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• Έλλειυη: 

 

 Δργαλείφν για ηην ανάλσζη και διατείριζη ηης ιδιφηικόηηηας 

(για ηοςρ πολίηερ και ηοςρ ςπαλλήλοςρ-PAs) 

 Δνημέρφζη ζτεηικά με ηην ιδιφηικόηηηα (πολίηερ και ςπάλληλοι) 

 Δργαλεία για ηον έλεγτο ζσμμόρθφζης με ηοσς κανονιζμούς 

και ηοσς νόμοσς (PAs) 

 Δμπιζηοζύνης ζηις online ζσναλλαγές (πολίηερ) 

ΠΡΟΚΛΗΔΙς ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΙΓΙΧΣΙΚΟΣΗΣΑ 
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• Ανάπηςξη πλαηθόρμας Γιατείριζης Ιδιφηικόηηηας 

συηλού Technology Readiness Level – TRL: 
 

 Οπηική ανάλςζη ηυν αναγκών ιδιυηικόηηηαρ 

 Δςναηόηηηα ηος πολίηη να επιλέξει ηο βαθμό ππόζβαζηρ, επεξεπγαζίαρ, 

μεηάδοζηρ και αποθήκεςζηρ ηυν πποζυπικών ηος δεδομένυν 

 Δημιοςπγία ιδιυηικών ζςμθυνηηικών σπήζηρ ηυν πποζυπικών δεδομένυν 

ηυν πολιηών (PLA - Privacy Level Agreement) μέζυ επυηημαηολογίος 

 Κάλςτη ηυν αναγκών πποζηαζίαρ πποζυπικών δεδομένυν ζηο 

eGoverment και eHealth (διαθάνεια, αξιοπιζηία) 

ΒΑΙΚΟ ΣΟΥΟ ΣΟΤ VISION 
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ΤΜΠΡΑΞΗ VISION 
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ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ VISION 

VISION PRIVACY PLATFORM - VPP 
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• Δςναηόηηηερ για διοικηηικούρ ςπαλλήλοςρ – PAs : 
 Οπιζμόρ και διασείπιζη επυηημαηολογίυν (PLAs) πολιηών 

 Έλεγσορ ππόζβαζηρ ζε δεδομένα πολιηών  

 Καθοπιζμόρ ηυν πολιηικών για ηη ζςμβαηόηηηα με ηο νόμο 

 

• Δςναηόηηηερ για πολίηερ 
 Σςμπλήπυζη, ενημέπυζη, ηποποποίηζη επυηημαηολογίυν - PLA 

 Έλεγσορ PLA 

 Εποπηεία ζηην ηιμή ηυν πποζυπικών ηος δεδομένυν 

 Ειδοποιήζειρ για ηην ππόζβαζη ζηα δεδομένα ηοςρ 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ VISION - VPP 
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1. Εμπιζηοζύνη ηυν πολιηών ζηοςρ δημόζιοςρ θοπείρ και οπγανιζμούρ 

για ηη διασείπιζη ηυν πποζυπικών ηοςρ δεδομένυν 

2. Όθελορ για ηη δημόζια διοίκηζη ώζηε να εξελισθούν οι πποζθεπόμενερ 

τηθιακέρ ςπηπεζίερ 

3. Επικείμενερ εςπυπαφκέρ νομοθεηικέρ πςθμίζειρ 

ΚΑΛΤΦΗ ΑΝΑΓΚΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΧΝ 

H2020 DS-2014/2015 – 14) Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens 7 



VPP 
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VPP 
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ΠΙΛΟΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ -   

GEORGE’S STORY 
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• ενάριο:        Τύπορ I πολίηηρ - ςπάλληλορ: ΔΑΕΜ και MISE 

                     Τύπορ II διακπαηική μεηάδοζη ιαηπικών δεδομένυν:  

         OPBG και HUNJ 

• σμμεηέτονηες: πεπιζζόηεποι από 500 εθελονηέρ 

• Πιλόηοι:      μέθοδοι αξιολόγηζηρ και επυηημαηολόγιο 

επικοινυνία και ενεπγή ζςμμεηοσή εθελονηών 

διαζθάλιζη ηυν πποζυπικών ηοςρ δεδομένυν 

(ενςπόγπαθη ζςμμεηοσή) 

αξιολόγηζη σπηζιμόηηηαρ και εςσπηζηίαρ 

ΠΙΛΟΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

11 H2020 DS-2014/2015 – 14) Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens 



ύμθφνα με ηην υηθιακή πολιηική ηοσ Γήμοσ Αθηναίφν 

George’s story: 
 

• Εγγπαθή ηος George (πολίηη) ζηο online δημοηικό ζύζηημα  

• Αίηημα δημοηικήρ ςπηπεζίαρ (εγγπαθή ζε πιζίνα) 

• Αν είναι δημόηηρ Αθηναίυν δικαιούηαι έκπηυζη  

• Σςμπλήπυζη ηος PLA 

• Έλεγσορ για ηην άδεια ππόζβαζηρ ζηα πποζυπικά ηος δεδομένα από ηον 

ςπάλληλο 

• Εξςπηπέηηζη ηος πολίηη εθόζον πποκύπηει 

ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΑΔΜ 
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Websites: 

www.visionprivacyplatform.eu 

www.visioneuproject.eu 
 

Twitter, Facebook 

@VisiOnEUProject 
 

LinkedIn 

VisiOn EU Project Community Group 

 

 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 
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http://www.visionprivacyplatform.eu/
http://www.visioneuproject.eu/
https://twitter.com/VisiOnEUProject
https://twitter.com/VisiOnEUProject
https://www.linkedin.com/groups/8508130


ΔΤΥΑΡΙΣΟΤΜΔ ΠΟΛΤ! 
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