
 

Ορισμοί: 
1. Πλαίσιο Παροχής Υπηρεςιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Σο Πλαίςιο Παροχήσ Υπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ (ΠΗΔ) 

διαμορφώνεται από την Τπηρεςύα Ανϊπτυξησ Πληροφορικόσ και ςυνύςταται από 

ϋνα ςύνολο κανόνων, προτύπων, προδιαγραφών και διαδικαςιών που 

εφαρμόζονται ςτα ϋργα Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ κατϊ το ςχεδιαςμό, την 

ανϊπτυξη, τη ςυντόρηςη και την λειτουργύα τουσ ςχετικϊ με: 

 i) To ςχεδιαςμό, ανϊπτυξη, ςυντόρηςη και λειτουργύα των διαδικτυακών τόπων 

και πληροφοριακών ςυςτημϊτων τησ Δημόςιασ Διούκηςησ. 

 ιι) Σην ανϊπτυξη και παροχό ολοκληρωμϋνων ηλεκτρονικών υπηρεςιών από 

τουσ φορεύσ του δημόςιου τομϋα. 

 iii) Ση διαςφϊλιςη τησ διαλειτουργικότητασ ςε οργανωτικό, ςημαςιολογικό και 

τεχνολογικό επύπεδο, για την ανταλλαγό δεδομϋνων μεταξύ πληροφοριακών 

ςυςτημϊτων των φορϋων του δημόςιου τομϋα. 

 ύν) Σην εγγραφό, ταυτοπούηςη και ηλεκτρονικό αναγνώριςη πολιτών και 

επιχειρόςεων ςε ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ του δημόςιου τομϋα. 

 ν) Ση διαχεύριςη του Μητρώου για την καταχώριςη των παρεχόμενων υπηρεςιών 

από φορεύσ τησ Δημόςιασ Διούκηςησ (Μητρώο Διαλειτουργικότητασ). 

Ανϊλυςη του Πλαιςύου εκτύθεται ςε δημόςια διαβούλευςη, και για την 

κατανόηςη των ιδιαύτερα τεχνικών του διαςτϊςεων, ςυνοδεύεται από ϋνα ςύνολο 

οριςμών που ακολουθούν και επιτρϋπουν την ευχερϋςτερη αξιολόγηςό του. 

Με την ολοκλόρωςη τησ διαβούλευςησ θα ακολουθόςει η ϋκδοςό του Πλαιςύου 

όπωσ θα διαμορφωθεύ με βϊςη τα ςχόλια και θα τεθεύ υπό την ϋγκριςη του 

Τπουργού Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ. 

 

2. Ανοιχτά πρότυπα 

Ανοιχτό εύναι το πρότυπο το οπούο: 

(α) υιοθετεύται και ςυντηρεύται από ϋνα μη κερδοςκοπικό οργανιςμό,  

(β) η ςυνεχιζόμενη ανϊπτυξό του εύναι αποτϋλεςμα μύασ ανοιχτόσ και δημόςιασ 

διαδικαςύασ, ςτην οπούα δεν υπϊρχουν περιοριςμού ςτη ςυμμετοχό και οι 

αποφϊςεισ βαςύζονται εύτε ςε ομοφωνύα εύτε ςτη πλειοψηφύα των εμπλεκόμενων 



μερών, 

(γ) ϋχει δημοςιευθεύ και τα κεύμενα των τεχνικών του προδιαγραφών εύναι 

διαθϋςιμα και μπορούν να αναδιανεμηθούν εύτε χωρύσ χρϋωςη, εύτε με ςυμβολικό 

χρϋωςη, 

(δ) διαθϋτει αμετϊκλητα τα πιθανϊ δικαιώματα διανοητικόσ ιδιοκτηςύασ που 
περιλαμβϊνει χωρύσ χρεώςεισ και περιοριςμό ςτη περαιτϋρω χρόςη του 
προτύπου 
 

3. Κανόνεσ Τποχρεωτικοί (ΚΤ).  

Οι κανόνεσ που η ςυμμόρφωςη με τισ προδιαγραφϋσ που τύθενται εύναι 

επιβεβλημϋνη για του φορεύσ του Δημόςιου τομϋα. 

4. Κανόνεσ Προαιρετικοί (ΚΠ).  

Οι κανόνεσ που εύναι δυνατό η μη ςυμμόρφωςη με τισ προδιαγραφϋσ που 

τύθενται μόνο ςε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ και εφόςον αυτό τεκμηριώνεται 

επαρκώσ. ε διαφορετικό περύπτωςη η ςυμμόρφωςη με αυτούσ τουσ κανόνεσ 

εύναι υποχρεωτικό. 

5. Κανόνεσ υπό Διαμόρφωςη / Μελέτη (ΚΜ). 

Οι κανόνεσ που ϋχουν προδιαγραφϋσ, τισ οπούεσ το Πλαύςιο Παροχόσ Τπηρεςιών 

Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ επεξεργϊζεται και ενδϋχεται να υιοθετόςει ςε 

επόμενη ϋκδοςό του. 

6. Πρότυπα Τποχρεωτικά (ΠΤ).  

Σα πρότυπα που η ςυμμόρφωςη με τισ προδιαγραφϋσ που τύθενται εύναι 

επιβεβλημϋνη για του φορεύσ του Δημόςιου τομϋα. 

7. Πρότυπα Προαιρετικά (ΠΠ).  

Σα πρότυπα που εύναι δυνατό η μη ςυμμόρφωςη με τισ προδιαγραφϋσ που 

τύθενται μόνο ςε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ και εφόςον αυτό τεκμηριώνεται 

επαρκώσ. ε διαφορετικό περύπτωςη η ςυμμόρφωςη με αυτϊ τα πρότυπα εύναι 

υποχρεωτικό. 

8. Πρότυπα υπό Διαμόρφωςη / Μελέτη (ΠΜ). 

Σα πρότυπα που ϋχουν προδιαγραφϋσ, τισ οπούεσ το Πλαύςιο Παροχόσ 

Τπηρεςιών Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ επεξεργϊζεται και ενδϋχεται να 



υιοθετόςει ςε επόμενη ϋκδοςό του. 

9. «ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ», «ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ», «ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΝΑ», «ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ», «ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ», 

Εύναι φρϊςεισ που επιβϊλουν ό απαγορεύουν προδιαγραφϋσ και αφορούν 

Πρότυπα ό Κανόνεσ Τποχρεωτικούσ (ΠΤ / ΚΤ). Όταν η φρϊςη-κλειδύ «ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ» ςυνοδεύεται από τη λϋξη «αποφεύγεται» ερμηνεύεται ότι επιτρϋπεται 

περιοριςμϋνοσ αριθμόσ ό εύροσ παρεκκλύςεων από την εφαρμογό του κανόνα οι 

οπούεσ θα πρϋπει να τεκμηριώνονται επαρκώσ. 

10.  «ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ ΝΑ», «ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ ΝΑ», «ΤΝΙΣΑΣΑΙ ΝΑ», 

«ΔΤΝΑΣΑΙ ΝΑ», «ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΑ», 

Εύναι φρϊςεισ που ςυνιςτούν την υιοθϋτηςη ό αποφυγό προδιαγραφών και 

αφορούν Πρότυπα ό Κανόνεσ Προαιρετικούσ (ΠΠ / ΚΠ) 

11. «ΜΕΛΕΣΑΣΑΙ ΝΑ»  

Εύναι φρϊςεισ που ενημερώνουν για το γεγονόσ ότι εξετϊζονται προδιαγραφϋσ, οι 

οπούεσ ενδϋχεται ςε επόμενη ϋκδοςη του Πλαιςύου Παροχόσ Τπηρεςιών 

Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ να γύνουν υποχρεωτικϋσ ό προαιρετικϋσ. Αφορούν 

Πρότυπα ό Κανόνεσ υπό διαμόρφωςη /Μελϋτη (ΠΜ / ΚΜ) 

12. Ηλεκτρονική Τπηρεςία Επιπέδου 1 (Πληροφόρηςη) 

Παρϋχεται πλόρη κϊλυψη τησ ανϊγκησ για ενημϋρωςη του πολύτη ςχετικϊ με τισ 

υπηρεςύεσ μϋςω ενημερωτικού υλικού και οδηγιών δημοςιοποιημϋνων ςε 

Διαδικτυακό Πύλη.  

13. Ηλεκτρονική Τπηρεςία Επιπέδου 2 (Αλληλεπίδραςη) 

Διατύθενται ςε Διαδικτυακό Πύλη επύςημα ϋντυπα ςε εκτυπώςιμη μορφό. Η 

διαδικαςύα εξυπηρϋτηςησ ξεκινϊ και ολοκληρώνεται με μη ηλεκτρονικό τρόπο. 

14. Ηλεκτρονική Τπηρεςία Επιπέδου 3 (Αμφίδρομη Διάδραςη)  

Παρϋχεται πρόςβαςη μϋςω Διαδικτυακόσ Πύλησ ςε επύςημεσ ηλεκτρονικϋσ 

φόρμεσ ώςτε να ξεκινϊ η διαδικαςύα εξυπηρϋτηςησ. Η διαδικαςύα μπορεύ να 

περιλαμβϊνει και την πιςτοπούηςη του χρόςτη τησ υπηρεςύασ. Η ολοκλόρωςη 

τησ διαδικαςύασ εξυπηρϋτηςησ γύνεται με μη ηλεκτρονικό τρόπο. 

15. Ηλεκτρονική Τπηρεςία Επιπέδου 4 (υναλλαγή) 



Προςφϋρεται ςτουσ χρόςτεσ ολοκληρωμϋνοσ και πλόρωσ ηλεκτρονικόσ 

χειριςμόσ τησ υπηρεςύασ περιλαμβϊνοντασ ςύνθετεσ εργαςύεσ όπωσ πιςτοπούηςη, 

απόφαςη, ειδοπούηςη, παρϊδοςη και πληρωμό. Καμύα επιπλϋον εργαςύα δεν 

απαιτεύται από τον χρόςτη για την ολοκλόρωςη τησ εξυπηρϋτηςόσ του. 

16. Πλαίςιο διαλειτουργικότητασ 

Σο πλαύςιο διαλειτουργικότητασ εύναι ςυμφωνημϋνη προςϋγγιςη ςτη 

διαλειτουργικότητα για οργανιςμούσ που επιθυμούν να ςυνεργαςτούν με ςκοπό 

την κοινό διανομό δημόςιων υπηρεςιών. το πεδύο εφαρμογόσ τησ προςδιορύζει 

ςειρϊ κοινών ςτοιχεύων, όπωσ λεξιλόγιο, ϋννοιεσ, αρχϋσ, πολιτικϋσ, 

κατευθυντόριεσ γραμμϋσ, ςυςτϊςεισ, πρότυπα, προδιαγραφϋσ και πρακτικϋσ.  

Σην προςϋγγιςη τησ ςημαςύασ διαμόρφωςησ του πλαιςύου αυτού, απεικονύζει το 

ςχόμα που περιϋχεται ςτο Ευρωπαώκό Πλαύςιο Διαλειτουργικότητασ και 

ακολουθεύ, και δεύχνει τισ προςπϊθειεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ προσ αυτό την 

κατεύθυνςη. Εύναι ςημαντικό να κατανοηθεύ, ότι οι προςπϊθειεσ αυτϋσ, πρϋπει ν’ 

αποτελϋςουν τη βϊςη για τη διαμόρφωςη αντύςτοιχα του Εθνικού Πλαιςύου 

Διαλειτουργικότητασ, με την ϋννοια ϊντληςησ των ςυμπεραςμϊτων από την 

πορεύα διαμόρφωςόσ του μϋχρι ςόμερα, καταγραφόσ των υςτερόςεων που ϋχουν 

ςημειωθεύ και εύναι δυςτυχώσ εντυπωςιακϋσ, και κατϊλληλου ςχεδιαςμού 

εφεξόσ. 

 

17.  Διαλειτουργικότητα 

Ωσ διαλειτουργικότητα, ςτο πλαύςιο τησ διανομόσ Ευρωπαώκών δημόςιων 



υπηρεςιών, νοεύται η ικανότητα ανόμοιων και διαφορετικών οργανιςμών να 

αλληλεπιδρούν προσ την κατεύθυνςη τησ επύτευξησ αμοιβαύωσ ωφϋλιμων και 

ςυμφωνημϋνων κοινών ςτόχων, οι οπούοι αφορούν την ανταλλαγό πληροφοριών 

και γνώςεων μεταξύ των εν λόγω οργανιςμών διϊ μϋςου των εργαςιακών 

διαδικαςιών που υποςτηρύζουν, μϋςω τησ ανταλλαγόσ δεδομϋνων μεταξύ των 

αντύςτοιχων ςυςτημϊτων τουσ ΣΠΕ. Η διαλειτουργικότητα εύναι πολυμερόσ από 

τη φύςη τησ και γύνεται καλύτερα κατανοητό ωσ κοινό αξύα μιασ κοινότητασ. 

1. Θεςμική διαλειτουργικότητα 

Αναφϋρεται ςτην εναρμόνιςη των νομοθετικών διατϊξεων που διϋπουν τη 

λειτουργύα δύο ό περιςςοτϋρων φορϋων ώςτε να διαςφαλύςει ότι οι ηλεκτρονικϊ 

ανταλλαςςόμενεσ πληροφορύεσ ϋχουν την ύδια νομικό ιςχύ για όλουσ τουσ 

εμπλεκόμενουσ, και ότι οι ολοκληρωμϋνεσ ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ ϋχουν τα ύδια 

ϋννομα αποτελϋςματα με τισ αντύςτοιχεσ μη ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ. 

2.  Οργανωτική διαλειτουργικότητα 

Αναφϋρεται ςτην εναρμόνιςη των διαδικαςιών για την επύτευξη ςυνεργαςύασ 

μεταξύ διαφορετικών φορϋων που επιδιώκουν ανταλλαγό πληροφοριών και 

ϋχουν διαφορετικϋσ εςωτερικϋσ δομϋσ και διαδικαςύεσ. Η εναρμόνιςη των 

διαδικαςιών επύςησ ςτοχεύει ςτην ικανοπούηςη των απαιτόςεων και των 

αναγκών των χρηςτών. 

3.  ημαςιολογική διαλειτουργικότητα 

Διαςφαλύζει ότι η ακριβόσ ϋννοια/ ςημαςύα των ανταλλαςςόμενων πληροφοριών 

εύναι κατανοητό από οποιαδόποτε εφαρμογό. Η επύτευξη διαλειτουργικότητασ ςε 

ςημαςιολογικό επύπεδο επιτρϋπει ςτα ςυςτόματα να ςυνδυϊζουν πληροφορύεσ 

από ϊλλεσ διαφορετικϋσ πηγϋσ και να τισ επεξεργϊζονται αποτελεςματικϊ. 

4. Σεχνική διαλειτουργικότητα 

Αναφϋρεται ςτην ικανότητα μεταφορϊσ και χρηςιμοπούηςησ τησ πληροφορύασ 

με ομοιογενό και αποτελεςματικό τρόπο μεταξύ ςυςτημϊτων πληροφορικόσ και 

οργανιςμών. Σο επύπεδο αυτό αφορϊ ςε τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ των υποδομών 

και του λογιςμικού για την αποθόκευςη, δόμηςη, μεταφορϊ, παρουςύαςη και 

αςφϊλεια δεδομϋνων και υπηρεςιών.  

18. Σελική υπηρεςία 

Πρόκειται για υπηρεςύα που ανταποκρύνεται ςτισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ του 



χρόςτη και δεν αποτελεύ ενδιϊμεςο ςτϊδιο μιασ ϊλλησ υπηρεςύασ ό διαδικαςύασ.  

19.  Κωδικολόγια (Code Lists) 

Λύςτεσ κωδικοποιημϋνων και ταξινομημϋνων οριςμών, για κύριεσ, κοινϊ 

χρηςιμοποιούμενεσ ϋννοιεσ, ςε διαδικαςύεσ, ϋγγραφα και ςυςτόματα, όπωσ 

ενδεικτικϊ οι λύςτεσ χωρών, φορϋων, νομιςμϊτων. 

20. Δομικά τοιχεία Δεδομένων (Core Data Components)  

Αποτελούν ςύνολα δεδομϋνων – πεδύων περιγραφόσ – για κύριεσ ϋννοιεσ τησ 

Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ. Φρηςιμοποιούνται για τη ςυςτηματικό δόμηςη 

πρότυπων ηλεκτρονικών εγγρϊφων και αρχεύων δεδομϋνων όπωσ ενδεικτικϊ 

ταυτότητα προςώπου (όνομα, επώνυμο κλπ), διεύθυνςη (χώρα, περιφϋρεια, 

δόμοσ, οδόσ κλπ), γενικό αύτηςη φυςικού προςώπου (ημερομηνύα, φορϋασ που 

απευθύνεται, ταυτότητα προςώπου, διεύθυνςη κλπ). 

21.  Σύποι Δεδομένων (Data Types) 

Αποτελούν κωδικοποιόςεισ των τύπων που μπορούν να ϋχουν τα πεδύα ό οι 

περιγραφϋσ δεδομϋνων, όπωσ ενδεικτικϊ, αλφαριθμητικό πεδύο ελεύθερού 

μόκουσ, ακϋραιοσ, δεκαδικόσ ημερομηνύα. 

22. Πρότυπα χήματα Ηλεκτρονικών Εγγράφων (Standard XML 

Schemas) 

Αποτελούν δομημϋνεσ περιγραφϋσ ςε γλώςςα XML για την αποτύπωςη τησ 

δομόσ και του περιεχομϋνου των ηλεκτρονικών εγγρϊφων. Περιϋχουν αναφορϋσ 

ςε κωδικολόγια, τύπουσ δεδομϋνων ό δομικϊ ςτοιχεύα δεδομϋνων. 

23.  Μεταδεδομένα (Metadata) 

ύνολα πληροφορύασ που αφορούν τισ ϋννοιεσ τησ Ηλεκτρονικόσ 

Διακυβϋρνηςησ και επιτρϋπουν την ανεύρεςη και κατανόηςό τουσ από 

ανθρώπουσ ό ςυςτόματα.   

24. Οντολογίεσ (Ontologies) 

ύνολα ςυςχετιςμϋνων αναπαραςτϊςεων, τα οπούα περιλαμβϊνουν 

ταξινομημϋνεσ ϋννοιεσ,  τισ μεταξύ τουσ ςχϋςεισ και τα μεταδεδομϋνα τουσ, ςε 

ϋνα ςυνολικό, ιςχυρϊ οριςμϋνο και τυπικϊ περιγραμμϋνο ςύνολο. Οι οντολογύεσ 

χρηςιμεύουν ςτην καλύτερη κατανόηςη των οντοτότων/εννοιών και των 

ςυςχετύςεών τουσ, ςυμβϊλλοντασ ουςιαςτικϊ ςτην κοινό κωδικοπούηςη από 



ςυςχετιζόμενουσ φορεύσ. 

25. Εςωτερική Επιχειρηματική Διαδικαςία 

Απεικονύζει λεπτομερώσ τισ δραςτηριότητεσ που ςυμβαύνουν μϋςα ςτο Υορϋα, τα 

οργανωτικϊ τμόματα που εύναι αρμόδια για κϊθε δραςτηριότητα, τα 

πληροφοριακϊ ςυςτόματα που υποςτηρύζουν τισ δραςτηριότητεσ, τουσ 

επιχειρηςιακούσ – νομικούσ κανόνεσ και τα ϋγγραφα που ανταλλϊςςονται.  

26. Εξωτερική – Δημόςια Επιχειρηματική Διαδικαςία  

Επικεντρώνεται ςτην αναπαρϊςταςη τησ επικοινωνύασ και των αλληλεπιδρϊςεων 

ανϊμεςα ςε μια εςωτερικό διαδικαςύα ενόσ Υορϋα και ϊλλεσ διαδικαςύεσ ό 

ςυμμετϋχοντεσ Υορεύσ, ενώ δεν περιϋχει λεπτομϋρειεσ ςχετικϊ με πληροφοριακϊ 

ςυςτόματα, οργανωτικϊ ό επιχειρηςιακϊ-νομικϊ ζητόματα. Βοηθϊ ςτην 

αναγνώριςη των διαδικτυακών υπηρεςιών (web services) που απαιτούνται για 

την ηλεκτρονικό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ. 

27. υνεργατική Επιχειρηματική Διαδικαςία  

Αναπαριςτϊ τισ αλληλεπιδρϊςεισ ανϊμεςα ςε όλουσ τουσ φορεύσ που 

εμπλϋκονται ςτη διαδικαςύα. υντελεύ ςτην αναγνώριςη των διαδικτυακών 

υπηρεςιών (web services) που απαιτούνται για την ηλεκτρονικό διεξαγωγό τησ 

διαδικαςύασ. 

28. Απαιτήςεισ Αςφάλειασ  

Ωσ απαιτόςεισ αςφϊλειασ θεωρούνται οι ιδιότητεσ-χαρακτηριςτικϊ αςφϊλειασ 

(Ιδιωτικότητα, Εμπιςτευτικότητα, Ακεραιότητα, Αυθεντικοπούηςη), οι οπούεσ 

απαιτεύται να διαςφαλύζονται κατϊ την παροχό μιασ ηλεκτρονικόσ υπηρεςύασ. 

29. Ιδιωτικότητα  

Ωσ ιδιωτικότητα νοεύται η μη αποκϊλυψη προςωπικών πληροφοριών ςε μη 

εξουςιοδοτημϋνεσ οντότητεσ. 

30. Εμπιςτευτικότητα  

Ωσ Εμπιςτευτικότητα θεωρεύται η διαδικαςύα διαςφϊλιςησ μη εξουςιοδοτημϋνησ 

αποκϊλυψησ των δεδομϋνων που αξιοποιούνται κατϊ τη διεκπεραύωςη μιασ 

ςυναλλαγόσ. 

31. Ακεραιότητα Δεδομένων 



Ωσ ακεραιότητα των δεδομϋνων θεωρεύται η διαδικαςύα διαςφϊλιςησ μη 

εξουςιοδοτημϋνησ τροποπούηςησ των δεδομϋνων που αξιοποιούνται κατϊ τη 

διεκπεραύωςη μιασ ςυναλλαγόσ. 

32. Αυθεντικοποίηςη  

Ωσ αυθεντικοπούηςη θεωρεύται η διαδικαςύα πιςτοπούηςησ και επιβεβαύωςησ τησ 

ταυτότητασ των χρηςτών, η οπούα ςε κϊθε περύπτωςη βαςύζεται ςτα 

διαπιςτευτόρια που κατϋχει ο χρόςτησ. υγκεκριμϋνα, κατϊ τη διαδικαςύα 

αυθεντικοπούηςησ αναγνωρύζεται και επιβεβαιώνεται η ορθότητα τησ ταυτότητασ 

ενόσ χρόςτη ό κϊποιων χαρακτηριςτικών τησ. 

33. Διαπιςτευτήρια-Μηχανιςμόσ Αυθεντικοποίηςησ  

Ωσ διαπιςτευτόρια νοούνται τα εχϋγγυα που παρουςιϊζει μια οντότητα 

προκειμϋνου να αποδεύξει τη γνηςιότητα ενόσ ιςχυριςμού και ςυγκεκριμϋνα τησ 

ταυτότητασ ό του ρόλου τησ. 

34. Επίπεδο Εμπιςτοςύνησ 

Η «εμπιςτοςύνη» ερμηνεύεται ωσ «η πύςτη ςτην αξιοπιςτύα, εντιμότητα, αξύα ό 

ικανότητα κϊποιασ οντότητασ». Ωσ επύπεδο εμπιςτοςύνησ θεωρεύται ο βαθμόσ 

βεβαιότητασ που ϋχει μια υπηρεςύα για την ορθότητα τόςο τησ ταυτότητασ τησ 

ηλεκτρονικόσ οντότητασ που επιθυμεύ να διεκπεραιώςει μια ςυναλλαγό ςτο 

πλαύςιο μιασ ηλεκτρονικόσ υπηρεςύασ, όςο και των δεδομϋνων που απαιτούνται 

για την επιτυχό ολοκλόρωςη τησ ςυναλλαγόσ, λαμβϊνοντασ υπόψη και την 

κριςιμότητα των δεδομϋνων αυτών (απλϊ, προςωπικϊ, ευαύςθητα). 

35. Εγγραφή Οντότητασ 

Με τον όρο «εγγραφό μιασ οντότητασ» ςε μια υπηρεςύα ορύζεται το ςύνολο των 

διαδικαςιών δια των οπούων η οντότητα εκδηλώνει ενδιαφϋρον χρόςησ μιασ 

ςυγκεκριμϋνησ ηλεκτρονικόσ υπηρεςύασ και παρϋχει τα απαιτούμενα ςτοιχεύα για 

τη λόψη του δικαιώματοσ αυτού. 

36. Επίπεδο Εγγραφήσ 

Ωσ επύπεδο εγγραφόσ θεωρεύται η ϋνταξη ςε ςυγκεκριμϋνο ςύνολο διαδικαςιών 

που ακολουθούνται για τη ςυλλογό των απαιτούμενων ςτοιχεύων και την 

πιςτοπούηςη τησ ορθότητασ, ϋχοντασ ωσ πεδύο αναφορϊσ το επύπεδο 

εμπιςτοςύνησ που απαιτεύται για την παροχό μιασ ςυγκεκριμϋνησ ηλεκτρονικόσ 

υπηρεςύασ. 



37. Επίπεδο Αυθεντικοποίηςησ 

Ωσ επύπεδο αυθεντικοπούηςησ θεωρεύται η ϋνταξη μιασ οντότητασ ςε 

ςυγκεκριμϋνου τύπου διαπιςτευτόρια για την τεκμηρύωςη τησ εγκυρότητασ τησ 

ταυτότητϊσ τησ, με βϊςη το επύπεδο εμπιςτοςύνησ που απαιτεύται να 

διαςφαλιςτεύ για την παροχό μιασ ςυγκεκριμϋνησ ηλεκτρονικόσ υπηρεςύασ. 

38. Ηλεκτρονική Σαυτότητα 

Με τον όρο «ηλεκτρονικό ταυτότητα» νοεύται η ταυτότητα που αξιοποιεύ ο 

χρόςτησ για την αναγνώριςό του ςε μια ηλεκτρονικό υπηρεςύα. 

39. Σαυτοποίηςη  

Με τον όρο ταυτοπούηςη, νοεύται η διαδικαςύα δόλωςησ ταυτότητασ από το 

χρόςτη ςτισ υπηρεςύεσ ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ. 

40. Απλά Δεδομένα  

Ωσ απλϊ δεδομϋνα, θεωρούνται πληροφορύεσ που εύναι δημοςύωσ προςπελϊςιμεσ 

και δεν περιϋχονται ςε αυτϋσ προςωπικϊ δεδομϋνα. 

41. Προςωπικά Δεδομένα 

Ωσ δεδομϋνα προςωπικού χαρακτόρα ό προςωπικϊ δεδομϋνα, θεωρούνται 

πληροφορύεσ που αναφϋρονται ςτο υποκεύμενο των δεδομϋνων, δηλαδό ςτο 

φυςικό πρόςωπο ςτο οπούο αναφϋρονται τα δεδομϋνα και του οπούου η 

ταυτότητα εύναι γνωςτό ό μπορεύ να εξακριβωθεύ, δηλαδό μπορεύ να 

προςδιοριςθεύ αμϋςωσ ό εμμϋςωσ, ιδύωσ βϊςει αριθμού ταυτότητασ ό βϊςει ενόσ 

η περιςςότερων ςυγκεκριμϋνων ςτοιχεύων που χαρακτηρύζουν την υπόςταςό του 

από ϊποψη φυςικό, βιολογικό, ψυχικό, οικονομικό, πολιτιςτικό, πολιτικό ό 

κοινωνικό (ϊρθρο 2α ςε ςυνδυαςμό με ϊρθρο 2γ του ν. 2472/97). Δε λογύζονται 

ωσ δεδομϋνα προςωπικού χαρακτόρα τα ςτατιςτικόσ φύςεωσ ςυγκεντρωτικϊ 

ςτοιχεύα, από τα οπούα δεν μπορούν πλϋον να προςδιοριςθούν τα υποκεύμενα 

των δεδομϋνων. 

42. Ευαίςθητα Δεδομένα  

Ωσ ευαύςθητα προςωπικϊ δεδομϋνα, προςδιορύζονται ςτο νόμο (ϊρθρο 2β του ν. 

2472/97, όπωσ ιςχύει) τα δεδομϋνα που αφορούν ςτη φυλετικό ό εθνικό 

προϋλευςη, ςτα πολιτικϊ φρονόματα, ςτισ θρηςκευτικϋσ ό φιλοςοφικϋσ 

πεποιθόςεισ, ςτη ςυμμετοχό ςε ςυνδικαλιςτικό οργϊνωςη, ςτην υγεύα, ςτην 

κοινωνικό πρόνοια και ςτην ερωτικό ζωό, ςτα ςχετικϊ με ποινικϋσ διώξεισ ό 



καταδύκεσ, καθώσ και ςτη ςυμμετοχό ςε ςυναφεύσ με τα ανωτϋρω ενώςεισ 

προςώπων. 

43. Αρχή Εγγραφήσ   

Η Αρχό Εγγραφόσ ό καταχώριςησ αποτελεύ την οντότητα που εύναι υπεύθυνη για 

τη ςυλλογό των απαιτούμενων ςτοιχεύων και την πιςτοπούηςη τησ ταυτότητασ 

μιασ οντότητασ που αιτεύται εγγραφόσ ςε κϊποια ηλεκτρονικό υπηρεςύα. 

44. Αρχή Πιςτοποίηςησ  

Η Αρχό Πιςτοπούηςησ αποτελεύ την οντότητα εκεύνη που αναλαμβϊνει την 

τεχνικό διαχεύριςη των ψηφιακών πιςτοποιητικών για ολόκληρο τον κύκλο ζωό 

τουσ. 

*** 

Κανόνεσ και πρότυπα για το ςχεδιαςμό, ανάπτυξη και λειτουργία των 

διαδικτυακών τόπων τησ Δημόςιασ Διοίκηςησ 

Οι κανόνεσ και τα πρότυπα για τον ςχεδιαςμό, ανϊπτυξη, ςυντόρηςη και 
λειτουργύα των διαδικτυακών τόπων τησ Δημόςιασ Διούκηςησ αφορούν τισ 
κϊτωθι θεματικϋσ κατηγορύεσ: 

i. Κατευθύνςεισ για το οργανωτικό ςχόμα διαχεύριςησ του διαδικτυακού 
τόπου, τουσ ρόλουσ και τισ αρμοδιότητεσ, 

ii. Ονοματοδοςύα διαδικτυακού τόπου με ϋμφαςη ςτη γλώςςα, ςτον τρόπο 
γραφόσ και ςτο μϋγεθοσ του ονόματοσ του χώρου, 

iii. Εικαςτικό παρουςύαςη με ϋμφαςη ςτουσ χρωματικούσ ςυνδυαςμούσ, τισ 
γραμματοςειρϋσ, τα εικονύδια, τουσ ςυνδϋςμουσ, το τρόπο και το ύφοσ 
γραφόσ του περιεχομϋνου, την ϋκταςη των ιςτοςελύδων, το μϋγεθοσ των 
ιςτοςελύδων, τη μορφοπούηςη και παρουςύαςη του περιεχομϋνου, τη 
χρόςη ειδικών μορφών περιεχομϋνου,  

iv. Δομό και περιεχόμενο των δημόςιων διαδικτυακών τόπων με αρχϋσ και 
κανόνεσ για την αρχικό ςελύδα, το περιεχόμενο των ιςτοςελύδων του 
διαδικτυακού τόπου, τη δομό περιεχομϋνου και διαδικαςύεσ για τη 
διαχεύριςη περιεχομϋνου την εξαςφϊλιςη τησ ορθότητασ, τησ πληρότητασ, 
τησ επικαιρότητασ και τησ ανανϋωςησ του περιεχομϋνου, κανόνεσ για τη 
γλώςςα του περιεχομϋνου,  

v. Βαςικϋσ λειτουργύεσ αναζότηςησ, πλοόγηςησ και ςτοιχεύα επικοινωνύασ με 
το φορϋα,  

vi. Προδιαγραφϋσ για την προςβαςιμότητα,  
vii. Διαδικαςύεσ και κανόνεσ για την υποςτόριξη ηλεκτρονικών υπηρεςιών, 

ηλεκτρονικών πληρωμών, παρακολούθηςησ διεκπεραύωςησ των 
υποθϋςεων, τοπικόσ αποθόκευςησ περιεχομϋνου και δεδομϋνων, 



viii. Διαδικαςύεσ και κανόνεσ για τη παροχό υπηρεςιών ενημϋρωςησ των 
χρηςτών, λειτουργύασ χώρων ςυζότηςησ χρηςτών, διαςύνδεςησ με τα 
επιχειρηςιακϊ ςυςτόματα φορϋων, 

ix. Διαδικαςύεσ και αρχϋσ για την αξιολόγηςη του περιεχομϋνου και των 
υπηρεςιών,  

x. Θϋματα αςφϊλειασ και προςταςύασ προςωπικών δεδομϋνων, 
xi. Κατηγορύεσ χρηςτών και δικαιώματα πρόςβαςησ,  

xii. Νομικϊ θϋματα και ιδύωσ θϋματα προςωπικών δεδομϋνων, δικαιωμϊτων 
διανοητικόσ ιδιοκτηςύασ, όρων χρόςησ και αποπούηςησ ευθύνησ, 

xiii.  Θϋματα διϊδοςησ των διαδικτυακών τόπων. 
 
Οι εν λόγο κανόνεσ και πρότυπα δημοςιεύονται ςτο διαδικτυακό τόπο www.e-
gif.gov.gr με βϊςη το παρϊρτημα Ι τησ παρούςασ όπωσ αυτό κϊθε φορϊ ιςχύει με 
βϊςη την εξϋλιξη τησ τϋχνησ και τησ επιςτόμησ. 

 
*** 

Αρχέσ για το ςχεδιαςμό, ανάπτυξη πληροφοριακών ςυςτημάτων τησ 

Δημόςιασ Διοίκηςησ και παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών 

υπηρεςιών από τουσ φορείσ του δημόςιου 

1. Σα πληροφοριακϊ ςυςτόματα των φορϋων τησ Δημόςιασ Διούκηςησ που 

ςυμμετϋχουν ςτην παροχό ηλεκτρονικών υπηρεςιών ςε πολύτεσ, επιχειρόςεισ 

και ϊλλουσ φορεύσ ό οργανιςμούσ ςχεδιϊζονται και υλοποιούνται με βϊςη τισ 

παρακϊτω αρχϋσ: 

• Διαφάνεια και εξωςτρέφεια: παρϋχοντασ λεπτομερώσ καθοριςμϋνεσ και 

τεκμηριωμϋνεσ διεπαφϋσ που επιτρϋπουν την αξιοπούηςη από ϊλλα 

ςυςτόματα του Δημοςύου. 

• Επαναχρηςιμοποίηςη ςτοιχείων: επαναχρηςιμοποιώντασ δομϋσ 

προγρϊμματα και εφαρμογϋσ ϊλλων ςυςτημϊτων τησ Δημόςιασ 

Διούκηςησ. 

• Προςαρμοςτικότητα: επιτρϋποντασ από οικονομοτεχνικό ϊποψη τη 

προςαρμογό τουσ ςε νϋεσ ςυνθόκεσ ό απαιτόςεισ λειτουργύασ, ιδιαύτερα 

όςον αφορϊ τισ διαδικαςύεσ, το χρόνο απόκριςόσ τουσ και την αςφϊλεια 

που παρϋχουν. 

• Πρότυπα: διαςφαλύζοντασ ςυμβατότητα με ευρϋωσ διαδεδομϋνα και 

ανοιχτϊ πρότυπα. 

http://www.e-gif.gov.gr/
http://www.e-gif.gov.gr/


• Κλιμάκωςη: παρϋχοντασ δυνατότητεσ επϋκταςησ, ιδύωσ μϋςω προςθόκησ 

- αναβϊθμιςησ εξοπλιςμού και λογιςμικού, ώςτε να μπορούν να 

εξυπηρετόςουν μεγαλύτερο όγκο αιτημϊτων ό φορϋων-χρηςτών. 

• Απόδοςη και απόκριςη: ανταποκρινόμενα ςτα αιτόματα των χρηςτών ςε 

ελϊχιςτο χρόνο από την υποβολό των αιτημϊτων. 

• Υιλικότητα προσ το χρήςτη: διαθϋτοντασ εύχρηςτεσ λειτουργύεσ που 

ανταποκρύνονται ςτισ ανϊγκεσ των χρηςτών. 

• Διαθεςιμότητα: παρϋχοντασ ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ που εύναι ςυνεχώσ 

διαθϋςιμεσ και δεν παρουςιϊζουν προβλόματα ςτη λειτουργύα τουσ. 

• Ανοχή ςφαλμάτων: διαςφαλύζοντασ ςε περύπτωςη εμφϊνιςησ 

προβλημϊτων ταχεύα επαναφορϊ ςε κατϊςταςη κανονικόσ λειτουργύασ 

και διατηρώντασ την ακεραιότητα των δεδομϋνων τουσ. 

• υντήρηςη και αναβάθμιςη: διαςφαλύζοντασ ότι η λειτουργύα, η 

ςυντόρηςη και η αναβϊθμιςό τουσ να μπορεύ να ελεγχθεύ/ εκτελεςτεύ από 

φορεύσ ό ςτελϋχη που δεν ςυμμετεύχαν ςτην υλοπούηςό τουσ. 

• Αςφάλεια: παρϋχοντασ αξιοπιςτύα και εμπιςτοςύνη ςτη χρόςη ενόσ 

πληροφοριακού ςυςτόματοσ. 

2. Σα πληροφοριακϊ ςυςτόματα των φορϋων τησ Δημόςιασ Διούκηςησ που 

ςυμμετϋχουν ςτην παροχό ολοκληρωμϋνων ηλεκτρονικών υπηρεςιών 

ςχεδιϊζονται με επύκεντρο τισ υπηρεςύεσ, οι οπούεσ αποτελούνται από 

προγρϊμματα, εφαρμογϋσ, βϊςεισ δεδομϋνων, επιχειρηςιακϋσ διαδικαςύεσ, 

που καθορύζονται ςε ςχϋςη με το τι κϊνουν και προςδιορύζονται ςτο πλαύςιο 

μηνυμϊτων που ανταλλϊςςονται και εύναι προςπελϊςιμεσ μϋςω διαδικτύου 

(Τπηρεςιοςτραφόσ Αρχιτεκτονικό/ Service-Oriented Architecture - SOA). Οι 

υπηρεςύεσ που ςχεδιϊζονται με βϊςη την Τπηρεςιοςτραφό Αρχιτεκτονικό 

ακολουθούν τισ κϊτωθι αρχϋσ:  

• Ρητό και ςαφό οριςμό των ορύων των υπηρεςιών  

• Αυτονομύα μεταξύ των υπηρεςιών 

• Διαςφϊλιςη τησ ςυμβατότητασ ανϊμεςα ςτισ υπηρεςύεσ μϋςω πολιτικών 

• Τποςτόριξη τησ χαλαρόσ διαςύνδεςησ μεταξύ των δομικών μονϊδων, η 

οπούα επιτρϋπει αλλαγϋσ ςτον τρόπο υλοπούηςησ των υπηρεςιών χωρύσ 

να επηρεϊζονται ϊλλα μϋρη τησ εφαρμογόσ. Η μόνη αλληλεπύδραςη 



ανϊμεςα ςτην εφαρμογό και τισ υπηρεςύεσ πραγματοποιεύται μϋςω 

δημοςιευμϋνων διεπαφών. 

• Διαφϊνεια φυςικόσ τοποθεςύασ υλοπούηςησ υπηρεςύασ, υπό την ϋννοια ότι 

ο χρόςτησ μιασ υπηρεςύασ δεν γνωρύζει πού βρύςκεται η υλοπούηςη τησ 

υπηρεςύασ. 

• Επαναχρηςιμοπούηςη κώδικα και αυτόνομων δομικών μονϊδων 

λογιςμικού. 

• Ο χρόςτησ εύναι ςε θϋςη να χρηςιμοποιόςει και να καταναλώςει εύτε 

απλϋσ υπηρεςύεσ ενόσ Δημοςύου Υορϋα αλληλεπιδρώντασ ςτο επύπεδο 

των Διεπαφών Τπηρεςιών, ό ςύνθετεσ υπηρεςύεσ που υλοποιούνται ςτο 

επύπεδο του χρόςτη ωσ «Επιχειρηςιακϋσ Διαδικαςύεσ» και ςυντονύζουν 

και καταναλώνουν –με τη ςειρϊ τουσ– απλϋσ υπηρεςύεσ ενόσ ό 

περιςςότερων Δημοςύων Υορϋων. 

3. Σα επύπεδα που απαρτύζουν την «Πρότυπη Αρχιτεκτονικό 

Διαλειτουργικότητασ υνεργατικών Εφαρμογών Ηλεκτρονικόσ 

Διακυβϋρνηςησ» εύναι:  

• Επίπεδο Δεδομένων και Σεχνολογικήσ Τποδομήσ. Σο επύπεδο 

δεδομϋνων και τεχνολογικόσ υποδομόσ αφορϊ ςτα υφιςτϊμενα 

πληροφοριακϊ ςυςτόματα και ςτισ βϊςεισ δεδομϋνων  των φορϋων του 

δημοςύου τομϋα. Σα πληροφοριακϊ ςυςτόματα υποςτηρύζουν τισ 

λειτουργύεσ και οι βϊςεισ δεδομϋνων τα δεδομϋνα που απαιτούν οι τελικϋσ 

υπηρεςύεσ τησ Δημόςιασ Διούκηςησ.  

• Επίπεδο Τλοποίηςησ Τπηρεςιοςτραφούσ Λογικήσ. Σο επύπεδο 

υλοπούηςησ τησ υπηρεςιοςτραφούσ λογικόσ εύναι υπεύθυνο για την 

ανϊπτυξη αυτόνομων μονϊδων λογιςμικού, κϊθε μύα εκ των οπούων 

υλοποιεύ εύτε μια λειτουργύα των υφιςτϊμενων πληροφοριακών 

ςυςτημϊτων ό ανταλλϊςει δεδομϋνα απευθεύασ με τισ βϊςεισ δεδομϋνων 

των εφαρμογών ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ. Επομϋνωσ, το επύπεδο 

αυτό, εξϊγει λειτουργύεσ και δεδομϋνα τησ υφιςτϊμενησ πληροφοριακόσ 

υποδομόσ και τα παρϋχει ωσ υπηρεςύεσ ςτα ανώτερα επύπεδα τησ 

πρότυπησ αρχιτεκτονικόσ.   

• Επίπεδο Διεπαφών Τπηρεςιών Διαδικτύου. Σο επύπεδο διεπαφών 

υπηρεςιών διαδικτύου εύναι υπεύθυνο για τη δημοςύευςη και την 

καταχώρηςη των διεπαφών των υπηρεςιών διαδικτύου που υλοποιούνται 



ςτο επύπεδο υλοπούηςησ υπηρεςιοςτραφούσ λογικόσ ςε ϋνα μητρώο 

υπηρεςιών διαδικτύου. Κϊθε μητρώο υπηρεςιών διαδικτύου διαθϋτει 

υπηρεςύεσ κατηγοριοπούηςησ και αναζότηςησ των καταχωρημϋνων ςε 

αυτό υπηρεςιών διαδικτύου, ώςτε να εύναι εύκολα προςβϊςιμεσ και 

επαναχρηςιμοποιόςιμεσ από τισ λειτουργύεσ των ανωτϋρων επιπϋδων τησ 

πρότυπησ αρχιτεκτονικόσ.   

• Επίπεδο Τπηρεςιών Δημόςιασ Διοίκηςησ. Σο επύπεδο υπηρεςιών 

δημόςιασ διούκηςησ εύναι υπεύθυνο για τη μοντελοπούηςη των υπηρεςιών 

τησ δημόςιασ διούκηςησ (εύτε αυτϋσ ςχετύζονται με υπηρεςύεσ που 

αφορούν ϋνα μόνο φορϋα εύτε αυτϋσ εύναι αποτϋλεςμα τησ ςυνεργαςύασ 

και ανταλλαγόσ πληροφοριών μεταξύ δύο ό περιςςότερων φορϋων) ωσ 

δια-οργανωτικϋσ επιχειρηςιακϋσ διαδικαςύεσ. Πϋρα από τη 

μοντελοπούηςη, το επύπεδο υπηρεςιών δημόςιασ διούκηςησ εύναι 

υπεύθυνο για την επιλογό των πλϋον κατϊλληλων υπηρεςιών διαδικτύου 

και την εκτϋλεςη τησ αντύςτοιχησ επιχειρηςιακόσ διαδικαςύασ τησ 

δημόςιασ διούκηςησ.  

• Επίπεδο Σελικών Φρηςτών. Σο επύπεδο τελικών χρηςτών εύναι υπεύθυνο 

α) για την παρουςύαςη, τη ςχεδύαςη και την ανϊπτυξη των μηχανιςμών 

αλληλεπύδραςησ κϊθε υπηρεςύασ τησ δημόςιασ διούκηςησ με τον τελικό 

χρόςτη και β) για την τελικό και ενιαύα πρόςβαςη και κατανϊλωςη των 

υπηρεςιών τησ δημόςιασ διούκηςησ, μϋςω φυλλομετρητό διαδικτύου 

εγκατεςτημϋνου ςε ςταθερό ό φορητό προςωπικό υπολογιςτό, καθώσ 

και μϋςω κινητών τηλεφώνων και ϋξυπνων ςυςκευών.  

*** 

Κανόνεσ και πρότυπα για τη διαλειτουργικότητα ςε οργανωτικό, 

ςημαςιολογικό και τεχνολογικό επίπεδο, για την ανταλλαγή δεδομένων 

μεταξύ πληροφοριακών ςυςτημάτων των φορέων του δημόςιου τομέα. 

Για τη διαςφϊλιςη τησ διαλειτουργικότητασ ςε οργανωτικό, ςημαςιολογικό και 
τεχνολογικό επύπεδο το Πλαύςιο Παροχό Τπηρεςιών Ηλεκτρονικόσ 
Διακυβϋρνηςησ περιλαμβϊνει τα κϊτωθι: 

i. Κανόνεσ και πρότυπα που αφορούν ςτην οργϊνωςη και ςτο ςυντονιςμό 
των διαδικαςιών των εμπλεκομϋνων φορϋων για τη παροχό 
ολοκληρωμϋνων υπηρεςιών ςε πολύτεσ και επιχειρόςεισ, 

ii. Αναπαρϊςταςησ ημαςιολογικόσ Πληροφορύασ, μϋςω δομών 
μεταδεδομϋνων,  



iii. Αρχϋσ κανόνεσ και πρότυπα για την τεκμηρύωςη τησ ανϊπτυξησ 
Εφαρμογών Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ ςυμπεριλαμβανομϋνων ιδύωσ 
μεθόδων μοντελοπούηςησ διαδικαςιών, εγγρϊφων και δεδομϋνων, 

iv. Προδιαγραφϋσ για τη δημιουργύα μοντϋλων για ανταλλαγό δεδομϋνων, 
πρότυπα ανταλλαγόσ δεδομϋνων, πρότυπα μεταςχηματιςμού και 
παρουςύαςησ δεδομϋνων,  

v. Προδιαγραφϋσ για παρουςύαςη και επεξεργαςύα πληροφορύασ, ιδύωσ για 
θϋματα ανταλλαγόσ υπερκειμϋνου, κωδικοποιόςεων χαρακτόρων, 
διαμόρφωςησ τύπων αρχεύων, διαμόρφωςησ εγγρϊφων κειμϋνου για 
ανταλλαγό πληροφοριών και περαιτϋρω επεξεργαςύα, διαμόρφωςησ 
αρχεύων όχου, βύντεο, γραφημϊτων και ςυμπύεςη δεδομϋνων,  

vi. Προδιαγραφϋσ για επικοινωνύα με τρύτα ςυςτόματα και ιδύωσ για 
πρωτόκολλα επιπϋδου δικτύου, πρωτόκολλα επιπϋδου εφαρμογόσ και 
διανομόσ περιεχομϋνου, 

vii. Προδιαγραφϋσ και κανόνεσ για την αςφϊλεια και αυθεντικοπούηςη 
υπηρεςιών διαδικτύου, την αςφϊλεια ςτη μετϊδοςη δεδομϋνων και την 
τεχνολογικό προςταςύα των δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα των 
χρηςτών. 

viii. Προδιαγραφϋσ και κανόνεσ που αφορούν ηλεκτρονικϋσ πληρωμϋσ 
 
Οι εν λόγο κανόνεσ και πρότυπα δημοςιεύονται ςτο διαδικτυακό τόπο www.e-
gif.gov.gr με βϊςη το παρϊρτημα ΙΙ τησ παρούςασ όπωσ αυτό κϊθε φορϊ ιςχύει 
με βϊςη την εξϋλιξη τησ τϋχνησ και τησ επιςτόμησ. 
 

*** 

Κανόνεσ και πρότυπα για τη εγγραφή, ταυτοποίηςη και Σην εγγραφή, 

ταυτοποίηςη και ηλεκτρονική αναγνώριςη πολιτών και επιχειρήςεων ςε 

ηλεκτρονικέσ υπηρεςίεσ του δημόςιου τομέα. 

Για την εγγραφό, ταυτοπούηςη και ηλεκτρονικό αναγνώριςη πολιτών και 
επιχειρόςεων ςε ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ του δημόςιου τομϋα το ΠΗΔ 
περιλαμβϊνει τα κϊτωθι: 

i. Σον καθοριςμό «επιπϋδων εμπιςτοςύνησ» για τισ ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ, 
με βϊςη την κατηγορύα των δεδομϋνων που αξιοποιούν, αλλϊ και τισ 
πιθανϋσ επιπτώςεισ που μπορεύ να προκληθούν ςε περύπτωςη μη ορθόσ 
λειτουργύασ ό διαχεύριςόσ τουσ. 

ii. Σον καθοριςμό των μηχανιςμών αυθεντικοπούηςησ ςε ςχϋςη με τα 
επύπεδα εμπιςτοςύνησ που ϋχουν καθοριςτεύ. 

iii. Σον προςδιοριςμό των απαιτόςεων των διαδικαςιών εγγραφόσ των 
χρηςτών ςτισ ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ ανϊλογα με το μηχανιςμό 
αυθεντικοπούηςησ. 

iv.  Οδηγύεσ και κανόνεσ, βαςιςμϋνουσ ςτο ιςχύον νομικό – κανονιςτικό 
πλαύςιο, για την κατηγοριοπούηςη των δεδομϋνων που επεξεργϊζονται οι 

http://www.e-gif.gov.gr/
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ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ με βϊςη τισ αρχϋσ για τη προςταςύα του ατόμου 
από την επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα.  

 
Οι εν λόγο κανόνεσ και πρότυπα δημοςιεύονται ςτο διαδικτυακό τόπο www.e-
gif.gov.gr με βϊςη το παρϊρτημα ΙΙΙ τησ παρούςασ όπωσ αυτό κϊθε φορϊ ιςχύει 
με βϊςη την εξϋλιξη τησ τϋχνησ και τησ επιςτόμησ. 
 

*** 
Διαδικαςίεσ διαχείριςησ του Μητρώου για την καταχώριςη των 
παρεχόμενων υπηρεςιών από φορείσ τησ Δημόςιασ Διοίκηςησ 

(Μητρώο Διαλειτουργικότητασ) 
 
Η ςυντόρηςη του μητρώου διαλειτουργικότητασ γύνεται υπό το ςυντονιςμό τησ 
Τπηρεςύασ Ανϊπτυξησ Πληροφορικόσ (ΤΑΠ) του ΤΔΙΜΗΔ, η οπούα εύναι 
αρμόδια για την ενημϋρωςη των εμπλεκόμενων Υορϋων για το ΠΗΔ και την 
υποςτόριξη των φορϋων τησ Δημόςιασ Διούκηςησ ςτη ςυμμόρφωςη τουσ με το 
ΠΗΔ. 
 

*** 

Επικαιροποίηςη και ςυντήρηςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών 

Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ. 

 
Σο Πλαύςιο Παροχόσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ επικαιροποιεύται 
ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ 
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