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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

             Η διαχείριση των προσωπικών δεδοµένων στο διαδίκτυο είναι ένα ζήτηµα το 

οποίο απασχολεί τις σύγχρονες κοινωνίες παγκοσµίως, καθώς η εξάπλωση της 

χρήσης του διαδικτύου συνεχίζεται µε αµείωτους ρυθµούς και οι τεχνολογίες 

συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδοµένων εξελίσσονται. Στην εργασία 

αυτή θα προσπαθήσουµε να περιγράψουµε τον τρόπο µε τον οποίο το διαδίκτυο 

εισβάλει στην προσωπική µας ζωή, καθώς και τους νόµους που ισχύουν προκειµένου 

να προστατευτούν οι χρήστες του διαδικτύου από την παραβίαση του δικαιώµατος 

στην ιδιωτικότητα. Η εργασία διαχωρίζεται σε 6 κεφάλαια. 

 

                Στο πρώτο  κεφάλαιο περιγράφεται η γέννηση και σταδιακή παγκόσµια 

εξάπλωση της χρήσης του διαδικτύου από το 1965 µέχρι τις µέρες µας. Αναλύονται 

οι φάσεις διαµόρφωσής του, ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο µε την περιγραφή της 

µορφής του σύγχρονου διαδικτύου, του Web 2.0.  

 

             Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ο ορισµός των προσωπικών δεδοµένων, 

περιγράφεται η έννοια της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο καθώς και οι ανησυχίες που 

εκφράζονται σχετικά µε τη διαχείριση αυτών. Στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται  

αναφορά σε σύγχρονα ζητήµατα παραβίασης της ιδιωτικότητας των χρηστών του 

διαδικτύου µέσω των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και µέσω της NSA, 

όπως αποκαλύφθηκε από τον Edward Snowden. 

 

               Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται ο τρόπος διαχείρισης των προσωπικών 

δεδοµένων στο διαδίκτυο. Περιγράφονται οι τρόποι συλλογής και χρήσης των 

δεδοµένων αυτών, µέσω της συναλλακτικής αγοράς προσωπικών δεδοµένων στο 

διαδίκτυο. 

 

               Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η περιγραφή των νοµοθετηµάτων που έχουν 

θεσπιστεί για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων από την ηλεκτρονική 

καταγραφή και επεξεργασία τους. Αναλύονται οι Συµβάσεις, Συνθήκες, Κανονισµοί 

και Οδηγίες που έχουν θεσπιστεί στην Ευρώπη και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Στη συνέχεια αναλύονται οι νόµοι που ισχύουν στην ελληνική επικράτεια 



2 

και τέλος γίνεται αναφορά του νοµικού πλαισίου που διέπει την προστασία των 

προσωπικών δεδοµένων στις ΗΠΑ.   

 

               Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται η περιγραφή των ατοµικών ενεργειών που 

δύναται να ακολουθήσουν οι χρήστες προκειµένου να διαφυλάξουν όσο µπορούν 

περισσότερο την ιδιωτικότητά τους στο διαδίκτυο. Περιγράφονται οι πολιτικές 

ιδιωτικότητας των ιστότοπων, καθώς και συγκεκριµένες οδηγίες που δύναται να 

ακολουθήσουν οι χρήστες. 

 

         Στο έκτο κεφάλαιο αναλύονται τα αποτελέσµατα της έρευνας µέσω 

ερωτηµατολογίου που διεξήχθη στο πλαίσιο συγγραφής της εργασίας. Η έρευνα 

σχετίζεται µε τον τρόπο αντιµετώπισης του ζητήµατος της ιδιωτικότητας και της 

προστασίας των προσωπικών δεδοµένων από τους Έλληνες χρήστες του διαδικτύου. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

                  Μετά την εµφάνιση και διάδοση της χρήσης του διαδικτύου παγκοσµίως, 

η καθηµερινότητα, οι συνήθειες ακόµα και τα ήθη και έθιµα της παγκόσµιας 

κοινότητας άλλαξαν. Το λεγόµενο «παγκόσµιο χωριό» πραγµατώθηκε κατά κάποιο 

τρόπο µέσω της χρήσης του διαδικτύου, φέρνοντας τους ανθρώπους πιο κοντά από 

ποτέ. Η επικοινωνία, η διάδοση των πληροφοριών και η εξυπηρέτηση των αναγκών 

των ανθρώπων όχι µόνο διευκολύνθηκαν µέσω αυτού, αλλά απέκτησαν σταδιακά 

έναν εντελώς καινούργιο χαρακτήρα διαδραστικότητας σε όλους τους τοµείς της 

ζωής. 

           Η τεχνολογική αυτή εξέλιξη, παράλληλα µε τις θετικές επιπτώσεις που 

επέφερε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, παρουσίασε σε αρκετές 

περιπτώσεις ορισµένες αρνητικές συνέπειες. Μια από τις αρνητικές αυτές επιπτώσεις 

αποτελεί η χωρίς προηγούµενο κοινή έκθεση των προσωπικών δεδοµένων των 

ανθρώπων. Τα δεδοµένα τα οποία µέχρι πριν κάποια χρόνια φυλάσσονταν ως «κόρη 

οφθαλµού», στις µέρες µας διαδίδονται και γίνονται αντικείµενο επεξεργασίας και 

συναλλαγής µέσω του διαδικτύου από ανθρώπους και εταιρίες τις οποίες δεν 

µπορούµε να γνωρίζουµε και να ελέγχουµε. 

         Η παράνοµη συγκέντρωση και επεξεργασία ηλεκτρονικών δεδοµένων 

αντιµετωπίστηκε πολύ νωρίς νοµικά ως ένας από τους εν δυνάµει µεγαλύτερους 

κινδύνους εισβολής στην ιδιωτικότητα των χρηστών του διαδικτύου. Η ύπαρξη 

προγραµµάτων και εφαρµογών που επιτρέπουν την εύκολη και συχνά αδιαφανή 

συλλογή των προσωπικών δεδοµένων κατά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και η 

ασαφής πολιτική χρήσης τους εκ µέρους των εταιριών και των διαφόρων φορέων, 

ώθησαν στη σύνταξη των σχετικών νόµων για την προστασία των χρηστών του 

διαδικτύου. Προκειµένου να προστατευθεί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια από την 

κακόβουλη χρήση των προσωπικών δεδοµένων, θεσπίστηκαν οι σχετικοί νόµοι οι 

οποίοι καλούνται να ελέγξουν την ασύστολη χρήση και διάδοση των δεδοµένων 

αυτών. 

        Παρόλα αυτά, το ζήτηµα της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων 

εξακολουθεί να αποτελεί ένα θέµα υψίστης σηµασίας, καθώς οι άνθρωποι 
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εξακολουθούν να εκθέτουν τα προσωπικά τους δεδοµένα στο διαδίκτυο, ενώ η 

κερδοσκοπική ή κακόβουλη χρήση αυτών δεν έχει σταµατήσει. 

          

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

Η παγκόσµια διάδοση του διαδικτύου  
 

             Το διαδίκτυο (Internet) είναι το µεγαλύτερο δίκτυο υπολογιστών στον κόσµο 

– µια σταθερά αυξανόµενη συλλογή από περίπου 3 δισεκατοµµύρια χρήστες 

(στοιχεία για 30/6/2014) εξαπλωµένοι σε ολόκληρη την υφήλιο (Internet World Stats, 

last view 12/01/2015), οι οποίοι επικοινωνούν µεταξύ τους χρησιµοποιώντας ένα 

κοινό σύνολο τυποποιήσεων (standards) και πρωτοκόλλων. Το Internet, σε 

συνδυασµό µε το World Wide Web (WWW), το συµπληρωµατικό καινοτόµο 

λογισµικό που αύξησε ραγδαία την προσβασιµότητα και χρησιµότητα του Internet, 

προκάλεσε µια επανάσταση στις τηλεπικοινωνίες η οποία άλλαξε άρδην τον τρόπο µε 

τον οποίο οι άνθρωποι και οι οργανισµοί χρησιµοποιούν τους υπολογιστές σε ένα 

µεγάλο εύρος δραστηριοτήτων. Το διαδίκτυο και το WWW από κοινού αποτελούν 

µια «τεχνολογία γενικού σκοπού», µια καινοτοµία µε στόχο τη µεταµόρφωση στη 

διάδοση των πληροφοριών στην παγκόσµια οικονοµία, η οποία στηρίζεται όλο και 

περισσότερο στη γνώση (Lipsey et al, 1998). 

 

1.1  Ιστορική αναδροµή 

            Το ∆ιαδίκτυο αναπτύχθηκε µέσω µια σειράς καινοτοµιών και εφευρέσεων οι 

οποίες εκτείνονται σε τοµείς όπως η υπολογιστική και οι τηλεπικοινωνίες, καθώς και 

οι ρυθµιστικές πολιτικές, η επιχειρηµατικότητα και η οικονοµία. H απαρχή και η 

ανάπτυξη του διαδικτύου συνέβη κυρίως στις ΗΠΑ, αντανακλώντας το µεταπολεµικό 

“εθνικό σύστηµα καινοτοµίας” της χώρας αυτής, το οποίο αντεπεξήλθε στην 

πρόκληση της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης και της εγχώριας θεσµικής αλλαγής 

(David C. Mowey, Timothy Simcoe, 2001). 
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1.1.1  Η γέννηση του διαδικτύου 

             Ιστορικά, η έρευνα για τη δικτύωση των υπολογιστών ξεκίνησε στις αρχές 

της δεκαετίας του 1960, σχεδόν 15 χρόνια µετά την εφεύρεση του µοντέρνου 

υπολογιστή. Κατά τη δεκαετία εκείνη, οι περισσότερες έρευνες  στον τοµέα αυτό 

χρηµατοδοτούνταν στις ΗΠΑ από το Υπουργείο Άµυνας (Department of Defense - 

DoD) προκειµένου να αναπτυχθούν οι τεχνολογίες που θα υποστηρίζουν την κοινή 

χρήση των λίγων υπολογιστικών πόρων που βρίσκονταν σε µερικά µόνο ερευνητικά 

κέντρα (Stephen M. Marson, 2008). Το 1962 εκφράστηκε η πρώτη σύλληψη της ιδέας 

του ίντερνετ από τον καθηγητή του ΜΙΤ, J.C.R. Licklider (1918-1990), ο οποίος 

οραµατίστηκε τη δηµιουργία ενός “διαγαλαξιακού δικτύου υπολογιστών” 

(Intergalactic Computer Network). Το συγκεκριµένο δίκτυο θα ήταν ένα παγκόσµιο 

δίκτυο υπολογιστών το οποίο θα παρείχε στον καθένα πρόσβαση στην πληροφορία 

(Licklider J.C.R., 1963). 

             Στα τέλη της δεκαετίας του 60’ το θεωρητικό έργο και τα πρώτα πειράµατα 

που πραγµατοποίησαν ερευνητές όπως οι Baran, Kleinrock, Davies και άλλοι, 

οδήγησαν στη δηµιουργία ενός πρωτότυπου δικτύου, το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από 

την Υπηρεσία Προηγµένης Έρευνας Αµυντικών  Έργων του Υπουργείου Άµυνας των 

ΗΠΑ (Advanced Research Projects Agency - DARPA). Το 1969, το ARPANET, 

όπως ονοµάστηκε το πρώτο δίκτυο υπολογιστών, συνέδεε τέσσερις υπολογιστές οι 

οποίοι ήταν τοποθετηµένοι σε τρία πανεπιστήµια και σε ένα ερευνητικό κέντρο 

(Stanford Research Institute, University of California at Los Angeles, University of 

California at Santa Barbara, University of Utah) (Stephen M.Marson, 2008). Η πρώτη 

εφαρµογή που αναπτύχθηκε στο ARPANET ήταν το 1972, το ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο (e-mail). Μέχρι το 1975, καθώς άλλα πανεπιστήµια και µεγάλα 

ερευνητικά κέντρα άµυνας συνδέονταν στο δίκτυο, το ARPANET είχε µεγαλώσει 

κατά 100 περίπου κόµβους (nodes). Παράλληλα, την ίδια περίοδο, στα τέλη της 

δεκαετίας του 1970, στο Ηνωµένο Βασίλειο ο Donald Davies είχε ολοκληρώσει την 

κατασκευή ενός δικτύου δεδοµένων στο Εθνικά Εργαστήρια Φυσικής (National 

Physical Laboratories - NPL), ενώ ένα γαλλικό δίκτυο, το CYCLADES 

δηµιουργήθηκε την ίδια χρονιά (1972). 

           Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 έγιναν οι πρώτες προσπάθειες συνεργασίας 

ανάµεσα στα ευρωπαϊκά δίκτυα και το ARPANET. Το 1982 δηµιουργήθηκε ο 
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πρώτος διεθνής ARPANET κόµβος στο University College του Λονδίνου καθώς και 

στο NORSAR, ένα ερευνητικό εργαστήριο στη Νορβηγία, ενώ την ίδια χρονιά 

δηµιουργήθηκαν ακόµα δύο ερευνητικά δίκτυα, το European Unix Network (EUNet) 

και το European Academic and Research Network (EARN) (David C. Mowey, 

Timothy Simcoe, 2001). 

        Μέχρι το 1985 η χρήση του Internet περιοριζόταν ανάµεσα σε ερευνητές, 

επιστήµονες υπολογιστών και µηχανικούς δικτύων. Παρόλα αυτά,  η κίνηση 

δεδοµένων στο δίκτυο αυξήθηκε στο βαθµό που οδήγησε σε επιβράδυνση του 

ARPANET και την αναγκαστική διχοτόµησή του το 1983 σε δύο παράλληλα δίκτυα: 

το MILNET που αφορούσε στρατιωτικές  εφαρµογές και το ARPANET που συνέδεε 

ερευνητικούς υπολογιστές στη βιοµηχανία, τον ακαδηµαϊκό τοµέα και τα 

κυβερνητικά ερευνητικά κέντρα. Στη συνέχεια, η περαιτέρω αύξηση της κίνησης στο 

δίκτυο οδήγησε στη δηµιουργία των τυποποιηµένων πρωτοκόλλων (Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol - TCP/IP) και του Domain Name System (DNS). 

Χρησιµοποιώντας τις τυποποιήσεις αυτές, το Εθνικό Κέντρο Επιστηµών των ΗΠΑ 

(National Science Foundation) ίδρυσε έξι κέντρα υπερ-υπολογιστών 

(supercomputers), γνωστά ως NSFNET, τα οποία αποτέλεσαν τη ραχοκοκκαλιά του 

διαδικτύου (Stephen M.Marson, 2008). 

         Τα επόµενα 15 χρόνια η ανάπτυξη νέων δικτύων, η ενοποίηση και η 

ιδιωτικοποίηση µέρους αυτών, καθώς και η ευρεία εξάπλωση της χρήσης των 

προσωπικών υπολογιστών, ώθησε στην ανάπτυξη της εµπορικής χρήσης του ίντερνετ 

και στη σταδιακή παγκόσµια διάδοσή του (David C. Mowey, Timothy Simcoe, 2001). 

Στην εµπορευµατοποίηση της χρήσης του διαδικτύου συντέλεσε και η εφεύρεση του 

WWW (World Wide Web) το 1991 από δύο φυσικούς οι οποίοι εργάζονταν στο 

εργαστήριο CERN της Ελβετίας, τους Tim Berners-Lee και Robert Cailliau. Μέσω 

του λογισµικού αυτού, η χρήση του διαδι κτύου απλοποιήθηκε ενώ παράλληλα η 

χρήση τυποποιηµένων πρωτοκόλλων (Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol - TCP/IP) έδινε σχεδόν σε κάθε υπολογιστή πρόσβαση σε µια ευρεία 

ποικιλία περιεχοµένων. 
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 1.1.2  Η παγκόσµια εξάπλωση του διαδικτύου - το Web 1.0 

           Η έντονη εµπορευµατοποίηση του διαδικτύου ουσιαστικά ξεκίνησε το 1995, 

µε τη διάθεση στο κοινό του Netscape, του πρώτου προγράµµατος περιήγησης 

(browser) µέσω του οποίου πραγµατοποιούνταν η πλοήγηση στο ίντερνετ και η 

προβολή των ιστοσελίδων του διαδικτύου (Wikipedia, last view 10/11/2014). Η 

ταχύτητα και η έκταση της µεταβολής του διαδικτύου από ένα ερευνητικό δίκτυο σε 

εµπορική ευκαιρία διαφαίνεται από τις αλλαγές που επήλθαν στη διανοµή των 

domain names κατά τη διάρκεια του δεύτερου µισού της δεκαετίας του 90’. Το 1996 

το εµπορικό “.com” και “.net” περιείχαν 1,8 φορές τον αριθµό των εξυπηρετητών 

έναντι του εκπαιδευτικού “.edu”. Μέχρι το 2000, ο όρος “dot com” είχε γίνει µια 

δηµοφιλής έκφραση περιγραφής των πολλών νεοιδρυθέντων επιχειρήσεων του 

διαδικτύου οι οποίες πλέον ξεπερνούσαν σε domain names τον αριθµό των 

εκπαιδευτικών “.edu” κατά 6 φορές (David C. Mowey, Timothy Simcoe, 2001). 

         Κύριο χαρακτηριστικό της λεγόµενης Web 1.0 περιόδου (1995-2003) ήταν η 

ύπαρξη στατικών και µόνο για ανάγνωση (read only) ιστοσελίδων και η αθρόα 

δηµιουργία διαδικτυακών εµπορικών επιχειρήσεων, η οποία µάλιστα οδήγησε το 

2000 στη χρηµατιστηριακή φούσκα του διαδικτύου (internet bubble ή dot-com 

bubble). 

 

1.1.3  Το Web 2.0 

        Το 2003 οι σταδιακές εξελίξεις τόσο στην τεχνολογία όσο και σε επίπεδο 

κοινωνικής επίδρασης σε παγκόσµιο επίπεδο, οδήγησαν στην πιο ουσιαστική 

µετεξέλιξη του διαδικτύου, το οποίο εισήλθε στην εποχή του Web 2.0. Με τον όρο 

Web 2.0 περιγράφεται το αναβαθµισµένο, βελτιωµένο και εκµοντερνισµένο World 

Wide Web που χρησιµοποιούµε στις µέρες µας. Είναι ένας χαρακτηρισµός του 

διαδικτύου ο οποίος στη χαλαρή του µορφή περιγράφει φαινόµενα όπως: η 

εκτεταµένη χρήση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το MySpace, το 

Facebook και το Youtube, η παροχή πλούσιων και διαδραστικών εφαρµογών 

λογισµικού, καθώς και συγκεκριµένες γλώσσες προγραµµατισµού και τεχνολογικά 

εργαλεία που έκαναν το “νέο” Web εφικτό (Tom Funk, 2009). 
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           Το Web 2.0 είναι µια κοινωνική µεταµόρφωση η οποία πρόσφερε περισσότερη 

διαδραστικότητα και έλεγχο του περιεχοµένου του διαδικτύου στα χέρια των κοινών 

χρηστών του και όχι µόνο στους ιδιοκτήτες των µεγάλων δικτυακών τόπων, όπως 

γινόταν την εποχή του Web 1.0.. Σε σχέση µε το Web 1.0, το Web 2.0 είναι πιο 

γρήγορο και η σύνδεση σε αυτό είναι διαρκής, το οποίο συνεπάγεται πρόσβαση σε 

λογισµικό και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό κάθε είδους (flash και streaming 

βίντεο, µουσική, webcasts, podcasts, παιχνίδια ρόλων µε τη συµµετοχή πολλών 

παικτών) (Tim O’Reilly 2005). 

         Το κύριο χαρακτηριστικό του Web 2.0, όπως παρουσιάστηκε από τον Tim 

O’Reilly (2005), είναι η διαδραστικότητα και η ευκολία στη χρήση του. Η 

δυνατότητα συµµετοχής του κόσµου σε αυτό µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο, είτε ως 

δηµιουργός µιας ιστοσελίδας, είτε ως σχολιαστής ειδήσεων, είτε ως χρήστης 

υπηρεσιών νέφους, έδωσε στο διαδίκτυο µια νέα δυναµική και έναν παγκόσµιο 

χαρακτήρα αλληλεπίδρασης. Το διαδίκτυο πλέον δεν αποτελεί απλά ένα δίκτυο, αλλά 

µια διαδραστική υπολογιστική πλατφόρµα (Web as Platform). 

           Στατιστικά, σύµφωνα µε την ιστοσελίδα Internet World Stats, η χρήση του 

διαδικτύου στις µέρες µας εξαπλώνεται σε όλη τη γη συνδέοντας το 42,3% του 

παγκόσµιου πληθυσµού (στοιχεία 30/06/2014). Τα στοιχεία αποτυπώνονται 

αναλυτικά στο διάγραµµα (1) και τον πίνακα (1) που ακολουθούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



∆ιάγραµµα (1) : Χρήστες του

(Πηγή: Internet World Stats 

14/01/2015)  

 

Πίνακας (1) : Η παγκόσµια

(30/06/2014) 

(Πηγή: Internet World Stats 

14/01/2015) 

Χρήστες του διαδικτύου στον κόσµο (30/06/2014) 

: Internet World Stats http://www.internetworldstats.com/stats.htm

Η παγκόσµια χρήση του διαδικτύου και πληθυσµιακά

: Internet World Stats http://www.internetworldstats.com/stats.htm

9 

 

rldstats.com/stats.htm last view: 

πληθυσµιακά στατιστικά 

 

com/stats.htm last view: 
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          Στις µέρες µας, σύµφωνα µε ιστοσελίδα στατιστικής ανάλυσης (Alexa.com), σε 

παγκόσµια κλίµακα, οι δέκα πιο δηµοφιλείς ιστοσελίδες οι οποίες κυριαρχούν 

ανάµεσα στους χρήστες του διαδικτύου είναι: 

● Η µηχανή αναζήτησης Google.com, µέσω της οποίας οι χρήστες αναζητούν 

πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων εικόνων και βίντεο 

● Η ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης Facebook.com, µια πλατφόρµα µέσω της 

οποίας οι χρήστες της επικοινωνούν µεταξύ τους και κοινοποιούν 

φωτογραφίες και βίντεο 

● Το Youtube.com η ιστοσελίδα στην οποία οι χρήστες της “ανεβάζουν” 

(upload), κοινοποιούν, διαµοιράζονται και σχολιάζουν βίντεο 

● Η δικτυακή πύλη (portal) Yahoo.com, η οποία παρέχει αποτελέσµατα 

αναζήτησης, εξατοµικευµένες υπηρεσίες, εφαρµογές ανταλλαγής µηνυµάτων 

(chatrooms), δωρεάν ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και άλλες υπηρεσίες 

● Η κινέζικη µηχανή αναζήτησης Baidu.com 

● Το ηλεκτρονικό πολυκατάστηµα Amazon.com 

● Η διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia.org, το περιεχόµενο της οποίας 

χτίζεται µε ελεύθερη συνεργασία µεταξύ των χρηστών του διαδικτύου 

● Το ηλεκτρονικό κινέζικο πολυκατάστηµα Taobao.com 

● Η ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης Twitter.com 

● Η κινέζικη ηλεκτρονική πύλη Qq.com 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

Τα προσωπικά δεδοµένα στο διαδίκτυο 

 

           Τα προσωπικά δεδοµένα αποτελούν µια ευρεία έννοια η οποία διαφοροποιείται 

κατά ένα ποσοστό ανάµεσα στις χώρες και ταξινοµείται σε κατηγορίες ανάλογα µε το 

είδος και τη φύση των δεδοµένων αυτών. Στο διαδίκτυο η κατηγοριοποίηση των 

προσωπικών δεδοµένων γίνεται µε διάφορους τρόπους, ενώ αντίστοιχα η έννοια της 

ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδοµένων συχνά είναι συνυφασµένες. 
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2.1  Ορισµός των προσωπικών δεδοµένων 

2.1.1 Τα προσωπικά δεδοµένα στην Ελλάδα 

      Σύµφωνα µε την Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(ΑΠ∆ΠΧ), στα προσωπικά δεδοµένα περιλαµβάνεται κάθε πληροφορία που 

χαρακτηρίζει και ταυτοποιεί ένα φυσικό πρόσωπο, όπως για παράδειγµα το όνοµα, η 

διεύθυνση, το τηλέφωνο, τα ενδιαφέροντα, οι φωτογραφίες και οι προσωπικές 

απόψεις. Ορισµένα προσωπικά δεδοµένα αφορούν ιδιαίτερα ευαίσθητα στοιχεία της 

ιδιωτικής ζωής του ατόµου, όπως το θρήσκευµα, οι πολιτικές πεποιθήσεις, η 

κατάσταση της υγείας του ή η ερωτική ζωή του. 

Στην Ελλάδα, τα λεγόµενα “απλά” προσωπικά δεδοµένα είναι τα εξής: 

• Το όνοµα 

• Το επώνυµο 

• Η κατοικία 

• Το επάγγελµα 

• Το µορφωτικό επίπεδο 

• Οι καταναλωτικές συνήθειες 

• Η ταξιδιωτική δραστηριότητα 

• Η οικογενειακή κατάσταση 

• Η περιουσιακή κατάσταση 

• Ο µισθός 

• Οι τραπεζικοί λογαριασµοί 

 

Αντίστοιχα, στα “ευαίσθητα” προσωπικά δεδοµένα συγκαταλέγονται στοιχεία που 

αφορούν τον “σκληρό πυρήνα” της ιδιωτικής ζωής του καθενός. Σε κάθε χώρα η 

έννοια της ιδιωτικής ζωής ή αλλιώς της ιδιωτικότητας, διαφοροποιείται. Στη χώρα 

µας, τα ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα σχετίζονται µε: 

● Την φυλετική ή εθνική καταγωγή 

● Τα πολιτικά φρονήµατα 

● Τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις 

● Τη συµµετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση 

● Την υγεία 
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● Την κοινωνική πρόνοια 

● Την ερωτική ζωή 

● Τις ποινικές διώξεις ή τα αδικήµατα που έχει διαπράξει το άτοµο (π.χ. το    

ποινικό µητρώο) 

● Τη συµµετοχή σε ενώσεις προσώπων που σχετίζονται µε ευαίσθητα 

προσωπικά δεδοµένα (π.χ. σωµατείο οµοφυλόφιλων) 

● Τα µητρώα και αρχεία της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούµενης 

Αναπαραγωγής 

● Τις δηλώσεις και τα στοιχεία των αιτούντων πολιτικό άσυλο 

● Τα δεδοµένα των ληπτών και δωρητών ανθρωπίνων ιστών και οργάνων 

● Τα γενετικά δεδοµένα 

 

            Πρακτικά ο διαχωρισµός των προσωπικών δεδοµένων σε απλά και ευαίσθητα 

σχετίζεται µε τη διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας αυτών, καθώς για τη νόµιµη 

επεξεργασία των απλών δεδοµένων αρκεί η προφορική συγκατάθεση του 

υποκειµένου και η γνωστοποίηση στην αρµόδια Αρχή (Αρχή Προστασίας 

Προσωπικών ∆εδοµένων – ΑΠ∆ΠΧ). Αντίθετα, για τα ευαίσθητα δεδοµένα 

θεσπίζεται  η γενική απαγόρευση της επεξεργασίας τους. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η 

συλλογή και επεξεργασία τους καθώς και η τήρηση σχετικού αρχείου, κατόπιν λήψης 

σχετικής άδειας από την ΑΠ∆Χ (Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου 2007). Για τη 

λήψη άδειας από την ΑΠ∆Χ, θα πρέπει να συντρέχουν συγκεκριµένοι λόγοι (αρ.7 ν. 

2472/1997), όπως: 

• H γραπτή συγκατάθεση του υποκειµένου των δεδοµένων 

• H διαφύλαξη ζωτικού συµφέροντος του υποκειµένου ή προβλεπόµενου από 

το νόµο συµφέροντος τρίτου, εάν το υποκείµενο τελεί σε φυσική ή νοµική 

αδυναµία να δώσει τη συγκατάθεσή του 

• H αναγκαιότητα αναγνώρισης, άσκησης ή υπεράσπισης δικαιώµατος ενώπιων 

δικαστηρίου ή πειθαρχικού οργάνου (αρ.22 ν.3471/2006) 

• H ιατρική πρόληψη, διάγνωση, περίθαλψη ή διαχείριση υπηρεσιών υγείας 

(αρ.34 ν.2915/2001) 

• H εθνική ασφάλεια, η διακρίβωση εγκληµάτων, ποινικών καταδίκων ή η λήψη 

µέτρων ασφάλειας 
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• H προστασία της δηµόσιας υγείας, η άσκηση δηµόσιου φορολογικού ελέγχου 

ή δηµόσιου ελέγχου κοινωνικών παροχών (αρ.34 ν.2915/2001) 

• H πραγµατοποίηση επιστηµονικής έρευνας 

ενώ προβλέπεται και η διενέργεια προληπτικού ελέγχου τήρησης των δεδοµένων 

αυτών (ν.2472/1997). 

 

2.1.2  Η έννοια της ιδιωτικότητας 

 

              Σε πολλές περιπτώσεις η έννοια της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων 

ταυτίζεται µε την έννοια της προστασίας της ιδιωτικής ζωής ή αλλιώς της 

ιδιωτικότητας, καθώς τα προσωπικά δεδοµένα αποτελούν στοιχεία της ιδιωτικότητας 

ενός ατόµου. Ο όρος ιδιωτικότητα αναφέρεται  ως “το δικαίωµα στην αποµόνωση” 

(the right to be let alone) και σχετίζεται µε την αποµόνωση, την µυστικότητα και την 

αυτονοµία. Αλλιώς, η ιδιωτικότητα χρησιµοποιείται για να περιγράψει την 

κατάσταση του να µπορεί κάποιος να είναι µόνος και να µην µπορεί κάποιος να τον 

δει ή να τον ακούσει, καθώς και την κατάσταση του να είναι κάποιος ελεύθερος από 

τη δηµόσια προσοχή (Longman dictionary of Contemporary English, last view 

20/11/2014). Ο όρος αυτός χρησιµοποιείται στις ΗΠΑ χωρίς διάκριση από την έννοια 

των προσωπικών δεδοµένων για ζητήµατα που άπτονται της προστασίας τους. Ο όρος 

προσωπικά δεδοµένα (personal data) χρησιµοποιείται κυρίως στην ευρωπαϊκή νοµική 

ορολογία, στην πράξη όµως οι δύο έννοιες συχνά ταυτίζονται. 

 

 

2.1.3  Η διαδικτυακή ιδιωτικότητα (Internet Privacy) και τα προσωπικά δεδοµένα 

 

                Η διαδικτυακή ιδιωτικότητα (internet privacy) αναφέρεται στο δικαίωµα 

της διατήρησης της προσωπικής ιδιωτικότητας σε σχέση µε την αποθήκευση, 

µετατροπή, διάθεση σε τρίτους και επίδειξη πληροφοριών οι οποίες αφορούν ένα 

άτοµο, µέσω του διαδικτύου. Η ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο αποτελεί µέρος της 

λεγόµενης ιδιωτικότητας των πληροφοριών (information privacy), η οποία 

αναφέρεται στη γενική απαίτηση των ατόµων να µην είναι διαθέσιµα τα προσωπικά 

τους δεδοµένα σε άλλα άτοµα και οργανισµούς. Στην περίπτωση που ένα τρίτο µέρος 

κατέχει τα προσωπικά δεδοµένα κάποιου ατόµου, η ιδιωτικότητα αναφέρεται στη 
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δυνατότητα του ατόµου να ασκεί ένα σηµαντικό βαθµό ελέγχου σχετικά τη χρήση 

των προσωπικών του δεδοµένων (Clarke 1998).   

           Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(ΟΟΣΑ, 2013), τα προσωπικά δεδοµένα στο διαδίκτυο ορίζονται ως οποιαδήποτε 

πληροφορία σχετίζεται µε την ταυτοποίηση ενός ατόµου (υποκειµένου δεδοµένων) 

(OECD Privacy Guidelines, 2013). Ο ορισµός αυτός είναι ευρύς και περιλαµβάνει 

τους εξής τύπους προσωπικών δεδοµένων:  

● Περιεχόµενο το οποίο έχει δηµιουργηθεί από τον χρήστη, 

συµπεριλαµβανοµένων των προσωπικών ιστολογίων (blogs) και ο 

σχολιασµός, οι φωτογραφίες, τα βίντεο 

● ∆ραστηριότητα ή δεδοµένα συµπεριφοράς, συµπεριλαµβανοµένων των 

αναζητήσεων στον ιστό, τις διαδικτυακές αγορές. τα ποσά και τον τρόπο 

πληρωµής 

● Κοινωνικά δεδοµένα, συµπεριλαµβανοµένων των επαφών και φίλων στα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης 

● ∆εδοµένα τοποθεσίας, στα οποία περιλαµβάνονται η διεύθυνση κατοικίας, και 

ο προσδιορισµός της θέσης και τοποθεσίας του ατόµου (GPS), µέσω του 

κινητού τηλεφώνου ή της διεύθυνσης IP (IP address).  

● ∆ηµογραφικά δεδοµένα στα οποία συµπεριλαµβάνεται η ηλικία, το φύλο, η 

φυλή, το εισόδηµα, οι σεξουαλικές προτιµήσεις, οι πολιτικές πεποιθήσεις, 

κλπ. 

● Αναγνώριση δεδοµένων επίσηµης φύσης, όπως το όνοµα, οι οικονοµικές 

πληροφορίες και οι αριθµοί τραπεζικών λογαριασµών, ο αριθµός µητρώου 

ασφαλισµένων και τα ποινικά µητρώα 

     Η ερευνητική βιβλιογραφία έχει επιπλέον κατηγοριοποιήσει τα προσωπικά 

δεδοµένα µε διάφορους τρόπους. Για παράδειγµα, ο Schneier (2010) έχει αναπτύξει 

µια ταξινόµηση των προσωπικών δεδοµένων χρησιµοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα 

και ξεχώρισε έξι τύπους:  

● ∆εδοµένα εξυπηρέτησης (service data), τα οποία καταχωρούνται για τη 

δηµιουργία ενός λογαριασµού (π.χ. το όνοµα, η διεύθυνση και ο αριθµός 

πιστωτικής κάρτας)  
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● ∆εδοµένα γνωστοποίησης (disclosed data), τα οποία καταχωρούνται 

εθελοντικά από τον χρήστη 

● Εµπιστευτικά δεδοµένα (entrusted data), για παράδειγµα τα σχόλια που 

γίνονται στις καταχωρήσεις άλλων προσώπων 

● Συµπτωµατικά δεδοµένα (incidental data), τα οποία αφορούν κάποιον 

συγκεκριµένο χρήστη αλλά έχουν καταχωρηθεί από άλλο πρόσωπο 

● ∆εδοµένα συµπεριφοράς (behavioural data), τα οποία περιλαµβάνουν 

πληροφορίες για τη δραστηριότητα των χρηστών µιας ιστοσελίδας και 

δύναται να χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία στοχοποιηµένης διαφήµισης 

● Συναγόµενα δεδοµένα (inferred data), τα οποία προκύπτουν από τα δεδοµένα 

γνωστοποίησης κάποιου, το προφίλ ή τις διαδικτυακές του δραστηριότητες. 

            

           Τα προσωπικά δεδοµένα συχνά κατηγοριοποιούνται και σύµφωνα µε τη χρήση 

τους. Είναι κοινή τακτική η διάκριση ανάµεσα στα δεδοµένα που συλλέγονται από 

έναν συγκεκριµένο φορέα προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για µια τρέχουσα - 

προσωρινή διαδικτυακή εργασία και σε αυτά που τα οποία αποθηκεύονται για χρήση 

και ανάλυση και/ή πωλούνται σε τρίτα µέρη (FTC, 2009).  

           Στη δεύτερη κατηγορία, τα είδη των εµπλεκόµενων προσωπικών δεδοµένων 

δύναται να ταξινοµηθούν βάση της φύσης τους σε δύο µεγάλες κατηγορίες: από τη 

µία πλευρά, στις πληροφορίες που δεν αναµένεται να αλλάξουν δραµατικά κατά την 

πάροδο του χρόνου, οι οποίες αναφέρονται ως στατικές προσωπικές πληροφορίες 

(static private information). Τέτοιες πληροφορίες αφορούν το οικονοµικό ιστορικό, το 

ιατρικό ιστορικό, τα προσωπικά πιστεύω και η διασύνδεση µε οµάδες ανθρώπων, 

καθώς και τα προσωπικά αρχεία. Από την άλλη πλευρά περιλαµβάνονται οι 

πληροφορίες οι οποίες αλλάζουν δραµατικά µε την πάροδο του χρόνου, παρόλα αυτά 

όµως δύναται να συλλεχθούν και να αναλυθούν κατά τρόπο που  να µπορεί να 

δηµιουργηθεί ένα καλά ενηµερωµένο προφίλ του ατόµου. Οι πληροφορίες αυτές 

αναφέρονται ως δυναµικές προσωπικές πληροφορίες, όπως το ιστορικό 

δραστηριότητας (στο διαδίκτυο) και το ιστορικό περιεχοµένου (H. Wang, M. K.O. 

Lee, and C. Wang 1998). 
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2.1.4  Τα δεδοµένα προσωπικής και µη προσωπικής ταυτοποίησης του χρήστη 

         Μια ευρέως χρησιµοποιούµενη διάκριση που γίνεται αναφορικά µε τα 

προσωπικά δεδοµένα των χρηστών του διαδικτύου είναι αυτή ανάµεσα στα δεδοµένα 

προσωπικής ταυτοποίησης (Personally Identifiable Information - PII) και τα δεδοµένα 

µη προσωπικής ταυτοποίησης (non - PII). Στα δεδοµένα προσωπικής ταυτοποίησης 

περιλαµβάνονται πληροφορίες οι οποίες απευθείας ταυτοποιούν ένα πρόσωπο. Στην 

άλλη κατηγορία περιλαµβάνονται πληροφορίες όπως το ιστορικό αναζήτησης του 

χρήστη, η επισκεψιµότητα σε διάφορες ιστοσελίδες και η διαδικτυακή συµπεριφορά 

του εν γένει, οι οποίες δεν ταυτοποιούν απ’ ευθείας τον χρήστη µε κάποιο 

συγκεκριµένο πρόσωπο. Για παράδειγµα, στις πληροφορίες προσωπικής 

ταυτοποίησης τυπικά περιλαµβάνονται το όνοµα και η διεύθυνση, το AΦΜ και άλλοι 

µοναδικοί αριθµοί ταυτοποίησης. Στις πληροφορίες µη προσωπικής ταυτοποίησης 

τυπικά περιλαµβάνονται δεδοµένα που σχετίζονται µε τους όρους αναζήτησης που 

έχουµε χρησιµοποιήσει, τις ιστοσελίδες που έχουµε επισκεφθεί, τις αγορές που 

έχουµε πραγµατοποιήσει διαδικτυακά και τους τρόπους πληρωµής που έχουµε 

χρησιµοποιήσει (OECD, 2013).  

            Υπάρχει έντονη αβεβαιότητα σχετικά µε την κατηγοριοποίηση ορισµένων 

τύπων πληροφοριών, όπως η γεωγραφική θέση και η διεύθυνση IP. Η αβεβαιότητα 

αυτή ενισχύεται καθώς βελτιώνονται οι µέθοδοι ανάλυσης δεδοµένων και παρέχεται 

η δυνατότητα καλύτερου συνδυασµού των µερών της πληροφορίας που είναι µη - 

ταυτοποιήσιµες οι οποίες όταν συνδυαστούν οδηγούν στην ταυτοποίηση ενός χρήστη. 

Στις µέρες µας οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται δίνουν συχνά τη δυνατότητα 

συσχετισµού των δεδοµένων µη προσωπικής ταυτοποίησης που συλλέγονται από τις 

αναζητήσεις όρων, την επίσκεψη ιστοσελίδων, τις γεωγραφικές θέσεις και τη 

διεύθυνση IP, µε ένα συγκεκριµένο άτοµο. Όταν όµως ένα δεδοµένο µη προσωπικής 

ταυτοποίησης συσχετισθεί µε την πραγµατική ταυτότητα ενός ατόµου, η ανωνυµία 

και η ιδιωτικότητα του χρήστη παύει πλέον να υφίσταται (Narayanan and Shmatikov, 

2010).  
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2.1.5  Ιδιωτικότητα του καταναλωτή (Consumer privacy) 

 

              Κατά τις καταναλωτικές δραστηριότητες οι οποίες πραγµατοποιούνται στον 

χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου, η ιδιωτικότητα συνήθως αναφέρεται στα 

προσωπικά δεδοµένα του καταναλωτή και η εισβολή στην ιδιωτική ζωή συνήθως 

µεταφράζεται σε µη εξουσιοδοτούµενη συλλογή, γνωστοποίηση ή άλλη χρήση των 

προσωπικών πληροφοριών η οποία προκύπτει ως άµεσο αποτέλεσµα των 

ηλεκτρονικών - διαδικτυακών του συναλλαγών (H. Wang, M. K.O. Lee, and C. Wang 

1998). 

 

2.2 Ανησυχίες σχετικά µε την ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο (Internet Privacy 

Concerns) 

 

             Η ιδιωτικότητα στην πληροφορία (information privacy), δηλαδή η 

δυνατότητα του ατόµου να ελέγχει το πότε, πώς και σε ποιο βαθµό οι προσωπικές του 

πληροφορίες κοινοποιούνται σε άλλους (Westin 1968), αποτελεί ένα από τα πιο 

σηµαντικά ηθικά, νοµικά, κοινωνικά και πολιτικά ζητήµατα της εποχής της 

πληροφορίας (Culnan and Bies 2003; Milberg et al. 2000). Οι ανησυχίες για το 

ενδεχόµενο παράβασης των ιδιωτικών πληροφοριών µέσω του διαµοιρασµού της 

χρήσης υπολογιστικών συστηµάτων εκφράστηκαν από την απαρχή του διαδικτύου 

(E. E. David and R. M. Fano, 1965).  

            Η αύξηση των ψηφιακών προσωπικών πληροφοριών και η πρόοδος των 

τεχνολογιών του διαδικτύου έθεσαν νέες προκλήσεις στην ιδιωτικότητα των 

πληροφοριών των καταναλωτών και χρηστών του διαδικτύου (Angst and Agarwal 

2009; Malhotra et al. 2004; Ward et al. 2005). Τα προσωπικά δεδοµένα γίνονται  στις 

µέρες του Web 2.0 πιο ευάλωτα, καθώς, από την µία πλευρά, οι προσωποποιηµένες 

διαδικτυακές υπηρεσίες και τα λογισµικά επιχειρηµατικής ευφυίας απαιτούν τη 

συλλογή και εξόρυξη ενός πρωτοφανούς σε µέγεθος όγκου δεδοµένων προσωπικών 

πληροφοριών (Li and Sarkar 2006) και από την άλλη πλευρά, οι ίδιοι οι χρήστες του 

διαδικτύου προµηθεύουν τα διαδικτυακά blogs και τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

µε περιεχόµενα τα οποία αφορούν την ιδιωτική τους ζωή.  
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2.2.1  ∆ιαστάσεις των ανησυχιών  

           Οι Smith, et al. (1996) σηµείωσαν τέσσερις διαστάσεις των ανησυχιών σχετικά 

µε τα προσωπικά δεδοµένα και τις πρακτικές που ακολουθούνται στο διαδίκτυο: 

● Συλλογή προσωπικών πληροφoριών 

● Μη εξουσιοδοτηµένη δευτερεύουσα χρήση των προσωπικών πληροφοριών 

● Λάθη στις προσωπικές πληροφορίες 

● Αντικανονική πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες  

 

        Οι διαστάσεις αυτές έχουν επίσης σηµειωθεί στις ανησυχίες σχετικά µε το 

διαδικτυακό µάρκετινγκ και τις αγορές µέσω διαδικτύου. Στην περίπτωση του 

διαδικτυακού µάρκετινγκ οι διαστάσεις της ανησυχίας περιλαµβάνουν: 

● Τη συλλογή των προσωπικών δεδοµένων 

● Τον έλεγχο σχετικά µε τη χρήση τους 

● Τη γνώση σχετικά µε τις πρακτικές και τις χρήσεις που ακολουθούνται για τα 

προσωπικά τους δεδοµένα (Malhotra, et al. 2004).  

 

Ο έλεγχος και η γνώση περιλαµβάνουν τη µη εξουσιοδοτηµένη δευτερεύουσα χρήση, 

την αντικανονική πρόσβαση και τα λάθη. 

          Σύµφωνα µε µια έρευνα, οι διαδικτυακοί καταναλωτές δίνουν µεγαλύτερη 

έµφαση στη γνώση σχετικά µε τη χρήση των προσωπικών τους δεδοµένων και στον 

τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσαν να έχουν άµεσο έλεγχο των δεδοµένων τους 

(Malhotra, et al. 2004). Σε πολλές περιπτώσεις οι καταναλωτές έχουν µικρό έλεγχο 

των πρακτικών που ακολουθούνται σχετικά µε τη διαχείριση των προσωπικών τους 

δεδοµένων από τις επιχειρήσεις ή τους οργανισµούς που συλλέγουν τα δεδοµένα 

τους. Ο έλεγχος που έχουν οι καταναλωτές περιλαµβάνει την επιλογή των 

επιχειρήσεων ή οργανισµών που εµπιστεύονται τα προσωπικά τους δεδοµένα και τον 

τύπο των πληροφοριών που επιλέγουν να παράσχουν (Tsai et. al,  2011).  
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2.2.2  Συνέπειες από την παραβίαση των προσωπικών δεδοµένων των χρηστών του 

διαδικτύου 

            Για τους χρήστες του διαδικτύου η ανησυχία σχετικά µε το διαδίκτυο 

περιλαµβάνει την παραβίαση της εµπιστευτικότητας των προσωπικών τους 

δεδοµένων µε κοινωνικές, φυσικές ή οικονοµικές αρνητικές συνέπειες. Αν θελήσουµε 

να κατατάξουµε τα επίπεδα ζηµίωσης από µια ενδεχόµενη παραβίαση της 

εµπιστευτικότητας των προσωπικών τους δεδοµένων, θα µπορούσαµε να τις 

διαχωρίσουµε σε χαµηλό, µέσο και υψηλό επίπεδο αρνητικών συνεπειών. Στο χαµηλό 

επίπεδο, το αντίκτυπο της παραβίασης σχετίζεται µε την αναστάτωση που 

προκαλείται, όπως π.χ. το να αναγκαστεί να προβεί ο χρήστης στην αλλαγή του 

αριθµού τηλεφώνου του. Στο δεύτερο επίπεδο ανεπιθύµητων παρενεργειών 

αναφέρονται οι οικονοµικές απώλειες λόγω π.χ. της κλοπής των στοιχείων της 

ταυτότητάς του, καθώς και το ενδεχόµενο δηµόσιας ταπείνωσης ή µεροληψίας εις 

βάρος του, ή ακόµα και να πέσει θύµα εκβιασµού. Στο υψηλότερο επίπεδο 

κατατάσονται οι σωµατικές βλάβες, οι κοινωνικές ή οικονοµικές ζηµιές, µε πιο 

σοβαρές συνέπειες όπως η πιθανή απώλεια της ζωής του ατόµου ή η απώλεια της 

ικανότητας βιοπορισµού του (NIST 2010).     

             Μηνύσεις σε δηµοφιλείς ιστοσελίδες όπως η Google Buzz, η Facebook 

Beacon και η AOL ValueClick για παραβάσεις της διαδικτυακής ιδιωτικότητας και η 

δηµιουργία νοµοθετικών πράξεων για τη διαδικτυακή προστασία των προσωπικών 

δεδοµένων, αποτελούν αποδείξεις της αυξανόµενης σηµασίας και του ενδιαφέροντος 

που δίνεται στον τοµέα της διαδικτυακής ιδιωτικότητας. Στον τοµέα της προστασίας 

των δεδοµένων, υπάρχει η σύσταση αρκετών ερευνητών για την επανεξέταση των 

ζητηµάτων αυτών προκειµένου να αντανακλάται η σύγχρονη φύση και η δυναµική 

αυτής (Chen et al. 2008; Malhotra et al. 2004). Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η 

κατανόηση των ανησυχιών σχετικά µε την προστασία των προσωπικών δεδοµένων 

των ατόµων είναι θεµελιώδης προκειµένου για την επιτυχία των αναδυόµενων 

διαδικτυακών τεχνολογιών και την προετοιµασία ενός ευοίωνου µέλλοντος για το 

διαδίκτυο (Hong and Thong 2013).   
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2.3  Ζητήµατα ιδιωτικοτήτας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

       Ως µέσο κοινωνικής δικτύωσης ορίζεται η υπηρεσία που “δίνει τη δυνατότητα 

στα άτοµα να δηµιουργήσουν ένα προσωπικό ή επαγγελµατικό δίκτυο” (T. Funk 

2010).  

 

2.3.1  Ιστορική αναδροµή των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης 

 

     Από την εποχή της δηµιουργίας του SixDegrees.com, του πρώτου 

αναγνωρισµένου µέσου κοινωνικής δικτύωσης το 1997, η χρήση των µέσων αυτών 

έχει επεκταθεί στις µέρες µας σε τροµακτικό βαθµό (D. M. Boyd & N. B. Ellison 

2007). Μεταξύ των ετών 1997 και 2001, οι χρήστες του διαδικτύου απέκτησαν τη 

δυνατότητα δηµιουργίας επαγγελµατικών και προσωπικών προφίλ σε διάφορα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, όπως τα: “Friends, AsianAvenue, BlackPlanet και MiGente”. 

Το 2002 δηµιουργήθηκε το Friendster, µέσω του οποίου συνδέονταν οι φίλοι των 

φίλων µε την προοπτική της γνωριµίας και της δηµιουργίας ροµαντικών σχέσεων (D. 

M. Boyd & N. B. Ellison 2007). Από το 2003 και έπειτα, η επιτυχία των 

προηγούµενων ιστοσελίδων ώθησε στη δηµιουργία ποικίλων ιστοσελίδων κοινωνικής 

δικτύωσης, οι οποίες έκαναν διαρκώς την εµφάνισή τους, αντιγράφοντας το µοτίβο 

των πρώτων µέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σταδιακά, όλο και περισσότεροι χρήστες 

του διαδικτύου αποκτούσαν τη δυνατότητα δηµιουργίας ενός δηµόσιου ή ηµί - 

δηµόσιου προφίλ, συνάθροισης φίλων µέσω ενός δικτύου και δηµοσίευσης σχολίων, 

µηνυµάτων, εικόνων και βίντεο στη σελίδα τους (T. Funk 2010). Μέσω του Flickr 

δόθηκε η δυνατότητα στους χρήστες του να µοιράζονται φωτογραφίες, το Last.FM 

παρείχε στους χρήστες του έναν τόπο συζήτησης (forum) διαµοιρασµού µουσικής και 

το YouTube σχεδιάστηκε προκειµένου να διαµοιράζεται βίντεο. 

 

           Το 2003 έκανε την εµφάνισή του το MySpace, το οποίο παρείχε για πρώτη 

φορά τη δυνατότητα στους χρήστες του να προσωποποιούν τη σελίδα τους και να 

προσθέτουν χαρακτηριστικά ανάλογα µε τη βούλησή τους. Το MySpace αποτέλεσε 

παγκόσµιο φαινόµενο, καθώς έγινε ιδιαίτερα δηµοφιλές ανάµεσα στους εφήβους (D. 

M. Boyd & N. B. Ellison 2007). Το 2004 ξεκίνησε τη λειτουργία του το Facebook, το 

οποίο αρχικά σχεδιάστηκε προκειµένου να χρησιµοποιείται αποκλειστικά από 

φοιτητές κολεγίων. Το 2005 το Facebook επέκτεινε τις υπηρεσίες του 
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περιλαµβάνοντας µαθητές λυκείου και τελικά το 2006 επιτράπηκε η πρόσβαση στο 

Facebook σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου (D.  Kirkpatrick 2010). 

 

            Η χρήση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το 

Twitter και το LinkedIn έχει αυξηθεί σηµαντικά κατά τα τελευταία χρόνια (J.B. 

Yeager and R.K. Sisson 2011). Υπολογίζεται οτι το 75% των ατόµων ηλικίας µεταξύ 

δεκαοκτώ και εικοσιτεσσάρων διαθέτουν προφίλ σε ένα µέσο κοινωνικής δικτύωσης. 

Αντίστοιχα, το ένα τρίτο των ατόµων µεταξύ τριάντα πέντε και σαράντα τεσσάρων 

ετών διαθέτουν έναν ενεργό διαδικτυακό λογαριασµό. Επιπλέον, περίπου το είκοσι 

τις εκατό των ατόµων µεταξύ σαράντα πέντε και πενήντα τεσσάρων ετών διαθέτουν 

ένα προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα (J. E. Grenig  and J.S. Kinsler 2011). Οι αριθµοί 

αυτοί αυξάνονται µε την πάροδο του χρόνου, καθώς οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

γίνονται όλο και περισσότερο καθηµερινό κοµµάτι της ζωής των ανθρώπων. 

 

 

 

2.3.2  Ο χαρακτήρας των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης 

 

           Με το Web 2.0 οι µεταβολές που επήλθαν στο τοπίο των µέσων επικοινωνίας 

συνοδεύτηκαν από τη µετάλλαξη του χαρακτήρα τόσο της µαζικής όσο και της 

προσωπικής επικοινωνίας, δηµιουργώντας τη λεγόµενη “µαζική – προσωπική 

επικοινωνία” (J. Pierson 2012). Η µετάλλαξη αυτή απεικονίζεται στον τρόπο που το 

Web 2.0 και τα κοινωνικά µέσα, δηλαδή οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και τα 

µικροϊστολόγια (microblogging) όπως για παράδειγµα το Twitter, ενσωµατώθηκαν 

στην καθηµερινότητα των δυτικών κοινωνιών και στην πίστη οτι ο ίδιος ο χρήστης 

βρίσκεται στη θέση του οδηγού της κοινωνικό - τεχνικής αυτής καινοτοµίας. 

 

       Παρ' όλα αυτά παρατηρούµε ένα παράδοξο σχετικά µε τον χαρακτήρα των 

ιστοσελίδων αυτών. Από τη µία πλευρά τα εργαλεία και τα µέσα για την ενδυνάµωση 

των χρηστών µέσω των κοινωνικών δικτύων αναπαράγουν και ενισχύουν την ιδέα οτι 

µε το Web 2.0 συντελείται η ουσιαστική και αποτελεσµατική ενδυνάµωση των 

χρηστών του. Από την άλλη πλευρά διαπιστώνουµε στην πράξη οτι η ενδυνάµωση 

αυτή εκλείπει σε µεγάλο βαθµό και οτι αντίστοιχα µε τις ευκαιρίες ενδυνάµωσης 

διακυβεύεται η αντίστοιχη αποδυνάµωση των χρηστών του Web 2.0 (Van Dijck 



22 

2009). Το τελευταίο σηµαίνει οτι ο κοινωνικός κόσµος ο οποίος εκπροσωπείται 

εντατικά από τη µαζική - προσωπική επικοινωνία δηµιουργεί (νέες) συνθήκες 

ευαισθησίας, οι οποίες καθιστούν τα άτοµα ευάλωτα, καθώς δεν έχουν πάντα τις 

απαραίτητες ικανότητες ώστε να κατανοήσουν και να αντιδράσουν µε τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο έναντι άλλων ατόµων και οργανισµών προκειµένου να αποκτήσουν µια 

ισάξια κοινωνική θέση. Το τελευταίο χαρακτηριστικό είναι ιδιαίτερα εµφανές 

µελετώντας τη σχέση ανάµεσα στα κοινωνικά δίκτυα, την ενδυνάµωση και την 

ιδιωτικότητα (J. Pierson 2012). 

 

2.3.3  Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και η διαχείριση των προσωπικών δεδοµένων  

 

         Καθώς ο αριθµός των ατόµων που χρησιµοποιούν τα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης αυξάνεται, οι ανησυχίες για την ιδιωτικότητα επικεντρώνονται όλο και 

περισσότερο σε αυτά. Το Facebook, το δηµοφιλέστερο µέσο κοινωνικής δικτύωσης 

παγκοσµίως έχει κατηγορηθεί αρκετές φορές για εισβολή στην ιδιωτικότητα των 

χρηστών του και παράνοµη χρήση των προσωπικών δεδοµένων του. Στη δίκη για την 

Ιδιωτικότητα στο Facebook (“In re Facebook Privacy Litigation”, 2010) ο ενάγων 

David Gould κατηγόρησε τη συγκεκριµένη ιστοσελίδα για παραβίαση των 

προσωπικών του δεδοµένων, καθώς σύµφωνα µε την Federal Wiretap Act οριζόταν 

οτι “ένας οργανισµός ο οποίος παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας στο 

κοινό δεν θα πρέπει εσκεµµένα να κοινοποιεί τα περιεχόµενα οποιασδήποτε 

επικοινωνίας...σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισµό διαφορετικό από τον αποδέκτη 

ή τον παραλήπτη στον οποίο απευθύνεται το µήνυµα της επικοινωνίας”. Η δίκη 

κατέληξε οτι οι ενάγοντες απέτυχαν να αποδείξουν οτι το Facebook σκόπιµα παρείχε 

στους διαφηµιστές πληροφορίες των χρηστών του (Β. Lodge, 2011).  

 

             Την ίδια χρονιά (2010) στην υπόθεση κατά της υπηρεσίας “Facebook 

Beacon” (Lane v. Facebook (N.D. Cal)) το Facebook κατηγορήθηκε για την υπηρεσία 

Beacon, στην οποία τρίτα µέρη ανέφεραν πληροφορίες σχετικά µε τις δραστηριότητες 

των χρηστών του και το Facebook αναρτούσε τις πληροφορίες αυτές στον πίνακα 

ανακοινώσεων (newsfeed) χωρίς την ύπαρξη ρητής συγκατάθεσης από την πλευρά 

των χρηστών του. Στην υπόθεση αυτή το Facebook συµβιβάστηκε για $9,5 

εκατοµµύρια (Findings of Fact, Conclusions of Law, and Order Approving Settlement 
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at 7, Lane v. Facebook, No. C 08-3845 RS (N.D. Cal. Mar. 17, 2010)), από τα οποία 

περίπου $2,3 εκατοµµύρια δόθηκαν στους δικηγόρους των ενάγοντων (Order Re 

Attorney Fees at 4, Lane v. Facebook, No. C 08-3845 RS (N.D. Cal. May 24, 2010)), 

και περίπου $25.000 δόθηκαν στους ενάγοντες. Το υπολοιπόµενο ποσό κατατέθηκε 

για τη δηµιουργία νέου ιδρύµατος για την ιδιωτικότητα (Privacy Foundation) 

(Goldman E. 2012). 

 

          Στην πιο πρόσφατη υπόθεση κατά αυτού του µέσου κοινωνικής δικτύωσης 

(Campbell v. Facebook Inc, U.S. District Court, Northern District of California, No. 

13-5996), ο ενάγων Matthew Campbell κατηγορεί την ιστοσελίδα για παραβίαση των 

προσωπικών δεδοµένων των χρηστών του, καθώς η τελευταία σάρωνε (scan) το 

περιεχόµενο των µηνυµάτων που έστελναν οι χρήστες µεταξύ τους για 

διαφηµιστικούς λόγους (Reuters, 24/12/2014, last view 12/1/2015). Η µήνυση η 

οποία κατατέθηκε το 2013 αναφέρει οτι η συγκεκριµένη ιστοσελίδα σάρωνε τα 

µηνύµατα των χρηστών της µε σκοπό τον εντοπισµό συνδέσεων (links) σε 

ιστοσελίδες και στη συνέχεια καταµετρούσε τον αριθµό των “likes” κάθε σύνδεσης. 

Τα “likes” αυτά στη συνέχεια χρησιµοποιούνταν µε σκοπό τη δηµιουργία 

στοχευµένης διαφήµισης. Σύµφωνα µε το κατηγορητήριο η συγκεκριµένη πρακτική 

καταπατούσε τον οµοσπονδιακό νόµο καθώς και τους νόµους της πολιτείας της 

Καλιφόρνια, στην οποία εδρεύει το Facebook (Techworm, 25/12/2014, last view 

12/1/2015). 

 

          Όµοια, στην υπόθεση κατά της Google Buzz του καινούργιου µέσου 

κοινωνικής δικτύωσης της Google, η µήνυση αφορούσε την αποκάλυψη προσωπικών 

δεδοµένων από τους λογαριασµούς Gmail των χρηστών της. Η Google συµβιβάστηκε 

µε το ποσό των $8,5 εκατοµµυρίων (Settlement Agreement at 6, In re Google Buzz 

User Privacy Litigation, No. 5:10-CV-00672-JW (N.D. Cal. Sept. 3, 2010)), από τα 

οποία οι δικηγόροι µπορούσαν να διεκδικήσουν έως το 30% (περίπου $2.5 

εκατοµµύρια) και οι ενάγοντες αποζηµιώθηκαν µε $2,500 ο καθένας (Wendy Davis, 

2010). Το υπολοιπόµενο ποσό κατατέθηκε σε οργανισµούς επιµόρφωσης 

καταναλωτών και οργανισµούς για την ιδιωτικότητα (N.D. Cal. Sep. 20, 2011). 
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        Καθώς η διαµάχη σχετικά µε το τι θεωρείται ως εισβολή στην ιδιωτικότητα 

συνεχίζεται, είναι εµφανές οτι η χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει 

διαφοροποιηθεί από τους πρωταρχικούς του σκοπούς της διασύνδεσης των ανθρώπων 

µε παρόµοια ενδιαφέροντα. Παρόλο που αρχικά τα µέσα αυτά σχεδιάστηκαν έχοντας 

ως επίκεντρό τους τις διαδικτυακές κοινότητες, το επίκεντρο τώρα βρίσκεται στο 

µεµονωµένο άτοµο το οποίο αποτελεί το επίκεντρο της δικής του κοινότητας. Η 

καινούργια αυτή δοµή αναφέρεται ως “εγωκεντρικά δίκτυα” (egocentric networks) 

(D. M. Boyd & N. B. Ellison 2007).  

 

       Τα δίκτυα αυτά καθώς επικεντρώνονται σε ένα άτοµο, παρέχουν στους 

υπόλοιπους τη µοναδική και εύκολη ευκαιρία να πραγµατοποιούν έρευνα σχετικά µε 

το άτοµο αυτό και ενδεχοµένως στο τέλος τα στοιχεία αυτά να χρησιµοποιηθούν εις 

βάρος του. Παράδειγµα τέτοιας περίπτωσης αποτελεί η δικαστική υπόθεση που 

απασχόλησε το 2010 δικαστήριο της Boulogne Billancourt στη Γαλλία, µε 

αντικείµενο την απόλυση µιας υπαλλήλου από την εταιρία στην οποία εργαζόταν 

λόγω των σχολίων που ανάρτησε κατά της επιχείρησης στο Facebook. Το δικαστήριο 

υιοθέτησε την υπερασπιστική γραµµή του συνηγόρου, σύµφωνα µε την οποία η 

απόλυση λόγω σχολίων στο Facebook συνιστά απειλή κατά της ιδιωτικής ζωής και 

τελικά έκρινε την απόλυση παράνοµη, κηρύσσοντας παράλληλα αθέµιτη την 

απαγόρευση διατύπωσης σχολίων, έστω και αυστηρών, σχετικά µε την εταιρία 

απασχόλησης της ενάγουσας (Conseil de prud’ hommes de Boulogne Billancourt de 

departage 19 Novembre 2010). 

 

            Η χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook δύναται να 

εκθέσει τα ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα των χρηστών της µε εύκολο τρόπο. Σε 

µια έρευνα που διεξήχθη µε τη συµµετοχή 58.000 εθελοντών χρηστών του δικτύου 

αυτού, αποδείχθηκε οτι τα Facebook Likes, δηλαδή οι προτιµήσεις των χρηστών της 

υπηρεσίας αυτής, δύναται να χρησιµοποιηθούν αυτόµατα και να προβλέψουν µε 

ακρίβεια ένα εύρος απλών και ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων, στα οποία 

συµπεριλαµβάνονται: η εθνική καταγωγή, το θρήσκευµα, οι προσωπικές και 

πολιτικές απόψεις, ο σεξουαλικός προσανατολισµός, το επίπεδο ευδαιµονίας, η 

νοηµοσύνη, η οικογενειακή κατάσταση, η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, η ηλικία 

και το φύλο (Kosinski et al 2013).   
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2.4  Ζητήµατα ιδιωτικότητας και κρατικής παρακολούθησης 

 

        Τον Ιούνιο του 2013, ο Edward Joseph Snowden, Αµερικάνος διαχειριστής 

υπολογιστικών συστηµάτων και πρώην εργαζόµενος της Κεντρικής Υπηρεσίας 

Πληροφοριών των ΗΠΑ (Central Inteligence Agency - CIA), διέρρευσε στον Tύπο 

απόρρητα έγγραφα της αµερικάνικης Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας (National 

Security Agency - NSA) τα οποία σχετίζονταν µε το πρόγραµµα µαζικής - 

παγκόσµιας παρακολούθησης που εφάρµοζε τα τελευταία χρόνια η NSA. Σύµφωνα 

µε τις αποκαλύψεις του Snowden, η NSA συνέλεγε εκατοντάδες εκατοµµύρια λίστες 

επαφών από προσωπικούς λογαριασµούς ηλεκτρονικών ταχυδροµείων (email) και 

υπηρεσίες αποστολής άµεσων µηνυµάτων (instant messaging services). Ενδεικτικά, 

κατά τη διάρκεια µίας µόνο ηµέρας, το Ειδικό Τµήµα Επιχειρήσεων της NSA 

(Special Source Orepations) συνέλεξε 444.743 βιβλία διευθύνσεων από το Yahoo, 

105.068 από το Hotmail, 82.857 από το Facebook, 33.697 από το Gmail και 22.881 

από άλλους παρόχους. Αυτά τα στοιχεία, τα οποία περιγράφουν µια τυπική ηµέρα, 

αναλογούσαν στη συλλογή 250 εκατοµµυρίων βιβλίων διευθύνσεων το έτος. Όµοια, 

καθηµερινά συλλέγονταν 500.000 λίστες επαφών από τις υπηρεσίες ζωντανής 

συνοµιλίας (live chat) (Gellman, Barton, Soltani, Ashkan 1/11/2013).  

             Η υπηρεσία αφού συνέλεγε τα βιβλία διευθύνσεων στη συνέχεια ερευνούσε 

τα περιεχόµενα των ηλεκτρονικών ταχυδροµείων προκειµένου να ανακαλύψει 

πληροφορίες σχετικά µε πιθανούς εξωτερικούς κινδύνους για την ασφάλεια των ΗΠΑ 

(Savage, Charlie 8/8/2013). Παράλληλα, εντόπιζαν και χαρτογραφούσαν τις 

τοποθεσίες κινητών τηλεφώνων (Gellman, Barton; Soltani, Ashkan 12/12/2013) και 

ανέπτυξαν προγράµµατα υποβάθµισης των τεχνολογιών διαδικτυακής ασφάλειας και 

κρυπτογράφησης (Ball, Borger, Greenward, 5/9/2013). Η NSA χρησιµοποιούσε 

τεχνολογία cookies προκειµένου να ενισχυθεί η κυβερνητική παρακολούθηση 

(Ashkan Soltani, Andrea Peterson, and Barton Gellman December 10, 2013). 

Χρησιµοποιώντας το “Muscular”, ένα ειδικό πρόγραµµα παρακολούθησης, η NSA 

φαίνεται οτι “µυστικά” εισέβαλε στα κέντρα δεδοµένων της Yahoo και της Google 

προκειµένου να συλλέξει πληροφορίες από εκατοντάδες εκατοµµύρια λογαριασµούς 

χρηστών παγκοσµίως (Gellman, Barton 4/11/2013). 
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         Οι αποκαλύψεις του Snowden, σόκαραν την κοινή γνώµη παγκοσµίως. 

Σύµφωνα µε έρευνα που έγινε τον Ιανουάριο του 2014 στις ΗΠΑ, διαφάνηκε οτι το 

διαδίκτυο έχασε µέρος της αξιοπιστίας του, καθώς οι άνθρωποι µετέβαλλαν τη 

διαδικτυακή συµπεριφορά τους, µειώνοντας κατά ένα ποσοστό τις δραστηριότητες 

που αφορούσαν αγορές, καταχώρηση στοιχείων προσωπικών δεδοµένων, 

διατραπεζικές συναλλαγές και προσωπικές συνοµιλίες (Pew Research Center, 2014).  

          Ίσως η πιο σηµαντική προέκταση την επαύριο των αποκαλύψεων ήταν η 

πλήρης έλλειψη της πεποίθησης οτι έχουν τον έλεγχο των προσωπικών τους 

δεδοµένων. Η έλλειψη της εµπιστοσύνης αντικατοπτρίζεται τόσο στις συναλλαγές 

τους µε τις επιχειρήσεις, όσο και µε το δηµόσιο. Για παράδειγµα:  

● Το 91% των ενηλίκων στην έρευνα “συµφωνεί απόλυτα” ή “συµφωνεί πολύ” 

οτι οι καταναλωτές έχουν χάσει τον έλεγχο του τρόπου µε τον οποίο τα 

προσωπικά τους δεδοµένα συλλέγονται και χρησιµοποιούνται από τις 

επιχειρήσεις  

● Το 88% των ενήλικων “συµφωνούν” ή “συµφωνούν πολύ” οτι θα ήταν πολύ 

δύσκολο να διαγράψουν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά µε τους ίδιους στο 

διαδίκτυο. 

● Το 80% αυτών που χρησιµοποιούν µέσα κοινωνικής δικτύωσης δηλώνουν 

ανήσυχοι σχετικά µε τρίτα µέρη όπως διαφηµιστές ή επιχειρήσεις οι οποίες 

εισβάλουν στα δεδοµένα που κοινοποιούν στις ιστοσελίδες αυτές.  

● Το 70% των χρηστών των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης δηλώνουν οτι 

είναι ανήσυχοι σχετικά µε το ενδεχόµενο πρόσβασης της κυβέρνησης σε 

µερικά από τα δεδοµένα που κοινοποιούν στα µέσα χωρίς να το γνωρίζουν οι 

ίδιοι.  

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η διαχείριση των προσωπικών

 

            Η διαχείριση των προσωπικών

συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας

προσωπικών δεδοµένων συµµετέχουν

(εθελοντική παραχώρηση προσωπικών

παρακολούθηση του χρήστη

δεδοµένα των χρηστών στη συναλλακτική

 

3.1  Η αλυσίδα αξίας των προσωπικών

 

         Κάθε τύπος προσωπικών

στο διαδίκτυο. Τα δεδοµένα

γίνονται αντικείµενο επεξεργασίας

Κάθε ένα από αυτά τα βήµατα

δύναται να εµπλέκουν διαφορετικούς

       

Πίνακας (2): Η αλυσίδα

διαχείριση των προσωπικών δεδοµένων στο διαδίκτυο 

διαχείριση των προσωπικών δεδοµένων περιλαµβάνει τα

αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανοµής. Στην αλυσίδα

δεδοµένων συµµετέχουν πολυάριθµες εταιρίες οι οποίες είτε

παραχώρηση προσωπικών δεδοµένων) είτε µε αθέµιτο τρόπο

του χρήστη) συλλέγουν και στη συνέχεια παρέχουν τα

χρηστών στη συναλλακτική αγορά.  

αξίας των προσωπικών δεδοµένων στο διαδίκτυο 

τύπος προσωπικών δεδοµένων ακολουθεί έναν συγκεκριµένο

Τα δεδοµένα αρχικά συλλέγονται, στη συνέχεια αποθηκεύονται

αντικείµενο επεξεργασίας και στο τέλος χρησιµοποιούνται και

αυτά τα βήµατα περιλαµβάνει κάποια ειδικά χαρακτηριστικά

εµπλέκουν διαφορετικούς συµµετέχοντες (Εικόνα 2).  

Η αλυσίδα αξίας των προσωπικών δεδοµένων στο
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περιλαµβάνει τα στάδια της 

Στην αλυσίδα αξίας των 

οι οποίες είτε µε θεµιτό 

αθέµιτο τρόπο (µυστική 

παρέχουν τα προσωπικά 

συγκεκριµένο κύκλο ζωής 

ια αποθηκεύονται και 

χρησιµοποιούνται και αναλύονται. 

χαρακτηριστικά τα οποία 

δεδοµένων στο διαδίκτυο
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Πηγή: OECD (2013), “Exploring the Economics of Personal Data: A Survey of 

Methodologies for Measuring Monetary Value”, OECD Digital Economy Papers, No. 220 

          

Ο κύκλος ζωής των προσωπικών δεδοµένων δύναται να παρουσιαστεί ακολουθώντας 

µια αλυσίδα αξίας η οποία αποτελείται από τέσσερα βήµατα:  

 

● Συλλογή / πρόσβαση 

● Αποθήκευση και συγκέντρωση 

● Ανάλυση και διανοµή 

● Χρήση   

 

           Μια ευρεία γκάµα µετόχων εµπλέκονται σε όλο το µήκος της αλυσίδας αξίας, 

συµπεριλαµβάνοντας µεµονωµένα άτοµα, επιχειρήσεις, δηµόσιους οργανισµούς και 

µη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Μερικοί µέτοχοι εµπλέκονται µόνο σε συγκεκριµένα 

µέρη της αλυσίδας αξίας. Για παράδειγµα οι µεσίτες δεδοµένων (data brokers) τυπικά 

δεν χρησιµοποιούν τα προσωπικά δεδοµένα, αλλά τα επεξεργάζονται και τα 

µεταπωλούν. Άλλοι µέτοχοι δύναται να συµµετέχουν σε όλα τα βήµατα που 

περιλαµβάνονται στην αλυσίδα αξίας. Για παράδειγµα, µια αεροπορική εταιρία ή ένα 

κατάστηµα λιανικής πώλησης δύναται να συλλέγει προσωπικά δεδοµένα µέσω ενός 

προγράµµατος αφοσίωσης πελατών, στη συνέχεια να τα αποθηκεύει και να  τα 

συγκεντρώνει και τέλος να τα επεξεργάζεται και να τα χρησιµοποιεί µέσα στα 

µοντέλα της ίδιας της επιχείρησης, µε σκοπό π.χ. τη δηµιουργία πιο στοχευµένων 

προσφορών στους πελάτες της (OECD, 2013).  

 

 

3.2  Η συλλογή των προσωπικών δεδοµένων 

 

        Οι τρόποι συλλογής των προσωπικών δεδοµένων µέσω του διαδικτύου είναι οι 

ακόλουθοι (OECD, 2013): 

● Τα δεδοµένα παρέχονται εθελοντικά ή διαδίδονται από τα άτοµα όταν 

διαµοιράζονται λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τον εαυτό τους ή σχετικά 

µε τρίτα µέρη, όπως π.χ. στην περίπτωση δηµιουργίας ενός προφίλ σε κάποιο 

κοινωνικό δίκτυο, ή καταχώρησης των πληροφοριών πιστωτικής κάρτας κατά 

την πραγµατοποίηση διαδικτυακών αγορών, ή παροχής προσωπικών 
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πληροφοριών ως όρος εγγραφής σε µια διαδικτυακή υπηρεσία και 

δηµοσίευσης πληροφοριών σχετικά µε έναν φίλο, συνάδελφο, µέλος της 

οικογένειας, κλπ. 

● Τα δεδοµένα δύναται να παρατηρούνται νοµίµως, να αποθηκεύονται µέσω της 

καταγραφής της δραστηριότητας των χρηστών - σε αντίθεση µε τα δεδοµένα 

που εθελοντικά παρέχονται. Παράδειγµα της νόµιµης συλλογής δεδοµένων 

αυτού του τύπου είναι οι προτιµήσεις διαδικτυακής περιήγησης και τα 

δεδοµένα τοποθεσίας στην περίπτωση χρήσης κινητού τηλεφώνου.  

● Τα δεδοµένα δύναται να εξαχθούν, βασιζόµενα στην ανάλυση των 

προσωπικών δεδοµένων (π.χ. η πιστωτική ικανότητα µπορεί να υπολογισθεί 

βασιζόµενη σε έναν αριθµό παραγόντων σχετικών µε το οικονοµικό ιστορικό 

ενός ατόµου).  

 

 

3.2.1  Η χρήση των Cookies 

 

           Μια πρόσφατη σειρά άρθρων που δηµοσιεύθηκαν από τη Wall Street Journal 

συγκέντρωσε την προσοχή του κοινού αποκαλύπτοντας τον τρόπο µε τον οποίο οι 

διαφηµιστές παρακολουθούν τους χρήστες διαδικτυακά (The Wall Street Journal, 

“What they know”). Ο πιο βασικός και διαδεδοµένος τρόπος συλλογής δεδοµένων 

είναι µέσω των “cookies”, τα οποία είναι µικρά αρχεία τα οποία εγκαθίστανται στον 

υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies χρησιµοποιούνται για πολλούς λόγους 

προκειµένου να βελτιώσουν τη διαδικτυακή εµπειρία των χρηστών, είτε 

διαφυλάσσοντας τις προτιµήσεις τους, είτε παρέχοντας στοχευµένο περιεχόµενο ή  

διαφηµίσεις (David M. Kristol 2001).  

 

         Μια κοινή διάκριση που γίνεται είναι αυτή ανάµεσα στα cookies πρώτων µερών 

(first - party) και τρίτων µερών (third - party). Στην πρώτη περίπτωση το cookie 

προέρχεται από την ιστοσελίδα που ο χρήστης επισκέπτεται, ενώ στη δεύτερη 

περίπτωση η προέλευση είναι από κάποια άλλη ιστοσελίδα, συχνά έναν διαφηµιστή ο 

οποίος παρέχει µια διαφήµιση δια της ιστοσελίδας που ο χρήστης επισκέπτεται 

(Microsoft Corp., Understanding Cookies, n.d., last view 13/1/2015).   
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           Στη χρήση των cookies τρίτων µερών δραστηριοποιούνται στις µέρες µας 

πλείστες εταιρίες οι οποίες δεν έχουν καµία σχέση µε τους καταναλωτές, µε σκοπό 

την παρακολούθηση των χρηστών κατά την πλοήγησή τους στις διάφορες 

ιστοσελίδες. Παρόλο που ο καταναλωτής κατά την πλοήγησή του στο διαδίκτυο έχει 

επιλέξει να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του πρώτου µέρους, τα cookies τρίτων µερών 

πραγµατοποιούν την παρακολούθηση για λογαριασµό άλλων ιστοσελίδων µε τρόπο 

παθητικό για τον καταναλωτή, καθώς η πληροφόρησή του σχετικά µε αυτή τη 

δραστηριότητα είναι είτε περιορισµένη είτε πλήρως ελλιπής (Hoofnagle et al., 2012).  

 

3.2.2  Τα Web-bugs 

 

          Tα Web-bugs είναι µικρά αρχεία κώδικα µεγέθους 1x1-pixel, τα οποία 

επιτρέπουν τη διαρκή παρακολούθηση των καταναλωτών. Συχνά αναφέρονται και ως 

“beacons”, “action tags”, “clear GIFs”, “Web tags”, ή “pixel tags” (Gilbert, 2008). Τα 

Web-bugs διαφέρουν από τα cookies, καθώς έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι αόρατα 

στον χρήστη και επίσης δεν αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη. Με τα web-

bugs, ένας πελάτης δεν µπορεί να γνωρίζει εαν παρακολουθείται, εκτός εαν εξετάσει 

τον κώδικα html της ιστοσελίδας την οποία επισκέπτεται. Τα αρχεία αυτά 

καταγράφουν τη συµπεριφορά του χρήστη κατά την πλοήγησή του στο διαδίκτυο, 

καθώς µεταφέρεται από τη µια ιστοσελίδα στην άλλη. Επίσης επιτρέπουν την 

καταγραφή του χρόνου παραµονής του χρήστη σε µια ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες 

αυτές συνδυασµένες παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε τα ενδιαφέροντα 

του κάθε χρήστη. Οι Murray and Cowart (2001) αποκάλυψαν οτι το 96% των 

ιστοσελίδων οι οποίες αναφέρθηκαν ως κορυφαίες 50 φίρµες (σύµφωνα µε το 2000 

FT rankings), χρησιµοποιούσαν ένα web-bug (Tucker, 2010). 

 

3.2.3  Τα δεδοµένα µέσω Click-stream  

 

          Ως “click-stream” ορίζεται µια σειρά από αναζητήσεις ιστοσελίδων. Τα 

δεδοµένα από click-stream περιλαµβάνουν τις συνήθειες πλοήγησης και τις ενέργειες 

ενός συγκεκριµένου χρήστη. Τυπικά ένας χρήστης αναγνωρίζεται από ένα cookie ή 

τη διεύθυνση IP του. Τα Web bugs χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε τα δεδοµένα 

αυτά προκειµένου να προσδιοριστεί η πλοήγηση του χρήστη (Tucker, 2010). 

 



31 

3.2.4  Επιθεώρηση πακέτων (Deep packet inspection)  

 

           Η επιθεώρηση αυτή πραγµατοποιείται από τον πάροχο του διαδικτύου και 

αφορά τα περιεχόµενα των πακέτων δεδοµένων που αποστέλλονται µεταξύ ενός 

πελάτη του και των ιστοσελίδων που επισκέπτεται. Η τεχνική αυτή εφαρµοζόταν από 

τη Phorm, µια διαφηµιστική εταιρία η οποία δραστηριοποιούνταν στο Ηνωµένο 

Βασίλειο σε συνεργασία µε τους πάροχους διαδικτύου, προκειµένου να 

δηµιουργήσουν στοχευµένες διαφηµίσεις. Καθώς η επιθεώρηση αυτή γίνεται στο 

επίπεδο της διεύθυνσης IP, απεικονίζει µια παγκόσµια ιστορία συµπεριφοράς 

πλοήγησης. Αυτό διαφέρει από τα δεδοµένα που παρέχονται µέσω του click-stream, 

όπου οι χρήστες παρακολουθούνται κατά ένα µέρος µόνο των ιστοσελίδων (Tucker, 

2010). Ερευνητές όπως ο Clayton (2008) ισχυρίζονται οτι η τακτική αυτή είναι 

αντίστοιχη µε την παράνοµη παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, 

καθώς θεωρητικά η εταιρία δύναται να παρακολουθήσει το περιεχόµενο των 

προσωπικών συνοµιλιών.  

 

 

3.3  Το διαφηµιστικό οικοσύστηµα του διαδικτύου 

 

        Στις µέρες του Web 2.0 υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα της παρακολούθησης της διαδικτυακής 

δραστηριότητας των χρηστών του διαδικτύου. Οι πληροφορίες που συλλέγονται 

σχετικά µε την κίνηση στις ιστοσελίδες χρησιµοποιούνται από άλλες διαφηµιστικές 

εταιρίες για την προώθηση προϊόντων και την εξατοµίκευση του µάρκετινγκ και των 

διαφηµιστικών µηνυµάτων που προβάλλονται στην οθόνη του κάθε χρήστη.   

 

               Την πρώτη φορά που επισκέπτεται ένας χρήστης µια ιστοσελίδα, ο 

συλλέκτης δεδοµένων τοποθετεί ένα cookie το οποίο “σφραγίζει” στον υπολογιστή 

ένα µοναδικό αριθµό ταυτοποίησης. Κάθε φορά που ο χρήστης επισκέπτεται κάποια 

άλλη ιστοσελίδα, θυγατρική της εταιρίας παρακολούθησης, δύναται να σηµειώσει 

διαχρονικά τις ιστοσελίδες που έχει επισκεφθεί ο συγκεκριµένος χρήστης και να 

χτίσει µε αυτό τον τρόπο το προφίλ του χρήστη µε τις προτιµήσεις και τις συνήθειές 

του.  Μέσα σε δευτερόλεπτα µετά την επίσκεψη σε µια τέτοιου είδους ιστοσελίδα, οι 

πληροφορίες οι οποίες περιλαµβάνουν τις δραστηριότητες του χρήστη αυτού δύναται 
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να τίθενται σε πλειστηριασµό σε µια αγορά συναλλαγής δεδοµένων, όπως αυτή που 

διοικείται από τη BlueKai Exchange (Angwin, 2010). 

 

              Τα δεδοµένα που συλλέγονται από µια µόνο επίσκεψη σε κάποια ιστοσελίδα 

δύναται να αποσταλούν σε δέκα διαφορετικές εταιρίες συµπεριλαµβανοµένων των 

θυγατρικών εταιριών της Microsoft και της Google, ένα πλήθος από ιστοσελίδες 

καταγραφής διαδικτυακής κίνησης (traffic - logging sites) και άλλες µικρότερες 

επιχειρήσεις. Σχεδόν αυτόµατα, οι εταιρίες αυτές καταχωρούν την επίσκεψη του 

χρήστη στην ιστοσελίδα, τοποθετώντας διαφηµίσεις που θα ανταποκρίνονται 

στατιστικά περισσότερο στις ανάγκες του συγκεκριµένου χρήστη και τελικά 

προσθέτοντας επιπλέον στοιχεία στο διαδικτυακό αρχείο που τηρείται σχετικά µε τον 

χρήστη αυτό. Επίσηµα, η διαδικασία αυτή δεν προσωποποιεί τον χρήστη, δηλαδή 

αφορά τις πληροφορίες µη προσωπικής ταυτοποίησης και αποτελεί το διαφηµιστικό 

οικοσύστηµα που συντηρεί τη δωρεάν παροχή του περιεχόµενου στο διαδίκτυο 

(Alexis C. Madrigal 29/2/2012. TheAtlantic.com, last view 8/1/2015). 

 

        Σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ (2013) στη διαδικτυακή διαφήµιση υπάρχει ένας 

αριθµός εµπλεκοµένων, ο οποίος συµπεριλαµβάνει τους διαδικτυακούς εκδότες (Web 

Publishers), τους διαφηµιστές (Web Advertisers) και τα δίκτυα των µεσολαβητών στη 

διαφήµιση (Advertising Networks) οι οποίοι συνδέουν τους εκδότες µε τους 

διαφηµιστές. Οι εµπλεκόµενοι στη διαδικτυακή διαφήµιση συνιστούν το λεγόµενο 

“διαφηµιστικό οικοσύστηµα” του διαδικτύου. 

        

         ∆είγµα του διαφηµιστικού οικοσυστήµατος του Web 2.0 αποτελεί το 

∆ιάγραµµα (2), το οποίο παρουσιάζει τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον 

τοµέα της συλλογής δεδοµένων (οι εταιρίες που βρίσκονται στη δεξιά πλευρά), οι 

οποίες πωλούν τα δεδοµένα που συλλέγουν στους διαφηµιστές (εταιρίες που 

βρίσκονται στην αριστερή πλευρά της εικόνας). Στο ενδιάµεσο βρίσκονται τα 

διαφηµιστικά δίκτυα και οι µεσολαβητές, δηλαδή οι εταιρίες οι οποίες είτε παρέχουν 

επιπλέον δεδοµένα, είτε υποβοηθούν στη διαδικασία της συλλογής και µεταφοράς 

των δεδοµένων αυτών, παρέχοντας ταχύτερες υπηρεσίες και καλύτερες µετρήσεις. 

 



Πίνακας (3): Το διαφηµιστικό

Πηγή: Alexis C. Madrigal (29/2/2012). “I’m being followed: How Google 

companies - are tracking me on web”. 

 

 

3.3.1  Τα διαφηµιστικά δίκτυα

 

       Τα διαφηµιστικά δίκτυα

επιχειρήσεις οι οποίες εµπορεύονται

εκδοτών. Τα δίκτυα αυτά

εξυπηρετούν ένα µεγάλο µέρος

χώρο από αυτούς και πωλώντας

για τα δύο µέρη. Οι διαδικτυακοί

τους δίνει τη δυνατότητα να

διαφηµιστές αποκτούν πρόσβαση

 

     Τα διαφηµιστικά δίκτυα

περιεχοµένου και συµπεριφοράς

και τη διασύνδεσή τους µε

διαφηµιστικό οικοσύστηµα του Web 2.0   

: Alexis C. Madrigal (29/2/2012). “I’m being followed: How Google 

are tracking me on web”. TheAtlantic.com. last view 8/1/2015  

ικά δίκτυα    

διαφηµιστικά δίκτυα διαδραµατίζουν έναν κεντρικό ρόλο καθώς

οποίες εµπορεύονται τις διαφηµίσεις εκ µέρους των διαδικτυακών

δίκτυα αυτά αναφέρονται συχνά και ως “τρίτα µέρη

εγάλο µέρος εκδοτικών συνέταιρων, αγοράζοντας διαφηµιστικό

αυτούς και πωλώντας το στους διαφηµιστές. Η σχέση είναι επικερδής

Οι διαδικτυακοί εκδότες επωφελούνται από τη διαφήµιση

δυνατότητα να αποκτούν εισόδηµα από το περιεχόµενό

αποκτούν πρόσβαση στο κοινό που τους ενδιαφέρει (Beales 2010). 

διαφηµιστικά δίκτυα χρησιµοποιούν στρατηγικές (κάθετες

και συµπεριφοράς) για τον προσδιορισµό των χρηστών του

διασύνδεσή τους µε τους διαφηµιστές. Τα δίκτυα περιεχοµένου
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: Alexis C. Madrigal (29/2/2012). “I’m being followed: How Google - and other 104 

κεντρικό ρόλο, καθώς είναι 

µέρους των διαδικτυακών 

ως τρίτα µέρη” καθώς 

αγοράζοντας διαφηµιστικό 

σχέση είναι επικερδής και 

από τη διαφήµιση καθώς 

περιεχόµενό τους ενώ οι 

ενδιαφέρει (Beales 2010).  

στρατηγικές κάθετες, συσχέτισης 

χρηστών του διαδικτύου 

περιεχοµένου επιτρέπουν 
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τους διαφηµιστές να υποβάλουν προσφορά µε λέξεις κλειδιά στις ιστοσελίδες 

εκδοτών από τον δικτυακό τους κατάλογο. Τα κάθετα δίκτυα συγκεντρώνουν 

παρόµοιους εκδότες µέσα στον κατάλογό τους και τους προσφέρουν στους 

διαφηµιστές (π.χ. βιοµηχανίες αυτοκινήτων θα προτιµούσαν να διαφηµίζονται σε 

χρήστες οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα αυτοκίνητα). Τα δίκτυα συµπεριφοράς 

χρησιµοποιούν στόχευση µε βάση τη συµπεριφορά των χρηστών προκειµένου να 

κατευθύνουν συγκεκριµένες διαφηµίσεις σε ορισµένους χρήστες µέσω της συλλογής 

και της χρησιµοποίησης δεδοµένων τα οποία βασίζονται στη συµπεριφορά 

πλοήγησης ανάµεσα στις διάφορες ιστοσελίδες ώστε να κατηγοριοποιήσουν 

παρόµοια καταναλωτικά ενδιαφέροντα τα οποία στη συνέχεια χρησιµοποιούν για τη 

στόχευση (Tucker 2010).  

 

        Τα διαφηµιστικά δίκτυα λειτουργούν µε µια πλειάδα παικτών. Στις αρχές του 

διαδικτύου ήταν είτε ένα εξειδικευµένο τµήµα µεγάλων διαφηµιστικών πρακτορείων 

(π.χ. WPP Group, Omnicom, Publicis, κλπ) ή λειτουργούσαν µέσω των µεγαλύτερων 

διαδικτυακών πυλών (portals) (π.χ. Yahoo!, MSN, κλπ). Από τα µέσα της δεκαετίας 

του 2000 άρχισαν να δραστηριοποιούνται στο χώρο πολλές εξειδικευµένες εταιρίες 

καθώς και µεγάλες εταιρίες του διαδικτύου µε πρόσβαση σε πλούσιο περιεχόµενο 

χρηστών οι οποίες επέκτειναν τις δραστηριότητές τους στον τοµέα της διαφηµιστικής 

δικτύωσης (π.χ. η AOL µέσω της Advertising.com και TACODA, η Google µέσω του 

DoubleClick, η Yahoo! µέσω του Right Media και του Blue Lithium, κλπ) (OOΣΑ 

2013). 

 

 

3.3.2  Οι συναλλακτικές αγορές προσωπικών δεδοµένων 

 

         Στις µέρες µας τα µεγάλα διαφηµιστικά δίκτυα περιλαµβάνουν ένα µείγµα από 

µηχανές αναζήτησης, εταιρίες Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (ΜΜΕ) και πωλητές 

τεχνολογίας. Τα δίκτυα αυτά υποστηρίζονται από ειδικούς διαφηµιστές και 

συναλλακτικές αγορές δεδοµένων. Η “διαφηµιστική συναλλαγή” (“ad exchange”) 

είναι µια αγορά βασιζόµενη στη δηµοπρασία όπου οι διαφηµιστές κάνουν προσφορά 

για την τοποθέτηση διαφηµίσεων σε χώρους οι οποίοι παρέχονται από τις 

ιστοσελίδες. Η “συναλλαγή δεδοµένων” (“data exchange”) είναι µια αγορά 

βασιζόµενη στη δηµοπρασία, στην οποία οι διαφηµιστές κάνουν προσφορές 
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προκειµένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα καταναλωτών. Τα δεδοµένα 

δύναται να έχουν συλλεχθεί από την παρακολούθηση και ανίχνευση των 

δραστηριοτήτων των χρηστών και/ή από πηγές εκτός διαδικτύου (π.χ. εθνικές 

στατιστικές, απογραφικά δεδοµένα, κλπ) (Tucker 2010). 

 

        Όλο και περισσότερο τα δεδοµένα αναλύονται και συνδυάζονται, 

δηµιουργώντας τα προφίλ των χρηστών από ειδικούς αναλυτές δεδοµένων. Σε ένα 

από τα άρθρα της Wall Street Journal (“What they Know”), (Angwin and McGinty 

2010), γίνεται η περιγραφή του οικοσυστήµατος παρακολούθησης µε το οποίο 

αποκαλύφθηκε ο τρόπος µε τον οποίο κατά την είσοδο ενός χρήστη σε µια 

ιστοσελίδα τα µικρά αρχεία παρακολούθησης (“cookies”) παρακολουθούν τη 

συµπεριφορά του και αναπτύσσουν το προφίλ της συµπεριφοράς του χρήστη. Συχνά 

η εταιρία παρακολούθησης θα πωλήσει αυτή την πληροφορία απευθείας στους 

διαφηµιστές, όµως µερικές πωλούν τα δεδοµένα στη συναλλακτική αγορά δεδοµένων 

όπου η συγκεκριµένη πληροφορία µπορεί να συνδυαστεί µε άλλες πηγές προσωπικών 

δεδοµένων εκτός διαδικτύου (π.χ. δεδοµένα απογραφής). Αυτά τα βελτιωµένα 

δεδοµένα, έχοντας στην τυπική µορφή τους το προφίλ ενός χρήστη, στη συνέχεια 

πωλούνται στους διαφηµιστές οι οποίοι αναζητούν καταναλωτές που 

ανταποκρίνονται στο προφίλ αυτό. Μέσω της σύνδεσης των δεδοµένων αυτών µε το 

µοναδικό αριθµό ταυτοποίησης που χρησιµοποιείται στα cookies στον υπολογιστή 

του χρήστη, ένας διαφηµιστής δύναται να προβάλει στοχευµένες διαφηµίσεις για τον 

συγκεκριµένο χρήστη ή/και να αγοράσει διαφηµιστικό χώρο στις ιστοσελίδες οι 

οποίες ταιριάζουν µε τα ενδιαφέροντά του µέσω της συναλλακτικής αγοράς 

διαφηµίσεων και να προβάλει αντίστοιχα πιο στοχευµένες διαφηµίσεις (Angwin and 

McGinty 2010).  

 

         Η στόχευση συµπεριφοράς είναι αποτελεσµατική για τους διαφηµιστές, καθώς 

παράγει περισσότερα ‘χτυπήµατα” (‘hits’). Σε 9 από τα 15 κορυφαία δίκτυα 

διαφηµίσεων, η στοχευµένη διαφήµιση που στηρίζεται στη συµπεριφορά του χρήστη, 

αναλογούσε στο 18% των συνολικών διαφηµιστικών εσόδων κατά το 2009 ($595 

εκατοµµύρια), ενώ κόστιζε 2,68 φορές όσο η παραδοσιακή µη στοχευµένη 

διαδικτυακή διαφήµιση (run-of-network advertising) και ήταν περισσότερο από δύο 

φορές πιο αποτελεσµατική στη δηµιουργία καταναλωτικού κοινού - ποσοστό 6,8% 

των χρηστών έναντι 2,8% µέσω της παραδοσιακής διαφήµισης (Beales 2010).  
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         Σύµφωνα µε την ιστοσελίδα της, η BlueKai Exchange, θυγατρική της Oracle, 

είναι η µεγαλύτερη διαδικτυακή αγορά συναλλαγής προσωπικών δεδοµένων, µε 

δεδοµένα που αφορούν περισσότερους από 300 εκατοµµύρια χρήστες, παρέχοντας 

περισσότερα από 30.000 χαρακτηριστικά δεδοµένα. Στην αγορά αυτή γίνεται 

επεξεργασία 750 εκατοµµυρίων γεγονότων και γίνονται 75 εκατοµµύρια δηµοπρασίες 

προσωπικών δεδοµένων καθηµερινά (BlueKai.com, last view 14/1/2015 και ΟΟΣΑ 

2013). 

 

 

3.3.3  Οι αγοραστικές τιµές των προσωπικών δεδοµένων 

 

       Τα οικονοµικά µεγέθη αυτής της παγκόσµιας διαδικτυακής συναλλαγής 

προσωπικών δεδοµένων είναι τεράστια. Ένας από τους πιο σηµαντικούς τρόπους 

κατανόησης της αγοραστικής αξίας των δεδοµένων αυτών είναι µέσω της 

διερεύνησης της τιµολόγησής τους. Μια κοινή πρακτική που ακολουθούν οι µεσίτες 

δεδοµένων (data brokers) είναι οτι στις συναλλαγές που πραγµατοποιούν 

χρησιµοποιούν τα δεδοµένα που συλλέγονται από τα τρίτα µέρη, εποµένως οι τιµές 

µε τις οποίες εµπορεύονται τα δεδοµένα τα µέρη αυτά είναι ένας ενδιαφέρον δείκτης 

της αγοραστικής αξίας µιας καταχώρησης προσωπικού δεδοµένου (ΟΟΣΑ 2013). Το 

∆ιάγραµµα (3) δείχνει συνοπτικά µερικές εκτιµήσεις οι οποίες προκύπτουν από 

διαφορετικές διαδικτυακές αποθήκες δεδοµένων (data warehouses) (π.χ. Aristotle, 

LexisNexis, DocuSearch, Experian, Merlin Data, Pallorium). Τα κάτωθι στοιχεία 

προσωπικών δεδοµένων διατίθενται σε διάφορες τιµές: $0,50 για µια διεύθυνση, $2 

για µια ηµεροµηνία γέννησης, $8 για τον Αριθµό Μητρώου Ασφάλισης (ΑΜΑ), $3 

για τον αριθµό διπλώµατος αυτοκινήτου, $35 για το στρατιωτικό µητρώο. Ο 

συνδυασµός της διεύθυνσης, της ηµεροµηνίας γέννησης, του ΑΜΑ, του µητρώου 

πίστωσης και του στρατιωτικού µητρώου κοστολογείται περίπου σε $55. Οι τιµές 

αυτές είναι ενδεικτικές αλλά παρέχουν µια εικόνα στις σχετικές τιµές που υπάρχουν 

στις αγορές σχετικά µε τα προσωπικά δεδοµένα.   

 

∆ιάγραµµα 2: Αγοραστικές τιµές ανά τύπο προσωπικών δεδοµένων (ανά 

καταχώρηση)  



Πηγή: ΟΟΣΑ 2013 

 

       Σύµφωνα µε το ανωτέρω

(bankruptcy information) πωλούνται

κακούργηµα (felony) περίπου

σεξουαλικής παρενόχλησης

αριθµός τηλεφώνου $10 ή $17 

πιστώσεων $8, η οικογενειακή

διευθύνσεις $10 ή $7, ο ΑΜΑ

registration) $0,50.  

 

        Η Experian, εταιρία µεσιτείας

ανήλθαν στο ποσό των $4,8 

κεφαλαιοποίησής της το 2011 

εκατοµµύρια ατοµικές και

χορήγησης πίστωσης και αναφορές

 

         Όµοια, άλλη µια εταιρία

που συνδέεται µε τα προσωπικά

µε το ανωτέρω διάγραµµα, οι πληροφορίες πιστοληπτικής

(bankruptcy information) πωλούνται αντί $27, οι πληροφορίες σχετικά

περίπου $15, το ιστορικό εργασίας $13, οι

παρενόχλησης $13, το µορφωτικό υπόβαθρο $12, ο µη δηµοσιευµένος

τηλεφώνου $10 ή $17 περίπου, η επιχειρηµατική ιδιοκτησία $10, 

η οικογενειακή κατάσταση (γάµος/διαζύγιο) $7, οι

ή ο ΑΜΑ $3 ή $8, η διεύθυνση και η εγγραφή εκλογέα

εταιρία µεσιτείας δεδοµένων ανακοίνωσε οτι το 2014 τα

ποσό των $4,8 δισεκατοµµυρίων (experian.com), ενώ

κεφαλαιοποίησής της το 2011 υπολογιζόταν σε $10-12 δις, καταγράφοντας

ατοµικές και 60 εκατοµµύρια εταιρικές αναφορές σχετικά

πίστωσης και αναφορές ιστορικού συναλλαγών (ΟΟΣΑ 2013). 

άλλη µια εταιρία της οποίας τα έσοδα προέρχονται από τη

µε τα προσωπικά δεδοµένα των χρηστών της, το Facebook, 
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πιστοληπτικής ικανότητας 

πληροφορίες σχετικά µε κάποιο 

εργασίας $13, οι κατηγορία 

ο µη δηµοσιευµένος 

ιδιοκτησία $10, το ιστορικό 

διαζύγιο) $7, οι παλαιότερες 

εγγραφή εκλογέα (voter 

οτι το 2014 τα έσοδά της 

 (experian.com), ενώ η αγορά 

δις καταγράφοντας 600 

αναφορές σχετικά µε αιτήσεις 

13).  

προέρχονται από τη διαφήµιση 

το Facebook, εισήχθη το 
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Μάιο του 2012 στο χρηµατιστήριο υπολογίζοντας την αξία της εταιρίας σε 

περισσότερο από $100 δις, ενώ κατείχε τα δεδοµένα 900 εκατοµµυρίων χρηστών. 

Εποµένως υπολογίζεται οτι αυτό ισοδυναµεί µε αξία κεφαλαιοποίησης $111 ανά 

χρήστη (ΟΟΣΑ 2013).  

 

 

3.4  Οι παράνοµες αγορές 

 

          Οι παράνοµες αγορές (διαδικτυακής υποκλοπής) (cyber - crime markets) 

δραστηριοποιούνται σε διαδικτυακά forums (κυρίως µέσω καναλιών επικοινωνίας 

IRC (Internet Relay Chat), στα οποία οι διαδικτυακοί εγκληµατίες αγοράζουν και 

πωλούν προγράµµατα (software), πληροφορίες και υπηρεσίες όπως κώδικες 

κακόβουλων λογισµικών (malware) και botnets, καθώς επίσης και προσωπικά 

δεδοµένα. Τα δεδοµένα τα οποία αποτελούν αντικείµενο αγοραπωλησίας στις αγορές 

αυτές ποικίλουν από λογαριασµούς χρηστών και λίστες διευθύνσεων ηλεκτρονικών 

ταχυδροµείων, µέχρι αριθµούς ταυτότητας, πληροφορίες πιστωτικής κάρτας και 

τραπεζικούς λογαριασµούς (Symantec, 2010; Panda Security, 2010).  Σύµφωνα µε τη 

Symantec (2010), οι πληροφορίες πιστωτικής κάρτας ήταν στις αγορές αυτές η 

περισσότερο προωθηµένη πληροφορία το 2009.  

 

             Η παράνοµη αγοραπωλησία προσωπικών δεδοµένων είναι ένα παγκόσµιο 

φαινόµενο το οποίο εµφανίζεται και στη χώρα µας, ειδικά αναφορικά µε προσωπικά 

δεδοµένα φορολογούµενων, τα οποία διαρρέουν από τη βάση δεδοµένων του 

Υπουργείου Οικονοµικών. Το Νοέµβριο του 2012, µετά από καταγγελία της Αρχής 

Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, εξιχνιάστηκε από την Υπηρεσία ∆ίωξης 

Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος υπόθεση υποκλοπής προσωπικών δεδοµένων, τα οποία 

αφορούσαν αριθµούς φορολογικών µητρώων, περιουσιακές καταστάσεις, ονόµατα, 

διευθύνσεις και άλλες οικονοµικές πληροφορίες. Η υπόθεση αφορούσε την παράνοµη 

κατοχή των προσωπικών δεδοµένων σχεδόν ολόκληρης της Ελλάδας (δεδοµένα 

περίπου 9 εκατοµµυρίων πολιτών) από έναν 35χρονο που τα διέθετε έναντι αµοιβής 

σε εταιρείες. Τα δεδοµένα είχαν υποκλαπεί από το Υπουργείο Οικονοµικών (ΑΠΕ-

ΜΠΕ, 2012; news247.gr, 2012). 
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         Όµοια, τον Ιανουάριο του 2013 εξιχνιάστηκε δεύτερη παρόµοια υπόθεση η 

οποία αφορούσε την παράνοµη κατοχή και αγοραπωλησία στοιχείων προσωπικών 

δεδοµένων και αρχείων που σχετίζονται µε χρέη, εισφορές και πληρωµές προς το 

∆ηµόσιο από εταιρεία η οποία δραστηριοποιούνταν στην Αθήνα. Τα αρχεία και τα 

στοιχεία διέρρευσαν και σε αυτή την υπόθεση από το Υπουργείο Οικονοµικών 

(News247.gr, 3/1/2013). 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

Το νοµικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδοµένων  

 

       Το δικαίωµα στην προστασία της ιδιωτικής σφαίρας του ατόµου έναντι 

αυθαίρετων επεµβάσεων τρίτων, κατοχυρώθηκε για πρώτη φορά σε διεθνές νοµικό 

κείµενο το 1948 στο άρθρο 12 της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των Ηνωµένων Εθνών 

για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, σχετικά µε το σεβασµό της ιδιωτικής και 

οικογενειακής ζωής (Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών - ΟΗΕ, Οικουµενική ∆ιακήρυξη 

για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, 10/12/1948). 

 

       Από τότε, ο σεβασµός και η προστασία των προσωπικών δεδοµένων 

κατοχυρώθηκε µε µια σειρά Συνθηκών, Πράξεων και Νόµων σε όλα τα ευνοµούµενα 

κράτη της υφηλίου. Στόχος των νοµοθετηµάτων που θεσπίστηκαν όλα αυτά τα χρόνια 

ήταν η αρµονική συνύπαρξη του δικαιώµατος του απόρρητου και της προστασίας της 

ιδιωτικότητας των ανθρώπων, µε το δικαίωµα συλλογής πληροφοριών, το οποίο 

πηγάζει από το δικαίωµα της ελεύθερης έκφρασης. Ταυτόχρονα, µέσω των νόµων 

τέθηκε ένα πλαίσιο για την επιτρεπτή επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων, 

αφού η απόλυτη απαγόρευση της συλλογής και επεξεργασίας τους θα ήταν ανέφικτη 

(Ι. Κ. Καράκωστας 2009). 
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4.1  Το ∆ίκαιο στην Ευρώπη 

 

           Στην Ευρώπη, τα περισσότερα κράτη θέσπισαν από πολύ νωρίς τη σχετική 

νοµοθεσία η οποία προστατεύει την ιδιωτική σφαίρα από την ηλεκτρονική συλλογή 

και επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων. Τόσο η Σύµβαση της 28ης Ιανουαρίου 

1981 του Συµβουλίου της Ευρώπης "για την προστασία των ατόµων από την 

αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα", όσο και η 

Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου "για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών" της 24ης 

Οκτωβρίου 1995, υποχρεώνουν τα κράτη - µέλη να λάβουν τα αναγκαία µέτρα 

προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. Η προστασία αυτή αφορά όλες τις 

περιπτώσεις επεξεργασίας, χωρίς να υπάρχει η διάκριση ανάµεσα στο δηµόσιο και 

τον ιδιωτικό τοµέα (Ι. Κ. Καράκωστας 2009).    

 

 

4.1.1  Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α) 

 

           Τα θεµέλια της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για τον καθορισµό και την προστασία 

των δικαιωµάτων του ανθρώπου τέθηκαν την επαύριο του Β' Παγκοσµίου Πολέµου, 

µε την ίδρυση του Συµβουλίου της Ευρώπης και την υπογραφή το 1950 της 

Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α). Σκοπός της 

Σύµβασης ήταν η προώθηση του κράτους δικαίου και της δηµοκρατίας, καθώς και η 

προάσπιση των ελευθεριών των ανθρώπων (Οργανισµός Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014). 

 

        Στο άρθρο 8 της ΕΣ∆Α, το δικαίωµα στην προστασία από τη συλλογή και χρήση 

προσωπικών δεδοµένων αποτελεί µέρος του δικαιώµατος σεβασµού της ιδιωτικής και 

οικογενειακής ζωής, της κατοικίας και της αλληλογραφίας. 

 

4.1.2  Τα  νοµοθετήµατα “ πρώτης γενιάς”  

 

        Με την εµφάνιση της πληροφορικής τη δεκαετία του 1960, άρχισε να 

διαφαίνεται η εντεινόµενη ανάγκη θέσπισης λεπτοµερέστερων κανόνων για την 
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προάσπιση των δικαιωµάτων του ατόµου µέσω της προστασίας των προσωπικών 

δεδοµένων του. Έως τα µέσα της δεκαετίας του 1970, η Επιτροπή Υπουργών του 

Συµβουλίου της Ευρώπης εξέδωσε ποικίλα ψηφίσµατα σχετικά µε την προστασία των 

προσωπικών δεδοµένων, διά παραποµπής στο άρθρο 8 της ΕΣ∆Α. 

 

       Παράλληλα, κατά τη δεκαετία του 1970 διάφορες ευρωπαϊκές χώρες 

µεµονωµένα, θέσπισαν τα λεγόµενα “νοµοθετήµατα πρώτης γενιάς”. Χώρες όπως η  

Γερµανία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Νορβηγία, η Αυστρία, η ∆ανία, το Λουξεµβούργο 

και η Ισλανδία έχοντας ως βάση τους τη Σύµβαση της Ρώµης “για την προστασία των 

ανθρώπινων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών” (ΕΣ∆Α) της 4.11.1950, 

θεσµοθέτησαν νόµους οι οποίοι γενικά χαρακτηρίζονταν από µια δυσκαµψία και 

δυσπιστία απέναντι σε κάθε µορφή ηλεκτρονικής επεξεργασίας προσωπικών 

στοιχείων, ιδίως από το Κράτος (“Φόβος του Μεγάλου Αδελφού”)  (Ε. 

Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου 2007). 

 

4.1.3  Τα “ νοµοθετήµατα δεύτερης γενιάς”  

 

        Στα νοµοθετήµατα της “δεύτερης γενιάς” στην Ευρώπη, δηλαδή αυτών που 

θεσπίστηκαν από τη δεκαετία του 1980 και έπειτα, συγκαταλέγονται: η Σύµβαση 

108/1981 του Συµβουλίου της Ευρώπης, η Συµφωνία Σένγκεν, η Οδηγία 95/46/ΕΚ, ο 

Κανονισµός 45/2001/ΕΚ και η Οδηγία 2002/58/ΕΚ. Κύριο χαρακτηριστικό των 

νοµοθετηµάτων αυτών είναι η ευκαµψία ανάλογα µε το είδος των επεξεργαζόµενων 

στοιχείων και ο περιορισµός των γενικών αφορισµών και απαγορεύσεων (Ε. 

Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου 2007).  

 

 

4.1.3.1    Η Σύµβαση της 28ης Ιανουαρίου 1981 

 

       Η Σύµβαση “για την προστασία των ατόµων από την αυτοµατοποιηµένη 

επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων”, γνωστή και ως Σύµβαση 108, αποτελεί σηµείο 

αναφοράς στον τοµέα της νοµοθετηµένης προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. 

 

            Στη Σύµβαση προβλέπεται µια σειρά βασικών αρχών που χαίρουν καθολικής 

αναγνώρισης, καθώς και πρότυπα που είναι δεσµευτικά από νοµικής άποψης. Οι 
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τεχνολογικά ουδέτερες διατάξεις της παρέχουν προστασία από την προσβολή της 

ιδιωτικής ζωής από δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Επιπλέον, η Σύµβαση παρέχει 

ένα νοµικό πλαίσιο για τη µεταβίβαση προσωπικών δεδοµένων µεταξύ των χωρών 

που την έχουν κυρώσει, καθώς και µια πλατφόρµα πολυµερούς και ισότιµης 

συνεργασίας µεταξύ των κρατών που µετέχουν σε αυτήν. Τέλος, οι µετέχουσες χώρες 

µπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες και βέλτιστες πρακτικές και να αναπτύσσουν από 

κοινού νέα πρότυπα (Εγχειρίδιο σχετικά µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία για την 

προστασία των προσωπικών δεδοµένων  Οργανισµός Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συµβούλιο της Ευρώπης, 2014). 

 

           Η Σύµβαση 108 εφαρµόζεται σε κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων 

που διενεργείται τόσο από τον ιδωτικό όσο και τον δηµόσιο τοµέα, όπως για 

παράδειγµα η επεξεργασία που πραγµατοποιείται από τις δικαστικές αρχές και τις 

αρχές επιβολής του νόµου. Η σύµβαση προστατεύει το άτοµο από ενδεχόµενες 

καταχρηστικές ενέργειες κατά τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων 

και, ταυτόχρονα, επιδιώκει να ρυθµίσει τη διασυνοριακή ροή προσωπικών 

δεδοµένων. 

 

          Όσον αφορά τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, οι αρχές 

που καθιερώνονται αφορούν ιδίως τη θεµιτή και νόµιµη συλλογή και 

αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία δεδοµένων, τα οποία φυλάσσονται για 

συγκεκριµένους θεµιτούς σκοπούς και δεν χρησιµοποιούνται για σκοπούς 

ασύµβατους προς αυτούς, ούτε διατηρούνται για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του 

αναγκαίου. Αφορούν επίσης την ποιότητα των δεδοµένων, ιδίως µε την πρόβλεψη ότι 

τα δεδοµένα πρέπει να είναι αναγκαία, πρόσφορα και όχι υπερβολικά 

(αναλογικότητα), καθώς και ακριβή. 

 

        Η Σύµβαση, πέραν των εγγυήσεων που παρέχει για τη συλλογή και την 

επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, απαγορεύει, ελλείψει κατάλληλων νοµικών 

εγγυήσεων, την επεξεργασία «ευαίσθητων» δεδοµένων, π.χ. δεδοµένων που αφορούν 

τη φυλή, τις πολιτικές πεποιθήσεις, την υγεία, τη θρησκεία, τη σεξουαλική ζωή ή το 

ποινικό µητρώο του προσώπου. 
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           Η Σύµβαση κατοχυρώνει επίσης το δικαίωµα του προσώπου να γνωρίζει τι 

είδους στοιχεία φυλάσσονται σχετικά µε αυτό και, εάν κρίνεται αναγκαίο, να ζητά τη 

διόρθωσή τους. Περιορισµοί των δικαιωµάτων που κατοχυρώνονται µε τη Σύµβαση 

µπορούν να τεθούν µόνον όταν διακυβεύεται υπέρτερο συµφέρον, όπως η εθνική 

ασφάλεια ή η εθνική άµυνα. Επιπλέον, µέσω της Σύµβασης 108 προβλέπεται η 

ελεύθερη ροή προσωπικών δεδοµένων µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών, πλην 

όµως επιβάλλονται ορισµένοι περιορισµοί προς τα κράτη των οποίων η νοµοθεσία 

δεν παρέχει ισοδύναµη προστασία. 

 

          Το 2001 υιοθετήθηκε πρόσθετο πρωτόκολλο, το οποίο θεσπίζει διατάξεις 

σχετικά µε τη διασυνοριακή ροή δεδοµένων προς τα µη συµβαλλόµενα µέρη, τις 

αποκαλούµενες «τρίτες χώρες», και σχετικά µε την υποχρεωτική σύσταση εθνικών 

εποπτικών αρχών προστασίας των δεδοµένων (CETS αριθ. 181, 2001). 

 

            Όλα τα κράτη µέλη της Ε.Ε. έχουν κυρώσει τη Σύµβαση 108 η οποία αποτελεί 

το µόνο διεθνές δεσµευτικό από νοµικής άποψης µέσο το οποίο θα µπορούσε να 

ισχύσει παγκοσµίως, καθώς οποιαδήποτε χώρα στον κόσµο διαθέτει την απαιτούµενη 

νοµοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων µπορεί να γίνει 

συµβαλλόµενο µέρος της Σύµβασης αυτής.  Η 28η Ιανουαρίου επελέγη ως Ηµέρα 

Προστασίας ∆εδοµένων διότι σηµατοδοτεί την επέτειο της Σύµβασης 108 (European 

Commission Press Release Database: IP/11/102, 2011) 

 

 

4.1.3.2  Η Συµφωνία Σένγκεν (Schengen) και το Σύστηµα Πληροφοριών του Σένγκεν 

(Schengen Information System - S.I.S) 

 

           Η ελεύθερη µετακίνηση των προσώπων ανάµεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αποτελεί θεµελιώδες δικαίωµα των πολιτών της. Η Συµφωνία Σένγκεν 

βελτίωσε τη δυνατότητα αυτή, παρέχοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να 

διασχίζουν τα εσωτερικά της σύνορα χωρίς την ύπαρξη ελέγχων. Η Συµφωνία 

Σένγκεν για τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά τους σύνορα, 

υπογράφηκε το 1985 στο Schengen, ένα µικρό χωριό στο Λουξεµβούργο, ανάµεσα 

στη Γαλλία, τη Γερµανία, το Λουξεµβούργο, το Βέλγιο και την Ολλανδία. 

Ακολούθησε το 1990 η υπογραφή της Σύµβασης εφαρµογής της. Η εφαρµογή της 
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Συµφωνίας του Σένγκεν ξεκίνησε το 1995, αρχικά περιλαµβάνοντας 7 κράτη - µέλη 

της ΕΕ και πλέον οι Συµφωνίες που έχουν υπογραφεί έχουν γίνει τµήµα των 

κανονισµών που διέπουν την ΕΕ. Στις µέρες µας η περιοχή Σένγκεν περιλαµβάνει τις 

περισσότερες χώρες της ΕΕ, εκτός της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Κύπρου, της 

Ιρλανδίας, της Ρουµανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου. Από τις χώρες αυτές, η 

Βουλγαρία και η Ρουµανία βρίσκονται στη διαδικασία ένταξης στην Περιοχή 

Σένγκεν. Εκτός ΕΕ, οι χώρες που έχουν υπογράψει Συµφωνία Συνεργασίας είναι η 

Ισλανδία, η Νορβηγία, η Ελβετία και το Λιχτενστάιν, οι οποίες έχουν ενταχθεί στη 

Περιοχή Σένγκεν (European Commission “Schengen area”, last view 10/1/2015).  

 

          Μέσω της Συµφωνίας αυτής δόθηκε το δικαίωµα σε κάθε πολίτη της ΕΕ να 

ταξιδέψει, εργαστεί και ζήσει σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος χωρίς ιδιαίτερες 

διαδικασίες. Η Περιοχή Σένγκεν (Schengen Area) εγγυάται την ελεύθερη µετακίνηση 

σε περισσότερους από 400 εκατοµµύρια πολίτες της Ένωσης, καθώς και σε πολλούς 

µη - υπηκόους της Ένωσης, τουρίστες, επιχειρηµατίες και σε άτοµα που βρίσκονται 

νοµίµως σε έδαφος της ΕΕ. Στο πλαίσιο της Συµφωνίας αυτής δηµιουργήθηκε το 

Σύστηµα Πληροφοριών του Σένγκεν (Schengen Information System - S.I.S), το 

µεγαλύτερο πληροφοριακό σύστηµα δηµόσιας ασφάλειας στην ΕΕ. Το Σύστηµα αυτό 

χρησιµοποιείται στα σύνορα, καθώς επίσης από την αστυνοµία, τα τελωνεία, τις 

αρχές θεώρησης βίζα και δικαστικές αρχές σε ολόκληρη την Περιοχή Σένγκεν. Στο 

σύστηµα αυτό διατηρούνται πληροφορίες καταζητούµενων προσώπων ή 

ανεπιθύµητων αλλοδαπών προσώπων. Επίσης περιλαµβάνει σηµάνσεις για 

ανθρώπους που αναζητούνται, ιδιαίτερα παιδιά, καθώς και πληροφορίες για 

κλεµµένες ταυτότητες, και περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν κλαπεί, όπως 

οχήµατα. 

 

           Οι πληροφορίες στο Σύστηµα Σένγκεν καταχωρούνται από τις εθνικές αρχές 

και προωθούνται µέσω του κεντρικού συστήµατος σε όλες τις υπόλοιπες χώρες. Τον 

Απρίλιο του 2013 τέθηκε σε ισχύ η δεύτερη γενιά του Συστήµατος αυτού (SIS II) το 

οποίο περιλαµβάνει βελτιωµένες λειτουργίες, όπως η δυνατότητα χρησιµοποίησης 

βιοµετρικών στοιχείων, νέους τύπους σηµάνσεων, τη δυνατότητα διασύνδεσης 

διαφορετικών σηµάνσεων (όπως η σήµανση για πρόσωπο και όχηµα). Παράλληλα 

εξασφαλίζει καλύτερη προστασία των δεδοµένων (European Commission “Schengen 

Information System SIS”, last view 10/1/2015).  
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4.1.3.3  Η Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

24ης Οκτωβρίου 1995 “για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδοµένων αυτών”  

 

                Το 1995, έχοντας ως βάση τη Σύµβαση 108 “για την προστασία των 

ατόµων από την αυτόµατη επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων”, θεσπίστηκε η 

Οδηγία 95/46/ΕΚ, η οποία αποτελεί την κύρια νοµική πράξη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε.) στον τοµέα της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. Η Οδηγία 

εκδόθηκε το 1995, χρόνο κατά τον οποίο αρκετά κράτη µέλη είχαν ήδη θεσπίσει 

εθνική νοµοθεσία για την προστασία των δεδοµένων. Η ελεύθερη κυκλοφορία 

αγαθών, κεφαλαίων, υπηρεσιών και προσώπων εντός της εσωτερικής αγοράς 

απαιτούσε την ελεύθερη ροή δεδοµένων, η οποία θα ήταν ανέφικτη εάν τα κράτη 

µέλη δεν µπορούσαν να βασιστούν σε ένα ενιαίο και υψηλό επίπεδο προστασίας των 

δεδοµένων. 

 

            Η Οδηγία αυτή αποτελεί το κείµενο αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα 

θέµατα προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Μέσω αυτής 

δηµιουργήθηκε ένα κανονιστικό πλαίσιο µε στόχο την επικράτηση της ισορροπίας 

ανάµεσα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής των προσώπων από τη µία πλευρά και 

στην ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ε.Ε., 

από την άλλη (Εγχειρίδιο σχετικά µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία για την προστασία 

των προσωπικών δεδοµένων Οργανισµός Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, Συµβούλιο της Ευρώπης, 2014). 

 

         Πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας αποτελούν τα δεδοµένα επεξεργασίας µε 

αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες (π.χ. η πληροφορική βάση δεδοµένων των πελατών 

µιας επιχείρησης), καθώς και η µη αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία των προσωπικών 

δεδοµένων τα οποία περιλαµβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε αρχείο 

(παραδοσιακά αρχεία σε χαρτί). 

 

Η Οδηγία δεν εφαρµόζεται στην επεξεργασία δεδοµένων: 
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● Η οποία πραγµατοποιείται από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο αποκλειστικά 

προσωπικών ή οικιακών δραστηριοτήτων 

● Η οποία πραγµατοποιείται για την άσκηση δραστηριοτήτων που δεν διέπονται 

από το κοινοτικό δίκαιο, όπως η δηµόσια ασφάλεια, η άµυνα ή η ασφάλεια 

ενός κράτους. 

 

Μέσω της Οδηγίας καθορίζονται οι κατευθυντήριες αρχές που προσδιορίζουν τη 

νοµιµότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων. Οι αρχές αυτές αφορούν: 

● Την ποιότητα των δεδοµένων: τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει 

να είναι ακριβή και ενηµερωµένα, να αποτελούν αντικείµενο θεµιτής και 

ρητής επεξεργασίας και να συλλέγονται για καθορισµένους, σαφείς και 

νόµιµους σκοπούς 

● Τη νοµιµότητα της επεξεργασίας των δεδοµένων: η επεξεργασία των 

προσωπικών δεδοµένων δεν µπορεί να γίνεται παρά αν το υπόψη άτοµο έχει 

κατά τρόπο αναµφισβήτητο δώσει τη συναίνεσή του ή αν η επεξεργασία είναι 

απαραίτητη: 

1. Για την εκτέλεση σύµβασης της οποίας το υπόψη πρόσωπο αποτελεί 

συµβαλλόµενο µέρος 

2. Για την τήρηση νοµικής υποχρέωσης στην οποία υπόκειται ο 

υπεύθυνος της επεξεργασίας 

3. Για τη διαφύλαξη ζωτικού συµφέροντος του υπόψη προσώπου 

4. Για την εκτέλεση αποστολής δηµόσιου συµφέροντος 

5. Για την υλοποίηση του θεµιτού συµφέροντος που επιδιώκεται από τον 

υπεύθυνο της επεξεργασίας 

● Τις ειδικές κατηγορίες επεξεργασίας: θα πρέπει να απαγορεύεται η 

επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη 

φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις δηµόσιες απόψεις, τις φιλοσοφικές ή 

θρησκευτικές πεποιθήσεις, τη συνδικαλιστική τοποθέτηση, καθώς και την 

επεξεργασία δεδοµένων σχετικά µε την υγεία και την ερωτική ζωή. Η διάταξη 

αυτή συνοδεύεται από επιφυλάξεις που αφορούν, π.χ. την περίπτωση κατά την 

οποία η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την υπεράσπιση των ζωτικών 

συµφερόντων του υπόψη προσώπου ή για σκοπούς προληπτικής ιατρικής και 

ιατρικής διάγνωσης 
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● Την ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων προσώπων σχετικά µε την επεξεργασία 

δεδοµένων: ορισµένες πληροφορίες (ταυτότητα του υπεύθυνου της 

επεξεργασίας, σκοπιµότητες της επεξεργασίας, παραλήπτες των δεδοµένων 

κ.λπ.) θα πρέπει να παρέχονται από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας στο 

πρόσωπο για το οποίο συλλέγει τα δεδοµένα που το αφορούν 

● Το δικαίωµα πρόσβασης των προσώπων αυτών στα δεδοµένα: κάθε σχετικό 

πρόσωπο θα πρέπει να έχει το δικαίωµα να επιτύχει από τον υπεύθυνο της 

επεξεργασίας: 

1. Τη διαβεβαίωση ότι τα δεδοµένα που το αφορούν γίνονται ή δεν 

γίνονται αντικείµενο επεξεργασίας και την κοινοποίηση των 

δεδοµένων που αποτελούν το αντικείµενο επεξεργασίας 

2. Τη διόρθωση, τη διαγραφή ή την απαγόρευση της πρόσβασης στα 

δεδοµένα των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύµφωνη προς την 

παρούσα επεξεργασία - ιδίως σε ό,τι αφορά τον ατελή ή ανακριβή 

χαρακτήρα των δεδοµένων - καθώς και την κοινοποίηση των 

τροποποιήσεων αυτών προς τρίτους προς τους οποίους τα δεδοµένα 

αυτά έχουν διαβιβασθεί 

● Τις εξαιρέσεις και τους περιορισµούς: αρχές σχετικά µε την ποιότητα των 

δεδοµένων, την πληροφόρηση του υπόψη προσώπου, το δικαίωµα πρόσβασης 

και τη δηµοσιότητα των επεξεργασιών µπορούν να έχουν περιορισµένη 

εµβέλεια ώστε να διαφυλαχθεί, µεταξύ άλλων, η κρατική ασφάλεια, η άµυνα, 

η δηµόσια ασφάλεια, η επιδίωξη ποινικών παραβάσεων, ένα οικονοµικό ή 

δηµοσιονοµικό σηµαντικό συµφέρον ενός κράτους µέλους ή της ΕΕ ή η 

προστασία του εν λόγω προσώπου 

● Το δικαίωµα άρνησης στην επεξεργασία δεδοµένων: το υπόψη πρόσωπο θα 

πρέπει να έχει το δικαίωµα να αρνηθεί, για θεµιτούς λόγους, την επεξεργασία 

δεδοµένων που το αφορούν. Θα πρέπει επίσης να δύναται να αντιταχθεί, 

εφόσον το ζητήσει και δωρεάν, στην επεξεργασία δεδοµένων που 

προβλέπεται για σκοπούς διερεύνησης. Θα πρέπει επίσης να ενηµερώνεται 

πριν από τη διαβίβαση των δεδοµένων σε τρίτους για σκοπούς έρευνας και θα 

πρέπει να του παρέχεται το δικαίωµα αντίταξής του στη διαβίβαση αυτή. 

● Την εµπιστευτικότητα και την ασφάλεια της επεξεργασίας: κάθε πρόσωπο 

που ενεργεί υπό την εξουσία του υπευθύνου της επεξεργασίας ή εκείνη 

υπεργολάβου, καθώς και ο ίδιος ο υπεργολάβος, που έχει πρόσβαση σε 
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προσωπικά δεδοµένα, δεν δύναται να τα επεξεργαστεί παρά κατόπιν εντολής 

του υπευθύνου επεξεργασίας. Εξάλλου, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας θα 

πρέπει να εφαρµόζει τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι τυχαίας ή παράνοµης 

καταστροφής, τυχαίας απώλειας, αλλοίωσης, διάδοσης ή πρόσβασης χωρίς 

άδεια 

● Την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων της επεξεργασίας σε ελεγκτική αρχή: ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να απευθύνει κοινοποίηση στην αρµόδια 

ελεγκτική αρχή πριν από την εκτέλεση µιας επεξεργασίας. Προηγούµενες 

εξετάσεις ως προς τους ενδεχόµενους κινδύνους έναντι των δικαιωµάτων και 

ελευθεριών των υπόψη προσώπων θα πρέπει να γίνονται από την ελεγκτική 

αρχή µέχρι τη λήψη της κοινοποίησης. Η δηµοσιότητα των αποτελεσµάτων 

της επεξεργασίας θα πρέπει να διασφαλίζεται και οι ελεγκτικές αρχές 

οφείλουν να τηρούν µητρώο των κοινοποιηµένων αποτελεσµάτων 

επεξεργασίας. 

 

Επιπλέον, στην Οδηγία προβλέπονται τα εξής: 

 

● Κάθε πρόσωπο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα νοµικής προσφυγής στην 

περίπτωση παραβίασης των δικαιωµάτων που εγγυώνται οι εθνικές διατάξεις 

οι οποίες ισχύουν για τη σχετική επεξεργασία δεδοµένων. Εξάλλου, τα άτοµα 

που έχουν υποστεί βλάβη λόγω µιας παράνοµης επεξεργασίας των 

προσωπικών τους δεδοµένων έχουν το δικαίωµα να επιτύχουν αποκατάσταση 

της ζηµίας που υπέστησαν. 

● Επιτρέπονται οι µεταβιβάσεις δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από κράτος 

µέλος σε τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω τρίτη χώρα διαθέτει 

το κατάλληλο επίπεδο προστασίας. Αντίθετα, οι εν λόγω µεταβιβάσεις δεν 

µπορούν να πραγµατοποιηθούν προς τρίτες χώρες οι οποίες δεν διαθέτουν το 

κατάλληλο επίπεδο προστασίας, εκτός από συγκεκριµένες περιπτώσεις 

παρέκκλισης οι οποίες απαριθµούνται περιοριστικά. 

● Κάθε κράτος µέλος προβλέπει µία ή περισσότερες ανεξάρτητες κρατικές 

αρχές οι οποίες επιφορτίζονται µε την εποπτεία της εφαρµογής, στο εθνικό 

έδαφος, των ληφθέντων από τα κράτη µέλη µέτρων κατ' εφαρµογή της 

παρούσας οδηγίας. 
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● ∆ηµιουργείται οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, στην οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι 

των εθνικών αρχών ελέγχου, εκπρόσωποι των ελεγκτικών αρχών των 

κοινοτικών θεσµικών οργάνων και οργανισµών και ένας εκπρόσωπος της 

Επιτροπής. 

 

Τέλος, η Οδηγία αποσκοπεί στο να διευκολύνει την εκπόνηση κωδίκων εθνικής και 

κοινοτικής συµπεριφοράς, οι οποίοι θα συµβάλουν στην οµαλή εφαρµογή των 

κοινοτικών και εθνικών διατάξεων. 

 

 

4.1.3.4  Ο Κανονισµός 45/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 2000 σχετικά µε την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα 

και τους οργανισµούς της Κοινότητας και σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδοµένων 

 

            Ο Κανονισµός 45/2001/ΕΚ αποσκοπούσε στη διασφάλιση της προστασίας 

των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των οργάνων και των 

οργανισµών της ΕΕ. 

 

Το κείµενο προέβλεπε τα ακόλουθα: 

● ∆ιατάξεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία διαχειρίζονται τα όργανα και οι οργανισµοί 

της Κοινότητας 

● Τη δηµιουργία ανεξάρτητου οργάνου εποπτείας, επιφορτισµένου µε τον 

έλεγχο της εφαρµογής των εν λόγω διατάξεων.  
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4.1.3.5  Η Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

12ης Ιουλίου 2002 για την «ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες» (ΕΕ L 

201 της 31.7.2002)  

 

           Η Οδηγία 2002/58/ΕΚ σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αποτέλεσε µέρος µιας δέσµης ρυθµίσεων που 

αποφασίστηκαν για τον τοµέα των τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 

έννοµης τάξης. Η δέσµη ρυθµίσεων για τις τηλεπικοινωνίες περιλάµβανε τέσσερις 

ακόµη Οδηγίες για το γενικό πλαίσιο, την πρόσβαση και τη διασύνδεση, τις γενικές 

και ειδικές άδειες, καθώς και για την καθολική υπηρεσία. Η δέσµη των ρυθµίσεων 

αυτών για τις τηλεπικοινωνίες τροποποιήθηκε το ∆εκέµβριο του 2009 µε τις Οδηγίες 

για τη βελτίωση της νοµοθεσίας και για τα δικαιώµατα των πολιτών, καθώς και µε 

την ίδρυση ενός Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες (BEREC)  (Europa EU - Σύνοψη της νοµοθεσίας της ΕΕ”, last view: 

2/1/2015). 

 

          Η Oδηγία 2002/58/ΕΚ αφορά κυρίως τη ρύθµιση του πλαισίου επεξεργασίας 

των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την παροχή υπηρεσιών επικοινωνιών.   

 

Οι τοµείς που ρυθµίζονται µέσω της Οδηγίας είναι οι εξής: 

 

1. Ασφάλεια της επεξεργασίας 

O πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούται να προστατεύει την 

ασφάλεια των υπηρεσιών του: 

● Εξασφαλίζοντας ότι πρόσβαση σε προσωπικά δεδοµένα µπορεί να έχει µόνον 

εξουσιοδοτηµένο προσωπικό 

● Προστατεύοντας τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία 

καταστροφή, τυχαία απώλεια ή αλλοίωση 

● ∆ιασφαλίζοντας την εφαρµογή πολιτικής ασφάλειας σε σχέση µε την 

επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων. 

 



51 

Σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας προσωπικών δεδοµένων ο πάροχος 

υπηρεσιών ενηµερώνει το ενδιαφερόµενο πρόσωπο καθώς και την αρµόδια εθνική 

ρυθµιστική αρχή (ΕΡΑ). 

 

2. Απόρρητο των επικοινωνιών 

Η οδηγία υπενθυµίζει ως βασική αρχή ότι τα κράτη µέλη οφείλουν να εγγυώνται, 

µέσω της εθνικής νοµοθεσίας, το απόρρητο των επικοινωνιών που 

πραγµατοποιούνται µέσω του δηµόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Οφείλουν, ειδικότερα, να απαγορεύουν σε κάθε άλλο πρόσωπο εκτός των χρηστών 

την ακρόαση, την υποκλοπή, την αποθήκευση των επικοινωνιών χωρίς τη 

συγκατάθεση των ενδιαφερόµενων χρηστών. Ο συνδροµητής ή ο χρήστης που 

αποθηκεύει αυτές τις πληροφορίες θα πρέπει προηγουµένως να ενηµερώνεται για τον 

σκοπό της επεξεργασίας των δικών του δεδοµένων. Ταυτόχρονα, του δίνεται η 

δυνατότητα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδοµένων 

κίνησης. 

 

               3. ∆ιατήρηση των δεδοµένων 

Τα δεδοµένα κίνησης που αφορούν συνδροµητές και χρήστες, τα οποία υποβάλλονται 

σε επεξεργασία και αποθηκεύονται από τον πάροχο δηµόσιου δικτύου ή διαθέσιµης 

στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πρέπει να απαλείφονται ή να 

καθίστανται ανώνυµα όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό της µετάδοσης 

µιας επικοινωνίας. Όσον αφορά το ευαίσθητο θέµα της διατήρησης των δεδοµένων, η 

Οδηγία ορίζει ότι τα κράτη µέλη δεν επιτρέπεται να αίρουν την προστασία των 

δεδοµένων παρά µόνον όταν πρόκειται για τη διενέργεια ερευνών ποινικού 

χαρακτήρα ή για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας, της εθνικής άµυνας και της 

δηµόσιας ασφάλειας. Ένα τέτοιο µέτρο µπορεί να θεσπιστεί µόνον όταν αποτελεί 

«αναγκαίο, κατάλληλο και ανάλογο µέτρο στο πλαίσιο της δηµοκρατικής κοινωνίας». 

Προκειµένου να διασφαλιστεί η διαθεσιµότητα των δεδοµένων επικοινωνίας για 

λόγους διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης σοβαρών αδικηµάτων, η οδηγία 

θεσπίζει ένα σύστηµα φύλαξης δεδοµένων. 

 

                 4. Αυτόκλητες επικοινωνίες («spamming») 
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Η οδηγία υιοθετεί µια προσέγγιση «συγκατάθεσης» έναντι των αυτόκλητων 

ηλεκτρονικών µηνυµάτων εµπορικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε την οποία οι χρήστες 

οφείλουν να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους προτού λάβουν τις εν λόγω 

επικοινωνίες. Αυτό το σύστηµα συγκατάθεσης καλύπτει επίσης τα σύντοµα µηνύµατα 

(SMS) και τα λοιπά ηλεκτρονικά µηνύµατα που λαµβάνονται σε οποιοδήποτε 

σταθερό ή κινητό τερµατικό. Ωστόσο, προβλέπονται εξαιρέσεις. 

    

                5. «Cookies» 

Τα cookies συνίστανται σε κρυφές πληροφορίες που ανταλλάσσονται µεταξύ του 

χρήστη του ∆ιαδικτύου και ενός διακοµιστή ιστού (web server). Οι πληροφορίες 

αυτές αποθηκεύονται σε αρχείο στο σκληρό δίσκο του χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές 

επέτρεπαν αρχικά τη διατήρηση των πληροφοριών µεταξύ δύο συνδέσεων, αλλά 

αποτελούν επίσης και εργαλείο ελέγχου της δραστηριότητας του χρήστη του 

∆ιαδικτύου, που συχνά αποδοκιµάζεται. Μέσω της Οδηγίας προωθείται η χρήση όσο 

το δυνατόν πιο προσιτών µεθόδων για τον χρήστη, ή αποτελεσµατικών τεχνικών 

µέσων. 

        Συγκεκριµένα, η Οδηγία προβλέπει ότι οι χρήστες πρέπει να δίνουν τη 

συγκατάθεσή τους για την αποθήκευση πληροφοριών στον τερµατικό εξοπλισµό τους 

ή για να επιτευχθεί η πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει 

να παρέχονται στους χρήστες σαφείς και ακριβείς πληροφορίες για τους σκοπούς της 

αποθήκευσης ή της πρόσβασης. Οι διατάξεις αυτές προστατεύουν την προσωπική 

ζωή των χρηστών ενάντια σε κακόβουλα λογισµικά, όπως είναι οι ιοί και το 

κατασκοπευτικό λογισµικό (“spyware”), ωστόσο ισχύουν επίσης και για τα 

«cookies». 

 

             6. ∆ηµόσιοι κατάλογοι συνδροµητών 

Σύµφωνα µε την Οδηγία, οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή 

τους προτού ο αριθµός τηλεφώνου τους (σταθερού ή κινητού), η ηλεκτρονική 

διεύθυνσή τους και η διεύθυνση κατοικίας τους αναγραφούν στους δηµόσιους 

καταλόγους συνδροµητών. 
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             7. Επιβολή 

Τα κράτη µέλη πρέπει να θεσπίζουν ειδικούς κανόνες για τις κυρώσεις, 

συµπεριλαµβανοµένων των ποινικών κυρώσεων, σε περίπτωση παράβασης των 

διατάξεων της παρούσας οδηγίας και να βεβαιώνονται ότι οι αρµόδιες εθνικές αρχές 

έχουν όλες τις αναγκαίες εξουσίες και µέσα για την παρακολούθηση και επιβολή των 

εθνικών διατάξεων που θεσπίστηκαν κατά τη µεταφορά της παρούσας οδηγίας στο 

εθνικό δίκαιο (Europa EU - Σύνοψη της νοµοθεσίας της ΕΕ”, last view: 2/1/2015). 

 

4.1.4  Η διασυνοριακή ροή των προσωπικών δεδοµένων 

 

          Εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφόσον τηρούνται οι σχετικοί 

όροι και προϋποθέσεις, η διαβίβαση των προσωπικών δεδοµένων είναι ελεύθερη, 

λόγω της εναρµόνισης των εθνικών νοµοθεσιών των κρατών µελών µε τις ρυθµίσεις 

των σχετικών Κοινοτικών Οδηγιών (Θ. Σιδηρόπουλος 2008). Η αποστολή 

προσωπικών δεδοµένων σε µια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης καταρχήν 

απαγορεύεται (αρ.9 ν.2472/1997). Όµως, βάσει του δικαίου του Συµβουλίου της 

Ευρώπης (ΣτΕ), το εσωτερικό δίκαιο µπορεί να επιτρέπει την ελεύθερη ροή 

δεδοµένων προς µη συµβαλλόµενα κράτη εάν ο αποδέκτης (κράτος ή οργανισµός) 

διασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας της προβλεπόµενης διαβίβασης 

δεδοµένων (Σύµβαση 108, πρόσθετο πρωτόκολλο, άρθρο 2 παράγραφος 1). 

Επαφίεται στο εσωτερικό δίκαιο να ορίσει πώς και από ποιον αξιολογείται το επίπεδο 

προστασίας των δεδοµένων σε ξένη χώρα.  

 

              Βάσει του δικαίου της ΕΕ, η ελεύθερη ροή προσωπικών δεδοµένων προς 

τρίτες χώρες οι οποίες εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των 

δεδοµένων προβλέπεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 της Οδηγίας  95/46/ΕΚ για την 

προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Η απαίτηση για επάρκεια και όχι για 

ισοδυναµία καθιστά δυνατή τη συνεκτίµηση των διάφορων τρόπων εφαρµογής της 

προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. Σύµφωνα µε το άρθρο 25 παράγραφος 6 

της Οδηγίας, αρµόδια να εκτιµά το επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδοµένων 

σε ξένες χώρες είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαβουλεύεται δε για την εκτίµησή της 

µε την οµάδα εργασίας του άρθρου 29, η οποία έχει συµβάλει ουσιαστικά στην 

ερµηνεία των άρθρων 25 και 26. Ο κατάλογος των χωρών οι οποίες κρίνεται ότι 
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παρέχουν επαρκή προστασία, διατίθεται µέσω της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ικαιοσύνης 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission “Commission decisions on the 

adequacy of the protection of personal data in thrid countries”, last view 10/1/2015).  

 

 

4.2  Το ∆ίκαιο στην Ελλάδα 

 

         Στην ελληνική έννοµη τάξη, τα βασικά νοµοθετικά κείµενα διασφάλισης της 

προστασίας των προσωπικών δεδοµένων τόσο στον φυσικό όσο και στον 

ηλεκτρονικό χώρο αποτελούν οι: 

 

● N.2472/1997 “Περί προστασίας του ατόµου έναντι της επεξεργασίας 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα” 

● N.3471/2006 “Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της 

ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών” 

● N.3783/2009 “Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και 

υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις” 

● N.3917/2011 “∆ιατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε 

επεξεργασία σε συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση 

συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε 

δηµόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις” 

Επίσης,  

● O N.4070/2012 “Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 

∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις” περιλαµβάνει τις πρόσφατες 

τροποποιήσεις του ν.3471/2006 (άρθρα 168 - 173) 

● O N.3051/2002 “Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, 

τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο 

τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις” περιλαµβάνει τις αρχές λειτουργίας της 

Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(Α.Π.∆.Π.Χ.). 

 

          Οι νόµοι αυτοί εκδόθηκαν µε σκοπό την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας 

µε τις ρυθµίσεις των Οδηγιών 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ αντίστοιχα, το περιεχόµενο 
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των οποίων συµπληρώθηκε και εξειδικεύθηκε µε Αποφάσεις και Κανονιστικές 

Πράξεις της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.∆.Π.Χ.) 

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Θ. Σιδηρόπουλος 2008).  

 

 

4.2.1 O N.2472/1997 “Περί προστασίας του ατόµου έναντι της επεξεργασίας 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα”  

 

       Στην Ελλάδα η προστασία των προσωπικών δεδοµένων από την παράνοµη 

συλλογή και επεξεργασία τους διαδικτυακά, ρυθµίζεται µε το N.2472/1997 "Περί 

προστασίας του ατόµου έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα", ο οποίος θεσπίστηκε κατ' επιταγή της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και της 

Σύµβασης της 28ης Ιανουαρίου 1981 του Συµβουλίου της Ευρώπης. 

 

        Αντικείµενο του νόµου αποτελεί ο ορισµός των προϋποθέσεων για την 

επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µε σκοπό την προστασία των 

δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως της 

προσωπικής ζωής (Άρθρο 1 του ν. 2472/1997). 

 

           Σύµφωνα µε το N.2472/1997, η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων στον 

τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών περιλαµβάνει τη διαδικασία συλλογής, 

διατήρησης, αποθήκευσης, καταχώρισης, τροποποίησης, χρήσης, διαβίβασης, 

διάδοσης, συσχέτισης, διασύνδεσης, δέσµευσης, διαγραφής και καταστροφής τους 

(άρθρο 2 N.2472/1997). Η επεξεργασία τους οφείλει να εξυπηρετεί κάποιον 

συγκεκριµένο, σαφή και νόµιµο σκοπό και να πραγµατοποιείται µε θεµιτό, νόµιµο, 

ακριβή και ανάλογο του σκοπού, τρόπο (άρθρο 4, N.2472/1997). 

 

            Επίσης, βασική προϋπόθεση της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών 

δεδοµένων αποτελεί η ενηµέρωση του υποκειµένου των δεδοµένων και η εξασφάλιση 

της προηγούµενης συγκατάθεσής του, εκτός ορισµένων εξαιρέσεων, εφόσον τα 

δεδοµένα δεν είναι ευαίσθητα και είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύµβασης στην 

οποία συµβαλλόµενο µέρος είναι το υποκείµενό τους (αρ.5 N.2472/1997). Ακόµα 

όµως και σε αυτή την περίπτωση η συλλογή τους οφείλει να διενεργηθεί κατά τη 
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στιγµή της αποδοχής της υπηρεσίας από τον χρήστη και όχι κατά το στάδιο εισόδου 

του στη σχετική ιστοσελίδα (Θ. Σιδηρόπουλος 2008). 

 

       Για τους σκοπούς της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, του ελέγχου 

τήρησης των αρχών επεξεργασίας και γενικότερα της εποπτείας εφαρµογής του N. 

2472/1997, ιδρύεται µε το άρθρο 15 του νόµου αυτού, η ανεξάρτητη δηµόσια αρχή µε 

την ονοµασία “Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα”, εισάγοντας 

τρία συστήµατα προληπτικού ελέγχου: 

1. Σύστηµα προηγούµενης έγγραφης γνωστοποίησης στην Αρχή της συλλογής, 

αρχειοθέτησης και εν γένει επεξεργασίας των δεδοµένων από όλους τους 

κατόχους τους 

2. Σύστηµα προηγούµενης άδειας από την Αρχή για τη συλλογή και επεξεργασία 

των ευαίσθητων δεδοµένων 

3. Σύστηµα προηγούµενης ενηµέρωσης του υποκειµένου, δηλαδή ενηµέρωση 

του ατόµου κατά το στάδιο πρίν την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων 

του ατόµου (Α. Γέροντας 2002).   

 

           Στον ίδιο νόµο προβλέπονται οι διοικητικές, ποινικές και αστικές κυρώσεις 

που προκύπτουν από την παράβαση των κανόνων που ορίζονται για τη συλλογή και 

επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων. Οι ποινές που προκύπτουν στις 

περιπτώσεις παράβασης καθορίζονται από το βαθµό και τη βαρύτητα της παράβασης, 

εφαρµόζοντας την αρχή της αναλογικότητας (αρ. 21-23, N.2472/1997). 

 

 

4.2.2  O N.3471/2006  (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) για την “Προστασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και τροποποίηση του N.2472/1997”.  

 

      Μέσω του N.3471/2006 ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 

2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης Ιουλίου 

2002 σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την 

προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ L 

201/37 της 31ης Ιουλίου 2002). Στο νόµο αυτό ορίσθηκαν οι προϋποθέσεις 



57 

επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και οι όροι διασφάλισης του 

απορρήτου των επικοινωνιών στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

 

         Στους κανόνες επεξεργασίας, ορίστηκε στο άρθρο 5 παρ.1 οτι η επεξεργασία 

των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, περιλαµβανοµένων των δεδοµένων κίνησης 

και θέσης, πρέπει να περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο µέτρο για την 

εξυπηρέτηση των σκοπών της. Η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

επιτρέπεται µόνο εφόσον: 

● O συνδροµητής ή ο χρήστης µετά από ενηµέρωση για το είδος των 

δεδοµένων, το σκοπό και την έκταση της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις 

κατηγορίες αποδεκτών έχει συγκατατεθεί, ή 

● H επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύµβασης, στην οποία ο 

συνδροµητής ή ο χρήστης είναι συµβαλλόµενο µέρος, ή για τη λήψη µέτρων 

κατά το προσυµβατικό στάδιο, µετά από αίτηση του συνδροµητή. 

 

         Παρόλα αυτά, στην περίπτωση που ζητείται η καταχώρηση των στοιχείων του 

επισκέπτη κατά την είσοδό του στην ιστοσελίδα, τότε θα πρέπει να παρέχεται η 

δυνατότητα χρήσης ψευδώνυµου (αρ.5 παρ.7, N.3471/2006). 

 

        Επίσης µέσω του N.3471/2006 (άρθρο 15) ορίσθηκαν οι ποινικές διώξεις που 

προβλέπονται στην περίπτωση καταπάτησης του εν λόγω νόµου, προβλέποντας την 

επιβολή υψηλών προστίµων.  

 

         Συγκεκριµένα, στο άρθρο 15 παρ.1, ορίσθηκε οτι η παράνοµη χρήση, συλλογή, 

αποθήκευση, γνώση, αφαίρεση, αλλοίωση, καταστροφή, µετάδοση, ανακοίνωση, 

δηµοσιοποίηση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα συνδροµητών ή χρηστών, ή στην 

περίπτωση που τα δεδοµένα καθίστανται προσιτά σε µη δικαιούµενα πρόσωπα ή 

επιτρέπεται στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των εν λόγω δεδοµένων ή τα 

εκµεταλλεύεται µε οποιονδήποτε τρόπο, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός 

(1) έτους και χρηµατική ποινή τουλάχιστον δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000) µέχρι και 

εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000), αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλες 

διατάξεις.  
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          Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και τυχόν εκπρόσωπός του που δεν συµµορφώνεται 

µε τις πράξεις της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα που 

επιβάλλουν τις διοικητικές κυρώσεις της προσωρινής ανάκλησης αδείας, της 

οριστικής ανάκλησης αδείας και της καταστροφής αρχείου ή διακοπής επεξεργασίας 

και καταστροφής των σχετικών δεδοµένων, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο 

(2) ετών και µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000) µέχρι 

και εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000) (N.3461/2006, αρ.15 παρ.2). 

 

           Εφόσον ο δράστης των πράξεων των προηγούµενων παραγράφων είχε σκοπό 

να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος ή να 

βλάψει τρίτο, επιβάλλεται κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών και χρηµατική ποινή 

τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000) µέχρι και εκατόν πενήντα χιλιάδων 

ευρώ (150.000). Αν προκλήθηκε κίνδυνος για την ελεύθερη λειτουργία του 

δηµοκρατικού πολιτεύµατος ή για την εθνική ασφάλεια, επιβάλλεται κάθειρξη και 

χρηµατική ποινή πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000) µέχρι και τριακοσίων πενήντα 

χιλιάδων ευρώ (350.000) (N.3461/2006, αρ.15 παρ.3). 

 

          Εφόσον οι πράξεις των παραγράφων 1 και 2 του N.3461/2006 τελεσθούν από 

αµέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση µέχρι δεκαοκτώ (18) µηνών και χρηµατική ποινή 

µέχρι και δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000)  (N.3461/2006, αρ.15 παρ.4).  

 

 

4.2.3  Ο N.3917/2011 “∆ιατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε 

επεξεργασία σε συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστηµάτων 

επιτήρησης µε τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους και συναφείς 

διατάξεις”.  

 

Μέσω του N.3917/2011 ενσωµατώθηκε η Οδηγία 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου για τη διατήρηση δεδοµένων 

που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση µε την παροχή 

διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµοσίων δικτύων 

επικοινωνιών και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/25/ΕΚ. 
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4.3  Το ∆ίκαιο στις ΗΠΑ 

 

       H προστασία των πληροφοριών προσωπικής αναγνώρισης (Personally 

Identifying Information - PII) αποτελεί κεντρικό στόχο των σχετικών νοµοθετηµάτων 

στις ΗΠΑ. Στις πληροφορίες προσωπικής αναγνώρισης συµπεριλαµβάνονται τα 

στοιχεία ταυτοποίησης ενός ατόµου, όπως είναι το όνοµα, ο Αριθµός Μητρώου 

Ασφαλισµένου και ο αριθµός πιστωτικής κάρτας. Για την προστασία των στοιχείων 

αυτών συντάχθηκε ένα πλούσιο νοµοθετικό πλαίσιο στις ΗΠΑ, το οποίο διαφέρει 

σηµαντικά από αυτό των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο ως προς τα 

χορηγούµενα δικαιώµατα, όσο και ως προς τις τεχνικές που χρησιµοποιούνται για τη 

διασφάλιση της προστασίας (S.Scheindlin and D.Carpa, 2009). 

 

       Στο αµερικάνικο δίκαιο το ζήτηµα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων 

στον ιδιωτικό τοµέα δεν ρυθµίζεται µε κάποια ενιαία (σε οµοσπονδιακό επίπεδο) 

νοµοθεσία, καθώς υπάρχει η δυνατότητα της αυτορρύθµισης και της νοµοθέτησης 

του ζητήµατος στις επιµέρους πολιτείες. Παρόλα αυτά, υπάρχουν νοµοθετήµατα τα 

οποία ρυθµίζουν συγκεκριµένες δραστηριότητες του ιδιωτικού τοµέα, όπως π.χ. ο 

νόµος για την προστασία δεδοµένων στον πιστωτικό τοµέα (Fair Credit Reporting 

Act) (Ιγγλεζάκης, 2004). Την προστασία της προσωπικής σφαίρας από την 

ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων από τον δηµόσιο τοµέα παρέχουν 

οι Privacy Act του 1974 και η Computer Matching and Privacy Protection Act 

(CMPPA) του 1988. (Καράκωστας, 2009).    

 

Συνοπτικά, στις ΗΠΑ η νοµοθεσία που διέπει την προστασία της ιδιωτικότητας  είναι 

η ακόλουθη: 

 

• Μέσω της Federal Wiretap Act του 1968, απαγορεύτηκε σε Οµοσπονδιακό 

επίπεδο η υποκλοπή και η µη εξουσιοδοτηµένη κοινοποίηση της προφορικής, 

ενσύρµατης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας. 

• Η Πράξη αυτή εµπλουτίστηκε το 1986, µε την Electronic Communications 

Privacy Act (ECPA), εστιάζοντας στην ιδιωτικότητα των e-mails 

(ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) (S.Scheindlin and D.Carpa, 2009). 
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• H Stored Communications and Transactional Records Act (SCTRA) 

δηµιουργήθηκε ως µέρος της ECPA και χρησιµοποιείται εξίσου για την 

προστασία της ηλεκτρονικής επικοινωνίας µέσω του διαδικτύου. 

• Μέσω της Computer Fraud and Abuse Act ποινικοποιήθηκε η σκόπιµη 

παραβίαση ενός «προστατευµένου υπολογιστή» (ο οποίος χρησιµοποιείται 

από χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα ή για εµπορικούς σκοπούς µέσα στις ΗΠΑ) 

(Smallwood, Robert F. Wiley CIO, 2014). 

• Το 1998, η Οµοσπονδιακή Επιτροπή Εµπορίου (Federal Trade Commission) 

εντόπισε το κενό στη νοµοθεσία αναφορικά µε την προστασία των της 

ιδιωτικότητας των παιδιών στο διαδίκτυο και θέσπισε την Πράξη “Children 

Online Privacy Protection Act” (COPPA). Μέσω της Πράξης αυτής 

περιορίζεται η περίπτωση της συλλογής πληροφοριών από τα παιδιά και 

δηµιουργούνται προειδοποιητικές σηµάνσεις δυνάµει επιβλαβών 

πληροφοριών ή περιεχοµένου στις ιστοσελίδες. 

• Το 2000 προστέθηκε η Πράξη για τη ∆ιαδικτυακή Προστασία των Παιδιών 

(Children's Internet Protection Act - CIPA) για την ανάπτυξη ασφαλών 

πολιτικών στο ∆ιαδίκτυο για τους ανήλικους χρήστες του.  

 

      Η ύπαρξη µιας νοµοθετικής ρύθµισης προκειµένου να προστατευθεί η 

ιδιωτικότητα των χρηστών του διαδικτύου έναντι της κατάχρησής της από τη 

δραστηριότητα του διαφηµιστικού οικοσυστήµατος του διαδικτύου (το οποίο 

περιγράφηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο), ώθησε την κυβέρνηση Obama να 

παρουσιάσει στις 21/5/2014 στο Κονγκρέσο το νοµοσχέδιο “Commercial Privacy Bill 

of Rights Act of 2014”. Μέσω της Πράξης αυτής, δίνονταν οδηγίες στην 

Οµοσπονδιακή Επιτροπή Εµπορίου (Federal Trade Commission - FTC) για την 

εισαγωγή ενός ρυθµιστικού πλαισίου µέσω του οποίου θα προστατεύονταν οι 

πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης και άλλες πληροφορίες µέσω των οποίων θα 

δύναται να αποκαλυφθεί η ταυτότητα των χρηστών του διαδικτύου από τη συλλογή 

των προσωπικών του δεδοµένων. (Congress.gov “S. 2378 - Commercial Privacy Bill 

of Rights Act of 2014”, last view 8/1/2015).  

 

         Μέσω του νοµοσχεδίου αυτού, εταιρίες παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών όπως 

η Google, Yahoo, Microsoft και AOL θα δεσµεύονται να παρέχουν στους χρήστες 

του διαδικτύου “Tεχνολογία µη Παρακολούθησης” (Do not Track technology) ώστε 
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να προστατεύεται επαρκώς η ιδιωτικότητά τους από τις εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται στο διαδικτυακό µάρκετινγκ. Μέσω της νοµοθετικής ρύθµισης 

θα δίνεται στους χρήστες του διαδικτύου το δικαίωµα του ελέγχου των δεδοµένων 

που συλλέγονται και του τρόπου µε τον οποίο τα δεδοµένα αυτά χρησιµοποιούνται 

και διαµοιράζονται. Επίσης θα αποφευχθεί η δυνατότητα συλλογής δεδοµένων για 

έναν σκοπό και στη συνέχεια η χρησιµοποίησή του για κάποιον άλλον σκοπό και θα 

εξασφαλιστεί η διαφύλαξη των δεδοµένων αυτών. Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο 

αφορά τα προσωπικά δεδοµένα, δηλαδή οποιοδήποτε στοιχείο οδηγεί στην 

ταυτοποίηση κάποιου συγκεκριµένου προσώπου (Elinor Mills, 22/02/2012). Tο 

νοµοσχέδιο κατά τη στιγµή της συγγραφής της εργασίας δεν είχε τεθεί σε εφαρµογή.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

Τρόποι προστασίας των προσωπικών δεδοµένων  

 

            Η προστασία που παρέχεται µέσω του νοµικού πλαισίου που διέπει τους 

όρους για την ορθή συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδοµένων 

συχνά παραβιάζεται στο διαδίκτυο και εποµένως ο καλύτερος τρόπος για να 

προστατευτεί ο χρήστης είναι µέσω της διατήρησης όσο το δυνατόν της ανωνυµίας 

του και της λήψης κάποιων µέτρων προφύλαξης. Για το σκοπό αυτό έχει αναπτυχθεί 

η κατάλληλη τεχνολογία µέσω της οποίας προφυλάσσεται ο χρήστης κατά την 

περιήγησή του διαδίκτυο. Παράλληλα, στην περίπτωση που ο χρήστης καταχωρεί τα 

προσωπικά του δεδοµένα, θα ήταν χρήσιµο να διαβάζει την πολιτική ιδιωτικότητας 

που ακολουθείται από την κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται  διαδικτυακά. 

  

5.1  Οι πολιτικές ιδιωτικότητας (Privacy policies) 

 

      Οι πολιτικές ιδιωτικότητας είναι κείµενα τα οποία αναρτώνται από τις 

επιχειρήσεις και τους οργανισµούς στις ιστοσελίδες τους προκειµένου να 

ενηµερώσουν τους χρήστες των υπηρεσιών τους σχετικά µε τον τρόπο που τα 

προσωπικά τους δεδοµένα θα χρησιµοποιηθούν, για ποιο χρονικό διάστηµα θα 

διατηρηθούν και τις επιλογές που έχουν σχετικά µε την χρήση των δεδοµένων τους 
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(Federal Trade Commission, 2000; Cavoukian and Hamilton,2002). Ιδανικά αυτή η 

πληροφορία επιτρέπει στους καταναλωτές να λαµβάνουν αποφάσεις σχετικά µε τη 

διαχείριση των προσωπικών τους δεδοµένων και να επιλέγουν για τις συναλλαγές 

τους τις επιχειρήσεις και τις ιστοσελίδες µε βάση την πολιτική ιδιωτικότητάς τους.  

          Η χρήση των πολιτικών ιδιωτικότητας έχει γίνει πολύ κοινή. Όλες οι 

δηµοφιλείς ιστοσελίδες και το 83% των λιγότερο δηµοφιλών ιστοσελίδων 

περιλαµβάνουν έγγραφα πολιτικών ιδιωτικότητας (Adkinson, et al., 2002). Όµως 

παρ’ όλη τη διαθεσιµότητα και την αυξανόµενη διάδοση των πολιτικών 

ιδιωτικότητας οι άνθρωποι σπάνια τις διαβάζουν (Privacy Leadership Initiative, 2001; 

Culnan and Milne, 2004). Οι καταναλωτές βρίσκουν τις πολιτικές ιδωτικότητας 

δυσνόητες και δύσκολες στη µελέτη τους. Έχουν κατά κάποιο τρόπο γραφεί µε έναν 

τρόπο που απαιτεί αναγνωστικές ικανότητες πανεπιστηµιακού επιπέδου  

(Hochhauser, 2003; Jensen and Potts, 2004).  

 

     Εκτός της δυσκολίας ανάγνωσης, οι πολιτικές ιδιωτικότητας δύναται να 

µεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση, ενώ τυπικά διαφέρουν σηµαντικά από τη µια 

ιστοσελίδα στην άλλη, κάνοντας δύσκολη τη σύγκριση των πληροφοριών που 

περιλαµβάνοναι σε αυτές (Tsai et al. 2006). Από τη στιγµή που οι πολιτικές κατά 

κύριο λόγο δεν διαβάζονται, πολλοί χρήστες κάνουν λαθεµένες υποθέσεις σχετικά µε 

αυτές. Μια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στις ΗΠΑ ανέφερε οτι η πλειοψηφία των 

χρηστών που έχει δει την ύπαρξη πολιτικής ιδιωτικότητας σε δηµοφιλείς ιστοσελίδες 

πιστεύει οτι η ύπαρξή τους ισοδυναµεί µε την προστασία των προσωπικών τους 

δεδοµένων (Turow et al., 2005).  

 

         Παρά την ευρεία χρήση των πολιτικών ιδιωτικότητας, οι πληροφορίες σχετικά 

µε την προστασία των προσωπικών δεδοµένων των ατόµων παραµένουν αφανείς 

στους χρήστες του διαδικτύου και εποµένως οι πολιτικές ιδιωτικότητας δεν είναι 

αποτελεσµατικό µέσο πρόσβασης στις πληροφορίες σχετικά µε την ιδιωτικότητα.  

 

 

5.2  Τεχνολογίες προστασίας των χρηστών στο διαδίκτυο 

 

          Οι χρήστες του διαδικτύου που δεν έχουν έντονες ανησυχίες σχετικά µε την 

ιδιωτικότητά τους δύναται να την προστατέψουν µέσω της ελεγχόµενης 
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γνωστοποίησης των προσωπικών τους πληροφοριών. Στην περίπτωση αυτή, οι 

χρήστες αποδέχονται την αποκάλυψη των διευθύνσεων IP και των υπόλοιπων 

πληροφοριών µη προσωπικής ταυτοποίησης προκειµένου να παρέχονται οι υπηρεσίες 

που στην περίπτωση της απόλυτης ανωνυµίας δεν θα παρέχονταν (π.χ. ιστορικό 

αναζήτησης).   

 

         Από την άλλη πλευρά υπάρχει µια κατηγορία χρηστών η οποία επιθυµεί πιο 

έντονη προστασία της ιδιωτικότητάς της. Στην περίπτωση αυτή οι χρήστες δύναται να 

προσπαθούν να επιτύχουν διαδικτυακή ανωνυµία (Internet anonymity) προκειµένου 

να διασφαλίσουν την ιδιωτικότητά τους, δηλαδή χωρίς να δίνουν σε τρίτα µέρη τη 

δυνατότητα να συνδέουν τις διαδικτυακές δραστηριότητές τους µε πληροφορίες 

προσωπικής ταυτοποίησης (Tucker 2010).  

 

          Στην προσπάθεια προστασίας των προσωπικών δεδοµένων υπάρχουν αρκετές 

κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται προστατεύοντας έως ένα 

σηµείο την ιδιωτικότητα των ατόµων και την ανωνυµία στο διαδίκτυο. Ανάµεσα σε 

αυτές, η ΜΚΟ “Privacy Rights Clearing House”, η οποία εδρεύει στην Καλιφόρνια 

των ΗΠΑ, εξέδωσε µια σειρά οδηγιών για την αποτελεσµατική προστασία της 

ιδιωτικότητας των χρηστών του διαδικτύου. (Privacy Rights Clearing House, Οctober 

2014).  

Ανάµεσα στους τρόπους προστασίας που εξέδωσε η Οργάνωση αυτή, αναφέρεται: 

● Η δυνατότητα απόκρυψης της διεύθυνσης IP µε τη χρήση εξειδικευµένων 

λογισµικών, καθώς και  

● Η επιλογή “Ιδιωτικής περιήγησης” (Private Browsing), µέσω του 

προγράµµατος περιήγησης (web browser) δια της οποίας περιορίζεται η 

χρήση των cookies και αυξάνεται η ιδιωτικότητα του χρήστη. Παρόλα αυτά, 

ερευνητές έχουν διαπιστώσει οτι επιλογή αυτή δύναται να υπονοµεύεται από 

το ίδιο το πρόγραµµα και να µην διαγράφονται όλα τα ίχνη περιήγησης 

(Aggrawal et al., 2010).  

● Μέσω του προγράµµατος περιήγησης δίνεται πλέον και η δυνατότητα 

απαγόρευσης της παρακολούθησης, δια της εντολής  DO NOT TRACK, 

δηλώνοντας εκ µέρους του χρήστη οτι δεν είναι επιθυµητή η παρακολούθησή 
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του. Προκειµένου η συγκεκριµένη εντολή να είναι εφαρµόσιµη, οι 

ιστοσελίδες θα πρέπει να τιµούν την επιλογή αυτή. Παρόλο που µερικές 

µεγάλες εταιρίες έχουν αποδεχθεί την επιλογή αυτή, υπάρχουν ακόµη πολλές 

που δεν την αποδέχονται.  

● Η επιλογή της κατάλληλης µηχανής αναζήτησης (search engine). Οι πιο 

δηµοφιλείς µηχανές αναζήτησης όπως η Google, Yahoo! και Bing  

καταγράφουν τη διεύθυνση IP, τους όρους αναζήτησης, το χρονικό διάστηµα 

της αναζήτησης και άλλες πληροφορίες, προκειµένου να βελτιώσουν την 

εµπειρία αναζήτησης (σύµφωνα µε την πολιτική ιδιωτικότητάς τους). 

Υπάρχουν όµως άλλες λιγότερο δηµοφιλείς µηχανές αναζήτησης, όπως η 

Startpage (www.startpage.com) και η DuckDuckGo 

(https://duckduckgo.com/), οι οποίες, σύµφωνα µε την πολιτική ιδιωτικότητάς 

τους δεν καταγράφουν τη διεύθυνση IP του χρήστη.  

 

            Επίσης, σε ένα άρθρο το οποίο παρουσιάστηκε από την Οµοσπονδιακή 

Επιτροπή Εµπορίου (FTC) τον Οκτώβριο του 2011, τονίζονται ένα σύνολο από µέτρα 

τα οποία βοηθούν τους χρήστες να αποφύγουν πιθανή κλοπή της ταυτότητάς τους και 

άλλες διαδικτυακές επιθέσεις (FTC 2011). Η αποφυγή ή ο περιορισµός της 

χρησιµοποίησης των µοναδικών αριθµών όπως ο Αριθµός Μητρώου Ασφαλισµένου 

διαδικτυακά, η καχυποψία έναντι των email που περιέχουν ανεπιθύµητο περιεχόµενο, 

συµπεριλαµβανοµένων των µηνυµάτων spam, η διαφύλαξη ή προσεκτική χρήση των 

προσωπικών οικονοµικών λεπτοµερειών, η δηµιουργία και διατήρηση ισχυρών 

password και η έξυπνη συµπεριφορά πλοήγησης είναι µερικές από τις συστάσεις της 

Οµοσπονδιακής Επιτροπής Εµπορίου των ΗΠΑ (Nicole Vincent, 2011).    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Έρευνα µέσω ερωτηµατολογίου 

Στο πλαίσιο εκπόνησης της παρούσας εργασίας πραγµατοποιήθηκε στατιστική 

έρευνα µέσω ερωτηµατολογίου, τα αποτελέσµατα της οποίας θα παρουσιάσουµε στη 

συνέχεια. 

 

6.1  Παρουσίαση του ερωτηµατολογίου 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι στόχοι και η µεθοδολογία της έρευνας, η δοµή 

του ερωτηµατολογίου και τέλος, η περιγραφή των ευρηµάτων της έρευνας. 

  

6.1.1  Στόχος του ερωτηµατολογίου 

        Ο στόχος της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε ήταν η περιγραφή της 

διαδικτυακής συµπεριφοράς των Ελλήνων χρηστών ως προς τη διαχείριση των 

προσωπικών τους δεδοµένων και την προστασία της ιδιωτικότητάς τους. Μέσω του 

ερωτηµατολογίου διερευνήθηκε σε ποιο βαθµό και µε ποιο τρόπο η προστασία των 

προσωπικών τους δεδοµένων επηρεάζει τον τρόπο µε τον οποίο οι Έλληνες στις 

µέρες µας χρησιµοποιούν το διαδίκτυο. Παράλληλα, στόχος της έρευνας αποτελεί και 

η σκιαγράφηση του µέσου προφίλ των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου. 

 

6.1.2  Μεθοδολογία έρευνας 

     Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε ακολουθεί την ποσοτική - περιγραφική 

έρευνα µέσω της συµπλήρωσης ερωτηµατολογίου στο οποίο αποτυπώνεται το 

περιεχόµενο των προσωπικών συνεντεύξεων που λήφθηκαν για το σκοπό αυτό. Για 

τη δηµιουργία του δείγµατος των ερωτώµενων ακολουθήθηκε η µεθοδολογία της 

δειγµατοληψίας ευκολίας, χρησιµοποιώντας ένα όσο το δυνατόν πιο 

αντιπροσωπευτικό δείγµα παρατηρήσεων µέσω του οποίου επιδιώκεται η γενίκευση 

στον ευρύτερο πληθυσµό.  
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           Το ερωτηµατολόγιο συντάχθηκε µε τη χρήση του διαδικτυακού προγράµµατος 

Google Forms και απεστάλη σε τυχαίο δείγµα µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ενώ 

κοινοποιήθηκε και µέσω της ιστοσελίδας του Facebook. Με αυτόν τον τρόπο 

επιτεύχθηκε η τυχαιοποίηση του δείγµατος αλλά και η στοχοποίηση σε πληθυσµό που 

είναι χρήστες του διαδικτύου. Ανάµεσα στα πλεονεκτήµατα της επιλογής της 

συγκεκριµένης µεθόδου είναι η επίτευξη πολλών απαντήσεων σε µικρό χρονικό 

διάστηµα. Στα µειονεκτήµατα της µεθόδου αυτής συγκαταλέγεται η δυσκολία 

ελέγχου της περίπτωσης να έχει απαντηθεί το ερωτηµατολόγιο περισσότερες από µια 

φορές από κάποιον ερωτώµενο, επηρεάζοντας ενδεχοµένως την αντικειµενικότητα 

της έρευνας.  

        Οι τύποι των ερωτήσεων που χρησιµοποιήθηκαν ήταν κλειστού τύπου (οι 

κατηγορίες των απαντήσεων παρέχονται στους ερωτώντες οι οποίοι απλά πρέπει να 

διαλέξουν την επιλογή), καθώς και πολλαπλών απαντήσεων στις οποίες οι ερωτώντες 

επιλέγουν µία ή πολλές απαντήσεις. 

 

6.1.3  Περιγραφή ερωτηµατολογίου 

       Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από 3 Ενότητες και 30 ερωτήσεις. Στην πρώτη 

ενότητα διερευνήθηκε το επίπεδο εµπειρίας των ερωτώµενων και ο βαθµός 

εξοικείωσής τους µε τη χρήση του διαδικτύου. Στη δεύτερη ενότητα διερευνάται το 

ζήτηµα της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο. Τα ζητούµενα που τέθηκαν στους 

ερωτώµενους στην ενότητα αυτή περιλάµβαναν τα εξής : 

1. Το επίπεδο στο οποίο τους ενδιαφέρει και πιστεύουν οτι τους αφορά το 

ζήτηµα της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο  

2. Το βαθµό ανησυχίας που εκφράζουν σχετικά µε τη διαχείριση των 

προσωπικών τους δεδοµένων από τις διάφορες ιστοσελίδες που επισκέπτονται 

3. Τη συχνότητα καταχώρησης των προσωπικών τους δεδοµένων στις διάφορες 

ιστοσελίδες που επισκέπτονται όταν τους ζητηθεί  

4. Το βαθµό ανησυχίας τους σχετικά µε την ευρεία χρήση των “cookies” 

5. Το επίπεδο εµπιστοσύνης τους ως προς την προστασία των δεδοµένων τους 

στο διαδίκτυο 
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6. Το βαθµό στον οποίο πιστεύουν πως µε την υπάρχουσα κατάσταση στο 

διαδίκτυο τα προσωπικά τους δεδοµένα προστατεύονται ικανοποιητικά 

7. Την ανάγνωση ή µη των πολιτικών ιδιωτικότητας (privacy policy) των 

σελίδων που επισκέπτονται  

8. Την άποψή τους σχετικά µε τον τρόπο που είναι γραµµένες οι πολιτικές 

ιδιωτικότητας   

9. Το βαθµό συσχέτισης της προστασίας των προσωπικών τους δεδοµένων µε 

την πραγµατοποίηση αγορών διαδικτυακά 

10. Το βαθµό συµφωνίας τους σχετικά µε κάποια θέµατα που άπτονται του 

ζητήµατος της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο 

 

Παράλληλα, µέσω του ερωτηµατολογίου επιχειρήθηκε η σκιαγράφηση του προφίλ 

των χρηστών του διαδικτύου στην Ελλάδα. Οι χρήστες ερωτήθηκαν για τα εξής: 

1. Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους χρησιµοποιούν το διαδίκτυο 

2. Πόσα χρόνια το χρησιµοποιούν 

3. Πόσο συχνά το χρησιµοποιούν 

4. Από ποιό µέρος συνδέονται συνήθως στο διαδίκτυο  

5. Αν χρησιµοποιούν ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και εφαρµογές νέφους 

6. Αν είναι γενικά ικανοποιηµένοι ή όχι από τη λειτουργία του 

7. Αν αισθάνονται ασφαλείς ή όχι όταν χρησιµοποιούν το διαδίκτυο 

8. Αν πραγµατοποιούν αγορές µέσω διαδικτύου 

9. Τι είδους προϊόντα αγοράζουν και τι συναλλαγές πραγµατοποιούν 

 

     Το προφίλ αυτό συνοδεύεται από την καταγραφή των δηµογραφικών στοιχείων 

των ερωτώµενων στην 3η Ενότητα, µε τελικό σκοπό την πιθανή εξαγωγή 

συµπερασµάτων που σχετίζονται µε τον τρόπο που αντιµετωπίζουν το θέµα της 

προστασίας των προσωπικών τους δεδοµένων στο διαδίκτυο ανάλογα µε:  

1. Το φύλο 

2. Την ηλικία 

3. Το επάγγελµα 

4. Τον τόπο διαµονής  

5. Την οικογενειακή κατάσταση 



6. Το επίπεδο εκπαίδευσης

7. Το µηνιαίο εισόδηµα

 

6.1.4  Παρουσίαση ευρηµάτων

        Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε

10/1/2015. Στην ενότητα αυτή

δόθηκαν ανά ερώτηση. Η παρουσίαση

ποσοστιαία βάση (επί τις εκατό

● ∆ηµογραφικά στοιχεία

Στο ερωτηµατολόγιο συµµετείχαν

άντρες (ποσοστό 44,6%) και

Οι ηλικιακές οµάδες διαχωρίστηκαν

ερωτώµενων (39%) ανήκε στην

η ηλικιακή οµάδα από 40 

(50 - 60 ετών), 13% (20 

ατόµων κάτω από 20 ετών ήταν

επίπεδο εκπαίδευσης 

µηνιαίο εισόδηµα 

ευρηµάτων έρευνας 

πραγµατοποιήθηκε το χρονικό διάστηµα από 20/12/2014 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το σύνολο των απαντήσεων

ερώτηση. Η παρουσίαση των απαντήσεων γίνεται χρησιµοποιώντας

βάση επί τις εκατό).  

∆ηµογραφικά στοιχεία ερωτώµενων 

ερωτηµατολόγιο συµµετείχαν συνολικά 264 άτοµα, από τα οποία

 44,6%) και τα 147 γυναίκες (ποσοστό 55,4%).  

 

οµάδες διαχωρίστηκαν σε δεκαετίες. Το µεγαλύτερο ποσοστό

ανήκε στην ηλικιακή οµάδα από 30 - 39 ετών, ακολουθεί

οµάδα από 40 - 49 ετών, ενώ οι υπόλοιπες οµάδες συγκεντρώνουν

), 13% (20 - 30 ετών) και 3,4% (60 - 70 ετών). Η συµµετοχή

από ετών ήταν 2,3% και 0,75% τα άτοµα µεγαλύτερα των
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διάστηµα από 20/12/2014 έως 

σύνολο των απαντήσεων που 

γίνεται χρησιµοποιώντας 

από τα οποία 117 ήταν 

ύτερο ποσοστό των 

ετών ακολουθεί  (27%) 

οµάδες συγκεντρώνουν: 15% 

ετών Η συµµετοχή των 

µεγαλύτερα των 70 ετών. 



 

Η πλειοψηφία των ερωτώµενων

ακολουθεί (40%) είναι άτοµα

Το επίπεδο εκπαίδευσης των

50% είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ

µεταπτυχιακού. Οι απόφοιτοι

κάτοχοι διδακτορικού συµµετέχουν

1,2% του συνολικού πληθυσµού

 

των ερωτώµενων (51%) είναι έγγαµοι µε παιδιά, ενώ το ποσοστό

είναι άτοµα άγαµα, χωρίς παιδιά.  

 

εκπαίδευσης των ερωτώµενων κατά κύριο λόγο είναι υψηλό

πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, ενώ ακολουθούν µε ποσοστό 30% 

Οι απόφοιτοι λυκείου αποτελούν το 12,6% του δείγµατος

διδακτορικού συµµετέχουν µε 6,4%. Τέλος οι απόφοιτοι γυµνασίου

συνολικού πληθυσµού του δείγµατος των ερωτώµενων. 
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παιδιά ενώ το ποσοστό που 

ο είναι υψηλό, καθώς το 

ποσοστό 30% οι κάτοχοι 

του δείγµατος, ενώ οι 

απόφοιτοι γυµνασίου είναι 



Από τους ερωτώµενους η

ακολουθούν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι

ποσοστό 12% αντίστοιχα. 

Η πλειοψηφία των ερωτώµενων

εισοδηµάτων,  € 500 - 1500, 

µηνιαίου εισοδήµατος (15%). 

από 1500 - 2500 ευρώ και 3,2% 

 

ερωτώµενους η πλειοψηφία είναι δηµόσιοι υπάλληλοι

ιδιωτικοί υπάλληλοι (13%) και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες

 

των ερωτώµενων (71%) ανήκει στην κατηγορία

1500, ενώ ακολουθούν τα χαµηλά εισοδήµατα, έως

εισοδήµατος (15%). Ποσοστό 8,4% του πληθυσµού ανήκει στην

ευρώ και 3,2% από 2500 ευρώ και άνω. 
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υπάλληλοι (57%) ενώ 

ελεύθεροι επαγγελµατίες µε 

 

κατηγορία των µέσων 

εισοδήµατα, έως 500 ευρώ 

πληθυσµού ανήκει στην κατηγορία 



Η πλειοψηφία των ερωτώµενων

(Θεσσαλονίκη και Αθήνα) µε

κέντρα (24%) και τέλος, το

 

● Απαντήσεις 1ης Ενότητας

        Στην ενότητα αυτή διερευ

διαδικτύου. Η 1η ερώτηση Χρησιµοποιείτε

που θα συνεχίσουν περαιτέρω

εισαγωγικής φύσης ερώτηση

ερωτηµατολογίων έγινε µέσω

είναι χρήστες του διαδικτύου

 

των ερωτώµενων προέρχεται από τα µεγάλα αστικά

και Αθήνα) µε ποσοστό 58%, ενώ ακολουθούν άλλα µικρότερα

και τέλος, το 18% των ατόµων διαµένουν στην επαρχία. 

 

Απαντήσεις ης Ενότητας 

ενότητα αυτή διερευνάται το επίπεδο εξοικείωσης των χρηστών

η ερώτηση (Χρησιµοποιείτε το διαδίκτυο;) καθορίζει τους

συνεχίσουν περαιτέρω στο ερωτηµατολόγιο ή όχι. Είναι περισσότερο

φύσης ερώτηση, καθώς όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα η αποστολή

ερωτηµατολογίων έγινε µέσω διαδικτύου, εποµένως το σύνολο των ερωτώµενων

του διαδικτύου. 
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µεγάλα αστικά κέντρα 

ακολουθούν άλλα µικρότερα αστικά 

 

εξοικείωσης των χρηστών του 

καθορίζει τους ανθρώπους 

όχι Είναι περισσότερο 

ερα η αποστολή των 

σύνολο των ερωτώµενων 



2. Στη 2η ερώτηση διερευνάται

∆ιαπιστώνουµε οτι η συντριπτική

του διαδικτύου. 

3. Αντίστοιχα, διαπιστώνουµε

συνδέεται καθηµερινά στο διαδίκτυο

υψηλό. 

4. Στην 4η ερώτηση διερευνάται

και τις δυνατότητες που προσφέρει

κατατάσσει τη χρησιµότητα του

ερώτηση διερευνάται το επίπεδο εξοικείωσης και εµπειρίας των

οτι η συντριπτική πλειοψηφία (93,7%) είναι µακροχρόνιοι

 

διαπιστώνουµε οτι η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώµενων

καθηµερινά στο διαδίκτυο. Εποµένως το επίπεδο εξοικείωσης

 

ερώτηση διερευνάται ο βαθµός ικανοποίησης σχετικά µε τις

δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο. Η συντριπτική πλειοψηφία

χρησιµότητα του διαδικτύου σε πολύ έως πάρα πολύ σηµαντική
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εµπειρίας των χρηστών. 

αι µακροχρόνιοι χρήστες 

των ερωτώµενων (89%) 

εξοικείωσης είναι πολύ 

σχετικά µε τις λειτουργίες 

συντριπτική πλειοψηφία (91%) 

πάρα πολύ σηµαντική.  



Αντίστοιχα, το ποσοστό που

είναι εξίσου υψηλό (92,3%).

5. Στην 5η ερώτηση προσδιορίζεται

χρήστες. Όπως διαφάνηκε από

πιο συχνά µέσω του σπιτιού

σύνδεσης µέσω των ίντερνετ

πολύ χαµηλά. Η χρήση κινητού

µοιρασµένη ανάµεσα στους

ποτέ µέσω των Wi-fi hotspot.

ποσοστό που χαρακτηρίζει το διαδίκτυο πολύ έως πάρα

υψηλό (92,3%). 

ερώτηση προσδιορίζεται το µέρος από το οποίο συνδέονται πιο

διαφάνηκε από τις απαντήσεις, η µεγαλύτερη πλειοψηφία

του σπιτιού (65,2%) και της εργασίας (49,6%), ενώ

των ίντερνετ καφέ και των βιβλιοθηκών και εργαστηρίων

χρήση κινητού τηλεφώνου για τη σύνδεση στο διαδίκτυο

ανάµεσα στους χρήστες, ενώ το 62% των χρηστών συνδέεται

fi hotspot. 
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έως πάρα πολύ χρήσιµο 

 

συνδέονται πιο συχνά οι 

µεγαλύτερη πλειοψηφία συνδέεται 

ενώ τα ποσοστά 

και εργαστηρίων Η/Υ είναι 

σύνδεση στο διαδίκτυο είναι 

χρηστών συνδέεται σπάνια ή 
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6. Στην 6η ερώτηση ζητήθηκε

κυριότερους λόγους για τους

ερώτηση ζητήθηκε από τους ερωτώµενους να προσδιορίσουν

λόγους για τους οποίους συνδέονται στο διαδίκτυο. Η πλειοψηφία
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προσδιορίσουν τους 4 

διαδίκτυο Η πλειοψηφία των 



χρηστών (81,8%) χρησιµοποιεί

συνέχεια ο λόγος χρήσης του

επικοινωνία (Skype, chat, email) (56,8%) 

κοινωνικής δικτύωσης (52%). 

7. Η 7η ερώτηση σχετίζεται µε

την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο

οτι αισθάνονται µια µέση κατάσταση

● Απαντήσεις 2ης Ενότητας

Στην ενότητα αυτή διερευνάται

στο διαδίκτυο και τη διαχείριση

χρησιµοποιεί το µέσο αυτό για την ενηµέρωσή του

λόγος χρήσης του συνδέεται µε την εργασία του (69,7%). Ακολουθεί

 (Skype, chat, email) (56,8%) και στη συνέχεια η σύνδεση σε

δικτύωσης (52%).  

σχετίζεται µε το βαθµό ασφάλειας που αισθάνονται οι χρήστες

τους στο διαδίκτυο. Σχεδόν οι µισοί ερωτώµενοι (55,4%) 

µια µέση κατάσταση ασφάλειας (ούτε λίγο ούτε πολύ ασφαλείς

Απαντήσεις ης Ενότητας 

αυτή διερευνάται η στάση των χρηστών αναφορικά µε την ιδιωτικότητα

και τη διαχείριση των προσωπικών τους δεδοµένων. 
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ενηµέρωσή του και στη 

του (69,7%). Ακολουθεί η 

σύνδεση σε ιστοσελίδες 

 

νται οι χρήστες κατά 

ερωτώµενοι (55,4%) απάντησαν 

ούτε πολύ ασφαλείς).  

 

φορικά µε την ιδιωτικότητα 



8. Στην 8η ερώτηση ζητήθηκε

τους αφορά το ζήτηµα της ιδιωτικότητας

διαδίκτυο. Η πλειοψηφία των

πολύ. 

9. Αντίστοιχα, στην 9η ερώτηση

θεωρεί οτι ζήτηµα της ιδιωτικότητας

σοβαρό.  

10. Ο βαθµός ανησυχίας των

προσωπικών τους δεδοµένων

εµφανίζεται εξίσου υψηλός ποσοστό

χρήστες έχουν γνώση σχετικά

ερώτηση ζητήθηκε να προσδιορισθεί ο βαθµός στον οποίο

ζήτηµα της ιδιωτικότητας κατά τη διάρκεια της περιήγησής

πλειοψηφία των χρηστών 85% απάντησε οτι τους αφορά πολύ

στην η ερώτηση η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών

ζήτηµα της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο είναι πολύ έως

ίας των χρηστών σχετικά µε το ενδεχόµενο παραβίασης

τους δεδοµένων κατά τη χρήση του διαδικτύου (10η

εξίσου υψηλός (ποσοστό 77,5%), γεγονός που αποδεικνύει οτι

γνώση σχετικά µε τους κινδύνους του διαδικτύου.  
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στον οποίο νιώθουν οτι 

της περιήγησής τους στο 

τους αφορά πολύ έως πάρα 

 

πλειοψηφία των χρηστών (92%) 

είναι πολύ έως πάρα πολύ 

 

ενδεχόµενο παραβίασης των 

διαδικτύου (10η ερώτηση), 

αποδεικνύει οτι οι έλληνες 



11. Στην 11η ερώτηση οι χρήστες

ψεύτικα στοιχεία προκειµένου

ιστοσελίδα τα προσωπικά

εµφανίστηκαν µοιρασµένοι

καταχωρεί συχνά και τις περισσότερες

τέσσερις (24,6%) δεν έχει

ποσοστό (34,5%) δήλωσε

12. Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία

(67,7%) ζητούν να καταχωρήσουν

πάντα. 

ερώτηση οι χρήστες ερωτήθηκαν για το εάν έχουν χρησιµοποιήσει

στοιχεία προκειµένου να αποφύγουν να καταχωρήσουν

προσωπικά τους δεδοµένα. Στην ερώτηση αυτή

µοιρασµένοι, καθώς ποσοστό (41%) των ερωτώµενων απάντησε

συχνά και τις περισσότερες φορές ψεύτικα στοιχεία, ενώ

δεν έχει προβεί ποτέ στην τακτική αυτή, ενώ το

δήλωσε οτι σπάνια µπαίνει στη διαδικασία

αυτά η πλειοψηφία των ιστοσελίδων που επισκέπτονται

να καταχωρήσουν στοιχεία προσωπικών δεδοµένων
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εάν έχουν χρησιµοποιήσει 

καταχωρήσουν σε κάποια 

ερώτηση αυτή οι χρήστες 

ερωτώµενων απάντησε οτι 

στοιχεία, ενώ ένας στους 

αυτή ενώ το µεγαλύτερο 

στη διαδικασία αυτή.

 

επισκέπτονται οι χρήστες 

δεδοµένων συχνά έως 



13. Οι χρήστες που προτιµούν

αρκετά µεγάλο (64,4%), 

14. Την ίδια στιγµή, η χρήση

τους περισσότερους χρήστες

15. Γενικά αποδεικνύεται οτι

µέτρια (ούτε λίγο, ούτε πολύ

που προτιµούν να µην καταχωρούν τα προσωπικά τους δεδοµένα

4,4%), οι οποίοι τα καταχωρούν σπάνια

στιγµή η χρήση των cookies είναι ένα γεγονός το οποίο απασχολεί

περισσότερους χρήστες (65,9% τους απασχολεί πολύ έως πάρα πολύ

αποδεικνύεται οτι η πλειοψηφία των χρηστών (44,7%) εµπιστεύεται

λίγο ούτε πολύ) το διαδίκτυο για τη διαφύλαξη των προσωπικών
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προσωπικά τους δεδοµένα είναι 

καταχωρούν σπάνια έως ποτέ. 

 

το οποίο απασχολεί πολύ 

έως πάρα πολύ). 

 

ών (44,7%) εµπιστεύεται 

διαφύλαξη των προσωπικών τους 



δεδοµένων, ενώ αντίστοιχα το

µεγάλο (44%).  

16. Η έλλειψη εµπιστοσύνης

επαρκή προστασία που νιώθουν

63% των ερωτηθέντων απάντησαν

προστατεύονται καθόλου έως

17. Στην ερώτηση 17 διερευνάται

καταχωρήσουν συγκεκριµένα

χρήστες (45,8%) απάντησαν

ονοµατεπώνυµό τους.   

αντίστοιχα το ποσοστό µικρής έως καµίας εµπιστοσύνης

εµπιστοσύνης απεικονίζεται αντίστοιχα στην ερώτηση σχετικά

προστασία που νιώθουν οτι παρέχεται στα προσωπικά τους δεδοµένα

ερωτηθέντων απάντησαν οτι µε την υπάρχουσα κατάσταση

καθόλου έως λίγο.  

ερώτηση διερευνάται ο βαθµός που είναι διατεθειµένοι οι

συγκεκριµένα στοιχεία προσωπικών δεδοµένων. Σχεδόν

απάντησαν οτι σε λίγες περιπτώσεις θα καταχωρούσαν
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εµπιστοσύνης είναι εξίσου 

 

ερώτηση σχετικά µε την 

προσωπικά τους δεδοµένα. Το 

υπάρχουσα κατάσταση δεν 

 

τεθειµένοι οι χρήστες να 

δεδοµένων Σχεδόν οι µισοί 

θα καταχωρούσαν το 



Αντίθετα η προστατευτικότητά

µικρότερη, καθώς οι µισοί

σε κάθε περίπτωση. 

Στα στοιχεία επικοινωνίας όπως

καταχώρησης είναι πολύ χαµηλό

σε λίγες περιπτώσεις ή καθόλου

Η πλειοψηφία των χρηστών είναι

της διαδικτυακής περιήγησής

 

προστατευτικότητά τους έναντι του ηλεκτρονικού ταχυδρ

καθώς οι µισοί (48,5%) καταχωρούν τη διεύθυνση email πολύ

 

επικοινωνίας όπως το τηλέφωνο και η διεύθυνση κατοικίας

είναι πολύ χαµηλό, καθώς το 72% των χρηστών θα το 

περιπτώσεις ή καθόλου.  

 

των χρηστών είναι εξίσου προστατευτική στο ενδεχόµενο

διαδικτυακής περιήγησής της, καθώς το µεγαλύτερο ποσοστό
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ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είναι 

διεύθυνση email πολύ συχνά έως 

διεύθυνση κατοικίας, το ποσοστό 

χρηστών θα το καταχωρούσαν 

ενδεχόµενο αποκάλυψης 

ποσοστό 77% δεν θα 



αποκάλυπτε την διαδικτυακή

περιπτώσεις. 

Όµοια, ποσοστό 84% δεν θα

πληροφορίες σχετικά µε το φύλο

Σε µικρότερο ποσοστό 70,4%, 

περιπτώσεις πληροφορίες σχετικά

την διαδικτυακή του περιήγηση ή θα την αποκάλυπ

 

δεν θα αποκάλυπτε ή θα αποκάλυπτε σε λίγες

σχετικά µε το φύλο, την ηλικία και το εισόδηµά του. 

 

ποσοστό 70,4%, δεν θα αποκάλυπτε ή θα αποκάλυπτε

ορίες σχετικά µε τα χόµπι και τα ενδιαφέροντά του
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αποκάλυπτε σε λίγες 

αποκάλυπτε σε λίγες περιπτώσεις 

θα αποκάλυπτε σε λίγες 

ενδιαφέροντά του. 



Επίσης, οι µισοί ερωτώµενοι

περίπτωση τον αριθµό της

καταχωρεί σε λίγες περιπτώσεις

Τέλος, η πλειοψηφία των χρηστών

τον αριθµό της αστυνοµικής

 

µισοί ερωτώµενοι (52%) απάντησαν οτι δεν θα καταχωρούσαν

αριθµό της πιστωτικής τους κάρτας, ενώ αντίστοιχα

λίγες περιπτώσεις και 6% συνήθως το καταχωρεί. 

 

πλειοψηφία των χρηστών 77,3% δεν θα καταχωρούσε σε καµία

αστυνοµικής του ταυτότητας. 
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καταχωρούσαν σε καµία 

αντίστοιχα το 39% το 

καταχωρούσε σε καµία περίπτωση 



18. Στη 18η ερώτηση διερευνάται

πολιτική ιδιωτικότητας ενός

οτι την έχει διαβάσει. 

 

19. Στη 19η ερώτηση διερευνάται

ιδιωτικότητας οι χρήστες του

Οι χαρακτηρισµοί που δίνονται

Στο εξωτερικό, σύµφωνα µε

των καταναλωτών βρίσκουν

δυσανάγνωστες (Hochhauser, 2003; Jensen and Potts, 2004). 

δόθηκαν στην παρούσα έρευνα

πολιτικών ιδιωτικότητας από

χαρακτηρίζει καθόλου έως µέτρια

Αντίστοιχα, το 59% των χρηστών

ερώτηση διερευνάται το ποσοστό των χρηστών που έχει διαβάσει

ιδιωτικότητας ενός ιστότοπου. Η πλειοψηφία των χρηστών (60%) 

ερώτηση διερευνάται το πώς θα χαρακτήριζαν τις

οι χρήστες του διαδικτύου που τις έχουν διαβάσει έστω και

χαρακτηρισµοί που δίνονται είναι: κατανοητή, κουραστική, χρήσιµη

σύµφωνα µε σχετικές µελέτες που έχουν διενεργηθεί, η

καταναλωτών βρίσκουν τις πολιτικές ιδωτικότητας δυσνόητες

 (Hochhauser, 2003; Jensen and Potts, 2004). Στις απαντήσεις

παρούσα έρευνα διαπιστώνεται αντίστοιχη αντιµετώπιση

ιδιωτικότητας από τους Έλληνες χρήστες, καθώς η πλειοψηφία

καθόλου έως µέτρια κατανοητές (85%).  

 

των χρηστών τις χαρακτηρίζει πολύ έως πάρα πολύ κουραστικές
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χρηστών που έχει διαβάσει την 

χρηστών (60%) απάντησε 

χαρακτήριζαν τις πολιτικές 

διαβάσει έστω και µια φορά. 

ουραστική χρήσιµη και εκτενής. 

διενεργηθεί, η πλειοψηφία 

ιδωτικότητας δυσνόητες και 

Στις απαντήσεις που 

αντίστοιχη αντιµετώπιση των 

καθώς η πλειοψηφία τις 

πολύ κουραστικές. 



Παρόλα αυτά, ένα µεγάλο ποσοστό

σηµαντικές. Ενώ αρκετοί είναι

(33%). 

Τέλος, οι χρήστες στην πλειοψηφία

πολιτικής ιδιωτικότητας εκτενή

 

ένα µεγάλο ποσοστό (42,4%) τις χαρακτηρίζει πολύ έως

Ενώ αρκετοί είναι αυτοί που θεωρούν µέτρια τη χρησιµότητά

 

χρήστες στην πλειοψηφία τους (65%) χαρακτηρίζουν τα

ιδιωτικότητας εκτενή. 
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χαρακτηρίζει πολύ έως πάρα πολύ 

µέτρια τη χρησιµότητά τους 

 

χαρακτηρίζουν τα κείµενα της 



20. Οι κυριότεροι λόγοι για

την πολιτική ιδιωτικότητας ενός

(44%) και δεν είναι κατανοητά

21. Στην 21η ερώτηση

πραγµατοποιήσει κάποια αγορά

χρηστών έχει πραγµατοποιήσει

22. Η πλειοψηφία των καταναλωτών

το τελευταίο εξάµηνο (58,7%).

κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι χρήστες του διαδικτύου δεν

ιδιωτικότητας ενός ιστότοπου είναι οτι είναι µια χρονοβόρα

είναι κατανοητά γραµµένη (25,4%).  

ερώτηση διερευνάται το ποσοστό των χρηστών

πραγµατοποιήσει κάποια αγορά µέσω του διαδικτύου. Η συντριπτική πλειοψηφία

πραγµατοποιήσει διαδικτυακές αγορές (90%). 

 

πλειοψηφία των καταναλωτών έχει πραγµατοποιήσει µέχρι πέντε

εξάµηνο (58,7%). 
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διαδικτύου δεν διαβάζουν 

µια χρονοβόρα διαδικασία 

 

των χρηστών που έχει 

συντριπτική πλειοψηφία των 

ντε αγορές κατά 



23. Η πλειοψηφία των αγορών

εισιτήρια (48%). 

 

24. Παράλληλα, ο ένας στους

banking. 

25. Στην 25η ερώτηση διερευνούµ

δικτύωσης και ορισµένων

πλειοψηφία των αγορών αφορούσε ηλεκτρονικά είδη (51%) και

ο ένας στους δυο ερωτώµενους χρησιµοποιεί υπηρεσίες

ερώτηση διερευνούµε το ποσοστό χρήσης των ιστοσελίδων

ορισµένων υπηρεσιών νέφους. Ανάµεσα στις
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είδη (51%) και αεροπορικά 

 

χρησιµοποιεί υπηρεσίες Web 

 

ιστοσελίδων κοινωνικής 

Ανάµεσα στις απαντήσεις, 



διαπιστώνουµε οτι 75% των

χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες του

26. Στο ερώτηµα εάν έχει

αντιληφθούν οτι πέσανε θύµα

πλειοψηφία των χρηστών (83,6%) 

27. Σε αυτούς που διαπίστωσαν

πλειοψηφία ανέφερε τη διεύθυνση

φωτογραφίες (21,6%). Επίσης

πιστωτικής τους κάρτας. 

οτι 75% των χρηστών έχουν προφίλ στο Facebook και

υπηρεσίες του TaxisNet. 

ερώτηµα εάν έχει τύχει σε περίπτωση συναλλαγής µέσω διαδικτύου

οτι πέσανε θύµα υποκλοπής των προσωπικών σας δεδοµένων

χρηστών (83,6%) έχει απαντήσει αρνητικά. 

που διαπίστωσαν οτι έχουν κλαπεί τα προσωπικά τους

ανέφερε τη διεύθυνση του e-mail (44,6%), καθώς και προσωπικές

Επίσης, σε 12,3% των περιπτώσεων έχει κλαπεί ο
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 Facebook και το 62,1% 

 

συναλλαγής µέσω διαδικτύου να 

προσωπικών σας δεδοµένων, η 

 

προσωπικά τους δεδοµένα, η 

καθώς και προσωπικές τους 

έχει κλαπεί ο αριθµός της 



 

28. Οι κυριότεροι λόγοι για

πραγµατοποιούν συναλλαγές

ελέγχου σχετικά µε τα προϊόντα

προσωπικών τους δεδοµένων

φοβάται να χρησιµοποιήσει

τέσσερις (24%) δεν εµπιστεύεται

αυτή.  

29. Στην 29η ερώτηση ζητήθηκε

συµφωνίας τους µε ορισµένες

κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι χρήστες του διαδικτύου αποφεύγ

συναλλαγές / αγορές µέσω διαδικτύου αφορούν την

µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (52,3%) και η προστασία

τους δεδοµένων (48,1%). Ταυτόχρονα, σχετικά υψηλό ποσοστό

χρησιµοποιήσει την πιστωτική / χρεωστική κάρτα και

δεν εµπιστεύεται την ιστοσελίδα που τους παρέχει τη

ερώτηση ζητήθηκε από τους ερωτώµενους να εκφράσουν

µε ορισµένες προτάσεις. 
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διαδικτύου αποφεύγουν να 

αφορούν την έλλειψη 

και η προστασία των 

σχετικά υψηλό ποσοστό (38%) 

κάρτα και ένας στους 

τους παρέχει τη συναλλαγή 

 

να εκφράσουν το βαθµό 



Στο διάγραµµα 29.1 οι συµµετέχοντες

είναι ασφαλές σε ποσοστό

αρκετά ασφαλές. 

Επίσης, στο διάγραµµα 29.2, 

των ιστοσελίδων λειτουργεί µε

Στην πρόταση εάν θα καταχωρούσαν

αποκτούσαν κάποια οικονοµικά

µεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών

αυτή, λίγο έως απόλυτα.   

οι συµµετέχοντες στην έρευνα δηλώνουν ότι το διαδίκτυο

σε ποσοστό 61%, ενώ µόνο το 13% δέχεται ότι το διαδίκτυο

διάγραµµα 29.2, διαφαίνεται οτι οι χρήστες πιστεύουν οτι η

λειτουργεί µε µέτρια έως σχετικά χαµηλή ασφάλεια (63%).

εάν θα καταχωρούσαν τα προσωπικά τους δεδοµένα

κάποια οικονοµικά οφέλη από τη συναλλαγή τους στο διαδίκτυο

ποσοστό των χρηστών (59%) απάντησε οτι διαφωνεί µε την
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δηλώνουν ότι το διαδίκτυο δεν 

δέχεται ότι το διαδίκτυο είναι 

 

πιστεύουν οτι η πλειοψηφία 

ασφάλεια (63%). 

 

τους δεδοµένα εφόσον 

τους στο διαδίκτυο, το 

αφωνεί µε την πρόταση 



Επίσης, η πλειοψηφία των χρηστών

επιλέγουν οι ίδιοι τα προσωπικά

Οµόφωνη ήταν η άποψη των

προσωπικά τους δεδοµένα αυτά

σκοπό.  

πλειοψηφία των χρηστών (71,6%) συµφωνεί απόλυτα µε την

ίδιοι τα προσωπικά δεδοµένα που θα καταχωρούν. 

η άποψη των χρηστών οτι όταν καταχωρούν σε κάποιο

δεδοµένα, αυτά δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται για
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απόλυτα µε την πρόταση να 

 

καταχωρούν σε κάποιο ιστότοπο τα 

χρησιµοποιούνται για διαφορετικό 

 



Στην πρόταση: Προτιµώ να πραγµατοποιώ

για λόγους ασφάλειας (π.χ

και διαχείρισης των προσωπικών

απάντησε θετικά. 

Στην πρόταση: “Θα προτιµούσα

περιλαµβάνουν καµία καταχώρηση

χρηστών συµφωνεί λίγο έως

Στην πρόταση: “∆εν έχω τίποτα

προστασία της ιδιωτικότητάς

έως πολύ αρνητικά (67,4%), 

των προσωπικών τους δεδοµένων

Προτιµώ να πραγµατοποιώ τις αγορές µου από γνωστούς

ασφάλειας (π.χ. Amazon, ebay) ανεξαρτήτως του τρόπου επεξεργασίας

των προσωπικών δεδοµένων, η πλειοψηφία των χρηστών

Θα προτιµούσα οι συναλλαγές µου µέσω διαδικτύου

καµία καταχώρηση προσωπικών δεδοµένων”, η πλειοψηφία

συµφωνεί λίγο έως απόλυτα µε την επιλογή αυτή (75,8%). 

∆εν έχω τίποτα να κρύψω και γι' αυτό δεν µε απασχολεί

ιδιωτικότητάς µου”, η πλειοψηφία των χρηστών απάντησε

αρνητικά (67,4%), επιβεβαιώνοντας την ανησυχία τους για

προσωπικών τους δεδοµένων. 
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από γνωστούς ιστότοπους 

του τρόπου επεξεργασίας 

πλειοψηφία των χρηστών (60%) 

 

µέσω διαδικτύου να µην 

δεδοµένων η πλειοψηφία των 

 

µε απασχολεί έντονα η 

χρηστών απάντησε αρνητικά 

ανησυχία τους για τη διαχείριση 



Τέλος, στην πρόταση οτι

smartphones είναι ουτοπία

απαισιόδοξοι σχετικά µε τη

(60%) απάντησε θετικά. 

30. Στην τελευταία, 30η ερώτηση

µε τις µελλοντικές επιλογές

διαφαίνεται ο βαθµός στον οποίο

µε χρήση πιστωτικής κάρτας

πρόταση οτι “η ιδιωτικότητα στην εποχή του διαδικτύου

είναι ουτοπία”, οι περισσότεροι από τους ερωτώµενους

σχετικά µε τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητάς τους, καθώς η

τελευταία η ερώτηση, οι συµµετέχοντες στην έρευνα ερωτώνται

µελλοντικές επιλογές τους ως χρήστες του διαδικτύου. Στο πρώτο

βαθµός στον οποίο σκοπεύουν να αγοράσουν προϊόντα και

πιστωτικής κάρτας. 
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του διαδικτύου και των 

ερωτώµενους φάνηκαν 

καθώς η πλειοψηφία 

 

έρευνα ερωτώνται σχετικά 

διαδικτύου Στο πρώτο διάγραµµα 

προϊόντα και υπηρεσίες 

 



Στο δεύτερο διάγραµµα

καταχωρήσουν τα προσωπικά

πληροφορίες από διάφορους

Αντίστοιχα, για τη χρήση

αυξηµένα. 

Αντιθέτως, το ποσοστό των

εµφανίζεται µοιρασµένο, καθώς

έως ποτέ, ενώ οι υπόλοιποι

Αντίστοιχα, µελλοντικά η πλειοψηφία

χρησιµοποιεί το διαδίκτυο για

 

διάγραµµα διαφαίνεται ο βαθµός στον οποίο σκοπεύουν

τα προσωπικά τους δεδοµένα προκειµένου να αναζητήσουν

από διάφορους ιστότοπους.  

τη χρήση υπηρεσιών Web Banking, τα ποσοστά εµφανίζονται

ποσοστό των χρηστών που θα ανεβάζουν φωτογραφίες

µοιρασµένο, καθώς, οι µισοί (53,8%) χρήστες θα ανεβάζουν

οι υπόλοιποι θα ανεβάζουν από αρκετές φορές έως πολύ

µελλοντικά η πλειοψηφία των ερωτώµενων (66,5%) θα συνεχίσει

διαδίκτυο για να επικοινωνεί διαδικτυακά συχνά έως πολύ
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οποίο σκοπεύουν να 

προκειµένου να αναζητήσουν 

ποσοστά εµφανίζονται 

 

ανεβάζουν φωτογραφίες / βίντεο 

θα ανεβάζουν από σπάνια 

φορές έως πολύ συχνά.  

 

θα συνεχίσει να 

συχνά έως πολύ συχνά. 

 



6.2  Ανάλυση ευρηµάτων της

Στην ενότητα αυτή θα αναλύσουµε

ορισµένες ερωτήσεις, προκειµένου

ανα ηλικία, φύλο και επίπεδο

 

6.2.1  Η χρήση του διαδικτύου

          Προκειµένου να σκιαγραφήσουµε

διαδικτύου, αναλύουµε τους

του διαδικτύου (όπως απαντήθηκε

διαχωρίζοντας τις απαντήσ

Αναλυτικά, ανά φύλο, οι απαντήσεις

α. Οι άντρες στην συντριπτική

κυρίως για την ενηµέρωσή τους

τρίτος λόγος αναφέρεται η επικοινωνία

β. Οι γυναίκες αντιθέτως ως

εργασία τους, (ποσοστό 74,5%) 

Ως τρίτος λόγος αναφέρεται

(Facebook, Twitter, κλπ) µε ποσοστό

ευρηµάτων της έρευνας ανά κατηγορίες χρηστών 

αυτή θα αναλύσουµε περαιτέρω τις απαντήσεις που

ερωτήσεις προκειµένου να διερευνήσουµε τις απαντήσεις των

φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης. 

διαδικτύου, ανά κατηγορία (φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευ

Προκειµένου να σκιαγραφήσουµε καλύτερα το προφίλ των χρηστών

αναλύουµε τους 3 κυριότερους λόγους για τους οποίους γίνεται

όπως απαντήθηκε στην 6η ερώτηση του ερωτηµατολογίου

τις απαντήσεις ανά φύλο, ηλικία και επίπεδο εκπαίδευσης

φύλο οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν οι εξής: 

στην συντριπτική τους πλειοψηφία (87%) χρησιµοποιούν το

ενηµέρωσή τους και δευτερευόντως για την εργασία τους

αναφέρεται η επικοινωνία µέσω Skype, chat, email (54,7%).

αντιθέτως ως κύριο λόγο της χρήσης του διαδικτύου ανέφεραν

ποσοστό 74,5%) και στη συνέχεια ανέφεραν την ενηµέρωση

ς αναφέρεται η σύνδεση στις ιστοσελίδες κοινωνικής

κλπ) µε ποσοστό 59,3%. 
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απαντήσεις που δόθηκαν σε 

απαντήσεις των χρηστών 

επίπεδο εκπαίδευσης) 

προφίλ των χρηστών του 

οποίους γίνεται η χρήση 

του ερωτηµατολογίου), 

εκπαίδευσης.  

χρησιµοποιούν το διαδίκτυο 

εργασία τους (63,2%). Ως 

 Skype, chat, email (54,7%). 

 

διαδικτύου ανέφεραν την 

την ενηµέρωση (72,2%). 

ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης 



Αναλύοντας τις απαντήσεις

ηλικιών να γίνει σε τρεις ευρείς

νέους ηλικίας µέχρι 30 ετών

ηλικία”, δηλαδή τα άτοµα από

µεγαλύτερες ηλικίες, δηλαδή

Αναλυτικά, οι απαντήσεις που

Στην 1η οµάδα (ηλικίες έως

είναι η χρήση των ιστοσελίδων

(77,5%). Στη συνέχεια ακολουθεί

επικοινωνία (Skype, chat, email) (67,5%).

απαντήσεις µε βάση την ηλικία, επιλέξαµε ο διαχωρισµός

σε τρεις ευρείς οµάδες: Η πρώτη ηλικιακή οµάδα περιλαµβάνει

µέχρι 30 ετών, στη 2η οµάδα περιλαµβάνεται η λεγόµενη

τα άτοµα από 30 µέχρι 49 ετών και η 3η οµάδα περιλαµβάνει

ηλικίες δηλαδή τους χρήστες από 50 ετών και άνω.  

απαντήσεις που δόθηκαν ανά ηλικία, ήταν οι εξής: 

ηλικίες έως 30 ετών), ο κυριότερος λόγος σύνδεσης µε το

των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, 

συνέχεια ακολουθεί η ενηµέρωση (72,5%) και στη

 (Skype, chat, email) (67,5%). 
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επιλέξαµε ο διαχωρισµός των 

οµάδα περιλαµβάνει τους 

περιλαµβάνεται η λεγόµενη “µέση 

οµάδα περιλαµβάνει τις 

σύνδεσης µε το διαδίκτυο 

 (Facebook, Twitter, κλπ) 

και στη συνέχεια η 

 



Στη δεύτερη ηλικιακή οµάδα

µετατοπίζονται στην ενηµέρωση

κυριότερος λόγος εµφανίζεται

Τέλος, στις µεγαλύτερες ηλικίες

χρήσης του διαδικτύου (82,3%), 

επικοινωνίας (68,6%). 

Αναλύοντας την απάντηση

χρήστες σε τρεις κατηγορίες

Γ΄βάθµιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ

Αναλυτικά, οι απαντήσεις που

ηλικιακή οµάδα (30 - 49 ετών), οι κυριότεροι λόγοι

στην ενηµέρωση (83,7%) και την εργασία (74,4%), ενώ

λόγος εµφανίζεται µε χαµηλότερο ποσοστό η επικοινωνία (50,6%). 

µεγαλύτερες ηλικίες, η ενηµέρωση παραµένει ο κυρίαρχος

διαδικτύου (82,3%), ενώ το επάγγελµα (64,7%) υποχωρεί

την απάντηση βάση του επιπέδου εκπαίδευσης, διαχωρίσαµε

τρεις κατηγορίες: 1η) απόφοιτοι Β’βάθµιας εκπαίδευσης, 2η

εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) και 3η) κάτοχοι µεταπτυχιακού και διδακτορικού

απαντήσεις που δόθηκαν βάση του επιπέδου εκπαίδευσης είναι
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κυριότεροι λόγοι σύνδεσης 

 (74,4%), ενώ ως τρίτος 

α (50,6%).  

 

ο κυρίαρχος λόγος της 

υποχωρεί χάριν της 

 

εκπαίδευσης διαχωρίσαµε τους 

εκπαίδευσης, 2η) απόφοιτοι 

µεταπτυχιακού και διδακτορικού. 

εκπαίδευσης είναι: 



Οι χρήστες Β’βάθµιας εκπαίδευσης

τους κατά 77,7% και στη συνέχεια

κοινωνικής δικτύωσης κατά

Οι απόφοιτοι Γ’βάθµιας εκπαίδευσης

(83,2%), στη συνέχεια για την

ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης

 

Οι κάτοχοι µεταπτυχιακού και

ίδιους λόγους: ενηµέρωση (81%), 

µιας εκπαίδευσης χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για την

και στη συνέχεια για την επικοινωνία και τη χρήση

δικτύωσης κατά 61% αντίστοιχα. 

βάθµιας εκπαίδευσης το χρησιµοποιούν για την ενηµέρωσή

συνέχεια για την εργασία τους (70,2%) και τέλος για τη

κοινωνικής δικτύωσης (54,2%). 

µεταπτυχιακού και διδακτορικού χρησιµοποιούν το διαδίκτυο

ενηµέρωση (81%), εργασία (79%) και επικοινωνία (63,5%).
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διαδίκτυο για την ενηµέρωσή 

και τη χρήση ιστοσελίδων 

 

για την ενηµέρωσή τους 

τέλος για τη σύνδεση µε 

 

χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για τους 

πικοινωνία (63,5%). 



Συνοπτικά διαπιστώνουµε οτι

το διαδίκτυο είναι η ενηµέρωση

ειδησεογραφικών πρακτορείων

τα αντίστοιχα ευρήµατα της

(Dutton and Blank, 2011), σύµφωνα

στην ενηµέρωση σχετικά µε

λόγους σύνδεσης στο διαδίκτυο

 

6.2.2 Η χρήση του Facebook, 

εισόδηµα) 

      Στην 25η ερώτηση διερευνήσαµε

κοινωνικής δικτύωσης και ορισµένων

που δόθηκαν, διαπιστώσαµε

στο Facebook. Κατηγοριοποιώντας

εισόδηµα, διαπιστώσαµε τα εξής

τις γυναίκες είναι παρόµοια

Facebook έχουν οι χρήστες ηλικίας

του αγγίζει το 100% (97,5%). 

49 ετών, καθώς οι χρήστες µειώνονται

εισοδηµάτων, έως 500 ευρώ

κατηγοριών, ενώ για τα εισοδήµατα

διαπιστώνουµε οτι σύµφωνα µε την έρευνα, κυρίαρχος λόγος

είναι η ενηµέρωση των χρηστών της µέσω των blogs 

ειδησεογραφικών πρακτορείων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής συµφωνούν

ευρήµατα της έρευνας που διεξήχθη το 2011 στη Μεγάλη

(Dutton and Blank, 2011), σύµφωνα µε την οποία η άµεση και ανέξοδη

σχετικά µε ποικίλα θέµατα αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς

σύνδεσης στο διαδίκτυο στη Μ. Βρετανία.  

 Facebook, ανά κατηγορία (φύλο, ηλικία, επίπεδο

ερώτηση διερευνήσαµε το ποσοστό χρήσης των

δικτύωσης και ορισµένων υπηρεσιών νέφους. Ανάµεσα στις

διαπιστώσαµε οτι το 75% των χρηστών του διαδικτύου έχουν

Κατηγοριοποιώντας τους ανά φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης

διαπιστώσαµε τα εξής: Τα ποσοστά συµµετοχής ανάµεσα στους

είναι παρόµοια (76% και 74%, αντίστοιχα). Ρεκόρ συµµετοχής

οι χρήστες ηλικίας µέχρι 29 ετών, καθώς το ποσοστό των

 100% (97,5%). Στον αντίποδα βρίσκεται η ηλικιακή οµάδα

οι χρήστες µειώνονται σε 69,2%. Επίσης, η συµµετοχή των

έως ευρώ, εµφανίζεται πιο αυξηµένη (91%) έναντι των

για τα εισοδήµατα 2500 ευρώ και άνω το δείγµα στην
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κυρίαρχος λόγος σύνδεσης µε 

µέσω των blogs και των 

έρευνας αυτής συµφωνούν µε 

στη Μεγάλη Βρετανία 

και ανέξοδη πρόσβαση 

από τους πρωταρχικούς 

επίπεδο εκπαίδευσης, 

χρήσης των ιστοσελίδων 

Ανάµεσα στις απαντήσεις 

διαδικτύου έχουν προφίλ 

επίπεδο εκπαίδευσης και 

ανάµεσα στους άντρες και 

Ρεκόρ συµµετοχής στο 

το ποσοστό των χρηστών 

ηλικιακή οµάδα από 30 έως 

συµµετοχή των χαµηλών 

έναντι των υπόλοιπων 

δείγµα στην έρευνά µας 



είναι µικρό (3,2%), εποµένως

σχετικά µε τον γενικότερο πληθυσµό

το µεγαλύτερο ποσοστό χρηστών

(89%).     

 

6.2.3  Ο βαθµός ανησυχίας ανά

          Στην ενότητα αυτή θα

ερώτηση της έρευνάς µας, στην

στον οποίο ανησυχούν σχετικά

στο διαδίκτυο. Η ανάλυση γίνε

επίπεδο εκπαίδευσης των ερωτώµενων

σκιαγραφηθεί το προφίλ των

σχετικά µε τη διαφοροποίηση

Αναλύοντας τις απαντήσεις

γυναίκες εξίσου ανησυχούν

προσωπικών τους δεδοµένων

(81,3%), ενώ οι άντρες εµφανίζονται

(73,5%). 

εποµένως δεν µπορούµε να βγάλουµε ασφαλή συµπεράσµ

γενικότερο πληθυσµό. Τέλος, αναφορικά µε το επίπεδο εκπαίδευσης

ποσοστό χρηστών εµφανίζεται σε απόφοιτους Β’βάθµιας

ανησυχίας, ανά κατηγορία (φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης

ενότητα αυτή θα αναλύσουµε την απάντηση που δόθηκε

έρευνάς µας, στην οποία οι χρήστες του διαδικτύου ανέφεραν

ανησυχούν σχετικά µε τη διαχείριση των προσωπικών τους

ανάλυση γίνεται και πάλι σύµφωνα µε το φύλο, την ηλικία

εκπαίδευσης των ερωτώµενων. Σκοπός της συγκεκριµένης ανάλυσης

το προφίλ των χρηστών ξεχωριστά και να αναχθούν συµπεράσµατα

διαφοροποίηση στο βαθµό ανησυχίας ανά κατηγορία. 

απαντήσεις βάση του φύλου, διαπιστώνουµε οτι οι άντρες

ανησυχούν πολύ έως πάρα πολύ σχετικά µε την προστασία

τους δεδοµένων. Οι γυναίκες ανησυχούν σε µεγαλύτερο

εµφανίζονται κατά ένα µικρό ποσοστό λιγότερο
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ασφαλή συµπεράσµατα 

το επίπεδο εκπαίδευσης, 

απόφοιτους Β βάθµιας εκπαίδευσης 

 

εκπαίδευσης) 

που δόθηκε στη 10η 

διαδικτύου ανέφεραν το βαθµό 

προσωπικών τους δεδοµένων 

φύλο την ηλικία και το 

συγκεκριµένης ανάλυσης είναι να 

αναχθούν συµπεράσµατα 

διαπιστώνουµε οτι οι άντρες και οι 

µε την προστασία των 

σε µεγαλύτερο ποσοστό 

ποσοστό λιγότερο ανήσυχοι 



Αναφορικά µε τις ηλικίες

πλειοψηφία τους ανήσυχοι

την ηλικία, καθώς οι ηλικίες

ηλικίας 50 και 

Τα ευρήµατα της συγκεκριµένης

(2010) η οποία κατέδειξε οτι

βαθµό τις ανησυχίες που έχουν

στο διαδίκτυο.  

Τέλος, αναφορικά µε το επίπεδο

των χρηστών εµφανίζεται

τις ηλικίες, η έρευνα κατέδειξε οτι οι νέοι εµφανίζονται

τους ανήσυχοι (62,5%). Παρόλα αυτά, το ποσοστό αυτό αυξάνεται

καθώς οι ηλικίες από 30 -50 ανησυχούν πολύ κατά 79%, ενώ

και άνω ανησυχούν πολύ κατά

της συγκεκριµένης έρευνας συµφωνούν µε αυτή των Hoofnagle et al. 

κατέδειξε οτι οι νέοι χρήστες στην Αµερική συµµερίζονται

ανησυχίες που έχουν και οι µεγαλύτεροί τους σχετικά µε την ιδιωτικότητα

αναφορικά µε το επίπεδο εκπαίδευσης, η ανάλυση απέδειξε οτι

εµφανίζεται αυξηµένη, ανεξαρτήτως εκπαίδευσης
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νέοι εµφανίζονται στην 

ποσοστό αυτό αυξάνεται µε 

κατά 79%, ενώ οι χρήστες 

πολύ κατά 83,6%. 

 

αυτή των Hoofnagle et al. 

συµµερίζονται σε µεγάλο 

σχετικά µε την ιδιωτικότητα 

απέδειξε οτι η ανησυχία 

εκπαίδευσης. Παράλληλα 



παρατηρούµε οτι όσο αυξάνεται

ανησυχούν λίγο ή καθόλου µειώνεται

Τα συγκεκριµένα ευρήµατα είναι

Βρετανία, από τους Dutton and Sheppard (200

επίπεδο εµπιστοσύνης ανάµεσα

έρευνα έγινε η αρχική υπόθεση

περισσότερα χρόνια χρήσης

εµπιστοσύνη απέναντί του Επίσης

εκπαίδευσης, δύναται να έχουν

όλα αυτά, παρατηρήθηκε στην

διαδίκτυο και αρχίζουν να

πιθανότητες να εντοπίζουν

µειώνοντας την εµπιστοσύνη

τους. 

 

 

 

υξάνεται το επίπεδο εκπαίδευσης, το ποσοστό

ή καθόλου µειώνεται έναντι αυτών που ανησυχούν σε µέτριο

συγκεκριµένα ευρήµατα είναι σύµφωνα µε µια έρευνα που διεξήχθη

τους Dutton and Sheppard (2006) οι οποίοι εξέτασαν

εµπιστοσύνης ανάµεσα στους Βρετανούς χρήστες του διαδικτύου

αρχική υπόθεση οτι οι χρήστες που έχουν µεγαλύτερη εξοικείωση

χρόνια χρήσης του διαδικτύου, έχουν αντίστοιχα

απέναντί του. Επίσης υπέθεσαν οτι άλλοι παράγοντες, όπως

δύναται να έχουν αντίκτυπο στο επίπεδο της εµπιστοσύνης

παρατηρήθηκε στην έρευνα οτι καθώς οι άνθρωποι εξοικειώνονται

ίζουν να το χρησιµοποιούν πιο τακτικά, αυξάνονται

εντοπίζουν προβλήµατα όπως η χρήση των spam 

εµπιστοσύνη που νιώθουν και αυξάνοντας αντίστοιχα την
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το ποσοστό αυτών που 

ανησυχούν σε µέτριο βαθµό.  

 

που διεξήχθη στη Μεγάλη 

οποίοι εξέτασαν το γενικό 

χρήστες του διαδικτύου. Στην 

µεγαλύτερη εξοικείωση και 

αντίστοιχα µεγαλύτερη 

παράγοντες, όπως το επίπεδο 

εµπιστοσύνης τους. Παρ’ 

άνθρωποι εξοικειώνονται µε το 

τακτικά αυξάνονται και οι 

των spam ή των ιών, 

αντίστοιχα την ανησυχία 



6.2.4  Η καταχώρηση των

επίπεδο εκπαίδευσης) 

          Στην ενότητα αυτή θα

δεδοµένων των χρηστών

εκπαίδευσης. Η ερώτηση που

προσωπικά σας δεδοµένα

διαχωρίζονται οι απαντήσεις

∆ιαπιστώνουµε οτι οι κάτοχοι

καταχωρούν πιο συχνά τα

καταχωρούν συχνά έως πάντα

Γ΄βάθµιας εκπαίδευσης καταχωρούν

Β’βάθµιας εκπαίδευσης κατά

προσωπικά τους δεδοµένα ποσοστό

των υπόλοιπων ηλικιακών οµάδων

από 30-50) και 30,6% (50 και

την απάντηση πιο συντηρητικές

πάντα κατά 34,6% έναντι του

καταχώρηση των προσωπικών δεδοµένων, ανά κατηγορία (φύλο

ενότητα αυτή θα διερευνήσουµε το βαθµό καταχώρησης των προσωπικών

χρηστών διαχωρίζοντάς τους ανά φύλο, ηλικία και

ερώτηση που τέθηκε ήταν η εξής: Πόσο συχνά καταχωρείτε

σας δεδοµένα (ερώτηση 13). Στο διάγραµµα που

οι απαντήσεις που δόθηκαν βάση και των τριών κατηγοριών

οτι οι κάτοχοι µεταπτυχιακού και διδακτορικού φαίνεται

συχνά τα προσωπικά τους δεδοµένα (38,5% απάντησαν

συχνά έως πάντα), απ’ ότι οι υπόλοιπες κατηγορίες (οι

εκπαίδευσης καταχωρούν συχνά εώς πάντα κατά 35% και οι

εκπαίδευσης κατά 33%). Επίσης, οι νέοι καταχωρούν 

δεδοµένα (ποσοστό 47,5% τα καταχωρεί συχνά έως πάντα

ηλικιακών οµάδων, οι οποίες τα καταχωρούν κατά 35% (

 30,6% (50 και άνω). Τέλος, οι γυναίκες εµφανίζονται και

πιο συντηρητικές από τους άνδρες, αφού τα καταχωρούν

έναντι του 38,4% των ανδρών.  
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κατηγορία (φύλο, ηλικία, 

καταχώρησης των προσωπικών 

φύλο ηλικία και επίπεδο 

υχνά καταχωρείτε τα 

διάγραµµα που ακολουθεί 

τριών κατηγοριών.  

 

διδακτορικού φαίνεται να 

απάντησαν οτι τα 

κατηγορίες (οι απόφοιτοι 

κατά και οι απόφοιτοι 

καταχωρούν πιο συχνά τα 

συχνά έως πάντα), έναντι 

καταχωρούν κατά 35% (οι ηλικίες 

εµφανίζονται και σε αυτήν 

καταχωρούν συχνά έως 
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          Παρά την αυξηµένη ανησυχία των χρηστών ανάµεσα στις χώρες και τις 

ηλικίες, αρκετές µελέτες δείχνουν οτι συχνά οι χρήστες είναι διατεθειµένοι να 

µοιραστούν προσωπικές τους πληροφορίες στο πλαίσιο µιας διαδικτυακής 

ανταλλαγής. Οι Acquisti and Grossklags (2007) τονίζουν το γεγονός οτι οι χρήστες 

δύναται να υπερκεράσουν ορισµένα επίπεδα διαδικτυακής ιδιωτικότητας ως 

αντάλλαγµα για οικονοµικές παραχωρήσεις. Μερικοί χρήστες δύναται να αποδεχτούν 

πρακτικές από διαδικτυακές επιχειρήσεις, οι οποίες διεισδύουν στην ιδιωτικότητά 

τους µε αντάλλαγµα άµεση οικονοµική ικανοποίηση, όπως για παράδειγµα δωρεάν 

εισιτήρια κινηµατογράφου ή είσοδος σε συναυλία. Άλλοι χρήστες δύναται να 

µοιράζονται το διαδικτυακό κοινωνικό προφίλ τους προκειµένου να αυξήσουν το 

κοινωνικό κεφάλαιο και δίκτυό τους.  

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

     Το ζήτηµα της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων είναι ένα υπαρκτό 

πρόβληµα στη σηµερινή παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία του διαδικτύου. Όσο 

βελτιώνεται η τεχνολογία και οι τεχνικές πρόσβασης στα δεδοµένα που 

καταχωρούνται, ο κίνδυνος της παράνοµης ή καταχρηστικής επεξεργασίας τους θα 

απειλεί όλο και περισσότερο τους χρήστες του διαδικτύου. Συνήθως οι νόµοι και οι 

τεχνικές προστασίας έπονται της τεχνολογικής εξέλιξης που σχετίζεται µε τη 

διαχείριση των προσωπικών δεδοµένων στο διαδίκτυο, ενώ τα οικονοµικά οφέλη που 

συνοδεύουν τις δραστηριότητες αυτές είναι τεράστια.  

          Η ανησυχία των χρηστών του διαδικτύου αναφορικά µε το ζήτηµα της 

προστασίας των προσωπικών δεδοµένων τους είναι διάχυτη και έντονη, ανεξαρτήτου 

ηλικίας, φύλου, ή επιπέδου εκπαίδευσης. Η ανησυχία αυτή έχει ενταθεί σε µεγάλο 

βαθµό ύστερα από τις αποκαλύψεις του Ed Snowden, τον Ιούνιο του 2013, όπου 

µεγάλη µερίδα των χρηστών του διαδικτύου ενηµερώθηκε για τις τακτικές 

παρακολούθησης που ακολουθούσε επί χρόνια η NSA. Παρόλα αυτά, τα 

πλεονεκτήµατα του διαδικτύου υπερτερούν του φόβου αυτού και οι χρήστες του 
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διαδικτύου εξακολουθούν να το χρησιµοποιούν, καταχωρώντας έως έναν βαθµό τα 

προσωπικά τους δεδοµένα προκειµένου να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες του.  

           Προκειµένου να προστατευθούν οι χρήστες από τις ανεπιθύµητες παρενέργειες 

της κατάστασης αυτής, κρίνεται ουσιαστικής σηµασίας να εκσυγχρονιστούν επαρκώς 

οι νόµοι και να γίνουν πιο αυστηροί οι κανόνες λειτουργίας του διαδικτύου 

προκειµένου να προστατευτούν τα προσωπικά δεδοµένα των χρηστών του. Ζητήµατα 

όπως η κρυφή παρακολούθηση των χρηστών του διαδικτύου, ο πολλαπλός 

διαµοιρασµός των δεδοµένων σε άγνωστους προορισµούς και η µη εύληπτη 

καταγραφή των πολιτικών ιδιωτικότητας στους ιστότοπους είναι πολύ σηµαντικά και 

θα πρέπει άµεσα να ρυθµιστούν υπέρ της προστασίας των χρηστών του διαδικτύου.  
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