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1. Χρήση των εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων για κορονοϊό

Τι είναι μια εφαρμογή ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων για κορονοϊό;

Στη μάχη κατά του κορονοϊού, οι περισσότερες αρχές δημόσιας υγείας στην ΕΕ έχουν αναπτύξει
εφαρμογές που υποστηρίζουν την ιχνηλάτηση επαφών και την αποστολή ειδοποιήσεων. Οι εφαρμογές
σάς ειδοποιούν αν έχετε διατρέξει κίνδυνο έκθεσης στον ιό κατά τις τελευταίες 14 ημέρες, είτε έχετε
αισθανθεί συμπτώματα είτε όχι. Στη συνέχεια θα λάβετε τις κατάλληλες ιατρικές συμβουλές. Η μέθοδος
αυτή βοηθά να ελαχιστοποιηθεί η εξάπλωση του ιού και να επιστρέψουν οι χώρες της ΕΕ στην
κανονικότητα το ταχύτερο δυνατόν. Επιπλέον, εάν ειδοποιηθείτε σε πρώιμο στάδιο, μπορείτε να
υποβληθείτε σε εξέταση και να λάβετε την αναγκαία αγωγή αμέσως, πράγμα που θα περιορίσει τον
κίνδυνο να υπάρξουν σοβαρές συνέπειες.

Οι εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων αποτελούν μέρος ενός συνόλου
μέτρων για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα μέτρα
υγιεινής όπως το πλύσιμο των χεριών, η κοινωνική αποστασιοποίηση και η καθημερινή χρήση μάσκας.

Γιατί χρειάζεται μια εφαρμογή ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων για
κορονοϊό;

Μια εφαρμογή ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων μπορεί να βοηθήσει να σπάσει η
αλυσίδα των κρουσμάτων από τον κορονοϊό, τόσο σε εθνικό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο, και να
συμβάλει στη διάσωση ζωών, καθώς θα συμπληρώνει τη μη ψηφιακή ιχνηλάτηση. Όσο ταχύτερα
μπορούν να ενημερώνονται τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με τη νόσο COVID-19 και οι επαφές τους,
τόσο βραδύτερα και πιο περιορισμένα θα μπορεί να εξαπλωθεί ο ιός. Η εφαρμογή αυτή συμβάλλει έτσι
στην προστασία του εαυτού σας, της οικογένειάς σας, των φίλων σας και όλων όσων βρίσκονται γύρω
σας.

Εάν στη χώρα σας είναι διαθέσιμη μια επίσημη εφαρμογή η οποία έχει αναπτυχθεί από τις υγειονομικές
αρχές, μπορείτε να την εμπιστευτείτε και να τη χρησιμοποιήσετε χωρίς να ανησυχείτε. Περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο re-open EU.

Τι ακριβώς κάνει μια εφαρμογή ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων για
κορονοϊό;

Μια εφαρμογή ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων για κορονοϊό σάς ενημερώνει αν
έχετε βρεθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα κοντά σε άλλον χρήστη της εφαρμογής ο οποίος έχει
επιβεβαιωθεί ότι έχει προσβληθεί από τη νόσο COVID-19. Μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να
θεωρηθεί έκθεση υψηλού κινδύνου. Συνήθως αυτό σημαίνει επαφή με διάρκεια μεγαλύτερη των 15
λεπτών και σε απόσταση μικρότερη από 2 μέτρα. Οι ακριβείς παράμετροι καθορίζονται από τις εθνικές
υγειονομικές αρχές.

Όταν εγκαταστήσετε την εφαρμογή, το έξυπνο τηλέφωνό σας δημιουργεί αυθαίρετες κλείδες πολλές
φορές την ημέρα. Οι κλείδες αυτές ανταλλάσσονται μέσω Bluetooth μεταξύ κοντινών έξυπνων
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τηλεφώνων που χρησιμοποιούν εφαρμογή ιχνηλάτησης επαφών, και αποθηκεύονται στη συσκευή επί
14 ημέρες.

Σε περίπτωση που βρεθείτε θετικός/θετική στη νόσο COVID-19, μπορείτε να κοινοποιήσετε αυτήν την
πληροφορία ώστε να ειδοποιήσετε τα άτομα τα οποία είχατε πλησιάσει προηγουμένως. Στη συνέχεια, το
τηλέφωνό σας θα κοινοποιήσει τις κλείδες που δημιουργήθηκαν τις τελευταίες 14 ημέρες στον
διακομιστή παρασκηνίου (backend) της εφαρμογής που χρησιμοποιείται στη χώρα σας.

Με βάση τις κλείδες που λαμβάνει, κάθε εφαρμογή υπολογίζει τον βαθμό επικινδυνότητας ενός χρήστη,
ο οποίος μπορεί να λάβει ειδοποίηση έκθεσης εάν πληρούνται τα κριτήρια.

Ποια δεδομένα θα μοιράζομαι όταν χρησιμοποιώ τις εφαρμογές αυτές;

Οι εφαρμογές δημιουργούν αυθαίρετα αναγνωριστικά, τα οποία είναι τυχαία σύνολα αριθμών και
γραμμάτων. Αυτά τα αυθαίρετα αναγνωριστικά δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση ενός ατόμου. Οι
κλείδες ανταλλάσσονται μεταξύ τηλεφώνων, μέσω Bluetooth, σε μικρή απόσταση. Δεν γίνεται χρήση
δεδομένων γεωεντοπισμού ή κίνησης.

Καταναλώνουν οι εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών πολλά δεδομένα ή ενέργεια από τη
μπαταρία;

Αφού καταφορτώσετε την εφαρμογή, η κατανάλωση δεδομένων που κάνει είναι ελάχιστη. Επίσης, δεν
αναμένεται να παρατηρήσετε σημαντική διαφορά όσον αφορά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, ούτε
πρόκειται να υπερθερμαίνεται το έξυπνο τηλέφωνό σας. Η εφαρμογή ιχνηλάτησης επαφών και
αποστολής ειδοποιήσεων εκτελείται στο παρασκήνιο του τηλεφώνου σας. Χρησιμοποιεί Bluetooth
χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, μια τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί για να έχει ιδιαίτερα υψηλή
ενεργειακή απόδοση.

Μπορώ να χρησιμοποιώ την εφαρμογή χωρίς να συνδέομαι με το διαδίκτυο;

Για την καθαυτή λειτουργία ιχνηλάτησης επαφών δεν απαιτείται μόνιμη σύνδεση με το διαδίκτυο. Η
τεχνολογία Bluetooth, που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της εγγύτητας με άλλους χρήστες της
εφαρμογής, δεν απαιτεί τη χρήση του διαδικτύου. Λειτουργεί ακόμη και όταν η συσκευή βρίσκεται σε
λειτουργία πτήσης εάν ενεργοποιήσετε το Bluetooth κατά τη διάρκεια της πτήσης. Βέβαια, η εφαρμογή
πρέπει να συνδέεται με το διαδίκτυο τουλάχιστον μία φορά την ημέρα ώστε να τηλεφορτώνει τις
πληροφορίες που χρειάζονται για να ελέγξει αν έχετε εκτεθεί σε χρήστες που έχουν προσβληθεί από
τον κορονοϊό. Ως εκ τούτου, για τον έλεγχο των αλυσίδων μετάδοσης των λοιμώξεων, για τη λήψη
ειδοποιήσεων και για πρόσθετες λειτουργικές δυνατότητες, οι εφαρμογές θα πρέπει να συνδέονται μέσω
διαδικτύου κινητής τηλεφωνίας ή WiFi.

Η ειδοποίηση για έκθεση γίνεται αυτόματα;

Οι εφαρμογές λειτουργούν στο παρασκήνιο της συσκευής σας χωρίς να απαιτείται καμία καθημερινή
ενέργεια. Οι ειδοποιήσεις γίνονται αυτόματα. Δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσετε χειροκίνητα τις
επικαιροποιήσεις, ωστόσο πρέπει να έχετε ενεργή τη λειτουργία ειδοποίησης για έκθεση.

Μπορώ να χρησιμοποιώ ταυτόχρονα περισσότερες από μία εθνικές εφαρμογές ιχνηλάτησης
επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων για κορονοϊό;

Όχι. Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη χρήση δύο ή περισσότερων εφαρμογών διότι η διεπαφή
ειδοποίησης για έκθεση της Google/Apple υποστηρίζει πάντα μόνο μία εφαρμογή ιχνηλάτησης επαφών
κάθε φορά. Χάρη στην υπηρεσία της πύλης διαλειτουργικότητας της ΕΕ, οι πολίτες μπορούν να
χρησιμοποιούν μία μόνο εφαρμογή ακόμη και όταν πηγαίνουν σε άλλο κράτος, ενώ εξακολουθούν να
επωφελούνται από την ιχνηλάτηση επαφών και να είναι σε θέση να αναφέρουν αν έχουν διαγνωστεί
θετικοί ή να λαμβάνουν ειδοποίηση.

2. Σε περίπτωση που λάβετε ειδοποίηση

Τι πρέπει να κάνω αν λάβω ειδοποίηση;

Η λήψη ειδοποίησης επαφής δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχετε μολυνθεί από τη νόσο COVID-19. Η
ειδοποίηση είναι ένας απλός τρόπος για να γνωρίζετε ότι υπάρχει ο κίνδυνος να έχετε εκτεθεί στον
κορονοϊό. Η εφαρμογή θα σας καθοδηγήσει σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε, σύμφωνα με τις οδηγίες
των εθνικών υγειονομικών αρχών, παραδείγματος χάρη θα σας συμβουλέψει να κάνετε εξέταση ή να
αυτοαπομονωθείτε, ή θα σας υποδείξει με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε.

Ποια κριτήρια χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των επιπέδων κινδύνου έκθεσης;

Είναι πιθανό να έχετε εκτεθεί στον κορονοϊό εάν έχετε έρθει σε επαφή, για ορισμένο χρονικό διάστημα
και σε ορισμένη απόσταση, με άτομο που έχει αναφέρει ότι έχει προσβληθεί από τον ιό. Η τεχνολογία
Bluetooth χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί κατά πόσον μια επαφή ήταν από μικρή απόσταση και



διήρκεσε αρκετά ώστε να οδηγήσει σε πιθανή έκθεση. Υπάρχουν συνήθως τρία επίπεδα κινδύνου:

Χαμηλός κίνδυνος: ο χρήστης της εφαρμογής δεν έχει έρθει σε επαφή με κανένα άτομο που
είναι γνωστό ότι έχει διαγνωστεί με COVID-19, ή εάν είχε μια τέτοια επαφή, δεν ήταν αρκετά
κοντινή και/ή για αρκετά μεγάλο διάστημα σύμφωνα με τα κριτήρια. Ο χρήστης ενημερώνεται
σχετικά με τους γενικά ισχύοντες κανονισμούς κοινωνικής αποστασιοποίησης και τις συστάσεις
υγιεινής.

Αυξημένος κίνδυνος: ο χρήστης ειδοποιείται ότι ο έλεγχος του ιστορικού της έκθεσής του έχει
δείξει αυξημένο κίνδυνο λοίμωξης καθώς έχει έρθει σε επαφή τις τελευταίες 14 ημέρες με
τουλάχιστον ένα άτομο που έχει διαγνωστεί με COVID-19. Του συνιστάται στην περίπτωση αυτή
να παραμείνει ει δυνατόν στο σπίτι και να ζητήσει συμβουλές από τον παθολόγο του ή από τις
τοπικές υγειονομικές αρχές.

Άγνωστος κίνδυνος: Εάν ο χρήστης δεν έχει ενεργοποιήσει τον προσδιορισμό του κινδύνου για
αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε δεν μπορεί ακόμη να υπολογιστεί ο κίνδυνος λοίμωξης. Ο
προσδιορισμός του κινδύνου είναι δυνατός εντός 24 ωρών από την εγκατάσταση, οπότε οι
πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση που εμφανίζονται μεταβάλλονται από «άγνωστος
κίνδυνος» σε «χαμηλός κίνδυνος» ή «αυξημένος κίνδυνος».

Μπορεί η εφαρμογή να με προειδοποιήσει πώς να αποφύγω την επαφή με άτομα που
βρέθηκαν θετικά;

Όχι, η εφαρμογή δεν μπορεί να προβλέψει τέτοιες επαφές ούτε να εντοπίσει επικίνδυνες επαφές σε
πραγματικό χρόνο. Για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών, κανένας χρήστης της
εφαρμογής δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί ή να εντοπιστεί με τη χρήση της εφαρμογής, και καμία
εφαρμογή δεν μπορεί να εντοπίσει αν υπάρχει άτομο που έχει προσβληθεί από τον ιό, για παράδειγμα
σε ένα σουπερμάρκετ. Η εφαρμογή δεν υποκαθιστά τις συνήθεις απαραίτητες προφυλάξεις, όπως η
χρήση μάσκας.

 

3. Πύλη διαλειτουργικότητας της ΕΕ: διασυνοριακή ιχνηλάτηση επαφών

Πώς λειτουργούν σε διασυνοριακό επίπεδο οι εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών και
αποστολής ειδοποιήσεων για κορονοϊό;

Ο κορονοϊός δεν σταματά στα σύνορα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα κράτη μέλη, με την
υποστήριξη της Επιτροπής, επεξεργάστηκαν μια λύση διαλειτουργικότητας για τις εθνικές εφαρμογές
ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων, ώστε να δώσουν στους πολίτες τη δυνατότητα να
χρησιμοποιούν μία μόνο εφαρμογή όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό στην Ευρώπη ενώ παράλληλα θα
συνεχίζουν να επωφελούνται από την ιχνηλάτηση επαφών και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις.

Κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, η Επιτροπή δημιούργησε μια υπηρεσία πύλης
διαλειτουργικότητας, μια διεπαφή για την αποτελεσματική λήψη και διαβίβαση των σχετικών
πληροφοριών από τις εθνικές εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών. Θα διασφαλίζει την ασφαλή και
αποδοτική διασυνοριακή ανταλλαγή μεταξύ των συμμετεχουσών εφαρμογών, ενώ παράλληλα θα
διατηρεί στο ελάχιστο τη χρήση κινητών δεδομένων.

Πώς γίνεται η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εφαρμογών;

Οι ατομικές εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων για κορονοϊό συνδέονται
αποκλειστικά με τον δικό τους εθνικό διακομιστή παρασκηνίου (backend). Οι εθνικοί διακομιστές
παρασκηνίου δεν συνδέονται απευθείας μεταξύ τους. Ανταλλάσσουν πληροφορίες μέσω της υπηρεσίας
της πύλης διαλειτουργικότητας της ΕΕ και καταναλώνουν έτσι λιγότερα δεδομένα από ό,τι εάν γίνονταν
άμεσες ανταλλαγές μεταξύ των συμμετεχουσών εφαρμογών.

Η ανταλλαγή συνίσταται σε δύο κύρια μέρη: η αναφόρτωση των εθνικών κλειδών στον διακομιστή
πύλης πραγματοποιείται εάν οι χρήστες αναφορτώσουν τις κλείδες τους και έχουν συμφωνήσει να τις
κοινοποιούν σε άλλους ευρωπαίους χρήστες της εφαρμογής· θα πρέπει να γίνει τηλεφόρτωση των
κλειδών στον εθνικό διακομιστή παρασκηνίου, προκειμένου οι κλείδες να μπορούν να διανέμονται
στους χρήστες της εκάστοτε εθνικής εφαρμογής.

Τι είναι η υπηρεσία της πύλης διαλειτουργικότητας της ΕΕ;

Η υπηρεσία της πύλης διαλειτουργικότητας (η «πύλη») είναι μια ψηφιακή υποδομή που κατοχυρώνει
την ασφαλή μετάδοση των δημιουργούμενων κλειδών μεταξύ των διακομιστών παρασκηνίου των
συμμετεχουσών εθνικών εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων. Στο πλαίσιο
αυτό, η πύλη θα μοιράζεται τις ελάχιστες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να ειδοποιείται ένα
άτομο αν έχει έρθει σε επαφή με άτομο που έχει προσβληθεί από τον ιό και το οποίο χρησιμοποιεί
επίσης μία από τις συμμετέχουσες εφαρμογές.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1043
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Τα δεδομένα που ανταλλάσσονται θα αποθηκεύονται στην πύλη μόνο για μέγιστη περίοδο 14 ημερών.
Η πύλη δεν θα χειρίζεται καμία άλλη πληροφορία εκτός από τις κλείδες που δημιουργούνται από τις
εθνικές εφαρμογές.

Ο σχεδιασμός της πύλης βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαλειτουργικότητα, στη δέσμη
τεχνικών προδιαγραφών που συμφωνήθηκαν μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, στις αρχές
που καθορίζονται στην εργαλειοθήκη της ΕΕ και στις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής και του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την προστασία δεδομένων στις εφαρμογές
ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων.

Η πύλη αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε από τις εταιρείες T-Systems και SAP και λειτουργεί από το
κέντρο δεδομένων της Επιτροπής στο Λουξεμβούργο.

Οι εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών είναι διαλειτουργικές;

Η πύλη διασφαλίζει την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών με
βάση μια «αποκεντρωμένη» αρχιτεκτονική που αφορά τη συντριπτική πλειονότητα των εφαρμογών
ιχνηλάτησης επαφών οι οποίες λειτουργούν ήδη ή πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία στην ΕΕ. Οι
εφαρμογές που είναι διαλειτουργικές μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους, ώστε οι
χρήστες στην ΕΕ να χρειάζεται να εγκαταστήσουν μόνο μία εφαρμογή —κατά κανόνα την εφαρμογή
της χώρας τους— με την οποία, ωστόσο, θα έχουν τη δυνατότητα να αναφέρουν εάν έχουν διαγνωστεί
θετικοί ή να λάβουν ειδοποίηση, ακόμη και όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ «κεντρικών» και «αποκεντρωμένων» εφαρμογών;

Για να αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες που προσφέρουν τα έξυπνα τηλέφωνα για την καταπολέμηση
της πανδημίας του κορονοϊού, οι προγραμματιστές διερεύνησαν κυρίως δύο διαφορετικές προσεγγίσεις
για τη δημιουργία εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων, οι οποίες συνήθως
αναφέρονται ως «αποκεντρωμένες» και «κεντρικές» αρχιτεκτονικές. Και στις δύο προσεγγίσεις, τα
έξυπνα τηλέφωνα ανταλλάσσουν προσωρινές κλείδες μέσω Bluetooth και επικοινωνούν με έναν
κεντρικό διακομιστή. Η κύρια διαφορά των δύο προσεγγίσεων αφορά τον υπολογισμό του κινδύνου
έκθεσης των χρηστών και την αποθήκευση των δεδομένων. Ανεξάρτητα από την προσέγγιση, καμία
από τις εφαρμογές ιχνηλάτησης δεν παρακολουθεί τη θέση ή τις μετακινήσεις του χρήστη.

Στο πλαίσιο ενός κεντρικού συστήματος, ο κεντρικός διακομιστής λαμβάνει τους κωδικούς των επαφών
που συλλέγονται από χρήστες οι οποίοι έχουν διαγνωστεί θετικοί στην COVID-19 και ο διακομιστής
εκτελεί την αντιστοίχιση προκειμένου να ειδοποιήσει τους χρήστες που διατρέχουν κίνδυνο.

Σε μια αποκεντρωμένη προσέγγιση, οι κλείδες των επαφών παραμένουν στο τηλέφωνο. Η εφαρμογή
τηλεφορτώνει τις αυθαίρετες κλείδες των χρηστών που έχουν προσβληθεί από COVID-19 και ελέγχει
κατά πόσον υπάρχει αντιστοίχιση, απευθείας στη συσκευή. Στην αποκεντρωμένη προσέγγιση
χρησιμοποιείται μια κοινή διεπαφή που παρέχεται από την Apple και την Google (βλ. παρακάτω).
Τελικά, σχεδόν όλες οι εθνικές υγειονομικές αρχές στην ΕΕ επέλεξαν μια αποκεντρωμένη εφαρμογή, και
όλες αυτές οι εφαρμογές είναι δυνητικά διαλειτουργικές.

Ποιες εθνικές εφαρμογές συνδέονται ή θα συνδεθούν με την πύλη;

Περίπου τα δύο τρίτα των κρατών μελών της ΕΕ έχουν αναπτύξει συμβατές εφαρμογές ιχνηλάτησης
επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων, και η πύλη είναι ανοικτή σε όλα τα κράτη μέλη, μόλις είναι
έτοιμα να συνδεθούν. Η σύνδεση θα πραγματοποιηθεί σταδιακά τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο,
ωστόσο οι εφαρμογές μπορούν επίσης να συνδεθούν σε μεταγενέστερο στάδιο εφόσον το επιθυμούν οι
εθνικές αρχές. Έχει καταρτιστεί ένα «πρωτόκολλο συμμετοχής», στο οποίο καθορίζονται τα βήματα που
πρέπει να ακολουθούνται.

Ενώ η εφαρμογή σας είναι σε θέση να εντοπίζει την εγγύτητα με άλλες συμμετέχουσες εφαρμογές
παντού στον κόσμο, ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας πτήσης σε ένα αεροπλάνο, θα πρέπει φυσικά και
τα άτομα που βρίσκονται γύρω σας να έχουν πρόσβαση σε μια συμμετέχουσα εφαρμογή και να τη
χρησιμοποιούν.

Η επισκόπηση των συμμετεχουσών χωρών επικαιροποιείται τακτικά και είναι διαθέσιμη εδώ.

Τι ισχύει σε περίπτωση που έκανα εξέταση σε άλλη χώρα της ΕΕ;

Μπορείτε να εισαγάγετε μόνο θετικό αποτέλεσμα εξέτασης για κορονοϊό στην εφαρμογή της χώρας
στην οποία κάνατε την εξέταση. Ωστόσο, όταν εισαγάγετε τον κωδικό στην εφαρμογή αυτή, χάρη στη
διαλειτουργικότητα, οι πολίτες της χώρας που επισκεφθήκατε θα ειδοποιηθούν ότι έχουν έρθει σε στενή
επαφή με κρούσμα.

Δεν ταξιδεύω ποτέ και πουθενά. Χρειάζεται να χρησιμοποιήσω τη διαλειτουργικότητα;

Η τηλεφόρτωση και χρήση μιας εφαρμογής είναι προαιρετική και η συμμετοχή στο πλαίσιο

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/contacttracing_mobileapps_guidelines_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_670
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/?uri=CELEX%253A52020XC0417%252808%2529
https://edpb.europa.eu/news/news/2020/twenty-first-plenary-session-european-data-protection-board-letter-concerning_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/digital-solutions/tracing-warning-apps-coronavirus-crisis_en


διαλειτουργικότητας είναι επίσης προαιρετική. Για να το κάνετε, πρέπει να συμφωνήσετε με την
επεξεργασία των δεδομένων σας. Ωστόσο, ακόμη και αν εσείς δεν σκοπεύετε να ταξιδέψετε, μπορεί να
ταξιδεύουν άλλα άτομα και εσείς να βρεθείτε κοντά τους χωρίς να το γνωρίζετε. Η διαλειτουργικότητα
ωφελεί δηλαδή και τα άτομα που δεν απομακρύνονται από τη χώρα τους.

Πρέπει να τηλεφορτώσω κάποια νέα εφαρμογή για να επωφεληθώ από τη
διαλειτουργικότητα;

Όχι. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή της χώρας σας. Τα περισσότερα κράτη
μέλη της ΕΕ αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια εθνική εφαρμογή ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής
ειδοποιήσεων για κορονοϊό, και σχεδόν όλα τους έχουν επιλέξει ένα αποκεντρωμένο σύστημα — όλες
αυτές οι εφαρμογές είναι δυνητικά διαλειτουργικές και μπορούν να συνδεθούν με την πύλη, μόλις είναι
έτοιμες. Μόλις συνδεθεί μια εφαρμογή με την πύλη, πρέπει να καταστεί διαθέσιμη μια επικαιροποίηση
στα καταστήματα εφαρμογών (app stores), ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πρόσθετη λειτουργική
δυνατότητα. Οι χρήστες πρέπει να εγκαταστήσουν την εν λόγω επικαιροποίηση ώστε η εφαρμογή τους
να λειτουργεί διασυνοριακά.

Πώς μπορώ να επικαιροποιήσω την εφαρμογή;

Εάν οι επικαιροποιήσεις στο τηλέφωνό σας έχουν ρυθμιστεί να γίνονται αυτόματα, η εφαρμογή
ιχνηλάτησης θα επικαιροποιηθεί αυτόματα εντός ολίγων ημερών αφότου καταστεί διαθέσιμη η
επικαιροποίηση. Εάν θέλετε να κάνετε την επικαιροποίηση με μη αυτόματο τρόπο:

για τους χρήστες iPhone: ανοίξτε το κατάστημα εφαρμογών App Store και πατήστε «Σήμερα»
στο κάτω μέρος της οθόνης. Στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο του προφίλ σας για να δείτε τον
λογαριασμό σας. Κυλήστε την ιστοσελίδα προς τα κάτω έως ότου δείτε την εθνική σας εφαρμογή
και στη συνέχεια πατήστε «Επικαιροποίηση».

Για τους χρήστες Android: ανοίξτε το κατάστημα εφαρμογών Play Store και κάντε κλικ στις τρεις
οριζόντιες γραμμές στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης για να ανοίξετε την πλευρική γραμμή
μενού. Ανοίξτε την επιλογή «Οι εφαρμογές μου & παιχνίδια» και επιλέξτε την καρτέλα
«Επικαιροποίηση». Κατόπιν, κυλήστε την ιστοσελίδα προς τα κάτω για να πάτε στην εθνική σας
εφαρμογή και πατήστε «Επικαιροποίηση».

 

4. Ιδιωτική ζωή και ασφάλεια

Μπορούν οι αρχές να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών για να
παρακολουθούν την τήρηση της καραντίνας;

Όχι, αυτό είναι τεχνικά αδύνατο. Οι εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων δεν
συγκεντρώνουν δεδομένα γεωεντοπισμού ή κίνησης.

Πώς προστατεύεται το ιδιωτικό μου απόρρητο;

Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών και
αποστολής ειδοποιήσεων, ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής υπήρξε υψίστης σημασίας:

H εφαρμογή δεν συλλέγει δεδομένα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της
ταυτότητάς σας. Δεν ζητά ούτε μπορεί να λάβει το ονοματεπώνυμό σας, την ημερομηνία
γέννησής σας, τη διεύθυνσή σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σας.

Η εφαρμογή δεν συλλέγει δεδομένα γεωεντοπισμού, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων GPS.
Επίσης, δεν παρακολουθεί τις μετακινήσεις των χρηστών.

Ο κωδικός Bluetooth χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας δημιουργείται εντελώς τυχαία και δεν
περιέχει καμία πληροφορία σχετικά με εσάς ή τη συσκευή σας. Ο κωδικός αυτός αλλάζει αρκετές
φορές κάθε ώρα, για περαιτέρω προστασία.

Όλα τα δεδομένα που αποθηκεύονται από την εφαρμογή στο έξυπνο τηλέφωνό σας και όλες οι
συνδέσεις μεταξύ της εφαρμογής και του διακομιστή, καθώς και μεταξύ των διακομιστών και της
πύλης, είναι κρυπτογραφημένα.

Όλα τα δεδομένα, είτε είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας είτε στον διακομιστή, διαγράφονται
όταν δεν είναι πλέον συναφή, δηλαδή 14 ημέρες μετά τη διαβίβασή τους μεταξύ της εφαρμογής
και του διακομιστή.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές παρασκηνίου, τους οποίους διαχειρίζονται
οι εθνικές αρχές. Η πύλη χρησιμοποιεί ασφαλή διακομιστή που φιλοξενείται από την Επιτροπή
στο δικό της κέντρο δεδομένων στο Λουξεμβούργο.



Οι κανόνες της ΕΕ, ιδίως ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) και η
οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, παρέχουν τις
ισχυρότερες εγγυήσεις αξιοπιστίας (π.χ. προσέγγιση βάσει οικειοθελούς χρήσης, ελαχιστοποίηση
των δεδομένων).

Τόσο οι εφαρμογές όσο και η πύλη είναι χρονικά περιορισμένες, δηλαδή θα είναι διαθέσιμες μόνο
για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία.

Ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων σχετικά με το σχέδιο
καθοδήγησης και αυτό εξέδωσε επιστολή με την οποία χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής
να αναπτύξει μια πανευρωπαϊκή και συντονισμένη προσέγγιση.

Θα ανταλλάσσονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ των κρατών μελών μέσω της
πύλης;

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, κατάρτισε ένα πρωτόκολλο διαλειτουργικότητας για την
προστασία της ιδιωτικής ζωής. Προκειμένου μια εφαρμογή από ένα κράτος μέλος να μπορεί να
λειτουργήσει σε άλλο κράτος μέλος, ορισμένα κρυπτογραφημένα δεδομένα θα κοινοποιηθούν στον
διακομιστή αυτού του άλλου κράτους μέλους. Όλοι οι διακομιστές παρασκηνίου τελούν υπό τον έλεγχο
της αρμόδιας εθνικής αρχής. Κάθε εφαρμογή πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες της
ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, σύμφωνα με την καθοδήγηση της
Επιτροπής.

 

5. Πληροφορίες χρήσης της εφαρμογής

Πώς θα γνωρίζουμε ότι οι εφαρμογές ιχνηλάτησης είναι αποτελεσματικές;

Τα κράτη μέλη παρακολουθούν και αξιολογούν τις εφαρμογές και τη συμβολή τους στην
καταπολέμηση της πανδημίας. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και
Ελέγχου Νόσων, βοηθά τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν μια σειρά κριτηρίων για την αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας των εφαρμογών. Ορισμένα από τα κριτήρια αυτά θα μπορούσαν να
περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τον αριθμό των χρηστών της εφαρμογής ως ποσοστό του πληθυσμού
και τον αριθμό των χρηστών που ειδοποιήθηκαν για πιθανή έκθεσή τους.

Επί του παρόντος, τα ποσοστά τηλεφόρτωσης κυμαίνονται από κάτω του 10 % έως άνω του 40 %,
ανάλογα με το κράτος μέλος. Ωστόσο, ακόμη και με χαμηλό αριθμό χρηστών, οι εφαρμογές μπορούν
να κάνουν τη διαφορά, σύμφωνα με τους ερευνητές — και κάθε ειδοποίηση μπορεί να σώσει ζωές.

Ποιες είναι οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για τις συσκευές;

Όλες οι εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων για κορονοϊό θα πρέπει να είναι
προσβάσιμες σε όλους. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συντριπτική πλειονότητα των συσκευών με
τα λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούνται συνήθως. Η απαιτούμενη επικαιροποίηση του
σχετικού λειτουργικού συστήματος (iOS, Android) πραγματοποιείται συνήθως αυτόματα στα έξυπνα
τηλέφωνα. Οι εφαρμογές λειτουργούν στα έξυπνα τηλέφωνα iOS από το iPhone 6 και άνω που
χρησιμοποιούν το iOS 13.5, και στα έξυπνα τηλέφωνα Android από το Android 6 και άνω. Εάν το
αποτέλεσμα της εξέτασής σας για COVID-19 επαληθευτεί μέσω κωδικού QR, η κάμερα του τηλεφώνου
σας πρέπει να είναι λειτουργική.

Ποιος είναι ο ρόλος της Apple και της Google;

Σχεδόν όλα τα έξυπνα τηλέφωνα στην ΕΕ, για την ακρίβεια το 99 %, λειτουργούν με λειτουργικά
συστήματα iOS ή Android. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής
ειδοποιήσεων, η Apple και η Google παρείχαν ενιαίο πρότυπο για τη μέτρηση της απόστασης μέσω
Bluetooth. Αυτό ήταν σημαντικό προκειμένου να είναι δυνατή η αμοιβαία καταχώριση του σήματος
Bluetooth μεταξύ εφαρμογών που λειτουργούν στα δύο κύρια λειτουργικά συστήματα. Επιπλέον, οι
εταιρείες χρειάστηκε να διασφαλίσουν ότι το σήμα Bluetooth εξακολουθεί να λειτουργεί παθητικά στο
παρασκήνιο της συσκευής σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας της μπαταρίας, ακόμη και αν οι
εφαρμογές δεν χρησιμοποιούνται ενεργά. Οι εθνικές εφαρμογές που βασίζονται σε μια
«αποκεντρωμένη» αρχιτεκτονική χρησιμοποιούν αυτή τη βασική λειτουργία — είναι διαλειτουργικές και
μπορούν να συνδεθούν με την πύλη.
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https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/ALL/?uri=CELEX%253A32002L0058
https://edpb.europa.eu/edpb_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/?uri=CELEX%253A52020XC0417%252808%2529


Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)
Charles MANOURY (+32 2 291 33 91)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα

mailto:johannes.bahrke@ec.europa.eu
mailto:charles.manoury@ec.europa.eu
http://europa.eu/contact/
http://europa.eu/contact/call-us/index_el.htm
http://europa.eu/contact/write-to-us/index_el.htm

	Κορονοϊός: η πύλη διαλειτουργικότητας της ΕΕ για εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων – Ερωτήσεις και απαντήσεις

