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Στην σημερινή εποχή διακρίνουμε μια γρήγορη ανάπτυξη στον τομέα της 

πληροφορικής, και γι'αυτόν το λόγο όλο και περισσότερο αυξάνεται η ζήτηση 

προσωπικών δεδομένων. Αυτό καθιστά την ιδιωτική ζωή του πολίτη ευάλωτη διότι 

προκύπτουν νέοι κίνδυνοι, όπως η υποκλοπή δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή 

και η μεταφορά των δεδομένων μέσω Internet. 

Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος ιδρύθηκε στην Ελλάδα η ”Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα” ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή η 

οποία λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 1997 και έχει καθήκον την προστασία του 

πολίτη και των προσωπικών δεδομένων του. [1] 

Αποστολή της Αρχής αποτελεί η προστασία των δικαιωμάτων της 

προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στην Ελλάδα. Πρωταρχικός σκοπός 

της Αρχής είναι η προστασία του πολίτη από την παράνομη επεξεργασία των 

προσωπικών του δεδομένων αλλά και η συνδρομή προς αυτόν σε κάθε περίπτωση που 

διαπιστώνεται παραβίαση των σχετικών δικαιωμάτων του σε κάθε επιχειρησιακό τομέα. 

[2] 

Οι αρμοδιότητες της Αρχής μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις τομείς [3] 

• Διοικητικές - Ελεγκτικές 

• Κανονιστικές - Συμβουλευτικές 

• Απολογισμού - Δημοσιοποίησης - Συνεργασιών 

 
Διοικητικές – Ελεγκτικές 

1. Αρχείο γνωστοποιήσεων –  Έκδοση αδειών 

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας υποχρεούνται να υποβάλλουν γνωστοποίηση προς την 



Αρχή όσον αφορά στη σύσταση και λειτουργία αρχείου. Βάσει των ανωτέρω 

γνωστοποιήσεων και στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται από τον νόμο, η Αρχή εκδίδει 

άδειες για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για τη 

διαβίβαση δεδομένων σε χώρες εκτός Ε.Ε. ή/και για τη διασύνδεση δεδομένων. Οι άδειες 

χορηγούνται με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότερη 

προστασία του δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής των υποκειμένων ή τρίτων, ενώ η Αρχή 

απευθύνει υποδείξεις και συστάσεις σχετικά με το απόρρητο και την ασφάλεια της 

επεξεργασίας. 

 
2. Διενέργεια διοικητικών ελέγχων 

Η Αρχή ενεργεί αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας διοικητικούς ελέγχους σε 

αρχεία, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Οι έλεγχοι διενεργούνται από 

εντεταλμένους υπαλλήλους του Τμήματος των Ελεγκτών, οι οποίοι συνοδεύονται σε 

περιπτώσεις που κρίνονται σημαντικές από μέλη της Αρχής. Οι διενεργούντες τον 

έλεγχο, ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι, έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε αρχείο 

χωρίς να μπορεί να τους αντιταχθεί κανενός είδους απόρρητο. 

 

Η γενική διαδικασία ενός ελέγχου περιγράφεται στο παρακάτω σχήμα : 



 
 

Η Αρχή ασκεί επίσης ανεξάρτητο έλεγχο στο εθνικό τμήμα του Συστήματος 

Πληροφοριών Σένγκεν, ασκεί τις αρμοδιότητες της εθνικής εποπτικής αρχής , και τις 

αρμοδιότητες της εθνικής εποπτικής αρχής για τη χρήση της πληροφορικής στον 

τελωνειακό τομέα ,καθώς και τις αρμοδιότητες εποπτείας που προκύπτουν από 

οποιαδήποτε άλλη διεθνή συμφωνία. 

 
3. Εξέταση προσφυγών-καταγγελιών-ερωτημάτων 

Η ΑΠΔΠΧ εξετάζει παράπονα και ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του 

νόμου και την προστασία των δικαιωμάτων των αιτούντων όταν αυτά θίγονται από την 

επεξεργασία δεδομένων και εκδίδει σχετικές Αποφάσεις. Επίσης, επιβάλλει στους 

υπεύθυνους επεξεργασίας ή στους τυχόν εκπροσώπους τους διοικητικές κυρώσεις, για 

παράβαση των υποχρεώσεών τους και από κάθε άλλη ρύθμιση που αφορά την προστασία 

του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τέλος, η Αρχή 

μπορεί να καταγγέλλει τις παραβάσεις των διατάξεων του νόμου στις αρμόδιες 

διοικητικές και δικαστικές αρχές 

 
Κανονιστικές - Συμβουλευτικές 



Η Αρχή εκδίδει Οδηγίες προς τον σκοπό ενιαίας εφαρμογής των ρυθμίσεων που 

αφορούν στην προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, καθώς και Κανονιστικές πράξεις για τη ρύθμιση ειδικών, τεχνικών και 

λεπτομερειακών θεμάτων. 

 Επίσης, απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις στους υπεύθυνους επεξεργασίας ή 

τους τυχόν εκπροσώπους τους και δίδει κατά την κρίση της δημοσιότητα σε αυτές, και 

υποστηρίζει τα επαγγελματικά σωματεία και λοιπές ενώσεις φυσικών ή νομικών 

προσώπων που διατηρούν αρχεία στην κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας σχετικά με την 

προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

Τέλος, η Αρχή γνωμοδοτεί για κάθε ρύθμιση που αφορά στην επεξεργασία και 

προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Αρμοδιότητες Δημοσιοποίησης - Απολογισμού - Συνεργασιών 
Οι κύριοι επικοινωνιακοί στόχοι της ΑΠΔΠΧ αφορούν την ενημέρωση και την 

ευαισθητοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων καθώς και των υπεύθυνων 

επεξεργασίας ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Προς τούτο η Αρχή: 

Συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση για την εκτέλεση της αποστολής της κατά το 

προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Ανακοινώνει στη Βουλή παραβάσεις των ρυθμίσεων 

που αφορούν στην προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. Συνεργάζεται με αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης σε ζητήματα σχετικά με την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων της. 

Η Αρχή συγκροτείται από τον Πρόεδρο και έξι μέλη, και εξυπηρετείται από 

Γραμματεία  που λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης. Ο Πρόεδρος είναι απαραίτητα 

δικαστικός λειτουργός βαθμού Συμβούλου της Επικρατείας ή αντίστοιχου και άνω. Τόσο 



ο Πρόεδρος όσο και τα μέλη, καθώς και οι ισάριθμοι αναπληρωτές τους, διορίζονται με 

τετραετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά. Η Γραμματεία της Αρχής 

αποτελείται από τρία Τμήματα: Ελεγκτών, Επικοινωνίας, Διοικητικών και Οικονομικών 

Υποθέσεων. Η Αρχή συνεδριάζει σε Ολομέλεια και σε Τμήμα. Τα τακτικά και 

αναπληρωματικά μέλη μετέχουν παραλλήλως στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας. Το 

Τμήμα προεδρεύετε από  τον Πρόεδρο της Αρχής ή τον αναπληρωτή του. [4] 

 
Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Ελεγκτών, οι οποίοι προέρχονται από τον κλάδο της 

νομικής και της πληροφορικής, ανήκει: 

• Η διενέργεια διοικητικών ελέγχων σε αρχεία.  

• Η έκδοση κανονιστικών πράξεων για τη ρύθμιση ειδικών θεμάτων στα οποία 

αναφέρεται η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.  

• Η έκδοση οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των ρυθμίσεων που ισχύουν για την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.   

• Η υποβοήθηση των υπευθύνων επεξεργασίας στην κατάρτιση κωδίκων 

δεοντολογίας.   

• Η εξέταση παραπόνων και αιτήσεων, η έκδοση σχετικών αποφάσεων, συστάσεων 

και υποδείξεων προς τους υπευθύνους επεξεργασίας, η καταγγελία τυχόν 

παραβάσεων προς τις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές.  

• Η σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης της Αρχής για την εκτέλεση της αποστολής της.  

• Η έκδοση αποφάσεων χορήγησης αδειών: α) επεξεργασίας ευαίσθητων 

δεδομένων β) διαβίβασης δεδομένων σε χώρες εκτός Ε.Ε., γ) διασύνδεσης 

δεδομένων.  



• Η παροχή προς τους ενδιαφερομένους πληροφοριών και υποδείξεων για τη 

συμμόρφωσή τους προς τις ρυθμίσεις που εκάστοτε ισχύουν για την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων ανήκει:  

• Η γραμματειακή υποστήριξη της Αρχής (πρωτόκολλο, πρακτικά συνεδριάσεων, 

δακτυλογράφηση κειμένων, μηχανοργάνωση).   

• Η διαχείριση των οικονομικών υποθέσεων της Αρχής (διαχείριση δαπανών, 

έκδοση εντολών πληρωμής και εκκαθάρισης αποδοχών, μισθοδοσία μελών και 

προσωπικού, προμήθεια υλικών και υπηρεσιών).  

• Η κατάρτιση του προϋπολογισμού της Αρχής και η μέριμνα για την εκτέλεση και 

τροποποίησή του.  

• Η διαχείριση θεμάτων προσωπικού, όπου περιλαμβάνεται και η τήρηση των 

υπηρεσιακών φακέλων, καθώς και η διαχείριση της υπολογιστικής και δικτυακής 

υποδομής. 

 

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Επικοινωνίας ανήκει:  

• Η συνδρομή της Αρχής στην άσκηση της επικοινωνιακής πολιτικής της.  

• Η μέριμνα των δημοσίων σχέσεων της Αρχής και της επικοινωνίας της με άλλες 

υπηρεσίες και οργανισμούς, με ιδιώτες, καθώς και με υπηρεσίες και Αρχές του 

εξωτερικού.  

• Η κατάρτιση ενημερωτικών φυλλαδίων, καταχωρίσεων στον Τύπο, καθώς και 

ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μηνυμάτων για τις αρμοδιότητες και το έργο της 



Αρχής.   

• Η παρακολούθηση του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης σχετικά με θέματα 

προσωπικών δεδομένων.   

• Η διοργάνωση ενημερωτικών και επιστημονικών ημερίδων, σεμιναρίων και 

συνεδρίων επί θεμάτων αρμοδιότητας της Αρχής.   

• Η δημιουργία, τήρηση και διαρκής ενημέρωση βιβλιοθήκης, αρχείου 

δημοσιευμάτων ελληνικού Τύπου, επίσημων αποφάσεων και ενημερωτικών 

εντύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών για θέματα 

προσωπικών δεδομένων.   

• Η επιμέλεια της Ετήσιας Έκθεσης της Αρχής και η μέριμνα για την έκδοση και 

δημοσιοποίησή της.  

 
 
Η ελληνική νομοθεσία Προστασίας Δεδομένων παίρνει μέρος σε διάφορες διεθνείς ομάδες 

και εθνικές επιτροπές: [5] 

Κοινή Αρχή Ελέγχου Sengen:  

Η Συμφωνία Sengen (1985) και η Σύμβαση Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν 

τέθηκε σε εφαρμογή το 1995 και είχε ως αποτέλεσμα να καταργηθούν οι έλεγχοι στα 

εσωτερικά σύνορα των συγκεκριμένων κρατών και να δημιουργηθούν ενιαία εξωτερικά 

σύνορα εισόδου στο "χώρο Sengen" με βάση τις ίδιες διαδικασίες. 

 

Κοινή Εποπτική Αρχή Ελέγχου Europol:  

H Europol ασχολείται με υποθέσεις εγκληματικότητας μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων χωρών. Κυρίως, είναι υπεύθυνη για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 



των διαφόρων κρατών μελών για λόγους διευκόλυνσης. 

  
Ομάδα του άρθρου 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ: Είναι γνωστή και ως "Ομάδα προστασίας 

των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα": 

 Δημιουργήθηκε για να προστατεύει τους πολίτες των κρατών μελών από την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών. 

 

Ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της αναζήτησης 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας (CNSA): 

Η ομάδα εργασίας της Ε.Ε για την καταπολέμηση της αναζήτησης ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας ασχολείται με τα αυτοκόλλητα μηνύματα, γνωστά και με την ονομασία 

spam. 

 

Διεθνής ομάδα εργασίας του Βερολίνου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 

στις τηλεπικοινωνίες: 

Ιδρύθηκε το 1983 με την πρωτοβουλία του επιτρόπου προστασίας δεδομένων του 

Βερολίνου. Σκοπός της είναι να προστατεύει την ιδιωτικότητα των χρηστών κατά την 

διάρκεια των τηλεπικοινωνιών τους. 

 

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: 

Είναι το συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας για θέματα προστασίας και προώθησης 

δικαιωμάτων του ανθρώπου. Έχει ως σκοπό την επισήμανση της κατοχύρωσης των 

δικαιωμάτων. 



 

Ομάδα εργασίας για τη διαχείριση καταγγελιών: 

Πρόκειται για το φόρουμ συνεργασίας των αρχών προστασίας δεδομένων  για τον 

χειρισμό καταγγελιών για τα προσωπικά δεδομένα. 

 

ΚΑΕ Sengen – Τελωνεία: 

Αποτελεί την ελεγκτική αρχή με βασικό έργο της την χρήση της πληροφορικής στον 

τελωνειακό τομέα. 

 

Εαρινή Σύνοδος Επιτρόπων Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Δεδομένων: 

Κλειστά συνέδρια που έχουν ως θέμα: ζητήματα, εξελίξεις καθώς και κεντρικές 

εισηγήσεις. 

 

Διεθνής Σύνοδος των Αρχών και των Επιτρόπων Προστασίας Δεδομένων: 

Είναι η Σύνοδος των Αρχών και των Επιτρόπων Προστασίας Δεδομένων. 

 

Working Party on Police and Justice: 

Ομάδα εργασίας που είναι υπεύθυνη για την έρευνα των προσωπικών δεδομένων και την 

προστασία τους, στο τομέα της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας σε υποθέσεις. 

 
 
 
Ο Νόμος 2472/1997 σας δίνει δικαιώματα έναντι όλων όσων τηρούν και επεξεργάζονται 

τα προσωπικά σας δεδομένα. [6] Τα δικαιώματα αυτά είναι: 

 Το δικαίωμα ενημέρωσης. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ενημερώνει τον 



πολίτη για την συλλογή των προσωπικών του δεδομένων. Έχει το δικαίωμα να γνωρίζει 

την ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας, το σκοπό για τον οποίο συλλέγει και 

επεξεργάζεται τα δεδομένα, καθώς και ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων αυτών. 

  Το δικαίωμα πρόσβασης. Ο πολίτης έχει το δικαίωμα να γνωρίζει εάν τα 

προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο 

επεξεργασίας.  

Το δικαίωμα αντίρρησης. Ο πολίτης έχει το δικαίωμα να προβάλλει αντιρρήσεις 

με αίτημα προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας και να ζητήσει την διόρθωση ή την διαγραφή 

των προσωπικών του δεδομένων. 

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, για να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης και 

αντίρρησης, πρέπει να στείλετε μια συστημένη επιστολή στον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

Θα πρέπει να κρατήσετε ένα αντίγραφο της επιστολής, την ταχυδρομική απόδειξη, και 

την απάντηση που τυχόν θα σας σταλεί. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να σας 

απαντήσει εντός 15 ημερών. Αν αυτό δεν γίνει, ή αν η απάντηση του δεν είναι 

ικανοποιητική μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή και να ζητήσετε να 

εξεταστεί το αίτημα σας. 

 

Οι επιστολές θα πρέπει να έχουν την εξής μορφή, αντίστοιχα για τις δύο περιπτώσεις: 

"Κύριε/κυρία … Παρακαλώ, σύμφωνα με το νόμο 2472/1997 άρθρο 12, ενημερώστε με 

γραπτώς και με σαφήνεια ποια προσωπικά μου δεδομένα τηρείτε στα αρχεία σας …" 

"Κύριε/κυρία … Παρακαλώ, σύμφωνα με το νόμο 2472/1997 άρθρο 13, διορθώστε ως 

εξής … ή διαγράψτε τα προσωπικά μου δεδομένα που τηρείτε στα αρχεία σας." 

 



Σύμφωνα με το άρθρο 13 [7] ο καθένας έχει το δικαίωμα να φέρει αντίρρηση με 

σκοπό τη διαγραφή ή την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υπεύθυνος επεξεργασίας  

αναγκαστικά πρέπει να έχει απάντηση εντός 15 ημερών. Η λίστα του άρθρου 13 είναι η 

εξής: 

Κάθε υποκείμενο έχει δικαίωμα επεξεργασίας/διαγραφής δεδομένων που το αφορούν. Αν 

δεν υπάρξει απάντηση στην επιστολή προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας (βλ.πανω) το 

υποκείμενο έχει το δικαίωμα της καταγγελίας. 

Κάθε υποκείμενο έχει το δικαίωμα να ζητήσει τα δεδομένα του να μείνουν κρυφά 

(εταιρίες, προώθηση κλπ.) 

Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία 

των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων. 

Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε εάν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν 

αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να 

προβάλλετε αντιρρήσεις με αίτημα σας προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας και να ζητήσετε 

την διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτά τα δύο είναι το 

δικαίωμα πρόσβασης και το δικαίωμα αντίρρησης αντίστοιχα, που μπορούν να ασκηθούν 

με τον τρόπο που αναφέραμε παραπάνω. 

Αν κάποιος πολίτης θέλει να υποβάλλει μια προσφυγή/καταγγελία συμπληρώνει 

το ανάλογο έντυπο. [8] Η Αρχή τον ενημερώνει με έγγραφό της για τον μοναδικό κωδικό 

της υπόθεσης του (στον οποίο πρέπει να αναφέρεται κάθε φορά που έρχεται σε 

επικοινωνία μαζί μας), το μοναδικό του PIN για χρήση του τηλεφωνικού κέντρου της 

Αρχής, καθώς και τον εισηγητή της υπόθεσης του. Η υπόθεση εξετάζεται από τον 



εισηγητή και αν κριθεί απαραίτητο συζητείται στο Συμβούλιο της Αρχής, οπότε και 

εκδίδεται σχετική Απόφαση. Η απάντηση ή Απόφαση της Αρχής αποστέλλεται σε κάθε 

περίπτωση στον καταγγέλλοντα. Καθόλη τη διάρκεια εξέτασης της υπόθεσης, μπορεί να 

ενημερώνεται για την εξέλιξη της υπόθεσης του μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της 

Αρχής με χρήση του PIN και του κωδικού υπόθεσης του. 

Η Αρχή μπορεί να επιβάλλει μόνο διοικητικές κυρώσεις στον καταγγελλόμενο, 

εφόσον κρίνει ότι αυτό απαιτείται. Μπορεί επίσης να παραπέμψει την υπόθεση στον 

αρμόδιο Εισαγγελέα. Οι αποφάσεις της Αρχής προσβάλλονται στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας.  

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ [9] 

Τα τελευταία χρόνια, κυρίως την εποχή της εικόνας και με την ευκολία μετάδοσης 

ορισμένα πράγματα όπως η ιδιωτικότητα έχουν σχεδόν χαθεί. Είτε για δημοσιότητα είτε 

για κέρδος  η ζωή ενός celebrity γίνεται θέμα κουβέντας και μετάδοσης  έχοντας 

μεγάλο χτύπο στην καθημερινότητα της μάζας αλλά και την ενημέρωση της. Εκτός όμως 

από την έλλειψη του όρου προσωπικό, πλέον υπάρχει και το αντίκτυπο του το οποίο 

είναι η μίμηση είτε διαδικτυακά είτε πραγματικά. 

 

Η νέα εικονολατρία 

Η εικόνα αποτελεί το μέσον που μαγνητίζει το τηλεοπτικό κοινό και γι αυτόν τον 

λόγο η χρήση της προωθείται με ποικίλους τρόπους. Με τις εικόνες τα Μ.Μ.Ε. 

προβάλουν την ιδιωτική ζωή ορισμένων ατόμων έτσι ώστε να προσελκύσουν το κοινό 

και να βγάλουν μεγαλύτερο κέρδος. Αυτή η ακατάπαυστη προβολή δημιουργεί μια 



ανακρίβεια του ρόλου των Μ.Μ.Ε. στη σύγχρονη κοινωνία. Ακόμη παρουσιάζει την 

μετατροπή ορισμένων εικόνων σε μορφές πορνογραφίας, η οποία επίσης έλκει το 

καταναλωτικό κοινό. Τέτοιου είδους εικόνες και όχι μονό βρίσκονται διάσπαρτες σε 

χιλιάδες ηλεκτρονικά sites και διαδικτυακά blogs. 

 

Το εμπόριο της ιδιωτικότητας  

Είναι πλέον σύνηθες φαινόμενο των φωτορεπόρτερ να καταδιώκουν την κάθε 

κίνηση των επωνύμων προβάλλοντας την ιδιωτική τους ζωή στις μεσημεριανές 

τηλεοπτικές εκπομπές ή στα  περιοδικά των περιπτέρων. Αναμαλλιασμένες 

φωτογραφίες σε κάθε  καθημερινή τους κίνηση όπως παραδείγματος χάρη ψώνια στο 

σουπερμάρκετ ή οτιδήποτε άλλο είναι αυτές που μας κάνουν να πιστεύουμε πως όλο 

αυτό γίνεται άθελα τους ή έχουν πλήρη άγνοια... Έχουμε σκεφτεί όμως πόσο θελημένα 

γίνεται αυτό ή πόσο κερδοφόρο μπορεί να είναι για αυτούς; Όσο διασημότερος και 

γνωστότερος είναι ένας επώνυμος τόσο περισσότερο κόσμο θα έλξη το ρεπορτάζ της 

ιδιωτικής του ζωής... Έτσι αρκετοί διάσημοι παραχωρούν ένα μέρος της ζωής τους στα 

media έτσι ώστε να γίνουν είτε γνωστότεροι είτε να μείνουν στο επίκεντρο συζήτησης 

του κόσμου.. Όσο λιγότερο γνωστός είσαι τόσο περισσότερο παραχωρείς την ζωή σου 

στα media με σκοπό να γίνεις. Παραδείγματα πολλά! Ένα από αυτά τα ροζ βίντεο της 

Πάρις Χίλτον... Όχι  μόνο έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο αλλά αυξήθηκαν σημαντικά 

οι δουλειές της και ο κόσμος την καθιέρωσε ως την πιο περιζήτητη σταρ της εποχής! 

Παράδειγμα δεύτερο το μοντέλο Κέιτ Μος. Κυκλοφόρησαν σε περιοδικά και σε μπλογκ 

εικόνες κάνοντας χρήση κοκαΐνης, παρόλα αυτά αντί οι δουλειές της να μειωθούν 

διπλασιάστηκαν χωρίς και ακυρώνεται καμία.! 



 

Γυμνή αλήθεια 

Ένας βασικός στόχος των media στις μέρες μας είναι η αποκάλυψη προσωπικών 

λεπτομερειών των δημόσιων προσώπων. Μάλιστα εξαιτίας των διαρκών αυξανόμενων 

ποσοστών ζήτησης τέτοιων ειδών προϊόντων, δίνεται ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στα 

συγκεκριμένα ΜΜΕ να συνεχίσουν το έργο τους. Κατά κύριο λόγο τέτοιου είδους 

προϊόντα αποτελούν προϊόν εγκλήματος. Ως προς την προβολή, παρατηρείται ότι γίνεται 

με ρεαλιστικό τρόπο καθώς όπως φαίνεται έχει μεγαλύτερη ζήτηση. Πορνογραφικό 

υλικό παρατηρείται ακόμη σε περιοδικά και κινηματογράφους καθώς αποτελεί πηγή 

έμπνευσης πολλών κορυφαίων φωτογράφων και σκηνοθετών. Ακόμα παρατηρείται 

ορισμένες πρωτοποριακές σκηνές του σύγχρονου θεάτρου να μην προκαλούν την 

αίσθηση που θα έπρεπε με αποτέλεσμα να περνάνε απαρατήρητα από την δικαιοσύνη. 

Τέλος προβάλλεται η ευκολία που προσδίδουν τα διάφορα ΜΜΕ, μέσω των οποίων ο 

κάθε άνθρωπος έχει την δυνατότητα να προβάλλει  την καθημερινότητά του αλλά και να 

μοιραστεί με πολλούς "φίλους του" προσωπικές του στιγμές. 

 

Δεύτερη Ζωή 

Το second life και άλλοι παρόμοιοι κόσμοι είναι ψηφιακές πλατφόρμες που 

λειτουργούν μέσα στο διαδίκτυο και προβάλλουν μια ψηφιακή πραγματικότητα. Είναι τα 

μόνα μέρη μέσα στον γαλαξία των ΜΜΕ όπου κανένας δεν ασχολείται με την 

ιδιωτικότητα. Και αυτό συμβαίνει επειδή δεν υπάρχει τίποτα το ιδιωτικό ή το αληθινό. 

Στο second life οι χρήστες επικοινωνούν μεταξύ τους και κάνουν συναλλαγές μέσα στην 

φανταστική τρισδιάστατη ζωή που δημιουργούν. Εκτός όμως από ανθρώπους 



συμμετέχουν πολυεθνικές (μεταξύ των οποίων η Nike, η Vodafone και η Toyota) αλλά 

και κράτη (η Εσθονία, οι Μαλβίδες, η Σουηδία) ενώ λέγεται μάλιστα πως θα ενταχθεί 

ένα νέο κράτος με το όνομα Μακεδονία.  

Το γεγονός ότι ο άνθρωπος έχει απομακρυνθεί από την φύση και έχει βουλιάξει 

μέσα στον κόσμο της τεχνολογίας κάνει τη ζωή μας να μοιάζει λιγότερο αληθινή. Όπως 

αναφέρεται και στο άρθρο "Δεν φαίνεται να απέχει πολύ η ημέρα όπου αληθινό θα 

μοιάζει μονάχα ότι προβάλλεται, εκπέμπεται ή τυπώνεται, ειδικά αν έχει ιδιωτικό 

περιεχόμενο ή έστω «reality» υφή." 

 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ [10] 

Στις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες αποτελεί βάση το δικαίωμα των πολιτών 

να αποφασίζουν ποιοι θα γνωρίζουν τί για εκείνους, καθώς και τον σκοπό αλλά και τον 

τρόπο που θα χρησιμοποιηθεί η κάθε πληροφορία. 

Λόγω πολιτικοοικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων εμφανίζονται αλλαγές 

στην προστασία της προσωπικής ζωής. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, προσπαθώντας να 

υπερισχύσουν  των ανταγωνιστών τους αντιμετωπίζουν τα προσωπικά δεδομένα των 

πολιτών ως οικονομικούς πόρους ούτως ώστε το μάρκετινγκ να έλκει την ομάδα-στόχο. 

Μεταξύ άλλων, και οι ενέργειες των κυβερνήσεων κατά της τρομοκρατίας, οδηγούν στην 

τροποποίηση των νόμων και την χαλάρωση των μέτρων προστασίας. Στα πλαίσια της 

σύγχρονης κοινωνίας χρησιμοποιούνται συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 

ηλεκτρονικής υγείας και ηλεκτρονικού εμπορίου, τα οποία δίνουν την δυνατότητα 

συλλογής και επεξεργασίας μεγάλου όγκου προσωπικών δεδομένων. 



Όλα αυτά που έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια της ιδιωτικότητας μπορεί να 

προκαλέσουν εμπόδιο στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου. Αυτό είναι 

κρίσιμο για την ύπαρξη δημοκρατικών κοινωνιών, αφού αυτές στηρίζονται στον 

αυτόνομο πολίτη. 

Η ανάπτυξη των ΤΕΠ προκαλούν επιπτώσεις στην ιδιωτική ζωή, οι οποίες μπορεί 

να είναι οι εξής: 

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών του Διαδικτύου και η χρήση του από μεγάλο 

ποσοστό ανθρώπων επιτρέπει την συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Ο 

χρήστης κατά την περιήγηση του στο Διαδίκτυο αφήνει πίσω του ίχνη τα οποία είναι 

αξιοποιήσιμα από ενδιαφερόμενους, π.χ. διαφημιστές. 

Τα σύγχρονα ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα επιτρέπουν την καταγραφή 

στοιχείων επικοινωνίας στην σταθερή επικοινωνία, π.χ. αριθμών τηλεφώνων, διάρκειας 

κλήσεων κλπ.) 

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών του διάχυτου υπολογισμού δημιουργεί 

περισσότερες απειλές για την ιδιωτική ζωή. Ο διάχυτος υπολογισμός ενσωματώνει την 

υπολογισμό στο περιβάλλον, καθώς σκορπισμένοι υπολογιστές συνδεδεμένοι μεταξύ 

τους προσφέρουν υπηρεσίες χωρίς ο άνθρωπος να καταλαβαίνει κάτι. Παραδείγματος 

χάρη οι υπηρεσίες συλλέγουν πληροφορίες για κάθε χρήστη όπως στοιχεία για την 

προσωπικότητα του, την θέση του, συνθήκες του περιβάλλοντος του κλπ. Η Radio 

Frequency Identification (RFID) είναι μία από τις βασικές τεχνολογίες διάχυτου 

υπολογισμού. Οι RFID μπορούν να αποθηκεύσουν μεγάλη ποσότητα πληροφοριών οι 

οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ατόμου. 

Η χρήση των τεχνολογιών του διάχυτου υπολογισμού είναι αντίθετη με τις 



βασικές αρχές της νομοθεσίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, καθώς ο νόμος 

ορίζει ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται μόνο αν το υποκείμενο των 

δεδομένων έχει δώσει την συγκατάθεση του ενώ λοιπές προϋποθέσεις τίθενται ως 

εξαιρέσεις. 

Η ανάπτυξη των ΤΕΠ δίνει νέες δυνατότητες συλλογής και επεξεργασίας 

πληροφοριών που αναφέρονται στην ταυτότητα του ατόμου, τις συνήθειες του, τις 

πεποιθήσεις του κ.α. κάνοντας πιο εύκολη την παραβίαση της ιδιωτικής του ζωής. 

Παρ'όλα αυτά η πρόοδος των ΤΕΠ μπορεί να αξιοποιηθεί για την προστασία της 

ιδιωτικής ζωής του ατόμου, ώστε να δίνεται πιο εύκολα η συγκατάθεση του για συλλογή 

και επεξεργασία δεδομένων, τα πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα να δίνουν 

στους πολίτες την δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα τεχνικές όπως 

η ανωνυμία ή η ψευδωνυμία να εξασφαλίζουν την πρόσβαση των χρηστών στις 

υπηρεσίες χωρίς να διακυβεύεται η ιδιωτικότητά τους. 

 

Συστήματα προστασίας της ιδιωτικής σφαίρας 

Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία της ιδιωτικής ζωής και να περιοριστεί η 

συλλογή προσωπικών δεδομένων αναπτύχθηκαν οι τεχνολογίες ενίσχυσης της 

ιδωτικότητας. Παρ'όλα αυτά, η χρήση ενίσχυσης της ιδωτικότητας δεν είναι πάντα 

δυνατή αφού δεν έχουν όλοι οι χρήστες τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται ώστε 

να προστατέψουν την προσωπική τους ζωή. Πρέπει να γίνουν όχι μόνο τεχνολογικές 

παρεμβάσεις αλλά και νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες θα εμποδίζουν την συλλογή και 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του πολίτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει πως οι 

κυβερνήσεις θα πρέπει να προστατεύουν την ιδιωτική ζωή αν και πολλές φορές αυτό δεν 



τηρείται. Οι κυβερνήσεις όλων των ευρωπαϊκών χωρών οφείλουν να ενισχύουν το 

πλαίσιο λειτουργίας των Αρχών Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και να έχουν 

κατάλληλους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους οι οποίοι θα μπορούν να χειρίζονται 

αποτελεσματικά υποθέσεις και παράπονα των πολιτών, όπως επίσης να ελέγχουν τα 

πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων 

και οργανισμών. 
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