων από πολλζσ εταιρίεσ (RSA, Verisign, GTE CyberTrust, Xcert, 

Netscape). Το ενδιαφζρον αυτό δθμιουργεί παράλλθλα, ζνα πρόςφορα ζδαφοσ για τθν 

υιοκζτθςθ ανάλογων τεχνολογιϊν και από τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ςε κζματα θλεκτρονικισ 

διακυβζρνθςθσ. 

Τα PKIs αντιμετωπίηονται ωσ υποςτθρικτικζσ μζκοδοι για τθ διαχείριςθ ταυτοτιτων και τα 

ταξιδιωτικά ζγγραφα, ςφμφωνα με τον ICAO [65]. Το ηιτθμα που, ωςτόςο, δεν φαίνεται να 

επιλφεται, μζςω των PKI υποδομϊν, είναι εκείνο τθσ διαλειτουργικότθτασ, παρά το γεγονόσ 

ότι προβλζπονται ςχετικζσ διαδικαςίεσ όπωσ θ  αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ και 

διαπιςτοποίθςθσ (cross-certification) για τα διεκνϊσ «μετακινοφμενα» πιςτοποιθτικά. Αυτό 

πικανότατα οφείλεται ςτθν απουςία μιασ κεντρικισ ευρωπαϊκι Αρχισ Ριςτοποίθςθσ (Root-

CA). Δεδομζνου, ότι το ηιτθμα τθσ διαλειτουργικότθτασ είναι πολφ ςθμαντικό για τθν 

περαιτζρω ανάπτυξθ και χριςθ τθσ ευρωπαϊκισ ΚΡ, πολλά ζργα τρζχουν ιδθ προσ αυτι τθν 

κατεφκυνςθ. 

  

5.3.4.1. Αρχιτεκτονική PKI 

Θ βαςικι αρχιτεκτονικι για χριςθ κρυπτογραφίασ δθμοςίου κλειδιοφ είναι θ υποδομι 

δθμοςίου κλειδιοφ (PKI-Public Key Infrastructure ) που βαςίηεται ςε ηεφγθ κλειδιϊν και 

ψθφιακά πιςτοποιθτικά.  Στθν κρυπτογραφία δθμοςίου κλειδιοφ, τόςο το δθμόςιο όςο και 

το ιδιωτικό κλειδί δθμιουργοφνται ταυτόχρονα, από τθν Αρχι Ριςτοποίθςθσ, με τθν χριςθ 

του ίδιου αλγόρικμου. Το ιδιωτικό κλειδί δίνεται μόνο ςτον αιτοφντα ενϊ το δθμόςιο κλειδί 

είναι διακζςιμο (ωσ τμιμα του ψθφιακοφ πιςτοποιθτικοφ) ς’ ζνα κατάλογο ςτον οποίο 

ζχουν πρόςβαςθ όλοι οι δικαιοφχοι. Αντίκετα, το ιδιωτικό κλειδί δεν κοινοποιείται ποτζ 

οφτε αποςτζλλεται μζςω διαδικτφου.  
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Τα PKIs διαχειρίηονται δθμόςια κλειδιά πιςτοποιθτικϊν και διαςφαλίηουν τθν αςφάλεια 

των πλθροφοριϊν παρζχοντασ ζναν τρόπο οργάνωςθσ τθσ φυςικισ υποδομισ, των 

εφαρμογϊν, τθσ διαχείριςθσ και των διαδικαςιϊν που υποςτθρίηουν.  Οι χριςτεσ, ωςτόςο, 

δεν χρειάηεται να καταλαβαίνουν τον τρόπο που γίνεται θ διαχείριςθ των κλειδιϊν και των 

πιςτοποιθτικϊν προκειμζνου να χρθςιμοποιιςουν τισ υπθρεςίεσ του PKI, ςφμφωνα με τθν 

αρχι τθσ διαφάνειασ (transparency). Θ υποδομι αυτι αποτελεί ςυνικθ επιλογι για 

πλθκϊρα λογιςμικοφ και εφαρμογϊν που βαςίηουν τθ λειτουργία τουσ ςε κάποιο είδοσ PKI. 

Ειδικότερα, δε ςτθν περίπτωςθ τθσ θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ και των ζξυπνων καρτϊν 

αποτελοφν τθν πλζον ενδεδειγμζνθ πρακτικι.   

Θ πιο ςθμαντικι ζννοια που ειςάγεται με τθν υποδομι δθμόςιου κλειδιοφ είναι θ ζννοια 

τθσ τρίτθσ οντότθτασ. Οι υπθρεςίεσ Ζμπιςτθσ οντότθτασ ςε PKI ςυςτιματα 

χρθςιμοποιοφνται για τθν αποκικευςθ κλειδιοφ, τθ χρονολόγθςθ, τθν αρχειοκζτθςθ 

εγγράφων και ωσ ενδιάμεςθ οντότθτα, ενϊ οι υπθρεςίεσ επίλυςθσ διαφορϊν προςδίδουν 

ακόμθ περιςςότερθ εμπιςτοςφνθ. 

 

5.3.4.2. Οντότητεσ και λειτουργίεσ PKI 

Οι βαςικζσ οντότθτεσ που αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ ςτα ςυςτιματα PKI (ςφμφωνα με το 

PKIX Working Group τθσ IETF [84]) είναι : 

 Αρχι Ριςτοποίθςθσ (Certification Authority), θ οποία εκδίδει και πιςτοποιεί 

ψθφιακά πιςτοποιθτικά. Τα ψθφιακά πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από τθν αρχι 

περιλαμβάνουν το δθμόςιο κλειδί ι πλθροφορίεσ για το δθμόςιο κλειδί. 

 Αρχι Εγγραφισ (Registration Authority), θ οποία χρθςιμεφει για τθν επιβεβαίωςθ 

τθσ αρχισ ζκδοςθσ πιςτοποιθτικϊν προτοφ εκδοκεί ζνα ψθφιακό πιςτοποιθτικό. 

 Σφςτθμα διαχείριςθσ πιςτοποιθτικϊν που περιλαμβάνει τθν αποκικθ 

πιςτοποιθτικϊν και λιςτϊν ανάκλθςθσ πιςτοποιθτικϊν (Repository/Certificate 

Revocation Lists) και υπθρεςίεσ καταλόγου (directory services) όπου διατθροφνται 

τα πιςτοποιθτικά (μαηί με τα δθμόςια κλειδιά) 

 Ρελάτεσ (Clients) 

 

Στθν παρακάτω εικόνα μποροφμε να δοφμε και τθν αλλθλεπίδραςθ των οντοτιτων μεταξφ 

τουσ.  
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Εικόνα 30- Αλλθλεπίδραςθ οντοτιτων 

 

Στο ςθμείο αυτό όμωσ γίνεται και μια προςπάκεια περιγραφισ όλων των ςυςτατικϊν 

μερϊν που παίηουν ρόλο  ςτισ διαδικαςίεσ των PKI.  

Αρχι Πιςτοποίθςθσ (Certification Authority): Χρθςιμοποιείται για τθ διαχείριςθ ψθφιακϊν 

πιςτοποιθτικϊν. Μια αρχι πιςτοποίθςθσ αποτελείται από πρόςωπα, διαδικαςίεσ και 

εργαλεία που ςυνδζουν χριςτεσ με δθμόςια κλειδιά, για τθ δθμιουργία ψθφιακϊν 

πιςτοποιθτικϊν. Θ Αρχι αποτελεί εκείνον τον φορζα που προςδίδει εμπιςτοςφνθ ςτα PKI 

ςυςτιματα. Συνεπϊσ, όταν οι χριςτεσ εμπιςτεφονται μια αρχι πιςτοποίθςθσ  

εμπιςτεφονται, παράλλθλα, και τα πιςτοποιθτικά που εκείνθ εκδίδει και διαχειρίηεται 

(Third Party Trust). Θ ακεραιότθτα ενόσ πιςτοποιθτικοφ μπορεί να κακοριςτεί από τθν 

επιβεβαίωςθ τθσ υπογραφισ τθσ αρχισ πιςτοποίθςθσ  και επομζνωσ δεν απαιτοφνται 

επιπρόςκετοι μθχανιςμοί αςφάλειασ. Το γεγονόσ αυτό ςθμαίνει ότι μποροφν να 

διανζμονται δθμόςια (μζςα από ςυςτιματα καταλόγου που επιτρζπουν τθν πρόςβαςθ ςε 

όλουσ) 

Αρχι Καταχώρθςθσ (Registration Authority): Θ αρχι αυτι πιςτοποίει τθν ταυτότθτα όςων 

ηθτοφν πιςτοποιθτικό. Αποτελεί τθ διεπαφι μεταξφ του χριςτθ και τθσ αρχισ 

πιςτοποίθςθσ. Θ ποιότθτα τθσ διαδικαςίασ ταυτοποίθςθσ κακορίηει και το επίπεδο 

εμπιςτοςφνθσ του παρεχόμενου πιςτοποιθτικοφ. 

Πολιτικι αςφάλειασ (Security Policy): Ρεριλαμβάνει οδθγίεσ για τθ διαχείριςθ των 

κλειδιϊν και των ςθμαντικϊν πλθροφοριϊν.  

Αρχζσ Αςφάλειασ Πλθροφοριών (Certificate Practice Statement ): Ρεριλαμβάνει όλεσ τισ 

λειτουργικζσ διαδικαςίεσ προκειμζνου να εφαρμοςτεί θ αςφάλεια τθσ λειτουργίασ των  



Μελζτθ Αςφαλοφσ Εφαρμογισ τθσ Κάρτασ Ρολίτθ ςτθν Ελλάδα 

 

 

 
132 

 

αρχϊν πιςτοποίθςθσ ςτθν πράξθ (δθλαδι, δθμιουργία και ανάκλθςθ πιςτοποιθτικϊν και 

δθμιουργία, κατοχφρωςθ, επιβεβαίωςθ, αποκικευςθ και διανομι των κλειδιϊν). 

φςτθμα διανομισ πιςτοποιθτικών (Directory Services):  Χρθςιμοποιείται για τθν 

αποκικευςθ πιςτοποιθτικϊν που εκδίδει θ αρχι πιςτοποίθςθσ. Οι υποδομζσ δθμόςιου 

κλειδιοφ αποκθκεφουν τα πιςτοποιθτικά που εκδίδουν ςε αποκικεσ πιςτοποιθτικϊν 

(certificate repositories), ϊςτε να μποροφν να ανακτοφνται από τισ εφαρμογζσ των 

χρθςτϊν. Θ πιο ςυχνά χρθςιμοποιοφμενθ τεχνολογία για τθν αποκικευςθ πιςτοποιθτικϊν 

είναι τα ςυςτιματα καταλόγου (Directory Systems) που είναι ςυμβατά με το πρωτόκολλο 

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), κακϊσ είναι κατανεμθμζνα, μποροφν να 

υποςτθρίξουν μεγάλο αρικμό εγγραφϊν και να ανταποκρικοφν αποτελεςματικά ςε 

ερωτιματα αναηιτθςθσ πιςτοποιθτικϊν. 

Οι υποδομζσ δθμόςιου κλειδιοφ αποτελοφνται δθλαδι από : 

 Ριςτοποιθτικά (Certificates) 

 Υποκείμενα ι Εγγραφόμενουσ (Subjects or Subscribers) 

 Βαςιηόμενεσ οντότθτεσ (Relying Parties - RP) 

 Δθλϊςεισ Ρρακτικϊν Ριςτοποίθςθσ (Certification Practice Statements - CPS) 

 Ρολιτικζσ Ριςτοποιθτικϊν (Certificate Policies - CP) 

 Αποκθκευτικοφσ μθχανιςμοφσ και Υπθρεςίεσ Καταλόγου (Repositories & 

Directories) 

 Μθχανιςμοφσ Διαλειτουργικότθτασ (Interoperability mechanisms ) 

 Δεδομζνα Δθμιουργίασ Υπογραφισ (Signature-creation data) 

 Συςκευζσ Δθμιουργίασ Υπογραφισ (Signature-creation device) 

 Δεδομζνα Επαλικευςθσ Υπογραφισ (Signature-verification data) 

 

5.3.4.3. Διαδικαςίεσ PKI 

Οι βαςικζσ λειτουργίεσ ενόσ ςυςτιματοσ PKI είναι θ ζκδοςθ νζου πιςτοποιθτικοφ για ζνα 

δθμόςιο κλειδί (καταγραφι δθμοςίου κλειδιοφ - Key Registration), θ ακφρωςθ ενόσ 

εκδοκζντοσ πιςτοποιθτικοφ(Certificate Revocation), θ απόκτθςθ δθμοςίου κλειδιοφ τθσ 

άλλθσ οντότθτασ, είτε αυτι είναι χριςτθσ, είτε υπθρεςία (Key Selection) και θ εκτίμθςθ 

εμπιςτοςφνθσ (Trust Evaluation) με βάςθ τθν οποία αποφαςίηεται αν ζνα πιςτοποιθτικό 

είναι ζγκυρο και ςε ποιεσ υπθρεςίεσ επιτρζπει πρόςβαςθ. 

Στο πλαίςιο αυτό, οι κφριεσ υπθρεςίεσ που παρζχονται μζςα από τζτοιεσ υποδομζσ 

περιγράφονται ακολοφκωσ: 

1. Δθμιουργία κλειδιοφ (Generation): Αφορά ςτθ δθμιουργία ενόσ ηεφγουσ 

ιδιωτικοφ/δθμόςιου κλειδιοφ. 

2. Καταχϊρθςθ κλειδιοφ (Registration): Είναι θ κατοχφρωςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ του 

κλειδιοφ και τθσ οντότθτασ ςτθν οποία αντιςτοιχεί (ψθφιακό πιςτοποιθτικό). 

3. Διανομι κλειδιοφ (Distribution) ςτον  χριςτθ. 

4. Επιβεβαίωςθ τθσ εγκυρότθτασ του κλειδιοφ (Verification). 
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5. Ανάκλθςθ κλειδιοφ (Revocation), όταν ζνα κλειδί δεν είναι ζγκυρο ι ζχει κλαπεί. 

Ζνα PKI πρζπει να παρζχει ζνα ςφςτθμα ανάκλθςθσ των πιςτοποιθτικϊν, ϊςτε να 

μποροφν οι εφαρμογζσ να ελζγχουν τθν κατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν κάκε φορά 

πριν να τα χρθςιμοποιιςουν. Θ αρχι πιςτοποίθςθσ οφείλει να δθμοςιεφει τισ 

πλθροφορίεσ για τθν κατάςταςθ κάκε πιςτοποιθτικοφ του ςυςτιματοσ ςε τακτά 

χρονικά διαςτιματα και θ πράξθ τθσ ανάκλθςθσ αποκθκεφεται ςτισ αντίςτοιχεσ 

λίςτεσ ανάκλθςθσ (Certificate Revocation Lists) για λόγουσ ςυνζπειασ και αςφάλειασ 

και δθμοςιεφεται μζςω του ςυςτιματοσ καταλόγου. Για τισ λίςτεσ ανάκλθςθσ 

πρζπει να ιςχφει α) να είναι ανά πάςα ςτιγμι επικαιροποιθμζνεσ, αυκεντικζσ, 

ακζραιεσ και διακζςιμεσ, β) να παρζχουν τθ δυνατότθτα πολλαπλϊν 

προςπελάςεων ςε εγγραφζσ που βρίςκονται ςε διαφορετικζσ βάςεισ δεδομζνων. 

6. Επαναφορά κλειδιοφ (Recovery): Δθμιουργοφνται μζςω τθσ επαναφοράσ 

αντίγραφα κλειδιϊν ςε περιπτϊςεισ απϊλειασ ι αδυναμίασ χριςθσ τουσ (αν 

ξεχάςει τον κωδικό πρόςβαςθσ). Τα μόνα κλειδιά που χρειάηονται επαναφορά είναι 

τα κλειδιά κρυπτογράφθςθσ. Αντίκετα, τα κλειδιά που χρθςιμοποιοφνται για 

ψθφιακζσ υπογραφζσ δεν πρζπει να επαναφζρονται γιατί τότε δεν ικανοποιείται 

μια βαςικι απαίτθςθ από ζνα PKI, περί μθ αποποίθςθσ. 

 

5.3.4.4. Πιςτοποίηςη μέςω PKI 

Θ δθμιουργία κλειδιοφ είναι ουςιαςτικά θ διαδικαςία ανάκεςθσ ενόσ ηεφγουσ 

δθμόςιου/ιδιωτικοφ κλειδιοφ ςε μία οντότθτα. Ο ζλεγχοσ για τθν μοναδικότθτα του 

κλειδιοφ πραγματοποιείται με τθ βοικεια τθσ βάςθσ δθμόςιων κλειδιϊν, τθσ Αρχισ 

Ριςτοποίθςθσ. Μια αρχι πιςτοποίθςθσ δζχεται αιτιςεισ πιςτοποίθςθσ από πολλζσ αρχζσ 

καταχϊρθςθσ. 

Θ Αρχι Καταχϊρθςθσ ουςιαςτικά μεταβιβάηει το αίτθμα του χριςτθ για ζκδοςθ 

πιςτοποιθτικοφ ςτθν Αρχι Ριςτοποίθςθσ ζχοντασ προθγουμζνωσ ςυλλζξει όλεσ τισ 

απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ από τον χριςτθ, ανάλογα με τθ διαδικαςία που χρθςιμοποιεί 

(online αίτθςθ μζςω θλεκτρονικισ φόρμασ, αίτθςθ με αποςτολι ςυνοδευτικοφ υλικοφ, 

αίτθςθ με φυςικι παρουςία). Οι καταχωρθμζνεσ πλθροφορίεσ μεταφζρονται ςτθν Αρχι 

Ριςτοποίθςθσ μζςω αςφαλϊν μθνυμάτων και ο χριςτθσ κατοχυρϊνει ζνα δθμόςιο κλειδί. 

Μετά τθν δθμιουργία του, το δθμόςιο τμιμα του κλειδιοφ αποςτζλλεται ςτθν Αρχι 

Ριςτοποίθςθσ προκειμζνου να επιβεβαιωκεί θ μοναδικότθτά του, ότι δθλαδι  το 

ςυγκεκριμζνο δθμόςιο κλειδί δεν ζχει καταχωρθκεί από άλλο χριςτθ και να ενςωματωκεί 

ςε πιςτοποιθτικό και ζτςι να πιςτοποιθκεί θ εγκυρότθτα αυτοφ και θ ςυςχζτιςι του με τα 

ςτοιχεία τθσ οντότθτασ που υπάρχουν ςτο πιςτοποιθτικό. Το πιςτοποιθτικό εκδίδεται με 

οριςμζνθ ιςχφ, μοναδικό αρικμό και ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ.  

Θ εναλλακτικι περίπτωςθ τθσ παραπάνω διαδικαςίασ είναι θ παραγωγι των κλειδιϊν από  

τθν Αρχι Ριςτοποίθςθσ, θ οποία, ςυγχρόνωσ, αναλαμβάνει ςυχνά και το ρόλο τθσ 

διαφφλαξθσ των κλειδιϊν (key escrow) για νομικοφσ, πρακτικοφσ ι επιχειρθματικοφσ 

λόγουσ [13].  
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Μζςω  τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ, ο κάκε χριςτθσ διακζτει ζνα ιδιωτικό και ζνα 

δθμόςιο κλειδί. Το ιδιωτικό κλειδί είναι μυςτικό κακϊσ διαςφαλίηει τθν απόδειξθ τθσ  

ταυτότθτασ του αποςτολζα και τθν πλιρθ ακεραιότθτα τθσ πλθροφορίασ που μεταφζρεται. 

Θ γνωςτοποίθςθ του ςε τρίτο κακίςταται απαγορευτικι, ακόμθ κι αν πρόκειται για τθν 

Αρχι Ριςτοποίθςθσ κι ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που ηθτθκεί κάτι τζτοιο από το χριςτθ. 

Για το λόγο αυτό, ςθμειϊνεται θ ανάγκθ προςταςίασ του με μεκόδουσ προςωπικϊν 

κωδικϊν πρόςβαςθσ (PIN - Personal Identification Number).  

Αντίκετα, το δθμόςιο κλειδί ενόσ χριςτθ είναι διακζςιμο ςτθν αποκρυπτογραφθμζνθ 

(απλι) μορφι του, ςε οποιονδιποτε άλλθ οντότθτα. Το δθμόςιο κλειδί χρθςιμοποιείται 

ςυνικωσ: 

 Για τθν επιβεβαίωςθ ι εξακρίβωςθ ότι ζνα ψθφιακά υπογεγραμμζνο μινυμα ζχει 

δθμιουργθκεί μετά από τθν χριςθ του αντίςτοιχου ιδιωτικοφ κλειδιοφ. Αυτι θ 

επιβεβαίωςθ ςθμαίνει ότι ςίγουρα μόνο ο κάτοχοσ του ιδιωτικοφ κλειδιοφ ζχει 

υπογράψει το ςυγκεκριμζνο μινυμα. 

 Δίνει τθν δυνατότθτα ςε οποιονδιποτε κελιςει να ςτείλει κάποιο 

κρυπτογραφθμζνο μινυμα ςτον κάτοχο του αντίςτοιχου δθμόςιου κλειδιοφ που 

ζχει ςτθν κυριότθτά του ο αποςτολζασ.  

Οι χριςτεσ εξάγουν πλθροφορίεσ για τα πιςτοποιθτικά από καταλόγουσ, με τθν βοικεια 

πρακτόρων (agents). Οι κατάλογοι είναι απαραίτθτοι για τθν επαλικευςθ τθσ εγκυρότθτασ 

ενόσ πιςτοποιθτικοφ. Ζνα καταχωρθμζνο πιςτοποιθτικό δεν είναι απαραίτθτα και ζγκυρο. 

 

5.3.4.5. Third party trust 

Αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ όπου δφο οντότθτεσ εμπιςτεφονται απόλυτα θ μια τθν άλλθ, 

χωρίσ να ζχουν προθγουμζνθ ςυναλλαγι μεταξφ τουσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, υπάρχει 

εμπιςτοςφνθ γιατί μοιράηονται κοινι ςχζςθ με μια τρίτθ πλευρά (Αρχι Ριςτοποίθςθσ), που 

εμπιςτεφονται και οι δφο και θ οποία πιςτοποιεί τθν ταυτότθτά τουσ. 

Οι Αρχζσ Ριςτοποίθςθσ ςυνδζονται μεταξφ τουσ ςε ςχζςεισ-αρχιτεκτονικζσ εμπιςτοςφνθσ, οι 

κατθγορίεσ των οποίων παρουςιάηονται παρακάτω: 

 Ομοπάτρια (single parent) 

 Διμερισ (web-of-trust) 

 Λεραρχικι (hierarchy):  Πλα τα πιςτοποιθτικά που ανικουν ςε ζνα ζμπιςτο 

πιςτοποιθτικό, κεωροφνται επίςθσ ζμπιςτα. Το πιςτοποιθτικό που βρίςκεται ςτθν 

κορυφι τθσ ιεραρχίασ (πιςτοποιθτικό ρίηασ) είναι «αυτό-υπογραφόμενο» (self-

signed). Αποτελεί ζναν πρακτικό μθχανιςμό για τθ διανομι του κλειδιοφ, ωςτόςο 

δεν είναι αςφαλισ, κακϊσ ενζχουν τον κίνδυνο αςφάλειασ όλθσ τθσ δομισ από μια 

μθ αςφαλι κορυφι και δεν χρθςιμοποιείται ςε διεκνζσ επίπεδο. 

o Απόλυτα ιεραρχικι 

o Λεραρχία με χριςθ αντίςτροφων πιςτοποιθτικϊν 

o Μοντζλο προςανατολιςμζνου γράφου 
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 Δια-πιςτοποίθςθ (cross-certification): Θ διαδικαςία ανταλλαγισ πλθροφοριϊν 

μεταξφ δφο αρχϊν πιςτοποίθςθσ, ϊςτε να μπορεί θ μία να εμπιςτεφεται τα κλειδιά 

που παράγονται από τθν άλλθ και αντιςτρόφωσ. Θ διαπιςτοποίθςθ αποτελεί μια 

εκτεταμζνθ μορφι third party trust, όπου όλοι οι χριςτεσ που ανικουν ςτθν μία 

αρχι εμπιςτεφονται όλουσ τουσ χριςτεσ τθσ άλλθσ. Θ διαδικαςία αυτι, 

προχποκζτει ότι κάκε μια από τισ εμπλεκόμενεσ Αρχζσ Ριςτοποίθςθσ πρζπει να 

εγκρίνει τθν πολιτικι αςφάλειασ που ακολουκεί θ άλλθ και δθμιουργοφν μεταξφ 

τουσ ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ (αμφίδρομθ ι μονόδρομθ) υπογράφοντασ θ μία το 

πιςτοποιθτικό τθσ άλλθσ. Συνεπάγεται λοιπόν ταυτόχρονα, και θ εμπιςτοςφνθ μιασ 

οντότθτασ ςτο πιςτοποιθτικό μιασ άλλθσ, εφόςον εκδίδεται από Αρχι Ριςτοποίθςθσ 

που εμπιςτεφεται θ αρχικι οντότθτα. Ζτςι, θ Αρχι Ριςτοποίθςθσ γίνεται το ςθμείο 

εμπιςτοςφνθσ (trust anchor) και οτιδιποτε ςυνδζεται μζςω ζμπιςτθσ διαδρομισ 

μαηί τθσ, είναι επίςθσ ζμπιςτο. 

 Ζμπιςτου μεςολαβθτι (Trusted broker ι Bridge CA): Πλεσ οι Αρχζσ Ριςτοποίθςθσ 

διαπιςτοποιοφνται με μία κεντρικι Αρχι Ριςτοποίθςθσ (Bridge CA) ςε ςχιμα 

αςτεριοφ. Μία οντότθτα που εμπιςτεφεται τον ζμπιςτο μεςολαβθτι (ςθμείο 

εμπιςτοςφνθσ) εμπιςτεφεται και όλεσ τισ Αρχζσ Ριςτοποίθςθσ που εκείνοσ 

υποδεικνφει.  

 Δάςοσ ι Μικτι (Forest ι Mixed) 

Θ εμπιςτοςφνθ ςε ζνα πιςτοποιθτικό βαςίηεται ςτθν ψθφιακι υπογραφι τθσ εκδοφςασ 

Αρχισ Ριςτοποίθςθσ αλλά και ςτο πόςο ζμπιςτθ είναι θ ίδια θ αρχι ζκδοςθσ. Για να 

υπάρχει εμπιςτοςφνθ μεταξφ δυο μερϊν, πρζπει να μποροφν να αποκτιςουν και να 

επιβεβαιϊςουν ο ζνασ το πιςτοποιθτικό του άλλου. Θ διαδικαςία ςυνικωσ ζχει ωσ εξισ: 

1. Το ζνα μζροσ λαμβάνει το δθμόςιο κλειδί τθσ αρχισ πιςτοποίθςθσ που πιςτοποιεί 

το άλλο μζροσ.  

2. Στθν περίπτωςθ που πιςτοποιοφνται από διαφορετικζσ αρχζσ πιςτοποίθςθσ, τότε 

πρζπει να πιςτοποιθκοφν με βάςθ τθν ιεραρχία αυτϊν, εκτόσ αν υπάρχει αμοιβαία 

πιςτοποίθςθ. 

3. Κάκε ςυναλλαςςόμενο μζροσ λαμβάνει το πιςτοποιθτικό του άλλου και ελζγχει τθν 

εγκυρότθτα του με βάςθ το δθμόςιο κλειδί τθσ εκδοφςασ αρχισ.  

4. Τζλοσ, ελζγχεται θ εγκυρότθτα των πιςτοποιθτικϊν και εφόςον αυτά είναι ζγκυρα, 

τα δθμόςια κλειδιά τουσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για αςφαλι μετάδοςθ 

πλθροφοριϊν. 

 

5.3.5. Σεχνικϋσ κατϊ ICAO και BSI 

Πςον αφορά τθ χριςθ τθσ PKI ςτα ταξιδιωτικά ζγγραφα (MRTD) κατά τον ICAO θ τεχνολογία 

αυτι είναι απλά ζνασ επιπλζον τρόποσ και όχι ο μοναδικόσ διακζςιμοσ για τον 

προςδιοριςμό τθσ αυκεντικότθτασ ενόσ MRTD ςε ζναν ςυνοριακό ζλεγχο.   

Ππωσ περιγράφεται ςτο ζγγραφο 9303 P3V2 [88], του ICAO, οι εμπλεκόμενεσ PKI οντότθτεσ 

είναι:  
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 H Εκνικι Αρχι Ριςτοποίθςθσ του κάκε κράτουσ (Country Signing Certification 

Authority, CSCA) θ οποία εκδίδει το αυκυπόγραφο πιςτοποιθτικό (Country Signing 

Certification Authority Certificates, CCSCA) για τθ διανομι του δθμοςίου κλειδιοφ 

τθσ. Το πιςτοποιθτικό αυτό κα πρζπει να είναι εγκατεςτθμζνο ςε όλα τα ςυςτιματα 

επικεϊρθςθσ (Inspection Systems, IS) κακϊσ το ςχετικό δθμόςιο κλειδί 

χρθςιμοποιείται για τθν επιβεβαίωςθ αυκεντικότθτασ του πιςτοποιθτικοφ τθσ 

υφιςτάμενθσ οντότθτασ. Το αντίςτοιχο ιδιωτικό κλειδί είναι υψίςτθσ κριςιμότθτασ 

για τθν αςφάλεια τθσ αρχιτεκτονικισ και πρζπει να φυλάςςεται ςε αςφαλζσ 

περιβάλλον. 

 Οι αρχζσ ζκδοςθσ τθσ κάρτασ που ζχουν δικαίωμα υπογραφισ των αποκθκευμζνων 

δεδομζνων (Document Signer, DS). Το ςχετικό τουσ πιςτοποιθτικό (Document Signer 

Certificates, Cds) που εκδίδεται από τθν Αρχι είναι αποκθκευμζνο ςτο ςφςτθμα 

επικεϊρθςθσ και περιλαμβάνει το δθμόςιο κλειδί, που χρθςιμοποιείται για τθν 

επιβεβαίωςθ τθσ αυκεντικότθτασ.  

Το κάκε Κράτοσ οφείλει να εγκακιςτά, με δικι του ευκφνθ, αςφαλείσ υποδομζσ για τθν 

παραγωγι κλειδιϊν και πιςτοποιθτικϊν. Οι υποδομζσ αυτζσ κα πρζπει να πλθροφν όλεσ τισ 

ςφγχρονεσ καλζσ πρακτικζσ αςφάλειασ, όςον αφορά τθν προςταςία φυςικισ ι 

απομακρυςμζνθσ πρόςβαςθσ από μθ εξουςιοδοτθμζνα άτομα μζςω κατάλλθλου κτιριακοφ 

ςχεδιαςμοφ, υιοκζτθςθ μθχανιςμϊν και διαδικαςιϊν αςφάλειασ, εγκατάςταςθ υλικοφ 

αςφάλειασ κακϊσ και τιρθςθ όςων ορίηει το Νομικό Ρλαίςιο αναφορικά με τθ παροχι 

υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ (Οδθγία 1999/93/ΕΚ «Ραράρτθμα ΛΛ» [41]). 

Τα Κράτθ που εξετάηουν ςε ςυνοριακοφσ ελζγχουσ τα MRTD κα πρζπει να λαμβάνουν ςε 

τακτικι βάςθ ενθμερωμζνθ λίςτα από το ICAO PKD προκειμζνου να λειτουργοφν 

αποτελεςματικά τα επιμζρουσ ςυςτιματα επικεϊρθςθσ.  

 

Εικόνα 31-χιμα πιςτοποίθςθσ 

Στθν προςζγγιςθ του γερμανικοφ BSI ςτθν τεχνικι αναφορά του *86+, θ βαςικι διαφορά 

εντοπίηεται ςτο ρόλο του PKI που δεν περιορίηεται ςτθν υπογραφι των MRTDs αλλά και 

ςτθν επιβεβαίωςθ των πιςτοποιθτικϊν που φζρουν τα ςυςτιματα επικεϊρθςθσ. Αυτι θ 

προςζγγιςθ ακολουκείται και ςτο Ευρωπαϊκό πρότυπο [94] για τθν υποςτιριξθ ζξυπνων 

καρτϊν που χρθςιμοποιοφνται ωσ αςφαλείσ διατάξεισ παραγωγισ ψθφιακϊν υπογραφϊν. 
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Στθν προςζγγιςθ αυτι ειςάγεται ζνασ νζοσ τφποσ πιςτοποιθτικοφ που καλείται Terminal 

Certificate. Το πιςτοποιθτικό αυτό ενςωματϊνει το δθμόςιο κλειδί του ςυςτιματοσ 

επικεϊρθςθσ (Terminal) και τα δικαιϊματα πρόςβαςισ του. Ζνα MRTD κα εξετάηει αυτό το 

πιςτοποιθτικό για να αποφανκεί ότι το ςφςτθμα επικεϊρθςθσ είναι αυκεντικό και ότι ζχει 

πράγματι τα ςχετικά δικαιϊματα πρόςβαςθσ ςε οριςμζνα δεδομζνα του MRTD. 

Στθ ρίηα τθσ ιεραρχίασ εξακολουκεί να είναι θ Εκνικι Αρχι Ριςτοποίθςθσ του κάκε κράτουσ 

θ οποία εκτόσ του ότι εκδίδει πιςτοποιθτικά για τισ αρχζσ ζκδοςθσ τθσ κάρτασ (Document 

Signers) κακορίηει και τα δικαιϊματα πρόςβαςθσ των ςχετικϊν αρχϊν (Document Verifiers) 

ςτα δεδομζνα των εκνικϊν MRTDs. Στο επόμενο επίπεδο βρίςκονται οι Document Verifiers,  

οργανωτικζσ μονάδεσ που ζχουν υπό τθν εποπτεία τουσ μια ομάδα από ςυςτιματα 

επικεϊρθςθσ. Θ πρόςβαςθ ςε προςωπικά δεδομζνα που είναι αποκθκευμζνα ςε ζνα MRTD 

μιασ άλλθσ χϊρασ, επιτυγχάνεται μζςω των Terminal Certificates. 

 

5.3.5.1. Basic Access Control (BAC) 

O Βαςικόσ μθχανιςμόσ Ελζγχου Ρρόςβαςθσ (Basic Access Control, BAC) που ανζπτυξε ο 

ICAO αποτελεί τθν κφρια διαδικαςία αμοιβαίασ αυκεντικοποίθςθσ κι ζρχεται να επιλφςει 

κζματα αςφάλειασ και ιδιωτικότθτασ.  

Ο BAC δθμιουργεί κρυπτογραφικά κλειδιά (Document Basic Access Keys) για τθν 

εμπιςτευτικότθτα και τθν ακεραιότθτα (KENC και KMAC αντίςτοιχα), τα οποία είναι 

απαραίτθτα για τθν πρόςβαςθ ςτα δθμόςια δεδομζνα του τςιπ και εξαςφαλίηουν τθν 

αςφαλι επικοινωνία μεταξφ MRTD και του ςυςτιματοσ επικεϊρθςθσ. Για να 

δθμιουργθκοφν αυτά τα κλειδιά είναι απαραίτθτθ θ ανάγνωςθ οπτικά του MRZ από τθ 

φυςικι κάρτα. Ωσ εκ τοφτου, ο μθχανιςμόσ BAC βαςίηεται ςτθ μυςτικότθτα τθσ MRZ ηϊνθσ. 

Αυτό ςθμαίνει ότι πρζπει να προφυλάςςεται θ MRZ ηϊνθ από μθ εξουςιοδοτθμζνθ 

πρόςβαςθ.  

Ο BAC αποςκοπεί, επιπλζον, ςτθν εγκακίδρυςθ νζων μυςτικϊν κλειδιϊν ςυνόδου (ISO/IEC 

11770-2, μθχανιςμόσ 6 [96]), τα οποία χρθςιμεφςουν για μελλοντικζσ αςφαλείσ 

επικοινωνίεσ (secure messaging - προςταςία εμπιςτευτικότθτασ και ακεραιότθτασ) μεταξφ 

ICC(Integrated Circuit Card) και IFD (Interface Device) για τθν εν λόγω ςφνοδο.  
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Εικόνα 32-Χριςθ του BAC 

Αναφορικά με το ηιτθμα τθσ αςφαλοφσ μετάδοςθσ, ο BAC ενςωματϊνει χαρακτθριςτικά 

Secure Messaging, προκειμζνου να εξαςφαλίςει τθν ακεραιότθτα, αυκεντικότθτα και 

εμπιςτευτικότθτα όλων των μθνυμάτων (εντολϊν και αποκρίςεων) που διακινοφνται 

μεταξφ αναγνϊςτθ και κάρτασ.  

Ραρότι ο BAC μθχανιςμόσ είναι εφκολοσ ςτθν υλοποίθςθ υπάρχει μια ςθμαντικι ευπάκεια 

αςφάλειασ αναφορικά με τα ςυμμετρικά βαςικά κλειδιά πρόςβαςθσ (KENC και KMAC) που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν αμοιβαία αυκεντικοποίθςθ και τθν αςφαλι μετάδοςθ των 

επικοινωνιϊν μεταξφ κάρτασ και αναγνϊςτθ. Τα εν λόγω κλειδιά που προκφπτουν 

κρυπτογραφικά αδφναμα και κατά ςυνζπεια, μπορεί δυνθτικά να παραβιαςτεί ο 

αλγόρικμοσ μζςω του οποίου δθμιουργικθκε το κλειδί, χρθςιμοποιϊντασ κάποιεσ ςχετικά 

απλζσ  εκτιμιςεισ (εκτιμϊντασ τθν θλικία του κατόχου, κακϊσ ενδζχεται να ζχει οπτικι 

επαφι με τον κάτοχο, αναλφοντασ του ςειριακοφ αρικμοφ – διακριτικά χϊρασ, εκδοφςασ 

αρχισ- του MRTD, ςχζςθ θμερομθνίασ λιξθσ και αρικμοφ ςειράσ ςτθν περίπτωςθ τθσ 

μονοτονικισ αφξθςθσ του αρικμοφ ςειράσ). Ζτςι, είναι επιρρεπισ ςε επικζςεισ Brute-Force, 

όπου μετά τθν καταγραφι τθσ κρυπτογραφθμζνθ ςφνοδο και τον υπολογιςμό των κλειδιϊν 

βαςικισ πρόςβαςθσ μποροφν να υπολογιςκοφν τα κλειδιά ςυνόδου και επομζνωσ να 

αποκρυπτογραφθκεί θ αποκθκευμζνθ ςυνεδρία. Για να ενιςχυκεί θ αςφάλεια του BAC κα 

μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί ζνα προαιρετικό πεδίο δεδομζνων για τθν ςυμπερίλθψθ ενόσ 

τυχαίου αρικμοφ με ψθφίο ελζγχου.  

Ζνα αντίμετρο που εφαρμόηεται είναι θ επιβράδυνςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ BAC διαδικαςίασ 

ϊςτε να επιμθκφνεται ο χρόνοσ που ο επιτικζμενοσ πρζπει να μείνει ςε επαφι με το εν 

λόγω MRTD τςιπ. Αυτό περιορίηει τισ skimming επικζςεισ αλλά όχι και τισ επικζςεισ 

υποκλοπισ όπου τα δεδομζνα αναλφονται offline ςε δεφτερο χρόνο.  

 

5.3.5.2. Extended Access Control (EAC) 

Το πρωτόκολλο εκτεταμζνου ελζγχου πρόςβαςθσ (Extended Access Control, EAC) 

χρθςιμοποιείται για τθν αμοιβαία αυκεντικοποίθςθ των δφο μερϊν (ICC και ςφςτθμα 

επικεϊρθςθσ). Στόχοσ του πρωτοκόλλου είναι να εγκακιδρφςει, αςφαλϊσ, μυςτικά κλειδιά 

ςυνόδου, μζςω των οποίων, τα δφο μζρθ να «κωρακίςουν» τισ μελλοντικζσ τουσ 

επικοινωνίεσ.  

Το πρωτόκολλο ανταλλαγισ κλειδιοφ EAC περιλαμβάνει δφο φάςεισ: 

1. Εκτζλεςθ πρωτοκόλλου πρόκλθςθσ-απόκριςθσ (Terminal Authentication), για τον 

περιοριςμό τθσ πρόςβαςθσ ςτα δεδομζνα του τςιπ τθσ κάρτασ μόνο ςε 

εξουςιοδοτθμζνα τερματικά.  

2. Εκτζλεςθ πρωτοκόλλου ανταλλαγισ κλειδιοφ (Chip Authentication) όπου τα δφο 

ςυμβαλλόμενα μζρθ με βάςθ τον Diffie-Hellman μθχανιςμό ςυμφωνοφν ςε ζνα 

μυςτικό κλειδί που παράγεται από το εφιμερο κλειδί του τερματικοφ και το 

ςτατικό πιςτοποιθμζνο κλειδί του τςιπ τθσ κάρτασ. Επιπλζον το τςιπ 

αυκεντικοποιείται ωσ γνιςιο και τζλοσ θ διαδικαςία ολοκλθρϊνεται επιβάλλοντασ 
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ιςχυρι κρυπτογράφθςθ και προςταςία τθσ ακεραιότθτασ των δεδομζνων που 

διαβιβάηονται ςτισ επικοινωνίεσ (Secure Messaging). 

Σχθματικά θ διαδικαςία παρουςιάηεται ςτο ακόλουκο ςχιμα [93]: 

 

Εικόνα 33-Εφαρμογι EAC ςε MRTD 

Ζνα άλλο υπο-πρωτόκολλο που προτείνει ο BSI είναι το PACE (για αντικατάςταςθ του BAC) 

το οποίο εκτελείται πριν από τα υπόλοιπα και χρθςιμοποιείται για τθν αςφαλι 

εγκακίδρυςθ μυςτικοφ κλειδιοφ μεταξφ του τςιπ τθσ κάρτασ και του αναγνϊςτθ. Στθν 

περίπτωςθ που το τερματικό είναι ξεχωριςτι απομακρυςμζνθ ςυςκευι, κα πρζπει επίςθσ 

να προςτατεφεται θ επικοινωνία με τον αναγνϊςτθ με SSL/TLS, πριν ξεκινιςουν οι 

διαδικαςίεσ του EAC.  

Στθν EAC εφαρμόηονται μοντζλα αςφαλείασ που αφοροφν ςτθν αυκεντικοποιθμζνθ 

εγκακίδρυςθ κλειδιοφ (Authenticated Key Exchange) [93]. Τα μοντζλα αυτά παρζχουν 

ιςχυρζσ εγγυιςεισ ότι τα κλειδιά που παράγονται παραμζνουν αςφαλι ακόμθ και υπό τθ 

παρουςία ενεργϊν επικζςεων και υπό τθν εκτζλεςθ πολλαπλϊν ςυναλλαγϊν. Κατά 

ςυνζπεια, θ EAC είναι αςφαλισ υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι κεμελιϊδεισ κρυπτογραφικζσ 

λειτουργίεσ τθσ είναι επίςθσ αςφαλείσ (αλγόρικμοι υπογραφισ, MAC αλγόρικμοι, 

ςυναρτιςεισ ςφνοψθσ κλπ).  

 

5.3.5.3. Password Authenticated Connection Establishment (PACE) 

Ο μθχανιςμόσ Password Authenticated Connection Establishment ι PACE που προτείνει ο 

BSI μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ αυτόνομο πρωτόκολλο για τθν αντικατάςταςθ του BAC, 

κακϊσ είναι περιςςότερο αςφαλζσ [92]. Μάλιςτα, ο ICAO αναγνωρίηοντασ τα προβλιματα 

του BAC, ορίηει τον PACE μθχανιςμό ωσ ςυμπλθρωματικό του BAC και ξεκινά τθν προϊκθςι 

του ωσ πρότυπο, ςτθν ςχετικι τεχνικι αναφορά του *91].  
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Συγκεκριμζνα επιτρζπει ςτο MRTD τςιπ να επιβεβαιϊςει ότι το τερματικό είναι 

εξουςιοδοτθμζνο για πρόςβαςθ ςτα λιγότερο ευαίςκθτα αποκθκευμζνα δεδομζνα ςτο 

τςιπ. Επίςθσ εγκακιδρφει αςφαλι μετάδοςθ Secure Messaging μεταξφ MRTD και 

τερματικοφ με χριςθ ιςχυρϊν κλειδιϊν ςυνόδου. Σε αντίκεςθ με τον BAC που τα 

παραγόμενα κλειδιά ζχουν ςχετικά χαμθλι εντροπία λόγω τθσ ςχζςθσ τουσ με τα MRZ 

δεδομζνα, ςτον PACE θ εντροπία των κωδικϊν (passwords) που χρθςιμοποιοφνται για τθν 

αυκεντικοποίθςθ του ςυςτιματοσ επικεϊρθςθσ ζχει αρκετά μικρότερθ επιρροι ςτα 

παραγόμενα κλειδιά. Αυτό ζχει ωσ ςυνζπεια ο PACE να παράγει ιςχυρά κλειδιά ακόμθ και 

με χριςθ μικρισ εντροπίασ password (ςφντομα passwords πχ 6 μόνο ψθφίων). Το 

πλεονζκτθμα είναι ότι πλζον αυτά τα passwords μποροφν εφκολα να ειςάγονται 

χειροκίνθτα. 

Ο PACE υποςτθρίηει 4 διαφορετικοφσ τφπουσ κωδικϊν: 

 Card Access Number (CAN): μικρόσ κωδικόσ που είτε είναι τυπωμζνοσ ςτθν κάρτα 

είτε εμφανίηεται δυναμικά με διάφορεσ τεχνολογίεσ (π.χ. OLED) και 

χρθςιμοποιείται για πρόςβαςθ ςτισ εφαρμογζσ του MRTD τςιπ. 

 Personal Identification Number (PIN): ςφντομοσ κωδικόσ τον οποίο γνωρίηει μόνο ο 

νόμιμοσ κάτοχοσ τθσ κάρτασ και χρθςιμοποιείται για τον ζλεγχο πρόςβαςθσ ςτισ 

εφαρμογζσ τθσ κάρτασ. 

 PIN Unblock Key (PUK): μυςτικόσ κωδικόσ μεγάλου μικουσ γνωςτόσ μόνο ςτον 

νόμιμο κάτοχο τθσ κάρτασ και χρθςιμοποιείται για τθν απεμπλοκι του PIN. 

 Κωδικόσ MRZ: μυςτικό κλειδί που παράγεται από τθν MRZ ηϊνθ. 

Το πρωτόκολλο PACE είναι ςτθν ουςία ζνα αυκεντικοποιθμζνο με μυςτικό κλειδί Κπ (που 

προκφπτει από τον κωδικό π που γνωρίηουν τα ςυμβεβλθμζνα μζρθ) πρωτόκολλο 

ςυμφωνίασ κλειδιοφ Diffie-Hellman. Θ αυκεντικοποίθςθ των δφο μερϊν βαςίηεται ςτον 

μυςτικό κωδικό π. 

5.3.5.4. Chip Authentication (CA) 

Ο μθχανιςμόσ αυκεντικοποίθςθσ του τςιπ (Chip Authentication, CA) που προτείνει ο BSI 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ αυτόνομο πρωτόκολλο για τθν αντικατάςταςθ του Active 

Authentication του ICAO. Ο ρόλοσ του είναι ακριβϊσ ο ίδιοσ με του ΑΑ, δθλαδι εξαςφαλίηει 

ςε ζνα μεγάλο βακμό ότι θ κάρτα είναι αυκεντικι. Επιπλζον, παράγει ιςχυρά 

κρυπτογραφικά κλειδιά ςυνόδου και εξαλείφει τα ηθτιματα ιδιωτικότθτασ που προζκυπταν 

από τον μθχανιςμό Active Authentication αναφορικά με τθν υπογραφι ψευδοτυχαία 

παραγόμενων προκλιςεων και τθν ανίχνευςθ των κατόχων καρτϊν. 

Ο CA μθχανιςμόσ είναι ςτθν ουςία ζνα πρωτόκολλο ςυμφωνίασ κλειδιοφ Diffie-Hellman 

εφιμερου και ςτατικοφ κλειδιοφ. Θ αυκεντικοποίθςθ είναι μονομερισ μόνο για τθ μεριά 

του MRTD τςιπ που διατθρεί ζνα ςτατικό ηεφγοσ κρυπτογραφικϊν κλειδιϊν. Το πρωτόκολλο 

επίςθσ προςφζρει παραγωγι κλειδιϊν ςυνόδου για υποςτιριξθ Secure Messaging. Ο CA 

μθχανιςμόσ ζπεται των μθχανιςμϊν PACE ι BAC που ςθμαίνει ότι ιδθ ζχουν δθμιουργθκεί 

κλειδιά ςυνόδου και ιδθ όλα τα μθνφματα που ανταλλάςςονται ςτον Chip Authentication 

είναι προςτατευμζνα με Secure Messaging. Με τθν επιτυχισ ολοκλιρωςθ του CA 
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μθχανιςμοφ όπου παράγονται νζα κλειδιά ςυνόδου, το Secure Messaging επανεκκινείται 

και πλζον χρθςιμοποιεί αυτά τα νζα κλειδιά. 

 

5.3.5.5. Terminal Authentication (TA) 

Ο μθχανιςμόσ αυκεντικοποίθςθσ του ςυςτιματοσ επικεϊρθςθσ (Terminal Authentication, 

TA) επιτρζπει ςτο MRTD τςιπ να επιβεβαιϊςει ότι το εν λόγω τερματικό που αιτείται 

πρόςβαςθ είναι αυκεντικό και ότι όντωσ ζχει κατάλλθλα δικαιϊματα πρόςβαςθσ ςτα 

ευαίςκθτα δεδομζνα του τςιπ. Πλα τα μθνφματα που ανταλλάςςονται ςτον TA 

προςτατεφονται με Secure Messaging κακϊσ ζχει ιδθ προθγθκεί θ δθμιουργία κλειδιϊν 

ςυνόδου με τουσ μθχανιςμοφσ PACE ι Chip Authentication. 

Θ αυκεντικοποίθςθ ςτον TA είναι μονομερισ, μόνο για τθ μεριά του τερματικοφ, το οποίο 

διατθρεί ζνα ςτατικό ηεφγοσ κρυπτογραφικϊν κλειδιϊν. 

Ο Terminal Authentication αποτελεί το πρϊτο ςτάδιο και ακολουκεί ζπειτα το Chip 

Authentication πρωτόκολλο. Θ ςφνοψθ του εφιμερου δθμόςιου κλειδιοφ του τερματικοφ 

παρζχεται από το TA πρωτόκολλο ενϊ το ίδιο το εφιμερο κλειδί παρζχεται αργότερα από 

το CA πρωτόκολλο και πραγματοποιείται θ επιβεβαίωςθ. Κατά αυτόν τον τρόπο τα 2 

πρωτόκολλα αλλθλοςυμπλθρϊνονται. 

 

Εικόνα 34-Αυκεντικοποίθςθ με ΣΑ 

 

Αδυναμίεσ του TA 

Το πρόβλθμα μπορεί να προκφψει όταν ζνα τερματικό κλαπεί όπου πρακτικά τα 

δικαιϊματα πρόςβαςισ του παραμζνουν ακόμθ και μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου ιςχφοσ του 

πιςτοποιθτικοφ του δεδομζνου ότι δεν ενθμερϊνει τα MRTDs για τθν πραγματικι 

θμερομθνία και ϊρα. Δεδομζνου βζβαια ότι ο κάτοχοσ τθσ κάρτασ κάποια ςτιγμι κα 
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αναγκαςτεί να τθν παραδϊςει ςε ζνα ζγκυρο τερματικό κάποια ςτιγμι κα ενθμερωκεί ωσ 

προσ τθν ςωςτι θμερομθνία. Αυτό ευνοεί όςουσ χρθςιμοποιοφν ςυχνά τθν κάρτα τουσ ενϊ 

παραμζνουν περιςςότερο ευάλωτοι αυτοί που χρθςιμοποιοφν τθν κάρτα τουσ 

περιςταςιακά [97]. 

Σφμφωνα με τα όςα αναφζρκθκαν για τουσ τφπουσ τερματικϊν κατά τον BSI, τα τερματικά 

που ζχουν πρόςβαςθ ςτα βιομετρικά δεδομζνα είναι μόνο όςα αυκεντικοποιοφνται ωσ 

Σφςτθμα Επικεϊρθςθσ (Inspection system, IS). Αυτό ςθμαίνει ότι άλλου είδουσ εφαρμογζσ 

πζρα από αυτι τθσ διαςυνοριακισ επικεϊρθςθσ δεν κα ζχουν πρόςβαςθ ςε τζτοια 

δεδομζνα κάτι που περιορίηει τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ κάρτασ. Κεωρθτικά για να 

ζχει κάποιοσ πρόςβαςθ ςτα βιομετρικά κα πρζπει να αιτθκεί για IS πιςτοποιθτικό ι DV 

πιςτοποιθτικό από τθ χϊρα ζκδοςθσ τθσ κάρτασ. Στθν πράξθ λόγω τθσ «ρθχισ» PKI 

ιεραρχίασ θ τεράςτια επιβάρυνςθ τθσ DV οντότθτασ για τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν για 

κάκε τερματικό που ςχετίηεται με μια νζα εφαρμογι κα είναι απαγορευτικι. Για 

παράδειγμα για υπθρεςίεσ από το ςπίτι με τθ χριςθ τθσ κάρτασ κα απαιτείται τερματικό 

για κάκε Θ/Υ. Δυςτυχϊσ δεν μποροφν να αυξθκοφν τα επίπεδα ιεραρχίασ τθσ «ρθχισ» PKI 

υποδομισ κακϊσ κάτι τζτοιο κα είχε ωσ αποτζλεςμα μεγαλφτερεσ κακυςτεριςεισ 

απόκριςθσ από το τςιπ τθσ κάρτασ κακϊσ αυξάνεται το πλικοσ των πιςτοποιθτικϊν που ωσ 

μζροσ τθσ αλυςίδασ οφείλει να επιβεβαιϊςει. 

Ωσ μια λφςθ ςτο παραπάνω πρόβλθμα οι ςυγγραφείσ του *97+ προτείνουν τθν on-line 

αυκεντικοποίθςθ τερματικοφ δεδομζνου ότι ακόμα και τα φορθτά ςυςτιματα 

επικεϊρθςθσ μποροφν να ςυνδζονται ςτο δίκτυο οπουδιποτε μζςω GPRS των ςυςτθμάτων 

κινθτισ τθλεφωνίασ. Σφμφωνα με το ςκεπτικό, υπάρχει μια αρχι για κάκε χϊρα (back 

office) που αποκθκεφει για κάκε αρχι δικαιοδοςίασ μιασ εφαρμογισ (που επικυμεί να 

αναγνωρίηει), τα δικαιϊματα πρόςβαςθσ για τθ ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι. Επιπλζον θ αρχι 

αυτι αποκθκεφει τα δθμόςια κλειδιά των τερματικϊν που ζχουν ανακλθκεί. Το πρϊτο 

ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ τθσ on-line αυκεντικοποίθςθσ είναι όμοιο με του Terminal 

Authentication μθχανιςμοφ. Αφοφ λοιπόν το τερματικό αποςτείλει το πιςτοποιθτικό τθσ 

αρχισ δικαιοδοςίασ τθσ εφαρμογισ και αυκεντικοποιθκεί ςτο τςιπ ακολοφκωσ ςε δεφτερθ 

φάςθ το τςιπ εγκακιδρφει ζνα αυκεντικοποιθμζνο κανάλι με το back office του κράτουσ 

ζκδοςθσ χρθςιμοποιϊντασ ςχετικό πιςτοποιθτικό τθσ χϊρασ που εμπεριζχεται ςτο τςιπ 

κατά τθ διαδικαςία προςωποποίθςθσ του χριςτθ (personalization). Μζςω του καναλιοφ 

αυτοφ το τςιπ προωκεί το πιςτοποιθτικό τθσ αρχισ δικαιοδοςίασ τθσ εφαρμογισ που ζλαβε 

από το τερματικό. Θ αρχι τθσ χϊρασ ςτο back office αναλαμβάνει να επιβεβαιϊςει το 

πιςτοποιθτικό αυτό τθσ εφαρμογισ να ανακτιςει τα ςχετικά δικαιϊματα πρόςβαςθσ και 

τζλοσ να τα αποςτείλει ςτο τςιπ τθσ κάρτασ. 

 

5.3.5.6. Restricted Identification (RI) 

Ο μθχανιςμόσ περιοριςμζνθσ αναγνϊριςθσ (Restricted Identification, RI) μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί αφοφ ζχουν προθγθκεί επιτυχϊσ οι Chip και Terminal Authentication. 

Ρρόκειται για ζναν μθχανιςμό ο οποίοσ εξυπθρετεί τθν μοναδικι αναγνϊριςθ του MRTD 

μζςα ςε ζναν ςυγκεκριμζνο τομζα και χρθςιμοποιείται για τθν επαναγνϊριςθ των MRTDs 
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μζςα ςτα όρια ενόσ τομζα (ομάδα τερματικϊν τα οποία βρίςκονται υπό τθν ευκφνθ ενόσ 

ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ ι φορζα δθλαδι πιςτοποιοφνται από ζναν ςυγκεκριμζνο 

Document Verifier ςφμφωνα με τα όςα περιγράφθκαν για τθν PKI δομι) αλλά και τθν τυχϊν 

ανάκλθςι τουσ. 

Ζνασ τομζασ (Terminal Sector) ορίηεται για κάκε τερματικό μζςα ςτο ςχετικό Terminal 

Certificate που εκδίδεται. Αρμόδιοσ για τθν εκχϊρθςθ τομζων είναι ο Document Verifier. 

Για κάκε Terminal Sector αντιςτοιχεί ζνα δθμόςιο κλειδί του τομζα (PKSector). Το κλειδί 

αυτό μπορεί να ςχθματίηεται με ζνα μυςτικό ιδιωτικό κλειδί τομζα, οπότε τότε είναι 

υπολογιςτικά αδφνατθ θ ςυςχζτιςθ αναγνωριςτικϊν με άλλουσ τομείσ και ςυνεπϊσ θ 

«παρακολοφκθςθ κίνθςθσ» (tracing) των MRTDs. Ενδζχεται όμωσ το δθμόςιο κλειδί τομζα 

να ςχθματίηεται ωσ ηεφγοσ κλειδιϊν ϊςτε το ιδιωτικό μζροσ να χρθςιμοποιείται για τθν 

ανάκλθςθ MRTDs ανά τομζα. Ανάλογα με τον τρόπο δθμιουργίασ των τομζων μια ζμπιςτθ 

τρίτθ οντότθτα ενδζχεται να είναι ςε κζςθ να ςυςχετίςει τα αναγνωριςτικά μεταξφ των 

τομζων. 

Με τον RI το ίδιο το MRTD τςιπ δθμιουργεί το μοναδικό αναγνωριςτικό του (I c 10 r) για τον 

ςυγκεκριμζνο τομζα όπωσ παρουςιάηεται ςτο Σχιμα 31. Τα αναγνωριςτικά αυτά 

δθμιουργοφνται με hash επί ενόσ ςυγκεκριμζνου μοναδικοφ μυςτικοφ κλειδιοφ 

αναγνϊριςθσ (SKID) που κατζχει το τςιπ εκ των προτζρων (κατά τθ φάςθ εγγραφισ 

του/(pre)-personalization) και ςε ςχζςθ με το δθμόςιο κλειδί του εκάςτοτε τομζα 

(PKSector). Το ιδιωτικό κλειδί αναγνϊριςθσ SKID αποκθκεφεται ςτο τςιπ ενϊ το δθμόςιο 

μζροσ του ςε βάςθ δεδομζνων όπου μαηί με υπόλοιπα δεδομζνα προςδιορίηεται ο κάτοχοσ 

του MRTD. 

 

5.3.6. Privacy-Enhanced PKI tokens 

Υλοποιοφνται ςε προϊόντα όπωσ το U-Prove τθσ Microsoft και το Idemix τθσ IBM και 

παρζχουν κρυπτογραφικζσ τεχνικζσ που μποροφν να: 

 Αποφφγουν τθ ςυνδεςιμότθτα  μεταξφ των αναγνωριςτικϊν που εμφανίηονται ςε 

διάφορεσ υπθρεςίεσ ακόμθ κι αν οι πάροχοι των υπθρεςιϊν και θ Αρχι 

Ριςτοποίθςθσ ςτθ ςυνζχεια μοιράηονται τα δεδομζνα (collude). Με τθν τεχνικι 

αυτι είναι δυνατι θ εξαςφάλιςθ τθσ ανωνυμίασ του χριςτθ ςε κάκε πάροχο 

υπθρεςιϊν μζςω τθσ χριςθσ διαφορετικϊν ψευδωνφμων. Ζτςι είναι εφικτι θ 

επιβεβαίωςθ των ιςχυριςμϊν του κατά τθ χριςθ τθσ ΚΡ ςε ςυναλλαγζσ, χωρίσ όμωσ 

μποροφν να ςυνδζονται και να αποκαλφπτονται περιττζσ πλθροφορίεσ που πικανά 

προκφπτουν μζςω τθσ ςυςχζτιςθσ με άλλεσ ςυναλλαγζσ, κακϊσ απαγορεφεται θ 

αποκάλυψθ των ψευδονφμων που χρθςιμοποιoφνται ςτισ επιμζρουσ ςυναλλαγζσ.  

 Ραρζχουν, πιο εκτεταμζνα, τισ λειτουργίεσ επιλεκτικισ αποκάλυψθσ. 

 Ενιςχφουν τα  limited show πρωτόκολλα (π.χ. για e-cash και τραπεηικζσ 

ςυναλλαγζσ), όπου ο χριςτθσ μπορεί να προςπακιςει να αποδείξει τον ιςχυριςμό 

του για ορκι χριςθ τθσ ςυναλλαγισ μόνο ζναν μικρό περιοριςμζνο αρικμό φορϊν. 

 Ραρζχουν δυνατότθτα για διεκνι ανάκλθςθ των πιςτοποιθτικϊν που κατζχονται 

από ζνα χριςτθ, διατθρϊντασ παράλλθλα τθ μθ διαςφνδεςι τουσ (unlinkability). 
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Στθν ανάλυςθ αυτι, βζβαια, γίνεται θ λογικι υπόκεςθ ότι οφτε θ εκδοφςα αρχι, 

οφτε ο ελεγκτισ μπορεί να προςκζςει αυκαίρετεσ καταχωριςεισ ςτο CRL, γιατί αυτό 

κα τουσ επζτρεπε να εφαρμόςουν brute-force επικζςεισ με ςυνδυαςμοφσ από 

προςωρινά ανακλθκζντα πιςτοποιθτικά. ςυνδυαςμοφσ των πιςτοποιθτικϊν και ςτθ 

ςυνζχεια προςπακεί να ελζγξει τουσ άλλουσ. Οφείλουμε, πάντωσ, να 

αναγνωρίςουμε ότι είναι ςχετικά αςφαλισ θ υπόκεςι μασ, δεδομζνου ότι τα 

περιςςότερα CRL ελζγχονται από αρκετά αυςτθρζσ διαδικαςίεσ που κα 

κακιςτοφςαν αδφνατθ αυτιν τθν επίκεςθ. 

Ωσ εκ τοφτου, παρότι ακόμθ δεν ζχουν υιοκετθκεί και αξιοποιθκεί ςε ικανοποιθτικό βακμό, 

εντοφτοισ, οι privacy-enhanced PKI τεχνολογίεσ ζχουν ςθμαντικζσ δυνατότθτεσ για τθν 

ενίςχυςθ τθσ ιδιωτικότθτασ ςτισ υφιςτάμενεσ eID εφαρμογζσ.  

 

5.4. ύνοψη Κεφαλαύου 
Στο κεφάλαιο αυτό επιχειριςαμε μια ςυνοπτικι παρουςίαςθ των τεχνολογιϊν που ζχουν 

αναπτυχκεί για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ ιδιωτικότθτασ κατά τθ χριςθ 

εργαλείων θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ, όπωσ θ Ελλθνικι ΚΡ. Οι απειλζσ ιδιωτικότθτασ και 

αςφάλειασ, είναι εκείνεσ που προςδιορίηουν τα ςθμεία προςοχισ και αδυναμιϊν και τουσ 

κινδφνουσ που μποροφν να προκφψουν και τελικά είναι εκείνεσ που μασ οδθγοφν ςτθν 

εφαρμογι τεχνικϊν αςφάλειασ και ιδιωτικότθτασ. Με τον τρόπο αυτό, προζκυψε ζνα 

ςφνολο απαιτιςεων αςφάλειασ και ζνα ακόμθ ςφνολο τεχνολογικϊν λφςεων που μποροφν 

να εφαρμοςκοφν για να αντιμετωπίςουν αυτζσ τισ απειλζσ. Ωςτόςο, πάντοτε κάποιεσ 

απειλζσ κα παραμζνουν, παρά τισ λφςεισ που εφαρμόηουμε και ςτο ςθμείο αυτό απαιτείται 

θ αξιολόγθςθ τθσ βαρφτθτασ των απειλϊν ςφμφωνα με τα τισ ιδιαιτερότθτεσ τισ κάκε 

περίπτωςθσ και των επιπτϊςεων αυτϊν ςτθν εφαρμοηόμενθ λφςθ και πολφ δε περιςςότερο 

θ ςτάκμιςθ των παραγόντων αυτϊν για τθν όςο το δυνατόν αςφαλζςτερθ λφςθ.  

Το κεφάλαιο αυτό ορίηει το πλαίςιο αςφάλειασ που πρζπει να πλθροί μια ΚΡ, τόςο ωσ προσ 

το επίπεδο των απειλϊν αςφάλειασ και ιδιωτικότθτασ, όςο και ωσ προσ το επίπεδο των 

απαιτιςεων και τεχνικϊν αςφάλειασ και ιδιϊτικοτθτασ που πρζπει να εφαρμόηονται, ϊςτε 

ςτο επόμενο κεφάλαιο, που αποτελεί τθ μελζτθ εφαρμογισ τθσ Ελλθνικισ ΚΡ, όπου εκεί 

πλζον ςυγκεκριμζνα κα εντοπίςουμε τισ απειλζσ και τα προβλιματα και κα 

προςπακιςουμε να δϊςουμε τθ βζλτιςτθ ςχεδιαςτικι επιλογι, υπό το πρίςμα τθσ 

ςτάκμιςθσ των επιμζρουσ παραγόντων αςφάλειασ και λειτουργικότθτασ.  
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6. ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΠΟΛΙΣΗ 
 

Ρροκειμζνου να καταλιξουμε ςτθν κατάλλθλθ επιλογι για τθν εφαρμογι τθσ ΚΡ ςτθν 

Ελλάδα, πρζπει πρϊτα να ορίςουμε ευκρινϊσ τισ απαιτιςεισ ςτισ οποίεσ πρζπει να 

ανταποκρίνεται θ ΚΡ. Οι απαιτιςεισ αυτζσ μποροφν να διακρικοφν ςε δφο βαςικζσ 

κατθγορίεσ, τισ λειτουργικζσ και τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ. Οι λειτουργικζσ απαιτιςεισ 

αφοροφν ςτθ χριςθ τθσ ΚΡ και ςτισ λειτουργίεσ που κζλουμε να υποςτθρίηει. Οι τεχνικζσ 

απαιτιςεισ αφοροφν ςτθν αςφάλεια και διαλειτουργικότθτα και τθ ςυμμόρφωςθ με τα 

διεκνι πρότυπα και προδιαγραφζσ.  

Αξίηει να ςθμειϊςουμε ςτο ςθμείο αυτό, ότι θ παρουςίαςθ των προθγοφμενων κεφαλαίων 

ουςιαςτικά αποςκοποφςε ςτθν ανάδειξθ των κρίςιμων ηθτθμάτων, ϊςτε να οδθγθκοφμε 

ςτθν όςο το δυνατόν καλφτερθ και αποδοτικότερθ ςχεδιαςτικι επιλογι. Για το λόγο αυτό, 

είναι καλό να μελετιςουμε το ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο, αναςφροντασ τθν πλθροφορία που 

καταγράφθκε προθγουμζνωσ και τα ανοιχτά ηθτιματα που προζκυψαν από τθ μελζτθ τθσ 

βιβλιογραφίασ.  

Θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ζχει να επιδείξει κυρίωσ τθν Κυβερνθτικι Ρφλθ 

«Ερμισ» και το Ελλθνικό Ρλαίςιο Διαλειτουργικότθτασ (e-Gif) ςτον τομζα τθσ θλεκτρονικισ 

διακυβζρνθςθσ ςτθν Ελλάδα και τθν εφαρμογι τθσ Ελλθνικισ ΚΡ. Οι δφο αυτζσ 

υποδομζσ/δράςεισ βαςίηονται ακριβϊσ ςτθν αξιοποίθςθ τθσ διεκνοφσ πρακτικισ που 

καταδεικνφει δφο βαςικοφσ τρόπουσ επίτευξθσ διαλειτουργικότθτασ μεταξφ των 

ςυςτθμάτων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ο ζνασ αφορά ςτθ δθμιουργία κεντρικϊν 

κυβερνθτικϊν πυλϊν που κα παρζχουν ςτουσ πολίτεσ, ςυγκεντρωμζνεσ όλεσ τισ 

απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και υπθρεςίεσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και ο άλλοσ, ορίηει τθν 

κατάρτιςθ Ρλαιςίων Διαλειτουργικότθτασ που κζτουν τισ προδιαγραφζσ για τθν επίτευξθ 

τθσ διαλειτουργικότθτασ και μιασ ολοκλθρωμζνθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ (E-

Government Interoperability Framework – Ελλθνικό Ρλαίςιο Διαλειτουργικότθτασ 

Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ - ΕΡΔΘΔ). 

Θ ΚΡ για τθν Ελλάδα κα αποτελζςει τον τρόπο φυςικισ και ψθφιακισ ταυτοποίθςθσ του 

πολίτθ, τόςο εντόσ όςο και εκτόσ ςυνόρων. 

Ειδικότερα οι κφριεσ απαιτιςεισ για τθν ςχεδιαςτικι λφςθ αποκρυςταλλϊνονται ςτα 

ακόλουκα: 

1. Αντικατάςταςθ του Αςτυνομικοφ Δελτίου Ταυτότθτασ  

2. Χριςθ ωσ ταξιδιωτικό ζγγραφο 

3. Χριςθ για υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ 

4. Χριςθ για ψθφιακι αυκεντικοποίθςθ  

5. Δυνατότθτα ψθφιακισ υπογραφισ 
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6. Ρροςταςία τθσ ιδιωτικότθτασ του κατόχου  

7. Αςφάλεια ςτισ ςυναλλαγζσ 

8. Αξιοποίθςθ υφιςτάμενων υποδομϊν και εξαςφάλιςθ διαλειτουργικότθτασ με 

υφιςτάμενεσ εφαρμογζσ και διαδικαςίεσ 

9. Συμμόρφωςθ με διεκνι πρότυπα  

10. Διαλειτουργικότθτα με Ευρωπαϊκά ςυςτιματα 

11. Εναρμόνιςθ τθσ λειτουργικότθτασ τθσ ΚΡ με τθν κουλτοφρα τθσ Ελλθνικισ 

κοινωνίασ 

 

6.1. Λειτουργικϋσ Απαιτόςεισ και Απαιτόςεισ Αςφϊλειασ 

6.1.1. Αντικατϊςταςη του Αςτυνομικού Δελτύου Σαυτότητασ  

Ο πολίτθσ πρζπει να μπορεί να χρθςιμοποιιςει τθν ΚΡ, όπωσ ακριβϊσ χρθςιμοποιεί τθν 

ζντυπθ αςτυνομικι του ταυτότθτα. Ζτςι, θ ΚΡ κα αποτελεί το δθμόςιο εκείνο ζγγραφο που 

ταυτοποιεί και προςδιορίηει τον πολίτθ ςτισ ςυναλλαγζσ που απαιτοφν φυςικι παρουςία 

και φυςικό ζλεγχο. Κα χρθςιμοποιείται, επίςθσ, ωσ αποδεικτικό ςτοιχείο ταυτότθτασ από 

υπθρεςίεσ αςφαλείασ και ελζγχου (π.χ. ΕΛ.ΑΣ.). 

Κατά ςυνζπεια, θ ΚΡ κα πρζπει να είναι ικανι να προςδιορίηει τον κάτοχό τθσ κατά τθν 

επίδειξι τθσ. Ωσ εκ τοφτου, πρζπει να περιζχει ζνα ςφνολο πεδίων που κα αναγράφεται ςτο 

εξωτερικό τμιμα τθσ κάρτασ και κα περιλαμβάνει πλθροφορία που προςδιορίηει τον 

πολίτθ, θ οποία μζχρι ςιμερα ιταν γνωςτι ωσ ςτοιχεία ταυτότθτασ. Επιπλζον, κα πρζπει να 

περιλαμβάνει μεκόδουσ που να κακιςτοφν εφικτι τθν φυςικι αναγνϊριςθ του πολίτθ. Στα 

ΑΔΤ μζχρι ςιμερα, για το λόγο αυτό χρθςιμοποιείτο θ φωτογραφία του πολίτθ και θ 

υπογραφι του ςτθν εμπρόςκια όψθ τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ και ςτθν πίςω όψθ τα 

επιπλζον ςτοιχεία ταυτότθτασ, όπωσ Ονοματεπϊνυμο, όνομα πατρόσ, μθτρόσ, θμερομθνία 

και τόπο γζννθςθσ, αρικμό δθμοτολογίου κ.α.. 

Αυτό είναι το πρϊτο ςτοιχείο που πρζπει να κρατιςουμε αναφορικά με τα δεδομζνα που 

είναι απαραίτθτα ςτθν ελλθνικι ΚΡ.  

Το κφριο εφρθμα από τθν ανάλυςθ αυτι είναι ότι απαιτείται κατ’ ελάχιςτο, θ 

φωτογραφία του κατόχου και το ονοματεπϊνυμό του. 

 

6.1.2. Φρόςη ωσ ταξιδιωτικό ϋγγραφο 

Μια άλλθ χριςθ τθσ ΚΡ αφορά ςτθ χριςθ τθσ ωσ ταξιδιωτικοφ εγγράφου. Για τθν 

εξαςφάλιςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δυνατότθτασ οι επιλογζσ είναι δφο.  

Θ πρϊτθ επιλογι αναφζρεται ςτθ χριςθ τθσ εντόσ ορίων τθσ ςυνκικθσ Schengen ι τρίτων 

χωρϊν με τισ οποίεσ ζχουν ςυναφκεί ςχετικζσ ςυμφωνίεσ για τθ διακίνθςθ πολιτϊν. Στθν 
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περίπτωςθ αυτι, θ χριςθ τθσ, όπωσ και τα δεδομζνα που περιζχει, ςυμπίπτει με τθ χριςθ 

ωσ τυπικό δελτίο ταυτότθτασ.  

Θ δεφτερθ επιλογι ταυτίηεται περιςςότερο με τθ χριςθ του διαβατθρίου. Σε αυτιν τθν 

περίπτωςθ, όπωσ είναι προφανζσ, οι λειτουργίεσ και οι προδιαγραφζσ των διαβατθρίων 

πρζπει επίςθσ να ενςωματωκοφν ςτθν ΚΡ. 

Θ ςθμαντικότερθ διαφορά ανάμεςα ςτισ δφο επιλογζσ είναι θ ενςωμάτωςθ ι όχι 

βιομετρικϊν χαρακτθριςτικϊν, ωσ αναγνωριςτικά τθσ ΚΡ. 

Ανεξάρτθτα από τθν επιλογι ςτθν οποία κα καταλιξουμε, θ ΚΡ πρζπει να μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ωσ μζςο φυςικισ ταυτοποίθςθσ ςτα ςθμεία διαςυνοριακοφ ελζγχου. Θ ΚΡ 

πρζπει να δίνει τθ δυνατότθτα ςτα ςθμεία διαςυνοριακοφ ελζγχου (αεροδρόμια, λιμάνια 

κλπ) και ςτισ αρχζσ αςφαλείασ (αςτυνομικζσ αρχζσ) να ελζγχουν τθν εγγυρότθτα τθσ ΚΡ, να 

ταυτοποιοφν και να πιςτοποιοφν με βεβαιότθτα τον πραγματικό κάτοχο και να 

διαπιςτϊνουν τθν ιςχφ τθσ ΚΡ μζςω τθσ θμερομθνίασ λιξθσ, το ονοματεπϊνυμο και τθν 

θμερομθνία γζννθςθσ του κατόχου.  Εξαιτίασ, τθσ διαςυνοριακισ χριςθσ τθσ ΚΡ, αυτι 

πρζπει επίςθσ να περιλαμβάνει τθν υπθκοότθτα του κατόχου τθσ κακϊσ και τον κωδικό τθσ 

χϊρασ ζκδοςθσ.  

Για τθν επαλικευςθ και πιςτοποίθςθ των παραπάνω χαρακτθριςτικϊν πρζπει επιπλζον να 

εξαςφαλίηεται και θ ςυμβατότθτα με τισ μθχανζσ αυτόματθσ ανάγνωςθσ ταξιδιωτικϊν 

εγγράφων (MRTD), όπωσ ορίηεται ςφμφωνα με τα πρότυπα και τισ προδιαγραφζσ του ICAO 

και να εξαςφαλίηεται δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε αυτζσ.  

 

6.1.3. Φρόςη για ηλεκτρονικϋσ ςυναλλαγϋσ και Χηφιακό αυθεντικοπούηςη 

Ραράλλθλα με τθν ανάπτυξθ των υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ και τθν 

προςφορά ςτον πολίτθ ενόσ πλικουσ δθμόςιων υπθρεςιϊν θλεκτρονικά, θ ανάγκθ για 

αυκεντικοποίςθ του πολίτθ ςτο νζο ψθφιακό περιβάλλον είναι επιβεβλθμζνθ. Στθν 

κατεφκυνςθ αυτι θ ΚΡ πρζπει να μπορεί να εξαςφαλίςει ςτον κάτοχό τθσ πρόςβαςθ ςτισ 

θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Θ απομακρυςμζνθ πρόςβαςθ ςτισ 

υπθρεςίεσ μζςω τθσ ΚΡ πρζπει να είναι εφικτι είτε διαδικτυακά από τον χϊρο του πολίτθ, 

είτε μζςα από εξουςιοδοτθμζνα ςθμεία δθμόςιασ πρόςβαςθσ (π.χ. ΚΕΡ) προσ διευκόλυνςθ 

των πολιτϊν που δεν είναι εξοικειωμζνοι με τθ χριςθ των ΤΡΕ, αλλά ζχουν δικαίωμα να 

απολαμβάνουν τζτοιεσ υπθρεςίεσ.  

Για τθ χριςθ και πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα που περιζχονται ςτθν ΚΡ πρζπει να 

εξαςφαλίηεται θ ρθτι ςυγκατάκεςθ του πολίτθ και για το λόγο αυτό προτείνεται θ απόδοςθ 

με τθν ζκδοςθ τθσ ΚΡ ενόσ ηεφγουσ ςυνκθματικϊν πρόςβαςθσ  (PIN και PUK), ωσ 

προςωπικοί αρικμοί αςφαλείασ. 

Εξαιτίασ τθσ χριςθσ τθσ ΚΡ ςε υπθρεςίεσ διαδικτφου τα δεδομζνα που πρζπει να τθροφνται 

ςτθν ΚΡ πρζπει να είναι τα απολφτωσ αναγκαία για τουσ ςκοποφσ τθσ εξυπθρζτθςθσ του 

πολίτθ και τθσ αςφαλοφσ διεκπεραίωςθσ των ςυναλλαγϊν του και ταυτόχρονα, να μθν 

δθμιουργοφν ςυςχετίςεισ με άλλα προςωπικά ςτοιχεία του πολίτθ. Κατά ςυνζπεια, τα 
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επιμζρουσ ςυςτιματα των εφαρμογϊν που χρθςιμοποιεί ο πολίτθσ πρζπει να ζχουν 

πρόςβαςθ αποκλειςτικά και μόνο ςτα δεδομζνα εκείνα που απαιτοφνται για τθ χριςθ τθσ 

εκάςτοτε υπθρεςίασ και διεκπεραίωςθ τθσ εκάςτοτε ςυναλλαγισ και όχι ςτο ςφνολο τθσ 

αποκθκευμζνθσ ςτθν κάρτα πλθροφορίασ. Μάλιςτα, για τθν καλφτερθ διαςφάλιςθ αυτισ 

τθσ προχπόκεςθσ προτείνεται θ επιπλζον ςυγκατάκεςθ και ερϊτθςθ του πολίτθ για τθν 

πρόςβαςθ τθσ εφαρμογισ ςτο ςυγκεκριμζνο τμιμα των δεδομζνων που απαιτείται για τθ 

ςυναλλαγι. Ριο ςυγκεκριμζνα, αν θ ΚΡ χρθςιμοποιθκεί για τθν ζκδοςθ τθσ φορολογικισ 

ενθμερότθτασ του πολίτθ, ο πολίτθσ αρχικά κα ειςάγει τον προςωπικό του αρικμό, PIN  

προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι και να ηθτιςει τθν υπθρεςία που 

επικυμεί (ζκδοςθ φορολογικισ ενθμερότθτασ) και ςτθ ςυνζχεια θ εφαρμογι προκειμζνου 

να προχωριςει ςτθν ολοκλιρωςθ του αιτιματοσ, πρζπει να γνωρίηει τθν απαιτοφμενθ 

πλθροφορία (π.χ. ΑΦΜ) τθσ ΚΡ, για τθν οποία ο πολίτθσ επιτρζπει τθν πρόςβαςθ τθσ 

εφαρμογισ. Ζτςι, ςτο παράδειγμα που χρθςιμοποιιςαμε το taxis κα είχε πρόςβαςθ μόνο 

ςτο ΑΦΜ του πολίτθ για τθν ζκδοςθ τθσ φορολογικισ του ενθμερότθτασ.  

Στα πλαίςια τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, επιπλζον, προτείνεται θ δυνατότθτα χριςθσ 

τθσ ψθφιακισ υπογραφισ και των ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν. Ο πολίτθσ ςτθν περίπτωςθ 

που επικυμεί να χρθςιμοποιιςει αυτι τθ δυνατότθτα, πρζπει να μπορεί να υπογράφει 

θλεκτρονικά ζγγραφα μζςω τθσ ΚΡ. Εξάλλου, θ ΚΡ ωσ ζξυπνθ κάρτα είναι απολφτωσ 

κατάλλθλθ για χριςθ ςε υποδομι δθμοςίου κλειδιοφ προςφζροντασ τισ απαιτοφμενεσ 

προδιαγραφζσ για τθν δθμιουργία και χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ. Θ ΚΡ 

μπορεί να αποκθκεφςει με αςφάλεια τα ψθφιακά πιςτοποιθτικά και τα ιδιωτικά κλειδιά 

προςτατεφοντασ τα από τθν δυνατότθτα εξαγωγισ τουσ.  

Ωσ προσ τθν αξιοποίθςθ τθσ δυνατότθτασ τθσ ψθφιακισ υπογραφισ, δεδομζνου ότι, αυτι 

ζχει ιςοδφναμθ νομικι ιςχφ με τθν χειρόγραφθ, όπωσ προζκυψε κατά τθ μελζτθ και 

ανάλυςθ του κεςμικοφ πλαιςίου, θ αςφαλισ χριςθ τθσ πρζπει να αντιμετωπιςκεί με 

ιδιαίτερθ προςοχι. Για το λόγο αυτό, προτείνεται θ χριςθ διακριτοφ αρικμοφ PIN για τθν 

χριςθ τθσ ψθφιακισ υπογραφισ.  

Η ΚΠ ειςιτιριο για τον ψθφιακό κόςμο. 

Η ΚΠ μπορεί να λειτουργιςει ωσ μοναδικι προχπόκεςθ για τισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ 

με τον δθμόςιο τομζα, απαλλάςςοντασ και τα δφο μζρθ από διοικθτικά βάρθ και περιττι 

γραφειοκρατία.  

Συνοψίηοντασ τα παραπάνω, θ ΚΠ πρζπει να περιζχει τθν ελάχιςτθ δυνατι πλθροφορία 

και να εξαςφαλίηει τθν εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ αποκλειςτικά και μόνο ςτο τμιμα τθσ 

πλθροφορίασ που απαιτείται για μια ςυγκεκριμζνθ ςυναλλαγι.  

Η υιοκζτθςθ τθσ ΚΠ αποτελεί βαςικι ςυνιςτϊςα ςτθν προοπτικι θλεκτρονικισ 

διακυβζρνθςθσ και ςτθν ανάπτυξθ και κακιζρωςθ των υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ 

διακυβζρνθςθσ.  
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Οι θλεκτρονικζσ υπογραφζσ επιπλζον μποροφν να διευκολφνουν περαιτζρω τισ 

δυνατότθτεσ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, εντοφτοισ, πρζπει να αντιμετωπίηονται με 

ιδιαίτερθ προςοχι. 

6.1.4. Διαςφϊλιςη τησ ιδιωτικότητασ και αςφϊλειασ του πολύτη 

Ππωσ αναφζραμε και προθγουμζνωσ θ ζκδοςθ και προςωποποίθςθ τθσ ΚΡ κα ςυνοδεφεται 

παράλλθλα από τθν ζκδοςθ του προςωπικοφ αρικμοφ αςφαλείασ (PIN - PUK). Με τθ χριςθ 

του PIN κα επιβεβαιϊνεται ςε πρϊτο επίπεδο ότι ο χριςτθσ είναι ο πραγματικόσ κάτοχοσ 

τθσ ΚΡ, κατά τθ διάρκεια μιασ ςυναλλαγισ. Θ διαδικαςία αυκεντικοποίθςθσ του χριςτθ κα 

περιλαμβάνει τθν ειςαγωγι τθσ ΚΡ ςτθν πιςτοποιθμζνθ ςυςκευι ανάγνωςθσ και ζπειτα κα 

απαιτείται θ ειςαγωγι ενόσ ζγκυρου PIN. Θ ανάγνωςθ τθσ ΚΡ κα γίνεται μόνο από 

πιςτοποιθμζνεσ αςφαλείσ ςυςκευζσ ανάγνωςθσ (αναγνϊςτεσ), οι οποίεσ κα βρίςκονται ςε 

δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και ςθμεία εξυπθρζτθςθσ (π.χ. ΚΕΡ), ι από το χϊρο του χριςτθ 

εφόςον αυτόσ ζχει προμθκευτεί πιςτοποιθμζνο αναγνϊςτθ. Με τθν ειςαγωγι του PIN 

εξαςφαλίηεται ρθτά και θ ςυγκατάκεςθ του χριςτθ για πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία τθσ ΚΡ, 

προκειμζνου να κάνει χριςθ κάποιασ υπθρεςίασ.  

Γιατί όμωσ θ χριςθ τθσ ΚΡ κάνει πιο αςφαλι τον πολίτθ ςχετικά με τθ χριςθ των 

προςωπικϊν του δεδομζνων, κατά τθν ςυμμετοχι του ςε θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ; 

Θ απάντθςθ είναι ςχετικά απλι. Ωςτόςο, προχποκζτει και από τον χριςτθ τθν ορκι και 

κατάλλθλθ χριςθ τθσ ΚΡ, αλλά και τθν κατανόθςθ τθσ αξίασ των προςωπικϊν του 

δεδομζνων.  

Ο χριςτθσ μζςω τθσ ΚΡ κα ζχει τον πλιρθ ζλεγχο για τα ςτοιχεία που κα χρθςιμοποιθκοφν 

από τθν εφαρμογι. Αφενόσ πρζπει πρϊτα να χρθςιμοποιιςει τθν κάρτα του και να ειςάγει 

το ςχετικό PIN για τθν υπθρεςία που επικυμεί και μζςω του δικτυακοφ τόπου που 

εμπιςτεφεται. Γεγονόσ που διαςφαλίηει τθ ρθτι ςυγκατάκεςι του για τθν πρόςβαςθ ςτθν 

ΚΡ και δεν περιορίηεται ςε απλι επίδειξθ τθσ ταυτότθτάσ του ι κάποιων δικαιολογθτικϊν ι 

τθν απλι χριςθ ςυνκθματικϊν για τον ψθφιακό κόςμο. Απαιτεί κα λζγαμε και τα δφο, άρα 

κάνει πιο δφςκολθ τθ μθ εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ.  

Αφετζρου, ο πολίτθσ ζχει πλιρθ και απόλυτο ζλεγχο των προςωπικϊν του δεδομζνων, 

κακϊσ θ ΚΡ κα περιζχει τθν ελάχιςτθ δυνατι πλθροφορία, αλλά και κα πρζπει να 

εξαςφαλίηει πρόςβαςθ ςε ακόμθ μικρότερο τμιμα αυτισ. Δθλαδι, δεν κα επιτρζπεται θ 

πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία τθσ ΚΡ, χωρίσ τθ ρθτι ςυγκατάκεςθ του πολίτθ, αλλά 

παράλλθλα, δεν κα επιτρζπεται πρόςβαςθ ςε μεγαλφτερο τμιμα τθσ πλθροφορίασ από 

εκείνο που απαιτείται για τθν χριςθ ι ολοκλιρωςθ κάποιασ ςυναλλαγισ.  Αν κάτι τζτοιο 

είναι απαραίτθτο, ο χριςτθσ πρζπει να ερωτάται ρθτϊσ και να επιτρζπεται επιπλζον 

πρόςβαςθ μόνο ζπειτα από τθ ρθτϊσ εκπεφραςμζνθ ςυμφωνία του. Στθν προθγοφμενθ 

ενότθτα αναδείξαμε ςχετικά το παράδειγμα τθσ φορολογικισ ενθμερότθτασ και τθσ χριςθσ 

του ΑΦΜ.  

Επιπλζον, είναι ςαφζσ ότι δεν κα απαιτείται από τον πολίτθ κανζνα άλλο δεδομζνο ι 

πλθροφορία για τθν αυκεντικοποίθςι του, προκειμζνου να κάνει χριςθ μιασ ςυναλλαγισ, 

παρά μόνο θ ίδια θ ΚΡ.  
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Ωςτόςο, θ χριςθ τθσ ΚΡ δθμιουργεί προχποκζςεισ αςφάλειασ και ςτο άλλο μζροσ τθσ 

ςυναλλαγισ. Μζςω τθσ χριςθσ τθσ ΚΡ, επομζνωσ, ο πάροχοσ τθσ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ 

που επικυμεί να χρθςιμοποιιςει ο χριςτθσ, κα είναι βζβαιοσ για τθν αυκεντικότθτα του 

χριςτθ και τθν αυκεντικότθτα τθσ ςυναλλαγισ, κακϊσ θ ΚΡ πιςτοποιεί επαρκϊσ τθν 

ταυτότθτα του ςυναλλαςςόμενου.   

Ππωσ είναι κατανοθτό, θ ΚΡ πρζπει να υπακοφει ςτα διεκνι πρότυπα και τισ Ευρωπαϊκζσ 

προδιαγραφζσ για τθν αςφάλεια.  

Με βάςθ τα παραπάνω, κατανοοφμε ότι απαιτείται μια χρυςι τομι για τθν πλθροφορία 

που πρζπει να περιζχεται ςτθν ΚΠ. Η ςχεδιαςτικι λφςθ πρζπει να ιςορροπεί ανάμεςα 

ςτθν διαςφάλιςθ τθσ ιδιωτικότθτασ του πολίτθ με χριςθ τθσ όςο το δυνατόν ελάχιςτθσ 

πλθροφορίασ και ςτθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των ςυναλλαγϊν, κακϊσ για τθν 

ολοκλιρωςθ του απαιτείται, πάντωσ, κάποια πλθροφορία.  

Η εμπιςτοςφνθ του πολίτθ ςτθν ΚΠ και ςτα ςυςτιματα που τθ χρθςιμοποιοφν είναι 

καταλυτικι για τθν επιτυχία του εγχειριματοσ.  

Η πιςτοποίθςθ των ΚΠ και των αναγνωςτϊν τουσ, και οι πολιτικζσ αςφάλειασ για τθν 

ανάπτυξθ και ςυντιρθςθ των ςυςτθμάτων είναι κρίςιμα ηθτιματα για τθν επιλογι τθσ 

βζλτιςτθσ ςχεδιαςτικισ επιλογισ.  

 

6.1.5. Διαλειτουργικότητα και Εναρμόνιςη  

Θ επιλεγόμενθ λφςθ ΚΡ πρζπει να πλθροί τισ προχποκζςεισ διαλειτουργικότθτασ με 

καταςκευαςτζσ καρτϊν, αναγνωςτϊν, ςυςτθμάτων παροχισ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν, 

κακϊσ και να εξαςφαλίηει τθ διαλειτουργικότθτα τθσ λφςθσ με τισ υφιςτάμενεσ υποδομζσ.  

Σε ζνα άλλο επίπεδο, πρζπει ακόμθ να ςθμειωκεί, ότι θ διαςφάλιςθ τθσ 

διαλειτουργικότθτασ τθσ ΚΡ είναι απολφτωσ κρίςιμθ και αναγκαία προκειμζνου να 

εξαςφαλίςει πικανά δυνατότθτεσ τθσ ΚΡ για χριςθ ςε ζνα ευρωπαϊκό ψθφιακό 

περιβάλλον, που δεν μποροφμε, ίςωσ,  να αναγνωρίςουμε ευκρινϊσ ςιμερα. Εξάλλου, 

όπωσ αναλφςαμε και ςτθ δεφτερθ ενότθτα του 4ου Κεφαλαίου, θ ΕΕ ζχει ιδθ υλοποιιςει 

ζνα ςφνολο ζργων (με ςθμαντικότερο το STORK) για τθ διαλειτουργικότθτα των εκνικϊν ΚΡ 

με ςυςτιματα ΚΡ άλλων χωρϊν ζχοντα εκπεφραςμζνθ τθ βοφλθςι τθσ για ενιαία 

ευρωπαϊκι θλεκτρονικι ταυτότθτα. Ρολλά ςχετικά ζργα είναι ακόμθ εν εξελίξει. Στθν 

κατεφκυνςθ αυτι, θ ΚΡ πρζπει να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί εκτόσ εκνικϊν ςυνόρων, 

δυνθτικά και από ευρωπαϊκζσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ, πζραν τθσ χριςθσ τθσ ωσ 

ταξιδιωτικό ζγγραφο, που περιγράψαμε προθγουμζνωσ.  

Σε κάκε περίπτωςθ θ ΚΡ πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τα διεκνι πρότυπα 

διαλειτουργικότθτασ. 

Εντοφτοισ, πρζπει να αναγνωρίςουμε ότι δεδομζνου ότι τα πρότυπα και θ νομοκεςία δεν 

επιβάλλουν τθ διαλειτουργικότθτα, δεν είμαςτε πολφ κοντά ςτθν εξαςφάλιςθ μιασ 

ενιαίασ ΚΠ για όλεσ τισ χϊρεσ ςε επίπεδο ΕΕ.  
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6.1.6. Εναρμόνιςη με εθνικό κουλτούρα 

Θ εναρμόνιςθ με τθν εκνικι κουλτοφρα και θ αντίλθψθ του κόςμου είναι ίςωσ οι πιο 

ςθμαντικοί παράγοντεσ για τθν επιτυχθμζνθ εφαρμογι τθσ ΚΡ ςτθν Ελλάδα. Θ κάκε 

ςχεδιαςτικι επιλογι πρζπει να λαμβάνει ςοβαρά υπόψθ τα κεντρικά ςθμεία ςτθν αντίλθψθ 

του Ζλλθνα πολίτθ, κακϊσ και να αναγνϊςει και αντιμετωπίςει τα ςτοιχεία που του 

προκαλοφν ανθςυχία. Θ αντίςταςθ των πολιτϊν ςτθν εφαρμογι τθσ ΚΡ, κακϊσ και οι 

πικανζσ αντιδράςεισ μπορεί να γίνουν κρίςιμοι αναςταλτικοί παράγοντεσ και μποροφν να 

επθρεάςουν ςθμαντικά τθν επιτυχία του εγχειριματοσ.  

Είναι ενδεικτικό, ότι ςφμφωνα με τθ διαβοφλευςθ που πραγματοποιικθκε το προθγοφμενο 

διάςτθμα τα περιςςότερα ςχόλια ιταν αρνθτικά. Ειδικότερα, από τα 1400 περίπου ςχόλια 

τθσ διαβοφλευςθσ, το 60% των ςχολίων αποδοκίμαηαν το ενδεχόμενο τθσ εφαρμογισ τθσ 

ΚΡ. Τα πιο ςυχνά ςθμεία ανθςυχίασ ςχετίηονταν με τθν παραβίαςθ προςωπικϊν δεδομζνων 

και τουσ φόβουσ των πολιτϊν για το ενδεχόμενο «θλεκτρονικό φακζλωμα» και τθ 

δυςπιςτία των πολιτϊν απζναντι ςτθ ςυςςϊρευςθ τθσ πλθροφορίασ ςε κεντρικό και τον 

τρόπο διαχείριςισ τθσ ακόμθ και από το κράτοσ. Θ ελλιπισ ενθμζρωςθ από τθν πολιτεία 

ςχετικά με τθν χριςθ και  λειτουργία τθσ ΚΡ είχαν ςθμαντικι επίδραςθ ςτθ διαμόρφωςθ 

του αρνθτικοφ κλίματοσ. Το αποτζλεςμα τθσ διαβοφλευςθσ αξιολογοφςε τθν υλοποίθςθ τθσ 

ΚΡ ωσ μθ απαραίτθτθ και αναποτελεςματικι.  

Εξάλλου, θ ανθςυχία τθσ ελλθνικισ κοινισ γνϊμθσ για ηθτιματα που αφοροφν ςτθν 

προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων και τθν διαςφάλιςθ τθσ ιδιωτικότθτασ του πολίτθ.  

Επιπλζον, λόγοι κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ 

είναι αρκετά ςθμαντικοί για τθ διαμόρφωςθ 

τθσ κοινισ γνϊμθσ και θ ςχζςθ Κράτουσ-

Εκκλθςίασ ενιςχφει ακόμθ περιςςότερο το 

διαβοφλευςθσ για τθν ΚΡ υπιρξε ζντονθ 

ανθςυχία για τον αρικμό «666», Αυτό με 

τεχνικοφσ όρουσ μεταφράηεται ςε μθ χριςθ 

των προτφπων UPC-A (11+1), EAN13 (12+1 

ψθφία) και τθσ Luhn formula, αλλά και του 

γραμμωτοφ κϊδικα(barcode).  

Επομζνωσ, θ χριςθ ςυγκεκριμζνων τεχνολογικϊν μεκόδων μποροφν να επθρεάςουν πολφ 

ςθμαντικά τθ διείςδυςθ τθσ ΚΡ ςτθν κοινωνία. Εκτιμοφμε, ωςτόςο, ότι κάποιεσ 

τεχνολογικζσ λφςεισ δεν απαιτείται να υλοποιθκοφν ςτθν Ελλθνικι ΚΡ, κακϊσ παρότι 

μπορεί να μθν ςυμμεριηόμαςτε τθν ανθςυχία και τισ αιτιάςεισ των πολιτϊν, ο κίνδυνοσ 

αντίδραςθσ από τθν εφαρμογισ τουσ κα είναι μεγαλφτεροσ από τον πικανό κίνδυνο τθσ μθ 

εφαρμογισ τουσ. Εξάλλου, τα πρότυπα αυτά δεν αποτελοφν τεχνολογικό μονόδρομο για 

τθν υλοποίθςθ τθσ ΚΡ. Τουναντίον, κα μποροφςαμε να χρθςιμοποιιςουμε για τθν 

παραγωγι του αρικμοφ εντφπου τθσ ΚΡ, 9ψθφιο αλφαρικμθτικό με αξιοποίθςθ του mod10 

731731 του ICAO για τθν παραγωγι του τελευταίου ψθφίου.  
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Επιπλζον, το μοναδικό αναγνωριςτικό ωσ ςτοιχείο τθσ ΚΡ που μπορεί να προςδιορίηει 

μονοςιμαντα τον πολίτθ είναι ςχεδόν απαγορευτικό για τθν αντίλθψθ τθσ ελλθνικισ 

κοινωνίασ. Με δυςκολία ακόμθ κα μποροφςε να γίνει αποδεκτι θ χριςθ βιομετρικϊν 

χαρακτθριςτικϊν.  

Είναι ςαφζσ ότι θ ελλθνικι κοινωνία είναι ιδιαίτερα ευαίςκθτθ με τθν ζννοια τθσ 

ελευκερίασ και το δικαίωμα τθσ ιδιωτικότθτασ. Για το λόγο αυτό, θ προτεινόμενθ 

ςχεδιαςτικι λφςθ πρζπει να προςμετριςει τισ ανθςυχίεσ για τθν καταςτρατιγθςθ 

κεμελιωδϊν δικαιωμάτων των πολιτϊν, κακϊσ επίςθσ και τουσ κινδφνουσ που μποροφν 

οι αντιλιψεισ αυτζσ να αποτελζςουν για τθν εφαρμογι τθσ ΚΠ ςτθν Ελλάδα. 

Η υποχρεωτικι εφαρμογι τθσ ΚΠ δεν κα οδθγιςει απαραίτθτα ςε επιτυχι υιοκζτθςι τθσ 

από τθν κοινωνία, που μπορεί ςταδιακά να τθν απαξιϊςει. Επομζνωσ, είναι επικυμθτό, 

τόςο επικοινωνιακά, όςο και ουςιαςτικά, τζτοιεσ ανθςυχίεσ να καμφκοφν.  

Η βζλτιςτθ λφςθ είναι εκείνθ που λαμβάνει υπόψθ τισ κοινωνικζσ ανάγκεσ.  

 

6.2. Περιγραφό τησ ΚΠ 
Αποκρυςταλλϊνοντασ τα ςυμπεράςματα από τισ απαιτιςεισ που πρζπει να πλθροί θ ΚΡ 

μποροφμε να καταλιξουμε ςτο ςφνολο των χαρακτθριςτικϊν, τα οποία θ ΚΡ πρζπει να 

περιλαμβάνει.  

Θ ΚΡ για τθν Ελλάδα κα αποτελζςει τον τρόπο φυςικισ και ψθφιακισ ταυτοποίθςθσ και 

αυκεντικοποίθςθσ του πολίτθ, τόςο εντόσ όςο και εκτόσ ςυνόρων. Επομζνωσ, πρζπει να 

ςυμμορφϊνεται με το πρότυπο CEN/TS 15480 ECC, Part 1&2, για τθν Ευρωπαϊκι ΚΡ (ECC) 

και με τουσ κοινοτικοφσ κανονιςμοφσ ΕΚ 2252/2004 [26] και 444/2009 [27], εφόςον 

αποτελεί ταξιδιωτικό ζγγραφο, κακϊσ και τθν προδιαγραφι ICAO Doc 9303 [87] [88] για τα 

ταξιδιωτικά ζγγραφα. 

Λαμβάνοντασ, επιπλζον, υπόψθ τθ χριςθ τθσ ΚΡ ωσ εργαλείο ψθφιακισ αυκεντικοποίθςθσ 

και πρόςβαςθσ ςε υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, κακϊσ και τισ λειτουργίεσ 

ψθφιακισ υπογραφισ εγγράφων προκφπτει ζνα ςφνολο υποχρεϊςεων για τα 

χαρακτθριςτικά που πρζπει να φζρει θ ΚΡ. 

Στακμίηοντασ, κατά ςυνζπεια, τθ λειτουργικότθτα τθσ ΚΡ, τθν επίδραςθ τθσ χριςθσ ι μθ 

κάποιων δεδομζνων για τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων, και το δικαίωμα του πολίτθ 

ςτθν ιδιωτικότθτα και ςτθν αςφάλεια κατά τθ χριςθ τθσ ΚΡ, οδθγοφμαςτε ςτθν κατάλλθλθ 

επιλογι για τα δεδομζνα που πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν ςτθν Ελλθνικι ΚΡ.  

 

6.2.1. Δεδομϋνα τησ ΚΠ 

Σε ςυνδυαςμό λοιπόν με τισ απαιτιςεισ που αναλφςαμε ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα 

προτείνεται.  
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Στθν εμπρόςκια όψθ τθσ κάρτασ ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα, αλλά και προςπακϊντασ 

να καλφψουμε τθν απαίτθςθ για φυςικι ταυτοποίθςθ κα περιλαμβάνεται  

1. Εκνόςθμο 

2. Ελλθνικι Δθμοκρατία –Υπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ, ωσ ο φορζασ ζκδοςθσ τθσ ΚΡ 

3. Φωτογραφία κατόχου 

4. Λδιόχειρθ υπογραφι 

5. Ρροςωπικά Δεδομζνα Κατόχου 

Στο πίςω μζροσ τθσ ΚΡ κα αναγράφεται μόνο θ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ ΚΡ (θ εκδοφςα 

αρχι δεν φαίνεται να είναι απαραίτθτθ πλθροφορία). Το πίςω μζροσ κα φζρει, επίςθσ, μια 

περιοχι αυτόματθσ ανάγνωςθσ (MRZ), θ οποία κα εμπεριζχει και τα παραπάνω δεδομζνα.  

Στο τςιπ μποροφν προαιρετικά να εγγράφονται δεδομζνα κυρίωσ για περιπτϊςεισ ζκτακτθσ 

ανάγκθσ, προσ ειδοποίθςθ (π.χ. ανιλικοι, θλικιωμζνοι, Α.Μ.Ε.Α., άτομα με ςοβαρζσ 

πακιςεισ).  

Ωσ Ρροςωπικά Δεδομζνα Κατόχου για τθν ΚΡ κα ορίςουμε το ςφνολο των δεδομζνων που 

προτείνονται από τον ICAO να αναγράφονται κατ’ ελάχιςτον ςτθν ΚΡ και είναι τα εξισ: 

1. Κωδικόσ & Τφποσ Εγγράφου 

2. Κωδικόσ Χϊρασ Ζκδοςθσ 

3. Λκαγζνεια  

4. Αρικμόσ Εντφπου τθσ ΚΡ 

5. Επϊνυμο 

6. Πνομα 

7. Θμερομθνία Γζννθςθσ 

8. Φφλλο  

9. Θμερομθνία Λιξθσ Λςχφοσ τθσ ΚΡ 

10. Φωτογραφία 

11. Λδιόχειρθ Υπογραφι 

Τα δεδομζνα πρζπει να αναγράφονται και ςτθν Αγγλικι, όπωσ και ςτο παραδοςιακό ζντυπο 

ΑΔΤ, για διευκόλυνςθ τθσ χριςθσ τθσ εκτόσ Ελλάδασ. Δεδομζνα που αναγράφονται ςτθν 

ΑΔΤ, όπωσ φψοσ, πατρϊνυμο, τόποσ γζννθςθ, ομάδα αίματοσ κλπ, δεν απαιτοφνται.  



Μελζτθ Αςφαλοφσ Εφαρμογισ τθσ Κάρτασ Ρολίτθ ςτθν Ελλάδα 

 

 

 
154 

 

Τα τρία πρϊτα πεδία (Κωδικόσ & Τφποσ Εγγράφου, Κωδικόσ Χϊρασ Ζκδοςθσ και Λκαγζνεια) 

κα ακολουκοφν τθν κωδικοποίθςθ του ICAO, όπωσ ιδθ χρθςιμοποιοφνται ςτα ελλθνικά 

διαβατιρια.  

Ο Αρικμόσ Εντφπου τθσ ΚΡ κα είναι ζνασ αλφαρικμθτικόσ τυχαία παραγόμενοσ αρικμόσ και 

θ χριςθ του κα είναι αντίςτοιχθ με τον ςθμερινό αρικμό ΑΔΤ. Ο αρικμόσ αυτόσ δεν 

αποτελεί μοναδικό αναγνωριςτικό τθσ ΚΡ. Σε περίπτωςθ επανζκδοςθσ τθσ ΚΡ, για 

οποιοδιποτε λόγο, παράγεται νζοσ αρικμόσ εντφπου, κακϊσ ακολουκεί τθ λογικι του 

εγγράφου.  

Θ διάρκεια ηωισ τθσ ΚΡ προτείνεται να είναι ςτα 10 ζτθ και επομζνωσ θ Θμερομθνία Λιξθσ 

Λςχφοσ κα προκφπτει ςτα δζκα χρόνια από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ.  

Θ φωτογραφία και θ ιδιόχειρθ υπογραφι κα λαμβάνονται κατά τθν προςκόμιςθ των 

δικαιολογθτικϊν για τθν ζκδοςθ τθσ ΚΡ, από τον πολίτθ.  

Ρζραν όμωσ, των προαναφερόμενων δεδομζνων, θ ΚΡ πρζπει να περιλαμβάνει και ζνα 

ςφνολο δεδομζνων που να τθν κάνει χριςιμθ για τισ ςυναλλαγζσ του πολίτθ και τθ χριςθ 

των υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. Τα δεδομζνα αυτά κα αποκθκεφονται 

θλεκτρονικά και κα χρθςιμοποιοφνται όταν και όπου απαιτείται, ζπειτα από τθ 

ςυγκατάκεςθ του πολίτθ.  

Τα μθ αναγραφόμενα δεδομζνα προκφπτουν από τθν ανάγνωςθ τθσ υφιςτάμενθσ 

κατάςταςθσ για τισ ςυναλλαγζσ του πολίτθ με τθ Δθμόςια Διοίκθςθ και τθν ανάλυςθ του 

κεςμικοφ πλαιςίου, όπωσ παρουςιάηεται ςτο Κεφάλαιο 3, υπό το πρίςμα τθσ διευκόλυνςθσ 

τθσ χριςθσ τθσ ΚΡ, ωσ εργαλείο πρόςβαςθσ και αυκεντικοποίθςθσ για τισ θλεκτρονικζσ 

ςυναλλαγζσ. Τα δεδομζνα αυτά αποτελοφν αναγνωριςτικά του πολίτθ.  

Κατά ςυνζπεια, προτείνονται: 

1. Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) για χριςθ υπθρεςιϊν που παρζχονται 

κυρίωσ από το Υπουργείο Οικονομικϊν, ι άλλων υπθρεςιϊν ςτισ οποίεσ 

χρθςιμοποιείτο ζωσ ςιμερα. Ο αρικμόσ ΑΦΜ αποτελεί μθ μεταβλθτό αρικμό που 

ταυτοποιεί μοναδικά τον πολίτθ και  χρθςιμοποιείται, ευρζωσ, για ζνα πλικοσ 

οικονομικϊν κυρίωσ ςυναλλαγϊν, αλλά και ωσ αναγνωριςτικό του πολίτθ ςε 

ςυςτιματα άλλων υπθρεςιϊν. 

2. Αρικμόσ Μθτρϊου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΑΜΚΑ) για πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ 

αςφάλιςθσ και υγείασ. Ο ΑΜΚΑ είναι μθ μεταβλθτόσ αρικμόσ  που προςδιορίηει 

μοναδικά τον πολίτθ. 

3. Αρικμόσ Δθμοτολογίου και Κωδικόσ Διμου ςτον οποίο είναι εγγεγραμμζνοσ για 

χριςθ των υπθρεςιϊν του Υπουργείο Εςωτερικϊν, ι άλλων υπθρεςιϊν ςτισ οποίεσ 

χρθςιμοποιείτο ζωσ ςιμερα. Τα ςτοιχεία αυτά είναι μεταβλθτά και αλλάηουν 

πικανϊσ ζπειτα από αλλαγι τθσ οικογενειακι κατάςταςθσ του πολίτθ και 

μεταδθμότευςισ του.  
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4. Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ (ΑΔΤ), αποτελεί τον αρικμό του ΑΔΤ που παραδόκθκε 

κατά τθ διαδικαςία ζκδοςθσ τθσ ΚΡ. Ο ΑΔΤ κα χρθςιμοποιθκεί για τθ διαςφάλιςθ 

τθσ «προσ τα πίςω ςυμβατότθτασ» με το μθτρϊο αςτυνομικϊν ταυτοτιτων και 

προτείνεται να αντικαταςτακεί ςταδιακά από τον Αρικμό Εντφπου τθσ ΚΡ.  

5. Ψθφιακά Ριςτοποιθτικά (κα αναλυκεί ςτο ςενάριο υλοποίθςθσ) 

Αν και ίςωσ κα ιταν αναμενόμενο να ςυμπεριλάβουμε και κάποια ςτοιχεία διεφκυνςθσ και 

επικοινωνίασ του πολίτθ ςτθν κάρτα, ωςτόςο, αυτό δεν κρίνεται απαραίτθτο. Μάλιςτα τα 

ςτοιχεία αυτά είναι πολφ ςυχνά μεταβαλλόμενα και δεν εκτιμάται ότι κα προςδϊςουν 

κανζνα ςθμαντικό όφελοσ από τθν ενςωμάτωςι τουσ. Σε περίπτωςθ που είναι αναγκαίο για 

τθ διεκπεραίωςθ μιασ ςυναλλαγισ, τα ςτοιχεία διεφκυνςθσ μποροφν να ηθτοφνται από τον 

πολίτθ κατά τθ διάρκεια τθσ ςυναλλαγισ. 

6.2.2. Κεντρικϊ Ερωτόματα Τλοπούηςησ 

Ποιο ςκοπό εξυπθρετεί θ αποκικευςθ αυτών των δεδομζνων ςτθν ΚΠ; 

Για τθν Ελλάδα, τα μόνα αναγνωριςτικά που ςιμερα μποροφν να ταυτοποιιςουν μοναδικά 

τον πολίτθ είναι ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ,. Στθν περίπτωςθ των δελτίων ταυτότθτασ, ο ΑΔΤ 

ακολουκεί τθ λογικι του εγγράφου, δθλαδι ςε περίπτωςθ επανζκδοςθσ τθσ ταυτότθτασ 

του πολίτθ εξαιτίασ ανανζωςθσ, ακφρωςθσ, ανάκλθςθσ, κλοπισ ι απϊλειασ παράγεται νζοσ 

αρικμόσ για το δελτίο ταυτότθτασ, γεγονόσ που ςθμαίνει ότι για κάκε πολίτθ αντιςτοιχοφν 

περιςςότεροι του ενόσ αρικμοί ΑΔΤ.  

Θ αποκικευςθ των τεςςάρων αναγνωριςτικϊν του πολίτθ ςτθν ΚΡ είναι το ςτοιχείο που 

προςδίδει επιπλζον λειτουργικότθτα και χρθςτικότθτα ςτθν ΚΡ. Θ κεντρικι ιδζα είναι ότι θ 

ΚΡ δεν κα πρζπει απλά να αντικακιςτά το δελτίο ταυτότθτασ και το διαβατιριο, ακόμθ και 

προςδίδοντάσ τουσ διαλειτουργικά χαρακτθριςτικά, αλλά και να αποτελεί ζνα χριςιμο 

εργαλείο του πολίτθ για τισ ςυναλλαγζσ του με το κράτοσ.   

Ρροκειμζνου κάτι τζτοιο να γίνει εφικτό οι επιλογζσ είναι δφο. Είτε ο αρικμόσ εντφπου ι 

κάποιοσ άλλοσ αρικμόσ τθσ ΚΡ πρζπει να αποτελζςει ζνα μοναδικό αναγνωριςτικό  για τον 

πολίτθ, που να ςχετίηεται με τα αναγνωριςτικά που χρθςιμοποιοφν οι επιμζρουσ 

υπθρεςίεσ/φορείσ του Δθμοςίου, είτε πρζπει να βρεκεί ζνασ τρόποσ να αναγνωριςκοφν και 

να αξιοποιθκοφν τα υφιςτάμενα αναγνωριςτικά. 

Αυτι είναι θ επιλογι που προτείνουμε ςτθ ςχεδιαςτικι λφςθ τθσ εφαρμογισ τθσ ΚΡ ςτθν 

Ελλάδα.  

Τα προαναφερόμενα τζςςερα αναγνωριςτικά κεωροφμε ότι είναι εκείνα που 

χρθςιμοποιοφνται από το ςφνολο των υπθρεςιϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και απαιτοφνται 

για τθν ταυτοποίθςθ του χριςτθ. 

Με τθ χριςθ τουσ από τθν ΚΡ αποφεφγεται θ δθμιουργία ενόσ ενιαίου μοναδικοφ 

αναγνωριςτικοφ που κα ταυτοποιεί μοναδικά τον πολίτθ και κα ςχετίηεται με όλα τα 

επιμζρουσ μθτρϊα των υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. Με αποτζλεςμα να 

ςυγκεντρϊνεται όλθ θ πλθροφορία για τον πολίτθ ουςιαςτικά ςε ζνα ςθμείο, κακϊσ θ 
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αποκάλυψθ του αναγνωριςτικοφ αυτοφ ςυνεπάγεται και ταυτόχρονθ αποκάλυψθ όλων των 

προςωπικϊν δεδομζνων και των δεδομζνων ςυναλλαγϊν του πολίτθ. 

Με ποιον τρόπο κα γίνεται θ πρόςβαςθ ςε αυτά; 

Ρροκειμζνου ο πολίτθσ να ζχει πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, μζςω 

τθσ χριςθσ τθσ ΚΡ, απαιτείται ο πολίτθσ να εγγραφεί ςτισ αντίςτοιχεσ θλεκτρονικζσ 

υπθρεςίεσ (π.χ. taxisnet) που παρζχονται από επιμζρουσ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ι ςτθν 

Κεντρικι Διαδικτυακι Ρφλθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου (ΕΜΘΣ), που ςχεδιάςτθκε να παρζχει 

θλεκτρονικά το ςφνολο των υπθρεςιϊν του δθμοςίου. Εντοφτοισ, αυτό δεν ςθμαίνει ότι ο 

πολίτθσ πρζπει επίςθσ να ςυναινζςει ςτθ ςυςχζτιςθ των προςωπικϊν του δεδομζνων που 

περιζχονται ςτθν ΚΡ με τα επιμζρουσ δεδομζνα που τθροφνται ςτα μθτρϊα των 

υπθρεςιϊν. Για τθν αντιςτοίχιςθ αυτι απαιτείται επιπλζον ρθτι ςυγκατάκεςθ του πολίτθ. 

Κατά τθ διάρκεια μιασ ςυναλλαγισ, θ ανάκτθςθ κάποιων δεδομζνων τθσ ΚΡ είναι 

απαραίτθτθ, ωςτόςο πρζπει να εξαςφαλίηεται ότι είναι το ελάχιςτο δυνατό ςφνολο 

πλθροφοριϊν. Θ πλθροφορία που χρθςιμοποιείται κοινοποιείται ςτον κάτοχο τθσ ΚΡ και 

ςτον πάροχο τθσ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ είναι:  

1. θ ιςχφσ ι όχι τθσ ΚΡ, 

2. θ δικαιοδοςία του παρόχου τθσ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ για πρόςβαςθ ςτα 

δεδομζνα τθσ ΚΡ,  

3. ποια δεδομζνα είναι απαραίτθτα για τθ χριςθ μιασ υπθρεςίασ 

Σε κάκε περίπτωςθ, θ ανάγνωςθ των προςωπικϊν δεδομζνων και των αναγνωριςτικϊν του 

πολίτθ από ςυςτιματα και υπθρεςίεσ κατά τθ χριςθ τθσ ΚΡ μπορεί να εξαςφαλίηεται 

αποκλειςτικά και μόνο υπό τθν προχπόκεςθ τθσ ρθτισ ςυγκατάκεςθσ του χριςτθ-πολίτθ. Θ 

ςυγκατάκεςθ εξαςφαλίηεται με τθν καταχϊριςθ του αρικμοφ PIN τθσ ΚΡ ςε ειδικό 

πλθκτρολόγιο του αναγνϊςτθ τθσ κάρτασ.  

Θ ανάγνωςθ τθσ πλθροφορίασ με άλλο τρόπο από αυτόν που περιγράψαμε παραπάνω, 

πρζπει να είναι αδφνατθ. 

Σχετικά τϊρα, με τα αποκθκευμζνα αναγνωριςτικά τθσ ΚΡ πρζπει να επιςθμάνουμε ότι τα 

δεδομζνα αυτά κα είναι αποκθκευμζνα και δεν κα αναγράφονται ςε εμφανζσ ςθμείο. Ο 

πολίτθσ χρθςιμοποιϊντασ τθν ΚΡ για μια ςυναλλαγι δίνει ουςιαςτικά τθν πρϊτθ 

ςυγκατάκεςι του για τθν πρόςβαςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εφαρμογισ ςτθν πλθροφορία τθσ 

ΚΡ, προκειμζνου θ υπθρεςία να αναγνωρίςει τον χριςτθ και θ ςυναλλαγι του να 

ολοκλθρωκεί. Σε περίπτωςθ, όμωσ, που θ υπθρεςία που ηθτιςει ο χριςτθσ απαιτεί 

περιςςότερθ πλθροφορία, ο πολίτθσ κα πρζπει να ερωτάται αν κζλει να δϊςει πρόςβαςθ 

ςε κάποιο από τα τζςςερα αναγνωριςτικά του. Ζτςι, για παράδειγμα, θ εφαρμογι κα ηθτά 

πρόςβαςθ ςτον ΑΦΜ διευκρινίηοντασ και τον ςκοπό χριςθσ τθσ πλθροφορίασ και μόνο αν ο 

πολίτθσ τθν εξαςφαλίςει κα ζχει πρόςβαςθ για να διεκπεραιϊςει τθ ςυναλλαγι. 

Διαφορετικά, κα ενθμερϊνεται ο χριςτθσ ότι δεν μπορεί να διεκπεραιωκεί θ ςυναλλαγι 

και τισ εναλλακτικζσ υπθρεςίεσ που μπορεί να χρθςιμοποιιςει.  
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Θ ανάγνωςθ των ςτοιχείων ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ και Αρικμοφ Δθμοτολογίου κα γίνεται μόνο 

από εξουςιοδοτθμζνα ςυςτιματα και εφαρμογζσ που δικαιοδοτοφνται να ζχουν πρόςβαςθ 

ςτα ςτοιχεία αυτά και εφόςον είναι απαραίτθτθ για τθν υπθρεςία που κα προςφζρουν. Για 

παράδειγμα, το ςφςτθμα τθσ θλεκτρονικισ ςυνταγογράφθςθσ κα ζχει πρόςβαςθ ςτον 

ΑΜΚΑ του πολίτθ, ενϊ αντίςτοιχα το ςφςτθμα TAXIS κα ζχει πρόςβαςθ ςτον ΑΦΜ. 

*ςφμφωνα και με τθ μελζτθ ΔΜ+ 

Ο πολίτθσ, κάνοντασ χριςθ των υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ και τθσ Κεντρικισ 

Ρφλθσ (ΕΜΘΣ), μζςω τθσ ΚΡ πρζπει να είναι ςε κζςθ: 

 Να ενθμερϊνεται για τα δεδομζνα του που τθροφνται ςτα επιμζρουσ μθτρϊα τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Να γνωρίηει ποιοι πάροχοι πρζπει να ζχουν πρόςβαςθ ςε δεδομζνα του και για 

ποιο ςκοπό  

 Να γνωρίηει τθν ιςτορικότθτα των ςυναλλαγϊν του, ςτθν οποία κα 

περιλαμβάνονται τα ςυςτιματα που προςπζλαςαν τα δεδομζνα του, τθν 

παρεχόμενθ υπθρεςία για τθν οποία χρθςιμοποιικθκαν και τθ χρονικι ςτιγμι τθσ 

ςυναλλαγισ.  

Οι παραπάνω λειτουργίεσ τθσ ΚΡ εξαςφαλίηουν το μζγιςτο δυνατό επιπζδου ιδιωτικότθτασ 

και προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων του πολίτθ-κατόχου τθσ ΚΡ.  

Χριςθ ι όχι μοναδικοφ αναγνωριςτικοφ πολίτθ; 

Θ χριςθ ενόσ μοναδικοφ αναγνωριςτικοφ ςε ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ ταυτοτιτων μπορεί 

να μθδενίςει τα ηθτιματα επικοινωνίασ με υφιςτάμενα ςυςτιματα και εφαρμογζσ του 

δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα, αλλά και ηθτιματα διαλειτουργικότθτασ με άλλα ςυςτιματα 

εντόσ και εκτόσ χϊρασ. Αυτό μπορεί να το κάνει πολφ ελκυςτικι επιλογι. Ραρόλα αυτά, αν 

κυμθκοφμε τισ απαιτιςεισ που ςυγκεντρϊςαμε κι αναλφςαμε προθγουμζνωσ, κα 

διαπιςτϊςουμε ότι θ εφαρμογι ενόσ ενιαίου μοναδικοφ αναγνωριςτικοφ για τον πολίτθ 

ςτθν Ελλθνικι ΚΡ είναι μια επιλογι που κα ςυγκζντρωνε πλθκϊρα αρνθτικϊν 

αντιδράςεων, γεγονόσ που πρζπει να μασ οδθγιςει ςε μια δεφτερθ ςκζψθ τθσ χριςθσ του. 

Στθν πραγματικότθτα, θ ςθμαντικότερθ ςυμβολι του αφορά ςτθν ενοποίθςθ των μθτρϊων 

που τθροφνται επιμζρουσ ςτουσ δθμόςιουσ φορείσ και ςτθν ευχρθςτία που κα προςζφερε 

ςτθ διαχείριςθ των υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, χωρίσ πολφπλοκεσ 

παρεμβάςεισ ςε υφιςτάμενα ςυςτιματα. Εντοφτοισ, πρζπει να παρατθριςουμε ότι κάτι 

τζτοιο πικανόν να ιταν χριςιμο, αν υπιρχε ιδθ ζνα αναπτυγμζνο δίκτυο θλεκτρονικϊν 

υπθρεςιϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ κάτι που πρζπει να παραδεχτοφμε ότι για τθν Ελλθνικι 

Δθμόςια Διοίκθςθ δεν υφίςταται. 

Εξάλλου, μελετϊντασ και τθ διεκνι πρακτικι παρατθροφμε ότι ςτθν Αυςτριακι ΚΡ, το 

μοναδικό αναγνωριςτικό που είχε ειςαχκεί, απαξιϊκθκε ςτθν πράξθ και θ αντίςτοιχθ ΚΡ 

λειτουργεί πλζον με τομεακά αναγνωριςτικά. Σε περιπτϊςεισ όπωσ το Βζλγιο και θ 

Φινλανδία, ζνα προθγμζνο πλαίςιο υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ προχπιρχε 
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τθσ εφαρμογισ τθσ ΚΡ και αντίςτοιχα προχπιρχε θ χριςθ μοναδικοφ αναγνωριςτικοφ για 

να διευκολφνει τισ ςχζςεισ του πολίτθ με τθ δθμόςια διοίκθςθ.  

Συνεπϊσ, θ πλιρθσ αξιοποίθςθ τθσ ΚΡ εκτιμοφμαι ότι δεν προχποκζτει τθν φπαρξθ ι 

δθμιουργία και ενόσ μοναδικοφ αρικμοφ για τον πολίτθ. Και επομζνωσ αντιπροτείνεται θ 

λφςθ των τομεακϊν αναγνωριςτικϊν.  

Ποιο κα είναι το αναγνωριςτικό τθσ ΚΠ; 

Το αναγνωριςτικό τθσ ΚΡ κα είναι ο αρικμόσ εντφπου τθσ ΚΡ που κα αναγράφεται και ςτθν 

μπροςτινι πλευρά τθσ ΚΡ. Ο αρικμόσ εντφπου όπωσ ςθμειϊςαμε και παραπάνω κα είναι 

ζνασ 9ψιφιοσ αλφαρικμθτικόσ κωδικόσ, που προτείνεται να ακολουκεί το mod10 731731 

του ICAO για τθν παραγωγι του τελευταίου ψθφίου, προκειμζνου να αποφευχκοφν οι 

πικανζσ κοινωνικζσ αντιδράςεισ. Ο αρικμόσ αυτόσ κα αποτελεί το αναγνωριςτικό για τθν 

ΚΡ, το οποίο κα ακολουκεί τθ λογικι του εγγράφου και τον κφκλο ηωισ τθσ ΚΡ. Επομζνωσ, ο 

αρικμόσ εντφπου κα αλλάηει μόνο ςτθν περίπτωςθ επανζκδοςθσ τθσ κάρτασ για τον πολίτθ. 

Κα μποροφςαμε να παραλλθλίςουμε τον αρικμό εντφπου τθσ ΚΡ με τον ςθμερινό ΑΔΤ, 

κακϊσ κα ζχει ακριβϊσ τθν ίδια χριςθ, πλθρϊντασ αντίςτοιχα χαρακτθριςτικά. Ζτςι, κα 

χρθςιμοποιείται για τθ φυςικι ταυτοποίθςθ του πολίτθ με τθν επίδειξθ τθσ ΚΡ, κακϊσ και 

κατά τθν ανάγνωςθ τθσ ΚΡ (περιοχι MRZ) από τουσ καρταναγνϊςτεσ. 

Αναγνωριςτικό τθσ ΚΠ και θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ 

Ρροκειμζνου να εξαςφαλίςουμε μεγαλφτερθ αςφάλεια κατά τθ χριςθ τθσ ΚΡ, προτείνεται 

για τισ ςυναλλαγζσ τθσ ΚΡ να μθν χρθςιμοποιείται ωσ αναγνωριςτικό, ο ζντυποσ αρικμόσ 

τθσ ΚΡ. Με αυτόν τον τρόπο μποροφμε να αντιμετωπίςουμε το profiling, να αποφφγουμε τισ 

ςυςχετίςεισ με άλλα αναγνωριςτικά και τισ διαςυνδζςεισ τθσ πλθροφορίασ που 

χρθςιμοποιείται για τισ ςυναλλαγζσ με διαφορετικοφσ παρόχουσ  και τελικά να 

κωρακίςουμε τθν ιδιωτικότθτα και να ενιςχφςουμε το αίςκθμα αςφάλειασ των πολιτϊν. 

Κατά τθ χριςθ, λοιπόν, τθσ ΚΡ ςε μια θλεκτρονικι υπθρεςία, το τςιπ τθσ ΚΡ μπορεί να 

παράγει ζνα διαφορετικό αναγνωριςτικό ανά ςυναλλαγι. Επειδι όμωσ, κάτι τζτοιο πικανόν 

να επιβαρφνει, θ ενδιάμεςθ λφςθ που φαίνεται να προκρίνεται είναι να παράγεται 

διαφορετικό αναγνωριςτικό ανά πάροχο υπθρεςίασ, ι ανά ομάδα παρόχων θλεκτρονικϊν 

υπθρεςιϊν. Για τθν εξαςφάλιςθ δε ακόμθ μεγαλφτερθσ προςταςίασ, κα πρζπει να 

παρζχεται θ δυνατότθτα τθσ χριςθσ διαφορετικοφ ψευδωνφμου από τον χριςτθ ανά 

θλεκτρονικι υπθρεςία, γεγονόσ που κα περιορίηει τθ γνϊςθ του παρόχου τθσ εκάςτοτε 

υπθρεςίασ ςτα δεδομζνα του πολίτθ. 

 

6.2.3. ενϊριο Τλοπούηςησ τησ ΚΠ 

Στθν ενότθτα αυτι κα περιγράψουμε το βζλτιςτο κατά τθν άποψι μασ, ςενάριο 

υλοποίθςθσ τθσ Ελλθνικισ ΚΡ. Στθν πραγματικότθτα, ιδθ από τθν αρχι τθσ παροφςασ 

ενότθτασ περιγράφουμε τθν Ελλθνικι ΚΡ και τα δεδομζνα που πρζπει να περιζχει, ςε αυτό 

όμωσ, το ςθμείο κα δοφμε πωσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί αλλθλεπιδρϊντασ με τουσ 
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υφιςτάμενουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν και ουςιαςτικά κα μοντελοποιιςουμε τισ απαντιςεισ 

ςτα κρίςιμα ερωτιματα υλοποίθςθσ που διατυπϊκθκαν προθγουμζνωσ.  

Θ Διεκνισ πρακτικι μασ καταδυκνφει ότι θ ςφγχρονεσ λφςεισ θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ 

οδθγοφν ςτθ χριςθ πολλαπλϊν αναγνωριςτικϊν. Εντοφτοισ, για να μπορζςουμε να 

εξαςφαλίςουμε το μεγαλφτερο δυνατό βακμό βεβαιότθτασ για τθν επιτυχι υιοκζτθςι τθσ 

ΚΡ από το ςφνολο των πολιτϊν πρζπει να ςτακμίςουμε τθν επίδραςθ τθσ υλοποίθςθσ ςτθν 

ιδιαίτερθ περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ και να λάβουμε υπόψθ τα ηθτιματα 

διαλειτουργικότθτασ, τθν επίπτωςθ ςτθν ιδιωτικότθτα του πολίτθ, κακϊσ και τθν ευκολία 

εφαρμογισ τθσ λφςθσ με βάςθ τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ και τισ απαιτιςεισ παρζμβαςθσ 

ςε υφιςτάμενεσ δομζσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, ςυςτιματα και εφαρμογζσ. 

Ππωσ ζχει ιδθ περιγραφεί και παραπάνω, για τθν εφαρμογι και πλιρθ αξιοποίθςθ τθσ ΚΡ 

δεν απαιτείται θ δθμιουργία ενόσ ενιαίου μοναδικοφ αναγνωριςτικοφ ανά πολίτθ-κάτοχο 

ΚΡ, αντικζτωσ επιλζγεται θ χριςθ τομεακϊν αναγνωριςτικϊν που κα αποκθκεφονται ςτο 

τςιπ τθσ ΚΡ και κα διευκολφνουν τισ ςυναλλαγζσ με τουσ επιμζρουσ παρόχουσ 

θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν. Για το λόγο αυτό, καταλιξαμε ότι τα πρόςκετα ςτοιχεία ςτθν ΚΡ 

κα είναι ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ, ο ΑΔΤ, Αρικμόσ Δθμοτολογίου και ο Διμοσ. Επιπλζον, κα 

αποκθκεφονται ψθφιακά πιςτοποιθτικά που κα τθν κακιςτοφν εκτόσ από λειτουργικι και 

αςφαλι. 

 

ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΕΘΝΙΚΟΤ 

ΜΗΣΡΩΟΤ

SN1

SN2

SN3

…

…

…

SNj

ΑΡΥΗ

ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

ΛΙΣΑ ΑΝΑΚΛΗΘΕΝΣΩΝ 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ (CRL)

ΤΠΑΛΛΗΛΟ 

ΚΕΠ 

ή e-SERVICE

(4) ΑΙΣΗΜΑ 

ΤΝΑΛΛΑΓΗ

& ΑΦΜ ΓΓΠ

taxisnet

A

Φ

Μ

Πολίηηρ

ΚΠ

ΜΗΣΡΩΟ 

ΠΑΡΟΥΩΝ

(1) PIN

(2) CERTIFICATE 

SERIAL NR

(3) ΕΓΚΤΡΟ

(5) ΤΝΑΛΛΑΓΗ

 

Εικόνα 35-Χριςθ τθσ ΚΠ για υπθρεςία τθσ ΓΓΠ 
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Μζςω τθσ χριςθσ τθσ ΚΡ, ο πολίτθσ μπορεί να αλλθλεπιδρά με διαφορετικοφσ παρόχουσ 

θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν με δφο τρόπουσ: 

 Με τθν απευκείασ χριςθ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν 

 Μζςω των υπθρεςιϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (π.χ. ΚΕΡ), οι οποίεσ κα προςφζρουν 

πρόςβαςθ ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ των επιμζρουσ παρόχων υπθρεςιϊν.  

Θ διαδικαςία που ακολουκείται κα είναι θ ίδια, ανεξάρτθτα με το αναγνωριςτικό που κα 

αναςφρεται από τθν ΚΡ, για τθν παροχι μιασ υπθρεςίασ, ι το ςφνολο των δεδομζνων που 

απαιτοφνται προκειμζνου να διεκπεραιωκεί μια θλεκτρονικι ςυναλλαγι.  

Κεντρικό ρόλο ςτθν εγκακίδρυςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ ςτθ διαδικαςία αποτελεί θ Αρχι 

Ριςτοποίθςθσ, θ οποία αφενόσ πιςτοποιεί τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν και αφετζρου 

διατθρεί τθ Λίςτα Ανακλθκζντων ΚΡ, αλλά και επικοινωνεί με τισ επιμζρουσ Λίςτεσ 

Ανακλθκζντων των επιμζρουσ μθτρϊων των παρόχων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν.  

Επιπλζον, θ Υπθρεςία Εκνικοφ Μθτρϊου ΚΡ αποτελεί τθν πιο ςθμαντικι οντότθτα ςτο 

ςχιμα. Θ υπθρεςία αυτι είναι αρμόδια για τθν τιρθςθ του Εκνικοφ Μθτρϊου ΚΡ, ςτο 

οποία κα περιλαμβάνονται τα serial numbers των ΚΡ και το ιςτορικό των ςυναλλαγϊν με τα 

επιμζρουσ μθτρϊα και υπθρεςίεσ.  

Εφόςον περιγράψαμε τισ οντότθτεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία, μποροφμε να 

προχωριςουμε ςτθν περιγραφι των βθμάτων που απαιτοφνται για μια ςυναλλαγι με τθ 

χριςθ τθσ ΚΡ. 

Θ διαδικαςία περιλαμβάνει τα ακόλουκα βιματα: 

1. Ο πολίτθσ ειςάγει τθν ΚΡ ςτθ ςυςκευι ανάγνωςθσ 

2. Ο πολίτθσ ειςάγει το PIN τθσ ΚΡ, προκειμζνου να πιςτοποιιςει ότι είναι ο νόμιμοσ 

κάτοχόσ τθσ 

3. Ο αναγνϊςτθσ επικοινωνεί με τθν Αρχι Ριςτοποίθςθσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει 

τθν εγκυρότθτα ι όχι τθσ ΚΡ 

4. Θ Αρχι Ριςτοποίθςθσ επιβεβαιϊνει τθν εγκυρότθτα τθσ ΚΡ. Εναλλακτικά, 

επιςτρζφει απάντθςθ για μθ ζγκυρθ ΚΡ και ο αναγνϊςτθσ ενθμερϊνει τον πολίτθ 

για τθν αδυναμία διεκπεραίωςθσ τθσ ςυναλλαγισ και θ διαδικαςία ολοκλθρϊνεται.  

5. Ο πολίτθσ αιτείται για μια ςυναλλαγι από τον αντίςτοιχο πάροχο υπθρεςίασ (π.χ. 

ΓΓΡΣ) 

6. Ο πάροχοσ υπθρεςίασ επιςτρζφει ερϊτθμα ςχετικά με το απαιτοφμενο τομεακό 

αναγνωριςτικό του πολίτθ για τθν επικυμθτι ςυναλλαγι.  

7. Ο πολίτθσ δίνει ςτον πάροχο ρθτι ςυγκατάκεςθ για πρόςβαςθ ςε ζνα από τα 

τομεακά αναγνωριςτικά που είναι αποκθκευμζνα ςτο τςιπ τθσ ΚΡ (π.χ. ΑΦΜ). 



Μελζτθ Αςφαλοφσ Εφαρμογισ τθσ Κάρτασ Ρολίτθ ςτθν Ελλάδα 

 

 

 
161 

 

8. Ο πάροχοσ ελζγχει μζςω του μθτρϊου του αν το αναγνωριςτικό είναι ζγκυρο ι όχι. 

Σε περίπτωςθ άκυρου ι ανενεργοφ αναγνωριςτικοφ επιςτρζφει απάντθςθ για 

αδυναμία ςυναλλαγισ και θ διαδικαςία ολοκλθρϊνεται. 

9. Ο πάροχοσ εκτελεί τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθ διεκπεραίωςθ τθσ ςυναλλαγισ.  

10. Ο πάροχοσ ολοκλθρϊνει τθ ςυναλλαγι και επιςτρζφει τθν απάντθςθ ςτον πολίτθ.  

11. Θ Υπθρεςία Εκνικοφ Μθτρϊου ΚΡ καταγράφει τθ ςυναλλαγι. 

12. Ο πολίτθσ απολαμβάνει τθν υπθρεςία. 

 

6.3. Επιχειρηςιακό Μοντϋλο Εφαρμογόσ τησ ΚΠ 
 

Με τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ τθσ ΚΡ, δυο είναι οι βαςικζσ ομάδεσ οντοτιτων που 

ςυμμετζχουν ςτθ χριςθ τθσ: Οι κάτοχοι τθσ ΚΡ και οι πάροχοι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν (θ-

πάροχοι). Αυτοί είναι που κα πρζπει να διευκολυνκοφν ϊςτε να ενταχκοφν ςτο ςφςτθμα 

και να αξιοποιιςουν τισ υποδομζσ και τισ λειτουργίεσ τθσ ΚΡ. Ακολοφκωσ περιγράφονται οι 

καταςτάςεισ του κφκλου ηωισ τθσ ΚΡ που πρζπει να υποςτθριχκοφν, κακϊσ και βαςικά 

ςθμεία τθσ εξυπθρζτθςθσ που απαιτείται για τον πολίτθ και τον πάροχο. 

 

6.3.1. Κύκλοσ ζωόσ τησ ΚΠ 

Θ ΚΡ μπορεί να μεταπζςει ςτισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ: 

(1) Ρροσ Ζκδοςθ 

(2) Ζγκυρθ  

(3) Ανενεργι 

(4) Σε Οριςτικι Ανάκλθςθ 

Στο παρακάτω ςχιμα παρουςιάηεται ο τρόποσ και οι ςυνκικεσ μετάπτωςθσ τθσ ΚΡ, από τθ 

μία κατάςταςθ ςτθν άλλθ.  
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ΕΓΚΤΡΗ

ΑΝΕΝΕΡΓΗ

Ε ΟΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΗ

[       Απσική Έκδοζη] 

ΠΡΟ ΕΚΔΟΗ

[Λήξη/Φθοπά/

Απώλεια/Κλοπή] 

[Σποποποίηζη Αποθηκεςμένων

ηοισείων] 

[Αλλαγή Ιθαγένειαρ/

Θάναηορ] 

Πποζωποποίηζη Επανέκδοζη

[ΝΑΙ] 
[ΟΥΙ] 

[  Εζθαλμένο PIN] 

[Αλλαγή Ιθαγένειαρ/

Θάναηορ] 

[Επανέκδοζη] 

[Ενεπγοποίηζη] 

[Απσική Έκδοζη?] 

[Σποποποίηζη Αναγπαθόμενων 

ηοισείων] 

 

Εικόνα 36- Καταςτάςεισ ΚΠ 

Στθν κατάςταςθ (1) «Ρροσ Ζκδοςθ» θ ΚΡ είναι λίγο πριν τθν αντιςτοίχιςθ με τον πολίτθ. Δεν 

είναι ενεργοποιθμζνθ και δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ ζγκυρθ ΚΡ από τον πολίτθ για 
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οποιαδιποτε ςυναλλαγι.  Θ αρχικι ζκδοςθ τθσ ΚΡ αφορά τουσ κατόχουσ ΑΔΤ που 

προςζρχονται για αντικατάςταςθ τθσ αςτυνομικισ τουσ ταυτότθτασ με τθν ΚΡ, τουσ πολίτεσ 

που κατζχουν Ελλθνικό διαβατιριο και ςε νζουσ πολίτεσ που δεν ζχουν ακόμθ δελτίο 

αςτυνομικισ ταυτότθτασ.  

Κατά τθν κατάςταςθ αυτι, και πριν τθν μετάβαςθ ςτθν λειτουργικι τθσ κατάςταςθ, γίνεται 

θ προςωποποίθςθ του πολίτθ με τθν κάρτα, προςτίκενται οι απαραίτθτεσ λειτουργίεσ ςτθν 

ΚΡ, επιπλζον δυνατότθτεσ (λειτουργίεσ ι/και εφαρμογζσ), αποδίδεται ο μυςτικόσ αρικμόσ 

αςφαλείασ (PIN-PUK) και αντιςτοιχίηεται ςτον κάτοχό τθσ. Θ προςωποποίθςθ τθσ ΚΡ είναι 

απαραίτθτθ μόνο κατά τθν πρϊτθ ζκδοςθ τθσ ΚΡ, ςε περίπτωςθ επανζκδοςθσ δεν είναι 

απαραίτθτθ θ διαδικαςία. 

Από τθν κατάςταςθ (1) «Ρροσ Ζκδοςθ» μπορεί να μεταβεί ςτθν κατάςταςθ (2) «Ζγκυρθ», 

είτε ζπειτα από τθν προςωποποίθςθ του χριςτθ, κατά τθν αρχικι ζκδοςθ τθσ ΚΡ, είτε 

ζπειτα από επανζκδοςθ τθσ ΚΡ, λόγω αλλαγισ των αναγραφόμενων ςτοιχείων ι εξαιτίασ 

τθσ λιξθσ τθσ ανάκλθςισ τθσ.  

Στθν κατάςταςθ (2) «Ζγκυρθ», θ ΚΡ βρίςκεται ςτθν παραγωγικι τθσ λειτουργία. Ο κάτοχοσ 

ενεργοποιεί τθν ΚΡ, κατά τθν πρϊτθ χριςθ τθσ και θ ΚΡ μπορεί πλζον να αξιοποιθκεί για 

οποιαδιποτε ςχετικι χριςθ. Κατά τθν κατάςταςθ αυτι, μπορεί να γίνει τροποποίθςθ των 

αποκθκευμζνων ςτοιχείων του πολίτθ, ενεργοποίθςθ ι/και απενεργοποίθςθ λειτουργιϊν 

τθσ κάρτασ, προςκικθ νζων εφαρμογϊν (π.χ. ψθφιακι υπογραφι), χωρίσ να αλλάηει 

κατάςταςθ θ ΚΡ.  

Από τθν «Ζγκυρθ» κατάςταςθ θ ΚΡ μπορεί να μεταβεί α) ςε «Ανενεργι» κατάςταςθ 

εξαιτίασ λιξθσ ιςχφοσ τθσ κάρτασ, απϊλειασ, κλοπισ ι φκοράσ και εξαιτίασ μθ ζγκυρθσ 

ειςαγωγισ αρικμοφ PIN και β) «Σε Οριςτικι Ανάκλθςθ» εξαιτίασ αλλαγισ ικαγζνειασ 

γεγονόσ που κακιςτά πλζον μθ δικαιοφχο τον μζχρι πρότινοσ κάτοχο τθσ ΚΡ ι κανάτου του 

κατόχου τθσ ΚΡ.  

Στθν κατάςταςθ (3) «Ανενεργι» θ ΚΡ ζχει απενεργοποιθκεί και δεν μπορεί να αξιοποιθκεί 

περαιτζρω.  

Το αρχείο ανακλθκζντων ΚΡ που πρζπει να τθρείται, πρζπει να είναι διαρκϊσ 

επικαιροποιθμζνο, ϊςτε να μθν γίνεται εφικτι «κακι χριςθ» τθσ ΚΡ, είτε από τον ίδιο τον 

κάτοχό τθσ (π.χ. απαγόρευςθ εξόδου από τθ χϊρα ζπειτα από αξιόποινθ πράξθ), είτε από 

τρίτο πρόςωπο που τθν ζχει πικανά υπεξαιρζςει.  

Από τθν κατάςταςθ αυτι θ ΚΡ μπορεί να μεταβεί α)ςε «Ζγκυρθ» κατάςταςθ ςε περίπτωςθ 

που θ άρςθ του λόγου ανάκλθςισ τθσ δεν απαιτεί αλλαγι τθσ κάρτασ , β) «Ρροσ Ζκδοςθ», 

αν απαιτείται επανζκδοςθ τθσ ΚΡ και γ) ςε «Οριςτικι Ανάκλθςθ». 

Θ υπό ανάκλθςθ ΚΡ μπορεί να ενεργοποιθκεί εκ νζου, χωρίσ αλλαγι εντφπου, ςτθν 

περίπτωςθ που θ ανάκλθςι τθσ ζγινε εξαιτίασ ειςαγωγισ λανκαςμζνου PIN και απαιτείται 

απλά επαναπρογραμματιςμόσ τθσ ΚΡ, είτε ςε περιπτϊςεισ που ζχει γίνει ανάκλθςθ των 

λειτουργιϊν τθσ ΚΡ (π.χ. από τισ αρχζσ, ποινικό αδίκθμα), ςτθν περίπτωςθ αυτι ο κάτοχοσ 

ζχει ακόμθ ςτθν πραγματικότθτα τθν ΚΡ, ωςτόςο, δεν μπορεί να τθ χρθςιμοποιιςει ωσ 
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ταξιδιωτικό ζγγραφο, κακϊσ ζχει ανακλθκεί αυτι τθσ θ δυνατότθτα, οφτε για χριςθ 

θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν. Κα μποροφςαμε να ποφμε ότι θ φυςικι ταυτοποίθςθ από τισ 

αρχζσ είναι δυνατι, εντοφτοισ, ςε αυτιν τθν περίπτωςθ ςτο μθτρϊο των ΚΡ, θ κατάςταςι 

τθσ είναι «Ανενεργι», γεγονόσ που ςθμαίνει ότι όλα τα επιμζρουσ μθτρϊα αναγνωρίηουν 

ωσ μθ ενεργι τθν ΚΡ.  

Στθν κατάςταςθ (4) «Σε Οριςτικι Ανάκλθςθ», θ ΚΡ ζχει ολοκλθρϊςει τον κφκλο ηωισ τθσ, 

είτε  ςε περίπτωςθ αλλαγισ ικαγζνειασ του πολίτθ, είτε ςε περίπτωςθ κανάτου. Στθν 

πραγματικότθτα θ διαφοροποίθςθ από τθν προθγοφμενθ ανάκλθςθ είναι ότι δεν υπάρχει 

δυνατότθτα εκ νζου ενεργοποίθςθσ ι επανζκδοςθσ τθσ κάρτασ με κάποιον τρόπο. Θ 

κατάςταςθ αυτι αποτελεί τθν τελικι κατάςταςθ τθσ ΚΡ κι ζπειτα από αυτι δεν μπορεί να 

μεταβεί ςε άλλθ κατάςταςθ. 

Ο κφκλοσ ηωισ τθσ ΚΡ κα λζγαμε ότι μοιάηει αρκετά με τον κφκλο ηωισ τθσ ζντυπθσ ΑΔΤ, αν 

και θ αςτυνομικι ταυτότθτα είναι πολφ πιο απλοποιθμζνθ. Τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 

και θ ακριβισ διαδικαςία για τθ μετάβαςθ τθσ ΚΡ από τθν μία κατάςταςθ ςτθν άλλθ πρζπει 

να προςδιοριςκεί μζςω του κεςμικοφ πλαιςίου που κα ζρκει να καλφψει τθν εφαρμογι τθσ 

ΚΡ. Σε αυτιν τθν κατεφκυνςθ είτε κα απαιτθκοφν νζεσ νομοκετικζσ παρεμβάςεισ, είτε αν 

εκτιμθκεί ότι το υφιςτάμενο κεςμικό πλαίςιο είναι επαρκζσ κα απαιτθκεί απλϊσ 

εξειδίκευςθ του κεςμικοφ πλαιςίου. 

 

6.3.2. Σόρηςη Μητρώων για την ΚΠ 

Για τθν εφαρμογι τθσ ΚΡ και τθν επιχειρθςιακι τθσ λειτουργία κρίςιμο ρόλο ζχουν τα 

μθτρϊα που τθροφνται για τθν αποκικευςθ και διαχείριςθ των δεδομζνων που 

διακινοφνται κατά τθ χριςθ τθσ ΚΡ. Τα μθτρϊα που ςυνοδεφουν τθν ΚΡ είναι τα ακόλουκα: 

1. Εκνικό Μθτρϊο ΚΡ 

2. Μθτρϊο Ρροςπελάςεων 

3. Μθτρϊο όλων 

4. Μθτρϊο Ραρόχων 

5. Επιμζρουσ Μθτρϊα Ραρόχων Υπθρεςιϊν 

6. Λίςτεσ Ανάκλθςθσ (Revocation Lists, RL) 

Στο παρακάτω ςχιμα μποροφμε να δοφμε τον τρόπο διαςφνδεςθσ των μθτρϊων. Κα 

παρατθριςουμε ότι ςκοπίμωσ τα επιμζρουσ μθτρϊα των παρόχων δεν διαςυνδζονται με το 

Εκνικό Μθτρϊο ΚΡ, προκειμζνου να μθν υπάρχει θ διαςφνδεςθ των δεδομζνων, τθν οποία 

κζλουμε να αποφφγουμε. Αυτό εξάλλου, όπωσ αναφζρουμε και προθγουμζνωσ, αποτελεί 

αφενόσ ςχεδιαςτικι μασ επιλογι, αλλά αφετζρου και ςυνταγματικι απαίτθςθ. Για κάκε 

μθτρϊο, υπάρχει θ αντίςτοιχθ λίςτα ανάκλθςθσ, που όπωσ κα παρατθριςουμε επικοινωνεί 

με τθν λίςτα ανάκλθςθσ τθσ Αρχισ Ριςτοποίθςθσ, προκειμζνου να ελζγχεται θ εγκυρότθτα 
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των πιςτοποιθτικϊν. Είναι προφανζσ ότι θ Αρχι Ριςτοποίθςθσ επίςθσ επικοινωνεί με τα 

επιμζρουσ μθτρϊα κακϊσ είναι εκείνθ που παράγει και διαχειρίηεται τα πιςτοποιθτικά.   

 

    Εθνικό Μηηπώο ΚΠ    

PK,FK1,FK2,FK3 SN eID

 ΑΦΜ

 ΑΔΣ

 ΑΜΚΑ

 Απ.Δημοηολογίος

   ΓΓΠ                 

PK,FK1 ΑΦΜ

Δημοηολόγιο   

PK Αρ. Δημοτολογίου

   ΕΛ.Α            

PK,FK1 ΑΔΤ

   ΗΔΙΚΑ       

PK,FK1 ΑΜΚΑ

Μηηπώο Πποζπελάζεων

PK SN eID

RL ΚΠ

PK SN eID

RL ΓΓΠ

PK ΑΦΜ

RL ΕΛΑ

PK ΑΔΤ

RL ΗΔΙΚΑ

PK ΑΜΚΑ

RL Δημοηολόγιο

PK Αρ.Δημοτολογίου

     Απσή Πιζηοποίηζηρ

    

 

     RL Πιζηοποιηηικών

            

 

Μηηπώο Ρόλων

PK SN eId

Μηηπώο Παπόσων

 

Εικόνα 37- Διαςφνδεςθ Μθτρώων 

Το Εκνικό Μθτρώο ΚΠ περιλαμβάνει τα ςτοιχεία τθσ ζκδοςθσ τθσ ΚΡ (ςτοιχεία αίτθςθσ, 

δικαιολογθτικά απαιτοφμενα για τθν ζκδοςθ, ςτοιχεία τθσ Υπθρεςίασ ζκδοςθσ, ςτοιχεία 

ςχετικά με τον χειριςμό και τθ διεκπεραίωςθ τθσ ζκδοςθσ τθσ ΚΡ, όπωσ τα ςτοιχεία του 

αρμόδιου υπαλλιλου), τα δεδομζνα τθσ ΚΡ, τα ςτοιχεία που αναγράφονται ςτθν ζντυπθ 

ΚΡ, τισ παραμζτρουσ λειτουργίασ του τςιπ, τα δθμόςια κλειδιά που είναι αποκθκευμζνα 

ςτθν ΚΡ, τα ψθφιακά πιςτοποιθτικά και άλλεσ αποκθκευμζνεσ πλθροφορίεσ. Στο Μθτρϊο 

κα τθροφνται επίςθσ οι αλλαγζσ ςτθν κατάςταςθ ςτθν ΚΡ, οι εκδόςεισ, οι ανακλιςεισ και οι 

επανεκδόςεισ των ΚΡ. 

Ρροκειμζνου να διαςφαλιςκεί θ μζγιςτθ δυνατι εξαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ τθσ 

πλθροφορίασ που περιλαμβάνεται και διακινείται με τθν ΚΡ, είναι αναγκαία θ φπαρξθ ενόσ 

Μθτρώου Προςπελάςεων. Στθν πραγματικότθτα,  το μθτρϊο αυτό κα προκφπτει ωσ 

παράγωγο του Μθτρϊου ΚΡ, και επιπλζον κα τθρεί ςτοιχεία ςυναλλαγϊν και 
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προςπελάςεων τθσ ΚΡ. Ειδικότερα, από το Μθτρϊο ΚΡ, κα χρθςιμοποιείται ο Αρικμόσ 

Εντφπου τθσ ΚΡ, το αναγνωριςτικό ανά ςυναλλαγι και τα ςτοιχεία τθσ ςυναλλαγισ. Τα 

ςτοιχεία τθσ ςυναλλαγισ, ςυγκεκριμζνα, περιλαμβάνουν τθν υπθρεςία που 

χρθςιμοποιικθκε, τα ςτοιχεία του παρόχου τθσ υπθρεςίασ που προςπζλαςε τα ςτοιχεία τθσ 

ΚΡ, ο χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ και τζλοσ τα δεδομζνα που προςπελάςκθκαν και ο 

λόγοσ προςπζλαςισ τουσ από τθν υπθρεςία.  

Σε ζνα υποςφνολο του μθτρϊου, το οποίο κα αποτελεί με απλοφσ όρουσ το «ιςτορικό τθσ 

κάρτασ» κα ζχει πρόςβαςθ ο πολίτθσ-κάτοχοσ τθσ ΚΡ για ανάγνωςθ των ςτοιχείων των 

ςυναλλαγϊν και τθσ ΚΡ.  Ππωσ και κάκε ςυναλλαγι ςτθν κατάςταςθ τθσ ΚΡ. Σε περίπτωςθ, 

μάλιςτα, που θ ΚΡ  είναι ενεργι, δθλαδι ςε κατάςταςθ «Ζγκυρθ», ο πολίτθσ κα μπορεί να 

ενεργοποιεί/απενεργοποιεί εφαρμογζσ και λειτουργίεσ τθσ ΚΡ, εφόςον εντάςςονται ςτα 

λειτουργικά τθσ όρια.  

Το Μθτρώο Ρόλων είναι το μθτρϊο που περιλαμβάνει τον οριςμό των ρόλων και των 

δικαιωμάτων πρόςβαςθσ ςτα δεδομζνα και τισ λειτουργίεσ τθσ ΚΡ. Θ κυριότερθ ςυμβολι 

του μθτρϊου αυτοφ είναι ο ζλεγχοσ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν πλθροφορία τθσ ΚΡ. Το μθτρϊο 

αυτό, όπωσ είναι προφανζσ, πρζπει να είναι ανοιχτό και το περιεχόμενό του δθμόςιο, 

προκειμζνου να πλθροφνται οι προχποκζςεισ ορκισ και αςφαλοφσ λειτουργίασ και 

εφαρμογισ τθσ ΚΡ. Θ απόδοςθ ρόλων και δικαιωμάτων πρόςβαςθσ ςτουσ εγγεγραμμζνουσ 

παρόχουσ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και ςυναλλαγϊν πρζπει να λαμβάνει υπόψθ το 

κεςμικό πλαίςιο που διζπει τθ λειτουργία τουσ. 

Διακρίνονται οι ακόλουκοι βαςικοί ρόλοι: 

 Διαχειριςτισ: Ο διαχειριςτισ είναι ο ρόλοσ που μπορεί να ζχει πλιρθ πρόςβαςθ ςε 

όλα τα επιμζρουσ ςτοιχεία των ΚΡ και μπορεί να αλλάηει και τθν κατάςταςθ τθσ ΚΡ.  

 Ρλιρουσ Ρρόςβαςθσ: Ο ρόλοσ αυτόσ αποδίδεται ςτον ίδιο τον κάτοχο τθσ ΚΡ, ο 

οποίοσ ζχει δυνατότθτα πλιρουσ πρόςβαςθσ ςτα ςτοιχεία τθσ ΚΡ. Ο ρόλοσ αυτόσ 

παρζχει δυνατότθτα αλλαγισ και ςτοιχείων τθσ ΚΡ, για τα ςτοιχεία που είναι 

μεταβλθτά εκτόσ βεβαίωσ τθσ κατάςταςθσ τθσ ΚΡ. Επιπλζον, πλιρθ πρόςβαςθ 

μποροφν να αποκτιςουν υπό προχποκζςεισ αρχζσ αςφάλειασ και ελζγχου.  

 Ρρόςβαςθ Αςφάλειασ και Ελζγχου : Ο ρόλοσ αυτόσ αφορά ςε υπθρεςίασ αςφάλειασ 

και ελζγχου. Σχετικζσ τζτοιεσ υπθρεςίεσ είναι οι Αςτυνομικζσ Αρχζσ τθσ χϊρασ, οι 

Ρροξενικζσ Αρχζσ, και τα ςθμεία Διαςυνοριακοφ Ελζγχου. Στθν περίπτωςθ αυτι, 

επιτρζπεται θ πρόςβαςθ ςε εκείνο το ςφνολο δεδομζνων που αναγράφονται και 

ςτθν εμπρόςκια όψθ τθσ ΚΡ και ςτο τςιπ, χωρίσ να χρειάηεται θ ςυγκατάκεςθ του 

πολίτθ, μζςω τθσ ειςαγωγισ του PIN.  

 Ραρόχου θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν: Ο ρόλοσ αυτόσ κα ζχει πρόςβαςθ αποκλειςτικά 

και μόνο ςτα ςτοιχεία τθσ ΚΡ, προςωπικά δεδομζνα και αναγνωριςτικά, που είναι 

απαραίτθτα για τθν παροχι μιασ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ και απολφτωσ για τον 

ςκοπό τθσ διεκπεραίωςθσ τθσ υπθρεςίασ. Ο ρόλοσ αυτόσ κα είναι διακριτόσ ανά 
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τομεακό αναγνωριςτικό που χρθςιμοποιείται για τθν εκάςτοτε υπθρεςία (ΑΜΚΑ-

ΘΔΛΚΑ, ΑΦΜ-ΓΓΡΣ, ΑΔΤ-ΕΛ.ΑΣ., Αρ. Δθμοτολογίου-ΥΡΔΜΘΔ & ΟΤΑ).  

o Για παράδειγμα, ςε υπθρεςία θλεκτρονικισ ςυνταγογράφθςθσ που 

παρζχεται από τθν ΘΔΛΚΑ, κα ζχει αποδοκεί ο ρόλοσ «θλεκτρονικισ 

διακυβζρνθςθσ - ΑΜΚΑ». Κατά τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ από τον πολίτθ κα 

αξιϊνονται προςωπικά ςτοιχεία του πολίτθ, ο ΑΜΚΑ του, αλλά και ο ΑΜΚΑ 

του φαρμακοποιοφ. Ο πολίτθσ κα δθλϊνει, μζςω τθσ καταχϊριςθσ του PIN, 

τθ ςυγκατάκεςι του για τθ χριςθ από τθν υπθρεςία του ΑΜΚΑ και των 

προςωπικϊν του ςτοιχείων του, τθν επεξεργαςία των δεδομζνων και τθν 

παροχι τθσ υπθρεςίασ. 

 Ραρόχου θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν: Κατ’ αντιςτοιχία με τον Ράροχο θλεκτρονικϊν 

υπθρεςιϊν, το μθτρϊο αυτό κα αφορά ςτισ ςυναλλαγζσ θλεκτρονικοφ εμπορίου. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, ο πάροχοσ θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν κα ζχει πρόςβαςθ 

μόνο ςτθν πλθροφορία που αφορά ςτθν ταυτοποίθςθ και αυκεντικοποίθςθ του 

πολίτθ και τθν εγκυρότθτα τθσ ΚΡ για τθν Εκτζλεςθ μιασ ςυναλλαγισ.  

Το Μθτρώο Παρόχων είναι το μθτρϊο ςτο οποίο κα περιλαμβάνεται όλθ θ πλθροφορία 

που αφορά ςτουσ παρόχουσ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και ςυναλλαγϊν. Στο μθτρϊο αυτό 

κα εντάςςονται όςοι φορείσ ι/και επιχειριςεισ μποροφν και επικυμοφν να παρζχουν 

θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ μζςω τθσ χριςθσ τθσ ΚΡ. Στο μθτρϊο αυτό κα καταγράφονται, 

επίςθσ, οι υπθρεςίεσ που παρζχονται από κάκε πάροχο, θ περιγραφι των δεδομζνων που 

απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ κάκε υπθρεςίασ, και ο ςκοπόσ χριςθσ των δεδομζνων. 

Επιπλζον, κα καταχωρίηονται οι ρόλοι που αποδίδονται ςτον πάροχο από το Μθτρϊο 

όλων και τα δεδομζνα που δικαιοδοτείται να προςπελαφνει μζςω του ρόλου που του ζχει 

αποδοκεί. Για κάκε πάροχο κα τθροφνται τα ςτοιχεία του φορζα, τθσ επιχείρθςθσ και του 

νόμιμου εκπροςϊπου τθσ, του υπεφκυνου για τθν αςφάλεια των υποδομϊν ΤΡΕ, του 

υπεφκυνου για τθ διαχείριςθ προςωπικϊν δεδομζνων (όπωσ ορίςκθκαν για τθ δθμιουργία 

των ΟΔΕ των εκάςτοτε Υπουργείων και φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ) κακϊσ και 

ςτοιχεία των ςχετικϊν αδειϊν λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ. Με τθ ςυμμετοχι του φορζα ι 

τθσ επιχείρθςθσ ςτο μθτρϊο αυτό, κα υπογράφονται τα ςχετικά SLAs (Service Level 

Agreements), ςτα οποία κα ορίηονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο μθτρϊο, 

παροχισ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν μζςω τθσ ΚΡ ςτον πολίτθ και χριςθσ δεδομζνων, αλλά 

και οι όροι τιρθςθσ και διαχείριςθσ των δεδομζνων των παρόχων, από τθν υπθρεςία 

τιρθςθσ του Μθτρϊου Ραρόχων. Τα δεδομζνα που τθροφνται ςτο Μθτρϊο Ραρόχων και 

περιγράψαμε παραπάνω, πρζπει να ςθμειωκεί ότι είναι δθμόςια δεδομζνα, ελεφκερα προσ 

επιςκόπθςθ από τουσ πολίτεσ. 

Τα Επιμζρουσ Μθτρώα Παρόχων Τπθρεςιών είναι τα μθτρϊα που κρατοφνται επιμζρουσ 

από τουσ φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ι από τισ επιχειριςεισ θλεκτρονικοφ εμπορίου ςε 

περίπτωςθ που επεκτακεί θ χριςθ τθσ ΚΡ και για ςυναλλαγζσ θλεκτρονικοφ εμπορίου. Τα 

μθτρϊα αυτά κα επικοινωνοφν με τθν ΚΡ, κάνοντασ αποκλειςτικά χριςθ του αντίςτοιχου 

αναγνωριςτικοφ που είναι αποκθκευμζνο ςτθν ΚΡ (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ, Αρ. Δθμοτολογίου). 

Πποια άλλθ πλθροφορία πικανά απαιτείται για τθ διεκπεραίωςθ τθσ ςυναλλαγισ βρίςκεται 
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ιδθ ςτο εκάςτοτε μθτρϊο. Τα μθτρϊα αυτά τθροφνται επιμζρουσ ςτουσ φορείσ, πλθρϊντασ 

τισ προχποκζςεισ του κεςμικοφ πλαιςίου.  

Τζλοσ, κα πρζπει να επιςθμάνουμε, ότι με τθν εφαρμογι τθσ ΚΡ ςτθν Ελλάδα θ κατεφκυνςθ 

για τθ διαχείριςθ των επιμζρουσ μθτρϊν των παρόχων υπθρεςιϊν (π.χ. ΓΓΡΣ, ΕΛ.ΑΣ, ΘΔΛΚΑ, 

Δθμοτολόγιο) προκειμζνου να ςυμμορφϊνεται και με τον κανόνα περί μθ τιρθςθσ 

περιςςότερων ςτοιχείων από των απαραίτθτων για τισ ανάγκεσ και τουσ ςκοποφσ τθσ 

εκάςτοτε υπθρεςίασ κα πρζπει να ςτοχεφει ςτθν εξάλειψθ ςτοιχείων που κρατοφνται 

ςιμερα και πλζον δεν κα απαιτοφνται είτε γιατί αυτά εμπεριζχονται ςτθν ΚΡ ι ςτο Εκνικό 

Μθτρϊο τθσ ΚΡ, είτε εφόςον δεν είναι απαραίτθτα κατόπιν χριςθσ τθσ ΚΡ. 

 

6.3.3. Διϊθεςη τησ ΚΠ 

Θ ΚΡ κα αφορά κάκε Ζλλθνα πολίτθ που ζχει ςυμπλθρϊςει το 12ο ζτοσ τθσ θλικίασ του, 

ακολουκϊντασ τθ λογικι του ΑΔΤ και των Ελλθνικϊν διαβατθρίων. Θ χριςθ τθσ προτείνεται 

να είναι υποχρεωτικι.  

Με τθν ζκδοςθ τθσ ΚΡ και τθ διαδικαςία προςωποποίθςθσ με τον κάτοχό τθσ ζνα ςφνολο 

απαιτοφμενων λειτουργιϊν κα ενςωματϊνονται προκειμζνου να κακίςταται χριςιμθ ςε 

θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ. Αυτι θ λειτουργία, δεν κα προςτίκεται ςτουσ ανιλικουσ κατόχουσ 

ΚΡ, οι οποίοι κα περιορίηονται ςε χριςθ μόνο των υπθρεςιϊν φυςικισ ταυτοποίθςθσ και 

διαςυνοριακοφ ελζγχου.  

Ωςτόςο, οι ανιλικοι, θλικιωμζνοι και άλλεσ ειδικζσ κατθγορίεσ μποροφν να απολαμβάνουν 

εξειδικευμζνεσ λειτουργικότθτεσ που κα αφοροφν ςε υπθρεςίεσ άμεςθσ ειδοποίθςθσ ςε 

περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ.  

Επιπλζον, προτείνεται να περιλαμβάνονται επίςθσ και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ των γονζων 

και κθδεμόνων για λόγουσ αςφαλείασ.  

Θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ΚΡ προτείνεται να είναι δζκα (10) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςισ 

τθσ. 

 

6.3.4. Διοικητικό Δομό Τποςτόριξησ τησ ΚΠ 

Θ ΕΕΤΤ είναι αρμόδια για τθν εποπτεία και τον ζλεγχο των εγκατεςτθμζνων ςτθν Ελλάδα 

Ραρόχων Υπθρεςιϊν Ριςτοποίθςθσ και τθρεί τον Κατάλογο των διαπιςτευμζνων Ραρόχων 

Υπθρεςιϊν Ριςτοποίθςθσ(CSP) τθσ Ελλάδασ. 

Ο Κατάλογοσ των διαπιςτευμζνων Ραρόχων Υπθρεςιϊν Ριςτοποίθςθσ (Trusted Service 

Provider List, TSL) κα περιλάμβανε όςουσ είναι εγγεγραμμζνοι ςτο μθτρϊο τθσ ΕΕΤΤ ωσ 

πάροχοι που εκδίδουν πιςτοποιθτικά και αναγνωριςμζνα πιςτοποιθτικά θλεκτρονικισ 

υπογραφισ, κατά διλωςι τουσ. Ζνασ τζτοιοσ κατάλογοσ  πρζπει επιπλζον να μπορεί να 

παρζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν κατάςταςθ εποπτείασ/διαπίςτευςθσ των υπθρεςιϊν 

πιςτοποίθςθσ από τουσ ΡΥΡ. Εντοφτοισ, για τθν Ελλάδα δεν υπάρχουν διαπιςτευμζνοι ΡΥΡ. 

Θ ΕΕΤΤ, ωςτόςο, ακολοφκθςε μια διαδικαςία ελζγχου ειδικά για τουσ ΡΥΡ που παρζχουν 
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αναγνωριςμζνα πιςτοποιθτικά (ΑΡΕΔ, Adacom, ASYK) ςε ςυνεργαςία με τθν εταιρεία Ernst 

& Young. 

Οι ΡΥΡ που ζχουν ελεγχκεί από τθν ΕΕΤΤ, εκτόσ από τθν ΑΡΕΔ, είναι θ εταιρία Adacom 

Qualified Certificate Services CA και θ ASYK Qualified Certificates CA του Χρθματιςτιριο 

Ακθνϊν AE. Επιπλζον, θ Adacom μζςω του λογιςμικοφ τθσ (Managed certification authority) 

υποςτθρίηει τθν ΑΡΕΔ και τθν ΚτΡ ΑΕ, ωσ αρχι εγγραφισ και παρζχε υπθρεςίεσ διαχείριςθσ 

ςε άλλουσ ΡΥΡ.  

Στο όλο ςχιμα πολφ ςθμαντικό ρόλο διαδραματίηει θ Εκνικι Ρφλθ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

(ΥΔΚ ERMIS, https://pki.ermis.gov.gr/repository.html [100]). 

Για το Ελλθνικό Δθμόςιο και το Υπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ το ιεραρχικό ςχιμα ζχει ωσ εξισ: 

 Θ Αρχι Ριςτοποίθςθσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου (ΑΡΕΔ) και ειδικότερα θ Υπθρεςία 

Ανάπτυξθσ Ρλθροφορικισ (ΥΑΡ) τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & 

Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ του ΥΡΔΜΘΔ είναι θ «Ρρωτεφουςα Αρχι 

Ριςτοποίθςθσ» για τθν Ελλάδα. Θ ΑΡΕΔ ζχει προςαρμόςει τθν πολιτικι 

πιςτοποίθςθσ ςτο πρότυπο Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy 

and Certification Practices Framework (Ρλαίςιο Ρολιτικισ Ριςτοποιθτικοφ Υποδομισ 

Δθμόςιου Κλειδιοφ και Κανονιςμϊν Ριςτοποίθςθσ X.509 για το Διαδίκτυο), γνωςτό 

και ωσ RFC 3647, τθσ Ομάδασ Δράςθσ για τθν Διαδικτυακι Μθχανικι (Internet 

Engineering Task Force), φορζασ ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ για τον κακοριςμό 

προτφπων ςτο Διαδίκτυο, για να διευκολφνει τθν απεικόνιςθ τθσ εφαρμοηόμενθσ 

πολιτικισ πιςτοποιθτικοφ. Θ ΑΡΕΔ είναι αρμόδια για τθν πιςτοποίθςθ, τον 

κακοριςμό των κατευκφνςεων και το ςυντονιςμό των άλλων δθμοςίων υπθρεςιϊν 

ι φορζων του δθμόςιου τομζα (Υποκείμενεσ Αρχζσ Ριςτοποίθςθσ), οι οποίοι 

διαχειρίηονται ψθφιακά πιςτοποιθτικά και εγγράφονται ςτο μθτρϊο Ραρόχων 

Υπθρεςιϊν Ριςτοποίθςθσ τθσ ΕΕΤΤ, ςφμφωνα με το άρκρο 10 του υπ’ αρικ. 

248/71/2002 Κανονιςμοφ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Ριςτοποίθςθσ Θλεκτρονικισ 

Υπογραφισ (ΦΕΚ 603/Β’). H ΑΡΕΔ θ οποία ενεργεί ωσ Ρρωτεφουςα Αρχι 

Ριςτοποίθςθσ (ΡΑΡ), πιςτοποιεί τισ Υποκείμενεσ Αρχζσ Ριςτοποίθςθσ με τθν ζκδοςθ 

αντίςτοιχων Ριςτοποιθτικϊν.  

 Θ Υποκείμενθ Αρχι Ριςτοποίθςθσ (ΥπΑΡ) του ΥΡΔΜΘΔ είναι το Τμιμα 

Επεξεργαςίασ και Διαρκοφσ Απογραφισ τθσ Διεφκυνςθσ Ρρογραμματιςμοφ και 

Εφαρμογϊν τθσ Υπθρεςίασ Ανάπτυξθσ Ρλθροφορικισ τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ του ΥΡΔΜΘΔ. Στθν ΥπΑΡ 

εντάςςονται οι φορείσ του δθμόςιου τομζα οι οποίοι παρζχουν υπθρεςίεσ 

πιςτοποίθςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 20 του Νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α’) και 

αςκοφν αρμοδιότθτεσ για τθ διεκπεραίωςθ των οποίων απαιτείται πιςτοποίθςθ, 

αλλά και φορείσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 20 του 

Νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α’). Οι ΥπΑΡ εφόςον πιςτοποιθκοφν από τθν ΑΡΕΔ, 

διαχειρίηονται τα πιςτοποιθτικά τελικϊν χρθςτϊν ςφμφωνα με τισ πολιτικζσ 

πιςτοποιθτικϊν του παρόντοσ και είτε εκτελοφν χρζθ ζκδοςθσ και καταχϊρθςθσ 

https://pki.ermis.gov.gr/repository.html
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πιςτοποιθτικϊν, είτε ορίηουν τισ οργανικζσ μονάδεσ που κα αςκιςουν τισ 

αρμοδιότθτεσ των «Αρχϊν Εγγραφισ» και των «Εντεταλμζνων Γραφείων». Οι ΥπΑΡ, 

αναλαμβάνουν τθ διαχείριςθ του κφκλου ηωισ των ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν 

(ζκδοςθ, ανάκλθςθ, ανανζωςθ, ανάκτθςθ κλπ.), ανάλογα με τθ Διλωςθ Ρρακτικισ 

τουσ.  [99][100] 

 Τθν Αρχι Εγγραφισ (ΑΕ) του ΥΡΔΜΘΔ αποτελεί ο Τομζασ Υλοποίθςθσ και 

Ραραγωγικισ Λειτουργίασ Ζργων και Συςτθμάτων τθσ «Κοινωνίασ τθσ Ρλθροφορίασ 

ΑΕ - ΚτΡ Α.Ε.». Οι Αρχζσ Εγγραφισ (ΑΕ) προκειμζνου για τθ χοριγθςθ των 

ψθφιακϊν Ριςτοποιθτικϊν, είναι αρμόδιεσ για τον ζλεγχο των αιτθμάτων, των 

εγγραφϊν και τθν επιβεβαίωςθ των ςτοιχείων τθσ αιτοφντοσ και είναι εκείνεσ που 

ελζγχουν και ειςθγοφνται τθν ανάκλθςθ, ανάκτθςθ, ανανζωςθ και αναςτολι των 

πιςτοποιθτικϊν.. 

 Ωσ Εντεταλμζνα Γραφεία, ορίηονται τα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (ΚΕΡ), ςε 

ολόκλθρθ τθ χϊρα. Σε κάκε Αρχι Εγγραφισ μποροφν να αντιςτοιχοφν Εντεταλμζνα 

Γραφεία για τθν επιβεβαίωςθ − επαλικευςθ των ςτοιχείων ταυτότθτασ των 

Τελικϊν Χρθςτϊν κακϊσ και τθν παραλαβι των αιτθμάτων και υποςτθριηόμενων 

λειτουργιϊν του κφκλου ηωισ των πιςτοποιθτικϊν. 

Άλλοι διαπιςτευμζνοι από τθν ΕΕΤΤ, ΡΥΡ για τθ χϊρα είναι θ εταιρία Adacom Qualified 

Certificate Services CA και θ ASYK Qualified Certificates CA του Χρθματιςτιριο Ακθνϊν AE. 

Στο παρακάτω ςχιμα μποροφμε να δοφμε και τθν ιεραρχία των παραπάνω οντοτιτων. 

ΑΠΕΔ

 

ΠΤΠ 1

 

ΠΤΠ 2

 

ΤπΑΠ

 

Απσή Εγγπαθήρ

 

Ενηεηαλμένα 

Γπαθεία

 

Τποςπγείο Διοικηηικήρ Μεηαππύθμιζηρ και Ηλεκηπονικήρ 

Διακςβέπνηζηρ

ΕΕΣΣ

 

Εικόνα 38-Ιεραρχία χιματοσ Εμπιςτοςφνθσ 

Ωσ Ράροχοι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν νοοφνται όλοι οι φορείσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου που 

παρζχουν θλεκτρονικά υπθρεςίεσ, όπωσ ΓΓΡΣ, ΘΔΛΚΑ, ΕΛΑΣ, Δθμοτολόγιο, ΟΡΕΚΕΡΕ. 

Ράροχοι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν είναι επίςθσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται 
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θλεκτρονικά και κα μποροφςαν να παρζχουν υπθρεςίεσ προσ τουσ πολίτεσ με τθ χριςθ τθσ 

ΚΡ.  

Οι πάροχοι υπθρεςιϊν επικοινωνοφν με το παραπάνω ςχιμα προκειμζνου να αιτθκοφν τθν 

ζκδοςθ ψθφιακοφ πιςτοποιθτικοφ και να επιβεβαιϊςουν τθν εγκυρότθτα ενόσ άλλου. Με 

τον ίδιο τρόπο επικοινωνεί και ο πολίτθσ με τουσ ΡΥΡ (είτε με το ςχιμα για το Ελλθνικό 

Δθμόςιο, όπωσ παρουςιάηεται ςτο αριςτερό μζροσ του ςχιματοσ) για να αιτθκεί ψθφιακό 

πιςτοποιθτικό. 

 

6.4. Σεχνικϊ Φαρακτηριςτικϊ ΚΠ 
 

Οι απαιτιςεισ που αφοροφν ςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ ΚΡ, ςυνοψίηονται ςτα 

ακόλουκα: 

α) τον κακοριςμό του μορφότυπου και ςϊματοσ τθσ ΚΡ με τθ ςχετικι φυςικι και λογικι 

αςφάλεια,  

β) τισ θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ τθσ ΚΡ, 

γ) εκτφπωςθ αςφάλειασ και τθν προςταςία ενάντια ςτθν αντιγραφι, 

δ) τθν εξατομίκευςθ τθσ ΚΡ και εκτφπωςθ των ςτοιχείων ταυτοποίθςθσ του πολίτθ ςτθν 

επιφάνεια τθσ ΚΡ, 

ε) τθ φυςικι προςταςία και αςφάλεια τθσ ΚΡ, 

ςτ) τον ποιοτικό ζλεγχο. 

Ουςιαςτικά, θ εκτφπωςθ αςφαλείασ, θ προςταςία ενάντια ςτθν αντιγραφι, θ εξατομίκευςθ 

και ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ κα μποροφςαν να κεωρθκοφν ωσ οι κφριεσ φάςεισ μζςα από τισ 

οποίεσ περνά θ παραγωγι τθσ ΚΡ, προκειμζνου να διαςφαλιςκεί θ αςφάλεια τθσ ΚΡ και 

των δεδομζνων που περιζχει, κακϊσ επίςθσ και ότι κανζνα χαρακτθριςτικό γνϊριςμα ι 

τεχνικι αςφάλειασ δεν παρεμποδίηει τθν αναγνωςιμότθτα τθσ κάρτασ από τθ ςυςκευι 

ανάγνωςθσ. 

Ραρακάτω με βάςθ τισ τεχνικζσ και άλλεσ απαιτιςεισ όπωσ ζχουν προςδιοριςκεί ςε 

προθγοφμενεσ ενότθτεσ, καταγράφονται οι προτεινόμενεσ τεχνικζσ λφςεισ για τθν 

εφαρμογι τθσ ΚΡ ςτθν Ελλάδα. Οι επιλογζσ αυτζσ βαςίηονται ςτισ προδιαγραφζσ των 

τεχνολογικϊν προτφπων που διζπουν τθν υλοποίθςθ μιασ eID κάρτασ. Το CEN/TS 15480 

ECC, Part 1(Physical, electrical and transport protocols characteristics), Part 2(Logical data 

structures and card services), Part 3(ECC Interoperability using an application interface) και 

Part 4(Recommendations for ECC issuance, operation and use) που προζκυψε από τθν 

επιτροπι για τθν Ευρωπαϊκι ΚΡ (ECC-CEN TC224 WG15). 

6.4.1. Μορφότυποσ ΚΠ 
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Ο μορφότυποσ ID-1 (ISO/IEC 7810) προτείνεται για τθν εφαρμογι τθσ Ευρωπαϊκισ ΚΡ (CEN 

15480-1) και τον ίδιο μορφότυπο εκτιμοφμε ότι πρζπει να ακολουκιςουμε ςτθν υλοποίθςθ 

τθσ Ελλθνικισ ΚΡ. Ο μορφότυποσ ID-1 ζχει διαςτάςεισ 85.60 X 53.98 mm και 

χρθςιμοποιείται ευρζωσ ςτισ eID κάρτεσ και ςτισ τραπεηικζσ-πιςτωτικζσ κάρτεσ, κακϊσ οι 

διαςτάςεισ του τον κακιςτοφν αρκετά βολικό και εφχρθςτο. 

Θ Ελλθνικι ΚΡ κα πρζπει να ακολουκεί τθν μορφι που εμφανίηεται ςτο παρακάτω ςχιμα. 

 

 

Εικόνα 39-Μορφότυποσ ΚΠ 

 

6.4.2. ώμα ΚΠ και Υυςικό Προςταςύα 

Για το φυςικό υλικό τθσ κάρτασ, ζπειτα κι από τθν επιλογι του ID-1 μορφοτφπου, 

απαιτείται ςυμμόρφωςθ με το πρότυπο ISO/IEC 7810 ID1, αλλά και τα ISO/IEC 7813 και 

ISO/IEC 7816, Μζροσ Λ.  

Σφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του ICAO (ζγγραφο 9303 P3V1 [87]) για τα ταξιδιωτικά 

ζγγραφα, θ ΚΡ πρζπει να περιλαμβάνει χαρακτθριςτικά αςφάλειασ και τεχνικζσ προςταςίασ 

ενάντια ςτθν μθ εξουςιοδοτθμζνθ αναπαραγωγι, αλλοίωςθ και παραποίθςθ. Ζτςι, θ 

υλοποίθςθ τθσ ΚΡ πρζπει να μπορεί να αποκλείει τθν πλαςτογράφθςθ, προςομοίωςθ, και 

τροποποίθςθ από μθ εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ, κωρακίηοντάσ τθν από φυςικζσ 

επικζςεισ. 



Μελζτθ Αςφαλοφσ Εφαρμογισ τθσ Κάρτασ Ρολίτθ ςτθν Ελλάδα 

 

 

 
173 

 

Στθν κατεφκυνςθ αυτι θ ΚΡ πρζπει να περιλαμβάνει χαρακτθριςτικά γνωρίςματα 

αναγνϊςιμα από τον άνκρωπο χωρίσ τθ χριςθ τεχνθτϊν μζςων (επίπεδο επαλικευςθσ 1), 

χαρακτθριςτικά γνωρίςματα, θ  ανάγνωςθ  των  οποίων  απαιτεί  φορθτό  εξοπλιςμό  που  

μπορεί  να χρθςιμοποιθκεί από μθ εκπαιδευμζνουσ υπαλλιλουσ (επίπεδο επαλικευςθσ 2), 

χαρακτθριςτικά γνωρίςματα, θ  ανάγνωςθ  των  οποίων  απαιτεί  ειδικό  εξοπλιςμό 

(επίπεδο επαλικευςθσ 3) και τζλοσ χαρακτθριςτικό γνϊριςμα γνωςτό μόνο ςτθν εκδοφςα 

αρχι και τον καταςκευαςτι, το οποίο εξαςφαλίηει τθ γνθςιότθτα τθσ ΚΡ και τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ πλαςτογράφθςθσ (επίπεδο επαλικευςθσ 4, forensic taggant). 

Ειδικότερα θ ΚΡ πρζπει να περιλαμβάνει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα, τα 

οποία πρζπει να επιςθμάνουμε ότι  δεν  εξυπθρετοφν  ςκοποφσ  αναβάκμιςθσ  τθσ  οπτικισ 

παρουςίασ τθσ κάρτασ, αλλά αφξθςθσ του επιπζδου αςφάλειασ: 

 τςιπ 

 ολόγραμμα 

 αναγραφι  προςωπικϊν  δεδομζνων  με  εκτφπωςθ και εγχάραξθ με λζιηερ  

(κείμενο,  φωτογραφία) 

 πεδίο υπογραφισ  

 ανάγλυφθ αποτφπωςθ 

 αόρατα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα επικφρωςθσ (φκορίηοντα ςτοιχεία) 

 εκτφπωςθ αςφάλειασ 

Το ευρωπαϊκό πρότυπο CEN/TS 15480 Part 1 κακορίηει το ςφνολο αυτϊν των 

χαρακτθριςτικϊν αςφαλείασ.  

Τα αναγραφόμενα  προςωπικά δεδομζνα τθσ ΚΡ πρζπει να προςτατεφονται από 

παραχάραξθ ι παραποίθςθ και να περιλαμβάνουν χαρακτθριςτικά αςφαλείασ όπωσ 

μικροςκοπικι γραφι, εκτφπωςθ και εγχάραξθ με λζιηερ, χριςθ μελάνθσ με υπεριϊδθ 

φκοριςμό ορατι και αόρατθ, ολογραφιματα ςχετιηόμενα με ςτοιχεία κατόχου τθσ κάρτασ 

και μεταβλθτά οπτικά ςτοιχεία (Optical Variable Feature, OVF). 

Στο υπόβακρο κα πρζπει να υπάρχει ςχζδιο αςφαλείασ, με περίπλοκεσ παραςτάςεισ ςε δφο 

τουλάχιςτον ειδικοφσ χρωματιςμοφσ και να περιλαμβάνει μικροςκοπικι γραφι, 

προοριςμζνο να ανκίςταται ςε ςάρωςθ ι αντιγραφι. Το ςχζδιο δεν πρζπει να ζχει 

χαρακτθριςτικά  ψθφιακϊν εκτυπϊςεων, όπωσ τελείεσ (dots ι pixels). Το ςχζδιο αςφάλειασ 

του υποβάκρου και θ φωτογραφία του κατόχου κα ζχουν ζνα επίπεδο αλλθλοκάλυψθσ. 

Για το υλικό που κα χρθςιμοποιθκεί ςτθν ΚΡ λαμβάνονται υπόψθ οι οδθγίεσ του ICAO 9303 

P3V1 [87] για θλεκτρονικά και μθχανικά αναγνωρίςιμα ταξιδιωτικά ζγγραφα και ςχετικά με 

τισ απαιτιςεισ που πρζπει να πλθροφν και αφοροφν ςτθν ανκεκτικότθτα ςτθν 

παραμόρφωςθ, ςτθν τοξικότθτα και τθν αντίςταςθ ςε χθμικζσ ουςίεσ, ςτο αποδεκτό εφροσ 
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κερμοκραςιϊν και υγραςίασ, τθν ανκεκτικότθτα ςτθν ζκκεςθ ςτο φϊσ, κακϊσ επίςθσ και 

ςτθ ςυμβατότθτα με τα υπόλοιπα υλικά. 

Για τθν καταςκευι τθσ Ελλθνικισ ΚΡ προτείνεται θ χριςθ πολυανκρακικοφ (Polycarbonate 

PC) με βάςθ τθν αναλογία απόδοςθσ-κόςτουσ. Το πολυανκρακικό είναι υλικό με μεγάλθ 

διάρκεια ηωισ, που φκάνει ζωσ τα 10 ζτθ και προςφζρει ανκεκτικότθτα ςε ςυνκικεσ 

κακθμερινισ χριςθσ, όπωσ αυτζσ για τισ οποίεσ προορίηεται θ ΚΡ. Είναι άκαμπτο υλικό, με 

υψθλι αντίςταςθ ςε καταςτροφι από κερμότθτα (-20°-100° C), κάμψθ και τθ UV 

ακτινοβολία, αλλά όχι ιδιαίτερα ανκεκτικό ςε καυςτικζσ ουςίεσ και οριςμζνουσ διαλφτεσ. 

 

Εικόνα 40- υγκριτικόσ πίνακασ υλικών ΚΠ 

 

6.4.2.1. Περιγραφή τςιπ 

Σχετικά με το υλικό του τςιπ, γενικι απαίτθςθ είναι θ πιςτοποίθςθ αςφάλειασ ςφμφωνα με 

τα Common Criteria ι τα πρότυπα FIPS. Για λόγουσ αςφάλειασ, ςχεδόν όλεσ οι πλατφόρμεσ 

για το τμιμα του προςδιοριςμοφ είναι ακόμα βαςιςμζνεσ ςτθν EEPROM. Θ απαραίτθτθ 

μνιμθ κα εξαρτθκεί από το επιχειρθςιακό μοντζλο και τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ. 

H ςυμμόρφωςθ τθσ ΚΡ με τισ ςυςτάςεισ του ICAO [65], δεδομζνθσ τθσ χριςθ τθσ ωσ 

ταξιδιωτικό ζγγραφο, ορίηει τθν απαίτθςθ για ανεπαφικό τςιπ. Το ανεπαφικό τςιπ κα 

ακολουκεί τισ προδιαγραφζσ του προτφπου ISO/IEC 14443 (proximity chip) και είναι ιδανικό 

για ςυνκικεσ κακθμερινισ χριςθσ, κακϊσ προςτατεφεται από τθν τριβι και αποφεφγεται θ 

φκορά και θ οξείδωςθ που είναι δυνατι ςε ςυχνι χριςθ ςτα επαφικά πλινκία.   

Θ επιλογι του ανεπαφικοφ τςιπ αποτελεί αςφαλζςτερθ και μακροπρόκεςμα 

οικονομικότερθ λφςθ, παρά του μεγαλφτερου κόςτουσ των αναγνωςτϊν των ανεπαφικϊν 

καρτϊν.  

Ραρόλα αυτά ςτθν επιλογι αυτι, ιδιαίτερθ προςοχι καταςκευαςτικά  πρζπει να δοκεί ςτθν 

ποιότθτα επαφισ μεταξφ τςιπ και κεραίασ, κακϊσ θ ςφνδεςθ τςιπ-κεραίασ μπορεί να 

ςπάςει αν θ κόλλθςθ είναι αδφναμθ ι θ κάρτα εκτεκεί ςε υπερβολικι κάμψθ. Επίςθσ, κατά 

τθν καταςκευι τθσ ΚΡ, είναι πολφ ςθμαντικι θ ςυγκόλλθςθ των διαφορετικϊν ςτρωμάτων 
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τθσ ΚΡ που εςωτερικά φιλοξενοφν το τςιπ και τθν κεραία, ϊςτε να μθν υπάρξει μελλοντικά 

διαχωριςμόσ τουσ. 

Το ίδιο τςιπ είναι δυνατό να παρζχει ςτθν κάρτα, τόςο επαφικι, όςο και ανεπαφικι 

διεπαφι, αλλά και είναι εφικτι και υβριδικι λφςθ που κα περιλαμβάνει δφο πλινκία με 

διαφορετικζσ ςυνδζςεισ. Ωςτόςο κάτι τζτοιο δεν κεωρείται ςκόπιμο για τθν Ελλθνικι ΚΡ 

δεδομζνου ότι ανεβάηει κατακόρυφα το κόςτοσ χωρίσ να προςκζτει ςε λειτουργικότθτα για 

τισ δικζσ μασ απαιτιςεισ και επομζνωσ προτείνεται μία μόνο ανεπαφικι διεπαφι.  

 

6.4.3. Αςφϊλεια ΚΠ και Προςταςύα τησ Ιδιωτικότητασ 

Κάποιεσ εκ των κφριων απαιτιςεων που καταγράψαμε ςτθν πρϊτθ ενότθτα του παρόντοσ 

κεφαλαίου είναι οι απαιτιςεισ για αςφάλεια τθσ ΚΡ, προςταςίασ τθσ πλθροφορίασ που 

ςχετίηεται με τθν ΚΡ και διαςφάλιςθσ τθσ ιδιωτικότθτασ του κατόχου τθσ ΚΡ. Στο πλαίςιο 

αυτό, όπωσ είναι κατανοθτό οποιαδιποτε υποκλοπι ι/και παραχάραξθ των δεδομζνων τθσ 

ΚΡ κα ζχει ωσ ςυνζπεια να τεκοφν ςε κίνδυνο τα αγακά και θ φιμθ του κατόχου. Για το 

λόγο αυτό θ ΚΡ, πρζπει να προςτατεφεται με φυςικά και θλεκτρονικά μζςα, τόςο ωσ προσ 

τθν αναγραφόμενθ ςε αυτιν πλθροφορία, όςο και ωσ προσ τα δεδομζνα που είναι 

αποκθκευμζνα ςτο τςιπ τθσ κάρτασ. Τα χαρακτθριςτικά αςφαλείασ που αφοροφν ςτθν 

φυςικι προςταςία περιγράφθκαν ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα, όπου προτάκθκε το υλικό 

και το ςϊμα τθσ ΚΡ.  

Στθν ενότθτα αυτι, κα προτείνουμε τισ μεκόδουσ εκείνεσ που κα προςτατεφςουν τθν 

πλθροφορία που είναι αποκθκευμζνθ ςτθν ΚΡ, με γνϊμονα τθν εξαςφάλιςθ τθσ 

ιδιωτικότθτασ του πολίτθ και τθσ προςταςίασ τθσ ακεραιότθτασ και εμπιςτευτικότθτασ των 

προςωπικϊν του δεδομζνων.  

Για τθν προςταςία τθσ πλθροφορίασ του τςιπ απαραίτθτθ είναι θ χριςθ ψθφιακϊν 

πιςτοποιθτικϊν X.509 (RFC 3280, "Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and 

Certificate Revocation List (CRL) Profile", April 2002) και τθσ ςυμμόρφωςθσ με τα ANSI X9.63 

ISO/IEC 11770 [96] για τθν υποδομι δθμόςιου κλειδιοφ (PKI). Επιπλζον, είναι επιβεβλθμζνθ 

θ ςυμμόρφωςθ με το CWA 14169(type 2 & 3) με ςχιμα προςταςίασ (protection profile) EAL 

4. 

Ππωσ αναλφκθκε εκτενϊσ ςτο κεφάλαιο 5 τθσ παροφςασ εργαςίασ, θ ςθμαντικότερθ 

ωφζλεια τθσ χριςθ των ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν είναι ο τρόποσ διαχείριςθσ και διανομισ 

των δθμόςιων κλειδιϊν.  

Στθν Ελλάδα, ςφμφωνα με τον Ν.3448/2006, ωσ «Ρρωτεφουςα Αρχι Ριςτοποίθςθσ» 

ορίηεται θ ΥΑΡ του ΥΡΔΜΘΔ, θ οποία εκδίδει και αυτοχπογράφει τα πιςτοποιθτικά τθσ 

χϊρασ (CCSCA). Τα πιςτοποιθτικά αυτά περιλαμβάνουν το ιδιωτικό κλειδί, με το οποίο 

υπογράφεται το πιςτοποιθτικό τθσ Αρχισ Ζκδοςθσ τθσ ΚΡ και το δθμόςιο κλειδί, το οποίο 

ειςάγεται ςτο τςιπ τθσ ΚΡ ςτο αρχικό ςτάδιο τθσ παραγωγισ τθσ μαηί με τθν εκτφπωςθ του 

εκνόςθμου.  
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Τα προςωπικά δεδομζνα που αποκθκεφονται ςτο τςιπ κατά τθ διαδικαςία τθσ 

προςωποποίθςθσ τθσ ΚΡ κα εγγράφονται με χριςθ των ςυναρτιςεων ςφνοψθσ και 

ςυγκεκριμζνα αλγορίκμου SHA-1, που δθμιουργεί μια ςφνοψθ των δεδομζνων, ϊςτε 

αφενόσ να μθν είναι δυνατι θ παραγωγι του αρχικοφ περιεχομζνου από τθ ςφνοψθ και 

αφετζρου να μθν είναι δυνατι θ παραγωγι τθσ ίδιασ ςφνοψθσ από διαφορετικά ςφνολα 

δεδομζνων. Θ παραχκείςα ςφνοψθ, που αντιςτοιχεί ςτα προςωπικά δεδομζνα του πολίτθ, 

υπογράφεται με το ιδιωτικό κλειδί τθσ Αρχισ Ζκδοςθσ τθσ ΚΡ και αποκθκεφεται ςτο τςιπ 

τθσ ΚΡ, ωσ αντικείμενο αςφαλείασ (Document Security Object), μαηί με το δθμόςιο κλειδί 

τθσ Αρχισ Ζκδοςθσ τθσ ΚΡ. 

Για τθν παραγωγι διαφορετικοφ αναγνωριςτικοφ ανά πάροχο υπθρεςίασ απαιτείται θ 

εφαρμογι τθσ μεκόδου Restricted Authentication (RA). Στθν περίπτωςθ αυτι πρζπει να 

είναι επιπλζον ζνα ψθφιακό πιςτοποιθτικό αποκθκευμζνο ςτθν ΚΡ, το δθμόςιο κλειδί του 

οποίου κα αποκθκεφεται ςτο Μθτρϊο ΚΡ. 

Για τθν ανάγνωςθ των προςωπικϊν δεδομζνων τθσ ΚΡ εφαρμόηεται πάλι θ ίδια μονόδρομθ 

ςυνάρτθςθ ςφνοψθσ (SHA-1)και παράγεται μια νζα ςφνοψθ. Το αντικείμενο αςφαλείασ που 

είναι αποκθκευμζνο ςτο τςιπ τθσ ΚΡ, αποκωδικοποιείται με τθ χριςθ του δθμοςίου 

κλειδιοφ τθσ Αρχισ Ζκδοςθσ τθσ ΚΡ και το αποτζλεςμα ςυγκρίνεται με τθ ςφνοψθ. Εάν 

ςυμπίπτουν τότε επιβεβαιϊνεται θ ακεραιότθτα των δεδομζνων (Passive Authentication).   

Επιπλζον αςφάλεια και προςταςία από τθ μθ εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ κα 

εξαςφαλιςκεί ςυμπλθρωματικά με τθν εφαρμογι του BAC (Basic Access Control), ο οποίοσ 

«κλειδϊνει» τα δεδομζνα του τςιπ. Ο BAC χρθςιμοποιείται, μάλιςτα, από τισ μθχανζσ 

θλεκτρομθχανικισ ανάγνωςθσ ταξιδιωτικϊν εγγράφων (e-MRTD), που είναι εγκατεςτθμζνεσ 

ςτα ςθμεία του διαςυνοριακοφ ελζγχου. Κατά τθν ανάγνωςθ τθσ ΚΡ, κα γίνεται οπτικι 

ςάρωςθ τθσ MRZ περιοχισ και ζνα ηεφγοσ κλειδιϊν κα δθμιουργθκεί προκειμζνου να 

αποκρυπτογραφιςει τα δεδομζνα του τςιπ και να κρυπτογραφιςει τθν επικοινωνία με τον 

αναγνϊςτθ. Με τθ χριςθ του BAC, αποτρζπεται θ μθ εξουςιοδοτθμζνθ ανάγνωςθ των 

προςωπικϊν δεδομζνων που αποκθκεφονται ςτο τςιπ (skimming), βεβαιϊνεται θ 

ακεραιότθτα και ςυνζπεια των δεδομζνων του τςιπ με τα δεδομζνα που αναγράφονται 

ςτθν ΚΡ και αποτρζπεται θ υποκλοπι τθσ επικοινωνίασ ΚΡ-αναγνϊςτθ (eavesdropping). 

Κακϊσ όμωσ, ο BAC είναι ςχετικά αδφναμοσ ςτθν παραγωγι κλειδιϊν, τα οποία μετά από 

ζνα ςθμείο μπορεί να γίνουν υπολογιςτικά προβλζψιμα, προτείνεται θ ενίςχυςθ με τθν 

εφαρμογι τθσ PACE (Password Authentication Connection Establishment), με χριςθ 

μοναδικοφ αρικμοφ αςφαλείασ (PIN-PUK), ο οποίοσ κα διαςφαλίηει τθ ρθτι ςυγκατάκεςθ 

του κατόχου τθσ ΚΡ για οποιαδιποτε ςυναλλαγι.  

Για τθν πρόςβαςθ, ωςτόςο, ςτα δεδομζνα του τςιπ απαιτοφνται αςφαλείσ αναγνϊςτεσ τθσ 

ΚΡ, κακϊσ με τθν ειςαγωγι και του PIN κα εξαςφαλίηεται πλιρθσ πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα 

τθσ ΚΡ. Επομζνωσ, κα εφαρμοςκεί ο μθχανιςμόσ Terminal Authentication (TA) για τθν 

αυκεντικοποίθςθ του ςυςτιματοσ επικεϊρθςθσ. Ο ΤΑ ςε ςυνδυαςμό με τον CA (Chip 

Authentication). O CA εξαςφαλίηει τθν αυκεντικότθτα τθσ ΚΡ και προςτατεφει από τθν 

κλωνοποίθςθ (cloning). Ο ΤΑ επιβάλει τον εφοδιαςμό των αναγνωςτϊν με ψθφιακά 

πιςτοποιθτικά που κα ζχουν παραχκεί από τθν Αρχι Ζκδοςθσ ΚΡ. Οι αναγνϊςτεσ αυτοί κα 
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εφαρμόηουν παράλλθλα και το πρωτόκολλο Extended Access Control (EAC) του ICAO, ενϊ θ 

αυκεντικοποίθςι τουσ (ζμπιςτοι αναγνϊςτεσ ι μθ εμπιςτοι) κα γίνεται με εφαρμογι του 

prEN 14890. 

Για τισ λειτουργίεσ των ψθφιακϊν υπογραφϊν κα χρθςιμοποιθκοφν τα πρότυπα prEN 

14890 και ISO/IEC 9769-2. Ρροκειμζνου, τζλοσ, να γίνει αςφαλισ χριςθ τθσ δυνατότθτασ 

τθσ ψθφιακισ υπογραφισ μζςω τθσ ΚΡ, απαιτείται επιπλζον ζνα ψθφιακό πιςτοποιθτικό 

και ηεφγοσ ιδιωτικοφ-δθμόςιου κλειδιοφ, κακϊσ και επιπλζον αρικμόσ αςφαλείασ PIN-PUK 

ειδικά για το ςκοπό αυτό. 

 

6.5. ύνοψη Κεφαλαύου 
 

Θ καινοτομία τθσ θλεκτρονικισ ταυτότθτασ του πολίτθ ζγκειται κυρίωσ ςτισ μεκόδουσ 

ταυτοποίθςθσ και αυκεντικοποίθςθσ. Θ ταυτοποίθςθ του κατόχου τθσ ΚΡ απαντά επαρκϊσ 

ςτο ερϊτθμα «ποιοσ είναι ο κάτοχοσ» ενϊ θ αυκεντικοποίθςθ δίδει απάντθςθ για το «αν ο 

κάτοχοσ τθσ ταυτότθτασ είναι πράγματι αυτόσ που ιςχυρίηεται ότι είναι». 

Υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ ΚΡ ανταποκρίνεται ςτισ βαςικζσ απαιτιςεισ αςφάλειασ και 

προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, ςυνιςτά ζνα εξαιρετικά αποδοτικό εργαλείο, τόςο για 

τον πολίτθ, όςο και για τθ Δθμόςια Διοίκθςθ.  

Θ ΚΡ εκτόσ από ζγγραφο ταυτοποίθςθσ εντόσ και εκτόσ ςυνόρων κα αποτελζςει και 

ειςιτιριο για τον ψθφιακό κόςμο, με ςθμαντικι ςυμβολι ςτθν κακιζρωςθ των υπθρεςιϊν 

θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. 

Θ Ελλθνικι ΚΡ πρζπει να περιζχει τθν ελάχιςτθ δυνατι πλθροφορία και να εξαςφαλίηει τθν 

εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ αποκλειςτικά και μόνο ςτο τμιμα τθσ πλθροφορίασ που 

απαιτείται για μια ςυναλλαγι. Για το λόγο αυτό απαιτείται να βρεκεί θ χρυςι τομι για τθν 

πλθροφορία που πρζπει να περιζχεται ςτθν ΚΡ, ιςορροπϊντασ ανάμεςα ςτθ ιδιωτικότθτασ 

του πολίτθ (χριςθ ελάχιςτθσ-τθσ απολφτωσ αναγκαίασ- πλθροφορίασ) και ςτθν αςφάλεια-

αξιοπιςτία των ςυναλλαγϊν. Θ εμπιςτοςφνθ του πολίτθ ςτθν ΚΡ και ςτα ςυςτιματα που τθ 

χρθςιμοποιοφν είναι καταλυτικι για τθν επιτυχία του εγχειριματοσ. Επίςθσ, θ πιςτοποίθςθ 

των ΚΡ και των αναγνωςτϊν τουσ, και οι πολιτικζσ αςφάλειασ για τθν ανάπτυξθ και 

ςυντιρθςθ των ςυςτθμάτων αποτζλεςαν ςθμαντικοφσ παράγοντεσ για τθν προτεινόμενθ 

ςχεδιαςτικι επιλογι. Ζτςι, δόκθκε ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτο ςχιμα πιςτοποίθςθσ και ςτθν 

αναγκαιότθτά του.  

Κλείνοντασ, είναι ςθμαντικό να διαπιςτϊςουμε ότι θ εφαρμογι τθσ ΚΡ ςτθν Ελλάδα πρζπει 

να είναι εναρμονιςμζνθ με τθν εκνικι μασ κουλτοφρα, προκειμζνου να τφχει υιοκζτθςθσ 

και διείςδυςθσ. Εξάλλου, θ ελλθνικι κοινωνία είναι ιδιαίτερα ευαίςκθτθ με το δικαίωμα 

τθσ ιδιωτικότθτασ και ζχει αυξθμζνεσ ανθςυχίεσ για τθν καταςτρατιγθςθ κεμελιωδϊν 

δικαιωμάτων των πολιτϊν. Θ υποχρεωτικι εφαρμογι τθσ ΚΡ δεν κα οδθγιςει απαραίτθτα 

ςε επιτυχι υιοκζτθςι τθσ από τθν κοινωνία, που μπορεί ςταδιακά να τθν απαξιϊςει. 

Επομζνωσ, είναι επικυμθτό, τόςο επικοινωνιακά, όςο και ουςιαςτικά, τζτοιεσ ανθςυχίεσ να 
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καμφκοφν. Για το λόγο αυτό, για τθν προτεινόμενθ ςχεδιαςτικι λφςθ οι εκνικζσ 

ιδιαιτερότθτεσ και θ ελλθνικι κουλτοφρα ελιφκθςαν ςοβαρά υπόψθ. Εν κατακλείδι, πρζπει 

πάντα να γνωρίηουμε ότι θ βζλτιςτθ λφςθ είναι εκείνθ που αναγνωρίηει και ςζβεται τισ 

κοινωνικζσ ανάγκεσ, που ζρχεται να υποςτθρίξει.  
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7. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

7.1. υμπερϊςματα από το Θεςμικό Πλαύςιο 
Σχετικά με το νομικό και κανονιςτικό πλαίςιο το κυριότερο ςθμείο που πρζπει να 

παρατθριςουμε πριν τα επιμζρουσ ηθτιματα που προκφπτουν από τθ μελζτθ των 

κεςμοκετθμζνων κειμζνων, είναι θ ζλλειψθ του κεςμικοφ πλαιςίου για τθν θλεκτρονικι 

ταυτοποίθςθ και τθν ΚΡ. Στισ περιςςότερεσ χϊρεσ δεν υπάρχει επαρκισ κεςμικι πρόβλεψθ 

για τθν ΚΡ, κακϊσ κατά τθν ενςωμάτωςθ τθσ οδθγίασ για τισ θλεκτρονικζσ υπογραφζσ 

περιορίςκθκαν ςε κζματα υποδομισ και πολιτικϊν αυκεντικοποίθςθσ. Αυτόσ είναι και ζνασ 

από τουσ ςθμαντικοφσ λόγουσ που κάνουν δφςκολθ τθν επίτευξθ διαλειτουργικότθτασ ςτα 

ςυςτιματα θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ.  

Οι θλεκτρονικζσ υπογραφζσ αποτελοφν αναμφιςβιτθτα το πιο ςθμαντικό κεςμικό βιμα ςτο 

κζμα τθσ ΚΡ. Ππωσ όμωσ ιδθ αναφζραμε, θ Οδθγία δεν κακορίηει τθν μονοςιμαντθ 

αναγνϊριςθ μιασ οντότθτασ, δε κίγει το ζννομο αποτζλεςμα τθσ αυκεντικοποίθςθσ του και 

φυςικά δε διευκρινίηει τθ νομικι ςυνζπεια ενόσ πιςτοποιθτικοφ αυκεντικοποίθςθσ. Ζτςι θ 

ψθφιακι υπογραφι απλϊσ περιορίηεται, όπωσ άλλωςτε και θ ιδιόχειρθ, ςτο να μπορεί, υπό 

προχποκζςεισ και ςυμπλθρωματικά, να ταυτοποιιςει το υποκείμενο/υπογράφοντα και το 

αναγνωριςμζνο ψθφιακό πιςτοποιθτικό να μπορεί να επιβεβαιϊνει τθν ταυτότθτα αυτοφ 

του υποκειμζνου. Σε κάκε περίπτωςθ όμωσ, θ ςυμβολι τθσ οδθγίασ  είναι μεγάλθ , παρά 

τθν ζμμεςθ μόνο εφαρμογι ςτισ υπθρεςίεσ αυκεντικοποίθςθσ οντοτιτων και ςτισ 

εφαρμογζσ ΚΡ. Τεχνικά, πάντωσ, τα ςυςτιματα PKI προκρίνονται εμμζςωσ μζςα από τισ 

διατάξεισ τθσ οδθγίασ, ωσ κατάλλθλθ τεχνικι λφςθ για τθ διαχείριςθ των eID.  

Ο νόμοσ περί Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςτοχεφει ςτθ κεςμοκζτθςθ του δικαιϊματοσ 

του πολίτθ ςτθν θλεκτρονικι επικοινωνία με τθ Δθμόςια Διοίκθςθ και ςτθν θλεκτρονικι 

διεκπεραίωςθ των ςυναλλαγϊν, όπωσ και θ υποχρζωςθ του κράτουσ για θλεκτρονικι 

προςφορά των υπθρεςιϊν του, κακορίηοντασ το πλαίςιο λειτουργίασ τθσ Ελλθνικισ ΚΡ και 

των υπθρεςιϊν που κα λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά με τθν ΚΡ.  Εξάλλου, θ διείςδυςθ και 

θ πλιρθσ υιοκζτθςθ τθσ ΚΡ περνάει, ςε μεγάλο βακμό, μζςα από τθν χρθςιμότθτά τθσ ςτισ 

ςυναλλαγζσ του πολίτθ με το κράτοσ. Ζτςι, είναι ςθμαντικό να υπάρχουν δομζσ που κα τθν 

υποςτθρίξουν και υπθρεςίεσ που μποροφν να προςφερκοφν με τθν εφαρμογι τθσ.  

Επιπλζον, θ Οδθγία για τισ Υπθρεςίεσ προςπακεί να κακορίςει το ευρωπαϊκό πλαίςιο μζςα 

ςτο οποίο παρζχονται διαλειτουργικζσ υπθρεςίεσ προσ τον Ευρωπαίο πολίτθ. Είναι όμωσ 

ανοιχτό κζμα θ δυνατότθτα εφαρμογισ ενιαίου αξιόπιςτου διαλειτουργικοφ ςυςτιματοσ 

θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, μζςα από τισ διατάξεισ τθσ 

Οδθγίασ, κακϊσ παρζχεται ικανι ελευκερία ςτα κράτθ μζλθ, γεγονόσ που ςυνεπάγεται ότι 

αν ζνα αν κάποιο κράτοσ μζλοσ δεν επικυμεί να το εφαρμόςει διακυβεφεται επιτυχία του 

εγχειριματοσ ςυνολικά .  

Το κεςμικό πλαίςιο για τθν ιδιωτικότθτα ζχει κρίςιμο ρόλο ςτο κζμα τθσ εφαρμογισ τθσ ΚΡ 

και δεδομζνου ότι ζχει αναγνωριςτεί θ ςθμαςία του προκειμζνου για τθν εγκακίδρυςθ 

ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ και τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων, το κεςμικό 
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πλαίςιο κρίνεται επαρκζσ. Ζμφαςθ δίνεται ςτθ ςυλλογι, διαχείριςθ και επεξεργαςία των 

δεδομζνων, υπό τθν ικανοποίθςθ των αρχϊν τθσ αναλογικότθτασ, του ςκοποφ, τθσ 

διαφάνειασ , τθσ ακρίβειασ και τθσ αυκεντικισ πθγισ, με ςεβαςμό ςτθν ιδιωτικότθτα του 

πολίτθ.  

Ραρόλα αυτά, ςθμαντικι είναι θ  ανάγκθ ςτάκμιςθσ του ιδιωτικοφ και δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ, θ οποία προβλζπεται ςτο κεςμικό πλαίςιο περί απορριτου. Οποιαδιποτε 

λφςθ αξιολογθκεί για τθν εφαρμογι τθσ ΚΡ ςτθν Ελλάδα οφείλει να υπακοφει ςε αυτό το 

πλαίςιο. 

Θ επάρκεια όμωσ του κεςμικοφ πλαιςίου δεν λφνει ηθτιματα εμπιςτοςφνθσ, οφτε και κάνει 

εφκολθ τθ διαχείριςθ κεμάτων προςωπικϊν ι μθ δεδομζνων, που περιλαμβάνονται ςτθν 

ΚΡ, ι χρθςιμοποιοφνται για τθν υποςτιριξι τθσ.  

Τζλοσ, πρζπει να τονίςουμε ότι αν επικυμοφμε να υλοποιιςουμε μια αςφαλι και 

διαλειτουργικι ΚΡ που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί πλιρωσ και χωρίσ περιοριςμοφσ ωσ 

ζγγραφο ταυτοποίθςθσ και ωσ ταξιδιωτικό ζγγραφο, πζρα από τθ χριςθ για θλεκτρονικζσ 

υπθρεςίεσ είναι απαραίτθτθ θ ςυμμόρφωςθ με τθν κείμενθ νομοκεςία και τουσ 

κανονιςμοφσ των διεκνϊν οργανιςμϊν. 

 

7.2. υμπερϊςματα για τη χρόςη τεχνολογιών  
 

Θ ανάγκθ για θλεκτρονικι ταυτοποίθςθ ςε ζνα διαςυνοριακό περιβάλλον, αλλά και ςτον 

ψθφιακό κόςμο οδιγθςε ςε ζκρθξθ τεχνολογικϊν εξελίξεων. Στθν περίπτωςθ τθσ ΚΡ, θ 

χριςθ των τεχνολογιϊν ζξυπνθσ κάρτασ είναι απαραίτθτθ.  

Θ ςωςτι καταςκευαςτικι επιλογι (υλικό καταςκευισ και διεπαφι τςιπ) τθσ ΚΡ είναι πολφ 

ςθμαντικι, κακϊσ θ ανκεκτικότθτα και διάρκεια ηωισ τθσ κάρτασ, θ ταχφτθτα ανταπόκριςθσ 

του τςιπ, θ ευχρθςτία, θ διακεςιμότθτα τθσ υποδομισ για τουσ αναγνϊςτεσ κάρτασ, θ 

αςφάλεια ςτθν χριςθ τθσ, ο ζλεγχοσ πρόςβαςθσ, θ προςταςία των αποκθκευμζνων 

δεδομζνων, το κόςτοσ τθσ λφςθσ, αλλά και ο ςυγχρονιςμόσ με μελλοντικζσ διαφαινόμενεσ 

τεχνολογικζσ εξελίξεισ (ανεπαφικό τςιπ, διπλι επαφι) είναι κρίςιμοι παράγοντεσ που 

επθρεάηονται και διαφζρουν ανάλογα με τθ ςχεδιαςτικι επιλογι. Ζτςι, μια 

τεχνοοικονομικι προςζγγιςθ που να λαμβάνει υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ χϊρασ 

(καιρικζσ ςυνκικεσ, κλίμα, ςυνικειεσ, κ.α.) είναι απαραίτθτθ προκειμζνου για τθν επιτυχι 

εφαρμογι τθσ ΚΡ ςτθν Ελλάδα και από άποψθ διείςδυςθσ, χρθςτικότθτασ και αςφάλειασ, 

αλλά και από άποψθ κόςτουσ.  

Θ χριςθ των βιομετρικϊν ςτοιχείων ωσ μοναδικϊν αναγνωριςτικϊν για τθν θλεκτρονικι 

ταυτότθτα είναι αλικεια ότι προςδίδουν αυξθμζνεσ εγγυιςεισ αξιοπιςτίασ ςε περιπτϊςεισ 

ταυτοποίθςθσ, κακϊσ είναι ιδιαίτερα δφςκολο, μζςω τζτοιων μεκόδων, να αποκρφψει 

κάποιοσ τθν ταυτότθτά του ι να χρθςιμοποιιςει ςτοιχεία ενόσ τρίτου (identity theft).  
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Ωςτόςο, από τθν μελζτθ τθσ  ειςαγωγισ βιομετρικϊν χαρακτθριςτικϊν ςε εφαρμογζσ ΚΡ, 

οφτε από άποψθ  ςκοπιμότθτασ, αλλά οφτε από άποψθ εναρμόνιςθσ με τθν Ελλθνικι 

κουλτοφρα, προκφπτει αναγκαιότθτα ειςαγωγισ βιομετρικϊν χαρακτθριςτικϊν για τθν 

Ελλθνικι ΚΡ. Για τθν ακρίβεια, οι κίνδυνοι και το ρίςκο που φαίνεται να εμφανίηονται τόςο 

για τθ διείςδυςθ τθσ εφαρμογισ τθσ ΚΡ, όςο και από τθν κακι χριςθ των τόςο ευαίςκθτων 

βιομετρικϊν δεδομζνων των πολιτϊν μάλλον κάνουν απαγορευτικι τθν υιοκζτθςθ τζτοιων 

μεκόδων ςτθν εφαρμογι τθσ ΚΡ ςτθν Ελλάδα. Ράντωσ για να μθν υποτιμθκεί ο τρόποσ τθσ 

επιλογισ, πρζπει να ςθμειϊςουμε επιπλζον ότι δεν προκφπτουν οφτε ιδιαίτερα ςθμαντικοί 

λόγοι που κα μποροφςαν να κάνουν επιτακτικι τθν ενςωμάτωςισ τουσ ςτθν ΚΡ. Εξάλλου, 

για τθν αυκεντικοποίθςθ και ταυτοποίθςθ του πολίτθ αρκετζσ τεχνολογικζσ επιλογζσ 

μποροφν να προςκζςουν αξιοπιςτία και εγγυιςεισ ςτθν αυκεντικοποίθςθ, χωρίσ 

ταυτόχρονα να εκκζτουν ευαίςκθτα δεδομζνα του υποκειμζνου ςτθν μθ ορκι και μθ 

εξουςιοδοτθμζνθ χριςθ.  

Κατ’ αντιςτοιχία και ίςωσ με πιο ιςχυρά εμπόδια, αντιμετωπίςαμε και τθ χριςθ τθσ 

τεχνολογίασ RFID. Ραρά τισ χριςιμεσ εφαρμογζσ που ζχει να επιδείξει, οι κίνδυνοι και οι 

απειλζσ για τθν ιδιωτικότθτα και τισ ελευκερίεσ του πολίτθ, ειδικότερα ςε ςχζςθ με τα 

ανοιχτά ηθτιματα αςφάλειασ τθσ RFID τεχνολογίασ (π.χ. προβλιματα ςτα βιομετρικά 

διαβατιρια και τισ πιςτωτικζσ κάρτεσ), μασ κάνουν άκρωσ επιφυλακτικοφσ ςτθν περίπτωςθ 

αξιοποίθςισ τθσ ςτθν Ελλθνικι ΚΡ. 

Ραρόλα αυτά, είναι ςθμαντικό για τθν κάκε τεχνολογικι επιλογι να γνωρίηουμε εκτόσ από 

τισ λφςεισ που προςφζρει και τα προβλιματα που δθμιουργεί. Αλλά ακόμθ περιςςότερο να 

μποροφμε να αναγνωρίςουμε τουσ ςκοποφσ που επιτελεί θ χριςθ νζων τεχνολογιϊν 

γενικότερα και τισ εφαρμογζσ/χριςεισ που πρζπει και μπορεί να εξυπθρετιςει, κακϊσ, θ 

εκτεταμζνθ ι κακι χριςθ τζτοιων μεκόδων γεννά ζντονουσ προβλθματιςμοφσ για τουσ 

κινδφνουσ από ακζμιτθ, καταχρθςτικι ι αυκαίρετθ χριςθ αυτοφ του τόςο ιςχυροφ 

εργαλείου. 

Οι Αρχζσ Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων των διαφόρων χωρϊν κα πρζπει να 

δθμιουργιςουν ζνα πλαίςιο αρχϊν για τθν προςταςία τθσ ιδιωτικότθτασ, τθν  προςταςία 

των προςωπικϊν δεδομζνων και τθ διαςφάλιςθ των πολιτικϊν ελευκεριϊν και 

δικαιωμάτων των πολιτϊν και το οποίο κα ρυκμίηει τισ εφαρμογζσ κάκε νζασ  τεχνολογίασ, 

μελετϊντασ τισ επιπτϊςεισ από τθν χριςθ τθσ (π.χ. βιομετρικά χαρακτθριςτικά και 

τεχνολογία RFID) και ςυμβάλλοντασ, παράλλθλα, ςτθ βελτίωςθ και περαιτζρω ανάπτυξι 

τθσ, αναδεικνφοντασ τρωτά ςθμεία και αδυναμίεσ. 

Θ οριοκζτθςθ τθσ κόκκινθσ γραμμισ ιδιαίτερα εξαιτίασ τθσ απουςίασ ενόσ ενιαίου και 

επαρκοφσ κεςμικοφ πλαιςίου είναι απολφτωσ ςθμαντικι, ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ςτάκμιςθσ 

τθσ χριςθσ μιασ νζασ τεχνολογικισ επιλογισ και του ςεβαςμοφ των δικαιωμάτων των 

πολιτϊν.  

 

7.3. υμπερϊςματα για την αςφϊλεια και διαλειτουργικότητα 
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Θ ανάπτυξθ και υιοκζτθςθ προτφπων είναι ζνα από τα πιο ςθμαντικά ηθτιματα για τθν 

επιτυχι εφαρμογι των λφςεων ΚΡ. Για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, θ ανάπτυξθ δράςεων για 

ενιαία αντιμετϊπιςθ των κεμάτων θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ και τθν επίτευξθ 

διαλειτουργικότθτασ μεταξφ των επιμζρουσ εκνικϊν λφςεων ζχει ιδιαίτερθ βαρφτθτα. 

Στθν κατεφκυνςθ αυτι, θ εξζταςθ τθσ διεκνοφσ εμπειρίασ είναι καταλυτικι, κακϊσ ζχει να 

επιδείξει ζνα ςφνολο προδιαγραφϊν και προτφπων με τα οποία οφείλουν να 

ςυμμορφϊνονται οι εκνικζσ εφαρμογζσ ΚΡ.   

Στθν κορυφι των προτφπων που εφαρμόηονται ςτθν ΚΡ βρίςκεται Ευρωπαϊκό πρότυπο CEN 

15480 και οι ςυςτάςεισ του ICAO για τθ λειτουργία και προςταςία τθσ ΚΡ. Ωςτόςο, το 

πρότυπο διαφοροποιείται από τον ICAO, αναφορικά με το τι προτείνεται ωσ υποχρεωτικό 

και τι ζχει κακαρά προαιρετικό χαρακτιρα. Εξάλλου, το πρότυπο CEN 15480 αποτελεί μια 

πιο γενικευμζνθ τεχνικι αναφορά που επιτρζπει τθν εγκατάςταςθ επιπλζον εφαρμογϊν 

ςτθν κάρτα και ζχει ωσ ςτόχο να προάγει τθ διαλειτουργικότθτα, τουλάχιςτον ςε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ράντωσ, ςτθν κακυςτζρθςθ ςτθν ζκδοςθ του ενιαίου προτφπου 

οφείλονται ςε μεγάλο βακμό, τα διαφορετικά τεχνικά χαρακτθριςτικά και λειτουργίεσ των 

ιδθ εφαρμοηόμενων εκνικϊν λφςεων ΚΡ ςτα διάφορα κράτθ μζλθ είχαν ιδθ υλοποιιςει 

eIDs.  

Θ διαςφάλιςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ ςε ζνα ενιαίο Ευρωπαϊκό περιβάλλον είναι 

απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ μετάβαςθ ςτθν ενιαία ψθφιακι αγορά. Σε αυτό ακριβϊσ το 

πλαίςιο, ςφγχρονεσ λφςεισ εξαςφάλιςθσ τθσ διαςυνοριακισ διαλειτουργικότθτασ μεταξφ 

ςυςτθμάτων διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ταυτοτιτων είναι ιδιαίτερα ςθμαντικζσ, ϊςτε να 

μασ οδθγιςουν ςε ζνα ςφγχρονο και επίκαιρο μοντζλο εφαρμογισ για τθν Ελλθνικι ΚΡ.  

Θ εξαςφάλιςθ τθσ αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ των ςυναλλαςςομζνων μερϊν ςε 

επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ είναι ζνα εμπόδιο που πρζπει να ξεπεραςκεί. Ππωσ και να 

ζχει, το ςυμπζραςμα είναι ότι ςε κζματα διαλειτουργικότθτασ πρζπει να γίνουν ακόμθ 

πολλά.  

Σε όλθ τθν εργαςία ζνα κεντρικό ςθμείο προβλθματιςμοφ αφοροφςε ςτα δικαιϊματα του 

πολίτθ και ςτθν αναγκαιότθτα ςτάκμιςθσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ και προςταςίασ τθσ 

προςωπικότθτασ του ατόμου. 

Θ αςφάλεια και θ ιδιωτικότθτα είναι ίςωσ τα πιο κρίςιμα ηθτιματα ςτθν ατηζντα. Θ ανάγκθ 

για αυξθμζνθ αςφάλεια ςτα ςυςτιματα αυκεντικοποίθςθσ και θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ 

και αξιοπιςτία των ςυςτθμάτων ΚΡ κάνει τθ δθμιουργία ενιαίου Ευρωπαϊκοφ ςχιματοσ 

εμπιςτοςφνθσ επιβεβλθμζνθ. Θ εγκακίδρυςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ τόςο ςε εκνικό επίπεδο 

(κράτοσ, πολίτθσ, επιχειριςεισ), όςο και ςε ευρωπαϊκό (κράτθ-μζλθ, πολίτθσ, επιχειριςεισ) 

είναι απολφτωσ απαραίτθτθ για τθ δθμιουργία ενόσ πραγματικά διαςυνοριακοφ 

περιβάλλοντοσ για τον Ευρωπαίο πολίτθ και ωσ εκ τοφτου αποτελεί ςθμαντικι πρόκλθςθ 

για τθν Ευρϊπθ του 2020. 

Ραρά τα αδιαμφιςβιτθτα οφζλθ που ςυνεπάγεται θ χριςθ τθσ ΚΡ, δεν μποροφμε να 

παραγνωρίςουμε τισ ευπάκειεσ και τουσ κινδφνουσ που απειλοφν τθν αξιοπιςτία του 
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εγχειριματοσ. Θ υποκλοπι τθσ μετάδοςθσ δεδομζνων, θ παραποίθςθ των ςτοιχείων τθσ ΚΡ, 

θ ψθφιακι υπογραφι αλλοιωμζνου/μθ αυκεντικοφ εγγράφου, θ αποκρυπτογράφθςθ των 

αλγορίκμων, οι επικζςεισ ςτθν εμπιςτευτικότθτα των διακινοφμενων πλθροφοριϊν, ο 

εντοπιςμόσ τθσ τοποκεςίασ του χριςτθ κατά τθ χριςθ τθσ ΚΡ (location tracking ) είναι 

μερικζσ μόνο απειλζσ που μποροφν να κζςουν ςε κίνδυνο τθν εφαρμογι τθσ ΚΡ. 

Για μια αςφαλι ΚΡ, οι μθχανιςμοί αςφάλειασ των δεδομζνων που περιζχονται ςτθν ΚΡ και 

προτείνονται από τον ICAO και τον BSI, μποροφν να εξαςφαλίςουν τθ μθ διαρροι 

πλθροφοριϊν από τθν ΚΡ χωρίσ τθ ςυγκατάκεςθ του κατόχου τθσ (PACE), τθν εξαςφάλιςθ 

πρόςβαςθσ μόνο ςε ζμπιςτεσ οντότθτεσ μζςω τθσ αυκεντικοποιιςθσ των τερματικϊν 

(Terminal Authentication), τθν απόδειξθ γνθςιότθτασ τθσ ΚΡ ςτο τερματικό  μζςω τθσ 

αυκεντικοποιιςθσ του τςιπ τθσ ΚΡ (Chip Authentication), τθν επιβεβαίωςθ τθσ 

αυκεντικότθτασ των δεδομζνων του τςιπ (Passive Authentication) και τθν εμπιςτευτικότθτα 

και ακεραιότθτα ςτθν επικοινωνία με τθ χριςθ κρυπτογραφικϊν μεκόδων (Secure 

Messaging). 

Επιπλζον, θ χριςθ PKI tokens  που υλοποιοφνται ςτο U-Prove τθσ Microsoft και το Idemix 

τθσ IBM και παρζχουν κρυπτογραφικζσ τεχνικζσ που μποροφν να αποφφγουν τθ 

ςυνδεςιμότθτα  μεταξφ των αναγνωριςτικϊν που εμφανίηονται ςε διάφορεσ υπθρεςίεσ 

ακόμθ κι αν οι πάροχοι των υπθρεςιϊν και θ Αρχι Ριςτοποίθςθσ μοιράηονται τα δεδομζνα 

(collude) και να ενιςχφςουν τον ζλεγχο ςτθ χριςθ των δεδομζνων τθσ ΚΡ (limited show 

πρωτόκολλα). Ακόμθ, παρζχουν λειτουργίεσ επιλεκτικισ αποκάλυψθσ και δυνατότθτεσ 

διεκνοφσ ανάκλθςθσ των πιςτοποιθτικϊν του χριςτθ διατθρϊντασ παράλλθλα τθ μθ 

διαςφνδεςι τουσ (unlinkability). 

Διαδεδομζνθ μζκοδο αποτελεί θ χριςθ μοναδικϊν αναγνωριςτικϊν αρικμϊν ι άλλων 

ςτοιχείων τθσ θλεκτρονικισ ταυτότθτασ. Θ χριςθ τζτοιων αναγνωριςτικϊν, είτε 

διαφοροποιϊντασ μοναδικά τον κάκε πολίτθ ( citizen specific UIDs ) είτε τθν ίδια τθν κάρτα 

θλεκτρονικισ ταυτότθτασ ( card specific UIDs ) κατά τρόπο αξιόπιςτο  μπορεί να παρζχει 

εγγυιςεισ υψθλισ αςφάλειασ αυκεντικοποίθςθ του κατόχου, εντοφτοισ δεν αποτελεί 

μοναδικό τρόπο εξαςφάλιςθσ αξιοπιςτίασ και αςφάλειασ και κζτει ςοβαρά ηθτιματα 

ιδιωτικότθτασ, κακϊσ υπάρχει εξαιρετικά μεγάλθ ςυγκζντρωςθ πλθροφορίασ ςε ζνα 

ςθμείο, γεγονόσ που προκαλεί επαυξθμζνουσ κινδφνουσ. Για το λόγο αυτό, δεν αποτελεί και 

ςχεδιαςτικι επιλογι για τθν παροφςα μελζτθ. Αντικζτωσ, θ χριςθ τομεακϊν 

αναγνωριςτικϊν ( domain specific UIDs ), προσ ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ  τθσ ιδιωτικότθτασ 

του κατόχου τθσ ΚΡ, ϊςτε να αποφεφγεται εκτεταμζνθ χριςθ του μοναδικοφ 

αναγνωριςτικοφ που ενζχει κινδφνουσ διαρροισ . 

Οι απειλζσ ιδιωτικότθτασ και αςφάλειασ, είναι εκείνεσ που προςδιορίηουν τα ςθμεία 

προςοχισ, τισ αδυναμίεσ  και ευπάκειεσ που διαμορφϊνουν το ςφνολο των απαιτιςεων 

αςφάλειασ και των κατάλλθλων τεχνολογικϊν λφςεων. Θ υιοκζτθςθ του κατάλλθλου, ανά 

περίπτωςθ, μθχανιςμοφ αςφαλείασ γίνεται κατόπιν ςτάκμιςθσ των εννόμων ςυμφερόντων 

κράτουσ – πολίτθ, κατ' εφαρμογι των αρχϊν τθσ αναλογικότθτασ και ςκοποφ. Συνεπϊσ, 

όποια κι αν είναι θ μζκοδοσ ταυτοποίθςθσ και αυκεντικοποίθςθσ που κα εφαρμοςτεί, δε 
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δφναται να εςωκλείονται πλθροφορίεσ πζραν των όςων είναι απολφτωσ αναγκαίεσ για τουσ 

ςκοποφσ τθσ εφαρμογισ. 

Ωςτόςο, θ καταπολζμθςθ όλων των απειλϊν είναι μάλλον μθ ρεαλιςτικι, αν όχι αδφνατθ. 

Κάποιεσ απειλζσ κα είναι πάντα εκεί, γεγονόσ που κακιςτά τθν αξιολόγθςθ τθσ βαρφτθτάσ 

τουσ απαραίτθτθ για τθν καλφτερθ δυνατι επιλογι τθσ αςφαλζςτερθσ ςχεδιαςτικισ λφςθσ. 

Θ αλικεια είναι ότι παρά τθ ςθμαντικι πρόοδο, ο κίνδυνοσ από τθν κακόβουλθ χριςθ των 

προςωπικϊν ι μθ δεδομζνων τθσ ΚΡ είναι ορατόσ και ςε ςθμαντικό βακμό, μθ 

αντιμετωπίςιμοσ. 

Τζλοσ, πρζπει να τονίςουμε ότι για τθν βζλτιςτθ διαχείριςθ των εφαρμογϊν ΚΡ είναι 

απαραίτθτθ θ εναρμόνιςθ των νομικϊν, επιχειρθςιακϊν και τεχνικϊν παραμζτρων. Αυτζσ οι 

παράμετροι είναι εκείνεσ που κα προςδιορίςουν και κα κατευκφνουν τθ ςχεδιαςτικι 

επιλογι για μια λφςθ ΚΡ ςτακμίηοντασ ςυγχρόνωσ τισ ανάγκεσ και τουσ κινδφνουσ και το 

ιδιωτικό και δθμόςιο ςυμφζρον.  

 

7.4. Κρύςιμα ζητόματα 
Στο ςθμείο αυτό, και ζπειτα από τθν ανάλυςθ των ςυμπεραςμάτων τθσ παροφςασ μελζτθσ, 

κα προςπακιςουμε να ςυνοψίςουμε τα κρίςιμα ςτοιχεία για τθν επιτυχι εφαρμογι και 

υιοκζτθςθ τθσ ΚΡ ςτθν Ελλάδα. Τα ςθμεία αυτά κα αποτελζςουν  

1. Εναρμόνιςθ νομικϊν επιχειρθςιακϊν και τεχνικϊν παραμζτρων: Θ οποιαδιποτε 

προτεινόμενθ λφςθ πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τισ νομικζσ, επιχειρθςιακζσ και 

τεχνικζσ απαιτιςεισ και να αντιμετωπίηει επαρκϊσ τα αντίςτοιχα ηθτιματα. Αυτι 

ακριβϊσ αποτζλεςε και τθ δικι μασ προςζγγιςθ προκειμζνου να οδθγθκοφμε ςτθν 

προτεινόμενθ ςχεδιαςτικι λφςθ. Για το λόγο αυτό, το 6ο κεφάλαιο ξεκίνθςε με τον 

οριςμό των απαιτιςεων που πρζπει να πλθροί θ Ελλθνικι ΚΡ.  

2. Κρίςιμθ μάηα: Τόςο για επικοινωνιακοφ, όςο και για ουςιαςτικοφσ λόγουσ πρζπει 

να βρεκεί θ κρίςιμθ μάηα που κα υποςτθρίξει τθν εφαρμογι τθσ ΚΡ. Θ κρίςιμθ μάηα 

κα πρζπει να αναγνωρίηει και να ςυμμερίηεται τθν αναγκαιότθτα εφαρμογισ τθσ 

ΚΡ. Για το λόγο αυτό πρζπει να είναι μερίδα του πλθκυςμοφ που είναι 

εξοικειωμζνθ με τθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν, κα τθ χρθςιμοποιεί ςε 

κακθμερινό επίπεδο και κα διευκολυνκεί από τθ χριςθ τθσ. Άρα, θ επιλογι αυτι 

είναι πολφ ςθμαντικι για τθν επιτυχία του εγχειριματοσ. Με βάςθ τα παραπάνω, 

προτείνεται να είναι νζοι θλικίασ 25-40 και επαγγελματικζσ ομάδεσ (για 

παράδειγμα μθχανικοί, δικθγόροι) που κα επωφελθκοφν ςτθν κακθμερινότθτά 

τουσ από τθ χριςθ τθσ ΚΡ. 

3. Αςφάλεια: Σε όλθ τθ μελζτθ ζχει δοκεί ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν αςφάλεια, τθν 

αξιοπιςτία και τθν εμπιςτευτικότθτα που πρζπει να εξαςφαλίηει θ προτεινόμενθ 

λφςθ ΚΡ. Θ εμπιςτοςφνθ του πολίτθ ςτθν προτεινόμενθ λφςθ είναι απολφτωσ 

αναγκαία, κακϊσ ςε άλλθ περίπτωςθ θ ΚΡ δεν κα χρθςιμοποιθκεί επαρκϊσ και κα 
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δθμιουργιςει κινδφνουσ, που μποροφν να οδθγιςουν ςε πλιρθ αποτυχία του 

εγχειριματοσ. 

4. Χρθςιμότθτα/Χρθςτικότθτα: Ππωσ ςθμειϊςαμε και προθγουμζνωσ, θ ανάπτυξθ 

υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ που κα κακιςτοφν λειτουργικι και 

χριςιμθ τθν ΚΡ είναι απαραίτθτθ. Λδιαίτερθ βαρφτθτα πρζπει να δοκεί και ςτθν 

ευχρθςτία τθσ ΚΡ.  

5. Χριςθ ψθφιακισ υπογραφισ: Ρολφσ λόγοσ ζχει γίνει για τθ χριςθ τθσ ψθφιακισ 

υπογραφισ ςτισ εφαρμογζσ ΚΡ. Θ λφςθ που φαίνεται να προκρίνεται, ςε αυτό το 

ςθμείο είναι θ χρθςιμοποίθςι τθσ μόνο ςτο τελευταίο βιμα μιασ ςυναλλαγισ. 

 

7.5. Ανοιχτϊ ζητόματα 
Στο ςθμείο αυτό πρζπει να αναγνωρίςουμε ότι ςτο κζμα τθσ υιοκζτθςθσ τθσ ΚΡ υπάρχουν 

ανοιχτά ηθτιματα ςε διεκνζσ επίπεδο, τα οποία χριηουν άμεςθσ αντιμετϊπιςθσ, 

προκειμζνου να καταςτιςουν τισ λφςεισ ΚΡ περιςςότερο λειτουργικζσ και αςφαλείσ. Στθν 

προςπάκεια να ςυνοψίςουμε τα ανοιχτά ηθτιματα που κεωροφμε πιο ςθμαντικά και για τα 

οποία απαιτείται περαιτζρω μελζτθ, εντοπίςαμε τα ακόλουκα: 

1. Κεςμικό πλαίςιο: Είναι επιτακτικι θ ανάγκθ για επαρκζσ κεςμικό πλαίςιο που να 

ορίηει ενιαία τθν θλεκτρονικι ταυτοποίθςθ και τθν ΚΡ, τθ διαςυνοριακι 

αναγνϊριςθ, αλλά και τθν ανάγκθ διαλειτουργικότθτασ μεταξφ των επιμζρουσ 

εκνικϊν ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ.  

2. Εμπιςτοςφνθ-Ευρωπαϊκό Σχιμα Αρχϊν Ριςτοποίθςθσ: Σε αντιςτοιχία με τθν ανάγκθ 

κάλυψθσ των κενϊν του κεςμικοφ πλαιςίου, θ κακιζρωςθ ενιαίου Ευρωπαϊκοφ 

ςχιματοσ εμπιςτοςφνθσ (Λεραρχία Αρχϊν Ριςτοποίθςθσ και Ενιαία Αρχι 

Ριςτοποίθςθσ) είναι απολφτωσ αναγκαία.  

3. ΚΡ για νομικά πρόςωπα: Αν και ιδθ υπάρχει πρόβλεψθ για τθ χριςθ τθσ ΚΡ όχι 

μόνο από φυςικά αλλά και από νομικά πρόςωπα, αυτι περιορίηεται ςτθν απόδοςθ 

ρόλων. Ειδικότερα, δεν ζχει λυκεί, τουλάχιςτον επαρκϊσ, το ηιτθμα τθσ ανάκλθςθσ 

τθσ ΚΡ ςτισ περιπτϊςεισ που το υποκείμενο (φυςικό πρόςωπο) που χρθςιμοποιεί, 

μζςω του ρόλου του μια ΚΡ που αντιςτοιχεί ςτο νομικό πρόςωπο που εκπροςωπεί, 

δεν ζχει πλζον δικαίωμα χριςθσ τθσ ΚΡ εξαιτίασ αλλαγισ ρόλου.  

4. Λδιωτικόσ Τομζασ και Τράπεηεσ : Είναι προφανζσ ότι για τθν πλιρθ διείςδυςθ 

ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ, ο ιδιωτικόσ τομζασ πρζπει να αποφαςίςει 

και να επιδιϊξει τθ ςυμμετοχι του ςτο εγχείρθμα. Επιπλζον , θ εμπειρία του 

ιδιωτικοφ τομζα είναι άκρωσ απαραίτθτθ για τθν εφαρμογι τθσ ΚΡ. Οι ςυμπράξεισ 

δθμόςιου-ιδιωτικοφ τομζα είναι πικανά μια λφςθ που πρζπει να ςκεφκοφν ςοβαρά 

τα κράτθ-μζλθ. 

5. Κινθτζσ ςυςκευζσ και cloud computing: Θ κακολικι χριςθ των κινθτϊν τθλεφϊνων 

και θ ανάγκθ για φορθτότθτα πιςτοποιθτικϊν δθμιουργοφν ςθμαντικζσ 



Μελζτθ Αςφαλοφσ Εφαρμογισ τθσ Κάρτασ Ρολίτθ ςτθν Ελλάδα 

 

 

 
186 

 

προχποκζςεισ για λφςεισ θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ με εφαρμογι ςε κινθτά 

τθλζφωνα. Θ χριςθ τθσ ΚΡ μζςω κινθτϊν τθλεφϊνων κα εξαςφάλιηε ςθμαντικι 

ευχρθςτία, διακεςιμότθτα και ευκολία ςτθ χριςθ από τον κάτοχο/χριςτθ κινθτοφ 

τθλεφϊνου. Τζλοσ, θ τεχνολογία cloud computing που είναι ζνα πολφ επίκαιρο 

επιςτθμονικά κζμα, μπορεί να προςδϊςει χαρακτθριςτικά αςφαλείασ αλλά εγείρει 

και ςθμαντικά ερωτιματα, για τα οποία θ μζχρι ςιμερα τεχνολογικζσ λφςεισ τθσ ΚΡ 

δεν μποροφν να απαντιςουν ικανοποιθτικά.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
 

Σεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ των Έξυπνων Καρτών 
Μια ζξυπνθ κάρτα διακζτει κάποια ςθμεία επαφισ με τθν CAD, ςτθν επιφάνεια του 

πλαςτικοφ υποςτρϊματοσ, μια κεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ, αρκετά είδθ μνιμθσ και ςε 

κάποιεσ περιπτϊςεισ ζνα ειδικό επεξεργαςτι για μακθματικοφσ υπολογιςμοφσ. 

 

1.1. θμεία Επαφισ (Contact Pins) 

Κάκε κάρτα ζχει οκτϊ ςθμεία επαφισ με τα οποία ςυνδζεται ςτον αναγνϊςτθ καρτϊν (card 

reader). Το κάκε ζνα επιτελεί τθν παρακάτω λειτουργία: 

 Vcc: Ραροχι ενζργειασ ςτο κφκλωμα με τιμζσ 3 ι 5 Volts 

 RST: Χρθςιμεφει για τθν αποςτολι ςιματοσ με ςκοπό τθν επαναφορά αρχικϊν 

ςυνκθκϊν ςτο μικροεπεξεργαςτι (warm reset). Ζνασ άλλοσ τρόποσ reset είναι 

διακοπι παροχισ ρεφματοσ και μετά ξανά παροχι, on off, ι θ εξαγωγι τθσ κάρτασ 

και μετά ξανά ειςαγωγι. Οι δφο τελευταίεσ περιπτϊςεισ λζγονται cold reset. 

 CLK: Επειδι ο επεξεργαςτείσ δεν διακζτουν εςωτερικι γεννιτρια ρολογιοφ το CLK 

ςτζλνει το ςιμα του εξωτερικοφ ρολογιοφ ςτο εςωτερικό ρολόι. 

 GND: Γείωςθ 

 Vpp: Αυτό το ςθμείο επαφισ είναι προαιρετικό και δεν χρθςιμοποιείται ςτισ 

καινοφργιεσ κάρτεσ. Σε κάποιεσ παλιζσ κάρτεσ ιταν απαραίτθτο για τον 

προγραμματιςμό τθσ μνιμθσ EEPROM 

 I/O: Από εδϊ γίνεται θ μεταφορά τόςο των δεδομζνων όςο και των εντολϊν από 

και προσ τθν κάρτα με μθ ταυτόχρονο τρόπο (half-duplex). Δθλαδι είναι δυνατι θ 

μετάδοςθ εντολϊν ι δεδομζνων ςε μία μόνο κατεφκυνςθ τθ φορά. 

 RFU: Ρροσ το παρϊν δε χρθςιμοποιοφνται. Υπάρχουν για μελλοντικι χριςθ. 
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Εικόνα 41- Σα ςθμεία επαφισ μιασ contact smart card 

 

1.2. Μονάδεσ Επεξεργαςίασ 

Οι ζξυπνεσ κάρτεσ ςτο παρελκόν διζκεταν 8-bit μικροελεγκτι (microcontroller) και 

χρθςιμοποιοφςαν ςυνικωσ για ρεπερτόριο εντολϊν το Motorola 6805 ι το intel 8051. Τα 

τελευταία χρόνια εμφανίςτθκε το μειωμζνο ρεπερτόριο εντολϊν (RISC) και 16 ι 32 bit 

μικροελεγκτισ. Ακόμα, οι κάρτεσ οι οποίεσ προορίηονται για χριςθ ςε εφαρμογζσ 

αςφάλειασ είναι εφοδιαςμζνεσ με ζνα ειδικό ςυνεπεξεργαςτι (coprocessor) για 

πολφπλοκεσ αρικμθτικζσ πράξεισ που απαιτοφνται από κρυπτογραφικοφσ αλγόρικμουσ 

όπωσ RSA. 

Τα ςυνολικά ςυςτατικά με τα οποία ςυνδυαςτικά λειτουργεί θ μονάδα επεξεργαςίασ είναι: 

 Microprocessor Unit (MPU) : με ςκοπό τθν εκτζλεςθ προγραμματιςμζνων οδθγιϊν 

ι εντολϊν. Θ παλαιότερθ ζκδοςθ Micro controller 8-bit ζχει αντικαταςτακεί από 

νεότερο controller με επεξεργαςτι 32-bit Reduced Instruction Set Computing - RISC, 

ο οποίοσ τρζχει μεταξφ 25 και 32 MHz. 

 I/O Controller : με ςκοπό τθν διαχείριςθ τθσ ροισ των δεδομζνων μεταξφ του Card 

Acceptance Device (CAD) και του μικροεπεξεργαςτι. 

 Read Only Memory (ROM): Αποτελεί τον κεμελιϊδθ λίκο επί του οποίου δομείται 

το λειτουργικό ςφςτθμα μιασ chip κάρτασ (Chip Operating System -COS) και το 

ςθμείο ςτο οποίο βρίςκονται οι μόνιμεσ οδθγίεσ για τθν λειτουργία του. 

 Random Access Memory (RAM): Εχει τθν ίδια λογικι με τθν μνιμθ ενόσ απλοφ 

θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, δθλαδι μνιμθ ευμετάβλθτθ που χάνει οποιαδιποτε 

πλθροφορία μετά τθν διακοπι παροχισ θλεκτριςμοφ ςτο chip. 

 EΕPROM (Electrically Erasable Programmable Read): Εχει δυνατότθτα για εγγραφι, 

διαγραφι και θλεκτρονικι επανεγγραφι.  
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1.3. Σεχνικά Χαρακτθριςτικά Μνιμθσ 

Συνικωσ ςε μία ζξυπνθ κάρτα ςυναντάμε τρία είδθ μνιμθσ ROM, EEPROM και RAM. Ριο 

ακριβι είναι θ EEPROM και πιο φκθνι θ ROM. Θ RAM είναι αρκετά ςπάνια. Ραρακάτω 

παρουςιάηονται τα βαςικά χαρακτθριςτικά κακϊσ και θ χρθςιμότθτα τθσ κάκε μνιμθσ: 

 ROM (Read only Memory): Χρθςιμοποιείται για τθν αποκικευςθ προγραμμάτων 

ςτθν κάρτα. Δεν απαιτείται ενζργεια για τθ διατιρθςθ των δεδομζνων. Ραρόλα 

αυτά δεν μποροφμε να ξαναγράψουμε κάτι ςτθ μνιμθ μετά τθν καταςκευι τθσ 

κάρτασ. Θ ROM μιασ ζξυπνθσ κάρτασ περιζχει ρουτίνεσ του λειτουργικοφ 

ςυςτιματοσ, μόνιμα δεδομζνα και τθσ εφαρμογζσ του χριςτθ. 

 EEPROM (Electrical Erasable Programmable Read Only Memory): Ππωσ και θ ROM 

ζχει τθν ικανότθτα να διατθρεί δεδομζνα χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ παρουςία 

ενζργειασ. Θ διάφορα των δφο αυτϊν τφπων είναι ότι θ EEPROM μπορεί να 

μεταβλθκεί όςεσ φορζσ κζλουμε. Ζτςι χρθςιμοποιείται για τθν αποκικευςθ 

δεδομζνων όπωσ ο ςκλθρόσ δίςκοσ ςτον προςωπικό υπολογιςτι. Οι εφαρμογζσ 

χριςτθ μποροφν να γραφτοφν ςτθ μνιμθ αυτι μετά τθν καταςκευι τθσ κάρτασ. 

Μία EEPROM ςε smart card μπορεί να δεχτεί τουλάχιςτον 100,000 κφκλουσ 

εγγραφισ και να διατθριςει τα δεδομζνα για δζκα χρόνια. Θ ταχφτθτα ανάγνωςθσ 

τθσ είναι περίπου τόςο όςο και τθσ RAM, αρκετά γριγορθ, αλλά θ ταχφτθτα 

εγγραφισ είναι 1,000 φορζσ πιο αργι από αυτι τθσ RAM. 

Τα τελευταία χρόνια ζχουν εμφανιςτεί και άλλεσ τεχνολογίεσ μνιμθσ όπωσ θ flash. Αυτι 

προτιμάται για τθν αποκικευςθ προγραμμάτων ι μεγάλων μπλοκ δεδομζνων. 

 

1.4. Λειτουργικά υςτιματα (Smart Card Operating System) 

Το λειτουργικό ςφςτθμα μιασ ζξυπνθσ κάρτασ (COS–Chip Operating  System)  είναι ζνα 

κομμάτι λογιςμικοφ το οποίο επικοινωνεί με το hardware, τα κυκλϊματα τθσ κάρτασ, 

παρζχοντασ βαςικζσ λειτουργίεσ όπωσ αςφαλι πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα, πιςτοποίθςθ, 

κρυπτογράφθςθ. Χωρίσ αυτό κάκε εφαρμογι κα ζπρεπε να επικοινωνεί απευκείασ με το 

υλικό με αποτζλεςμα θ εγγραφι κϊδικα για εφαρμογζσ κάρτασ να απαιτοφςαν 

προγραμματιςμό πολφ χαμθλοφ επιπζδου. Διαφορετικά, κα μποροφςαμε να ποφμε ότι το 

λειτουργικό ςφςτθμα τθσ ζξυπνθσ κάρτασ είναι μια ακολουκία οδθγιϊν, που 

ενςωματϊνεται μόνιμα ςτθ ROM τθσ κάρτασ και με βάςθ αυτιν τθν ερμθνεία προκφπτει θ 

διάκριςθ των λειτουργικϊν ςυςτθμάτων του CHIP  ςε δφο οικογζνειεσ:   

α) COS γενικοφ ςκοποφ: γενικό πλαίςιο εντολϊν ςτο οποίο μια ποικιλία εντολϊν καλφπτει 

μεγάλο πλικοσ εφαρμογϊν και  

β) COS ειδικοφ ςκοποφ: εντολζσ που ςχεδιάηονται για ςυγκεκριμζνεσ εφαρμογζσ.  

Επειδι το λειτουργικό ςφςτθμα φορτϊνεται ςτθ μνιμθ ROM μιασ ζξυπνθσ κάρτασ, αυτό κα 

πρζπει οπωςδιποτε να μθν ζχει λάκθ. Ζτςι αν διαπιςτωκεί κάποιο ςθμαντικό λάκοσ κα 
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πρζπει να αντικαταςτακοφν όλεσ οι κάρτεσ που ζχουν εκδοκεί και θ καταςτροφι όλων των 

ICs ςε αυτιν τθ ςυγκεκριμζνθ ςειρά παραγωγισ. Για να αποφευχκεί αυτό πολλά 

λειτουργικά ςυςτιματα επιτρζπουν τθ χρθςιμοποίθςθ επιπρόςκετων προγραμμάτων 

διόρκωςθσ λακϊν (patches), ζτςι ϊςτε τα μεγαλφτερα μζρθ τουσ να μποροφν να 

φορτωκοφν μζςα ςτθν EEPROM, εάν πλθροφνται οι απαραίτθτεσ ςυνκικεσ αςφαλείασ. 

Ραρόλα αυτά, τα λειτουργικά ςυςτιματα των ζξυπνων καρτϊν κα πρζπει να 

αναπτφςςονται και να ελζγχονται πιο προςεκτικά από ότι τα ςυμβατικά. 

Τα λειτουργικά ςυςτιματα πολλαπλϊν εφαρμογϊν υλοποιοφνται ςε ICs, οι οποίεσ 

παρζχουν ικανοποιθτικι αςφάλεια υλικοφ που εγγυάται ξεχωριςτζσ περιοχζσ μνιμθσ, 

μποροφν μάλιςτα να επιτρζψουν τθ φόρτωςθ μιασ καινοφργιασ εφαρμογισ μετά τθν 

ζκδοςθ τθσ κάρτασ. Αυτό υποςτθρίηεται τόςο από το Java Card και το MULTOS όςο και από 

το Windows for Smart Cards, τα οποία είναι τα πιο ςθμαντικά λειτουργικά ςυςτιματα 

ζξυπνων καρτϊν. Υπάρχουν δφο κατθγορίεσ λειτουργικϊν ςυςτθμάτων: 

 Κακοριςμζνθσ Δομισ Αρχείων (Fixed File Structure): Αυτό το ςφςτθμα 

μεταχειρίηεται τθν κάρτα ςαν μια αςφαλι μονάδα υπολογιςμοφ και αποκικευςθσ 

δεδομζνων. Τα αρχεία αλλά και τα δικαιϊματα ορίηονται από τον εκδότθ. Για αυτό 

το λόγο είναι ιδανικό για εφαρμογζσ που δεν προβλζπεται να χρειαςτεί αλλαγι τθσ 

λειτουργίασ τουσ ι αναβάκμιςθ ςτο κοντινό μζλλον. 

 Δυναμικό Σφςτθμα Εφαρμογϊν (Dynamic Application System): Αυτι θ κατθγορία 

λειτουργικϊν επιτρζπει ανάπτυξθ, τον ζλεγχο εφαρμογϊν οι οποίεσ μποροφν να 

ςυνεργάηονται με αςφάλεια. Εδϊ ανικουν τα δφο πιο γνωςτά λειτουργικά 

ςυςτιματα για ζξυπνεσ κάρτεσ, το MULTOS και το JAVA card. Υπάρχει ςαφζςτεροσ 

διαχωριςμόσ του λειτουργικοφ από τισ εφαρμογζσ και ζτςι είναι ευκολότερθ θ 

αναβάκμιςθ των εφαρμογϊν. Για παράδειγμα θ αναβάκμιςθ τθσ κάρτασ SIM για 

κινθτά GSM πραγματοποιείται κατεβάηοντασ τθ νζα ζκδοςθ αλλάηοντασ ζτςι τισ 

λειτουργίεσ τθσ κάρτασ δυναμικά. 

Οι περιςςότεροι καταςκευαςτζσ ζξυπνων καρτϊν προςφζρουν λειτουργικά ςυςτιματα που 

εφαρμόηουν μερικζσ ι όλεσ  τισ τυποποιθμζνεσ εντολζσ. Αρχικά, υπιρχε αποκλειςτικότθτα 

για τθν ανάπτυξθ εφαρμογισ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ  και τςιπ για κάκε υπθρεςία, 

γεγονόσ που οδθγοφςε ςε ακριβζσ και δφςκολεσ ςτθν αλλαγι λφςεισ. Ωςτόςο, ςιμερα , 

εμφανίηεται τάςθ ανάπτυξθσ ανοικτϊν λειτουργικϊν ςυςτθμάτων που ςτθρίηουν 

πολλαπλζσ εφαρμογζσ όπωσ, JavaCard OS, MultOS και πρόςφατα τα Windows 

(Διαβοφλευςθ ςυςτθμάτων ζξυπνων καρτϊν JCI, 2001). 



Ρ.I [5] 
 

  



Ρ.II [1] 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 
 

Κρυπτογραφύα 
1.1. Θ Ζννοια τθσ Κρυπτογραφίασ 

Θ κρυπτογραφία χρθςιμοποιείται ωσ χριςιμο εργαλείο για τθν αςφάλεια των  

πλθροφοριϊν, δθλαδι τθν προςταςία των δεδομζνων ωσ προσ τθν εμπιςτευτικότθτα, τθν 

ακεραιότθτα και τθ διακεςιμότθτά τουσ. Με απλά λόγια, γίνεται απόκρυψθ του αρχικοφ 

μθνφματοσ οφτωσ ϊςτε, μόνο ο ςωςτόσ παραλιπτθσ να μπορεί να το διαβάςει. 

Στθν κρυπτογράφθςθ μετατρζπεται το αρχικό κείμενο (plaintext) ςε κρυπτογραφθμζνο 

(ciphertext). Θ διαδικαςία με τθν οποία αποκρφπτεται θ ουςία του περιεχομζνου του 

δθλαδι θ πλθροφορία που μεταφζρει ςε ζνα αρχικό μινυμα (plaintext ι cleartext), 

ονομάηεται κρυπτογράφθςθ (encryption). Το plaintext μπορεί να αποτελεί είτε τθ 

μεταφορά είτε τθν αποκικευςθ δεδομζνων. Το κρυπτογραφθμζνο μινυμα είναι το 

ciphertext. Θ μακθματικι ςχζςθ που περιγράφει τθ διαδικαςία τθσ κρυπτογράφθςθσ είναι: 

E(M) = C , όπου Μ το αρχικό μινυμα και C, το κρυπτογραφθμζνο.  

Θ αντίςτροφθ διαδικαςία τθσ κρυπτογράφθςθσ είναι θ αποκρυπτογράφθςθ, που 

μετατρζπει το κρυπτογραφθμζνο κείμενο (ciphertext) ςτθν αρχικι μορφι του (plaintext). 

Κατά τθ διαδικαςία αυτι, θ ςυνάρτθςθ αποκρυπτογράφθςθσ D επιδρά πάνω ςτο 

κρυπτογραφθμζνο για να παράγει το αρχικό μινυμα Μ:  D(C) = M 

Ζνασ κρυπτογραφικόσ αλγόρικμοσ (cipher), είναι θ μακθματικι ςυνάρτθςθ που 

χρθςιμοποιείται για τθν κρυπτογράφθςθ και τθν αποκρυπτογράφθςθ *ειςαγωγι 

παραπομπισ οριςμοφ+. Στθν κρυπτογραφία εντοπίηονται δφο ςχετικζσ ςυναρτιςεισ, μια για 

τθν κρυπτογράφθςθ και μια για τθν αποκρυπτογράφθςθ. 

Ζνασ αλγόρικμοσ κρυπτογράφθςθσ (Encryption) μετατρζπει τα δεδομζνα ςε µθ αναγνϊςιµθ 

μορφι, µε ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ εµπιςτευτικότθτασ(confidentiality). Θ κρυπτογράφθςθ 

προςφζρει το ψθφιακό ιςοδφναμο ενόσ ςφραγιςμζνου φακζλου. Ζνασ αλγόρικμοσ 

αποκρυπτογράφθςθσ (Decryption), αντίςτοιχα, αντιςτρζφει τθ διαδικαςία τθσ 

κρυπτογράφθςθσ, μετατρζπει δθλαδι τα κρυπτογραφθµζνα δεδομζνα ςτθν αρχικι τουσ 

μορφι. 

Δεδομζνου ότι θ ουςία τθσ κρυπτογράφθςθσ και ζπειτα τθσ αποκρυπτογράφθςθσ ενόσ 

μθνφματοσ είναι να ανακτθκεί το αρχικό plaintext, θ ακόλουκθ ςχζςθ αποδεικνφει αυτό: 

D(E(M)) = M.  

Θ ςφγχρονθ κρυπτογραφία, χρθςιμοποιεί ζνα κλειδί (key), δθλαδι µια ςυμβολοςειρά θ 

οποία μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν κρυπτογράφθςθ ι/και αποκρυπτογράφθςθ,  

κακϊσ και για τθ δθμιουργία ι επαλικευςθ ψθφιακισ υπογραφισ.  Τα κρυπτογραφικά 

κλειδιά  μπορεί να χρθςιμοποιοφνται από ςυµμετρικοφσ ι  µθ ςυµµετρικοφσ  (δθµόςιου 

κλειδιοφ)  κρυπτογραφικοφσ αλγορίκμουσ. Αυτό το κλειδί μπορεί να είναι οποιοδιποτε από 
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ζνα μεγάλο αρικμό τιμϊν. Θ περιοχι των πικανϊν τιμϊν του κλειδιοφ καλείται keyspace. 

Με τθν ειςαγωγι του κλειδιοφ ςτισ διαδικαςίεσ κρυπτογράφθςθσ και αποκρυπτογράφθςθσ 

(αυτό ςθμαίνει ότι οι ςυναρτιςεισ εξαρτϊνται από το κλειδί – ζςτω δείκτθσ Κ), οι 

ςυναρτιςεισ μεταβάλλονται ωσ εξισ: 

1. Εκ(Μ) = C  

2. Dk(C) = M  

3. Dk(Ek(M)) = M 

 

1.2. Είδθ Κρυπτογραφίασ και Αλγόρικμοι που χρθςιμοποιοφνται 

1. Συμμετρικι (Λδιωτικοφ κλειδιοφ): DES (Data Encryption Standard), Triple DES, RC2, 

Rivest, RC4, Rivest, RC5, Rivest, IDEA (International Data Encryption Algorithm), Lai, 

Massey 

2. Μθ Συμμετρικι (Δθμόςιου κλειδιοφ): RSA Rivest, Shamir, Adleman, Diffie-Hellman 

3. Συναρτιςεισ Σφνοψθσ (Hash Functions): SHA & SHA-1 Secure Hash Algorithm, MD2, 

MD4, MD5, Rivest 

Θ κρυπτογραφία μπορεί να εξαςφαλίςει λφςθ ςε μια ςειρά προβλθμάτων, όπωσ: 

 Αςφαλι επικοινωνία 

 Ταυτοποίθςθ και πιςτοποίθςθ 

 Κοινοποίθςθ μυςτικισ πλθροφορίασ 

 Θλεκτρονικά πιςτοποιθτικά 

 Αςφαλι πρόςβαςθ ςε υπολογιςτικά ςυςτιματα 

 

 

 

Εικόνα 42- Κρυπτογράφθςθ και Αποκρυπτογράφθςθ 
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1.3. Βαςικζσ ζννοιεσ ςτθν κρυπτογραφία: 

1. Κλειδί (Key): ζνασ αρικμόσ που χρθςιμοποιείται μαηί με τον αλγόρικμο.

2. Κρυπτογραφικόσ αλγόρικμοσ (cipher): αποτελείται από ζναν αλγόρικμο 

κρυπτογράφθςθσ και αποκρυπτογράφθςθσ. 

3. Αλγόρικμοσ Κρυπτογράφθςθσ: Ζνασ αλγόρικμοσ Κρυπτογράφθςθσ (Encryption) 

μετατρζπει τα δεδομζνα ςε μθ αναγνϊςιμθ μορφι, με ςκοπό τθν διαςφάλιςθ τθσ 

εμπιςτευτικότθτασ των δεδομζνων (confidentiality). Θ κρυπτογράφθςθ προςφζρει 

το ψθφιακό ιςοδφναμο ενόσ ςφραγιςμζνου φακζλου. 

4. Αλγόρικμοσ Αποκρυπτογράφθςθσ: Ζνασ αλγόρικμοσ Αποκρυπτογράφθςθσ 

(Decryption) αντιςτρζφει τθν διαδικαςία τθσ κρυπτογράφθςθσ, μετατρζπει τα 

κρυπτογραφθμζνα δεδομζνα ςτθν αρχικι τουσ μορφι. 

5. Κρυπτογραφικό κλειδί: Θ ςφγχρονθ κρυπτογραφία, χρθςιμοποιεί ζνα κλειδί (key), 

δθλαδι μία ςυμβολοςειρά θ οποία μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν 

κρυπτογράφθςθ ι/και αποκρυπτογράφθςθ, κακϊσ και για τθ δθμιουργία ι 

επαλικευςθ ψθφιακισ υπογραφισ. Τα κρυπτογραφικά κλειδιά μπορεί να 

χρθςιμοποιοφνται από ςυμμετρικοφσ ι μθ ςυμμετρικοφσ (δθμόςιου κλειδιοφ) 

κρυπτογραφικοφσ αλγόρικμουσ. 

6. Συμμετρικι Κρυπτογράφθςθ: περιλαμβάνει τουσ κρυπτογραφικοφσ αλγόρικμουσ 

ςτουσ οποίουσ χρθςιμοποιείται το ίδιο κλειδί για τθν κρυπτογράφθςθ και τθν 

αποκρυπτογράφθςθ των δεδομζνων. Στθ ςυμμετρικι κρυπτογράφθςθ το κλειδί 

κρυπτογράφθςθσ/αποκρυπτογράφθςθσ είναι εξ οριςμοφ μυςτικό κλειδί, γνωςτό 

μόνο ςτουσ εξουςιοδοτθμζνουσ κατόχουσ. 

7. Μθ Συμμετρικι Κρυπτογράφθςθ ι Κρυπτογράφθςθ Δθμοςίου Κλειδιοφ: 

περιλαμβάνει τουσ κρυπτογραφικοφσ αλγόρικμουσ ςτουσ οποίουσ χρθςιμοποιείται 

ζνα κλειδί για κρυπτογράφθςθ και ζνα διαφορετικό κλειδί για τθν 

αποκρυπτογράφθςθ των δεδομζνων. Τα κλειδιά αυτά αποτελοφν ζνα μακθματικά 

ςυνδεδεμζνο ηεφγοσ κλειδιϊν όπου θ γνϊςθ του ενόσ κλειδιοφ δεν οδθγεί ςτθν 

αποκάλυψθ του άλλου. Το κλειδί κρυπτογράφθςθσ γνωςτοποιείται (ςυνικωσ μζςω 

ψθφιακοφ πιςτοποιθτικοφ) ςε τρίτουσ και λζγεται δθμόςιο κλειδί ενϊ το κλειδί 

αποκρυπτογράφθςθσ είναι γνωςτό μόνο ςτον κάτοχό του και λζγεται ιδιωτικό ι 

μυςτικό κλειδί. Θ κρυπτογράφθςθ Δθμοςίου Κλειδιοφ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 

και για τθ δθμιουργία και επαλικευςθ ψθφιακισ υπογραφισ. 

8. Ψθφιακι Υπογραφι: μία ςυμβολοςειρά θ οποία ςυνοδεφει θλεκτρονικά δεδομζνα  

ι αρχεία και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν επαλικευςθ τθσ ακεραιότθτάσ τουσ, κακϊσ 

και για τον καταλογιςμό ευκφνθσ (non repudiation). Για τθ δθμιουργία/επαλικευςθ 

ψθφιακϊν υπογραφϊν χρθςιμοποιείται κρυπτογράφθςθ δθμόςιου κλειδιοφ. Το ιδιωτικό 
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κλειδί χρθςιμοποιείται για τθ δθμιουργία τθσ υπογραφισ και το δθμόςιο κλειδί για τθν 

επαλικευςθ τθσ υπογραφισ. 

1. Ψθφιακό Ριςτοποιθτικό: ζνα ψθφιακό ζγγραφο το οποίο χρθςιμοποιείται ςτθν 

κρυπτογραφία Δθμόςιου Κλειδιοφ, για να πιςτοποιιςει τθν αυκεντικότθτα των

2.  δθμόςιων κλειδιϊν των χρθςτϊν. Ζνα ψθφιακό πιςτοποιθτικό περιλαμβάνει το 

δθμόςιο κλειδί ενόσ χριςτθ, το όνομα του κατόχου του, τουσ χρθςιμοποιοφμενουσ 

αλγόρικμουσ και διάφορεσ άλλεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον κάτοχο του κλειδιοφ. 

Για να είναι ζγκυρο ζνα ψθφιακό πιςτοποιθτικό, είναι υπογεγραμμζνο από κάποια 

Αρχι Ριςτοποίθςθσ και περιλαμβάνει μια θμερομθνία λιξθσ (ι Ρερίοδο Λςχφοσ). 

3. Αρχι Ριςτοποίθςθσ: είναι μία οντότθτα θ οποία ζχει το δικαίωμα να εκδίδει και να 

ανακαλεί ψθφιακά πιςτοποιθτικά. Μία Αρχι Ριςτοποίθςθσ κα πρζπει να κατζχει 

και θ ίδια ζνα ηεφγοσ κλειδιϊν για τθν υπογραφι των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδει. 

Το δθμόςιο κλειδί τθσ Αρχισ Ριςτοποίθςθσ κα πρζπει να είναι υπογεγραμμζνο είτε 

από τθν ίδια τθν Αρχι Ριςτοποίθςθσ (αυτό-υπογεγραμμζνο πιςτοποιθτικό) είτε από 

κάποια άλλθ Αρχι Ριςτοποίθςθσ (π.χ. ςε ζνα ιεραρχικό ςφςτθμα – Υποδομι 

Δθμόςιου Κλειδιοφ). 

4. Αςφάλεια του κρυπτογραφικοφ ςυςτιματοσ: Θ αςφάλεια ενόσ κρυπτογραφικοφ 

ςυςτιματοσ δε βαςίηεται ςτθ μυςτικότθτα του αλγόρικμου αλλά ςτθ μυςτικότθτα 

του κλειδιοφ (ςτουσ αλγόρικμουσ δθμοςίου κλειδιοφ θ αςφάλεια βαςίηεται ςτθ 

μυςτικότθτα του ιδιωτικοφ κλειδιοφ). Αν ζνα μυςτικό θ ιδιωτικό κλειδί 

αποκαλυφκεί, τότε τα μθνφματα που είναι κρυπτογραφθμζνα με το κλειδί αυτό 

μποροφν να αποκρυπτογραφθκοφν. Σε ζνα ςφςτθμα ψθφιακισ υπογραφισ, αν 

κάποιοσ τρίτοσ αποκτιςει (μθ εξουςιοδοτθμζνθ) πρόςβαςθ ςτο ιδιωτικό κλειδί 

μπορεί να υπογράψει θλεκτρονικά δεδομζνα, υποδυόμενοσ το νόμιμο κάτοχο του 

κλειδιοφ. 

 

1.4. υμμετρικι Κρυπτογραφία 

Θ ςυμμετρικι κρυπτογραφία symmetric cryptography) ι κλαςικι ι ςυμβατικι 

κρυπτογραφία (conventional cryptography) ι κρυπτογραφία μυςτικοφ κλειδιοφ (secret key 

cryptography), ςφμφωνα με τθ ςχετικι βιβλιογραφία αποτελείται ουςιαςτικά από 

αλγόρικμουσ κρυπτογράφθςθσ ενόσ μυςτικοφ κλειδιοφ. Στθ ςυμμετρικι κρυπτογραφία, το 

ίδιο κλειδί χρθςιμοποιείται, τόςο για τθν κρυπτογράφθςθ όςο και για τθν 

αποκρυπτογράφθςθ των δεδομζνων του μθνφματοσ κι επομζνωσ τα ςυναλλαςςόμενα μζρθ 

πρζπει να ςυμφωνιςουν εκ των προτζρων για το κλειδί που κα χρθςιμοποιθκεί.  

Ζτςι, οι κφριεσ ςυνιςτϊςεσ ςτθ ςυμμετρικι κρυπτογραφία είναι: 

 Αρχικό κείμενο (plaintext): Τα αρχικά δεδομζνα (μινυμα) που ειςάγονται ςτον 

αλγόρικμο κρυπτογράφθςθσ. 
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 Αλγόρικμοσ κρυπτογράφθςθσ (encryption algorithm): Ο μεταςχθματιςμόσ του 

αρχικοφ κειμζνου για τθν κρυπτογράφθςθ ενόσ μθνφματοσ.  

 Μυςτικό κλειδί (secret key): Οι ακριβείσ αντικαταςτάςεισ και τα αποτελζςματα των 

μεταςχθματιςμϊν που επιτελοφνται από τον αλγόρικμο εξαρτϊνται από αυτό το 

μυςτικό κλειδί, το οποίο ειςάγεται επίςθσ ςτον αλγόρικμο κρυπτογράφθςθσ. 

 Κρυπτογραφθμζνο μινυμα ι κρυπτογράφθμα (ciphertext): Το μεταςχθματιςμζνο 

μινυμα που παράγεται ωσ ζξοδοσ από τον αλγόρικμο κρυπτογράφθςθσ και το 

οποίο εξαρτάται τόςο από το αρχικό μινυμα όςο και από το μυςτικό κλειδί. Για ζνα 

μινυμα, διαφορετικά κλειδιά παράγουν διαφορετικά κρυπτογραφιματα.  

 Αλγόρικμοσ αποκρυπτογράφθςθσ (decryption algorithm): Θ παραγωγι του αρχικοφ 

κειμζνου από το κρυπτογράφθμα και το μυςτικό κλειδί που χρθςιμοποιικθκε ςτθ 

διαδικαςία τθσ κρυπτογράφθςθσ. 

 

 

Εικόνα 43- υμμετρικι Κρυπτογραφία 

 

Για τθν αςφαλι χριςθ τθσ ςυμμετρικισ κρυπτογραφίασ, απαιτείται θ φπαρξθ ενόσ ιςχυροφ 

αλγορίκμου κρυπτογράφθςθσ. Ειδικότερα, μάλιςτα, ο αλγόρικμόσ που χρθςιμοποιείται 

πρζπει να εξαςφαλίηει ότι ο επιτικζμενοσ πρζπει να είναι αδφνατο να κρυπταναλφςει το 

κρυπτογραφθμζνο μινυμα ι να ανακαλφψει το κλειδί, ακόμθ και αν κατζχει κάποια 

κρυπτογραφιματα μαηί με τα αντίςτοιχα αρχικά μθνφματα. Επιπλζον, ιδιαίτερα ςθμαντικι 

είναι θ μεταφορά και αποκικευςθ του μυςτικοφ κλειδιοφ, ϊςτε να μθν είναι εφικτι θ 

χριςθ του από μθ εξουςιοδοτθμζνο χριςτθ με ςκοπό τθν αποκάλυψθ τθσ επικοινωνίασ. Για 

το λόγο αυτό, είναι κρίςιμο τα δφο ςυναλλαςςόμενα μζρθ να παραλαμβάνουν τα 

αντίγραφα του μυςτικοφ κλειδιοφ με αςφαλι τρόπο και να το φυλάςςουν ςε αςφαλζσ 
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μζροσ. Αν κάποιοσ γνωρίηει τον αλγόρικμο και ανακαλφψει το κλειδί, τότε όλθ θ 

επικοινωνία που χρθςιμοποιεί αυτό το κλειδί είναι αναγνϊςιμθ, ςυνεπϊσ παραβιάηεται θ 

εμπιςτευτικότθτα.  

Κατά ςυνζπεια, το πιο ιςχυρό ςθμείο αδυναμίασ τθσ ςυμμετρικισ κρυπτογραφίασ δεν είναι 

θ μυςτικότθτα του αλγορίκμου, αλλά θ μυςτικότθτα του κλειδιοφ. Εντοφτοισ, παρά τα 

ηθτιματα μυςτικότθτασ που μποροφν να προκφψουν από τθν ανταλλαγι του μυςτικοφ 

κλειδιοφ και τθν αυκεντικοποίθςθ των ςυναλλαςςόμενων μερϊν, θ ταχφτθτα και το χαμθλό 

κόςτοσ αποτελοφν ςθμαντικά πλεονεκτιματα τθσ μεκόδου. 

Ο κυριότεροσ ςυμμετρικόσ αλγόρικμόσ είναι ο DES (Data Encryption Standard), που 

ακολουκεί τθ λογικι κρυπτογράφθςθσ τμθμάτων (block ciphers), δθλαδι τθν επεξεργαςία 

τθσ ειςόδου του αρχικοφ κειμζνου ςε ςτακεροφ μεγζκουσ τμιματα, για τθν παραγωγι 

κρυπτογραφθμάτων ίδιου μεγζκουσ για οποιοδιποτε τμιμα αρχικοφ κειμζνου. Οι βαςικοί 

αλγόρικμοι, που ακολουκοφν τθ λογικι τθσ κρυπτογράφθςθσ τμθμάτων, ζχουν οδθγιςει 

ςτθν ανάπτυξθ του DES και του Triple DES (3DES). Άλλοσ ςθμαντικόσ ςυμμετρικόσ 

αλγόρικμοσ είναι ο AES (Advanced Encryption Standard) και άλλοι γνωςτοί ςυμμετρικοί 

αλγόρικμοι είναι οι IDEA (International Data Encryption Algorithm), Blowfish, RC2, RC3, RC4 

(ARCFOUR), RC5, RC6, SAFER και CAST-128. 

 

1.5. Αςφμμετρθ (Δθμόςιου Κλειδιοφ) Κρυπτογραφία 

Θ κρυπτογράφθςθ δθμοςίου κλειδιοφ (public-key encryption) εμφανίςτθκε το 1976 από 

τουσ W.Diffie και M.Hellman και υπιρξε ζνα εξόχωσ ςθμαντικό βιμα ςτθν περαιτζρω 

διάδοςθ τθσ κρυπτογραφίασ. Οι αλγόρικμοι κρυπτογραφίασ δθμοςίου κλειδιοφ βαςίηονται 

ςε μακθματικζσ ςυναρτιςεισ και όχι ςε απλζσ πράξεισ με bit.  

Σε αντίκεςθ με τθ ςυμμετρικι κρυπτογραφία, θ αςφμμετρθ κρυπτογραφία αντικακιςτά το 

κοινό μυςτικό κλειδί με ζνα ηεφγοσ κλειδιϊν που αποτελείται από το ιδιωτικό κλειδί 

(private key) και το δθμόςιο κλειδί (public key). Τα δφο κλειδιά ςχετίηονται μεταξφ τουσ με 

μονόδρομεσ ςυναρτιςεισ (one-way functions) και θ χριςθ τουσ επιφζρει ςθμαντικζσ 

τροποποιιςεισ ςε κζματα που ςχετίηονται με τθν εμπιςτευτικότθτα, τθν αυκεντικότθτα και 

τθ διανομι των κλειδιϊν. 

Με τθν προχπόκεςθ ότι όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν πρόςβαςθ ςτα δθμόςια κλειδιά, τα 

ιδιωτικά κλειδιά παράγονται τοπικά για τον κάκε ςυναλλαςςόμενο 

Θ διαδικαςία ζχει ωσ εξισ, τα δεδομζνα που κρυπτογραφοφνται με το δθμόςιο κλειδί (που 

χρθςιμοποιείται για δθμόςια χριςθ)  και αποκρυπτογραφοφνται αποκλειςτικά με το 

ιδιωτικό μυςτικό κλειδί (που χρθςιμοποίείται αποκλειςτικά από τον κάτοχό του).  Το 

δθμόςιο κλειδί είναι διακζςιμο ςτο κοινό, ενϊ το ιδιωτικό κλειδί είναι γνωςτό μόνο ςε μία 

φυςικι οντότθτα. Να ςθμειωκεί επίςθσ ότι είναι υπολογιςτικά αδφνατο να υπολογιςτεί το 

κλειδί τθσ αποκρυπτογράφθςθ από τθ γνϊςθ του κλειδιοφ κρυπτογράφθςθσ και του 

αλγορίκμου που χρθςιμοποιικθκε. 
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Τα βιματα που ακολουκοφνται είναι τα ακόλουκα: 

 Για κάκε χριςτθ παράγεται ζνα ηεφγοσ κλειδιϊν που χρθςιμοποιείται για τθν 

κρυπτογράφθςθ και αποκρυπτογράφθςθ των μθνυμάτων. 

 Κάκε χριςτθσ τοποκετεί το δθμόςιο κλειδί ςε μία βάςθ δεδομζνων ενόσ φορζα ι 

ςε κάποιο άλλο δθμόςια προςβάςιμο αρχείο. Για λόγουσ λειτουργικότθτασ,

 απαιτείται κάκε χριςτθσ να είναι ςε κζςθ να ανακτιςει εφκολα τα δθμόςια κλειδιά 

άλλων. 

 Ο χριςτθσ που επικυμεί να αποςτείλει ζνα μινυμα, κρυπτογραφεί το μινυμά του 

με το δθμόςιο κλειδί του παραλιπτθ.  

 Ο παραλιπτθσ λαμβάνει το κρυπτογραφθμζνο μινυμα και το αποκρυπτογραφεί με 

το ιδιωτικό του κλειδί. Θ αποκρυπτογράφθςθ μπορεί να γίνει μόνο με τθ χριςθ του 

ιδιωτικοφ κλειδιοφ, που ςχετίηεται μοναδικά με το αντίςτοιχο δθμόςιο κλειδί που 

χρθςιμοποιικθκε για τθν κρυπτογράφθςθ, και αποκλειςτικά μόνο από τον 

επικυμθτό παραλιπτθ.  

 

Ζτςι, κατ’ αναλογία με τθ ςυμμετρικι κρυπτογραφία, οι κφριεσ ςυνιςτϊςεσ ςτθν αςφμμετρθ 

κρυπτογραφία είναι: 

 Αρχικό κείμενο (plaintext): είναι το μθ κρυπτογραφθμζνο μινυμα που αποτελεί 

ςτοιχείο ειςόδου ςτον αλγόρικμο κρυπτογράφθςθσ. 

 Αλγόρικμοσ κρυπτογράφθςθσ (encryption algorithm): ο αλγόρικμοσ με τον οποίο 

πραγματοποιοφνται οι διάφοροι μεταςχθματιςμοί ςτο αρχικό μινυμα. 

 Ηεφγοσ κλειδιϊν (key pair): Ηεφγοσ κλειδιϊν, όπου το δθμόςιο κλειδί του 

παραλιπτθ χρθςιμοποιείται για τθν κρυπτογράφθςθ και το ιδιωτικό κλειδί του για 

τθν αποκρυπτογράφθςθ. Οι ακριβείσ μεταςχθματιςμοί πραγματοποιοφνται από τον 

αλγόρικμο κρυπτογράφθςθσ/αποκρυπτογράφθςθσ, εξαρτϊμενοι από τισ τιμζσ του 

δθμοςίου και του ιδιωτικοφ κλειδιοφ που παρζχονται ωσ είςοδοι. Ζνασ χριςτθσ 

μπορεί να τροποποιιςει το ιδιωτικό του κλειδί και να ενθμερϊςει δθμοςιεφοντασ  

το αντίςτοιχο νζο δθμόςιο κλειδί του, ζτςι ϊςτε να αντικαταςτακεί το 

προθγοφμενο μθ ιςχφον πλζον δθμόςιο κλειδί. 

 Δθμόςιο κλειδί (public key): Το δθμόςιο κλειδί είναι κοινοποιιςιμο και προορίηεται 

για δθμόςια χριςθ. Χρθςιμοποιείται για τθν κρυπτογράφθςθ των μθνυμάτων. 

 Λδιωτικό κλειδί (private key): Το ιδιωτικό κλειδί χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά και 

μόνο από τον κάτοχό του για τθν αποκρυπτογράφθςθ μθνυμάτων και πρζπει να 

παραμζνει μυςτικό. 

 Κρυπτογραφθμζνο μινυμα ι κρυπτογράφθμα (ciphertext): Το μινυμα που 

παράγεται από τον αλγόρικμο κρυπτογράφθςθσ, ωσ ζξοδοσ, και το οποίο εξαρτάται 
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 από το αρχικό μινυμα και το δθμόςιο κλειδί του παραλιπτθ. Για ζνα ςυγκεκριμζνο 

μινυμα από δφο διαφορετικά κλειδιά παράγονται από τθ ςυνάρτθςθ 

κρυπτογράφθςθσ δφο διαφορετικά κρυπτογραφθμζνα κείμενα. 

 Αλγόρικμοσ αποκρυπτογράφθςθσ (decryption algorithm): Με είςοδο το 

κρυπτογραφθμζνο μινυμα και το ιδιωτικό κλειδί του παραλιπτθ παράγεται το 

πρωτότυπο αρχικό μινυμα.

 

 

Εικόνα 44- Αςφμμετρθ Κρυπτογραφία 

 

Γνωςτοί αλγόρικμοι Δθμόςιου Κλειδιοφ: RSA, Diffie-Hellman Key Exchange, ElGamal, Digital 

Signature Standard (DSS), , με κυριότερο τον RSA. 

 

1.5.1. Πλεονεκτιματα: 

1. Τα δθμόςια κλειδιά δεν χριηουν προςταςίασ, κακϊσ διανζμονται ελεφκερα με 

αποτζλεςμα τθν εφκολθ ςφςταςθ αςφαλϊν καναλιϊν επικοινωνίασ μεταξφ δυο 

απομακρυςμζνων χρθςτϊν. 

2. Τα ιδιωτικά κλειδιά δεν κοινοποιοφνται ι διανζμονται ςε τρίτουσ ςε καμία 

περίπτωςθ. 

a. Για να ςταλεί ζνα εμπιςτευτικό μινυμα, χρθςιμοποιείται το δθμόςιο κλειδί 

του παραλιπτθ. Μόνο το ιδιωτικό κλειδί που κατζχει ο παραλιπτθσ μπορεί 

να το αποκρυπτογραφιςει 
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b. Για να υπογραφεί ζνα μινυμα χρθςιμοποιείται το ιδιωτικό κλειδί του 

αποςτολζα. Οποιοςδιποτε τρίτοσ μπορεί να επαλθκεφςει τθν υπογραφι με 

το δθμόςιο κλειδί του αποςτολζα 

3. Ελαχιςτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ κλειδιϊν, κακϊσ δεν απαιτείται 

κζντρο διανομισ κλειδιϊν. 

4. Μεγάλοσ κφκλοσ ηωισ των κλειδιϊν. 

5. Δίνουν τθ δυνατότθτα επαλικευςθσ τθσ ακεραιότθτασ δεδομζνων. 

6. Ψθφιακζσ Υπογραφζσ  

 

Ωςτόςο, παρά τθ ςθμαντικι τθσ ςυμβολι ςε όλα τα παραπάνω και παρά τθν πολλζσ φορζσ 

γενικευμζνθ αντίλθψθ ότι είναι πιο αςφαλισ μζκοδοσ, ωσ ανκεκτικότερθ ςε 

κρυπταναλυκζσ επικζςεισ, από τθν ςυμμετρικι κρυπτογράφθςθ, πρζπει να παραδεχτοφμε 

ότι θ αςφμμετρθ κρυπτογραφία δεν ζρχεται να επιλφςει ουςιαςτικά τα ηθτιματα 

αςφάλειασ. Στθν πραγματικότθτα θ αςφάλεια οποιουδιποτε ςυςτιματοσ κρυπτογράφθςθσ 

εξαρτάται από το μικοσ κλειδιοφ και τθν υπολογιςτικι ιςχφ που απαιτείται για τθν 

κρυπτανάλυςθ και επιτυχθμζνθ αποκάλυψθ του κρυπτογραφθμζνου μθνφματοσ.   

Υπό αυτό το πρίςμα, επομζνωσ, μποροφμε να εντοπίςουμε τα κυριότερα ηθτιματα που 

μζνουν «ανοιχτά» από τθν εφαρμογι τθσ αςφμμετρθ κρυπτογραφίασ. Τα ςθμαντικότερα 

ερωτιματα που προκφπτουν αποτυπϊνονται ωσ εξισ: 

 Ρωσ επαλθκεφεται θ ταυτότθτα του πραγματικοφ κατόχου ενόσ ηεφγουσ κλειδιϊν 

και πωσ εξαςφαλίηεται θ ςφνδεςθ τουσ με τον κάτοχο, κατά τθ διανομι τουσ; 

 Ρωσ διαςφαλίηεται θ ιδιωτικότθτα και θ ακεραιότθτα των κλειδιϊν κατά τθ 

δθμιουργία τουσ;   

Το ςθμαντικότερο ςυμπζραςμα που φαίνεται να προκφπτει είναι θ ανάγκθ φπαρξθσ μίασ 

Ζμπιςτθσ Τρίτθσ Οντότθτασ που διαχειρίηεται τα Ψθφιακά Ριςτοποιθτικά. *ειςαγωγι 

παραπομπισ+ 

 

1.6. ΤΝΑΡΣΘΕΙ ΤΝΟΨΘ - HASH 

Θ ςυμβολι των hash ςυναρτιςεων είναι μεγάλθ ςτθ ςφγχρονθ κρυπτογραφία, κυρίωσ 

εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι αποτελοφν τουσ βαςικοφσ μθχανιςμοφσ για τθν υλοποίθςθ τθσ 

ακεραιότθτασ και αυκεντικοποίθςθσ των δεδομζνων. 

Οι ςυναρτιςεισ Hash γνωςτζσ και ωσ message digest, fingerprint, cryptographic checksum, 

MIC (Message Integrity Check), MDC(Message Detection Code),  είναι ςτθν πραγματικότθτα, 

οι μονόδρομεσ Hash ςυναρτιςεισ ςτθρίηονται ςτθν ιδζα μιασ ςυνάρτθςθσ ςυμπίεςθσ. 
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Μια μονόδρομθ ςυνάρτθςθ hash (one-way hash function) είναι μια ςυνάρτθςθ που δζχεται 

ςτθν είςοδό τθσ  ζνα αλφαρικμθτικό μεταβλθτοφ μικουσ (pre-image) και επιςτρζφει τθν 

ζξοδο ζνα αλφαρικμθτικό ςτακεροφ μικουσ (ςειρά από bits που αποτελεί τθν τιμι hash 

του μθνφματοσ), που ουςιαςτικά αποτελεί τθ μετατροπι των δεδομζνων του αρχικοφ 

μθνφματοσ ςε μονόδρομα δεδομζνα. Το αποτζλεςμα τθσ ςυνάρτθςθσ ονομάηεται ςφνοψθ, 

ι ίχνοσ ι αποτφπωμα. Θ ςυνάρτθςθ hash είναι μονόδρομθ,  γεγονόσ που ςθμαίνει ότι 

κεωρείται ανζφικτθ θ ανάκτθςθ του αρχικοφ κειμζνου από τθ ςφνοψθ που παριγαγε. Θ 

ςφνοψθ χαρακτθρίηει μοναδικά το αρχικό κείμενο, δθλαδι είναι πρακτικά ανζφικτο να 

βρεκοφν δφο αρχικά κείμενα με τθν ίδια ςφνοψθ. Επιπλζον, το αποτελζςματα τθσ 

μονόδρομθσ ςυνάρτθςθσ hash είναι μια μεταβλθτι hash με μικρότερο μικοσ από το μικοσ 

τθσ μεταβλθτισ ειςόδου.  

 

Θ μεταβλθτι ειςόδου (pre-image), πρζπει να περιζχει κάποια δυαδικι αντιπροςϊπευςθ 

του μικουσ ολόκλθρου του μθνφματοσ, γεγονόσ που ξεπερνά ηθτιματα που μπορεί να 

προκφψουν από μθνφματα που πικανόν ζχουν διαφορετικά μικθ hashing για τθν ίδια 

μεταβλθτι. Θ τεχνικι αυτι καλείται και ωσ MD-strengthening. 

Στο παρακάτω ςχιμα φαίνεται θ λειτουργία μιασ ςυνάρτθςθσ hash. Οι είςοδοι (Mi, και hi-1) 

τθσ ςυνάρτθςθσ ςυμπίεςθσ είναι ζνα block μθνφματοσ (Mi) και θ ζξοδοσ του προθγοφμενου 

block από το κείμενο (hi-1), ενϊ θ ζξοδοσ τθσ ςυνάρτθςθσ είναι το hash όλων των blocks 

(hi)μζχρι εκείνο το ςθμείο. Δθλαδι,  το hash του block Mi κα ιςοφται με hi = f(Mi, hi-1). 

Αυτι θ hash μεταβλθτι, μαηί με το επόμενο block μινυμα, γίνεται θ επόμενθ είςοδοσ τθσ 

ςυνάρτθςθσ ςυμπίεςθσ. To Hash ολόκλθρου του μθνφματοσ είναι το hash του τελευταίου 

block. 

 

 

Εικόνα 45- Μονόδρομθ Hash ςυνάρτθςθ 

 

Μια κρυπτογραφικι ςυνάρτθςθ hash, είναι μια μονοδρομθ hash  ςυνάρτθςθ με ιδιαίτερθ 

προςταςία από τισ ςυγκροφςεισ (collision resistant).  

Μια κρυπτογραφικι ςυνάρτθςθ hash πρζπει να πλθροί τισ ακόλουκεσ ιδιότθτεσ:  

1. Δοκζντοσ y, είναι υπολογιςτικά αδφνατο να βρεκεί x τζτοιο ϊςτε h(x) = y 

2. Δοκζντων x, h(x), είναι υπολογιςτικά αδφνατο να βρεκεί xϋ τζτοιο ϊςτε h(xϋ) = h(x)
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3. Είναι υπολογιςτικά αδφνατο να βρεκοφν x1, x2 ∈ F*, τζτοια ϊςτε, h(x1) = h(x2) 

Θ τρίτθ ιδιότθτα περιλαμβάνει πρακτικά και τθ δεφτερθ, θ οποία είναι πιο περιοριςμζνθ και 

ζτςι ονομάηεται αςκενισ αντίςταςθ ςε ςυγκροφςεισ ενϊ θ τρίτθ ιδιότθτα ονομάηεται 

ιςχυρι αντίςταςθ ςε ςυγκροφςεισ. 

Σφμφωνα με τον παραπάνω οριςμό, οι ςυναρτιςεισ που διατθροφν τισ ιδιότθτεσ (1) και (2), 

ονομάηονται μονόδρομεσ hash ςυναρτιςεισ, ενϊ οι ςυναρτιςεισ που διατθροφν τισ 

ιδιότθτεσ (2) και (3) ονομάηονται ανκεκτικζσ ςε ςυγκροφςεισ hash ςυναρτιςεισ (collision 

resistance hash functions), όπου ςφγκρουςθ ονομάηουμε τθν περίπτωςθ όπου περιςςότερα 

από ζνα ςτοιχεία του πεδίου οριςμοφ τθσ ςυνάρτθςθσ αντιςτοιχίηεται ςτο ίδιο ςτοιχείο του

 ςυνόλου τιμϊν. Μια hash ςυνάρτθςθ είναι ανκεκτικι ςε ςυγκροφςεισ, όταν δεν υπάρχει 

ςυςτθματικόσ τρόποσ, πζραν τθσ εξαντλθτικισ αναηιτθςθσ, να ανακαλφπτονται ςτοιχεία 

που να καταλιγουν ςτθν ίδια ςφνοψθ. Εφόςον είναι υπολογιςτικά αδφνατο να βρεκοφν 

δφο οποιεςδιποτε τιμζσ οι οποίεσ ζχουν τθν ίδια ςφνοψθ, τότε είναι ακόμθ πιο δφςκολο να 

βρεκεί μια δεφτερθ τιμι που να ζχει τθν ίδια ςφνοψθ με μια δεδομζνθ τιμι. 

Οι ςυναρτιςεισ αυτζσ μποροφν να προςφζρουν αυκεντικοποίθςθ και ακεραιότθτα των δε-

δομζνων. και κατατάςςονται ςτισ κατθγορίεσ των κωδικϊν αυκεντικοποίθςθσ μθνυμάτων 

και των κωδικϊν ανίχνευςθσ τροποποίθςθσ. 

Αναφορικά με το αν είναι αςφαλισ, πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι δεν υπάρχει μυςτικότθτα 

ςτον τρόπο λειτουργίασ μιασ ςυνάρτθςθσ hash. Θ αςφάλεια μιασ μονόδρομθσ (one-way) 

ςυνάρτθςθσ hash.τθσ ςτθρίηεται ςτο γεγονόσ ότι είναι μονόδρομθ, κακϊσ και ςτο μικοσ (ςε 

bit) του μθνφματοσ τθσ εξόδου (output) . Επιπλζον, θ ζξοδοσ δεν εξαρτάται από τθν είςοδο 

(input) κατά εμφανι τρόπο. Μια απλι αλλαγι ενόσ bit ςτο μινυμα ειςόδου, αλλάηει, κατά 

μζςο όρο, τα μιςά bit τθσ τιμισ hash.  

Θ βαςικι ςυνειςφορά ςτθν αςφάλεια μζςω των hash ςυναρτιςεων προκφπτει από τισ 

ακόλουκεσ διαπιςτϊςεισ. Για μια ςυνάρτθςθ hash, ενϊ είναι εξαιρετικά απλό να 

υπολογίςουμε τθν τιμι hash ενόσ μθνφματοσ, εντοφτοισ είναι υπολογιςτικά αδφνατο να 

ανακτιςουμε το αρχικό μινυμα δεδομζνθσ τθσ τιμισ hash του. Υπολογιςτικά αδφνατθ είναι 

επίςθσ θ πικανότθτα να υπάρξουν δφο αρχικά μθνφματα τα οποία μζςω τθσ hash 

ςυνάρτθςθσ να επιςτρζφουν τθν ίδια τιμι.  

Θ ανάλυςθ τθσ υπόκεςθσ τθσ εξαντλθτικισ αναηιτθςθσ είναι το κριτιριο που πρωτίςτωσ 

πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ςτθν επιλογι μιασ κρυπτογραφικισ μονόδρομθσ hash και 

εμμζςωσ αποδεικνφει τθν κρυπτογραφικι δφναμθ μιασ ςυνάρτθςθσ. Κατά ςυνζπεια, 

μποροφμε να κεωριςουμε ωσ αςφαλι μια κρυπτογραφικι μονόδρομθ ςυνάρτθςθ, αν 

μπορεί να αντιςτακεί ςε επίκεςθ τουλάχιςτον ίςθ με τθν εξαντλθτικι αναηιτθςθ. 

Ραρά τθν προαναφερόμενθ ςυμβολι τθσ ςυνάρτθςθσ ςε ηθτιματα αςφάλειασ, ωςτόςο, θ 

κεωρθτικι ζρευνα ςυνεχίηεται ςτθν προςπάκεια απόδειξθσ ότι αν θ ςυνάρτθςθ ςυμπίεςθσ 

είναι αςφαλισ, ςυνεπάγεται ότι και θ μζκοδοσ hashing είναι επίςθσ αςφαλισ, χωρίσ ζωσ 

τϊρα να ζχει αποδειχκεί κάτι τζτοιο.  
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Γνωςτοί αλγόρικμοι μονόδρομων ςυναρτιςεων hash είναι οι MD2, MD5, και oι SHA-1, 

BSHA (Secure Hash Algorithm) με μικοσ ςφνοψθσ 256 ι 512 bit, κακϊσ επίςθσ και οι 

RIPEMD-160 και Square-Mod (ςφνθκεσ μικοσ ςφνοψθσ: 128-160 bits).  

 

1.7. ΚΩΔΙΚΑ ΑΤΘΕΝΣΙΚΟΠΟΙΘΘ ΜΘΝΤΜΑΣΩΝ - MAC  

 

«Ο κώδικασ αυκεντικοποίθςθσ μθνφματοσ (Message Authentication Code, MAC) είναι μια 

μονόδρομθ κρυπτογραφικι hash ςυνάρτθςθ με κλειδί, θ οποία προςφζρει αςκενι 

αντίςταςθ ςε ςυγκροφςεισ:

 

• δοκζντων x, hk(x), είναι υπολογιςτικά αδφνατο να βρεκεί x΄ τζτοιο ώςτε hk(x΄) = hk(x).» 

Θ MAC είναι ςυνικθσ τεχνικι που χρθςιμοποιείται για τθν αυκεντικοποίθςθ μθνυμάτων, 

κατά τθν οποία απαιτείται θ χριςθ ενόσ μυςτικοφ κλειδιοφ, ϊςτε να παραχκεί ζνα μικρό 

τμιμα δεδομζνων το οποίο προςαρτάται ςτο μινυμα. Ζτςι, το MAC ενόσ μθνφματοσ 

υπολογίηεται ωσ ςυνάρτθςθ του αρχικοφ μθνφματοσ και του μυςτικοφ κλειδιοφ, όπωσ 

περιγράφεται από τθν ακόλουκθ ςχζςθ, MAC(Μ) = f (K, M), όπου Κ το κλειδί και Μ το 

αρχικό μινυμα. Θ τεχνικι δουλεφει όπωσ περιγράφεται ακολοφκωσ. Ο αποςτολζασ ςτζλνει 

το μινυμά του επιςυνάπτοντασ το MAC. Ο παραλιπτθσ, αντίςτοιχα, πραγματοποιεί τον ίδιο 

υπολογιςμό ςτο μινυμα που ζλαβε, χρθςιμοποιϊντασ το ίδιο μυςτικό κλειδί και παράγει 

ζνα νζο MAC. Το MAC του αποςτολζα, ςυγκρίνεται με το MAC του παραλιπτθ και αν 

ςυμπίπτουν τότε ζχει μεταφερκεί επιτυχϊσ το μινυμα.  

Εάν υποκζςουμε ότι το μυςτικό κλειδί είναι γνωςτό μόνο μεταξφ του αποςτολζα και του 

παραλιπτθ ενόσ μθνφματοσ και τα ότι μόνον ο παραλιπτθσ και ο αποςτολζασ γνωρίηουν το 

μυςτικό κλειδί και εάν τα MAC που προζκυψαν ςυμπίπτουν, τότε ςυνάγουμε τα ακόλουκα: 

 Το μινυμα ζχει μεταφερκεί ακζραιο ςτον παραλιπτθ, κακϊσ ςε άλλθ περίπτωςθ τα 

δφο MAC δεν κα ιταν ίςα.  

 Επαλθκεφεται κατά τθν παραλαβι του μθνφματοσ και τθ ςφγκριςθ των MAC, ο 

αποςτολζασ του μθνφματοσ, κακϊσ κανείσ, πλθν του αποςτολζα και του νόμιμα 

εξουςιοδοτθμζνου παραλιπτθ, δε γνωρίηει το μυςτικό κλειδί, ϊςτε να παράγει για 

το ίδιο μινυμα, τθν ίδια MAC. 

 Εάν το μινυμα περιλαμβάνει αρικμό ακολουκίασ, όπωσ αυτοί που 

χρθςιμοποιοφνται ςτα πρωτόκολλα X.25, HDLC και TCP, τότε ο παραλιπτθσ μπορεί 

να επιβεβαιϊςει τθν ορκότθτα τθσ ςωςτισ ακολουκίασ, επειδι ο επιτικζμενοσ δεν 

μπορεί να τροποποιιςει επιτυχϊσ ζναν αρικμό ακολουκίασ.
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