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Περίληψη 

 

    Ο 21ος αιώνας ήταν αφετηρία ένταξης πληροφοριακών, τεχνολογικών και 

επικοινωνιακών μέσων στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Η ραγδαία  εξέλιξη της 

τεχνολογίας επηρέασε κάθε πεδίο της ανθρώπινης ζωής, συνεπώς και τις εμπορικές 

συναλλαγές. Λαμβάνοντας συνεχώς σημάδια διάδοσης των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών δημιουργήθηκε σταδιακά η ανάγκη θέσπισης ειδικών νόμων και 

ρυθμίσεων  για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η τεχνολογική εξέλιξη 

διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό την συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 

επεξεργασία και χρήση.  Ωστόσο, η διαδικασία διαμόρφωσης νομικού πλαισίου, για 

την προστασία προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, δεν ήταν 

εύκολη, αφού συνδυάζονται  δυο και περισσότεροι τύποι δικαίων. Η πολυπλοκότητα 

των προσωπικών δεδομένων χρίζει ιδιαίτερης διαχείρισης, για να μην πλήγονται 

βασικές αρχές, όπως η αρχή της πληροφόρησης. Στην παρούσα εργασία 

παρουσιάζεται και αναλύεται το Ευρωπαϊκό καθώς και το Ελληνικό νομικό πλαίσιο 

που διέπει  την προστασία προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

Λέξεις – Κλειδιά: προστασία προσωπικών δεδομένων, ηλεκτρονικές συναλλαγές, 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. 
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Abstract 

 

    The 21st century has set the pace for the integration of technology into everyday 

life. The rapid evolution of technology has affected every aspect of human life 

including business transactions. The dissemination of electronic transactions has led 

to the introduction of new laws and regulations concerning personal data protection.                             

Technological progress has greatly facilitated the collection, processing and use of 

personal data. However, the creation of a legal framework for the protection of 

personal data in electronic transactions has not been easy since two or more types of 

law should be combined. The complexity of personal data requires that they are 

carefully managed so as not to affect basic principles, like the information principle 

.This assignment presents and analyzes the European as well as the Greek legal 

framework on personal data protection in business transactions. 

Keywords: protection of personal data, personal data processing, electronic 

transactions  
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Εισαγωγή 
 

         Η παρούσα διπλωματική εργασία σκοπεύει στην λεπτομερή ανάλυση των 

προσωπικών δεδομένων και πως αυτά προστατεύονται κατά την διαδικασία των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών. Στόχος της είναι επίσης, να αναδείξει την σημαντικότητα 

των προσωπικών δεδομένων  στην καθημερινότητα μας και πως θα πρέπει να τα 

διαχειριζόμαστε σε οποιαδήποτε ενέργεια και αν τα χρησιμοποιούμαι.  

        Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια πρώτη γνωριμία με τους τύπους συναλλαγών 

και πως αυτοί έχουν ενταχθεί στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Αναλύεται η 

διακριτή διάφορα μεταξύ των τύπων συναλλαγών και τονίζεται η αλληλένδετη σχέση 

τους με τα προσωπικά δεδομένα 

       Στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο προσδιορίζεται με σαφήνεια  τι αποτελεί 

προσωπικό δεδομένο και ποιες αρχές διέπουν αυτά του τύπου  τα δεδομένα. Στόχος 

είναι η κατανόηση ώστε να γίνεται η ορθή επεξεργασία τους. Γίνεται μια αναφορά 

στα ευαίσθητα δεδομένα καθώς και στην διαφορά τους  από τα απλά δεδομένα. 

Τονίζεται η σημαντικότητα τους και πως αυτά θα πρέπει να επεξεργάζονται ώστε να 

μην θίγεται η ιδιωτική ζωή. 

      Στο πέμπτο και έκτο κεφάλαιο αναφέρεται η Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία 

για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Προσδιορίζεται συγκεκριμένα ποια 

δεδομένα χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και ποιες είναι οι 

επιπτώσεις σε τυχόν καταπάτηση τους . Τέλος αναλύεται το παράδειγμα της PayPal 

και το ποια πολιτική απορρήτου ακολουθεί στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. 
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Κεφάλαιο 2ο  

Οικονομικές Συναλλαγές 

 

2.1 Τι είναι συναλλαγές. 

    Η συναλλαγή είναι μία ανταλλαγή ενός προϊόντος για κάποιο άλλο. Κάθε άτομο 

ενώ καταναλώνει πολλά και διαφορετικά αγαθά συμμετέχει στην παραγωγή ενός ή 

ελάχιστον από αυτά που καταναλώνει. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται καταμερισμός 

έργων[1]. 

    Ο καταμερισμός έργων έχει αρκετά πλεονεκτήματα. Κάθε άτομο απασχολείται σε 

έναν τομέα στον οποίο εξειδικεύεται και εν τέλει γίνεται πιο παραγωγικός. Εάν το 

ίδιο άτομο απασχολούταν στο να παράγει όλα τα αγαθά πιθανότατα δεν θα τα 

κατάφερνε και λόγω δεξιοτήτων αλλά και λόγω χρόνου. Μία τέτοια οικονομία στην 

οποία το άτομο ήταν υπεύθυνο για την παραγωγή και την κατανάλωση όλων των 

αγαθών είναι η λεγόμενοι Οικονομία του Ροβινσώνα Κρούσου. Στην περίπτωση αυτή 

ο ίδιος ο Κρούσος έπρεπε να προσδιορίσει τις ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει 

την επιβίωσή του, κοινώς να αποφασίσει ποια και τι ποσότητα προϊόντος θα παράξει. 

Έπειτα πρέπει να αποφασίσει πως θα το παράξει και τι μέσα θα χρησιμοποιήσει. Στην 

περίπτωση που υπάρχει και άλλο άτομο στην απλοϊκή αυτή οικονομία θα πρέπει να 

σκεφτεί εάν θα του επιτρέψει να συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία και τέλος 

θα πρέπει να σκεφτεί τρόπους να αναπτύξει αυτή την οικονομία. Η απλότητα αυτής 

της οικονομίας έγκειται στο γεγονός πως ένα και μόνο άτομο είναι υπεύθυνο για να 

πάρει όλες τις αποφάσεις και συνεπώς τα πράγματα θα εξελιχθούν αποκλειστικά 

όπως τα επιθυμεί αυτός. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν ισχύει στις σημερινές κοινωνίες 

όπου τα άτομα που αποφασίζουν είναι πολλά περισσότερα και με εξαίρεση κάποιες 

περιπτώσεις η απόφαση ενός και μόνο ατόμου δεν προκαλεί ριζική μεταβολή στην 

ίδια την κοινωνία και την οικονομία της.[2] 

     Στην περίπτωση λοιπόν της σύγχρονης κοινωνίας απομακρυνόμαστε από το 

μοντέλο του Ροβινσώνα Κρούσου και πάμε στο μοντέλο του καταμερισμού έργων. 

Όπως είναι φυσικό για να λειτουργήσει ένα τέτοιο μοντέλο είναι απαραίτητη η έννοια 

της ανταλλαγής καθώς κάθε άτομο χρειάζεται περισσότερα προϊόντα από όσα είναι 
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σε θέση να παράξει για να καλύψει τις ανάγκες του. Οι άνθρωποι δηλαδή δεν είναι 

αυτάρκης πλέον αφού δεν μπορεί να ικανοποιήσει μόνος του τις ανάγκες του και έχει 

ανάγκη και άλλα άτομα.[3] Μάλιστα όσο πιο μεγάλος είναι ο κατακερματισμός του 

έργου τόσο μεγαλύτερη είναι η οικονομική αλληλεξάρτηση μεταξύ των ατόμων της 

οικονομίας και συνεπώς περισσότερες ανταλλαγές λαμβάνουν χώρα.[1] 

     Στις παλαιότερες κοινωνίες ωστόσο οι ανταλλαγές δημιουργούν πάρα πολλά 

προβλήματα. για να γίνει ανταλλαγή μεταξύ δύο ατόμων θα έπρεπε ο πρώτος να 

παράγει ένα προϊόν το οποίο να ζητά ο δεύτερος και ταυτόχρονα ο δεύτερος να 

κατέχει ένα προϊόν το οποίο ζητά ο πρώτος. Και ακόμα και να λυνόταν αυτό το 

πρόβλημα θα έπρεπε η αξιολόγηση για την ανταλλακτική αξία των προϊόντων να 

είναι κοινή και για τα δύο άτομα που συμμετείχαν στην ανταλλαγή. Ήταν συνεπώς 

ιδιαίτερα δύσκολο να επιτευχθεί απόλυτη ταύτιση μεταξύ δύο ατόμων. Την λύση σε 

αυτό το πρόβλημα ήρθε να την δώσει το χρήμα. 

     Το χρήμα είναι μία έννοια η οποία εξελίχθηκε με τα χρόνια. Αρχικά το χρήμα ήταν 

ένα αντικείμενο κατασκευασμένο από κάποιο υλικό που είχε αγοραία αξία. Ήταν 

δηλαδή εμπορευματικό και η αξία του εξαρτιόνταν από το υλικό από το οποίο ήταν 

κατασκευασμένο για παράδειγμα ένα χρυσό νόμισμα είχε μεγαλύτερη αξία από ένα 

ασημένιο γιατί ο χρυσός ήταν πιο ακριβό αγαθό από το ασήμι. Έπειτα το χρήμα έγινε 

αντιπροσωπευτικό ήταν δηλαδή τραπεζογραμμάτια τα οποία ανταλλάσσονται έναντι 

συγκεκριμένης ποσότητας χρυσού ή ασημιού. Πλέον οι σύγχρονες οικονομίες έχουν 

το λεγόμενο υποχρεωτικό χρήμα. Αυτό το χρήμα εκδίδεται από μία κεντρική τράπεζα 

όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά δεν μπορεί να μετατραπεί σε χρυσό ή 

ασήμι. Το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένο, χαρτί ή ίνες βαμβακιού όπως το ευρώ 

δεν έχει ουσιαστική αξία. Η αξία του προκύπτει από την εγγύηση που δίνει η 

κεντρική τράπεζα που το έχει εκδώσει. Πλέον το χρήμα εκτός από φυσική μορφή 

λόγω της τεχνολογίας έχει πάρει διάφορες μορφές όπως το λεγόμενο πλαστικό χρήμα 

ή το ψηφιακό χρήμα. [4] 

     Το χρήμα λοιπόν γρήγορα αποτέλεσε το πλέον αποδεκτό μέσο συναλλαγής γιατί 

έλυνε το πρόβλημα της ταύτισης των αναγκών που περιγράψαμε πιο πάνω. Πλέον ο 

καταναλωτής Α μπορεί να αγοράσει ένα προϊόν από τον παραγωγό Β χωρίς να έχει 

κάποιο αγαθό να του ανταλλάξει. Θα του δώσει απλά τα αντίστοιχα 

τραπεζογραμμάτια και νομίσματα προκειμένου να καλύψει την αξία του προϊόντος. 
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Με την σειρά του ο παραγωγός Β μπορεί να μπει στην θέση του καταναλωτή και να 

αγοράσει κάποιο αγαθό από τον παραγωγό Γ χρησιμοποιώντας τα ίδια 

τραπεζογραμμάτια που του έδωσε ο Α. 

     Όλα τα προηγούμενα δημιουργούν το λεγόμενο οικονομικό κύκλωμα στο οποίο 

συμμετέχουν δύο βασικοί συντελεστές τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Ως 

νοικοκυριό με βάση το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων 

ορίζονται τα παρακάτω 

‐ Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: Δυο ή περισσότερα άτομα που διαμένουν μαζί, 

προμηθεύονται τα απαραίτητα για την συντήρησή τους και τρώγουν κατά 

κανόνα μαζί. 

‐ Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: Κάθε άτομο που μένει μόνο του σε μία χωριστή 

κατοικία ή διαμένει μαζί με άλλα άτομα αλλά δεν συνδέεται μαζί τους.[5] 

      Ο δεύτερος τώρα συντελεστής η επιχείρηση είναι μία οικονομική μονάδα η οποία 

οργανώνει τους συντελεστές παραγωγής προκειμένου να παράγει αγαθά και να τα 

προμηθεύει στους καταναλωτές με σκοπό το κέρδος. [6] 

       Τα νοικοκυριά λοιπόν είναι αυτά που έχουν τους παραγωγικούς συντελεστές 

όπως για παράδειγμα το ανθρώπινο δυναμικό. Οι επιχειρήσεις δίνουν χρήματα στα 

νοικοκυριά για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν αυτούς τους παραγωγικούς 

συντελεστές, μία επιχείρηση πληρώνει μισθό στους υπαλλήλους της. Οι επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν αυτούς τους παραγωγικούς συντελεστές για να παράξουν τα αγαθά 

τους. Τα νοικοκυριά δαπανούν χρήματα, (τα οποία προηγουμένως πήραν από τις 

επιχειρήσεις) προκειμένου να αποκτήσουν αυτά τα αγαθά και να καλύψουν τις 

ανάγκες τους. Δημιουργείται έτσι λοιπόν ένας κύκλος στον οποίο χρήμα, 

παραγωγικοί συντελεστές και αγαθά ρέουν από και προς τα νοικοκυριά και τις 

επιχειρήσεις και αυτό ονομάζεται οικονομικό κύκλωμα.[1] 

 

 

 

 

9 
 



2.2 Τύποι συναλλαγών. 

  2.2.1 Μετρητά 

   Από τους πρώτους τρόπους που σκέφτεται ο μέσος άνθρωπος όταν θέλει να κάνει 

μία συναλλαγή είναι τα μετρητά. Με τον όρο μετρητά εννοούμε πως όταν ο 

καταναλωτής αγοράζει κάποια προϊόντα αποδίδει στον παραγωγό την αξία των 

αγαθών σε χρήμα εκείνη την στιγμή. 

    Στην Ελλάδα φαίνεται πως μέχρι στιγμής τα μετρητά αποτελούν μάλιστα τον 

δημοφιλέστερο τρόπο συναλλαγής καθώς σύμφωνα με άρθρο της Καθημερινής σε 

ετήσια βάση οι Έλληνες κάνουν συναλλαγές αξίας 80 δισεκατομμυρίων εκ των 

οποίων τα 74 αποτελούν συναλλαγές με μετρητά. Αυτό αποτελεί ωστόσο Ελληνική 

ιδιαιτερότητα καθώς στον υπόλοιπο πλανήτη όσο αυξάνει το βιοτικό επίπεδο και σε 

χώρες που έχουν παρόμοιο βιοτικό επίπεδο με το δικό μας κυρίαρχο μέσο 

ανταλλαγής είναι το πλαστικό και το ψηφιακό χρήμα που θα εξηγήσουμε στην 

συνέχεια.[7] 

    Η χρήση των μετρητών παρόλο που φαίνεται εύκολη και προφανώς για αυτό 

προτιμάται από τον μέσο Έλληνα κρύβει πολλά μειονεκτήματα και κινδύνους σε 

σχέση με τους άλλους τρόπους πληρωμής. Πρώτα από όλα είναι η απαραίτητη 

φυσική παρουσία του χρήματος σε κάθε συναλλαγή. Ο καταναλωτής πρέπει να έχει 

προνοήσει και να κουβαλάει μαζί του τα αντίστοιχα τραπεζογραμμάτια που 

αναλογούν στην αξία των αγαθών που θέλει να αποκτήσει προκειμένου να 

ολοκληρώσει κάποια αγορά. Αυτό αυτόματα σημαίνει πως είναι εκτεθειμένος σε 

κινδύνους όπως το να πέσει θύμα ληστείας ή και να χάσει τα τραπεζογραμμάτια αυτά 

ακόμα και από απροσεξία χάνοντας έτσι την αγοραστική δύναμη που αυτά θα του 

προσέφεραν. 

   Έπειτα το φυσικό χρήμα αποτελείται από υλικό το οποίο φθείρεται και 

καταστρέφεται. Συνεπώς είναι κόστος για τα κράτη και τις κεντρικές τράπεζες που 

εκδίδουν χρήματα η έκδοση καινούριου χρήματος και η αύξηση της φθοράς του με 

την μεγάλη του κυκλοφορία. 

    Επίσης το φυσικό χρήμα παρά τις όποιες προσπάθειες έχουν γίνει για την 

διαφύλαξή του συχνά παραχαράσσεται. Αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας είναι 

η πραγματοποίηση μη νόμιμων συναλλαγών. Μάλιστα ο χρήστης ο οποίος θα βρεθεί 
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στην κατοχή του κάποιο πλαστό τραπεζογραμμάτιο θα χάσει την αγοραστική αξία 

την οποία αυτό αντιπροσωπεύει και το χάσιμο είναι διπλό καθώς προηγουμένως έχει 

πουλήσει κάποιο αγαθό και έλαβε το συγκεκριμένο τραπεζογραμμάτιο ως 

αντάλλαγμα. 

     Το πρόβλημα των μετρητών το κατανόησαν οι Έλληνες ίσως για πρώτη φορά 

τόσο έντονα με την επιβολή των capital controls τον Ιούνιο του 2015 οπότε και 

περιορίστηκε το όριο των αναλήψεων που μπορούσαν να κάνουν αρχικά στα 60 ευρώ 

ανά ημέρα. Προκλήθηκε ιδιαίτερη αναστάτωση και φόβος για το μέλλον του 

τραπεζικού συστήματος και άλλαξε άρδην ο σχεδιασμός για το μέσο νοικοκυριό.[8] 

Πλέον τα capital controls έχουν βέβαια χαλαρώσει ωστόσο η νοοτροπία των Ελλήνων 

φαίνεται σταδιακά να αλλάζει καθώς ολοένα και περισσότερο εισέρχεται το πλαστικό 

χρήμα στην καθημερινότητά μας. 

2.2.2 Πλαστικό χρήμα 

      Με τον όρο πλαστικό χρήμα εννοούμε τις κάρτες πιστωτικές ή χρεωστικές τις 

οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στις συναλλαγές. Η χρήση του πλαστικού 

χρήματος όπως είδαμε προηγουμένως διαρκώς κερδίζει έδαφος έναντι των μετρητών 

κυρίως όσο το βιοτικό επίπεδο μίας χώρας ανεβαίνει. 

      Πιστωτική είναι μια πλαστικοποιημένη ορθογώνια κάρτα η οποία μας επιτρέπει 

να αγοράζουμε προϊόντα και να πληρώνουμε για αυτά αργότερα. Στην ουσία η 

πίστωση είναι μία μορφή δανείου. Όταν χρησιμοποιούμε την πιστωτική μας κάρτα 

στην ουσία δανειζόμαστε εκείνη την ώρα χρήματα από την τράπεζα που μας την έχει 

εκδώσει προκειμένου να εξοφλήσουμε τα αγαθά που αγοράσαμε. Από εκείνη την 

στιγμή και έπειτα το χρέος μας δεν απευθύνεται προς το παραγωγό από τον οποίο 

προμηθευτήκαμε το αγαθό αλλά προς την τράπεζα. Μάλιστα η εξόφληση του χρέους 

αυτού δεν απαιτεί μόνο την αποπληρωμή του βασικού ποσού αλλά και των τόκων 

που το επιβαρύνουν όπως άλλωστε και κάθε άλλο δάνειο.[9] 

       Μία άλλη μορφή κάρτας είναι η λεγόμενη χρεωστική. Εμφανισιακά είναι 

παρόμοια της πιστωτικής. Και αυτή η κάρτα εκδίδεται από κάποια τράπεζα ή γενικά 

κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Η χρεωστική κάρτα είναι εφάμιλλη των μετρητών. 

Έχει μία βασική διαφορά με την πιστωτική κάρτα. Στην περίπτωση της πιστωτικής η 

πληρωμή γίνεται σε μελλοντικό χρόνο, συνεπώς παρόλο που και η πιστωτική κάρτα 
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είναι συνδεδεμένη με κάποιον λογαριασμό τράπεζας ο λογαριασμός αυτός δεν είναι 

ανάγκη να έχει τα απαραίτητα για την αγορά χρήματα την στιγμή της αγοράς. Στην 

περίπτωση της χρεωστικής κάρτας όμως η πληρωμή γίνεται την ώρα που 

πραγματοποιείται η αγορά συνεπώς ο λογαριασμός με τον οποίο είναι συνδεδεμένη η 

κάρτα πρέπει να περιέχει το απαιτούμενο ποσό για την αγορά αλλιώς ο καταναλωτής 

δεν μπορεί να αγοράσει τα αγαθά. Συνεπώς στην περίπτωση της χρεωστικής κάρτας 

δεν υπάρχει καμία μορφή δανείου όπως προηγουμένως. Απλά η κάρτα αυτή 

αντικαθιστά τα μετρητά προσφέροντας ηλεκτρονική πρόσβαση στους τραπεζικούς 

λογαριασμούς του κατόχου της και μεταφέροντας τα χρήματα από τον έναν 

λογαριασμό στον άλλο λογιστικά χωρίς την απαραίτητη φυσική παρουσία 

χρήματος.[10] 

    Βλέπουμε λοιπόν πως με την χρήση των καρτών το χρήμα ουσιαστικά γίνεται 

λογιστικό. Πρόκειται δηλαδή για εγγραφές αριθμών στους τραπεζικούς λογαριασμούς 

χωρίς αυτό απαραίτητα να σημαίνει πως υπάρχει φυσικό χρήμα που να 

ανταποκρίνεται στους εν λόγω αριθμούς. 

    Όπως αναφέραμε προηγουμένως ήδη οι Έλληνες με την επιβολή των capital 

controls στράφηκαν προς την χρήση καρτών για την αποπληρωμή των εξόδων τους. 

Παρόλα αυτά το ποσοστό χρήσης τους παραμένει ιδιαίτερα χαμηλό καθώς οι 

συναλλαγές με κάρτα ανά κάτοικο για την Ελλάδα το 2015 ήταν μόλις 13 

κατατάσσοντας την χώρα μας στην προτελευταία θέση μεταξύ των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω μόλις από την Βουλγαρία.[11] 

    Ωστόσο γίνονται σαφείς προσπάθειες προκειμένου να στραφεί προς την 

συγκεκριμένη κατεύθυνση ο Ελληνικός λαός, τόσο εξαιτίας της έλλειψης ρευστού 

στα ταμεία των τραπεζών όσο και για την αύξηση του ελέγχου καθώς πλέον οι 

κινήσεις χρήματος θα μπορούν να ελεγχθούν και να περιοριστούν θεωρητικά 

τουλάχιστον οι περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Έτσι με την παράγραφο 2 του άρθρου 69 

του νόμου 4446/2016 από τις 22/12/2016 οι συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών και 

επιχειρήσεων που υπερβαίνουν τα 500 ευρώ σε αξία πρέπει να γίνονται αποκλειστικά 

με πλαστικό ή ηλεκτρονικό χρήμα και όχι με μετρητά. Το προηγούμενο όριο είχε 

τεθεί το 2010 και ήταν τα 1500 ευρώ.[12] 
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     Ένα ακόμα μέτρο προς την ίδια κατεύθυνση αποτελεί η απόφαση για το λεγόμενο 

αφορολόγητο όριο. Πρόκειται για τις δαπάνες που πρέπει να δικαιολογεί ο 

φορολογούμενος κάθε χρόνο στην εφορία προκειμένου να μην του γίνει επιπλέον 

παρακράτηση φόρου. Για την δικαιολόγηση των δαπανών μέχρι και το οικονομικό 

έτος του 2016 αρκούσε η προσκόμιση αποδείξεων αγοράς ανεξάρτητα με τον τρόπο 

πληρωμής. Πλέον όμως υπόψη για τον προσδιορισμό του αφορολόγητου ορίου θα 

λαμβάνονται μόνο όσες συναλλαγές έχουν γίνει με κάρτες ή κάποιο ηλεκτρονικό 

μέσω όπως το e banking[13]. 

 

2.2.3 Ψηφιακό χρήμα 

     Το ψηφιακό χρήμα ονομάζεται και εικονικό χρήμα. Πρόκειται για μία τάση της 

οικονομίας η οποία είναι σχετικά πρόσφατη και βρήκε πρόσφορο έδαφος να 

αναπτυχθεί τώρα που οι ηλεκτρονικές συναλλαγές αποτελούν ολοένα και μεγαλύτερο 

μέρος του συνόλου των συναλλαγών. 

     Το εικονικό χρήμα αυτό δεν εκδίδεται από κάποια κεντρική τράπεζα και ούτε είναι 

δεσμευτικό να αναγνωρίζεται ως μέσο ανταλλαγής από όλους. Το πιο γνωστό ίσως 

ψηφιακό νόμισμα από όλα είναι το Bitcoin. Το Bitcoin όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει η ίδια η σελίδα του διαφέρει από οποιοδήποτε άλλο νόμισμα πρώτα από 

όλα γιατί δεν μπορεί θεωρητικά τουλάχιστον να υποστεί πληθωρισμό γιατί δεν 

προσδιορίζεται από τις δυνάμεις της οικονομίας αλλά από μαθηματικές προσεγγίσεις 

και είναι περιορισμένο στα 21 εκατομμύρια. 

     Αυτή την στιγμή η ισοτιμία του Bitcoin με το δολάριο είναι στα 906.42 δολάρια 

ανά Bitcoin. Και για να εκφραστούμε στο περισσότερο οικείο μας ευρώ, ένα Bitcoin 

είναι 863,80 ευρώ. Η μεγαλύτερη ισοτιμία Bitcoin δολαρίου ήταν τα 1069.46 δολάρια 

που σημειώθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2017.[14] 

     Από τα βασικά πλεονεκτήματα του ψηφιακού χρήματος είναι η ανωνυμία που 

προσφέρει. Φυσικά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αρέσει πολύ σε όσους ελέγχουν την 

παγκόσμια οικονομία καθώς φαίνεται πως χάνουν μέρος του ελέγχου τους. Είναι 

όμως κάτι που ενισχύει τις αρχές της ανοιχτής και ελεύθερης οικονομίας και φαίνεται 

πως έχει θετικό αντίκτυπο στους χρήστες. Το Bitcoin όπως και κάθε άλλο ψηφιακό 

νόμισμα δεν έχει καμία φυσική υπόσταση. Είναι απλώς ψηφιακά αρχεία στον 
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υπολογιστή που μπορούν να αποθηκευτούν και να μεταφερθούν μεταξύ των 

συσκευών. Ακούγοντας αυτό και μόνο μπορεί κάποιος να θεωρήσει πως είναι εύκολο 

να κλαπούν τα αρχεία και συνεπώς τα χρήματα που αντιστοιχούν στα Bitcoins. 

Ωστόσο το Bitcoin λέγεται και crypto-currency εξαιτίας της κρυπτογράφησης που 

χρησιμοποιεί προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα 

και ο χρήστης να μην είναι εκτεθειμένος σε επιθέσεις. 

2.3 Ηλεκτρονικές συναλλαγές 

    Η ηλεκτρονική πληρωμή είναι όπως υποδηλώνει η λέξη η ηλεκτρονική 

εναλλακτική μέθοδος με την οποία μπορεί να γίνει ανταλλαγή χρήματος. Από την 

στιγμή που ο χρήστης μπορεί να κάνει έρευνα αγοράς online και να πραγματοποιήσει 

παραγγελία ήταν φυσικό επακόλουθο το να μπορεί να πληρώσει και για τα αγαθά με 

ηλεκτρονικό τρόπο. Έτσι λοιπόν πολλές επιχειρήσεις πλέον επιτρέπουν της 

μεταφορές χρημάτων μέσω internet αλλά και μέσω εφαρμογών σε κινητά πλέον[15]. 

   Η μεγαλύτερη πρόκληση που είχαν να αντιμετωπίσουν τα συστήματα 

ηλεκτρονικών πληρωμών ήταν η ταχύτητα και η ασφάλεια. Κυρίως η ασφάλεια τείνει 

να κάνει τους χρήστες διστακτικούς να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρονικές μεθόδους 

πληρωμών. Ωστόσο αυτό είναι κάτι το οποίο με τα χρόνια φαίνεται πως σταδιακά 

ξεπερνιέται καθώς και τα συστήματα είναι πιο προηγμένα και ασφαλή αλλά και οι 

χρήστες εξοικειώνονται περισσότερο με την διαδικασία. 

    Για να ολοκληρωθεί η πληρωμή με κάρτα πρέπει πρώτα από όλα ο χρήστης που 

επιθυμεί την συναλλαγή να επιλέξει πως θέλει να πληρώσει με κάρτα και έπειτα να 

μεταβεί στον προκαθορισμένο χώρο του site όπου και θα συμπληρώσει τα στοιχεία 

της κάρτας του[16]. Έπειτα αναλαμβάνει το λεγόμενο Payment Gateway. Πρόκειται 

για το σύστημα που είναι υπεύθυνο για να στείλει τα στοιχεία της κάρτας στον 

λογαριασμό του πωλητή μέσω ασφαλών καναλιών στο διαδίκτυο. Το Payment 

Gateway είναι συνήθως υπηρεσία που παρέχεται από τρίτους και όχι από το ίδιο το 

site με το οποίο πραγματοποιούμε την συναλλαγή. Τέτοιοι πάροχοι Payment Gateway 

είναι η Amazon και η PayPal.[17] Μόλις σταλούν τα στοιχεία ξεκινά η επεξεργασία 

τους μέσω ενός άλλου υποσυστήματος του λεγόμενου Processor. Τα στοιχεία 

αποστέλλονται στο credit card network. Ενημερώνεται η τράπεζα με την οποία είναι 

συνδεδεμένη η κάρτα του αγοραστή. Η τράπεζα είναι αρμόδια να εγκρίνει ή να 
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απορρίψει την συναλλαγή και να απαντήσει σχετικά στο credit card network το οποίο 

με την σειρά του προωθεί την απάντηση στον processor προκειμένου να την βγάλει 

αυτός στο εξωτερικό περιβάλλον. Η απάντηση φτάνει στο σύστημα Payment 

Gateway και ενημερώνεται σχετικά και ο αγοραστής και ο πωλητής για την αποδοχή 

ή την απόρριψη της συναλλαγής. Εάν η συναλλαγή εγκριθεί μαζί με την θετική 

απάντηση η τράπεζα του πελάτη στέλνει τα χρήματα μέσω ασφαλών και πάλι 

καναλιών στο credit card network και από εκεί αυτά προωθούνται στην τράπεζα του 

πωλητή προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.[16] 

    Ένας ακόμα τρόπος ο οποίος κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια στις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές και προσφέρεται από ολοένα και περισσότερους παρόχους 

είναι τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια (e-wallets). Λειτουργούν όπως οι πιστωτικές ή οι 

χρεωστικές κάρτες και πρέπει να είναι συνδεδεμένο με κάποιο λογαριασμό 

προκειμένου να πραγματοποιήσουν την συναλλαγή. Ο χρήστης του πρέπει να 

«φορτώσει» χρήματα στον λογαριασμό με τον οποίο είναι συνδεμένο το ηλεκτρονικό 

πορτοφόλι. Έπειτα αυτά τα χρήματα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει όποτε θέλει σε 

οποιαδήποτε ηλεκτρονική συναλλαγή. Τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια συνηθίζεται να 

χρησιμοποιούνται πιο εύκολα για τα καθημερινά ψώνια όπως φαγώσιμα ή είδη 

σούπερ μάρκετ. Το σύστημα του ηλεκτρονικού πορτοφολιού συνήθως συνοδεύεται 

από κάποια εφαρμογή την οποία εγκαθιστά ο χρήστης στην συσκευή του είτε στον 

υπολογιστή είτε στο κινητό του πλέον τηλέφωνο. Το θετικό στην χρήση του 

ηλεκτρονικού πορτοφολιού είναι πως ο χρήστης δεν είναι ανάγκη να εισάγει κάθε 

φορά τα στοιχεία του σε φόρμες καθώς ο λογαριασμός του διαθέτει όλα τα στοιχεία 

που απαιτούνται από την συναλλαγή[18]. 

     Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια στην κατηγορία του ηλεκτρονικού πορτοφολιού 

έχει εισέλθει δυνατά η Viva Wallet. Λειτουργεί από το 2010 και προσφέρει λύσεις 

τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις, ενώ προσφέρει και online εφαρμογή και 

εφαρμογή σε κινητά.[19] Από τον Ιούνιου του 2016 λειτουργεί όμως και το Yummy 

Wallet μία εφαρμογή η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το τμήμα 

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το οποίο αφορά 

κυρίως φοιτητές. Εκτός από τις σταθερές λειτουργίες πληρωμής που προσφέρει όπως 

κάθε άλλο ηλεκτρονικό πορτοφόλι, το Yummy Wallet προσφέρει και επιβράβευση σε 

περίπτωση που πραγματοποιηθούν αγορές από συγκεκριμένα καταστήματα. Η 
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εφαρμογή αυτή βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο του «Συνεργάζομαι 2016» στα 

πλαίσια του Technology Forum.[20] 

 

 

 

Κεφάλαιο 3ο  

Προσωπικά δεδομένα 

 

3.1 Τι είναι προσωπικά δεδομένα. 

      Σύμφωνα με τον νόμο 2472/1997 ως Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα 

λογίζεται κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων. Δεν 

λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως 

συγκεντρωτικά στοιχεία από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα 

υποκείμενα των δεδομένων.[46] Από τον συγκεκριμένο ορισμό γίνεται σαφές πως 

βασικό κριτήριο για το αν μία πληροφορία αποτελεί προσωπικό δεδομένο ενός 

προσώπου ή όχι εξαρτάται από την δυνατότητα που παρέχει να προσδιορίσει το 

άτομο από το οποίο προήλθε. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην «ανωνυμία» 

εφόσον δεν συντρέχει κάποιος λόγος ώστε να αποκαλυφθούν οι πληροφορίες που τον 

αφορούν. 

      Από την άλλη μεριά με την τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος το 2006 

θεμελιώθηκε το ατομικό δικαίωμα στην ελεύθερη πληροφόρηση. Κάθε άτομο δηλαδή 

μπορεί να πληροφορεί και να πληροφορείται για διάφορα θέματα με εξαίρεση θέματα 

εθνικής ασφάλειας αλλά και τα δικαιώματα τρίτων. Με αυτή την ελευθερία αλλά και 

με την ευκολότερη πρόσβαση που προσφέρει τώρα στην πληροφορία η τεχνολογία 

και το διαδίκτυο ήταν αναγκαίο το να θεσπιστεί ένα πλαίσιο προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων.[47] 
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3.2 Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

       Προσωπικά δεδομένα είναι λοιπόν πληροφορίες που αφορούν τον καθένα μας. 

Και είναι φυσιολογικό και θεμιτό να είμαστε όλοι λίγο πιο προστατευτικοί σχετικά με 

το που τα κοινοποιούμε γιατί δεν ξέρουμε σε τι χέρια θα πέσουν. Ωστόσο υπάρχουν 

πολλές περιπτώσεις όπου αυτά τα δεδομένα πρέπει να επεξεργαστούν προκειμένου να 

ολοκληρωθούν διάφορες διαδικασίες που αφορούν είτε εμάς είτε διάφορα κρατικά 

ζητήματα. Για αυτές τις περιπτώσεις έχει θεσπιστεί ειδικό θεσμικό πλαίσιο 

προκειμένου να διασφαλιστεί το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων. Η 

επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει την συλλογή τους, την 

καταχώρηση και την οργάνωσή τους, την διατήρηση, την αποθήκευση, την 

τροποποίηση, την εξαγωγή, την χρήση, τη διάδοση, την διαγραφή ή την καταστροφή 

τους και γενικά οποιαδήποτε ενέργεια προκαλεί μεταβολή της κατάστασής τους.  

       Κάθε επεξεργασία οφείλει να πληροί τις βασικές αρχές επεξεργασίας οι οποίες 

θα αναφερθούν αναλυτικά στην συνέχεια και για να πραγματοποιηθεί πρέπει να 

υπάρχει η συγκατάθεση του υποκειμένου. Η επεξεργασία χωρίς την συγκατάθεση 

μπορεί να γίνει μόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις. 

       Για την επεξεργασία ορίζεται ένας υπεύθυνος επεξεργασίας. Είναι αυτός που 

ορίζει τον σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας και μπορεί να είναι είτε φυσικό είτε 

νομικό πρόσωπο. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να φροντίζει για την τήρηση των 

αρχών επεξεργασίας και να ενημερώνει την Αρχή για τις σχετικές ενέργειες. Επίσης 

πρέπει να ενημερώνει και το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά. 

 

3.2.1 Αρχή της νομιμότητας του σκοπού και του τρόπου επεξεργασίας  

      Σύμφωνα με αυτή την αρχή ο σκοπός της επεξεργασίας πρέπει να είναι 

συγκεκριμένος και νόμιμος. Ο σκοπός αυτός δεν πρέπει να υπερβαίνεται για κανέναν 

λόγο και οφείλει να γίνεται γνωστός στο υποκείμενο των δεδομένων. 

     Συγκεκριμένα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του νόμου 2472/1997 «τα δεδομένα 

πρέπει να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους, σαφείς και 

νόμιμους σκοπούς και να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία ενόψει των 

σκοπών αυτών». Τα υποκείμενα των προς επεξεργασία στοιχείων πρέπει να 
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γνωρίζουν τον σκοπό επεξεργασίας πριν ή τουλάχιστον κατά την διάρκεια συλλογής 

των στοιχείων αυτών. 

    Για την παραβίαση αυτής της αρχής μάλιστα το 2014 είχε επιβληθεί πρόστιμο στην 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ η οποία πρόκειται για μία μη κερδοσκοπική οργάνωση η οποία συλλέγει 

στοιχεία επενδυτών και δανειοληπτών και τα διαθέτει στα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα προκειμένου να είναι ενήμερα για την φερεγγυότητα των πελατών τους. 

Στοιχεία που ενδιαφέρουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι τα κόκκινα δάνεια, οι 

ακάλυπτες επιταγές. Μάλιστα λειτουργεί και ως κόμβος των τραπεζικών ιδρυμάτων 

με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για την διαβίβαση της 

φορολογικής ενημερότητας. Όταν λοιπόν η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ αποφάσισε να αλλάξει κατά 

κάποιον τρόπο τον σκοπό της διαθέτοντας πλέον τα στοιχεία της όχι μόνο σε 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αλλά και σε φυσικά και σε νομικά πρόσωπα η αρχή 

ενοχλήθηκε και της επέβαλε πρόστιμο. Ταυτόχρονα η αλλαγή αυτού του σκοπού δεν 

δηλώθηκε εξ αρχής ρητά στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ως όφειλε 

αλλά ούτε και στα υποκείμενα των οποίων τα στοιχεία επεξεργάστηκαν.[21] 

      Βλέπουμε λοιπόν πως ανεξάρτητα με το αν πρόκειται για φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, ακόμα και για εταιρεία ή οργάνωση που συνεργάζεται με το Ελληνικό 

κράτος, η Αρχή οφείλει να βάλει πάνω από αυτό το συμφέρον και την προστασία του 

πολίτη. Κάθε παραβίαση κάποια αρχής σχετικής με την επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων που θέτει σε κίνδυνο την προσωπική ζωή των πολιτών αποτελεί αδίκημα 

και επιφέρει κυρώσεις. 

 

3.2.2 Αρχή της αναλογικότητας 

     Σύμφωνα με αυτή την αρχή επεξεργασίας τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην 

επεξεργασία πρέπει να είναι συναφή και όχι περισσότερα από όσα χρειάζονται. Το 

ποια και πόσα δεδομένα απαιτούνται ανά πάσα στιγμή καθορίζεται από τον σκοπό 

της επεξεργασίας. 

     Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να κρίνουμε αν πληρείται ή όχι η αρχή 

είναι ένα ποιοτικό και ένα ποσοτικό. Πρώτα χρησιμοποιείται το ποιοτικό κριτήριο και 

έπειτα το ποσοτικό. 
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     Στο ποιοτικό κριτήριο όπως λέει και η λέξη εξετάζεται το αν και κατά πόσο τα 

δεδομένα που επεξεργάζονται είναι τα πλέον ωφέλημα και πρόσφορα για να 

εκπληρώσουν τον σκοπό της επεξεργασίας. 

     Για παράδειγμα το 2003 η Αττικό Μετρό ΑΕ αιτήθηκε στην Αρχή Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να λάβει έγκριση για την χρήση βιομετρικής 

τεχνολογίας σε εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου του Μετρό. Η Αρχή έκρινε πως 

εφόσον πρόκειται για μέρη που απαιτούν υψηλή προστασία λόγω της 

επικινδυνότητάς τους, είναι σύννομη η χρήση και η συλλογή τέτοιων στοιχείων μόνο 

όμως για τους συγκεκριμένους χώρους. 

      Εάν η Αρχή εξετάσει τα ποιοτικά κριτήρια και κρίνει πως δεν είναι σύννομα τότε 

επιβάλει πρόστιμο χωρίς να εξετάσει οτιδήποτε άλλο. Εάν όμως τα δεδομένα 

καλύπτουν το ποιοτικό κριτήριο τότε η Αρχή προχωράει στην εξέταση του ποσοτικού 

κριτηρίου. Με βάση αυτό το κριτήριο τα υπό επεξεργασία δεδομένα πρέπει να είναι 

τα ελάχιστα δυνατά. Δεν πρέπει κανείς να συλλέγει περισσότερα δεδομένα από όσα 

χρειάζεται για να επιτευχθεί ο σκοπός της επεξεργασίας που έχει εγκριθεί. Βάση 

αυτού του κριτηρίου λήφθηκε στο παρελθόν μία απόφαση η οποία προκάλεσε 

αντιδράσεις από αρκετή μερίδα κόσμου και για αρκετό καιρό. Η απόφαση αυτή 

αφορά την αναγραφή του θρησκεύματος στην ταυτότητα. Η Αρχή έκρινε πως είναι 

περιττό και δεν εξυπηρετεί τον σκοπό για τον οποίο εκδίδονται οι ταυτότητες, και 

συνεπώς δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Η τότε θύελλα αντιδράσεων βέβαια 

είχε διαφορετικές κοινωνικές αιτίες και δεν ήταν εναντίωση στην εφαρμογή του 

συγκεκριμένου νόμου της Αρχής αλλά αυτό δεν είναι αντικείμενο αυτής της 

εργασίας.[22] 

 

3.2.3 Η αρχή της ακρίβειας 

        Τα δεδομένα πρέπει να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα να είναι 

επίκαιρα, ακριβή και ενημερωμένα. Πολλά είναι τα σφάλματα που μπορεί να 

συμβούν κατά την επεξεργασία και ουκ ολίγα είναι τα παραδείγματα που 

συνάνθρωποί μας βρέθηκαν μπλεγμένοι με την εφορία για παράδειγμα λόγω απλής 

συνωνυμίας. 
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     Μία πληροφορία κρίνεται από το πόσο σωστή είναι. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι 

λεγόμενοι πράκτορες πληροφοριών που έχουν κάνει ουσιαστικά επάγγελμα το να 

προσφέρουν πληροφορίες. Εάν λοιπόν μία πληροφορία είναι εσφαλμένη γίνεται 

παραπληροφόρηση και πλέον θεωρείται από άχρηστη ως επικίνδυνη. Αυτή η 

επικινδυνότητα αυξάνει κατακόρυφα όταν η πληροφορία αυτή είναι προσωπικό 

δεδομένο που αφορά ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Όπως είδαμε το προσωπικό 

δεδομένο είναι κάτι το οποίο μπορεί να χαρακτηρίσει ένα άτομο. Εάν λοιπόν αυτό 

δεν είναι ακριβές και είναι εσφαλμένο τότε προσδιορίζει λανθασμένα ένα άτομο ή 

ακόμα χειρότερα προσδιορίζει λάθος άτομο.  

 

3.2.4 Η αρχή της χρονικής διάρκειας τήρησης των δεδομένων. 

     Εδώ υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται τα δεδομένα και 

ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσονται προκύπτει και η διάρκεια 

τήρησής τους. Εάν λοιπόν τα δεδομένα έχουν αποθηκευτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 

μην μπορεί να γίνει άμεση σύνδεσή τους με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται δεν 

υπάρχει χρονικός περιορισμός. Σε αντίθετη περίπτωση τα δεδομένα διατηρούνται 

μόνο κατά την διάρκεια που εκτελούνται οι εργασίες προκειμένου να εκπληρωθεί ο 

σκοπός της επεξεργασίας τους. Μόνο η Αρχή έχει δικαίωμα να επιτρέψει την 

διατήρηση στοιχείων για περισσότερο χρόνο εφόσον κρίνει ότι δεν θίγονται τα 

δικαιώματα των υποκειμένων και μόνο για ιστορικούς, επιστημονικούς ή 

στατιστικούς σκοπούς. Μετά το πέρας του χρόνου ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει 

να καταστρέψει τα δεδομένα με τρόπο τέτοιο ώστε να μην είναι ανακτήσιμα. 

 

3.3 Τα δικαιώματα του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων. 

      Σύμφωνα με τον νόμο 2472 του 1997 για την προστασία του ατόμου από την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προκύπτουν τέσσερα βασικά 

δικαιώματα. Το δικαίωμα της ενημέρωσης, το δικαίωμα της πρόσβασης, το δικαίωμα 

της αντίρρησης και το δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας. Δεν είναι λίγες 

οι περιπτώσεις που αυτά τα δικαιώματα παραβιάζονται. Και στις περισσότερες από 

αυτές δυστυχώς το άτομο δεν είναι γνώστης των δικαιωμάτων αυτών ώστε να τα 

διεκδικήσει. Η αλήθεια είναι πως πολλές φορές η ύπαρξη και η διασφάλιση αυτών 
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των δικαιωμάτων αποτελεί πρόβλημα και δυσκολεύει τους υπεύθυνους επεξεργασίας 

για αυτό και προτιμούν να τα παρακάμπτουν. Αν λοιπόν δεν βρεθεί κάποιος να 

αναγνωρίσει την παραβίαση και να την επισημάνει απλά αυτά τα δικαιώματα θα 

συνεχίσουν να παρακάμπτονται μη νόμιμα. 

    Παρακάτω θα αναφερθούμε σύντομα σε αυτά τα δικαιώματα όπως αυτά 

περιγράφονται από την νομοθεσία. 

3.3.1 Δικαίωμα της ενημέρωσης  

     Όπως είδαμε και προηγουμένως κατά την αρχή της νομιμότητας της επεξεργασίας 

και του σκοπού ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι υπεύθυνος και πρέπει να ενημερώσει 

το υποκείμενο για την διαδικασία αυτή. Η ενημέρωση περιλαμβάνει την 

γνωστοποίηση στο υποκείμενο της ταυτότητας του υπευθύνου, τον σκοπό της 

επεξεργασίας, και το ποιοι θα είναι οι αποδέκτες των δεδομένων. Σε αυτό το στάδιο 

το υποκείμενο πρέπει επίσης να ενημερωθεί και για το δικαίωμα πρόσβασης το οποίο 

θα αναλύσουμε στην συνέχεια. 

    Στην περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή του ίδιου του υποκειμένου για την 

συλλογή των στοιχείων τότε η ενημέρωση πρέπει να γίνει εγγράφως. Κατά την 

διαδικασία αυτή το υποκείμενο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί ωστόσο είναι πιθανό η 

άρνησή του να επιφέρει κυρώσεις για τις οποίες επίσης πρέπει να ενημερωθεί σε αυτό 

το στάδιο. 

    Ενημέρωση του αντικειμένου απαιτείται επίσης και στην περίπτωση που τα 

δεδομένα θα ανακοινωθούν σε τρίτους. Μάλιστα το υποκείμενο πρέπει να 

ενημερωθεί πριν από την κοινοποίηση τους. Ενώ αντίθετα δεν απαιτείται ενημέρωση 

όταν η συλλογή και η επεξεργασία αφορά δημοσιογραφικούς σκοπούς ή δημόσια 

πρόσωπα. 

     Η ενημέρωση επίσης μπορεί και σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να παρακαμφθεί 

όταν πρόκειται για θέματα εθνικής ασφάλειας και εγκλήματα. Ενώ σε ειδικές 

περιπτώσεις που αφορούν τα θέματα του υπουργείου Οικονομικών και Εργασίας η 

ενημέρωση αρκεί να γίνει με δημόσιες ανακοινώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

και το διαδίκτυο. 
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3.3.2 Δικαίωμα της πρόσβασης  

     Με βάση αυτό το δικαίωμα για το οποίο το υποκείμενο ενημερώνεται μαζί με την 

ενημέρωση για την συλλογή των δεδομένων και τον σκοπό επεξεργασίας, το 

υποκείμενο έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που τον αφορούν. Τα δεδομένα 

πρέπει να είναι σαφή και να παραδίδονται χωρίς καθυστέρηση στο υποκείμενο. 

      Το υποκείμενο έχει δικαίωμα να ενημερώνεται για όλα τα δεδομένα που τον 

αφορούν καθώς και για την προέλευσή τους. Επίσης πρέπει και μπορεί να 

ενημερώνεται όπως είδαμε για τον σκοπό της επεξεργασίας τους και τους αποδέκτες 

τους. Επίσης μπορεί να ενημερωθεί για την εξέλιξη της επεξεργασίας καθώς επίσης 

και για την περίπτωση που για κάποιο λόγο υπάρξει επιδιόρθωση, διαγραφή ή 

κλείδωμα των στοιχείων. Υπάρχει η δυνατότητα το υποκείμενο να ζητήσει και την 

συνδρομή ειδικού προκειμένου να μπορέσει να κατανοήσει και να αναλύσει την 

λογική της αυτοματοποιημένης εργασίας. 

      Για την άσκηση αυτού του δικαιώματος απαιτείται υποβολή αίτησης στον 

υπεύθυνο επεξεργασίας και πιθανότατα καταβολή κάποιου χρηματικού ποσού. Μετά 

την παραλαβή της αίτησης ο υπεύθυνος πρέπει να απαντήσει εντός 15 ημερών με 

τρόπο σαφή και κατανοητό αλλιώς το υποκείμενο μπορεί να προσφύγει στην Αρχή 

κάνοντας σχετική καταγγελία. 

 

3.3.3 Δικαίωμα της αντίρρησης. 

    Με βάση αυτό το δικαίωμα το υποκείμενο των δεδομένων εφόσον δεν συμφωνεί 

με την επεξεργασία για κάποιο λόγο συνετό και νόμιμο μπορεί να εκφράσει την 

αντίρρησή του για την συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων που τον 

αφορούν. Για να εκφραστεί μία αντίρρηση πρέπει να κατατεθεί εγγράφως προς τον 

υπεύθυνο και να αναφέρει ρητά κάποια συγκεκριμένη ενέργεια που πρέπει να γίνει 

επί των δεδομένων. Από την στιγμή που ο υπεύθυνος θα λάβει την αίτηση και πάλι 

εντός 15 ημερών οφείλει να απαντήσει επίσης εγγράφως σχετικά με τις ενέργειες που 

έγιναν ή για τους λόγους που απορρίφθηκε η αίτησή του. Ειδικά στην περίπτωση της 

απόρριψης πρέπει να γίνει κοινοποίηση της απόφασης και στην Αρχή. 
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    Το συγκεκριμένο άρθρο 13 μπορεί να το επικαλεστεί και κάποιος ο οποίος θέλει να 

εξαιρεθεί από καταλόγους για παράδειγμα τηλεφωνικών πωλήσεων. Δίνει το 

δικαίωμα στο υποκείμενο να ενημερώσει την αρχή πως δεν θέλει να 

συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες λίστες. Έπειτα οι πωλητές οφείλουν να 

ενημερώνονται σχετικά με τα υποκείμενα που έχουν αιτηθεί εξαίρεση από τις λίστες 

προκειμένου να μην τα ενοχλήσουν. Σε αντίθετη περίπτωση το υποκείμενο μπορεί να 

κινηθεί νομικά. 

 

3.3.4 Δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας. 

         Σε αυτό το δικαίωμα που περιγράφεται από το άρθρο 14 του εν λόγω νόμου ο 

τίτλος είναι επεξηγηματικός από μόνος του. Σε περίπτωση που με βάση την 

αυτοματοποιημένη επεξεργασία έχει ληφθεί κάποια απόφαση από οποιαδήποτε αρχή 

η οποία θίγει το υποκείμενο κατά οποιονδήποτε τρόπο, τότε το υποκείμενο μπορεί να 

προσφύγει στις δικαστικές αρχές. Η περίπτωση αυτή καλύπτει την αξιολόγηση της 

προσωπικότητας και τη αποδοτικότητά στην εργασία, καθώς επίσης και την 

οικονομική φερεγγυότητα και την αξιοπιστία του υποκειμένου. 

 

Κεφάλαιο 4ο  

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 

 

4.1 Τι είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. 

     Για μία ακόμα φορά θα αναφερθούμε στον νόμο 2472 του 1997 καθώς είναι αυτός 

που κυρίως θεμελίωσε τα προσωπικά δεδομένα και τις βασικές αρχές προστασίας 

τους από ηλεκτρονική επεξεργασία στην Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν τον 

νόμο υπάρχει ακόμα μία κατηγορία δεδομένων που χρήζουν μεγαλύτερης ακόμα 

προσοχής. Αυτά είναι τα ευαίσθητα δεδομένα και αποτελούν ουσιαστικά 

υποκατηγορία των προσωπικών δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα σύμφωνα με τον νόμο 

αφορούν στην φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις 

θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στην συμμετοχή σε συνδικαλιστική 
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οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά 

με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στην συμμετοχή σε συναφείς με τα 

ανωτέρω ενώσεις προσώπων. Τα δεδομένα αυτά προστατεύονται από τον νόμο με 

αυστηρότερες ρυθμίσεις από ότι τα απλά προσωπικά δεδομένα.[23] 

 

4.2 Σημασία της διάκρισης απλών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. 

    Υπάρχει όπως φαίνεται μία σαφής διάκριση των δεδομένων σε δύο ομάδες. Παρότι 

όλα τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται καθώς είναι σημαντικά για τον 

άνθρωπο, ορισμένα από αυτά δείχνουν να χρίζουν περισσότερης προστασίας από 

κάποια άλλα. Είναι λογικό λοιπόν να προκύπτει το ερώτημα γιατί ορισμένα 

χαρακτηριστικά θεωρούνται περισσότερο σημαντικά από κάποια άλλα και συνεπώς 

πρέπει να προστατεύονται αποτελεσματικότερα. 

    Η βασική διαφορά των απλών από τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα είναι πως τα 

δεύτερα κυρίως κρύβουν σοβαρούς κινδύνους για τα δικαιώματα των πολιτών 

εφόσον κοινοποιηθούν. Μπορούν να οδηγήσουν σε κατηγοριοποίηση των ατόμων 

γεγονός που τελικά μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές αποκλεισμού. 

Προκαλούν λοιπόν τον στιγματισμό των ατόμων βάση θρησκείας, πολιτικών 

πεποιθήσεων, καταγωγής. Δυστυχώς η κοινωνία μας σε παγκόσμιο επίπεδο ακόμα 

δεν έχει απαλλαχτεί από τα διάφορα στερεότυπα που υπάρχουν εδώ και αρκετά 

χρόνια. Ορισμένα δεδομένα τέτοιου τύπου λοιπόν θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν 

ρατσιστικές συμπεριφορές οι οποίες θα έθεταν σε κίνδυνο ακόμα και την ζωή του 

ίδιου του ατόμου. 

     Αυτός είναι λοιπόν και ο λόγος για τον οποίο αυτά τα δεδομένα κρίνονται πιο 

επικίνδυνα από τα υπόλοιπα τα οποία παρότι προσδιορίζουν το άτομο δεν προκαλούν 

κατηγοριοποιήσεις οι οποίες μπορούν να θίξουν το άτομο. Για παράδειγμα μπορούμε 

να κατηγοριοποιήσουμε όλες τις γυναίκες στην Ελλάδα με το όνομα Μαρία αλλά το 

να βρεθεί κάποιος ο οποίος να καταφέρεται κατά των γυναικών με το συγκεκριμένο 

όνομα είναι μάλλον απίθανο. 

      Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται από ενισχυμένους νομικούς 

κανόνες. Οι προϋποθέσεις επεξεργασίας τους είναι σαφώς αυστηρότεροι και οι 

περιπτώσεις που μπορεί να τα επεξεργαστεί κάποιος χωρίς την συγκατάθεση του 
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υποκειμένου πολύ πιο περιορισμένες. Μάλιστα η ίδια η Αρχή Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων πρέπει όχι απλά να ενημερωθεί για την επεξεργασία όπως 

γίνεται στα απλά προσωπικά δεδομένα, αλλά πρέπει να δώσει και την έγκρισή της 

στον υπεύθυνο επεξεργασίας.[21] 

 

4.3 Επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. 

     Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα κατ’ αρχήν απαγορεύεται να 

χρησιμοποιούνται. Σύμφωνα με τον άρθρο 7 του νόμου 2472/1997 αλλά και του 

άρθρου 8 της Οδηγίας 95/46. Η χρήση δεν επιτρέπεται αν δεν παρέχονται ειδικές 

νομικές εγγυήσεις. 

    Στην περίπτωση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ωστόσο υπάρχουν κάποια 

κολλήματα του συγκεκριμένου νόμου καθώς δεν πρέπει αυτές οι απαγορεύσεις να 

έρχονται σε αντίθεση με την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα του κοινού να 

πληροφορείται όταν το θέμα είναι δημοσίου ενδιαφέροντος. Συνεπώς αυτές οι 

απαγορεύσεις μπορούν να αρθούν αν συνδέονται με την άσκηση δημοσίου 

λειτουργήματος ή τα συμφέροντα τρίτων. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν μόνο αν είναι απολύτως απαραίτητα για την πληροφόρηση του 

κοινού και δεν παραβιάζουν το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής και οικογενειακής 

ζωής.[24] 

    Τον Σεπτέμβριο του 2016 έλαβε χώρα ένα γεγονός κατά το οποίο ένα τηλεοπτικό 

συνεργείο πήγε σε μία τοπική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ και προέβαλε πλάνα από το 

εσωτερικό της υπηρεσίας. Σύμφωνα με τους υπευθύνους της υπηρεσίας στα πλάνα 

εμφανίζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των ασθενών τα οποία προβλήθηκαν 

στο δελτίο ειδήσεων χωρίς να έχει δοθεί η απαραίτητη άδεια. Οι υπεύθυνοι της 

υπηρεσίας λοιπόν κατέθεσαν καταγγελία σύμφωνα με την οποία παραβιάστηκαν ρητά 

οι διατάξεις περί προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του ατόμου 

καθώς τα δεδομένα αυτά αφορούσαν την υγεία των αναφερόμενων ατόμων.[25] 

    Όπως και τα απλά προσωπικά δεδομένα έτσι και τα ευαίσθητα προκειμένου να τα 

επεξεργαστούν απαιτούν την συγκατάθεση των υποκειμένων που αφορούν. Η 

συγκατάθεση μπορεί να είναι ελεύθερη, ρητή και ειδική. 
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     Με τον όρο ελεύθερη συγκατάθεση εννοούμε πως το υποκείμενο δεν 

παραπλανήθηκε ούτε εκβιάστηκε κατά οποιονδήποτε τρόπο προκειμένου να 

συμφωνήσει στην επεξεργασία. Με τον όρο ρητή συγκατάθεση εννοούμε πως είτε 

εκδηλώνεται γραπτά είτε προφορικά είναι σαφής και κατανοητή. Τέλος λέμε πως η 

συγκατάθεση πρέπει να είναι ειδική να αναφέρεται δηλαδή σε συγκεκριμένη 

επεξεργασία των δεδομένων και όχι γενική για οποιαδήποτε μελλοντική επεξεργασία. 

     Στην περίπτωση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων η συγκατάθεση πρέπει 

να είναι έγγραφη. Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μόνο σε εξαιρετικά ειδικές 

περιπτώσεις μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία χωρίς συγκατάθεση. Υπάρχουν 

συνολικά έξι τέτοιες περιπτώσεις. 

‐ Διαφύλαξη ζωτικού ενδιαφέροντος του υποκειμένου. Για παράδειγμα εάν 

κάποιος ασθενής δεν βρίσκεται σε κατάσταση να δώσει την συγκατάθεσή του 

παρόλα αυτά πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες που μπορούν να του σώσουν 

την ζωή και απαιτούν γνώση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως του 

ιατρικού ιστορικού από τους γιατρούς του, τότε θα πρέπει να έχουν το 

δικαίωμα να το δουν και να το επεξεργαστούν. 

‐ Δεδομένα που δημοσιεύονται από το ίδιο το υποκείμενο. Εάν για παράδειγμα 

ένα υποκείμενο έχει δημοσιοποιήσει τις πολιτικές του πεποιθήσεις σε κάποιο 

δημόσιο μέσο όπως η τηλεόραση ή η εφημερίδα. Πλέον τα δεδομένα αυτά 

είναι δημόσια και μπορούν να αναπαραχθούν και να υποστούν επεξεργασία. 

‐ Επεξεργασία που αφορά θέματα υγείας. Όπως οι γιατροί και οι ψυχολόγοι με 

τους  οποίους ωστόσο υπάρχει ο όρος της εχεμύθειας και του απορρήτου 

γιατρού και ασθενούς. 

‐ Επεξεργασία από δημόσια αρχή που είναι αναγκαία για λόγους εθνικής 

ασφάλειας ή για λόγους εγκληματολογικής πολιτικής. Επίσης σε αυτή την 

κατηγορία εμπίπτουν θέματα δημόσια υγείας αλλά και του φορολογικού 

ελέγχου. 

‐ Επεξεργασία για ερευνητικούς και επιστημονικούς σκοπούς. Σε αυτή την 

περίπτωση ωστόσο πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να προστατεύονται τα 

υποκείμενα. 

    Δεδομένα δημοσίων προσώπων που χρησιμοποιούνται από την άσκηση 

δημοσιογραφικού επαγγέλματος.[22] 
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Κεφάλαιο 5ο  

Προστασία προσωπικών δεδομένων 

 

5.1 Ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμοί. 

       Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντιληφθεί την σημασία της προστασίας προσωπικών 

δεδομένων και κάνει διαρκείς προσπάθειες να τα θωρακίσει όσο είναι δυνατόν. Για 

αυτό τον σκοπό έχει εκδώσει 6 οδηγίες και έναν κανονισμό. 

5.1.1 Οδηγία 95/46/ΕΚ 

     Η πρώτη από αυτή την σειρά οδηγιών εκδόθηκε μόλις το 1995 και είναι η 

95/46/ΕΚ. Οι διατάξεις αυτής της οδηγίας αναφέρονται τόσο σε αυτοματοποιημένη 

εξ ολοκλήρου ή και εν μέρει αυτοματοποιημένη επεξεργασία. Με αυτόν τον τρόπο 

γίνεται μία προσπάθεια να καλυφθούν περιπτώσεις όπως για παράδειγμα στις 

Ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες όπου πολλά δεδομένα πολιτών ακόμα στοιβάζονται σε 

χαρτιά και φακέλους την στιγμή που γίνεται έστω και με αργά βήματα η προσπάθεια 

μετάβασης στην ψηφιακή εποχή. 

      Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την οδηγία ο υπεύθυνος επεξεργασίας αρχικά θα πρέπει 

να διαμένει εντός της χώρας ή της Κοινότητας ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό πρέπει να 

συνδέεται απομακρυσμένα σε μέσα τα οποία υπάρχουν στο έδαφος της Κοινότητας 

προκειμένου να πραγματοποιεί την επεξεργασία. Αυτό συμβαίνει για να διασφαλιστεί 

πως η επεξεργασία θα εμπίπτει στην Κοινοτική νομοθεσία και όχι σε νομοθεσία 

οποιουδήποτε άλλου κράτους. 

       Αυτή είναι και η οδηγία η οποία θέτει τα θεμέλια για τις βασικές αρχές της 

επεξεργασίας που είδαμε προηγουμένως και αφορούν την συνάφεια των δεδομένων 

με τον σκοπό επεξεργασίας αλλά και την νομιμότητα αυτού του σκοπού. Μάλιστα 

καθίσταται σαφές πως υπεύθυνος για την διασφάλιση αυτών των αρχών είναι ο 
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υπεύθυνος επεξεργασίας. Ταυτόχρονα ορίζεται η έννοια της συγκατάθεσης του 

υποκειμένου και η αναγκαιότητα ύπαρξής της. 

    Στην ίδια οδηγία γίνεται σαφής διαχωρισμός στα ευαίσθητα δεδομένα τα οποία 

ονομάζονται δεδομένα ειδικών κατηγοριών. Αναφέρεται ποια είναι αυτά τα δεδομένα 

όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο και απαγορεύει ρητά την επεξεργασία 

τους εκτός και εάν έχει προηγηθεί συγκατάθεση του υποκειμένου ή ισχύει κάποια 

από τις έξι περιπτώσεις που είδαμε. 

    Σε περίπτωση δημοσιογραφικών ή καλλιτεχνικών σκοπών προβλέπονται 

εξαιρέσεις στην συγκεκριμένη οδηγία. Όπως και σε περιπτώσεις εθνικής ασφάλειας, 

άμυνας, οικονομικών κινδύνων και ποινικές παραβάσεις. Ενώ θεσπίζονται και όλα τα 

δικαιώματα του υποκειμένου όπως αυτά της ενημέρωσης και της πρόσβασης. Ενώ η 

οδηγία προτείνει και προτρέπει τα κράτη μέλη να επιβάλλουν κυρώσεις σε περίπτωση 

παραβίασης κάποιων άρθρων της δεν αναφέρει ρητά ποιες θα πρέπει να είναι αυτές οι 

κυρώσεις αφήνοντάς τες στην διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. 

     Τέλος στην παρούσα οδηγία προβλέπεται η δημιουργία μία ή περισσοτέρων 

αρχών στα κράτη μέλη οι οποίες θα είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο της 

εφαρμογής της οδηγίας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στην 

Ελλάδα υπάρχει η λεγόμενη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων την οποία 

θα εξετάσουμε στην συνέχεια.[26]  

 

5.1.2 Οδηγία 2002/58/ΕΚ 

    Η δεύτερη κατά σειρά οδηγία εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2002 και αφορά την 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Η 

οδηγία αυτή δεν αντικαθιστά την προηγούμενη αλλά την εξειδικεύουν και την 

συμπληρώνουν. 

   Στο άρθρο 4 της οδηγίας γίνεται για πρώτη φορά σαφής αναφορά στην ασφάλεια 

των ηλεκτρονικών μέσων από τα οποία διαμοιράζονται οι επεξεργάζονται οι 

πληροφορίες. Μάλιστα ορίζονται ως υπεύθυνοι για την εξασφάλιση του απαραίτητου 

επιπέδου ασφάλειας τόσο ο φορέας παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

όσο και ο φορέας παροχής δημόσιου δικτύου επικοινωνιών. Σε περίπτωση που 
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υπάρχει ιδιαίτερο κίνδυνος παραβίασης του απόρρητου των επικοινωνιών οι φορείς 

αυτοί οφείλουν να ενημερώσουν το κοινό και να λάβει μέτρα προκειμένου να 

αποτραπεί αυτός ο κίνδυνος. Σε κάθε περίπτωση οι επικοινωνίες πρέπει να είναι 

απόρρητες και να μην υποκλέπτονται ή παρακολουθούνται χωρίς την συγκατάθεση 

των χρηστών. Αυτός είναι και ο λόγος αν για παράδειγμα καλέσουμε σε κάποιο 

κέντρο εξυπηρέτησης πελατών υπάρχει το ηχογραφημένο μήνυμα που ενημερώνει 

πριν ξεκινήσει το τηλεφώνημα πως η ομιλία καταγράφεται. 

    Κατά την διάρκειας μία επικοινωνίας ακόμα και αν αυτή δεν καταγράφεται κάποια 

δεδομένα γίνονται γνωστά στον πάροχο. Για παράδειγμα ο ΟΤΕ γνωρίζει ανά πάσα 

στιγμή ποιος τηλεφωνικός αριθμός επιθυμεί να επικοινωνήσει με ποιον, και πόση 

διάρκεια είχε η επικοινωνία τους αφού αναγκαστικά οι χρήστες χρησιμοποιούν το 

δίκτυό του. Όμως όλα αυτά τα δεδομένα μαζί με ότι καταγράφεται θα πρέπει να 

διαγράφονται και να καταστρέφονται όταν ποια δεν είναι αναγκαία. Τα δεδομένα που 

είναι απαραίτητα για την χρέωση των χρηστών του δικτύου μπορούν να υπόκεινται 

σε επεξεργασία επίσης όμως πρέπει να τηρούνται μέχρι να τελειώσουν οι διαδικασίες 

πληρωμής. 

     Εν συνεχεία η οδηγία αναφέρεται στην ενημέρωση που πρέπει να έχει ο 

συνδρομητής στην περίπτωση που μέσω δικτύου διακινούνται και δεδομένα θέσης 

και κίνησης εκτός από επικοινωνία. Εάν δηλαδή με βάση την χρήση του δικτύου 

μπορούν τρίτοι να προσδιορίσουν την θέση του υποκειμένου. Ενώ αντίστοιχη 

ενημέρωση και συγκατάθεση πρέπει να υπάρχει εάν ο συνδρομητής συμπεριληφθεί 

στους τηλεφωνικούς καταλόγους.[27] 

     Συνεπώς λοιπόν όπως βλέπουμε η συγκεκριμένη οδηγία αναφέρεται κυρίως στις 

επικοινωνίες. Είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς οι τρόποι επικοινωνίας των 

ανθρώπων μεταξύ τους αυξάνονται και μαζί με αυτούς αυξάνονται και οι επιτήδειοι 

οι οποίοι κοιτάνε να εκμεταλλευτούν τις αδυναμίες των δικτύων προκειμένου να 

υποκλέψουν πληροφορίες και να τις χρησιμοποιήσουν προς ιδίων όφελος. 

 

5.1.3 Οδηγία 2006/24/ΕΚ 

     Η οδηγία αυτή της 15ης Μαρτίου του 2006 επεξεργάζεται θέματα διατήρησης 

δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία και πάλι σε συνάρτηση 
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με τις επικοινωνίες και τροποποιεί την προηγούμενη οδηγία που αναφέραμε την 

2002/58/ΕΚ. 

   Ενώ λοιπόν η προηγούμενη οδηγία απαγόρευε την διατήρηση των προσωπικών 

δεδομένων με βάση αυτή την οδηγία πλέον κάποια δεδομένα είναι δυνατόν να 

διατηρηθούν εφόσον η παραγωγή και η επεξεργασία τους γίνεται από τους παρόχους 

των υπηρεσιών και βοηθούν στην παροχή της υπηρεσίας. Ωστόσο αυτά τα δεδομένα 

πρέπει να είναι μόνο προσβάσιμα στις αρμόδιες εθνικές αρχές σε ειδικές περιπτώσεις 

που προβλέπονται από την νομοθεσία. Για παράδειγμα σε περιπτώσεις εγκλημάτων ή 

κάποια απάτης μπορεί να ζητηθεί από την αστυνομία η άρση του απορρήτου των 

τηλεφωνικών κλήσεων. Αυτό σημαίνει πως όλες οι κλήσεις είναι καταγεγραμμένες 

και προσβάσιμες ανά πάσα στιγμή εφόσον ζητηθεί από το αρμόδιο όργανο. 

    Τα δεδομένα λοιπόν που διατηρούνται και είναι αναγκαία για την ανίχνευση και 

τον προσδιορισμό της πηγής της πληροφορίας είναι ο τηλεφωνικός αριθμός του 

καλούντος και το όνομα και η διεύθυνση του συνδρομητή στην περίπτωση της 

τηλεφωνίας. Στην περίπτωση του διαδικτύου τα στοιχεία είναι η IP του χρήστη, ο 

τηλεφωνικός αριθμός μέσω του οποίου πραγματοποιείται η πρόσβαση στο δίκτυο και 

το όνομα και η διεύθυνση του συνδρομητή στον οποίο είχε αποδοθεί η IP. 

     Αντίστοιχα με την πηγή πρέπει να μπορούμε να προσδιορίσουμε και τον 

προορισμό της επικοινωνίας. Έτσι και πάλι για την τηλεφωνία καταγράφεται ο 

αριθμός που δέχεται την κλήση ή ο αριθμός στον οποίο εκτρέπεται η κλήση καθώς 

και τα ονόματα και οι διευθύνσεις των χρηστών στους οποίους αντιστοιχούν. Στην 

περίπτωση του διαδικτύου και πάλι καταγράφεται η IP και το όνομα και η διεύθυνση 

του παραλήπτη. 

    Άλλα στοιχεία που διατηρούνται αφορούν τον προσδιορισμό της ημερομηνίας και 

το είδος της επικοινωνίας, τηλεφωνικής ή διαδικτυακής. Τέλος διατηρούνται στοιχεία 

του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε για την επικοινωνία όπως η διεθνής ταυτότητα 

συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας IMSI αλλά και η διεθνής ταυτότητα εξοπλισμού 

κινητής τηλεφωνίας IMEI, αλλά και στοιχεία που βοηθούν στον εντοπισμό θέσης. Σε 

καμία όμως περίπτωση η συγκεκριμένη οδηγία δεν επιτρέπει την καταγραφή του 

περιεχομένου των επικοινωνιών, ενώ η χρονική διάρκεια τήρησης των αρχείων αυτών 

κυμαίνεται από έξι μήνες έως και δύο χρόνια. 
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    Ωστόσο η οδηγία θέτει σαφής προτεραιότητα την ασφάλεια αυτών των δεδομένων. 

Πρέπει να λαμβάνονται σε κάθε περίπτωση όλα τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που 

προβλέπονται και στις υπόλοιπες περιπτώσεις για την διαφύλαξη των δεδομένων. 

Επίσης όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα ο υπεύθυνος οφείλει να τα καταστρέψει 

εκτός αν έχει αποκτηθεί πρόσβαση σε αυτά και έχουν φυλαχθεί για κάποιο λόγο, για 

παράδειγμα ως αποδεικτικά στοιχεία κάποιας έρευνας σε εξέλιξη.[28] 

5.1.4 Οδηγία 2009/136/ΕΚ 

      Και αυτή η οδηγία που εκδόθηκε τον Νοέμβρη του 2009 τροποποιεί εκ νέου την 

2002/58 ΕΚ αλλά και την οδηγία 2002/22/ΕΚ και τον κανονισμό 2006/2004. Αυτή η 

οδηγία λοιπόν δεν εισάγει νέα πράγματα απλά επικαιροποιεί κάποιες παλαιότερες 

διατάξεις. 

     Πλέον καθορίζεται πως πρόσβαση στα αποθηκευμένα δεδομένα μπορεί να έχει 

μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό και τα δεδομένα πρέπει να προστατεύονται από 

φθορά και αλλοίωση. Σε περίπτωση παραβίασης ο πάροχος πρέπει να ειδοποιήσει 

αμέσως το υποκείμενο των δεδομένων. Τα αρχεία παραβιάσεων πρέπει να 

διατηρούνται.[29] 

 

5.1.5 Κανονισμός 2016/679 

     Ο κανονισμός είναι πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει γενική άμεση ισχύ 

και είναι δεσμευτικός προς όλα τα κράτη μέλη. Δεν είναι απαραίτητο να μεταφερθεί 

στο εθνικό δίκαιο κάθε χώρας καθώς ισχύει αυτόματα για όλες τις χώρες από την 

ημερομηνία έναρξης της ισχύος του. Διαφέρει από την οδηγία γιατί ναι μεν και αυτή 

είναι δεσμευτική αλλά δεν είναι ρητή για τα κράτη μέλη. Τα δεσμεύει δηλαδή ως 

προς το αποτέλεσμα που πρέπει να πετύχουν χωρίς ωστόσο να τους περιγράφει τον 

τρόπο που θα το πετύχουν κατά γράμμα. Τα μέτρα που θα εφαρμοστούν προκειμένου 

να επιτευχθούν οι στόχοι της οδηγίας αφήνονται στην διακριτική ευχέρεια του 

κράτους μέλους.[30] 

    Ο συγκεκριμένος λοιπόν είναι ένας πρόσφατος κανονισμός καθώς ανακοινώθηκε 

στις 27 Ιουλίου του 2016 και αφορά την προστασία των φυσικών προσώπων από την 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία τους. Πρόκειται 
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ουσιαστικά για την ίδια θεματολογία που έχει και η οδηγία 95/46/ΕΚ που είδαμε 

προηγουμένως. Ο Κανονισμός αυτός καταργεί και αντικαθιστά αυτή την οδηγία. 

    Ο κανονισμός αυτός θεσπίζει τους κανόνες που πρέπει να διέπουν την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία τους. Ταυτόχρονα 

προστατεύει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των στοιχείων. Ενώ 

τέλος η ελεύθερη κυκλοφορία προσωπικών δεδομένων εντός της Ένωσης δεν 

περιορίζεται ούτε απαγορεύεται όταν πρόκειται για την προστασία των φυσικών 

προσώπων. Η ισχύς του κανονισμού αφορά κάθε υπεύθυνο επεξεργασίας ο οποίος 

βρίσκεται στο έδαφος της κοινότητας ή χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

    Σύμφωνα λοιπόν με τον κανονισμό τα δεδομένα πρέπει να επιβάλλονται σε 

επεξεργασία η οποία εκτός από νόμιμη και θεμιτή πρέπει να είναι και διαφανής. Αυτό 

το χαρακτηριστικό της διαφάνειας είναι κάτι που εμφανίζεται πρώτη φορά σε αυτόν 

τον κανονισμό. Οι αρχές της ακρίβειας και της καταλληλότητας των δεδομένων 

παραμένουν ίδιες. Ενώ η διατήρησή τους υπό μορφή τέτοια η οποία επιτρέπει την 

σύνδεσή τους με το υποκείμενο επιτρέπεται μόνο για το νόμιμο διάστημα της 

επεξεργασίας. Μετά από αυτό το διάστημα τα στοιχεία είτε πρέπει να καταστραφούν 

είτε να διατηρηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να συνδεθούν και να 

προσδιορίσουν το υποκείμενό τους. 

     Η επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων συνεχίζει να 

απαγορεύεται γενικά μεν ωστόσο ο κατάλογος των περιπτώσεων που επιτρέπεται 

μεγαλώνει. Έτσι η επεξεργασία επιτρέπεται όταν έχει δοθεί η συγκατάθεση από το 

υποκείμενο ή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση 

των δικαιωμάτων του υπευθύνου επεξεργασίας. Όπως και στην οδηγία εξαίρεση στην 

απαγόρευση της επεξεργασίας αποτελούν οι περιπτώσεις για την προστασία των 

ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου. Επίσης εξαιρέσεις αποτελούν και οι 

περιπτώσεις που η επεξεργασία αφορά μέλη κάποιου συγκεκριμένου φορά και η 

επεξεργασία γίνεται από αυτόν τον φορέα. Τα δεδομένα ωστόσο δεν πρέπει να 

κοινοποιούνται εκτός του συγκεκριμένου φορέα. Δεδομένα που έχουν 

δημοσιοποιηθεί από το ίδιο το υποκείμενο μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν, 

όπως επίσης και δεδομένα που είναι απαραίτητα στα δικαστήρια. Φυσικά και εδώ 

προβλέπονται οι περιπτώσεις που τα δεδομένα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
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προκειμένου να διαφυλαχτεί το δημόσιο συμφέρον, η δημόσια υγεία και ασφάλεια. 

Τέλος σε αυτές τις εξαιρέσεις συμπεριλαμβάνονται και ερευνητικοί σκοποί. 

   Τα δικαιώματα του υποκειμένου παραμένουν τα ίδια και ενισχύονται. Αναφέρεται 

πλέον το δικαίωμα στη διόρθωση εφόσον το υποκείμενο ανακαλύψει κάποιο σφάλμα 

αλλά και το δικαίωμα στην διαγραφή αναφερόμενο και ως δικαίωμα στην λήθη κατά 

το οποίο το υποκείμενο μπορεί να ζητήσει την διαγραφή των στοιχείων του.[31] 

 

5.1.6 Οδηγία 2016/680 

     Το 2016 ήταν μία χρονιά με έντονη κινητικότητα στον τομέα της νομοθεσίας περί 

προσωπικών δεδομένων. Εκτός από τον κανονισμό στον οποίο αναφερθήκαμε υπήρξε 

και η νομοθέτηση δύο οδηγιών της 2016/680 που εξετάζουμε εδώ και της 2016/681 

που θα δούμε αμέσως μετά. Η συγκεκριμένη λοιπόν οδηγία αφορά την προστασία 

των φυσικών προσώπων στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς 

στους οποίους εμπλέκονται ποινικά αδικήματα. 

     Όπως είδαμε και από τον κανονισμό η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

επιτρέπεται εάν επιβάλλεται από την ανάγκη για εξερεύνηση ή εξιχνίαση κάποιας 

αξιόποινης πράξης. Για παράδειγμα στην περίπτωση ενός εγκλήματος μπορεί να 

ζητηθεί από τους υπόπτους να δώσουν δείγμα DNA προκειμένου να εξεταστεί εάν 

ταυτίζεται με αυτό που βρέθηκε στην σκηνή του εγκλήματος. Σε περίπτωση που 

κάποιος κριθεί ένοχος το DNA του μπορεί να κρατηθεί στην βάση της αστυνομίας 

προκειμένου να χρησιμοποιηθεί και για μελλοντικές εξακριβώσεις εάν χρειαστεί. Δεν 

σημαίνει όμως ότι και σε αυτές τις περιπτώσεις το υποκείμενο δεν πρέπει να 

προστατεύεται. Τα δεδομένα που συλλέγονται για αυτούς τους σκοπούς πρέπει να 

χρησιμοποιούνται και να επεξεργάζονται μόνο για αυτούς τους σκοπούς. Σε 

περίπτωση οποιασδήποτε άλλης επεξεργασίας πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του κανονισμού 2016/679. 

      Και σε αυτή την οδηγία τονίζεται πως απαγορεύεται η λήψη απόφασης που 

βασίζεται απόλυτα σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία. Ενώ το υποκείμενο συνεχίζει 

να διατηρεί τα ίδια δικαιώματα όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση επεξεργασίας. Τα 

κράτη μέλη για συγκεκριμένες μόνο περιπτώσεις που αφορούν κυρίως θέματα 
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προστασίας δικαιωμάτων τρίτων, δημόσιας και εθνικής ασφάλειας, μπορούν να 

περιορίσουν την πρόσβαση στα δεδομένα.[32] 

 

 

5.1.7 Οδηγία 2016/681 

    Τελευταία Ευρωπαϊκή οδηγία μέχρι στιγμής που αφορά το θέμα είναι η 2016/681. 

Η οδηγία αυτή εκδόθηκε την ίδια μέρα με την προηγούμενη στις 27 Απρίλη του 2016 

και αφορά την χρήση των δεδομένων που περιέχονται στις καταστάσεις ονομάτων 

επιβατών και αφορούν την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη 

τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων. Όπως βλέπει κανείς από την ροή των 

οδηγιών πρόκειται ουσιαστικά για ένα ζωντανό σύστημα το οποίο εξελίσσεται 

διαρκώς και προσαρμόζεται στα δεδομένα της κοινωνίας κάθε φορά. Η ανάγκη για 

αυτή την τελευταία οδηγία ξεκάθαρα φαίνεται πως προέκυψε λόγω των σοβαρών 

τρομοκρατικών χτυπημάτων στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. 

    Στην οδηγία λοιπόν αυτή προβλέπεται η διαβίβαση από τους υπευθύνους των 

αερομεταφορών των δεδομένων των επιβατών και η επεξεργασία τους σε πτήσεις 

εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επεξεργασία των εν λόγω στοιχείων πρέπει 

να αφορά μόνο την πρόληψη, την ανίχνευση, την διερεύνηση ή και την δίωξη των 

τρομοκρατικών εγκλημάτων. 

     Για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας πρέπει να ενημερωθεί η Επιτροπή από το 

κράτος μέλος. Επίσης κάθε κράτος μέλος οφείλει να ορίζει μία αρμόδια αρχή για την 

τήρηση και την επεξεργασία αυτών των στοιχείων. Η αρμόδια αυτή αρχή 

ακολουθώντας τις γενικές αρχές της επεξεργασίας των δεδομένων έχει έναν  

υπεύθυνο. 

     Τα δεδομένα οι αερομεταφορείς τα παραδίδουν στην αρμόδια αρχή. Εάν τα 

δεδομένα περιέχουν και άλλα στοιχεία πλην των προβλεπόμενων κα αναγκαίων τότε 

η αρχή πρέπει να τα διαγράψει. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να τα επεξεργαστεί για 

να αξιολογήσει τους επιβάτες πριν την άφιξη ή την αναχώρηση μίας πτήσεις 

προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι επιβάτες. Μπορεί επίσης να τα επεξεργαστεί 

προκειμένου να επικαιροποιήσει τα δεδομένα στην βάση της ώστε να διευκολυνθεί η 
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έρευνα σε μελλοντικές αναγκαίες περιπτώσεις. Στην περίπτωση που υπάρξει κάποια 

ύποπτη κίνηση πρέπει να ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους. 

Πρέπει να υπάρχει μία συνεργασία σε γενικότερο πλαίσιο αυτών των αρχών για 

ανταλλαγή πληροφοριών και ενημέρωσης προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια 

και να διαφυλάξουμε ένα από τα βασικότερα δικαιώματα κάθε Ευρωπαίου πολίτη 

που είναι η ελεύθερη μετακίνηση μεταξύ των κρατών μελών.[33] 

5.2 Ελληνική Νομοθεσία 

    Ο βασικότερος νόμος ο οποίος αφορά τα προσωπικά δεδομένα και πρώτος για την 

Ελληνική νομοθεσία είναι ο 2472/1997. Ο νόμος αυτός θεσπίζει τις προϋποθέσεις 

υπό τις οποίες μπορεί να γίνει η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με τρόπο 

τέτοιο ώστε να προστατεύονται τα πρόσωπα στα οποία ανήκουν τα δεδομένα. Οι 

διατάξεις του νόμου αυτού πρέπει να εφαρμόζονται τόσο στις περιπτώσεις πλήρους 

αυτοματοποιημένης επεξεργασίας όσο και σε περιπτώσεις εν μέρει 

αυτοματοποιημένης διαδικασίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί στην χώρα 

μας τα συστήματα βρίσκονται ακόμα σε μεταβατικό στάδιο. Μέχρι και σήμερα 

περνάνε από το πατροπαράδοτο χαρτί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή οπότε πολλές 

φορές οι μέθοδοι επεξεργασίας απλής και αυτοματοποιημένης μπλέκονται. 

    Στον συγκεκριμένο νόμο στο άρθρο 4 θεσπίζονται και οι αρχές της επεξεργασίας 

τις οποίες είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια. Ενώ στο άρθρο 7 μπαίνουν οι αρχές 

που αφορούν την επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Ως 

προσθήκη αυτού του άρθρου έρχεται να συμπληρώσει το άρθρο 7Α όπου αναφέρονται 

όλες οι περιπτώσεις όπου ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν είναι υποχρεωμένος να 

λάβει άδεια για την επεξεργασία. 

    Το κεφάλαιο Γ του παρόντος νόμου αναφέρεται στα δικαιώματα του υποκειμένου 

απέναντι στην επεξεργασία στα οποία επίσης αναφερθήκαμε αναλυτικά στο 

προηγούμενο υποκεφάλαιο. Ενώ το κεφάλαιο Δ αφορά την Αρχή προστασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα δούμε στην συνέχεια. Ορίζει με σαφήνεια 

την σύνθεσή της αλλά και τις αρμοδιότητές της. Τέλος ο νόμος κλείνει με τις 

κυρώσεις που θα έχει κάποιος ο οποίος ο οποίος παραβιάσει τις διατάξεις περί 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.[34] 
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    Το 2006 ψηφίστηκε ο νόμος 3471/2006. Ο νόμος αφορά την προστασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα στης ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ουσιαστικά αποτελεί την 

ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/58/ΕΚ στην Ελληνική νομοθεσία. 

    Επόμενος νόμος που αφορά τα προσωπικά δεδομένα στην Ελλάδα είναι ο 

3917/2011. Αυτός ο νόμος αφορά την διατήρηση των δεδομένων της επεξεργασίας. 

Εδώ έστω και με πέντε χρόνια καθυστέρηση έχουμε την ενσωμάτωση της 

Ευρωπαϊκής οδηγίας 2006/24/ΕΚ σχετικά με την διατήρηση δεδομένων που 

παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή 

διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων 

επικοινωνιών. 

     Τέλος ο τελευταίος σχετικός νόμος που ενσωματώνει και την τις τελευταίες 

Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ, 2002/22/ΕΚ και τέλος 

την 2002/77/ΕΚ είναι ο νόμος 4070 του 2012. Αυτός ο νόμος αφορά τις ρυθμίσεις 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταφορών δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις.[35] 

 

5.3 Αρχή προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

     Όπως αναφέρει και η ίδια η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα στην σελίδα της, «η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της 

ιδιωτικής ζωής αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα». Η ύπαρξη ωστόσο των 

δικαιωμάτων κάνει πολλές φορές την ζωή κάποιων δύσκολη μιας που πρέπει να 

προσαρμόσουν τις ενέργειές τους κατά τρόπο τέτοιο ώστε να τα σεβαστούν. Κάτι 

τέτοιο συνήθως είναι χρονοβόρο και κοστοβόρο και δεν είναι λίγες οι φορές που 

προσπαθούν εντέχνως να παρακάμψουν αυτά τα δικαιώματα. Η Αρχή λοιπόν είναι 

εδώ για να μπορεί να στηρίξει τον πολίτη στην διεκδίκηση του δικαιώματος αυτού 

και να το διαφυλάξει όσο είναι δυνατόν. 

    Πολλά προσωπικά δεδομένα υπάρχουν πλέον σε βάσεις δεδομένων ηλεκτρονικά. 

Συνεπώς πέρα από το δικαίωμα που έχει κάποιος να μην τα μοιραστεί αυτά, έπρεπε 

να θεσπιστεί και το δικαίωμα να μην έχει κάποιος πρόσβαση στον χώρο που αυτά 

είναι αποθηκευμένα. Έτσι ο νομοθέτης με το άρθρο 9 του συντάγματος ορίζει πως 

«Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από την συλλογή δεδομένων όπως ο νόμος 

ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη      
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Αρχή που συγκροτείται και λειτουργεί όπως ο νόμος ορίζει». Η αρχή στην οποία 

αναφέρεται είναι η «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα». 

    Η ΑΠΔΠΧ όπως γράφεται για συντομία ιδρύθηκε με τον 2472/1997 και 

ουσιαστικά είναι η ενσωμάτωση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για 

τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ο νόμος που εφαρμόζεται είναι ο 

3471/2006 που αποτελεί ενσωμάτωση της οδηγίας 58/2002. 

    Ως αποστολή της Αρχής είναι η προστασία των προαναφερθέντων προσωπικών και 

ευαίσθητων δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στην Ελλάδα. Σκοπός της 

Αρχής είναι να προστατεύει τον Έλληνα πολίτη από την παράνομη επεξεργασία των 

δεδομένων του αλλά και να τον βοηθάει σε περίπτωση που αυτά παραβιαστούν. 

Ταυτόχρονα η Αρχή φροντίζει και για τους υπεύθυνους επεξεργασίας. Τους 

καθοδηγεί και τους υποστηρίζει προκειμένου να ολοκληρώσουν την επεξεργασία που 

αποτελεί την δουλειά τους με τρόπο σύννομο  

      Η Αρχή είναι 7 μελής και έχει έναν πρόεδρο ο οποίος είναι δικαστικός λειτουργός 

βαθμού του Συμβουλίου της Επικρατείς τουλάχιστον. Η θητεία των μελών είναι 

τέσσερα έτη και υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης μόνο για μία φορά. Η Αρχή επίσης 

διαθέτει και μία Γραμματεία η οποία έχει τρία τμήματα το τμήμα Ελεγκτών, το τμήμα 

Επικοινωνίας και το τμήμα διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων. Ενώ τέλος οι 

αρμοδιότητες της αρχής χωρίζονται σε διοικητικές και ελεγκτικές, σε κανονιστικές 

και συμβουλευτικές και σε απολογισμού δημοσιοποίησης συνεργασιών.[34] 

     Μέσω της δικτυακής πύλης η Αρχή προσφέρει ένα σύνολο υπηρεσιών προς τους 

πολίτες αλλά και προς τους υπεύθυνους επεξεργασίας. Οι πολίτες λοιπόν αρχικά 

μπορούν να καταθέσουν κάποια καταγγελία ή προσφυγή σχετικά με κάποια 

παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Έπειτα μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα και 

αιτήσεις για γνωμοδότηση. Επίσης στην επιτροπή πρέπει να απευθυνθεί κάποιος ο 

οποίος θέλει να αιτηθεί πρόσβαση στα δεδομένα που τον αφορούν. Τέλος ο πολίτης 

μπορεί να αιτηθεί να υπαχθεί στο άρθρο 13 ώστε να μην περιλαμβάνεται σε 

καταλόγους τηλεφωνικών πωλήσεων και προωθητικών ενεργειών αλλά και να 

ενημερώνεται από την αρχή για την εξέλιξη των υποθέσεών του. 
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    Αντίστοιχα για τους υπεύθυνους επεξεργασίας η πύλη προσφέρει δυνατότητες 

όπως η χορήγηση της λίστας με τους πολίτες που υπάγονται στο άρθρο 13. Και οι 

υπεύθυνοι επεξεργασίας μπορούν να απευθύνουν οποιοδήποτε ερώτημα αφορά την 

επεξεργασία προς την αρχή αλλά και τις γνωστοποιήσεις για τις επεξεργασίες. Τέλος 

και αυτοί ενημερώνονται από την Αρχή για τις υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται. 

   Μία από τις πιο πρόσφατες γνωμοδοτήσεις της Αρχής μόλις την 1η το 2017 αφορά 

το ηλεκτρονικό εισιτήριο που θέλησε να θεσπίσει ο ΟΑΣΑ στην Αθήνα. Ενώ ο 

οργανισμός ανακοίνωσε την ισχύ του ηλεκτρονικού εισιτηρίου η Αρχή πάγωσε την 

διαδικασία. 

    Η υπόθεση αυτή αφορά την αρχή καθώς απαιτεί ταυτοποίηση των επιβατών. 

Κάποιοι από αυτούς μετακινούνται με μειωμένο ή και μηδενικό κόμιστρο πράγμα το 

οποίο αντικατοπτρίζει την οικονομική τους κατάσταση ορισμένες φορές. Επίσης για 

την έκδοση του εισιτηρίου απαιτείται να δοθούν κάποια προσωπικά δεδομένα όπως ο 

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), το ονοματεπώνυμο, η 

διεύθυνση, η ημερομηνία γέννησης, ο αριθμός τηλεφώνου, το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο αλλά και φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή. 

    Η Αρχή θεωρεί πως αρχικά καταπατάται η αρχή της αναλογικότητας καθώς τα 

δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται είναι πάρα πολλά. Για αυτό και τελικά 

ζητά από τον οργανισμό να αιτιολογήσει την αναγκαιότητα όλων όσων ζητάει 

προκειμένου να δώσει η Αρχή το πράσινο φως για τα ηλεκτρονικά εισιτήρια.[35] 

 

5.4 Αρχή διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών. 

    Η Αρχή αυτή είναι ανεξάρτητη και συστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 

3115/2003. Ο σκοπός της καθορίζεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του 

συντάγματος και είναι η διασφάλιση και «η προστασία του απορρήτου των 

επιστολών, της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 

καθώς και την ασφάλεια των δικτύων και πληροφοριών». Η ΑΔΑΕ όπως είναι η 

συντομογραφία της υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. 

Η ΑΔΑΕ έχει την λεγόμενη ολομέλεια. Η ολομέλεια καλείται υπό τον πρόεδρο ενώ 

υπάρχει και ο αντιπρόεδρος. Έπειτα υπάρχουν τρεις ξεχωριστές διευθύνσεις και τρία 
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αυτοτελή τμήματα. Υπό την διεύθυνση διασφάλισης υποδομών και απορρήτου 

υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου, υπάρχουν τα τμήματα εφαρμογών διαδικτύου, 

υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, υποδομών διαδικτύου και ελέγχουν ασφάλειας 

συστημάτων και υπηρεσιών. Υπό την διεύθυνση της διασφάλισης υποδομών και 

απορρήτου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υπάρχουν τα τμήματα κινητών 

επικοινωνιών, ασύρματων διαδικτύων, δορυφορικών επικοινωνιών και σταθερών 

επικοινωνιών. Τέλος υπό την τρίτη διεύθυνση διασφάλισης απορρήτου ταχυδρομικών 

υπηρεσιών τελούν τα τμήματα ταχυδρομείων και ταχυμεταφορών. Τα τρία αυτοτελή 

τμήματα είναι το τμήμα διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, το τμήμα ελέγχου 

άρσεων απορρήτου και το τμήμα διεθνών συνεργασιών και δημοσίων σχέσεων.[36] 

    Στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες απόρρητα θεωρούνται το περιεχόμενο της 

επικοινωνίας, οι ταυτότητες των συμμετεχόντων και τα δεδομένα της θέσης των 

συσκευών που χρησιμοποιούνται. Ωστόσο σε περιπτώσεις οι οποίες ορίζονται από 

τους νόμους Ν.2225/1994, Ν.3115/2003, Ν.3674/2008, Ν. 3917/2011 και το 

προεδρικό διάταγμα ΠΔ 47/2005 μπορεί να γίνει άρση του απορρήτου των 

επικοινωνιών. Η άρση του απορρήτου γίνεται για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για την 

διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων. Για άρση λόγω περιπτώσεων που 

αφορούν εθνική ασφάλεια η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο από δικαστική ή άλλη 

πολιτική στρατιωτική ή αστυνομική αρχή η οποία είναι αρμόδια για το συγκεκριμένο 

θέμα. Η αίτηση υποβάλλεται στον εισαγγελέα εφετών και η απόφαση πρέπει να βγει 

εντός 24ων ωρών. Στην περίπτωση των εγκλημάτων η άρση μπορεί να γίνει για 

συγκεκριμένες περιπτώσεις που περιγράφονται σε μία σειρά άρθρων του Ποινικού 

κώδικα και του Στρατιωτικού ποινικού κώδικα.[37] 

     Η διασφάλιση του απορρήτων των ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι ευθύνη όχι 

μόνο του κράτους και του δημόσιου φορέα αλλά και των παρόχων των υπηρεσιών και 

των ίδιων των συνδρομητών. Η ίδια η Αρχή δίνει συμβουλές στους συνδρομητές της 

προκειμένου να φροντίσουν το δικό τους κομμάτι που τους προσφέρει μεγαλύτερο 

επίπεδο προστασίας. Οι συμβουλές αυτές περιλαμβάνουν την προστασία για 

παράδειγμα της τηλεφωνικής συσκευή από άτομα που δεν πρέπει να έχουν 

πρόσβαση. Και το ίδιο το δίκτυο όμως πρέπει να προστατεύεται από παρεμβολές 

στην καλωδίωση και στην δικτύωση. Αντίστοιχες πρέπει να είναι και οι πράξεις μας 

σε ότι αφορά την κινητή τηλεφωνία όπου καλείται ο χρήστης να προστατεύει την 

συσκευή του από άτομα με μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση με τεχνικές όπως το 
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κλείδωμα της συσκευής αλλά και της οθόνης και πλέον και των εφαρμογών. Ενώ σε 

περίπτωση που χρειαστεί να παραδώσουμε το κινητό μας για service μας καλεί να 

διαγράψουμε όλα τα προσωπικά μας δεδομένα από μέσα. Καλό είναι επίσης να 

χρησιμοποιούμε και τις προηγμένες δυνατότητες που μας προσφέρουν τα σύγχρονα 

smartphones όπως ο εντοπισμός κακόβουλου λογισμικού αλλά και ο μηχανισμός 

εντοπισμός θέσης της κινητής μας συσκευής. 

     Η Google για παράδειγμα μας δίνει την δυνατότητα της απομακρυσμένης 

διαχείρισης της συσκευής μας με λειτουργικό android μέσω της υπηρεσίας της 

Android Device Manager[38]. Σε κάθε συσκευή Android έχει αντιστοιχηθεί 

τουλάχιστον ένας λογαριασμός Gmail. Κάνοντας λοιπόν ο χρήστης login με τον 

λογαριασμό του αυτό μπορεί να διαχειριστεί τις συσκευές οι οποίες είναι 

συνδεδεμένες με τον λογαριασμό. Η υπηρεσία μπορεί να εντοπίσει την συσκευή και 

την τοποθεσία που αυτή είχε την τελευταία φορά που συνδέθηκε στο δίκτυο. Μπορεί 

να πραγματοποιήσει κλήση στην συσκευή ακόμα και αν αυτή βρίσκεται στο προφίλ 

«Αθόρυβο» ταυτόχρονα μπορεί να κλειδώσει την συσκευή και να δώσει εντολή 

διαγραφής όλων των δεδομένων της. Μία τέτοια υπηρεσία είναι αρκετά χρήσιμη 

φυσικά σε περιπτώσεις που κάποιος χάσει την συσκευή του ή πέσει θύμα κλοπής. 

Ταυτόχρονα ωστόσο εγείρει κάποια ερωτήματα με το πόσο ορισμένες εταιρείες 

παρακολουθούν τις κινήσεις μας. Το πιθανότερο όλων όμως είναι πως για αυτού του 

είδους την παρακολούθηση έχουμε συμφωνήσει σε κάποιους όρους πατώντας το 

κουμπί «I Agree» χωρίς μάλιστα να έχουμε διαβάσει τους όρους προηγουμένως. 

    Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι κοιτάνε να εκμεταλλευτούν την ανάγκη του ανθρώπου 

για επικοινωνία και να βγούνε κερδισμένοι από αυτό. Πολλά είναι τα παραδείγματα 

email ή sms που στέλνονται με σκοπό το λεγόμενο phishing. Η μορφή αυτή απάτης 

συνήθως πραγματοποιείται μέσω κάποιου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 

μέσω ιστοσελίδων ακόμα και τηλεφωνικών κλήσεων. Σκοπός της είναι η συλλογή 

κωδικών ή και προσωπικών πληροφοριών των χρηστών, ενώ σε ορισμένες 

περιπτώσεις απώτερος σκοπός είναι το κέρδος χρημάτων εις βάρος των χρηστών.[39] 

    Μία ακόμα μορφή απάτης η οποία παραβιάζει εν μέρει τα δικαιώματα του χρήστη 

στην ιδιωτικότητα της επικοινωνίας είναι η ανεπιθύμητη αλληλογραφία που είναι 

γνωστή με τον όρο spamming. Στην γενική του μορφή πρόκειται για ένα μήνυμα 

ηλεκτρονικής μορφής το οποίο στέλνεται σε πάρα πολλά αντίγραφα σε πολλούς 
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χρήστες. Το μήνυμα αυτό μπορεί να σταλεί μέσω email, σε κάποιο forum, ή σε 

κάποιο chat. Ωστόσο η συνηθέστερη και πιο ενοχλητική ίσως μορφή του είναι το 

email. Το περιεχόμενο του email είναι συνήθως διαφημιστικό. Χαρακτηριστικό είναι 

πως τις περισσότερες φορές ο παραλήπτης λαμβάνει το μήνυμα χωρίς προηγουμένως 

να το έχει ζητήσει, κα αυτό το καθιστά ιδιαίτερα ενοχλητικό.[40] 

     Στο θέμα της προστασίας του υπολογιστή επίσης προτείνονται και διάφορα άλλα 

μέτρα. Για παράδειγμα η ισχυροποίηση του κωδικού πρόσβασης σε έναν υπολογιστή 

αλλά και στους λογαριασμούς με τους οποίους αυτός συνδέεται. Οι κωδικοί θα 

πρέπει να αλλάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να είναι αρκετά πολύπλοκοι 

προκειμένου να μην μπορούν να παραβιαστούν εύκολα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να 

υπάρχουν κατάλληλα προγράμματα στον υπολογιστή τα οποία προλαμβάνουν και 

μπλοκάρουν το ανεπιθύμητο περιεχόμενο προστατεύοντας έτσι τον υπολογιστή από 

κακόβουλα λογισμικά. Και φυσικά δεν υπάρχει καλύτερο μέτρο προστασίας από τον 

ίδιο τον χρήστη του συστήματος. Θα πρέπει οι χρήστες να είναι κατάλληλα 

ενημερωμένοι και εκπαιδευμένοι ώστε να αναγνωρίζουν το κακόβουλο περιεχόμενο 

και να το αποφεύγουν αλλά και να μπορούν να αναγνωρίσουν τα συμπτώματά του σε 

περίπτωση που μολυνθεί το σύστημά τους.[41] 

 

 

Κεφάλαιο 6ο

Τα Προσωπικά δεδομένα στις συναλλαγές 

 

6.1 Ποια προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές. 

    Μέχρι στιγμής όπως έχουμε δει στην Ελλάδα ο τρόπος συναλλαγής που προτιμάει 

ο μέσος καταναλωτής είναι τα μετρητά. Ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο 

συμβαίνει αυτό είναι πως η ανταλλαγή μετρητών είναι ανώνυμη. Όταν θα πάει 

δηλαδή ο καταναλωτής σε ένα κατάστημα λιανικής και αγοράσει κάποιο ρούχο για 

παράδειγμα, εάν πληρώσει με μετρητά θα λάβει μία απόδειξη ως παραστατικό στο 

οποίο αναφέρονται μεν τα στοιχεία του πωλητή αλλά όχι και του αγοραστή. Συνεπώς 
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την συναλλαγή θα μπορούσε να την είχε κάνει οποιοσδήποτε και να αποδείξει μόνο 

και μόνο καταθέτοντας την απόδειξη αγοράς. 

     Στην περίπτωση όμως που η συναλλαγή γίνεται με κάποια κάρτα τα πράγματα 

είναι λίγο διαφορετικά. Αρχικά σε πολλές περιπτώσεις κατά την πληρωμή με 

πιστωτική κάρτα ζητείται από τους καταστηματάρχες η επίδειξη της αστυνομικής 

ταυτότητας. Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ωστόσο προειδοποιεί τους 

πολίτες πως αυτό είναι κάτι θεμιτό προκειμένου να εξακριβωθούν τα στοιχεία του 

κατόχου της πιστωτικής κάρτας και να προληφθούν καταστάσεις κλοπής και μη 

εξουσιοδοτημένης χρήσης της κάρτας. Όμως στις συναλλαγές στις οποίες το 

πρόσωπο είναι παρόν κατά την χρήση της κάρτας δεν πρέπει να συλλέγονται άλλα 

στοιχεία τα οποία αφορούν τον χρήστη. Κοινώς τα δεδομένα της ταυτότητας δεν 

πρέπει να αναπαράγονται με κανέναν τρόπο. Η μοναδική περίπτωση που μπορεί να 

ζητηθεί από τον χρήση να συμπληρώσει και άλλα στοιχεία που αφορούν την 

ταυτότητά του είναι να απαιτούνται για την ολοκλήρωση της αγοράς. Για παράδειγμα 

εάν ο καταναλωτής πραγματοποιήσει μία παραγγελία η οποία θα ετοιμαστεί εντός 

κάποιων ημερών θα πρέπει αρχικά να δώσει τουλάχιστον κάποιον τρόπο 

επικοινωνίας, είτε αυτό είναι κάποιο τηλέφωνο είτε κάποια διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Στην περίπτωση που θέλει η παραγγελία να παραδοθεί στο σπίτι του 

θα πρέπει να παρέχει και την διεύθυνση του σπιτιού του.[44] 

     Οι πιστωτικές κάρτες είναι άμεσα συνδεδεμένες με τα προσωπικά δεδομένα. Αυτό 

τις κάνει περισσότερο ασφαλείς καθώς ένας κακοποιός είναι πιο δύσκολο να τις 

χρησιμοποιήσει εάν δεν γνωρίζει τα στοιχεία αλλά και τον προσωπικό κωδικό του 

χρήστη. Χωρίς όμως αυτό να είναι απαγορευτικό. Συνεπώς ο καταναλωτής πρέπει να 

είναι ιδιαίτερα προσεκτικός με τις κάρτες του και την χρήση τους καθώς εύκολα 

μπορεί να πέσει θύμα κλοπής. Πρόσφατο μόλις από τον Απρίλιο του 2016 οπότε και 

η Ελληνική Αστυνομία συνέλαβε δύο άτομα τα οποία αφού υπέκλεπταν τα 

προσωπικά στοιχεία από τις κάρτες καταναλωτών δημιουργούν κάρτες κλώνους και 

τις χρησιμοποιούσαν για δικές τους αγορές.[45] 

     Ωστόσο όταν κάποιος χρησιμοποιεί την πιστωτική κάρτα κάποιος γνωρίζει 

σίγουρα το μέρος που την χρησιμοποίησε, την ώρα, το ακριβές ποσό της συναλλαγής 

αλλά και προς ποιον λογαριασμό έγινε η μεταφορά. Και αυτός δεν είναι άλλος από 
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την ίδια την τράπεζα η οποία είναι υπεύθυνη για την πιστωτική ή την χρεωστική 

κάρτα.  

    Μάλιστα κατά την σύμβαση έκδοσης της κάρτας πολλές φορές υπήρχε όρος 

σύμφωνα με τον οποίο η τράπεζα θα μπορούσε να μεταβιβάσει τα στοιχεία αυτά που 

συλλέγει σε τρίτους με σκοπό το marketing. Ωστόσο κάτι τέτοιο έχει κριθεί 

καταχρηστικό από την Αρχή και πλέον απαγορεύεται. 

     Χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Φεβρουάριο του 2016 όπου ένας πολίτης 

στράφηκε εναντίων της τράπεζας με την οποία είχε συνάψει σύμβαση για έκδοση 

πιστωτικής κάρτας όταν αυτή μεταβίβασε τα προσωπικά του δεδομένα σε 

εισπρακτική εταιρεία. Σε κάθε τέτοια περίπτωση η τράπεζα έχει υποχρέωση να 

ενημερώσει τον πελάτη της για την διαβίβαση των στοιχείων. Στην συγκεκριμένη 

περίπτωση κάτι τέτοιο δεν συνέβη και ο πολίτης τελικά αποζημιώθηκε από την 

τράπεζα με απόφαση του Ειρηνοδικείου. [46] 

     Στις ηλεκτρονικές συναλλαγές τα δεδομένα που απαιτούνται για να ολοκληρώσει 

ο χρήστης μία αγορά είναι λίγο περισσότερα. Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται η 

φόρμα παραγγελίας του e-shop.gr ενός από τα πιο γνωστά ηλεκτρονικά καταστήματα 

στην Ελλάδα. Όπως φαίνεται και από την εικόνα τα στοιχεία του χρήστη που 

απαιτούνται είναι το ονοματεπώνυμο αρχικά το κινητό τηλέφωνο, το σταθερό 

τηλέφωνο και το email. Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να του παραδοθεί η 

παραγγελία σε συγκεκριμένη διεύθυνση και όχι να το παραλάβει ο ίδιος από το 

κατάστημα πρέπει να συμπληρώσει και την διεύθυνση στην οποία θέλει να γίνει η 

παράδοση. Ο χρήστης θα λάβει μήνυμα στο κινητό την στιγμή που η παραγγελία του 

είναι έτοιμη προς παράδοση. Ενώ στην περίπτωση που θα πάει να παραλάβει ο 

χρήστης μόνος του την παραγγελία του από το κατάστημα η ταυτοτοποίησή του 

γίνεται με βάση το κινητό του τηλέφωνο.[47] 
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Figure 1 - Φόρμα παραγγελίας e-shop.gr 

 

6.2 Προστασία προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

   Όπως συμβαίνει στον φυσικό κόσμος έτσι και στον ηλεκτρονικό υπάρχει έγκλημα, 

το λεγόμενο ηλεκτρονικό έγκλημα. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί στον 

κυβερνοχώρο είτε μέσω ενός υπολογιστή είτε κάποιου κινητού αλλά και κάποιου 

σταθερού τηλεφώνου. Ακολουθούν οι πιο γνωστές μορφές ηλεκτρονικών επιθέσεων. 

6.2.1 Κακόβουλες εισβολές σε δίκτυα. 

    Πρόκειται για το γνωστό hacking. Το hacking έχει γίνει της μόδας τα τελευταία 

χρόνια και λόγω της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Δεν είναι λίγες οι φορές 

που ο φακός θεώρησε ενδιαφέρον να αποθανατίσει κάποιον ευφυή ο οποίος γίνεται 

«ήρωας» χρησιμοποιώντας το μυαλό του και εισβάλλοντας σε δίκτυα και 

υπολογιστές στους οποίους κανονικά δεν θα είχε καμία πρόσβαση. Παρόλο που στις 

ταινίες το hacking φαίνεται εύκολη υπόθεση και διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα ενώ 
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συνήθως ο πρωταγωνιστής πληκτρολογεί με μεγάλη ταχύτητα πράσινα γράμματα σε 

μία μαύρη οθόνη η πραγματικότητα διαφέρει κατά πολύ. Το hacking απαιτεί βαθιά 

γνώση του συστήματος και του πως είναι διαμορφωμένο το δίκτυο. Ενώ λοιπόν 

μπορούμε εύκολα να νιώσουμε hackers χρησιμοποιώντας μία σελίδα όπως το 

http://hackertyper.com/ , για να κατανοήσουμε την μορφή του θα πρέπει να 

περάσουμε πολλές ώρες διαβάζοντας για την αρχιτεκτονική των υπολογιστών, την 

δομή του συστήματος αρχείων του, τα δίκτυα και την δομή τους αλλά και όποιες 

πιθανές δυσλειτουργίες και ευαισθησίες μπορούν να έχουν. Το hacking λοιπόν είναι 

κυρίως διάβασμα και όχι πληκτρολόγηση. 

    Αρχικά ο όρος hacker δεν ήταν συνυφασμένος με κάτι κακό. Στην δεκαετία του 90 

hackers ήταν ορισμένοι προγραμματιστές οι οποίοι ήταν αρκετά ικανοί ώστε 

διαβάζοντας τον κώδικα ενός προγράμματος να μπορούν να λύσουν προβλήματα που 

προκύπτουν τροποποιώντας τον. Φυσικά η γνώση όπως και κάθε άλλη γνώση και 

επιστήμη έχει δύο όψεις και δεν μπορεί να οριστεί ως καλή ή κακή καθώς εξαρτάται 

αποκλειστικά από το άτομο το οποίο την διαθέτει και τον τρόπο με τον οποίο την 

χρησιμοποιεί. Έτσι έχουμε τον διαχωρισμό σε hackers και crackers. Οι πρώτοι 

χρησιμοποιούν την γνώση και τις ικανότητές τους για καλό σκοπό ενώ οι δεύτεροι 

για ηλεκτρονικά εγκλήματα. Ωστόσο στην εποχή μας έχει επικρατήσει στον μέσω 

πληθυσμό ο γενικός όρος hackers.[48] 

Πλέον οι hackers χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες οι οποίες είναι οι εξής: 

- White hat: Αυτοί είναι οι λεγόμενοι ηθικοί hackers. Χρησιμοποιούν τις 

γνώσεις τους για καλό σκοπό και είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνοι για την 

οργάνωση της άμυνας των συστημάτων ενάντια σε κακόβουλους χρήστες. 

Τέτοιου είδους hackers έχουν όλες οι εταιρείες προκειμένου να διασφαλίσουν 

την ασφάλεια του προϊόντος τους, αλλά και οι χώρες ακόμα για να 

διασφαλίσουν τις πληροφορίες και τα συστήματά τους. 

- Black hat: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι κακοί της υπόθεσης. Είναι αυτοί 

που σκοπό έχουν την παραβίαση των συστημάτων και την ανάκτηση 

πληροφοριών για τις οποίες δεν έχουν εξουσιοδότηση. Πολλές φορές η 

παραβίαση των συστημάτων τους αποφέρει χρήματα εκτός από φήμη. Είναι 

αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τις υποκλοπές κωδικών και τις παραβιάσεις 
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πιστωτικών καρτών για παράδειγμα. Είναι επίσης αυτοί οι οποίοι (μαζί με τα 

media) είναι υπεύθυνοι για την κακή φήμη των hackers. 

- Gray hat: Όπως προδίδει και το όνομα της κατηγορίας εδώ βρισκόμαστε στο 

ενδιάμεσο των δύο προηγούμενων κατηγοριών. Εδώ ανήκουν και οι 

περισσότεροι hackers. Διότι μπορεί κάποιος να εισβάλει σε ένα σύστημα 

χωρίς να έχει κάποιο προσωπικό κέρδος ωστόσο αυτό δεν παύει να είναι 

ανήθικο.[49] 

Οι hackers έχουν μία σειρά τεχνικών τις οποίες χρησιμοποιούν για να εισβάλουν στα 

συστήματα. Τέτοιες είναι οι εξής: 

- Vulnerability scanner: Πρόκειται για την διαδικασία κατά την οποία 

εξετάζονται αδυναμίες ενός συστήματος στην ασφάλειά του. Αν αυτό γίνεται 

με καλό σκοπό τότε βοηθάει τον διαχειριστή του συστήματος να εντοπίσει και 

να διορθώσει πιθανώς τις αδυναμίες αυτές. Σε αντίθετη περίπτωση οι 

αδυναμίες αυτές μπορούν να αποτελέσουν πόρτες προς κάποιον επιτήδειο ο 

οποίος θέλει να εισβάλει στο σύστημα.[50] 

- Password cracking: Πρόκειται για την διαδικασία κατά την οποία κάποιος 

προσπαθεί να μαντέψει έναν κωδικό. Παρόλο που η διαδικασία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για καλό σκοπό στην περίπτωση που είναι αναγκαία η 

ανάκτηση κάποιου κωδικού, ωστόσο τις περισσότερες φορές χρησιμοποιείται 

κακόβουλα. Έχουν αναπτυχθεί πολλά προγράμματα τα οποία 

αυτοματοποιημένα προσπαθούν να σπάσουν κωδικούς. Όσο αυξάνει η 

υπολογιστική ισχύς τόσο μειώνεται ο χρόνος στον οποίο μπορεί να σπάσει 

ένας κωδικός. Για αυτό τον λόγο και οι κωδικοί τείνουν να γίνονται 

περισσότερο πολύπλοκοι περιλαμβάνοντας περισσότερους χαρακτήρες 

διαφορετικού τύπου αυξάνοντας το λεγόμενο charset τους ώστε ακόμα και 

δυνατοί υπολογιστές να χρειάζονται μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου 

να βρουν τον σωστό κωδικό. Οι τρεις πιο διαδεδομένοι τρόποι με τους 

οποίους γίνεται η προσπάθεια να σπάσει ένας κωδικός είναι το dictionary 

attack, το brute force attack και τα rainbow tables. Στην περίπτωση του 

dictionary attack διατηρείται ένα αρχείο με πολλές διαφορετικές λέξεις όπως 

ακριβώς ένα λεξικό. Το σύστημα δοκιμάσει σειριακά αυτές τις λέξεις και εάν 

η λέξη του κωδικού υπάρχει μέσα στο λεξικό τότε ο κωδικός σπάει, ωστόσο 
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το σύστημα δεν εγγυάται την επιτυχία καθώς είναι πιθανό η λέξη του κωδικού 

να μην υπάρχει στο αρχείο των λέξεων.[51] Η περίπτωση του brute force 

attack αντίθετα εγγυάται την επιτυχία, χωρίς όμως να μπορεί να εγγυηθεί τον 

χρόνο στον οποίο θα έρθει αυτή. Σε αυτό το σενάριο γίνονται όλοι οι πιθανοί 

συνδυασμοί χαρακτήρων του charset το οποίο έχουμε ορίσει και έτσι 

μαθηματικά κάποια στιγμή θα πετύχουμε και τον σωστό συνδυασμό εφόσον 

οι χαρακτήρες του charset είναι πεπερασμένοι. Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα 

χρονοβόρα και μπορεί να αποτραπεί από διάφορους μηχανισμούς του 

συστήματος. [52] Τέλος τα rainbow tables είναι μία σχετικά πιο πρόσφατη 

τεχνική. Είναι αρκετά εξελιγμένη καθώς αρκεί να υποκλέψει κανείς τα 

κρυπτογραφήματα των αποθηκευμένων στο σύστημα κωδικών και έπειτα να 

ψάξει για αυτά στα προϋπολογισμένα κρυπτογραφήματα των rainbow 

tables.[53] 

- Packet sniffer: Σε αυτή την περίπτωση απαραίτητο είναι το hardware. Καθώς 

το packet sniffing είναι η διαδικασία κατά την οποία μέσω συσκευών και 

αντίστοιχων προγραμμάτων μπορεί κανείς να ελέγξει και να υποκλέψει τα 

πακέτα δεδομένων που ανταλλάσσονται μέσω διαδικτύου. Από αυτά τα 

πακέτα μπορούν να ληφθούν πληροφορίες αλλά και να χρησιμοποιηθούν 

πληροφορίες προκειμένου κάποιος να αποκτήσει πρόσβαση κάπου που δεν θα 

έπρεπε.[54] 

- Spoofing attack: Στην γενική της μορφή αυτή η επίθεση αφορά την μίμηση 

άλλου ατόμου ή συστήματος. Αυτό μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με το 

packet sniffing που παρουσιάστηκε προηγουμένως. Το spoofing μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μέσω της διεύθυνσης IP, του email, του τηλεφώνου ή 

κάποιου site.[55] 

- Root kit: Πρόκειται για ένα από τα πιο επικίνδυνα μέσα παραβίασης και αυτό 

γιατί συνήθως περνάει απαρατήρητο αλλά επίσης προσβάλει και συστήματα 

τα οποία κοινά κακόβουλα προγράμματα δεν προσβάλουν όλα τα συστήματα 

Linux. Τα root kits έχουν κρυμμένα μέσα τους κακόβουλα λογισμικά τα οποία 

εγκαθίστανται στον υπολογιστή και δρουν ανεξάρτητα. Συνήθως 

εγκαθίστανται έχοντας δικαιώματα administrator. Άλλωστε από εκεί 
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προέρχεται και το όνομά τους καθώς ο administrator στα Linux όπου είναι και 

δημοφιλή τα root kits ονομάζεται root.[56] 

- Trojan horse: Η ελληνική μετάφραση είναι Δούρειος Ίππος. Και όπως 

ακριβώς και το πρωτότυπο έτσι και εδώ λειτουργεί ως μέσο με το οποίο 

κάποιος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον υπολογιστή στον οποίο 

εγκαθίστανται το Trojan. Είναι μία μορφή κακόβουλου λογισμικού αρκετά 

συνηθισμένη και επικίνδυνη καθώς μπορεί να οδηγήσει στην εγκατάσταση 

ιού στον υπολογιστή, στην υποκλοπή δεδομένων και στην απώλειά τους.[57] 

- Viruses: Από τα πιο γνωστά κακόβουλα λογισμικά είναι οι ιοί. Υπάρχουν 

πολλά είδη ιών. Ορισμένα πιο επικίνδυνα από άλλα. Ένας ιός μπορεί απλά να 

μπει στο σύστημα και έπειτα να αντιγράφει τον εαυτό του κατά τρόπο τέτοιο 

ώστε τελικά να γεμίσει η μνήμη του συστήματος. Τέτοιου είδους ιοί είναι 

γνωστοί και ως recyclers. Όμως ένας ιός μπορεί να δημιουργήσει πολύ πιο 

σοβαρά προβλήματα όπως η υποκλοπή ή η απώλεια δεδομένων του 

συστήματος όπως είπαμε και προηγουμένως.[58] 

- Key loggers: Αυτή η μορφή κακόβουλου λογισμικού είναι ιδιαίτερα 

επικίνδυνη καθώς ο χρήστης δεν την αντιλαμβάνεται παρά μόνο όταν είναι 

ήδη αρκετά αργά. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί και κρατά το 

ποια πλήκτρα έχει πατήσει ο χρήστης στο πληκτρολόγιό του. Συνήθως όταν 

ένα τέτοιο πρόγραμμα έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή τότε από τον 

χρήστη ζητείται να εισάγει ξανά τους κωδικούς του, πράγμα το οποίο δεν 

φαντάζει περίεργο καθώς όλα τα συστήματα κατά καιρούς ζητούν 

παρεισαγωγή των credentials του χρήστη. Μόλις ο χρήστης βάλει τον κωδικό 

του το πρόγραμμα στέλνει ποια πλήκτρα έχουν πατηθεί και έτσι ο χειριστής 

του key logger γνωρίζει τον κωδικό του χρήστη.[59] 

Όλοι τώρα αυτοί οι τρόποι από κάποιον ο οποίος είναι γνώστης της τεχνολογίας 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο κατά κάποιου ηλεκτρονικού καταστήματος όσο 

και κάποιου χρήστη. Με τα key loggers για παράδειγμα είναι πολύ εύκολο να 

υποκλαπεί ένας κωδικός πιστωτικής κάρτας καθώς και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του 

πελάτη. Το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να έχει και το sniffing των πακέτων. 
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   Από την άλλη μεριά τώρα της συναλλαγής τα πράγματα είναι πιο σοβαρά όταν η 

επίθεση αφορά το site του ηλεκτρονικού καταστήματος. Και αυτό γιατί εκεί μέσα 

είναι αποθηκευμένες πληροφορίες για πολλούς και διάφορους χρήστες. Έτσι λοιπόν 

αν κάποιος αποκτήσει πρόσβαση στον server που φιλοξενεί το ηλεκτρονικό 

κατάστημα μπορεί να δει τα στοιχεία όλων των πελατών και να τα χρησιμοποιήσει 

κατά βούληση. 

   Τι μπορεί λοιπόν να γίνει ώστε να προστατευτούν και οι δύο πλευρές; Σε αυτό το 

ερώτημα η απάντηση δεν είναι ούτε μία ούτε απόλυτη. Ο χρήστης θα πρέπει να είναι 

προσεκτικός με τα αρχεία τα οποία κατεβάζει, τις ιστοσελίδες στις οποίες μπαίνει και 

να είναι υποψιασμένος κάθε φορά που του ζητούνται να εισάγει τα στοιχεία του. 

    Οι ιστοσελίδες με τις συναλλαγές συνήθως πιστοποιούνται από τρίτες ανεξάρτητες 

αρχές όσο αφορά την ασφάλειά τους. Χρειάζεται να υποστηρίζουν δυνατούς 

μηχανισμούς κρυπτογράφησης ώστε ακόμα και κάποιος να υποκλέψει πακέτα στην 

επικοινωνία αυτά να μην βγάζουν νόημα, και να διακινούν τις πληροφορίες πάνω από 

ασφαλή κανάλια. Χαρακτηριστικό για να μπορεί ο χρήστης να ξεχωρίζει μία ασφαλή 

σύνδεση είναι το s που προστίθεται στο πρωτόκολλο http και το μετατρέπει σε https 

και ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης υπάρχει ένδειξη κλειδαριάς ασφαλείας 

δίπλα από το url ή πρασινίζει κάποιο μέρος του έτσι ώστε να είναι ένδειξη ασφαλούς 

σύνδεσης. 

    Στην περίπτωση του χειρισμού του χειρισμού του server ο διαχειριστής θα πρέπει 

να έχει φροντίσει να κλείσει όποιες πόρτες δεν είναι αναγκαίες για να μειώσει της 

πιθανότητα εισβολής. Έπειτα προγράμματα όπως antivirus θα πρέπει να τρέχουν και 

να ελέγχουν διαρκώς το σύστημα για παραβιάσεις. Τα αρχεία ελέγχουν γνωστά και 

ως log files είναι αυτά που καταγράφουν κάθε δραστηριότητα στο σύστημα και για 

κάποιον ο οποίος γνωρίζει πώς να τα διαβάσει μπορούν να προσφέρουν πληροφορίες 

σχετικά με κινδύνους και επιθέσεις. 

 

6.2.2 Ανεπιθύμητη αλληλογραφία. 

    Η ανεπιθύμητη αλληλογραφία είναι γνωστή με τον όρο spamming. Στην γενική του 

μορφή πρόκειται για ένα μήνυμα ηλεκτρονικής μορφής το οποίο στέλνεται σε πάρα 

πολλά αντίγραφα σε πολλούς χρήστες. Το μήνυμα αυτό μπορεί να σταλεί μέσω email, 
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σε κάποιο forum, ή σε κάποιο chat. Ωστόσο η συνηθέστερη και πιο ενοχλητική ίσως 

μορφή του είναι το email. Το περιεχόμενο του email είναι συνήθως διαφημιστικό. 

Χαρακτηριστικό είναι πως τις περισσότερες φορές ο παραλήπτης λαμβάνει το 

μήνυμα χωρίς προηγουμένως να το έχει ζητήσει, κα αυτό το καθιστά ιδιαίτερα 

ενοχλητικό. 

    Υπάρχουν πάρα πολλές λίστες email στις οποίες για τον οποιονδήποτε λόγο μπορεί 

να βρεθεί το email μας, όπως δημόσιες λίστες στο internet, προγράμματα τα οποία 

ψάχνουν και βρίσκουν διευθύνσεις, αλλά και προγράμματα αυτοματοποιημένα τα 

οποία μπορούν να μαντέψουν τα email από τα ονόματα λογαριασμών χρήστη σε 

κάποιο site,[60] και για αυτό τον λόγο να παραλάβουμε κάποιο spam μήνυμα. Σε 

περίπτωση που το email προέρχεται από κάποια αξιόπιστη εταιρεία ή από κάποια 

εταιρεία στην οποία κάποια στιγμή στο παρελθόν ζητήσαμε ενημέρωση μέσω email 

και πλέον δεν θέλουμε να λαμβάνουμε, τότε συνήθως μέσα στο ίδιο το email υπάρχει 

η επιλογή Unsubscribe μέσω της οποίας μπορούμε να διαγράψουμε το email μας από 

την λίστα της συγκεκριμένης εταιρείας. Αντίθετα η απάντηση στο email προκειμένου 

να δείξουμε την δυσαρέσκειά μας το μόνο που επιτυγχάνει είναι επιβεβαιώσει την 

εγκυρότητα του email και τότε κατά πάσα πιθανότητα το email μας θα βρεθεί σε 

περισσότερες λίστες[61]. 

     Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της spamlaws.com σχετικά με τα spam 

μηνύματα που στέλνονται ανά τον κόσμο περίπου 14,5 δισεκατομμύρια στέλνονται 

ανά ημέρα. Αυτό αποτελεί περίπου το 45% των emails παγκοσμίως. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις το ποσοστό αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο. Είναι φανερό λοιπόν πως η 

διαδικασία του spamming είναι συνήθης και παρά της όποιες προσπάθειες γίνονται 

προκειμένου να μπλοκαριστούν IP διευθύνσεις και λογαριασμοί οι οποίοι θεωρούνται 

υπεύθυνοι για spam συνεχώς εμφανίζονται νέοι να συνεχίσουν την δουλειά.[62] 

     Το spam πέρα από το πόσο ενοχλητικό μπορεί να γίνει για όποιον το λαμβάνει 

δεδομένης της άχρηστης πληροφορίας ή και του χώρου τον οποίο καταλαμβάνει στον 

mail server, μπορεί να κάνει κακό και στην ίδια την επιχείρηση. Σύμφωνα λοιπόν με 

αναλυτές μεγάλων εταιρειών όπως η Microsoft και η Google το spam κοστίζει στην 

παγκόσμια οικονομία περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο ενώ αποφέρει 

κέρδος στους spammers περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο. Και αυτό γιατί 

ενώ για τους spammers το να δημιουργήσουν και να στείλουν τα email έχει ένα πολύ 
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μικρό κόστος το οποίο μάλιστα είναι κυρίως χρονικό, προκαλούν πολύ μεγάλη ζημιά 

στο direct advertising μέσω email των επιχειρήσεων οι οποίες τελικά αναγκάζονται 

να καταφύγουν σε εναλλακτικούς και πιο ακριβούς τρόπους διαφήμισης. 

     Πέρα όμως από το κόστος εναλλακτικής διαφήμισης το spamming έχει και ένα 

ακόμα παράπλευρο κόστος για την παραγωγικότητα της επιχείρησης. Οι λογαριασμοί 

email των υπαλλήλων της επιχείρησης δεν διαφέρουν σε τίποτα από τους υπόλοιπους 

λογαριασμούς. Έτσι λοιπόν και αυτοί ίσως και λίγο περισσότερο γεμίζουν 

καθημερινά από spam μηνύματα τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα να κοστίζουν χρόνο 

από την δουλειά τους. 

      Πέρα από το διαφημιστικό περιεχόμενο το οποίο μπορεί μεν να είναι ενοχλητικό 

ωστόσο είναι νόμιμο, έχουν παρατηρηθεί πολλές περιπτώσεις μηνυμάτων των οποίων 

το περιεχόμενο δεν είναι και τόσο σύννομο. Για παράδειγμα είναι πολύ συχνό 

φαινόμενο τέτοια email να περιέχουν πορνογραφικό υλικό ή ακόμα και κακόβουλο 

λογισμικό.[63] 

      Ωστόσο ο χρήστης δεν είναι έρμαιο των spammers ή τουλάχιστον με τα σωστά 

μέτρα μπορεί να μειώσει τις επιπτώσεις. Πλέον υπάρχουν αρκετά έξυπνα 

προγράμματα antivirus με online προστασία τα οποία διαθέτουν βάσεις με 

διευθύνσεις IP και λογαριασμούς spammers και μπορούν να εμποδίσουν την λήψη 

αντίστοιχων πακέτων. Ακόμα και οι ίδιοι οι mail server όπως για παράδειγμα το 

Gmail πλέον εφαρμόζουν αυτόματα φίλτρα ώστε να κατηγοριοποιούν την 

αλληλογραφία ως ανεπιθύμητη εάν αυτή προέρχεται από ύποπτες πηγές. 

Επιπρόσθετα ο χρήστης μπορεί να εφαρμόσει επιπλέον δικά του φίλτρα ώστε να 

διατηρήσει πιο καθαρό το inbox του. 

      Ο χρήστης και εδώ πρέπει να είναι υποψιασμένος και να μην μοιράζεται το email 

του με αναξιόπιστες πηγές. Θα πρέπει να αποφεύγεται η αναφορά του προσωπικού 

email σε forums και chats. Επίσης θα πρέπει να αποφεύγεται η οποιαδήποτε 

αλληλεπίδραση με mail τα οποία τιτλοφορούνται ως «χρειάζομαι βοήθεια» ή 

«χρειάζομαι χρήματα». Και δεν θα πρέπει να απαντάει ο χρήστης σε email εταιρειών 

με τις οποίες πρώτα αυτός δεν ζήτησε επικοινωνία. Ενώ τέλος καλό είναι σε 

περίπτωση που επιθυμεί ο καθένας μας να προωθήσει ή να στείλει κάποιο μήνυμα σε 

πολλούς παραλήπτες να χρησιμοποιείται η επιλογή της κρυφής κοινοποίησης έναντι 

της απλής, ώστε να μην συμβάλουμε και εμείς στην δημιουργία αλυσίδων email και 
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να προστατέψουμε και τους εαυτούς μας και τους παραλήπτες στους οποίους θέλουμε 

να στείλουμε το μήνυμα.[42] 

    Κάθε φορά που λαμβάνουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα δεν σημαίνει αυτόματα πως 

κάποιος έχει κλέψει την ηλεκτρονική μας διεύθυνση με μη νόμιμο τρόπο. Είναι 

πολλές οι φορές που εμείς οι ίδιοι είμαστε αυτοί που συμφωνούμε να δώσουμε την 

διεύθυνσή μας και να λαμβάνουμε ενημέρωση. Συνήθως αυτό συμβαίνει όταν πατάμε 

πως συμφωνούμε με τους όρους ιδιωτικότητας και ασφάλειας τις περισσότερες φορές 

χωρίς να τους διαβάσουμε καν. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση ωστόσο η εταιρεία 

οφείλει να δίνει στον χρήστη το δικαίωμα του opt out. Να μπορεί δηλαδή ο χρήστης 

να επιλέγει να σταματήσει να λαμβάνει τις σχετικές ενημερώσεις. Βέβαια ακόμα και 

σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία είναι κερδισμένη γιατί έστω και για κάποιο 

χρονικό διάστημα μπορούσε να συλλέξει και να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες του 

καταναλωτή. Περισσότερο ηθική εναλλακτική σε αυτή την περίπτωση ωστόσο είναι 

το opt in. Πρόκειται για την αντίθετη διαδικασία κατά την οποία ο χρήστης ρωτάται 

ρητά εάν θέλει να συμμετέχει σε τέτοιες λίστες ενημέρωσης. Εδώ η επιλογή για να 

μπει ο χρήστης στην λίστα δεν είναι κρυμμένη μέσα στους όρους αλλά υπάρχει 

κάποιο ξεκάθαρο πεδίο το οποίο πρέπει να επιλέξει και να δώσει τα στοιχεία του 

προκειμένου να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα. Αυτή η διαδικασία θεωρείται πιο 

ασφαλής για τον καταναλωτή καθώς τον γλιτώνει από τις περιπτώσεις που δεν δίνουν 

την δέουσα προσοχή κατά την διενέργεια μίας αγοράς για αυτό και σταδιακά 

επιβάλλεται ως πολιτική στις εταιρείες. 

 

6.2.3 Ηλεκτρονικό ψάρεμα. 

    Η μορφή αυτή απάτης είναι γνωστή ως phishing. Συνήθως πραγματοποιείται μέσω 

κάποιου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ιστοσελίδων ακόμα και 

τηλεφωνικών κλήσεων. Σκοπός της είναι η συλλογή κωδικών ή και προσωπικών 

πληροφοριών των χρηστών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις απώτερος σκοπός είναι το 

κέρδος χρημάτων εις βάρος των χρηστών.[41] 

Σε κάθε περίπτωση η απάτη όσο πιο καλά οργανωμένη είναι τόσο πιο δύσκολο είναι 

να την εντοπίσεις καθώς είναι καμουφλαρισμένη ώστε να μοιάζει πως προέρχεται 

από κάποια σοβαρή εταιρεία, ή ακόμα και να προσποιείται πως είναι κάποια μεγάλη 
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εταιρεία όπως το Facebook ή η Microsoft. Όταν η απάτη πραγματοποιείται μέσω 

internet συνήθως συνοδεύεται από κάποιον σύνδεσμο τον οποίο πρέπει ο χρήστης να 

ακολουθήσει προκειμένου να ολοκληρώσει κάποια διαδικασία. Ο σύνδεσμος μπορεί 

φαινομενικά να μοιάζει με σύνδεσμο γνωστής ιστοσελίδας ή και να είναι κρυμμένος 

μέσα σε κάποια φωτογραφία, άλλωστε μπορούμε να επισυνάψουμε έναν σύνδεσμο σε 

οποιαδήποτε λέξη και αν επιθυμούμε και όχι μόνο στο αλφαριθμητικό που αποτελεί 

τον σύνδεσμο. Υπάρχει ένας εύκολος τρόπος για τον χρήστη να καταλάβει εάν ο 

σύνδεσμος είναι αυθεντικός ή όχι. Εάν αφήσουμε το ποντίκι πάνω από το 

υπογραμμισμένο url τότε θα εμφανιστεί ένα pop up το οποίο περιέχει την διεύθυνση 

στην οποία οδηγεί ο σύνδεσμος. Βλέποντάς την λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε 

εάν η διεύθυνση είναι πραγματική ή παραπλανητική. 

     Ένα ακόμα χαρακτηριστικό στοιχείο των email αυτών είναι η κινδυνολογία και οι 

απειλές. Στην προσπάθειά τους να πείσουν τους χρήστες για την σημαντικότητα του 

μηνύματος και της ολοκλήρωσης των ενεργειών που περιγράφει, επιστρατεύουν 

απειλητικά για λογαριασμούς που θα κλείσουν ή για κινδύνους ασφαλείας που 

ελλοχεύουν εκτός και αν ο χρήστης κάνει ότι του αναφέρει το συγκεκριμένο μήνυμα. 

Η διαδικασία αυτή εάν την προσέξει κανείς θυμίζει αρκετά τα μηνύματα αλυσίδας 

που ήταν αρκετά δημοφιλή παλαιότερα όπου εάν δεν προωθούσε ο χρήστης το 

συγκεκριμένο μήνυμα σε άλλους εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου θα τον 

έβρισκε μεγάλη ατυχία. Έτσι όπως αυτά τα μηνύματα αλυσίδας τελικά κατέληξαν 

αστείο μεταξύ των χρηστών έτσι θα πρέπει να καταλήξουν και αυτά τα scam 

μηνύματα του phishing αρκεί οι χρήστες να είναι προσεκτικοί και να μην κάνουν 

κινήσεις πανικού.[64] 

    Δεν είναι λίγες οι φορές που οι ίδιες οι εταιρείες προειδοποιούν τα μέλη τους 

σχετικά με πιθανά phishing μηνύματα. Έτσι για παράδειγμα παιχνίδια όπως το 

Lineage που πρόκειται για μία online κοινότητα gamers, έχει προειδοποιήσει τους 

χρήστες του πως ποτέ δεν του ζητείται να παραχωρήσουν τους κωδικούς τους στην 

εταιρεία για κανέναν λόγο καθώς όλοι οι λογαριασμοί έτσι και αλλιώς μπορούν να 

ελεγχθούν κεντρικά από τους administrators όταν και αν χρειαστεί. Ωστόσο δεν είναι 

λίγες οι φορές που οι χρήστες του παιχνιδιού έχουν λάβει παρόμοια email. Και παρά 

το προφανές του πράγματος και τις προειδοποιήσεις της εταιρείας αρκετοί ήταν και οι 

χρήστες οι οποίοι πείσθηκαν από τα συγκεκριμένα μηνύματα. Συνεπώς μία πολύ 

καλή συμβουλή προς τους χρήστες προκειμένου να μην πέσουν θύματα τέτοια 
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απάτης είναι πως ποτέ δεν πρέπει να ακολουθούν συνδέσμους από email τα οποία δεν 

γνωρίζουν εάν είναι αυθεντικά. Είναι προτιμότερο να «χάσουν» 2 δευτερόλεπτα 

κάνοντας hover το ποντίκι πάνω από τον σύνδεσμο προ 

κειμένου να πεισθούν για την αυθεντικότητά τους. Επίσης δεν θα πρέπει ποτέ να 

μοιράζονται οι χρήστες προσωπικές πληροφορίες μέσω αυτών των email. Ενώ τέλος 

εάν θεωρούν πως πιθανώς να είναι και αυθεντικό το mail χωρίς να είναι βέβαιοι θα 

μπορούσαν να απευθυνθούν απευθείας στην εταιρεία για να επιβεβαιώσουν την 

αυθεντικότητά του.[41] 

     Εάν ωστόσο κάποιος χρήστης αντιληφθεί πως γίνεται μία προσπάθεια phishing 

εναντίον του εκτός από την αποφύγει καλό είναι να την αναφέρει κιόλας ώστε να 

παρθούν τα απαραίτητα μέτρα. Άλλωστε το phishing είναι έγκλημα έστω και 

ηλεκτρονικό και όπως κάθε άλλο έγκλημα πρέπει να τιμωρείται ώστε να 

προστατεύονται οι χρήστες κάθε φορά. Υπάρχουν τα ανάλογα site στα οποία μπορεί 

να μπει κανείς και να αναφέρει τέτοιου είδους κινήσεις. Όπως το Anti-Phishing 

Working Group (APWG) αλλά και η υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος εδώ 

στην Ελλάδα.[65] 

 

6.2.4 Απάτη πιστωτικών καρτών. 

     Το πλαστικό χρήμα οι λεγόμενες κάρτες κερδίζουν έδαφος έναντι των μετρητών 

και αποτελούν σχεδόν μονόδρομο αναφορικά με τις ηλεκτρονικές αγορές. Για την 

χρήση της πιστωτικής κάρτας απαιτείται ο αριθμός της και η συμπλήρωση των 

στοιχείων που είναι συνδεδεμένα με αυτή. Γνωστή και κοινή είναι η φοβία που 

υπάρχει για την χρήση των πιστωτικών καρτών στο διαδίκτυο καθώς πολλοί είναι 

αυτοί που θεωρούν πως εύκολα μπορούν να υποκλαπούν τα στοιχεία τους και να γίνει 

χρήση της κάρτας τους και του τραπεζικού τους λογαριασμού από απατεώνες. Η 

φοβία αυτή δεν είναι παράλογη και είναι αρκετά τα παραδείγματα στο παρελθόν 

όμως τα συστήματα ολοένα και γίνονται πιο ασφαλή και όπως αναφέραμε και 

παραπάνω πλέον το να κλέψει κανείς τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του χρήστη 

online όταν χρησιμοποιεί κάποιο αξιόπιστο site είναι σχεδόν οι ίδιες με το να πέσει 

κανείς θύμα ληστείας στον φυσικό κόσμο. 
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     Για να μπορέσει κάποιος να χρησιμοποιήσει την πιστωτική μας κάρτα χωρίς την 

άδειά μας το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να γνωρίζει τον αριθμό της. Η λήψη 

του αριθμού μπορεί να γίνει με όλους τους προηγούμενους τρόπους που 

αναφέρθηκαν όπως το phishing ή κάποιο κακόβουλο λογισμικό στον υπολογιστή 

μας.[66] Πολλές μάλιστα είναι οι φορές στις οποίες οι ίδιοι οι χρήστες ξεγελιούνται 

και δίνουν από μόνοι τους τα στοιχεία τους νομίζοντας πως απευθύνονται σε κάποια 

αξιόπιστη πηγή. Για αυτό και μία από τις πρώτες και βασικότερες συμβουλές που 

δίνουν οι εταιρείες στους χρήστες είναι να μην μοιράζονται τέτοιες ευαίσθητες 

πληροφορίες μέσω τηλεφώνου αρχικά και δεύτερο σε ιστότοπους για τους οποίους 

δεν είναι σίγουροι ότι διαθέτουν πιστοποιητικό. 

    Από την στιγμή που θα γίνει κάποια αγορά με την δική μας πιστωτική κάρτα 

πολλές είναι οι φορές που οι ίδιες οι τράπεζες μας ενημερώνουν αν την κρίνουν 

ύποπτη. Για παράδειγμα αν εμείς έχουμε χρησιμοποιήσει σήμερα το πρωί την κάρτα 

μας για κάποια αγορά στην Θεσσαλονίκη και το μεσημέρι καταγραφεί κάποια κίνηση 

της ίδιας κάρτας στην Νέα Υόρκη προφανώς και δεν μπορεί να πρόκειται για το ίδιο 

άτομο που πραγματοποίησε την συναλλαγή και στις δύο περιπτώσεις. Υπάρχουν 

όμως και κάποιοι ιστότοποι αλλά και χρήστες γραμμένοι στις «μαύρες λίστες» των 

τραπεζών για τους οποίους φροντίζουν να ενημερώνουν οι τράπεζες τους πελάτες 

τους όταν πάει να γίνει κάποια συναλλαγή με τους συγκεκριμένους. Έτσι είναι πιθανό 

αν διαθέτει κάποιος ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και δεχτεί παραγγελία από κάποιον 

ο οποίος είναι γραμμένος στην μαύρη αυτή λίστα να ενημερώσει η τράπεζα τον 

ιδιοκτήτη σχετικά προκειμένου να μην ολοκληρωθεί η ανταλλαγή προϊόντων. Με 

αυτό τον τρόπο οι τράπεζες κερδίζουν πόντους αξιοπιστίας στους πελάτες τους. 

 

6.2.5 DDos Επίθεση. 

     Γνωστή και ως επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης. Άλλωστε και το ίδιο της το όνομα 

προέρχεται από τα αρχικά της φράσης Distributed Denial of Service Attack. 

Πρόκειται για ένα είδος DoS (Denial of Service) επίθεσης κατά την οποία οι 

κακόβουλοι χρήστες κάνουν επίθεση στο δίκτυο με μαζικά αιτήματα προκειμένου να 

ξεπεράσουν τις δυνατότητες του δικτύου σε κίνηση και εξυπηρέτηση. Έτσι όταν 

κάποιος άλλος χρήστης προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει το ίδιο δίκτυο μιας και δεν 

θα μπορέσει να εξυπηρετήσει άλλα αιτήματα θα του εμφανίσει μήνυμα πως ο 

55 
 



διακομιστής δεν είναι διαθέσιμος.[67] στην περίπτωση των DDoS επιθέσεων τώρα η 

διαφορά είναι πως χρησιμοποιούνται πολλά συστήματα ταυτόχρονα προκειμένου να 

επιτεθούν έτσι αυξάνεται η αποτελεσματικότητα αλλά μειώνεται και η ταχύτητα των 

επιθέσεων.[68] 

    Το κόστος από μία DDoS επίθεση έχει πολλές μορφές. Πρώτα από όλα είναι το 

κόστος για την επαναφορά του ιστοτόπου και του δικτύου για το οποίο πρέπει να 

ασχοληθεί ένας ειδικός ο οποίος συνήθως είναι τεχνικός της εταιρείας παροχής 

δικτύου ή φιλοξενίας του ιστοτόπου. Συνεπώς πρόκειται για μία εξωτερική υπηρεσία 

η οποία πρέπει να πληρωθεί. Έπειτα όσο ο ιστότοπος είναι εκτός λειτουργίας 

προκαλεί κόστη στην παραγωγικότητα καθώς ούτε οι πελάτες μπορούν να 

πραγματοποιήσουν αγορές αλλά σε πολλές περιπτώσεις ούτε και οι ίδιοι οι υπάλληλοι 

της εταιρείας να εργαστούν. Ταυτόχρονα αποτελεί πλήγμα για την αξιοπιστία της 

εταιρείας καθώς ο πελάτης θα δυσαρεστηθεί που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί και 

πιθανώς να στραφεί προς κάποιο άλλο κατάστημα για να ολοκληρώσει την αγορά 

του. Υπάρχουν βέβαια και οι πελάτες οι οποίοι εάν καταλάβουν πως δεν είναι απλά 

ένα τυχαίο γεγονός αλλά πρόκειται για μία τέτοιου είδους επίθεση θα θεωρήσουν τον 

ιστότοπο μη ασφαλή και ίσως δεν επιστρέψουν ποτέ για αγορές στην συγκεκριμένη 

ιστοσελίδα. [69] 

Μία τέτοιου είδους επίθεση λοιπόν μπορεί να έχει τρεις μορφές. 

- Traffic attack: Ή επίθεση κίνησης. Με τον όρο κίνηση (traffic) σε ένα δίκτυο 

εννοούμε το ποσό της πληροφορίας η οποία διακινείται μέσα στο δίκτυο σε 

συγκεκριμένο χρόνο.[70] Εάν ο επιτιθέμενος γνωρίζει το πρωτόκολλο 

επικοινωνίας μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χαρακτηριστικά του και να στείλει 

τα αντίστοιχα πακέτα δεδομένων έτσι ώστε να φτάσει την κίνηση του δικτύου 

σε υψηλά επίπεδα με αποτέλεσμα κάθε επόμενο αίτημα που έρχεται να 

καθυστερεί πάρα πολύ να φτάσει στον διακομιστή και πολλές φορές να 

διακόπτεται. 

- Bandwidth attack: Με τον όρο bandwidth αναφερόμαστε στην μέγιστη 

ποσότητα της πληροφορίας που είναι δυνατόν να περάσει από έναν 

συγκεκριμένο δίαυλο επικοινωνίας σε μία δεδομένη χρονική στιγμή.[71] Τα 

άχρηστα πακέτα που στέλνονται μέσα από ένα δίκτυο κάνουν χρήση του 

bandwidth με αποτέλεσμα να μένει λιγότερο διαθέσιμο για να περάσει η 
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χρήσιμη πληροφορία. Εάν μάλιστα η επίθεση είναι εκτεταμένη μπορεί να 

καταναλώσει όλο το bandwidth με αποτέλεσμα να μην μπορούν να περάσουν 

καθόλου πακέτα προς τον διακομιστή και να μην μπορεί να επικοινωνήσει 

κανένας πελάτης μαζί του. 

- Application attack: Αυτή η επίθεση λαμβάνει χώρα σε επίπεδο εφαρμογής. 

Στέλνει δηλαδή στην εφαρμογή ψευδή μηνύματα που προέρχονται από 

εικονικούς και όχι πραγματικούς πελάτες. Αυτά τα μηνύματα χρησιμοποιούν 

τους πόρους της εφαρμογής και την κάνουν να καταρρεύσει τελικά με 

αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξυπηρετήσει τα πραγματικά μηνύματα που 

λαμβάνει. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις η καλύτερη προστασία είναι η πρόληψη. Τέτοιου είδους 

επιθέσεις υπάρχουν και θα υπάρχουν καθώς είναι εύκολο να πραγματοποιηθούν. 

Ωστόσο υπάρχουν ενέργειες που μπορούν να γίνουν ώστε να προβλεφθούν και να 

κόβεται η επικοινωνία με επικίνδυνες διευθύνσεις πριν αυτές προκαλέσουν 

πρόβλημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι server της Google κατά την 

διαδικασία του ping. Με τον όρο και την εντολή ping ουσιαστικά ο χρήστης στέλνει 

ένα ICMP echo πακέτο σε έναν server. Αυτό το πακέτο φτάνει στον server και 

επιστρέφει πίσω στον χρήστη. Ανάλογα με την ώρα που χρειάζεται για να φτάσει το 

πακέτο πίσω υπολογίζεται το πόσο καθαρή είναι η διαδρομή από και προς τον 

server.[72] Μπορεί να πρόκειται για ένα μικρό πακέτο εάν όμως σταλούν πολλά μαζί 

δεν παύουν να προκαλούν κίνηση στο δίκτυο και να μειώνουν το bandwidth. Η 

Google λοιπόν φροντίζει να κόβει τα ping requests μετά από τρεις συνεχόμενες 

προσπάθειες. 
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6.3 Επίπτωση στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

     Ο μέσος χρήστης τείνει να πιστεύει πως οι ηλεκτρονικές συναλλαγές δεν είναι 

τόσο ασφαλείς όσο οι συναλλαγές σε φυσικά μαγαζιά. Όσο όμως οι γενιές 

μεγαλώνουν μέσα στην τεχνολογία και οι ρυθμοί της ζωής γίνονται πιο γρήγοροι 

τόσο πιο ελκυστικές γίνονται οι ηλεκτρονικές αγορές και κατ’ επέκταση οι 

ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

   Ο χρήστης νιώθει εκτεθειμένος όταν πρέπει να δώσει τα στοιχεία του πολλές φορές 

σε πηγές τις οποίες δεν γνωρίζει καλά. Παρόλο που είναι πάγια τακτική προστασίας 

δεδομένων να μην γνωστοποιούμε στοιχεία μας σε άγνωστα site πολλές φορές οι 

αγορές το απαιτούν. Με όλες τις πιθανές επιθέσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω οι 

χρήστες είναι έχουν και απόλυτο άδικο να φοβούνται ότι τα στοιχεία τους μπορούν 

να πέσουν σε λάθος χέρια. Δεν είναι άλλωστε λίγες οι φορές που αυτό έγινε ακόμα 

και από συστήματα τα οποία θεωρούταν απαραβίαστα. 

   Ένας ακόμη φόβος των χρηστών στην καταχώρηση των στοιχείων τους πέρα από 

την υποκλοπή τους αποτελεί και η αποθήκευσή τους. Πολλοί χρήστες δεν νιώθουν 

άνετα με το αίσθημα πως τα στοιχεία τους θα παραμείνουν σε μία βάση δεδομένων 

ακόμα και αν αυτοί επιθυμούν να διαγραφούν. Θεωρούν πως αποτελεί ένα είδος 

φακελώματος και με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ πιο εύκολο να παρακολουθούνται 

και να αναλύονται οι κινήσεις τους. Νιώθουν λοιπόν ότι παραβιάζεται έτσι η 

ιδιωτικότητά τους. 

 

 

Κεφάλαιο 7ο  

Μελέτη παραδείγματος 

 

    Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές όπως είδαμε κερδίζουν διαρκώς έδαφος. Οι κίνδυνοι 

είναι πολλοί ωστόσο πολλά είναι και τα μέτρα που λαμβάνονται πλέον προκειμένου 

να προστατευτούν οι καταναλωτές. Οι συναλλαγές στο διαδίκτυο είναι πιο διαφανείς 

και άμεσες. Συνεπώς το μεγάλο στοίχημα του συστήματος είναι να πείσει τον κόσμο 
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να τον εμπιστευτεί. Μία αξιόλογη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση είναι η 

PayPal το παράδειγμα της οποίας θα εξετάσουμε ως μελέτη περίπτωσης σε αυτό το 

κεφάλαιο. 

 

7.1 Τι είναι Pay Pal. 

      Ουσιαστικά η PayPal είναι ένας ακόμα τρόπος δικτυακών συναλλαγών. Επιτρέπει 

σε επιχειρήσεις και άτομα να λαμβάνουν και να στέλνουν πληρωμές. Στόχος είναι 

αυτό να γίνεται απλά, γρήγορα, φθηνά αλλά και πάνω από όλα με ασφάλεια. 

Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί πάνω στο υπάρχον τραπεζικό και 

χρηματοπιστωτικό σύστημα. Είναι ένα επιπλέον επίπεδο ουσιαστικά πάνω από αυτό. 

Πριν την PayPal το 1998 οι Peter Thiel και Max Levchin δημιούργησαν την εταιρεία 

Fieldlink η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε Confinity και προσέφεραν στους 

πελάτες τους την δυνατότητα να αποθηκεύουν κρυπτογραφημένες πληροφορίες στις 

συσκευές τους. Στην ουσία δηλαδή δημιούργησαν τον μηχανισμό για το πρώτο 

ψηφιακό πορτοφόλι. Ένα χρόνο αργότερα το 1999 εμφανίστηκε η PayPal σε 

δοκιμαστική λειτουργία η οποία επέτρεπε πληρωμές μέσω emails. Το 2000 o Elon 

Musk με την X.com ουσιαστικά εξαγοράζει την Cofinity και πλέον ενεργοποιούνται 

οι πληρωμές στο eBay τον μεγαλύτερο και διασημότερο χώρο online δημοπρασιών. 

Το όνομα PayPal εμφανίζεται πρώτη φορά στον χάρτη το 2001 όπου η X.com 

μετονομάζεται. Μέχρι το 2002 η PayPal μπορούσε να εξυπηρετήσει πληρωμές μόνο 

με δολάρια Αμερικής. Αυτή την χρονιά όμως εξαγοράζεται από το eBay για 1,5 

δισεκατομμύρια δολάρια και πλέον μπορεί να υποστηρίξει συναλλαγές σε ευρώ και 

λίρες Αγγλίας. Μέχρι το 2006 υποστήριζε συναλλαγές σε 10 διαφορετικά νομίσματα 

ενώ το 2007 πήρε την επίσημη άδεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Το 2010 

εμφανίζονται οι εφαρμογές της PayPal για τα κινητά με λειτουργικό iOS και Android 

και μόλις μέσα σε ένα χρόνο οι συναλλαγές που γίνονται αποκλειστικά μέσω των 

εφαρμογών της PayPal για τα κινητά φτάνουν το ποσό των 4ων δισεκατομμυρίων 

δολαρίων για να φτάσουν τα 27 δισεκατομμύρια δολάρια το 2013[42]. 

Η PayPal όπως προαναφέραμε είναι ουσιαστικά ένα επιπλέον επίπεδο το οποίο 

παρεμβάλλεται μεταξύ του χρήστη που πληρώνει και αυτού ο οποίος θα λάβει την 

πληρωμή. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει εάν θα κάνει την πληρωμή του με κάποια 
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χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Έπειτα η εντολή 

πληρωμής πηγαίνει στο σύστημα της PayPal. Το σύστημα αυτό θα στείλει την εντολή 

της πληρωμής και τα χρήματα στον αντίστοιχο λογαριασμό του πωλητή όμως δεν θα 

στείλει καμία άλλη πληροφορία σχετικά με τα οικονομικά του χρήστη, ούτε αριθμούς 

κάρτας ούτε αριθμούς λογαριασμού και στοιχεία. Κρύβει λοιπόν τα υπόλοιπα 

στοιχεία από τον πωλητή, έτσι ο χρήστης μπορεί να νιώθει λίγο περισσότερο 

ασφαλής καθώς δεν είναι υποχρεωμένος να μοιράζεται κάθε φορά τα στοιχεία του με 

πωλητές τους οποίους δεν γνωρίζει και πιθανώς να θεωρεί πως κινδυνεύει. Αντί 

αυτού ο χρήστης μοιράζεται τα στοιχεία του μόνο με το σύστημα της PayPal η οποία 

θεωρείται αξιόπιστη και έπειτα αυτή λειτουργεί σαν μεσάζοντας και ταυτόχρονα σαν 

πέπλο που κρύβει τις πληροφορίες του χρήστη. 

    Για να ξεκινήσει κανείς να χρησιμοποιεί την PayPal το μόνο που χρειάζεται είναι 

να έχει μία διεύθυνση email και έναν λογαριασμό στην τράπεζα. Έπειτα πρέπει να 

δημιουργήσει το προφίλ του στην PayPal όπου θα συνδέσει αυτόν τον λογαριασμό με 

τον τραπεζικό. Έπειτα ο χρήστης λαμβάνει έναν προσωπικό κωδικό τον οποίο μπορεί 

να χρησιμοποιήσει προκειμένου να πραγματοποιήσει ή να δεχτεί πληρωμές. Τα 

χρήματα που κανείς δέχεται αποθηκεύονται στον λογαριασμό της PayPal έπειτα ο 

χρήστης μπορεί να δώσει εντολή να μεταφερθούν στον συνδεδεμένο τραπεζικό του 

λογαριασμό.[43] 

    Για κάθε συναλλαγή η PayPal χρεώνει ένα ποσό που αποτελεί το δικό της κέρδος. 

Πρακτικά την εταιρεία δεν την ενδιαφέρει ποιος από τους δύο συμβαλλόμενους σε 

μία συναλλαγή θα πληρώσει το προστιθέμενο αυτό ποσό. Είναι μία διαδικασία η 

οποία εξαρτάται αποκλειστικά από το πώς θα το διαπραγματευτούν τα δύο μέλη. 

Αξίζει εδώ να αναφέρουμε πως ούτε η PayPal γλίτωσε από τα Ελληνικά capital 

controls καθώς οι συναλλαγές μέσω αυτής όσο τα capital controls ήταν ιδιαίτερα 

αυστηρά στην χώρα μας είχαν γίνει ιδιαίτερα δύσκολες ως και απαγορευτικές καθώς 

οι εταιρείες δεν δεχόταν συναλλαγές μέσω PayPal που ήταν συνδεδεμένα με 

Ελληνικούς λογαριασμούς. 

Ξεκινώντας να βλέπουμε τις λειτουργίες της PayPal λίγο πιο αναλυτικά θα 

αναφερθούμε πρώτα στην δυνατότητα να εκδίδει τιμολόγια μέσω του περιβάλλοντός 

της. Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια πλέον έχουν πάρει μορφή και στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση με την Οδηγία 2001/115/ΕΚ και την 2006/112/ΕΚ ενώ στην Ελληνική 
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νομοθεσία εναρμονίστηκαν με τον Νόμο 3193/2003. Μέσω της υπηρεσίας αυτής της 

Pay Pal λοιπόν μπορεί να δημιουργεί μία εταιρεία το δικό της προσωποποιημένο 

τιμολόγιο και να το στέλνει μέσω email στους πελάτες της. Και πλέον αυτό το 

τιμολόγιο θα έχει την ίδια ισχύ με το τιμολόγιο που είναι τυπωμένο στο χαρτί.[44] 

Στην συνέχεια η PayPal διαθέτει τα δικά της μηχανήματα τα οποία μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν με κάρτες απευθείας από τα καταστήματα. Η χρέωση εδώ γίνεται 

ανά πέρασμα κάρτας. Ενώ διαθέτει και card reader που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 

android και iOS. 

 

 

   7.2  Πολιτική απορρήτου Pay Pal.  

    Η πολιτική απορρήτου της Pay Pal αφορά το σύνολο των εφαρμογών της και είναι 

ενιαία είτε πρόκειται για την χρήση μέσω web είτα μέσω κινητού. Οι πολιτικές που 

περιγράφονται από την Pay Pal μπορούν να αλλάξουν μόνο εάν υπογραφεί κάποιο 

διαφορετικό συμβόλαιο μεταξύ της εταιρείας και κάποιου φορέα. Σε περίπτωση που 

πραγματοποιήσει η ίδια η εταιρεία κάποια σημαντική αλλαγή πολιτικής τότε 

ενημερώνει τριάντα μέρες πριν όσους επηρεάζονται από αυτή την πολιτική ώστε να 

έχουν χρόνο να αντιδράσουν. 

Αρχικά η Pay Pal συλλέγει κάποιες πληροφορίες αυτόματα για τους χρήστες. 

Διατηρεί λοιπόν πληροφορίες για τα site που επισκέπτεται ο χρήστης και 

χρησιμοποιεί την κάρτα. Επίσης διατηρεί την IP διεύθυνση του υπολογιστή αλλά και 

το αναγνωριστικό της συσκευής εάν πρόκειται για παράδειγμα για κάποιο κινητό 

τηλέφωνο ή tablet. Ταυτόχρονα συλλέγονται πληροφορίες που αφορούν την θέση 

αλλά και γενικά την σύνδεση στο δίκτυο είτε μέσω υπολογιστή είτε μέσω δεδομένων 

κινητής τηλεφωνίας. Ένα άλλο είδος δεδομένων που συλλέγονται αφορούν τα 

στατιστικά επισκεψιμότητας αλλά και δράσης σε συγκεκριμένα sites. Έτσι μπορούν 

να ληφθούν και πληροφορίες που αφορούν τις διαφημίσεις, την αλληλεπίδραση του 

χρήστη με αυτές και τελικά την αποτελεσματικότητά τους. 

Μεγάλο μέρος αυτών των αυτοματοποιημένων πληροφοριών συλλέγεται με την 

χρήση Cookies και Web beacons. Ο χρήστης που συμφωνεί με τους όρους της Pay 
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Pal συμφωνεί και με την χρήση από μέρους της αυτών των τεχνολογιών. Ακόμα ένα 

από τα πολλά που αποδέχεται ο χρήστης όταν πατάει την επιλογή “I Agree” και που 

πιθανότατα δεν έχει διαβάσει. Τόσο τα Cookies όσο και τα beacons πρόκειται για 

μικρά αρχεία τα οποία συλλέγουν πληροφορίες. Είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν 

όταν ο χρήστης επισκέπτεται κάποιο site που σχετίζεται με την Pay Pal και οι 

πληροφορίες που συλλέγονται πρέπει να αφορούν αποκλειστικά και μόνο αυτή την 

δραστηριότητα.[45] 

Για να μπορέσει ο χρήστης να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένες υπηρεσίες που 

προσφέρονται από την Pay Pal πρέπει να αποδεχτεί όλες αυτές τις τεχνολογίες 

συλλογής πληροφοριών. Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να απεγκαταστήσει ή να 

αρνηθεί την χρήση των τεχνολογιών αυτών αλλά σε αυτή την περίπτωση μπορεί να 

υπάρξουν αποκλεισμοί από τις υπηρεσίες. Με την χρήση τέτοιων αρχείων γίνεται η 

ταυτοποίηση του χρήστη στους servers της εταιρείας. Η εταιρεία εφαρμόζει 

συγκεκριμένη πολιτική προκειμένου να προστατέψει τα Cookies της αλλά και τις 

πληροφορίες που αυτά συλλέγουν ώστε ακόμα και να μπορέσει κάποιος να 

υποκλέψει τα Cookies να μην μπορούν οι κακόβουλοι χρήστες να εκμαιεύσουν τις 

πληροφορίες που αυτά κουβαλούν. Η εταιρεία αναφέρει καθαρά πως κάθε προσωπική 

πληροφορία που συλλέγεται και αποθηκεύεται γίνεται μόνο με την συγκατάθεση του 

χρήστη και κάθε φορά ο χρήστης έχει το δικαίωμα της άρνησης. 

Υπάρχουν τέσσερεις βασικές κατηγορίες για τις οποίες μαζεύει η Pay Pal 

πληροφορίες και αυτές αφορούν τα παρακάτω 

‐ Πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την διαχείριση και την σωστή παροχή 

υπηρεσιών. Κάποιες από αυτές τις τεχνολογίες των cookies και των beacons 

είναι απαραίτητες για την είσοδο στο site αλλά και την αναγνώριση του 

χρήστη. Με την βοήθειά τους μπορεί να ανιχνευθεί οποιαδήποτε ύποπτη 

κίνηση και να αποφευχθούν απάτες κάνοντας έτσι την χρήση της Pay Pal πιο 

ασφαλή. Χαρακτηριστικό που είναι απαραίτητο αν αναλογιστεί κανείς πως 

πρόκειται για ένα μέσο πληρωμής. 

‐ Θέματα που αφορούν την απόδοση. Για παράδειγμα διατηρώντας ένα cookie 

τύπου session o χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί την υπηρεσία όσο βρίσκεται 

στον ίδιο browser χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να μπαίνει στην διαδικασία 

του login. Αυτό γλιτώνει σημαντικό χρόνο στον χρήστη ο οποίος δεν 
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χρειάζεται να θυμάται και να πληκτρολογεί διαρκώς τον κωδικό του και 

έπειτα κάνει οικονομία και στην κίνηση πακέτων και bandwidth. Από τα 

cookies και την καταγραφή της συμπεριφοράς των χρηστών επίσης μπορεί να 

βελτιωθεί γενικότερα η λειτουργία του site, οι χώροι που βρίσκονται τα links, 

το είδος του περιεχομένου και γενικά η μορφή του. 

‐ Θέματα λειτουργικότητας που κυρίως αφορούν την καταγραφή των 

προτιμήσεων των χρηστών. Με αυτόν τον τρόπο οι υπηρεσίες και τα site 

γίνονται πιο έξυπνα και κάνουν προτάσεις στον χρήστη βασισμένα σε 

παλαιότερες επιλογές του. Μία ενέργεια που έκανε ο χρήστης πρόσφατα είναι 

πολύ πιθανό να την επαναλάβει. Για αυτό και όταν η εφαρμογή του την 

προτείνει ο χρήστης θα την επιλέξει και θα την ολοκληρώσει πιο γρήγορα από 

το να την έψαχνε και πάλι μόνος του. Πρόκειται δηλαδή για μία εν μέρει 

προσωποποιημένη παροχή υπηρεσίας βασισμένη στις ιδιαιτερότητες του κάθε 

χρήστη όπως αυτές τις έχει εκδηλώσει στο παρελθόν. 

‐ Τέλος υπάρχουν και τα θέματα διαφήμισης. Αυτή η κατηγορία αφορά κυρίως 

όσους θέλουν να πουλήσουν κάποιο προϊόν. Καταγράφοντας τις προτιμήσεις 

του καταναλωτή όπως είδαμε προηγουμένως γνωρίζουμε και τα προϊόντα τα 

οποία των ενδιαφέρουν. Έτσι λοιπόν μία εταιρεία είναι πολύ πιθανό να 

ενδιαφέρεται να διαφημίσει τα προϊόντα της σε άτομα τα οποία έχουν δείξει 

στο παρελθόν ενδιαφέρον για παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες. 

Η Pay Pal προειδοποιεί τους χρήστες της πως δεν αποκλείεται να συνεργαστεί σε 

επίπεδο cookies με εξωτερικούς φορείς. Αυτό σημαίνει πως μέσω της Pay Pal μπορεί 

τελικά να εγκατασταθεί στον υπολογιστή του χρήστη κάποιο cookie άλλης εταιρείας 

η οποία συνεργάζεται με την Pay Pal και στοχεύει για παράδειγμα στην διαφήμιση 

όπως είδαμε στην τέταρτη κατηγορία των cookies προηγουμένως. Ωστόσο η 

συνεργασία αυτή περιορίζεται στην διαφήμιση καθώς όπως αναφέρεται δεν επιτρέπει 

η εταιρεία σε τρίτους να συλλέγουν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της.[46] 

Εκτός από τις αυτοματοποιημένες πληροφορίες η Pay Pal ζητά από τους χρήστες της 

να παρέχουν και αυτοί κάποιες πληροφορίες αρχικά προκειμένου να γραφτούν να 

αναγνωριστούν ως χρήστες και να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία. Όλες οι 

πληροφορίες από τις μεταβολές των λογαριασμών διατηρούνται αποθηκευμένες, 

όπως επίσης και οι πληροφορίες από τις φόρμες που συμπληρώνει ο χρήστης όταν 

χρησιμοποιεί την Pay Pal στις συναλλαγές του. Πληροφορίες για έναν χρήστη επίσης 
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συλλέγονται και από παράπλευρες δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται με την Pay 

Pal όπως η συμμετοχή σε forums και chats. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν το όνομα 

του χρήστη, την διεύθυνσή του, το τηλέφωνό του και το email του. Επίσης 

συλλέγονται πληροφορίες που αφορούν την οικονομική κατάσταση του χρήστη. 

Άλλωστε είναι απαραίτητο για να δημιουργήσει κανείς λογαριασμό στην Pay Pal να 

τον συνδέσει με κάποιον λογαριασμό τραπέζης ή πιστωτική κάρτα. Η χρήση αυτών 

συνεπάγεται και την ανάγκη για διατήρηση περισσότερο προσωπικών πληροφοριών 

όπως η ημερομηνία γέννησης και ο αριθμός ταυτότητας. Αυτά τα στοιχεία 

διατηρούνται κυρίως για λόγους ασφάλειας. Για παράδειγμα οι αγορές πρέπει να 

γίνονται από άτομα τα οποία είναι μεγαλύτερα από κάποια ηλικία. Επίσης σε 

περίπτωση πλαστογραφίας ή κλοπής για παράδειγμα της πιστωτικής κάρτας μπορούν 

αυτά τα στοιχεία να χρησιμοποιηθούν για απενεργοποίηση του λογαριασμού ή 

αποκλεισμού συγκεκριμένων συναλλαγών ώστε να προστατευτεί ο χρήστης. 

Η Pay Pal συλλέγει πληροφορίες για τους χρήστες και από εξωτερικούς φορείς όπως 

για παράδειγμα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Δεν παύει να είναι ένας φορέας ο 

οποίος ενισχύει και μεσολαβεί στις συναλλαγές. Η αξιοπιστία του κρίνεται από τα 

άτομα που τον χρησιμοποιούν για τις συναλλαγές. Είναι λοιπόν λογικό να 

ενδιαφέρεται για το πόσο φερέγγυοι είναι οι χρήστες της. 

Τέλος η Pay Pal προειδοποιεί πως είναι πιθανό να σκανάρει το σύστημα για 

κακόβουλο λογισμικό. Χωρίς να αναφέρεται ρητά πιθανότατα δεν μπορεί να 

σκανάρει όλο το σύστημα του χρήστη παρά μόνο όσα αρχεία συμμετέχουν κατά την 

διάρκεια πραγματοποίησης κάποιας συναλλαγής. 

Στην συνέχεια των όρων ακολουθεί ένας κατάλογος σχετικά με το πώς χρησιμοποιεί 

η Pay Pal τα στοιχεία που συλλέγει. Έτσι λοιπόν πρώτο στην λίστα είναι η 

υποστήριξη του χρήστη και ακολουθείται από την ανάγκη για την υλοποίηση 

συναλλαγών αλλά και την ειδοποίηση του χρήστη όταν πραγματοποιείται κάποια 

συναλλαγή. Έτσι ο χρήσης είναι ενήμερος για τις κινήσεις του λογαριασμού του ανά 

πάσα στιγμή και μπορεί εύκολα να αναγνωρίσει αν κάποια κίνηση πραγματοποιηθεί 

χωρίς την συγκατάθεσή του. Τα στοιχεία του χρήστη φυσικά χρησιμοποιούνται για 

την αυθεντικοποίηση του χρήστη τόσο κατά την δημιουργία του λογαριασμού του 

όσο και κατά την διάρκεια της χρήσης του όπου χρειάζεται η επιβεβαίωση της 
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ταυτότητάς του όπως για παράδειγμα στην περίπτωση αλλαγής του κωδικού που 

μπορεί να έχει ξεχάσει ή απλά να αλλάξει για λόγους ασφαλείας. 

Σημαντικό για την επιβίωση της ίδιας της εταιρείας είναι η χρήση των στοιχείων 

προκειμένου να λάβει το νόμιμο αντίτιμο που της αναλογεί για τις υπηρεσίες που 

προσφέρει στους χρήστες της. Όπως είδαμε για κάθε συναλλαγή που 

πραγματοποιείται μέσω της Pay Pal η εταιρεία κρατάει μία προμήθεια. Πρέπει λοιπόν 

να γνωρίζει από ποιον θα κρατήσει την προμήθεια και από ποιο λογαριασμό θα την 

δεσμεύσει. Ταυτόχρονα οφείλει να ελέγχει εάν οι χρήστες της τηρούν τους κανόνες 

ηθικής και νομιμότητας όταν χρησιμοποιούν το σύστημά της. Σε περίπτωση που 

υπάρξει κάποια παράβαση πρέπει να γνωρίζει ποιον χρήση να συνετίσει ή και να 

αποκλείσει. 

Τέλος όπως είδαμε οι προσωπικές πληροφορίες τις οποίες διατηρεί η Pay Pal την 

βοηθούνε στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. Μπορεί να δώσει στον 

χρήστη με αυτόν τον τρόπο μία καλύτερη εμπειρία χρήσης, βελτιώνοντας το 

περιεχόμενο και την εμφάνιση. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα περισσότεροι χρήστες 

να χρησιμοποιήσουν τελικά τον συγκεκριμένο τρόπο συναλλαγής. Και φυσικά 

ενισχύει και το στρατηγικό της marketing γνωρίζοντας την αγορά και προσφέροντας 

προσωποποιημένες υπηρεσίες για τις ανάγκες κάθε ομάδας καταναλωτών. Όσο 

περισσότερους καταναλωτές προσελκύσει τόσο μεγαλύτερο μέρος της αγοράς θα έχει 

να αναλύσει τόσο πιο ακριβείς ως προς τις ανάγκες που έχει να καλύψει θα είναι και 

αυτός ο φαύλος κύκλος θα συνεχίζεται. 

Οι πληροφορίες που συλλέγει η Pay Pal διατηρούνται σε δικούς της servers. Αυτοί 

βρίσκονται κυρίως στην Νότια Αμερική, την Ασία και την Ευρώπη. Σύμφωνα με την 

εταιρεία εφαρμόζονται όλες οι φυσικές, τεχνικές αλλά και διαχειριστικές αρχές οι 

οποίες εξασφαλίζουν στο μέγιστο τις πληροφορίες προκειμένου να μην υπάρξει το 

λεγόμενο data loss αλλά και στην περίπτωση που αυτό συμβεί να μειωθούν στο 

ελάχιστο οι πληροφορίες που θα χαθούν. Είναι εύκολα κατανοητό πως όταν 

πρόκειται για κινήσεις χρήματος είναι ιδιαίτερα σημαντικό να είναι ακριβείς και να 

μην υπάρχουν κενά από χαμένες πληροφορίες ειδικά όταν τα ποσά είναι μεγάλα. 

Άλλωστε κάτι τέτοιο θα ήταν ένα σημαντικό πλήγμα για την φήμη ενός φορές του 

είδους της Pay Pal. Ταυτόχρονα πρέπει η εταιρεία σαφώς να διασφαλίσει τις 

πληροφορίες από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και επεξεργασία. Ενδεικτικά 
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αναφέρεται πως χρησιμοποιούνται firewalls και κρυπτογράφηση δεδομένων καθώς 

και μία σειρά από επίπεδα πρόσβασης τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 

πληροφορίας. Προφανώς και δεν μπορεί η εταιρεία να γίνει περισσότερο σαφής 

σχετικά με αυτούς τους μηχανισμούς γιατί σε αυτή την περίπτωση θα βοηθούσε τους 

κακόβουλους χρήστες να εντοπίσουν αδυναμίες στους μηχανισμούς της εφ’ όσον θα 

γνώριζαν αναλυτικά την δομή τους.[45] 

 

 

 

 

Συμπεράσματα 

Οι πληροφορίες που αφορούν τον καθένα μας και αποτελούν τα προσωπικά μας 

δεδομένα έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον κάθε άνθρωπο. Νιώθουμε πως 

προστατεύοντας αυτά προστατεύουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Οπότε συνειδητά και 

υποσυνείδητα τείνουμε να κρατάμε αυτά τα δεδομένα όσο περισσότερο φυλαγμένα 

για εμάς μπορούμε. 

Πολλές φορές όμως η χρήση των προσωπικών μας δεδομένων είναι απαραίτητη για 

να πραγματοποιήσουμε εμείς οι ίδιοι ή κάποιοι τρίτοι ορισμένες λειτουργίες που μας 

αφορούν. Συνεπώς είναι αναπόφευκτο πως αργά ή γρήγορα τα προσωπικά μας 

δεδομένα θα μαθευτούν αν όχι στο ευρύ κοινό τουλάχιστον σε συγκεκριμένους 

ανθρώπους. Με δεδομένο λοιπόν πως τα προσωπικά δεδομένα ονομάζονται έτσι γιατί 

μπορούν να μας ταυτοποιήσουν και να οδηγήσουν πίσω σε εμάς αναγνωρίζοντάς μας 

από την μάζα, αυτό τρομάζει πολλούς και μπορεί όντως να γίνει επικίνδυνο στα χέρια 

κάποιοι επιτηδείου ο οποίος είτε θέλει να μας βλάψει είτε θέλει να κερδίσει μέσα από 

την εκμετάλλευση των στοιχείων αυτών. 

Η σημασία των προσωπικών δεδομένων αλλά και του κινδύνου αυτά να διαρρεύσουν 

και να εκθέσουν το άτομο στο οποίο αναφέρονται, έγινα από νωρίς γνωστά στον 

νομοθέτη. Έτσι λοιπόν η ίδια η πολιτεία μετά την μεταπολίτευση ιδιαίτερα όπου 

θεμελιώθηκαν σαφέστερα τα δικαιώματα του ανθρώπου στην ελευθερία και την 

ιδιωτικότητα, φρόντισε να προστατεύσει τον πολίτη από τα αδιάκριτα μάτια 
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οποιουδήποτε θα ενδιαφερόταν για τα προσωπικά του δεδομένα. Για αυτό τον λόγο 

υπάρχουν μία σειρά από νόμους ο οποίοι στα χνάρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ενσωματώνουν στα Ελληνικά δεδομένα όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις ασφάλειας 

για τα προσωπικά δεδομένα. 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων δεν είναι απαγορευτική. Για παράδειγμα 

ένας γιατρός πρέπει να έχει πρόσβαση στα προσωπικά αλλά και στα ευαίσθητα 

δεδομένα ενός ασθενή προκειμένου να μπορέσει να του δώσει την κατάλληλη 

θεραπεία και βοηθήσει στην βελτίωση της υγείας του. Ορισμένες φορές μάλιστα θα 

πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά ακόμα και αν ο ασθενής δεν είναι σε 

θέση αν δώσει την συγκατάθεσή του προκειμένου να του σώσει την ζωή. Είναι 

λοιπόν φανερό πως δεν πρέπει να ποινικοποιείται η επεξεργασία. Αυτό που πρέπει να 

συμβεί είναι η επεξεργασία είναι νόμιμη και σχεδόν πάντα προς το συμφέρον του 

υποκειμένου των δεδομένων. Και αναφέρουμε την λέξη σχεδόν γιατί σε περιπτώσεις 

που το συμφέρον του υποκειμένου είναι αντίθετο με το συμφέρον του συνόλου της 

κοινωνίας τότε πρέπει σαφώς να προστατευτεί το σύνολο. Για παράδειγμα ένας 

εγκληματίας ο οποίος δραπέτευσε από την φυλακή και βλέπει την φωτογραφία του 

στις ειδήσεις δεν μπορεί να επικαλεστεί παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Το 

κοινό έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποιος είναι αυτός ο εγκληματίας ώστε πρώτα από 

όλα να προφυλαχτεί από αυτόν και έπειτα να τον καταδώσει σε περίπτωση που 

χρειαστεί. 

Η επεξεργασία λοιπόν γίνεται και πρέπει να γίνεται τόσο για υποθέσεις του κράτους 

όσο και του υποκειμένου. Ωστόσο πρέπει να υπακούει αυστηρά σε ορισμένους 

κανόνες τους οποίους ορίζει η νομοθεσία και το σύνταγμα. Έτσι λοιπόν επεξεργασία 

πρέπει να γίνεται μόνο εάν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος να γίνει. Τα δεδομένα του 

υποκειμένου πρέπει να διασφαλίζονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση όσο 

διαρκεί η επεξεργασία και στην συνέχεια να διαγράφονται ή να τηρούνται με τρόπο 

τέτοιο ώστε να μην μπορεί να προσδιοριστεί το υποκείμενο από αυτά, μόλις 

ολοκληρωθεί η επεξεργασία τους. Κάθε υποκείμενο έχει δικαίωμα στην λήθη και 

είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τα δεδομένα που αφορούν τον καθένα μας δεν πρέπει να 

κρατούνται για πάντα. Κανείς δεν είναι αρμόδιος να γνωρίζει κάθε μας κίνηση κατά 

την διάρκεια ολόκληρης της ζωής μας. Ήδη γίνεται μεγάλος ντόρος για το κατά πόσο 

μπορούμε να διαγράψουμε ότι αναρτούμε κατά καιρούς στα διάφορα κοινωνικά 

δίκτυα. Χαρακτηριστικό είναι πως στο facebook κάποιος μπορεί να απενεργοποιήσει 
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αλλά όχι να διαγράψει εντελώς το προφίλ του. Επίσης οι διάφορες αναρτήσεις που 

κάνουμε αποδεδειγμένα υπόκεινται σε επεξεργασία όχι μόνο από το ίδιο το facebook 

αλλά και από διάφορα εργαλεία τα οποία στοχεύουν κυρίως στο marketing. 

Υπάρχουν λοιπόν εργαλεία για τα κοινωνικά δίκτυα που μπορούν να εντοπίζουν 

συζητήσεις που αφορούν συγκεκριμένη εταιρεία. 

Δικαιώματα λοιπόν του υποκειμένου υπάρχουν και είναι σαφώς ορισμένα από την 

αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τα δικαιώματα αυτά πριν 

απαιτήσουμε από τον οποιονδήποτε να τα σεβαστεί πρέπει να γνωρίζουμε εμείς οι 

ίδιοι. Ένα πάγιο πρόβλημα που υπάρχει στους πολίτες είναι η ελλιπής ενημέρωση. 

Όταν αυτή η ενημέρωση αφορά δικά μας δικαιώματα και μάλιστα για κάτι το οποίο 

μας αφορά άμεσα και θέλουμε να το προστατέψουμε είναι ιδιαίτερα σημαντική. 

Γνωρίζοντας τα δικαιώματα αυτά και κάνοντας χρήση αυτών μπορούμε να 

προστατέψουμε τα προσωπικά μας δεδομένα από μην νόμιμη χρήση αλλά και από 

όσους θέλουν να τα υποκλέψουν. Η μη τήρηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων 

από όσους πραγματοποιούν την επεξεργασία πιθανότατα  να είναι ένας τρόπος να 

γλιτώσουν χρόνο και χρήμα. Υπό φυσιολογικές συνθήκες θα πρέπει να προηγηθεί 

ενημέρωση του υποκειμένου, να ληφθεί η συγκατάθεσή του και ταυτόχρονα να 

ενημερωθεί η Αρχή και να δώσει και αυτή την έγκρισή της για την επεξεργασία. Όλη 

αυτή η διαδικασία απαιτεί χρόνο και επειδή ο χρόνος είναι χρήμα με βάση το γνωστό 

ρητό, δεν είναι λίγες οι φορές στις οποίες παρατηρείται παραβίαση των δικαιωμάτων. 

Επίσης υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου οι εταιρείες πραγματοποιούν περισσότερη 

επεξεργασία των δεδομένων από όσο έχουν το δικαίωμα να κάνουν κυρίως γιατί 

αποσκοπούν σε αύξηση του κέρδους που μπορούν να αποκομίσουν από αυτά. Σε 

κάθε περίπτωση ωστόσο παραβιάζεται ένα δικαίωμα του ανθρώπου. Η Αρχή 

παρακολουθώντας όσο είναι δυνατόν τις εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα εάν εντοπίσει 

κάποια σχετική παραβίαση μπορεί να παρέμβει και να διακόψει την επεξεργασία. 

Ωστόσο είναι πολύ σημαντικό το υποκείμενο γνωρίζοντας τα δικαιώματά του να 

μπορεί να αναγνωρίσει πότε αυτά παραβιάζονται και να καταδεικνύει το ίδιο τις 

παραβιάσεις του στην Αρχή βοηθώντας και ενισχύοντας το έργο της αλλά και 

βοηθώντας τον ίδιο του τον εαυτό. 

Στην εποχή της πληροφορίας τα πάντα έχουν γίνει ηλεκτρονικά. Σταδιακά λοιπόν 

ηλεκτρονική μορφή αποκτούν και τα προσωπικά μας δεδομένα αλλά και οι 

πλατφόρμες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία τους. Αυτό το γεγονός 
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από την μία φαίνεται πιο εύκολο τόσο για τους υπεύθυνους επεξεργασίας όσο και για 

τους ίδιους τους χρήστες αλλά από την άλλη μεριά εγείρονται πολλά ερωτήματα που 

αφορούν την ασφάλεια τους. 

Από την αρχή του διαδικτύου πολλές φορές η ασφάλειά του έχει αμφισβητηθεί και 

όχι άδικα. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που επιθέσεις έχουν αφήσει εκτεθειμένες 

πληροφορίες σε άτομα τα οποία δεν είχαν εξουσιοδότηση να τις γνωρίζουν. Τα 

συστήματα ασφαλείας από τότε έχουν εξελιχθεί και συνεχίζουν να εξελίσσονται 

διαρκώς. Ωστόσο το ίδιο συμβαίνει και με τις επιθέσεις. Μάλιστα όπως συνηθίζεται 

οι επιτιθέμενοι είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από τους αμυνόμενους. Συνήθως 

πρώτα πραγματοποιείται μία επίθεση και στην συνέχεια ανακαλύπτεται ο τρόπος 

αντιμετώπισής της. Κανένα σύστημα λοιπόν δεν είναι τελείως ασφαλές και 

απαλλαγμένο από επιθέσεις. Και η εκτίμηση είναι πως κανένα σύστημα ούτε στο 

μέλλον θα είναι 100% θωρακισμένο. Όσο αυξάνει η υπολογιστή ισχύς και οι 

ταχύτητες των δικτύων τόσο οι επιθέσεις ακόμα και τύπου brute force γίνονται πιο 

γρήγορες δίνοντας λύση έτσι στο θέμα της ταχύτητας αφού το θέμα της 

αποτελεσματικότητας το έχουν λύσει ήδη. Μάλιστα οι κβαντικοί υπολογιστές 

αναμένεται πως θα μηδενίζουν σχεδόν τον χρόνο αναζήτησης των κλασσικών 

αλγορίθμων κρυπτογράφησης και ενδεικτικό αυτού είναι η τάση στην μεταφορά στην 

κβαντική κρυπτογράφηση ώστε να μπορεί να έχει ανάλογη πολυπλοκότητα με την 

αύξηση της υπολογιστικής ισχύων των κβαντικών υπολογιστών. 

Ο χρήστης όμως δεν είναι αβοήθητος και καταδικασμένος να χάσει τα προσωπικά 

του στοιχεία από κάποια επίθεση στο σύστημα το οποίο τα κρατάει. Πέρα από το 

γεγονός πως πολλά συστήματα είναι ήδη αρκετά εξελιγμένα ώστε να προστατεύουν 

τον χρήστη και να είναι δύσκολο να παραβιαστούν ο μεγαλύτερος σύμμαχος του 

ίδιου του χρήστη είναι ο εαυτός του. Ένας χρήστης ο οποίος είναι ενημερωμένος για 

τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο μπορεί σχετικά εύκολα να τους εντοπίσει και 

να μην πέσει θύμα τους. Σχετικές πληροφορίες υπάρχουν σε διάφορες πηγές στο 

διαδίκτυο και μπορεί εύκολα κάποιος να μάθει για τις σχετικές ενέργειες. Οι οποίες 

δεν διαφέρουν και πολύ από τις ενέργειες της καθημερινής μας ζωής. Στην 

καθημερινή μας ζωή αν για παράδειγμα συναντούσαμε έναν άγνωστο στον δρόμο 

οποίος μας ζητούσε τα στοιχεία μας το πιθανότερο είναι πως δεν θα τα δίναμε. Εάν 

συναντούσαμε κάποιον γνωστό που εμπιστευόμασταν θα του λέγαμε περισσότερες 

πληροφορίες. Τέλος εάν συναντούσαμε κάποιον αστυνομικό και μας ζητήσει την 

69 
 



ταυτότητά μας θα του την δείξουμε γιατί γνωρίζουμε πως έχει το δικαίωμα να την 

ζητήσει. Έτσι λοιπόν είναι η διαδικασία και με τα προσωπικά μας δεδομένα στα site. 

Σε κάποιον ιστότοπο τον οποίο δεν γνωρίζουμε καλό είναι να μην μοιραζόμαστε τα 

προσωπικά μας στοιχεία . αντίθετα υπάρχουν ιστότοποι οι οποίοι είναι γνωστοί έχουν 

πολλούς χρήστες και αρκετά πιστοποιητικά ασφάλειας από γνωστές πηγές τα οποία 

μας δίνουν ένα είδος σιγουριάς πως ο ιστότοπος έχει δοκιμαστεί και αξιολογηθεί 

τόσο από ανεξάρτητες πηγές όσο και από άλλες χρήστες. Τέλος υπάρχουν ιστότοποι 

όπως για παράδειγμα η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων που 

διαχειρίζεται τα οικονομικά και φορολογικά μας στοιχεία και η οποία έχει δικαίωμα 

και πλέον είναι υποχρεωτικό να γνωρίζει τα στοιχεία μας μιας και είναι η πύλη για 

την διεκπεραίωση διαφόρων εργασιών μας όπως η φορολογική δήλωση. 

Συνοψίζοντας λοιπόν πρέπει να πούμε πως τα προσωπικά δεδομένα είναι περιουσία 

του καθενός μας. Λογικό είναι λοιπόν ο καθένας μας να θέλει να την διαφυλάξει. 

Υπάρχουν ήδη αρκετοί νόμοι οι οποίοι μας δίνουν δικαιώματα και εργαλεία για να 

μας ενισχύσουν σε αυτή την προσπάθεια και ο καθένας μας οφείλει να είναι ενήμερος 

σχετικά με αυτά. Πρέπει λοιπόν πρώτα να φροντίζουμε εμείς να προστατεύουμε την 

προσωπική μας ζωή και έπειτα να έχουμε την απαίτηση και από τους υπόλοιπους να 

την σεβαστούν. 
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