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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η επανάσταση στις επικοινωνίες/τηλεπικοινωνίες έφερε τον 
κόσμο σε νέα πραγματικότητα. Η επικοινωνία των 
ανθρώπων μηδενίστηκε ως προς την απόσταση και την 
ταχύτητα. Οι άνθρωποι επικοινωνούν με άλλους ανθρώπους 
σε πραγματικό χρόνο σε κάθε σημείο του πλανήτη. Επίσης 
μπορούν να ανταλλάσσουν στοιχεία και έγγραφα 
ηλεκτρονικά σε ελάχιστο χρόνο. 



ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Τώρα στην Ελλάδα είμαστε στο στάδιο που ο πολίτης 
και το κράτος επικοινωνούν και αλληλοεπιδρούν 
ψηφιακά, με την πανδημία του covid-19 να δίνει 
μεγάλη ώθηση σε αυτό. 



ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Οι διαδικτυακές αγορές αυξάνονταν όσο αυξάνονταν οι 
διαδικτυακοί πελάτες. Ο covid-19 βοήθησε επίσης στο να 
ωθήσει επιπλέον ομάδες πληθυσμού στην ψηφιακή 
εκμάθηση και στο διαδικτυακό εμπόριο.



ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Με όλα αυτά τα νέα δεδομένα οφείλουμε να 
γνωρίζουμε τις ψηφιακές υποχρεώσεις και 

δικαιώματά. Νέοι νόμοι από το κράτος και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν όπως και Ευρωπαϊκές 

οδηγίες, ώστε να βάλουν μια τάξη στο διαδίκτυο 
γενικότερα.



ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Εκτός από τους νόμους θα πρέπει οι πολίτες 
να αυτοπροστατευτούν από απάτες, 
κακόβουλα λογισμικά, τα πνευματικά τους 
δικαιώματα, τα προσωπικά τους δεδομένα, το 
ψηφιακό bulling και την προσωπική τους ζωή. 



Οι αλλαγές που φέρνει ο Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης

1. Θεσμοθέτηση Προσωπικού Αριθμού (ΠΑ) για τους πολίτες

2. Θεσμοθέτηση ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης

3. Θεσμοθέτηση Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου

4. Θεσμοθέτηση Μητρώου Επικοινωνίας Πολιτών

5. Ενδυνάμωση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr)

6. Υποχρέωση παροχής ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών

κάτω από την ομπρέλα της ΕΨΠ (gov.gr)

7. Μονιμοποίηση των νέων ψηφιακών υπηρεσιών που είχαν 

θεσμοθετηθεί με ΠΝΠ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης 

της COVID-19



Οι συναλλαγές με το κράτος είναι κυρίως στις παρακάτω 

ομάδες:

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

 Φορολογία

 Διαδικασίες είσπραξης οφειλών

 Οφειλές ΟΤΑ

 Δάνεια ΟΕΚ



Οι συναλλαγές με το κράτος είναι κυρίως στις 

παρακάτω ομάδες:

2.   ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

• Συγκοινωνία

• Ύδρευση

• Φοιτητική μέριμνα

• Παιδότοποι



Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025

1. Η ασφαλής, γρήγορη και αξιόπιστη πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους
2. Η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων όλων των πολιτών
3. Η στήριξη και ενίσχυση της ψηφιακής καινοτομίας
4. Η παραγωγική αξιοποίηση των δεδομένων του Δημοσίου
5. Η ένταξη των σύγχρονων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της 
οικονομίας
6. Η διευκόλυνση μετατροπής κάθε ελληνικής επιχείρησης σε ψηφιακή 
επιχείρηση
7. Ένα ψηφιακό κράτος, που προσφέρει καλύτερες, ψηφιακές υπηρεσίες 
στους πολίτες, σε όλα τα γεγονότα της ζωής τους



Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

• Πόσο ασφαλές είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο;
• Τι είναι η κρυπτογράφηση δεδομένων;
• Ανάγκη για ασφάλεια
• Πρωτόκολλα SSL και S–HTTP



Τι να προσέχετε στις ηλεκτρονικές συναλλαγές

• Να προτιμούν την πραγματοποίηση αγορών από αξιόπιστα και γνωστά 
ηλεκτρονικά καταστήματα. Σημαντική ένδειξη αξιοπιστίας είναι η 
μακρόχρονη λειτουργία των καταστημάτων στην αγορά και η ύπαρξη 
φυσικής έδρας τους.

• Να ελέγχουν πάντοτε τις βασικές πληροφορίες που παρέχονται για το 
ηλεκτρονικό κατάστημα από τον ιστότοπό του. Να αναζητούν, ειδικότερα, 
την επωνυμία της εταιρείας και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένης ταχυδρομικής διεύθυνσης. Η ύπαρξη μόνο 
ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) και κινητού τηλεφώνου δεν αρκεί και 
αποτελεί, μάλιστα, ένδειξη απάτης.



Τι να προσέχετε στις ηλεκτρονικές συναλλαγές

• • Να ελέγχουν, οπωσδήποτε, πριν από την πληρωμή ότι ο ιστότοπος
παρέχει ασφαλή σύνδεση για τη μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων, όπως 
στοιχείων πιστωτικών καρτών. Να βεβαιώνονται ότι το σύμβολο ασφαλούς 
μετάδοσης δεδομένων εμφανίζεται στο πεδίο ”διεύθυνση του 
προγράμματος περιήγησης” – browser με τη μορφή HTTPS. Με αυτό τον 
τρόπο διασφαλίζουν ότι το e-shop διαθέτει SSL (Secure Sockets Layer), 
δηλαδή πρωτόκολλο ασφαλούς μετάδοσης ευαίσθητων δεδομένων στο 
διαδίκτυο, ειδικά για αγορές με πιστωτικές-χρεωστικές κάρτες και paypal.

• • Να εντοπίζουν στο διαδίκτυο τυχόν σχόλια, εμπειρίες ή συστάσεις 
άλλων καταναλωτών που έχουν ήδη συναλλαγεί με το κατάστημα. Αυτό 
γίνεται εύκολα, πληκτρολογώντας το όνομα της εταιρείας ή του 
ηλεκτρονικού καταστήματος σε μία μηχανή αναζήτησης. Να προσεγγίζουν τις 
συστάσεις με κριτικό μάτι, διότι μπορεί να είναι παραπλανητικές ή 
κατασκευασμένες.



Τι να προσέχετε στις ηλεκτρονικές συναλλαγές

• • Τα αναγνωρισμένα ηλεκτρονικά καταστήματα έχουν στον ιστότοπό τους 
σήματα εμπιστοσύνης των ενώσεων ηλεκτρονικού εμπορίου και των 
οργανισμών που διαθέτουν πιστοποιητικά ασφαλείας και απορρήτου 
προσωπικών δεδομένων. Αυτό δείχνει ότι η εταιρεία είναι αξιόπιστη και ότι 
τηρεί τους βασικούς κανόνες στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, οπότε ο 
καταναλωτής μπορεί να αγοράσει από αυτήν με ασφάλεια.

• • Να αποφεύγουν την πραγματοποίηση αγορών από ηλεκτρονικά 
καταστήματα που απαιτούν, αποκλειστικά, την προείσπραξη του τιμήματος 
των αγαθών μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, paypal ή τραπεζικού 
εμβάσματος και δεν διαθέτουν την αντικαταβολή ή την ηλεκτρονική πληρωμή 
τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος ως εναλλακτικό τρόπο πληρωμής.



Τι να προσέχετε στις ηλεκτρονικές συναλλαγές

• • Να μην πείθονται από τις υπερβολικά δελεαστικές τιμές των 
προϊόντων σε σχέση με τον ανταγωνισμό ή, εν πάση περιπτώσει, 
αυτό να μην είναι το μοναδικό κριτήριο για την πραγματοποίηση 
των αγορών τους.

• • Επί σοβαρών ενδείξεων προβληματικής συναλλαγής, να 
προβαίνουν άμεσα σε αμφισβήτηση προς τα τραπεζικά τους 
ιδρύματα, εφόσον η εξόφληση των αγαθών έχει γίνει μέσω 
κάρτας (χρεωστικής ή πιστωτικής) και, αντίστοιχα, προς τους 
οργανισμούς διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών (πχ. paypal).



Τι να προσέχετε στις ηλεκτρονικές συναλλαγές

• • Θα πρέπει, τέλος, οι καταναλωτές να λαμβάνουν 
επιβεβαίωση της παραγγελίας, την οποία να φυλάσσουν μαζί με 
κάθε άλλο έγγραφο που σχετίζεται με αυτή. Αν χρειάζεται να 
επικοινωνήσουν με τον έμπορο, να προτιμούν το ηλεκτρονικό 
μήνυμα. Με αυτό τον τρόπο, σε περίπτωση προβλήματος, θα 
έχουν στη διάθεσή τους έμπρακτες αποδείξεις της επαφής-
επικοινωνίας τους, καθώς και όλες τις λεπτομέρειες της 
συναλλαγής που έχουν συμφωνηθεί.



Χρειάζομαι τελικά πληρωτέο AntiVirus;

Παίζει ρόλο σε ποιόν χρήστη απευθύνεται ένα AV και όχι τόσο 
στο μέγεθος της χρήσης που κάνει. Ένας έμπειρος χρήστης, που 
ξέρει πως να προφυλαχτεί στο Internet, μπορεί να του αρκεί ένα 
δωρεάν AV. Παρ' όλα αυτά προτείνουμε σε όλους τους χρήστες 
να διαθέτουν ένα πληρωτέο, έστω και βασικό πακέτο AV για 
σιγουριά, μιας και το κόστος των 20€/έτος δεν είναι και τόσο 
μεγάλο, αφού μπορεί να σας γλυτώσει από χειρότερους 
μπελάδες.



Συμπεράσματα  με δυο λόγια



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


