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Περίληψη 
 

Το πολυτιμότερο αγαθό της εποχής μας είναι η πληροφορία. Το διαδίκτυο έδωσε τη 

δυνατότητα στο χρήστη να παρέχει ο ίδιος πληροφορίες για τον εαυτό του και να συγκαταλέγεται 

πλέον στην παγκόσμια βάση δεδομένων. Πολλές επιχειρήσεις και οργανισμοί χρειάζονται αυτή 

την πληροφορία για εμπορικούς αλλά και άλλους σκοπούς. Είναι όμως πάντα αυτή η παροχή 

προσωπικών πληροφοριών εκούσια; 

Η έλευση των κοινωνικών δικτύων έχει οδηγήσει του χρήστες στην επιθυμία να προβάλλουν 

μέρη της ιδιωτικής τους ζωής, της δουλειάς ή και των απόψεών τους. Όλα αυτά τα δεδομένα πέρα 

από την προβολή τους σε φίλους ή ακόλουθους των χρηστών, καθίστανται διαθέσιμα σε 

οργανισμούς, οι οποίοι μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν για τη δραστηριότητά τους. Πολλές 

εμπορικές εταιρείες προβάλλουν τα προϊόντα τους διαδικτυακά, κάποιες άλλες συλλέγουν 

στατιστικά δεδομένα π.χ. για να προβλέψουν εκλογικά αποτελέσματα κ.α. Άλλες υπηρεσίες, όπως 

η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, έχουν βοηθηθεί σε πολλές περιπτώσεις από τη διάθεση 

προσωπικών δεδομένων των χρηστών στο διαδίκτυο. Η συλλογή προσωπικών δεδομένων μπορεί 

να είναι χρήσιμη σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να είναι επιβλαβής 

για το χρήστη. 

Από τις 25 Μαΐου 2018 όλες οι χώρες της ΕΕ άρχισαν να εφαρμόζουν τον Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Αυτή η νομοθεσία αποσκοπεί στην προστασία και τη ρύθμιση 

της ιδιωτικής ζωής των δεδομένων και ισχύει για κάθε οργανισμό που διατηρεί ή επεξεργάζεται 

δεδομένα για πολίτες της ΕΕ, ανεξάρτητα από το πού εδρεύει. Ως αποτέλεσμα, η συμμόρφωση με 

τον κανονισμό GDPR είναι απαραίτητη για εταιρείες που ασχολούνται με τα δεδομένα των 

χρηστών. Το σήμα κατατεθέν για τη συλλογή δεδομένων σήμερα είναι οι φορητές συσκευές και 

πιο συγκεκριμένα οι συσκευές του διαδικτύου των πραγμάτων, (Internet of Things - IoT). 

Στο πλαίσιο της προστασίας των χρηστών από ιστοσελίδες, οι οποίες εκμαιεύουν τις 

προσωπικές πληροφορίες των χρηστών χωρίς τη θέλησή τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγήθηκε 

στη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων (EU General Data 

Protection Regulation -GDPR). Αυτός ο κανονισμός θέτει την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων ως θεμελιώδες δικαίωμα των χρηστών. Δηλαδή, για να διατεθούν τα δεδομένα του 

χρήστη στον εκάστοτε ιστότοπο, θα πρέπει πρώτα να έχει ζητηθεί η έγκρισή του. Ωστόσο, αν δε 

γίνει αποδοχή τους, μπορεί ο χρήστης να οδηγηθεί σε ένα μακροσκελές κείμενο που θα 



 

9 

 

προσπαθήσει να τον πείσει να τα αποδεχτεί, ή ακόμα χειρότερα, να μη μπορέσει να ανοίξει καν 

τον ιστότοπο.  

Όλα τα παραπάνω μας οδηγούν στον εξής προβληματισμό: έχουν συμμορφωθεί όλοι οι 

οργανισμοί με την ευρωπαϊκή οδηγία για την προστασία προσωπικών δεδομένων; 

Σκοπός της συγκεκριμένης μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής είναι να μελετηθούν 

σύγχρονες εφαρμογές διαδικτυακής επικοινωνίας. Αρχικά, αναλύονται οι άδειες που ζητούνται 

από το χρήστη και η ασφάλεια της υλοποίησης τους. Χρησιμοποιούνται φορητές συσκευές σε 

πραγματική λειτουργία, στις οποίες γίνεται πειραματική καταγραφή, για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, των πληροφοριών που παρέχονται από το χρήστη. Πιο αναλυτικά «καταγράφονται» οι 

πληροφορίες, που μεταδίνονται μέσω των εφαρμογών αυτής της κατηγορίας και αναδεικνύονται 

οι περιπτώσεις της «διαρροής» τους. Στη συνέχεια, γίνεται ανάλυση των συγκεκριμένων 

δεδομένων, η οποία αποδεικνύει εάν οι πάροχοι διαδικτυακής επικοινωνίας, είναι σύμφωνοι με 

τους όρους της ιδιωτικότητας των χρηστών, ή όχι. Στο τελευταίο στάδιο της διατριβής, εξετάζεται 

εάν οι διάφορες συσκευές, σταθερές, φορητές, διαδικτύου των πραγμάτων κλπ, προστατεύουν τη 

μη διαρροή των προσωπικών δεδομένων των χρηστών τους. 
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Summary 
 

The information is the most valuable “product” of our times. The internet has enabled the 

user to provide personal information and make themselves a part of the global database. Many 

enterprises and organizations need this information for commercial and other purposes. However, 

is the provision of the personal information always voluntary? 

The advent of social networks has led users to display parts of their privacy, business and 

views. All this data, in addition to being showed to friends or followers of users, is made available 

to organizations that can use them for their business. Several commercial companies introduce 

their products online, others collect statistics e.g. to predict election results, etc. Other services, 

such as the Cybercrime Prosecution, have been aided in many cases by users' personal data being 

shared online. Personal data collection can be useful in some cases, but in other cases it may be 

harmful to the user. 

As of May 25, 2018, all EU countries have started implementing the General Data Protection 

Regulation (GDPR). This legislation aims to protect and regulate the data privacy and applies to 

any organization that maintains or processes data for EU citizens, regardless of where it resides. 

As a result, compliance with the GDPR is essential for all companies dealing with user data. 

Nowadays, the trademark for the data collection is the mobile devices and more specifically the 

Internet of Things (IoT) devices.  

As part of the users’ protection from websites that extract users' personal information against 

their will, the European Union has been led to establish the European General Data Protection 

Regulation (EUDP). This regulation sets out the protection of personal data as a fundamental right 

of users. Particularly, for the users’ data to be available on each website, its approval must first be 

requested. Although, if they are not accepted, the users may be led to a lengthy text that will try to 

persuade them to accept them, or worse, not even be able to open the website. 

All the mentioned above lead us to the following question: have all organizations complied 

with the European Personal Data Protection Regulation? 

The purpose of this postgraduate thesis is to study some modern online communication 

applications. Initially, the licenses requested by the user and the security of their implementation 

are analyzed. Real-time portable devices are used, in which experimental recording of information 

provided by the user is performed for a long period of time. More specifically, the information that 
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is transmitted through the applications of this category is "recorded" and the cases of their 

"leakage" are highlighted. Then, the specific data is analyzed, that proves whether the online 

communication providers are complying with the terms of user privacy, or not. In the last stage of 

the thesis, it is examined whether the various devices, fixed, portable, internet of things, etc., 

protect the non-leakage of personal data of their users. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Τα Ζητήματα της Ιδιωτικότητας στις 
Σύγχρονες Τεχνολογίες 
 

Το επίπεδο της πληροφοριακής τεχνολογίας που έχει κατακτηθεί ευθύνεται για τις ραγδαίες 

εξελίξεις στον τρόπο επικοινωνίας, συμπεριφοράς, εργασίας και ζωής τον 20ο και 21ο αιώνα. 

Εκτός από τις θετικές επιπτώσεις που επέφερε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, 

η τεχνολογική εξέλιξη αυτή είχε σε αρκετές περιπτώσεις αρνητικό αντίκτυπο. Η κοινή έκθεση των 

προσωπικών δεδομένων των ανθρώπων αποτελεί τη σημαντικότερη έκφανση. Αυτή είναι μια 

σκοτεινή πλευρά του συγκεκριμένου τεχνολογικού επιτεύγματος, όπως συμβαίνει με τα 

περισσότερα. Η ανάγκη για προστασία και ασφάλεια των δεδομένων, εφόσον η πληροφορία είναι 

η τροφή των νέων τεχνολογιών, είναι πιο αναγκαία από ποτέ, αφού τα  προσωπικά δεδομένα των 

χρηστών επεξεργάζονται και συναλλάσσονται μέσω του διαδικτύου από άγνωστους ανθρώπους 

και εταιρίες που δεν είναι εύκολο να ελέγξουμε.   

Το μείζον θέμα της εποχής είναι η προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών 

δεδομένων των χρηστών του Διαδικτύου και απασχολεί τόσο τους χρήστες όσο και τις 

επιχειρήσεις. Οι χρήστες στρέφονται όλο και περισσότερο σε διαδικτυακές εφαρμογές και νέες 

τεχνολογίες για τις συναλλαγές τους με φορείς και επιχειρήσεις, για αγορές προϊόντων και 

υπηρεσιών και για την επικοινωνία και ενημέρωσή τους. Ωστόσο, οι ίδιοι δε γνωρίζουν αν τα 

προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν σε διάφορες ιστοσελίδες γίνονται αντικείμενο 

εκμετάλλευσης από διάφορους οργανισμούς και συνεπώς, παύουν να είναι προστατευμένοι.  

Όσο η χρήση του διαδικτύου εξαπλώνεται και οι τεχνολογίες συλλογής, αποθήκευσης και 

επεξεργασίας δεδομένων εξελίσσονται, η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο 

είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τις σύγχρονες κοινωνίες παγκοσμίως. Από την άλλη, οι 

διάφορες ιστοσελίδες αλλά και εφαρμογές ζητούν από το χρήστη όλο και περισσότερες 

πληροφορίες, είτε για να μπορούν να ελέγξουν πιθανούς κακόβουλους χρήστες, είτε για άλλους 

εμπορικούς σκοπούς. 

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες για να είναι διαθέσιμες απαιτούν τη σχετική αδειοδότηση 

από το χρήστη. Πράγμα που καθιστά δυνατή την παραβίαση της ιδιωτικότητας του και συνεπώς, 

το άτομο δεν έχει τον έλεγχο για το τι αποκαλύπτεται γι’ αυτό. Η εκροή πολύτιμων και ευαίσθητων 

δεδομένων που αφορούν στη λειτουργία, τους πελάτες και τη στρατηγική των επιχειρήσεων και 
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των ιδιωτικών οργανισμών αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή. Τα προσωπικά δεδομένα με σκοπό 

το στοχευμένο μάρκετινγκ, το «φακέλωμα» χρηστών, τις κλοπές προσωπικών λογαριασμών και 

αρχείων γίνονται ανάρπαστα από επιχειρήσεις, οργανισμούς και άλλοτε κακόβουλους χρήστες 

προς χάριν κέρδους. Συνεπώς, οι χρήστες γίνονται επιφυλακτικοί με τις νέες τεχνολογίες και 

τείνουν να αποκαλύπτουν λιγότερα προσωπικά δεδομένα. Το παράδοξο, όμως, είναι ότι αντίθετα 

με τα παραπάνω, οι χρήστες αποκαλύπτουν όλο και περισσότερα προσωπικά δεδομένα σε 

εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, συνεχίζοντας να ανησυχούν για την παραβίαση της 

ιδιωτικότητας τους.  

Νομικό Πλαίσιο 

Κάθε επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή που είναι 

εγκατεστημένη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και χειρίζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία αφορούν 

άτομα που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί 

πλήρως στις επιταγές του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), ο 

οποίος τέθηκε σε εφαρμογή την 25η Μαΐου 2018. Ο Κανονισμός, καταργώντας την Οδηγία 

95/46/ΕΚ, η οποία ως σήμερα αποτελούσε το βασικό νομικό πλαίσιο για την προστασία - του 

θεμελιώδους δικαιώματος - των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρώπη, αποτελεί μια κανονιστική εξέλιξη στο ρυθμιστικό 

περιβάλλον, η οποία επήλθε από δυο κύριες παραμέτρους: πρώτον, την τεχνολογική ανάπτυξη 

(ψηφιακή επανάσταση, διαδίκτυο, κινητή τηλεφωνία, big data κ.ά.), που κατέστησε την Οδηγία 

παρωχημένη, και δεύτερον, την ασυμμετρία εφαρμογής της Οδηγίας από τα κράτη-μέλη, εξαιτίας 

της οποίας προέκυψε έλλειμμα προστασίας της ιδιωτικότητας όπως φάνηκε στην πράξη. Έτσι, ο 

Κανονισμός επιδιώκει την εξισορρόπηση μεταξύ του δικαιώματος της προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων από τη μία πλευρά και του δικαιώματος στην πληροφόρηση, τη διαφάνεια 

και τη δημόσια ασφάλεια από την άλλη, με τρόπο που να προάγει την ελεύθερη και ανεμπόδιστη 

οικονομική ανάπτυξη και επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Η μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων αποτελεί νομοθετική δέσμευση με σκοπό 

την επικαιροποίηση και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων κανόνων της προστασίας των 

δεδομένων. Περιλαμβάνει δύο νομοθετικές πράξεις: τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των 

Δεδομένων (που αντικαθιστά την οδηγία 95/46/ΕΚ) και την οδηγία προστασίας των δεδομένων 
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στον τομέα της επιβολής του νόμου (που αντικαθιστά την απόφαση-πλαίσιο του 2008 για την 

προστασία των δεδομένων) [1]. 

Η ενίσχυση της διαφάνειας της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, θέτοντας 

συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε όσους επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, ενώ παράλληλα η 

ενίσχυση των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων είναι ο βασικός στόχος του ΓΚΠΔ. 

Κατάλληλες πρακτικές και τεχνολογίες πρέπει να υιοθετηθούν από όσους επεξεργάζονται 

προσωπικά δεδομένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις 

νομιμότητας – και, συνεπώς, ο σεβασμός στο θεμελιώδες αυτό ατομικό δικαίωμα. Με τη θέσπιση 

του ΓΚΠΔ τέθηκαν αυτόματα νέες τεχνολογικές προκλήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους 

δημιουργούν νέα ερευνητικά ερωτήματα.  

Επιγραμματικά ωστόσο, αξίζει να αναφερθούν τα στοιχεία εκείνα που απαντώνται τόσο 

στην Οδηγία όσο και τον Κανονισμό, καθώς και το γεγονός ότι διατηρούνται υπό το νέο πλαίσιο, 

επιβεβαιώνει την αυξημένη σημασία τους και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σημείο αναφοράς 

για την ορθή συμμόρφωση των υπεύθυνων επεξεργασίας και προστασίας. 

1. Αναγνώριση της σημασίας τήρησης του διπλού σκοπού προστασίας των δεδομένων και 

επιδίωξης της ελεύθερης κυκλοφορίας τους. Τόσο η Οδηγία, όσο και ο Κανονισμός που 

ορίζει ότι «Η ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της 

Ένωσης δεν περιορίζεται ούτε απαγορεύεται για λόγους που σχετίζονται με την προστασία 

των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», 

τονίζουν ως βασική αρχή την ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των προσωπικών 

δεδομένων και στη δυνατότητα ελεύθερης διακίνησής τους, αλλά και τη δυνατότητα 

διακίνησης της πληροφορίας. 

2. Υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων από τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. 

3. Υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων από υπεύθυνους επεξεργασίας, οι οποίοι είναι 

εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Κανονισμός βέβαια έρχεται να συμπληρώσει 

και να εξειδικεύσει το προηγούμενο καθεστώς θέτοντας την προϋπόθεση, η επεξεργασία να 

βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του υπεύθυνου ή του εκτελούντος την 

επεξεργασία. 

4. Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων εκείνων με αυστηρά προσωπικό 

χαρακτήρα. 
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5. Εφαρμογή των υποχρεώσεων σε αυτοματοποιημένη, μερικώς αυτοματοποιημένη ή μη 

αυτοματοποιημένη επεξεργασία. 

6. Συγκεκριμένος ορισμός της έννοιας των προσωπικών δεδομένων. 

7. Πλαίσιο προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων. 

8. Προϋπόθεση για ύπαρξη νομικής βάσης για την επεξεργασία δεδομένων, η οποία τις 

περισσότερες φορές καλύπτεται από τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων. 

9. Τήρηση της αρχής της αναλογικότητας. 

10. Αναφορά στον κίνδυνο από την επεξεργασία και τη φύση των δεδομένων που 

απολαμβάνουν προστασίας. 

11. Ομάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα (γνωστή και ως «Ομάδα του άρθρου 29» ή «η Ομάδα»). 

12. Δικαίωμα πρόσβασης του Υποκειμένου στα δεδομένα του που τηρούνται. 

13. Δικαίωμα των υποκειμένων στη λήθη. 

14. Υποχρεώσεις τήρησης διαδικασιών διαφάνειας και λογοδοσίας καθώς και υποχρεώσεις 

ενημέρωσης των υποκειμένων και λήψης μέτρων ασφαλείας. 

15. Παροχή διακριτικής ευχέρειας των κρατών μελών να υιοθετήσουν συγκεκριμένα μέτρα για 

τη ρύθμιση ορισμένων ζητημάτων. 

16. Πρόβλεψη προστασίας δικαιωμάτων έναντι κατάρτισης προφίλ τους από τους υπεύθυνους 

επεξεργασίας [2]. 

Οι παράμετροι που οδήγησαν στην ανάγκη για τον νέο Κανονισμό είναι οι εξής: 

1. Ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις: 

α. Αύξηση της έκτασης και έντασης της συλλογής, ανταλλαγής και επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

β. Αύξηση περιπτώσεων παραβίασης της ασφάλειας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

2. Ασυμμετρία εφαρμογής της Οδηγίας 95/46/ΕΚ από τα κράτη-μέλη 

α. Ανασφάλεια δικαίου - Αποκλίσεις κατά την εκτέλεση και εφαρμογή 

β. Στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ κρατών- μελών 
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Ερευνητικά Ερωτήματα 
 

Ο Κανονισμός αποτελεί ένα κοινό πλαίσιο ρυθμίσεων για τον τρόπο με τον οποίο 

συλλέγονται, επεξεργάζονται, φυλάσσονται, διακινούνται, αξιοποιούνται, αλλά και 

καταστρέφονται, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών της ΕΕ, ανεξαρτήτως του τόπου 

διαμονής τους, τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε φυσική μορφή.  

Παρότι, λοιπόν, τα τελευταία είκοσι χρόνια ισχύει και εφαρμόζεται πανευρωπαϊκά ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η έλευση του νέου 

Κανονισμού έλαβε κατά τον τελευταίο χρόνο τόσο μεγάλη δημοσιότητα που δείχνει σαν η αγορά 

να είχε ξεχάσει τις υποχρεώσεις που προέβλεπε το προηγούμενο καθεστώς. Το ίδιο ισχύει και για 

τα υποκείμενα των δεδομένων, τα οποία επίσης φαίνεται να «ξυπνούν» από ένα λήθαργο άγνοιας 

των δικαιωμάτων για προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί 

ότι στην πραγματικότητα, οι αρχές, οι έννοιες και οι υποχρεώσεις του Κανονισμού δεν είναι και 

τόσο διαφορετικές από εκείνες της Οδηγίας. Αντίθετα, κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του 

Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς (ΕΣΚΑ), εκπρόσωπος της Αρχής Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΔΧΠ) επεσήμανε ότι το 80% των προβλέψεων του Κανονισμού 

προβλέπονταν ήδη υπό το καθεστώς της Οδηγίας. Η πιθανότερη λογική εξήγηση για τη 

δημοσιότητα που έχει λάβει η έλευση του Κανονισμού μπορεί να βρίσκεται στο γεγονός ότι πλέον 

προβλέπονται συγκεκριμένες κυρώσεις που περιλαμβάνουν εξαιρετικά υψηλά διοικητικά 

πρόστιμα για τους υπεύθυνους επεξεργασίας και ποινικές ευθύνες για τους υπεύθυνους 

προστασίας σε περιπτώσεις παραβίασης του καθήκοντος εχεμύθειας, κάτι που αφύπνισε την 

αγορά και την ανάγκασε να στρέψει το βλέμμα της συνολικά στα προσωπικά δεδομένα.  

Καθώς, λοιπόν, η Οδηγία προέβλεπε ένα (σίγουρα περιορισμένο) επίπεδο εναρμόνισης στην 

ερμηνεία και επιβολή, στην ΕΕ δημιουργήθηκαν 28 διαφορετικές εθνικές νομοθεσίες σχετικά με 

την προστασία των προσωπικών δεδομένων, με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να 

αντιμετωπίζουν φραγμούς εισόδου σε νέες αγορές και να υφίστανται περιττά κόστη και διοικητικά 

βάρη συμμόρφωσης. 

Ο Κανονισμός, παρότι διατηρεί το πνεύμα και, σε πολλές περιπτώσεις, το γράμμα της 

Οδηγίας, έχει στον πυρήνα του ως κεντρικό σκοπό την ελαχιστοποίηση των αποκλίσεων στη 

νομοθεσία των κρατών-μελών και την επίτευξη μιας όσο το δυνατόν ενιαίας και εναρμονισμένης 

προστασίας των υποκειμένων στην ενιαία αγορά με κοινή νομική βάση και ίδιο επίπεδο 
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κυρώσεων. Για το λόγο αυτό, παρότι ακόμα και με μια πρώτη ματιά εντοπίζει κανείς γρήγορα τις 

βασικές ομοιότητες ανάμεσα στα δύο κείμενα, διαβάζοντας πιο προσεκτικά τον Κανονισμό θα 

αντιληφθεί ότι στο πλαίσιο της ομοιόμορφης εφαρμογής των διατάξεών του και εναρμονισμού 

των πολιτικών προστασίας σε όλα τα κράτη-μέλη, πλέον υπάρχει εξειδίκευση και διεύρυνση 

εννοιών, επέκταση της προστασίας δικαιωμάτων, σαφέστερος προσδιορισμός των ουσιωδών 

αρχών και εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. 

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του ΓΚΠΔ, οι εκάστοτε ιστοσελίδες/ εφαρμογές υποχρεούνται να 

προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη ήδη από σχεδιασμό (data protection by design) 

και εξ ορισμού (data protection by default). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο, 

λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο 

εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους 

διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 

φυσικών προσώπων από την επεξεργασία, ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει αποτελεσματικά, 

τόσο κατά τη στιγμή του καθορισμού των μέσων επεξεργασίας όσο και κατά τη στιγμή της 

επεξεργασίας, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως η ψευδωνυμοποίηση, σχεδιασμένα 

για την εφαρμογή αρχών προστασίας των δεδομένων, όπως η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, και 

την ενσωμάτωση των απαραίτητων εγγυήσεων στην επεξεργασία κατά τρόπο ώστε να πληρούνται 

οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και να προστατεύονται τα δικαιώματα των υποκειμένων 

των δεδομένων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 

για να διασφαλίζει ότι, εξ’ ορισμού, υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας. Αυτή η υποχρέωση 

ισχύει για το εύρος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, τον βαθμό της 

επεξεργασίας τους, την περίοδο αποθήκευσης και την προσβασιμότητά τους. Ειδικότερα, τα εν 

λόγω μέτρα διασφαλίζουν ότι, εξ’ ορισμού, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν καθίστανται 

προσβάσιμα χωρίς την παρέμβαση του φυσικού προσώπου σε αόριστο αριθμό φυσικών 

προσώπων. Εγκεκριμένος μηχανισμός πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 42 μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται 

στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου [3]. 

Αρχικά, είναι ήδη απαιτητό κατά τη σχεδίαση μίας επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ο 

οποιοσδήποτε να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να είναι συμμορφωμένος με τις νομικές 

απαιτήσεις, ακριβώς γιατί εκ των υστέρων ενδέχεται να μην είναι εφικτό να υπάρξουν κατάλληλες 
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βελτιωτικές αλλαγές στα χαρακτηριστικά της επεξεργασίας (και να απαιτείται, π.χ., πλήρης 

επανασχεδίαση). Έπειτα, είναι απαραίτητο όποιος επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, να 

διασφαλίζει ότι εξ ορισμού (by default) υφίστανται επεξεργασία μόνο τα προσωπικά δεδομένα 

που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας και όχι περισσότερα (όπου η 

υποχρέωση αυτή καλύπτει κάθε τμήμα της επεξεργασίας).  

Δυστυχώς, η εξαιρετική σημασία των ανωτέρω, δεν τα καθιστά και ευκόλως υλοποιήσιμα. 

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με την απαίτηση προστασίας δεδομένων εξ ορισμού, συχνά δεν 

είναι ξεκάθαρο ποια δεδομένα είναι απολύτως απαραίτητα, ιδίως δε όταν ταυτόχρονα υπάρχει 

επιδίωξη για περισσότερους από έναν σκοπούς. Έπειτα, πολλές φορές (ιδιαίτερα με τις νέες 

τεχνολογίες), πολλοί σκοποί δε γίνονται ξεκάθαροι στους χρήστες, γεγονός που ουσιαστικά 

οδηγεί, μεταξύ άλλων, στη μη ικανοποίηση της εν λόγω απαίτησης. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η 

παρούσα διπλωματική διατριβή εστιάζει στα εξής ερευνητικά ερωτήματα:  

• Έχουν συμμορφωθεί οι υπεύθυνοι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων με την απαίτηση 

προστασίας δεδομένων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία; 

• Μπορούμε να προσδιορίσουμε τους αντικειμενικούς δείκτες αποτίμησης της συμμόρφωσης 

με αυτή την απαίτηση;  

Περιεχόμενο Και Δομή Της Διατριβής 

Αρχικά, θα αναλύσουμε τις έννοιες, τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες που αφορούν την 

ιδιωτικότητα, τα οφέλη τήρησης των επιλογών αυτών από τις εκάστοτε εφαρμογές καθώς και τι 

προβλέπεται από τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR) για τη παραβίαση 

αυτών. Με ποιο τρόπο, δηλαδή, το διαδίκτυο και οι διάφορες εφαρμογές που το 

χρησιμοποιούν/απαιτούν, εισβάλουν στην προσωπική μας ζωή, καθώς και τους νόμους που 

ισχύουν προκειμένου να προστατεύονται οι χρήστες του διαδικτύου από την παραβίαση του 

δικαιώματος στην ιδιωτικότητα. 

Στη συνέχεια, θα μελετήσουμε ένα σύνολο εφαρμογών σχετικά με τις προκαθορισμένες 

ρυθμίσεις ιδιωτικότητας, τη φιλικότητα ρύθμισης αυτών με βάση τις επιθυμίες του κάθε χρήστη.  

Τέλος, θα αναλύσουμε την πιθανή «διαρροή» δεδομένων του χρήστη εν αγνοία του. H 

μελέτη των ρυθμίσεων ιδιωτικότητας θα γίνει σε τρία επίπεδα:  

1. Επίπεδο διεπαφής της εφαρμογής με το χρήστη, μελετώντας τι και πώς ζητείται από τον 

κάθε χρήστη κατά την αρχική εγκατάσταση και χρήση της εφαρμογής,  
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2. Επίπεδο δυναμικής ανάλυσης της εφαρμογής, εξετάζοντας με κατάλληλα εργαλεία 

λογισμικού τι ακριβώς προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων τυχόν 

αναγνωριστικών των συσκευών) αποστέλλονται βάσει των αρχικών ρυθμίσεων της 

εφαρμογής.  

3. Επίπεδο υλικού, εξετάζοντας τις αντίστοιχες εφαρμογές σε διαφορετικά λειτουργικά 

συστήματα και συσκευές, ώστε να δούμε αν το επίπεδο διαρροής είναι ίδιο ή διαφέρει. 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η καταγραφή των βέλτιστων προκαθορισμένων 

ρυθμίσεων ιδιωτικότητας που πρέπει να εμφανίζουν οι διάφορες εφαρμογές ανταλλαγής 

διαδικτυακών μηνυμάτων (online messaging applications), ώστε να ικανοποιείται η νομική 

απαίτηση για προστασία δεδομένων εξ’ ορισμού (data protection by default). Η συγκεκριμένη 

νομική απαίτηση τίθεται από το νέο ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR) και 

διερευνάται το επίπεδο εναρμονισμού αυτών των εφαρμογών με αυτή την απαίτηση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Ιδιωτικότητα και Προσωπικά Δεδομένα 

Η Έννοια της Ιδιωτικότητας 

H προστασία της ιδιωτικότητας σχετίζεται με την προστασία ενός ιδιώτη από τις 

αδικαιολόγητες παρεμβάσεις, τον σωματικό έλεγχο, και τον καταιγισμό με πληροφορίες που 

παραβιάζουν την ηθική του αίσθηση. Τα προσωπικά στοιχεία ενός προσώπου ή οργανισμού, που 

μπορούν να συγκεντρωθούν, να αποθηκευτούν, να υποστούν επεξεργασία ή να διαδοθούν 

επιλεκτικά, πρέπει να προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη προσπέλαση, υποκλοπή ή 

παραποίηση. Παραβίαση της ιδιωτικότητας είναι η καταπάτηση του απορρήτου της ιδιωτικής 

ζωής ενός ατόμου. 

Οι σύγχρονες τεχνολογικές συνθήκες οδήγησαν στην ανάγκη για διεύρυνση της προστασίας 

στην ιδιωτική σφαίρα ενός ατόμου, δηλαδή στα στατικά αντικείμενα που περιβάλλουν τον ιδιώτη, 

όπως το οικιακό περιβάλλον και η οικογενειακή ζωή. Ο όρος καλύπτει επίσης την ελευθερία 

ανεξάρτητων θεμελιωδών επιλογών ζωής, δηλαδή διασφαλίζει το δικαίωμα ενός εκάστου να 

αλλάζει ζωή και να προβαίνει σε νέες επιλογές. 

Η ιδιωτικότητα είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα και η προστασία της έχει 

ανατεθεί στην κυβέρνηση που θεσπίζει νόμους. Προτού εισαχθεί οποιοσδήποτε νέος νομοθετικός 

μηχανισμός πρέπει να έχει προηγηθεί εκτίμηση του αντικτύπου που θα έχει στην ιδιωτικότητα. 

Υπάρχει τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί για καλύτερη προστασία της ιδιωτικής ζωής. 

Παράλληλα, έκαστο άτομο οφείλει να μεριμνά για την προστασία της ιδιωτικότητάς του και για 

να επιτευχθεί αυτό πρέπει να έχει προηγηθεί ενημέρωση του. Ο Ειδικός εισηγητής για το δικαίωμα 

στην ιδιωτικότητα είναι πρωτοβουλία του ΟΗΕ που στα επόμενα έτη, δεδομένου του ολοένα και 

πιο κεντρικού χαρακτήρα των θεμάτων αυτών στο παγκόσμιο σκηνικό, θα προωθήσει τις κοινές 

τους αξίες όσον αφορά τις ατομικές ελευθερίες και τα ατομικά δικαιώματα στον 

παγκοσμιοποιημένο ψηφιακό κόσμο [4]. 

Το 1890 τοποθετείται η πρώτη αναφορά στην αξία της ιδιωτικότητας όπου αναφέρεται “το 

δικαίωμα να μείνει κανείς μόνος του” (the right to be left alone) και τονίζεται η αναγκαιότητα να 

κατοχυρωθεί συνταγματικά ως έννοια [5]. Το 1948 το Γενικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών 

στην «Παγκόσμια Δήλωση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» αναφέρεται στο θέμα της 

ιδιωτικότητας και αργότερα, το 1950 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

θεσμοθετεί «το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής των πολιτών της».  
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Ανάλογα το είδος και το πλαίσιο των πληροφοριών, η έννοια της ιδιωτικότητας μπορεί να 

διαχωριστεί σε [6], [7]:  

• Ιδιωτικότητα Πληροφοριών (Informational Privacy): αναφέρεται στον έλεγχο αν 

επιτρέπεται και με ποιο τρόπο να συγκεντρωθούν, να αποθηκευτούν, να υποστούν 

επεξεργασία ή επιλεκτικά να διαδοθούν τα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου.  

• Εδαφική Ιδιωτικότητα (Territorial Privacy): αναφέρεται στην προστασία της φυσικής 

περιοχής που περιβάλλει ένα άτομο, όπως είναι το οικιακό περιβάλλον, το εργασιακό 

περιβάλλον και γενικά άλλα περιβάλλοντα.  

• Σωματική Ιδιωτικότητα (Bodily Privacy): αναφέρεται στην προστασία του ατόμου από 

αδικαιολόγητες παρεμβάσεις, όπως ο σωματικός έλεγχος, η υποχρεωτική υποβολή σε 

επέμβαση/εξέταση, η δοκιμή φαρμάκων ή πληροφορίες, οι οποίες παραβιάζουν την ηθική 

του ατόμου.  

• Ιδιωτικότητα Επικοινωνίας (Communication Privacy): αναφέρεται στην προστασία της 

επικοινωνίας του ατόμου από μη εξουσιοδοτημένη παρακολούθηση.  

Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι από τη στιγμή του διαχωρισμού της ιδιωτικότητα, έχουν 

προταθεί αρκετές κατηγοριοποιήσεις - διαχωρισμοί της συγκεκριμένης έννοιας ανάλογα και με το 

πλαίσιο των πληροφοριών [8]–[10].  

Ως αποτέλεσμα των άνωθι, τα δεδομένα (data) ως έννοια αναδείχθηκαν, ορίστηκαν και 

καθιερώθηκαν ως ξεχωριστός όρος, παράλληλα με την επεξεργασία δεδομένων και κυρίως με την 

ανάπτυξη και την διάδοση της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων. Η συσχέτιση αυτή 

ορίζει το «δεδομένο» σαν ένα τεχνικό όρο και ένα μέρος συστήματος επεξεργασίας που 

προσδιορίζει τα «δεδομένα» σαν στοιχεία μιας επεξεργασμένης πληροφορίας και σαν στοιχείο της 

πληροφορίας, η οποία έγινε αντικείμενο αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. Όσον αφορά στον 

σκοπό, στην έννοια του δεδομένου προσδίδεται μία ουδετερότητα, ενώ στην έννοια της 

πληροφορίας προσδίδεται μια συσχέτιση σχετικά με την χρησιμότητά της. Ανεξάρτητα όμως από 

τις εννοιολογικές διαφορές οι δύο όροι κατέληξαν να είναι συνώνυμοι [11]. 

Στα περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η συζήτηση για την ιδιωτικότητα και για 

την προάσπισή της στρέφεται κυρίως γύρω από την ιδιωτικότητα των πληροφοριών και την 

ιδιωτικότητα της επικοινωνίας, καθώς δεν επηρεάζεται άμεσα η εδαφική και η σωματική 

ακεραιότητα [12]. Η παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κρίνεται ως επιτυχημένη 
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όταν διασφαλίζεται η προάσπιση της ιδιωτικότητας των δεδομένων αλλά και των πληροφοριών 

που χρησιμοποιούνται/αξιοποιούνται για την ολοκλήρωσή τους. Η επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων ανάγεται σε κρίσιμο παράγοντα για την λήψη αποφάσεων, την άσκηση κρατικών 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων και γενικά για το σύνολο των δραστηριοτήτων στο δημόσιο τομέα. 

Οι απειλές που ανακύπτουν αφορούν τη χρήση του διαδικτύου ως μέσου επικοινωνίας, είτε 

αφορούν συγκεκριμένα ειδικά ζητήματα, όπως είναι η χρήση αναγνωριστικών χρηστών, η 

διασύνδεση δεδομένων και πληροφοριών, κ.τ.λ. [12]. 

Θεμελιώδεις αρχές 

Οι βασικές αρχές οι οποίες απαιτείται να τηρούνται κατά την επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας και τους Εκτελούντες αυτήν, είναι, σύμφωνα με 

το άρθρο 5 του Κανονισμού οι εξής: 

1. Η αρχή της νόμιμης, αντικειμενικής και διαφανούς επεξεργασίας που επιβάλει τη σύννομη, 

θεμιτή και με διαφανή τρόπο επεξεργασία αναφορικά με το υποκείμενο των δεδομένων. Η 

νομιμότητα της επεξεργασίας διασφαλίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού, στις 

περιπτώσεις στις οποίες  

α. έχει ληφθεί η προηγούμενη συναίνεση του υποκειμένου στην επεξεργασία των 

δεδομένων του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς,  

β. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης ή για τη συμμόρφωση με 

έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας που απορρέει από άλλο κανόνα 

δικαίου,  

γ. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος ή για την 

εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας 

εξουσίας ανατεθειμένης στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.  

δ. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που 

επιδιώκει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, εκτός αν το υποκείμενο είναι παιδί, περίπτωση 

στην οποία υπερισχύει το έννομο συμφέρον προστασίας του τέκνου.  

Η διαφάνεια εξασφαλίζεται μέσω της παροχής κάθε πληροφορίας και ανακοίνωσης σχετικά 

με την επεξεργασία με συνοπτικό, διαφανή και κατανοητό τρόπο και σε εύκολα προσβάσιμη 

μορφή. Για την παροχή πληροφόρησης ή τη διατύπωση της ανακοίνωσης, ιδίως εάν πρόκειται για 

ενημέρωση ανηλίκων, πρέπει να γίνεται χρήση σαφούς και απλής διατύπωσης. Η πληροφορία 
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πρέπει να δίνεται στο υποκείμενο εντός προθεσμίας ενός μήνα από την παραλαβή του σχετικού 

αιτήματός του (με δυνατότητα παράτασης για δύο μήνες) ενώ στην περίπτωση που η παροχή της 

πληροφορίας δεν είναι εφικτή, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ενημερώσει το υποκείμενο 

για την αδυναμία αυτή, καθώς και να το πληροφορήσει για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας 

στην αρμόδια εποπτική αρχή και για τη δυνατότητα άσκησης δικαστικής προσφυγής. 

2. Η αρχή του σκοπού που εκπληρώνεται όταν η συλλογή και η επεξεργασία γίνονται με στόχο 

σαφή και καθορισμένο που δεν επιτρέπει την υποβολή των δεδομένων σε περαιτέρω 

επεξεργασία. Μόνη επιτρεπτή εξαίρεση συνιστά η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς 

αρχειοθέτησης που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον ή για σκοπούς επιστημονικής ή 

ιστορικής έρευνας, ή στατιστικούς σκοπούς υπό τον όρο ότι οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι 

αποκλείουν την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων και παρέχουν τις 

κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων τους. 

3. Η αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων η οποία πρέπει να εφαρμόζεται τόσο στον όγκο 

των δεδομένων όσο και στη διάρκεια τήρησης αυτών και βάσει της οποίας τα δεδομένα που 

τηρούνται πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή και περιορισμένα στα απολύτως απαραίτητα 

αναφορικά με τους σκοπούς για τους οποίους εκτελείται η επεξεργασία. 

4. Η αρχή της ακριβείας, σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα θα πρέπει να είναι ακριβή και, 

όταν είναι αναγκαίο, να επικαιροποιούνται, ενώ το υποκείμενο θα πρέπει να έχει επαρκή 

ενημέρωση ως προς τα προσωπικά του δεδομένα, τα οποία υφίστανται επεξεργασία. 

Παράλληλα, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή 

διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους 

σκοπούς της επεξεργασίας. 

5. Η αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης, δηλαδή, η τήρηση των αρχείων των 

δεδομένων για όσο διάστημα χρειάζεται για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας. 

Εξαίρεση προβλέπεται στην περίπτωση κατά την οποία η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς 

αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή 

στατιστικούς σκοπούς και λαμβάνονται τα κατάλληλα οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση 

των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων.  

6. Η αρχή της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας που καλεί για την υποβολή των δεδομένων 

σε επεξεργασία κατά τρόπο, ώστε να εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή 
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παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση 

κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.  

7. Η αρχή της αναλογικότητας που επιβάλλει να υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στα δεδομένα που 

τηρούνται και στο σκοπό για τον οποίο αυτά συλλέγονται, καθώς και να είναι τα δεδομένα 

αυτά πρόσφορα και αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού. Με τον τρόπο αυτό, η 

αρχή της αναλογικότητας οδηγεί πρακτικά στην ελαχιστοποίηση των τηρούμενων 

δεδομένων, αφού το πιθανότερο είναι πως οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν για το σύνολο 

των δεδομένων που συλλέγονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή τον Εκτελούντα την 

Επεξεργασία. 

8. Τέλος, η αρχή της λογοδοσίας υπό την οποία ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και ο εκτελών την 

επεξεργασία φέρουν την ευθύνη να αποδείξουν όχι μόνο την συμμόρφωση στις υποχρεώσεις 

που θέτει ο Κανονισμός, αλλά και την ετοιμότητά τους να συμμορφωθούν. Οι υποχρεώσεις 

τους δεν είναι προκαθορισμένες και σταθερές, αλλά διαμορφώνονται ανάλογα με τον 

κίνδυνο που ενδέχεται να προκύψει από την επεξεργασία, όπως ο κίνδυνος αυτός εκτιμάται 

ήδη πριν την έναρξη της επεξεργασίας, βάσει της Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την 

προστασία των δεδομένων [1]. 

Τα Περιβάλλοντα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Ιδιωτικότητα 

Εξαιτίας της πληθώρας και ποικιλομορφίας των προσεγγίσεων της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης ανά τον κόσμο, η καθιέρωση ενός ενιαίου, καθολικού και λειτουργικού ορισμού, 

αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη. Τα τελευταία χρόνια έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί για 

τον συγκεκριμένο όρο· κάποιοι εστιάζουν περισσότερο στη χρήση και αξιοποίηση των 

Τεχνολογιών Πληροφοριών (ΤΠΕ), ενώ κάποιοι το αντιμετωπίζουν υπό την ευρύτερη έννοια του 

μετασχηματισμού της παραδοσιακής διακυβέρνησης. Οι πλέον ευρέως αποδεκτοί ορισμοί που 

έχουν διατυπωθεί μέχρι σήμερα, παρατίθενται στη συνέχεια: 

1. Ευρωπαϊκή Επιτροπή: είναι “Η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των 

τηλεπικοινωνιών στη Δημόσια Διοίκηση, σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες 

δεξιότητες του προσωπικού, με σκοπό την βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού, την 

ενδυνάμωση της δημοκρατίας και την υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών”. 

2. Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ): είναι “Η χρήση από την 

κυβέρνηση εφαρμογών Διαδικτύου και άλλων τεχνολογιών, σε συνδυασμό με διαδικασίες 
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που ενσωματώνουν αυτές τις τεχνολογίες για την ενίσχυση της πρόσβασης στην κρατική 

πληροφορία και υπηρεσία προς το κοινό, άλλες υπηρεσίες και κρατικές οντότητες, ή την 

βελτίωση σε κυβερνητικές λειτουργίες ως προς την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα των 

υπηρεσιών και τον μετασχηματισμό τους”. 

3. Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Τεχνολογία Πληροφορίας: “Η Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση ορίζεται ως η χρήση των τεχνολογιών Διαδικτύου στη διεξαγωγή, ενίσχυση 

και υποστήριξη των σχέσεων μεταξύ κυβερνητικών φορέων, πολιτών και επιχειρήσεων”. 

4. Ηνωμένα Έθνη: “Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ορίζεται ως η αξιοποίηση του Διαδικτύου 

και του Παγκόσμιου Ιστού για την ηλεκτρονική παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους 

πολίτες”. 

Συνολικά, τα κοινά τους σημεία μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1. Παροχή υπηρεσιών που βασίζονται στις τεχνολογίες Διαδικτύου 

2. Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε όλες τις δραστηριότητες της Δημόσιας Διοίκησης 

3. Μετασχηματισμός διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης 

Ο πιο κοινά αποδεκτός ορισμός της ιδιωτικότητας των πληροφοριών προτάθηκε το 1967 

(Westin, 1967) και αναφέρει ότι “Η ιδιωτικότητα είναι η αξίωση των ατόμων, των ομάδων και 

των ιδρυμάτων, να αποφασίζουν από μόνοι τους για το πότε, πώς και μέχρι ποιο σημείο οι 

πληροφορίες που αφορούν αυτούς, θα διαβιβάζονται σε άλλους”. Το σημαντικότερο σημείο της 

έννοιας της Ιδιωτικότητας Πληροφοριών αποτελεί ο διαχωρισμός των πληροφοριών που είναι 

δημόσια διαθέσιμες και αυτών που χαρακτηρίζονται ως ιδιωτικές και πρέπει να προστατευτούν. 

Ο προσδιορισμός της κατηγορίας στην οποία εντάσσεται κάθε είδος πληροφορίας, εξαρτάται από 

διάφορους παράγοντες και συνήθως βασίζεται στο ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

Μάλιστα, η ευρεία εξάπλωση των πληροφοριακών συστημάτων έχει αναδείξει και το δικαίωμα 

της ηθελημένης αυτοδιάθεσης πληροφοριών που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και ως 

ιδιωτικές, καθώς το υποκείμενό τους συνεχίζει να έχει την επιλογή διάθεσής τους για 

συγκεκριμένο σκοπό και χρήση.  

Η έννοια της Ιδιωτικότητας των Πληροφοριών καθίσταται εξαιρετικά σημαντική σε 

πληροφοριακά συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εξαιτίας τόσο του χαρακτήρα των 

πληροφοριών που αξιοποιούνται όσο και του σημαντικού όγκου που συλλέγεται, επεξεργάζεται 
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και αποθηκεύεται (Vrakas, et al., 2010). Παραδείγματα τέτοιων πληροφοριών – δεδομένων 

αποτελούν τα διάφορα αναγνωριστικά (τομεακά ή μη) που αξιοποιεί ο κάθε χρήστης [13]:  

οικονομικά – φορολογικά στοιχεία, δημογραφικά στοιχεία, ποινικό μητρώο, ιατρικά αρχεία και 

δεδομένα που σχετίζονται με θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις.  

Επιπρόσθετα, η ιδιαιτερότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται από τη Δημόσια Διοίκηση 

έγκειται στην υποχρέωση παροχής όλων των απαιτούμενων πληροφοριών – δεδομένων, σε 

αντίθεση με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου ή 

ηλεκτρονικής μάθησης, όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να μην παρέχει κάποιες πληροφορίες 

αλλά παρόλα αυτά να καταστεί δυνατή η παροχή της υπηρεσίας. 

Η Έννοια των Προσωπικών Δεδομένων  

Προσωπικά Δεδομένα 

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο πρόσωπο του κάθε 

ατόμου, όπως: το όνομα και το επάγγελμά του, η οικογενειακή του κατάσταση, η ηλικία του, ο 

τόπος κατοικίας, η φυλετική του προέλευση, τα πολιτικά του φρονήματα, η θρησκεία που 

πιστεύει, οι φιλοσοφικές του απόψεις, η συνδικαλιστική του δράση, η υγεία του, η ερωτική του 

ζωή και οι τυχόν ποινικές του διώξεις και καταδίκες. 

Η διάκριση των προσωπικών δεδομένων είναι πολύ σημαντική καθώς το κάθε είδος 

δεδομένων διαχειρίζεται διαφορετικά και επίσης υπόκεινται σε διαφορετικά νομικά πλαίσια κατά 

την παραβίαση. Οπότε έχουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα χωρίζονται σε:  

• Κοινά δεδομένα: τα οποία δεν είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και προκειμένου να 

διενεργηθεί η συλλογή και η επεξεργασία τους, είναι αρκετή η συγκατάθεση του 

υποκειμένου. Τέτοιου είδους δεδομένα είναι το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα, η διεύθυνση 

κατοικίας, το μορφωτικό επίπεδο, η περιουσιακή κατάσταση, η οικογενειακή κατάσταση, οι 

καταναλωτικές συνήθειες, οι τραπεζικοί λογαριασμοί και το ύψος του μισθού.  

• Ευαίσθητα δεδομένα είναι εκείνα που απορρέουν από την ιδιωτική ζωή του ατόμου και 

γενικά έχει θεσπιστεί απαγόρευση συλλογής και επεξεργασίας εάν δεν υπάρχει σχετική 

αδειοδότηση από την αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τέτοιου είδους 

δεδομένα είναι οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, οι σεξουαλικές προτιμήσεις, το ποινικό 
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μητρώο, τα γενετικά δεδομένα, η υγεία, κτλ. Τα ευαίσθητα δεδομένα προστατεύονται από 

τον Νόμο με αυστηρότερες ρυθμίσεις από ότι τα απλά προσωπικά δεδομένα.  

• Δημόσια δεδομένα είναι τα δεδομένα και οι πληροφορίες που σχετίζονται με το δημόσιο, 

δηλαδή είναι τα δεδομένα εκείνα που παράγονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς [13]. 

• Κυβερνητικά δεδομένα είναι τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παράγονται ή ανατίθενται 

από τις κυβερνήσεις ή από φορείς υπό την επίβλεψη κυβερνήσεων.  

• Ανοικτά είναι τα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα, να 

επαναχρησιμοποιηθούν και να αναδιανεμηθούν από οποιονδήποτε – υπό τον όρο να γίνεται 

αναφορά στους δημιουργούς και να διατίθενται, με τη σειρά τους, υπό τους ίδιους όρους.  

• Ανοικτά κυβερνητικά δεδομένα εννοούνται τα δεδομένα και οι πληροφορίες που 

παράγονται ή ανατίθενται από τις κυβερνήσεις ή από φορείς υπό την επίβλεψη των 

κυβερνήσεων και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, επαναχρησιμοποιηθούν και 

διανεμηθούν από τον οποιανδήποτε, υπό την προϋπόθεση της απόδοσης της πηγής και της 

διανομής αυτών με ίδιο τρόπο [13].  

Ακόμη υπάρχουν τα ανώνυμα δεδομένα, τα οποία είναι δεδομένα που πρέπει να είναι 

απολύτως αδύνατον να ταυτοποιηθεί η ταυτότητα κάποιου μέσω αυτών (πχ. το αποτύπωμα, μέσω 

μιας κρυπτογραφικής συνάρτησης κατακερματισμού (hash function), ενός μοναδικού 

αναγνωριστικού ενός προσώπου δεν θεωρείται ανώνυμο δεδομένο καθώς υπό συνθήκες μπορεί 

να επανυπολογιστεί το hash αυτό). Τα ανώνυμα δεδομένα δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα 

για αυτό δεν τα συμπεριλαμβάνουμε σαν ένα είδος προσωπικών δεδομένων [13]. 

Δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα πληροφορίες από τις οποίες δεν δυνάται να 

ταυτοποιηθεί ένα συγκεκριμένο άτομο. 

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 

Από τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα πολλά είναι ευαίσθητα, έχουν δηλαδή ιδιαίτερη 

βαρύτητα για το σχηματισμό της εικόνας και της προσωπικότητάς του ατόμου. Αυτά είναι η 

φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, οι θρησκευτικές ή φιλοσοφικές 

πεποιθήσεις, η συμμετοχή σε ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση, η υγεία, η 

κοινωνική πρόνοια και η ερωτική ζωή, καθώς και τα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες. 
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Τι είναι προσωπικά δεδομένα και τι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα; 

"Δεδομένo προσωπικού χαρακτήρα" μπορεί να συνιστά κάθε πληροφορία που αναφέρεται 

σε ένα ορισμένο πρόσωπο (το υποκείμενο των δεδομένων). Ο νομοθέτης παρέχει στα ευαίσθητα 

προσωπικά δεδομένα διευρυμένη προστασία, ορίζοντας αυστηρότερες προϋποθέσεις για την 

πρόσβαση σε αυτά και την τήρηση αρχείων που να τα εμπεριέχουν. 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν, στα πλαίσια διαμόρφωσης αποθετηρίων και 

τήρησης των σχετικών αρχείων, είτε να συνίστανται σε στοιχεία αναγνώρισης είτε να αναφέρονται 

σε ενδιαφέροντα - συνήθειες/ δεδομένα ακαδημαϊκής δραστηριότητας/ δεδομένα θέσης κλπ. τα 

οποία συνδέονται με συγκεκριμένο πρόσωπο. 

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα είναι τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική 

προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη 

συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική 

ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα 

ανωτέρω ενώσεις προσώπων. 

Παράδειγμα: Το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), η 

διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP address), τα στοιχεία θέασης/διαβάσματος αρχείων, τα 

στοιχεία που αφορούν λήψεις/ παραγγελίες αρχείων ενός ηλεκτρονικού αποθετηρίου αποτελούν 

προσωπικά δεδομένα. Η πληροφορία περί συμμετοχής ενός συγγραφέα σε συνδικαλιστική 

οργάνωση συνιστά ευαίσθητο προσωπικό του δεδομένο. 

Οι Προϋποθέσεις της Ασφάλειας και της Ιδιωτικότητας των Δεδομένων  

Οι απαιτήσεις ασφάλειας και ιδιωτικότητας των δεδομένων που αξιοποιούνται σε 

πληροφοριακά συστήματα και οι οποίες προκύπτουν από την ανάγκη για την προστασία τους, 

περιλαμβάνουν τα παρακάτω [3], [7]:  

• Εμπιστευτικότητα (Confidentiality): η οποία αφορά την προστασία από πιθανή αποκάλυψη 

των δεδομένων σε μη εξουσιοδοτημένες οντότητες.  

• Ακεραιότητα (Integrity): η οποία αφορά την προστασία από τη μη εξουσιοδοτημένη 

εισαγωγή, τροποποίηση ή διαγραφή των δεδομένων. 

• Διαθεσιμότητα (Availability): η οποία αφορά την προστασία από τη μη-διάθεση των 

δεδομένων.  
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• Αυθεντικότητα (Authenticity): η οποία αφορά την εξασφάλιση/διασφάλιση της ταυτότητας 

όλων των εμπλεκόμενων οντοτήτων.  

• Μη Αποποίηση (Non-Repudiation): η οποία αφορά την προστασία από την άρνηση μιας 

οντότητας να πραγματοποιήσει μια συγκεκριμένη δραστηριότητα.  

Για να μετατραπεί η έννοιας της ιδιωτικότητας από μία γενική έννοια, σε μια τεχνική 

απαίτηση, έχουν ορισθεί επιμέρους απαιτήσεις ιδιωτικότητας, οι οποίες παρουσιάζονται 

παρακάτω [3], [7]:  

• Αυθεντικοποίηση (Authentication): η οποία αφορά την διαδικασία μέσω της οποίας 

επιβεβαιώνεται η ταυτότητα μιας οντότητας. Αποτελεί κυρίως απαίτηση της ασφάλειας 

παρά της ιδιωτικότητας ενός πληροφοριακού συστήματος, όμως έχει σημαντική συνεισφορά 

και στις απαιτήσεις ιδιωτικότητας. 

• Εξουσιοδότηση (Authorization): η οποία αφορά την διαδικασία μέσω της οποίας μία 

οντότητα αποκτά δικαιώματα/πρόσβαση σε μία ή σε ένα σύνολο υπηρεσιών ενός 

πληροφοριακού συστήματος.  

• Αναγνώριση (Identification): η οποία αφορά την διαδικασία μέσω της οποίας ελέγχεται αν 

απαιτείται αυθεντικοποίηση και στη συνέχεια εξουσιοδότηση ή μη για την πρόσβαση στην 

υπηρεσία ή στα δεδομένα.  

• Προστασία Δεδομένων (Data Protection): η οποία αφορά τη διαδικασία μέσω της οποίας 

διασφαλίζονται οι αρχές που απαιτούνται από το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας 

Δεδομένων (GDPR). Οι αρχές που απαιτούνται από το νέο κανονισμό να πληρούνται είναι 

οι κάτωθι [7]:  

o Η Αρχή της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας.  

o Η Αρχή του καθορισμού του σκοπού της συλλογής των δεδομένων και της 

επεξεργασίας αυτών για το σκοπό που συλλέχθηκαν («περιορισμός του σκοπού»). 

o Η Αρχή της αναγκαιότητας της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων 

(«ελαχιστοποίηση των δεδομένων»).  

o Αρχή της ακρίβειας των δεδομένων που συλλέγονται με σκοπό την επεξεργασία τους.  
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o Αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης των δεδομένων για το διάστημα 

που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας αυτών.  

o Αρχή της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας.  

o Αρχή της λογοδοσίας, καθώς ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και είναι 

σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση με τις παραπάνω αρχές.  

Άλλοι χρήσιμοι όροι που συναντώνται σε περιβάλλοντα προστασίας δεδομένων, οι οποίοι 

περιγράφουν τεχνικές ή τεχνολογίες ενίσχυσης της ιδιωτικότητας, είναι οι εξής:  

• Ανωνυμία (Anonymity): η οποία αφορά την διαδικασία μέσω της οποίας διασφαλίζεται ότι 

μία οντότητα μπορεί να κάνει χρήση μιας υπηρεσίας ή να επικοινωνήσει με μια άλλη 

οντότητα χωρίς όμως να χρειαστεί να αποκαλύψει την ταυτότητά της. Εάν δεν είναι εφικτό 

από κάποια δεδομένα να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του προσώπου που αφορούν, 

λαμβάνοντας υπόψη κάθε μέσο που μπορεί ευλόγως να αξιοποιηθεί, τότε τα δεδομένα αυτά 

δεν θεωρούνται προσωπικά.  

• Ψευδωνυμία (Pseudonymity): η οποία αφορά τη διαδικασία μέσω της οποίας προστατεύεται 

μια οντότητα από την αναγνώριση (Identification) μιας οντότητας από τρίτες μη 

εξουσιοδοτημένες οντότητες. Τα ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα, επειδή υπάρχουν για αυτά 

συμπληρωματικές πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση του προσώπου που 

αφορούν, θεωρούνται προσωπικά – και όχι ανώνυμα – δεδομένα.  

• Μη-συνδεσιμότητα (Unlinkability): η οποία αφορά τη διαδικασία μέσω της οποίας 

προστατεύεται η ιδιωτικότητα μιας οντότητας από πιθανούς επιτιθέμενους, μη δίνοντας 

στους επιτιθέμενους την δυνατότητα να συνδέσουν τμήματα σχετικών πληροφοριών μεταξύ 

τους, οδηγώντας έτσι στην αποκάλυψη της ταυτότητας της οντότητας. 

• Μη-παρατηρησιμότητα (Unobservability): η οποία αφορά τη διαδικασία μέσω της οποία 

προστατεύεται η ιδιωτικότητα μιας οντότητας από πιθανούς επιτιθέμενους, μη δίνοντας 

στους επιτιθέμενους την δυνατότητα να παρατηρήσουν ή να εντοπίσουν ίχνη της οντότητας. 
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Τα οκτώ δικαιώματα των υποκείμενων δεδομένων 

1. Δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρο 12):  

α. ο Κανονισμός θεσπίζει μία διαφανή πολιτική ενημέρωσης των υποκειμένων 

δεδομένων, ώστε το κάθε υποκείμενο να μπορεί να ασκεί τα δικαιώματά του 

αποτελεσματικά. 

β. Κάθε πληροφορία και ανακοίνωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη, κατανοητή, με σαφή και απλή 

γ. γλώσσα, γλώσσα καθημερινή, ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο και την ηλικία του 

ατόμου. Να αποφεύγεται η υπερπληροφόρηση.  

δ. Οι πληροφορίες να δίνονται γραπτώς ή με ηλεκτρονική μορφή. Όταν οι πληροφορίες 

δίνονται προφορικώς, πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως η πληροφόρηση.  

ε. Η προθεσμία για παροχή ενημέρωσης είναι ένας μήνας και μπορεί να παραταθεί για 

δύο μήνες ανάλογα με την πολυπλοκότητα.  

στ. Κάθε αίτηση ενημέρωσης δεν συνεπάγεται και υποχρέωση για ενέργεια. Πρέπει, 

όμως, να ενημερωθεί το υποκείμενο δεδομένων για τους λόγους που δεν ενήργησε 

ζ. και τη δυνατότητα προσφυγής στην εποπτική αρχή και στα δικαστήρια. Προσοχή στα 

καταχρηστικά αιτήματα. 

2. Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρα 13 -15):  

α. Το υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα να ελέγξει τον τρόπο επεξεργασίας των 

προσωπικών του δεδομένων (νομιμότητα) ώστε να ασκήσει τα υπόλοιπα δικαιώματά 

του (όπως, το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα εναντίωσης κ.α.)  

β. Το δικαίωμα (και ο λόγος άσκησής του) δεν χρήζει αιτιολόγησης.  

γ. Πρώτα πρέπει να εξετασθεί αν υπάρχουν δεδομένα του υποκειμένου στον φορέα. 

Συνεπώς, στην αρχική απάντηση πρέπει να διατυπώνετε επιφύλαξη για την κατοχή 

τέτοιων δεδομένων.  

δ. Σε θετική περίπτωση το υποκείμενο δεδομένων έχει πρόσβαση στις ακόλουθες 

πληροφορίες  

i. σκοπό επεξεργασίας,  

ii. κατηγορίες δεδομένων,  

iii. αποδέκτες,  

iv. χρονικό διάστημα διατήρησης,  
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v. ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος για διορθωση, διαγραφή κλπ, 

vi. δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή,  

vii. προέλευσή τους. 

Προσοχή: Ειδικότερα, για τα άρθρα 12 και 13, που αφορούν στον τρόπο ενημέρωσης των 

υποκειμένων δεδομένων, στα κεφάλαια 5 και 6 του παρόντος. 

3. Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16):  

α. Το υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας τη διόρθωση ανακριβών του δεδομένων, την επικαιροποίηση των 

δεδομένων του και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων.  

β. Ελλιπή είναι τα δεδομένα που οδηγούν σε παραπλάνηση ή παρεξήγηση.  

4. Δικαίωμα διαγραφής (λήθης) (άρθρο 17):  

α. Το υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας τη διαγραφή των δεδομένων του, όταν συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι.  

β. Οι λόγοι είναι: 

i. τα δεδομένα δεν είναι πλέον αναγκαία για τους σκοπούς της επεξεργασίας, 

ii. το υποκείμενο δεδομένων έχει ανακαλέσει τη συναίνεσή του ως νομική βάση 

επεξεργασίας και δεν υπάρχει άλλη, 

iii. το υποκείμενο δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν 

επιτακτικοί λόγοι για αυτή, 

iv. τα δεδομένα έτυχαν επεξεργασίας παράνομα, 

v. τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση, 

vi. τα δεδομένα συλλέχθηκαν σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της 

κοινωνίας της πληροφορίας  

γ. Κρίσιμη είναι η διάταξη της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, καθώς τα παραπάνω δεν 

εφαρμόζονται στο βαθμό που επεξεργασία είναι απαραίτητη, μεταξύ άλλων, 

i. για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία κατά το 

δίκαιο ή για την εκπλήρωση καθήκοντος υπέρ του δημοσίου 

ii.  συμφέροντος ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον 

υπεύθυνο επεξεργασίας, καθώς και 
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iii. για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς 

επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς και  

iv. για θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Δεν απαιτείται 

επίκληση ζημίας. 

5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18):  

α. Το υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα να εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις. Ειδικότερα: 

i. η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται από το υποκείμενο για χρονικό 

διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να τα επαληθεύσει, 

ii. η επεξεργασία είναι παράνομη, το υποκείμενο αντιτάσσεται στη διαγραφή και 

ζητά περιορισμό,  

iii. ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πια τα δεδομένα, τα χρειάζεται όμως 

το υποκείμενο για άσκηση νομικών αξιώσεων, 

iv. το υποκείμενο δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία και εν 

αναμονή του ελέγχου βασιμότητας των αντιρρήσεών του.  

b. Ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων για την άρση του περιορισμού. 

6. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20):  

α. Το υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα να λάβει ή να ζητήσει τη μεταφορά των 

δεδομένων του, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε 

άλλον, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.  

β. Αφορά σε δεδομένα που λήφθηκαν με βάση τη νομική βάση της συναίνεσης) ή όταν 

η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Άρα, κατά κανόνα, δεν 

εφαρμόζεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ενόψει και της παρ. 3 του ίδιου άρθρου.  

γ. Δεν αφορά σε έγχαρτα αρχεία δεδομένων.  

i. Η μεταφορά γίνεται από υπεύθυνο επεξεργασίας προς υπεύθυνο επεξεργασίας.  

ii. Αφορά μόνο στα προσωπικά δεδομένα και όχι σε εργασία (στοιχεία 

αξιολόγησης) του φορέα, που συνοδεύει ή αφορά στα δεδομένα. 

7. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία (άρθρο 21): 
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α. Το υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα να αντιτάσσεται στην επεξεργασία των 

δεδομένων του, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη 

κατάστασή του, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης «προφίλ».  

β. Ιδιαίτερη κατάσταση είναι οι ειδικές περιστάσεις της ζωής του κάθε ανθρώπου, 

νομικές, κοινωνικές, οικογενειακές καταστάσεις ανάγκης. 

8. Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση (άρθρο 22):  

α. Το υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που 

λαμβάνεται αποκλειστικά με αυτοματοποιημένη επεξεργασία, χωρίς, δηλαδή, να 

λαμβάνονται υπ’ όψη τα προσωπικά χαρακτηριστικά του [1]. 

Οι Κίνδυνοι της Ιδιωτικότητας 

Το επίπεδο της πληροφοριακής τεχνολογίας που έχει κατακτηθεί τον 20ό αιώνα έχει 

προκαλέσει ραγδαίες εξελίξεις στον τρόπο που επικοινωνούμε, συμπεριφερόμαστε, εργαζόμαστε 

και ζούμε. Όπως συμβαίνει με όλα τα σύγχρονα επιτεύγματα, πάντα υπάρχει και η σκοτεινή τους 

πλευρά. Με την πληροφορία να είναι η τροφή των νέων τεχνολογιών, η ανάγκη για προστασία και 

ασφάλεια των δεδομένων είναι πιο αναγκαία από ποτέ. 

Η κυβερνο-ασφάλεια είναι ένας τομέας που φαίνεται να χαίρει ιδιαίτερης προσοχής και στην 

Ελλάδα, το λίκνο της δημοκρατικής κοινωνίας. Το παραπάνω προκύπτει από τη σύσταση φορέων 

με αντικείμενο την περιφρούρηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ιδιωτών και των 

επιχειρήσεων. 

Ωστόσο η μετάβαση στην πληροφοριακή εποχή δημιουργεί πλήθος κινδύνων για τον ιδιώτη, 

τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, αφενός λόγω της συνεχούς ζήτησης και εμπορευματοποίησης 

προσωπικών δεδομένων των πολιτών και αφετέρου λόγω της διαρροής ή κλοπής ευαίσθητων 

δεδομένων των δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

Με τις νέες τεχνολογίες να κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια καθώς και τη συνεχή άνοδο του 

Internet of Things (το Διαδίκτυο των Πραγμάτων), η αξία της πληροφορίας αυξάνεται διαρκώς 

και ταυτόχρονα η ζήτηση και η απόκτησή της. Σημείο ενδιαφέροντος αποτελεί το γεγονός ότι οι 

προσωπικές προτιμήσεις και οι συνήθειες του καθενός μπορούν να γίνουν ευκαιρία κέρδους. Με 

τα ατομικά δεδομένα να διακινούνται και να αποθηκεύονται σε πολλαπλές συσκευές 

συνδεδεμένες μεταξύ τους, όπως κινητές συσκευές, wearables (υπολογιστές - αξεσουάρ) και 

sensors (αισθητήρες), η πληροφορία γίνεται ευάλωτη σε πιθανές υποκλοπές και παραβιάσεις. 
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Όσον αφορά τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις μετά από έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε, τα είδη κινδύνων που αναγνωρίζονται από ενώσεις καταναλωτών και 

επιχειρήσεων σε γενικές γραμμές περιλαμβάνουν τα εξής [14]:  

• έλλειψη δυνατότητας συγκατάθεσης και ελέγχου στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται 

τα προσωπικά τους δεδομένα,  

• πιθανή δευτερεύουσα χρήση προσωπικών δεδομένων μέσω του διαμοιρασμού δεδομένων 

(data sharing) και χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη,  

• εξαναγκαστική συγκατάθεση των χρηστών για διάφορες χρήσεις των δεδομένων τους 

προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες (π.χ. χρήση δεδομένων για λόγους 

μάρκετινγκ),  

• κλοπή και απάτη ταυτότητας,  

• πιθανή διάκριση χρηστών που αδικούνται με κάποιο τρόπο, π.χ. σε οικονομικές ή 

ασφαλιστικές υπηρεσίες,  

• εύκολη εξαγωγή δεδομένων σε άλλες χώρες όπου οι νόμοι προστασίας προσωπικών 

δεδομένων μπορεί να είναι πιο ελαστικοί ή ανύπαρκτοι,  

• χρήση απέραντων βάσεων δεδομένων σε υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης που είναι ευάλωτες 

σε παραβιάσεις δεδομένων και σε μη εξουσιοδοτημένο διαμοιρασμό δεδομένων, 

• χρήστες που δεν αντιλαμβάνονται τις τεχνολογίες και τους κινδύνους που συνδέονται μ’ 

αυτές και  

• ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως το “cloud computing”, που θέτει επιπρόσθετους 

κινδύνους, αφού ο απαιτούμενος χώρος και η υπολογιστική δύναμη για προσωπικά 

δεδομένα και εφαρμογές μπορεί να παραχωρείται από πολλούς και διαφορετικούς 

αναδόχους.  

Οι συνδεδεμένες συσκευές έχουν ξεκινήσει την πορεία τους από τις επιχειρήσεις και τις 

βιομηχανίες στη μαζική αγορά. Πλέον θα παρατηρούμε συνεχώς περισσότερους αισθητήρες 

(sensors) και ενεργοποιητές (actuators) στα ηλεκτρονικά αγαθά που χρησιμοποιούμε καθημερινά, 

στις οικιακές συσκευές και στις υποδομές των πόλεων. Αναμένεται να παρατηρήσουμε μαζική 

αύξηση των δεδομένων που παράγονται από αυτές τις συσκευές στα δίκτυα και τα συστήματά 
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μας. Ήδη, εκατομμύρια γεγονότα γεννούν τεράστιο αριθμό πληροφοριών κάθε δευτερόλεπτο, που 

είναι έτοιμες να υποστούν επεξεργασία, να αναλυθούν και να διαμοιραστούν μεταξύ συσκευών 

και ανθρώπων, ώστε να βελτιώσουν τις ζωές μας. 

Οι συσκευές είναι έτοιμες. Τα δίκτυα υπάρχουν και αναπτύσσονται. Και ο χείμαρρος των 

δεδομένων έχει ήδη ξεκινήσει. Το ερώτημα είναι κατά πόσον οι χρήστες είναι έτοιμοι να 

αντιμετωπίσουν αυτήν την επιδρομή. 

Ο κυριότερος ίσως κίνδυνος για τους ιδιώτες είναι η παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους. Οι 

επιχειρήσεις και οι ιδιωτικοί οργανισμοί κινδυνεύουν από την εκροή πολύτιμων και ευαίσθητων 

δεδομένων που αφορούν στη λειτουργία τους, τους πελάτες τους και τη στρατηγική τους. 

Αναφορικά με τον δημόσιο τομέα, η ανάπτυξη του Διαδικτύου και η σημαντικότητα του ρόλου 

του στη λειτουργία του κράτους, συνοδεύεται από την απειλή διαρροής κρίσιμων κρατικών 

δεδομένων και πληροφοριών. Τέτοιες ενέργειες μπορεί να προέρχονται από τη δράση αυτόνομων 

hackers με πολιτικά ή οικονομικά κίνητρα αλλά και από εταιρείες ή άλλα κράτη με σκοπό την 

κατασκοπεία. 

Η στρατηγική ασφάλειας έχει δύο βασικές κατευθύνσεις, τις αμυντικές και τις επιθετικές. 

Με βάση πρόσφατη μελέτη της McKinsey, οι οργανισμοί θα πρέπει να επενδύσουν στο χτίσιμο 

της ψηφιακής τους ανθεκτικότητας (digital resilience), ώστε να προστατεύσουν τις πιο πολύτιμες 

και ευαίσθητες πληροφορίες τους. 

Ένας σύντομος οδηγός προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων και της ιδιωτικότητας θα 

μπορούσε να περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

• Λεπτομερής ενημέρωση των χρηστών για τα θέματα ασφαλείας του Διαδικτύου αλλά και 

γενικά της τεχνολογίας, σε όποιο περιβάλλον και αν βρίσκονται και λειτουργούν (ιδιωτικό, 

εταιρικό, δημόσιο). 

• Σωστή χρήση κατάλληλων anti-virus που μπορεί να είναι σωτήρια για τους υπολογιστές και 

τα δεδομένα των χρηστών. 

• Ενδυνάμωση της ασφάλειας του wi-fi router (WPA2 με strong encryption και firewall). 

• Χρήση ειδικών βιομετρικών χαρακτηριστικών για τη σύνδεση σε βάσεις δεδομένων και 

άλλες ανάλογες εργασίες. 

• Εντατική χρήση ανοιχτού λογισμικού. 
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• Χρήση πολύ ισχυρών κωδικών. 

• Χρήση διαφορετικών λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για διαφορετικές εργασίες. 

• Ταυτοποίηση του χρήστη σε δύο επίπεδα. 

• Αποφυγή αποθήκευσης μεγάλου ιστορικού δεδομένων, καθώς και πολλών δεδομένων στις 

υπηρεσίες cloud. 

• Μείωση του αριθμού των administrators σε κάθε εταιρεία/ φορέα/ ιδιωτικό υπολογιστή και 

παροχή σχετικής άδειας μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. 

• Παρακολούθηση χρήσης και κυκλοφορίας των ατομικών πληροφοριών. 

• Καλές και σωστές υποδομές ασφαλείας, σε όλα τα επίπεδα χρήσης και ύπαρξη σχεδίου 

δράσης (cyber-insurance). 

• Θέσπιση αυστηρού νομοθετικού πλαισίου. 

Ανάγκη για Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων  

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει αυξήσει τους κινδύνους για την ιδιωτική μας ζωή. Μέσα 

σε λίγα δευτερόλεπτα είναι δυνατό να αντληθούν διάφορα στοιχεία για την προσωπική, 

οικονομική ή και κοινωνική κατάσταση κάποιου προσώπου και το σημαντικότερο να 

συνδυασθούν με άλλες πηγές πληροφοριών έτσι, ώστε να οδηγήσουν σε μία συνολική  καταγραφή 

της προσωπικότητάς του, στη σύνθεση δηλαδή του ατομικού του «προφίλ». Κάτω από τις 

συνθήκες αυτές δημιουργήθηκε η ανάγκη προστασίας του ατόμου από την ανεξέλεγκτη 

επεξεργασία πληροφοριών που το αφορούν. 

Δύο καθοριστικές παράμετροι κατέστησαν αναγκαία τη μεταρρύθμιση του κανονιστικού 

πλαισίου, όπως αυτή εκφράστηκε με τον νέο Κανονισμό, καθώς τα μέτρα πολιτικής που ίσχυσαν 

μέχρι σήμερα εξάντλησαν την όποια αποτελεσματικότητά τους. Η πρώτη, αναμενόμενα, αφορά 

στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα, αλλάζοντας τον κόσμο όπως τον ξέραμε 

και καθιστώντας την Οδηγία παρωχημένη. Η δεύτερη αφορά στην ασυμμετρία εφαρμογής της 

Οδηγίας από τα κράτη- μέλη, αλλά και τελικά στο έλλειμμα προστασίας της ιδιωτικότητας που 

φάνηκε στην πράξη. 
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Παράμετροι που οδήγησαν στην ανάγκη για τον νέο Κανονισμό 

Ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις 

• Αύξηση της έκτασης και έντασης της συλλογής, 
ανταλλαγής και επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα 

• Αύξηση περιπτώσεων παραβίασης της 
ασφάλειας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα 

Ασυμμετρία εφαρμογής της 
Οδηγίας 95/46/ΕΚ από τα 

κράτη- μέλη 

• Ανασφάλεια δικαίου - Αποκλίσεις κατά την 
εκτέλεση και εφαρμογή 

• Στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ κρατών- 
μελών 

Πίνακας 1 Παράμετροι που οδήγησαν στην ανάγκη για τον νέο Κανονισμό 

Όταν το 1995 θεσπίστηκε η Οδηγία 95/46/ΕΚ, το διαδίκτυο όχι μόνο δεν ήταν διόλου 

διαδεδομένο, αλλά πολύ λίγοι ήταν εκείνοι που θα μπορούσαν να προβλέψουν την εξέλιξή του. 

Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις (διαδίκτυο, κινητή τηλεφωνία, big 

data κ.ά.) οδήγησαν στην αύξηση της έκτασης και έντασης της συλλογής, ανταλλαγής και 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές 

με γεωμετρική πρόοδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι έως το 2025 εκτιμάται ότι ο όγκος των 

δεδομένων θα αυξηθεί από 16,1 ΖΒ σε 163 ΖΒ, σύμφωνα με μελέτη της εταιρείας επιχειρηματικής 

πληροφόρησης International Data Corporation (IDC) (Εικόνα 1).  

 
Εικόνα 1 Όγκος δεδομένων που δημιουργούνται ανά έτος σε zettabytes [15] 
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Τόσο τα προσωπικά, όσο και αλλά πάσης φύσεως δεδομένα, απέκτησαν μια έντονα 

εμπορική διάσταση, δημιουργώντας μια νέα παγκόσμια αγορά για την εύρυθμη λειτουργία της 

οποίας απαιτούνταν η ελεύθερη κυκλοφορία τους. Τέλος, μεταβλήθηκε ο τρόπος που τα ίδια τα 

φυσικά πρόσωπα χειρίζονται τα δεδομένα τους, δημοσιοποιώντας πλέον ολοένα και περισσότερο, 

αλλά και ευκολότερα, προσωπικές πληροφορίες και κατ’ επέκταση καθιστώντας τες διαθέσιμες 

προς εκμετάλλευση (π.χ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Στην προαναφερθείσα μελέτη εκτιμάται 

ότι έως το 2025 ο μέσος άνθρωπος θα έχει αλληλεπίδραση με μία συνδεδεμένη συσκευή σχεδόν 

4.800 φορές την ημέρα (Εικόνα 2). 

 
Εικόνα 2 Αλληλεπίδραση με μία συνδεδεμένη συσκευή, σε φορές ανά ημέρα [15] 

Οι οικονομικές συνέπειες της ψηφιακής επανάστασης είναι σίγουρα εντυπωσιακές. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η αξία της αγοράς των προσωπικών δεδομένων υπολογίζεται ότι θα 

ανέλθει σε  σχεδόν €1 τρισ. το 2020. Όμως, η εξέλιξη της τεχνολογίας δε δημιούργησε απλά μια 

νέα εκθετικά αναπτυσσόμενη αγορά προσωπικών δεδομένων, διευκολύνοντας τη συγκέντρωση 

και την επεξεργασία τους, αλλά ταυτόχρονα διευκόλυνε και την παραβίασή τους. Στον πίνακα 2 

παρουσιάζονται ενδεικτικά ορισμένα πρόσφατα παραδείγματα περιπτώσεων παραβίασης της 

ασφάλειας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αιτιολογούν την αναγκαιότητα ενός νέου 

πλαισίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων, αλλά και του κυβερνοχώρου, που να 

ανταποκρίνεται στη σύγχρονη πραγματικότητα.  

Για το λόγο αυτό άλλωστε, παράλληλα με τον Κανονισμό, το Μάιο του 2018 ξεκίνησε και 

η υποχρέωση συμμόρφωσης των κρατών-μελών στην Οδηγία 1148/2016 σχετικά με τα μέτρα 
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ασφαλείας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (Network and Information Systems - NIS), στο 

πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής για την κυβερνοασφάλεια. 

Παραδείγματα περιπτώσεων παραβίασης της ασφάλειας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα 

Περίπτωση Yahoo! Inc.  
Προφίλ: Εταιρεία διαδικτυακών υπηρεσιών, με έδρα τις ΗΠΑ  
Ημερομηνία συμβάντος: 2013-2014  
Ημερομηνία ανακοίνωσης συμβάντος: Σεπτέμβριος 2016 (αρχική) - Οκτώβριος 
2017  
Περιγραφή συμβάντος: Απώλεια προσωπικών δεδομένων (ονομάτων, ημερομηνιών 
γέννησης, ηλεκτρονικών διευθύνσεων και κωδικών πρόσβασης) 3 δισ. πελατών. 
Εκτίμηση κόστους: $350 εκ. (εκτίμηση για τις απώλειες της αξίας της τιμής της μετοχής της 
Yahoo! ενόψει της πώλησής της στην Verizon Communications, καθώς εκείνο το διάστημα 
εξελίσσονταν οι διαπραγματεύσεις) 
Άλλα στοιχεία: Η εταιρεία προέβη σε διαδοχικές ανακοινώσεις, το διάστημα από 
Σεπτέμβριο του 2016 έως τον Οκτώβριο του 2017, σχετικά με τον αριθμό χρηστών των 
οποίων τα δεδομένα παραβιάστηκαν, αυξάνοντας τον αριθμό από 500 εκ., σε 1 δισ. και 
τελικά σε 3 δισ. χρήστες. Τα περιστατικά παραβίασης ήταν περισσότερα από ένα, την 
περίοδο 2013 και 2014. 

Περίπτωση Uber Technologies Inc.  
Προφίλ: Εταιρεία παροχής υπηρεσιών μετακίνησης, με έδρα τις ΗΠΑ  
Ημερομηνία συμβάντος: Οκτώβριος 2016  
Ημερομηνία ανακοίνωσης συμβάντος: 22 Νοεμβρίου 2017  
Περιγραφή συμβάντος: Κλοπή προσωπικών δεδομένων (ονομάτων, ηλεκτρονικών 
διευθύνσεων και κινητών τηλεφώνων) 57 εκ. χρηστών και 600 χιλ. οδηγών, λόγω 
κυβερνοεπίθεσης.  
Άλλα στοιχεία: Η εταιρεία, εκτός του ότι προέβη σε ανακοίνωση του συμβάντος με 
καθυστέρηση σχεδόν ενός έτους, παραδέχτηκε ότι κατέβαλε λύτρα αξίας $100 χιλ. στους 
χάκερς, προκειμένου να καταστρέψουν τα προσωπικά δεδομένα που απέκτησαν (δίχως 
βεβαίως να υπάρχει απόδειξη για τις ενέργειες καταστροφής). Το συμβάν προκάλεσε την 
απόλυση του Διευθυντή Ασφαλείας. 

Πίνακας 2 Παραδείγματα περιπτώσεων παραβίασης της ασφάλειας δεδομένων 

Η συζήτηση για τον κίνδυνο ανάδυσης μια «ψηφιακής δικτατορίας» μόλις σε μερικές 

δεκαετίες από σήμερα, η οποία θα αντλεί τη δύναμή της από τον τεράστιο όγκο προσωπικών 

δεδομένων που θα έχουν κάποιοι λίγοι στα χέρια τους, εξηγεί εξίσου την αναγκαιότητα που 

γέννησε, για κάποιους μάλλον καθυστερημένα, το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία 

Δεδομένων. Με άλλα λόγια, ο κανονισμός αποτελεί μια χαρακτηριστική περίπτωση εκ των 

υστέρων ρύθμισης, όπου ο νομοθέτης έρχεται να θεραπεύσει και όχι να προλάβει, καθώς η 

τεχνολογία προπορεύεται κατά πολύ του δικαίου, αλλά και ίσως της ηθικής. 

Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και η αποτυχία της ευρωπαϊκής πολιτικής (μέσω της 

Οδηγίας) να αποτρέψει τον κατακερματισμό του τρόπου εφαρμογής των διατάξεων για την 
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προστασία των προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ, προκαλώντας ανασφάλεια δικαίου εξαιτίας της 

ύπαρξης αποκλίσεων, κατά την εκτέλεση και εφαρμογή της, μεταξύ των κρατών-μελών. Οι εν 

λόγω διαφορές στο επίπεδο προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όχι μόνο δεν κατάφεραν να προστατεύσουν ενιαία την 

ιδιωτικότητα των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά θεωρήθηκαν και ως εμπόδιο στην ψηφιακή 

επανάσταση και ως στρέβλωση του ανταγωνισμού. Περαιτέρω, οι διάσπαρτες διατάξεις και οι 

διαφορετικές ερμηνείες και πρακτικές καθιέρωσαν μια διαδεδομένη αντίληψη στους πολίτες ότι 

υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Για αυτό το 

λόγο άλλωστε στον Κανονισμό έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της συνεκτικής 

εφαρμογής του σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Στα αποτελέσματα της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων, αποτυπώνεται εύληπτα ότι υπάρχει ανάγκη οριζόντιας διαχείρισης του 

ζητήματος και μεγάλο περιθώριο βελτίωσης της εμπιστοσύνης μεταξύ των υποκειμένων και των 

επεξεργαστών δεδομένων. Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην 

ΕΕ-28 συνολικά, 9 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι είναι σημαντικό να έχουν τα ίδια δικαιώματα 

και την ίδια προστασία των προσωπικών τους στοιχείων ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία 

είναι εγκατεστημένος ο οργανισμός (επιχείρηση ή δημόσιος φορέας) που προβαίνει στην 

επεξεργασία τους. Ωστόσο, στην Ελλάδα είναι αισθητά χαμηλότερος ο βαθμός εμπιστοσύνης των 

πολιτών προς τους οργανισμούς που διαχειρίζονται προσωπικά τους δεδομένα από ότι στην ΕΕ. 

Τέλος, οι Έλληνες πολίτες παρουσιάζουν σημαντική διαφορά συγκριτικά με το μέσο όρο 

της ΕΕ ως προς τη στάση της κυβέρνησης σχετικά με τη συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων, 

νιώθοντας ότι συνεχώς τους ζητείται να δώσουν όλο και περισσότερα προσωπικά στοιχεία. 

Η αποκάλυψη των προσωπικών μας στοιχείων και προτιμήσεων είναι αναγκαία για την 

πρόσβαση μας αλλά και για την ομαλότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία εφαρμογών και 

υπηρεσιών. Η συνεχής αύξηση όμως της συλλογής δεδομένων οδηγεί σε υπερβολική 

συγκέντρωση ατομικών πληροφοριών/δεδομένων. Χαρακτηριστικό είναι ότι περισσότερες από 

15.000 ειδικευμένες βάσεις περιέχουν δυο δισεκατομμύρια ονόματα καταναλωτών μαζί µε μεγάλο 

όγκο προσωπικών πληροφοριών, ενώ ο μέσος καταναλωτής βρίσκεται καταχωρημένος 

τουλάχιστον σε 25 διαφημιστικές λίστες. Πολλές από αυτές τις λίστες, αφού οργανωθούν 

σύμφωνα µε γνωρίσματα όπως εισόδημά, ηλικία, πολιτικές και θρησκευτικές απόψεις, κοκ, 

αγοράζονται και πωλούνται καθημερινά. Η κατάχρηση συνεπώς των βάσεων δεδομένων είναι 



 

42 

 

αναπόφευκτη και παραβιάζει κάθε δικαίωμα του ατόμου αφού γίνεται χωρίς την συγκατάθεσή 

του.  

 
Εικόνα 3 Βαθμός εμπιστοσύνης πολιτών προς επιλεγμένους δημόσιους φορείς και κλάδους επιχειρήσεων 

σχετικά με την προστασία προσωπικών στοιχείων στην ΕΕ-28 [15] 

Οι κάτοχοι των συνόλων δεδομένων συνήθως δίνουν εγγύηση ότι οι καταχωρήσεις τους 

είναι ασφαλείς, όμως πολλές είναι οι περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκαν βάσεις δεδομένων για 

παραβίαση της ιδιωτικότητας κάποιου ατόμου. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι λόγοι που οδήγησαν 

στη παραβίαση ήταν από εξαπάτηση, από στρατηγικές/διαφημιστικές ενέργειες και από 

σφάλματα. 

Έτσι λοιπόν προκύπτει η ανάγκη για αυστηρότερη προστασία της ιδιωτικότητας των 

πληροφοριών.  

Η προστασία της ιδιωτικότητας είναι αδιαμφισβήτητα μια ανάγκη της εποχής, καθώς η 

συλλογή δεδομένων αυξάνεται µε γεωμετρική πρόοδο. Το μεγάλο ζήτημα που τίθεται όμως, είναι 

η παροχή των απαραίτητων πληροφοριών/δεδομένων με την ταυτόχρονη ορθή χρήση τους από 

τρίτους και παράλληλα αποφεύγοντας οποιαδήποτε παραβίαση αυτών. Από την θεμελίωση των 

προσωπικών δεδομένων μέχρι και σήμερα έχουν διατυπωθεί ποικίλες μέθοδοι και τεχνικές 

προστασίας της ιδιωτικότητας των δεδομένων µε σκοπό την διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα 

στην εκμετάλλευση των προσωπικών δεδομένων και τον σεβασμό προς τα άτομα. Αυτό, δεν 

αφήνει ασυγκίνητες ούτε τις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο, τοποθετώντας την προστασία των 

δεδομένων ψηλά στη σχετική λίστα τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε και εφάρμοσε από τον 

Μάιο του 2018 τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - GDPR (General 
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Data Protection Regulation), έναν κανονισμό πρώτον για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους και δεύτερον για την ελεύθερη 

διακίνηση αυτών. 

 

Εικόνα 4 Αξιολόγηση βαθμού εμπλοκής κυβέρνησης στα προσωπικά στοιχεία [15] 

GDPR - Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

O Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων, γνωστός και ως General Data 

Protection Regulation (GDPR), αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήσεις και 

οργανισμοί συλλέγουν, επεξεργάζονται και διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα κάθε μορφής. Ο 

GDPR καθορίζει σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται, 

διαγράφονται, μεταβιβάζονται και εν γένει επεξεργάζονται τα προσωπικά μας δεδομένα και 

κυρίως, με ποιον τρόπο μπορούμε να τα προστατεύουμε. Ο GDPR επηρεάζει κάθε οργανισμό και 

εταιρεία στην Ευρώπη, η οποία διαχειρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικά δεδομένα, αλλά 

και κάθε εταιρεία που συναλλάσσεται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες είναι 

πολύπλοκοι και τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση πολύ αυστηρά και μπορούν να φτάσουν έως τα 

20 εκατομμύρια ευρώ [1]. 

Ποιες θα είναι οι βασικές αλλαγές που θα ισχύσουν: 

1. Προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών: Το τοπίο στα social media αλλάζει. Βάσει του 

νέου κανονισμού απαγορεύεται τη χρήση των social media σε παιδιά έως 16 ετών παρά μόνο 

με τη συγκατάθεση των γονέων. Στην Ελλάδα ως ηλικία ψηφιακής συναίνεσης έχουν 

οριστεί τα 15 έτη. 
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2. Δικαίωμα στη λήθη: Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή των δεδομένων 

του και ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση άμεσα να τα διαγράψει και, αν τα έχει 

δημοσιοποιήσει, να ενημερώσει και όλους τους άλλους που τα έχουν αναδημοσιεύσει ότι 

έχει ζητηθεί η διαγραφή τους. 

3. Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα: Ο πολίτης έχει περισσότερη και 

σαφέστερη ενημέρωση κατά τη συλλογή των δεδομένων του για την επεξεργασία τους και 

το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά. 

4. Δικαίωμα διόρθωσης: Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας τη διόρθωση ανακριβών στοιχείων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών 

δεδομένων που τον αφορούν. 

5. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Ο πολίτης έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην 

επεξεργασία των δεδομένων του υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ιδίως όταν πρόκειται για 

κατάρτιση «προφίλ» ή για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. 

Ο κανονισμός περιγράφει τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων, δηλαδή του 

ατόμου του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία. Αυτά τα ενισχυμένα 

δικαιώματα παρέχουν στα άτομα μεγαλύτερο έλεγχο επί των προσωπικών τους δεδομένων, μέσω 

[10]:  

1. Όταν η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεση, η ανάγκης ύπαρξης σαφούς 

και ειδικής συγκατάθεσης του ενδιαφερομένου για την επεξεργασία των προσωπικών του 

δεδομένων (η συγκατάθεση πρέπει να προκύπτει με σαφή θετική ενέργεια του χρήστη),  

2. της ευκολότερης πρόσβασης του ενδιαφερομένου στα προσωπικά του δεδομένα,  

3. των δικαιωμάτων διόρθωσης, διαγραφής και «λήθης»,  

4. του δικαιώματος εναντίωσης, μεταξύ άλλων στη χρησιμοποίηση των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα για την «κατάρτιση προφίλ»,  

5. του δικαιώματος φορητότητας των δεδομένων από πάροχο σε πάροχο. 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 

υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία και συλλέγονται για προσδιορισμένους, σαφείς και 

νόμιμους σκοπούς και δεν υφίστανται μεταγενέστερη επεξεργασία ασυμβίβαστη με τους σκοπούς 

αυτούς. Νοείται ότι η μεταγενέστερη επεξεργασία δεδομένων για ιστορικούς, στατιστικούς ή 

επιστημονικούς σκοπούς δε θεωρείται ασυμβίβαστη με τους σκοπούς για τους οποίους έχουν 
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αρχικά συλλεχθεί τα δεδομένα εφόσον δε θα ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα αναφορικά με 

συγκεκριμένο πρόσωπο. Νοείται περαιτέρω ότι η μεταγενέστερη επεξεργασία δεδομένων για 

σκοπούς άσκησης των εξουσιών του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών δε θεωρείται ασυμβίβαστη με τους σκοπούς για τους οποίους έχουν 

αρχικά συλλεχθεί τα δεδομένα. Νοείται έτι περαιτέρω ότι η μεταγενέστερη επεξεργασία 

δεδομένων για σκοπούς των αναγκών της ασφάλειας της Δημοκρατίας ή της άμυνας της 

Δημοκρατίας ή της δημόσιας ασφάλειας ή της διερεύνησης, διακρίβωσης και δίωξης ποινικών 

αδικημάτων δε θεωρείται ασυμβίβαστη με τους σκοπούς για τους οποίους έχουν αρχικά συλλεχθεί 

τα δεδομένα. 

Επιπλέον, είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από ότι κάθε φορά απαιτείται 

ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας. Φυσικά, νοείται ότι οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου 

δεν εφαρμόζονται, εφόσον η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται για σκοπούς 

άσκησης των εξουσιών του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου 

Οικονομικών. Επιπλέον νοείται ότι οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται 

εφόσον η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται για σκοπούς των αναγκών της 

ασφάλειας της Δημοκρατίας ή της άμυνας της Δημοκρατίας ή της δημόσιας ασφάλειας ή της 

διερεύνησης, διακρίβωσης και δίωξης ποινικών αδικημάτων. Ακόμη, είναι ακριβή και, εφόσον 

χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Τέλος, διατηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει τον 

προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων τους μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που 

απαιτείται, για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους και της επεξεργασίας τους. 

Μετά την παρέλευση της περιόδου αυτής ο Επίτροπος δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του, 

να επιτρέπει τη διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για ιστορικούς, επιστημονικούς ή 

στατιστικούς σκοπούς, εφόσον κρίνει ότι δε θίγονται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση τα 

δικαιώματα των υποκειμένων τους ή τρίτων. 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συλλεγεί ή υφίστανται επεξεργασία κατά 

παράβαση των άνωθι διατάξεων, καταστρέφονται με ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας. Αν ο 

Επίτροπος, εξακριβώσει αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από σχετική καταγγελία, παράβαση των άνωθι 

διατάξεων, επιβάλλει τη διακοπή της συλλογής ή της επεξεργασίας και την καταστροφή των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν ήδη συλλεγεί ή τύχει επεξεργασίας [16].  
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Εικόνα 5 Αναπαράσταση των απαιτήσεων που πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση. 

Σκοπός του κανονισμού είναι η προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων 

των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια των 

θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ. Ορίζει τις αρχές και υποχρεώσεις που οφείλουν 

να τηρούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Ορίζει τις υποχρεώσεις των προσώπων που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

(υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων) και τα δικαιώματα των ατόμων των οποίων τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία (υποκείμενα των δεδομένων) μέσα σε καθεστώς 

που διέπεται αυστηρά από τις παρακάτω αρχές της νόμιμης επεξεργασίας [17], [22]: 

1. Αρχή της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας της επεξεργασίας (lawfulness, 

fairness and transparency): τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή 

επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων  

2. Αρχή του περιορισμού του σκοπού (purpose limitation): τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να 

συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και να μην υφίστανται 

περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασύμβατο προς αυτούς τους σκοπούς. Ο Κανονισμός 

προβλέπει ότι περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο 

συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς δεν 
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θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις.  

3. Αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων (data minimization): τα προσωπικά δεδομένα 

που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για 

τους σκοπούς για τους οποίους έχουν αρχικά συλλεγεί.  

4. Αρχή της ακρίβειας (accuracy): τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή και επικαιροποιούνται 

όταν αυτό απαιτείται, καθώς και πρέπει να γίνεται λήψη μέτρων που να διασφαλίζουν ότι 

τα προσωπικά δεδομένα που είναι ανακριβή, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς για τους 

οποίους αυτά υφίστανται επεξεργασία, διαγράφονται ή διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση.  

5. Αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης (storage limitation): τα προσωπικά 

δεδομένα διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκείμενων μόνο 

για το διάστημα που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί ο σκοπός της επεξεργασίας. 

Ωστόσο, η αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται για μεγαλύτερα χρονικά 

διαστήματα στην περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται και θα 

υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, 

για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς και εφόσον 

εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο κανονισμός για 

τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων.  

6. Αρχή της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας (integrity and confidentiality): τα προσωπικά 

δεδομένα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλεια 

των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη 

εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με 

τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων  

7. Αρχή της Λογοδοσίας (accountability): ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και 

πρέπει να αποδεικνύει τη συμμόρφωση με όλες τις πιο πάνω αρχές. 

Μια νέα απαίτηση του κανονισμού από τον εκάστοτε υπεύθυνο επεξεργασίας, με σκοπό την 

εναρμόνιση από την αρχή της συλλογής/επεξεργασίας των δεδομένων και πάντα με τρόπο 

στοχευμένο προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων, είναι η 

προστασία των προσωπικών δεδομένων από το στάδιο του σχεδιασμού και εξ΄ ορισμού (privacy 

by default and by design - Άρθρο 25 GDPR). Οι κατασκευαστές πρέπει να λαμβάνουν μέτρα 

προστασίας των χρηστών στο στάδιο του σχεδιασμού και εξ’ ορισμού. O υπεύθυνος επεξεργασίας 
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οφείλει να εφαρμόζει τόσο κατά τη στιγμή του καθορισμού των μέσων επεξεργασίας όσο και κατά 

τη στιγμή της επεξεργασίας, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σχεδιασμένα για την 

εφαρμογή αρχών προστασίας των δεδομένων και την ενσωμάτωση των απαραίτητων εγγυήσεων 

στην επεξεργασία, ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και να 

προστατεύονται τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Επίσης, ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίζει ότι εξ’ 

ορισμού, υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι 

απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας. Ειδικότερα, τα εν λόγω μέτρα 

διασφαλίζουν ότι εξ΄ ορισμού, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν καθίστανται προσβάσιμα 

χωρίς την παρέμβαση του φυσικού προσώπου. Για παράδειγμα, οι κατασκευαστές έξυπνων 

συσκευών θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι, διατηρείται η ανωνυμία των προσώπων που αγοράζουν 

τις συσκευές τους και οι σχεδιαστές εφαρμογών (applications) θα συλλέγουν πληροφορίες για 

τους χρήστες, μόνο στο βαθμό που επιτρέπει ο Κανονισμός [17]. 

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο προοίμιο του Κανονισμού στα παιδιά, τα οποία απαιτούν ειδική 

προστασία όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα τους, καθώς μπορεί να έχουν μικρότερη επίγνωση 

των σχετικών κινδύνων, συνεπειών και εγγυήσεων και των δικαιωμάτων τους σε σχέση με την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως επίσης και στους ηλικιωμένους. Αυτή η 

ειδική προστασία θα πρέπει να ισχύει ιδίως στη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 

σκοπό την εμπορία ή τη δημιουργία προφίλ προσωπικότητας ή προφίλ χρήστη και τη συλλογή 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όσον αφορά παιδιά κατά τη χρήση υπηρεσιών που 

προσφέρονται άμεσα σε ένα παιδί. Η συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα δεν θα πρέπει να είναι 

απαραίτητη σε συνάρτηση με υπηρεσίες πρόληψης ή παροχής συμβουλών που προσφέρονται 

άμεσα σε ένα παιδί. Ερώτημα ανακύπτει αν το δικαίωμα προστασίας για τα παιδιά θα πρέπει να 

είναι «επαυξημένο» έναντι του «κανονικού» για όλους τους άλλους, δικαίωμα προστασίας 

δεδομένων δύο ταχυτήτων δηλαδή. Η απάντηση είναι ότι η ενισχυμένη προστασία θα πρέπει να 

τους αφορά όλους και όχι μόνο τα παιδιά, καθώς 24 δεν είναι λίγοι οι «διαδικτυακά αναλφάβητοι» 

ενήλικες που με πλήρη άγνοια κινδύνου εισέρχονται στο διαδίκτυο [18]. 

Συλλογή Δεδομένων  

Ο κύκλος ζωής των δεδομένων ξεκινά με τη φάση συλλογής δεδομένων, όπου θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη η αρχή ελαχιστοποίησης δεδομένων. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων 
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πρέπει να συλλέγουν μόνο τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα τα οποία δεν μπορούν να 

εκτελεστούν χωρίς να υποστούν επεξεργασία. Στη φάση της επεξεργασίας δεδομένων, ο 

περιορισμός σκοπού είναι σχετικός, σύμφωνα με τον οποίο οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων 

πρέπει να επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς για τους οποίους 

συλλέχθηκαν. Η αποθήκευση δεδομένων είναι η τρίτη φάση, όπου τα προσωπικά δεδομένα δεν 

πρέπει να αποθηκεύονται περισσότερο από ό, τι απαιτείται προκειμένου να διατηρείται η 

ιδιωτικότητα και η ανωνυμία των χρηστών. Επιπλέον, οι αρχές ακρίβειας, ακεραιότητας και 

εμπιστευτικότητας και λογοδοσίας ισχύουν για όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής των δεδομένων 

και τις αντίστοιχες αρχές. Τέλος, είναι σημαντικό για τους υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων 

να βασίζουν όλες τις δραστηριότητες στην αρχή της νομιμότητας, της δικαιοσύνης και της 

διαφάνειας.  

Η συλλογή δεδομένων είναι μία διαδικασία η οποία θα πρέπει να εξαλείφεται ή τουλάχιστον 

να ελαχιστοποιείται προκειμένου να διατηρείται η ιδιωτικότητα και η ανωνυμία των χρηστών. Η 

συλλογή δεδομένων στο διαδίκτυο μπορεί να γίνει με δύο τρόπους [19]:  

1. Ενεργητική συλλογή προσωπικών δεδομένων και δεδομένων συναλλαγών  

2. Παθητική συλλογή προσωπικών δεδομένων και δεδομένων συναλλαγών  

Κατά την ενεργητική συλλογή προσωπικών δεδομένων και δεδομένων συναλλαγών, οι 

διάφορες ιστοσελίδες που επισκεπτόμαστε συλλέγουν στοιχεία μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών 

και τεχνολογιών με την συγκατάθεση/συμμετοχή του χρήστη. Για παράδειγμα κατά τη δημιουργία 

ενός email λογαριασμού ή λογαριασμού σε κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα για την 

πραγματοποίηση μιας αγοράς, ζητείται από τον χρήστη να παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας του, 

προτιμήσεις του καθώς και στοιχεία πιστωτικών καρτών. Ακόμη ένα παράδειγμα παροχής 

πληροφοριών με τη συγκατάθεση του χρήστη είναι κατά την συμμετοχή του σε online έρευνες, 

διαγωνισμούς για προϊόντα ή υπηρεσίες, κλπ. με τη χρήση διαδικτυακών φορμών. Υπάρχουν όμως 

και περιπτώσεις όπου η συλλογή των δεδομένων δεν είναι προφανής στον χρήστη. Παραδείγματα 

τέτοια αποτελούν τα web bugs/beacon τα οποία είναι αρχεία ή μικρές εικόνες που τοποθετούνται 

σε ιστοσελίδες για να συλλέγουν πληροφορίες για τη χρήση της ίδιας της ιστοσελίδας, την IP 

διεύθυνση του χρήστη και ανακτούν πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του ίδιου του 

χρήστη.  
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Οι περισσότερες ιστοσελίδες χρησιμοποιούν τα HTTP cookies για να συλλέξουν δεδομένα 

για τους χρήστες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον 

φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον 

ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Συνήθως 

περιγράφουν στοιχεία των χρηστών όπως όνομα χρήστη (username) και συνθηματικό πρόσβασης 

(password) με σκοπό κατά την επίσκεψή μας στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, να μας "θυμάται" και 

να μην χρειάζεται να κάνουμε login. Ενώ φαινομενικά αυτή η τεχνολογία διευκολύνει από το να 

πληκτρολογούμε κάθε φορά τα διαπιστευτήριά μας για την επίσκεψη μιας ιστοσελίδας, εν τούτοις 

παρέχει στους διαχειριστές της ιστοσελίδας προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τα οποία 

ενδεχομένως να μην ήθελαν να είναι διαθέσιμα. Το αίτημα της άδειας των χρηστών για αποδοχή 

των cookies φαινομενικά σέβεται την ιδιωτικότητά τους. Τα cookies είναι διάφορα αρχεία 

κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή του χρήστη από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή 

στον οποίο συνδέεται μέσω του browser. Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπουν στο διαδικτυακό 

εξυπηρετητή να αποθηκεύσει και να ανακτήσει πληροφορίες για τις σελίδες που επισκέφτηκε ο 

χρήστης καθώς και για όλες τις επιλογές του χρήστη κατά τη διάρκεια πλοήγησής του στο 

διαδίκτυο. Στο παρελθόν εγκαθίστανται εν αγνοία του χρήστη και χωρίς να δώσει τη συγκατάθεσή 

του για τη συλλογή των πληροφοριών που τον αφορούν.  

Το τελευταίο διάστημα όμως (κυρίως από τις 25 Μαΐου 2018 που ξεκίνησε η εφαρμογή του 

Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων – GDPR) ο χρήστης λαμβάνει προειδοποιητικά 

μηνύματα ως προς της εγκατάσταση των cookies [20] . 

Τέλος τα cookies διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:  

1. Στα Persistent cookies τα οποία είναι αυτά που παραμένουν στον υπολογιστή του χρήστη 

μέχρι την ημερομηνία λήξης και  

2. Στα Temporary cookies που είναι αυτά που διαγράφονται από τον υπολογιστή (Temporary 

cookies) μετά την διακοπή της σύνδεσης του χρήστη στον διαδικτυακό εξυπηρετητή.  

Πρέπει να επισημανθεί ότι, ειδικά για το ζήτημα των cookies, υπάρχει μία ειδικότερη 

νομοθεσία η οποία έχει εφαρμογή – είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/58/ΕΚ (e-Privacy Directive). 

Σύμφωνα με αυτή, τα cookies τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την παροχή της υπηρεσίας που 

αιτείται ο χρήστης (για παράδειγμα, τα cookies για σκοπούς διαφημίσεων δεν είναι απαραίτητα), 

θα πρέπει να εγκαθίστανται μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του χρήστη, εφόσον πρώτα έχει 
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πλήρως ενημερωθεί. Συνεπώς, για τα cookies αυτά, η προκαθορισμένη (εξ’ ορισμού) ρύθμιση 

πρέπει να είναι η μη εγκατάσταση τους.  

 
Εικόνα 6 Μηνύματα προειδοποίησης αποδοχής cookies στο browser κατά την πλοήγηση του χρήστη στην 

ιστοσελίδα «in.gr». 

Αντίστοιχα, κατά την παθητική συλλογή προσωπικών δεδομένων, οι διαδικτυακοί 

εξυπηρετητές συλλέγουν προσωπικά δεδομένα του χρήστη, όμως εν αγνοία του. Τέτοιο 

παράδειγμα είναι όταν ο browser του χρήστη έχει ρυθμιστεί έτσι, ώστε να αποθηκεύει το όνομα ή 

την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη. Ακόμη ένα παράδειγμα που αφορά τη 

συλλογή δεδομένων συναλλαγών είναι όταν οι διαδικτυακοί εξυπηρετητές συλλέγουν δεδομένα 

πλοήγησης στο διαδίκτυο όπως τις ιστοσελίδες που επισκέφτηκε ο χρήστης, την πλήρη διεύθυνση 

τους (URL), καθώς και το χρονικό διάστημα παραμονής του χρήστη σε αυτή. Οι πληροφορίες 

αυτές μπορεί ενδεχομένως να μην οδηγούν στην αναγνώριση της ταυτότητας του χρήστη, όμως 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς marketing και ανάλυσης της λειτουργίας μίας 

ιστοσελίδας με σκοπό τη βελτίωση της, όμως πάντα από την οπτική του κατόχου της ιστοσελίδας. 

Παρόλα αυτά η σύνδεση των χρηστών με προσωπικά δεδομένα μπορεί να επιτρέψει την 

κατασκευή προφίλ χρήστη (profiling) ούτως ώστε να προβλέπονται οι επόμενες κινήσεις του στο 

διαδίκτυο και για την προώθηση «στοχευμένων» διαφημίσεων προς τον χρήστη με βάση τα 

χαρακτηριστικά της πρότερης πλοήγησης του (email, banner, κλπ.) [21]. 
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PETS – Κατηγορίες και Εργαλεία  

Οι τεχνολογίες ενίσχυσης της ιδιωτικής ζωής (Privacy Enhancing Technologies - PETs) 

είναι τεχνολογίες που ενσωματώνουν θεμελιώδεις αρχές προστασίας δεδομένων, 

ελαχιστοποιώντας τη χρήση προσωπικών δεδομένων, μεγιστοποιώντας την ασφάλεια δεδομένων 

και ενδυναμώνοντας τα άτομα [22]. 

Ένας χρήσιμος ορισμός από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια 

Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) αναφέρεται στα PET ως: 

“..λύσεις λογισμικού και υλικού, δηλαδή συστήματα που περιλαμβάνουν τεχνικές 

διεργασίες, μεθόδους ή γνώσεις για την επίτευξη συγκεκριμένης λειτουργικότητας 

προστασίας προσωπικών δεδομένων ή δεδομένων ή για προστασία από κινδύνους 

απορρήτου ενός ατόμου ή μιας ομάδας φυσικών προσώπων”. 

Τα PET συνδέονται στενά με την έννοια της ιδιωτικής ζωής από τη σχεδίαση και, ως εκ 

τούτου, ισχύουν για τα τεχνικά μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν. Αποτελούν επίσης ένα μέσο 

εφαρμογής της προστασίας δεδομένων μέσω σχεδιασμού εντός ενός οργανισμού σε τεχνικό 

επίπεδο. 

Εργαλεία PET 

Στα εργαλεία PET περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

1. Ψευδωνυμοποίηση: Μια διαδικασία διαχείρισης δεδομένων και απο-ταυτοποίησης με την 

οποία τα πεδία που περιέχουν πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση ενός ατόμου 

(αναγνωριστικά) αντικαθίστανται από ένα ή περισσότερα τεχνητά αναγνωριστικά ή 

ψευδώνυμα. Ένα μόνο ψευδώνυμο για κάθε πεδίο ή συλλογή πεδίων που αντικαταστάθηκε 

καθιστά την εγγραφή δεδομένων λιγότερο αναγνωρίσιμη, ενώ παραμένει κατάλληλη για 

ανάλυση δεδομένων.  

2. Η σκοτεινή παραπομπή αναφέρεται στις πολλές πρακτικές προσθήκης αποσπασμάτων ή 

παραπλανητικών δεδομένων σε ένα αρχείο καταγραφής ή προφίλ, οι οποίες μπορεί να είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμες για την παραποίηση των αναλυτικών στοιχείων ακριβείας μετά την ήδη 

απώλεια ή αποκάλυψη δεδομένων. Η αποτελεσματικότητά του έναντι των ανθρώπων 

αμφισβητείται, αλλά είναι ιδιαίτερα υποσχόμενη έναντι ρηχών αλγορίθμων. 
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3. Διαφορικό απόρρητο: Ένας περιορισμός στους αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται για τη 

δημοσίευση συγκεντρωτικών πληροφοριών σχετικά με μια στατιστική βάση δεδομένων με 

σκοπό τον περιορισμό του αντίκτυπου της ιδιωτικής ζωής στα άτομα των οποίων οι 

πληροφορίες βρίσκονται στη βάση δεδομένων. Ένας διαφορικά ιδιωτικός αλγόριθμος 

διασφαλίζει ότι η έξοδος δεν μπορεί να δηλώσει εάν οι πληροφορίες ενός συγκεκριμένου 

ατόμου χρησιμοποιήθηκαν στον υπολογισμό. Το κόστος του διαφορικού απορρήτου είναι 

μείωση της ακρίβειας του μοντέλου. Έρευνες έχουν δείξει ότι η διαφορική προστασία της 

ιδιωτικής ζωής μπορεί να επιδεινώσει την αδικία [23]. 

 
Εικόνα 7 Εξώφυλλο δημοσιεύσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμόυ για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 

Enisa για την προώθηση των Τεχνολογιών Ενίσχυσης Ιδιωτικότητας στην Ευρώπη [23] 

Επιθέσεις Κοινωνικής Μηχανικής  

Σύμφωνα με το λεξικό του Merriam Webster, η κοινωνική μηχανική είναι “η διαχείριση των 

ανθρώπινων όντων σύμφωνα με τη θέση και τη λειτουργία τους στην κοινωνία”. Η κοινωνική 

μηχανική χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις για να επιτύχει ένα στόχο και δεν χρησιμοποιείται 

απαραιτήτως για κακόβουλο σκοπό. Έχει αναφερθεί ότι χρησιμοποιείται από τις αστυνομικές 

αρχές σε διαφορές αποστολές ή ακόμη και για κατασκοπεία προσπαθώντας να αποκτήσουν 

διάφορες πληροφορίες σχετικά με κάποιο τρομοκρατικό χτύπημα. Ορισμένοι λένε ότι η κοινωνική 

μηχανική είναι μια τέχνη ή μια δεξιότητα που δεν την κατέχουν όλοι. Αυτό είναι εν μέρει αλήθεια 

καθώς δεν έχει ο καθένας καλές κοινωνικές δεξιότητες. Ωστόσο, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν 

“προγραμματιστεί” να είναι κοινωνικοί μηχανικοί από νεαρή ηλικία. Ως παιδία, οι άνθρωποι 

μαθαίνουν να παίρνουν αυτό που θέλουν χρησιμοποιώντας κοινωνικές μηχανικές τακτικές για να 
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επιτύχουν τον σκοπό τους όπως για παράδειγμα να κλαίνε όταν χρειάζονται προσοχή ή φαγητό. 

Με λίγη σκέψη και προσπάθεια, η κοινωνική μηχανική μπορεί να γίνει ένας εύκολος και 

αποτελεσματικός τρόπος για ένα άτομο με κακόβουλη πρόθεση να κάνει τη ζωή για κάθε 

οργανισμό δύσκολη. Η κοινωνική μηχανική δεν απαιτεί μεγάλη τεχνική γνώση, αλλά βασίζεται 

σε μεγάλο βαθμό από τις κοινωνικές δεξιότητες. Ένας χάκερ που περνάει αρκετές ώρες 

προσπαθώντας να σπάσει κωδικούς θα μπορούσε να γλυτώσει πολύ χρόνο καλώντας έναν 

εργαζόμενο μιας επιχείρησης και προσποιώντας ότι είναι υπάλληλος του IT ή του helpdesk να 

ζητήσει τους κωδικούς που χρειάζεται [24]. 

Στη συνέχεια, παραθέτουμε ορισμένες από τις γνωστότερες επιθέσεις κοινωνικής μηχανικής 

που χρησιμοποιούνται στη καθημερινότητα μας είναι [25]:  

1. Phishing (Ηλεκτρονικό ψάρεμα). Αποτελεί ίσως την πιο συνηθισμένη μορφή επίθεσης 

κοινωνικής μηχανής. Ο θύτης έχει ως στόχο να καταφέρει τον χρήστη να πατήσει ένα 

σύνδεσμο ή να κατεβάσει κάποιο λογισμικό. Μέσω αυτού μπορεί να συλλέξει προσωπικές 

πληροφορίες για τον χρήστη (κωδικούς, προσωπικά δεδομένα και άλλα) ή να αποκτήσει 

πρόσβαση στο σύστημα του χρήστη και να το χειρίζεται εξ αποστάσεως. Συνήθως ο θύτης 

δημιουργεί στο θύμα του μια αίσθηση επείγουσας ανάγκης ώστε να τον πείσει να πατήσει 

το σύνδεσμο ή να κατεβάσει το λογισμικό. 

2. Baiting. Παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με το phishing. Βασική τους διαφορά είναι ότι ο 

χρήστης παρακινείται να πατήσει στον σύνδεσμο ή να κατεβάσει το λογισμικό όχι μέσω της 

δημιουργίας μιας αίσθησης επείγουσας ανάγκης, αλλά μέσω της υπόσχεσης της παροχής 

μιας δωρεάν υπηρεσίας ή ενός αγαθού. 

3. Shoulder Surfing. Η συγκεκριμένη επίθεση είναι εξαιρετικά απλή στην εφαρμογή της. Αρκεί 

ο θύτης να στέκεται πίσω από τον χρήστη την στιγμή που εισάγει τα προσωπικά του 

δεδομένα σε μια εφαρμογή και να τα καταγράψει. 

4. Reverse επίθεση κοινωνικής μηχανής. Σε αυτό το είδος επίθεσης ο θύτης καταφέρνει το 

θύμα να τον προσεγγίσει, και δεν προσεγγίζει ο ίδιος το θύμα. Έτσι το θύμα τον εμπιστεύεται 

γρηγορότερα και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, αφού εκείνο επιδίωξε την επικοινωνία (ή 

τουλάχιστον έτσι πιστεύει). Αφού η επίθεση στεφθεί με επιτυχία, δηλαδή το θύμα έρθει σε 

επικοινωνία με τον θύτη και αφού ο θύτης κερδίσει την εμπιστοσύνη του θύματος, μπορεί 

εν ακολουθία να εκτελέσει με πολύ μεγαλύτερη επιτυχία κάποιου άλλου είδους επίθεση 

όπως πχ phishing, στέλνοντας στο θύμα ένα κακόβουλο λογισμικό. Μπορεί αυτού του 
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είδους η επίθεση να φαντάζει πιο δύσκολη καθώς ο θύτης περιμένει το θύμα να 

επικοινωνήσει πρώτο μαζί του και ίσως κάτι τέτοιο να μην γίνει ποτέ, αλλά του δίνει ένα 

μεγάλο πλεονέκτημα: το θύμα θα τον εμπιστευτεί πολύ ευκολότερα εφόσον ήταν εκείνο που 

ξεκίνησε την επικοινωνία. Αυτό το είδος επίθεσης είναι εξαιρετικά δημοφιλές στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία προσφέρουν το τέλειο υπέδαφος για την εξαπόλυση 

τέτοιων απειλών. Οι θύτες εκμεταλλεύονται την έμφυτη περιέργεια της ανθρώπινης φύσης 

και βασίζονται σε αυτό για να χτίσουν μια «προσωπικότητα» που θα κινήσει την περιέργεια 

του θύματος. Επιπλέον, οι θύτες έχουν άμεση πρόσβαση σε εκατομμύρια ανθρώπους από 

όλο τον κόσμο. 

5. Dumpster Diving. Σε αυτό το είδος επίθεσης, ο θύτης μαζεύει κυριολεκτικά από τα 

σκουπίδια παλιές μονάδες αποθήκευσης που έχουν πεταχτεί όπως παλιούς σκληρούς 

δίσκους, CDs, κινητά κτλ. με σκοπό να συλλέξει από εκεί πολύτιμες πληροφορίες. 

6. Pretexting. Σε μια επίθεση pretexting, ο θύτης καταστρώνει ένα εξαιρετικά έξυπνο σενάριο 

με σκοπό να πείσει το θύμα να του μεταφέρει προσωπικές του πληροφορίες. Συνήθως ο 

θύτης προσποιείται πως χρειάζεται τις πληροφορίες του θύματος για να επιβεβαιώσει την 

ταυτότητά του.  

7. Cross Site Request Forgery (CSRF). CSRF ονομάζεται η επίθεση κατά την οποία ο browser 

του χρήστη εξαπατάται στο να εκτελέσει μια ενέργεια σε έναν ιστότοπο στον οποίο ο 

χρήστης έχει ήδη εισέλθει με το όνομα χρήστη του και τον κωδικό του. Συνήθως 

εξαπολύεται μέσω ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο ο χρήστης 

εξαπατάται με σκοπό να πατήσει σε κάποιον κακόβουλο σύνδεσμο. Μέσω του συνδέσμου 

αυτού εξαπατάται ο browser του χρήστη και εκτελεί μια κακόβουλη ενέργεια και καθώς ο 

χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα είναι αδύνατο να διαχωριστεί ένα νόμιμο 

αίτημα από ένα πλαστό. 

8. Malware. Μια επίθεση malware είναι μια επίθεση κατά την οποία ο θύτης, χρησιμοποιώντας 

διάφορα μέσα, καταφέρνει το θύμα να εκτελέσει μια ενέργεια και να κατεβάσει ένα 

κακόβουλο λογισμικό (malware). Μόλις το λογισμικό κατέβει, μολύνει τον υπολογιστή του 

θύματος και μπορεί να εκτελέσει ενέργειες στον υπολογιστή του θύματος χωρίς τη 

συγκατάθεση του. 

9. Search Engine Poisoning (SEP). Σε μια επίθεση SEP ο θύτης χτίζει έναν κακόβουλο 

ιστότοπο και χρησιμοποιώντας τεχνικές SEO (search engine optimization) καταφέρνει να 
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εμφανίζεται σε υψηλή θέση στα αποτελέσματα αναζήτησης. Συνήθως εμφανίζονται σε πολύ 

δημοφιλείς αναζητήσεις. Μέσω αυτού του κακόβουλου ιστότοπου, ο θύτης εξαπολύει 

κάποια άλλη μορφή επίθεσης όπως για παράδειγμα μία επίθεση Malware. 

10. Tailgating. Σε μια επίθεση tailgating, ο θύτης αποκτά πρόσβαση σε κάποια προστατευμένη 

περιοχή μιας εταιρείας η οποία ελέγχεται από ηλεκτρονικά μέσα απλά ακολουθώντας ένα 

άτομο που έχει νόμιμη πρόσβαση. 

Από τις αναλυτικότερες ταξινομήσεις των επιθέσεων κοινωνικής μηχανής είναι αυτή των 

Heartfield και Loukas, η οποία αναλύει τις επιθέσεις σε τρία στάδια: Ενορχήστρωση, 

Εκμετάλλευση και Εκτέλεση [26]. Οι επιστήμονες που ανέπτυξαν τη συγκεκριμένη ταξινόμηση 

το έκαναν με σκοπό να βοηθήσουν την αντιμετώπιση των επιθέσεων.  

Ενορχήστρωση: Στη διάρκεια της ενορχήστρωσης υπάρχουν κάποιες παράμετροι που είναι 

εξαιρετικά σημαντικές και αφορούν την κατάστρωση της επίθεσης. Πρώτον, πολύ 

σημαντικό είναι το πώς επιλέγεται το θύμα. Είναι εξαιρετικής σημασίας το κατά πόσο ένα 

θύμα επιλέγεται τυχαία ή με βάση κάποια συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του. Αυτό μπορεί 

να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο στην αντιμετώπιση μιας επίθεσης. Επιπλέον, είναι 

σημαντικό να αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο η επίθεση φτάνει στο θύμα. Μέσω αυτού, 

μπορούν να εντοπιστούν τα μέσα και οι πλατφόρμες που ο θύτης χρησιμοποιεί για να 

προσεγγίσει τα θύματα του. Κατ’ επέκταση, μπορούν οι συγκεκριμένες πλατφόρμες να 

προστατευθούν καλύτερα ή να χαρακτηριστούν ως «αδύναμες» και επομένως οι χρήστες να 

βρίσκονται σε επιφυλακή. Τέλος, βασικό στοιχείο είναι το κατά πόσο η επίθεση είναι 

αυτόματη ή όχι. Είναι τόσο σημαντικό γιατί αν μια επίθεση είναι αυτοματοποιημένη είναι 

ευκολότερο να εντοπιστούν βασικά της χαρακτηριστικά και να προβλεφθούν μελλοντικές 

επιθέσεις με μεγάλη ακρίβεια. Από την άλλη, αν μια επίθεση δεν είναι αυτοματοποιημένη, 

σίγουρα στοχεύει σε συγκεκριμένες αδυναμίες του θύματος στον οποίο απευθύνεται. 

Εκμετάλλευση: Βασικό στοιχείο στην επιτυχία της επίθεσης είναι η εκμετάλλευση και 

παραπλάνηση του χρήστη. Τί είναι όμως αυτό που τελικά εξαπατά τον χρήστη; Είναι κάποια 

συμπεριφορά του συστήματος ή απλά η όψη του; Με την απάντηση αυτών των ερωτημάτων 

και την ανάλυση των αντίστοιχων απαντήσεων μπορεί να αναπτυχθεί κάποιος μηχανισμός 

που να συντελέσει στον εντοπισμό των στοιχείων που συμβάλλουν στην εξαπάτηση του 

χρήστη και συνεπώς να τα αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια και επιτυχία. Ένας άλλος 

σημαντικός παράγοντας της εκμετάλλευσης είναι το κατά πόσο ο θύτης εκμεταλλεύεται 
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απλά μια πλατφόρμα ή/και αλλάζει μέρος του κώδικά της για να εξαπατήσει τον χρήστη. 

Είναι προφανές πως ένα σύστημα που έχει υποστεί εσωτερικές αλλαγές για την εξαπάτηση 

χρηστών θα χρειαστεί εντελώς διαφορετική μέθοδο αντιμετώπισης από ένα άλλο, που απλά 

χρησιμοποιείται σαν μέσο, ως έχει και χωρίς αλλαγές, για την εξαπόλυση επίθεσης.  

Εκτέλεση: Η στιγμή της εκτέλεσης της επίθεσης είναι ίσως η πιο κρίσιμη στιγμή όλου του 

σχεδίου. Για την αποφυγή της επίθεσης, έχει αξία να διερευνηθεί το κατά πόσο η επίθεση 

πετυχαίνει την εξαπάτηση σε ένα μόνο βήμα, ή χρειάζονται περισσότερες ενέργειες 

προκειμένου να πετύχει. Όσο περισσότερα βήματα έχει μια επίθεση, τόσο πιο εύκολο είναι 

να εντοπιστεί. Επιπλέον, είναι πιο εύκολο να αποφευχθεί, καθώς αρκεί να αποτραπεί έστω 

και μία από τις ενέργειες που πρέπει να εκτελέσει ο χρήστης προκειμένου η επίθεση να 

στεφθεί με επιτυχία. Τέλος, είναι σημαντικό να εξεταστεί το κατά πόσο η επίθεση είναι 

επίμονη ή όχι. Όσο πιο πολύ επιμένει μια επίθεση και προσπαθεί να εξαπατήσει τον χρήστη, 

τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχει να επιτύχει. Από την άλλη, όσο πιο πολύ αναπτύσσεται 

και επιμένει μια επίθεση, τόσο πιο εύκολο είναι να αναλυθούν τα βήματα της, να προβλεφθεί 

και τελικά να παρεμποδιστεί [26]. 

Για την αντιμετώπιση των επιθέσεων κοινωνικής μηχανικής είναι ιδιαίτερα σημαντική η 

εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση των χρηστών.  

Το «κακόβουλο λογισμικό», «επιβλαβές λογισμικό» (malicious software / malware) 

αποτελεί μείζον πρόβλημα για την ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων. Το λογισμικό 

χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο όταν βάσει των προθέσεων του προγραμματιστή το λογισμικό που 

προκύπτει διαθέτει τις απαιτούμενες εντολές προκειμένου να βλάψει ένα υπολογιστικό σύστημα. 

Το κακόβουλο λογισμικό μπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες. Σε αυτό που χρειάζεται ένα 

πρόγραμμα «ξενιστή» και σε αυτό που δεν χρειάζεται «ξενιστή» και μπορεί να εκτελεστεί από 

μόνο του όπως κάθε άλλο πρόγραμμα. 

Ακόμη υπάρχει κακόβουλο λογισμικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιτελέσει 

επιθέσεις κοινωνικής μηχανικής. Ορισμένα από τα είδη κακόβουλων λογισμικών που 

εξυπηρετούν επιθέσεις κοινωνικής μηχανικής είναι: 

1. Ιός (Virus): είναι κακόβουλο λογισμικό το οποίο έχει τη δυνατότητα να εξαπλώνεται εύκολα 

σε χρήσιμα προγράμματα ενός ξένου υπολογιστή με αποτέλεσμα να βλάψει χρήσιμα αρχεία 

ενός χρήστη. Η μετάδοσή του σε άλλους υπολογιστές μπορεί να γίνει πολύ εύκολα με τη 

βοήθεια κάποιας εξωτερικής συσκευής όπως μια φορητή μνήμη USB ή ένας εξωτερικός 
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σκληρός δίσκος. Ένα στοιχείο που διαφοροποιεί τους ιούς από τα άλλα προγράμματα είναι 

ότι μπορεί να μεταδοθεί οπουδήποτε έχει τη δυνατότητα. Τέλος οι επιπτώσεις που μπορεί 

να έχει ένας ιός είναι από το να διαγράψει κάποια δεδομένα έως και να οδηγήσει στην 

κατάρρευση ολόκληρου του συστήματος. 

2. Δούρειος Ίππος (Trojan): είναι κακόβουλο λογισμικό που χρησιμοποιεί το στοιχείο της 

παραπλάνησης. Λογισμικό αυτού του είδους παριστάνει ότι είναι χρήσιμο για τον 

υπολογιστή αλλά στην πραγματικότητα μέσα από αυτό κάποιοι εγκληματίες καταφέρνουν 

να κλέψουν σημαντικά αρχεία ή να αποκτήσουν τον έλεγχο του συστήματος. Τις 

περισσότερες φορές το συγκεκριμένο λογισμικό δεν έχει στόχο τη μόλυνση του υπολογιστή, 

δηλαδή δεν αναπαράγεται, και για αυτό τα προγράμματα αυτά δεν χαρακτηρίζονται και 

επίσημα ως ιοί. 

3. Σκουλήκι (Worm): είναι κακόβουλο λογισμικό το οποίο μπορεί να μεταδοθεί άμεσα με τη 

χρήση κάποιας δικτυακής υποδομής όπως τα τοπικά δίκτυα ή μέσω κάποιου μηνύματος e-

mail. Η ικανότητά του να πολλαπλασιάζεται αυτόματα στο σύστημα στο οποίο βρίσκεται 

του δίνει τη δυνατότητα να αποστέλλει προσωπικά δεδομένα ή κωδικούς πρόσβασης, ώστε 

αυτός που θα κάνει την επίθεση να έχει πρόσβαση στη σύνδεση δικτύου. Τέλος, ένα άλλο 

αρνητικό χαρακτηριστικό είναι ότι επιβαρύνουν το δίκτυο, φορτώνοντάς το με άχρηστη 

δραστηριότητα. 

4. Rootkit: είναι λογισμικό το οποίο μπορεί να ανήκει πολύ εύκολα σε οποιαδήποτε από τις 

παραπάνω κατηγορίες. Αυτό το λογισμικό έχει την ιδιαιτερότητα να κρύβει κάποια 

κακόβουλα προγράμματα ώστε να μη γίνονται ορατά από το λογισμικό ασφαλείας. Αυτά τα 

προγράμματα κάποιες φορές λειτουργούν προστατευτικά για τους χάκερ διαγράφοντας τις 

πληροφορίες του εισβολέα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  - Η Προστασία των Δεδομένων ήδη από το 
Σχεδιασμό και Εξ Ορισμού (Privacy by Design and by Default) 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η εξέλιξη της τεχνολογίας στα χρόνια που ακολούθησαν τη θέσπιση 

της Οδηγίας 95/46/ΕΚ ήταν αλματώδης. Τα φυσικά πρόσωπα απέκτησαν γρήγορη, εύκολη και 

οικονομική πρόσβαση σε ηλεκτρονικές συσκευές όπως PC, laptop, tablet, smartphones κ.ά., μέσω 

των οποίων καθημερινά επέτρεπαν την επεξεργασία, ανταλλαγή και μεταφορά των προσωπικών 

δεδομένων τους από εφαρμογές, συστήματα και ιστοσελίδες. Η διαδικασία παροχής της 

συγκατάθεσής τους ωστόσο ήταν άτυπη καθώς γινόταν χωρίς καμία ρητή επισήμανση από την 

πλευρά των υπεύθυνων επεξεργασίας των δεδομένων και, πολύ συχνά, δεν γινόταν καν αντιληπτή 

ως τέτοια. Πολύ λιγότερο αντιληπτός γινόταν ο αντίκτυπος που το «χαλαρό» αυτό καθεστώς 

παροχής συγκατάθεσης είχε στην ιδιωτικότητά τους. 

Με τη διάδοση των κοινωνικών δικτύων, ο όγκος και η ποικιλία των προσωπικών 

δεδομένων που εκτίθενται καθημερινά σε μια ευρεία σφαίρα αποδεκτών και καταλήγουν να είναι 

διαθέσιμα προς αξιοποίηση και εκμετάλλευση αυξάνεται με εκθετικό βαθμό. Δυστυχώς, η 

φιλοσοφία σχεδιασμού πολλών διαδικτυακών και μη εφαρμογών ήταν και, σε κάποιες 

περιπτώσεις παραμένει, τέτοια που να προάγει τη διάδοση και ελεύθερη κυκλοφορία της 

πληροφορίας χωρίς να ζητά ρητά και με εύληπτο τρόπο τη συγκατάθεση του χρήστη. Μπορεί 

κανείς να βρει πληθώρα παραδειγμάτων στα οποία ενθαρρύνεται ο διαμοιρασμός των δεδομένων 

και σε άλλους χρήστες της ίδιας εφαρμογής. Συχνά μάλιστα, ο τρόπος και η απλότητα με την 

οποία πολλές ιστοσελίδες προωθούν την διάδοση των δεδομένων επέτρεψε και επιτρέπει την 

απερίσκεπτη έκθεση δεδομένων υποκειμένων τα οποία όχι μόνο δεν συγκατέθεσαν ποτέ σε κάτι 

τέτοιο, αλλά μάλιστα ουδέποτε υπήρξαν χρήστες τους. Στις περιπτώσεις αυτές, η αρχιτεκτονική 

των εφαρμογών δεν περιλαμβάνει καμία διασφάλιση της ενημέρωσης του χρήστη σχετικά με τους 

κανόνες προστασίας της ιδιωτικότητας, συμβάλλοντας εν μέρει στη γενικότερη άγνοια που 

παρατηρείται σε επίπεδο υποκειμένων των δεδομένων. 

Έτσι, η τεχνολογία διαμορφώθηκε σε ένα «αυτοαναιρούμενο αγαθό κοινωνικοποίησης» 

καθώς ενίσχυσε «σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη για διαχωρισμό της παρουσίας μας από τους 

υπόλοιπους χρήστες της και την ελαχιστοποίηση της φυσικής μας αλληλεπίδρασης με τους 

φίλους/γνωστούς/συνεργάτες/συντρόφους». 
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Παράλληλα, υπερέκθεση των δεδομένων οδήγησε και σε φαινόμενα παραβιάσεων με 

επακόλουθο να αναπτυχθεί η προβληματική ως προς τους τρόπους ενσωμάτωσης στην 

τεχνολογία, πρακτικών προστασίας των προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα η ανάγκη για 

εφεύρεση μεθόδων που θα διευκόλυναν τη σύννομη επεξεργασία χωρίς να απαιτείται τα 

υποκείμενα των δεδομένων να προβαίνουν σε πρόσθετες ενέργειες. 

Η αρχή αυτή ονομάζεται privacy by default, και συνίσταται στην διασφάλιση της 

ιδιωτικότητας ως βασική και κατά κανόνα ενσωματωμένη επιλογή ενός συστήματος, μιας 

εφαρμογής ή μιας επεξεργασίας. Στόχος είναι η προστασία του, μέχρι τώρα αποδεδειγμένα 

ελάχιστα έως καθόλου ενημερωμένου χρήστη σχετικά με τους κινδύνους κοινοποίησης των 

δεδομένων του. Η έννοια του privacy by default έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αν αναλογιστεί κανείς 

ότι η μέχρι τώρα πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας που παρείχαν ορισμένες εφαρμογές 

εξαντλούνταν στην παροχή δυνατότητας στο χρήστη να προβεί με δικές του ενέργειες στην 

διαφοροποίηση των ρυθμίσεων που επέτρεπαν τη χρήση και επεξεργασία των δεδομένων του. Και 

συχνά, η σχετική διαδικασία κατέληγε τόσο περίπλοκη και οι σχετικές διατυπώσεις τόσο ασαφείς 

που οι χρήστες εγκατέλειπαν την προσπάθεια. 

Η νέα αυτή παράμετρος φαίνεται να μπορεί να εξασφαλίσει σε ικανοποιητικό βαθμό την 

επαρκή ενημέρωση και συνειδητοποίηση των υποκειμένων ως προς τις συνέπειες που η έκθεση 

των δεδομένων τους μπορεί να συνεπάγεται. Η πρακτική της εφαρμογή όμως θα καταδείξει την 

απώλεια σημαντικής πληροφορίας από τους υπεύθυνους επεξεργασίας για τους οποίους τα 

δεδομένα αυτά ήταν πολύτιμα όχι μόνο για την διαμόρφωση των επιχειρηματικών πολιτικών τους 

και την εύρεση ελκυστικών τρόπων επικοινωνίας τους αλλά, σε κάποιο βαθμό, στην βελτίωση 

των υπηρεσιών και προϊόντων τους προς την πελατεία τους. 

Η προστασία της ιδιωτικότητας διά του σχεδιασμού (protection by design) μπαίνει βαθύτερα 

στο ζήτημα και ουσιαστικά προηγείται του σταδίου privacy by default αφού απαιτεί τη λήψη 

συγκεκριμένων μέτρων κατά το σχεδιασμό ενός συστήματος ως προς  

α. τον όγκο και την ποιότητα των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία είναι αναγκαία, 

β. την αξιολόγηση των κινδύνων από την επεξεργασία και των επιπτώσεών τους στην 

ιδιωτικότητα (στο σημείο αυτό παρατηρούμε ότι, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, 

η εκπόνηση έκθεσης εκτίμησης αντικτύπου αποτελεί μέτρο που εντάσσεται στη διαδικασία 

του σχεδιασμού privacy by design) και  

γ. την υιοθέτηση της αρχής της εξ’ ορισμού προστασίας. 
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Εικόνα 8 Πως μεταφράζονται οι νομικές απαιτήσεις σε τεχνικά μέτρα. 

Απαιτείται επομένως να ληφθούν τα κατάλληλα εκείνα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ήδη 

από το σχεδιασμό κατά τη στιγμή του καθορισμού των μέσων επεξεργασίας όσο και κατά τη 

στιγμή της επεξεργασίας. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών συνιστά χρήσιμο εργαλείο για 

τη σύννομη συμμόρφωση των επιχειρήσεων καθώς ο σχεδιασμός διαδικασιών, συστημάτων και 

προϊόντων εξαρχής με τη φιλοσοφία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων μπορεί να 

οδηγήσει στην αποτελεσματική διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων σε αρχικό επίπεδο και 

συνεπώς, να μειώσει την πιθανότητα επέλευσης κινδύνων από την επεξεργασία [27]. 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός για την ιδιωτικότητα και την προστασία δεδομένων ορίζεται και 

επιμερίζεται από τον Γενικό Κανονισμό σε οκτώ βήματα τα οποία είναι: 

1. Ελαχιστοποίηση δεδομένων (Minimize). Περιορισμός της επεξεργασίας δεδομένων στον 

μέγιστο δυνατό βαθμό. Σχετικές τακτικές που ακολουθούνται είναι: αποκλεισμός (αποφυγή 

της επεξεργασίας δεδομένων), επιλογή (επεξεργασία συγκεκριμένων μόνο δεδομένων), 

αφαίρεση (διαγραφή δεδομένων που δεν είναι απαραίτητα), καταστροφή (πλήρης διαγραφή 

των δεδομένων).  

2. Απόκρυψη των δεδομένων (Hide). Περιορισμός της δυνατότητας εντοπισμού των 

δεδομένων ή της πρόσβασης στα δεδομένα ή της κατανόησης των δεδομένων ή της 

σύνδεσης των δεδομένων με φυσικά πρόσωπα. Σχετικές τακτικές που ακολουθούνται είναι: 

περιορισμός (παρεμπόδιση πρόσβασης στα δεδομένα), ανάμειξη (επεξεργασία με τυχαίο 

τρόπο σε μεγάλη ομάδα δεδομένων ώστε να μειωθεί η σύνδεση με φυσικά πρόσωπα), 

σύγχυση (παρεμπόδιση κατανόησης των δεδομένων), αποσύνδεση (αφαίρεση της σύνδεσης 

μεταξύ διαφορετικών τμημάτων των δεδομένων).  
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3. Διαχωρισμός των δεδομένων (Separate). Αποφυγή διασύνδεσης δεδομένων μέσω φυσικού 

ή λογικού διαχωρισμού. Σχετικές τακτικές που ακολουθούνται είναι: διανομή (διαμερισμός 

των δεδομένων ώστε να απαιτούνται περαιτέρω στοιχεία για την επεξεργασία τους), 

απομόνωση (ανεξάρτητη επεξεργασία τμημάτων των δεδομένων, χωρίς πρόσβαση ή 

διασύνδεση τους).  

4. Γενίκευση των δεδομένων (Aggregate/Abstract). Γενίκευση των δεδομένων ώστε να μην 

είναι δυνατή η αναγνώριση συγκεκριμένων στοιχείων. Σχετικές τακτικές που 

ακολουθούνται είναι: σύνοψη (επεξεργασία κοινών στοιχείων ή συσχετισμών αντί των ίδιων 

των δεδομένων), συγκέντρωση (επεξεργασία κοινών κατηγοριών αντί των επιμέρους 

δεδομένων), διατάραξη (προσθήκη θορύβου ή προσέγγιση/μείωση της ακρίβειας των 

δεδομένων).  

5. Ενημέρωση (Inform). Παροχή της απαραίτητης πληροφορίας στα υποκείμενα των 

δεδομένων. Σχετικές τακτικές που ακολουθούνται είναι: παροχή (χρήση πολλαπλών μέσων 

ενημέρωσης, όπως πολιτικές, διαδικασίες, κλπ.), γνωστοποίηση (έγκαιρη ειδοποίηση για 

αλλαγή σχετικά με την επεξεργασία), επεξήγηση (παροχή λεπτομερειών με συνοπτικό και 

κατανοητό τρόπο).  

6. Έλεγχος (Control). Παροχή των κατάλληλων μηχανισμών για τον έλεγχο των δεδομένων 

(από τα υποκείμενα των δεδομένων). Σχετικές τακτικές που ακολουθούνται είναι: 

συγκατάθεση (επεξεργασία βάσει ειδικής, ελεύθερης και ενημερωμένης (informed) 

συγκατάθεσης), επιλογή (δυνατότητα επιλογής ή αποτροπής της επεξεργασίας 

συγκεκριμένων δεδομένων, μερικώς ή ολικώς), επικαιροποίηση (παροχή στα υποκείμενα 

των μέσων για την αναθεώρηση και επικαιροποίηση των δεδομένων τους), ανάκληση 

(παροχή δυνατότητας διαγραφής).  

7. Επιβολή (Enforce). Δέσμευση προς μία φιλική για την ιδιωτικότητα πολιτική επεξεργασίας 

δεδομένων και επιβολή αυτής της πολιτικής. Σχετικές τακτικές που ακολουθούνται είναι: 

δημιουργία (καθορισμός πολιτικών προστασίας δεδομένων σε όλα τα επίπεδα 

(γενικό/ειδικό)), διατήρηση (εξέταση των απαιτήσεων ιδιωτικότητας σε κάθε 

επικαιροποίηση πολιτικών/διαδικασιών), υποστήριξη (διασφάλιση της υλοποίησης των 

υπαρχόντων πολιτικών/διαδικασιών).  

8. Επίδειξη (Demonstrate). Καταγραφή και παροχή αποδείξεων σχετικά με την φιλική προς 

την ιδιωτικότητα πολιτική επεξεργασίας δεδομένων. Σχετικές τακτικές που ακολουθούνται 
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είναι: καταγραφή (καταγραφή ενεργειών και διασφάλιση αρχείων καταγραφής), έλεγχος 

(εξέταση της επεξεργασίας δεδομένων και καταγραφή σημείων βελτίωσης), αναφορά 

(ανάλυση πληροφορίας για πιθανές αναθεωρήσεις και βελτίωση της προστασίας 

δεδομένων).  

Ο Κανονισμός ωστόσο, δεν υπεισέρχεται στον προσδιορισμό των τεχνικών προδιαγραφών 

που θα πρέπει να πληρούνται προκειμένου να θεωρηθεί σύννομη μια πολιτική προστασίας by 

default και by design. Αντίθετα, κάνει ενδεικτική αναφορά σε μέτρα όπως η ψευδωνυμοποίηση 

των δεδομένων ώστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας να είναι σε θέση να βελτιώνει τα χαρακτηριστικά 

ασφάλειας. Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική σκέψη 28 του 

Κανονισμού, «η χρήση της ψευδωνυμοποίησης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να 

μειώσει τους κινδύνους για τα υποκείμενα των δεδομένων και να διευκολύνει τους υπευθύνους 

επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία να τηρήσουν τις οικείες υποχρεώσεις περί 

προστασίας των δεδομένων. Η ρητή εισαγωγή της «ψευδωνυμοποίησης» του παρόντος 

κανονισμού δεν προορίζεται να αποκλείσει κάθε άλλο μέτρο προστασίας των δεδομένων». 

Η Ομάδα του άρθρου 29, δίνει ένα παράδειγμα privacy by design: Όταν ένας εργοδότης 

χορηγεί συσκευές με τεχνολογίες εντοπισμού στους εργαζόμενους θα πρέπει να γίνει η επιλογή 

της πιο συμβατής με την αρχή privacy by design λύσης ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η αρχή 

της ελαχιστοποίησης των δεδομένων. 

Συνεπώς, η λήψη και τήρηση μέτρων προστασίας από το σχεδιασμό αποτελεί ένδειξη 

συμμόρφωσης, δεν εγγυάται όμως τη συμμόρφωση. Παραμένει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής, 

των αρμόδιων εθνικών Αρχών Προστασίας καθώς και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 

Δεδομένων να εκδώσουν σχετικές αναλυτικές κατευθυντήριες οδηγίες  που θα εξειδικεύσουν και 

θα περιγράψουν τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα. 

 

Εικόνα 9 Γνωμικό του Steve Jobs που καλούνται να υιοθετήσουν οι δημιουργοί προϊόντων, υπηρεσιών και 

εφαρμογών για την επιτυχή επίτευξη της απαίτησης για ιδιωτικότητα και προστασία δεδομένων [28]. 
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Εικόνα 10 Στρατηγικές σχεδιασμού με βάσει την ιδιωτικότητα & τη προστασία δεδομένων. [27] 

Προκαθορισμένες Ρυθμίσεις Ιδιωτικότητας  

Στη προηγούμενη ενότητα εξηγήσαμε την απαίτηση για τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις 

ιδιωτικότητας που θέτει ο νέος γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων και ότι ουσιαστικά 

αποτελούν τις προκαθορισμένες/προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (default settings) που θέτει κατά την 

δημιουργία των προϊόντων, υπηρεσιών και εφαρμογών ο κάθε δημιουργός/παραγωγός. Παρακάτω 

θα δείξουμε τις προεπιλεγμένες/προκαθορισμένες ρυθμίσεις σε διάφορες δημοφιλείς ως προς τη 

χρήση εφαρμογές διαδικτυακής επικοινωνίας (online messaging applications), για να μπορέσουμε 

να δούμε κατά πόσο έχουν συμμορφωθεί τα ίδια και κατ’ επέκταση οι δημιουργοί τους με την 

απαίτηση της ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων εξ’ ορισμού του Γενικού Κανονισμού 

(GDPR), όπως προαναφέραμε.  

Περιβάλλον Ελέγχων  

Η παρατήρηση και καταγραφή των προκαθορισμένων ρυθμίσεων ιδιωτικότητας που θέτουν 

κατά την εγκατάσταση, τη δημιουργία λογαριασμού και την πρώτη χρήση τους, τα εννέα 

Ελαχιστοποίηση δεδομένων

•Καθορισμός των απαιτούμενων δεδομένωνπριν από τη συλλογή, μείωση πεδίων, διαγραφή άχρηστης 
πληροφορίας

Απόκρυψη δεδομένων

•Κρυπτογράφηση (κατά την αποθήκευση και επικοινωνία), χρήση εργαλείψν προστασίας ταυτότητας, μηχανισμοί 
αυθεντικοποίησης, ψευδωνυμοποίηση

Διαχωρισμός δεδομένων

•Κατανενημένη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων

Συσσωμάτωση/ συγκέντρωση δεδομένων

•Ανωνυμοποίηση δεδομένων

Διαφάνεια/ πληροφόρηση

• Πολιτικές ιδιωτικότητας, ειδική ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων, privacy icons

Έλεγχος/ Επιλογή

•Τεχνικοί μηχανισμοί λήψης συγκατάθεσης και διαγραφής δεδομένων

Επιβολή

•Μηχανισμοί τεχνικής επιβολής μηχανισμών ιδιωτικότητας

Συμμόρφωση

•Μηχανισμοί επίδειξης συμμόρφωσης
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δημοφιλή προγράμματα και εφαρμογές που επιλέχθηκαν, διενεργήθηκε από την 20η Ιανουαρίου 

2020 και διήρκησε περίπου 5 μήνες. Για τη πρόσβαση στο διαδίκτυο χρησιμοποιήθηκε το οικιακό 

δίκτυο του χρήστη καθώς και το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Για την διερεύνηση των 

προγραμμάτων και των διαδικτυακών εφαρμογών χρησιμοποιήθηκε το «έξυπνο» κινητό που 

χρησιμοποιήθηκε για την εγκατάσταση και των έλεγχο των εφαρμογών κινητού ήταν το Xiaomi 

Mi6 με λειτουργικό σύστημα MIUI Global 11.0.3 και έκδοση android Android 9.0 Pie.  

Κατασκευαστής Μοντέλο Λειτουργικό Σύστημα 

Xiaomi 
Mi6 

(M1803E1A) 

MIUI Global 11.0.3 

(Android 9.0 Pie) 

Πίνακας 3 Στοιχεία συσκευών που συμμετείχαν στην παρατήρηση των προκαθορισμένων προγραμμάτων και 

εφαρμογών. 

Εφαρμογή Έκδοση Σχόλια 

Facebook 

Messenger 
259.0.0.18.120 Android 9.0 Pie 

Ayoba 0.30.2 Android 9.0 Pie 

Line 10.5.2 Android 9.0 Pie 

Signal 4.58.5 Android 9.0 Pie 

Skype 8.58.0.93 Android 9.0 Pie 

Slack 20.03.30.0 Android 9.0 Pie 

Telegram 6.0.1 Android 9.0 Pie 

Whatsapp 2.20.108 Android 9.0 Pie 

Viber 12.7.5.1 Android 9.0 Pie 

Lumen 2.2.2 Android 9.0 Pie 

Πίνακας 4 Στοιχεία προγραμμάτων και εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν για την διενέργεια της 
παρατήρησης αλλά και για την ίδια τη παρατήρηση. 

Έλεγχος Facebook Messenger 

Το Facebook Messenger (εν συντομία Messenger) είναι μια υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων 

και μια εφαρμογή λογισμικού που παρέχει κείμενο και φωνή. Το Messenger επιτρέπει στους 

χρήστες να συνομιλούν με φίλους τόσο στο κινητό όσο και στην κεντρική ιστοσελίδα. Το 

Facebook έχει αναφέρει ότι το Messenger έχει 1 δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες κάθε μήνα. 
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Όπως παρατηρούμε στις εικόνες 11 και 12, για την εγκατάσταση του Facebook Messenger, 

απαιτείται η δημιουργία ενός λογαριασμού Facebook. Για τη δημιουργία του ο χρήστης πρέπει να 

διαθέσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου, την ημερομηνία γέννησής του και έναν κωδικό 

πρόσβασης. Κατόπιν ζητείται η έγκριση των ειδοποιήσεων (notifications) στο κινητό του χρήστη 

και τέλος, επιτρέπεται η είσοδος στο Facebook Messenger. 

 

Εικόνα 11 Απαιτήσεις εγκατάστασης Facebook Messenger 

  

Εικόνα 12 Απαιτήσεις εγκατάστασης Facebook Messenger 

Έλεγχος Line 

Το Line είναι μια δωρεάν εφαρμογή για άμεση επικοινωνία σε ηλεκτρονικές συσκευές όπως 

smartphone, υπολογιστές tablet και προσωπικούς υπολογιστές. Οι χρήστες του Line 

ανταλλάσσουν κείμενα, εικόνες, βίντεο και ήχο και πραγματοποιούν δωρεάν συνομιλίες VoIP και 

τηλεδιάσκεψη. Επιπλέον, το Line είναι μια πλατφόρμα που παρέχει διάφορες υπηρεσίες, όπως 
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ψηφιακό πορτοφόλι ως Line Pay, ροή ειδήσεων ως Line Today, βίντεο κατ 'απαίτηση ως Line TV 

και διανομή ψηφιακών κόμικς ως Line Manga και Line Webtoon. Η υπηρεσία λειτουργεί από την 

Line Corporation, θυγατρική της κορεατικής εταιρείας μηχανών αναζήτησης Διαδικτύου, Naver 

Corporation. 

Καθώς ο ανταγωνιστής της Kakao κυριάρχησε στην κορεατική αγορά ανταλλαγής 

μηνυμάτων, η Naver Corporation ξεκίνησε μια εφαρμογή messenger, το NAVER Talk τον 

Φεβρουάριο του 2011 στη Νότια Κορέα. Ωστόσο, επειδή στην αγορά μηνυμάτων της Νότιας 

Κορέας κυριαρχούσε το Kakao, η επιχείρηση NAVER Talk καταργήθηκε. Η Naver Corporation 

επέκτεινε την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων και στόχευσε τις αγορές μηνυμάτων άλλων 

χωρών που δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη. Η Naver Corporation κυκλοφόρησε την εφαρμογή 

ανταλλαγής μηνυμάτων, η οποία άλλαξε το όνομά της σε «LINE», στην ιαπωνική αγορά 

μηνυμάτων το 2011. Καθώς η LINE έγινε τεράστια επιτυχία, τελικά η NAVER συνδύασε το 

NAVER Talk και το LINE τον Μάρτιο του 2012. Άλλαξαν το ιαπωνικό όνομα της NAVER από 

NHN JAPAN σε LINE Corporation. Η LINE έφτασε τους 100 εκατομμύρια χρήστες εντός 

δεκαοκτώ μηνών και 200 εκατομμύρια χρήστες έξι μήνες αργότερα. Η Line έγινε το μεγαλύτερο 

κοινωνικό δίκτυο της Ιαπωνίας το 2013. Τον Οκτώβριο του 2014, η Line ανακοίνωσε ότι είχε 

προσελκύσει 560 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως με 170 εκατομμύρια ενεργούς λογαριασμούς 

χρηστών. Το Φεβρουάριο του 2015, ανακοίνωσε ότι το σήμα των 600 εκατομμυρίων χρηστών 

είχε περάσει και 700 εκατομμύρια αναμένονταν μέχρι το τέλος του έτους. Είναι η πιο δημοφιλής 

εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων στην Ιαπωνία. Είναι επίσης δημοφιλής στην Ταϊβάν, την 

Ταϊλάνδη, το Τουρκμενιστάν και την Ινδονησία. 

Το Line αναπτύχθηκε αρχικά ως εφαρμογή για smartphone Android και iOS. Η υπηρεσία 

έχει έκτοτε επεκταθεί σε BlackBerry OS (Αύγουστος 2012), Nokia Asha (Ασία και Ωκεανία, 

Μάρτιος 2013), Windows Phone (Ιούλιος 2013), Firefox OS (Φεβρουάριος 2014), tablet iOS 

(Οκτώβριος 2014) και ως εφαρμογή προγράμματος περιήγησης Chrome (μέσω του Chrome Web 

Store). Κάποια στιγμή, το Line ήταν διαθέσιμο ως ιστότοπος (χωρίς εφαρμογή-πρόγραμμα 

περιήγησης), αλλά έκτοτε έχει διακοπεί. Η εφαρμογή υπάρχει επίσης σε εκδόσεις για φορητούς 

και επιτραπέζιους υπολογιστές που χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες Microsoft Windows και 

macOS. 
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Εικόνα 13 Απαιτήσεις εγκατάστασης Line 

Όπως παρατηρούμε στην εικόνα 13, για την εγκατάσταση του LINE απαιτείται μόνο ένα 

νούμερο κινητού τηλεφώνου και η ηλικία του χρήστη να είναι μεγαλύτερη από τα 16 έτη. 

Επιπλέον υπάρχει και η δυνατότητα σύνδεσης του χρήστη με το Facebook λογαριασμό του. 

Ακόμη, δεν πρέπει να παραβλέψουμε την προεπιλεγμένη συμμόρφωση με τους όρους και την 

πολιτική της εφαρμογής. Στην επίσημη σελίδα της εφαρμογής ο πάροχος μας πληροφορεί για το 

είδος των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγει και πώς αυτές χρησιμοποιούνται, για πόσο 

χρονικό διάστημα αυτές οι πληροφορίες παραμένουν διαθέσιμες και αν παραδίδονται σε άλλους 

οργανισμούς και μας ενημερώνει για τα δικαιώματά μας ως χρήστες και πώς μπορούμε να τα 

προστατεύσουμε. Τέλος, μας πληροφορεί ότι σε περίπτωση που πάψουμε να χρησιμοποιούμε την 

εφαρμογή, τα δεδομένα μας διαγράφονται και υπάρχει σχετική πρόβλεψη για την εξάλειψη 

δεδομένων που αφορούν/ περιέχουν παιδιά (π.χ. φωτογραφίες). 

Προχωρώντας, λοιπόν, στην καταχώρηση του αριθμού μας και αποδεχόμενοι τους όρους 

και προϋποθέσεις της υπηρεσίας, μπορούμε να βρούμε «φίλους» εντός της εφαρμογής είτε 

δημοσιοποιώντας το προφίλ μας, είτε αναζητώντας μόνοι μας τους «φίλους» μας. 

Έλεγχος Signal 

Το Signal είναι μια κρυπτογραφημένη υπηρεσία μηνυμάτων ανεξάρτητη πλατφόρμας που 

αναπτύχθηκε από το Signal Foundation και το Signal Messenger LLC. Χρησιμοποιεί το διαδίκτυο 

για την αποστολή ατομικών και ομαδικών μηνυμάτων, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν 

αρχεία, φωνητικές σημειώσεις, εικόνες και βίντεο. Οι εφαρμογές για κινητά μπορούν επίσης να 

πραγματοποιούν φωνητικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις ένα προς ένα και η έκδοση Android μπορεί 

προαιρετικά να λειτουργεί ως εφαρμογή SMS . 
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Το Signal χρησιμοποιεί τυπικούς τηλεφωνικούς αριθμούς ως αναγνωριστικά κλήσης και 

χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση end to end (Ε2ΕΕ) για να εξασφαλίσει την επικοινωνία με άλλους 

χρήστες σημάτων. Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν μηχανισμούς με τους οποίους οι χρήστες 

μπορούν να επαληθεύσουν ανεξάρτητα την ταυτότητα των επαφών τους και την ακεραιότητα του 

καναλιού δεδομένων. 

Το λογισμικό Signal είναι ελεύθερο και ανοιχτό. Οι πελάτες (clients) δημοσιεύονται υπό την 

άδεια GPLv3, ενώ ο κώδικας διακομιστή δημοσιεύεται με την άδεια AGPLv3. Το μη 

κερδοσκοπικό ίδρυμα Signal ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2018 με αρχική χρηματοδότηση ύψους 

50 εκατομμυρίων δολαρίων. 

 

Εικόνα 14 Απαιτήσεις εγκατάστασης Signal 

Όπως παρατηρούμε στις εικόνες 14 και 15, για την εγκατάσταση του Signal απαιτείται ένα 

ονοματεπώνυμο χρήστη και αποδοχή των όρων και της πολιτικής απορρήτου. Στη συνέχεια, το 

Signal ζητάει πρόσβαση στις επαφές, τις φωτογραφίες- μέσα και αρχεία της συσκευής του χρήστη 

και τέλος, ζητά την άδεια να πραγματοποιεί και να διαχειρίζεται τηλεφωνικές κλήσεις. Στο 

τελευταίο βήμα, το Signal εξηγεί στους χρήστες του ότι ζητάει τις παραπάνω προσβάσεις για την 

ευκολότερη σύνδεση των χρηστών με τους φίλους τους και για την ασφάλεια των κλήσεων. 

Αναφορικά με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του Signal, από την επίσημη ιστοσελίδα 

της εφαρμογής πληροφορούμαστε ότι οι χρήστες πρέπει να είστε τουλάχιστον 13 ετών και 

χρησιμοποιώντας τον αριθμό τηλεφώνου τους, συμφωνούν να λαμβάνουν μηνύματα κειμένου και 

τηλεφωνικές κλήσεις (από το Signal ή τρίτους παρόχους) με κωδικούς επαλήθευσης για να 

εγγραφούν στις Υπηρεσίες του Signal. Επίσης μας ενημερώνει ότι το Signal δεν πωλεί, ενοικιάζει 

ή δημιουργεί έσοδα από τα προσωπικά δεδομένα ή το περιεχόμενό των χρηστών με οποιονδήποτε 

τρόπο - ποτέ. 
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Εικόνα 15 Απαιτήσεις εγκατάστασης Signal 

 Κατόπιν, το Signal μας ενημερώνει ότι συνεργάζεται με τρίτους για την παροχή ορισμένων 

από τις Υπηρεσίες του. Για παράδειγμα, οι τρίτοι πάροχοι αποστέλλουν έναν κωδικό επαλήθευσης 

στον αριθμό τηλεφώνου των χρηστών όταν εγγραφούν στις Υπηρεσίες του. Αυτοί οι πάροχοι 

δεσμεύονται από τις Πολιτικές απορρήτου τους να προστατεύουν αυτές τις πληροφορίες. Εάν οι 

χρήστες χρησιμοποιούν άλλες υπηρεσίες τρίτων όπως το YouTube, το Spotify, το Giphy κ.λπ. σε 

σχέση με τις Υπηρεσίες του Signal, οι Όροι και οι Πολιτικές απορρήτου τους διέπουν τη χρήση 

αυτών των υπηρεσιών από τους ίδιους τους χρήστες. 

Έλεγχος Skype 

Το Skype είναι μια εξαιρετικά δημοφιλής εφαρμογή VoIP με εκατομμύρια χρήστες από 

όλον τον κόσμο. Αρχικά ήταν για επικοινωνία από Η/Υ σε Η/Υ. Πλέον προσφέρει κλήσεις σε 

οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, σε οποιοδήποτε δίκτυο τηλεφωνίας, σταθερής και κινητής, με 

χαμηλές χρεώσεις, Instant Messenger, δυνατότητα αποστολής SMS, αποστολής αρχείων και 

δυνατότητα συνδιάσκεψης. Διατίθεται σε εκδόσεις για Windows, Mac και Linux και για τις 

πλατφόρμες φορητών συσκευών Android, και iOS όπως επίσης και στην κονσόλα 

βιντεοπαιχνιδιών της Microsoft, Xbox One. 

Το Skype επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν μέσω του Διαδικτύου με φωνή 

χρησιμοποιώντας ένα μικρόφωνο, ένα βίντεο χρησιμοποιώντας μια κάμερα web και μέσω άμεσων 

μηνυμάτων. Οι κλήσεις Skype-to-Skype σε άλλους χρήστες είναι δωρεάν, ενώ οι κλήσεις σε 

σταθερά τηλέφωνα και κινητά τηλέφωνα (μέσω παραδοσιακών τηλεφωνικών δικτύων) 

χρεώνονται μέσω ενός συστήματος λογαριασμού χρήστη με χρέωση που ονομάζεται Skype 

Credit. Ορισμένοι διαχειριστές δικτύων έχουν απαγορεύσει το Skype σε εταιρικά, κυβερνητικά, 
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οικιακά και εκπαιδευτικά δίκτυα, αναφέροντας λόγους όπως ακατάλληλη χρήση πόρων, 

υπερβολική χρήση εύρους ζώνης και προβλήματα ασφάλειας. 

Το Skype παρουσίασε αρχικά ένα υβριδικό σύστημα peer-to-peer και client-server. Το 

Skype έχει τροφοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από υπερφόρδων που λειτουργούν από τη Microsoft από 

το Μάιο του 2012. Οι κοινοποιήσεις μαζικής επιτήρησης του 2013 αποκάλυψαν ότι η Microsoft 

είχε χορηγήσει στους οργανισμούς πληροφοριών μυστική πρόσβαση σε υπερκείμενα και 

περιεχόμενο επικοινωνίας Skype. 

Όπως παρατηρούμε στις εικόνες 16 και 17, για την εγκατάσταση του Skype απαιτείται μια 

διεύθυνση email και ένα συνθηματικό. Επιπλέον, το Skype ζητά πρόσβαση στις επαφές του 

χρήστη για να τον συνδέσει με φίλους του. Στη συνέχεια, για την πραγματοποίηση κλήσεων και 

βιντεοκλήσεων, το Skype ζητά πρόσβαση στο μικρόφωνο και την κάμερα του χρήστη και τέλος, 

ζητά άδεια να καταγράφει ηχητικά αρχεία. Μία ακόμα άδεια που ζητά το Skype είναι να μπορεί 

να τραβάει φωτογραφίες και να καταγράφει βίντεο. 

 

Εικόνα 16 Απαιτήσεις εγκατάστασης Skype 

Αναφορικά με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του Skype, από την επίσημη ιστοσελίδα 

της εφαρμογής πληροφορούμαστε ότι η Microsoft συλλέγει δεδομένα από τους χρήστες, μέσω της 

αλληλεπίδρασής μαζί τους και μέσω των προϊόντων της. Μερικά από αυτά τα δεδομένα τα 

παρέχουν οι χρήστες απευθείας και η Microsoft αποκτούν ορισμένα από αυτά συλλέγοντας 

δεδομένα σχετικά με την αλληλεπίδραση, τη χρήση και την εμπειρία των χρηστών με τα προϊόντα 

της. Τα δεδομένα που συλλέγει η Microsoft εξαρτώνται από το γενικότερο πλαίσιο της 

αλληλεπίδρασης των χρηστών με τη Microsoft και τις επιλογές που κάνουν οι χρήστες, 

συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων προστασίας προσωπικών δεδομένων των χρηστών, καθώς 
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και τα προϊόντα και τις δυνατότητες που χρησιμοποιούν. Τέλος, το Skype μας πληροφορεί ότι 

αποκτά δεδομένα για τους χρήστες από τρίτους. 

Στη συνέχεια, η συγκεκριμένη σελίδα μας πληροφορεί ότι η Microsoft χρησιμοποιεί τα 

δεδομένα που συλλέγει, για να παρέχει τα προϊόντα της, τα οποία περιλαμβάνουν την ενημέρωση, 

τη διασφάλιση και την αντιμετώπιση προβλημάτων, καθώς και την παροχή υποστήριξης. 

Περιλαμβάνει επίσης την κοινοποίηση δεδομένων, όταν αυτό απαιτείται για την παροχή της 

υπηρεσίας ή για την εκτέλεση των αιτούμενων συναλλαγών. 

Τέλος, η υπηρεσία μας ενημερώνει ότι κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών με 

τη συγκατάθεσή τους ή για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε συναλλαγής ή την παροχή 

οποιουδήποτε προϊόντος που οι ίδιοι έχουν ζητήσει ή εξουσιοδοτήσει. Κοινοποιούν, επίσης, 

δεδομένα σε συγγενείς και θυγατρικές εταιρείες της Microsoft, σε προμηθευτές που εργάζονται 

για λογαριασμό της Microsoft, όταν απαιτείται από τον νόμο ή στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών, 

για την προστασία των πελατών της Microsoft, για την προστασία της ζωής, για τη διατήρηση της 

ασφάλειας των προϊόντων της Microsoft και για την προστασία των δικαιωμάτων και της 

ιδιοκτησίας της Microsoft ή των πελατών της. 

 

Εικόνα 17 Απαιτήσεις εγκατάστασης Skype 

Έλεγχος Slack 

Το Slack ξεκίνησε ως εσωτερικό εργαλείο για την εταιρεία Stewart Butterfield, Tiny Speck, 

κατά την ανάπτυξη του Glitch, ενός διαδικτυακού παιχνιδιού. Το Slack κυκλοφόρησε τον 

Αύγουστο του 2013.  

Το Μάρτιο του 2015, το Slack ανακοίνωσε ότι είχε παραβιαστεί για τέσσερις ημέρες τον 

Φεβρουάριο του 2015 και ότι ορισμένα δεδομένα που σχετίζονται με λογαριασμούς χρηστών 
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είχαν παραβιαστεί, συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονομάτων 

χρήστη, κωδικών πρόσβασης κατακερματισμού, αριθμών τηλεφώνου και αναγνωριστικών Skype. 

Σε απάντηση στις επιθέσεις, το Slack πρόσθεσε έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων στην 

υπηρεσία του.  

Το Slack ήταν προηγουμένως συμβατό με πρωτόκολλα ανταλλαγής μηνυμάτων Internet 

Relay Chat (IRC) και XMPP, αλλά η εταιρεία έκλεισε τις αντίστοιχες πύλες τον Μάιο του 2018. 

Το " Searchable Log of All Conversation and Knowledge" είναι το αναλυτικό όνομα του "Slack". 

Στις 26 Απριλίου 2019, το Slack δημοσιεύτηκε χωρίς IPO και είδε τις μετοχές του να ανέρχονται 

σε αποτίμηση 21 δισ. Δολαρίων. 

 

Εικόνα 18 Απαιτήσεις εγκατάστασης Slack 

Όπως παρατηρούμε στις εικόνες 19 και 20, για την εγκατάσταση του Slack απαιτείται ένα 

workspace URL, μία διεύθυνση email και ένα συνθηματικό. Δεν υπάρχουν περαιτέρω απαιτήσεις 

εγκατάστασης για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. 

 

Εικόνα 19 Απαιτήσεις εγκατάστασης Slack 
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Αναφορικά με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του Slack, από την επίσημη ιστοσελίδα 

της εφαρμογής πληροφορούμαστε ότι το Slack δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο 

οποιουδήποτε χρήστη ή τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης ή οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του 

επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του. Οι Υπηρεσίες του Slack δεν προορίζονται και 

δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από άτομα κάτω των 16 ετών. Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει 

ότι όλοι οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες είναι άνω των 16 ετών.  

Το Slack, εάν πιστεύει ότι υπάρχει παραβίαση της σύμβασης με τον πελάτη που μπορεί 

απλώς να αποκατασταθεί από την αφαίρεση ορισμένων, θα ζητήσει από τον πελάτη να αναλάβει 

άμεση δράση παρά να παρέμβει το ίδιο. Ωστόσο, ενδέχεται να εισέλθει άμεσα και να προβεί σε 

ότι καθορίζει ως κατάλληλη ενέργεια, εάν ο πελάτης δεν προβεί στις κατάλληλες ενέργειες, ή εάν 

το Slack πιστεύει ότι υπάρχει αξιόπιστος κίνδυνος βλάβης για το ίδιο, τις Υπηρεσίες, τους 

εξουσιοδοτημένους χρήστες ή τρίτους. 

Η προστασία των πελατών αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για το Slack, επομένως 

δεσμεύεται για τη διατήρηση των διοικητικών, φυσικών και τεχνικών διασφαλίσεων σε επίπεδο 

υψηλά προστατευτικό. Αυτές οι διασφαλίσεις θα περιλαμβάνουν μέτρα για την αποτροπή μη 

εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης, τροποποίησης, διαγραφής και αποκάλυψης χρηστών από 

το προσωπικό του Slack. Πριν από την κοινή χρήση των χρηστών με οποιονδήποτε από τους 

τρίτους παρόχους των υπηρεσιών του Slack, διασφαλίζεται ότι το τρίτο μέρος διατηρεί, 

τουλάχιστον, εύλογες πρακτικές δεδομένων για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και της 

ασφάλειας των χρηστών και την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Ο χρήστης φέρει 

την αποκλειστική ευθύνη για επαρκή ασφάλεια, προστασία και δημιουργία αντιγράφων 

ασφαλείας των χρηστών όταν βρίσκεται στην κατοχή ή τον έλεγχο του χρήστη ή των 

αντιπροσώπων του. Το Slack δεν είναι υπεύθυνο για το τι κάνουν οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες. 

Σε περίπτωση λήξης χρήσης του Slack, η υπηρεσία δε θα έχει καμία υποχρέωση να διατηρεί 

ή να παρέχει δεδομένα πελατών. Επιπλέον, δε θα είναι υποχρεωμένο να διαγράψει όλα τα 

δεδομένα πελατών στα συστήματά του ή με άλλο τρόπο στην κατοχή του ή υπό τον έλεγχό του, 

εκτός αν απαγορεύεται νομικά.  

Έλεγχος Telegram 

Το Telegram είναι μια υπηρεσία ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων και φωνής μέσω IP που 

βασίζεται σε σύννεφο. Οι εφαρμογές πελατών του Telegram είναι διαθέσιμες για Android, iOS, 
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Windows Phone, Windows, macOS και Linux. Οι χρήστες μπορούν να στέλνουν μηνύματα και 

να ανταλλάσσουν φωτογραφίες, βίντεο, αυτοκόλλητα, ήχο και αρχεία οποιουδήποτε τύπου. 

Ο κώδικας της Telegram είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα, αλλά ο πηγαίος κώδικας για τις 

πρόσφατες εκδόσεις δεν δημοσιεύεται πάντα αμέσως, ενώ ο κώδικας του διακομιστή είναι 

κλειστού κώδικα και ιδιόκτητος. Η υπηρεσία παρέχει επίσης API σε ανεξάρτητους 

προγραμματιστές. Από τον Απρίλιο του 2020, το Telegram έχει 400 εκατομμύρια μηνιαίους 

ενεργούς χρήστες με τουλάχιστον 1,5 εκατομμύρια νέους χρήστες να εγγράφονται καθημερινά. Η 

ανακοίνωση περιελάμβανε μια υπόσχεση για την πραγματοποίηση ομαδικών βιντεοκλήσεων το 

2020.  

Τα προεπιλεγμένα μηνύματα και τα μέσα χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση πελάτη-

διακομιστή κατά τη μεταφορά. Αυτά τα δεδομένα επίσης κρυπτογραφούνται, αλλά είναι 

προσβάσιμα στους προγραμματιστές του Telegram, οι οποίοι διαθέτουν τα κλειδιά 

κρυπτογράφησης. Επιπλέον, το Telegram παρέχει κρυπτογραφημένες κλήσεις από άκρο σε άκρο 

και προαιρετικές "μυστικές" συνομιλίες μεταξύ δύο διαδικτυακών χρηστών σε πελάτες 

smartphone. Ωστόσο, οι υπολογιστές-πελάτες (εξαιρούμενου του προγράμματος-πελάτη macOS) 

δεν διαθέτουν κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο, ούτε κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο 

διαθέσιμη για ομάδες, υπερ-ομάδες ή κανάλια. Το Telegram υπερασπίστηκε την έλλειψη 

πανταχού παρόν κρυπτογράφησης από άκρο σε άκρο ισχυριζόμενο ότι τα ηλεκτρονικά αντίγραφα 

ασφαλείας που δεν χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση από την πλευρά του πελάτη είναι "η πιο 

ασφαλής δυνατή λύση αυτή τη στιγμή ".  

Όπως παρατηρούμε στην εικόνα 21, για την εγκατάσταση του Telegram απαιτείται η 

αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων της εφαρμογής. Στη συνέχεια, ζητείται από το χρήστη ο 

αριθμός του τηλεφώνου του, καθώς και η άδεια για πραγματοποίηση και τηλεφωνικών κλήσεων. 

Επιπλέον, η εφαρμογή ζητά από το χρήστη την άδεια για πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής των 

τηλεφωνικών του κλήσεων. 

Αναφορικά με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του Telegram, από την επίσημη 

ιστοσελίδα της εφαρμογής πληροφορούμαστε ότι με την εγγραφή μας στο Telegram, 

αποδεχόμαστε την Πολιτική απορρήτου μας και συμφωνούμε να μην: 

• χρησιμοποιούμε το Telegram για να στείλουμε ανεπιθύμητα μηνύματα. 

• προωθούμε τη βία σε δημόσια τηλεοπτικά κανάλια, bots κ.λπ. 

• δημοσιεύουμε παράνομο πορνογραφικό περιεχόμενο σε κανάλια Telegram, bots κ.λπ. 
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Εικόνα 20 Απαιτήσεις εγκατάστασης Telegram 

Επιπλέον, η υπηρεσία μας πληροφορεί ότι διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει αυτούς τους 

Όρους Παροχής Υπηρεσιών αργότερα. Τέλος, οι πολίτες των χωρών της ΕΕ και του Ηνωμένου 

Βασιλείου πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 ετών για να εγγραφούν. 

Το Telegram έχει δύο θεμελιώδεις αρχές όσον αφορά τη συλλογή και επεξεργασία ιδιωτικών 

δεδομένων: 

• Δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα των χρηστών για την εμφάνιση διαφημίσεων. 

• Αποθηκεύει μόνο τα δεδομένα που το Telegram χρειάζεται να λειτουργεί ως μια ασφαλής 

και πλούσια σε χαρακτηριστικά υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων. 

Επιπλέον, μας πληροφορεί ότι έχουμε το δικαίωμα: να ζητήσουμε αντίγραφο όλων των 

προσωπικών μας δεδομένων που αποθηκεύονται και να το διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο 

επεξεργασίας δεδομένων. Να διαγράψουμε ή να τροποποιήσουμε τα προσωπικά μας δεδομένα. 

Να διορθώσουμε τυχόν ανακριβή ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα που διατηρούνται για εμάς. Και 

τέλος, να υποβάλλουμε καταγγελία στις εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων σχετικά με την 

επεξεργασία των προσωπικών μας δεδομένων από το Telegram.  

Εάν ο χρήστης επιθυμεί να διαγράψει το λογαριασμό του, η διαγραφή αυτή καταργεί όλα τα 

μηνύματα, τα μέσα, τις επαφές και κάθε άλλο κομμάτι δεδομένων που αποθηκεύει στο σύννεφο 

του Telegram. Αυτή η ενέργεια πρέπει να επιβεβαιωθεί μέσω του λογαριασμού του χρήστη στο 

Telegram και δεν μπορεί να αναιρεθεί. 
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Έλεγχος Whatsapp 

Το WhatsApp Messenger είναι μία ιδιόκτητη εφαρμογή άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων για 

smartphones. Εκτός από την ανταλλαγή μηνυμάτων κειμένου, οι χρήστες μπορούν να στείλουν ο 

ένας στον άλλο εικόνες, βίντεο, ήχους και μηνύματα πολυμέσων. Το λογισμικό είναι διαθέσιμο 

για Android, BlackBerry OS, BlackBerry 10, iOS, Series 40, Symbian (S60) και Windows Phone. 

Η WhatsApp Inc ιδρύθηκε το 2009 από τους δύο βετεράνους της Yahoo!, Brian Acton και Jan 

Koum και η βάση της εταιρείας βρίσκεται στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια. Ανταγωνίζονται με 

μια σειρά από ασιατικές υπηρεσίες μηνυμάτων (όπως η LINE, KakaoTalk και WeChat), εντέλει 

το WhatsApp χειριζόταν δέκα δισεκατομμύρια μηνύματα ανά ημέρα από τον Αύγουστο του 2012. 

Σύμφωνα με την εφημερίδα Financial Times, το WhatsApp έχει επηρεάσει τα SMS σε κινητά 

τηλέφωνα όπως το Skype επηρέασε τις διεθνείς κλήσεις στα σταθερά. 

Όπως παρατηρούμε στις εικόνες 22 και 23, για την εγκατάσταση του Whatsapp απαιτείται 

η αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων της εφαρμογής. Στη συνέχεια, ζητείται από το χρήστη ο 

αριθμός του τηλεφώνου του, καθώς και η πρόσβαση στις επαφές, τις φωτογραφίες, τα μέσα και 

τα αρχεία της συσκευής του. 

 

Εικόνα 21 Απαιτήσεις εγκατάστασης Whatsapp 

Αναφορικά με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του Whatsapp, από την επίσημη 

ιστοσελίδα της εφαρμογής πληροφορούμαστε ότι το WhatsApp μας παρέχει την άδεια να 

χρησιμοποιήσουμε την Υπηρεσία, υπό την προϋπόθεση ότι:  

• η χρήση της Υπηρεσίας είναι αποκλειστικά για προσωπική χρήση και δεν επιτρέπεται να 

μεταπωλείται ή να χρεώνεται σε άλλους για χρήση ή πρόσβαση.  
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• δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η μεταφορά ή η διανομή οποιουδήποτε μέρους της Υπηρεσίας 

σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση της WhatsApp. 

• δεν θα επιχειρηθεί η τροποποίηση οποιουδήποτε μέρους της Υπηρεσίας. 

Για να αποκτηθεί πρόσβαση και να χρησιμοποιηθεί η Υπηρεσία, ο χρήστης αναγνωρίζει και 

συμφωνεί ότι θα πρέπει να παρέχεται στο WhatsApp ο αριθμό του κινητού του τηλεφώνου. Ο 

χρήστης αναγνωρίζει ρητά και συμφωνεί ότι για την παροχή της Υπηρεσίας, το WhatsApp μπορεί 

περιοδικά να έχει πρόσβαση στη λίστα επαφών ή / και στο βιβλίο διευθύνσεών στην κινητή 

συσκευή του χρήστη για να εντοπίζει και να παρακολουθεί τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων 

άλλων χρηστών της Υπηρεσίας. Όταν ο χρήστης παρέχει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου, 

πρέπει να παρέχει ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες. Δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του στο 

WhatsApp για πρόσβαση στη λίστα επαφών του ή / και στο βιβλίο διευθύνσεων για αριθμούς 

κινητών τηλεφώνων. Το WhatsApp δε συλλέγει ονόματα, διευθύνσεις ή διευθύνσεις email, μόνο 

αριθμούς κινητών τηλεφώνων.  

 

Εικόνα 22 Απαιτήσεις εγκατάστασης Whatsapp 

Έλεγχος Ayoba 

Το Ayoba είναι μια υπηρεσία άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων για smartphones που 

σχεδιάστηκε από την MTN Group, τη μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών της Αφρικής και το 

2019 είχε προσεγγίσει 1 εκατομμύριο μηνιαίους ενεργούς χρήστες. Το Ayoba είναι μια προηγμένη 

εφαρμογή επικοινωνιών που είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των καταναλωτών της Αφρικής 

και της Μέσης Ανατολής, με μια ανεξάρτητη επωνυμία Over the Top (OTT). 
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Όπως παρατηρούμε στην εικόνα 24, για την εγκατάσταση του Ayoba ζητείται η πρόσβασή 

του στις επαφές του χρήστη. Στη συνέχεια, ζητείται ένα όνομα χρήστη, ένα συνθηματικό και ένας 

αριθμός κινητού τηλεφώνου του χρήστη. 

Αναφορικά με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του Ayoba, από την επίσημη 

ιστοσελίδα της εφαρμογής πληροφορούμαστε ότι δε μπορούμε να χρησιμοποιούμε την εφαρμογή 

Ayoba εάν είμαστε κάτω των 14 ετών. Τυχόν πληροφορίες, υλικό, επικοινωνίες, αλληλογραφία 

και άλλο περιεχόμενο που αποστέλλεται, μεταφορτώνεται, υποβάλλεται ή κοινοποιείται μέσω της 

εφαρμογής Ayoba θα κρυπτογραφείται από άκρο σε άκρο, εκτός από την αποστολή του 

περιεχομένου μέσω SMS. Το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στα δημόσια κανάλια που 

διατίθεται στην εφαρμογή Ayoba δεν θα κρυπτογραφείται.  

 

Εικόνα 23 Απαιτήσεις εγκατάστασης Ayoba 

Για την περίπτωση διαγραφής του λογαριασμού μας, μπορούμε, ανά πάσα στιγμή, να 

διαγράψουμε το λογαριασμό μας στην εφαρμογή Ayoba, η οποία θα τερματίσει τη χρήση της 

εφαρμογής Ayoba από εσάς. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η διαγραφή της εφαρμογής Ayoba 

από την κινητή συσκευή μας δεν θα διαγράψει τον λογαριασμό μας. Εάν διαγράψουμε το 

λογαριασμό μας στην εφαρμογή Ayoba, αυτό θα διαγράψει το ιστορικό μηνυμάτων μας και θα 

μας αφαιρέσει αμέσως από όλες τις ομάδες μας στο Ayoba. Μόλις διαγράψουμε το λογαριασμό 

μας, το Ayoba δε θα είναι σε θέση να τον επαναφέρει και δε θα μπορεί πλέον να έχει πρόσβαση 

σε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα που σχετίζονται με αυτό. Ωστόσο, θα πρέπει να λάβουμε 

υπόψη ότι η διαγραφή του λογαριασμού μας δε θα διαγράψει τις πληροφορίες που διατηρούν οι 

άλλοι χρήστες της εφαρμογής Ayoba σε σχέση με εμάς, όπως αντίγραφα μηνυμάτων ή άλλες 

πληροφορίες που τους έχουμε στείλει. Επιπλέον, ενδέχεται το Ayoba να διατηρήσει αντίγραφα 
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ορισμένων πληροφοριών, όπως αρχεία καταγραφής, με τον τρόπο που προβλέπεται στη δήλωση 

απορρήτου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Διαφάνεια της Επεξεργασίας 
 

Έλεγχος Για Διαρροές Προσωπικών Δεδομένων 

Η ραγδαία διάδοση των έξυπνων κινητών συσκευών έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη και 

χρήση πολλαπλών εφαρμογών. Οι βασικότερες από αυτές αφορούν την επικοινωνία. Ορισμένες 

από αυτές αναλύθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Όλες αυτές οι εφαρμογές προσπαθούν να 

εναρμονιστούν με τις διάφορες απαιτήσεις του νέου γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων 

(GDPR). Σε αυτό το κεφάλαιο θα ελέγξουμε το βαθμό συμμόρφωσης αυτών των εφαρμογών με 

τον GDPR. 

Όπως αναλύσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η εκάστοτε εφαρμογή ζητά ορισμένες άδειες 

πρόσβασης από το χρήστη κατά την εγκάταστασή της. Ο προβληματισμός που τίθεται, ωστόσο, 

είναι κατά πόσο η κάθε εφαρμογή χρησιμοποιεί τα δικαιώματα που παρέχονται από το χρήστη για 

τους σκοπούς της λειτουργίας της ή αν αποκτούνται για την εξυπηρέτηση και άλλων σκοπών. 

Επιπλέον, θα ήταν αξιοσημείωτο αν η κάθε εφαρμογή αποκτά κρυφά περισσότερα δικαιώματα 

χωρίς την ενημέρωση του χρήστη. Παράλληλα, η κάθε έξυπνη κινητή συσκευή είναι πολύ πιθανό 

να εμπεριέχει κι άλλες πληροφορίες για το χρήστη, όπως δεδομένα τοποθεσίας, βιομετρικά 

δεδομένα, ακόμη και τη λίστα επαφών του. Πολλές εφαρμογές συλλέγουν τέτοιες πληροφορίες 

που είναι ευαίσθητες για την ιδιωτικότητα του χρήστη και τις μοιράζονται με τρίτους, π.χ. με 

δίκτυα διαφημίσεων, υπηρεσίες ανάλυσης, κ.τ.λ., χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συνήθως για 

σκοπούς διαφήμισης και παρακολούθησης. 

Για τον έλεγχο των επιπλέον δικαιωμάτων που ζητούνται ή του διαμοιρασμού δεδομένων 

με άλλες εφαρμογές χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή Lumen Privacy Policy. Πρόκειται για μια 

εφαρμογή που δημιουργήθηκε υπό το Haystack Project, μια ακαδημαϊκή πρωτοβουλία υπό την 

καθοδήγηση ανεξάρτητων ακαδημαϊκών ερευνητών από το International Computer Science 

Institute (ICSI) του UC Berkeley και το IMDEA Networks σε συνεργασία με το UMass και το 

Πανεπιστήμιο Stony Brook.  

Το Lumen αναλύει την επισκεψιμότητα της εκάστοτε εφαρμογής και επιτρέπει στο χρήστη 

να διατηρεί τον έλεγχο των προτύπων επικοινωνίας. Το Lumen αποκαλύπτει πώς επικοινωνούν οι 

εφαρμογές για κινητά με υπηρεσίες παρακολούθησης και πώς συλλέγουν ευαίσθητα προσωπικά 

στοιχεία από το χρήστη. Το Lumen δεν απαιτεί δικαιώματα root και λειτουργεί ακόμη και σε 
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κρυπτογραφημένη κίνηση για τις περισσότερες εκδόσεις Android. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να 

αποκλείσει ανεπιθύμητες ροές για μια δεδομένη εφαρμογή. Τέλος, μπορεί να διαμορφώνει τις 

άδειες εφαρμογών με σκοπό τη διατήρηση του ελέγχου του ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά 

δεδομένα του χρήστη. Η εφαρμογή στην πραγματικότητα παρεμβάλλεται ως ενδιάμεσο λογισμικό 

μεταξύ των εφαρμογών και της διασύνδεσης δικτύου και καταγράφει κάθε κίνηση της εφαρμογής. 

[40], [41]. 

Προκειμένου να ελέγχουμε τις εφαρμογές που αξιολογήσαμε παραπάνω εγκαταστήσαμε την 

εφαρμογή Lumen Privacy Policy. Κατά την εγκατάσταση και την πρώτη εκκίνηση της εφαρμογής, 

η εφαρμογή απαιτεί από το χρήστη μια σειρά πολλών δικαιωμάτων πρόσβασης, της εγκατάστασης 

ενός πιστοποιητικού ρίζας (root certificate), την παρακολούθηση κρυπτογραφημένης και μη 

κίνησης από προεπιλογή και την ανώνυμη αποστολή των συλλεγμένων δεδομένων στους 

ερευνητές του project για περαιτέρω ανάλυση και αξιολόγηση στο σύνολο των συλλεγμένων 

στοιχείων από όλους τους χρήστες. Η εφαρμογή ζητάει δικαιώματα πρόσβασης σε όλα τα 

προσωπικά δεδομένα του χρήστη στη συσκευή προκειμένου να μπορεί να αναγνωρίσει και να 

προσδιορίσει όλες τις πιθανές διαρροές αυτών από τις υπόλοιπες εφαρμογές. Οι ερευνητές που 

δημιούργησαν την εφαρμογή σημειώνουν ότι δεν αποστέλλονται προς διερεύνηση ποτέ τα 

προσωπικά δεδομένα του χρήστη παρά μόνο στοιχεία πρόσβασης, τροποποίησης, κ.λ.π. προς αυτά 

από τις υπόλοιπες εφαρμογές. Ωστόσο, η εφαρμογή δεν είναι ανοικτού κώδικα για τη διερεύνηση 

του, και είναι σαφές ότι τα δικαιώματα που απαιτεί από τους χρήστες για την αξιολόγηση των 

υπόλοιπων εφαρμογών δημιουργεί μία ανησυχία στον χρήστη. Η μόνη εγγύηση που παρέχεται 

είναι ότι έχει δημιουργηθεί από αμιγώς ακαδημαϊκό περιβάλλον, από αναγνωρισμένο 

Πανεπιστήμιο. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι το εν λόγω εργαλείο έχει αξιοποιηθεί από 

πολλούς ερευνητές, στο πλαίσιο ανάλυσης εξερχόμενης κίνησης από «έξυπνες» εφαρμογές. 

Μετά την παραχώρηση των απαιτούμενων δικαιωμάτων, την εγκατάσταση του 

πιστοποιητικού ρίζας και την ενεργοποίηση της εφαρμογής για παρακολούθηση της συσκευής του 

χρήστη, αρχίζει να παρακολουθεί, να συλλέγει πληροφορίες και τελικώς να παράγει λεπτομερείς 

αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα και τις διαρροές των υπόλοιπων εγκατεστημένων 

εφαρμογών. Ουσιαστικά με την ενεργοποίηση του Lumen Privacy Monitor παρακολουθεί τις 

εγκατεστημένες εφαρμογές και τις δραστηριότητες τους ενώ εκτελείται στο προσκήνιο ή στο 

παρασκήνιο. 
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Η κύρια διεπαφή της εφαρμογής εμφανίζει τις τρεις καρτέλες: διαρροές (leaks), εφαρμογές 

(apps) και κίνηση/κυκλοφορία (traffic), όπου για τη κάθε μία έχουμε: 

1. Διαρροές: Εμφανίζονται τα προσωπικά δεδομένα ή οι πληροφορίες της συσκευής που έχουν 

διαρρεύσει, από ποια εφαρμογή προκλήθηκε η κάθε διαρροή καθώς και το όνομα της 

υπηρεσίας ανάλυσης (analytics service) που έλαβε τη πληροφορία αυτή 

2. Εφαρμογές: Περιέχονται όλες οι εφαρμογές που παρακολουθούνται από την εφαρμογή 

Lumen και μας εμφανίζει μια λεπτομερής αναφορά για τη κάθε μία σχετικά με τη ροή 

κίνησης δεδομένων, τις διαρροές, τα δικαιώματα πρόσβασης που απαιτεί, κ.τ.λ. Η καρτέλα 

εφαρμογές είναι παρόμοια με τη καρτέλα διαρροές απλά επιμερισμένη ανά εφαρμογή. 

3. Κίνηση/Κυκλοφορία: Παρέχεται μια γενική εικόνα της κίνησης/κυκλοφορίας που έχει 

αναλυθεί από την εφαρμογή. Περιέχονται πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των 

συνδέσεων, των μοναδικών διευθύνσεων IP που αντλούν δεδομένα, τα πρωτόκολλα χρήσης 

για τις διάφορες συνδέσεις, του εύρους ζώνης που καταναλώθηκε (bandwidth) και τo κόστος 

κίνησης/κυκλοφορίας που προκλήθηκε από τις διαφημίσεις (ads) και τις υπηρεσίες 

ανάλυσης (analytics service). 

Παρατηρούμε παραπάνω ότι το κινητό μας, στο σύνολο των εφαρμογών που λειτουργούν 

σε αυτό εντοπίζει μια σειρά από διαρροές προς τρίτους που θα έπρεπε να αξιολογηθούν και να 

ληφθούν τα αντίστοιχα μέτρα έναντι αυτών. Στη περίπτωση μας θα προσπαθήσουμε να 

αξιολογήσουμε τις εφαρμογές που είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, σχετικά με τις ρυθμίσεις 

ιδιωτικότητας και τα δικαιώματα που παραχωρήσαμε και τελικώς με τα δικαιώματα και τις 

διαρροές που παρατηρούνται να χρησιμοποιεί η κάθε μία εφαρμογή ξεχωριστά. Οι εφαρμογές 

αυτές ήταν οι: α) Facebook Messenger, β) Line, γ) Signal, δ) Skype, ε) Slack, στ) Telegram, ζ) 

Whatsapp, η) Ayoba και θ) Viber. Πρόκειται για σύγχρονες εφαρμογές διαδικτυακής επικοινωνίας 

που οι χρήστες χρησιμοποιούν στη καθημερινότητά τους κατά κόρον. 

Περιβάλλον Δοκιμών – Ελέγχων 

Η χρήση της εφαρμογής Lumen Privacy Monitor θα μας βοηθήσει στην ανίχνευση σε 

πραγματικό χρόνο της ροής δεδομένων από τη συσκευή του χρήστη. Η παρατήρηση και 

καταγραφή της ροής των δεδομένων αυτών ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου 2020 και διήρκησε 

μέχρι τις 15 Ιουνίου 2020.  



 

84 

 

 

Εικόνα 24 Οθόνες από την εφαρμογή Lumen Privacy Monitor (λίστα παρακολουθούμενων εφαρμογών, λίστα 

από ανιχνευμένες διαρροές, λίστα εφαρμογών με μπλοκαρισμένη κυκλοφορία). 

Για τη πρόσβαση στο διαδίκτυο χρησιμοποιήθηκε το οικιακό δίκτυο του χρήστη καθώς και 

το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Το «έξυπνο» κινητό που χρησιμοποιήθηκε και εγκαταστάθηκαν 

όλες οι παραπάνω εφαρμογές ήταν το Xiaomi Mi6 με λειτουργικό σύστημα M1803E1A και 

έκδοση Android 9.0 Pie. Κατά την διενέργεια της δυναμικής ανάλυσης οι εφαρμογές που 

αξιολογήθηκαν, αναβαθμίστηκαν κανονικά. 

Κατασκευαστής Μοντέλο Λειτουργικό Σύστημα 

Xiaomi 
Mi6 

(M1803E1A) 
MIUI Global 11.0.3 
(Android 9.0 Pie) 

Πίνακας 5 Στοιχεία συσκευών που συμμετείχαν στην παρατήρηση των προκαθορισμένων 
προγραμμάτων και εφαρμογών. 

Εφαρμογή Έκδοση Σχόλια 

Facebook 
Messenger 

259.0.0.18.120 Android 9.0 Pie 

Ayoba 0.30.2 Android 9.0 Pie 

Line 10.5.2 Android 9.0 Pie 

Signal 4.58.5 Android 9.0 Pie 

Skype 8.58.0.93 Android 9.0 Pie 

Slack 20.03.30.0 Android 9.0 Pie 

Telegram 6.0.1 Android 9.0 Pie 

Whatsapp 2.20.108 Android 9.0 Pie 

Viber 12.7.5.1 Android 9.0 Pie 

Lumen 2.2.2 Android 9.0 Pie 

Πίνακας 6 Στοιχεία προγραμμάτων και εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν για την διενέργεια της 
παρατήρησης αλλά και για την ίδια τη παρατήρηση. 
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Πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση, είναι σκόπιμο να τονίσουμε ότι η μελέτη των εφαρμογών 

και η συλλογή των δεδομένων βασίζεται στην πραγματική χρήση του έξυπνου τηλεφώνου του 

χρήστη. Είναι συνυφασμένη με το κοινωνικό δίκτυό του (περισσότεροι χρήστες Viber, Facebook, 

Messenger, εταιρική χρήση Slack κλπ.) και δεν είναι εικονική. Με άλλα λόγια, δε δημιουργήθηκε 

κάποιο εικονικό δίκτυο με άγνωστους χρήστες – φίλους, ούτε εστάλησαν μηνύματα/ δεδομένα/ 

κλήσεις (spam) με σκοπό τη δημιουργία κυκλοφορίας δεδομένων (traffic). Η συλλογή και 

καταμέτρηση του όγκου δεδομένων βασίζεται στην πραγματική, καθημερινή χρήση του έξυπνου 

τηλεφώνου από τη συγγραφέα της εργασίας. 

Ανάλυση του Facebook Messenger 

Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, το Facebook Messenger είναι μία εφαρμογή 

που προσελκύει εκατομμύρια χρήστες. Αυτοί οι χρήστες χρησιμοποιούν καθημερινά αυτή την 

εφαρμογή για την επικοινωνία τους αλλά και την ανταλλαγή αρχείων βίντεο, εικόνας ακόμα και 

κλήσεων/ βιντεοκλήσεων. 

Με ενεργοποιημένη την εφαρμογή Lumen για την παρακολούθηση των διάφορων 

συνδέσεων/διαρροών και μετά από χρήση της εφαρμογής Facebook Messenger καταγράφεται ένα 

σύνολο συνδέσεων που γίνονται από την πλατφόρμα του Facebook Messenger προς εξωτερικά 

domain. Παρατηρώντας τα domain, τα περισσότερα εξ’ αυτών είναι υπηρεσίες 

παρακολούθησης/διαφήμισης καθώς και συνδέσεις από άνοιγμα δημοσιεύσεων προς τρίτες 

ιστοσελίδες/εφαρμογές. Τα domain σχετίζονται με τη παρακολούθηση της δραστηριότητας του 

χρήστη μέσω Facebook (facebook.com, fbcdn.net, fbpigeon.com, κ.τ.λ.). Παρατηρούμε ότι η 

εφαρμογή Lumen τις αναγνωρίζει και μας ενημερώσει σχετικά με το είδος των συνδέσεων αυτών. 
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Εικόνα 25 Ενδεικτικές εικόνες από το Lumen Privacy Monitor που παρουσιάζονται συνδέσεις/κίνηση προς 

domain από το Facebook Messenger 

Παράλληλα, μας ειδοποιεί σχετικά με τις άδειες που ζητούνται από το χρήστη. Όπως 

βλέπουμε άλλες είναι περισσότερο επικίνδυνες και άλλες λιγότερο. Άλλες αφορούν πρόσβαση σε 

βασικές λειτουργίες του έξυπνου κινητού του χρήστη (π.χ. camera, Bluetooth κλπ.) και άλλες 

αφορούν άλλα τριτομερή domains (π.χ. google.com, facebook.com κλπ.). 

 
Εικόνα 26 Λίστα ζητούμενων αδειών από το χρήστη κατά τη χρήση της εφαρμογής Facebook Messenger 

(υψηλής και μεσαίας επικινδυνότητας) 
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Εικόνα 27 Λίστα ζητούμενων αδειών από το χρήστη κατά τη χρήση της εφαρμογής Facebook Messenger 

(μεσαίας και χαμηλής επικινδυνότητας) 

Ανάλυση του Line 

Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, το Line είναι μία δημοφιλής εφαρμογή στην 

Ιαπωνία και άλλες χώρες. Μέσω του Line καθημερινά ανταλλάσσονται πολλά γραπτά και ηχητικά 

μηνύματα, αλλά και ηχητικές και βίντεο κλήσεις. Η ροή των δεδομένων για τη συγκεκριμένη 

μελέτη ήταν σχετικά χαμηλή μιας και η εφαρμογή δεν είναι πολύ δημοφιλής στη χώρα μας. 

Ωστόσο, παρατηρούμε ορισμένα χρήσιμα αποτελέσματα. 

Στην εικόνα 29 παρατηρούμε τα domain που αφορούν υπηρεσίες 

παρακολούθησης/διαφήμισης (line-apps.com, κλπ.) καθώς και συνδέσεις από άνοιγμα 

δημοσιεύσεων προς τρίτες ιστοσελίδες/εφαρμογές. Τα domain σχετίζονται με τη παρακολούθηση 

της δραστηριότητας του χρήστη (line-scdn.net, line.me, κλπ.). Παρατηρούμε ότι η εφαρμογή 

Lumen τις αναγνωρίζει και μας ενημερώσει σχετικά με το είδος των συνδέσεων αυτών. 
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Εικόνα 28 Ενδεικτικές εικόνες από το Lumen Privacy Monitor που παρουσιάζονται συνδέσεις/κίνηση προς 

domain από το Line 

Παράλληλα, μας ειδοποιεί σχετικά με τις άδειες που ζητούνται από το χρήστη. Όπως 

βλέπουμε άλλες είναι περισσότερο επικίνδυνες και άλλες λιγότερο. Άλλες αφορούν πρόσβαση σε 

βασικές λειτουργίες του έξυπνου κινητού του χρήστη (π.χ. camera, Bluetooth κλπ.) και άλλες 

αφορούν άλλα τριτομερή domains (π.χ. google.com, facebook.com κλπ.). 

 

Εικόνα 29 Λίστα ζητούμενων αδειών από το χρήστη κατά τη χρήση της εφαρμογής Line (υψηλής, μεσαίας και 

χαμηλής επικινδυνότητας) 
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Εικόνα 30 Λίστα ζητούμενων αδειών από το χρήστη κατά τη χρήση της εφαρμογής Line (χαμηλής 

επικινδυνότητας) 

Ανάλυση του Signal 

Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, το Signal είναι μία εφαρμογή με ελεύθερο 

και ανοιχτό λογισμικό που έχει προσελκύσει πάνω από ένα εκατομμύριο χρήστες. Αυτοί οι 

χρήστες χρησιμοποιούν καθημερινά αυτή την εφαρμογή για την επικοινωνία τους αλλά και την 

ανταλλαγή αρχείων βίντεο, εικόνας ακόμα και κλήσεων/ βιντεοκλήσεων. 

Με ενεργοποιημένη την εφαρμογή Lumen για την παρακολούθηση των διάφορων 

συνδέσεων/διαρροών και μετά από χρήση της εφαρμογής Signal καταγράφεται ένα σύνολο 

συνδέσεων που γίνονται από την πλατφόρμα του Signal προς εξωτερικά domain. Παρατηρώντας 

αυτά τα domain μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για υπηρεσίες παρακολούθησης/διαφήμισης. 

Τα domain σχετίζονται με τη παρακολούθηση της δραστηριότητας του χρήστη μέσω Signal 

(signal.org, whispersystems.org). Παρατηρούμε ότι η εφαρμογή Lumen τις αναγνωρίζει και μας 

ενημερώσει σχετικά με το είδος των συνδέσεων αυτών. 

 

Εικόνα 31 Ενδεικτικές εικόνες από το Lumen Privacy Monitor που παρουσιάζονται συνδέσεις/κίνηση προς 

domain από το Signal 
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Παράλληλα, μας ειδοποιεί σχετικά με τις άδειες που ζητούνται από το χρήστη. Όπως 

βλέπουμε άλλες είναι περισσότερο επικίνδυνες και άλλες λιγότερο. Άλλες αφορούν πρόσβαση σε 

βασικές λειτουργίες του έξυπνου κινητού του χρήστη (π.χ. contacts, SMS, κλπ.) και άλλες 

αφορούν άλλα τριτομερή domains (π.χ. huawei.android, htc.launcher, κλπ.). 

 

Εικόνα 32 Λίστα ζητούμενων αδειών από το χρήστη κατά τη χρήση της εφαρμογής Signal (υψηλής, μεσαίας και 

χαμηλής επικινδυνότητας) 

 

Εικόνα 33 Λίστα ζητούμενων αδειών από το χρήστη κατά τη χρήση της εφαρμογής Signal (χαμηλής 

επικινδυνότητας) 
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Ανάλυση του Skype 

Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, το Skype είναι μία εφαρμογή 

τηλεδιασκέψεων και διαδικτυακής επικοινωνίας που προσελκύει καθημερινά εκατομμύρια 

χρήστες. Αυτοί οι χρήστες χρησιμοποιούν καθημερινά αυτή την εφαρμογή για τηλεδιασκέψεις, 

βιντεοκλήσεις, ακόμη και ανταλλαγή μηνυμάτων και αρχείων. 

Με ενεργοποιημένη την εφαρμογή Lumen για την παρακολούθηση των διάφορων 

συνδέσεων/διαρροών και μετά από χρήση της εφαρμογής Skype καταγράφεται ένα σύνολο 

συνδέσεων που γίνονται από την πλατφόρμα του Skype προς εξωτερικά domain. Παρατηρώντας 

αυτά τα domain μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για υπηρεσίες παρακολούθησης/διαφήμισης. 

Τα domain σχετίζονται με τη παρακολούθηση της δραστηριότητας του χρήστη μέσω Signal 

(signal.org, whispersystems.org). Παρατηρούμε ότι η εφαρμογή Lumen τις αναγνωρίζει και μας 

ενημερώσει σχετικά με το είδος των συνδέσεων αυτών. 

 

Εικόνα 34 Ενδεικτικές εικόνες από το Lumen Privacy Monitor που παρουσιάζονται συνδέσεις/κίνηση προς 

domain από το Skype 
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Εικόνα 35 Ενδεικτικές εικόνες από το Lumen Privacy Monitor που παρουσιάζονται συνδέσεις/κίνηση προς 

domain από το Skype 

Παράλληλα, μας ειδοποιεί σχετικά με τις άδειες που ζητούνται από το χρήστη. Όπως 

βλέπουμε άλλες είναι περισσότερο επικίνδυνες και άλλες λιγότερο. Άλλες αφορούν πρόσβαση σε 

βασικές λειτουργίες του έξυπνου κινητού του χρήστη (π.χ. contacts, camera, κλπ.) και άλλες 

αφορούν άλλα τριτομερή domains (π.χ. google.com, amazon.com, κλπ.). 

 
Εικόνα 36 Λίστα ζητούμενων αδειών από το χρήστη κατά τη χρήση της εφαρμογής Skype (υψηλής, μεσαίας και 

χαμηλής επικινδυνότητας) 
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Εικόνα 37 Λίστα ζητούμενων αδειών από το χρήστη κατά τη χρήση της εφαρμογής Skype (χαμηλής 

επικινδυνότητας) 

Ανάλυση του Slack 

Το Slack αποτελεί ένα δίκτυο επικοινωνίας που αφορά (κυρίως) εταιρείες και οργανισμούς. 

Όπως είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, για την είσοδο/ εγγραφή κάθε χρήστη στο Slack 

απαιτείται ένα workspace URL και μια διεύθυνση e-mail. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός χρήστη 

αφορά το περιβάλλον εργασίας του συγγραφέα και οι συνολικοί χρήστες του συγκεκριμένου 

workspace URL είναι 561. 

Στην εικόνα 39 παρατηρούμε τα domain, εκ των οποίων το ένα αφορά υπηρεσίες 

παρακολούθησης/διαφήμισης (bugsnag.com). Τα υπόλοιπα domain σχετίζονται με τη 

παρακολούθηση της δραστηριότητας του χρήστη μέσω Slack (slack-edge.com, slack.com). 

 

Εικόνα 38 Ενδεικτικές εικόνες από το Lumen Privacy Monitor που παρουσιάζονται συνδέσεις/κίνηση προς 

domain από το Slack 

Παράλληλα, το Lumen Privacy Monitor μας ειδοποιεί σχετικά με τις άδειες που ζητούνται 

από το χρήστη. Όπως βλέπουμε άλλες είναι περισσότερο επικίνδυνες και άλλες λιγότερο. Άλλες 
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αφορούν πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες του έξυπνου κινητού του χρήστη (π.χ. contacts, phone 

state κλπ.) και άλλες αφορούν άλλα τριτομερή domains (π.χ. google.com, κλπ.). 

 

Εικόνα 39 Λίστα ζητούμενων αδειών από το χρήστη κατά τη χρήση της εφαρμογής Slack (υψηλής, μεσαίας και 

χαμηλής επικινδυνότητας) 

Ανάλυση του Telegram 

Το Telegram αποτελεί ένα δίκτυο διαδικτυακής επικοινωνίας που προσελκύει καθημερινά 

εκατομμύρια χρήστες. Αυτοί οι χρήστες χρησιμοποιούν καθημερινά αυτή την εφαρμογή για 

ανταλλαγή μηνυμάτων και αρχείων ακόμη και κλήσεις/ βιντεοκλήσεις,. 

Στην εικόνα 41 παρατηρούμε τα domain, εκ των οποίων το ένα αφορά υπηρεσίες της 

Microsoft (appcenter.ms). Το άλλο domain σχετίζεται με υπηρεσίες διαφήμισης 

(googleappis.com). 

 
Εικόνα 40 Ενδεικτικές εικόνες από το Lumen Privacy Monitor που παρουσιάζονται συνδέσεις/κίνηση προς 

domain από το Telegram 

Παράλληλα, το Lumen Privacy Monitor μας ειδοποιεί σχετικά με τις άδειες που ζητούνται 

από το χρήστη. Όπως βλέπουμε άλλες είναι περισσότερο επικίνδυνες και άλλες λιγότερο. Άλλες 
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αφορούν πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες του έξυπνου κινητού του χρήστη (π.χ. fine_locations, 

record_audio, κλπ.) και άλλες αφορούν άλλα τριτομερή domains (π.χ. android.launcher, 

oppo.launcher, κλπ.). 

 
Εικόνα 41 Λίστα ζητούμενων αδειών από το χρήστη κατά τη χρήση της εφαρμογής Telegram (υψηλής, μεσαίας 

και χαμηλής επικινδυνότητας) 

 
Εικόνα 42 Λίστα ζητούμενων αδειών από το χρήστη κατά τη χρήση της εφαρμογής Telegram (χαμηλής 

επικινδυνότητας) 

Ανάλυση του Whatsapp 

Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, το Whatsapp προσελκύει καθημερινά 

εκατομμύρια χρήστες. Αυτοί οι χρήστες χρησιμοποιούν καθημερινά αυτή την εφαρμογή για την 
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επικοινωνία τους αλλά και την ανταλλαγή αρχείων βίντεο, εικόνας ακόμα και κλήσεων/ 

βιντεοκλήσεων. 

Με ενεργοποιημένη την εφαρμογή Lumen για την παρακολούθηση των διάφορων 

συνδέσεων/διαρροών και μετά από χρήση της εφαρμογής Whatsapp καταγράφεται ένα σύνολο 

συνδέσεων που γίνονται από την πλατφόρμα του Whatsapp προς εξωτερικά domain. 

Παρατηρώντας αυτά τα domain μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για υπηρεσίες 

παρακολούθησης/διαφήμισης. Τα domain σχετίζονται με τη παρακολούθηση της δραστηριότητας 

του χρήστη μέσω Whatsapp (google.ae, whatsapp.net, κλπ.). Παρατηρούμε ότι η εφαρμογή Lumen 

τις αναγνωρίζει και μας ενημερώσει σχετικά με το είδος των συνδέσεων αυτών. 

 
Εικόνα 43 Ενδεικτικές εικόνες από το Lumen Privacy Monitor που παρουσιάζονται συνδέσεις/κίνηση προς 

domain από το Whatsapp 

Παράλληλα, το Lumen Privacy Monitor μας ειδοποιεί σχετικά με τις άδειες που ζητούνται 

από το χρήστη. Όπως βλέπουμε άλλες είναι περισσότερο επικίνδυνες και άλλες λιγότερο. Άλλες 

αφορούν πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες του έξυπνου κινητού του χρήστη (π.χ. receive_SMS, 

access_location, κλπ.) και άλλες αφορούν άλλα τριτομερή domains (π.χ. sonymobile.home, 

google.android.providers, κλπ.). 
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Εικόνα 44 Λίστα ζητούμενων αδειών από το χρήστη κατά τη χρήση της εφαρμογής Whatsapp (υψηλής, μεσαίας 

και χαμηλής επικινδυνότητας) 

 

Εικόνα 45 Λίστα ζητούμενων αδειών από το χρήστη κατά τη χρήση της εφαρμογής Whatsapp (χαμηλής 

επικινδυνότητας) 
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Ανάλυση του Ayoba 

Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, το Ayoba είναι μία εφαρμογή πολύ 

δημοφιλής στην Αφρική με εκατομμύρια χρήστες. Αυτοί οι χρήστες χρησιμοποιούν καθημερινά 

αυτή την εφαρμογή για την επικοινωνία τους αλλά και την ανταλλαγή αρχείων βίντεο, εικόνας 

ακόμα και κλήσεων/ βιντεοκλήσεων. Παράλληλα, στη συγκεκριμένη εφαρμογή υπάρχουν πολλά 

ανοιχτά κανάλια, όπου οι χρήστες μπορούν να διαβάσουν χρήσιμες πληροφορίες πάνω σε διάφορα 

θέματα ή να συμμετάσχουν και οι ίδιοι στη συζήτηση. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να 

αλληλοεπιδράσουν ακόμα και με χρήστες που δε γνωρίζουν ή δεν έχουν τον αριθμό του 

τηλεφώνου τους. 

Με ενεργοποιημένη την εφαρμογή Lumen για την παρακολούθηση των διάφορων 

συνδέσεων/διαρροών και μετά από χρήση της εφαρμογής Ayoba καταγράφεται ένα σύνολο 

συνδέσεων που γίνονται από την πλατφόρμα του Ayoba προς εξωτερικά domain. Παρατηρώντας 

αυτά τα domain μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για υπηρεσίες παρακολούθησης/διαφήμισης. 

Τα domain σχετίζονται με τη παρακολούθηση της δραστηριότητας του χρήστη μέσω Ayoba 

(appsflyer.com, crashlytics.com, κλπ.). Παρατηρούμε ότι η εφαρμογή Lumen τις αναγνωρίζει και 

μας ενημερώσει σχετικά με το είδος των συνδέσεων αυτών. 

 

Εικόνα 46 Ενδεικτικές εικόνες από το Lumen Privacy Monitor που παρουσιάζονται συνδέσεις/κίνηση προς 

domain από το Ayoba 
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Εικόνα 47 Ενδεικτικές εικόνες από το Lumen Privacy Monitor που παρουσιάζονται συνδέσεις/κίνηση προς 

domain από το Ayoba 

Παράλληλα, το Lumen Privacy Monitor μας ειδοποιεί σχετικά με τις άδειες που ζητούνται 

από το χρήστη. Όπως βλέπουμε άλλες είναι περισσότερο επικίνδυνες και άλλες λιγότερο. Άλλες 

αφορούν πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες του έξυπνου κινητού του χρήστη (π.χ. call_phone, 

read_contacts, κλπ.) και άλλες αφορούν άλλα τριτομερή domains (π.χ. google.android, 

android.vending, κλπ.). 

 

Εικόνα 48 Λίστα ζητούμενων αδειών από το χρήστη κατά τη χρήση της εφαρμογής Ayoba (υψηλής, μεσαίας και 

χαμηλής επικινδυνότητας) 
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Εικόνα 49 Λίστα ζητούμενων αδειών από το χρήστη κατά τη χρήση της εφαρμογής Ayoba (χαμηλής 

επικινδυνότητας) 

Ανάλυση Του Viber 

Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, το Viber είναι μία εφαρμογή πολύ δημοφιλής 

με εκατομμύρια χρήστες ανά τον κόσμο. Αυτοί οι χρήστες χρησιμοποιούν καθημερινά αυτή την 

εφαρμογή για την επικοινωνία τους αλλά και την ανταλλαγή αρχείων βίντεο, εικόνας ακόμα και 

κλήσεων/ βιντεοκλήσεων.  

Με ενεργοποιημένη την εφαρμογή Lumen για την παρακολούθηση των διάφορων 

συνδέσεων/διαρροών και μετά από χρήση της εφαρμογής Viber καταγράφεται ένα σύνολο 

συνδέσεων που γίνονται από την πλατφόρμα του Viber προς εξωτερικά domain. Παρατηρώντας 

αυτά τα domain μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για υπηρεσίες παρακολούθησης/διαφήμισης. 

Τα domain σχετίζονται με τη παρακολούθηση της δραστηριότητας του χρήστη μέσω Viber 

(amazonaws.com, doubleclick.net, κλπ.). Παρατηρούμε ότι η εφαρμογή Lumen τις αναγνωρίζει 

και μας ενημερώσει σχετικά με το είδος των συνδέσεων αυτών. 
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Εικόνα 50 Ενδεικτικές εικόνες από το Lumen Privacy Monitor που παρουσιάζονται συνδέσεις/κίνηση προς 

domain από το Viber 

 

Εικόνα 51 Ενδεικτικές εικόνες από το Lumen Privacy Monitor που παρουσιάζονται συνδέσεις/κίνηση προς 

domain από το Viber 
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Εικόνα 52 Ενδεικτικές εικόνες από το Lumen Privacy Monitor που παρουσιάζονται συνδέσεις/κίνηση προς 

domain από το Viber 

Παράλληλα, το Lumen Privacy Monitor μας ειδοποιεί σχετικά με τις άδειες που ζητούνται 

από το χρήστη. Όπως βλέπουμε άλλες είναι περισσότερο επικίνδυνες και άλλες λιγότερο. Άλλες 

αφορούν πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες του έξυπνου κινητού του χρήστη (π.χ. 

external_storage, read_contacts, κλπ.) και άλλες αφορούν άλλα τριτομερή domains (π.χ. 

anddoes.launcher, google.android, κλπ.). 

 

Εικόνα 53 Λίστα ζητούμενων αδειών από το χρήστη κατά τη χρήση της εφαρμογής Ayoba (υψηλής, μεσαίας και 

χαμηλής επικινδυνότητας) 
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Εικόνα 54 Λίστα ζητούμενων αδειών από το χρήστη κατά τη χρήση της εφαρμογής Ayoba (υψηλής, μεσαίας και 

χαμηλής επικινδυνότητας) 

Αποτελέσματα Αναλύσεων 

Στην προηγούμενη παράγραφο παρατηρήσαμε τη διαρροή ορισμένων εφαρμογών προς 

τριτομερή domains, αλλά και τις άδειες πρόσβασης που ζητούνται κάθε φορά από το χρήστη σε 

διάφορες εφαρμογές ή πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στο έξυπνο κινητό του τηλέφωνο. 

Αυτές οι προσβάσεις είναι άλλοτε περισσότερο επικίνδυνες κι άλλοτε λιγότερο και αυτά τα 

domains άλλες φορές αφορούν τον πάροχο και άλλες domain διαφήμισης και παρακολούθησης 

δραστηριότητας. Παρατηρούμε όμως ότι υπάρχουν και κάποιες συνδέσεις προς domain μη 

αναγνωρισμένες από την εφαρμογή Lumen (theverge.com, rakuten.com, fbcdn.net, 

googleusercontent.com, κ.τ.λ.).  

Για τον  έλεγχο  και την αξιολόγηση των domain αυτών χρησιμοποιήσαμε την ιστοσελίδα 

«whotracks.me». Αυτή η ιστοσελίδα ελέγχει τις ιστοσελίδες/trackers, περιέχει στατιστικά 

δεδομένα των διάφορων domain και μας ενημερώνει σχετικά με το είδος και τις μεθόδους tracking 

που χρησιμοποιεί το domain αυτό. Επίσης, περιέχει πληροφορίες του κατόχου στις περιπτώσεις 

των tracker. 
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Εικόνα 55 Έλεγχος διάφορων website domains για το είδος λειτουργίας, τις μεθόδους χρήσεις, των στατιστικών 

αξιολόγησης, του ιδιοκτήτη, κ.τ.λ. 
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Εικόνα 56 Έλεγχος διάφορων tracker domains για το είδος λειτουργίας, τις μεθόδους χρήσεις, των στατιστικών 

αξιολόγησης, του ιδιοκτήτη, κ.τ.λ. 

Στον πίνακα 5 παρατηρούμε το σύνολο των αποτελεσμάτων από την παρακολούθηση που 

διεξήχθη μέσω του Lumen Privacy Monitor.  

 

Applications Traffic (ΜΒ) Trackers Overhead 
Permissions 
Requested 

Leaks 

1 Slack 810 1 14,9% 19 0 

2 Ayoba 100 2 4,7% 47 0 

3 Facebook Messenger 1000 0 0,0% 62 0 

4 Skype 680 0 0,0% 53 0 

5 Viber 2300 8 40,9% 68 3 

6 Whatsapp 1000 0 0,0% 59 0 

7 LINE 400 1 12,4% 43 1 

8 Telegram 700 0 0,0% 54 0 

9 Signal 2850 0 0,0% 65 0 
 

Sum 9050 12 0,729 470 4 

Πίνακας 7 Ανάλυση αποτελεσμάτων Lumen Privacy Monitor ανά εφαρμογή 

Στην εικόνα 58 παρατηρούμε το συνολικό όγκο των δεδομένων, διαμοιρασμένο χρωματικά 

στις εφαρμογές που μελετήθηκαν. Είναι σημαντικό να επαναλάβουμε ότι βασιστήκαμε σε 

πραγματικά δεδομένα, με κανονική, καθημερινή χρήση του έξυπνου τηλεφώνου. 
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Εικόνα 57 Όγκος δεδομένων ανά εφαρμογή 

Eίναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι κάθε domain περιέχει πολλαπλούς trackers που 

αφορούν υπηρεσίες διαφήμισης, ψυχαγωγίας και αναλύσεις ιστοσελίδων (statistics, κλπ.). Στην 

εικόνα 59 παρατηρούμε τους trackers ανά εφαρμογή, με πολυπληθέστερη την εφαρμογή Viber, 

έναντι άλλων (π.χ. Signal, Telegram, κλπ.) που δεν έχουν κανένα. 

 

Εικόνα 58 Trackers ανά εφαρμογή 

Επιπρόσθετα παρατηρήθηκε σε αρκετές εφαρμογές καταγράφεται ποσοστιαία επιβάρυνση 

(overhead) στη συνολική επικοινωνία, που προκαλείται από τις διαφημίσεις, τις συνδέσεις 

παρακολούθησης και ανάλυσης, και τις διαρροές δεδομένων που γίνονται από τις εφαρμογές. 

Εικάζουμε ότι η εφαρμογή Lumen Privacy Monitor πιθανόν να μην μπόρεσε να αντλήσει το 

σύνολο της επιβάρυνσης λόγω της κρυπτογράφησης που χρησιμοποιείται στο κανάλι 

επικοινωνίας σε αρκετές εκ των συνδέσεων. 
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Εικόνα 59 Overhead ανά εφαρμογή 

Στην εικόνα 61 παρατηρούνται οι άδειες που ζητούνται ανά εφαρμογή, διαχωρισμένες 

χρωματικά. Όπως φαίνεται στο γράφημα, οι περισσότερες άδειες ζητούνται από το Viber, το 

Signal και το Facebook Messenger.  

 

Εικόνα 60 Άδειες που ζητήθηκαν από το χρήστη ανά εφαρμογή 

Όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη παράγραφο, το Lumen Privacy Monitor διαχωρίζει 

τις άδεις σε υψηλή, μεσαία και χαμηλή επικινδυνότητα. Όπως φαίνεται και στο γράφημα, το Slack 

εμπεριέχει τις λιγότερες άδειες παρά τον όγκο δεδομένων του. Εικάζουμε ότι απαιτεί τη λιγότερη 

δυνατή αδειοδότηση λόγω του workspace URL και του επαγγελματικού του χαρακτήρα. 
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Εικόνα 61 Βαθμός επικινδυνότητας ζητούμενων αδειών ανά εφαρμογή 

Τέλος, το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει τις καταγεγραμμένες διαρροές από το Lumen 

Privacy Monitor. Παρά τον όγκο των δεδομένων και την ποικιλία των εφαρμογών, οι μοναδικές 

εφαρμογές στις οποίες καταγράφηκαν διαρροές είναι το Viber και το Line.  

 

Εικόνα 62 Καταγεγραμμένες διαρροές ανά εφαρμογή 

Στην εικόνα 64 παρατηρούμε την κίνηση των δεδομένων/συνδέσεων που 

πραγματοποιούνται μέσω των εφαρμογών Viber, Signal και Line από το χρήστη, όπως τις 

κατέγραψε η εφαρμογή Lumen Privacy Monitor. Οι συγκεκριμένες εφαρμογές επιλέχθηκαν λόγω 

της προηγούμενης εικόνας. Δηλαδή, λόγω των διαρροών του Viber και του Line, και την έλλειψη 

διαρροών του Signal. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν εφαρμογές που επικοινωνούν και 

αποστέλλουν τα δεδομένα τους εξ’ ολοκλήρου με το πρωτόκολλο HTTPS. Πρόκειται για ένα 

ασφαλές πρωτόκολλο και τα δεδομένα που βρίσκονται μέσα στο κανάλι επικοινωνίας δεν 

μπορούν να υποκλαπούν και να αναγνωριστούν. Ωστόσο, παρατηρούμε ένα χαμηλό αλλά 

αξιοσημείωτο ποσοστό εφαρμογών που δεν χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο HTTPS για όλο το 
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εύρος των επικοινωνιών τους, γεγονός που υποδεικνύει μεγάλη πιθανότητα να εκτεθούν δεδομένα 

τους μέσω επιθέσεων. Ακόμη σε κάποιες εφαρμογές είδαμε τη μη αναγνώριση του πρωτοκόλλου 

επικοινωνίας από το Lumen Privacy Monitor και το χαρακτηρισμό του με το τίτλο «Other», το 

οποίο μπορεί να αποτελεί κάποιο σφάλμα ή αδυναμία της εφαρμογής Lumen Privacy Monitor, 

όμως δημιουργεί ανησυχία για τα δεδομένα που μεταφέρονται και απαιτείται περαιτέρω 

διερεύνηση.  

 

Εικόνα 63 Η κίνηση των δεδομένων/συνδέσεων που πραγματοποιούνται μέσω των εφαρμογών Viber, Signal 

και Line από το χρήστη όπως τις κατέγραψε η εφαρμογή Lumen Privacy Monitor. 

Τα άνωθι στατιστικά μπορούν να μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι πολλές εφαμοργές 

συνδέονται με τριτομερή domain, τα οποία ταυτίζονται σε πολλές περιπτώσεις μεταξύ 

διαφορετικών εφαρμογών. Επιπλέον, οι απαιτούμενες άδειες πρόσβασης μεταξύ διαφορετικών 

εφαρμογών δίνουν στα τριτομερή domain πολλαπλάσια πληροφορία.  

Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις τα τριτομερή domain που 

διασταυρώνονται, αφορούν κοινωνικά δίκτυα, των οποίων δεν έχει απαιτηθεί η σύνδεση για την 

περιήγηση του χρήστη στην εφαρμογή. Το συγκεκριμένο γεγονός μας υποψιάζει για τις υποκλοπές 

που έχουν συμβεί σε ολοκληρωμένες βάσεις προσωπικών δεδομένων, όπως αυτές έχουν 

διαμορφωθεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι εύλογο, λοιπόν, να θεωρούμε ότι τα 

σύγχρονα κοινωνικά δίκτυα ανταλλάσσουν πληροφορίες με στόχο τη δημιουργία του πλήρους 

προφίλ του εκάστοτε χρήστη [27]. 

Μία επιπλέον σημαντική παρατήρηση που οφείλουμε να κάνουμε είναι ότι τα τριτομερή 

domain “κληρονομούν” τις άδειες πρόσβασης που ο χρήστης έχει δώσει στην εκάστοτε εφαρμογή 

που χρησιμοποιεί. Αυτές οι εφαρμογές έχουν αναγνωριστεί από το Lumen Privacy Monitor ως 

υπηρεσίες παρακολούθησης/ διαφήμισης και μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες από το χρήστη 
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και στην πορεία να διαγράφουν το κοινωνικό/ καταναλωτικό κλπ. προφίλ του. Αυτό τους καθιστά 

κακόβουλους χρήστες του διαδικτύου, εφόσον έχουν αποκτήσει πληροφορίες για το χρήστη παρά 

τη θέληση και (σε πολλές περιπτώσεις) την άδειά του. To ICSI Haystack Panopticon 

(haystack.mobi/panopticon) βασίστηκε στα δεδομένα που συλλέγει Lumen Privacy Monitor και 

αποτελεί ένα διαδραστικό χάρτη των διασταυρώσεων μεταξύ όλων των domains 

παρακολούθησης/ διαφήμισης που παρατηρούνται ανά εφαρμογή. 

 

Εικόνα 64 To ICSI Haystack Panopticon 

 

Εικόνα 65 Το Viber στο ICSI Haystack Panopticon 

 

Εικόνα 66 Οι διασταυρώσεις του Crashlytics 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - Η Εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Διατάξεων στα 
Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα και τις Συσκευές 

 

Η Εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Διατάξεων στα Σύγχρονα Λειτουργικά 
Συστήματα 

 

Οι συσκευές IoT αναμένεται να φτάσουν πάνω από 25 δισεκατομμύρια έως το 2025, που 

είναι πολύ περισσότερο από τον αριθμό του ανθρώπινου πληθυσμού που προβλέπεται να είναι 

σχεδόν 8 δισεκατομμύρια. Τέτοιες συσκευές βρίσκονται σε στρατιωτικούς και μη στρατιωτικούς 

τομείς που κυμαίνονται από έξυπνες πόλεις έως και στο Διαδίκτυο. Η ανάπτυξη του IoT 

δημιουργεί πρόσφατα μια κύρια πρόκληση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς 

οι παραβιάσεις ασφάλειας σε ένα τέτοιο περιβάλλον μπορεί να συνεπάγονται σημαντικούς 

κινδύνους απορρήτου για τους χρήστες των οποίων τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία 

από έξυπνα αντικείμενα. Στην πραγματικότητα, οι χρήστες περιβάλλονται από πολλές συσκευές, 

συλλέγουν τα δεδομένα τους και πιθανώς τα διαβιβάζουν σε άγνωστα τρίτα μέρη. Ορισμένοι 

χρήστες IoT μπορούν να ορίσουν τις φορητές συσκευές τους σε λειτουργία εκπομπής και όταν 

βρίσκονται εντός εύρους εύρεσης, οποιοσδήποτε άλλος κόμβος μπορεί να έχει πρόσβαση στα 

προσωπικά του δεδομένα στέλνοντας ένα μη ασφαλές αίτημα. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, 

μελετήθηκε η δυνατότητα χρήσης τεχνολογίας blockchain για ενίσχυση του απορρήτου και της 

εμπιστοσύνης των χρηστών σε εφαρμογές που βασίζονται σε IoT. Επιπλέον, ο Γενικός 

Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR), που παρέχει τον έλεγχο των χρηστών στα 

προσωπικά τους δεδομένα, είναι μια άλλη πολλά υποσχόμενη λύση που έχει προταθεί πρόσφατα 

για τη βελτίωση του απορρήτου των χρηστών στο IoT.  

Οι βασικοί ρόλοι που ορίζονται στο GDPR είναι ένα υποκείμενο δεδομένων, ένας ελεγκτής 

ή ένας κοινός ελεγκτής και ένας επεξεργαστής. Το υποκείμενο των δεδομένων αναγνωρίζεται 

άμεσα ή έμμεσα μέσω ενός αναγνωριστικού (π.χ. όνομα και διεύθυνση IP). Ο ελεγκτής είναι ένα 

άτομο ή οργανισμός που καθορίζει ποιες λειτουργίες θα εκτελεστούν στα δεδομένα χρήστη. Η 

έννοια του κοινού ελεγκτή εισάγεται όπου δύο ή περισσότεροι ελεγκτές προσδιορίζουν από κοινού 

το σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων. Τέλος, ο επεξεργαστής είναι υπεύθυνος για την 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό ελεγκτή ή κοινού ελεγκτή. Το GDPR δίνει 
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την ευθύνη για τυχόν παραβίαση της επεξεργασίας δεδομένων σε υπεύθυνους επεξεργασίας ή από 

κοινού ελεγκτές, αλλά επίσης δίνει κοινή ευθύνη στους επεξεργαστές όταν το υποκείμενο των 

δεδομένων δεν έχει άμεσο έλεγχο στα στάδια επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. 

Δεδομένων ορισμένων πρόσφατων προσεγγίσεων για την ενσωμάτωση του GDPR σε 

περιβάλλοντα IoT, προτάθηκε ένα πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο πραγματοποιήθηκε η 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που συμμορφώνονται με το GDPR. Μέσω του πλαισίου, οι 

υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων ήταν σε θέση να ειδοποιούν τους χρήστες IoT με διαφανή και 

ξεκάθαρο τρόπο σχετικά με την κατάσταση των προσωπικών τους δεδομένων. Σχεδιάστηκε, 

λοιπόν, ένα μοντέλο IoT Databox που καθιστά τις συσκευές υπόλογες στους χρήστες. Το 

προτεινόμενο μοντέλο πληροί τις απαιτήσεις του GDPR για την ενίσχυση του απορρήτου και της 

εμπιστοσύνης του χρήστη. Εξετάστηκε ποιο ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η μεγάλη αναβάθμιση 

των κανονισμών περί απορρήτου δεδομένων στο πλαίσιο του GDPR για την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων προστασίας δεδομένων των χρηστών που δημιουργεί το περιβάλλον IoT.  

Το Blockchain είναι ένα δημόσιο κατάστιχο που αποτελείται από μια κατανεμημένη, 

κοινόχρηστη βάση δεδομένων και ένα σύνολο συνδεδεμένων κόμβων. Τελευταία 

χρησιμοποιήθηκε στο IoT για να βελτιώσει τη διαφάνεια, την εμπιστοσύνη και το απόρρητο. Για 

παράδειγμα, προτάθηκε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης βασισμένο σε blockchain για συνεργατικό IoT. 

Το πλαίσιο με τον καθορισμό ενός συνόλου έξυπνων συμβάσεων επέβαλε στις πλατφόρμες IoT 

να ακολουθούν ορισμένους συγκεκριμένους κανόνες προκειμένου να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη 

στις επικοινωνίες τους. Προτάθηκε μια τεχνική βασισμένη σε blockchain που παρέχει ασφαλή 

διαχείριση μεγάλων δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης στο IoT. Η τεχνική συνδύασε τα 

πλεονεκτήματα του ιδιωτικού κλειδιού, του δημόσιου κλειδιού και των έξυπνων συμβολαίων για 

την προώθηση του απορρήτου των χρηστών και την πραγματοποίηση ελέγχου πρόσβασης που 

εστιάζει στον ασθενή για ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία. Προτάθηκε ένα μοντέλο δημοσίευσης / 

εγγραφής που βασίζεται σε blockchain που διατηρεί το απόρρητο για συστήματα IoT. Το μοντέλο 

προστατεύει το απόρρητο δεδομένων και τα συμφέροντα των συνδρομητών και επέτρεψε στους 

διαχειριστές να ελέγχουν οποιαδήποτε πρόσβαση στα δεδομένα.  

Παρόλο που οι προαναφερθείσες προσεγγίσεις επωφελήθηκαν από νέες λύσεις που 

γνώριζαν την προστασία της ιδιωτικής ζωής (δηλαδή, GDPR και blockchain) για την ασφαλή 

προστασία των δεδομένων των χρηστών, καμία από αυτές δεν πρότεινε μια συνδυαστική 

προσέγγιση για την αυτόματη επαλήθευση των κανόνων GDPR για τις μονάδες επεξεργασίας 
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δεδομένων παρακολουθώντας ένα δίκτυο blockchain. Επιπλέον, δεν εξέτασαν τη συμμόρφωση 

του GDPR για λειτουργίες που χειρίζονται συσκευές IoT κατά το χρόνο σχεδίασης πριν από την 

πρόσβαση ή τον χειρισμό δεδομένων χρήστη. Παρουσιάζεται, λοιπόν, ένα επεξηγηματικό 

παράδειγμα που δείχνει πώς η ενσωμάτωση του GDPR και του blockchain μπορεί να εμφανιστεί 

ως sub business διαδικασία στα πρότυπα σχεδίασης συσκευών IoT για την προστασία των πολιτών 

της ΕΕ από παραβιάσεις απορρήτου [29].  

Τα δίκτυα IoT περιέχουν ετερογενείς ψηφιακές συσκευές με διάφορες διαμορφώσεις 

υλικού. Πολλές συσκευές IoT, που ονομάζονται κόμβοι χαμηλού βάρους, μπορούν να συλλέγουν 

ή να μεταδίδουν δεδομένα μόνο. Ορισμένες συσκευές, που ονομάζονται πλήρεις κόμβοι, 

διαθέτουν επίσης ισχυρά τσιπ υπολογισμού που μπορούν να επεξεργαστούν δεδομένα που 

συλλέχθηκαν (π.χ. έξυπνα τηλέφωνα). Δεδομένου ότι οι ελαφριοί κόμβοι έχουν περιορισμούς 

υπολογισμού και αποθήκευσης, δεν μπορούν να αλληλεπιδράσουν άμεσα με ένα δίκτυο 

blockchain. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, οι ελαφριοί κόμβοι πρέπει να εξυπηρετούνται από 

πλήρεις κόμβους για τη σύνδεση blockchain. Για παράδειγμα, τόσο οι συσκευές ελέγχου του 

διαβήτη όσο και οι συσκευές παρακολούθησης ζωτικής σημασίας, ταξινομημένες ως ελαφροί 

κόμβοι, πρέπει να έχουν πρόσβαση ή να ελέγχονται μέσω μιας φιλικής προς το χρήστη 

πλατφόρμας εγκατεστημένης στο έξυπνο τηλέφωνο για επικοινωνία με ένα blockchain. 

 

Εικόνα 67 Ένα αφηρημένο μοντέλο για το απόρρητο των χρηστών με τη χρήση του blockchain [29]. 
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Ένα αφηρημένο μοντέλο της τεχνικής που βασίζεται σε blockchain παρουσιάζεται στην 

Εικόνα 67. Ο χρήστης, ο επαληθευτής και κάθε συσκευή IoT θα πρέπει να έχουν μια μοναδική 

ταυτότητα που αναφέρεται σε ένα αναγνωριστικό πορτοφολιού blockchain όπως ένας 

λογαριασμός Ethereum που θα εγγραφεί στο blockchain network. Κατά την εγγραφή, μπορεί να 

έχει πρόσβαση στα έξυπνα συμβόλαια που εφαρμόζονται για την προστασία των δεδομένων 

χρήστη σε σχέση με τους κανόνες του GDPR. Οι παράγοντες (ελεγκτές / επεξεργαστές) μπορούν 

να είναι πλήρεις κόμβοι, κατασκευαστές ελαφρών κόμβων ή ακόμη και οι πλατφόρμες ελαφρών 

κόμβων που συνήθως εγκαθίστανται σε ορισμένους πλήρεις κόμβους. Ο επαληθευτής είναι ένα 

τρίτο μέρος που συνδέεται με την εικονική μηχανή που βασίζεται σε blockchain για να λάβει 

μέρος στην επαλήθευση του blockchain. Μπορεί επίσης να αναφέρει τους ηθοποιούς των οποίων 

οι λειτουργίες δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του GDPR. 

Μεταφράζονται ορισμένοι κανόνες GDPR σε έξυπνες συμβάσεις για τη διευκόλυνση της 

αυτόματης επαλήθευσης έξυπνων αντικειμένων των οποίων οι ρόλοι είναι ελεγκτής δεδομένων ή 

επεξεργαστής. Παρουσιάζεται, επίσης, ένα αφηρημένο μοντέλο για να δείξει πώς οι χρήστες και 

οι συσκευές IoT συνδέονται σε ένα δίκτυο blockchain για πρόσβαση στα έξυπνα συμβόλαια που 

βασίζονται στο GDPR. Τέλος, τα συμβόλαια εφαρμόζονται και αναπτύσσονται σε ένα παγκόσμιο 

δίκτυο δοκιμών για την αξιολόγηση του κόστους συναλλαγής και του χρόνου εξόρυξης. 

Η μελλοντική εργασία, σύμφωνα με τους Masoud Barati και Omer Rana, θα πρέπει να 

επικεντρωθεί στην εφαρμογή της προσέγγισης σε ένα δοκιμαστικό IoT με μια ετερογενή ομάδα 

συσκευών. Επιπλέον, θα πρέπει να οριστούν πιο τυπικές λειτουργίες και να ληφθούν υπόψη 

περισσότεροι κανόνες GDPR βάσει των λειτουργιών των συσκευών IoT. Η εφαρμογή του 

σχεδιασμένου αφηρημένου μοντέλου σε μια άδεια ή ιδιωτικό blockchain όπως το Hyperledger 

Fabric είναι επίσης μια άλλη πιθανή ερευνητική οδός για μελλοντική έρευνα [29]. 

Η Εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Διατάξεων στις Σύγχρονες Συσκευές  

Η προσωπική μας ζωή καταγράφεται πλέον, περισσότερο από ποτέ, ψηφιακά. Επίσης, το 

Διαδίκτυο είναι μεγαλύτερο από ποτέ. Ο αριθμός των ατόμων που συνδέθηκαν στον Παγκόσμιο 

Ιστό το 2017 ήταν 3,58 δισεκατομμύρια, από 2,42 δισεκατομμύρια πριν από 5 χρόνια και 1,36 

δισεκατομμύρια πριν από 10 χρόνια, γεγονός που αντιπροσωπεύει μια σημαντική αύξηση της 

παγκόσμιας συνδεσιμότητας. Παρατηρούμε πλέον την είσοδο στο Διαδίκτυο των πραγμάτων 

(IoT), ένα νέο παράδειγμα επικοινωνίας Machine to Machine (M2M) που βασίζεται σε συνδέσεις 
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IP. Το Διαδίκτυο των πραγμάτων υπόσχεται πολύπλοκα συστήματα που αισθάνονται το εξωτερικό 

περιβάλλον και λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης. Αυτό σημαίνει 

ότι πολύ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανθρώπινη ζωή πρόκειται να συλλεχθούν και 

να υποστούν επεξεργασία από αυτά τα συστήματα, με ορισμένα περιβάλλοντα όπως τα Smart 

Homes να είναι σε θέση να ανιχνεύουν και να διαχειρίζονται πολύ ευαίσθητα και προσωπικά 

δεδομένα. Αυτό καθιστά την προστασία δεδομένων απαραίτητη λειτουργία σε συστήματα IoT.  

Η παραβίαση δεδομένων θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή των 

ανθρώπων, ανάλογα με την ευαισθησία των δεδομένων. Η οντότητα που υπόκειται σε παράβαση 

αντιμετωπίζει, επίσης, άμεσα οικονομικά κόστη. Προκειμένου να ανακάμψει από το περιστατικό 

απαιτείται έρευνα, η οποία ενδεχομένως να περιλαμβάνει πολλούς ανθρώπους και πόρους. 

Παράλληλα, η απώλεια εμπιστοσύνης από τους χρήστες και τα ενδιαφερόμενα μέρη βλάπτει την 

εικόνα της μάρκας στο σύνολό της. Μια μελέτη του Ινστιτούτου Ponemon από τον Ιούνιο του 

2017 υπολόγισε το παγκόσμιο μέσο κόστος μιας παραβίασης δεδομένων σε 3,6 εκατομμύρια 

δολάρια ή 141 $ ανά αρχείο δεδομένων.  

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR) τέθηκε σε ισχύ στις 24 

Μαΐου 2016 και άρχισε να ισχύει στις 25 Μαΐου 2018. Αντικαθιστά την Οδηγία Προστασίας 

Δεδομένων 95/46 / ΕΚ και σχεδιάστηκε για να εναρμονίσει τους νόμους περί προστασίας 

δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη, για την προστασία και την ενδυνάμωση του απορρήτου των 

δεδομένων όλων των πολιτών της ΕΕ. Σκοπός του είναι να αναμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο 

οι οργανισμοί προσεγγίζουν το απόρρητο των δεδομένων.  

Η σημαντικότερη πρόκληση είναι το «απόρρητο από σχεδιασμό» (ή από προεπιλογή) και η 

ασφάλεια δεδομένων. Το GDPR απαιτεί ρητά από τους υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων να 

εφαρμόζουν αποτελεσματικά και αποδεκτά μέτρα για την εγγύηση του απορρήτου και της 

εμπιστευτικότητας ενός χρήστη. Λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο IoT, αυτό αντιπροσωπεύει ένα 

ακόμη πιο δύσκολο σημείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη, λόγω της φύσης αυτών των συσκευών 

που τείνει να έχει περιορισμένες ρυθμίσεις υλικού και απλών συστημάτων, καθιστώντας δύσκολη 

την ανάπτυξη προηγμένων και αποτελεσματικών μηχανισμών ασφαλείας. Σε βάθος τα μέτρα 

ελέγχου ταυτότητας και οι προηγμένες τεχνικές, όπως η πλήρης ομομορφική κρυπτογράφηση 

(FHE) είναι πιθανό να αποκλειστούν. Μια πρόσφατη έρευνα σχετικά με τα πρωτόκολλα IoT και 

τους κινδύνους ασφαλείας δείχνει επίσης ότι υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος για την προστασία των 

συστημάτων IoT. 



 

116 

 

Μία προσέγγιση για τον μετριασμό των ζητημάτων απορρήτου και επίσης συμμόρφωση με 

το GDPR συνίσταται στην υιοθέτηση ενός πιο αποτελεσματικού και ελαφρού σχήματος 

κρυπτογράφησης. Θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη την κρυπτογράφηση που βασίζεται σε 

ελλειπτικές καμπύλες, όπου λόγω της φυσικής μαθηματικής πολυπλοκότητάς του, τα κλειδιά είναι 

μικρότερα και η διαδικασία κρυπτογράφησης είναι επίσης απλούστερη και ελαφρύτερη (από 

υπολογιστική άποψη). Ως εκ τούτου, θεωρείται πιο κατάλληλη για αυτές τις συσκευές IoT με 

περιορισμένες δυνατότητες υλικού. 

 

Εικόνα 68 Τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις, με βάση το επίπεδο εμπιστοσύνης ενός χρήστη σε σχέση με τους 

παρόχους  IoT σε ένα έξυπνο σπίτι [30]. 

Μια άλλη πιθανή λύση, όταν η κρυπτογράφηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, προτείνεται 

ως μοντέλο με τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις σε ένα περιβάλλον έξυπνου σπιτιού, που φαίνεται 

στο σχήμα 69, με βάση το επίπεδο εμπιστοσύνης ενός χρήστη όσον αφορά τους παρόχους IoT: 

1. Οι χρήστες εμπιστεύονται τον κατασκευαστή να λαμβάνουν υπόψη την ανωνυμοποίηση των 

δεδομένων τους. Σε αυτήν την προσέγγιση, η ανωνυμοποίηση εφαρμόζεται από τον 

προμηθευτή, προτού αποθηκεύσει τα συλλεχθέντα δεδομένα και τα μοιραστεί με πιθανές 

υπηρεσίες τρίτων. Τα δεδομένα αποστέλλονται με σαφήνεια από το σπίτι του χρήστη. 

2. Οι χρήστες δεν εμπιστεύονται τον πάροχο για να λάβουν υπόψη την ανωνυμοποίηση των 

δεδομένων τους, αλλά εμπιστεύονται μια υπηρεσία τρίτου μέρους. Σε αυτήν την 

προσέγγιση, τα δεδομένα αποστέλλονται σαφώς από το σπίτι του χρήστη σε ένα 

απομακρυσμένο αξιόπιστο τρίτο μέρος, που ενεργεί ως διακομιστής μεσολάβησης / 
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ενδιάμεσο λογισμικό, ο οποίος εφαρμόζει την ίδια την ανωνυμοποίηση και στη συνέχεια 

προωθεί τα ανώνυμα δεδομένα στον πάροχο. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ως λύση 

«ανωνυμοποίησης ως υπηρεσίας». 

3. Οι χρήστες δεν εμπιστεύονται τον πάροχο, ούτε μια υπηρεσία τρίτου μέρους. Σε αυτήν την 

τελευταία προσέγγιση, η ανωνυμοποίηση πραγματοποιείται τοπικά, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του χρήστη. Στη διαμόρφωσή μας, η διαδικασία ανωνυμοποίησης λαμβάνει 

χώρα στον τερματικό δρομολογητή, λίγο πριν τα δεδομένα αποσταλλούν απευθείας στον 

προμηθευτή [29]. 

Το GDPR αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για προγραμματιστές, κατασκευαστές και 

παρόχους υπηρεσιών IoT, δεδομένης της έλλειψης μιας καθιερωμένης στρατηγικής για την 

ασφάλεια, τη διαχείριση και την ενημέρωση συσκευών IoT. Για τους χρήστες, αποτελεί το πιο 

ολοκληρωμένο νομικό μέσο για την προστασία των δικαιωμάτων τους στην ψηφιακή εποχή, σε 

μια περίοδο όπου το απόρρητό τους απειλείται όλο και περισσότερο. Είναι σαφές ότι οι τεχνικές 

απορρήτου θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον του IoT, οδηγώντας την υιοθέτησή 

του. Επομένως, απαιτείται έρευνα σε αυτόν τον τομέα για την ανάπτυξη των καλύτερων 

εργαλείων για την προστασία των χρηστών [30]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - Συμπεράσματα και Μελλοντική Εργασία 
O Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων θεσπίστηκε το 2018 και είχε ως βασικό 

στόχο τη θεμελίωση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων ως δικαίωμα των Ευρωπαίων 

πολιτών. Οι οργανισμοί – διαχειριστές ιστοσελίδων και εφαρμογών όφειλαν να συμμορφωθούν 

με αυτόν, εναλλακτικά θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν κυρώσεις. Ωστόσο, η πληροφορία, 

όντας το πολυτιμότερο αγαθό της εποχής μας, αποτελεί αναγκαίο στοιχείο για την επαγγελματική 

δραστηριότητα των περισσότερων ιστοσελίδων και εφαρμογών. 

Στη συγκεκριμένη εργασία αναλύσαμε ορισμένες δημοφιλείς εφαρμογές διαδικτυακής 

επικοινωνίας, τις άδειες που ζητούν από το χρήστη, την προστασία και τις διασφαλίσεις που του 

παρέχουν βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Με τη χρήση του ειδικού 

λογισμικού παρακολούθησης Lumen Privacy Policy, ελέγχθηκαν τα επιπλέον δικαιωμάτων που 

ζητούνται ή τα δεδομένα που διαμοιράζονται με άλλες εφαρμογές. Τα αποτελέσματα της 

πεντάμηνης παρακολούθησης των εφαρμογών απέδειξαν τη διαρροή προσωπικών δεδομένων και 

πληροφοριών από το “έξυπνο” κινητό τηλέφωνο του χρήστη προς τριτομερείς ιστοσελίδες. Εν 

συνεχεία, παρουσιάσαμε τη διασταύρωση των τριτομερών ιστοσελίδων και συνεπώς, το 

διαμοιρασμό της πληροφορίας του χρήστη προς άλλους οργανισμούς, χωρίς να έχει δοθεί άμεσα 

η άδειά του.  

Στη συνέχεια προτείναμε τη χρήση της τεχνολογίας blockchain για την ενίσχυση του 

απορρήτου και της εμπιστοσύνης των χρηστών σε εφαρμογές που βασίζονται σε IoT. Οι συσκευές 

IoT αποτελούν το μέλλον της τεχνολογίας και της επικοινωνίας. Με δεδομένη την τεχνολογία 

διασύνδεσης πολλαπλών συσκευών, οφείλουμε να λάβουμε υπόψιν τη δυνατότητα προστασίας 

του χρήστη από τυχόν διαρροές σε άλλες συσκευές, εφαρμογές και ιστοσελίδες. Η 

κρυπτογράφηση είναι ένα σημαντικό εργαλείο που μπορεί να μας βοηθήσει στη διασφάλιση 

εμπιστοσύνης του χρήστη προς τις συσκευές που χρησιμοποιεί. Για τις περιπτώσεις που η 

κρυπτογράφηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, προτάθηκαν τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις με 

βάση το επίπεδο εμπιστοσύνης ενός χρήστη όσον αφορά τους παρόχους IoT. 

Όλα τα παραπάνω ενδυναμώνουν την ανάγκη για προστασία των προσωπικών δεδομένων 

του χρήστη ήδη από το σχεδιασμό και εξ’ ορισμού. Συνεπώς, ο σχεδιασμός αποτελεί θεμέλιο για 

την εξασφάλιση και διατήρηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των συσκευών και του χρήστη. Εκεί 

οφείλει να προσανατολιστεί και η μελλοντική εργασία επί της προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων. Ο χρήστης πέρα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την τιμή και την εμφάνιση, θα πρέπει 
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να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη νέα του συσκευή βάσει της προστασίας που θα του παρέχει. 

Αυτό θα προσθέσει περισσότερη αξία στις προτιμήσεις του χρήστη απέναντι στον εκάστοτε 

πάροχο και θα τον κάνει να νιώθει περισσότερο ασφαλής έναντι των κακόβουλων χρηστών του 

διαδικτύου.  

Το διαδίκτυο πέρα από τις διευκολύνσεις που έχει επιφέρει στον άνθρωπο, σε πολλές 

περιπτώσεις τον έχει καταστήσει διαθέσιμο στον παγκόσμιο ιστό. Συνεπώς, πρέπει να 

διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως εφόσον πλέον αποτελούν 

κατοχυρωμένο δικαίωμα των χρηστών.  
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