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Ν.4821/2021

Η νέα ψηφιακή υπηρεσία του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατοχυρώνεται
νομοθετικά στο άρθρο 32 του ν. 4821/2021
και περιλαμβάνει τη μεταφόρτωση,
διαχείριση και αποθήκευση: 

α) ψηφιακών φωτογραφιών

β) της οπτικής απεικόνισης της
ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού
προσώπου. 

Το ψηφιακό αρχείο της οπτικής
απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής
κάθε φυσικού προσώπου επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στην
έκδοση και ανανέωση διπλώματος
οδήγησης.

Η χρήση των ψηφιακών αρχείων σε
ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες
που παρέχονται από φορείς του Δημοσίου
Τομέα, όταν για την διεκπεραίωση των
υποθέσεων των ενδιαφερομένων
απαιτείται η προσκόμιση φωτογραφίας ή
η υπογραφή καθώς και η παροχή στα
φυσικά πρόσωπα ενός ακόμα ψηφιακού
εργαλείου, το οποίο θα τους επιτρέπει να
διεκπεραιώνουν εξ αποστάσεως ταχύτατα
και με ασφάλεια ένα ευρύτατο φάσμα
συναλλαγών με φορείς του δημοσίου
τομέα, αποτελούν τους βασικούς σκοπούς
της συγκεκριμένης ρύθμισης. 



Η είσοδος στην υπηρεσία πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών –

διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (Taxisnet). 

Επειδή το αντικείμενο της ρύθμισης δημιουργεί πρακτικά ζητήματα  από απόψεως

νομοθεσίας προσωπικών δεδομένων αλλά και από απόψεως ακεραιότητας και

γνησιότητας των αποθηκευμένων στοιχείων, ο Έλληνας νομοθέτης περιλαμβάνει στη

διάταξη ρυθμίσεις-αντίβαρο που ενισχύουν την προστασία των πολιτών απέναντι σε

ενδεχόμενες παραβιάσεις. 

Οι ρυθμίζεις προσανατολίζονται προς δύο κατευθύνσεις.

Ζητήματα ευθύνης

Από απόψεως εξασφάλισης της ορθής καταχώρησης των στοιχείων, η
μεταφόρτωση και επεξεργασία των ψηφιακών αρχείων
πραγματοποιείται από πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους
που διαθέτουν την τεχνογνωσία να εκμηδενίσουν τα περιθώρια
σφάλματος. Για να εξασφαλιστεί η γνησιότητα και η ακεραιότητα των
στοιχείων κάθε αποθήκευση, ανάκτηση και χρήση των αρχείων από το
ίδιο το φυσικό πρόσωπο που το αφορούν επιτρέπεται, μόνο εφόσον
προηγουμένως συσχετίσει τα αρχεία αυτά με βασικά στοιχεία από τα
οποία να καθίσταται σαφής η ταυτότητά του, όπως ο αριθμός
φορολογικού μητρώου του (Α.Φ.Μ.) κλπ.



Από απόψεως νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων, το Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης θεωρείται  Υπεύθυνος Επεξεργασίας. 

Η παροχή της ψηφιακής αυτής υπηρεσίας, η οποία φυσικά προϋποθέτει
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, διενεργείται βάσει ρητής συγκατάθεσης
του φυσικού προσώπου για τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μέσω της υπηρεσίας αυτής.  Τα ψηφιακά
αρχεία διατηρούνται στο G-Cloud για χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων, εκτός
και αν συσχετιστούν με τα στοιχεία ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου, οπότε
τότε διατηρούνται για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημέρα συσχέτισης. 

Είναι εμφανής, λοιπόν, ο σύμφωνος με τον GDPR προσανατολισμός της ρύθμισης.

Διασφάλιση Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων


