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Περίληψη    

 

Το διαδίκτυο σε συνδυασμό με την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει κάνει 

τεράστια άλματα τα τελευταία χρόνια και πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε πολύτιμη 

πηγή πληροφοριών, εξαιρετικό εργαλείο έρευνας και μέσο παρακολούθησης του 

ανταγωνισμού. Η εμφάνιση των κοινωνικών δικτύων (social networks) και τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (social media) έφεραν ανατρεπτικές αλλαγές  στον τρόπο που 

επικοινωνούμε, ενημερωνόμαστε, ψυχαγωγούμαστε και ανταλλάσσουμε 

πληροφορίες, αποτελώντας πλέον αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινότητας 

εκατομμυρίων πολιτών σε όλο τον κόσμο. Είναι αυτή η καθημερινότητα, που πλέον 

καθιστά πολύ αχνή και συχνά αμφιλεγόμενη τη λεπτή διαχωριστική γραμμή μεταξύ 

προσωπικής και επαγγελματικής ζωής του εργαζόμενου, καθιστώντας πλέον 

επιτακτική την ανάγκη  για τους εργοδότες να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν ένα 

σαφές πλαίσιο, όσον αφορά την επιτρεπτή χρήση του διαδικτύου και των κοινωνικών 

δικτύων από τους εργαζόμενους εν ώρα εργασίας.  

  Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να παρουσιάσει τις επιπτώσεις της χρήσης των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο χώρο της εργασίας από τους εργαζομένους 

χρησιμοποιώντας  την υλικοτεχνική υποδομή του εργοδότη, να προσεγγίσει και να 

εξετάσει  το επιτρεπτό  ή το μη επιτρεπτό,  το ελεγκτέο  ή  το μη ελεγκτέο με τους 

περιορισμούς τους, όπως επίσης και τη σχετική νομοθεσία σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο.  

Οι νέες συνθήκες απαιτούν από τους εθνικούς και κοινοτικούς θεσμούς εκ νέου 

χαρτογράφηση και οριοθέτηση του διαμορφωνόμενου εργασιακού πλαισίου με 

καινοτόμες παρεμβάσεις, νομικές διευθετήσεις και καθιέρωση αρχών που θα 

εξασφαλίσουν πολλαπλώς προστασία δικαιωμάτων αμφίπλευρα αλλά και προοπτικές 

δημιουργικής αξιοποίησης των σύγχρονων επικοινωνιακών δυνατοτήτων. 

 

Λέξεις – κλειδιά: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εργαζόμενοι και κοινωνικά 

δίκτυα, επιχειρήσεις και διαδίκτυο, αποκλεισμός πρόσβασης στο internet των 

εργαζομένων, νομικοί κίνδυνοι από κακή χρήση των κοινωνικών δικτύων.  
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Abstract 

 

The internet, combined with the rapid development of technology, has made 

tremendous strides in recent years and has very quickly become a valuable source of 

information, an excellent research tool and a means of competition monitoring. The 

emergence of social networks and social media has transformed the way we 

communicate, get informed, entertain and exchange information, it has now become 

an integral part of the everyday life of millions of citizens worldwide. It is this daily 

routine that now makes the fine line between personal and professional life of the 

employee very unclear and often ambiguous, making the need for employers to 

formulate and implement a clear framework regarding  t he permissible use of the 

Internet and of social networks by employees at work urgent. 

This study aims to present the effects of the use of social media in the workplace 

by employees using the infrastructure of the employer, to approach and examine what 

is permissible or not permissible, what may be monitored or not monitored, including 

restrictions, as well as the relevant legislation at a national and international level. 

These new conditions necessitate that national and community institutions newly 

define and delimitate the work framework with innovative interventions, legal 

arrangements and by establishing principles that will provide multiple protection 

rights bilaterally, as well as prospects for the creative use of modern communication 

capabilities. 
 

Key words: social media, employees and social networks, enterprise and internet, 

corporate internet blocking policy, legal risks from improper use of social networks. 
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Εισαγωγή  

 

Στην εποχή μας οι τεχνολογικές αλλαγές οι οποίες συντελούνται είναι ραγδαίες. 

Έχουν επιπτώσεις στη ζωή μας και αλλάζουν τον τρόπο επικοινωνίας και ενημέρωσης. 

Τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν ένα σύνολο από εφαρμογές, οι οποίες βασίζονται στο 

διαδίκτυο και δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργούν και να 

ανταλλάσουν σύνολα δεδομένων. Η εμφάνισή τους συνοδεύτηκε με επαναστατικές 

αλλαγές στον τρόπο επικοινωνίας, καθώς παραμελήθηκαν τα παραδοσιακά μέσα 

ενημέρωσης, υπέρ των νέων τεχνολογιών. 

Τα κοινωνικά δίκτυα ταξινομούνται στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπως 

το Twitter και Facebook, στις ιστοσελίδες ενημέρωσης και στις ιστοσελίδες μέσω των 

οποίων ανταλλάσσονται-μοιράζονται αρχεία. Μέσω των υπηρεσιών κοινωνικής 

δικτύωσης δημιουργείται μια κοινότητα διαδικτυακή, με άτομα τα οποία έχουν κάνει 

εγγραφή, έχουν εισάγει το προφίλ τους και τα οποία επικοινωνούν με άλλα άτομα που 

έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα (Κωλέτσου, 2011β). 

Πρώτη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης υπήρξε το SixDegrees.com η οποία 

εμφανίστηκε το 1997. Από τότε έως σήμερα έχουν εμφανιστεί και διάφορες άλλες 

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, δημοφιλέστερες των οποίων είναι (Κωλέτσου, 2011γ):  

o Το Twitter, μέσω του οποίου οι χρήστες μπορούν να ενημερώνουν άλλους, αλλά 

και να δέχονται ενημερώσεις.  

o Τo Facebook, είναι το μεγαλύτερο από όλα, με περίπου 1 δισεκατομμύριο 

χρήστες. Σε αυτό οι ίδιοι οι χρήστες δημιουργούν δίκτυα και επικοινωνούν 

μεταξύ τους.  

o Το Myspace, στο οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 

o Το Linkedin, το οποίο εστιάζει σε επιχειρηματικά ενδιαφέροντα.  

 

Τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν φαινόμενο το οποίο τείνει να γίνει μόνιμο και να 

αποτελέσει μάλιστα το επίκεντρο όλων. Οι σημερινοί χρήστες των κοινωνικών 

δικτύων, καλύπτουν όλες τις ηλικιακές βαθμίδες, καθώς δίνουν τη δυνατότητα για 

γρήγορη, αδιάκοπη και εύκολη επικοινωνία με χαμηλό κόστος. 

Από τη στιγμή που το διαδίκτυο έγινε καθημερινή συνήθεια σε ένα μεγάλο ποσοστό 

ανθρώπων, ήταν θέμα χρόνου πια το να επηρεάσει τις εταιρίες, καθώς αυτές βρήκαν 

έναν τρόπο επικοινωνίας με τους πελάτες τους και έναν νέο τρόπο να προωθούν τα 

προϊόντα τους στο καταναλωτικό κοινό. Η αρχική επιφυλακτικότητα των εταιριών για 

τη χρησιμότητα του διαδικτύου έχει πλέον απομακρυνθεί τελείως. Σήμερα το διαδίκτυο 
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είναι ζωτικής σημασίας για αυτές και επηρεάζει ακόμη και την κουλτούρα τους. Οι 

επιχειρηματίες προσπαθούν κατά τον καλύτερο τρόπο να αξιοποιήσουν τα νέα μέσα, 

για να ενισχύσουν την επιχείρησή τους, συμμετέχοντας καθημερινά σε συζητήσεις 

παγκοσμίως με εκατομμύρια πελάτες (Κωλέτσου, 2011γ).   

Η διάδοση των κοινωνικών δικτύων άλλαξε τις παραδοσιακές στρατηγικές 

marketing (έντυπα μέσα, ραδιόφωνο, διαφήμιση στην τηλεόραση), υποχρεώνοντας 

έμμεσα τις εταιρίες να συμμετέχουν σε «συζητήσεις» με πελάτες, με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται στενότερες σχέσεις μεταξύ τους και να υπάρχει άμεση επικοινωνία. 

Μία ακόμη διαφοροποίηση στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων που επέφερε η 

χρήση των  κοινωνικών δικτύων είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων και γενικά της 

αγοράς σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν να δράσουν αμέσως.  

Μέσω του διαδικτύου οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν που 

πρέπει να στοχεύουν οι ενέργειές τους ή που πρέπει να επενδύσουν και με τον τρόπο 

αυτό να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Για την επίτευξη όλων των 

παραπάνω, οι εταιρίες επιτρέπουν στους εργαζομένους τους να έχουν πρόσβαση στα 

κοινωνικά δίκτυα, ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν οι στόχοι τους.  

Πραγματικότητα όμως είναι ότι η χρήση του διαδικτύου από τους εργαζόμενους 

μπορεί να δημιουργήσει και κάποιες ανησυχίες για την ασφάλεια και για τη φήμη των 

επιχειρήσεων αλλά και για την παραγωγικότητα. Το γεγονός αυτό δημιουργεί την 

ανάγκη ανάπτυξης κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη χρήση και την κατάχρηση 

των πόρων της εταιρίας και την περιήγηση των εργαζομένων στις σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης (Μήτρου, 2002α). 

 

Επιγραμματικά τα κοινωνικά δίκτυα προσφέρουν τα εξής οφέλη στις επιχειρήσεις:  

o Έλεγχο του ανταγωνισμού 

o Συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων 

o Βελτιώνει τις δημόσιες σχέσεις, το branding και marketing  

o Διευκόλυνση στην αναζήτηση υποψήφιων εργαζομένων 

o Πρόσβαση σε πληροφορίες 

o Ευκολία στη μεταφορά γνώσης μέσα στην επιχείρηση 

o Έρευνα αγοράς 

o Δέσιμο συναισθηματικό και πνευματικό ανάμεσα στην εταιρία και στους 

υπαλλήλους 

o Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων   
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Οι εταιρίες για να επωφεληθούν από τη χρήση των κοινωνικών δικτύων και να μη 

μείνουν πίσω στις εξελίξεις, θα πρέπει να κάνουν κάποιες ενέργειες, όπως για 

παράδειγμα να δημιουργήσουν επαγγελματική σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

να δημοσιεύουν πληροφορίες, να ενημερώνουν και να προωθούν τα νέα προϊόντα τους 

και να απαντούν άμεσα σε αρνητικά σχόλια και φήμες. Αυτά τα οφέλη αφορούν κυρίως 

τον τομέα των δημοσίων σχέσεων, αλλά για έναν οργανισμό ή μία εταιρία είναι πολύ 

χρήσιμα και αποδοτικά. 

Εκτός από τα οφέλη τα οποία προσφέρει η χρήση των κοινωνικών δικτύων στο 

χώρο εργασίας, εγείρει και διάφορες ανησυχίες, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι 

(Μανούσου και Χαρτοφύλακα, 2011):  

o Η ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου στο χώρο εργασίας, είναι πιθανό να 

μειώσει την παραγωγικότητα 

o Η δυσφήμιση συναδέλφων, διοίκησης, πελατών και της ίδιας της εταιρίας από 

τους εργαζόμενους, σκόπιμα ή μη, μπορούν να επηρεάσουν τη φήμη της 

εταιρίας, μέχρι του ακρότατου σημείου να την καταστρέψουν 

o Η κακή χρήση του διαδικτύου ως προς την ασφάλεια δεδομένων, τα οποία 

κατέχει η εταιρία και τα οποία μπορούν να υποκλαπούν, μπορεί να επιφέρει 

νομικές επιπτώσεις. 

o Η δέσμευση πόρων της εταιρίας για μη αποδοτικούς σκοπούς προς την ίδια, 

μπορεί να προκαλέσει λειτουργικούς κινδύνους.  

 

Σαφής διαχωρισμός ανάμεσα σε καλές και κακές ιστοσελίδες  δεν υπάρχει, καθώς η 

σημαντικότητά τους έχει σχέση με τα ενδιαφέροντα της κάθε εταιρίας. Ό,τι είναι 

χρήσιμο για μία εταιρία, μπορεί για κάποια άλλη να είναι καταστροφικό. 

Στη σύγχρονη εποχή, η επιρροή που ασκεί στον εργασιακό χώρο η ηλεκτρονική 

τεχνολογία και η επικοινωνία έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις και για τους 

εργαζόμενους, αλλά και για την ίδια την εταιρία ανεξαρτήτως μεγέθους. Η χρήση των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτύου εντός του πλαισίου του ωραρίου 

εργασίας συνεχώς αυξάνεται, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν μέτρα για 

να ελέγχουν τους εργαζόμενούς τους και να διασφαλίζουν τα συμφέροντά τους 

(Μανούσου και Χαρτοφύλακα, 2011).  

Οι πιο δημοφιλείς μέθοδοι ελέγχου στον χώρο εργασίας της χρήσης του διαδικτύου 

από τους εργαζομένους είναι: 
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o Χρήση λογισμικού για έλεγχο των email. 

o Χρήση λογισμικού για απαγόρευση εισόδου σε ιστοσελίδες των οποίων το 

περιεχόμενο δεν είναι εξουσιοδοτημένο. 

o Χρήση τεχνολογικών εργαλείων για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των 

υπαλλήλων.  

Λόγοι τους οποίους επικαλούνται οι εργοδότες και υποστηρίζουν τον έλεγχο των 

υπαλλήλων τους είναι: η μείωση της παραγωγικότητας, η αποφυγή βλάβης της 

υλικοτεχνικής υποδομής, η δυνατότητα της επικοινωνίας με τους πελάτες, όταν λείπει ο 

εργαζόμενος κ.ά. Λόγοι για τους οποίους οι εργαζόμενοι τίθενται κατά του ελέγχου 

είναι: η καταστρατήγηση της προσωπικής ελευθερίας, η δημιουργία αρνητικού 

κλίματος, κ.ά.  

Η ελεύθερη διακίνηση πληροφοριών πέρασε από την επικοινωνία, την ελευθερία 

του λόγου, την κοινωνικοποίηση των ανθρώπων, στην εκμετάλλευση για οικονομικούς 

σκοπούς. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βοηθούν προς την κατεύθυνση αυτή, καθώς η 

χρήση και η συλλογή μεγάλου όγκου πληροφοριών κάνει το κόστος προσιτό. Η παροχή 

πληροφοριών από τους χρήστες προς τις εταιρίες γίνεται εύκολα και τα οικονομικά 

οφέλη των εταιριών από τη συλλογή πληροφοριών είναι άμεσα, όμως ο τρόπος με τον 

οποίο γίνεται αυτή η συλλογή είναι συνήθως αδιαφανής. Παλαιότερα υπήρχε σαφής 

διαχωρισμός μεταξύ ιδιωτικού και επαγγελματικού χώρου, διαχωρισμός που στη 

σημερινή εποχή δεν υπάρχει. Η ιδιωτικότητα αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο 

πηγάζει από την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και στηρίζεται στις εξής αρχές (Μήτρου, 

2010): 

o Στην αρχή της δικαιοσύνης και της νομιμότητας 

o Στην αρχή της αντιστοίχησης σκοπού και της προδιαγραφής 

o Στην αρχή της επεξεργασίας δεδομένων και της αναγκαιότητας συλλογής 

o Στην αρχή της ακρίβειας και της ασφάλειας 

o Στη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων και επίβλεψης 

o Στην ειδοποίηση, πληροφόρηση και το δικαίωμα πρόσβασης στα άτομα που 

ανήκουν τα δεδομένα. 

Η Κοινοτική οδηγία 95/46/ΕΚ θεωρείται σταθμός για την προστασία προσωπικών 

δεδομένων στο χώρο εργασίας. Με την οδηγία αυτή εναρμονίστηκε η Ευρωπαϊκή 

νομοθεσία σε υψηλό επίπεδο. Σε σχέση με την προστασία της ιδιωτικότητας των 

εργαζομένων υπάρχει ο Κώδικας Πρακτικής για την Προστασία των Προσωπικών 

δεδομένων των εργαζομένων, ο οποίος αφορά τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων 

των υπαλλήλων από τον εργοδότη τους.  
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Με την οδηγία 115/2001 η Ελληνική νομοθεσία καθορίζει τα όρια μέσα στα οποία ο 

εργοδότης έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων 

στην εταιρία του. Αυτό το δικαίωμα περιορίζεται α) από την αρχή της αναλογικότητας 

και β) από την αρχή του σκοπού επεξεργασίας. 

Βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας, τα δικαιώματα των υπαλλήλων είναι: 

o της ενημέρωσης 

o της αντίρρησης 

o της πρόσβασης και  

o της προσωρινής δικαστικής προστασίας. 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να καταδείξει τις επιπτώσεις των τεχνολογικών 

εξελίξεων στο χώρο εργασίας. Περιγράφει τον τρόπο με το οποίο χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες. Η 

μελέτη ολοκληρώνεται με την παράθεση της σχετικής νομοθεσίας σε εθνικό και σε 

διεθνές επίπεδο. 

Για την επίτευξη του σκοπού, η εργασία ακολούθησε την παρακάτω δομή. 

Καταρχήν γίνεται μια εισαγωγή στο θέμα, όπου τονίζεται το ενδιαφέρον που 

παρουσιάζει η μελέτη και δίνονται κάποιες αρχικές πληροφορίες.  

Το κεφάλαιο 1 σχετίζεται με τα δίκτυα επικοινωνιών. Γίνεται μια ιστορική 

αναδρομή σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ενώ αναλύονται και τα δίκτυα. 

Στο κεφάλαιο 2 γίνεται αναλυτική περιγραφή των κοινωνικών δικτύων. Δίνονται 

χρήσιμες ιστορικές πληροφορίες, τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα, οι γλωσσικές 

τους ιδιότητες, αναλύονται τα πιο σύγχρονα και σημαντικότερα κοινωνικά δίκτυα και 

τέλος, περιγράφονται οι εφαρμογές τους.  

Η σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των επιχειρήσεων και των κοινωνικών 

δικτύων αναλύεται στο κεφάλαιο 3. Αναλυτικότερα, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον 

οποίον οι επιχειρήσεις «εκμεταλλεύονται» τα κοινωνικά δίκτυα, τα οφέλη που 

αποκομίζουν από αυτά, αλλά και τα μειονεκτήματα που μπορούν να έχουν.  

Στο 4 κεφάλαιο παρουσιάζεται, μέσα από πρόσφατες αναφορές και μελέτες, η 

χρήση του διαδικτύου στον εργασιακό χώρο. Καταγράφονται περιπτώσεις χρήσης και 

κατάχρησης, αναλύονται οι μέθοδοι ελέγχου της ηλεκτρονικής επικοινωνίας των 

εργαζομένων και τέλος, δίνονται παραδείγματα και επιχειρήματα α) εργοδοτών υπέρ 

των μεθόδων ελέγχου και β) υπαλλήλων κατά των μεθόδων ελέγχου. Η εργασία 

ολοκληρώνεται με την εξαγωγή και ανάλυση των συμπερασμάτων τα οποία 

προέκυψαν.      
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Κεφάλαιο 1. Δίκτυα επικοινωνιών 

 

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι ο υπολογιστής αποτέλεσε ένα από τα πιο σημαντικά 

εργαλεία που κατασκεύασε ο άνθρωπος τον περασμένο αιώνα και χάρη σε αυτό 

πραγματοποιήθηκε η επανάσταση την οποία βιώνουμε στον τομέα της πληροφορικής 

και των επικοινωνιών. Είναι αλήθεια ότι ακούσια ή εκούσια πολλοί άνθρωποι έχουν 

γίνει χρήστες των νέων τεχνολογιών χρησιμοποιώντας τες σαν εργαλείο, σαν παιχνίδι ή 

γενικότερα σαν μέρος ενός πιο μεγάλου και πιο σύνθετου συστήματος. Η έννοια του 

δικτύου στη σημερινή κοινωνία της πληροφορίας είναι θεμελιώδης και στο παρόν 

κεφάλαιο αναλύεται η κατηγοριοποίηση των διαφόρων τύπων δικτύων, βάσει της 

χρηστικότητάς τους και του πεδίου εφαρμογής τους.  

 

1.1 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής  

 

Στο λεξικό της Οξφόρδης (Concise Oxford Dictionary, 1964) η λέξη 

«Υπολογιστής» (Computer), αναφέρεται ως «ηλεκτρονική υπολογιστική μηχανή». Ο 

αντικειμενικός στόχος για την αρχική ανακάλυψη του υπολογιστή ήταν πράγματι η 

δημιουργία μιας γρήγορης υπολογιστικής μηχανής. Σήμερα σαφώς διαπιστώνεται ότι 

ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των υπολογισμών αφορά μαθηματικές ή μη μαθηματικές 

εφαρμογές. Σημειωτέον, ότι ο υπολογιστής ενεργεί ακολουθώντας τις πληροφορίες που 

δέχεται. Αυτές οι πληροφορίες, που στην ορολογία των υπολογιστών καλούνται 

«δεδομένα» (data), δίνονται στον υπολογιστή με τη μορφή διαφόρων μεγεθών και 

σχημάτων, από μαθηματικές εξισώσεις μέχρι λεπτομέρειες για το δυναμικό μιας 

εταιρίας που χρειάζεται για την παραγωγή του μισθολογίου ή και μεγάλο πλήθος 

δεδομένων, που είναι απαραίτητα σε επιστημονικές εφαρμογές. 

Σύμφωνα με την απόφαση ΑΠ 1303/2005 (ΔΕΕ, 2005) ως Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής (Η/Υ) ορίζεται ένα σύνολο από ηλεκτρονικές συσκευές, το οποίο με 

κατάλληλες οδηγίες (προγραμματιζόμενο) μπορεί να οργανώνει αλλά και να 

επεξεργάζεται τεράστιο πλήθος πληροφοριών με μεγάλη ακρίβεια και ταχύτητα. Ένας 

άλλος ορισμός του υπολογιστή, που άμεσα σχετίζεται με την έννοια του «δικτύου», 

είναι ο εξής: «κάθε ψηφιακός ηλεκτρονικός υπολογιστής γενικής χρήσης ή περιφερειακή 

συσκευή υπολογιστή ή συσκευή διακίνησης δεδομένων / πληροφοριών η οποία έχει τη 

δυνατότητα διασύνδεσης σε δίκτυο» (Μπακάλη και συν., 2000)  

Η επεξεργασία των πληροφοριών από τους υπολογιστές θεωρείται εξαιρετικά 

σημαντική και εκφράζεται με τη λέξη «πληροφορική» (informatics). Η πληροφορική 
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είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με την επεξεργασία πληροφοριών, δηλαδή με τις 

μεθόδους καταγραφής, χειρισμού αλλά και ανάκτησης πληροφοριών και πολλοί 

επιστήμονες θεωρούν ότι αποτελεί την ουσία των υπολογισμών. 

 

1.2 Δίκτυο  

 

Στα σημερινά πληροφοριακά συστήματα σπάνια συναντώνται αυτόνομα 

υπολογιστικά συστήματα, σπάνια δηλαδή συναντώνται συστήματα που λειτουργούν 

μεμονωμένα και χωρίς να επικοινωνούν με άλλα. Στην πράξη συνήθως απαντώνται 

ομάδες συστημάτων που συνδέονται με σκοπό π.χ. τον διαμοιρασμό πληροφοριών ή τη 

συνεργατική επεξεργασία. 

Τα προϊόντα τα οποία παράγει η σύγχρονη τεχνολογία ενσωματώνουν ολοένα και 

περισσότερο λειτουργίες, οι οποίες προϋποθέτουν την αλληλοσύνδεσή τους. Η 

χρησιμοποίηση συστημάτων υπολογιστικών, ακόμη και σε μορφή συγκαλυμμένη, όπως 

π.χ. οι έξυπνες συσκευές, έχει πλέον γενικευτεί και προσφέρει στον κάτοχο τους πολλές 

δυνατότητες διασύνδεσης. Η χρήση του διαδικτύου, έχει επίσης εισχωρήσει σε μεγάλο 

βαθμό στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων (Μπακάλη και συν., 2000).  

Η διασύνδεση δύο ή περισσοτέρων αυτόνομων Η/Υ με μία κοινή τεχνολογία 

ονομάζεται δίκτυο. Δύο υπολογιστές θεωρούνται διασυνδεδεμένοι, όταν μπορούν να 

επικοινωνούν μεταξύ τους και να ανταλλάσουν αρχεία και πληροφορίες, 

δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό ένα διαδίκτυο. Η κατανόηση των αρχών λειτουργίας 

των δικτύων θεωρείται θεμελιώδης γνώση για την ενασχόληση κυρίως με αντικείμενα 

που ανήκουν στον χώρο της πληροφορικής (Γέροντας, 2002). Κριτήριο για την 

ταξινόμηση των δικτύων αποτελεί η κλίμακά τους. Στον πίνακα 1 καταγράφονται τα 

διάφορα συστήματα επεξεργαστών ανάλογα με το μέγεθος τους.  

Πίνακας 1: Διάφορα συστήματα επεξεργαστών 

Απόσταση ανάμεσα στους 
επεξεργαστές 

Επεξεργαστές που βρίσκονται 
στο ίδιο: 

Παράδειγμα 

1 μέτρο Τετραγωνικό μέτρο Δίκτυο προσωπικής περιοχής 

10 μέτρα Δωμάτιο Τοπικό δίκτυο 

100 μέτρα Κτίριο 

1 χιλιόμετρο Κτιριακό συγκρότημα 

10 χιλιόμετρα Πόλη Μητροπολιτικό δίκτυο 

100 χιλιόμετρα Χώρα Δίκτυο ευρείας περιοχής 

1000 χιλιόμετρα Ήπειρο  

10000 χιλιόμετρα Πλανήτη Το Internet 
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μεταφερθούν με το σώμα το ανθρώπινο, ενώ η ομάδα του καθηγητή Gershenfeld, 

χρησιμοποιούσε το ηλεκτρικό πεδίο για να κάνει κάποιες μετρήσεις θέσεων (Ojala et 

al., 2002). 

Παρατήρησαν λοιπόν ότι, όταν το χέρι κάποιου ατόμου παρεμβαλλόταν ανάμεσα σε 

κεραίες, επηρέαζε τη χωρητικότητα που αφορούσε τη μέτρηση της θέσης. Αυτή η 

παρατήρηση αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη, αφού οδήγησε στο συμπέρασμα ότι το 

ηλεκτρικό πεδίο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για ανίχνευση δεδομένων θέσεων, μέσω της 

διαμόρφωσης του, μπορεί να μεταφερθεί δια του ανθρωπίνου σώματος. Στο 

συμπέρασμα αυτό στηρίχτηκε η κατασκευή των δικτύων προσωπικής περιοχής, όπου 

είναι τα δίκτυα προοριζόμενα για ένα άτομο (Καραμάνου, 2007) . 

Η ανάπτυξη των δικτύων προσωπικής περιοχής ή προσωπικών ψηφιακών βοηθών 

(personal assistant), δηλαδή υπολογιστικών συσκευών φορητών που έχουν δυνατότητες 

δικτύωσης (π.χ. smart watches, smart phones, κ.ά.) δημιούργησαν μια νέα κατηγορία 

δικτύων, τα οποία εκτείνονται γύρω από το πρόσωπο και το οποίο ακολουθούν καθώς 

αυτό κινείται. Στα δίκτυα αυτού του είδους οι συσκευές που συμμετέχουν 

διασυνδέονται με ασύρματες ζεύξεις χαμηλής ισχύος (Bluetooth). 

Τα δίκτυα προσωπικής περιοχής ουσιαστικά αναφέρονται στη χρησιμοποίηση ενός 

κοντινού ηλεκτρικού πεδίου, για αποστολή δεδομένων μεταξύ διαφόρων συσκευών, με 

χρήση του ανθρώπινου σώματος ως μέσο. Τέλος, τα συγκεκριμένα δίκτυα δεν θα πρέπει 

να συγχέονται με δίκτυα τεχνολογίας Bluetooth, καθώς η τεχνολογία Bluetooth είναι 

ράδιο-τεχνολογία μακρινού πεδίου (Pahlavan et al., 1995; Καραμάνου, 2007).           

 

1.2.2 Δίκτυα τοπικής περιοχής  

 

Τα τοπικά δίκτυα (Local Area Networks - LAN) αποτελούν την πιο απλή μορφή 

δικτύου και είναι τα δίκτυα υπολογιστών που βρίσκονται σε έναν ενιαίο διαχειριστικά 

χώρο, όπως π.χ. τα δίκτυα σε μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις ή τα οικιακά δίκτυα. Τα 

δίκτυα του τύπου αυτού αποτελούνται από υπολογιστές και μεταγωγείς, διακομιστές, 

ασύρματα σημεία πρόσβασης και υπάρχει συνήθως και ένας δρομολογητής, ο οποίος 

αναλαμβάνει τη διασύνδεση τους με μακρινά δίκτυα. Η διασύνδεση αυτών των 

στοιχείων γίνεται με υψηλής διαμεταγωγικής ικανότητας συνδέσμους, όπως οπτικές 

ίνες ή καλώδια UTP. 

Η γεωγραφική εμβέλεια των δικτύων LAN δεν ξεπερνά τις μερικές δεκάδες 

χιλιόμετρα, ενώ ο ρυθμός μετάδοσης τον οποίο μπορεί να επιτύχει θεωρητικά είναι 

απεριόριστος. Αποτελείται από ένα σύνολο υπολογιστών, τερματικών και άλλων 
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διατάξεων και μέσω γραμμών επικοινωνίας διαμοιράζει δεδομένα, λογισμικό, υλικό και 

πληροφορίες. Το δίκτυο LAN μπορεί να είναι: 

o Ασύρματο ή ενσύρματο  

o Να δίνει τη δυνατότητα μετάδοσης εκπομπής ή σημείου προς σημείου 

o Να είναι πλήρως ιδιωτικό 

o Να δίνει ρυθμό σφαλμάτων μικρό, με εύρος το οποίο να κυμαίνεται σύμφωνα 

με τις δυνατότητες του μέσου μετάδοσης  

 

Αν και είναι ίσως ανώφελο και τεχνολογικά δύσκολο να οριστεί ένα συγκεκριμένο 

όριο σε σχέση με το μήκος της εγκαταστημένης καλωδίωσης των ενσύρματων τοπικών 

δικτύων, παρόλα αυτά μπορεί να ειπωθεί ότι η καλωδίωση αυτή δεν υπερβαίνει τα 100 

χιλιόμετρα, ενώ οι ρυθμοί μετάδοσης των δικτύων LAN στην πράξη μπορούν να 

καλύψουν το 1Gbps. Οι δυνατότητες των δικτύων αυτών συνήθως είναι η κάλυψη ενός 

ή περισσοτέρων γραφείων ή των κτιρίων ενός οργανισμού, που εκτείνονται σε μια 

μικρή περιοχή. 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που επιβάλλουν την εγκατάσταση δικτύων LAN, αρκεί να 

αναφερθεί ότι σε πολλούς τομείς της κοινωνίας μας, όπως υγεία, οικονομία, ψυχαγωγία, 

άμυνα, παιδεία, κ.ά., ο προσωπικός υπολογιστής αποτελεί κύριο εργαλείο των 

εργαζομένων. Ακόμη, η οικονομία των βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών 

χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική επεξεργασία όλο και πιο πολύ για τη διακίνηση 

πληροφοριών, μέσω δικτύων υπολογιστών. Στο πλαίσιο αυτό, τα τοπικά δίκτυα 

υπολογιστών αποτελούν τους πιο βασικούς μηχανισμούς με τους οποίους ομάδες 

εργαζομένων επιχειρήσεων, οργανισμών ή ερευνητικών κέντρων, διασυνδέονται, ώστε 

να μοιράζονται και να μεταβιβάζουν πληροφορίες. 

Οι σταθμοί εξυπηρέτησης μικρών τοπικών δικτύων μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για τη λειτουργία εφαρμογών με άλλους υπολογιστές του δικτύου (Σχήμα 2). Οι 

σταθμοί εξυπηρέτησης μεγαλύτερων τοπικών δικτύων μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

αποκλειστικά για την παροχή υπηρεσιών δικτύου, όπως π.χ. τον διαμοιρασμό του 

λογισμικού, του υλικού, των πληροφοριών, κ.ά. 
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ταχυδρομείο, οι υπηρεσίες web, η μεταφορά αρχείων, κ.ά. Αυτό με άλλα λόγια 

σημαίνει ότι τα τοπικά δίκτυα από μικρά συστήματα επικοινωνίας μετεξελίχτηκαν 

σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον παγκόσμιου ιστού, το οποίο 

υποστηρίζει εφαρμογές του σχήματος πελάτης-σταθμός εξυπηρέτησης.  

o Οι ομάδες συνεργασίας χρηστών αφορούν τις ευκαιρίες τις οποίες παρέχουν τα 

τοπικά δίκτυα στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να σχηματίσουν ομάδες 

συνεργασίας, οι οποίες ανεξάρτητα από τον χώρο της εργασίας τους μέσα στον 

οργανισμό, να μπορούν να διεκπεραιώνουν μέσω του υπολογιστή τις διάφορες 

εργασίες. 

o Η επέκταση της εγκατεστημένης βάσης σταθμών εργασίας αφορά τη δυνατότητα 

που προσφέρουν τα τοπικά δίκτυα  μέσα σε κάποια όρια επέκτασης του αριθμού 

των σταθμών εργασίας με οικονομικό τρόπο. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι 

δίνεται η δυνατότητα εναλλακτικών επιλογών διασύνδεσης, συνεπώς επιλογής 

διασύνδεσης με το μικρότερο δυνατό κόστος.                  

 

1.2.3 Μητροπολιτικά Δίκτυα   

 

Τα Μητροπολιτικά Δίκτυα (Metropolitan Area Networks - MAN) είναι μια νέα 

σχετικά κατηγορία δικτύων, τα οποία καλύπτουν μια μεγαλύτερη περιοχή, όπως για 

παράδειγμα μια πόλη. Συνήθως η γεωγραφική διασπορά την οποία καλύπτουν δεν είναι 

πολύ μεγάλη και τα τοπικά δίκτυα διασυνδέονται μέσω ιδιωτικών ενσύρματων ή 

ασύρματων συζεύξεων.  Ο ρόλος τους είναι παρόμοιος με τον ρόλο του παροχέα 

υπηρεσιών διαδικτύου (Internet Service Provider, ISP), με τη μόνη διαφορά ότι παρέχει 

υπηρεσίες σε χρήστες εταιρικούς και διασυνδέει οργανισμούς με μεγάλα τοπικά δίκτυα. 

Από τα πιο γνωστά δίκτυα MAN είναι εκείνο της καλωδιακής τηλεόρασης, το οποίο 

συναντάται σε πολλές πόλεις, καθώς και τα ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα (Tanenbaum, 

2003). 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των MAN δικτύων είναι τα εξής (Tanenbaum, 2003):  

o Η διαδικτυακή υποδομή των ΜΑΝ στις πιο πολλές περιπτώσεις δεν ανήκει σε 

συγκεκριμένο φορέα ή οργανισμό. Συνήθως ο εξοπλισμός του MAN δικτύου, μαζί 

με τις γραμμές διασύνδεσής του, ανήκει είτε σε μια κοινοπραξία οργανισμών ή 

εταιριών είτε σε ένα οργανισμό που διαθέτει την υποδομή του δικτύου MAN, την 

οποία και εκμεταλλεύεται παραχωρώντας υπηρεσίες διασύνδεσης MAN στους 

χρήστες.  
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 1.3 Το Internet    

 

Ο όρος «Internet» αναφέρεται σε μια τεράστια συλλογή διαφορετικών δικτύων, τα 

οποία χρησιμοποιούν τα ίδια πρωτόκολλα και παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες. Ακόμη, το 

Internet αποτελεί έναν χώρο κατανεμημένο για τη γρήγορη και εύκολη διαχείριση και 

μετάδοση πληροφοριών. Το δίκτυο αυτό αρχικά σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για ην 

κάλυψη της ανάγκης δημιουργίας ενός δικτύου το οποίο δεν θα ήταν εύκολο να 

επηρεαστεί από καταστάσεις έκτατης ανάγκης, όπως π.χ. μια πυρηνική επίθεση 

(Καρολίδης και συν., 2004).  

Ξεχωριστός σταθμός στην ιστορία του Internet είναι το έτος 1989, κατά το οποίο ο 

Σερ Τιμ Μπέρνερς Λι στο ερευνητικό κέντρο CERN ανακοίνωσε την εργασία του για 

το «World Wide Web» (WWW), σύμφωνα με το οποίο εφαρμογές πολυμέσων ήταν 

δυνατόν να διακινηθούν μέσω του δικτύου και να εμφανιστούν σε σελίδες ηλεκτρονικές 

εύκολα προσβάσιμες και πλοηγήσιμες. Το 1993 το CERN έδωσε στη δημοσιότητα τον 

κώδικα του WWW καθιστώντας το ελεύθερο λογισμικό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το 

λογισμικό αυτό να εξαπλωθεί ραγδαία, καθώς καθιστούσε την τεχνολογία εύκολη στη 

χρήση από οποιοδήποτε άτομο και προσβάσιμη στον καθένα. Την ίδια εποχή άρχισαν 

να εμφανίζονται εταιρίες παροχής υπηρεσιών Internet, οι οποίες εξασφάλιζαν τη 

συνεχή διαθεσιμότητα του δικτύου (Καρολίδης και συν., 2004). 
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Σήμερα ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού διαθέτει σύνδεση στο Internet, ενώ το 

ποσοστό αυτό συνεχώς αυξάνει (Πίνακας 2).  

 

Πίνακας 2: Χρήστες Internet σε όλο τον κόσμο 

Επικράτεια  Πληθυσμός 
(2015) 

Ποσοστό 
πληθυσμού 

(%) 

Χρήστες 
Internet 
(2015) 

Ποσοστό 
Χρηστών 

(%) 

Αύξηση 
2000-2015 

Ποσοστό 
αύξησης 

(%) 

Αφρική 1.158.355.633 16.0% 330.965.359 28.6% 7,231% 9,8% 

Ασία 4.032.466.882 55.5% 1.622.084.239 40.2% 1.319,1% 48,2% 

Ευρώπη 821.555.904 11.3% 604.147.280 73.5% 474% 18,0% 

Μέση 
Ανατολή 

236.137.235 3.3% 123.172.132 52.2% 3.649,8% 3,7% 

Βόρεια 
Αμερική 

357.178.284 4.9% 313.867.369 87.9% 190,4% 9,3% 

Νότια 
Αμερική/ 
Καραϊβική 

617.049.712 8.5% 344.824.199 55.9% 1.808,4% 10,2% 

Αυστραλία 
/ Ωκεανία  

37.158.563 0.5% 27.200.530 73.2% 256,9% 0,8% 

Σύνολο  7.259.902.243 100% 3.366.261.165 46.4% 823,5% 100% 

(Πηγή: International World Stats, 2015) 

 

Σε καθημερινή βάση εφημερίδες και περιοδικά εκδίδουν ηλεκτρονικές εκδόσεις 

παραπέμποντας τους αναγνώστες στις διευθύνσεις τους και μέσω αυτών ενημερώνουν 

τους αναγνώστες. Ιδιώτες και επιχειρήσεις φτιάχνουν στο διαδίκτυο δικές τους 

ιστοσελίδες, ενώ το internet δεν αποτελεί πλέον δίκτυο των ερευνητών και των 

φοιτητών, αλλά έχει επεκταθεί στις καθημερινές πρακτικές όλων. Πραγματικότητα 

αποτελεί πλέον η τηλεργασία, το ηλεκτρονικό εμπόριο, η τηλεϊατρική, η 

τηλεκπαίδευση, κ.ά. μέσω από το Internet.   
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1.4 Το Web 2.0    

 

Το 2004 για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε ο όρος «Web 2.0», για να περιγράψει τη 

διαδικασία σύμφωνα με την οποία τελικοί χρήστες αλλά και προγραμματιστές 

λογισμικού άρχισαν να αξιοποιούν τις τεράστιες δυνατότητες του WWW. Αυτό υπήρξε 

το έναυσμα για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας όπου όλοι οι χρήστες και αυτοί που δεν 

διέθεταν ιδιαίτερες γνώσεις, να μπορούν να χρησιμοποιούν εφαρμογές και να βλέπουν 

το ίδιο κείμενο online (Peachey, 2009). 

Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε το Web 1.0, το οποίο περιελάμβανε τα site και τα 

οποία σιγά σιγά αντικαταστάθηκαν από τα blog,  τα wikis και όλα τα εργαλεία του Web 

2.0. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, όπως χρησιμοποιούσε τον Η/Υ 

του, και οι ιστοσελίδες πλέον στηρίζονται στη διάδραση με τον χρήστη και δεν 

δημιουργούνται προβλήματα ασυμβατότητας με το λειτουργικό το οποίο χρησιμοποιεί 

(Kaplan & Haenlein, 2009d). 

 



Δημήτριος Πουλίδης – Σεπτέμβριος 2016                                                                        17 

Κεφάλαιο 2. Τα κοινωνικά δίκτυα       

 

2.1 Ορισμός των κοινωνικών δικτύων  

 

Η συμμετοχή ή η συγκέντρωση των ατόμων σε συγκεκριμένες ομάδες αποτελεί την 

κοινωνική δικτύωση. Τα κοινωνικά δίκτυα (social media) αναφέρονται σαν ένα σύνολο 

από μέλη, δηλαδή ανθρώπους, οργανισμούς ή άλλες ομάδες κοινωνικές και από ένα 

άλλο σύνολο, από τις σχέσεις τους, που μπορεί να είναι δεσμοί, φιλίες, χρηματικές 

συναλλαγές, κ.ά. Δηλαδή τα κοινωνικά δίκτυα συναντώνται παντού και πάντα, από 

παλιά, μέχρι την εποχή του WWW και οι κοινωνιολόγοι έχουν ασχοληθεί και μελετήσει 

ενδελεχώς τα δίκτυα αυτά (Ophus and Abbitt, 2009; Zhang, 2010). 

Οι όροι «social network» και «social media» πολλές φορές ταυτίζονται με τον όρο 

«κοινωνική δικτύωση». Υπάρχει, όμως, μια σημαντική διαφορά που είναι ότι ο όρος 

social media αφορά κυρίως στα μέσα (στα εργαλεία) με τα οποία διαμοιράζονται οι 

πληροφορίες και τα δεδομένα στο κοινό, ενώ ο όρος social networking αφορά τη 

δημιουργία και αξιοποίηση των κοινοτήτων για τη διασύνδεση ανθρώπων που έχουν 

κοινά ενδιαφέροντα. Με άλλα λόγια, ο όρος social media αφορά τα εργαλεία, ενώ ο 

όρος social networking τη διαδικασία της κοινωνικής δικτύωσης (Zhang, 2010).     

Έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί των κοινωνικών δικτύων: 

o Κατά τον Πάσσα (2009) κοινωνικό δίκτυο είναι μια κοινωνική δομή, στην οποία 

συμπεριλαμβάνονται κόμβοι (που μπορεί να είναι οργανισμοί ή φυσικά 

πρόσωπα), που συνδέονται με έναν ή και περισσότερους κόμβους ίδιου τύπου ή 

σχέσεις, όπως π.χ. οράματα, αξίες, στόχοι, φιλία, εμπορικές συναλλαγές, κ.ά.  

o Το 2004 ο Χτούρης όρισε τα κοινωνικά δίκτυα ως τα «πολυδιάστατα συστήματα 

επικοινωνίας και διαμόρφωσης της ανθρώπινης πρακτικής και της κοινωνικής 

ταυτότητας». 

o Οι Walker et al. (1997) στο «Social support networks and the crisis of 

bereavement» έδωσαν σαν ορισμό του κοινωνικού δικτύου «το σύνολο των 

προσωπικών επαφών δια των οποίων το άτομο διατηρώντας την κοινωνική του 

ταυτότητα, λαμβάνει υλική και συναισθηματική υποστήριξη, συμμετέχει στις 

υπηρεσίες, δημιουργεί νέες επαγγελματικές και κοινωνικές επαφές και έχει 

πρόσβαση σε πληροφορίες» (Παπαδοπούλου, 2008). 

o Τα κοινωνικά δίκτυα συνθέτουν συνήθως η οικογένεια, οι φίλοι και οι γνωστοί. 

Τα κοινωνικά δίκτυα περιλαμβάνουν 3 βασικές έννοιες: α) Το εύρος ή το 

μέγεθος, που αναφέρεται στον αριθμό των συμμετεχόντων ατόμων στο δίκτυο, 
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β) τη συχνότητα, που φανερώνει τη συχνότητα επικοινωνίας των μελών του 

δικτύου και γ) τη σύνθεση, που αφορά το ποσοστό συμμετοχής των μελών ή 

φίλων στο δίκτυο, σε σχέση με το ευρύτερο σύνολο (Χτούρης και συν., 2004). 

o Σύμφωνα με τους Kaplan και Haenlein (2010), τα social media ορίζονται ως 

«ένα σύνολο από εφαρμογές που στηρίζονται στο Internet και βασίστηκαν στην 

τεχνολογική και ιδεολογική ανακάλυψη του Web 2.0, τα οποία επίσης 

επιτρέπουν την ανταλλαγή και τη δημιουργία περιεχομένου που δημιουργούν οι 

χρήστες».  

o Σύμφωνα με την Greenwald (2008), «η εμφάνιση των εργαλείων social media 

είναι η πιο επαναστατική αλλαγή στην επικοινωνία από τότε που εμφανίστηκε 

το internet». 

 

Τα κοινωνικά δίκτυα δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να μοιράζονται δεδομένα 

και να συζητούν κάτω από μια κοινή ομπρέλα, που είναι το γνωστό διαδίκτυο. Οι πιο 

πολλές υπηρεσίες κοινωνικών δικτύων επιδιώκουν και ενθαρρύνουν τη συζήτηση, την 

αλληλεπίδραση, τα σχόλια και τον διαμοιρασμό πληροφοριών μεταξύ των χρηστών. Η 

τεχνολογία που χρησιμοποιούν στηρίζεται στο διαδίκτυο, σε συνδυασμό με την κινητή 

τηλεφωνία, έτσι ώστε η επικοινωνία να μετατραπεί σε ένα διαδραστικό διάλογο 

ανάμεσα στους χρήστες (Ophus and Abbitt, 2009). 

Τα social media την τελευταία δεκαετία έχουν καθιερωθεί με πολλούς τρόπους, 

γεγονός που γίνεται εμφανέστατο, εάν σκεφτεί κανείς πόσο επηρεάζουν και πόσο 

σημαντικό ρόλο παίζουν στην ζωή των ανθρώπων. Η χρήση τους διαμόρφωσε ένα νέο 

τρόπο σκέψης σε συλλογικό αλλά και σε ατομικό επίπεδο και αλλάζει τον τρόπο 

επικοινωνίας των ανθρώπων τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο. 

Μια μεγάλη διαφορά που υπάρχει με τις παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας είναι 

καταρχήν το μεγάλο εύρος μετάδοσης της πληροφορίας αλλά και το ότι βασικός 

πρωταγωνιστής της επικοινωνίας αυτής είναι ο ίδιος ο χρήστης (Ophus and Abbitt, 

2009). 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των κοινωνικών δικτύων, είναι (Zhang, 2010):  

o Υποστηρίζουν περιεχόμενα με ποικιλία μορφών, όπως video, κείμενο, 

φωτογραφίες, κ.ά. ή συνδυασμό αυτών.  

o Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει, να σχολιάσει, να 

παρακολουθήσει ή να εμπλακεί σε περισσότερα του ενός κοινωνικά δίκτυα. 

o Η διάδοση των πληροφοριών γίνεται με απλό τρόπο και με ταχύτητα συνεχώς 

βελτιούμενη.  
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o Προσφέρουν επικοινωνία μεταξύ δύο ατόμων, μεταξύ ενός ατόμου προς πολλά 

και μεταξύ πολλών προς πολλά. 

o Δεν εξαρτώνται από τη συσκευή. Μπορεί ως συσκευή να χρησιμοποιηθεί ένας 

υπολογιστής αλλά και κινητές συσκευές, όπως smart phones και tablets. 

o Ο χρήστης μπορεί να εμπλακεί σε μια εκδήλωση με τρεις τρόπους: α) σε 

πραγματικό χρόνο (online), β) μετά το τέλος της εκδήλωσης (offline) και γ) με 

την υποστήριξη ζωντανών (live) εκδηλώσεων.     

 

2.2 Κατηγοριοποίηση των κοινωνικών δικτύων  

 

Τα κοινωνικά δίκτυα, ως προς τις κοινότητες στις οποίες απευθύνονται, μπορούν να 

ταξινομηθούν ως εξής (Μήτρου, 2002α): 

 Κοινότητες κοινού ενδιαφέροντος (Communities of Interest). 

 Κοινότητες συναλλαγών (Communities of Transactions).  

 Κοινότητες κοινής πρακτικής ή σχέσεων (Communities of Practice or 

Relations). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν άτομα με κοινές αντιλήψεις, τα οποία 

ασχολούνται με παρόμοιες επαγγελματικές δραστηριότητες. 

 Κοινότητες φαντασίας (Communities of Fantasy). Τα άτομα αυτών των 

κοινοτήτων ασχολούνται με παιχνίδια φαντασίας. 

 Ιστολόγια (Blogs). 

 Κοινότητες σκοπού (Communities of Purpose), των οποίων τα άτομα 

επιδιώκουν κοινούς ή αντίστοιχους σκοπούς. 

 

Τα κοινωνικά δίκτυα ως προς το περιεχόμενο τους μπορούν να ταξινομηθούν στις 

εξής κατηγορίες (Χαραλαμπίδης, 2014): 

 Social News: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλα τα sites με άρθρα και ειδήσεις, 

στα οποία ο χρήστης μπορεί να σχολιάσει ή να ψηφίσει. Τα άρθρα τα οποία 

συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους αναβαθμίζονται και στη συνέχεια 

προωθούνται στους αναγνώστες. [Digg, Sphinn, Newsvine και BallHype] 

 Social Sharing: Πρόκειται για sites στα οποία μπορείς να δημιουργήσεις και να 

μοιράσεις αρχεία εικόνας και ήχου, όπως για παράδειγμα τα sites youtube, 

vimeo, flickr, devianart. 

 Social Bookmarking: Πρόκειται για sites που δίνουν τη δυνατότητα εύρεσης 

και αποθήκευσης δικτυακών τόπων και χρήσιμων πληροφοριών. Οι 



Δημήτριος Πουλίδης – Σεπτέμβριος 2016                                                                        20 

σελιδοδείκτες online αποθηκεύονται και διαμοιράζονται στους άλλους χρήστες 

(Delicious, Faves, StumbleUpon, BlogMarks και Diigo). 

 Social Networks: Αποτελεί ίσως την πιο διαδεδομένη μορφή social media, 

καθώς προσφέρει άμεση επικοινωνία ανάμεσα στους χρήστες. Πρόκειται για 

ένα τεράστιο μέσω κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο εκμηδενίζει τις αποστάσεις, 

ξεπερνώντας τα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας.  

 

Μέσα από τα προαναφερθέντα sites οι χρήστες επικοινωνούν, ενημερώνονται αλλά 

και ανταλλάσουν πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που τους απασχολούν και τις 

δραστηριότητές τους.    

 

2.3 Ιστορική αναδρομή των κοινωνικών δικτύων  

 

Η ιστορική αναδρομή των κοινωνικών δικτύων θα μπορούσε να χωριστεί σε 6 

στάδια (Walker et al., 1977; McLanahan et al., 1981).  

1. Κατά το πρώτο στάδιο εμφάνισης των πρώτων κοινωνικών δικτύων 

παρουσιάστηκαν οι εξής κοινότητες (Κωλέτσου, 2011α): 

 The Well (1985) 

 Geocities (1994) 

 Theglobe.com (1994) 

 

Τα δίκτυα αυτά διέθεταν εργαλεία με τη βοήθεια των οποίων μοιράζονταν 

πληροφορίες μέσω προσωπικών δημοσιεύσεων. Για τον λόγο αυτό χαρακτηρίζονται και 

σαν πρόγονοι των ιστολογίων-blogs. Για παράδειγμα, τα GeoCities, στα οποία οι 

χρήστες μοιράζονταν τις πληροφορίες σε εικονικές ψηφιακές πόλεις, οι οποίες έπαιρναν 

τα ονόματά τους από τα ονόματα πραγματικών πόλεων, όπως Silicon Valey για χρήστες 

οι οποίοι ενδιαφέρονταν για υπολογιστές (Κωλέτσου, 2011α).     

 

2. Το 1997 δημιουργήθηκε το SixDegrees.com, που είναι το πρώτο κοινωνικό δίκτυο 

το οποίο ανταποκρίνεται στον ορισμό των Social Network Sites. Το δίκτυο αυτό 

είχε τα εξής χαρακτηριστικά:  

 Οι χρήστες μπορούσαν να δημιουργήσουν το profile τους.  

 Ήταν εφικτή η δημιουργία λίστας φίλων. 

 Από το 1998 ήταν δυνατή η πλοήγηση στις λίστες των φίλων. 
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3. Κατά τη διάρκεια των ετών 1997 έως 2001 κάνουν την εμφάνισή τους εργαλεία 

δημιουργίας κοινοτήτων, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργούν: 

 profile  

 λίστα φίλων 

 Τέτοια εργαλεία είναι: http://AsianAvenue.com, http://BlackPlanet.com, 

http://MiGente.com. 

 

4. Από το 2001 κάνει την εμφάνιση της η νέα γενιά των Social Networks για την 

ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων, τα οποία σχετίζονται με επιχειρηματικές 

δραστηριότητες. Τέτοια δίκτυα είναι (Κωλέτσου, 2011β):  

 Linkedln. Αποτελεί τη δημοφιλέστερη επιχειρηματική πλατφόρμα κοινωνικής 

δικτύωσης.  

 Ryze.com 

 Tribe.net 

 Friendster 

 

5. Γνωστές ιστοσελίδες, οι οποίες περιέχουν πλατφόρμες για τη δημοσίευση 

αρχείων, αρχίζουν πια να εμφανίζουν χαρακτηριστικά κοινωνικών δικτύων SNS. 

Τέτοιες ιστοσελίδες είναι:  

 Flickr.com: ενδείκνυται για διαμοιρασμό φωτογραφιών. 

 Last.fm: ενδείκνυται για διαδικτυακό ραδιόφωνο. 

 Youtube.com: ενδείκνυται για διαμοιρασμό βίντεο. 

 

6. Τα πιο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα των τελευταίων ετών είναι (Κωλέτσου, 

2011γ): 

 Blogger: Το δίκτυο αυτό δημιουργήθηκε το 1999 για τη δημιουργία 

ιστολογίων (Blogs).  

 My Space: Δημιουργήθηκε στο Bevery Hills το 2003, με σκοπό να 

εξυπηρετήσει την παγκόσμια επικοινωνία.  

 LinKedln: Δημιουργήθηκε το 2003, με σκοπό να εξυπηρετήσει τις εμπορικές 

δικτυώσεις.   

 Flickr: Δημιουργήθηκε το 2004, με στόχο τη διευκόλυνση του διαμοιρασμού 

φωτογραφιών και δημοσιεύσεων.   
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2.4 Ανάλυση των σημαντικότερων κοινωνικών δικτύων   

 

Αναφέρθηκαν προηγούμενα τα δημοφιλέστερα κοινωνικά δίκτυα και πολύ σύντομα 

τα κύρια χαρακτηριστικά τους. Παρακάτω, γίνεται μια γενική ανασκόπηση αυτών των 

δικτύων, με παράθεση στοιχείων σχετικών με τη δημιουργία τους, τη χρήση τους, τα 

κυριότερα χαρακτηριστικά τους, παράλληλα με κάποια στατιστικά στοιχεία για τα 

δημοφιλέστερα από αυτά. 

 

2.4.1 Facebook   

 

Η δημοφιλέστερη online υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης είναι σήμερα το 

Facebook. Μέσω αυτού οι άνθρωποι μπορούν να επικοινωνούν με τους γνωστούς και 

τους φίλους τους, να συγκροτούν ομάδες με κοινά ενδιαφέροντα και να δημιουργούν 

καινούργιες σχέσεις. Όπως προαναφέρθηκε, η ιστορία του Facebook άρχισε το 2004 

από το πανεπιστήμιο του Harvard, όταν ο Mark Zuckerberg βρισκόμενος στο 3ο έτος 

των σπουδών του σκέφτηκε να κατασκευάσει ένα ηλεκτρονικό δίκτυο, για να 

επικοινωνεί με τους συμφοιτητές του (Τσίμπου, 2013).  

Το Facebook στην αρχή προοριζόταν μόνο για τους φοιτητές του Harvard, δηλαδή η 

επικοινωνία ήταν μόνο εντός του πανεπιστημίου. Στη συνέχεια η χρήση του 

επεκτάθηκε και σε άλλα πανεπιστήμια της Βοστόνης αλλά και σε ολόκληρη την 

Αγγλία. Βέβαια, εξακολούθησε να παραμένει εντός των πανεπιστημιακών και των 

μαθητικών πλαισίων. Το Σεπτέμβριο του 2006 η ιστοσελίδα έγινε προσβάσιμη σε όλο 

τον κόσμο και από τότε άρχισε η ραγδαία άνοδός της (Χαραλαμπίδης, 2014). 

Οι χρήστες του Facebook εγγράφονται σε αυτό καταχωρώντας στοιχεία προσωπικά 

τους, όπως το όνομα, το επίθετο, την ηλικία, την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, κ.ά. Σε 

αυτόν τον διαδικτυακό χώρο μπορούν να επικοινωνούν άτομα από οποιαδήποτε χώρα, 

να μοιράζονται μεταξύ τους video, μουσική, εικόνες και ό,τι άλλο θέλουν, χωρίς 

κανένα εμπόδιο. Οι χρήστες διατηρούν λίστα αποδεκτών φίλων, καθώς έχουν τη 

δυνατότητα να προσκαλέσουν, να αναζητήσουν ή να αρνηθούν «αιτήματα φιλίας». 

Ακόμη, η ιστοσελίδα αυτή παρέχει στα μέλη της και ψυχαγωγικές εφαρμογές, όπως test 

νοημοσύνης, ικανοτήτων, προσωπικοτήτων, καθώς και παιχνίδια και υπηρεσίες 

προσομοίωσης της πραγματικότητας, για παράδειγμα εικονικές οικογένειες, εικονικές 

φάρμες και κατοικίδια, που είναι ιδιαίτερα δημοφιλή. Το Facebook μετρά σχετικά λίγα 

χρόνια ζωής, όμως η εξάπλωση και η διάδοσή του, αποτελεί φαινόμενο, καθώς σήμερα 

υπάρχουν περισσότερα από 850 εκατομμύρια εγγεγραμμένα μέλη του (Τσίμπου, 2013). 
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Παρακάτω δίνονται κάποια στατιστικά στοιχεία σχετικά με το Facebook:  

 Ο αριθμός των φίλων ενός μέσου χρήστη ανέρχεται σε 150. 

 Περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια στοιχεία, δηλαδή σημειώσεις, νέα, 

σύνδεσμοι, φωτογραφίες, κ.ά. μοιράζονται μεταξύ των μελών του κάθε μήνα.  

 Κάθε χρήστης, κατά μέσο όρο, δημιουργεί κάθε μήνα 100 στοιχεία.  

 Σε ημερήσια βάση, συνδέονται με το Facebook περίπου 10.000 καινούργια site. 

 Σε ημερήσια βάση τα μέλη της ιστοσελίδας εγκαθιστούν 20 εκατομμύρια 

εφαρμογές.  

 Τα τελευταία χρόνια, περισσότεροι από 200 εκατομμύρια χρήστες έχουν 

αποκτήσει πρόσβαση στο συγκεκριμένο δίκτυο μέσω κινητού. 

 Είναι το γνωστότερο κοινωνικό δίκτυο 

 Διαθέτει περισσότερους από 790 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες 

 Το 50% των μελών μπαίνουν στο σύστημα μια φορά ή και περισσότερες φορές 

την ημέρα. 

 

Στον Πίνακα 3 αναγράφονται συνοπτικά τα κυριότερα χαρακτηριστικά του 

κοινωνικού δικτύου Facebook.   

            

Πίνακας 3: Κυριότερα χαρακτηριστικά του Facebook 

Τίτλος κοινωνικού 

Δικτύου 

FACEBOOK 

Διεύθυνση URL www.facebook.com 

Ελεύθερη εγγραφή 

μελών 

Ναι 

Απαιτούμενα στοιχεία 

για την εγγραφή μελών 

Ονοματεπώνυμο , ηλικία, φύλο , ηλεκτρονική διεύθυνση 

Στοιχεία που 

εμφανίζονται στο 

προφίλ των μελών 

Φωτογραφία, Ημερομηνία γέννησης, Σπουδές, Επάγγελμα, 

Ενδιαφέροντα, Προσωπική κατάσταση 

Τρόπος διασύνδεσης με άλλους 
χρήστες 

Ελεύθερη/ Μετά από πρόσκληση/ Μετά από αίτημα 

Υλικό που μπορούν 

να δημοσιεύσουν οι 

χρήστες 

Κείμενο, Εικόνες, Βίντεο, Σύνδεσμοι 

Άλμπουμ φωτογραφιών Υποστηρίζεται 

Αριθμός χρηστών 

παγκοσμίως 

περίπου 799.076.020 

Αριθμός χρηστών 

πανελλήνια 

περίπου 3.562.120 
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2.4.2 My Space   

 

Η ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης myspace έχει έδρα το Beverly Hills της 

Καλιφόρνιας. Είναι ο δημοφιλέστερος ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης στις ΗΠΑ, 

όπου ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2006. Τον Απρίλιο του 2008 εμφανίζεται να έχει 

ξεπεράσει διεθνώς τον κυριότερο ανταγωνιστή, του το Facebook, ως προς το πλήθος 

των επισκεπτών του μηνιαίως. Τον Ιούνιο του 2009 απέλυσε το 30% των εργαζομένων 

της, οπότε το εργατικό της δυναμικό ανέρχεται σε 1000 περίπου εργαζόμενους. Τον 

Αύγουστο του 2010 ο αριθμός των χρηστών της ανερχόνταν σε μόλις 95 εκατομμύρια. 

Στον πίνακα 4 καταγράφονται επιγραμματικά τα κύρια χαρακτηριστικά του κοινωνικού 

αυτού δικτύου (Τσίμπου, 2013). 

 

Πίνακας 4:  Κυριότερα χαρακτηριστικά του Myspace 

Τίτλος κοινωνικού 

Δικτύου 

Myspace 

Διεύθυνση URL www.myspace.com 

Ελεύθερη εγγραφή 

μελών 

Ναι 

Απαιτούμενα στοιχεία 

για την εγγραφή μελών 

Όνομα, επώνυμο, Email, κωδικός, ημερομηνία, γέννησης, 
φύλο, τύπος λογαριασμού 

Στοιχεία που 

εμφανίζονται στο 

προφίλ των μελών 

Φωτογραφία, Ημερομηνία γέννησης, Ενδιαφέροντα, 
Κατάσταση 

Τρόπος διασύνδεσης με άλλους 
χρήστες 

Μετά από αίτημα 

Υλικό που μπορούν 

να δημοσιεύσουν οι 

χρήστες 

Κείμενο, Εικόνες, Βίντεο, Σύνδεσμοιι 

Άλμπουμ φωτογραφιών Υποστηρίζεται 

Αριθμός χρηστών 

παγκοσμίως 

περίπου 94.000.000 

Αριθμός χρηστών 

πανελλήνια 

 

 
 
  



Δημήτριος Πουλίδης – Σεπτέμβριος 2016                                                                        26 

2.4.3 YouTube  

 

Το περιεχόμενο αυτής της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης συγκροτείται  από 

video τα οποία δημιουργούν και δημοσιεύουν οι χρήστες του. Τα μέλη της ιστοσελίδας 

Youtube έχουν τη δυνατότητα να αναπαράγουν τα video άλλων χρηστών αλλά και να 

ανεβάσουν τα δικά τους video. Ακόμη, μπορούν να σχολιάσουν τα video και τα 

τραγούδια που ακούν και πατώντας ένα κουμπί να δηλώσουν αν τους άρεσαν ή όχι. 

Μπορούν επίσης να επιλέξουν αν θέλουν ή όχι το περιεχόμενο των κειμένων τους να 

είναι για συγκεκριμένους χρήστες ή δημόσιο. Σήμερα το Youtube αποτελεί την πιο 

μεγάλη, από άποψη χρηστών και όγκο περιεχομένου, μηχανή παροχής video και 

αναζήτησης. Στον πίνακα 5 αναγράφονται συνοπτικά τα κυριότερα χαρακτηριστικά του 

δικτύου στο οποίο αναφερόμαστε (Τσίμπου, 2013; Χαραλαμπίδης, 2014).  

 

Πίνακας 5:  Κυριότερα χαρακτηριστικά του Youtube 

Τίτλος κοινωνικού 

Δικτύου 

Youtube 

Διεύθυνση URL www.youtube.com 

Ελεύθερη εγγραφή 

μελών 

Ναι, Σύνδεση με λογαριασμό gmail 

Απαιτούμενα στοιχεία 

για την εγγραφή μελών 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Όνομα χρήστη, 

Τοποθεσία, Ημερομηνία γέννησης, Φύλλο 

Στοιχεία που 

εμφανίζονται στο 

προφίλ των μελών 

Φωτογραφία, Ημερομηνία γέννησης, Ενδιαφέροντα, 
Κατάσταση 

Τρόπος διασύνδεσης με άλλους 
χρήστες 

Ελεύθερη/Μετά από πρόσκληση/Μετά από αίτημα 

Υλικό που μπορούν 

να δημοσιεύσουν οι 

χρήστες 

Κείμενο, Εικόνες, Βίντεο, Σύνδεσμοι 

Άλμπουμ φωτογραφιών Υποστηρίζεται 

Αριθμός προβολών 

βίντεο 

Περισσότερες από 1 δισεκατομμύριο την εβδομάδα 
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2.4.4 Twitter  

 

Το 2006 έκανε την εμφάνισή του το Twitter, το οποίο σήμερα απαριθμεί 

περισσότερα από 200 εκατομμύρια μέλη, που δημοσιεύουν σε καθημερινή βάση 

τουλάχιστον 65 εκατομμύρια μηνύματα. Χαρακτηριστικό αυτής της ιστοσελίδας είναι 

ότι τα μηνύματα είναι μικρού μήκους, περίπου όσο ένα μήνυμα κινητής τηλεφωνίας. 

Ακόμη, το δίκτυο δίνει στους χρήστες του τη δυνατότητα, αν ενοχληθούν από άλλα 

μέλη, να το αναφέρουν και ο λογαριασμός τους να ανασταλεί εξ αιτίας αυτού του 

γεγονότος. Τέλος, όταν κάποιος χρήστης ανεβάσει ένα μήνυμα, δεν μπορεί να το 

αλλάξει, μπορεί όμως να το διαγράψει. Στον πίνακα 6 περιέχονται τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας Twitter (Morse, 2009; Τσίμπου, 2013). 

 

Πίνακας 6:  Κυριότερα χαρακτηριστικά του Τwitter 

Τίτλος κοινωνικού 

Δικτύου 

Τwitter 

Διεύθυνση URL www.twitter.com 

Ελεύθερη εγγραφή 

μελών 

Ναι 

Απαιτούμενα στοιχεία 

για την εγγραφή μελών 

Ονοματεπώνυμο, email 

Στοιχεία που 

εμφανίζονται στο 

προφίλ των μελών 

Όνομα, Φωτογραφία, Τοποθεσία,  

Αντιπροσωπευτικό μήνυμα ή slogan. 

Τρόπος διασύνδεσης με άλλους 
χρήστες 

Μετά από αίτημα 

Υλικό που μπορούν 

να δημοσιεύσουν οι 

χρήστες 

Μικρά τμήματα κειμένου (tweets) που αποτελούνται από μέχρι 
140 χαρακτήρες. 

Οι δημοσιεύσεις των μελών εμφανίζονται αυτόματα στις 
σελίδες των επαφών τους. 

Τα μέλη μπορούν να στέλνουν προσωπικά μηνύματα στις 
διασυνδέσεις τους. 

Άλμπουμ φωτογραφιών Μέσω εφαρμογής τρίτων 

Αριθμός χρηστών 

παγκοσμίως 

Περίπου 200.000.000 
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2.4.5 LinKedin  

 

Το δίκτυο LinkedIn στόχο έχει τη δικτύωση των επαγγελματιών, βοηθώντας τους 

και διευκολύνοντάς τους στη δημιουργία και διατήρηση σχέσεων επαγγελματικών, 

ακόμη και στην αναζήτηση και εύρεση εργασίας. Η δικτύωση των χρηστών του 

συγκεκριμένου δικτύου εκτείνεται σε τρία επίπεδα: κάθε χρήστης αυτόματα 

διασυνδέεται με τους άμεσα γνωστούς του, καθώς και με τους γνωστούς των γνωστών 

του (Τσίμπου, 2013). 

 

2.4.6 Flickr  

 

Το κοινωνικό δίκτυο Flickr αφορά τη δημοσίευση αλλά και τη διαμοίραση 

φωτογραφιών. Στο δίκτυο αυτό οι χρήστες δημοσιεύουν και οργανώνουν τις 

φωτογραφίες τους και τους δίνεται η δυνατότητα να προσθέτουν άτομα που 

εμφανίζονται στις φωτογραφίες και είναι επίσης μέλη του δικτύου. Τους δίνεται ακόμη 

η δυνατότητα να προσθέτουν σημειώσεις, κατηγορίες, σχόλια αλλά και προτιμήσεις για 

συγκεκριμένες φωτογραφίες, να αναζητούν φωτογραφίες με βάση μια τοποθεσία σε 

οποιοδήποτε σημείο της γης, με βάση το μοντέλο της μηχανής με την οποία τραβήχτηκε 

η φωτογραφία αλλά και με βάση την κατηγορία στην οποία ανήκει η φωτογραφία 

(Τσίμπου, 2013). 

 

2.5 Πρόσθετα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των κοινωνικών δικτύων  

 

Στα πρόσθετα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που εμφανίζουν κάποια κοινωνικά 

δίκτυα ανήκει η δυνατότητα δημιουργίας ομάδων, οι οποίες μοιράζονται κοινά 

ενδιαφέροντα, φωτογραφίες, video και συζητήσεις από αυτές που γίνονται σε διάφορα 

forum. Μια άλλη δυνατότητα είναι η χρησιμοποίηση υπηρεσιών χαρτογράφησης 

διαδικτύου την οποία παρέχει η γεω-κοινωνική δικτύωση, με σκοπό την οργάνωση 

συμμετοχής χρηστών ανάλογα με τα γεωγραφικά γνωρίσματα αλλά και τις ιδιότητες 

τους (Χαραλαμπίδης, 2014). 

Τα τελευταία χρόνια η κοινωνική δικτύωση με τη βοήθεια κινητών τηλεφώνων έχει 

γίνει πολύ δημοφιλής. Στις πιο πολλές κοινότητες κινητής τηλεφωνίας οι χρήστες έχουν 

τη δυνατότητα να δημιουργήσουν το profile τους, να συμμετέχουν σε «chat-rooms», να 

κάνουν «φίλους», να κάνουν δικά τους «chat-rooms», να μοιράζονται φωτογραφίες και 

video, να συνομιλούν με άλλους χρήστες και τέλος να δημιουργούν ή να συμμετέχουν 
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σε «blogs» με χρήση του κινητού τους τηλεφώνου. Μάλιστα, οι επιλογές των χρηστών 

κινητών τηλεφώνων είναι σχεδόν ίδιες με τις επιλογές των χρηστών υπολογιστή. 

Κάποιες επιχειρήσεις παρέχουν τη δυνατότητα ασύρματων υπηρεσιών, επιτρέποντας 

στους πελάτες τους τη δημιουργία της δικής τους κοινότητας (Χαραλαμπίδης, 2014).  

 

2.6 Γλωσσικές ιδιότητες των κοινωνικών δικτύων   

 

Ένα κοινωνικό δίκτυο περιλαμβάνει το σύνολο των δεσμών που ένα άτομο 

συνάπτει με άλλα άτομα. Οι δεσμοί οι οποίοι αναπτύσσονται μεταξύ των χρηστών 

διακρίνονται σε ισχυρούς, δηλαδή δεσμούς πρώτης τάξης, στους οποίους η 

αλληλεπίδραση είναι άμεση και σε δεύτερης τάξης δεσμούς, όπου η αλληλεπίδραση 

είναι έμμεση (Κωλέτσου, 2011γ).  

Ένα δίκτυο χαρακτηρίζεται από την πυκνότητα και την πολυπλοκότητα του. 

Χαρακτηρίζεται ως πυκνό, όταν τα μέλη μιας ομάδας όλα γνωρίζονται μεταξύ τους, 

ενώ πολύπλοκο, όταν οι επαφές που δημιουργούνται μεταξύ τους γίνονται κάτω από 

ποικίλες ιδιότητες, για παράδειγμα γείτονας, συνάδελφος, φίλος, κ.ά. 

Η συμπεριφορά του ατόμου ως προς τη γλώσσα επηρεάζεται από το είδος του 

δικτύου που ανήκει. Έτσι, άτομα τα οποία ανήκουν σε κλειστά και πολύπλοκα δίκτυα 

συμμορφώνονται περισσότερο προς τους γλωσσικούς κανόνες του δικτύου, σε σχέση 

με άτομα τα οποία συμμετέχουν σε δίκτυα ανοιχτά. Ακόμη, υπάρχουν γλωσσικά 

στοιχεία που συνδέονται άμεσα με ένα δίκτυο και η χρήση τους από τους χρήστες 

εξασφαλίζει και τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο δίκτυο.  

Η διάκριση σε πυκνά και μη πυκνά δίκτυα μπορεί να ερμηνεύσει κάποια φαινόμενα, 

όπως για παράδειγμα τη γλωσσική ποικιλότητα, αν και μέσα σε ένα δίκτυο ποτέ δεν 

υπάρχει απόλυτα ομοιόμορφη γλωσσική συμπεριφορά, αφού επιδρούν και άλλοι 

παράγοντες κοινωνικοί, όπως η ηλικία, η κοινωνική τάξη ή το φύλο.          

 

2.7 Εφαρμογές των κοινωνικών δικτύων   

 

Τα κοινωνικά δίκτυα, λόγω των χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν, κέντρισαν το 

ενδιαφέρον και προβλημάτισαν σχετικά με τη αξιοποίησή τους για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς. Η επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, η 

συνεργασία αλλά και η ανταλλαγή πληροφοριών είναι θέματα ιδιαίτερα σημαντικά. Τα 

κοινωνικά δίκτυα τα οποία λειτουργούν μέσω του παγκόσμιου ιστού έχουν πολλά να 
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προσφέρουν στον χώρο της εκπαίδευσης. Ακόμη, προβληματισμό δημιουργεί στους 

εκπαιδευτικούς η δυνατότητα αξιοποίησης των δικτύων αυτών στη διδακτική πρακτική.  

Άλλοι τομείς στους οποίους μπορεί να γίνει χρήση κοινωνικών δικτύων, είναι 

(Κωλέτσου, 2011γ): 

 Πληροφορική 

 Οικονομία 

 ΜΜΕ 

 Κοινωνιολογία 

 Πολιτικές επιστήμες  

 

Για τις παραπάνω εφαρμογές γίνεται σχετική έρευνα, η οποία έχει πολύ δρόμο 

μπροστά της, καθώς τα μέχρι τώρα συμπεράσματα είναι αντιφατικά.  

Έχουν γίνει αρκετές έρευνες στις οποίες εξετάζεται αν τα διάφορα κοινωνικά 

δίκτυα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς εκπαιδευτικούς. Οι έρευνες 

αυτές έδειξαν ότι γενικά οι μαθητές δεν βλέπουν πολύ θετικά την εμπλοκή ενός 

κοινωνικού δικτύου και κυρίως του Facebook, το οποίο χρησιμοποιούν για χαλάρωμα 

και διασκέδαση, στην εκπαίδευση, καθώς το συνδυάζουν περισσότερο με διασκέδαση 

και ψυχαγωγία. Οι μαθητές θέλουν τον δικό τους χώρο για να επικοινωνούν με τους 

φίλους τους χωρίς τον έλεγχο και την παρουσία δασκάλων και γονέων (Σαμωνάς, 

2012). 

Εγκυμονεί ο κίνδυνος να αισθανθούν τα παιδιά καταπιεσμένα και συνεπώς υπάρχει 

μια γραμμή διαχωριστική, η οποία δείχνει ότι δεν πρέπει μία διαδικτυακή υπηρεσία 

επειδή είναι  δημοφιλής, να την βλέπουμε μονόπλευρα.  

Εκείνο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί γενικότερα στην εκπαίδευση και κυρίως στη 

συνεργατική μάθηση είναι τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών δικτύων, δίνοντας 

ιδιαίτερη προσοχή στο σεβασμό του προσωπικού χώρου των παιδιών και στην αποφυγή 

υπονόμευσης του ψυχαγωγικού τους χαρακτήρα, που είναι ανάγκη για όλες τις ηλικίες 

και σημαντικό στοιχείο δημιουργίας ισορροπημένου χαρακτήρα. Πολλά σχολεία 

σήμερα και πιθανόν και γονείς απαγορεύουν την πρόσβαση στο Facebook, 

παρακινώντας τα παιδιά έμμεσα να το χρησιμοποιούν, καθώς το απαγορευμένο είναι 

πιο ενδιαφέρον. Η πολιτική όμως αυτή είναι προφανώς λανθασμένη. 

Άμεση σύνδεση με τις υπηρεσίες του διαδικτύου έχει το μοντέλο του καταναλωτή 

(Connected Consumer) το οποίο αποτελεί στροφή για την επιχείρηση. Το μοντέλο αυτό 

δημιουργεί μια επιχείρηση, η οποία αντλεί τη δύναμη της από το προσωπικό, όπου τα 

εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης και όλες οι συνεργαζόμενες τεχνολογίες αποτελούν την 
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κινητήρια δύναμη της γενιάς παραγωγικότητας του μέλλοντος και δημιουργούν ένα 

εντελώς καινούργιο μοντέλο ηγεσίας.  

Σύμφωνα με τον Nick Earle, οι εταιρίες που θα αξιοποιήσουν την τεράστια δύναμη 

της κοινωνικής δικτύωσης είναι εκείνες που θα σχεδιάσουν μια αρχιτεκτονική 

πληροφορικής που θα είναι ικανή να υποστηρίξει τη χρησιμοποίηση αυτών των 

τεχνολογιών, μετριάζοντας τους κινδύνους που οι ίδιες εγκυμονούν (Σαμωνάς, 2012). 

Μια παγκόσμια μελέτη, η οποία έγινε από ανεξάρτητη εταιρία, τα αποτελέσματα 

της οποίας ανακοίνωσε η Cisco και η οποία σχεδιάστηκε, για να αξιολογήσει τον τρόπο 

με τον οποίο οι οργανισμοί χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις 

συνεργασίες τους, έδειξε ότι υπάρχει ανάγκη για πιο καλή διαχείριση των εργαλείων 

κοινωνικής δικτύωσης, με πιο μεγάλη εμπλοκή των συστημάτων πληροφορικής. Η 

δημοσίευση αυτή είναι το πρώτο από τα δύο μέρη μιας έρευνας την οποία ανέλαβε η 

Cisco, με σκοπό να εξεταστεί ο αντίκτυπος της κοινωνικής δικτύωσης και οι εφαρμογές 

συνεργασίας στις επιχειρήσεις. 

Για τις ανάγκες της έρευνας δόθηκαν 105 συνεντεύξεις στις οποίες οι 

συμμετέχοντες αντιπροσώπευαν 97 οργανισμούς 20 χωρών από όλο τον κόσμο. 

Διεξήχθη από τον Απρίλιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2009, από σχολές διοίκησης των 

ΗΠΑ και της Ευρώπης (IESE Business School, Ε. Philip Saunders College of Business, 

Institute of Technology και το Henley Business School) (Σαμωνάς, 2012). 

Η μελέτη κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:  

 Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το Twitter και το 

Facebook, ως πλατφόρμες συνεργασίας, συνδέει τις επιχειρήσεις με τον 

ενδιαφερόμενο κόσμο με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. 

 Με τα εργαλεία αυτά οι επιχειρήσεις έρχονται σε επαφή με την τεχνολογία, 

ανοίγουν νέους δρόμους προς την αγορά, παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες 

και βελτιώνουν την επικοινωνία με τους πελάτες.  
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Κεφάλαιο 3. Επιχειρήσεις και κοινωνικά δίκτυα 

 

Από τη στιγμή που μπήκε στην ζωή μας το internet και από τάση έγινε τρόπος ζωής, 

η κυριαρχία του ήταν θέμα χρόνου, καθώς οι δυνατότητες τις οποίες προσφέρει είναι 

αμέτρητες. Οι άνθρωποι πλέον είναι «εξαρτημένοι» και αναζητούν διαρκώς πρόσβαση 

στο internet, ακόμη και στον χώρο της εργασίας τους, με συνέπειες απροσδιόριστες για 

τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται.  

Στην εποχή μας ένας εργαζόμενος παραμένει περισσότερες ώρες στο χώρο εργασίας 

του, μειώνοντας τον προσωπικό του χρόνο για επικοινωνία με τους φίλους του, για 

αγορές, κ.ά. Σύμφωνα με τον Sfakiyanudi (2010), όσο πιο πολύ συμπλέκονται η 

επαγγελματική και η προσωπική ζωή του εργαζόμενου, τόσο σημαντικότερο είναι για 

την επιχείρηση το να διασφαλίσει ότι η πολιτική την οποία εφαρμόζει σε σχέση με τη 

χρήση διαδικτύου συμπλέει με την κουλτούρα της. 

Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του internet πολλές εταιρίες φοβόντουσαν ότι η 

ενασχόληση των εργαζομένων με το διαδίκτυο θα ήταν χάσιμο χρόνου και θα γινόταν 

εις βάρος των εργασιακών τους υποχρεώσεων και για τον λόγω αυτό προσπάθησαν να 

περιορίσουν και να ελέγξουν την πρόσβαση των υπαλλήλων τους στο internet. 

Πράγματι πολλοί εργαζόμενοι χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο άσκοπα, όμως σιγά σιγά 

βρήκαν τρόπους να το χρησιμοποιούν αποδοτικά προς όφελος της επιχείρησης, 

καθιστώντας το ισχυρό μέσω άντλησης πληροφοριών, μέσο παρακολούθησης του 

ανταγωνισμού και της αγοράς και εργαλείο έρευνας. 

Η εμφάνιση των κοινωνικών δικτύων τα τελευταία χρόνια άλλαξε τον τρόπο 

επικοινωνίας των ανθρώπων, αλλά και τον τρόπο που αυτοί ενημερώνονται και 

ανταλλάσουν πληροφορίες. Σύμφωνα με μία μελέτη του ομίλου Gartner, που 

αναφέρεται από την Greenland (2010), τα κοινωνικά δίκτυα σταδιακά θα 

αντικαταστήσουν και τα email.  

Οι εργοδότες προσπαθούν πλέον να αξιοποιήσουν τα νέα μέσα, για να ενισχύσουν 

την επιχείρηση τους, καθώς έχουν αντιληφθεί ότι με τα κοινωνικά δίκτυα είναι δυνατόν 

να συνυπάρξουν οι επαγγελματικές, οι οικονομικές και οι προσωπικές ασχολίες του 

κάθε ατόμου. Αντίθετα με τα παραδοσιακά μέσα, στα οποία η ενημέρωση ήταν 

μονόδρομη, η ενημέρωση στα κοινωνικά δίκτυα είναι αμφίδρομη και επιτρέπει την 

άμεση και διαρκή επικοινωνία. Όμως, η δημιουργία των κοινωνικών δικτύων 

δημιούργησε και έναν νέο κόσμο κινδύνων, όπως ασφάλειας, εργασιακών 

δικαιωμάτων, ιδιωτικότητας, πνευματικών δικαιωμάτων, κ.ά. Η ευκαιρία επικοινωνίας 

με οποιονδήποτε και οπουδήποτε είναι παρόλα αυτά πολύ σπουδαία, ώστε να αγνοηθεί. 
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Τα κοινωνικά δίκτυα, των οποίων η αύξηση των μελών είναι εκθετική, από 

Facebook Twitter και blogs, μέχρι YouTube και Linkedin, δίνει τη δυνατότητα στους 

οργανισμούς να συμμετέχουν σε μια συζήτηση με εκατομμύρια άλλα άτομα 

παγκοσμίως καθημερινά, σύμφωνα με την έκθεση του The Harvard Business Review. Η 

διάδοση των κοινωνικών δικτύων αποτελεί κίνητρο, ώστε οι εταιρίες να αλλάξουν τις 

στρατηγικές marketing που ακολουθούσαν παραδοσιακά, όπως τη διαφήμιση σε 

ραδιόφωνα, σε τηλεόραση και έντυπα μέσα και να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους 

στο να συμμετέχουν σε συζητήσεις με πελάτες, επικοινωνώντας άμεσα και 

δημιουργώντας στενές σχέσεις. 

Παραδοσιακά οι άνθρωποι νιώθουν περισσότερο συνδεδεμένοι με μια εταιρία, όταν 

μπορούν να επικοινωνούν απευθείας σε διαρκή βάση και έχουν την ευκαιρία να πουν τη 

γνώμη τους σε αυτήν. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσαν την ευκαιρία στις 

εταιρίες να δείξουν ένα ανθρώπινο πρόσωπο, το οποίο ενδιαφέρεται για τους πελάτες 

τους, τους παρέχει πληροφορίες και ακούει τη γνώμη τους. Ακόμη, πολύ σημαντικό 

κίνητρο, για να χρησιμοποιήσουν οι εταιρίες τα κοινωνικά δίκτυα, ήταν η ενημέρωση 

για την αγορά και για τις ίδιες επιχειρήσεις σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν να 

αντιδράσουν άμεσα. Σήμερα οι επιχειρήσεις αναζητούν τους καλύτερους τρόπους και 

πρακτικές, για να καταλάβουν που πρέπει να επενδύσουν και οι ενέργειες τους που να 

στοχεύουν, έτσι ώστε να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Οι εταιρίες δίνουν πρόσβαση στους εργαζόμενους, για να πραγματοποιούν μέσω 

των κοινωνικών δικτύων τις ενέργειες τις οποίες οι ίδιες καθορίζουν. Όπως αναφέρεται 

στην Greenland, σε έκθεση του Awareness networks, η οποία έχει τίτλο «Companies 

Becoming more sociable» και η οποία συντάχτηκε το 2008, το 69% των επιχειρήσεων 

επιτρέπουν στο χώρο εργασίας τη χρήση κοινωνικών δικτύων, ποσοστό το οποίο σε 

σχέση με την προηγούμενη χρονιά αυξήθηκε κατά 32%. Η ίδια έκθεση αναφέρει ότι οι 

εταιρίες σε ποσοστό 63% χρησιμοποιούν τα δίκτυα για να αυξήσουν την 

αναγνωρισιμότητά τους, σε ποσοστό 61% για να βελτιώσουν τη συνεργασία και την 

επικοινωνία και σε ποσοστό 58% για να αυξήσουν τη δέσμευση των πελατών τους 

(Greenland, 2010).  

Όμως, γεγονός αποτελεί ότι η χρήση των Social Media από τους εργαζόμενους είναι 

δυνατόν να δημιουργήσει ανησυχίες για την ασφάλεια, τη φήμη και την 

παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. Οι εταιρίες πλέον άρχισαν να αναπτύσσουν 

κατευθυντήριες γραμμές ως προς τη χρήση, αλλά και την κατάχρηση των κοινωνικών 

δικτύων. Οι γραμμές όμως αυτές θα πρέπει να προσανατολίζονται στην ώθηση προς 
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αποδοτικές και δημιουργικές για την εταιρία χρήσεις και όχι προς την απαγόρευση και 

τον έλεγχο της χρήσης του διαδικτύου.  

 

3.1 Μέθοδοι εκμετάλλευσης των κοινωνικών δικτύων από τις επιχειρήσεις   

 

Για να μπορέσει μια επιχείρηση να συμμετέχει στα οφέλη των κοινωνικών δικτύων, 

πρέπει: 

 Να δημιουργήσει τη δική της ιστοσελίδα (Fun Page) στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και να συμμετέχει στο Twitter, στο Facebook, ακόμα και στο Youtube 

ή στο Flickr, στις περιπτώσεις που αυτό είναι δυνατόν. 

 Να έχει τη δυνατότητα να αντιδρά σε πραγματικό χρόνο για αρνητικά σχόλια και 

φήμες, καθώς, ως γνωστόν, στα κοινωνικά δίκτυα μπορούν εύκολα να 

αναπτυχθούν και να γιγαντωθούν τέτοια φαινόμενα, τα οποία μπορούν να 

πλήξουν την εταιρία.  

 Να εφαρμόζει για την απασχόληση νέες πρακτικές, προσελκύοντας μέσω των 

κοινωνικών δικτύων νέους υπαλλήλους και «ελέγχοντας» αυτούς που θέλει να 

προάγει ή να προσλάβει κυρίως μέσω του Facebook και του Linkedln. 

 Να δίνει στη δημοσιότητα πληροφορίες, ενημερώνοντας με τον τρόπο αυτό 

εύκολα και γρήγορα ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι εν δυνάμει πελάτες, 

επενδυτές, κ.ά. 

 Να δημιουργήσει κατάλληλες σελίδες επικοινωνίας για τεχνική υποστήριξη των 

πελατών της. 

 Να προβάλει προϊόντα και να κάνει ενδεχομένως διαγωνισμούς, ενθαρρύνοντας 

με τον τρόπο αυτό τους χρήστες σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, να έχουν στενή 

σχέση με την εταιρία. 

 Να χρησιμοποιεί τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης για διαφήμιση της εταιρίας.        

 

Σύμφωνα με την ACE (2011) τα οφέλη που προαναφέρθηκαν είναι έμμεσα και 

αφορούν κυρίως τον τομέα δημοσίων σχέσεων, είναι όμως πολύ χρήσιμα και αποδοτικά 

για την εταιρία.   
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3.2 Τα οφέλη των επιχειρήσεων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

 

Κατά την Manpower (2010) οι εργοδότες θα πρέπει να διερευνούν τρόπους ώστε να 

αξιοποιούν τη δημοτικότητα και την αξία που τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να 

προσδώσουν σε μια εταιρία, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό και προάγοντας τους 

στόχους της. Τα οφέλη τα οποία μπορούν να προκύψουν για τις εταιρίες, είναι:  

 Μέσω του διαδικτύου οι εργαζόμενοι σε έναν οργανισμό μπορούν να 

συνεργάζονται ανεξάρτητα με το που βρίσκονται.  

 Έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες οι οποίες είναι χρήσιμες για την 

εταιρία, όπως για παράδειγμα από εμπειρογνώμονες και ειδικούς. 

 Ανά πάσα στιγμή να έχουν στη διάθεση τους στοιχεία και πληροφορίες σχετικές 

με τον ανταγωνισμό και τις τάσεις που επικρατούν στην αγορά.  

 Χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο οι υποψήφιοι εργαζόμενοι ενημερώνονται πλήρως 

για την εταιρία.  

 

Τα κοινωνικά δίκτυα αποδείχθηκαν για τις εταιρίες πραγματικό δώρο. Όμως, όπως 

έγινε και με άλλες τεχνολογίες που άλλαξαν τα δεδομένα στο εργασιακό περιβάλλον, 

ξεκινώντας από το φαξ και το τηλέφωνο μέχρι τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, οι εταιρίες 

χρειάζεται να προσαρμόσουν τις εργασιακές τους πρακτικές αλλά και την κουλτούρα 

τους, για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τη δύναμη που έχουν τα κοινωνικά δίκτυα στο 

χώρο της εργασίας (Manpower, 2010). 

Ακόμη, τα κοινωνικά δίκτυα έχουν τη δυνατότητα σημαντικής βελτίωσης της 

παραγωγικότητας των εργαζομένων αλλά και της ίδιας της εταιρίας με τη λήψη 

κατάλληλων μέτρων. Περισσότερες από τις μισές εταιρίες που καταγράφονται στη 

λίστα Fortune 100, έχουν λογαριασμό Twitter και τα 2/3 αυτών χρησιμοποιούν τον 

λογαριασμό για ενίσχυση της παραγωγικότητας, όπως για παράδειγμα για την 

εξυπηρέτηση των πελατών (Manpower, 2010). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 

εταιρία BestBuy, η οποία δημιούργησε το Twelpforce, στο οποίο οι εργαζόμενοι 

απαντούν μέσω Twitter σε ερωτήσεις πελατών, γεγονός που βελτίωσε την παρεχόμενη 

βοήθεια του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών της. 

Στον κόσμο της εργασίας τα social media βοηθούν και ενθαρρύνουν την ανάγκη 

που έχουν οι άνθρωποι για συνεργασία και την αξιοποίηση τεχνολογιών οι οποίες 

προάγουν την ομαδική εργασία. Σε μία έρευνα της Palo Alto Networks το 2009, 

απεδείχθη ότι πάνω από το 91% των εταιριών που έλαβαν μέρος κάνουν χρήση κάποιου 

είδους πλατφόρμας συνεργασίας. Όσο η τάση για απομακρυσμένη εργασία αλλά και η 
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μείωση της φυσικής παρουσίας ενισχύεται, τόσο η χρήση εφαρμογών online 

collaboration και virtual-meetings διευρύνεται.  

Σύμφωνα με τον Don Tapscott, ο οποίος συνέγραψε το βιβλίο με τίτλο Grow Up 

Digital (McGraw-Hill, 2008), η νέα γενιά θα κάνει χρήση των κοινωνικών δικτύων ανά 

πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος και για να εργαστεί θα πρέπει να έχει στη 

διάθεσή της τα κατάλληλα εργαλεία. Σύμφωνα με τον Tapscott, o τέλειος εργασιακός 

κόσμος αντί για περιγραφές θέσεων, θα πρέπει να διαθέτει εργασιακούς στόχους 

συγκεκριμένους και τα κατάλληλα ηλεκτρονικά εργαλεία, καθώς και την καθοδήγηση 

στους εργαζόμενους, για να τους πετύχουν. 

Ανέκαθεν οι εταιρίες προσπαθούν να αντλήσουν τις ιδέες και τις γνώσεις από τους 

υπαλλήλους τους, γεγονός που με την βοήθεια των κοινωνικών δικτύων έχει γίνει 

περισσότερο εφικτό, όταν μάλιστα συνοδεύεται και με χρήση συστηματοποιημένων 

δημιουργικών τρόπων. Για παράδειγμα, η εταιρία συμβούλων και πληροφορικής 

Capgemini, όπως αναφέρεται στην Manpower (2010), προσπαθεί τους 90000 

υπαλλήλους της να τους διασυνδέσει μεταξύ τους. Τόποι διασύνδεσης των υπαλλήλων 

και κατ’ επέκταση όλων των ανθρώπων, αποτελούν τα sites, όπου αναρτώνται και 

ανταλλάσσονται πληροφορίες και ιδέες για διάφορα θέματα. Με τον τρόπο αυτό 

αντλούνται και μεταφέρονται γνώσεις που αφορούν όλα τα επίπεδα μιας εταιρίας 

(Manpower, 2010). 

Τα κοινωνικά δίκτυα είναι εξαιρετικά χρήσιμα και για εταιρίες οι οποίες 

αναπτύσσουν καινοτόμα προϊόντα. Η διαρκής αναζήτηση νέων ιδεών, οι οποίες θα 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς, αποτελούν στόχο των εταιριών. Το 

γεγονός αυτό ενισχύεται από το διαδίκτυο, καθώς οι εταιρίες μέσω αυτού αναπτύσσουν 

κανάλια επικοινωνίας με τους επιστήμονες, το καταναλωτικό κοινό, αλλά και με 

ειδικούς, που σε κάθε άλλη περίπτωση θα ήταν δύσκολο να πλησιάσουν. Με βάση 

αυτήν τη διαδικασία, η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων εγκυμονεί λιγότερους 

κινδύνους, ως προς την πιθανότητα η αγορά να αντιδράσει αρνητικά στο νέο προϊόν. Η 

εταιρία IBM, για παράδειγμα, έχει βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες και έχει 

πραγματοποιήσει πολλές καινούργιες πρωτοβουλίες, στηριζόμενη στις ιδέες που 

αναφέρονται στα Innovation Jams, δηλαδή σε συνεδρίες on line brainstorming, στις 

οποίες συμμετέχουν πελάτες, συνεργάτες και εργαζόμενοι από όλο τον κόσμο. 

Παρόμοια, η εταιρία Procer & Gamble αναπτύσσει σειρές προϊόντων βασιζόμενη σε 

ιδέες τις οποίες αντλεί στο διαδίκτυο. 

Ένα άλλο όφελος, το οποίο οι εταιρίες αποκομίζουν από τα κοινωνικά δίκτυα, είναι 

η βοήθεια που τους παρέχουν να κρατάν τους υπαλλήλους τους συναισθηματικά και 



Δημήτριος Πουλίδης – Σεπτέμβριος 2016                                                                        37 

πνευματικά δεμένους με την εταιρία. Τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να αποτελέσουν το 

μέσο διαλόγου μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων και ακόμη να φέρουν κοντά στην 

εταιρία εργαζόμενους οι οποίοι δεν βρίσκονται σε φυσική επαφή μαζί της, ενισχύοντας 

έτσι το μεταξύ τους δέσιμο. Τα κοινωνικά δίκτυα, όπως για παράδειγμα το Linkedin, 

μπορούν να προωθήσουν τις επαγγελματικές επαφές. Το συγκεκριμένο μάλιστα δίκτυο 

λειτουργεί ως μέσον προσέλκυσης υποψήφιων υπαλλήλων. Σε μία μελέτη της Delloitte 

αναφέρεται ότι το 23% των επιχειρήσεων ήδη χρησιμοποιεί σαν εργαλείο προσλήψεων 

τα κοινωνικά δίκτυα (Ethics & Workplace Survey, 2009; Deloitte LLP, 2009). 

Στις μέρες μας, τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν σημαντικό μέσο για την 

αναβάθμιση δημοσίων σχέσεων, του marketing και του branding μιας επιχείρησης. 

Συγκεκριμένα, από τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στη λίστα Fortune 100, το 

54% χρησιμοποιούν το Twitter για την επικοινωνία τους με τους πελάτες, ενώ το 29% 

διατηρούν στο Facebook fun page (Manpower 2010).  

Το 2009 η Nestle Confections ζήτησε από τους καταναλωτές μέσω Facebook να 

ψηφίσουν για τις νέες συσκευασίες των καινούργιων προϊόντων της, ώστε λαμβάνοντας 

υπόψη τις απαντήσεις τους, αν μπορέσουν, να τις βελτιώσουν. Το όλο εγχείρημα 

στέφθηκε με επιτυχία, καθώς πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να εκφράσουν την 

άποψή τους. Μια άλλη χρήση των κοινωνικών δικτύων από τις εταιρίες είναι η διάδοση 

των εταιρικών νέων, η πληροφόρηση των πελατών τους για δράσεις κοινωνικής 

ευθύνης και η ανάπτυξη νέων καναλιών επικοινωνίας με ενδιαφερόμενους. 

Επιγραμματικά, τα οφέλη των επιχειρήσεων από τη χρήση των online κοινωνικών 

δικτύων, όπως αναφέρονται στην βιβλιογραφική ανασκόπηση που έγινε από την 

Μπέσσα (2012), είναι τα εξής:  

1. Διαμορφώνουν την εικόνα της εταιρίας, βοηθούν στην ενημέρωση, την άμεση 

επικοινωνία και την ανάπτυξη σχέσεων με τους πελάτες, έχοντας μεγάλη 

δυναμική. 

2. Με τις νέες τεχνολογίες αλλάζει ο τρόπος παροχής υπηρεσιών αλλά και 

διεπειχηρισιακών ανταλλαγών, ενώ ταυτόχρονα αναδιαμορφώνονται οι 

υπάρχουσες επιχειρησιακές εφαρμογές.  

3. Έρχεται η τεχνολογία σε επαφή και σε άμεση χρήση από τις επιχειρήσεις. 

4. Βελτιώνεται η επικοινωνία μεταξύ επιχείρησης και πελατών και διαδίδεται το 

εμπορικό σήμα. 

5. Καθιερώνονται πιθανοί νέοι δρόμοι προς την αγορά.  

6. Οι εταιρίες στις οποίες γίνεται σωστή χρήση των Social Networks μπορούν να 

αναπτύξουν τις δημόσιες σχέσεις τους, να χτίσουν την εικόνα τους αλλά και να 
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δημιουργήσουν ή ακόμη και να επηρεάσουν θετικά τις συζητήσεις που 

διεξάγονται γύρω από το brand τους, εκτοξεύοντας με τον τρόπο αυτό την 

αξιοπιστία και την αναγνωρισιμότητά τους. 

7. Οι ιστοχώροι κοινωνικής δικτύωσης, τα wikis, τα blogs και η κοινωνική σήμανση 

(tagging) δημιουργούν ευκαιρίες για καινούργιες ενδοεταιρικές συνεργασίες και 

διαχείριση της γνώσης. 

8. Παρέχεται η δυνατότητα να απευθυνθεί η επιχείρηση σε μια τεράστια αγορά, 

χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, γεγονός που αυξάνει την ανταγωνιστικότητα 

της.  

9. Μια άλλη δυνατότητα που παρέχεται σε μια επιχείρηση η οποία χρησιμοποιεί τα 

κοινωνικά δίκτυα είναι η συνεχής προσφορά κινήτρων στους καταναλωτές, 

γεγονός το οποίο αυξάνει την εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες και στα προϊόντα της.  

10. Η συνεχής ενημέρωση της εταιρίας σχετικά με τον βαθμό ικανοποίησης και τη 

συμπεριφορά των καταναλωτών, που εξασφαλίζουν τα κοινωνικά δίκτυα, 

αποτελεί σημαντικό όφελος, καθώς διευκολύνει την έρευνα και βοηθά στην 

ανάπτυξη της επιχείρησης. 

11. Η κατάτμηση της αγοράς βάσει κριτηρίων, όπως κοινωνικά, γεωγραφικά, 

θρησκευτικά, εθνικά και δημογραφικά, γίνεται πολύ πιο εύκολα, ενώ η 

πληροφορία μεταφέρεται με γρήγορους ρυθμούς σε μεγαλύτερες αποστάσεις. 

12. Μειώνεται ο χρόνος και το κόστος αποστολής αλληλογραφίας και εσωτερικής 

επικοινωνίας, γεγονός που δεν είναι αμελητέο για τις καθημερινές δραστηριότητες 

της εταιρίας.              

13. Η παρουσία της επιχείρησης μέσω των κοινωνικών δικτύων γίνεται εφικτή 24 

ώρες το εικοσιτετράωρο, για όλο το χρόνο, με μικρό λειτουργικό κόστος. 
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3.3 Τα μειονεκτήματα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τις επιχειρήσεις   

 

Σύμφωνα με τον Kirkpatrick (2011) «Τα Social Media άλλαξαν τον τρόπο 

επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των ανθρώπων, τον τρόπο με τον οποίο οι έμποροι 

πωλούν τα προϊόντα τους, οι κυβερνήσεις προσεγγίζουν τους πολίτες, τα πανεπιστήμια 

προσελκύουν φοιτητές, ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο διοικούνται οι εταιρείες. 

Άλλαξαν το χαρακτήρα του πολιτικού ακτιβισμού και σε κάποιες χώρες αρχίζουν να 

επιδρούν στις διεργασίες της δημοκρατίας». 

Όμως, παρά τα πολλά οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των κοινωνικών 

δικτύων στις επιχειρήσεις, υπάρχουν ανησυχίες και προβληματισμός στις εταιρίες οι 

οποίες επισημαίνουν και κάποια μειονεκτήματα. Σημαντικότερα από αυτά είναι:    

 

3.3.1 Μείωση της παραγωγικότητας  

 

Τα κοινωνικά δίκτυα, όπως γίνεται φανερό από τα προαναφερθέντα, εξαπλώθηκαν 

θεαματικά και χρησιμοποιήθηκαν στους χώρους εργασίας, γεγονός που δημιούργησε 

παράλληλα ανησυχίες στις εταιρίες. Ο βασικός προβληματισμός της διοίκησης των 

εταιριών είναι ότι η περιήγηση στα Social Media μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της 

παραγωγικότητας. Σε μια πρόσφατη έρευνα, η οποία έλαβε χώρα στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, αναφέρεται ότι η χρήση των κοινωνικών δικτύων στο χώρο εργασίας 

κοστίζει κάθε χρόνο στις επιχειρήσεις 1,38 δις λίρες (Manpower, 2010). Όμως, δεν 

είναι σαφές το ακριβές μέγεθος του προβλήματος, καθώς σε έρευνα η οποία 

πραγματοποιήθηκε και στην οποία συμμετείχαν 34400 εργοδότες σε ολόκληρο τον 

κόσμο, καταγράφηκε ότι μόνο το 20% των εταιριών εφαρμόζει επίσημες πολιτικές 

σχετικές με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων, ενώ το 63% δηλώνει ότι η πολιτική την 

οποία εφαρμόζει έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγικότητας (Manpower, 

2010). 

Στην πράξη οι εταιρίες δεν δύνανται να απαγορεύσουν τελείως την πρόσβαση στο 

διαδίκτυο, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, οι εργαζόμενοι 

μπορούν και από τα κινητά τους τηλέφωνα να μπαίνουν σε αυτό. Όσο η δημοτικότητα 

των κοινωνικών δικτύων βαίνει αυξανόμενη, τόσο οι εργαζόμενοι και κυρίως οι 

ηλικιακά νέοι υπάλληλοι συσχετίζουν την προσωπική και την επαγγελματική χρήση, 

θέτοντας πρόβλημα στους εργοδότες, δηλαδή να επιτρέψουν τη χρήση των Social 

Media για το καλό της εταιρίας, διατηρώντας όμως την κατάλληλη ισορροπία.              
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3.3.2 Νομικοί κίνδυνοι   

 

Ο πιο σημαντικός ίσως κίνδυνος για τις εταιρίες είναι αυτός που αφορά τους 

νομικούς κινδύνους, οι οποίοι μπορούν να προκύψουν για την εταιρία από την κακή 

χρήση των Social Media. Τέτοιοι κίνδυνοι είναι σχετικοί με την ασφάλεια, τα εργατικά, 

την ιδιωτικότητα, τα προσωπικά δεδομένα, κ.ά. (Μήτρου, 2010). 

 

 Ασφάλεια 

Αν και δεν είναι γνωστό το ακριβές ποσοστό ευθύνης, το οποίο αντιστοιχεί στη 

χρήση των κοινωνικών δικτύων από τους εργαζόμενους, ως προς την ασφάλεια των 

εταιρικών δικτύων, εκείνο που είναι γνωστό είναι ότι ένα μέρος του κινδύνου 

οφείλεται στη μη ασφαλή χρήση του διαδικτύου και στην περιήγηση σε ιστότοπους 

με κακόβουλο λογισμικό (Μήτρου, 2010). 

Οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να περιοριστούν από εταιρικά συστήματα ασφαλείας 

και οι εταιρίες έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τα μέσα προστασίας τους. 

Παραβιάσεις ασφαλείας προκύπτουν από το κατέβασμα κακόβουλου λογισμικού 

στην ιστοσελίδα της εταιρίας. Το γεγονός αυτό παρατηρείται, όταν ένας εργαζόμενος 

κατεβάσει μια εφαρμογή ή ακόμη πέσει θύμα «fishing», δηλαδή παράνομης άντλησης 

προσωπικών στοιχείων μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή «click - jacking», δηλαδή 

περιήγησης σε ψεύτικες ιστοσελίδες, με παραβίαση των κωδικών του χρήστη αλλά 

και την πλήρη απώλεια του ελέγχου του H/Y του χρήστη, κατά τη χρήση του στο 

χώρο εργασίας για περιήγηση στο διαδίκτυο (ACE 2011). 

Επιπροσθέτως, παραβίαση σε μια εταιρία είναι δυνατή με τη δημιουργία μιας 

ψεύτικης ιστοσελίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πανομοιότυπης με την 

αυθεντική της εταιρίας, με αποτέλεσμα ο χρήστης να θεωρεί ότι οι πληροφορίες τις 

οποίες δίνει ή δέχεται είναι από την ίδια την εταιρία. Τέτοιου είδους παραβιάσεις 

προκαλούν προβλήματα σε μια επιχείρηση, καθώς μπορούν να την πλήξουν 

σημαντικά λόγω απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών ή λόγω δυσφήμισης, με 

συνέπειες πολλές φορές και νομικές για την ίδια (ACE 2011).          
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 Εργατικοί κίνδυνοι 

Η πρακτική της έρευνας μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα για τις εταιρίες είναι 

αρκετά διαδεδομένη. Μάλιστα, το 17% των εργοδοτών και διευθυντών πωλήσεων 

στις ΗΠΑ πολλές φορές απορρίπτουν μία αίτηση στηριζόμενοι σε πληροφορίες οι 

οποίες ανέβηκαν στο διαδίκτυο. Ακόμη, περίπου μία στις πέντε εταιρίες έχει 

παραπέμψει σε πειθαρχικά ή έχει απολύσει εργαζόμενους για παραπτώματα σχετικά 

με τα κοινωνικά δίκτυα (Allentown Morning Call 2010). 

Εργοδότες οι οποίοι χρησιμοποιούν εξωτερικούς συνεργάτες, για να ερευνήσουν 

τη δραστηριότητα ή την αίτηση ενός χρήστη κοινωνικών δικτύων, σύμφωνα με τον 

νόμο πρέπει να διαθέτουν την έγγραφη συγκατάθεση του χρήστη για τις ενέργειες 

αυτές, γεγονός που παραβλέπεται αρκετές φορές.  

Ακόμη, οι εταιρίες έχουν πρόσβαση στα εταιρικά δεδομένα που αναρτώνται και 

εφόσον οι εργαζόμενοι λαμβάνουν μέρος σε διάφορες συζητήσεις στα Social Media 

χρησιμοποιώντας τους Η/Υ του εργασιακού τους χώρου, κινδυνεύουν να 

κατηγορηθούν για παρακολούθηση των εργαζομένων και παραβίαση της 

ιδιωτικότητάς τους.  

Νομικά ζητήματα προκύπτουν επίσης, όταν μια εταιρία επιθυμεί να απολύσει 

έναν υπάλληλό της εξαιτίας της δραστηριότητάς του στα κοινωνικά δίκτυα. Τέτοιες 

δραστηριότητες κρύβουν πολλούς νομικούς κινδύνους, η ανάλυση των οποίων θα 

γίνει παρακάτω.       

 

 Δυσφήμιση   

Υπεύθυνες για τα σχόλια τα οποία κάνουν οι εργαζόμενοι στην ιστοσελίδα 

κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί η εταιρία τους είναι η ίδια η εταιρία. Τέτοια 

σχόλια μπορεί να έχουν περιεχόμενο δυσφημιστικό για ανταγωνιστές ή πελάτες, 

οπότε προκύπτουν και νομικές συνέπειες.    

 

 Πνευματική ιδιοκτησία 

Η PR News (2010) συνιστά στους εργοδότες να είναι σίγουροι ότι η ομάδα των 

υπαλλήλων τους η οποία ασχολείται με τα κοινωνικά δίκτυα, γνωρίζει τι πρέπει και τι 

δεν πρέπει να κάνει, ώστε να εξασφαλίζονται τα πνευματικά δικαιώματα των άλλων. 

Αν, για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι σε μια εταιρία δημοσιεύσουν ή αναδημοσιεύσουν 

κάποιες πληροφορίες οι οποίες ανήκουν σε άλλους χώρους χωρίς να έχουν άδεια, 

αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα κατάθεση προσφυγών για αποζημίωση εναντίον 

της εταιρίας. Τέλος, συνομιλίες μεταξύ εργαζομένων διαφορετικών εταιριών, οι 
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οποίες γίνονται μέσω των κοινωνικών δικτύων, μπορεί να περιέχουν μυστικά, τα 

οποία η εταιρία βάσει του νόμου θα έπρεπε να προστατεύει.  

   

 Ιδιωτικότητα   

Οι εταιρίες, σύμφωνα με τον νόμο, είναι υποχρεωμένες να παρέχουν προστασία 

ως προς την ιδιωτικότητα των χρηστών, οι οποίοι συμμετέχουν ή παρέχουν 

ευαίσθητες ή προσωπικές πληροφορίες στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης τις 

οποίες διατηρούν οι ίδιοι, με τρόπο ακριβώς ίδιο, όπως και στις επίσημες εταιρικές 

σελίδες τους.   

 

3.3.3 Λειτουργικοί κίνδυνοι    

 

Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι μιας εταιρίας έχουν πρόσβαση στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, παραμονεύει ο κίνδυνος η ασφάλεια των δικτύων της εταιρίας, 

να πληγεί, καθώς οι σελίδες των κοινωνικών δικτύων αποτελούν αγαπημένο τόπο 

αυτών που έχουν τέτοιους σκοπούς (ACE 2011). Κατά την McAfee (2010), η οποία 

είναι εταιρία παραγωγής λογισμικού Anti Virus, το 2009 τουλάχιστον 6 στους 10 

οργανισμούς υπέστησαν απώλειες 2 εκατομμυρίων δολαρίων κατά μέσο όρο, από 1,1 

δισεκατομμύρια δολάρια συνολική απώλεια, σε περιστατικά τα οποία αφορούν την 

ασφάλεια. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε σε πάνω 

από 1000 άτομα που λαμβάνουν αποφάσεις σε παγκόσμιους οργανισμούς, να 

καταδείξει ένα ποσοστό 50% να ανησυχούν για την ασφάλεια των εφαρμογών σε Web 

2.0, όπως είναι τα web mail και τα κοινωνικά δίκτυα. 

Πολλές φορές οι υπάλληλοι οι οποίοι απασχολούνται στα κοινωνικά δίκτυα 

καθυστερούν να τελειώσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους προς την εταιρία, οπότε 

αναγκάζονται να παραμείνουν περισσότερο χρόνο στην εργασία τους, δεδομένο που 

αυξάνει τα λειτουργικά έξοδα της εταιρίας. Οι κίνδυνοι από τις ενέργειες αυτές εκτός 

από οικονομικοί, είναι και σχετικοί με την ίδια τη λειτουργία του οργανισμού, καθώς 

ελλοχεύει ο κίνδυνος να μειωθεί ή να σταματήσει η απαιτούμενη ροή πληροφοριών την 

οποία χρειάζεται η εταιρία ή ακόμη να αυξηθεί ο χρόνος που είναι απαραίτητος για τη 

διεκπεραίωση μιας εργασίας, εξαιτίας των πόρων οι οποίοι θα έχουν δεσμευτεί ή 

καταστραφεί από τις παραβιάσεις (Μήτρου, 2010). 

Συνοπτικά, τα λειτουργικά μειονεκτήματα της χρήσης των online κοινωνικών 

δικτύων στον εργασιακό χώρο, είναι τα εξής (Roland, 2004; Gross & Acquisti, 2005): 
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1. Εξωτερικοί εισβολείς, επιτιθέμενοι στα κοινωνικά δίκτυα εταιριών, μπορεί να 

δημιουργήσουν προβλήματα στα συστήματα πληροφορικής τους και σε απώλεια 

απόρρητων πληροφοριών. Ένα μεγάλο μέρος του συγκεκριμένου κινδύνου, 

απορρέει από τη μη ασφαλή χρήση του διαδικτύου από τους εργαζόμενους. 

2. Ανησυχίες και ζητήματα δημιουργούν οι επιπτώσεις της χρήσης ή της 

κατάχρησης των κοινωνικών δικτύων από τους υπαλλήλους σχετικά με τη φήμη, 

την ασφάλεια και την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. 

3. Κόστος χρόνου, που οφείλεται στη διαδικασία ενημέρωσης των πελατών και την 

επεξεργασία και δημιουργία πληροφοριών.  

4. Μη αποδοχή από το προσωπικό της εταιρίας της εφαρμογής των νέων 

τεχνολογιών, λόγω έλλειψης δεξιοτήτων και γνώσεων.  

5. Μη εξασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος κατά τη δημοσίευση πληροφοριών στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

6. Ελεύθερη δημοσίευση κριτικών από τους ανταγωνιστές και τους πελάτες.  

7. Τέλος, η χρήση των Social Media κατά την ώρα εργασίας, επηρεάζει την απόδοση 

των εργαζομένων, με αποτέλεσμα την αντιπαραγωγικότητα, τη χρηματική ζημία 

και την κατώτερη ποιότητα εργασίας.        
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3.3.4 Εταιρική φήμη 

 

Στη θεωρία του marketing αναφέρεται ότι ένας πελάτης δυσαρεστημένος, 

πληροφορεί άλλους 10. Στην εποχή των κοινωνικών δικτύων αυτός ο πελάτης έχει τη 

δυνατότητα να ενημερώσει άλλα 10 εκατομμύρια (Paul Gillin - The New Influence). Σε 

μικρότερο βαθμό μπορεί να επηρεάσει η χρήση των κοινωνικών δικτύων την εταιρική 

φήμη της εταιρίας και να πληγώσει την εικόνα της (Gillin, 2008). Για παράδειγμα, το 

2008 η εταιρία Virgin Atlantic απέλυσε 13 αεροσυνοδούς, οι οποίες δημοσίευσαν στο 

Facebook τις απόψεις τους για την εταιρία, γεγονός που έπληξε το κύρος της εταιρίας. 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι, όσο μεγάλο πλεονέκτημα είναι η ταχύτατη διάδοση 

προωθητικών ενεργειών και πληροφοριών, τόσο πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει η 

διάδοση αρνητικών ειδήσεων, αλλά και η δυσφήμιση μιας εταιρίας (ACE 2011). 

Ένα ακόμη παράδειγμα το οποίο θα μπορούσε να δοθεί, είναι το ακόλουθο: Το 

2009 το μήνα Απρίλιο, δύο υπάλληλοι μιας αλυσίδας καταστημάτων διανομής πίτσας 

στις ΗΠΑ μόλυναν ένα σάντουιτς, το οποίο προορίζονταν για κάποιο πελάτη και 

ανέβασαν στο youtube το βίντεο αυτής της ενέργειας τους, με αποτέλεσμα να το δουν 

πάνω από ένα εκατομμύριο χρήστες. Μέσα σε ένα 48ωρο τα σχόλια αλλά και η εικόνα 

για την εταιρία από θετικά έγιναν αρνητικά. Η εταιρία, στην προσπάθειά της να 

αντιστρέψει την εικόνα αυτή, έφτιαξε λογαριασμό στο Twitter με σκοπό την άμεση 

επικοινωνία με τους δυσαρεστημένους πελάτες της. Το κακό όμως είχε γίνει, καθώς σε 

κάθε αναζήτηση για την εταιρία στο διαδίκτυο, στις πρώτες θέσεις των αποτελεσμάτων 

εμφανιζόταν το αρνητικό βίντεο. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Miami Daily Business Review (2010), εργαζόμενοι οι 

οποίοι δυσφημούν τη διοίκηση, τους συναδέλφους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, 

αλλά και την ίδια την εταιρία, σκόπιμα ή όχι, μπορούν να καταστρέψουν τη φήμη και 

την εικόνα της εταιρίας. Έρευνα όμως της Manpower (2009) κατέγραψε ότι το 4% μόνο 

των εργοδοτών παγκοσμίως πιστεύουν ότι μπορεί η φήμη της εταιρίας τους να πληγεί 

από τη χρήση του διαδικτύου την οποία κάνουν οι υπάλληλοι τους. Αυτό δείχνει ότι δεν 

έχουν συνειδητοποιήσει το πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος. 
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Κεφάλαιο 4. Η χρήση του διαδικτύου στον εργασιακό χώρο 

 

4.1 Η χρήση και η κατάχρηση του διαδικτύου στον εργασιακό χώρο  

 

Ένας διαχωρισμός της χρήσης του διαδικτύου στον εργασιακό χώρο, ο οποίος 

αναφέρεται στο βιβλίο του Ιγγλεζάκη με τίτλο «Επιτήρηση και παρακολούθηση των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο χώρο εργασίας», είναι ο εξής: Η χρήση διακρίνεται σε 

προσωπική και υπηρεσιακή. Αναλυτικότερα  (Ιγγλεζάκης, 2009): 

Ως προσωπική χρήση ορίζεται οποιαδήποτε χρήση του διαδικτύου η οποία 

παρέχεται στον εργαζόμενο από την επιχείρηση για σκοπούς που δεν έχουν σχέση με τα 

εργασιακά του καθήκοντα και οι οποίοι περιγράφονται στη σύμβαση εργασίας του. 

Αυτή η χρήση για να είναι νόμιμη, θα πρέπει να συνοδεύεται από συγκατάθεση του 

εργοδότη ρητή ή σιωπηρή. Για να υπάρχει ρητή συγκατάθεση, θα πρέπει να 

αναγράφεται στον κανονισμό εργασίας ή στη σύμβαση εργασίας ξεκάθαρα ότι 

επιτρέπεται για τον εργαζόμενο η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Για να υπάρχει σιωπηρή 

συγκατάθεση, θα πρέπει να υπάρχουν υπολογιστές οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με το 

διαδίκτυο σε χώρους στους οποίους κάνουν διάλλειμα οι εργαζόμενοι και στους 

οποίους έχουν πρόσβαση κατά τη διάρκεια του διαλείμματός τους (Μανούσου και 

Χαρτοφύλακα, 2011).         

Ως υπηρεσιακή χρήση ορίζεται η χρήση του διαδικτύου με σκοπό την εκτέλεση 

καθηκόντων τα οποία έχουν ανατεθεί στον εργαζόμενο βάσει της σύμβασης εργασίας 

του (Μανούσου και Χαρτοφύλακα, 2011). 

Η προσωπική χρήση από τους εργαζόμενους του διαδικτύου κατά την ώρα της 

εργασίας τους δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το αν γίνεται χρήση ή κατάχρηση, 

κυρίως αν αρκετή ώρα αφιερώνεται από αυτούς καθημερινά για προσωπικούς λόγους, 

για περιήγηση σε ιστοσελίδες και διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όταν γίνεται 

κατάχρηση σε βάρος της επιχείρησης, τότε ο εργοδότης μπορεί να οδηγηθεί ακόμη και 

στην απόλυση των υπαλλήλων του. Μια έρευνα, η οποία έγινε στην Βρετανία έδειξε ότι 

το 42% των εργοδοτών έχει προβεί σε απόλυση προσωπικού εξαιτίας κατάχρησης του 

διαδικτύου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Out-Law News – “Bosses likely to 

punish e-mail and Internet abuse”). 

Για την Ελλάδα, σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Πρώτο 

Θέμα» το 2011, η κατάχρηση της χρήσης του διαδικτύου εν ώρα εργασίας αποτέλεσε 

αιτία απόλυσης μιας υπαλλήλου το 2009 από την αεροπορική εταιρία στην οποία 

εργαζόταν. Η εργαζόμενη κινήθηκε νομικά ενάντια στην εταιρία, όμως το Πρωτοδικείο 
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Αθηνών σφράγισε την απόλυση της, καθώς αποδείχθηκε ότι παραμελούσε συστηματικά 

τα καθήκοντά της, που αφορούσαν κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων και 

ασχολούνταν με το Facebook. Λόγω της ενασχόλησής της αυτής, έφτανε στο σημείο να 

λέει στους πελάτες ότι δεν λειτουργεί το σύστημα κρατήσεων εισιτηρίων και καλώντας 

τους να επανέλθουν αργότερα. Κατά την απόφαση του δικαστηρίου, η υπάλληλος με 

αυτή τη συμπεριφορά της δημιουργούσε προβλήματα στην ομαλή και αποδοτική 

άσκηση της εργασίας και δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες της επιχείρησης. 

Σε μια έρευνα, την οποία πραγματοποίησε το 2009 το Τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθηνών (Φράγκου και συν., 2009), σε δείγμα 524 υπαλλήλων 

13 ιδιωτικών και δημοσίων εταιριών, από το 9,3% των εργαζομένων γίνεται χρήση του 

διαδικτύου κατά την ώρα εργασίας τους, για περισσότερο από μία ώρα ημερησίως, με 

σκοπό το «κατέβασμα» πληροφοριών άσχετων με το αντικείμενό τους, από το 5,2% 

γίνεται χρήση για επικοινωνία μέσω chat για τουλάχιστον 2,5 ώρες του εργασιακού 

τους ωραρίου, ενώ ένα 5,8% των υπαλλήλων αποδέχεται ότι παρακολουθεί αυτά που 

διαπράτονται σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης για τουλάχιστον 1 ώρα κατά τη 

διάρκεια της εργασίας τους. Τέλος, ποσοστό περίπου 3,6% των εργαζομένων αναφέρει 

ότι ξοδεύει πάνω από μια ώρα την ημέρα εν ώρα εργασίας σε ιστοσελίδες αγορών και 

ποσοστό 2,9% επισκέπτεται σελίδες με παιχνίδια (Μήτρου, 2002β). 

Οι online αγορές, τα παιχνίδια και η χρήση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης 

αποτελούν μία από τις πιο μεγάλες προκλήσεις των εργοδοτών στην προσπάθεια τους 

να πετύχουν τη χρυσή τομή ανάμεσα στην απώλεια παραγωγικότητας και στην ομαδική 

ψυχαγωγία. Οι ξεκάθαρες κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση του διαδικτύου που 

είναι αποδεκτή δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να γνωρίζουν μέσα σε ποιά όρια 

πρέπει να κινηθούν και αυτά να εφαρμόζουν. 

Για τους περισσότερους εργοδότες δε θα προκαλούσε ενόχληση, εάν ο εργαζόμενος 

για λίγα λεπτά περιηγούταν στο δίκτυο. Εάν όμως, η περιήγηση αυτή διαρκεί τόσο, 

ώστε να μειώνει την αποδοτικότητα του υπαλλήλου ή να χρειάζεται να κάνει υπερωρία, 

για να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του, τότε αυτό επιβαρύνει οικονομικά την εταιρία 

και φυσικά ενοχλεί τον εργοδότη (Sfakiyanudis 2010). 

Σαφής διαχωρισμός ανάμεσα σε καλές και κακές ιστοσελίδες δεν υπάρχει. 

Παλαιότερα το Facebook και το Youtube, για παράδειγμα, θεωρούνταν χάσιμο χρόνου. 

Σήμερα όμως, για τις εταιρίες αποτελούν σημαντικά επαγγελματικά εργαλεία. Στην 

πραγματικότητα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κατάχρησης, αν δεν είναι δυνατή η 

παρακολούθηση του πόσο αποτελεσματική είναι η ακολουθούμενη πολιτική για τα 

θέματα αυτά (Sfakiyanudis 2010). 
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4.2 Μέθοδοι Ελέγχου της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας των Εργαζομένων  

 

Σύμφωνα με το Sfakiyanudi (2010), η απόκτηση όλο και πιο σαφούς εικόνας για τη 

χρήση του διαδικτύου παρέχει στην επιχείρηση τη δυνατότητα προσαρμογής στις 

ανάγκες των υπαλλήλων της, περιορίζοντας την προσωπική τους χρήση. Ακόμη 

σύμφωνα με τον ίδιο, η εξάπλωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπει στους 

εργοδότες να μην είναι ιδιαίτερα διακριτικοί ως προς τις κατευθυντήριες γραμμές, 

καθώς ενδέχεται οι εργαζόμενοι χωρίς να το θέλουν να αφήσουν στοιχεία της εταιρίας 

σε προσωπικά postings, γεγονός που μπορεί να βλάψει την πολιτική ή τη φήμη της 

εταιρείας. 

Στη σημερινή εποχή, έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις η επιρροή της ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας και τεχνολογίας για τους εργαζόμενους αλλά και για την ίδια την 

επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους. Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του 

διαδικτύου είναι αυξητική. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις, προκειμένου να 

διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους, να λαμβάνουν μέτρα πρόληψης και ελέγχου των 

υπαλλήλων τους. 

Υπάρχουν συγκεκριμένες μέθοδοι αλλά και συσκευές ελέγχου που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των υπαλλήλων μιας επιχείρησης (Iglezakis, 

2009). Η χρησιμοποίησή τους όμως δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το αν αυτές 

παραβιάζουν την ιδιωτικότητα των εργαζομένων και την προσωπική τους ελευθερία. Σε 

έρευνα που διεξήχθη από τον Αμερικανικό Συνεταιρισμό Διοίκησης (American 

Management Association) αλλά και το Ινστιτούτο Πολιτικής Διαδικτύου (ePolicy 

Instityte) το 2007, παρουσιάζονται κάποιες από τις πιο γνωστές μεθόδους που είναι 

ευρέως διαθέσιμες αλλά και οικονομικές για μια επιχείρηση (Iglezakis, 2009). Μερικές 

από αυτές είναι: 

 Χρησιμοποίηση εξειδικευμένων τεχνολογικών εργαλείων, για πραγματοποίηση 

ελέγχου ή υποκλοπής των emails και έλεγχο των δραστηριοτήτων και των 

διαδικτυακών συνδέσεων των εργαζομένων. 

 Χρησιμοποίηση εξειδικευμένου λογισμικού για απαγόρευση εισόδου σε 

ιστοσελίδες που εμφανίζουν υλικό μόνο για ενηλίκους, ιστοσελίδες με 

παιχνίδια, που αφορούν δημοπρασίες ή αγοραπωλησίες, ιστοσελίδες σχετικές 

με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αθλητικό περιεχόμενο ή διάφορα blocks, 

που η επιχείρηση τα θεωρεί αντίθετα με τα συμφέροντά της.  

 Χρησιμοποίηση λογισμικού για τον έλεγχο των άμεσων μηνυμάτων, όπως το 

instant messaging, το windows live messenger, το yahoo messenger, κ.ά. 
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Επισημαίνεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις που ο έλεγχος των χώρων εργασίας είναι 

θεμιτός, όχι όμως και των υπαλλήλων, καθώς στοχεύει στην ομαλή λειτουργία και 

ασφάλεια της επιχείρησης και δεν είναι δυνατή η επίτευξή της με άλλους 

ηπιότερους τρόπους (Παπαδημητρίου, 1986). Η επιχείρηση όμως, όταν αποφασίσει 

την παρακολούθηση των χώρων εργασίας, θα πρέπει να το κάνει με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να μη προσβάλλεται η προσωπικότητα και η αξιοπρέπεια των υπαλλήλων της 

και ο τρόπος που θα επιλέξει οφείλει να μη συνδέεται άμεσα με την καθημερινή 

ατομική τους συμπεριφορά.  

 

4.3 Επιχειρήματα του εργοδότη υπέρ των μεθόδων ελέγχου των υπαλλήλων 

 

Έρευνες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό από τον Αμερικανικό 

Συνεταιρισμό Διοίκησης, από το Ινστιτούτο Πολιτικής Διαδικτύου, το Workplace e-

mail, το Cerberian Sonic Wall Survey Results, το Instant Messaging Survey και το 

ePolicy Institute Survey, ανέδειξαν ότι ο κάθε εργοδότης, σχετικά με τη χρήση μεθόδων 

ελέγχου των εργαζομένων του, χρησιμοποιεί συγκεκριμένα επιχειρήματα προκειμένου 

από την πλευρά του να υποστηρίξει τα δικαιώματα της επιχείρησης του και να 

προστατεύσει τα συμφέροντά της. Τέτοια επιχειρήματα είναι (Μήτρου, 2002β): 

 Η ενασχόληση του εργαζόμενου με θέματα προσωπικά κατά τη διάρκεια του 

συμβατικού του ωραρίου σημαίνει παραβίαση των υποχρεώσεών του. Αυτό 

πρέπει να γίνεται εις γνώση του εργοδότη, ώστε να ξέρει ο ίδιος πώς να το 

αντιμετωπίσει. 

 Η παραγωγικότητα των εργαζομένων μειώνεται, εφόσον αυτοί σε καθημερινή 

βάση επισκέπτονται ιστοσελίδες ή στέλνουν emails για προσωπικούς λόγους. 

 Για τον έλεγχο των εργαζομένων του ο εργοδότης επικαλείται το δικαίωμα του 

ως διευθυντής, στηριζόμενος στο οικονομικό συμφέρον της εταιρίας. 

Χρησιμοποιεί ως επιχείρημα το γεγονός πώς ο υπάλληλος κάνει χρήση ξένης 

περιουσίας, η συντήρηση της οποίας απορροφά μεγάλα ποσά από την 

επιχείρηση και τα οποία έχει την απαίτηση να χρησιμοποιούνται για τις 

ανάγκες της και όχι να τα χρησιμοποιούν οι υπάλληλοι για προσωπικούς 

λόγους. 

 Ο εργοδότης χρησιμοποιεί το επιχείρημα ότι υπάρχει πιθανότητα ο 

εργαζόμενος να συμμετέχει σε παράνομες δραστηριότητες ή να διαχειρίζεται 

παράνομο λογισμικό. Πράξεις για τις οποίες μπορεί να κατηγορηθεί ο ίδιος ο 
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εργοδότης, διότι δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή τέτοιων 

ενεργειών.  

 Ο κίνδυνος να συμβεί κάποια βλάβη στην υποδομή της επιχείρησης, όπως για 

παράδειγμα ανεπιθύμητο λογισμικό, ιός, κ.ά., με αποτέλεσμα τα πληροφορικά 

συστήματα της επιχείρησης να καταστούν ανασφαλή.  

 Ο κίνδυνος μιας πιθανής αποκάλυψης, εσκεμμένης ή όχι, εμπιστευτικών 

πληροφοριών της επιχείρησης από μέρους του εργαζόμενου σε άλλες 

επιχειρήσεις ανταγωνιστικές. 

 Κατά τον εργοδότη, η δυνατότητα πρόσβασης στα emails των εργαζομένων 

βοηθά την επιχείρηση, όταν υπάρχει ανάγκη αξιολόγησης των υπαλλήλων. 

 Για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στα email του 

υπαλλήλου, ώστε σε περίπτωση απουσίας για παράδειγμα, να μπορούν να 

ελεγχθούν τα εισερχόμενα μηνύματα και οι πληροφορίες οι οποίες 

ανταλλάσσονται με το εταιρικό  email. 

 

Σε μια έρευνα η οποία έγινε στη Γερμανία και την οποία αναφέρει ο Ιγγλεζάκης το 

2005, η χρήση του διαδικτύου από τους εργαζόμενους δύναται να αποδειχθεί επιζήμια 

για τον εργοδότη  αλλά και επικίνδυνη για τα ηλεκτρονικά συστήματα της επιχείρησης, 

καθώς είναι πιθανή η επίσκεψη σε ιστοσελίδες ακατάλληλου περιεχομένου ή 

παράνομου στοιχήματος, κ.ά. Τέλος, υπάρχει πιθανότητα να προκύψουν ευθύνες 

ποινικές ή αστικές από μη νόμιμες ενέργειες του υπαλλήλου. Για το λόγο αυτό 

χρειάζεται να οριοθετηθεί η δυνατότητα ο εργοδότης να ελέγχει τις επικοινωνίες αλλά 

και τη χρήση του διαδικτύου από τους εργαζόμενους, έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα 

συμφέροντά του.      
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4.4 Επιχειρήματα του εργαζομένου κατά των μεθόδων ελέγχου από τον εργοδότη 

 

Ο εργαζόμενος από την πλευρά του στηριζόμενος σε συγκεκριμένη 

επιχειρηματολογία, μπορεί να προστατέψει την προσωπική του ζωή. Συγκεκριμένα 

μπορεί να ισχυριστεί ότι (Μίχος, 2007): 

 Ο έλεγχος από τον εργοδότη καταργεί την προσωπική του ελευθερία και 

αυτονομία κατά τη διάρκεια της εργασίας του, με συνέπειες αρνητικές για τον 

ίδιο, για την ποιότητα της εργασίας του αλλά και για τη σχέση του με τον 

εργοδότη.  

 Στο Άρθρο 19 παράγραφος 3 του Συντάγματος αναφέρεται ότι «Απαγορεύεται η 

χρησιμοποίηση αποδεικτικών μέσων, τα οποία αποκτήθηκαν κατά παράβαση των 

συνταγματικών διατάξεων για προστασία των προσωπικών δεδομένων, του 

απορρήτου της αλληλογραφίας και της ιδιωτικής ζωής» (Μήτρου, 2010). 

  Η άσκηση ελέγχου δημιουργεί αρνητικό συναδελφικό κλίμα, επιβαρυμένη 

ψυχολογία, με συνέπεια τη μείωση της παραγωγικότητας του εργαζόμενου, 

γεγονός που επηρεάζει την εύρυθμη και καλή λειτουργία της επιχείρησης.  

 Αυξάνεται η ισχύς του εργοδότη απέναντι στους υπαλλήλους του , καθώς με τον 

έλεγχο που κάνει εισέρχεται στην ιδιωτική τους ζωή, μαθαίνοντας πράγματα 

που δεν θέλουν οι ίδιοι (π.χ. θρησκεία, ερωτικές προτιμήσεις, κ.ά.), διότι 

γνωρίζουν ότι θα υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση, ανεξάρτητα με την 

επίδοσή τους στη δουλειά. 

 Υπάρχουν έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι η παραγωγικότητα των υπαλλήλων 

μιας εταιρίας η οποία επιτρέπει τη χρήση ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης 

αυξάνεται. 

 

Τίθεται λοιπόν από την πλευρά του εργαζόμενου ένα νομικό ζήτημα παραβίασης 

των συνταγματικά κατοχυρωμένων  ατομικών του δικαιωμάτων, από τη στιγμή που ο 

εργοδότης προβαίνει σε καθολικό αποκλεισμό του από τα κοινωνικά δίκτυα, 

παρεμποδίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την απρόσκοπτη αλληλόδρασή του με το 

κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό γίγνεσθαι, προϋπόθεση απαραίτητη, τόσο για την 

αυτονόητη πλέον συμμετοχή του στην Κοινωνία της Πληροφορίας, όσο και για την 

ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Έτσι, η ίδια η πρόσβαση αποτελεί 

ενάσκηση του δικαιώματος που προβλέπεται στο άρθρο 5Α παρ. 2 του Συντάγματος: 

  



Δημήτριος Πουλίδης – Σεπτέμβριος 2016                                                                        51 

"Kαθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση 

της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της 

παραγωγής ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, 

τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19".  Όπου, στο άρθρο 9 

κατοχυρώνεται η προστασία της ιδιωτικής ζωής, στο άρθρο 9Α η προστασία των 

προσωπικών δεδομένων και στο άρθρο 19 το απόρρητο των επικοινωνιών.  

Παράλληλα, η δημιουργία και διατήρηση ψηφιακής ταυτότητας αποτελεί μέσο 

ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και ως εκ τούτου κατοχυρώνεται από το 

άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος: "Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την 

προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της 

Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το 

Σύνταγμα και τα χρηστά ήθη."  Συνεπώς, ο απόλυτος αποκλεισμός πρόσβασης των 

εργαζόμενων από τα κοινωνικά δίκτυα αποτελεί έναν περιορισμό ο οποίος δε σέβεται 

την αρχή της αναλογικότητας και παραβιάζει το δικαίωμά τους για πρόσβαση στην 

Κοινωνία της Πληροφορίας και την ελεύθερη «ανάπτυξη» της ψηφιακής τους 

ταυτότητας.  

Εδώ έρχεται να υπερθεματίσει  το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου, στην απόφαση Copland κατά Ηνωμένου Βασιλείου (03.07.2007), 

αποφαινόμενο ότι «η ιδιωτικότητα του εργαζομένου δεν πρέπει να θίγεται από το γεγονός 

ότι οι προσωπικές πληροφορίες του διέρχονται από τον  ηλεκτρονικού υπολογιστή της 

επιχείρησης. Υπάρχει δηλαδή μια σφαίρα ατομικότητας ακόμη κι όταν ο εργαζόμενος 

παρέχει την εργασία του και σε αυτήν την σφαίρα δεν πρέπει να παρεμβαίνει ο 

εργοδότης». (E-Lawyer, νομικό ιστολόγιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ψηφιακή 

εποχή, http://elawyer.blogspot.gr/2009/02/facebook_23.html). 

Προς την ίδια κατεύθυνση είχε αποφανθεί προγενέστερα και η Αρχή 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  με την απόφαση 61/2004, με την οποία έκρινε 

ότι:  "Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τη δυνατότητα χρήσης χώρου στον οποίο 

δεν είναι επιτρεπτή η πρόσβαση τρίτων (π.χ. με τη χρήση διαμέρισης του δίσκου) ή/και 

κρυπτογράφησης αρχείων." ( http://www.dpa.gr). 
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5. Συμπεράσματα   

 

Ένα σημείο σταθμός στην ιστορία της ανθρωπότητας για τα επόμενα χρόνια, ίσως 

θα αποτελέσει το διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα, καθώς οι αλλαγές που προκαλούν 

στην καθημερινότητα του ανθρώπου, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Το διαδίκτυο έχει 

εισχωρήσει σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του ανθρώπου, από τα προσωπικά του έως 

τα επαγγελματικά του και από τα οικονομικά του έως την επαφή με το κράτος.  

Τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν ένα καινούργιο τρόπο αντίληψης και επικοινωνίας 

των πραγμάτων, καθόσον με τη βοήθεια τους είναι δυνατή η χωρίς κόστος άμεση και 

αμφίδρομη ενημέρωση και επικοινωνία. Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων είναι 

άνθρωποι όλων των ηλικιών, οι οποίοι συνομιλούν μεταξύ τους καθημερινά, επί παντός 

θέματος. Ακόμη, τα κοινωνικά δίκτυα καλλιεργούν τάσεις και επηρεάζουν τις εξελίξεις 

στον κόσμο, οργανώνοντας δράσεις και αντιδράσεις, μέσω των σελίδων κοινωνικής 

δικτύωσης. 

Επίσης, οι εταιρίες μέσω των κοινωνικών δικτύων και του διαδικτύου αποκτούν 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα λόγω της αμεσότητας της επικοινωνίας, την ενίσχυση 

της αναγνωρισιμότητας του εμπορικού τους σήματος και του χαμηλότερου κόστους στη 

προώθηση των προϊόντων τους. Η ενημέρωση και η ανάλυση της αγοράς σε 

πραγματικό χρόνο επιταχύνεται ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζονται ποιοτικά η 

ενδοεπιχειρησιακή  συνεργασία και η διαχείριση της γνώσης μεταξύ των εργαζομένων. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο τα κοινωνικά δίκτυα λειτουργούν ως  «δώρο» για τους 

εργοδότες, αφού οι εταιρίες χωρίς ουσιαστική επιβάρυνση, ενισχύουν τη δυναμική της 

επικοινωνίας τους με το ευρύ κοινό και διευρύνουν το πεδίο επιχειρηματικής τους 

δράσης χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. 

Η ανάπτυξη αυτή όμως επιφυλάσσει κινδύνους, αφού η εύκολη μετάδοση 

πληροφοριών, εάν αυτές δεν προσεχθούν επαρκώς, μπορεί να καταστρέψουν την εικόνα 

μιας εταιρείας.  

Άλλα σημαντικά προβλήματα αποτελούν οι νομικοί κίνδυνοι λόγω κακής χρήσης 

του διαδικτύου και η ενδεχόμενη μείωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων. 

Η ραγδαία εξέλιξη των κοινωνικών δικτύων και η λειτουργία τους ως αναπόσπαστο 

μέρος της προσωπικής ζωής των ανθρώπων έφερε αναπόφευκτα τη χρήση τους στο 

χώρο  εργασίας διαμορφώνοντας ένα πρωτόγνωρο περιβάλλον αλληλεπίδρασης 

προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Αυτή η χρήση θα πρέπει να είναι προσιτή στους 
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εργαζόμενους, όμως θα πρέπει να τίθενται σαφή κανονιστικά πλαίσια, ώστε να 

αποφεύγονται φαινόμενα κατάχρησης εργασιακού χρόνου.  

Από την άλλη πλευρά ο σύγχρονος τρόπος ζωής στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη 

κοινωνία απαιτεί τη συχνή πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα και στο διαδίκτυο. Η 

πολύωρη καθημερινή απασχόληση και εντατικοποίηση της εργασίας περιορίζουν τον 

προσωπικό χρόνο των εργαζομένων με αποτέλεσμα το διαδίκτυο να προσφέρει μια 

άμεση και λειτουργική διέξοδο σε ανάγκες που αφορούν θέματα επικοινωνίας, 

διασκέδασης, αγορών, ενημέρωσης κ.ά.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εργοδότες επιτρέπουν την περιορισμένη χρήση 

του διαδικτύου, όμως και από την πλευρά των εργαζομένων δεν θα πρέπει να γίνεται 

κατάχρηση, ούτε να έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγικότητας τους. Άρα 

θα πρέπει να αναζητηθούν και να τεθούν τα όρια μεταξύ χρήσης και κατάχρησης. 

Τρόποι για τον περιορισμό της χρήσης του διαδικτύου και των ιστοσελίδων κοινωνικής 

δικτύωσης έχουν στη διάθεση τους οι εταιρείες, όμως θα ήταν προτιμότερο να 

επικεντρωθούν στην πρόληψη, παρά στον έλεγχο. Στα πλαίσια της πρόληψης θα 

μπορούσαν να τεθούν κάποιοι κανονισμοί, οι οποίοι θα αφορούν τη διάρκεια χρήσης 

για προσωπικούς λόγους, αλλά και την απαγόρευση περιήγησης σε συγκεκριμένες 

ιστοσελίδες. 

Τα κράτη μέσω της νομοθεσίας και των οργάνων που διαθέτουν, θα πρέπει να 

εξασφαλίσουν την πρόσβαση των εργαζομένων στο διαδίκτυο στον εργασιακό τους 

χώρο, αλλά και τη διασφάλιση της προστασίας του απορρήτου των προσωπικών 

δεδομένων και της ιδιωτικής τους ζωής. 

Από όλη την ανάλυση η οποία προηγήθηκε, γίνεται αντιληπτό ότι πολλά κοινωνικά 

δίκτυα είναι ανομοιόμορφα, δηλαδή δεν χρησιμοποιούν το ίδιο υπόβαθρο και κυρίως 

δεν παρέχουν ίδιες δυνατότητες στους χρήστες. Θα πρέπει να γίνει μια 

ομοιομορφοποίηση των κοινωνικών δικτύων, δηλαδή να γίνει μια προσπάθεια τα 

δίκτυα να εμφανίζονται ομοιόμορφα, παρέχοντας τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης και 

τις ίδιες δυνατότητες προστασίας και παροχής υπηρεσιών και στις επιχειρήσεις και 

στους εργαζόμενους. 

Θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό το να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση με την 

επεξεργασία, ψήφιση και έκδοση  κοινοτικής οδηγίας που να εξομαλύνει την 

ανομοιομορφία  μεταξύ των κοινωνικών δικτύων, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια 

εργαζομένων και επιχειρήσεων, ρυθμίζοντας το όλο θέμα σε κοινοτικό επίπεδο.  

Ακόμη, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ίδια δυνατότητα πρόσβασης, παροχής 

υπηρεσιών και προστασίας προς τα πρόσωπα και τις επιχειρήσεις και να καθορίζονται 
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όμοιες συνέπειες σε περίπτωση παράβασης των αρχών χρήσης, ώστε να μην πλήττεται 

ο ανταγωνισμός.  

Συνοψίζοντας, τα κοινωνικά δίκτυα έχουν εισβάλλει δυναμικά και αμετάκλητα σε 

όλες τις πτυχές της κοινωνικής μας ζωής συμπεριλαμβανομένου και του εργασιακού-

επαγγελματικού χώρου, ανατρέποντας τις συμβατικές εργασιακές σχέσεις και θέτοντας 

νέα ζητήματα, όσον αφορά στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις εργαζομένων και 

εργοδοτών. Οι νέες λοιπόν συνθήκες απαιτούν από τους αρμόδιους εθνικούς και 

κοινοτικούς θεσμούς εκ νέου χαρτογράφηση και οριοθέτηση του διαμορφωνόμενου 

εργασιακού πλαισίου με καινοτόμες παρεμβάσεις, νομικές διευθετήσεις και καθιέρωση 

αρχών που θα εξασφαλίσουν πολλαπλώς προστασία δικαιωμάτων αμφίπλευρα αλλά και 

προοπτικές δημιουργικής αξιοποίησης των σύγχρονων επικοινωνιακών δυνατοτήτων. 

 

Κλείνοντας και λαμβάνοντας υπόψη την παραδοχή του Ermis Sfakiyanudis (2010, 

http://www.kefalaio.gr/News.aspx?id=1082443&cid=204)  πως  «Επειδή ακριβώς υπάρχουν 

τόσα πολλά τυφλά σημεία, ενθαρρύνουμε τις εταιρείες να επανεξετάσουν το ζήτημα της 

χρήσης του διαδικτύου από τους εργαζόμενους και να χτίζουν πολιτικές που αντανακλούν 

την κουλτούρα της επιχείρησης στο σύνολό της» θα ταυτιστούμε με τη θέση του Bruce 

Barry (2010,http://www.kefalaio.gr/News.aspx?id=1082443&cid=204)  ότι « Ο σίγουρος 

τρόπος να αποξενώσεις τους καλύτερους σου εργαζόμενους είναι να επιβάλεις την 

τυραννία της μηδενικής ανοχής. Είναι η περίπτωση όπου οι περιπλοκές των σύγχρονων 

εργαλείων επικοινωνίας είναι αμυδρά κατανοητές από τους οπισθοδρομικούς managers, 

που έχουν την τάση να κρίνουν τους εργαζόμενους από τις επιλογές προσωπικής 

έκφρασης σε στιγμές αδράνειας». 
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