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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Με την ραγδαία ανάπτυξη και την ευρεία χρήση των νέων τεχνολογιών του 

∆ιαδικτύου, η προοπτική της ιδιωτικής ζωής έχει µεταβληθεί.Με την άνοδο των 

κοινωνικών δικτύων, των smartphones και της διαδικτυακής διαφήµισης, ένα ευρύ 

φάσµα εταιρειών και όχι µόνο, άρχισε να παρακολουθεί τους ανθρώπους σε όλες 

σχεδόν τις πτυχές της ζωής τους. Σήµερα, οι συµπεριφορές, τα κινήµατα, οι 

κοινωνικές σχέσεις, τα συµφέροντα, οι αδυναµίες και οι περισσότερες ιδιωτικές 

στιγµές δισεκατοµµυρίων καταγράφονται συνεχώς, αξιολογούνται και αναλύονται σε 

πραγµατικό χρόνο. Τα προσωπικά δεδοµένα απειλούνται στο διαδίκτυο. 

 

Ο όρος online προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδοµένων 

αναφέρεται στην πράξη του ατόµου επιλεκτικής αποκάλυψης (του εαυτού του), σε 

online περιβάλλον. 

 

Έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι που περιβάλλουν την απόσπαση 

προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών σχετικά µε τα κοινωνικά δίκτυα. Οι απειλές 

αυτές µπορούν να προκληθούν από hackers ή spammers που λαµβάνουν προσωπικές 

πληροφορίες και στοιχεία των χρηστών. Επειδή τα ζητήµατα αυτά απασχολούν τους 

πολίτες καθηµερινά όταν συναλλάσσονται µε δηµόσιες υπηρεσίες, όταν αγοράζουν 

αγαθά ή υπηρεσίες, όταν ταξιδεύουν ή όταν περιηγούνται στο διαδίκτυο, η 

Ευρωπαϊκή ένωση και οι χώρες της θεσπίζουν µε νόµους τη διασφάλιση των 

προσωπικών δεδοµένων. 
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ΣΤΟΧΟΣ 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στην παρούσα εργασία καταβάλλεται µια 

προσπάθεια που στόχο έχει να καταγράψει αφενός την έννοια της ιδιωτικότητας και 

των προσωπικών δεδοµένων στο χώρο του διαδικτύου και αφετέρου να αναλύσει την 

Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νοµοθεσία, σε θέµατα που άπτονται της χρήσης και της 

ανάκλησης των προσωπικών δεδοµένων. 

 

Η εργασία αποτελείται από 3 κεφάλαια. 

• Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια ιστορική αναδροµή στην ιστορική εξέλιξη του 

διαδικτύου µέχρι να φτάσει στη σηµερινή του κατάσταση. 

• Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι έννοιες προσωπικά δεδοµένα και 

ιδιωτικότητα στο χώρο του διαδικτύου. 

• Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι νόµοι της Ευρωπαϊκής και της 

Ελληνικής νοµοθεσίας αλλά και διάφορα µέσα που µπορούν να ληφθούν για την 

προστασία των προσωπικών  δεδοµένων. 

Η εργασία ολοκληρώνεται µε τον επίλογο όπου πραγµατοποιείται µια σύνοψη των 

όσων προηγήθηκαν. 
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ABSTRACT 

This thesis is an effort to capture the concept of privacy and personal data in the 

Internet and to analyze European and Greek Legislation on issues related to the use 

and revocation of personal data. 

 

The work consists of 3 chapters. 

• In the first chapter there is a historical retrospection of the evolution of the Internet 

until it reaches its present situation. 

• The second chapter analyzes the concepts of personal data and privacy on 

theInternet. 

•Finally, the third chapter presents the laws of the European and Greek legislation as 

well as various means that can be taken for the protection of personal data. 

The work is completed with a synopsis of what preceded. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο Floridi (2009, 2010) υποστήριξε ότι, µε την ανάπτυξη της πληροφορίας, βιώνεται η 

τέταρτη επιστηµονική επανάσταση.Το διαδίκτυο διαδραµατίζει έναν κρίσιµο ρόλο 

στη σηµερινή τεχνολογία και κοινωνία (Luppicini, 2010). 

 

Σε πενήντα χρόνια (1960-2010) η τεχνολογία εξελίχθηκε γρήγορα, αποτελώντας µια 

εποχή καινοτοµίας, όπου οι ιδέες οδήγησαν στην ανάπτυξη νέων εφαρµογών οι 

οποίες µε τη σειρά τους οδήγησαν στη ζήτηση. Οι νέες απαιτήσεις απέδωσαν 

περαιτέρω καινοτοµία και πολλές νέες εφαρµογές όπως το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, 

τον παγκόσµιο ιστό, την κοινή χρήση αρχείων, την κοινωνική δικτύωση, τους 

ισότοπους και το skype (Almagor, 2011). 

 

Για να κατανοηθεί πώς το ∆ιαδίκτυο έγινε αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής των 

ανθρώπων, είναι σηµαντικό να εξεταστεί η ιστορία του και οι κυριότερες εξελίξεις 

που σηµειώθηκαν από τη µέτρια βρεφική ηλικία µέχρι τη γιγαντιαία του παρουσία 

(Almagor, 2011). 

 

 

1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 

 

Η ιστορία του ∆ιαδικτύου ξεκίνησε στις Ηνωµένες Πολιτείες στις αρχές της 

δεκαετίας του 1960. Αυτή η περίοδος ήταν η περίοδος του Ψυχρού Πολέµου, όπου οι 

Ηνωµένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση ανταγωνίζονταν να επεκτείνουν την 

επιρροή τους στον κόσµο, βλέποντας ο ένας τον άλλον µε µεγάλη προσοχή και 

υποψία (Almagor, 2011). 

Το ∆ιαδίκτυο εµφανίστηκε στις 2 Σεπτεµβρίου του 1969, µέσω της σύνδεσης δύο 

υπολογιστών, µεταξύ των Πανεπιστηµίων UCTA και του Stanford. Αρχικά 
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ονοµάστηκε ARPANET (AdvancedResearchProjectAgency). Το δίκτυοαναπτύχθηκε 

από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας των Η.Π.Α. ως ένας τρόπος που εξασφάλιζε την 

επιτυχή σύνδεση των εργαστήριων έρευνας ζωτικής σηµασίας σε ολόκληρη τη χώρα 

(Belch&Belch, 2012). 

 

Ουσιαστικά, η αποστολή της ARPA ήταν να παράγει καινοτόµες ερευνητικές ιδέες, 

να παράσχει ουσιαστικές τεχνολογικές προσεγγίσεις που ξεπερνούσαν πολύ τις 

συµβατικές εξελικτικές αναπτυξιακές προσεγγίσεις και να δράσει σε αυτές τις ιδέες 

αναπτύσσοντας πρότυπα συστήµατα (Almagor, 2011). 

 

Η πρώτη δηµόσια επίδειξη της νέας αυτής τεχνολογίας για το κοινό 

πραγµατοποιήθηκε από τον Kahn τον Οκτώβριο του 1972, όπου ο τελευταίος 

οργάνωσε µια µεγάλη και πολύ επιτυχηµένη επίδειξη του ARPANET στο ∆ιεθνές 

Συνέδριο Επικοινωνίας Υπολογιστών. Την ίδια χρονιά εισήχθη και το ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο (Leineretal., 2009). 

 

Στα µέσα της δεκαετίας του 1980, το ∆ιαδίκτυο άρχισε την εµπορική δραστηριότητα. 

Το 1984, το Υπουργείο Άµυνας χώρισε το ARPANET σε δύο εξειδικευµένα δίκτυα: 

το ARPANET που θα συνέχιζε την προηγµένη έρευνα των δραστηριοτήτων του, και 

το MILNET (για στρατιωτικό δίκτυο) που προοριζόταν για στρατιωτικές χρήσεις 

όπου χρειαζόταν µεγαλύτερη ασφάλεια. Προκείµενου οι χρήστες να µπορούν να 

επικοινωνούν µεταξύ των δύο δικτύων, αναπτύχθηκαν διάφορες συνδέσεις (Almagor, 

2011). 

 

Ο αριθµός τηςεπισκεψιµότητας το 1989 είχε φτάσει τις 159.000 και το ίδιο έτος ο 

Άγγλος TimBernersLee, ερευνητής στον Οργανισµό 

(CERN)EuropeanOrganizationforNuclearResearch, στη Γενεύη, πρότεινε την ιδέα 

ενός διεθνούς συστήµατος πρωτοκόλλων, ονοµάζοντας το WorldWide Web (WWW) 

(Almagor, 2011). 

 

 

 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η 

δηµιουργία της γλώσσας HypertextMarkup (HTML), µε τις προδιαγραφές για τον 
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οµοιόµορφο εντοπισµό πηγών (URLs) επέτρεψε στο Web να εξελιχθεί στο 

περιβάλλον που είναι γνωστό σήµερα (Tian&Stewart 2008). 

 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 παρατηρήθηκε µια τεράστια επέκταση του 

∆ικτύου. Η προσβασιµότητα του ∆ιαδικτύου, η πολυεπίπεδη εφαρµογή του και ο 

αποκεντρωµένος χαρακτήρας του ήταν καθοριστικής σηµασίας για την ταχεία αυτή 

ανάπτυξη. Επιχειρήσεις καθώς και προσωπικοί υπολογιστές µε διαφορετικά 

λειτουργικά συστήµατα µπορούσαν να ενταχθούν στο παγκόσµιο δίκτυο. Το 

∆ιαδίκτυο έγινε παγκόσµιο φαινόµενο, ενώ περισσότερες χώρες και άνθρωποι 

ενώθηκαν καθώς πρωτοποριακές εφαρµογές επέκτειναν τους ορίζοντες της 

πλατφόρµας µε νέες καινοτοµίες (Almagor, 2011). 

 

Πιο συγκεκριµένα, το 1991 ιδρύθηκε η κοινωνία του ∆ιαδικτύου (Internet Society, 

ISOC) (Su&Lee, 2010.Το 1992, ο αριθµός των οικοδεσποτών του ∆ιαδικτύου 

ξεπέρασε το 1 εκατοµµύριο µε σχεδόν 50 ιστοσελίδες (Almagor, 2011).  

 

Το 1993, κυκλοφόρησε ο πρώτος εµπορικός γραφικός περιηγητής browserΜοsaic και 

υπήρχαν 623 ιστοχώροι στον κόσµο (Su&Lee, 2010).  

Μέχρι το τέλος του 1993 υπήρχαν 2,1 εκατοµµύρια οικοδεσπότες. Η εκπληκτική 

ανάπτυξη και η επιτυχία του ∆ιαδικτύου ήταν αποτέλεσµα της τεχνολογικής 

δηµιουργικότητας, της ευελιξίας και της αποκέντρωσης (Almagor, 2011). 

 

Το 1994, δηµιουργήθηκε η πρώτη µηχανή αναζήτησης «Yahoo». Στις 24 Οκτωβρίου 

1995, το Οµοσπονδιακό Συµβούλιο ∆ικτύωσης ψήφισε οµόφωνα ψήφισµα που ορίζει 

τον όρο Internet(Su&Lee, 2010). 

 

Τα µέσα της δεκαετίας του 1990 ήταν τα έτη κατά τα οποία το ∆ιαδίκτυο 

καθιερώθηκε ως το επίκεντρο επικοινωνίας, ενηµέρωσης και επιχειρηµατικότητας. 

Παράλληλα, πολλοί άνθρωποι άρχισαν να δηµιουργούν τις δικές τους προσωπικές 

ιστοσελίδες Web. Το ∆ιαδίκτυο αυξανόταν έντονα µε ταχύ ρυθµό, προσελκύοντας 

όλο και περισσότερους ανθρώπους που µάθαιναν να το χρησιµοποιούν στην 

καθηµερινότητα τους για: αναζήτηση πληροφοριών, έρευνα, επιχειρήσεις, εµπόριο, 

διασκέδαση, ταξίδια και ουσιαστικά οποιαδήποτε ανάγκη (Almagor, 2011). 
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1.3 ΕΞEΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚOΣΜΙΟΥ ΙΣΤOY: ΑΠO ΤΟ WEB 1.0 

ΕΩΣ ΤΟ WEB 4.0. 

 

Ο Παγκόσµιος Ιστός (WorldWidWeb) (κοινώς γνωστός ως Web) δεν είναι 

συνώνυµος µε το διαδίκτυο, αλλά είναι το πιο σηµαντικό µέρος του διαδικτύου και 

µπορεί να οριστεί ως «ένα τεχνολογικό κοινωνικό σύστηµα όπου αλληλεπιδρούν οι 

άνθρωποι χρησιµοποιώντας τα τεχνολογικά δίκτυα». Η έννοια του τεχν-κοινωνικού 

συστήµατος αναφέρεται σε ένα σύστηµα που ενισχύει την ανθρώπινη γνώση, την 

επικοινωνία και τη συνεργασία. Η γνώσηείναι η αναγκαία προϋπόθεση για 

τηλεπικοινωνία και η προϋπόθεση για τη συνεργασία (AghaeiNematbakhsh&Farsani 

2012). 

 

Ο Παγκόσµιος Ιστός είναι το µεγαλύτερο µετασχηµατιστικό πληροφοριακό 

κατασκεύασµα και η ιδέα του εισήχθη από τον TimBurners-Lee το 1989. Από την 

εµφάνιση του Web εισάγονται τέσσερις γενεές του: το Web 1.0 ως ένα Web της 

γνώσης, το Web 2.0 ως ένα Web της επικοινωνίας, το Web 3.0 ως ένα Web 

συνεργασίας και το Web 4.0 ως ένα Web της ενσωµάτωσης (Aghaei, 

Nematbakhsh&Farsani, 2012). 

 

 

1.3.1 Web 1.0 

 

Η πρώτη γενιά του ∆ιαδικτύου έγινε γνωστή ως Web 1.0. Το Web 1.0 είναι σε 

µεγάλο βαθµό µια «στατική» πλατφόρµα στην οποία οι χρήστες επισκέπτονται τους 

ιστότοπους και εξετάζουν τις πληροφορίες, αλλά δεν αλληλεπιδρούν µε τον ιστότοπο. 

Ως εκ τούτου, οι ιστότοποι του Web 1.0 χρησιµοποιούνται κυρίως ως χώροι 

αποθήκευσης πληροφοριών που περιέχουν πληροφορίες χρήσιµες για τον χρήστη 

αλλά µε τις οποίες ο χρήστης δεν αλληλεπιδρά µε κανέναν τρόπο (Vervaart, n.d.). Το 

Web 1.0 ξεκίνησε ως χώρος πληροφοριών για τις επιχειρήσεις ώστε να µεταδίδουν τις 

πληροφορίες τους στους ανθρώπους (Aghaei, Nematbakhsh&Farsani, 2012). 
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1.3.2 Web 2.0 

 

Η ανάπτυξη του κοινωνικού και συλλογικού χαρακτήρα του Web 2.0. έκανε τους 

χρήστες πιο ενεργούς στα συλλογικά δίκτυα µε αποτέλεσµα να διατυπώνεται η 

άποψη ότι το διαδίκτυο έχει την ικανότητα να προκαλέσει επανάσταση στη δηµόσια 

επικοινωνία. Αυτό συµβαίνει στην περίπτωση του Web 2.0, τα χαρακτηριστικά του 

οποίου θεωρείται ότι προσφέρουν µεγαλύτερη ευελιξία στην επικοινωνία µέσω 

διαδικτύου, τόσο σε επίπεδο επικοινωνιακού ύφους όσο και σε επίπεδο τρόπου, 

χρόνου και τόπου πρόσβασης της επικοινωνίας. Ο Reilly (2005) υποστηρίζει ότι ο 

Web 2.0 δηµιουργεί ένα «σχεδιασµό της συµµετοχής» που διευκολύνει τη 

συµπαραγωγή της πληροφορίας, την κοινωνική δικτύωση και τη δηµιουργία χώρων 

για την αλληλεπίδραση µεταξύ ατόµων. Αυτό συνιστά µια δυναµική για τη 

δηµιουργία όχι µίας, αλλά πολλαπλών δηµοσίων σφαιρών που βασίζονται σε ποικίλα 

θέµατα ή ενδιαφέροντα, οι αλληλεπιδράσεις των οποίων πιστεύεται ότι ενθαρρύνουν 

µια «πληροφοριακή δηµοκρατία» (Jackson&Lilleker, 2009). 

 

Ο Web 2.0 αναφέρεται σε νέες διαδικτυακές υπηρεσίες που έχουν κατασκευαστεί 

ειδικά για:  

 

1. την ελεύθερη συλλογική δηµοσίευση και 

2. για τη διαµόρφωση ή συµµετοχή σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο 

µέσω του περιβάλλοντος που προσφέρεται από το «www». 

 

Οι «ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης» ορίζονται από τις Boyd και Ellison (2007) ως 

«διαδικτυακές υπηρεσίες που δίνουν τη δυνατότητα στο άτοµο να: 

 

 

 

• δηµιουργήσει ένα δηµόσιο ή ηµι-δηµόσιο προφίλ µέσα σε ένα σύστηµα που 

διέπεται από νοµικές δεσµεύσεις. 

• να δηµιουργήσει µια λίστα µε άλλους χρήστες µε τους οποίους έχει µια κοινή 

επαφή  
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• να δει και να διασταυρώσουν τη λίστα των επαφών τους και αυτές που έχουν 

δηµιουργηθεί από άλλους στα πλαίσια του συστήµατος» (Kalnes, 2008). 

 

Μια από τις βασικότερες αρχές φιλοσοφίας του Web 2.0 είναι η συµµετοχή µέσω 

διαδικτύου ως συµπαραγωγή. Θεωρείται ότι ο Web 2.0 απαιτεί µια θεµελιώδη 

αλλαγή σκέψης. Ο Web 2.0 αφορά την αλληλεπίδραση µε περιεχόµενο του 

διαδικτύου, προσθήκη σχολίων ή «ανέβασµα» αρχείων. Η εµπειρία του χρήστη δεν 

είναι πια αποκλειστικό δικαίωµα του κατασκευαστή της ιστοσελίδας, αλλά, χάρη 

στην αρχιτεκτονική της συµµετοχής κάθε επισκέπτης πλέον µπορεί να παρέχει το 

χώρο για δηµόσια συνεισφορά, να µοιράζεται την κυριότητα µε άλλον όσον αφορά 

την ανάπτυξη του ιστότοπου. Αυτό υποδηλώνει µια αλλαγή στη δοµή τις εξουσίας 

και µετατόπιση του οργανωτικό τρόπο σκέψης προς τα µοντέλα που βασίζονται σε 

συνεργασία µε ίσους όρους παρά στην κυριαρχία της ελίτ (Jackson&Lilleker, 2009). 

 

OTimO’ Reilly αναγνωρίζει ως κύρια χαρακτηριστικά της τεχνολογίας του Web 2.0 

τη δυνατότητα δηµιουργίας δικτύων που συνδέουν άτοµα µε οργανισµούς µέσα σε 

µια κοινότητα και όπου οι πληροφορίες κοινοποιούνται, προσαρµόζονται και 

ανανεώνονται από όλα τα µέλη της κοινότητας που επιλέγουν να συµµετέχουν. Από 

µια οργανωτική προοπτική, υποδηλώνει τη δηµοκρατικοποίηση των πληροφοριών. 

Με τον Web 1.0 η πληροφορία έγινε διαθέσιµη στο ευρύ κοινό. Ο Web 2.0 αφορά 

την πιο ανθρώπινη πλευρά διαδραστικότητας στο διαδίκτυο (Brasky, 2006). 

Βασίζεται σε µια αντίληψη που έχει ως επίκεντρο το χρήστη. Σύµφωνα µε τον Abram 

(2005), πρόκειται για «συζητήσεις, διαπροσωπική δικτύωση και ατοµικισµό». Αυτό 

σηµαίνει ότι αυτοί που επιλέγουν να συµµετέχουν µπορούν να µιλάνε µε 

οποιονδήποτε θέλουν και να δηµιουργούν ένα δίκτυο βασισµένο σε οποιοδήποτε 

συνδυασµό κοινών ενδιαφερόντων και ιδανικών, ενώ παρουσιάζονται όπως 

επιθυµούν σε αυτούς µε τους οποίους συναναστρέφονται. Επιπλέον, σηµαίνει ότι οι 

οργανισµοί που επιθυµούν να χρησιµοποιούν εργαλεία του Web 2.0 θα πρέπει να 

παραιτηθούν από τον έλεγχο του περιεχοµένου και της εµπειρίας του χρήστη 

προκειµένου να αποκοµίσουν τα οφέλη της συµµετοχής του χρήστη 

(Jackson&Lilleker, 2009). 

 

Ο Barsky και ο Purdon (2006) υποστηρίζουν ότι ενώ ο Web 1.0 ωφέλησε τους 

εµπορικούς οργανισµούς και µετέδωσε πληροφορίες στο ευρύ κοινό, oWeb 2.0 
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«αφορά σχεδόν αποκλειστικά τους ανθρώπους». Με τη σειρά της, η δηµοκρατία της 

πληροφορίας δεν αφορά µόνο τη διαφάνεια και τη διαθεσιµότητα της πληροφορίας, 

αλλά επίσης και την κοινή παραγωγή περιεχοµένου και κοινοποίησης ιδεών στα 

πλαίσια µιας ψηφιακής κοινότητας. Οι κοινότητες του Web 2.0 ενθαρρύνουν τη 

συµµετοχή διευκολύνοντας την «αλληλεπίδραση µιας οµάδας σε ένα χώρο 

[αρχιτεκτονική της συµµετοχής] όπου τα άτοµα συµµετέχουν, κοινωνικοποιούνται 

και καθορίζουν κοινωνικές νόρµες» (Cho, 2007). Εφαρµόζοντας την έννοια των 

κοινοτήτων πρακτικής, που ορίζονται ως οµάδες ή δίκτυα και περιορίζονται από 

πρακτικές και αξίες (Wenger 1999), υποστηρίζεται ότι οι ψηφιακές κοινότητες µε 

επίκεντρο δράσης συγκεκριµένους ιστότοπους, φόρουµ ή κοινωνικά δίκτυα 

αναπτύσσουν κώδικες συµπεριφοράς που υποδηλώνουν αληθινή συµµετοχή, αποδοχή 

και ενσωµάτωση µέσα στην κοινότητα. Στις κοινότητες που δηµιουργήθηκαν µε 

εργαλεία του Web 2.0, οι κώδικες συµπεριφοράς επικεντρώνονται, συνήθως, στις 

έννοιες της συνεργασίας, της συζήτησης και της αλληλεπίδρασης καταλήγουν στην 

κοινή κυριότητα οποιουδήποτε έργου παράγεται από την κοινότητα (Barsky&Cho, 

2007). Η αποδοχή σε µια κοινότητα µπορεί να βασίζεται στο βαθµό που τηρούνται ή 

παραβιάζονται οι κανόνες µιας κοινότητας. Ένας οργανισµός που χρησιµοποιεί ένα 

blog ή προφίλ κοινωνικού δικτύου αποκλειστικά για τον εαυτό του ή για προώθηση 

προϊόντος στην καλύτερη περίπτωση αγνοείται από τους χρήστες ή στη χειρότερη 

τίθεται εκτός ιστότοπου από τους διαχειριστές. Πολλές δηµοσιεύσεις υποστηρίζουν 

ότι η διαδραστικότητα θα έπρεπε να αποτελεί στόχο των οργανισµών µε σκοπό τη 

δηµιουργία σχέσεων µε τους πελάτες, τους υποστηρικτές και να επικοινωνούν µε το 

ακροατήριό τους επιθυµώντας µιας τέτοια µετατόπιση στη συµπεριφορά και στη 

φιλοσοφία ενός πολιτικού κόµµατος. Οι Ferber, Foltz και Pugliese (2007) εγείρουν το 

ερώτηµα για το αν το διαδίκτυο προσφέρει, γενικότερα, «ευκαιρίες για [δηµόσιο] 

διάλογο που δίνει τροφή για σκέψη και που θα µπορούσε να παρέχει µια κατεύθυνση 

για τους αντιπροσώπους-νοµοθέτες ή ένα πειστικό επιχείρηµα που µπορεί να 

επηρεάσει την κρίση των εντολοδόχων». 

Με άλλα λόγια, συµπεραίνεται ότι, θεωρητικά στο διαδίκτυο οι σχέσεις εξουσίας 

µπορούν να ανατραπούν στα πλαίσια µιας πραγµατικά διαδραστικής συµµετοχικής 

δηµοκρατίας πληροφορίας µέσω των εργαλείων του Web 2.0. Ωστόσο, υπάρχουν 

αντιρρήσεις σ’ αυτό το επιχείρηµα που αφορούν στο αν είναι ειλικρινής η χρήση των 

εργαλείων του Web 2.0 από τα κόµµατα απέναντι σε όλους τους χρήστες, ακόµα και 
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στο ίδιο το κόµµα ή αν τα κόµµατα θέλουν απλώς να δώσουν την εντύπωση µιας 

διαλογικής σχέσης µε τους ψηφοφόρους (Jackson&Lilleker, 2009). 

 

 

1.3.3 Web 3.0 

 

Ο JohnMarkoff των NewYorkTimes πρότεινε, το 2006, το Web 3.0 ως η τρίτη γενιά 

του ιστού. Η βασική ιδέα του Web 3.0 είναι να καθορίσει τα δεδοµένα δοµής και να 

τα συνδέσει, ώστε να γίνει πιο αποτελεσµατική ανακάλυψη, αυτοµατοποίηση, 

ενσωµάτωση και επαναχρησιµοποίηση σε διάφορες εφαρµογές  (Palmer, 2001).Το 

Web 3.0 προσπαθεί να συνδέσει, να ενσωµατώσει και να αναλύσει δεδοµένα από 

διάφορα σύνολα δεδοµένων ώστε να αποκτηθεί νέα ροή πληροφοριών. Είναι σε θέση 

να βελτιώσει τη διαχείριση δεδοµένων, να υποστηρίξει την προσβασιµότητα του 

κινητού διαδικτύου, να προσοµοιώσει τη δηµιουργικότητα και την καινοτοµία, να 

ενθαρρύνει τον παράγοντα των φαινοµένων της παγκοσµιοποίησης, να αυξήσει την 

ικανοποίηση των χρηστών και να βοηθήσει στην οργάνωση της συνεργασίας στον 

κοινωνικό ιστό (Aghaei, Nematbakhsh&Farsani, 2012). 

 

 

 

 

 

1.3.4 Web 4.0 

 

Το Web 4.0 εξακολουθεί να είναι µια ιδέα σε εξέλιξη. Το Web 4.0 είναι επίσης 

γνωστό ως συµβιωτικός ιστός. Το όνειρο του συµβιωτικού ιστού είναι η 

αλληλεπίδραση µεταξύ ανθρώπων και µηχανών σε συµβίωση. Θα είναι δυνατή η 

δηµιουργία ισχυρότερων διεπαφών, όπως οι ελεγχόµενες διεπαφές χρησιµοποιώντας 

το Web 4.0. Με απλά λόγια, τα µηχανήµατα θα είναι έξυπνα κατά την ανάγνωση του 

περιεχοµένου του ιστού και θα αντιδρούν µε τη µορφή εκτέλεσης και απόφασης για 

το τι θα εκτελέσουν πρώτα για να φορτώσουν γρήγορα τους ιστότοπους µε ανώτερη 

ποιότητα και απόδοση και να δηµιουργήσουν πιο επιβλητικές διεπαφές (Aghaei, 

Nematbakhsh&Farsani, 2012). 
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Το Web 4.0 θα είναι ο ιστότοπος ανάγνωσης-εγγραφής-εκτέλεσης-ταυτότητας. 

Επιτυγχάνει µια κρίσιµη µάζα συµµετοχής σε διαδικτυακά δίκτυα που παρέχουν 

παγκόσµια διαφάνεια, διακυβέρνηση, διανοµή, συµµετοχή, συνεργασία σε βασικές 

κοινότητες όπως η βιοµηχανία, οι πολιτικές, οι κοινωνικές και άλλες κοινότητες. Το 

Web 4.0 ή το webOS θα είναι ένα ενδιάµεσο λογισµικό στο οποίο θα αρχίσει να 

λειτουργεί όπως ένα λειτουργικό σύστηµα.Το webOS θα είναι παράλληλο µε τον 

ανθρώπινο εγκέφαλο και θα περιλαµβάνει ένα τεράστιο δίκτυο πολύ ευφυών 

αλληλεπιδράσεων(Aghaei, Nematbakhsh&Farsani, 2012). 

 

Παρόλο που δεν υπάρχει ακριβής ιδέα για το web 4.0 και τις τεχνολογίες του, είναι 

προφανές ότι ο ιστός κινείται προς τη χρήση της τεχνητής νοηµοσύνης για να γίνει 

ένας έξυπνος ιστός (Aghaei, Nematbakhsh&Farsani, 2012). 

 

 

1.4 ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ (SOCIALMEDIA) 

 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, καθώς το ευρυζωνικό διαδίκτυο έγινε πιο 

δηµοφιλές, άρχισαν να εµφανίζονται ιστότοποι που επιτρέπουν στους χρήστες να 

δηµιουργούν και να ανεβάζουν περιεχόµενο. Ο πρώτος ιστότοπος κοινωνικού 

δικτύου (SixDegrees.com) εµφανίστηκε το 1997. Από το 2002 και µετά, ξεκίνησε 

ένας µεγάλος αριθµός κοινωνικών δικτύων. Κάποιοι από αυτούς τους ιστότοπους, 

όπως ο Friendster, απολάµβαναν µια δηµοτικότητα, και στη συνέχεια εξασθένισαν. 

Άλλοι ανέπτυξαν εξειδικευµένες κοινότητες, όπως για παράδειγµα το MySpace, που 

απευθύνθηκε σε λάτρεις της εφηβικής µουσικής (Dewing, 2010). 

 

 

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 2000, τα κοινωνικά µέσα είχαν αποκτήσει ευρεία 

αποδοχή και ορισµένες υπηρεσίες κέρδισαν τεράστιο αριθµό χρηστών. Για 

παράδειγµα, το Νοέµβριο του 2012, το Facebook ανακοίνωσε ότι είχε 1 

δισεκατοµµύριο χρήστες σε όλο τον κόσµο. Τον Ιούλιο του 2012, το Twitter είχε 

περίπου 517 εκατοµµύρια χρήστες, εκ των οποίων 10 εκατοµµύρια ήταν στον 

Καναδά (Dewing, 2010). 
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Ο όρος «κοινωνικά µέσα» αναφέρεται στο ευρύ φάσµα υπηρεσιών µέσω διαδικτύου 

και κινητής τηλεφωνίας που επιτρέπουν στους χρήστες να συµµετέχουν σε 

ηλεκτρονικές ανταλλαγές, να συνεισφέρουν στο περιεχόµενο που δηµιουργείται από 

τους χρήστες ή να συµµετέχουν σε διαδικτυακές κοινότητες (Dewing, 2010). 

 

Σε αυτή την ταχεία αύξηση της συµµετοχής των κοινωνικών µέσων ενηµέρωσης 

συνέβαλαν διάφοροι παράγοντες. Αυτοί περιλαµβάνουν: τεχνολογικούς παράγοντες 

όπως αυξηµένη διαθεσιµότητα ευρυζωνικών συνδέσεων, βελτίωση των εργαλείων 

λογισµικού και ανάπτυξη ισχυρότερων υπολογιστών και κινητών συσκευών, 

κοινωνικούς παράγοντες, όπως η ταχεία υιοθέτηση των κοινωνικών µέσων από 

νεότερες ηλικιακές οµάδες, οικονοµικούς παράγοντες όπως η αυξανόµενη οικονοµική 

προσιτότητα των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισµικού και το αυξανόµενο 

εµπορικό ενδιαφέρον στις τοποθεσίες κοινωνικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης 

(Dewing, 2010) 

.
 

Τα χαρακτηριστικά των µέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι: 

 

• Περιλαµβάνουν µεγάλη ποικιλία µορφών περιεχοµένου, όπως κείµενο, βίντεο, 

φωτογραφίες, ήχο. Πολλά µέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν χρήση αυτών των 

επιλογών επιτρέποντας περισσότερες από µία εναλλακτικές λύσεις περιεχοµένου.  

• Επιτρέπουν, µέσω των αλληλεπιδράσεων, στους χρήστες να βλέπουν µία ή 

περισσότερες πλατφόρµες. 

 

• ∆ιευκολύνουν την αυξηµένη ταχύτητα και το εύρος της διάδοσης των 

πληροφοριών. 

 

• Παρέχουν επικοινωνίες one-to-one, one-to-many και πολλές προς πολλές.  

 

• Επιτρέπουν την πραγµατοποίηση επικοινωνίας σε πραγµατικό χρόνο η οποία 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω υπολογιστή, tablet και smartphone.  

 

• ∆ηµιουργούν, σε απευθείας σύνδεση, γεγονότα σε πραγµατικό χρόνο, 

επεκτείνοντας τις διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις εκτός σύνδεσης ή αυξάνοντας τις 

ζωντανές εκδηλώσεις στο διαδίκτυο (Vele&Zlateva, n.d). 
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1.4.1 ∆ιάφορα µέσα κοινωνικής δικτύωσης  

 

Τα είδη υπηρεσιών Internet που συνήθως συνδέονται µε κοινωνικά µέσα (µερικές 

φορές αναφέρονται ως «Web 2.0») περιλαµβάνουν τα εξής:  

 

•
 Blogs. Ένα blog είναι µια ηλεκτρονική, χρονολογική συλλογή προσωπικών 

σχολίων και συνδέσµων. Εύκολο στη δηµιουργία και τη χρήση από οπουδήποτε µε 

σύνδεση στο Internet. Τα blogs είναι µια µορφή δηµοσίευσης στο διαδίκτυο που έχει 

γίνει ένα καθιερωµένο µέσο επικοινωνίας  

•
 Wikis. Ένα wiki είναι ένας συλλογικός ιστότοπος στον οποίο οποιοσδήποτε 

συµµετέχων µπορεί να τροποποιήσει οποιαδήποτε σελίδα ή να δηµιουργήσει µια νέα 

σελίδα. Ένα πολύ γνωστό παράδειγµα είναι η Wikipedia, µια δωρεάν ηλεκτρονική 

εγκυκλοπαίδεια που χρησιµοποιεί την τεχνολογία wiki (Dewing, 2010).
 

•
 Κοινωνικός σελιδοδείκτης. Οι ιστότοποι κοινωνικού bookmarking επιτρέπουν 

στους χρήστες να οργανώνουν και να µοιράζονται συνδέσµους σε ιστότοπους. 

Παραδείγµατα περιλαµβάνουν τα reddit, StumbleUpon και Digg. (Dewing, 2010).
 

• Τοποθεσίες κοινωνικού δικτύου. Αυτές έχουν οριστεί ως «υπηρεσίες µέσω 

διαδικτύου που επιτρέπουν στα άτοµα να (1) κατασκευάσουν ένα δηµόσιο ή ηµι-

δηµόσιο προφίλ εντός ενός οριακού συστήµατος, (2) να διατυπώσουν µια λίστα µε 

άλλους χρήστες µε τους οποίους µοιράζονται µια σύνδεση και (3) να βλέπουν και να 

διασχίζουν τη λίστα των συνδέσεών τους και εκείνες που γίνονται από άλλους εντός 

του συστήµατος». Μεταξύ των πιο δηµοφιλών είναι το Facebook και το Linkedln 

(Dewing, 2010). 

 

 

Το Facebook είναι ένα ιδιαίτερα ανεπτυγµένο κοινωνικό δίκτυο. Πρόκειται για µια 

ανοιχτή online υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης όπου οι άνθρωποι µπορούν να 

επικοινωνούν µε τους φίλους τους, να δηµιουργήσουν νέες σχέσεις και να 

συγκροτήσουν οµάδες κοινού ενδιαφέροντος (Γεωργίου &Πορίκης, 2011-2012). 
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Εικόνα 1.1: Αρχική σελίδαfacebook 

 

Τίτλος Κοινωνικού δικτύου Facebook 

∆ιεύθυνση ιστότοπου www.facebook.com 

Ελεύθερη εγγραφή µελών Ναι 

Απαιτούµενα στοιχεία για την 

εγγραφή µελών 

Ονοµατεπώνυµο, ηλικία, φύλο, ηλεκτρονική 

διεύθυνση 

Στοιχεία που εµφανίζονται στο 

προφίλ των µελών 

Φωτογραφία, ηµεροµηνία γέννησης, σπουδές, 

επάγγελµα, ενδιαφέροντα, προσωπική κατάσταση 

(ελεύθερος/δεσµευµένος κλπ) 

Τρόπος διασύνδεσης µε άλλους 

χρήστες 

Ελεύθερη / µετά από πρόσκληση / µετά από 

αίτηµα 

Υλικό που µπορούν να 

δηµοσιεύσουν οι χρήστες 

Κείµενο, Εικόνες, Βίντεο, Σύνδεσµοι 

Άλµπουµ φωτογραφιών Υποστηρίζεται 

Αριθµός χρηστών παγκοσµίως Περίπου 800.000.000 

Αριθµός χρηστών πανελλήνια Περίπου 6.000.000 

Πίνακας 1.1: Γενικά χαρακτηριστικά του facebook 
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• Υπηρεσίες ενηµέρωσης κατάστασης. Επίσης γνωστές ως υπηρεσίες 

microblogging. Οι υπηρεσίες ενηµέρωσης κατάστασης, όπως το Twitter, επιτρέπουν 

στους χρήστες να µοιράζονται σύντοµες ενηµερώσεις σχετικά µε άτοµα ή εκδηλώσεις 

και να βλέπουν τις ενηµερώσεις που δηµιουργούνται από άλλους (Dewing, 2010). 

 

Από την εµφάνισή του το 2006, ο ιστότοπος του Twitter έχει αναπτυχθεί τόσο που 

πλέον κατατάσσεται ως ο δέκατος ιστότοπος µε τη µεγαλύτερη επισκεψιµότητα 

παγκοσµίως. Το Twitter είναι πλατφόρµα µικροϊστολογίου. Αυτό σηµαίνει ότι 

πρόκειται για ένα σύστηµα κοινοποίησης πληροφοριών όπου οι χρήστες µπορούν είτε 

να «ακολουθήσουν» άλλους χρήστες που δηµοσιεύουν σύντοµα µηνύµατα ή να 

«ακολουθούνται» από άλλους. Τον Ιανουάριο του 2010, ο αριθµός των µηνυµάτων 

που ανταλλάχθηκαν µέσω twitter έφτασε τα 1,2 δισεκατοµµύρια, ενώ ανταλλάχθηκαν 

περισσότερα από 40 εκατοµµύρια µηνύµατα την ηµέρα (Bouillotet.al, 2012). 

 

Εικόνα 1.2: Το σήµα του twitter 

 

• Περιεχόµενο του εικονικού κόσµου. Αυτοί οι ιστότοποι προσφέρουν εικονικά 

περιβάλλοντα τύπου παιχνιδιών στα οποία οι χρήστες αλληλεπιδρούν. Ένα 

παράδειγµα είναι ο φανταστικός κόσµος που κατασκευάστηκε στο SecondLife, στον 

οποίο οι χρήστες δηµιουργούν avatars (µια εικονική αναπαράσταση του χρήστη) που 

αλληλεπιδρούν µε άλλους(Dewing, 2010). 

• Τοποθεσίες κοινής χρήσης µέσων. Αυτοί οι ιστότοποι επιτρέπουν στους χρήστες 

να δηµοσιεύουν βίντεο ή φωτογραφίες. ∆ηµοφιλή παραδείγµατα είναι το YouTube, 

το Pinterest και το Instagram (Dewing, 2010). 

Η επίσηµη έναρξη λειτουργίας του YouTube έλαβε χώρα το ∆εκέµβριο του 

2005 και γρήγορα καθιερώθηκε ως ο «ηγέτης των διαδικτυακών video», όπου οι 

χρήστες µπορούσαν να δουν και να κοινοποιήσουν εύκολα πρωτότυπα video µέσω 

ενός προγράµµατος περιήγησης (http://www.youtube.com/t/fact_sheet). Χάρη στην 
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ενσωµατωµένη εφαρµογή αναπαραγωγής, τα video που δηµοσιεύονται στο 

YouTubeµπορούν εύκολα να ενσωµατωθούν σε διαφορετικό ιστότοπο, π.χ. ενός 

πολιτικού κόµµατος. Έτσι το YouTube µπορεί να αποτελεί έναν απλό τρόπο για την 

δωρεάν αποθήκευση και αποστολή video. Για το «ανέβασµα» των video και τη 

δηµιουργία «καναλιού» χρειάζεται ένας λογαριασµός χρήστη, ενώ δεν απαιτείται η 

δηµιουργία δηµόσιου προσωπικού προφίλ. 

 

 

 

Εικόνα 1.3: Το σήµα του youtube 

 

Τίτλος Κοινωνικού δικτύου Youtube 

∆ιεύθυνση ιστότοπου www.youtube.com 

Ελεύθερη εγγραφή µελών Ναι, σύνδεση µε λογαριασµό gmail 

Απαιτούµενα στοιχεία για 

την εγγραφή µελών 

∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, όνοµα χρήστη, 

τοποθεσία, ηµεροµηνία γέννησης, φύλλο 

Στοιχεία που εµφανίζονται 
στο προφίλ των µελών 

Φωτογραφία, ηµεροµηνία γέννησης, σπουδές, επάγγελµα, 

ενδιαφέροντα, κατάσταση 

Τρόπος διασύνδεσης µε 
άλλους χρήστες 

Ελεύθερη / µετά από πρόσκληση / µετά από αίτηµα 

Υλικό δηµοσίευσης Κείµενο, εικόνες, βίντεο, σύνδεσµοι 

Άλµπουµ φωτογραφιών Ναι, / όχι 

Αριθµός προβολών βίντεο Περισσότερες από 1 δισεκατοµµύριο την εβδοµάδα 

Πίνακας 1.2: Γενικά χαρακτηριστικά του youtube 
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1.5 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

 

Σύµφωνα µε στοιχεία που εκδόθηκαν από την Eurostat (∆εκέµβριος, 2016), τη 

στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελούν µέρος των 

αποτελεσµάτων της έρευνας που διεξήχθη το 2016 σχετικά µε τις ΤΠΕ (χρήση 

τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών) σε νοικοκυριά και ιδιώτες, περισσότερο 

από το 80% των ατόµων ηλικίας 16 έως 74 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 

χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο σε πολλές περιπτώσεις, µέσω πολλών διαφορετικών 

συσκευών. Τα κινητά τηλέφωνα ή τα έξυπνα τηλέφωνα ήταν η συσκευή που 

χρησιµοποιείται περισσότερο για να «σερφάρουν» οι χρήστες στο ∆ιαδίκτυο, µε 

ποσοστό 79%. Ακολουθούν οι φορητοί υπολογιστές ή τα netbooks (64%), οι 

σταθεροί υπολογιστές (54%) και τα tablet (44%). 

 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του εξεταζόµενου έτους, περισσότερο από το 70% των 

χρηστών του διαδικτύου στην ΕΕ παρείχε κάποιο είδος ηλεκτρονικών προσωπικών 

πληροφοριών στο διαδίκτυο, πολλοί από τους οποίους χρησιµοποιούσαν 

διαφορετικές ενέργειες για τον έλεγχο της πρόσβασης σε αυτές τις προσωπικές 

πληροφορίες. Σχεδόν οι µισοί από αυτούς (46%) δεν επέτρεπαν τη χρήση 

προσωπικών πληροφοριών για διαφήµιση και το 40% είχε περιορισµένη πρόσβαση 

στο προφίλ τους ή σε περιεχόµενο ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, το 

37% των χρηστών του διαδικτύου διαβάζει τις δηλώσεις πολιτικής προστασίας 

προσωπικών δεδοµένων προτού παράσχουν προσωπικές πληροφορίες και 31% έχουν 

περιορισµένη πρόσβαση στη γεωγραφική τους θέση. 
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∆ιάγραµµα 1.1: Κύριες συσκευές που χρησιµοποιούνται στην ΕΕ για πλοήγηση στο 

διαδίκτυο, ανά ηλικιακή οµάδα, 2016 (ως % των χρηστών του διαδικτύου τους 

τελευταίους τρεις µήνες) 

Πηγή: Eurostat, 2016. 

 

Σύµφωνα µε την ίδια πηγή, τα υψηλότερα ποσοστά των χρηστών µέσω κινητού 

τηλεφώνου ή smartphone, σηµειώθηκαν στην Ισπανία, την Κύπρο και την Ολλανδία 

Τα κινητά τηλέφωνα ή τα smartphones ήταν οι συσκευές που χρησιµοποιούνταν 

περισσότερο το 2016 από χρήστες στο διαδίκτυο σε κάθε κράτος µέλος της ΕΕ, εκτός 

από την Τσεχία, την Εσθονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Σλοβακία όπου 

ήταν φορητοί υπολογιστές ή τα netbooks. Το 2016, το µεγαλύτερο ποσοστό των 

χρηστών του ∆ιαδικτύου που είχαν πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο µέσω κινητού 

τηλεφώνου ή smartphone, καταγράφηκε στην Ισπανία (93% των χρηστών που 

χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο το τελευταίο τρίµηνο), ακολουθούν η Κύπρος και η 

Ολλανδία (88% ), η Κροατία (87%), το Ηνωµένο Βασίλειο (86%) και η ∆ανία (85%). 

Στο αντίθετο άκρο της κλίµακας, το χαµηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στην 

Τσεχική ∆ηµοκρατία (55%), ακολουθούµενη από την Πολωνία (60%), τη Λετονία 

(62%), τη Λιθουανία (63%) και την Ελλάδα (66%). 

 

Μεταξύ των κρατών µελών, οι φορητοί υπολογιστές ή τα netbook, 

χρησιµοποιήθηκαν, για να περιηγηθούν στο διαδίκτυο, τουλάχιστον από τα τρία 

τέταρτα των χρηστών του διαδικτύου στην Ολλανδία (80%), τη Φινλανδία, το Βέλγιο 

(78%) και τη ∆ανία (76%). Περισσότερο από τα δύο τρίτα των χρηστών του 
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διαδικτύου στην Ουγγαρία, το Λουξεµβούργο και τη Ρουµανία (το σύνολο 68%) 

καθώς και τη Γερµανία (67%). Τέλος, οι υπολογιστές tablet χρησιµοποιήθηκαν για 

πρόσβαση στο διαδίκτυο, από λιγότερους από τους µισούς χρήστες στο ∆ιαδίκτυο, σε 

µεγάλη πλειοψηφία των κρατών µελών, µε εξαίρεση την Ολλανδία (66%), το 

Ηνωµένο Βασίλειο (61%), τη ∆ανία (56%), τη Γερµανία (55%), το Λουξεµβούργο 

(53%) και τη Φινλανδία (52%).  

 

Σε επίπεδο ΕΕ, τα άτοµα ηλικίας 16-24 ετών προτιµούσαν κυρίως την πρόσβαση στο 

διαδίκτυο µέσω κινητού τηλεφώνου ή smartphone (94%), καθώς και µέσω φορητού 

υπολογιστή ή netbook (71%), ενώ η χρήση ενός tablet ήταν πιο δηµοφιλής µεταξύ 

των ατόµων ηλικίας 25-54 ετών (47%). 

 

 

∆ιάγραµµα 1.2: Οι χρήστες του ∆ιαδικτύου που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο µέσω 

κινητού τηλεφώνου ή smartphone στην ΕΕ το 2016 (ως% των χρηστών του διαδικτύου 

τους τελευταίους τρεις µήνες) 

Πηγή: Eurostat, 2016. 

 

Σε ότι αφορά τις διαφορές στους τρόπους διαχείρισης της πρόσβασης σε διαδικτυακές 

προσωπικές πληροφορίες, µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ, παρατηρούνται στον 

τρόπο µε τον οποίο οι χρήστες του διαδικτύου διαχειρίζονταν την πρόσβαση στις 

προσωπικές τους πληροφορίες στο διαδίκτυο. Σε δώδεκα κράτη µέλη οι χρήστες 

αρνήθηκαν να επιτρέψουν τη χρήση προσωπικών πληροφοριών (72% των χρηστών 

του διαδικτύου), ανάµεσα τους η Φινλανδία (71%), ακολουθούµενη από την 
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Ολλανδία (65%), τη ∆ανία (60%) και την Εσθονία (59%). Σε εννέα κράτη µέλη, η 

πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες διαχειρίστηκε κατά κύριο λόγο µέσω των 

πολιτικών απορρήτου, όπως για παράδειγµα µέσω περιορισµένης πρόσβασης σε 

προφίλ ή σε περιεχόµενο κοινωνικών δικτύων. Μολονότι ο περιορισµός της 

πρόσβασης της γεωγραφικής θέσης δεν ήταν το πλέον χρησιµοποιούµενο εργαλείο σε 

οποιοδήποτε κράτος µέλος, περισσότεροι από τους µισούς χρήστες του διαδικτύου το 

έπραξαν, όπως για παράδειγµα στο Λουξεµβούργο (63%), στη Φινλανδία (58%), 

στην Αυστρία και στην Ολλανδία (και οι δύο 52%). 

 

 

∆ιάγραµµα 1.3: Κύριες δράσεις που αναλήφθηκαν από τους χρήστες του διαδικτύου 

στην ΕΕ το 2016, για τη διαχείριση της πρόσβασης σε προσωπικές πληροφορίες (ως % 

των χρηστών του διαδικτύου τους τελευταίους δώδεκα µήνες) 

Πηγή: Eurostat, 2016. 

 

Τέλος, η ίδια έρευνα παραθέτει σε δυο πίνακες, οι οποίοι παρουσιάζονται στη 

συνέχεια, αναλυτικά τα ποσοστά για κάθε χώρα της ΕΕ των κύριων συσκευών που 

χρησιµοποιούνται από τα άτοµα για πλοήγηση στο Internet το 2016 καθώς και τις 

δράσεις που αναλαµβάνονται από τα άτοµα αυτά προκειµένου να προστατεύσουν τα 

προσωπικά τους δεδοµένα. 
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Σταθερός 

υ�ολογιστής 
Φορητός 

υ�ολογιστήςήnetbook 
Tablet 

Κινητό 
τηλέφωνο ή 
smartphone 

Ευρω�αϊκή Ένωση 54 64 44 79 

Βέλγιο 53 78 49 78 

Βουλγαρία 58 51 19 71 

Τσεχική ∆ηµοκρατία 51 66 19 55 

∆ανία 40 76 56 85 

Γερµανία 67 71 55 82 

Εσθονία 49 73 32 72 

Ιρλανδία 25 67 37 84 

Ελλάδα 49 62 31 66 

Ισ�ανία 45 58 42 93 

Γαλλία 60 63 46 71 

Κροατία 63 66 29 87 

Ιταλία 50 31 29 79 

Κύ�ρος 29 69 37 88 

Λετονία 54 59 25 62 

Λιθουανία 42 69 23 63 

Λουξεµβούργο 68 74 53 83 

Ουγγαρία 68 64 22 77 

Μάλτα 42 69 45 83 

Ολλανδία 64 80 66 88 

Αυστρία 56 69 35 82 

Πολωνία 49 74 21 60 

Πορτογαλία 46 73 44 78 

Ρουµανία 68 37 26 70 

Σλοβενία 57 70 30 73 

Σλοβακία 54 73 36 71 

Φινλανδία 51 78 52 81 

Σουηδία 43 70 49 84 

Ηνωµένο Βασίλειο 45 70 61 86 

Νορβηγία 33 84 66 89 

Πρώην Γιουγκοσλαβική 
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 

59 54 17 81 

Πίνακας 1.3: Κύριες συσκευές που χρησιµοποιούνται από άτοµα για πλοήγηση στο 

Internet, 2016 (ως% των χρηστών του διαδικτύου τους τελευταίους τρεις µήνες)1
 

Πηγή: Eurostat, 2016. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Οι ερωτηθέντες µπορούσαν να απαντήσουν περισσότερες από µία ενέργειες. 
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Παρέχονται 
�ροσω�ικές 
�ληροφορίες 

Προστατεύουν 
τα �ροσω�ικά 

δεδοµένα 

Παρέχουν 
�εριορισµένη 
�ρόσβαση 

στη 
γεωγραφική 

θέση 

Παρέχουν 
�εριορισµένη 
�ρόσβαση σε 

�ροφίλ / 
�εριεχόµενο, 

στα 
κοινωνικά 
δίκτυα 

∆εν ε�ιτρέ�ουν 
τη χρήση 

�ροσω�ικών 
�ληροφοριών 
για διαφήµιση 

Ευρω�αϊκή 

Ένωση 
71 37 31 40 46 

Βέλγιο 71 29 34 49 48 

Βουλγαρία 50 29 10 20 12 

Τσεχική 
∆ηµοκρατία 

67 45 14 15 25 

∆ανία 83 44 47 59 60 

Γερµανία 80 45 36 41 55 

Εσθονία 77 42 44 49 59 

Ιρλανδία 76 26 21 32 32 

Ελλάδα 83 32 18 28 28 

Ισ�ανία 74 36 40 50 52 

Γαλλία 73 22 32 39 50 

Κροατία 65 50 37 55 50 

Ιταλία 52 33 11 22 31 

Κύ�ρος 61 22 16 34 26 

Λετονία 70 49 26 30 31 

Λιθουανία 56 37 22 29 33 

Λουξεµβούργο 92 43 63 64 72 

Ουγγαρία 65 57 27 42 48 

Μάλτα 70 44 43 56 46 

Ολλανδία 85 41 52 56 65 

Αυστρία 80 45 52 53 56 

Πολωνία 51 26 15 25 29 

Πορτογαλία 49 44 48 57 52 

Ρουµανία 31 24 7 15 15 

Σλοβενία 59 34 24 32 35 

Σλοβακία 74 59 18 29 31 

Φινλανδία 80 50 58 58 71 

Σουηδία2      

Ηνωµένο 
Βασίλειο 

88 43 38 50 
54 

Νορβηγία 87 42 47 60 56 

Πρώην 
Γιουγκοσλαβική 
∆ηµοκρατία της 
Μακεδονίας 

51 33 25 41 37 

Πίνακας 1.4: Κύριες δράσεις που αναλήφθηκαν για τη διαχείριση της πρόσβασης σε 

προσωπικές πληροφορίες στο διαδίκτυο, το έτος 2016 (ως % των χρηστών του 

διαδικτύου τους τελευταίους δώδεκα µήνες)3
 

                                                           
2Τα δεδοµένα δεν είναι διαθέσιµα. 
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1.6 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 

 

Το ∆ιαδίκτυο έχει καταστεί ένα ουσιαστικό εργαλείο επικοινωνίας τα τελευταία 

χρόνια, τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τις επιχειρήσεις γενικότερα (Moriyama, 

1999). 

 

Η ανάπτυξη όλο και πιο εξελιγµένων τεχνολογιών έχει δηµιουργήσει ένα δίκτυο µε 

µια πραγµατικά παγκόσµια εµβέλεια, και σχετικά χαµηλά εµπόδια εισόδου στην 

αγορά. Η τεχνολογία του ∆ιαδικτύου το καθιστά εύκολο στα άτοµα να επικοινωνούν 

µε σχετική ανωνυµία, γρήγορα και αποτελεσµατικά σε διασυνοριακό επίπεδο, σε ένα 

σχεδόν απεριόριστο ακροατήριο. Η µεγάλη απήχηση του οφείλεται στα οφέλη που 

προσφέρει. Τα οφέλη αυτά είναι πολλά, ξεκινώντας µε τη µοναδική καταλληλότητά 

του για ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών, η οποία αναγνωρίζεται ως θεµελιώδες 

ανθρώπινο δικαίωµα (Ki-moon, 2012).Το ∆ιαδίκτυο, µε άλλα λόγια, είναι η 

λεωφόρος πληροφοριών. Περιέχει περισσότερες πληροφορίες από ό,τι ίσως 

χρειάζεται. Ανοίγοντας µια σελίδα, τα άτοµα µπορούν σε απευθείας σύνδεση να 

ψωνίζουν, να παίξουν παιχνίδια, να συνοµιλήσουν, να παρακολουθήσουν ένα µάθηµα 

σε κάποιο Πανεπιστήµιο, να πληρώσουν λογαριασµούς, να επενδύσουν τα χρήµατά 

τους, να παραγγείλουν φαγητό κ.α. Επιπλέον, η ταχύτητα µε την οποία συµβαίνουν 

όλες αυτές οι ενέργειες είναι εξαιρετικά γρήγορη (Su, 2010). 

 

Ως αποτέλεσµα των παραπάνω, όµως, το ∆ιαδίκτυο µειώνει τις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις στη ζωή των ανθρώπων. Με το ∆ιαδίκτυο να έχει τόσες πολλές 

χρήσεις και να προσφέρει πολυάριθµες υπηρεσίες δηµιουργεί µια νωθρότητα στον 

άνθρωπο και τον αποξενώνει από την επαφή µε άλλους ανθρώπους. Επιπλέον, 

υπάρχει πιθανότητα να παραβιαστεί το λογισµικό και να παραβιαστούν τα προσωπικά 

δεδοµένα (Su, 2010). 

 

Ένα άλλο πρόβληµα ή µειονέκτηµα του διαδικτύου είναι ότι επιτρέπει την ανωνυµία 

και έτσι τα άτοµα µπορούν να έχουν πρόσβαση σε διαφορετικές ιστοσελίδες, φόρουµ 

και αίθουσες συνοµιλίας που είναι διαθέσιµες. Αυτό βοηθάει   κάποια άτοµα να  

εκµεταλλευτούν κατά καιρούς άλλα άτοµα εξαπατώντας τα ή κακοποιώντας τα (Su, 

2010). 
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Είναι γεγονός ότι το διαδίκτυο προσφέρει πολλές δυνατότητες και αποτελεί ένα 

χρήσιµο εργαλείο τόσο για τον άνθρωπο όσο και για την επιχείρηση, η χρήση του 

οποίου όµως απαιτεί ιδιαίτερο και προσεκτικό χειρισµό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η έννοια της ιδιωτικότητας, η οποία έχει διαχρονικά απασχολήσει τους κοινωνικούς 

επιστήµονες, τους φιλόσοφους και τους νοµικούς, εντοπίζεται σε νόµους για την 

προστασία δεδοµένων, τοποθετώντας την στο πλαίσιο διαχείρισης προσωπικών 

πληροφοριών. Η ιδιωτικότητα έχει κατοχυρωθεί ως βασικό πανανθρώπινο δικαίωµα 

στη ∆ιακήρυξη Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων των Ηνωµένων Εθνών, στη Συνθήκη για 

τα Αστικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα και σε πολλές άλλες εθνικές και διεθνείς 

συνθήκες. Στις σηµερινές δηµοκρατικές κοινωνίες, η ανάγκη διασφάλισης της 

ιδιωτικότητας συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά µε τηναξιοποίηση 

πληροφοριακών και επικοινωνιακών τεχνολογικών συστηµάτων, η ιδιωτικότητα 

βρίσκεται σε ολοένα αυξανόµενο κίνδυνο (Μαυρωνά, 2012). 

 

 

2.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Το δικαίωµα στην ιδιωτικότητα είναι ένα αρχαίο δικαίωµα, µε ρίζες σε διάφορες 

θρησκευτικές παραδόσεις-συµπεριλαµβανοµένων των εβραϊκών, χριστιανικών και 

µουσουλµανικών- καθώς και στην αρχαία Ελλάδα και την Κίνα. Ορισµένα είδη 

προστασίας της ιδιωτικής ζωής υπήρχαν στην Αγγλία ήδη από το 1361. Η προστασία 

της ιδιωτικής ζωής έχει βρεθεί εξ αρχής ως διεθνές ανθρώπινο δικαίωµα και 

περιλαµβάνεται στην Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 

(UDHR),  καθώς και στο ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα 

(ICCPR) (Puddephatt, Mendel, Wanger, Hawtin&Torres, 2012). 
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Ταυτόχρονα, αποδείχθηκε δύσκολο να επιτευχθεί συναίνεση σχετικά µε το 

συγκεκριµένο περιεχόµενο αυτού του δικαιώµατος. Είναι σαφές ότι έχει στο βασικό 

της πυρήνα κάποια έννοια του δικαιώµατος να είναι ελεύθερη από εξωτερική 

εισβολή, αλλά πέρα από αυτό διάφοροι συγγραφείς έχουν καταλήξει σε 

διαφορετικούς ορισµούς. Έτσι, η έκθεση της κυβέρνησης του Ηνωµένου Βασιλείου 

της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας για την προστασία της ιδιωτικής 

ζωής, γνωστή ως έκθεση Calcutt, δήλωσε ότι οι συγγραφείς δεν µπορούσαν να βρουν 

έναν «εξ’ολοκλήρου ικανοποιητικό ορισµό» (Puddephatt, Mendel, Wanger, 

Hawtin&Torres, 2012). 

 

Οι Αµερικανοί δικαστές S. Warren και L. Brandeis, ωστόσο, το 1890, προσδιόρισαν 

την ιδιωτικότητα ως «...το δικαίωµα των πολιτών σε µία ανενόχλητη ιδιωτική ζωή» 

(Μαυρωνά, 2012). Το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο της Νότιας Αφρικής ορίζει την 

ιδιωτικότητα ως το «δικαίωµα ενός ατόµου να ζήσει τη ζωή του ως αυτός θέλει», 

ενώ, το Ανώτατο ∆ικαστήριο του Καναδά ως «τη στενή σφαίρα της προσωπικής 

αυτονοµίας µέσα στην οποία γίνονται εγγενώς ιδιωτικές επιλογές»(Puddephatt, 

Mendel, Wanger, Hawtin&Torres, 2012). 

 

Στη συνέχεια, άλλοι σύγχρονοι ερευνητές όπως οι Bünnig και Cap (2009) 

περιέγραψαν την ιδιωτικότητα ως την προστασία των προσωπικών πληροφοριών, από 

καταχρήσεις και κακόβουλες οντότητες, επιτρέποντας, παράλληλα, σε ορισµένα 

εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδοµένα, 

καθιστώντας τα ορατά σε αυτά. Τέλος, οι Taherietal. (2010) υποστήριξαν ότι το 

απόρρητο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό σε ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών που επιδιώκουν 

να προστατεύσουν τις πληροφορίες θέσης του χρήστη, κρύβοντας µερικές 

λεπτοµέρειες από τους άλλους (Aldhafferiet.al., 2013). 
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2.3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

Σύµφωνα µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσηςαλλά και µε το δίκαιο του ΣΤΕ, ο 

όρος «προσωπικά δεδοµένα», υποδηλώνει οποιαδήποτε πληροφορία που αναφέρεται 

σε φυσικό πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή, ή µπορεί να 

εξακριβωθεί,δηλαδή κάθε πληροφορία σχετικά µε φυσικό πρόσωπο του οποίου η 

ταυτότητα είναι φανερή ή µπορεί να εξακριβωθεί µε την απόκτηση πρόσθετων 

πληροφοριών.  

 

Με άλλα λόγια τα προσωπικά δεδοµένα αφορούν οποιεσδήποτε προσωπικές 

πληροφορίες σχετικά µε την ιδιωτική ζωή του προσώπου, καθώς και πληροφορίες 

που αναφέρονται στην επαγγελµατική ή τη δηµόσια ζωή του και µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την άµεση ή έµµεση αναγνώρισή του (EuropeanCommission). 

Τα προσωπικά δεδοµένα ορίζονται στο νόµο, δηλαδή, ως δεδοµένα που µπορούν να 

συνδεθούν µε ένα φυσικό πρόσωπο και παραδείγµατα αυτών περιλαµβάνουν την 

ηµεροµηνία γέννησης, τη σεξουαλική προτίµηση, τη θρησκεία, αλλά και τη 

διεύθυνση IP του υπολογιστή ή τα δεδοµένα που σχετίζονται µε αυτές τις 

πληροφορίες (VandenHoven, Blaauw, Pieters, &Warnier, 2014). 

 

Ορισµένες κατηγορίες προσωπικών δεδοµένων, που αναφέρονται στον πυρήνα της 

ιδιωτικής ζωής, χαρακτηρίζονται από το Νόµο ως ευαίσθητα και απολαύουν 

µεγαλύτερης προστασίας. Τα ευαίσθητα δεδοµένα αναφέρονται αποκλειστικά σε: 

φυλετική ή εθνοτική προέλευση, πολιτικά φρονήµατα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές 

πεποιθήσεις, συµµετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, υγεία και κοινωνική πρόνοια, 

ερωτική ζωή, ποινικές διώξεις και καταδίκες, συµµετοχή σε συναφείς µε τα ανωτέρω 

ενώσεις προσώπων (Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα). 
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2.4 ΗΘΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

Οι ηθικοί λόγοι για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων και για τον άµεσο ή 

έµµεσο έλεγχο της πρόσβασης στα δεδοµένα αυτά από άλλους µπορούν να 

διακριθούν στους εξής (VandenHoven, Blaauw, Pieters, &Warnier, 2014): 

 

• Πρόληψη της βλάβης: Η απεριόριστη πρόσβαση τρίτων στους κωδικούς 

πρόσβασης, στα χαρακτηριστικά τους και στον εντοπισµό τους µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για να βλάψει το υποκείµενο των δεδοµένων µε διάφορους τρόπους. 

• Ενηµερωτική ανισότητα: Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν καταστεί 

εµπορεύµατα. Τα άτοµα συνήθως δεν βρίσκονται σε καλή θέση να 

διαπραγµατεύονται συµβάσεις σχετικά µε τη χρήση των δεδοµένων τους και δεν 

έχουν τα µέσα να ελέγχουν εάν οι εταίροι συµµορφώνονται µε τους όρους της 

σύµβασης. Οι νόµοι, η κανονιστική ρύθµιση και η διακυβέρνηση για την προστασία 

των δεδοµένων στοχεύουν στη δηµιουργία δίκαιων συνθηκών για τη σύνταξη 

συµβάσεων σχετικά µε τη διαβίβαση και την ανταλλαγή προσωπικών δεδοµένων και 

την παροχή των υποκειµένων των δεδοµένων µε ελέγχους και ισορροπίες, εγγυήσεις 

για αποκατάσταση. 

• Αδικαιολόγητη πληροφόρηση και διακρίσεις: Οι προσωπικές πληροφορίες που 

παρέχονται σε µια σφαίρα ή στο πλαίσιο (για παράδειγµα, η υγειονοµική περίθαλψη) 

µπορεί να αλλάξουν τη σηµασία τους όταν χρησιµοποιούνται σε µια άλλη σφαίρα ή 

στο πλαίσιο (όπως οι εµπορικές συναλλαγές) και µπορεί να οδηγήσουν σε διακρίσεις 

και µειονεκτήµατα για το άτοµο. 

• Παραβίαση της ηθικής αυτονοµίας: Η έλλειψη προστασίας της ιδιωτικής ζωής 

µπορεί να εκθέσει άτοµα σε εξωτερικές δυνάµεις που επηρεάζουν τις επιλογές τους. 

 

Οι παραπάνω λόγοι παρέχουν όλα τα καλά ηθικά αίτια για τον περιορισµό και τον 

περιορισµό της πρόσβασης σε προσωπικά δεδοµένα και την παροχή στους πολίτες 

του ελέγχου των δεδοµένων τους. 
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2.5 ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ, Ι∆ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ  

 

Με την ραγδαία ανάπτυξη και την ευρεία χρήση των νέων τεχνολογιών του 

∆ιαδικτύου, η προοπτική της ιδιωτικής ζωής έχει µεταβληθεί. Ο όρος online 

προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδοµένων αναφέρεται στην 

πράξη του ατόµου επιλεκτικής αποκάλυψης (του εαυτού του), σε online περιβάλλον. 

Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων σε online περιβάλλον ορίζεται, συνήθως, 

ως η ανησυχία των χρηστών του ∆ιαδικτύου σχετικά µε (1) τον έλεγχό τους για τη 

συλλογή των πληροφοριών κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής δραστηριότητας, και 

(2) τον έλεγχο της χρήσης των πληροφοριών που συλλέχθηκαν. Κατά συνέπεια, το 

ηλεκτρονικό απόρρητο καλύπτει τις ανησυχίες των χρηστών σχετικά µε: (α) τον τύπο 

και την ποιότητα των πληροφοριών που µια συγκεκριµένη ιστοσελίδα θα εισπράξει 

γι'αυτούς, (β) πόσο έλεγχο έχουν οι χρήστες των συλλεγόµενων πληροφοριών και (γ) 

την ευαισθητοποίηση των χρηστών των πρακτικών προστασίας της ιδιωτικής ζωής. 

Αυτή η διαδικασία ελέγχου της ιδιωτικής ζωής επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες 

(MekovecandVrek, 2011). 

 

Οι Sheehan και Hoy (2000) ήταν µεταξύ των πρώτων που ερεύνησαν τις ανησυχίες 

χρηστών του διαδικτύου για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Οι συγγραφείς 

προσδιόρισαν τρεις παράγοντες που επηρεάζουν τους χρήστες:  

 

1. τον έλεγχο για τη συλλογή πληροφοριών και τη χρήση των πληροφοριών,  

2. τη βραχυπρόθεσµη συναλλαγή, η οποία αναφέρεται σε θέµατα συναλλαγµατικών 

συναλλαγών, που αφορούν την ανησυχία, σχετικά, µε το είδος των πληροφοριών που 

ανταλλάσσονται για ένα συγκεκριµένο όφελος, και  

3. την εγκαθίδρυση σχέσης που ασχολείται µε θέµατα σχετικά µε την ύπαρξη των 

σχέσεων µεταξύ ενός πελάτη και ενός δικτυακού τόπου. 

 

Οι online δραστηριότητες των χρηστών του ∆ιαδικτύου περιλαµβάνουν διάφορους 

τύπους δραστηριοτήτων, π.χ. επικοινωνιακή, εµπορικές και πληροφοριακές online 

δραστηριότητες. Κατά συνέπεια, η απόφαση σχετικά µε την προσωπική 

δηµοσιοποίηση πληροφοριών στις online συναλλαγές επηρεάζεται από πολλούς 
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παράγοντες, π.χ. την αντίληψη της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, τις πιθανές ζηµίες, 

τις σωµατικές ανάγκες ή τα αντιληπτά πλεονεκτήµατα σε ένα συγκεκριµένο είδος της 

online συναλλαγής (MekovecandVrek, 2011). 

 

Μια σωστή κατανόηση όλων αυτών των ανησυχιών της ιδιωτικής ζωής, είναι ζωτικής 

σηµασίας για τη σωστή χρήση του διαδικτύου από όλους. Επιπλέον, ο εντοπισµός και 

η συστηµατοποίηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις ανησυχίες για την 

προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών του διαδικτύου, επιτρέπει την λεπτοµερή 

ανάλυση της αλληλεξάρτησης τους. Με βάση τα αποτελέσµατα των αναλύσεων 

αυτών, οι εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες ή προϊόντα στο διαδίκτυο, µπορούν 

να βελτιώσουν ή να τροποποιήσουν τις προσφορές τους. Τέλος, δηµόσιοι και 

ιδιωτικοί φορείς που χαράσσουν πολιτική µπορούν να κατανοήσουν σηµαντικούς 

παράγοντες που διαµορφώνουν την συµπεριφορά του online καταναλωτή 

(MekovecandVrek, 2011). 

 

Επιπλέον, σύµφωνα µε την Bandyopadhyay (2012) δύο σηµαντικοί παράγοντες που 

έχουν εντοπιστεί στη βιβλιογραφία ως κύρια επιρροή για την προστασία της 

ιδιωτικότητας σε online συνδέσεις, είναι: (1) ο ευάλωτος χαρακτήρας των 

καταναλωτών, µε την µη εξουσιοδοτηµένη συλλογή και κατάχρηση των προσωπικών 

πληροφοριών και (2) η ικανότητα των καταναλωτών να ελέγχουν τον τρόπο µε τον 

οποίο οι προσωπικές πληροφορίες συλλέγονται και χρησιµοποιούνται. Οι χρήστες 

περιγράφονται ως ευάλωτοι µπροστά στον αντιληπτό δυνητικό κίνδυνο αποκάλυψης 

προσωπικών πληροφοριών τους. Η αποκάλυψη των προσωπικών πληροφοριών θα 

µπορούσε να προκληθεί από πολλούς παράγοντες, όπως η τυχαία αποκάλυψη, η µη 

εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση, η εισβολή σε δίκτυα, κ.λπ.. Οι πιθανές αρνητικές 

συνέπειες για τους χρήστες περιλαµβάνουν κλοπή ταυτότητας (Saunders και Zucker, 

1999), ανεπιθύµητα προφίλ τους (Budnitz, 1998), και στοχευµένα ανεπιθύµητα 

διαφηµιστικά µηνύµατα στο διαδίκτυο (δηλαδή «spam» στα e- mails). Αυτοί οι 

παράγοντες συµβάλλουν στο να αισθάνονται οι χρήστες όλο και πιο ευάλωτοι 

µπροστά στον κίνδυνο της κατάχρησης των προσωπικών τους δεδοµένων 

(Bandyopadhyay, 2012). 
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Η ικανότητα ελέγχου είναι ο βαθµός στον οποίο οι χρήστες πιστεύουν ότι µπορούν να 

αποτρέψουν τις προσωπικές πληροφορίες από την κοινοποίηση τους στο διαδίκτυο. 

Οι χρήστες τείνουν να πιστεύουν ότι η δηµοσιοποίηση πληροφοριών είναι λιγότερο 

επεµβατική για την προστασία της ιδιωτικής ζωής τους, και λιγότερο πιθανό να 

οδηγήσει σε αρνητικές συνέπειες, όταν µπορούν να ελέγχουν πότε και πώς οι 

πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται και πως αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο 

µέλλον. Ως εκ τούτου, οι ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των 

χρηστών είναι πιθανόν να µειωθούν, όταν οι χρήστες θα είναι ικανοί να ελέγχουν τη 

συλλογή πληροφοριών και τη διάδοση τους (Bandyopadhyay, 2012). 

 

Υπάρχει τέλος, µια πιθανή σχέση µεταξύ της αντιληπτής ικανότητας να ελέγχουν οι 

χρήστες τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών και τη χρήση τους και τις αντιληπτής 

ευπάθειας που οδηγεί σε κατάχρηση πληροφοριών. Αν οι χρήστες νιώθουν ότι 

µπορούν πραγµατικά να ελέγχουν τον τρόπο που συλλέγονται και χρησιµοποιούνται 

οι ιδιωτικές πληροφορίες από ιστοσελίδες, θα αισθάνονται λιγότερο ευάλωτοι στις 

ενδεχόµενες αρνητικές εκβάσεις των πληροφοριών αυτών και στην πιθανή 

κατάχρηση τους (Bandyopadhyay, 2012). 

 

 

2.6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

 

Οι κοινωνικοί χρήστες του δικτύου µπορούν να µοιράζονται τις διαφορετικές πτυχές 

των προσωπικών πληροφοριών µε τους άλλους. Ωστόσο, αυτές οι λεπτοµέρειες 

µπορεί να χρησιµοποιηθούν καταχρηστικά από τους φίλους. Οι GrossandAcquisti 

(2005) σε µια µελέτη, αναφορικά µε τις ανησυχίες της ιδιωτικής ζωής των χρηστών 

του Facebook, διαπίστωσαν ότι το 91% των χρηστών αποστέλλουν φωτογραφίες 

τους, το 88% δηµοσιοποιούντην ηµεροµηνία γέννησής τους, το 40 % δείχνουν τον 

αριθµό του τηλεφώνου τους και τέλος, το 51% γράφουν τη διεύθυνσή τους. 

 

Η ανταλλαγή πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα µπορεί να οδηγήσει σε κακή 

χρήση των δεδοµένων, είτε εκ προθέσεως είτε όχι. Για παράδειγµα, σε µερικούς 

ανθρώπους που µοιράζονται στοιχεία όπως τα παραπάνω, µπορούν οι hackers να 

κάνουν κατάχρηση 
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 αυτών των λεπτοµερειών για να εκβιάσουν τους χρήστες (Rosenblum 2007). 

 

Σε µια µελέτη από τους Williamsetal. (2009) διαπιστώθηκε ότι οι ηλικιωµένοι 

χρήστες είναι πιο προσεκτικοί, σχετικά µε την απόσπαση πληροφοριών, που αφορούν 

προσωπικά στοιχεία, όπως η ηµεροµηνία γέννησης, λίστα φίλων και πληροφορίες για 

το σχολείο από τους νεότερους χρήστες. Οµοίως, οι Zukowski και Brown (2007) 

διαπίστωσαν ότι οι παλαιότεροι χρήστες του ∆ιαδικτύου ανησυχούν περισσότερο για 

το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών από τους νεότερους χρήστες. Μερικοί 

από τους νεότερους χρήστες δηµοσιεύουν τις δικές τους πληροφορίες, χωρίς τη 

γνώση των κινδύνων που µπορεί να προκύψουν από την κακή χρήση των δεδοµένων 

αυτών. Το ηλεκτρονικό περιβάλλον µπορεί να αποβεί επικίνδυνο για τους χρήστες, 

ανεξάρτητα από την ηλικία, εξαιτίας της πιθανής διαρροής προσωπικών στοιχείων 

πληροφοριών. 

 

Ο George (2006) ανέφερε την περίπτωση στις ΗΠΑ, όπου αθλητές κολεγίου, των 

οποίων εικόνες αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, αποτέλεσαν αντικείµενο κατάχρησης 

από µια ιστοσελίδα, η οποία δηµοσιεύει ιστορίες για σκάνδαλα στον τοµέα του 

αθλητισµού. 

 

∆εδοµένου ότι οι χρήστες του ∆ιαδικτύου αντιπροσωπεύουν µια σειρά διαφορετικών 

πολιτισµών και ηλικιών, οι επιλογές απορρήτου θα πρέπει να είναι σαφείς, απλές και 

εύκολες στη χρήση. Οι χρήστες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τις 

επιλογές της ιδιωτικής τους ζωής, ανά πάσα στιγµή. Αυτές οι επιλογές ιδιωτικότητας 

επιτρέπουν στους χρήστες να αποδεχθούν ή να απορρίψουν τη διάδοση των 

πληροφοριών αυτών σε άλλους (Aldhafferiet.al., 2013). 
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2.6.1 Κίνδυνοι κοινωνικών δικτύων 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι που 

περιβάλλουν την απόσπαση προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών σχετικά µε τα 

κοινωνικά δίκτυα. Οι απειλές αυτές µπορούν να προκληθούν από hackers ή 

spammers που λαµβάνουν προσωπικές πληροφορίες και στοιχεία των χρηστών.  

 

Η κλοπή ταυτότητας είναι ένα από τους µεγαλύτερους κινδύνους που αντιµετωπίζουν 

οι χρήστες (Williamsetal. 2009). Η πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες µπορεί 

επίσης να οδηγήσει σε κινδύνους τροµοκρατικών ενεργειών, χρηµατοοικονοµικούς 

κίνδυνους, και κινδύνους που αφορούν σωµατικό η σεξουαλικό εκφοβισµό 

(Gharibi&Shaabi 2012). 

 

Η δεύτερη παραβίαση της ιδιωτικής ζωής µπορεί να προκληθεί από τους φίλους του 

χρήστη, ο οποίος µπορεί να µοιραστεί προσωπικές πληροφορίες και στοιχεία του 

χρήστη µε τους άλλους. Φίλοι που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία του 

χρήστη, µπορούν να αντιγράψουν και να δηµοσιεύσουν τις πληροφορίες αυτές. 

 

Τέλος, η τρίτη παράβαση οφείλεται σε spammers. Όταν οι spammers δουν λίστα των 

φίλων του χρήστη, µπορούν να δουν τις προσωπικές πληροφορίες άλλων χρηστών, 

στέλνοντάς τους ένα αίτηµα για νέο φίλο, κάνοντας πλαστοπροσωπία έναν από τους 

φίλους του / της, χρησιµοποιώντας το όνοµα του φίλου ή εικόνα (Aldhafferiet.al., 

2013).  

 

Με τα κοινωνικά δίκτυα να συνεχίζουν να προσθέτουν εκατοµµύρια χρήστες στη 

βάση τους, οι spammers εκµεταλλεύονται τη δηµοτικότητα αυτών των δικτύων για να 

σχεδιάσουν νέες τεχνικές ανεπιθύµητης αλληλογραφίας εβδοµάδα µε την εβδοµάδα. 

∆εδοµένου ότι σχεδόν όλες αυτές οι υπηρεσίες επιτρέπουν στους χρήστες να 

στέλνουν µηνύµατα µεταξύ τους δωρεάν, παρέχουν ένα εύκολο σηµείο εισόδου για 

τους αποστολείς ανεπιθύµητων µηνυµάτων (Wüest, 2010). 

 

Τρία από τα πιο δηµοφιλή χαρακτηριστικά του Facebook, είναι, η δυνατότητα ο 

χρήστης να προσθέτει φίλους, να ενηµερώνει την κατάστασή του και να εκτελεί 
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διαφορές εφαρµογές όπως παιχνίδια και κουίζ. Ένας «φίλος» του χρήστη είναι 

οποιοδήποτε άτοµο στο δίκτυο του Facebook, στον οποίο επιτρέπετε να βλέπει 

διάφορα επίπεδα προσωπικών πληροφοριών, όπως εργασία, ηµεροµηνία γέννησης, 

φωτογραφίες, συµµετοχή σε οµάδες, σχόλια και τη λίστα των υπολοίπων Φίλων. 

Αυτό σηµαίνει ότι άτοµα που δεν γνωρίζονται καθόλου µεταξύ τους, µπορούν να 

δουν πληροφορίες και δεδοµένα άλλων ατόµων (Dinerman, 2011). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στη σηµερινή εποχή, η ανταλλαγή πληροφοριών σε παγκόσµιο επίπεδο είναι πλέον 

µια εύκολη και γρήγορη διαδικασία. Η παραπάνω απότοµη και γρήγορη αύξηση της 

ροής των εξελίξεων σε όλη την υφήλιο αποτελεί µεγάλο ζήτηµα, σχετικά µε το 

δικαίωµα του ανθρώπου στη µεταχείριση των προσωπικών του στοιχείων µε 

αξιοπιστία. Θέµατα που αφορούν την προάσπιση της ιδιωτικότητας, σε συνδυασµό µε 

την εξάπλωση του διαδικτύου σε παγκόσµια κλίµακα, προβληµατίζουν τους 

ανθρώπους συνεχώς, σε περιπτώσεις που προβαίνουν σε διαδικτυακές αγορές, 

πραγµατοποιούν συναλλαγές µε δηµόσιες υπηρεσίες, κάνουν ταξίδια ή απλά 

«σερφάρουν» στο διαδίκτυο. Έτσι, η προάσπιση των προσωπικών στοιχείων αποτελεί 

καίριο ζήτηµα, που κατοχυρώνεται µε νόµους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και 

στην Ελλάδα (EuropeanCommission, 2011). 

 

Εν συνεχεία, καταγράφονται µε χρονολογική σειρά οι νόµοι, που σχετίζονται µε τα 

προσωπικά στοιχεία. 

 

 

 

 

3.2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

3.2.1 Ευρωπαϊκή νοµοθεσία  

 

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και το άρθρο 8 

παρ. 1 του 1950, η προάσπιση της προσωπικών δεδοµένων γίνεται αποδεκτή ως 

δικαίωµα. Συγκεκριµένα επισηµαίνεται: Κάθε άτοµο έχει το δικαίωµα να απολαµβάνει 
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σεβασµού στην προσωπική και οικογενειακή του ζωή, τοσπίτι του, αλλά και την 

αλληλογραφία του (Ευρωπαϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου). 

 

Ακολούθως, το Συµβούλιο της Ευρώπης το 1981, µε τη Σύµβαση 108 σχετικά µε τη 

προάσπιση των δικαιωµάτων των ατόµων λόγω της αυτόµατης επεξεργασίας των 

προσωπικών στοιχείων, δηµιουργεί την πρώτη δεσµευτική ενέργεια, που 

κατοχυρώνεται νοµικά και έχει ισχύ σε παγκόσµιο επίπεδο και που εισήχθη στον 

τοµέα της προάσπισης της ιδιωτικότητας. Βασικός στόχος της πράξης αυτής είναι να 

προστατεύει το σεβασµό των δικαιωµάτων και των βασικών ελευθεριών των 

ανθρώπων, και κυρίως του δικαιώµατος τους στην ιδιωτικότητα, απέναντι στην 

αυτόµατη διαµόρφωση και τροποποίηση των στοιχείων που αφορούν την ιδιωτική 

ζωή (Milt, 2018). Πιο ειδικά επισηµαίνει: Τα στοιχεία που αφορούν την προσωπική 

ζωή φανερώνουν τις φυλετικές καταβολές, τις πολιτικές ιδεολογίες και τις 

θρησκευτικές πεποιθήσεις. Τέτοια είναι και οι πληροφορίες για την ιδιωτική ζωή, την 

υγεία ή την σεξουαλική ζωή, οι οποίες σε περίπτωση που το εσωτερικό δίκαιο δεν 

περιλαµβάνει τις απαραίτητες εγγυήσεις, δεν µπορούν να υποστούν αυτοµατοποιηµένη 

επεξεργασία. Η παραπάνω απόφαση έχει ισχύ για δεδοµένα που αφορούν τα 

προσωπικά στοιχεία και έχουν σχέση µε ποινικές καταδίκες (Λιµνιώτης, 2013). 

 

Η Σύµβαση 108 του Συµβουλίου της Ευρώπης, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για 

43 χώρες στην Ευρώπη, αλλά και το µοναδικό δεσµευτικό έγγραφο σε νοµικό 

επίπεδο, που έχει τη δυνατότητα να εφαρµοστεί σε όλο τον κόσµο. Κάθε χώρα που 

εφαρµόζει την απαραίτητη νοµοθεσία και αποσκοπεί στην προάσπιση των 

προσωπικών πληροφοριών είναι δυνατό να αποτελέσει συµβαλλόµενο µέρος της 

παραπάνω σύµβασης(EuropeanCommission, 2011). 

 

Στη σύµβαση διακρίνονται κάποιες απαραίτητες αρχές, οι οποίες γίνονται αποδεκτές 

από το σύνολο των κρατών, αλλά και πρότυπα, τα οποία είναι δεσµευτικά υπό το 

πρίσµα των νοµικού πλαισίου. Τα τεχνολογικά ουδέτερα τµήµατα του νόµου 

προφυλάσσουν τον άνθρωπο από έλλειψη σεβασµού στην προσωπική του ζωή, 

προερχόµενη είτε από δηµόσιους είτε από ιδιωτικούς παράγοντες. Η σύµβαση 

διαθέτει νοµική προστασία για τηνµεταφορά προσωπικών στοιχείων ανάµεσα σε 

κράτη που έχουν δεχθεί την εγκυρότητα της, αλλά και µια πλατφόρµα που προβλέπει 
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τη πολυδιάστατη και επί ίσοιςόροις σύµπραξη ανάµεσα στις χώρες που είναι µέρος 

της (EuropeanCommission, 2011). 

 

Το 1995 η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε απόφαση που είχε ως σκοπό την 

προάσπιση των βασικών δικαιωµάτων και ελευθεριών του ατόµου και κυρίως του 

δικαιώµατος στην προάσπιση των προσωπικών στοιχείων, αλλά και της 

απερίσπαστης κυκλοφορίας των προσωπικών δεδοµένων4
. Την παραπάνω απόφαση 

για την προάσπιση της ιδιωτικότητας ακολούθησαν και άλλες νοµοθετικές αρχές. 

Μία από αυτές είναι η απόφαση για την προάσπιση των ιδιωτικών δεδοµένων στις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες (EuropeanCommission, 2011). 

 

Πιο ειδικά, ο Οδηγός 95/46, προβλέπει ότι η επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών 

είναι σύµφωνη µε το νόµο σε περίπτωση που: 

 

α) το άτοµο, το οποίο αφορούν τα στοιχεία έχει δώσει την απόλυτη συναίνεση του ή 

β) είναι αναγκαία για την εφαρµογή της σύµβασης κατά την οποία το άτοµο το οποίο 

αφορά είναι συµβαλλόµενο µέρος ή πρόκειται για την λήψη προσυµβατικών µέτρων 

που έχουν εφαρµοστεί κατόπιν αιτήσεως του ή 

γ) είναι σηµαντική για την εφαρµογή, σε περίπτωση που ο νόµος το υπαγορεύει από 

τον αρµόδιο της επεξεργασίας  

δ) είναι θεµιτή για τη προστασία σηµαντικού συµφέροντος του ατόµου στο οποίο 

ανήκουν οι πληροφορίες ή 

ε) είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργου δηµοσίου συµφέροντος ή έργου που 

περιλαµβάνεται στην άσκηση δηµοσίας εξουσίας, την οποία ασκεί ο αρµόδιος της  

επεξεργασίας ή ένας τρίτος, ο οποίος αποτελεί το άτοµο στο οποίο γίνεται η 

ανακοίνωση των στοιχείων  ή 

στ) είναι θεµιτή για την επικράτηση του εννόµου συµφέροντος στο οποίο αποβλέπει ο 

αρµόδιος της επεξεργασίας ή οι άλλοι αρµόδιοι στους οποίους γνωστοποιούνται τα 

στοιχεία, µε την προϋπόθεση ότι δεν έχει προτεραιότητα το συµφέρον ή τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα και οι ελευθερίες του άτοµου στο οποίο ανήκουν τα στοιχεία 

                                                           
4Το δικαίωµα στην προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα αναγνωρίζεται ρητά από το 

άρθρο 8 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ καθώς και από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Η 

συνθήκη, στο άρθρο 16, παρέχει τη νοµική βάση για θέσπιση κανόνων σχετικά µε την προστασία των 

δεδοµένων για όλες τις δραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του δικαίου της ΕΕ 

(EuropeanCommission, 2011). 
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που είναι απαραίτητο να προστατευτούν µε βάση το άρθρο 1 παράγραφο 1 της 

συγκεκριµένης οδηγίας. 

 

 

 

3.2.2 Ελληνική νοµοθεσία, Νόµος 2472/1997 

 

Όλες οι χώρες πορεύονται σύµφωνα µε την προηγούµενη οδηγία. Η Ελλάδα 

θεσµοθετεί το Νόµο 2472/1997 «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα». Το περιεχόµενο του παραπάνω νόµου αφορά 

την καθιέρωση των όρων για την επεξεργασία πληροφοριών που σχετίζονται µε 

προσωπικά δεδοµένα για την προάσπιση των δικαιωµάτων και των θεµελιωδών 

ελευθεριών των ανθρώπων και πρωτίστως της ιδιωτικής ζωής (Νόµος 2472/1997). 

 

Σύµφωνα µε το νόµο τα προσωπικά στοιχεία αφορούν το σύνολο των πληροφοριών 

κάθε, δηλαδή, στοιχείο(άµεσο ή έµµεσο) που αφορά φυσικό πρόσωπο και προσδιορίζει 

το άτοµο από φυσική, βιολογική, ψυχολογική, οικονοµική, πολιτιστική ή κοινωνική 

άποψη. Συγκεκριµένα, ως προσωπικά στοιχεία νοούνται το όνοµα, η ταχυδροµική και 

ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο, οι ενασχολήσεις, η κοσµοθεωρία του κάθε 

ατόµου κ.α. (Νόµος 2472/1997). 

 

Κατά το Άρθρο 5 του Νόµου, η διαδικασία διαµόρφωσης προσωπικών δεδοµένων 

ενός ατόµου είναι εφικτή µόνο σε περίπτωση που ο ίδιος(υποκείµενο των δεδοµένων) 

έχει συναινέσει (κατηγορηµατικά, µε σαφήνεια). ∆ιαφοροποιήσεις από τον αρχικό 

κανόνα παρατηρούνται  όταν:  

• η επεξεργασία κρίνεται απαραίτητη για την εφαρµογή σύµβασης, 

• την επεξεργασία υποχρεώνει ο νόµος(ο αρµόδιος επεξεργασίας υποχρεούται για 

αυτή σύµφωνα µε το νόµο),  

• η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη προστασία κρίσιµων συµφερόντων του 

ατόµου 

• η επεξεργασία κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση έργου δηµοσίου 

συµφέροντος, 
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• η επεξεργασία είναι σε κάθε περίπτωση απαραίτητη για την εξυπηρέτηση  του 

έννοµου συµφέροντος του αρµόδιου της επεξεργασίας ή άλλου προσώπου, στον 

οποίο γνωστοποιούνται τα στοιχεία(Νόµος 2472/1997). 

 

Ο νόµος προβλέπει, επίσης, την ύπαρξη µιας ακόµη οµάδας προσωπικών στοιχείων, 

που περιλαµβάνει σηµαντικές προσωπικές πληροφορίες, αλλά και στοιχεία που έχουν 

µεγάλη ανάγκη να προστατευτούν. Στα παραπάνω στοιχεία περιλαµβάνονται: οι 

φυλετικές ή εθνικές καταβολές, οι πολιτικές πεποιθήσεις, τα θρησκευτικά πιστεύω ή 

φιλοσοφικές καταβολές, η ανάµειξη σε συνδικαλιστική οργάνωση, η υγεία, η 

κοινωνική φροντίδα, οι ποινικές διώξεις ή καταδίκες (Νόµος 2472/1997). 

 

Το άρθρο 7 του Νόµου συνάδει µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/46, η οποία προβλέπει 

ότι δεν επιτρέπεται η συγκέντρωση και επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων. 

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που παρέχεται η συναίνεση της Αρχής 

Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων5
, αν πληρείται µία από το σύνολο των 

προϋποθέσεων:  

 

α) Το άτοµο παραχώρησε εγγράφως τη συναίνεση του, µε εξαίρεση την περίπτωση 

που η συναίνεση του έχει πραγµατοποιηθεί µε τρόπο που έρχεται σε αντίθεση µε το 

νόµο ή την κρατούσα ηθική αντίληψη ή νόµος προβλέπει ότι η συναίνεση δεν 

ακυρώνει την απαγόρευση.  

β) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη προάσπιση κρίσιµου συµφέροντος  για το 

άτοµο ή συµφέροντος που κατοχυρώνεται από το νόµο κάποιου άλλου προσώπου, σε 

περίπτωση που το άτοµο αδυνατεί λόγω φυσικών ή νοµικών παραγόντων  να  δώσει 

την έγκριση του.  

γ) Η επεξεργασία περιλαµβάνει πληροφορίες που το ίδιο το άτοµο φέρει στην 

δηµοσιότητα ή κρίνονται απαραίτητες για την αναγνώριση, εκτέλεση ή υπεράσπιση 

δικαιώµατος µπροστά στο δικαστήριο ή πειθαρχικό όργανο.  

δ) Η επεξεργασία σχετίζεται µε ζητήµατα υγείας και εφαρµόζεται από άτοµο που το 

επάγγελµα του αφορά την παροχή υπηρεσιών υγείας και είναι υποχρεωµένο να είναι 

                                                           
5
Στο άρθρο 15 (Κεφάλαιο ∆), ο νοµός ορίζει ότι συνιστάται Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων 

Προσω�ικού Χαρακτήρα (Αρχή), µε α�οστολή την ε�ο�τεία της εφαρµογής του �αρόντος 
νόµου και άλλων ρυθµίσεων �ου αφορούν την �ροστασία του ατόµου α�ό την ε�εξεργασία 
δεδοµένων �ροσω�ικού χαρακτήρα καθώς και την ενάσκηση των αρµοδιοτήτων �ου της 
ανατίθενται κάθε φορά (Νόµος 2472/1997). 
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αξιόπιστο ή να τηρεί παρόµοιους κώδικες δεοντολογίας, µε την προϋπόθεση ότι η 

επεξεργασία κρίνεται αναγκαία για την ιατρική πρόληψη, διάγνωση, φροντίδα ή τη 

διαχείριση υπηρεσιών υγείας.  

ε) Η επεξεργασία εφαρµόζεται από ∆ηµόσια Αρχή και είναι υποχρεωτική είτε αα) για 

τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών µιας χώρας είτε ββ) για την διευκόλυνση 

των αναγκών εγκληµατολογικής ή σωφρονιστικής πολιτικής και σχετίζεται µε τη 

διαλεύκανση εγκληµάτων, ποινικές καταδίκες ή ενέργειες ασφαλείας είτε γγ) για την 

διασφάλιση της δηµόσιας υγείας είτε δδ) για την εφαρµογή δηµόσιου ελέγχου για 

θέµατα φορολογικού περιεχοµένου ή  κοινωνικών παροχών . 

στ) Η επεξεργασία γίνεται για την επίτευξη ερευνητικών ή επιστηµονικών  στόχων 

και µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει απόκρυψη ονόµατος και εφαρµόζονται όλες οι 

κατάλληλες ενέργειες για την προάσπιση των δικαιωµάτων των ατόµων στα οποία 

αναφέρονται.  

ζ) Η επεξεργασία περιλαµβάνει πληροφορίες για δηµόσια πρόσωπα, αν αυτά είναι 

φορείς δηµοσίου λειτουργήµατος ή τη ρύθµιση συµφερόντων άλλων ατόµων, και 

συµβαίνει µόνο σε περίπτωση άσκησης του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος. Η 

συγκεκριµένη άδεια δίνεται µόνο αν η επεξεργασία κρίνεται τελείως απαραίτητη για 

να έχει κανείς τη δυνατότητα να πληροφορείται σε θέµατα που αφορούν το δηµόσιο 

τοµέα, αλλά και για να είναι δυνατή η καλλιτεχνική δηµιουργία, αν δεν καταπατάται 

µε κάποιον τρόπο το δικαίωµα προάσπισης της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής 

(Νόµος 2472/1997). 

 

Με βάση τη Συνταγµατική αναθεώρηση του 2001, προβλέπεται η θέσπιση ενός 

καινούργιου άρθρου(9
Α
) στο Σύνταγµα, το οποίο προσβλέπει στην προάσπιση των 

προσωπικών στοιχείων. Με το παραπάνω άρθρο καλύπτεται η ανάγκη προφύλαξης 

από το σχηµατισµό προσωπικών στοιχείων και συλλήβδην από τους κινδύνους που 

ελλοχεύει η περιήγηση στο διαδίκτυο σχετικά µε το απόρρητο προσωπικών 

δεδοµένων. Η παραπάνω προσπάθεια αποτελεί τη συνταγµατική επικύρωση και 

ολοκλήρωση των ενεργειών, τις οποίες είχε πραγµατοποιήσει η έννοµη τάξη της 

χώρας, αφού υπέγραψε τη σχετική σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης το 1981, 

µε την προσαρµογή της προς τη σχετική Κοινοτική Οδηγία 95/46 ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και κυρίως µε την θέσπιση του 

νόµου 2472/1997, µε τον οποίο συγκροτήθηκε η ανεξάρτητη διοικητική αρχή για την 

προάσπιση από την διαδικασία διαµόρφωσης των προσωπικών στοιχείων. Στα 
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παραπάνω προστίθεται ο ρυθµιστικός χαρακτήρας του άρθρου 9 παρ. 1 εδαφ. β’ Σ, 

αλλά και του άρθρου 5 παρ.1 Σ. Τα θεµελιώδη δικαιώµατα της ενηµέρωσης και της 

πρόσβασης σε δεδοµένα που µεταφέρονται ηλεκτρονικά είναι απαραίτητο να 

συµβαδίζουν µε το δικαίωµα της προάσπισης των προσωπικών στοιχείων όλων των 

ανθρώπων, αλλά και µε την βεβαίωση της αρµόδιας ανεξάρτητης αρχής (Κούης, 

2008).  

 

 

3.3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

3.3.1 Ευρωπαϊκή νοµοθεσία 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακοίνωσε στις 15 ∆εκεµβρίου του 1997 την Οδηγία 

97/66/ΕΚ, σχετικά µε την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων και τη 

προάσπιση της ιδιωτικότητας στον τηλεπικοινωνιακό χώρο. Η παραπάνω οδηγία 

απέβλεπε στο συγχρονισµό των κανονισµών των χωρώνµελών, που κρίνονται 

απαραίτητες για την κατοχύρωση της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 

ελευθεριών στον ίδιο βαθµό, κυρίως το δικαίωµα στην ιδιωτικότητα, σε σχέση µε την 

καταγραφή προσωπικών στοιχείων στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα, αλλά και στην 

µεταφορά των στοιχείων αυτών και των τηλεπικοινωνιακών εξοπλισµών και 

υπηρεσιών στην Κοινότητα χωρίς περιορισµούς. Οι κανονισµοί αυτής της οδηγίας 

λειτούργησαν συµπληρωµατικά και κατέστησαν πιο εξειδικευµένους τους 

κανονισµούς της οδηγίας 95/46/ΕΚ για τις επιδιώξεις που καταγράφονται στην 

παράγραφο. Επιπροσθέτως, εξασφαλίζουν τη διαφύλαξη των εννόµων συµφερόντων 

των µελών, τα οποία είναι νοµικά πρόσωπα (Οδηγία 97/66/ΕΚ). 

 

Με βάση την Οδηγία στο άρθρο 2 ορίζονται οι παρακάτω έννοιες: 

 

α) Ως Συνδροµητής ορίζεται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο έχει κάνει 

γραπτή συµφωνία µε οργανισµό που έχει διαθέσιµους στην αγορά 

τηλεπικοινωνιακούς οργανισµούς, οι οποίοι εξασφαλίζουν τις υπηρεσίες αυτές,  
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β) Ως Χρήστης ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο που κάνει χρήση της διαθέσιµης στην 

αγορά τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας για προσωπικούς ή επαγγελµατικούς λόγους, ο 

οποίος βέβαια δεν είναι αναγκαστικά µέλος του συγκεκριµένου οργανισµού. 

γ) Ως ∆ηµόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ορίζονται τα µέσα µετάδοσης και, όπου 

είναι απαραίτητο, ο εξοπλισµός µεταφοράς και τα άλλα µέσα που καθιστούν εφικτή 

την µεταβίβαση σηµάτων ανάµεσα σε συγκεκριµένα τερµατικά σηµεία 

χρησιµοποιώντας καλώδιο, ραδιοκύµατα, οπτικά ή άλλα ηλεκτροµαγνητικά µέσα, 

των οποίων η χρήση γίνεται, συνολικά ή µερικώς, για να δίνονται στην αγορά 

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.  

δ) Ως τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ορίζονται οι οργανισµοί, οι οποίοι παρέχονται 

συνολικά ή µερικά µε τη µεταφορά και επιπλέον µετάβαση σηµάτων σε 

τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, µε εξαίρεση τις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκποµπές 

(Οδηγία 97/66/ΕΚ). 

 

Επιπλέον, το άρθρο 5, διατυπώνει το Απόρρητο των επικοινωνιών. Λαµβάνοντας 

υπόψη το άρθρο, οι χώρες µέλη εξασφαλίζουν, µε νοµοθεσία σε εθνικό επίπεδο, το 

απόρρητο των επικοινωνιών που πραγµατοποιούνται µε τη χρήση του δηµόσιου 

τηλεπικοινωνιακού δικτύου και των διαθέσιµων στην αγορά τηλεπικοινωνιακών 

οργανισµών. Συγκεκριµένα, δεν επιτρέπουν την παρακολούθηση, ή παράνοµη 

ηχογράφηση, αποθήκευση ή κάποια άλλη παρακολούθηση των επικοινωνιών από 

άτοµα εκτός των χρηστών χωρίς τη σύµφωνη γνώµη των ατόµων µε τα οποία 

σχετίζονται, µε εξαίρεση την ύπαρξη της απαραίτητης νόµιµης άδειας, κατά το άρθρο 

14 παράγραφος 1 (Οδηγία 97/66/ΕΚ). 

 

Ακολούθως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηµοσίευσε στις 12 Ιουλίου του 2002 την 

Οδηγία 2002/58/ΕΚ, η οποία αφορά την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων και 

την προάσπιση της ιδιωτικότητας αναφορικά µε  τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

(πληροφορίες για την προάσπιση της ιδιωτικότητας στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες), 

µε σκοπό η οδηγία 97/66/ΕΚ να εναρµονιστεί στις συνθήκες που επικρατούν στις 

αγορές και στις τεχνολογίες των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να 

προσφέρει στο ίδιο βαθµό τη προάσπιση των προσωπικών στοιχείων και της 

ιδιωτικότητας σε κάθε άτοµο που κάνει χρήση των υπηρεσιών επικοινωνιών που 

απευθύνονται στο κοινό, χωρίς να σχετίζεται µε τις τεχνολογίες που εφαρµόζονται 

(Οδηγία 2002/58/ΕΚ). 
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Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω η βασική λειτουργία και σκοπός της Οδηγίας 

2002/58/ΕΚ, ήταν να καθορίζει την προσαρµογή των εθνικών κανονισµών που είναι 

απαραίτητες για να προστατεύσουν σε ίδιο βαθµό τα ανθρώπινα δικαιώµατα και 

ελευθερίες, και κυρίως του δικαιώµατος στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων 

και την εχεµύθεια, σε σχέση µε την επεξεργασία προσωπικών στοιχείων στον χώρο 

των επικοινωνιών µέσω διαδικτύου. Επίσης, σκοπός της οδηγίας είναι η παροχή 

ασφάλειας στηµεταφορά των προσωπικών πληροφοριών και των εξοπλισµών, χωρίς 

περιορισµούς, αλλά και υπηρεσιών διαδικτυακών επικοινωνιών στην Κοινότητα 

(Οδηγία 2002/58/ΕΚ). 

 

Η οδηγία, στο άρθρο 2, συµπληρώνει µε τους παρακάτω ορισµούς τους ήδη 

υπάρχοντες ορισµούς του ίδιου άρθρου στην Οδηγία 97/66/ΕΚ:  

α) Ως δεδοµένα θέσης ορίζονται τα στοιχεία που τίθενται σε επεξεργασία σε 

διαδικτυακή επικοινωνία ή από υπηρεσία διαδικτυακών επικοινωνιών και που 

δείχνουν τη τοποθεσία του τερµατικού εξοπλισµού σε γεωγραφικό επίπεδο του 

ατόµου που χρησιµοποιεί µια υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών που προσφέρεται 

στην αγορά. 

β) Ως παραβίαση προσωπικών δεδοµένων ορίζεται η καταστρατήγηση της ασφάλειας 

που επιφέρει ζηµιά, είτε κατά τύχη είτε µε άνοµα µέσα, απώλεια, διαστρέβλωση, 

δηµοσιοποίηση ή πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία που στάλθηκαν χωρίς τη 

συγκατάθεση του ατόµου, το οποίο αφορούν, αποθηκεύτηκαν ή έγιναν αντικείµενο 

επεξεργασίας, σε συγκερασµό µε την προσφορά ηλεκτρονικής υπηρεσίας 

επικοινωνιών στην Κοινότητα, η οποία παρέχεται στην αγορά (Οδηγία 2002/58/ΕΚ). 

 

 

 

 

Το άρθρο 4 έχει σχέση µε την ασφάλεια της επεξεργασίας τονίζοντας ότι τα µέτρα 

που εφαρµόζονται:  

 

• κατοχυρώνουν ότι τα προσωπικά στοιχεία είναι προσβάσιµα για χρήση µόνο από 

εξουσιοδοτηµένα άτοµα, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις και κατόπιν έγκρισης 

από τις αρχές, 
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• προστατεύουν τα στοιχεία, που έχουν συλλεχθεί ή µεταφερθεί είτε κατά τύχη είτε 

µετά από άνοµη καταστροφή ή φθορά, αλλά και από επεξεργασία, πρόσβαση ή 

αποθήκευση που δεν έχει λάβει έγκριση ή δεν συµβαδίζει µε το νόµο  και, 

• κατοχυρώνουν την τήρηση πολιτικής ασφάλειας αναφορικά µε την επεξεργασία 

προσωπικών δεδοµένων (Οδηγία 2002/58/ΕΚ). 

 

Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι αν σηµειωθεί η καταστρατήγηση 

προσωπικών στοιχείων, ο ενδιαφερόµενος πάροχος διαθέσιµης στην αγορά υπηρεσίας 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών κάνει αµέσως γνωστή την καταπάτηση της ιδιωτικότητας 

στις υπεύθυνες αρχές. Σε περίπτωση που η καταπάτηση των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων είναι πιθανό να έχει συνέπειες στα προσωπικά στοιχεία ενός χρήστη ή 

ενός ατόµου και στην προσωπική του ζωή, ο πάροχος κάνει γνωστή, επιπλέον, την 

καταπάτηση αυτή στον ενδιαφερόµενο χρήστη ή άτοµο, χωρίς να αργήσει την 

ενηµέρωση αν δεν υπάρχει σοβαρή δικαιολογία (Οδηγία 2002/58/ΕΚ). 

 

Εν κατακλείδι, το άρθρο 5 αναφέρει ότι οι χώρες µέλη φροντίζουν ώστε να είναι 

εφικτή η συλλογή δεδοµένων ή η δυνατότητα πρόσβασης σε ήδη καταχωρηµένα 

στοιχεία στον τερµατικό εξοπλισµό χρήστη, µόνο σε περίπτωση που ο συγκεκριµένος 

χρήστης έχει συναινέσει, λαµβάνοντας υπόψη συγκεκριµένες και αναλυτικές 

πληροφορίες σχετικά µε την οδηγία 95/46/ΕΚ, προκειµένου να γίνει η επεξεργασία. 

Το παραπάνω δεν αποτελεί εµπόδιο για αποθήκευση ή πρόσβαση που αφορά τον 

τεχνικό τοµέα, βασικός στόχος της οποίας έγκειται στη διεξαγωγή της µεταφοράς 

µιας επικοινωνίας µέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή που είναι σε µεγάλο 

βαθµό απαραίτητη για να έχει τη δυνατότητα ο πάροχος υπηρεσίας της κοινωνίας της 

πληροφορίας την οποία έχει απαιτήσει ο χρήστης να διαθέτει αυτή την υπηρεσία 

(Οδηγία 2002/58/ΕΚ). 

 

Η Οδηγία 2002/58/ΕΚ υπέστη µεταβολές µε την Οδηγία 2009/136/ΕΚ. Οι αλλαγές 

είχαν σκοπό την προσαρµογή των νοµοθετηµάτων στα πρόσφατα τεχνολογικά και 

οικονοµικά τεκταινόµενα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια  των λίγων ετών που 

µεσολάβησαν ανάµεσα στις δύο Οδηγίες. 
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Μια από τις µεταβολές που συγκαταλέγονται στην διορθωτική Οδηγία 2009/136/ΕΚ, 

είναι η αλλαγή του άρθρου 5(3) της βασικής Οδηγίας 2002/58/EK που σχετίζεται µε 

τα Cookies
6
. Κατά το άρθρο 5 της Οδηγίας 2009/136/ΕΚ οι ιστοσελίδες που 

εφαρµόζουν τα cookies είναι απαραίτητο να εξασφαλίζουν από πριν τη συναίνεση 

των χρηστών, εφόσον πρώτα τους πληροφορήσουν αναφορικά µε το πώς θα 

εφαρµοστούν τα cookies (Τροποποίηση Οδηγίας 2002/58/ΕΚ-16/12/2013). 

 

Λαµβάνοντας υπόψη την παραπάνω τροποποιητική Οδηγία, δεν είναι αναγκαία η 

συναίνεση για τη συλλογή δεδοµένων σε τεχνικό επίπεδο ή για την πρόσβαση, 

απώτερος στόχος της οποίας είναι η διεξαγωγή της µεταφοράς µιας επικοινωνίας 

µέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή που είναι σε κάθε περίπτωση 

απαραίτητη για να έχει τη δυνατότητα ο πάροχος υπηρεσίας της κοινωνίας της 

πληροφορίας την οποία έχει απαιτήσει ο συνδροµητής ή ο χρήστης να διαθέτει αυτή 

την υπηρεσία (Τροποποίηση Οδηγίας 2002/58/ΕΚ-16/12/2013). 

 

 

3.3.2 Ελληνική νοµοθεσία 

 

Το περιεχόµενο της Οδηγίας 97/66/ΕΚ ενσωµατώθηκε στην νόµιµη τάξη της χώρας 

µε τον Ν. 2774/99 για την προάσπιση προσωπικών στοιχείων στον χώρο των 

τηλεπικοινωνιακών. Οι ρυθµίσεις αυτές συµπληρώνουν και εξειδικεύουν τους 

κανόνες του Ν. 2472/97 για την προάσπιση του πολίτη από την επεξεργασία 

στοιχείων ιδιωτικής ζωής. 

 

                                                           
6Τα cookies είναι µικρά αρχεία κειµένου που αποθηκεύονται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των 

χρηστών κατά τις επισκέψεις τους στις διάφορες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, µε σκοπό να παρέχουν 

στην ιστοσελίδα τη δυνατότητα αναγνώρισης του χρήστη σε µεταγενέστερες επισκέψεις του στην ίδια 

ιστοσελίδα. 

Πιο συγκεκριµένα, παρέχουν εξατοµικευµένες υπηρεσίες όπως, για παράδειγµα, οι χρήστες να 

µπορούν να επιλέξουν τη γλώσσα µε την οποία προτιµούν να εµφανίζεται µια ιστοσελίδα και η 

προτίµηση αυτή να αποθηκεύεται ώστε να µη χρειάζεται να επιλέξουν εκ νέου τη γλώσσα κατά την 

επόµενη επίσκεψη τους στην ίδια ιστοσελίδα. Επίσης, χρησιµοποιούνται στο γνωστό «shoppingcart» 

όπου ο χρήστης µπορεί να αποθηκεύσει διάφορα προϊόντα τα οποία σκοπεύει να αγοράσει και να 

επανέλθει σε µεταγενέστερο χρόνο για να τα αγοράσει. 
Εκτός όµως από τις πιο πάνω χρήσεις τα cookies µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για την 

παρακολούθηση των κινήσεων των χρηστών στο διαδίκτυο ώστε να διαµορφώνεται το προφίλ των 

προτιµήσεων τους µε σκοπό να τους παρουσιάζονται διαφηµίσεις που πιθανό να βρουν δελεαστικές 
(Τροποποίηση Οδηγίας 2002/58/ΕΚ-16/12/2013). 
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H προσθήκη, βέβαια της καινούργιας Οδηγίας 2002/58/ΕΚ υποχρέωσε την ελληνική 

νοµοθεσία να προσαρµόσει εκ νέου το αντίστοιχο νοµικό πλαίσιο. Επειδή άλλαξε το 

σύνολο των κανονισµών του Ν. 2774/1999, ο καινούργιος Νόµος 3471/06, για να µην 

υπάρξει ασάφεια και αποπροσανατολισµός, παρουσιάζεται σαν καινούργιο 

νοµοθετικό διάταγµα, και όχι ως µια αλλαγή του υπάρχοντος Ν. 2774/1999, του 

οποίου το περιεχόµενο ακυρώθηκε. Ο νόµος αποβλέπει στην προάσπιση της 

ιδιωτικότητας και των προσωπικών στοιχείων στον τοµέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, αλλά και του απορρήτου των επικοινωνιών (Νόµος 3471/2006). 

 

Ακολούθως, και µετά από τη καινούργια διορθωτική οδηγία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου του 2009, ο Νόµος 3471/06 υπέστη µεταβολές µε τον Ν. 4070/12 

«Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες 

διατάξεις». 

 

Με βάση «τα Προσωπικά στοιχεία στον χώρο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» ο 

Νόµος 3471/06 µε το άρθρο 4 προβλέπει ότι: 

• Κάθε εφαρµογή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών επικοινωνιών που εξυπηρετείται µε 

τη βοήθεια δηµοσίου δικτύου επικοινωνιών, αλλά και των σχετικών δεδοµένων 

κίνησης και θέσης7
, τίθεται υπό την προστασία του απόρρητου των επικοινωνιών. H 

ακύρωση αυτού είναι δυνατή µόνο υπό τις προϋποθέσεις και ενέργειες που ορίζονται 

στο άρθρο 19 του Συντάγµατος.  

• ∆εν επιτρέπεται η παρακολούθηση, υποκλοπή, αποθήκευση ή επίβλεψη των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των σχετικών στοιχείων κίνησης και θέσης. 

• Είναι δυνατή η καταχώριση συνοµιλιών και των σχετικών πληροφοριών κίνησης 

µόνο σε περίπτωση άσκησης έννοµης επαγγελµατικής πράξης.  

                                                           

7 Ως δεδοµένα κίνησης ορίζονται τα δεδοµένα �ου υ�οβάλλονται σε ε�εξεργασία για τους 
σκο�ούς της διαβίβασης µίας ε�ικοινωνίας σε δίκτυο ηλεκτρονικών ε�ικοινωνιών ή της 
χρέωσης της. Στα δεδοµένα κίνησης µ�ορεί να �εριλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, ο αριθµός, η 
διεύθυνση, η ταυτότητα της σύνδεσης ή του τερµατικού εξο�λισµού του συνδροµητή ή και 
χρήστη, οι κωδικοί �ρόσβασης, τα δεδοµένα θέσης, η ηµεροµηνία και ώρα έναρξης και λήξης 
και η διάρκεια της ε�ικοινωνίας, ο όγκος των διαβιβασθέντων δεδοµένων, �ληροφορίες 
σχετικά µε το �ρωτόκολλο, η µορφο�οίηση, η δροµολόγηση της ε�ικοινωνίας καθώς και το 
δίκτυο α�ό το ο�οίο �ροέρχεται ή στο ο�οίο καταλήγει η ε�ικοινωνία (Νόµος 3471/2006). 
Ως δεδοµένα θέσης ορίζονται τα δεδοµένα �ου υ�οβάλλονται σε ε�εξεργασία σε δίκτυο 
ηλεκτρονικών ε�ικοινωνιών ή α�ό µια υ�ηρεσία ηλεκτρονικών ε�ικοινωνιών και �ου 
υ�οδεικνύουν τη γεωγραφική θέση του τερµατικού εξο�λισµού του χρήστη µια διαθέσιµης 
στο κοινό υ�ηρεσίας ηλεκτρονικών ε�ικοινωνιών (Νόµος 3471/2006). 
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• Η συλλογή δεδοµένων ή η δυνατότητα πρόσβασης στον τερµατικό εξοπλισµό 

χρήστη είναι εφικτή µόνο αν ο άµεσα ενδιαφερόµενος έχει δώσει τη συναίνεση του 

µετά από λεπτοµερειακή και αναλυτική πληροφόρηση(όπως υπέστη µεταβολές στο 

Ν. 4070/2012) (παράδειγµα: cookies) (Λιµνιώτης, 2013). 

Σε ότι σχετίζεται µε τα «∆ικαιώµατα χρηστών - Μη ζητηθείσα επικοινωνία», το 

άρθρο 11 του νόµου προβλέπει ότι: 

• Η εφαρµογή επικοινωνιών µε κάθε µέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, οι οποίες δεν 

απαιτήθηκαν, χωρίς να παρεµβαίνει ο άνθρωπος, για την επίτευξη άµεσης εµπορικής 

προώθησης αντικειµένων ή υπηρεσιών και µε στόχο τη διαφήµιση, είναι δυνατή µόνο 

αν ο χρήστης δώσει τη συγκατάθεση του από πριν κατηγορηµατικά. 

• Απαγορεύεται να πραγµατοποιούνται κλήσεις για τους παραπάνω λόγους, σε 

περίπτωση που ο χρήστης έχει επισηµάνει προς το φορέα της διαθέσιµης στην αγορά 

υπηρεσίας ότι δεν θέλει να λαµβάνει τέτοιου είδους κλήσεις (όπως υπέστη µεταβολές 

στο Ν. 3917/2011). 

• Τα δεδοµένα του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που ελήφθησαν µε νόµιµο τρόπο, 

προκειµένου να είναι εφικτή η πώληση αντικείµενων ή υπηρεσιών ή εκτέλεση 

κάποιας άλλης συναλλαγής, δύνανται να αξιοποιούνται για την άµεση προώθηση 

παραπλήσιων αγαθών ή υπηρεσιών του παρόχου, ακόµα και χωρίς την παραπάνω 

συναίνεση (opt-out), υπό τον όρο ότι καθίσταται εφικτό να εναντιώνεται εύκολα και 

χωρίς οικονοµική επιβάρυνση, για µελλοντική χρήση. 

• Απαγορεύεται από οποιανδήποτε επιχείρηση να αποστέλλει διαφηµιστικό µήνυµα 

µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου χωρίς να έχει δώσει τη συγκατάθεση του ο άµεσα 

ενδιαφερόµενος. Μοναδική περίπτωση κατά την οποία δεν ισχύει ο παραπάνω 

κανόνας είναι να έχει σηµειωθεί κάποια συναλλαγή µε την επιχείρηση (Λιµνιώτης, 

2013). 

 

Όσον αφορά τις «Ηλεκτρονικές επικοινωνίες - Ασφάλεια επεξεργασίας» ο ισχύων 

Νόµος στο άρθρο 12 (όπως άλλαξε στο Ν. 4070/2012) προβλέπει ότι: 

 

1. Ο φορέας των τηλεπικοινωνιών έχει υποχρέωση να εφαρµόζει τις απαραίτητες 

ενέργειες για την ασφάλεια, προκειµένου να κατοχυρώνει τουλάχιστον τα παρακάτω: 

• Πρόσβαση σε ιδιωτικά στοιχεία δίνεται µόνο σε εξουσιοδοτηµένα άτοµα, που 

έχουν λάβει έγκριση για την έννοµη χρήση των δεδοµένων 
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• Προστασία στοιχείων, προσωπικού χαρακτήρα (από απώλεια ή πρόκληση φθορών 

και αλλοιώσεων )  

• Τήρηση τακτικής ασφάλειας 

2. Αν παρατηρηθεί η καταπάτηση προσωπικών στοιχείων, ο φορέας ενηµερώνει την 

Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Αρχή ∆ιασφάλισης 

του Απορρήτου των Επικοινωνιών  

3. Σε περίπτωση που η καταπάτηση είναι πιθανό να έχει δυσάρεστες συνέπειες στο 

χρήστη ή σε άλλο πρόσωπο, ο πάροχος καθιστά ενήµερο όποιον αφορά η παραβίαση 

4. Να τηρείται αρχείο συµβάντων καταπάτησης (µε λεπτοµερειακή καταγραφή 

αυτών) (Λιµνιώτης, 2013). 

 

 

3.4 Ο ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

∆εν υπάρχει αµφιβολία πως η θέσπιση του καινοτόµου νόµου της Οδηγίας 95/46 ΕΚ 

«για την προάσπιση των φυσικών προσώπων απέναντι στην επεξεργασίας ιδιωτικών 

στοιχείων και την διακίνηση τους, χωρίς περιορισµούς» επρόκειτο για ένα θεµέλιο 

λίθο από το 1995, ώστε να υπάρξει σύµπνοια ανάµεσα στις ευρωπαϊκές χώρες 

αναφορικά µε το διαδίκτυο (Κανελλάκη, 2016). 

Η Οδηγία 95/46/EK απέβλεπε στη µεγαλύτερη δυνατή προάσπιση των θεµελιωδών 

δικαιωµάτων του ατόµου στο διαδίκτυο, ανάλογα µε τις συνθήκες κάθε περιόδου και 

παρείχε την απαιτούµενη ελευθερία για την εξασφάλιση µιας ακόµα 

αποτελεσµατικότερης προάσπισης των στοιχείων ακόµα και σε περίπτωση που αυτό 

σήµαινε την καθολική εφαρµογή της. Ωστόσο, παρά το αξιόλογο περιεχόµενο και τις 

αρχές τις οποίες εισήγαγε η Οδηγία αυτή, θεωρήθηκε αναγκαίο να µεταβληθεί και να 

προσαρµοστεί σε ένα ευρύτερο Κανονισµό, που αποσκοπεί στη συµπόρευση µε την 

εξέλιξη της τεχνολογίας, που παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστηµα, αλλά και 

στη παροχή επιπρόσθετων νοµοσχεδίων και εννοιών, γεγονός που κρίθηκε 

απαραίτητο προκειµένου να αντιµετωπιστεί καλύτερα η σηµερινή κατάσταση 

(Κανελλάκη, 2016). 
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Στις 25 Ιανουαρίου 2012, λοιπόν, η Επιτροπή ανακοίνωσε ένα γενικό νοµοθετικό 

σχέδιο, για να αλλάξει το νοµοθετικό πλαίσιο της ΕΕ αναφορικά µε την προάσπιση 

των ιδιωτικών στοιχείων. H νέα τροποποίηση αποβλέπει στην προάσπιση των 

προσωπικών στοιχείων στο σύνολο της ΕΕ, ενδυναµώνοντας την άσκηση ελέγχου 

των ατόµων που κάνουν χρήση διαδικτύου πάνω στις πληροφορίες που τους 

ενδιαφέρουν και µειώνοντας τη δαπάνη για τις επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη της 

τεχνολογίας και ο διεθνισµός έχουν αλλάξει άρδην το πώς γίνεται η αποθήκευση, 

πρόσβαση και εφαρµογή των στοιχείων. Επιπροσθέτως, οι 28 χώρες µέλη έχουν 

τηρήσει τα νοµοθετήµατα του 1995 µε διαφορετική προσέγγιση. Ένας ενιαίος νόµος 

θα σταµατήσει τη παρούσα διάσπαση και τις διοικητικές δαπάνες αναφορικά µε το 

κόστος. Αυτό θα βοηθήσει στην ενδυνάµωση της εµπιστοσύνης του αγοραστικού 

κοινού στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και θα αποτελέσει εφαλτήριο για την πρόοδο, 

την εργασία και την πρωτοπορία στην Ευρώπη. Τον ∆εκέµβριο του 2015, το 

Κοινοβούλιο (σε επίπεδο επιτροπής) και το Συµβούλιο (σε πρεσβευτικό επίπεδο) 

προχώρησαν σε συµφωνία αναφορικά µε τις καινούργιες αρχές προάσπισης της 

ιδιωτικότητας µετά από τρία χρόνια διαρκών διαβουλεύσεων. Οι καινούργιοι κανόνες 

ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο του 2016 και θα εφαρµοστούν από τον Μάιο του 2018: 

• κανονισµός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 

της 27ης Απριλίου 2016, για την προάσπιση των ατόµων από την επεξεργασία των 

ιδιωτικών στοιχείων, για την ανεµπόδιστη µετακίνηση των στοιχείων αυτών και την 

ακύρωση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία 

∆εδοµένων)· 

• οδηγία (EΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

27ης Απριλίου 2016, για την προάσπιση των ατόµων από την επεξεργασία 

προσωπικών στοιχείων από υπευθύνους φορείς για την επίτευξη της πρόληψης, 

επέκτασης, εντοπισµού ή δίωξης ποινικών αδικηµάτων ή της εφαρµογής ποινικών 

κυρώσεων και για την ανεµπόδιστη µετακίνηση των στοιχείων αυτών και την 

ακύρωση της οδηγίας-πλαίσιο 2008/977/∆ΕΥ του Συµβουλίου (Milt, 2018). 

 

Η ουσιώδης αυτή αλλαγή αποσκοπούσε στην ενδυνάµωση της αποτελεσµατικότητας 

της προάσπισης των δεδοµένων των ατόµων των οποίων τα προσωπικά στοιχεία 

υποβάλλονται σε επεξεργασία. Επιπλέον, είχε ως σκοπό να τροποποιήσει και 

πρωτίστως να ενδυναµώσει τις επιχειρηµατικές δυνατότητες που αφορούν την 

ψηφιακή ενιαία αγορά, ωστόσο ταυτόχρονα απέβλεπε στη δηµιουργία µιας ορατής 
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ελάττωσης των διοικητικών δαπανών. Έτσι, η τροποποίηση αυτή αφορούσε δύο 

νοµοθετικές πράξεις: τη γενική αρχή προάσπισης των ιδιωτικών στοιχείων, που πήρε 

τη θέση της Οδηγίας 95/46.ΕΚ, και της Οδηγίας προάσπισης των στοιχείων σχετικά 

µε την εφαρµογή του νόµου που πήρε τη θέση της οδηγίας-πλαισίου του 2008 για την 

προάσπιση της ιδιωτικότητας (Κανελλάκη, 2018). 

 

 

3.4.1 Κανονισµός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 

Η καινούργια αρχή που τέθηκε σε εφαρµογή στις 25 Μαΐου του 2018 περιλαµβάνει 

τα δικαιώµατα του ατόµου, το οποίο αφορούν τα δεδοµένα, δηλαδή εκείνου του 

οποίου τα προσωπικά στοιχεία υπόκειντο σε επεξεργασία. Τα παραπάνω δικαιώµατα, 

που είναι πιο διευρυµένα δίνουν στους χρήστες αποτελεσµατικότερο έλεγχο για τα 

προσωπικά τους στοιχεία, όπως: 

 

• την ανάγκη παραχώρησης ρητής συναίνεσης του χρήστη για την επεξεργασία των 

προσωπικών του στοιχείων 

• την πρόσβαση µε άµεσο και εύκολο τρόπο του χρήστη στα προσωπικά του 

στοιχεία 

• τη δυνατότητα τροπολογίας , σβήσιµου και «λήθης» 

• τη δυνατότητα να εναντιωθεί στη χρήση των προσωπικών στοιχείων για τη 

«συγκρότηση προφίλ» 

• το δυνατότητα µεταφοράς των πληροφοριών από πάροχο σε πάροχο. 

 

Όσον αφορά τη παραπάνω νοµοθεσία, µία από τις δραστικές µεταβολές που 

θεσµοθετούνται είναι η αποστολή µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) 

προκειµένου να είναι εφικτή η εµπορική επικοινωνία, λαµβάνοντας υπόψη τη 

σπουδαιότητα της συναίνεσης του ατόµου που λαµβάνει το µήνυµα. Ακόµα, 

καθιερώνεται η υποχρέωση των αρµόδιων που είναι υπεύθυνοι για την επεξεργασία 

δεδοµένων να δίνουν πληροφορίες αληθινές και επαληθεύσιµες  στα άτοµα, µε τα 

οποία σχετίζονται τα δεδοµένα αναφορικά µε την επεξεργασία των στοιχείων τους. 
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Στο νέο νοµικό πλαίσιο περιγράφονται µε κάθε λεπτοµέρεια οι ευρύτερες ευθύνες 

που φέρουν οι αρµόδιοι για την επεξεργασία και όσοι εκτελούν την επεξεργασία των 

προσωπικών στοιχείων κατόπιν απαίτησης των πρώτων. Και οι δύο υποχρεούνται να 

τηρούν τα σωστά µέτρα  ασφαλείας λαµβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο τον οποίο 

κρύβουν οι ενέργειες της επεξεργασίας πληροφοριών τις οποίες πραγµατοποιούν. 

 

Οι αρµόδιοι για την επεξεργασία, κάποιες φορές, είναι απαραίτητο να γνωστοποιούν 

τα περιστατικά καταπάτησης προσωπικών στοιχείων µέσα σε 72 ώρες από την 

εµφάνιση τους και την απώλεια δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στους αρµόδιους 

φορείς και στα άτοµα, τα οποία αφορούν τα στοιχεία, σε περίπτωση που κρίνεται 

απαραίτητο, εξαιτίας του περιεχοµένου των στοιχείων που χάθηκαν. 

 

Επιπροσθέτως, σχετικά µε τις επιχειρήσεις και τους δηµόσιους φορείς που 

αναλαµβάνουν την επεξεργασία δεδοµένων που κρύβουν κινδύνους είναι απαραίτητο 

να έχουν τοποθετήσει αρµόδιο προάσπισης δεδοµένων. 

 

Για τα άτοµα που είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία ή για εκείνους που 

αναλαµβάνουν την επεξεργασία δεδοµένων και που καταστρατηγούν τους νόµους για 

την προάσπιση των δεδοµένων ακολουθούν βαρύτατες  ποινές. 

 

Στους αρµόδιους επεξεργασίας στοιχείων είναι δυνατό να οριστεί ποινή καταβολής 

χρηµατικού ποσού, ικανού να φτάσει τα 20 εκατ. € ή το 4% από το σύνολο των 

εσόδων που έλαβαν από την εργασία τους σε ένα χρόνο.   

Προκειµένου να οριστεί η διοικητική ποινή καταβολής χρηµατικού ποσού, αλλά και 

το µέγεθος του ποσού που θα επιβληθεί για κάθε ξεχωριστό περιστατικό, 

προσµετρούνται και οι παρακάτω παράγοντες:  

 

• ο χαρακτήρας, το µέγεθος και η διάρκεια της παράβασης, προσµετρώντας το 

χαρακτήρα, το µέγεθος ή το σκοπό της επεξεργασίας, αλλά και το σύνολο των 

ατόµων, τα οποία αφορούν τα δεδοµένα και που έβλαψε η παράβαση και το µέγεθος 

ζηµίας που προκλήθηκε σ’ αυτούς, 

• ο δόλος ή η αµέλεια που οδήγησε στην καταστρατήγηση, 
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• κάθε είδους πράξεις, τις οποίες έκανε ο αρµόδιος επεξεργασίας ή αυτός που 

ανέλαβε την επεξεργασία για να ελαττώσει τη βλάβη που προκλήθηκε στα άτοµα, τα 

οποία αφορούν τα δεδοµένα  

• το µέγεθος της ευθύνης που φέρει ο αρµόδιος επεξεργασίας ή το άτοµο που 

πραγµατοποιεί την επεξεργασία, συνεκτιµώντας τα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα 

που λαµβάνουν, 

• πιθανή πρωτύτερη καταστρατήγηση από τον αρµόδιο επεξεργασίας ή το άτοµο 

που έχει αναλάβει την επεξεργασία 

• το κατά πόσο υπήρξε σύµπραξη µε τον φορέα ελέγχου για την διόρθωση της 

ζηµιάς που προκάλεσε η καταστρατήγηση και την µείωση των τυχών αρνητικών 

συνεπειών της, 

• οι κατηγορίες προσωπικών στοιχείων που θίγει η καταπάτηση, 

• µε ποιο µέσο η εποπτική αρχή ενηµερώθηκε την παράβαση, και πιο συγκεκριµένα 

εάν και σε πιο βαθµό ο αρµόδιος επεξεργασίας  ή αυτός που διέπραξε την 

επεξεργασία ανακοίνωσε την παράβαση, 

• αν δόθηκε η εντολή προηγουµένως για εφαρµογή των µέτρων που προβλέπονται 

κατά του αρµόδιου επεξεργασίας ή του ατόµου που εκτέλεσε την επεξεργασία 

αναφορικά µε το ίδιο αντικείµενο ή συνετισµός µε τα προβλεπόµενα µέτρα, 

• η εφαρµογή κωδίκων δεοντολογίας ή συστηµάτων πιστοποίησης, που έχουν λάβει 

έγκριση σύµφωνα και 

• οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας επιβαρυντικός ή όχι που απορρέει από τις 

συνθήκες της εκάστοτε περίπτωσης, όπως τα οικονοµικά κέρδη που συγκεντρώθηκαν 

ή βλαβών που αποφεύχθηκαν, άµεσα ή έµµεσα, από την παράβαση. 

 

Εν κατακλείδι, ο κανονισµός δίνει στα άτοµα, τα οποία αφορούν τα δεδοµένα τη 

δυνατότητα να προβούν σε καταγγελία στην αρµόδια αρχή, όπου αναγνωρίζει το 

δικαίωµά τους να καταφύγουν στη δικαιοσύνη και να διεκδικήσουν δικαστική 

αποζηµίωση. Με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις έχουν δεχτεί αγωγές από άτοµα των 

οποίων σηµειώθηκε απώλεια των προσωπικών τους στοιχείων. 
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3.4.2 Ανάκληση της συγκατάθεσης για χρήση προσωπικών δεδοµένων και 

δικαίωµα απαγόρευσης της επεξεργασίας τους 

 

Ο παραπάνω κανονισµός καθιστά σαφείς τις ενέργειες που προβλέπονται αν κάποιο 

άτοµο είχε δώσει τη συναίνεση του σε επιχείρηση ή φορέα να κάνει χρήση των 

προσωπικών του στοιχείων και στο εξής δεν θέλει να γίνεται εφαρµογή αυτών. 

Συγκεκριµένα, είναι εφικτό το πρόσωπο, οποιαδήποτε στιγµή, να έρθει σε επαφή µε 

τον αρµόδιο επεξεργασίας των στοιχείων(το άτοµο ή τον φορέα που διαχειρίζεται τα 

προσωπικά στοιχεία) και να αναιρέσει την παραπάνω συγκατάθεση. Η επιχείρηση ή ο 

φορέας, όταν συµβεί αυτό, δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση προσωπικών 

στοιχείων.  

 

Επιπροσθέτως, ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονική υπηρεσία 

ακύρωσης της συναίνεσης, η οποία µπορεί να συµβεί οποιαδήποτε στιγµή, µέσω ενός 

συστήµατος παραπλήσιου µε το σύστηµα µε το οποίο έγινε η δήλωση της 

συναίνεσης. Συγκεκριµένα, σε περίπτωση που η δήλωση της συναίνεσης του 

συνδροµητή ή χρήστη έχει υποβληθεί µέσω ιστοσελίδας, η ακύρωση της συναίνεσης 

είναι απαραίτητο να µπορεί να εφαρµοστεί µέσω της ίδιας ιστοσελίδας. Η ακύρωση 

της συναίνεσης είναι θεµιτό να συµβαίνει πάντα χωρίς να απαιτείται από τον 

συνδροµητή ή χρήστη η κατάθεση και άλλων προσωπικών στοιχείων εκτός αυτών 

που έχουν ήδη καταχωρηθεί και είναι γνωστά στον αρµόδιο επεξεργασίας (π.χ. 

γνωστοποίηση δεδοµένων ταυτότητας, όταν κατά την έκφραση της συναίνεσης είχε 

ζητηθεί µόνο η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). Ο αρµόδιος επεξεργασίας 

πρέπει να κατοχυρώνει ότι η ακύρωση της συναίνεσης δεν είναι εφικτό να τεθεί υπό 

αµφισβήτηση ως πράξη που πηγάζει από τον συγκεκριµένο συνδροµητή ή χρήστη. 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει τη δυνατότητα να 

συγκεντρώνει αποθηκευµένο στο αρχείο του το σύνολο των δηλώσεων ακύρωσης της 

συναίνεσης(Οδηγία 2/2011). 

 

Παρ’ όλα αυτά, σε περίπτωση που ένας πάροχος προβαίνει σε επεξεργασία 

προσωπικών στοιχείων για την εξυπηρέτηση των δικών του νόµιµων σκοπιµοτήτων ή 

του δηµόσιου συµφέροντος ή για µια επίσηµη αρχή, δεν έχει τη δυνατότητα 

ακύρωσης της επεξεργασίας τους ο συνδροµητής. Σε κάποιες καταστάσεις, είναι 
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πιθανό το δηµόσιο συµφέρον να έχει προτεραιότητα και να δοθεί στην επιχείρηση  ή 

τον φορέα το δικαίωµα να εξακολουθεί να κάνει χρήση των προσωπικών του 

στοιχείων. Αυτό θα ήταν δυνατό να γίνει στην επιστηµονική έρευνα και συλλογή 

στατιστικών δεδοµένων από δηµόσια αρχή για τις ανάγκες των αρµοδιοτήτων της. 

 

Οι συνδροµητές είναι αναγκαίο να έχουν πάντα επίγνωση των εξελίξεων, αναφορικά 

µε τη δυνατότητα που έχουν να µην επιτρέπουν τη χρήση των προσωπικών τους 

στοιχείων από τη πρώτη στιγµή, κατά την οποία ο πάροχος θα έρθει σε επαφή µε 

αυτούς.  

 

 

3.5 Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

Εκτός του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να 

προασπίσουν τα προσωπικά τους δεδοµένα και την ανωνυµία τους µέσω κατάλληλων 

λογισµικών, όπως  είναι: η ανώνυµη περιήγηση,τα BrowserΕxtensions το VPN, και 

το OnionRouting. 

 

 

3.5.1 Ανώνυµη περιήγηση 

 

Η ιδιωτική περιήγηση αποτελεί µια παραπάνω δυνατότητα που διαθέτει κάθε 

πρόγραµµα πλοήγησης. Με αυτόν τον τρόποο χρήστης  περιηγείται στο διαδίκτυο 

αλλά  το ιστορικό, οι κωδικοί πρόσβασης, ταcookies και άλλα στοιχεία που έχει 

καταγράψει σε φόρµες δεν αποθηκεύονται. Συγκεκριµένα όσων αφορά τα cookies, 

αυτά καταχωρούνται κατά την διάρκεια της πλοήγησης του χρήστη, όµως όταν 

σταµατήσει την ιδιωτική πλοήγηση διαγράφονται αυτόµατα (αντιθέτως στην 

κανονική πλοήγηση αυτά αποθηκεύονται) («Ιδιωτική Περιήγηση για υπολογιστές και 

κινητά», χ.χ.) 

 

Προκειµένου να γίνει εφικτή η ανώνυµη πλοήγηση στο GoogleChrome (είτε σε 

λειτουργικό σύστηµα Windows, είτε σε Mac, είτε σε Android, είτε σε iOS) ο χρήστης 
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είναι απαραίτητο να επιλέξει τις τρεις τελίτσες που είναι τοποθετηµένες πάνω δεξιά 

στο GoogleChrome πρόγραµµα για να αποκτήσει πρόσβαση στο µενού και να 

διαλέξει NewIncognitoWindow σύµφωνα µε την εικόνα που ακολουθεί. Με το 

άνοιγµα της ανώνυµης πλοήγησης το άτοµο θα αντικρύσει ένα σκούρο γκρι 

παράθυρο µε το γνωστό ανθρωπάκι που φοράει γυαλιά και καπέλο πάνω αριστερά 

και που θα του γνωστοποιεί ότι η ανώνυµη περιήγηση είναι ενεργοποιηµένη. 

(«Ιδιωτική Περιήγηση για υπολογιστές και κινητά», χ.χ.) 

 

 

Εικόνα 3.1: Ανώνυµη περιήγηση 

Πηγή: «Ιδιωτική Περιήγηση για υπολογιστές και κινητά». 

 

Τα πλεονεκτήµατα της ιδιωτικής περιήγησης είναι ότι: 

 

 1) Καθιστά εφικτή την πλοήγηση χωρίς την αποθήκευση του ιστορικού σε 

περίπτωση που το άτοµο το επιθυµεί. 

 2) ∆εν προβάλλονται στοχευµένες διαφηµίσεις από ιστοσελίδες που ο χρήστης έχει 

παλιότερα επισκεφτεί, κατά την διάρκεια ιδιωτικής πλοήγησης.  

3) ∆εν αποθηκεύονται δεδοµένα όπως username, passwords και άλλα ιδιωτικά 

δεδοµένα που έχει προσθέσει το άτοµο σε φόρµες µε αποτέλεσµα να είναι πιο 

ασφαλή τα ιδιωτικά δεδοµένα («Ιδιωτική Περιήγηση για υπολογιστές και κινητά») 

 

Τα µειονεκτήµατα είναι:  

1) Η εσφαλµένη εντύπωση ότι ο χρήστης έχει τη ευχέρεια να κάνει όποιες ενέργειες 

επιθυµεί χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να τον εντοπίσουν.  

2) Σε περίπτωση που το παιδί κάνει εφαρµογή της ανώνυµης περιήγησης δεν θα 

έχουν τη δυνατότητα οι γονείς να ασκούν έλεγχο στις ιστοσελίδες στις οποίες 

περιηγήθηκε κατά την πρόσβαση του στο διαδικτύου(«Ιδιωτική Περιήγηση για 

υπολογιστές και κινητά») 
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3.5.2 BrowserExtensions 

 

Ταbrowserextensionsείναιπρογράµµατα τα οποία επεκτείνουν τις δυνατότητες ενός 

browser.Κάθε πρόγραµµα περιήγησης έχει το δικό του ‘κατάστηµα’ όπου σου δίνεται 

η δυνατότητα να διαλέξεις το extensionsπου επιθυµείς. Συγκεκριµένα τα 

extensionsχωρίζονται σε κάποιες κατηγόριες ανάλογα τη λειτουργία τους και άλλοτε 

είναι δωρεάν και άλλοτε όχι. 

 

Κάποιες από τις κατηγορίες που υπάρχουν και που θα ασχοληθούµε µε την 

συγκεκριµένη εργασία είναι τα extensionsασφάλειας, προσβασιµότητας και 

προσωπικών δεδοµένων. Τα πιο διαδεδοµένα extensionsαφορούν την απόκρυψη 

διαφηµίσεων και την παρακολούθηση  κινήσεων του χρήστη. Ας δούµε κάποια από 

τα extensionsπου χρησιµοποιούνται από τους περισσότερους χρήστες. 

 

AdBlock 

Θεωρείται το δηµοφιλέστερο extensionµε πάνω από 60 εκατοµµύρια χρήστεςκαι είναι 

συµβατό µε όλους τους browser. Η εγκατάσταση του είναι δωρεάν και έχει ως στόχο 

την αποφυγή διαφηµίσεων κατά τη πλοήγηση ενός χρήστη. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα 

οι σελίδες να φορτώνουν πιο γρήγορα και η πλοήγηση µας να γίνεται πιο ευχάριστη 

και αποτελεσµατική. 

 

 

 

 

 



 

DuckDuckGo 

Το duckduckgo είναι µία µηχανή

προσωπικά δεδοµένα και αναζητήσεις

συγκεκριµένου extensionεξασφαλίζουµε

 

PrivacyBadger 

Toprivacybadgerπροστατεύειτον

ανοιχτά παράθυρα του browser

παρακολουθούν οποιαδήποτε

 

 

3.5.3VirtualPrivateNetwork

 

Το VirtualPrivateNetwork

πρόκειται για ένα δίκτυο

δυνατότητα FileSharing, δηµιουργία
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µία µηχανή αναζήτησης η οποία δεσµεύεται ότι δεν

και αναζητήσεις του χρήστη. Επιπλέονµε την εγκατάσταση

εξασφαλίζουµε περιήγηση χωρίς διαφηµίσεις

 

 

προστατεύειτον χρήστη από scriptsπου τον ακολουθούν

browser. Με αυτό τον τρόπο εµποδίζει τους ιστότοπους

οποιαδήποτε κίνηση στο διαδίκτυο. 

 

VirtualPrivateNetwork 

 VirtualPrivateNetwork πρόκειται για ένα εικονικό, ιδιωτικό δίκτυο. Συγκεκριµένα

δίκτυο µε τις ιδιότητες του LAN («τοπικές» διευθύνσεις

 FileSharing, δηµιουργία τοπικών servers, Internet ConnectionSharing) 

σµεύεται ότι δεν αποθηκεύει 

την εγκατάσταση του 

διαφηµίσεις. 

ακολουθούν σε όλα τα 

τους ιστότοπους να 

δίκτυο. Συγκεκριµένα, 

τοπικές» διευθύνσεις IP, 

 servers, Internet ConnectionSharing) 
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στο οποίο µπορούν να συνδεθούν, µε κρυπτογραφηµένη σύνδεση υψηλής ασφάλειας, 

υπολογιστές από ολόκληρο τον κόσµο. 

 

Ο διαρκής αγώνας τον χρηστών για προστασία των προσωπικών τους δεδοµένων έχει 

οδηγήσει στην ραγδαία αύξηση εταιρειών που παρέχουν VPNυπηρεσίες. Γενικότερα 

η εγγραφή ενός χρήστη σε VPNκοστίζει αλλά υπάρχουν εταιρείες που για να 

δελεάσουν τους χρήστες προσφέρουν δωρεάν τις λειτουργίες τους είτε για µικρό 

χρονικό διάστηµα (freetrialλίγων µηνών), είτε για µικρό όγκο δεδοµένων (συνήθως 

500MBτον µήνα). 

 

Μολονότι το VPN φαντάζει απλό, ουσιαστικά παρέχει ποικίλες λειτουργίες, όπως: 

 

� Πρόσβαση σε συγκεκριµένα site (µε βάση τη χώρα). Υπηρεσίες όπως το 

Pandora, το Netflix και το Hulu, αλλά και κάποια βίντεο του youtube απευθύνονται 

µόνο σε περιοχές εντός των ΗΠΑ. Η σύνδεση µε τη χρήση VPN συµβάλλει στην 

αντιµετώπιση του παραπάνω περιορισµού. 

� Παράκαµψη Τοπικής Λογοκρισίας. Σε περίπτωση που ένας χρήστης έχει 

µπλοκάρει την περιήγηση στο Facebook ή το YouTube, αν συνδεθεί µε ένα VPN έχει 

τη δυνατότητα να περιηγηθεί όπου επιθυµεί, χωρίς περιορισµούς. 

 

� Ασφαλής περιήγηση στο δίκτυο της εργασίας εξ' αποστάσεως. Άτοµα που 

ταξιδεύουν συνεχώς για επαγγελµατικούς λόγους, δύνανται να χρησιµοποιήσουν 

VPN, τοποθετηµένο στην επιχείρηση για να µπορούν να περιηγηθούν σε κάθε τοπικό 

πόρο (π.χ. shares στον εταιρικό server). 

 

� Ασφαλής περιήγηση στο οικιακό δίκτυο εξ' αποστάσεως. Αν εγκατασταθεί ένα 

VPN στο σπίτι, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης από κάθε µέρος σε 

υπηρεσίες όπως το RemoteDesktop, τα τοπικά shares, αλλά µπορεί και να ασχολείται 

µε παιχνίδια µε τη χρήση διαδικτύου σαν να πρόκειται για το ίδιο τοπικό δίκτυο 

LAN. 

 

� Απόκρυψη των ενεργειών ενός χρήστη από το τοπικό δίκτυο ή τον ISP. Σε 

περίπτωση που το άτοµο κάνει χρήση µιας ελεύθερης σύνδεσης WiFi (δηµόσια ή σε 
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περίπτωση που δεν είναι κλειδωµένη), σε κάθε ιστοσελίδα που έχει πρόσβαση και 

που δεν είναι HTTPS, το σύνολο των ενεργειών του είναι ευδιάκριτο σε όποιον θέλει 

να έχει πρόσβαση σε αυτές. Ωστόσο, αν χρησιµοποιεί ένα VPN, το µόνο που θα είναι 

εµφανές είναι η ασφαλής περιήγηση µε το VPN, και κάθε άλλο στοιχείο θα είναι 

προστατευµένο στο VPN. 

 

� Κατέβασµα Αρχείων. Αρκετοί χρήστες προτιµούν VPN για να κατεβάσουν αρχεία 

µέσω BitTorrent – υπηρεσία κατάλληλη και για νόµιµα αρχεία, σε περίπτωση που 

ένας συγκεκριµένος ISP περιορίζει σκοπίµως την κίνηση µέσω BitTorrent. Το 

παραπάνω παρατηρείται και για κάθε άλλη δέσµευση που έχει ο ISP σε συγκεκριµένη 

µορφή µεταφοράς στοιχείων– εκτός των περιπτώσεων που ο ISP έχει θέσει 

περιορισµούς γενικά στο VPN (Κυρίτσης, 2013). 

 

Οι πάροχοιVPNέχουν κάνει πλέον την διαδικασία προσθήκης ενός χρήστη στο δίκτυο 

τους αυτοµατοποιηµένη. Ειδικά µε την εµφάνιση των Windows 10 δηµιουργήθηκαν 

εφαρµογέςπου κάνουν την διαδικασία της παραµετροποίησης να διαρκεί µερικά 

δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση όµως που ο χρήστης επιθυµεί να έχει τον απόλυτο 

έλεγχο στις ρυθµίσεις του VPNµπορεί µετά την εγγραφή του στην σελίδα του 

πάροχουνα προσθέσει χειροκίνητα τα στοιχεία που του δόθηκαν όπως βλέπουµε 

παρακάτω.   

 

∆εν απαιτούνται εξειδικευµένες τεχνικές γνώσεις για να έχει πρόσβαση ένας 

υπολογιστής µε Windows σε VPN. Στην ουσία, χρειάζεται το άτοµο να µεταβεί στο 

StartMenu, να βάλει VPN στην αναζήτηση και να επιλέξει "Setup a 

virtualprivatenetwork (VPN) connection". Ο παρακάτω οδηγός θα βοηθήσει το άτοµο 

στο να τοποθετήσει τη διεύθυνση και τα δεδοµένα σύνδεσης της υπηρεσίας VPN που 

επιθυµεί να κάνει χρήση(Κυρίτσης, 2013). 
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Εικόνα 3.2 (α): Σύνδεση VPN 

Πηγή: Κυρίτσης, 2013. 

 

Η υπηρεσία θα έχει παραχωρήσει επιπλέον ένα username και password. Εν συνεχεία 

ο χρήστης δύναται να συνδεθεί ή να αποσυνδεθεί από το VPN κάνοντας χρήση της 

εικόνας του δικτύου στη µπάρα εργασιών (το ίδιο σύµβολο από το οποίο διαλέγουµε 

το δίκτυο Wi-Fi µέσω του οποίου θέλουµε να περιηγηθούµε). 
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Εικόνα 3.2 (β): Σύνδεση VPN 

Πηγή: Κυρίτσης, 2013. 

 

Η λειτουργία των VPN µπορεί να παροµοιαστεί ως µια κωδικοποιηµένη σήραγγα που 

συνδέει την συσκευή µας µε τονserver της εταιρείας και από εκεί µε τον παγκόσµιο 

ιστό. Όσο κινούµαστε µέσα στην σήραγγα κρύβουµε τα προσωπικά µας δεδοµένα 

από τους διαχειριστές των Server, από τους εξωτερικούς χρήστες αλλά ακόµα και από 

τον πάροχο του δικτύου µας.  

 

 

Εικόνα 3.3: Χρήση του Vpn 
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Πηγή: Κυρίτσης, 2013. 

 

Ως αρνητικά στοιχεία της λειτουργίας των VPNµπορούµε να θεωρήσουµε το κόστος 

τους (συνήθως 5 µε 10 ευρώ τον µήνα) και το ότι δηµιουργούν την ψευδαίσθηση της 

απόλυτης ανωνυµίας. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε πως αποκρύπτουµε τας προσωπικά µας 

δεδοµένα από τους εξωτερικούς κινδύνους αλλά όχι και από την εταιρεία που µας 

παρέχει την σήραγγα. Είναι αυτονόητο πως όταν κάνουµε εγγραφή για VPN 

υπηρεσίες διαβάζουµε αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της εταιρείας.  

 

3.5.4 Onionrouting 

 

Η τεχνική δροµολόγησης onionrouting  χρησιµοποιείται για την ανώνυµη 

επικοινωνία µέσω ενός δικτύου υπολογιστών. Σε έναδίκτυο µε onionrouters το 

πακέτο της πληροφορίας ξεκινά µε πολλά επίπεδα κρυπτογράφησης (από εκεί 

προκύπτει και το όνοµα του δικτύου).Κάθε κόµβος που λαµβάνει το πακέτο 

αποκρυπτογραφεί ένα επίπεδο το οποίο του αποκαλύπτει τον επόµενο προορισµό του 

πακέτου µέσα στο δίκτυο. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι το πακέτο να φτάσει 

στο τελικό κόµβο όπου πλέον χωρίς άλλο επίπεδο κρυπτογράφησης το πακέτο 

προωθείται στον τελικό προορισµό. Η διαδροµή που θα ακολουθήσει το πακέτο 

δεδοµένων είναι τυχαία και αλλάζει διαρκώς. 

 

Με αυτή την διαδικασία εξασφαλίζεται πως οι ενδιάµεσοι κόµβοι δεν γνωρίζουν 

τίποτα για την συνολική διαδροµή του πακέτου παρά µόνο τον αµέσως επόµενο 

προορισµό.Το πιο διαδεδοµένο δωρεάν δίκτυο που αποτελείται αποκλειστικά από 

εθελοντικούς οnionroutersείναι το Torτου οποίου η χρήση τα τελευταία χρόνια έχει 

αυξηθεί κατακόρυφα. Η πλήρης ονοµασία του είναι ΤheOnionRouterκαι 

δηµιουργήθηκε πριν κάποια χρόνια για τις ανάγκες του ναυτικού των ΗΠΑ. 
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Εικόνα 3.4: ΗλειτουργίατουTor 

Πηγή: Electronic Frontier Foundation (EFF) 

 

 

Στόχος του Tor είναι να αποκρύπτει τις ταυτότητες των χρηστών του και την 

δραστηριότητά τους στο δίκτυο, αποτρέποντας την παρακολούθηση και την ανάλυση 

της κίνησης και διαχωρίζοντας τον εντοπισµό από την δροµολόγηση. Αυτή η 

ανωνυµία επεκτείνεται στην φιλοξενία ανθεκτικού στην λογοκρισία περιεχοµένου 

µέσω των ανώνυµων κρυµµένων υπηρεσιών του Tor. Επιπλέον, διατηρώντας 

κάποιους από τους κόµβουςεισόδου (γεφυρωµένους κόµβους) µυστικούς, οι χρήστες 

αποφεύγουν την διαδικτυακή λογοκρισία η οποία στηρίζεται στο µπλοκάρισµα των 

δηµόσιων κόµβων του Tor («TorFlow: Πώς δουλεύουν οι κόµβοι τουTor;», 2016). 

 

Η διαδικτυακή διεύθυνση του αποστολέα και του παραλήπτη δεν είναι αµφότερες σε 

µορφή αρχικού κειµένου (cleartext) σε κάθε πέρασµα κατά µήκος της διαδροµής προς 

έναν κόµβο, ο οποίος δεν είναι εξόδου (ή ενδιάµεσος), ούτε κοµµάτια της 

πληροφορίας είναι σε µορφή µη κρυπτογραφηµένου κειµένου, έτσι ώστε 

οποιοσδήποτε ωτακουστής σε οποιοδήποτε σηµείο κατά µήκος του καναλιού 

επικοινωνίας δεν µπορεί άµεσα να τυποποιήσει και τα δύο άκρα. Επιπλέον, στον 
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παραλήπτη φαίνεται ότι ο τελευταίος κόµβος Tor(κόµβος εξόδου) είναι ο δηµιουργός 

της επικοινωνίας («TorFlow: Πώς δουλεύουν οι κόµβοι τουTor;», 2016). 

 

Βέβαια ανοίγοντας έναν Torbrowser δε σηµαίνει ότι κάποιος είναι απολύτως 

ανώνυµος, γι’αυτό ο κάθε χρήστης πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και να 

προβαίνει σε συγκεκριµένες ενέργειες κατά τη χρήση του λογισµικού αυτού. Για 

παράδειγµα αν δηµιουργήσει κάποιος ιδιώτης σε κάποια υπηρεσία έναν λογαριασµό 

µέσω του Tor δεν πρέπει να χρησιµοποιήσει αυτούςτους λογαριασµούς έξω από το 

δίκτυο του Tor. Επίσης, δεν πρέπει να δηµοσιεύονται προσωπικά στοιχεία µέσω του 

Tor, δεν πρέπει να στέλνονται κρυπτογραφηµένα δεδοµένα, δεν πρέπει να συνδέεται 

ο χρήστης στον ίδιο διακοµιστή µε και χωρίς Tor ταυτόχρονα, πρέπει να 

διαγράφονται τα cookies και τέλος καλό είναι να µην χρησιµοποιείται το Tor µε 

Windows («9 συµβουλές για σωστή χρήση του Tor», 2016). 

 

Υπάρχουν κάποιες ιστοσελίδες οι οποίες αγνοούν τα αιτήµατα των χρηστών που 

έρχονται µέσω Tor, ενώ αντίθετα υπάρχουν σελίδες οι οποίες είναι προσβάσιµες 

αποκλειστικά µέσω του δικτύου.  Πρέπει επίσης να αναφέρουµε πως παρόλοπου ο 

Torπροστατεύει τα προσωπικά δεδοµένα του χρήστη, δεν αποκρύπτει και το γεγονός 

ότι ο χρήστης τον χρησιµοποιεί για την περιήγηση του στο διαδίκτυο.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Σε µια εποχή γρήγορων τεχνολογικών εξελίξεων, τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τον 

έλεγχο και τη χρήση των προσωπικών δεδοµένων βρίσκονται στο επίκεντρο. Τα 

προσωπικά δεδοµένα συχνά αναφέρονται ως «το νέο νόµισµα του ψηφιακού κόσµου» 

Επιπλέον, η διάκριση µεταξύ δηµόσιων και προσωπικών δεδοµένων είναι συχνά 

θολή. 

 

Ένα µεγάλο µέρος της ζωής τους, τα άτοµα τα διαθέτουν στο διαδίκτυο και στις 

ηλεκτρονικές δραστηριότητες - από ψώνια µέχρι ψυχαγωγία, αναζήτηση 

πληροφοριών και συλλογή – οι οποίες έχουν δηµιουργήσει έναν πρωτοφανή αριθµό 

δεδοµένων. Αλλά τα δεδοµένα αυτά φέρουν κινδύνους. Με την εξόρυξη τους και 

µετέπειτα επεξεργασία τους αποκαλύπτουν οικεία στοιχεία σχετικά µε το εισόδηµα, 

τη φυλή, την εθνότητα, τη θρησκεία και άλλες προσωπικές πληροφορίες των 

ανθρώπων.  

 

Εποµένως, η προστασία της ιδιωτικής ζωής, είναι επί του παρόντος, ένα θέµα ευρέως 

διαδεδοµένου κοινωνικού ενδιαφέροντος και συζήτησης, καθώς οι ψηφιακές 

τεχνολογίες παράγουν και εµπορεύονται προσωπικά δεδοµένα σε µια άνευ 

προηγουµένου κλίµακα. 

 

Ο έλεγχος των προσωπικών δεδοµένων είναι το δικαίωµα των ατόµων να καθορίζουν 

ποιες πληροφορίες συλλέγονται, να καθορίζουν ποιες πληροφορίες διατίθενται σε 

τρίτους και έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα τους.  

 

Ωστόσο, η δηµόσια πολιτική που διέπει την προστασία των δεδοµένων ακολούθησε 

µια ενδιαφέρουσα πορεία τα τελευταία χρόνια, ξεκινώντας από το να είναι ένα 

εξειδικευµένο ρυθµιστικό θέµα σε ένα κύριο µέληµα των πολιτικών ιθυνόντων, των 

ατόµων και των επιχειρήσεων.  

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε στις 15 ∆εκεµβρίου του 1997 την Οδηγία 

97/66/ΕΚ, περί επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας 

της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα. Οι χώρες της Ευρώπης, ανάµεσα 
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τους και η χώρα µας, προκειµένου να εναρµονιστούν µε την ευρωπαϊκή πολιτική και 

τα νέα δεδοµένα στον κυβερνοχώρο υιοθέτησαν µια σειρά από νόµους,  οι οποίοι 

ανανεώνονται και συµπληρώνονται στο πέρασµα του χρόνου µε σκοπό την 

προστασία των πολιτών στο διαδίκτυο και την ηθεληµένη παραχώρηση των 

προσωπικών δεδοµένων τους. 
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