
Παράρτημα ΙΙΙ: Κανόνεσ και πρότυπα για την εγγραφή, ταυτοποίηςη 

και ηλεκτρονική αναγνώριςη πολιτών και επιχειρήςεων ςε 

ηλεκτρονικέσ υπηρεςίεσ του δημόςιου τομέα. 

1. Κακοριςμόσ «επιπζδων εμπιςτοςφνθσ» για τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ 

Θ κατθγοριοποίθςθ των υπθρεςιϊν ςε επίπεδα εμπιςτοςφνθσ γίνεται με βάςθ τθν 

κατθγορία των δεδομζνων που αξιοποιοφν (απλά ,ευαίςκθτα και οικονομικά), αλλά και τισ 

πικανζσ επιπτϊςεισ που μπορεί να προκλθκοφν ςε περίπτωςθ μθ ορκισ λειτουργίασ ι 

διαχείριςισ τουσ. Σα επίπεδα εμπιςτοςφνθσ που ορίηει το ΠΘΔ είναι τα ακόλουκα: 

 Επίπεδο Εμπιςτοςφνθσ  0 

το επίπεδο εμπιςτοςφνθσ 0 εντάςςονται οι υπθρεςίεσ που αξιοποιοφν δθμόςια 

προςπελάςιμεσ πλθροφορίεσ και ζχουν ωσ κφριο ςτόχο τθν πλθροφόρθςθ των πολιτϊν 

γφρω από ςυγκεκριμζνα κζματα. Οι υπθρεςίεσ αυτζσ δεν απαιτοφν: 

1. τθ χριςθ ι ανταλλαγι οποιουδιποτε τφπου προςωπικϊν ι οικονομικϊν 

δεδομζνων  

2. κάποιο βακμό βεβαιότθτασ για τθν ορκότθτα τθσ θλεκτρονικισ οντότθτασ ενόσ 

πολίτθ.  

Οι επιπτϊςεισ που μποροφν να προκφψουν για τισ υπθρεςίεσ αυτοφ του επιπζδου 

κεωροφνται αςιμαντεσ. Θ μοναδικι απαίτθςθ είναι θ διακεςιμότθτα των υπθρεςιϊν.  

 Επίπεδο Εμπιςτοςφνθσ  1 

το επίπεδο εμπιςτοςφνθσ 1 εντάςςονται υπθρεςίεσ που απαιτοφν ανταλλαγι δεδομζνων 

μικρισ ι ελάχιςτθσ κριςιμότθτασ, όπωσ για παράδειγμα του ονοματεπϊνυμου ι τθσ 

διεφκυνςθσ του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, για τθ διεκπεραίωςθ μιασ ςυναλλαγισ. ε 

αντίκεςθ με το επίπεδο εμπιςτοςφνθσ 0, ςτο ςυγκεκριμζνο επίπεδο θ θλεκτρονικι 

υπθρεςία απαιτεί κάποιο μικρό βακμό βεβαιότθτασ για τθν ορκότθτα τθσ θλεκτρονικισ 

οντότθτασ του πολίτθ ϊςτε να αποδεικνφεται θ ορκότθτα τθν ςτοιχείων που υποβάλλονται.  

Οι επιπτϊςεισ, οι οποίεσ είναι δυνατό να προκλθκοφν από τθν εκδιλωςθ κάποιων 

επικζςεων και απειλϊν, είναι δευτερεφουςασ ςθμαςίασ. Παρόλα αυτά προτείνονται 

κάποια μζτρα αςφάλειασ που ζχουν ωσ ςτόχο τθν προςταςία των δεδομζνων που 

ανταλλάςςονται και τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ πικανότθτασ εμφάνιςθσ κάποιασ απειλισ.  

 Επίπεδο Εμπιςτοςφνθσ  2 

το επίπεδο εμπιςτοςφνθσ 2 εντάςςονται υπθρεςίεσ που απαιτοφν ανταλλαγι προςωπικϊν 

δεδομζνων τα οποία δεν είναι χαρακτθριςμζνα ωσ ευαίςκθτα, όπωσ για παράδειγμα 

ςτοιχεία που αφοροφν τθν οικογενειακι κατάςταςθ του χριςτθ, θμερομθνία γζννθςθσ, 

φφλο κ.λπ. Θα πρζπει να ςθμειωκεί, με βάςθ τθν κείμενθ νομοκεςία, ότι τα οικονομικά 

δεδομζνα που δεν καλφπτονται από το φορολογικό απόρρθτο εντάςςονται ςτα προςωπικά 

δεδομζνα. 



το ςυγκεκριμζνο επίπεδο ο βακμόσ βεβαιότθτασ για τθν ορκότθτα τθσ θλεκτρονικισ 

οντότθτασ που αξιοποιεί τθν υπθρεςία χαρακτθρίηεται ωσ μζτριοσ, κακϊσ πρζπει να 

εξαςφαλίηεται ότι οι υπθρεςίεσ προςφζρονται μόνο ςε εξουςιοδοτθμζνα άτομα. 

Οι επιπτϊςεισ που είναι δυνατό να προκλθκοφν από τθν εμφάνιςθ κάποιων επικζςεων και 

απειλϊν αφοροφν κυρίωσ ςτθ δθμοςιοποίθςθ προςωπικϊν ςτοιχείων, χωρίσ τθ γνϊςθ ι 

ζγκριςθ του χριςτθ, είτε ςε μθ εξουςιοδοτθμζνα άτομα είτε ςτο ευρφ κοινό. 

 Επίπεδο Εμπιςτοςφνθσ  3 

το επίπεδο εμπιςτοςφνθσ 3 εντάςςονται υπθρεςίεσ που απαιτοφν ανταλλαγι είτε 

ευαίςκθτων προςωπικϊν δεδομζνων (όπωσ για παράδειγμα ςτοιχεία που αφοροφν το 

ποινικό μθτρϊο ενόσ χριςτθ) είτε υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ ολοκλιρωςθσ επιπζδου 4, όπου 

ο χριςτθσ πραγματοποιεί και τισ οικονομικζσ ςυναλλαγζσ που απαιτοφνται με θλεκτρονικό 

τρόπο. υνεπϊσ, οι επιπτϊςεισ που μπορεί να προκλθκοφν από κάποιο περιςτατικό 

αςφάλειασ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικζσ και ωσ εκ τοφτου είναι απαραίτθτο να διαςφαλιςτεί 

υψθλόσ βακμόσ εμπιςτοςφνθσ για τθν θλεκτρονικι ταυτότθτα ενόσ χριςτθ. 

2. Κακοριςμόσ των μθχανιςμϊν αυκεντικοποίθςθσ ςε ςχζςθ με τα επίπεδα 
εμπιςτοςφνθσ 

 
Μθχανιςμοί Αυκεντικοποίθςθσ 

Σα ςυςτιματα αυκεντικοποίθςθσ είναι δυνατό να κατθγοριοποιθκοφν με βάςθ τα 

διακριτικά που χρθςιμοποιοφνται για τον ζλεγχο τθσ ορκότθτασ τθσ θλεκτρονικισ 

ταυτότθτασ των χρθςτϊν ενόσ ςυςτιματοσ. Ανάλογα με το επικυμθτό επίπεδο αςφάλειασ 

υιοκετείται και ο αντίςτοιχοσ ςυνδυαςμόσ διακριτικϊν όπωσ περιγράφονται παρακάτω: 

 Συνκθματικά 

Σα ςυνκθματικά αποτελοφν τον ευρφτερα αποδεκτό τρόπο αυκεντικοποίθςθσ, όπου ο 

χριςτθσ πιςτοποιεί τθν ορκότθτα τθσ ταυτότθτάσ του κάνοντασ χριςθ ενόσ μυςτικοφ 

κωδικοφ που είναι γνωςτό μόνο ςε αυτόν. Ο χριςτθσ πρζπει να απομνθμονεφςει το 

μυςτικό κωδικό  και να μθν τον αποκαλφπτει ςε άλλουσ χριςτεσ ι οντότθτεσ. υνικωσ τα 

ςυνκθματικά δεν αποκθκεφονται κακϊσ επιλζγονται με τρόπο ϊςτε να είναι 

ευκολομνθμόνευτα. 

 Διακριτικά ςυνκθματικϊν μιασ χριςθσ (one time password tokens) 

Σα διακριτικά ςυνκθματικϊν μιασ χριςθσ είναι ςυςκευζσ υλικοφ οι οποίεσ αξιοποιοφνται 

για τθ δθμιουργία ςυνκθματικϊν, τα οποία δεν απαιτείται να απομνθμονεφει ο χριςτθσ και 

τα οποία χρθςιμοποιοφνται μόνο μια φορά. Θ παραγωγι των ςυνκθματικϊν ςτθρίηεται ςε 

ςυγκεκριμζνουσ αλγόρικμουσ κρυπτογράφθςθσ. Θ επαναχρθςιμοποίθςθ ενόσ κωδικοφ για 

μελλοντικι αυκεντικοποίθςθ του χριςτθ δεν είναι δυνατι.  

 Διακριτικά Χαλαρισ Αποκικευςθσ (soft tokens) 

Σα διακριτικά χαλαρισ αποκικευςθσ αναφζρονται ςε μυςτικά κλειδιά, τα οποία 

αποκθκεφονται ςε κάποιο μζςο αποκικευςθσ όπωσ ςκλθρόσ δίςκοσ, CD, USB token κ.λπ. Σα 



κλειδιά είναι αποκθκευμζνα ςε κρυπτογραφθμζνθ μορφι, ενϊ θ προςπζλαςι τουσ είναι 

δυνατι μόνο με τθ χριςθ του κατάλλθλου ςυνκθματικοφ. 

 Διακριτικά Υλικοφ – Σκλθρισ Αποκικευςθσ (hard tokens) 

Σα διακριτικά υλικοφ ςκλθρισ αποκικευςθσ αναφζρονται ςε ςυςκευζσ υλικοφ οι οποίεσ 

αποκθκεφουν τα απαιτοφμενα μυςτικά κλειδιά και προςφζρουν αυξθμζνθ προςταςία. Όλεσ 

οι κρυπτογραφικζσ διαδικαςίεσ πραγματοποιοφνται εςωτερικά ςτθ ςυςκευι και ςυνεπϊσ 

δεν υπάρχει καμία δυνατότθτα ανάγνωςθσ των κλειδιϊν από εξωτερικζσ οντότθτεσ. Για τθν 

ενεργοποίθςθ των κλειδιϊν ςυνθκίηεται θ χριςθ κάποιου ςυνκθματικοφ. 

Επίπεδα Αυκεντικοποίθςθσ 
 
Ανάλογα με τισ απαιτιςεισ αυκεντικοποίθςθσ επιλζγονται ζνα από τα παρακάτω επίπεδα 
αυκεντικοποίθςθσ 
 

 Επίπεδο Αυκεντικοποίθςθσ  0 

ε αυτό το επίπεδο δεν απαιτείται αυκεντικοποίθςθ του χριςτθ κακϊσ οποιαδιποτε 

οντότθτα είναι δυνατόν να ζχει πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ που κεωροφνται δθμόςιεσ. 

υνικωσ, τζτοιου τφπου υπθρεςίεσ είναι όςεσ παρζχουν πλθροφοριακό υλικό. Δεν 

απαιτείται μθχανιςμόσ αυκεντικοποίθςθσ.  

 Επίπεδο Αυκεντικοποίθςθσ  1 

ε αυτό το επίπεδο αυκεντικοποίθςθσ απαιτείται μικρι ζωσ μζτρια βεβαιότθτα για τθν 

ορκότθτα τθσ θλεκτρονικισ ταυτότθτασ μιασ οντότθτασ, κακϊσ αφοροφν υπθρεςίεσ ςτισ 

οποίεσ δικαίωμα πρόςβαςθσ ζχουν μόνον εξουςιοδοτθμζνεσ οντότθτεσ. Σζτοιου είδουσ 

υπθρεςίεσ κεωροφνται αυτζσ που υποςτθρίηουν τθ δυνατότθτα παροχισ αιτιςεων ςτουσ 

χριςτεσ για περαιτζρω (off-line) επεξεργαςία και τθν πραγματοποίθςθ τθσ ςυναλλαγισ με 

το φορζα ςε φυςικό επίπεδο. Οι μθχανιςμοί αυκεντικοποίθςθσ που προτείνονται για το 

ςυγκεκριμζνο επίπεδο ςυμπεριλαμβάνουν: ςυνκθματικά και ςυνκθματικά μιασ χριςθσ. 

 Επίπεδο Αυκεντικοποίθςθσ  2 

ε αυτό το επίπεδο αυκεντικοποίθςθσ απαιτείται υψθλι βεβαιότθτα για τθν ορκότθτα τθσ 

θλεκτρονικισ ταυτότθτασ μιασ οντότθτασ, κακϊσ είναι εξαιρετικά κρίςιμο να εξαςφαλιςτεί 

ότι μόνο εξουςιοδοτθμζνα πρόςωπα ζχουν τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτισ προςφερόμενεσ 

υπθρεςίεσ. Εδϊ εντάςςονται οι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που επεξεργάηονται ευαίςκθτα 

προςωπικά δεδομζνα ι υποςτθρίηουν τθ διενζργεια οικονομικϊν ςυναλλαγϊν.  

Ο μθχανιςμόσ αυκεντικοποίθςθσ που προτείνεται για το ςυγκεκριμζνο επίπεδο αξιοποιεί 

ψθφιακά πιςτοποιθτικά (digital certificates) που κα εκδίδονται από τθν κατάλλθλθ 

Τποδομι Δθμόςιου Κλειδιοφ (PKI) και Αρχι Χρονοςιμανςθσ (Time Stamping Authority - 

TSA). Επιπρόςκετα προτείνεται θ αξιοποίθςθ διακριτικϊν χαλαρισ ι ςκλθρισ 

αποκικευςθσ. Ο διαχωριςμόσ αυτόσ πραγματοποιείται δεδομζνου ότι κεωρείται ότι δεν 

προάγει ςτθν παροφςα φάςθ τθν ευρεία διάδοςθ υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ 

θ απαίτθςθ όλοι οι πολίτεσ να προμθκευτοφν άμεςα αναγνϊςτεσ ζξυπνων καρτϊν για να 



δφνανται να ζχουν πρόςβαςθ ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ υψθλοφ επιπζδου 

εμπιςτοςφνθσ. 

Σφνοψθ Συςχετιςμοφ Επιπζδων Εμπιςτοςφνθσ & Αυκεντικοποίθςθσ  

τον παρακάτω πίνακα ςυνοψίηεται θ ςυςχζτιςθ μεταξφ Επιπζδων Εμπιςτοςφνθσ και 

Επιπζδων Αυκεντικοποίθςθσ.  

Επίπεδο Εμπιζηοζύνης  Επίπεδο Αυθενηικοποίηζης 

0 0 

1,2 1 

3 2 

 

3. Προςδιοριςμόσ των απαιτιςεων των διαδικαςιϊν εγγραφισ των χρθςτϊν ςτισ 

θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ ανάλογα με το μθχανιςμό αυκεντικοποίθςθσ. 

Με τον όρο εγγραφή ενόσ χριςτθ ςε μια υπηρεςία ορίηεται το ςφνολο των διαδικαςιϊν 

μζςω των οποίων ο χριςτθσ εκδθλϊνει ενδιαφζρον χριςθσ μιασ ςυγκεκριμζνθσ 

θλεκτρονικισ υπθρεςίασ και παρζχει όλα τα ςτοιχεία που απαιτοφνται για τθν ζγκριςθ του 

δικαιϊματοσ αυτοφ. 

Για τον προςδιοριςμό του κατάλλθλου επιπζδου εγγραφισ, οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ κα 

πρζπει να λάβουν υπόψθ το επίπεδο εμπιςτοςφνθσ ςτο οποίο εντάςςεται θ παρεχόμενθ 

υπθρεςία. Όπωσ ζχει ιδθ προαναφερκεί όςο υψθλότερο είναι το επίπεδο εμπιςτοςφνθσ, 

τόςο υψθλό κα πρζπει να είναι και το επίπεδο εγγραφισ, λαμβάνοντασ επιπλζον υπόψθ 

και το διακριτικό αυκεντικοποίθςθσ που κα απαιτθκεί για τθ διαδικαςία αυκεντικοποίθςθσ.  

τθν ενότθτα αυτι αποτυπϊνονται οι διαδικαςίεσ που απαιτοφνται για τθν εγγραφι ενόσ 

χριςτθ ςε μία υπθρεςία θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, προκειμζνου να ελεγχκεί θ 

πλθρότθτα, θ ορκότθτα και θ εγκυρότθτα των δεδομζνων που υποβάλλονται από τον 

αιτοφντα και να εκδοκεί το κατάλλθλο διακριτικό αυκεντικοποίθςθσ για τθν παροχι 

πρόςβαςθσ ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. 

Τφποι χρθςτϊν  

Οι χριςτεσ που μποροφν να αιτθκοφν πρόςβαςθσ ςτισ υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ 

διακυβζρνθςθσ είναι: 

 Φυςικά Πρόςωπα  

 Νομικά Πρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου (ΝΠΙΔ) 

 Νομικά Πρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) 

 

Επίπεδα και Τρόποι Εγγραφισ Φυςικϊν Προςϊπων  



Για τθν εγγραφι ενόσ φυςικοφ προςϊπου ςε κάποια θλεκτρονικι υπθρεςία είναι πικανόν 

να απαιτείται θ προςκόμιςθ ςυγκεκριμζνων εγγράφων ι πιςτοποιθτικϊν τα οποία κα 

λειτουργοφν ωσ αποδεικτικά τθσ ορκότθτασ και εγκυρότθτασ των ςτοιχείων που δθλϊνει το 

προσ εγγραφι φυςικό πρόςωπο. Θ επικοινωνία μεταξφ αιτοφντοσ και παρόχου τθσ 

υπθρεςίασ κα διεξάγεται μζςω τθσ «Αρχισ Εγγραφισ», θ οποία ουςιαςτικά κα παρζχει τθ 

λειτουργικι διεπαφι και επικοινωνία μεταξφ των δφο οντοτιτων και κα είναι υπεφκυνθ για 

τον ζλεγχο και τθν πιςτοποίθςθ των ςτοιχείων του προσ εγγραφι φυςικοφ προςϊπου. 

Ο τρόποσ με τον οποίο απαιτείται να προςκομιςτοφν τα ζγγραφα αυτά κακϊσ και το 

πλικοσ τουσ και τα ςτοιχεία που καλοφνται να πιςτοποιιςουν, προςδιορίηονται με 

διαφορετικό τρόπο ςε κάκε Επίπεδο Εγγραφισ. Προκειμζνου τα ζγγραφα να κεωροφνται 

ζγκυρα κα πρζπει να είναι δθμόςια. 

 Επίπεδο Εγγραφισ 0 

Ωσ Επίπεδο Εγγραφισ 0 ορίηεται το ςφνολο των διαδικαςιϊν που πρζπει να ακολουκιςει 

ζνασ χριςτθσ προκειμζνου να εξαςφαλίςει πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ που κυρίωσ παρζχουν 

πλθροφοριακό υλικό. Δεν απαιτείται κάποια ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία εγγραφισ. 

 Επίπεδο Εγγραφισ 1 

το Επίπεδο Εγγραφισ 1 εντάςςεται το ςφνολο των διαδικαςιϊν που πρζπει να 

ακολουκιςει ζνασ χριςτθσ για να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ που επεξεργάηονται 

προςωπικά δεδομζνα (π.χ. δυνατότθτα ςυμπλιρωςθσ θλεκτρονικϊν αιτιςεων και φορμϊν 

για τθν ζκδοςθ κάποιου δθμοςίου εγγράφου). 

Θ διαδικαςία εγγραφισ που προβλζπεται ςτο επίπεδο 1 ζχει ωσ εξισ: Ο χριςτθσ κα πρζπει 

να ςυμπλθρϊςει θλεκτρονικά κάποια αίτθςθ, θ οποία και κα περιλαμβάνει πεδία ςτα 

οποία κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει τα προςωπικά του ςτοιχεία (Όνομα, Επίκετο, 

Θμερομθνία Γζννθςθσ), τα αναγνωριςτικά του για τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ ςτισ οποίεσ 

επικυμεί να εγγραφεί π.χ. Αρικμόσ Δελτίου Σαυτότθτασ, Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου, 

τθ διεφκυνςθ αλλθλογραφίασ και τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ αλλθλογραφίασ του. Μετά 

τθν υποβολι τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ, ο χριςτθσ λαμβάνει ζνα αντίγραφο θλεκτρονικά, το 

οποίο λειτουργεί ωσ αποδεικτικό των ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ που ζχει υποβάλλει. Επίςθσ, θ 

ςυμπλθρωμζνθ αίτθςθ αποςτζλλεται θλεκτρονικά ςτθν Αρχι Εγγραφισ θ οποία αποςτζλλει 

ςχετικό αίτθμα ςτον εξυπθρετθτι τθσ αντίςτοιχθσ υπθρεςίασ προκειμζνου ο φορζασ να 

πραγματοποιιςει ζλεγχο αναφορικά με: 

1. τθν εγκυρότθτα των ςτοιχείων τθσ υποβλθκείςασ αίτθςθσ,  

2. τθ μθ φπαρξθ άλλου λογαριαςμοφ για τον αιτοφντα χριςτθ για το ςυγκεκριμζνο 

επίπεδο εγγραφισ, 

3. τθν εγκυρότθτα των αναγνωριςτικϊν,  

4. το αν ο αιτϊν δικαιοφται να χρθςιμοποιιςει τθν θλεκτρονικι υπθρεςία που 

διλωςε.  



Ανεξάρτθτα του επιπζδου εγγραφισ, θ Αρχι Εγγραφισ καταγράφει τθν αίτθςθ του χριςτθ, 

χωρίσ όμωσ να αποκθκεφει κάποιο από τα ςτοιχεία ι αναγνωριςτικό του χριςτθ. Μετά τθν 

ολοκλιρωςθ του ελζγχου ο οποίοσ διεξάγεται από τθν πλευρά του φορζα, ο εξυπθρετθτισ 

τθσ υπθρεςίασ αποςτζλλει απάντθςθ ςτο ςχετικό αίτθμα ενθμερϊνοντασ τθν Αρχι 

Εγγραφισ για το αποτζλεςμα του ελζγχου. Θ επικοινωνία μεταξφ τθσ Αρχισ Εγγραφισ και 

του εκάςτοτε εξυπθρετθτι υπθρεςίασ πραγματοποιείται υπό το κακεςτϊσ φπαρξθσ 

αμοιβαίασ ςχζςθσ εμπιςτοςφνθσ.  

ε περίπτωςθ που οι απαντιςεισ που λάβει θ Αρχι Εγγραφισ αναφορικά με τουσ 

παραπάνω ελζγχουσ είναι κετικζσ, δίνεται πρόςβαςθ ςτθν υπθρεςία από το λογαριαςμό 

του χριςτθ που υπζβαλε αίτθςθ. ε κάκε περίπτωςθ διαςφαλίηεται θ ενθμζρωςθ του 

χριςτθ για το όνομα χριςτθ και το ςυνκθματικό που κα πρζπει να χρθςιμοποιεί 

προκειμζνου να αυκεντικοποιείται και να κάνει χριςθ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν που 

διλωςε.  

ε περίπτωςθ που θ Αρχι Εγγραφισ διαπιςτϊςει ότι ο φορζασ, για κάποιο ςυγκεκριμζνο 

λόγο, δεν ζκανε δεκτι τθν αίτθςθ, ενθμερϊνει ςχετικά το χριςτθ ςτθ διεφκυνςθ 

αλλθλογραφίασ του ότι θ αίτθςι του απορρίφκθκε, εξθγϊντασ ταυτόχρονα τθν ακριβι 

αιτία. 

 Επίπεδο Εγγραφισ 2 

Σο Επίπεδο Εγγραφισ 2 ορίηει τισ διαδικαςίεσ που απαιτοφνται για τθν εγγραφι ςε 

υπθρεςίεσ αντίςτοιχεσ με αυτζσ που επιπζδου 1, με τθ διαφορά ότι τϊρα το ζγγραφο / 

πιςτοποιθτικό που αιτείται ο χριςτθσ μπορεί να του αποςταλεί θλεκτρονικά. 

Και ςε αυτό το επίπεδο ο χριςτθσ πρζπει να ςυμπλθρϊςει μια αίτθςθ με τα προςωπικά 

ςτοιχεία του, αντίςτοιχθ με αυτι του επιπζδου 1, θ οποία αποςτζλλεται ςτθν Αρχι 

Εγγραφισ με ςτόχο τθ διενζργεια των ίδιων ελζγχων που γίνονται ςτο επίπεδο 1. 

Αντίγραφο τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ αποςτζλλεται και ςτον αιτοφντα ωσ αποδεικτικό των 

ςτοιχείων που δθλϊκθκαν. 

Ο χριςτθσ μετά τθν υποβολι του θλεκτρονικοφ αιτιματοσ μπορεί να προςζλκει ςτθν 

αρμόδια υπθρεςία για να ταυτοποιθκεί - αυκεντικοποιθκεί ςτον αρμόδιο υπάλλθλο 

επιδεικνφοντασ δθμόςια ζγγραφα που αναγράφουν τα αναγνωριςτικά του, το δελτίο τθσ 

αςτυνομικισ του ταυτότθτασ, το αντίγραφο τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ που υπζβαλλε. ε 

περίπτωςθ που ο φορζασ κάποιασ υπθρεςίασ επικυμεί τθν προςκόμιςθ κάποιου ακόμα 

εγγράφου, ο χριςτθσ κα ενθμερϊνεται ςχετικά κατά τθ διάρκεια τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ 

και κα πρζπει να το προςκομίςει μαηί με τα υπόλοιπα ϊςτε να αποκτιςει πρόςβαςθ ςτθν 

υπθρεςία. 

ε περίπτωςθ που θ Αρχι Εγγραφισ διαπιςτϊςει τθν φπαρξθ μθ-ζγκυρων ςτοιχείων ςτθν 

θλεκτρονικι αίτθςθ, προβαίνει ςε ενζργειεσ αντίςτοιχεσ με αυτζσ του επιπζδου 1.  

 Επίπεδο Εγγραφισ 3 

Σο Επίπεδο Εγγραφισ 3 ορίηει τισ διαδικαςίεσ που απαιτοφνται για τθν εγγραφι ςε 

υπθρεςίεσ που επεξεργάηονται ευαίςκθτα προςωπικά δεδομζνα ι οικονομικά δεδομζνα. 



ε αντιςτοιχία με τα προθγοφμενα επίπεδα, ο χριςτθσ ςυμπλθρϊνει τθν θλεκτρονικι 

αίτθςθ θ οποία κα πρζπει να εγκρικεί από τθν Αρχι Εγγραφισ. Μετά τθν ζγκριςθ 

δθμιουργείται ο λογαριαςμόσ του χριςτθ, ενϊ θ αίτθςθ προωκείται ςτθν Αρχι 

Πιςτοποίθςθσ θ οποία είναι υπεφκυνθ για τθν ζκδοςθ των ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν. 

Μετά από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ο χριςτθσ κα μπορεί να παραλαμβάνει το αντίςτοιχο 

διακριτικό αυκεντικοποίθςθσ από τθν αρμόδια υπθρεςία αφοφ πρϊτα ταυτοποιθκεί ςτον 

αρμόδιο υπάλλθλο επιδεικνφοντασ και υποβάλλοντασ τα δθμόςια ζγγραφα που 

απαιτοφνται αντίςτοιχα με αυτά του επιπζδου 2. Μετά τθν παραλαβι του διακριτικοφ 

αυκεντικοποίθςθσ ο προςωπικόσ κωδικόσ πρόςβαςθσ (PIN – Personal Identification 

Number) του διακριτικοφ γνωςτοποιείται με αςφαλι τρόπο ςτο χριςτθ. 

ε περίπτωςθ που θ Αρχι Εγγραφισ διαπιςτϊςει με βάςθ τα ςτοιχεία που κα λάβει από τον 

εξυπθρετθτι τθν φπαρξθ μθ-ζγκυρων ςτοιχείων ςτθν θλεκτρονικι αίτθςθ, προβαίνει ςε 

ενζργειεσ αντίςτοιχεσ με αυτζσ του επιπζδου 1.  

 Διαδικαςία Εγγραφισ ςε πολυειςοδικζσ υπθρεςίεσ 

Πέξαλ ησλ ζπλήζσλ κνλνεηζνδηθώλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ, νη νπνίεο κειεηώληαη δηεμνδηθά 

θαη νη νπνίεο εθηηκάηαη όηη αληηζηνηρνύλ ζε ζεκαληηθό πνζνζηό ησλ ζήκεξα αηηνπκέλσλ από 

ηνπο πνιίηεο ζην κε ςεθηαθό πεξηβάιινλ, νη δεκόζηνη θνξείο παξέρνπλ πιεζώξα θαη άιισλ 

πςειόηεξεο πνιππινθόηεηαο ππεξεζηώλ. Οη ππεξεζίεο απηέο, νη νπνίεο εθεμήο ζα 

απνθαινύληαη πνιπεηζνδηθέο ππεξεζίεο, δελ κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ εληαία θαη ρξήδνπλ 

μερσξηζηήο αληηκεηώπηζεο εθάζηε. 

Γηα ηελ νινθιεξσκέλε κειέηε θάζε πνιπεηζνδηθήο ππεξεζίαο απαηηείηαη ιεπηνκεξήο κειέηε, 

αλάιπζε θαη θαηαγξαθή ηεο ξνήο εξγαζίαο ηεο (workflow), θαηαγξαθή ηεο δηαδνρήο ησλ 

απαηηνπκέλσλ ελεξγεηώλ, απνηύπσζε ηεο αλαγθαηόηεηαο θαη ηνπ ηξόπνπ ζπλεξγαζίαο 

ππεξεζηώλ ελδερνκέλσο θαη δηαθνξεηηθώλ θνξέσλ, θαζώο θαη πξνζδηνξηζκόο θξίζηκσλ 

ζεκείσλ θαη ελδερνκέλσλ ζεκείσλ αλακνλήο θαη απνζήθεπζεο πξνζσξηλά παξαγόκελσλ 

ελδηάκεζσλ δεδνκέλσλ. 

Σε γεληθή πξνζέγγηζε θαη ζε πξώην επίπεδν αλάιπζεο, γηα λα νινθιεξσζεί κία ζπλήζεο 

πνιπεηζνδηθή ππεξεζία απαηηείηαη ζσξεπηηθά λα ηθαλνπνηεζνύλ δύν ή πεξηζζόηεξεο 

κνλνεηζνδηθέο ππεξεζίεο, ελδερνκέλσο θαη δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ εκπηζηνζύλεο. Σηελ 

πεξίπησζε απηή, ην επίπεδν εκπηζηνζύλεο ζην νπνίν ηειηθά ζα εληαρζεί ε πνιπεηζνδηθή 

ππεξεζία ζα πξέπεη λα κελ ππνιείπεηαη ηνπ πςειόηεξνπ επηπέδνπ εκπηζηνζύλεο ησλ 

επηκέξνπο κνλνεηζνδηθώλ ππεξεζηώλ. 

Η πξσηνβνπιία ελόο πνιίηε λα εγγξαθεί ζε κία πνιπεηζνδηθή ππεξεζία ζα κπνξνύζε, 

αλάινγα κε ην ζρεδηαζκό πνπ ηειηθά ζα πηνζεηνύληαλ, λα απαηηνύζε: 

a. είηε λα πξνεγεζεί ηε ζηηγκή εθείλε ε ξεηή εγγξαθή ηνπ πνιίηε ζηηο μερσξηζηέο 

κνλνεηζνδηθέο ππεξεζίεο, όπσο αθξηβώο έρεη πξνβιεθζεί γηα ηελ θαζεκία από απηέο 

b. είηε λα δηεμαρζεί ε εγγξαθή ηνπ πνιίηε απεπζείαο ζηελ πνιπεηζνδηθή ππεξεζία, κε 

όθεινο γηα απηόλ δηαθαλώο (transparently) λα επηηεπρζεί επηπιένλ ε έκκεζε εγγξαθή 

ηνπ θαη ζηηο επηκέξνπο κνλνεηζνδηθέο ππεξεζίεο. Η εγγξαθή ηνπ πνιίηε ζηελ 

πνιπεηζνδηθή ππεξεζία πξνθαλώο ζα πεξηιακβάλεη ηελ αλαγθαηόηεηα παξνρήο από 



απηόλ ζσξεπηηθά ησλ αλαγλσξηζηηθώλ πνπ απαηηνύληαη από θαζεκία από ηηο 

κνλνεηζνδηθέο ππεξεζίεο, ιακβάλνληαο ππόςε ην γεγνλόο όηη ελδέρεηαη θάπνην 

αλαγλσξηζηηθό πνπ απαηηείηαη από κία κνλνεηζνδηθή ππεξεζία είηε λα ηαπηίδεηαη, είηε λα 

ππεξθαιύπηεη ην αλαγλσξηζηηθό άιιεο επηκέξνπο κνλνεηζνδηθήο ππεξεζίαο. 

Μειεηώληαο ηα ππόινηπα ζέκαηα αλάπηπμεο ησλ πνιπεηζνδηθώλ ππεξεζηώλ, επηπιένλ ηεο 

εγγξαθήο, ηα νπνία εθηηκώληαη θαη σο ηα πεξηζζόηεξν πνιύπινθα, θαηά ην ζρεδηαζκό ζα 

πξέπεη λα έρεη πξνβιεθζεί ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλαγθαηόηεηαο πξνζσξηλήο 

απνζήθεπζεο ησλ παξαγνκέλσλ απνηειεζκάησλ ησλ επηκέξνπο κνλνεηζνδηθώλ ππεξεζηώλ, 

κέρξη ηελ νινθιεξσκέλε παξαιαβή όισλ θαη ηε ζπλνιηθή απάληεζε-παξνρή ππεξεζίαο πξνο 

ηνλ πνιίηε. 

Θα πξέπεη, παξάιιεια, λα έρεη ιεθζεί κέξηκλα ώζηε, αλ κεηά ην ζηάδην εγγξαθήο θαη θαηά ην 

ζηάδην παξνρήο ηεο πνιπεηζνδηθήο ππεξεζίαο, πξνθύςεη, γηα θάπνην ιόγν, άξλεζε παξνρήο 

κηαο από ηηο επηκέξνπο κνλνεηζνδηθέο ππεξεζίεο γηα ηνλ πνιίηε, απηή λα θαηαγξαθεί ξεηά, 

ώζηε ζηελ ηειηθή νινθιεξσκέλε απάληεζε πνπ ζα απνζηαιεί ζηνλ πνιίηε λα ηνπ θαηαζηεί 

ζαθήο θαη κε απιέο εθθξάζεηο ε αηηία άξλεζεο παξνρήο ηεο πνιπεηζνδηθήο ππεξεζίαο, 

νπζηαζηηθά δειαδή λα ελεκεξσζεί γηα ην πνηα επηκέξνπο ελέξγεηα - κνλνεηζνδηθή ππεξεζία 

δελ ηειεζθόξεζε θαη πνηεο πξνρώξεζαλ ρσξίο πξνβιήκαηα. 

Όζνλ αθνξά ελδερόκελεο πεξηπηώζεηο πνιπεηζνδηθώλ ππεξεζηώλ, ζύκθσλα κε ηε ξνή 

εξγαζίαο ησλ νπνίσλ ζε ζπγθεθξηκέλν ζηάδην εμέιημήο ηνπο απαηηείηαη πξνζθόκηζε από ηνλ 

πνιίηε ζπγθεθξηκέλσλ επηπιένλ ζηνηρείσλ γηα ηελ νινθιήξσζε, ζα πξέπεη θαηά ην ζρεδηαζκό 

ηνπ ζπζηήκαηνο λα έρεη ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ πνιίηε ζην ζσζηό ρξόλν γηα 

ηηο εθ κέξνπο ηνπ απαηηνύκελεο ελέξγεηεο. 

 

Επίπεδα και Τρόποι Εγγραφισ Νομικϊν Προςϊπων Ιδιωτικοφ και Δθμόςιου Δικαίου 

Θ ιδιαιτερότθτα των Νομικϊν Προςϊπων Δθμόςιου και Ιδιωτικοφ Δικαίου ζγκειται ςτο 

γεγονόσ ότι δεν ζχουν φυςικι υπόςταςθ και όλεσ τουσ οι ςυναλλαγζσ πραγματοποιοφνται 

μζςω νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων.  

Ωσ προσ τθν εκπροςϊπθςθ των νομικϊν προςϊπων ςθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τουσ 

γενικοφσ κανόνεσ «όποιοσ ζχει τθ διοίκθςθ νομικοφ προςϊπου φροντίηει τισ υποκζςεισ του 

και το αντιπροςωπεφει δικαςτικά και εξϊδικα». Τποκατάςταςθ απαγορεφεται, εφόςον θ 

ςυςτατικι πράξθ ι το καταςτατικό δεν ορίηει διαφορετικά (Άρκρο 66 Αςτικοφ Κϊδικα). Θ 

ζκταςθ τθσ εξουςίασ εκείνου που ζχει τθ διοίκθςθ προςδιορίηεται από τθ ςυςτατικι πράξθ 

ι το καταςτατικό του νομικοφ προςϊπου. Ο προςδιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει και για τουσ 

τρίτουσ (άρκρο 68 ΑΚ). Δικαιοπραξίεσ και πράξεισ που πραγματοποίθςε μζςα ςτα όρια τθσ 

εξουςίασ του το όργανο που διοικεί το νομικό πρόςωπο υποχρεϊνουν το νομικό πρόςωπο 

(άρκρο 70 ΑΚ). Περαιτζρω εφαρμόηονται οι διατάξεισ περί εντολισ (άρκρα 713 επ. ΑΚ ) και 

αντιπροςϊπευςθσ (άρκρα 211 επ. ΑΚ) όπωσ προβλζπονται ςτον Αςτικό Κϊδικα ι/και 

εξειδικεφονται ενδεχομζνωσ από τθ ςυςτατικι πράξθ ι το καταςτατικό του νομικοφ 

προςϊπου.  

Αντίςτοιχα, και ςτισ θλεκτρονικά προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ θ εγγραφι των Νομικϊν αυτϊν 

Προςϊπων γίνεται μζςω νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων, οι οποίοι κα πρζπει να 



αποδεικνφουν ότι ενεργοφν για λογαριαςμό του φορζα, κακϊσ και ότι είναι 

εξουςιοδοτθμζνοι όχι μόνο για τθν εγγραφι αλλά και για τθν περαιτζρω χριςθ των 

θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν που επικυμοφν να εγγραφοφν. Ενδζχεται να εξουςιοδοτθκοφν 

περιςςότερα του ενόσ όργανα ι φυςικά πρόςωπα και να υπάρχει διαφοροποίθςθ ανά 

υπθρεςία ι ομάδα υπθρεςιϊν ι ανά επίπεδο εμπιςτοςφνθσ.  

Τα λνκηθά πξόζσπα ρξεζηκνπνηνύλ δηάθνξα αλαγλσξηζηηθά, όπσο Αξηζκό Μεηξώνπ Γεληθνύ 

Εκπνξηθνύ Μεηξώνπ, Αξηζκό Μεηξώνπ Εξγνδόηε θιπ., θαζώο πξέπεη λα εμππεξεηεζνύλ 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ηεο έλλνκεο ηάμεο, όπσο π.ρ. ε επηηαγή ηεο δηαθάλεηαο σο πξνο ηε 

ζύζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ, νη αλάγθεο ηεο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο 

θιπ. Οκνίσο, ην δήηεκα ησλ πνιιαπιώλ αλαγλσξηζηηθώλ αθνξά θαη ηα θπζηθά πξόζσπα, 

θαζώο θαη ζε απηά κπνξεί λα έρνπλ απνδνζεί δηαθνξεηηθά αλαγλσξηζηηθά, όπσο ν Αξηζκόο 

Δειηίνπ Ταπηόηεηαο, ν Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ, ν Αξηζκόο Μεηξώνπ Αζθαιηζκέλνπ 

θιπ. Σε θάζε πεξίπησζε όκσο, ηα δηαθνξεηηθά απηά απηνηειή αλαγλσξηζηηθά έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλν πεδίν αμηνπνίεζεο θαη βεβαίσο δελ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

ηαπηνπνίεζεο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο, αθνύ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθπξνζώπεζε ελόο λνκηθνύ πξνζώπνπ 

πξνζδηνξίδνληαη από ηνλ Αζηηθό Κώδηθα ή εμεηδηθεύνληαη από ηε ζπζηαηηθή πξάμε ή ην 

θαηαζηαηηθό ηνπ. Οπζηαζηηθά ε ηαπηνπνίεζε ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, γηα ηελ εγγξαθή θαη 

ρξήζε ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ, γίλεηαη δηα ηνπ εθπξνζώπνπ ή ησλ εθπξνζώπσλ ηνπ, όπσο 

θαη ζηα ινηπά θπζηθά πξόζσπα.  

ε περίπτωςθ αλλαγισ του εκπροςϊπου ενόσ νομικοφ προςϊπου, κα πρζπει να ακυρωκοφν 

τα διαπιςτευτιρια που είχαν εκδοκεί και να επαναλθφκεί θ διαδικαςία εγγραφισ ςτθν 

υπθρεςία για το νζο εκπρόςωπο. Βεβαίωσ κα απαιτθκεί να προςκομιςτοφν ζγγραφα από τα 

οποία να προκφπτει θ νόμιμθ νζα εκπροςϊπθςθ του φορζα από το ςυγκεκριμζνο φυςικό 

πρόςωπο. 

Κατά τα λοιπά, τα επίπεδα εγγραφισ είναι αντίςτοιχα με αυτά των φυςικϊν προςϊπων 

όπωσ και οι διαδικαςίεσ εγγραφισ που προβλζπονται ςε κάκε επίπεδο. 

Διαδικαςτικά Ζθτιματα Εγγραφισ Οντοτιτων 

Θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ τθσ εγγραφισ προφανϊσ δε διαςφαλίηει ότι ο χριςτθσ αποκτά 

αυτομάτωσ πρόςβαςθ ςε όλεσ ανεξαιρζτωσ τισ υπθρεςίεσ που ανικουν ςτο ςυγκεκριμζνο 

επίπεδο εμπιςτοςφνθσ, κακϊσ κα πρζπει να ζχει αιτθκεί ςχετικά για τθν κακεμία, 

δθλϊνοντασ τα αντίςτοιχα αναγνωριςτικά κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ εγγραφισ. Ζτςι 

για παράδειγμα, ζνασ χριςτθσ μπορεί να ζχει εγγραφεί ςε Χ αρικμό υπθρεςιϊν επιπζδου 

εμπιςτοςφνθσ 2 και να ζχει παραλάβει το διακριτικό αυκεντικοποίθςισ του. Προκειμζνου, 

όμωσ, να εγγραφεί ςε μία ακόμα υπθρεςία επιπζδου εμπιςτοςφνθσ 2 κα πρζπει να 

απευκυνκεί εκ νζου ςτθν Αρχι Εγγραφισ, υποβάλλοντασ αντίςτοιχθ αίτθςθ. Επί κετικισ 

απάντθςθσ τθσ Αρχισ Εγγραφισ ςε ςχετικό αίτθμα, προφανϊσ δεν κα απαιτθκεί παραλαβι 

νζου διακριτικοφ αυκεντικοποίθςθσ.  

Ακφρωςθ Εγγραφισ - Διαπιςτευτθρίων 

Πικανοί λόγοι ανάκλθςθσ του δικαιϊματοσ χριςθσ μια θλεκτρονικισ υπθρεςίασ, μζςω τθσ 

ακφρωςθσ των διαπιςτευτθρίων που ζχουν εκδοκεί, είναι: 



 χετικό αίτθμα του χριςτθ  

 Απόφαςθ του φορζα για ςυγκεκριμζνουσ χριςτεσ (λόγω μθ ςυμμόρφωςθσ / 

αποδοχισ των όρων χριςθσ τθσ υπθρεςίασ) 

 Λιξθ ιςχφοσ των διαπιςτευτθρίων που είχαν εκδοκεί 

Θ περίοδοσ ιςχφοσ ενόσ διαπιςτευτθρίου εξαρτάται από τα χαρακτθριςτικά τθσ υπθρεςίασ 

και κακορίηεται από το φορζα παροχισ τθσ υπθρεςίασ. ε κάκε περίπτωςθ, όταν αυτό 

λιξει, κα πρζπει να εκδοκεί νζο το οποίο ο χριςτθσ κα παραλάβει με διαδικαςία 

αντίςτοιχθ με αυτι που είχε παραλάβει και το αρχικό (ανάλογα με το Επίπεδο Εγγραφισ 

ςτο οποίο ζχει ενταχκεί θ υπθρεςία).  

Εφόςον ακυρϊνεται θ εγγραφι / χοριγθςθ διαπιςτευτθρίων κα πρζπει καταρχιν να 

διαγράφονται τα ςχετικά δεδομζνα, εφόςον δεν ςυντρζχει πλζον ο νόμιμοσ λόγοσ ςυλλογισ 

και επεξεργαςίασ. Με επιφυλάξεισ κα μποροφςε να προτακεί θ περαιτζρω τιρθςθ εφόςον: 

 κρίνεται ςκόπιμο από το φορζα εγγραφισ για πικανι μελλοντικι χριςθ (π.χ. νζα 

αίτθςθ ενδιαφερόμενου χριςτθ) και ο ενδιαφερόμενοσ χριςτθσ, αφοφ ενθμερωκεί, 

δϊςει τθ ςυγκατάκεςι του για τθν περαιτζρω τιρθςθ. υνιςτάται το ςχετικό 

ερϊτθμα να τίκεται ιδθ κατά τθν πρϊτθ εγγραφι. 

 κρίνεται αναγκαίο να τθρθκοφν από το φορζα εγγραφισ για ζνα διάςτθμα εφόςον 

τίκενται ηθτιματα τιρθςθσ και διατιρθςθσ διοικθτικϊν αρχείων. τθν περίπτωςθ 

αυτι κα πρζπει να τθρθκοφν μόνο οι αναγκαίεσ και πρόςφορεσ προσ τοφτο 

εγγραφζσ.  

 κρίνεται αναγκαίο να τθρθκοφν από το φορζα εγγραφισ, προκειμζνου να 

χρθςιμοποιθκοφν ςε περίπτωςθ διοικθτικισ διαφοράσ μεταξφ διοίκθςθσ και 

χριςτθ, εφόςον είτε θ διαφορά αφορά τθν ανάκλθςθ-λιξθ διαπιςτευτθρίων είτε τα 

ςχετικά δεδομζνα είναι αναγκαία ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία. 

 

4. Οδθγίεσ και κανόνεσ, βαςιςμζνοι ςτο ιςχφον νομικό – κανονιςτικό πλαίςιο, για 

τθν κατθγοριοποίθςθ των δεδομζνων που επεξεργάηονται οι θλεκτρονικζσ 

υπθρεςίεσ με βάςθ τισ αρχζσ για τθ προςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία 

δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. 

 

[ΚΥ.1]  
Ο φορζασ που προςφζρει τθν υπθρεςία ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ςυμμορφϊνεται με το ιςχφον 

κεςμικό-κανονιςτικό πλαίςιο Ψθφιακισ Αυκεντικοποίθςθσ. υγκεκριμζνα: 

Α) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ςυνταχκοφν ζντυπα για τθν παροχι και λιψθ ςυγκατάκεςθσ, τα 

οποία κα δίδονται ςτουσ αιτοφμενουσ τθσ εγγραφισ.  

Β) Κατά τθν αίτθςθ για εγγραφι ςε διάφορεσ υπθρεςίεσ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ κακίςταται 

ςαφζσ ςτουσ αιτοφντεσ, ποια δεδομζνα είναι αναγκαία για τθν εγγραφι. 



Γ) Κατά τθν αίτθςθ για λιψθ υπθρεςιϊν ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ κακίςταται ςαφζσ ςτουσ 

αιτοφντεσ ποια και τι είδουσ δεδομζνα είναι αναγκαία για τθν επεξεργαςία και τθ 

διεκπεραίωςθ τθσ αίτθςισ τουσ. 

Δ) Κατά τθν αίτθςθ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ γίνεται ςαφισ διαχωριςμόσ μεταξφ των 

απαραίτθτων και των προαιρετικϊν δεδομζνων. 

Ε) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ γίνεται διαχωριςμόσ των δεδομζνων ταυτοποίθςθσ και των 

δεδομζνων που αφοροφν το περιεχόμενο τθσ αιτθκείςασ ι παρεχόμενθσ 

πλθροφορίασ ςτο πλαίςιο τθσ υπθρεςίασ. 

Σ) Ανεξάρτθτα από τθ ςυγκατάκεςθ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ κατά τθν εγγραφι ςε υπθρεςίεσ 

ΝΑ ενθμερϊνονται οι αιτοφντεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 11 του ν. 2472/97, για το 

ςκοπό τθσ επεξεργαςίασ, τουσ αποδζκτεσ ι τισ κατθγορίεσ αποδεκτϊν των 

δεδομζνων και τθν φπαρξθ του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ. 

Η) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ γίνουν όλεσ οι απαραίτθτεσ διαδικαςτικζσ ενζργειεσ ζναντι τθσ 

Αρχισ Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων που απαιτοφνται, κατά περίπτωςθ, 

όπωσ προβλζπει ο νόμοσ. 

Θ) Σα δεδομζνα που δεν είναι πλζον αναγκαία για τθν εκπλιρωςθ ενόσ ςκοποφ 

επεξεργαςίασ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διαγράφονται/ καταςτρζφονται. Για τθν καταςτροφι ΘΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ακολουκοφνται οι οδθγίεσ τθσ Αρχισ Προςταςίασ Προςωπικϊν 

Δεδομζνων που περιζχονται ςτθ ςχετικι Οδθγία 1/2005 

 

[KΠ.1]  
Κακϊσ θ ςυγκατάκεςθ των αιτουμζνων εγγραφισ ςε μια υπθρεςία (*ΚΤ.1+-Α) 

πρζπει να είναι ςαφισ, ρθτι, ειδικι και «ενθμερωμζνθ» ΤΝΙΣΑΣΑΙ ΝΑ 

ακολουκείται ο ζγγραφοσ τφποσ ςυγκατάκεςθσ. 

 

[KΠ.2]  
Θ ενθμζρωςθ των αιτοφντων για το ςκοπό τθσ επεξεργαςίασ, τουσ αποδζκτεσ ι τισ 

κατθγορίεσ αποδεκτϊν των δεδομζνων και τθν φπαρξθ του δικαιϊματοσ 

πρόςβαςθσ (*ΚΤ.1+-Σ), ΔΤΝΑΣΑΙ ΝΑ γίνει και θλεκτρονικά, με γενικι αναγραφι των 

ςχετικϊν όρων ςτο δικτυακό τόπο. τθν περίπτωςθ αυτι κα πρζπει ο 

ςυγκεκριμζνοσ «τόποσ» τθσ ενθμζρωςθσ να είναι εμφανισ και να επιςθμαίνεται 

ςτον εγγραφόμενο - θλεκτρονικά ςυναλλαςςόμενο. 

 

[KΠ.3]  
Δεδομζνου ότι τα προςωπικά δεδομζνα πρζπει να είναι ακριβι και 

επικαιροποιθμζνα ΤΝΙΣΑΣΑΙ ΝΑ ειςαχκοφν ςυγκεκριμζνεσ προκεςμίεσ (π.χ. ανά 

ζτοσ) ςτο πλαίςιο των οποίων κα ελζγχεται θ επικαιροποίθςθ των δεδομζνων. 

 

[ΚΥ.2]  
Ο φορζασ που προςφζρει μια θλεκτρονικι υπθρεςία ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διαςφαλίηει τθν 



ιδιωτικότθτα των χρθςτϊν τθσ. υγκεκριμζνα: 

Α) Κατά τθ ςυλλογι και επεξεργαςία δεδομζνων ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ λαμβάνεται 

πρόνοια ϊςτε να υπάρχει ςαφισ προςδιοριςμόσ και διαχωριςμόσ των δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα από τα δεδομζνα ςτατιςτικοφ χαρακτιρα. 

Β) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διαςφαλίηεται ότι από τα δεδομζνα ςτατιςτικοφ χαρακτιρα δεν 

είναι δυνατόσ ο προςδιοριςμόσ τθσ ταυτότθτασ των φυςικϊν προςϊπων 

 

[ΚΥ.3]  
ε περίπτωςθ προςφυγισ ςε εξωτερικοφσ ιδιωτικοφσ φορείσ για τθν αποκικευςθ 

και πρόςβαςθ ςε προςωπικά δεδομζνα χρθςτϊν ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ περιλαμβάνονται 

ςτθ ςχετικι ςφμβαςθ όροι για τθ ςυλλογι και επεξεργαςία δεδομζνων. 

 

[ΚΥ.4]  
Ο φορζασ που προςφζρει μια θλεκτρονικι υπθρεςία ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ προςδιορίςει τθν 

κατθγορία των δεδομζνων που αξιοποιεί / επεξεργάηεται θ ςυγκεκριμζνθ 

υπθρεςία. 

Ο προςδιοριςμόσ τθσ κατθγορίασ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ γίνει ςφμφωνα με το υφιςτάμενο 

νομικό πλαίςιο (Ν. 2472/97 & Ν 2690/99 & Κϊδικασ φορολογίασ ειςοδιματοσ) ςτισ 

κάτωκι κατθγορίεσ: 

 Απλά δεδομζνα 

 Ευαίςκθτα δεδομζνα 

 Οικονομικά δεδομζνα 

 

[ΚΥ.5]  
Ο φορζασ που προςφζρει μία θλεκτρονικι υπθρεςία ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ προςδιορίςει το 

Επίπεδο Εμπιςτοςφνθσ ςτο οποίο εντάςςεται θ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία. 

Ο προςδιοριςμόσ του Επιπζδου Εμπιςτοςφνθσ προκφπτει από τθν κατθγορία των 

δεδομζνων που προςδιορίςτθκε ςτον *ΚΤ.4+ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 

παροφςα. 

 

[ΚΥ.6]  
Τπθρεςίεσ που ζχουν ενταχκεί ςτο Επίπεδο Εμπιςτοςφνθσ 0 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

υιοκετιςουν: 

a. Επίπεδο Εγγραφισ 0 και 

b. Επίπεδο Αυκεντικοποίθςθσ 0  

 



[ΚΥ.7]  
Τπθρεςίεσ που ζχουν ενταχκεί ςτο Επίπεδο Εμπιςτοςφνθσ 1 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

υιοκετιςουν: 

a. Επίπεδο Εγγραφισ 1 και 

b. Επίπεδο Αυκεντικοποίθςθσ 1  

 

[ΚΥ.8]  
Τπθρεςίεσ που ζχουν ενταχκεί ςτο Επίπεδο Εμπιςτοςφνθσ 2 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

υιοκετιςουν: 

a. Επίπεδο Εγγραφισ 2 και 

b. Επίπεδο Αυκεντικοποίθςθσ 1  

 

[ΚΥ.9]  
Τπθρεςίεσ που ζχουν ενταχκεί ςτο Επίπεδο Εμπιςτοςφνθσ 3 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

υιοκετιςουν: 

a. Επίπεδο Εγγραφισ 3 και 

b. Επίπεδο Αυκεντικοποίθςθσ 2  

 

[KΠ.4]  
Για τισ υπθρεςίεσ που ζχουν υιοκετιςει το Επίπεδο Αυκεντικοποίθςθσ 0, ΔΕΝ 

ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ θ αξιοποίθςθ κάποιου μθχανιςμοφ αυκεντικοποίθςθσ. 

 

[KΠ.5]  
Για τισ υπθρεςίεσ που ζχουν υιοκετιςει το Επίπεδο Εγγραφισ 0, ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ 

κάποια ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία εγγραφισ. 

 

[ΚΥ.10]  
Τπθρεςίεσ που ζχουν υιοκετιςει το Επίπεδο Αυκεντικοποίθςθσ 1 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

αξιοποιιςουν ωσ Μθχανιςμό Αυκεντικοποίθςθσ τα «ΤΝΘΘΜΑΣΙΚΑ»  

 

[KΠ.6]  
Για Τπθρεςίεσ που ζχουν υιοκετιςει το Επίπεδο Αυκεντικοποίθςθσ 1, ο φορζασ 

ΔΤΝΑΣΑΙ ΝΑ αξιοποιιςει ωσ μθχανιςμό Αυκεντικοποίθςθσ τα «ΤΝΘΘΜΑΣΙΚΑ ΜΙΑ 

ΧΡΘΘ» 

 

[ΚΥ.11]  
Τπθρεςίεσ που ζχουν υιοκετιςει το Επίπεδο Εγγραφισ 1 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ μεριμνοφν 

να αποςτζλλεται, δια τθσ Αρχισ Εγγραφισ, θ ςυμπλθρωμζνθ θλεκτρονικι αίτθςθ 

του ενδιαφερόμενου ςτον εξυπθρετθτι τθσ υπθρεςίασ, προκειμζνου ο φορζασ να 

πραγματοποιιςει ζλεγχο ςχετικά: με τθν εγκυρότθτα των ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ, 

τθν εγκυρότθτα των αναγνωριςτικϊν, το δικαίωμα του αιτοφντοσ να 



χρθςιμοποιιςει τθν υπθρεςία και τθν επιβεβαίωςθ ότι δεν υπάρχει άλλοσ 

λογαριαςμόσ για τον αιτοφντα αυτό για το ςυγκεκριμζνο επίπεδο εγγραφισ. Αν θ 

απάντθςθ που λάβει θ Αρχι Εγγραφισ από τον εξυπθρετθτι τθσ υπθρεςίασ είναι 

αρνθτικι, τότε ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ενθμερϊςει ςχετικά τον αιτοφντα, διαφορετικά ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ εξαςφαλίςει πρόςβαςθ ςτθν υπθρεςία για το λογαριαςμό του χριςτθ και να 

γνωςτοποιιςει με αςφαλι τρόπο ςτο χριςτθ τα διαπιςτευτιρια για τθ χριςθ τθσ 

υπθρεςίασ. 

 

[ΚΥ.12]  
Τπθρεςίεσ που ζχουν υιοκετιςει το Επίπεδο Εγγραφισ 2 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

αποςτζλλουν, δια τθσ Αρχισ Εγγραφισ, τθ ςυμπλθρωμζνθ θλεκτρονικι αίτθςθ του 

ενδιαφερόμενου ςτον εξυπθρετθτι τθσ υπθρεςίασ, προκειμζνου ο φορζασ να 

πραγματοποιιςει ζλεγχο ςχετικά: με τθν εγκυρότθτα των ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ, 

τθν εγκυρότθτα των αναγνωριςτικϊν, το δικαίωμα του αιτοφντοσ να 

χρθςιμοποιιςει τθν υπθρεςία και τθν επιβεβαίωςθ ότι δεν υπάρχει άλλοσ 

λογαριαςμόσ για τον αιτοφντα αυτό για το ςυγκεκριμζνο επίπεδο εγγραφισ. Αν θ 

απάντθςθ που λάβει θ Αρχι Εγγραφισ από τον εξυπθρετθτι τθσ υπθρεςίασ είναι 

αρνθτικι, τότε ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ενθμερϊςει ςχετικά τον αιτοφντα, διαφορετικά ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ εξαςφαλίςει πρόςβαςθ ςτθν υπθρεςία για το λογαριαςμό του χριςτθ και να 

γνωςτοποιιςει με αςφαλι τρόπο ςτο χριςτθ τα διαπιςτευτιρια για τθ χριςθ τθσ 

υπθρεςίασ. Ο ενδιαφερόμενοσ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ενθμερωκεί ότι μπορεί να 

ενεργοποιθκοφν από τθν αρμόδια υπθρεςία, αφοφ βεβαίωσ εκεί ΠΡΕΠΕΙ πρϊτα ΝΑ 

ταυτοποιθκεί επιδεικνφοντασ τα απαιτοφμενα από το φορζα δθμόςια ζγγραφα. 

 

[ΚΥ.13]  
Τπθρεςίεσ που ζχουν υιοκετιςει το Επίπεδο Αυκεντικοποίθςθσ 2 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

αξιοποιιςουν ωσ Μθχανιςμό Αυκεντικοποίθςθσ τα «ΠΙΣΟΠΟΙΘΣΙΚΑ (Διακριτικό 

κλθρισ Αποκικευςθσ)» (εκτόσ περιπτϊςεων που ο φορζασ επιλζξει τθ χριςθ 

διακριτικϊν χαλαρισ αποκικευςθσ). 

 

[ΚΥ.14]  
Τπθρεςίεσ που ζχουν υιοκετιςει το Επίπεδο Εγγραφισ 3 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

αποςτζλλουν, δια τθσ Αρχισ Εγγραφισ, τθ ςυμπλθρωμζνθ θλεκτρονικι αίτθςθ του 

ενδιαφερόμενου ςτον εξυπθρετθτι τθσ υπθρεςίασ, προκειμζνου ο φορζασ να 

πραγματοποιιςει ζλεγχο ςχετικά: με τθν εγκυρότθτα των ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ, 

τθν εγκυρότθτα των αναγνωριςτικϊν, το δικαίωμα του αιτοφντοσ να 

χρθςιμοποιιςει τθν υπθρεςία και τθν επιβεβαίωςθ ότι δεν υπάρχει άλλοσ 

λογαριαςμόσ για τον αιτοφντα αυτό, ςτο ςυγκεκριμζνο επίπεδο εγγραφισ. Αν θ 

απάντθςθ που λάβει θ Αρχι Εγγραφισ από τον εξυπθρετθτι τθσ υπθρεςίασ είναι 

αρνθτικι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ενθμερϊςει ςχετικά τον αιτοφντα, διαφορετικά ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

προωκιςει τθν αίτθςθ ςτθν Αρχι Πιςτοποίθςθσ για τθν ζκδοςθ των απαραίτθτων 

ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν. Ο ενδιαφερόμενοσ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ενθμερωκεί ότι μπορεί 

να παραλάβει το διακριτικό αυκεντικοποίθςθσ από τθν αρμόδια υπθρεςία αφοφ 

βεβαίωσ εκεί ΠΡΕΠΕΙ πρϊτα ΝΑ ταυτοποιθκεί επιδεικνφοντασ και υποβάλλοντασ  



τα απαιτοφμενα από το φορζα δθμόςια ζγγραφα. Μετά τθν παραλαβι του 

διακριτικοφ αυκεντικοποίθςθσ, ο προςωπικόσ κωδικόσ πρόςβαςθσ (PIN – Personal 

Identification Number) του διακριτικοφ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ γνωςτοποιθκεί με αςφαλι 

τρόπο ςτο χριςτθ. 

 

[ΚΥ.15]  
Ο φορζασ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ δθμοςιοποιιςει τα απαραίτθτα ςτοιχεία και ζγγραφα που 

απαιτοφνται για τθν εγγραφι των ενδιαφερομζνων ςτθν υπθρεςία. 

 

[ΚΜ.1]  
Μεταξφ τθσ Πφλθσ ΕΡΜΘ και του εξυπθρετθτι τθσ υπθρεςίασ είναι απαραίτθτο να 

ζχει εγκακιδρυκεί και να λειτουργεί αποτελεςματικά μία καλά οριςμζνθ ςχζςθ 

εμπιςτοςφνθσ (trust relationship). ΜΕΛΕΣΑΣΑΙ θ αξιοποίθςθ ςχετικοφ διακριτικοφ 

(token), το οποίο κα χρθςιμοποιείται για τθν αμοιβαία ταυτοποίθςθ και 

αυκεντικοποίθςι τουσ. Επίςθσ, ΜΕΛΕΣΑΣΑΙ θ δθμιουργία Εικονικοφ Ιδιωτικοφ 

Δικτφου (Virtual Private Network) μεταξφ τουσ, ϊςτε να διαςφαλιςτεί, μεταξφ 

άλλων, θ εμπιςτευτικότθτα και ακεραιότθτα των δεδομζνων που ανταλλάςςονται 

μζςω του αςφαλοφσ διαφλου (secure channel) που δθμιουργείται. 

 

[ΚΥ.16]  
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ, θ πφλθ ΕΡΜΘ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αποκθκεφει αςφαλϊσ 

ςτοιχεία που να αφοροφν το ιςτορικό κάκε επικοινωνίασ (λιψθ αιτιςεων, 

αποςτολι απαντιςεων, χρόνοσ διενζργειασ τθσ επικοινωνίασ κλπ.) με το χριςτθ και 

τον εξυπθρετθτι τθσ αντίςτοιχθσ υπθρεςίασ, αποκλειςτικά και μόνο για ςκοποφσ 

διαςφάλιςθσ τθσ δυνατότθτασ ελζγχου (auditing). H πφλθ ΕΡΜΘ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

αποκθκεφει κανζνα επιπλζον ςτοιχείο αναφορικά με το χριςτθ ι τθν υπθρεςία. Για 

τθν άρτια λειτουργία του μθχανιςμοφ ελζγχου (auditing), θ πφλθ ΕΡΜΘ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

διαςφαλίηει τθν αποκικευςθ των ιχνϊν ελζγχου όλων των ωσ άνω επικοινωνιϊν, 

ςε περιβάλλον διαςφάλιςθσ τθσ ακεραιότθτασ των αποκθκευμζνων ςτοιχείων, 

δθλαδι αδυναμίασ εκ των υςτζρων τροποποίθςισ τουσ. 

 

[ΚΥ.17]  
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ λαμβάνονται τα κατάλλθλα μζτρα αςφάλειασ ϊςτε να ικανοποιοφνται 

οι απαιτιςεισ αςφάλειασ που τίκενται από το Επίπεδο Εμπιςτοςφνθσ ςτο οποίο 

ζχει ενταχκεί θ υπθρεςία. Οι απαιτιςεισ αςφάλειασ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ικανοποιοφνται 

τόςο ςτο τμιμα επικοινωνίασ μεταξφ πφλθσ ΕΡΜΘ και εξυπθρετθτι υπθρεςίασ, 

όςο και ςτο τμιμα επικοινωνίασ μεταξφ πφλθσ ΕΡΜΘ και χριςτθ. 

 

 

[ΚΥ.18]  
Θ Τποκείμενθ Αρχι Πιςτοποίθςθσ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ δθμιουργιςει τουλάχιςτον τουσ 

ρόλουσ: 



- Διαχειριςτι Πολιτικισ Πιςτοποιθτικϊν  

- υγγραφζα Πολιτικισ Πιςτοποιθτικϊν 

Επίςθσ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ανακζςει τουσ παραπάνω ρόλουσ ςε ςτελζχθ τθσ και να 

αποδϊςει αντίςτοιχεσ αρμοδιότθτεσ. 

 

[ΚΥ.19]  
Θ Τποκείμενθ Αρχι Πιςτοποίθςθσ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ δθμοςιεφςει τθν Πολιτικι Ψθφιακϊν 

Πιςτοποιθτικϊν ςτον ιςτοχϊρο τθσ, ςε εμφανζσ ςθμείο. 

 

[ΚΥ.20]  
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διενεργοφνται τακτικοί ζλεγχοι τθσ πολιτικισ ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν 

από ςτελζχθ τθσ μονάδασ πλθροφορικισ τθσ Τποκείμενθσ Αρχισ Πιςτοποίθςθσ. 

 

[ΚΥ.21]  
Σα εκδιδόμενα πιςτοποιθτικά ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ςυμμορφϊνονται με το επίπεδο 

εμπιςτοςφνθσ ςτο οποίο εντάςςεται θ υπθρεςία για τθν οποία εκδίδονται. 

 

 

 

 


