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Θ ζννοια τθσ ιδιωτικότθτασ ςε αρκετζσ χϊρεσ παγκοςμίωσ ζχει εξομοιωκεί με τθν ζννοια 

των προςωπικϊν δεδομζνων, κακϊσ οι πλθροφορίεσ που προκφπτουν από το άτομο και 

αφοροφν ςτο άτομο είναι προςωπικά, ιδιωτικά δεδομζνα. Ψι εννοοφμε όμωσ όταν κάνουμε 

λόγο για ιδιωτικότθτα; Πιπωσ πρόκειται για τθν προςπάκεια να αποκρφψουμε πτυχζσ τθσ 

προςωπικισ μασ ηωισ, ι πρόκειται για τθν αςφάλεια που αιςκάνεται ο κακζνασ ότι δεν 

είναι υποκείμενο παρακολοφκθςθσ; Ψα παραπάνω ερωτιματα εγείρουν θκικά ηθτιματα και 

αναμφίβολα χριηουν ςοβαρισ αντιμετϊπιςθσ. Σ Γενικόσ Ξανονιςμόσ Υροςταςίασ 

Δεδομζνων που τζκθκε ςε εφαρμογι ςτα τζλθ Παΐου 2018 (ευρφτερα γνωςτόσ ωσ GDPR 

2016/679 – General Data Protection Regulation 2016/679) αντικακιςτϊντασ τθν Ευρωπαϊκι 

Σδθγία 95/46/ΕΞ, είναι ο νζοσ νόμοσ προςταςίασ δεδομζνων που ιςχφει ςε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, και προςαρμόηοντασ τθν προςταςία δεδομζνων ςτισ ανάγκεσ τθσ ςφγχρονθσ 

εποχισ, προςπακεί να διαςφαλίςει ακόμθ περιςςότερο τθν ιδιωτικότθτα και τα δεδομζνα 

των πολιτϊν. Οαμβάνοντασ υπόψθ το νομικό πλαίςιο και τισ παραπάνω ςκζψεισ αναδφεται  

ο ςκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ. Αυτόσ είναι, μζςω ποιοτικισ ζρευνασ, να διερευνιςει τθν 

εφαρμογι του GDPR 2016/679 ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και τον τρόπο με τον οποίο 

επθρεάηει τισ αντιλιψεισ, τισ ςτάςεισ και τα ςυναιςκιματα των ανκρϊπινων πόρων που 

απαςχολοφνται ςε αυτιν ωσ διοικθτικό προςωπικό, με τθν πεποίκθςθ ότι κα ςυμβάλει 

τελικά, ςτθν ανάπτυξθ του ςχετικοφ προβλθματιςμοφ και ςτθν Ελλάδα. 

Οζξεισ Ξλειδιά: GDPR, ιδιωτικότθτα, προςωπικά δεδομζνα, διοίκθςθ ανκρϊπινων πόρων, 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ

 

 

  



ABSTRACT 
“Human Resource Management and Privacy.  

Data protection in tertiary education under the General Data Protection Regulation 

2016/679, known as GDPR 2016/679” 

 

MBA Student: Paraskevi Bousnaki, EFL Freelance Teacher  
tel.: 6932929500, e-mail: parbousnaki@gmail.com 

The notion of privacy in several countries worldwide has been equated with the concept of 

personal data, as the information that comes from the individual and which concerns the 

individual, is personal, private data. But, what do we mean when we talk about privacy? Is it 

the attempt to hide aspects of our personal life, or is it the security that everyone feels when 

is not subject to monitoring? The above questions raise moral issues and undoubtedly need 

to be seriously addressed. The General Data Protection Regulation that came into force at 

the end of May 2018 (generally known as GDPR 2016/679 - General Data Protection 

Regulation 2016/679) replacing the European Directive 95/46/EC is the new data protection 

law applicable to European level, and adapting data protection to the needs of modern 

times, seeks to further safeguard privacy and citizens' data. Taking into account the legal 

framework and the above considerations emerges the purpose of this paper. This is, through 

qualitative research, to explore the application of GDPR 2016/679 to tertiary education and 

how it influences the attitudes, perceptions and feelings of human resources employed in it 

as administrative staff, in the belief that it will eventually contributes to the development of 

relevant concerns in Greece. 

Key words: GDPR, privacy, personal data, human resource management, tertiary education 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 
Σ όροσ «ιδιωτικότθτα» εμφανίηεται απλόσ ςτθν εξιγθςι του αλλά ςφνκετοσ ςτθν 

εφαρμογι του. Θ ιςτορία τθσ ανκρωπότθτασ καταγράφει μζςω τθσ θκικισ φιλοςοφίασ, ιδθ 

από τθν εποχι τθσ αρχαίασ Ελλάδασ, τθ ςυςτθματικι μελζτθ τθσ ζννοιασ τθσ ιδιωτικότθτασ. 

Χτοιχεία ιδιωτικότθτασ, όμωσ, ςυναντϊνται και νωρίτερα, ςε πρωτόγονεσ κοινωνίεσ και 

φυλζσ, ακόμθ και ςτο ηωικό βαςίλειο. Τπωσ ιςχυρίηεται ο Moore (2003) θ ιδιωτικότθτα ωσ 

ζννοια είναι δυναμικι και εξελιςςόμενθ και μάλιςτα το περιεχόμενο τθσ επθρεάηεται από 

τα πολιτικά και τεχνολογικά χαρακτθριςτικά του κοινωνικοφ πλαιςίου όπου ςυναντάται. 

Χυχνά είναι δφςκολο να οριςτεί, κακϊσ τα ερμθνευτικά λεξικά προςπακοφν να εξθγιςουν 

τον όρο «ιδιωτικότθτα», χρθςιμοποιϊντασ λζξεισ όπωσ μυςτικότθτα, απομόνωςθ, 

αςφάλεια, εμπιςτευτικότθτα, ανωνυμία, αξιοπρζπεια, αυτονομία, ελευκερία, λζξεισ που 

προςδίδουν ςτθν ιδιωτικότθτα μια ευρεία και πολυδιάςτατθ ςθμαςία. Σ Westin (1967) 

υποςτθρίηει ότι «θ ιδιωτικότθτα των πλθροφοριϊν αποτελεί τθν αξίωςθ που κατζχουν τα 

άτομα μεμονωμζνα αλλά και ομάδεσ ατόμων ςτο να κζτουν όρια ςχετικά με τισ 

πλθροφορίεσ που αφοροφν τουσ ίδιουσ αλλά μποροφν και να διαβιβάηονται και ςε 

άλλουσ». 

 Ψι ςυμβαίνει λοιπόν, όταν θ ιδιωτικότθτα τθσ κακθμερινισ ηωισ διαρρζει μζςω τθσ χριςθσ 

τθσ τεχνολογίασ; Χίγουρα, θ κατάςταςθ γίνεται ακόμθ πιο περίπλοκθ.  Αυτό που είναι 

ιδιωτικό είναι διαφορετικό από εκείνο που είναι δθμόςιο, υπάρχει δθλαδι απόλυτθ 

διάκριςθ και όλοι το κατανοοφν (Ακριβοποφλου, 2011). Υοιοσ είναι ο ρόλοσ τθσ θκικισ ςτθν 

περιφροφρθςθ τθσ ιδιωτικότθτασ κατά τθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν; Ππορεί να γίνει 

διάκριςθ τθσ θκικισ ανάλογα με τον τομζα όπου εφαρμόηεται ι μιπωσ υπάρχει κοινι 

θκικι για όλουσ; Ψι αντίκτυπο ζχει θ προςπάκεια για  ιδιωτικότθτα ςτθν ποιότθτα ηωισ του 

ςφγχρονου ανκρϊπου; Ψελικά θ ζλευςθ τθσ τεχνολογίασ επιδρά ενιςχυτικά ι καταπιεςτικά;  

Διανφουμε τθν εποχι τθσ διάχυτθσ πλθροφορικισ (pervasive/ ubiquitous computing), όπου 

περιτριγυριηόμαςτε από κρυμμζνουσ υπολογιςτζσ που μασ προςφζρουν εξατομικευμζνεσ 

υπθρεςίεσ. (Ψςαγκανοφ, 2014).Υρόκειται για τθν εποχι των ζξυπνων φορθτϊν και μθ 

ςυςκευϊν, ζξυπνων ςπιτιϊν, ζξυπνων αυτοκινιτων, ζξυπνων καρτϊν, όπου εν ολίγοισ τα 

πάντα είναι ζξυπνα και λειτουργοφν με ζξυπνο τρόπο, το ίδιο το άτομο όμωσ φαίνεται να 

μθν αιςκάνεται και τόςο ζξυπνο, όταν δεν μπορεί να ελζγξει τισ πλθροφορίεσ που το 

αφοροφν και αυτζσ διοχετεφονται με απίςτευτθ ταχφτθτα προσ πάςα κατεφκυνςθ. Θ 

νομοκεςία ζρχεται πάντα δεφτερθ, ςτθν προςπάκειά τθσ να προςτατεφςει τον πολίτθ, 

ςυνεχϊσ ακολουκϊντασ τθν τεχνολογία που κινείται με διαςτθμικζσ ταχφτθτεσ, αςφλλθπτεσ 

για τα ανκρϊπινα δεδομζνα. Ωπάρχουν ςυνζπειεσ που αδυνατοφμε να αντιλθφκοφμε για 

τθν ϊρα, όςο ζξυπνοι και αν πιςτεφουμε πωσ είμαςτε, ενϊ τα λίγα εκείνα μυαλά που είναι 

πιο κοφτερά και διορατικά τα επικρίνουμε κατθγορϊντασ τα για ςυντθρθτιςμό (οξφμωρο, 

ζτςι δεν είναι;), κακϊσ φαίνεται να αφορίηουν τισ νζεσ τεχνολογίεσ εφιςτϊντασ διαρκϊσ 

προςοχι και ςφνεςθ κατά τθ χριςθ τουσ. 
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ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΨΣΟ  

ΙΔΙΩΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΣΗΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ 

1. ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Χτθ ςφγχρονθ πραγματικότθτα θ ζννοια τθσ ιδιωτικότθτασ επθρεάηεται άμεςα από τθν 

τεχνολογία και τθν φπαρξθ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και του διαδικτφου ςτθ ηωι του 

πολίτθ.  

Σι θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ εμφανίςτθκαν ςτθν κακθμερινότθτά μασ μετά τον Β’ 

Υαγκόςμιο Υόλεμο, ςε τρεισ φάςεισ, όπωσ πίςτευαν αρχικά. Διείςδυςαν  ςταδιακά ςτθν 

κοινωνία, ενςωματϊνοντασ με γεωμετρικι πρόοδο τθν νζα τεχνολογία ςτισ ηωζσ όλων μασ. 

Αλλάηοντασ τθν κακθμερινότθτά μασ, επθρζαςαν πτυχζσ τθσ ιδιωτικότθτάσ μασ. Ψο 1985, ο 

Moor, υποςτιριηε ότι, οι θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ βρίςκονταν ςτθν τρίτθ φάςθ, εκείνθ τθσ 

εξουςίασ, ςτθν οποία φαίνεται θ επανάςταςθ του υπολογιςτι ςτο μεγαλείο τθσ, αφοφ 

επθρεάηει όλουσ τουσ τομείσ τθσ ανκρωπότθτασ εγείροντασ κοινωνικά, πολιτικά, νομικά και 

θκικά ηθτιματα. Χιμερα πλζον, μελετθτζσ υποςτθρίηουν ότι διανφουμε τθν 4θ φάςθ 

(Floridi, 2004) κατά τθν οποία, θ διείςδυςθ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ είναι ςαρωτικι και θ 

χριςθ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν καλφπτει τθν πλειοψθφία του πλανιτθ. Ωςτόςο, ο 

τομζασ τθσ θκικισ πλθροφορικισ (με αντίκτυπο ςτθν ιδιωτικότθτα του χριςτθ) που 

κακορίηει τουσ τρόπουσ επίλυςθσ των προβλθμάτων που προκφπτουν από τθ χριςθ των 

θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, όντασ νζοσ ςυγκριτικά με άλλουσ επιςτθμονικοφσ κλάδουσ, δεν 

ζχει οριοκετθκεί με επάρκεια και υπάρχουν κενά ςθμεία. 

Θ ιδιωτικότθτα ςε μια θλεκτρονικι κοινωνία χάνει το χαρακτιρα τθσ και τθ ςθμαςία τθσ. 

Ξακϊσ θ πλθροφορία μεταδίδεται με αςτραπιαία ταχφτθτα είναι αδφνατον να μπορζςει να 

αντιλθφκεί ο ανκρϊπινοσ νουσ, ποφ μπορεί αυτι να καταλιξει. Χε μια νομότυπθ κοινωνία θ 

ζννοια τθσ ιδιωτικότθτασ είναι κεμελιωμζνθ, κακϊσ πρόκειται για τον πυρινα τθσ αξίασ τθσ 

αςφάλειασ. Είναι γεγονόσ ότι θ πρόοδοσ τθσ κοινωνίασ ςτθρίηεται ςτο αίςκθμα αςφάλειασ 

που αιςκάνονται τα μζλθ τθσ (Moor, 1997). Είναι επίςθσ ςθμαντικό να καταλάβουμε ότι θ 

ιδιωτικότθτα διακρίνεται ςε ηϊνεσ, με διαφορετικά επίπεδα αςφαλείασ και πρόςβαςθσ ςε 

αυτι, για διαφορετικά άτομα, υπό διαφορετικζσ ςυνκικεσ. Ζνα πολφ εφςτοχο κακθμερινό 

παράδειγμα (Moor, 1997), όπου διακρίνει κανείσ τισ διαφορετικζσ ηϊνεσ ιδιωτικότθτασ 

είναι το ακόλουκο. Χε ιδιωτικά κολζγια οι μιςκοί του προςωπικοφ παραμζνουν 

εμπιςτευτικοί, κακϊσ οι ίδιοι οι ιδιωτικοί οργανιςμοί κεωροφν ότι με τον τρόπο αυτό κα 

προςτατεφςουν το προςωπικό μειϊνοντασ τθν πικανι αμθχανία που μπορεί να επιφζρει θ 

αποκάλυψθ των απολαβϊν. Αντίκετα, ςτα δθμόςια πανεπιςτιμια οι απολαβζσ 

δθμοςιεφονται, κακϊσ υπάρχει θ πεποίκθςθ ότι οι φορολογοφμενοι πολίτεσ ζχουν το 

δικαίωμα να γνωρίηουν πόςα μζλθ ΔΕΥ πλθρϊνουν. Υρόκειται για δφο διαφορετικζσ 

πολιτικζσ προςταςίασ τθσ ιδιωτικότθτασ, με διάδοςθ ι παρακράτθςθ τθσ πλθροφορίασ, που 

ςτθν περίπτωςθ αυτι είναι οι μιςκολογικζσ απολαβζσ του προςωπικοφ.  
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Χε κάκε δεδομζνθ κοινωνία υπάρχει ζνα δίκτυο υφιςτάμενων πρακτικϊν, νόμων, κανόνων 

και αρχϊν που διζπουν τθν ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά μζςα ςτθν κοινωνία. Αυτό το δίκτυο, 

όπωσ υποςτθρίηει ο  Moor (1985), αποτελεί  ζνα ςφμπλεγμα πολιτικϊν. Χτο παρελκόν ζχουν 

γίνει προςπάκειεσ εφαρμογισ τθσ διεκνοφσ νομοκεςίασ ςτον κυβερνοχϊρο με 

απογοθτευτικά, δυςτυχϊσ, αποτελζςματα κατά τθν άποψθ ειδικϊν. Ξαι αυτό πικανόν να 

οφείλεται ςτθν άποψθ ότι πρόκειται για κάτι ξεχωριςτό, κάτι διαφορετικό που χριηει 

ιδιαίτερθσ προςοχισ και αντιμετϊπιςθσ. Δεν είναι λίγοι οι μελετθτζσ που υποςτθρίηουν ότι 

κα πρζπει να αναπτυχκεί ξεχωριςτόσ κλάδοσ που να αφορά τθν θλεκτρονικι θκικι.  Ιδθ 

από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1940 οι εξελίξεισ ςτθν επιςτιμθ και τθν φιλοςοφία 

οδιγθςαν ςτθν ανάγκθ δθμιουργίασ ενόσ νζου κλάδου θκικισ, που αργότερα κα 

ονομαηόταν «θκικι τθσ πλθροφορίασ» (information ethics). Σ ιδρυτισ του νζου αυτοφ 

φιλοςοφικοφ πεδίου ιταν ο αμερικανόσ κακθγθτισ ςτο MIT, Norbert Wiener, 

διακεκριμζνοσ επιςτιμονασ, μακθματικόσ, μθχανικόσ και φιλόςοφοσ, που ςτο βιβλίο του 

Cybernetics (1948) περιγράφει τθν εμφάνιςθ νζων θκικϊν κεμάτων ςυνεπεία τθσ ραγδαίασ 

ανάπτυξθσ τθσ τεχνολογίασ. Πάλιςτα ο Wiener, ζνα παιδί καφμα που ςτα 11 

παρακολουκοφςε μακιματα ςτο πανεπιςτιμιο και ςτθν θλικία των 18 είχε αποκτιςει ιδθ 

τον διδακτορικό τίτλο, αποδεικνφεται ότι ιταν πρωτοπόροσ για τθν εποχι του, κακϊσ 

προζβλεψε ότι μεταπολεμικά κα ακολουκοφςε μια νζα εποχι, αντίςτοιχθ ςε δυνατότθτεσ 

με τθ βιομθχανικι επανάςταςθ, μια «εποχι αυτοματιςμοφ», θ ζλευςθ τθσ οποίασ κα 

δθμιουργοφςε αναρίκμθτεσ θκικζσ  προκλιςεισ, κακϊσ το καλό και το κακό κα ερχόταν ςε 

ςφγκρουςθ. Υροζβλεψε τθν ζλευςθ τθσ «αυτοματοποιθμζνθσ εποχισ», όπωσ για 

παράδειγμα ότι αυτοματοποιθμζνα εργοςτάςια κα αντικακιςτοφςαν τουσ εργαηομζνουσ 

ςτισ γραμμζσ παραγωγισ και ότι οι εργαςίεσ κα μποροφςαν να γίνουν από μακρινζσ 

αποςτάςεισ, όπωσ και ότι κα μποροφςαν να προςτίκενται θλεκτρονικά μζλθ ςε ανκρϊπουσ 

που τα είχαν ανάγκθ και όχι μόνο. Πάλιςτα ςυνζχιηε ιδθ από το 1954 να ιςχυρίηεται ότι 

ςτο μζλλον οι αμφίδρομεσ ςχζςεισ ανάμεςα ςτον άνκρωπο και τουσ θλεκτρονικοφσ 

υπολογιςτζσ κακϊσ και ανάμεςα ςτισ μθχανζσ κα διαδραμάτιηαν ολοζνα και μεγαλφτερο 

ρόλο ςτθν κακθμερινότθτα των ανκρϊπων. Θ αποτελεςματικι διαβίωςθ, κα προχποκζτει 

επάρκεια πλθροφοριϊν και αυτό κα επιτευχκεί με τθν αρμονικι ςυνεργαςία ανκρϊπων και 

μθχανϊν για τθν φπαρξθ τθσ οποίασ κα απαιτθκεί να αναπτυχκεί ζνα ςοβαρό κοινωνικό και 

θκικό πλαίςιο, από τον ίδιο τον άνκρωπο. Σι άνκρωποι είναι κοινωνικά όντα, άποψθ που 

αςπάηεται ο Wiener, και ωσ τζτοια ζχουν ανάγκθ τθ ςυμμετοχι και τθν αποδοχι των 

ομοίων τουσ. Ζτςι παρουςίαςε 4 αρχζσ (για τθν ελευκερία, τθν ιςότθτα, τθν καλι 

προαίρεςθ και το ελάχιςτο ψιγμα ελευκερίασ) προςπακϊντασ να καταδείξει τα 

απαραβίαςτα του ανκρϊπου (Weckert, 2016). Χτα βιβλία που εξζδωςε αργότερα 

περιγράφονται κζματα που εξακολουκοφν να είναι ςθμαντικά ςιμερα, περιςςότερο από 

ποτζ κα ζλεγε κανείσ, κζματα για τθν αςφάλεια των χρθςτϊν υπολογιςτϊν, για παγκόςμια 

δίκτυα πλθροφόρθςθσ, για εικονικζσ κοινότθτεσ, τθλεργαςία, τεχνθτι νοθμοςφνθ, ακόμθ 

και ςυγχϊνευςθ ανκρϊπινων ςωμάτων με μθχανζσ. Σ ίδιοσ μάλιςτα ςε ςυνεργαςία με μια 

ομάδα Φϊςων και Αμερικανϊν ςυναδζλφων του προςπάκθςε να δθμιουργιςει προςκετικά 

μζλθ για να βοθκιςει ανκρϊπουσ που ζχαςαν τα άκρα τουσ κινοφμενοσ ςτθ ςυνζχεια ςτο 

χϊρο τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ και τθσ προςωπικισ ταυτότθτασ του ατόμου. Υαρά τθ 

διορατικότθτα του, ςτθν εποχι του κεωροφνταν εκκεντρικόσ επιςτιμονασ, κακϊσ θ 

κοινωνία δεν ιταν ζτοιμθ να αντιλθφκεί τισ κοινωνικζσ και θκικζσ επιπτϊςεισ τθσ ραγδαίασ 

ανάπτυξθσ τθσ τεχνολογίασ. Ωςτόςο, μζςα από τισ ζρευνεσ του κεωρείται ότι ζκεςε ςτζρεεσ 
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βάςεισ για τθ δθμιουργία ακαδθμαϊκοφ χϊρου ερευνϊν που καλφπτει τθν θκικι τθσ 

πλθροφορίασ και δικαίωσ θ ακαδθμαϊκι κοινότθτα τον ζχει χαρακτθρίςει ωσ τον πατζρα 

που ενζπνευςε και εμπνζει ακόμθ και ςιμερα με το ζργο του τον τομζα τθσ θκικισ τθσ 

πλθροφορίασ. 

  Υολλοί μελετθτζσ αςχολικθκαν με το κζμα τθσ ςυμπεριφοράσ και τθσ θκικισ που ζχει 

αντίκτυπο ςτθν ιδιωτικότθτα των χρθςτϊν των νζων τεχνολογιϊν. Πάλιςτα, το 1976, ο 

Maner, παρατιρθςε ότι τα θκικά ερωτιματα περιπλζκονταν όταν εμπλζκονταν 

υπολογιςτζσ, καταλιγοντασ ςτθν ανάγκθ φπαρξθσ ενόσ νζου πεδίου εφαρμοςμζνθσ θκικισ 

που του ζδωςε τθν ονομαςία «computer ethics» δθλαδι «θκικι των υπολογιςτϊν». 

Χυμπζρανε δθλαδι ότι απαιτείται διαφορετικοφ τφπου αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων 

που προκφπτουν από τθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ των υπολογιςτϊν.  Χίγουρα θ 

ανακάλυψθ τθσ τυπογραφίασ ιταν επαναςτατικι για τθν μετάδοςθ του πολιτιςμοφ, θ 

ατμομθχανι ζφερε τθν επανάςταςθ ςτθ βιομθχανία μεταφοράσ, αλλά πουκενά δεν γίνεται 

λόγοσ για θκικι τθσ τυπογραφίασ ι τθσ ατμομθχανισ. Θ εμφάνιςθ όμωσ των υπολογιςτϊν 

και θ εναλλαγι από τον αναλογικό τρόπο διάδοςθσ πλθροφοριϊν ςτον ψθφιακό τρόπο 

ςυλλογισ, αποκικευςθσ, επεξεργαςίασ και διάδοςθσ των πλθροφοριϊν, θ υπερβολικά 

μεγάλθ ταχφτθτα επεξεργαςίασ και θ δυςκολία ςτθ διαχείριςθ τθσ όλθσ κατάςταςθσ 

επιβάλλει τθν εφαρμογι θκικισ (Maner, 1996). Υρόκειται για τόςο διαφορετικό χϊρο που 

διαμορφϊνει νζεσ θκικζσ αρχζσ και πολιτικζσ και ωκεί να τον αντιμετωπίςουμε με νζο 

τρόπο ςκζψθσ. 

Χτισ ΘΥΑ παρατθρείται ραγδαία ανάπτυξθ τθσ «θκικισ των υπολογιςτϊν» (computer ethics) 

κατά τθ δεκαετία 1985-1995. Πε εκφραςτζσ και κυριότερουσ διαμορφωτζσ τουσ Maner και 

Bynum οι οποίοι ίδρυςαν το RCCS  (ερευνθτικό κζντρο). Χφντομα άρχιςαν να διοργανϊνουν 

ςυνζδρια με ςκοπό να διαςαφθνίςουν περιοχζσ που αφοροφν ςτθν θκικι των υπολογιςτϊν 

όπωσ τθν αςφάλεια, τθν ιδιωτικότθτα και τθν πνευματικι ιδιοκτθςία. Ψο παράδειγμά τουσ 

ακολοφκθςαν και άλλοι επαγγελματίεσ ςτον τομζα τθσ θκικισ (Gotterbarn, Miller, Martin). 

Χχεδόν παράλλθλα, και κυρίωσ από τισ αρχζσ του 1990, ςτθν Ευρϊπθ ιδρφονται οργανιςμοί 

με παρόμοια ενδιαφζροντα, νζα ερευνθτικά κζντρα, εκδίδονται επιςτθμονικά περιοδικά 

και εγχειρίδια, δθμιουργοφνται ιςτοςελίδεσ και ειςάγονται πανεπιςτθμιακά μακιματα  ςτα 

προγράμματα ςπουδϊν, τα οποία και διδάςκονται από διακεκριμζνουσ κακθγθτζσ. Επίςθσ, 

διεξάγονται ςυνζδρια (ETHICOMP95) και πλζον το 1999 το ενδιαφζρον επεκτείνεται και ςε 

άλλεσ θπείρουσ – ςτθ Πελβοφρνθ τθσ Αυςτραλίασ (AICE99), και ςτο Ψόκυο τθσ Λαπωνίασ 

(ETHICOMP2007).  

Υροσ τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του ’90, διατυπϊνεται θ κεωρία για τθν θκικι τθσ 

πλθροφορίασ (Information Ethics-IE) από τον Floridi (Floridi, 1999). Διαφοροποιείται από 

τισ παραδοςιακζσ ανκρωποκεντρικζσ κεωρίεσ που ςυναντϊνται ςτον Ξαντ και τον 

ωφελιμιςμό,  κζτοντασ ωσ βάςθ τθσ θκικισ των υπολογιςτϊν τθν θκικι τθσ πλθροφορίασ. 

Δθλαδι ενϊ παραδζχεται ότι και θ κεωρία τθσ πλθροφοριακισ θκικισ βρίςκει εφαρμογι ςε 

όλεσ τισ θκικζσ καταςτάςεισ δεν επιδιϊκει να αντικαταςτιςει τισ παλαιότερεσ κεωρίεσ, 

αλλά μάλλον να τισ ςυμπλθρϊςει με περαιτζρω θκικζσ ςκζψεισ που μποροφν όμωσ να 

παραμεριςτοφν από τισ παραδοςιακζσ θκικζσ ςκζψεισ. Θ κεωρία αυτι αντιμετωπίηει τα 

πάντα ωσ αντικείμενα ι διαδικαςίεσ που περιζχουν πλθροφορίεσ/ δεδομζνα και 

υποςτθρίηει ότι όλα κινοφνται εντόσ τθσ «ςφαίρασ τθσ πλθροφορίασ», «infosphere», όπωσ 
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ονομάηει ο ίδιοσ ο Floridi, το ςφμπαν (Floridi, 1999). Θ κεωρία του βαςίηεται ςτθν ιδζα ότι 

εφόςον το κακετί που βρίςκεται ςτθν ηϊνθ τθσ πλθροφορίασ ενζχει πλθροφορία, κα πρζπει  

ακόμθ και θ ελάχιςτθσ θκικισ αξίασ πλθροφορία να είναι ςεβαςτι από θκικισ άποψθσ και 

να μθν αντικακίςταται από άλλεσ εκτιμιςεισ, ϊςτε να μπορεί να βελτιϊςει και να 

εμπλουτίςει τθν ουςία τθσ φπαρξισ τθσ.  

Χε ςυνεργαςία με ςυναδζλφουσ του κακθγθτζσ ςτο Υανεπιςτιμιο τθσ Σξφόρδθσ, 

υποςτθρίηει ότι πλζον βριςκόμαςτε ςτθν 4θ φάςθ (4.0 Industry), κατά τθν οποία θ 

τεχνολογία ζχει αντικαταςτιςει τθ βιομθχανικι επανάςταςθ με τθν πλθροφορία των 

οντοτιτων, δθλαδι των πάντων, είτε πρόκειται για ζμβιουσ οργανιςμοφσ, είτε ακόμθ και 

για άψυχα αντικείμενα (μθχανζσ) που όμωσ λειτουργοφν με ειδικά προγράμματα και 

επεξεργάηονται αςταμάτθτα πλθροφορίεσ. Εγείρονται πολλαπλά ερωτιματα από τθν 

επιςτθμονικι κοινότθτα για τον τρόπο που ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ καλείται να επιβιϊςει 

ςτθ ςφγχρονθ ψθφιακι εποχι. Χιμερα, πλζον, διαπιςτϊνουμε ότι οι ςτοχαςτζσ τθσ θκικισ 

ςτουσ υπολογιςτζσ ζχουν καταλιξει ςε δφο απόψεισ για τθν πικανι δεοντολογικι 

ςυςχζτιςθ τθσ τεχνολογίασ και τθσ θκικισ. Θ μία πλευρά υποςτθρίηει ότι θ επανάςταςθ που 

προκάλεςε θ ζλευςθ τθσ τεχνολογίασ δθμιουργεί επανάςταςθ και ςτθν θκικι και επομζνωσ 

πρζπει να γίνει επαναπροςδιοριςμόσ τθσ (Floridi, 1999).  Θ άλλθ πλευρά, που είναι πιο 

ςυντθρθτικι, με κφριο εκφραςτι τθν Johnson (1994) υποςτθρίηει ότι θ τεχνολογία δεν 

επθρεάηει τισ θκικζσ κεωρίεσ, απλά τισ βλζπει από άλλθ ςκοπιά, επομζνωσ δεν υπάρχει 

λόγοσ φπαρξθσ ξεχωριςτισ θκικισ για τθν αντιμετϊπιςθ των όποιων προβλθμάτων (Bynum, 

2008). 

2. ΟΡΙΜΟ, ΕΙΔΗ ΙΔΙΨΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΘΕΨΡΙΕ 

2.1.ΟΡΙΜΟ, ΕΝΝΟΙΑ ΙΔΙΨΣΙΚΟΣΗΣΑ 
Θ ιδιωτικότθτα μπορεί να οριςτεί ωσ ζννοια μονοδιάςτατθ, παράγωγθ ι ακόμθ και 

ςυνδυαςτικι. Σριςμζνοι μελετθτζσ (Parent, 1983a; McCloskey, 1985) επιμζνουν ότι θ 

ιδιωτικότθτα ορίηεται ωσ ενιαία ι μονοδιάςτατθ ζννοια, βαςικι και αυτόνομθ, θ οποία 

διαφοροποιείται από άλλεσ ζννοιεσ με παρόμοια ςθμαςία που ουςιαςτικά διαςαφθνίηουν 

τθν πραγματικι ςθμαςία τθσ. Άλλοι μελετθτζσ (Warren & Brandeis, 1890; Thomson,1975; 

Volkman, 2003) είναι υπζρμαχοι τθσ ιδιωτικότθτασ ωσ δικαιϊματοσ και επομζνωσ κεωροφν 

ότι αποτελεί παράγωγθ ζννοια.  Ωπάρχει και θ μερίδα εκείνων (DeCew, 1997) που 

απορρίπτουν τα παραπάνω ιςχυριηόμενοι ότι δεν νοείται  να καλφπτει ζνασ ενιαίοσ οριςμόσ 

όλεσ τθσ πτυχζσ τθσ ζννοιασ, και κεωροφν εξίςου αβάςιμο θ ζννοια να προκφπτει εξ’ 

ολοκλιρου ωσ παράγωγθ. Ωποςτθρίηουν ότι κακϊσ πρόκειται για ζννοια πολφπλευρθ και 

ευρεία μπορεί να γίνει ευκολότερα κατανοθτι ωσ ζννοια ςυμπλζγματοσ. Θ DeCew (1997) 

διατείνεται ότι μπορεί θ ιδιωτικότθτα να γίνει ευκόλωσ κατανοθτι αν κεωρθκεί ωσ 

ευρφτεροσ όροσ για πολλά ςυμφζροντα, κακϊσ τα τελευταία χρόνια ζχει επζλκει αλλαγι 

από τθ λογικι που υιοκετεί μια προςζγγιςθ προςανατολιςμζνθ ςτα δικαιϊματα, ςε μια 

άλλθ που καταλιγει να ιςορροπεί τα οφζλθ τθσ ιδιωτικισ ηωισ και τα οφζλθ για τθ δθμόςια 

αςφάλεια με μια χρθςτικι ανάλυςθ κόςτουσ οφζλουσ. Γίνεται λοιπόν, αντιλθπτό, ότι θ 

ιδιωτικότθτα δεν είναι ατομικι υπόκεςθ, κα πρζπει να εξετάηεται εντόσ του κοινωνικοφ 

πλαιςίου, κακϊσ αποτελεί κοινωνικό αγακό (Ψςαγκανοφ, 2014). 
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 Σι κεωρίεσ και οι αντιλιψεισ είναι πολλζσ, υπάρχουν μάλιςτα απόψεισ ότι θ ιδιωτικότθτα 

δεν αποτελεί «δικαίωμα», αλλά «ςυμφζρον» , και μάλιςτα αρκετοί κεωρθτικοί ιςχυρίηονται 

ότι είναι προτιμότερο να κεωρείται θ ιδιωτικότθτα ωσ ςυμφζρον. Άλλοι πάλι (Spinello, 

2002) κεωροφν ότι ειδικότερα για τθν ιδιωτικότθτα όπωσ αυτι παρουςιάηεται ςτο χϊρο 

εργαςίασ, χρειάηεται να υπάρχει ιςορροπία ανάμεςα ςτισ απαιτιςεισ του οργανιςμοφ για 

απόκτθςθ πλθροφοριϊν του εργαηομζνου και τθν ανάγκθ του οργανιςμοφ να αποκτιςει τισ 

πλθροφορίεσ αυτζσ από τον εργαηόμενο, πιςτεφοντασ ότι οι εργαηόμενοι ζχουν ζνα 

επιφανειακό δικαίωμα (prima facie right) που μπορεί να αρκεί από τα δικαιϊματα του 

οργανιςμοφ προσ το ςυμφζρον του οργανιςμοφ.  

Ιδθ το 1977, το ανϊτατο δικαςτιριο των ΘΥΑ  αναγνϊριςε τθν φπαρξθ δφο διαφορετικϊν 

τφπων οφζλουσ που προκφπτουν από τθν ιδιωτικότθτα, α)τθν αποφυγι αποκάλυψθσ 

προςωπικϊν κεμάτων και β)τθν ανεξαρτθςία κατά τθ λιψθ οριςμζνων ςθμαντικϊν 

αποφάςεων. Ππορεί ςυνεπϊσ το άτομο παρεμβαίνοντασ να επιλζξει τθν τφχθ των 

πλθροφοριϊν που το αφοροφν, αφοφ θ προςωπικι πλθροφορία αποτελεί ζνα είδοσ 

περιουςίασ που κατζχει το άτομο και μπορεί να διαχειρίηεται εντόσ τθσ οικονομικισ και 

εμπορικισ ςφαίρασ (Hunter, 1995). 

2.2.Η ΙΔΙΨΣΙΚΟΣΗΣΑ Ψ ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ 
Χιμερα, διανφοντασ πλζον τθν εποχι τθσ πλθροφορίασ δεν μποροφμε, δυςτυχϊσ, ακόμθ να 

αντιλθφκοφμε τθ ςοβαρότθτα τθσ κατάςταςθσ ι να περιφρουριςουμε επαρκϊσ τθν 

ιδιωτικότθτα του ατόμου με νομοκετικζσ ρυκμίςεισ. Υάντωσ, οι αρχζσ του Wiener, αν και 

πζραςαν 60 χρόνια από τότε που τισ διατφπωςε, ςυναντϊνται ςτα ςθμερινά νομοκετιματα 

και γίνεται προςπάκεια να καλυφκοφν από αυτά προςτατεφοντασ τθν ιδιωτικότθτα του 

ςθμερινοφ πολίτθ.  

Ψο δικαίωμα ςτθν ιδιωτικι ηωι, ωσ νομικι ζννοια, είναι μια αρκετά πρόςφατθ εφεφρεςθ. 

Σι  Warren και Brandeis (1890) δθμοςίευςαν ζνα άρκρο με τίτλο «The Right to Privacy», με 

το οποίο υποςτθρίηουν ότι θ ιδιωτικότθτα αποτελεί κεκτθμζνο δικαίωμα που υπάρχει ιδθ 

ςτο κοινό δίκαιο. Πάλιςτα, κεϊρθςαν το δικαίωμα ςτθν ιδιωτικότθτα ωσ νόμιμο μζςο 

προςταςίασ των ατομικϊν αποφάςεων και επιλογϊν που αφοροφν ςτθν ζκκεςθ  τθσ 

προςωπικότθτασ του ατόμου κατά τθν ζνταξι του ςτο κοινωνικό ςφνολο. Τλα αυτά γίνονται 

κατανοθτά, όταν λάβει κανείσ υπόψθ του το ςυγκείμενο ςτο οποίο διατυπϊνονται αυτζσ οι 

απόψεισ. Σι δφο αυτοί δικθγόροι, αριςτοφχοι απόφοιτοι του Harvard, ο ζνασ γόνοσ εφπορθσ 

οικογζνειασ και ο άλλοσ παιδί μεταναςτϊν, εργάηονται και ηουν ςτθν Βοςτόνθ, ςτα τζλθ του 

19ου αιϊνα, εντόσ του κοινωνικοφ και πολιτιςμικοφ πλαιςίου τθσ μετα-εμφυλιακισ 

Αμερικισ. Χτα εκατό χρόνια (1790-1890) που ακολοφκθςαν τθν ίδρυςθ των ΘΥΑ, ο 

πλθκυςμόσ τθσ χϊρασ αυξικθκε ραγδαία (από 4 ςε 63 εκατομμφρια) λόγω μετανάςτευςθσ 

και πλζον θ αυξθμζνθ αςτικοποίθςθ ςε ςυνδυαςμό με μια πλθκϊρα νζων εφευρζςεων 

(τθλζφωνο, τθλζγραφοσ, κάμερεσ, μαγνθτόφωνα) διευκολφνει τθν επικοινωνία και τθ 

διάδοςθ τθσ πλθροφορίασ, οπότε γεννιζται  θ ανάγκθ για απομόνωςθ και ιδιωτικότθτα. 

Ζχοντασ τθν πεποίκθςθ ότι το κράτοσ δεν προςτατεφει επαρκϊσ τθν ελευκερία και τον 

αυτοκακοριςμό του ατόμου και κεωρϊντασ τα δφο αυτά δικαιϊματα ωσ πλευρζσ τθσ 

ιδιωτικότθτασ, πίςτεψαν  ότι κα εμπνεφςουν το ςεβαςμό ςτθν ιδιωτικότθτα που με τθ 

ςειρά του κα οδθγιςει ςε ευθμερία και λειτουργικότθτα τθσ κοινωνίασ. Διαχωρίηοντασ τθν 

ιδιωτικότθτα από τθν ζννοια τθσ περιουςίασ και τθσ ελευκερίασ, και κάνοντασ διάκριςθ των 
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εγγενϊν ατομικϊν δικαιωμάτων ςε δικαιϊματα που αφοροφν ςτθ ηωι, ςτθν ελευκερία και 

ςτθν περιουςία, κατζταξαν το δικαίωμα ςτθν ιδιωτικότθτα και το δικαίωμα ςτθν 

απομόνωςθ ςτο δικαίωμα τθσ ηωισ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ ζδωςαν μάλιςτα ςτθν προςταςία τθσ 

ψυχολογικισ ακεραιότθτασ του ατόμου, που επιτυγχάνεται από τον ζλεγχο που μπορεί το 

άτομο να αςκιςει ςτο διαμοιραςμό και τθν κοινοποίθςθ των προςωπικϊν του 

πλθροφοριϊν. Θ αποκάλυψθ πτυχϊν τθσ ιδιωτικισ ηωισ του ατόμου, χωρίσ τθ 

ςυγκατάκεςι του και ο αντίκτυποσ τθσ αποκάλυψθσ αυτισ για το άτομο, διατείνονταν ότι 

επθρεάηει τθν αξιοπρζπεια, τθν ελευκερία και τθν αςφάλεια του ατόμου. Επθρεαςμζνοι 

από τον ςυγγραφζα R. W. Emerson, θ άποψθ του οποίου για τον ατομικιςμό επζμεινε ςτθν 

ακεραιότθτα και  τον αυτοπροςδιοριςμό του κάκε ατόμου, ςυνδζουν τθν μοναξιά και τθν 

ιδιωτικότθτα, κεωρϊντασ τθν ιδιωτικότθτα μια κοινωνικι κατάςταςθ κατά τθν οποία το 

άτομο επιλζγει με ποια άτομα κζλει να είναι. Χίγουρα, παρόλθ τθ διορατικότθτά τουσ, οι 

Warren και Brandeis, κα ζμεναν κατάπλθκτοι αν γνϊριηαν τθν ποικιλομορφία τθσ 

εφαρμογισ τθσ ζννοιασ τθσ ιδιωτικότθτασ ςτθ ςφγχρονθ ηωι. 

Χτουσ Warren και Brandeis (1890) πιςτϊνεται θ πρϊτθ ρθτι αναφορά ςτθν ιδιωτικότθτα  ωσ 

νόμιμο δικαίωμα ςτισ ΘΥΑ. Πε το άρκρο τουσ ειςάγουν  κάποιουσ γενικοφσ κανόνεσ για τθν 

επιβολι νομικισ ευκφνθσ για παρεμβολι ςτο δικαίωμα ςτθν ιδιωτικότθτα βάςει 2 

κριτθρίων. Ψο πρϊτο κριτιριο κεωρεί ότι θ ιδιωτικότθτα παραβιάηεται όταν δεν υπάρχει 

ςυγκατάκεςθ και το δεφτερο, ότι προςβάλλεται θ αξιοπρζπεια, επειδι μόνο οι 

εμφανζςτερεσ παραβιάςεισ μποροφν να εντοπιςτοφν λόγω του υποκειμενικοφ και 

διαβακμιηόμενου χαρακτιρα που διζπει τθν αξιοπρζπεια, και τθν ιδιωτικότθτα που βιϊνει 

ο κάκε άνκρωποσ. Χιμερα δίνεται μεγάλθ ςθμαςία ςτθ ςυγκατάκεςθ του ενδιαφερομζνου, 

όςο για τθν αξιοπρζπεια είναι ζνα ρευςτό κζμα που υπάρχει ςτα πλαίςια τθσ θκικισ που 

διακρίνει τον κακζνα, ανάλογα με το κοινωνικό και πολιτιςμικό ςυγκείμενο ςτο οποίο ηει. 

 Αυτό όμωσ δεν ςθμαίνει ότι θ ιδιωτικότθτα αποτελεί ςυνταγματικό δικαίωμα. Θ  Glancy 

(1979) βαςιηόμενθ ςτο άρκρο τουσ, περίπου ζναν αιϊνα αργότερα, κάνει λόγο για τθν 

εφεφρεςθ του δικαιϊματοσ ςτθν ιδιωτικότθτα, κεωρϊντασ ότι το δικαίωμα ςτθν 

ιδιωτικότθτα ουςιαςτικά εφευρζκθκε από τουσ Warren και Brandeis. 

2.3.ΕΙΔΗ ΙΔΙΨΣΙΚΟΣΗΣΑ 
Θ διάκριςθ τθσ ιδιωτικότθτασ ςε είδθ κα λειτουργιςει βοθκθτικά και αποςαφθνιςτικά κατά 

τθ μελζτθ τθσ ςθμαςίασ τθσ. Από τθ διεκνι βιβλιογραφία προκφπτουν  4 είδθ ιδιωτικότθτασ 

(Himma & Tavani, 2008):  α) θ φυςικι/ςωματικι, β)θ ςχετικι με τθ λιψθ αποφάςεων, γ)θ 

ψυχολογικι/πνευματικι και τζλοσ δ)θ πλθροφοριακι, που αποτελεί και το αντικείμενο του 

ενδιαφζροντοσ τθσ παροφςασ εργαςίασ.  

 Υιο αναλυτικά όταν γίνεται λόγοσ για φυςικι ιδιωτικότθτα, εννοείται θ παραβίαςθ 

τθσ ςωματικισ ιδιωτικότθτασ του ατόμου. Θ περιγραφι αυτοφ του είδουσ 

ιδιωτικότθτασ, παρακίνθςε ουςιαςτικά τουσ Warren και Brandeis να μιλιςουν για 

το δικαίωμα ςτθν ιδιωτικότθτα. Άλλωςτε ζηθςαν ςε μια δφςκολθ εποχι, κατά τθν 

οποία θ ιδιωτικότθτα του ατόμου ςτο ίδιο του το ςϊμα δεν ιταν ξεκάκαρθ.   

 Θ ιδιωτικότθτα που αφορά ςτθ λιψθ αποφάςεων είναι εκείνθ κατά τθν οποία το 

άτομο μπορεί να λάβει ςθμαντικζσ αποφάςεισ που το αφοροφν (γάμοσ, απόκτθςθ 

παιδιοφ, ζκτρωςθ, ευκαναςία) χωρίσ να δζχεται παρεμβάςεισ από τρίτουσ. 
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 Θ ψυχολογικι ιδιωτικότθτα (Regan, 1995) ι πνευματικι ιδιωτικότθτα  (Floridi, 2005) 

διαπιςτϊνεται όταν υπάρχει περιοριςμόσ ςτθν ικανότθτα των άλλων να παρζμβουν 

και να χειραγωγιςουν το μυαλό κάποιου. Πάλιςτα θ προςταςία τθσ ιδιωτικισ ηωισ 

ςε αυτιν τθν περίπτωςθ δεν  αφορά μόνο ςτθν απόκτθςθ πλθροφοριϊν για το 

άτομο, αλλά εκτείνεται και ςτο γεγονόσ ο «ειςβολζασ» να εμποδίηει το «κφμα» να 

ςυγκεντρωκεί ςτθ ηωι του και να ςκζφτεται κακαρά (Alfino, 2001). Επομζνωσ το να 

κοιτάηει κάποιοσ επίμονα ζνα άτομο κεωρείται προςβολι τθσ πνευματικισ του 

ιδιωτικότθτασ κακϊσ κάτι τζτοιο εμποδίηει το άτομο να ζχει ψυχολογικι θρεμία και 

να ενεργεί φυςιολογικά. Τπωσ υποςτιριξαν και οι Warren και Brandeis, θ αρχι του 

ςεβαςμοφ τθσ ιδιωτικότθτασ είναι το απαραβίαςτο τθσ προςωπικότθτασ, αυτό που 

ςιμερα περιγράφουμε ωσ αυτοδιάκεςθ (DeCew, 2006). 

 Θ πλθροφοριακι  ιδιωτικότθτα αποτελεί ςφμφωνα με τον Parent(1983b) τθ μόνθ 

νόμιμθ χριςθ του όρου ιδιωτικότθτα. Αφορά ςε προςωπικζσ πλθροφορίεσ που 

ενζχουν κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ, τον προςωπικό τρόπο ηωισ, τα οικονομικά, 

το ιατρικό ιςτορικό και τα ακαδθμαϊκά επιτεφγματα του ατόμου. Αυτζσ οι 

πλθροφορίεσ μποροφν να αποκθκευτοφν και να διαδοκοφν μζςω θλεκτρονικϊν 

βάςεων δεδομζνων και μζςω διαφλων επικοινωνίασ όπωσ θλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, τθλζφωνο, αςφρματεσ ςυςκευζσ επικοινωνίασ.  

2.4.ΘΕΨΡΙΕ ΙΔΙΨΣΙΚΟΣΗΣΑ 
Ζχουν αναπτυχκεί αρκετζσ κεωρίεσ για τθν πλθροφοριακι ιδιωτικότθτα, όπωσ εκείνθ του 

Floridi (2005) που διακρίνει δφο ευρείεσ κατθγορίεσ πλθροφοριακισ ιδιωτικότθτασ, βάςει 

αναγωγισ (reductionist account)  και βάςει ιδιοκτθςίασ (ownership-based account). 

Ωποςτθρίηει δθλαδι ότι κατά τθν πρϊτθ κατθγορία, θ προςταςία τθσ πλθροφοριακισ 

ιδιωτικότθτασ προςτατεφει από οριςμζνεσ ανεπικφμθτεσ ςυνζπειεσ που μπορεί να 

προκφψουν από παραβίαςθ τθσ ιδιωτικότθτασ. Αντίκετα, κατά τθ δεφτερθ κατθγορία, θ 

ιδιωτικότθτα πρζπει να γίνεται ςεβαςτι εξαιτίασ των ατομικϊν δικαιωμάτων ςτθ φυςικι 

αςφάλεια και ιδιοκτθςία, κακϊσ ςφμφωνα με αυτιν τθν άποψθ κάκε άτομο κατζχει τισ 

προςωπικζσ του πλθροφορίεσ. Υαρόλο που θ ανάλυςθ του Floridi  βρίςκει εφαρμογι ςτισ 

κεωρίεσ ιδιωτικότθτασ γενικά, υπάρχουν αντιρριςεισ για το εάν ζχουν εφαρμογι ςτθν 

πλθροφοριακι ιδιωτικότθτα.  

Επίςθσ, θ κεωρία του Tavani (2004a, 2007a) που υποςτθρίηει ότι μπορεί να γίνει διάκριςθ 

α) βάςει περιοριςμζνθσ πρόςβαςθσ (restricted access), δθλαδι μπορεί κάποιοσ να ελζγχει 

τισ πλθροφορίεσ που τον αφοροφν περιορίηοντασ τουσ τρίτουσ από το να ζχουν πρόςβαςθ 

ςε αυτζσ. Πε τθ κεωρία περιοριςμζνθσ πρόςβαςθσ ςυμφωνοφν αρκετοί μελετθτζσ 

(Bok,1983; Gavison,1980; Allen,1988). Ξαι β) βάςει ελζγχου (control theory), δθλαδι να ζχει 

κάποιοσ ιδιωτικότθτα ελζγχοντασ απευκείασ τισ πλθροφορίεσ που τον αφοροφν. Θ κεωρία 

ελζγχου ζχει υποςτθριχτεί από αρκετοφσ μελετθτζσ (Fried,1990; Rachels,1975; Westin,1967; 

Miller,1971; Moore,2003). Τμωσ υπάρχουν αρκετζσ αςάφειεσ που οφείλονται ςτο είδοσ των 

προςωπικϊν πλθροφοριϊν ςτισ οποίεσ μπορεί κάποιοσ να ζχει πρόςβαςθ, αφοφ δεν είναι 

δυνατόν να προςδοκά κάποιοσ να ελζγχει κάκε προςωπικι πλθροφορία που τον αφορά. 

Ωπάρχει μάλιςτα θ τάςθ να εμπλζκεται θ ιδιωτικότθτα με τθν αυτονομία ςε αυτι τθ κεωρία 

ελζγχου. Θ κεωρία αυτι δεν κακορίηει με ςαφινεια τα όρια ιδιωτικοφ και δθμόςιου.  
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Ξαμιά από τισ 2 αυτζσ κεωρίεσ δεν παρζχει ςε επαρκι βακμό  πλθροφοριακι ιδιωτικότθτα. 

Ωςτόςο, κάκε μία από αυτζσ ζχει να προςφζρει κάτι ςθμαντικό. Ζτςι ο Moor (1997) 

αναςυνκζτοντασ τα χαρακτθριςτικά τουσ δθμιοφργθςε το πλαίςιο μιασ νζασ κεωρίασ με 

χαρακτθριςτικά τθν απαγορευμζνθ πρόςβαςθ και τον περιοριςμζνο ζλεγχο (RALC-

Restricted Access/ Limited Control. Ενςωματϊνοντασ ςτοιχεία κλειδιά των δφο παραπάνω 

κεωριϊν κακορίηει ηϊνεσ ελζγχου αναφορικά με τθν προςταςία τθσ ιδιωτικότθτασ. 

Πάλιςτα κάνει μια ςθμαντικι διάκριςθ ςε «φυςικό» και «κανονιςτικό» απόρρθτο. Ξατά το 

φυςικό απόρρθτο είναι δυνατόν να  χακεί θ ιδιωτικότθτα δίχωσ να παραβιαςτεί, κακϊσ 

υπάρχει προςταςία του ατόμου από παρακολοφκθςθ, ειςβολι και ανάμειξθ τρίτων. Ζνα 

ευνόθτο παράδειγμα φυςικισ ιδιωτικότθτασ είναι όταν κάποιοσ κάνει κάτι ςε δθμόςιο 

χϊρο, χωρίσ όμωσ να υπάρχει πικανότθτα να βρίςκεται κάποιοσ άλλοσ παρόν. Είναι ςε 

κοινι κζα, αλλά ταυτόχρονα διατθρεί τθν ιδιωτικότθτά του. Ξατά το κανονιςτικό απόρρθτο 

υπάρχει βακμόσ ελζγχου μζςω τθσ επιλογισ, τθσ ςυγκατάκεςθσ και τθσ διόρκωςθσ, άρα δεν 

υπάρχει παραβίαςθ τθσ ιδιωτικότθτασ κακϊσ θ είςοδοσ ςτισ προςωπικζσ πλθροφορίεσ 

γίνεται με άδεια (π.χ. ιατρικά αρχεία, τοποκεςία, ακαδθμαϊκά επιτεφγματα). Επομζνωσ θ 

διαχείριςθ τθσ ιδιωτικότθτασ που αφορά ςτισ προςωπικζσ πλθροφορίεσ δεν απαιτεί τθν 

φπαρξθ απόλυτου και ολοκλθρωτικοφ ζλεγχου. Αρκεί να υπάρχει εξ αρχισ διάκριςθ ςε 

φυςικι και κανονιςτικι προςταςία του ενδιαφερομζνου. Πάλιςτα ο Moor προχωρά ζνα 

βιμα παραπάνω κάνοντασ λόγο για καταςτάςεισ (situations), που μποροφν να λαμβάνουν 

χϊρα εντόσ άλλων καταςτάςεων (π.χ. μια ιδιωτικι ςυηιτθςθ ςε ζναν δθμόςιο χϊρο). 

Βζβαια, υπάρχουν και κάποιεσ κεωρίεσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ που χρθςιμοποιοφνται ωσ 

αναφορά  ςτθν πλθροφοριακι ιδιωτικότθτα.   

Θ Nissenbaum (2004) για παράδειγμα διατυπϊνει τθν ιδιωτικότθτα ωσ ακεραιότθτα που 

ποικίλλει ανάλογα με το πλαίςιο ςτο οποίο υπάρχει. Ωποςτθρίηει ότι θ προςταςία τθσ 

ιδιωτικότθτασ εντόσ ςυγκεκριμζνων πλαιςίων είναι επαρκισ και υπογραμμίηει τθν 

προςταςία των ευαίςκθτων πλθροφοριϊν, κακϊσ ςτο παρελκόν δεν ζχρθηαν προςταςίασ, 

λόγω των ςφγχρονων τεχνολογιϊν, όμωσ θ ροι των πλθροφοριϊν οδθγεί ςε ςυλλογι,  

ςυςςϊρευςθ,  ςυνδυαςμό και  διάδοςθ τουσ με αςφλλθπτεσ ταχφτθτεσ. Σι κανόνεσ και οι 

νόρμεσ είναι ςχετικζσ και με περιοριςμζνθ κλίμακα εφαρμογισ. Θ Nissenbaum (1998) 

ιςχυρίηεται μάλιςτα ότι υπάρχει, κεωρθτικά, «τυφλό ςθμείο» όταν γίνεται λόγοσ για 

προςταςία τθσ ιδιωτικότθτασ ςε δθμόςια ςυγκείμενα.  Θ παραβίαςθ μιασ νόρμασ, αςφαλϊσ 

ςυνεπάγεται παραβίαςθ τθσ ιδιωτικότθτασ. Θ αναγνϊριςθ και θ επίλυςθ των απαιτιςεων 

αναφορικά με τον κακοριςμό τθσ ιδιωτικότθτασ κακιςτοφν ςθμαντικότερο το ςυγκείμενο 

από τθ φφςθ τθσ ίδιασ τθσ πλθροφορίασ.  

Σ Floridi (2005) προτείνει τθν οντολογικι ερμθνεία τθσ πλθροφοριακισ ιδιωτικότθτασ. 

Χτθρίηει το μοντζλο του, μια «μακρο-θκικι» κεωρία, για να αναλφςει «μικρο-θκικά» 

ηθτιματα που αφοροφν ςτθν θκικι των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και τθσ θκικισ τθσ 

πλθροφορίασ. Ζχοντασ ωσ δεδομζνο ότι θ πλθροφορία ζχει θκικι αξία, κεωρεί ότι οι 

πλθροφοριακζσ οντότθτεσ που  ςυνιςτοφν τθν «infosphere», δικαιοφνται θκικισ 

αντιμετϊπιςθσ.  Ξάνει ξεκάκαρθ διάκριςθ ςτθν εποχι πριν τθν ψθφιοποίθςθ και μετά τθν 

ψθφιοποίθςθ των τεχνολογιϊν, κεωρϊντασ ότι οι ςυςκευζσ πλζον ενυπάρχουν οντολογικά 

ςτθν ςφαίρα τθσ πλθροφορίασ κακϊσ ζχει αλλάξει θ ίδια θ φφςθ τθσ ιδιωτικότθτασ, και 

αυτό ςθμαίνει ότι κα πρζπει να υπάρξει ριηικι επανερμθνεία  τθσ πλθροφοριακισ 
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ιδιωτικότθτασ. Χυνεπϊσ μια παραβίαςθ τθσ ιδιωτικότθτασ αποτελεί παραβίαςθ τθσ φφςθσ 

τθσ ίδιασ τθσ πλθροφορίασ που από μόνθ τθσ αποτελεί μια οντότθτα.  

Ψο ζργο του δείχνει ότι διαφοροποιεί τθν πνευματικι ιδιωτικότθτα από τθν πλθροφοριακι 

ιδιωτικότθτα, και κα μποροφςε να καταλιξει κανείσ ςτο ςυμπζραςμα ότι κάνει λόγο για 

κεωρία τθσ ιδιωτικότθτασ τθσ προςωπικότθτασ και για οντολογικι κεωρία τθσ 

ιδιωτικότθτασ. Υαρατθροφνται όμωσ κάποιεσ αςάφειεσ ςτθ κεωρία του, αφοφ δεν ορίηει τι 

αποτελεί παραβίαςθ τθσ ιδιωτικότθτασ. Υάντωσ ςυμπεραίνεται τελικά ότι θ κεωρία του 

λειτουργεί μάλλον ενιςχυτικά προσ άλλεσ κεωρίεσ παρά αντικακιςτϊντασ τεσ. 

Σ Vedder (2004) κάνει λόγο για κατθγοριοποίθςθ τθσ ιδιωτικότθτασ. Κεωρεί ότι θ ατομικι 

και θ ςυλλογικι ιδιωτικότθτα δεν επαρκοφν και αυτόσ είναι ο λόγοσ που ειςάγει  μια νζα 

κατθγορία που τθν ονομάηει (categorical privacy). Υιςτεφει ότι θ υπάρχουςα νομοκεςία δεν 

είναι ικανι να καλφψει τισ νζεσ ανάγκεσ που ζχουν προκφψει από τα άλματα τθσ ψθφιακισ 

εποχισ (βάςεισ δεδομζνων, εξόρυξθ δεδομζνων) και ζτςι το άτομο δεν προςτατεφεται 

επαρκϊσ παρά μόνο αν δθμιουργθκεί μια νζα κατθγορία προςταςίασ τθσ ιδιωτικότθτασ 

που κα προςτατεφει το άτομο από τθν κατάχρθςθ των ςυλλεγζντων προςωπικϊν του 

δεδομζνων ειδικά ςτισ περιπτϊςεισ που τα δεδομζνα αυτά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 

για να λάβουν ςθμαντικζσ αποφάςεισ για το άτομο. 

Θ ςυλλογι πλθροφοριϊν αποτελεί παλιά πρακτικι. Ωπιρχε ιδθ απογραφι κατά τθ 

Φωμαϊκι εποχι. Αργότερα, το 1086, ςυντάχκθκε  θ «Βίβλοσ τθσ Δευτζρασ Υαρουςίασ» 

(Domesday Book) από τον Γουλιζλμο τον Ξατακτθτι, όπου καταγράφθκαν με λεπτομζρεια 

όλοι οι κάτοικοι και οι ιδιοκτθςίεσ τθσ χϊρασ. Δεν πρόκειται για κάτι καινοφριο, όμωσ 

υπάρχει μια νζα αναςτάτωςθ που εντείνεται από τισ ςυνζπειεσ των νζων τεχνολογιϊν. Σ 

τεράςτιοσ όγκοσ των πλθροφοριϊν, θ αςτραπιαία ταχφτθτα διάδοςισ τουσ, θ ολοζνα 

αυξανόμενθ διάρκεια τιρθςθσ των πλθροφοριϊν ςε αρχεία και το είδοσ των πλθροφοριϊν 

ενιςχφουν τθν πικανότθτα διαρροισ ςε τρίτουσ. Υλζον οι πλθροφορίεσ που υπάρχουν είναι 

άπειρεσ και διακζςιμεσ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα κακϊσ θ αποκικευςι τουσ δεν 

κοςτίηει ιδιαίτερα.  Ξυρίωσ θ ποιότθτα των πλθροφοριϊν είναι τζτοια που ςυναλλαγζσ για 

παράδειγμα, μποροφν να ανιχνευκοφν από τρίτουσ και να γίνουν αντικείμενο 

εκμετάλλευςθσ, εν αγνοία του άμεςα ενδιαφερομζνου. 

2.5.ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΨΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΥΑΛΕΙΑ 
Χτθν πραγματικότθτα, ο ςθμερινόσ  «κυβερνοπολίτθσ» (cyberzen από το cyber + citizen) 

ξεφεφγοντασ από τθν ανωνυμία των παρελκόντων ετϊν, όπου θ ζννοια μζςο κοινωνικισ 

δικτφωςθσ ιταν άγνωςτθ, ειςιλκε απότομα και ανζτοιμοσ ςε μια πολφβουθ εικονικι 

κοινωνία, ςτθν οποία αιςκάνεται παντελϊσ ελεφκεροσ να εκφραςτεί ανοικτά. Ψθν 

ανεξζλεγκτθ αυτι ελευκερία ζκφραςθσ που ζχει, πυροδοτεί θ ανωνυμία πίςω από τθν 

οποία κρφβεται ι τουλάχιςτον ζτςι πιςτεφει. Θ χριςθ ψευδϊνυμου, δίνει μια κάποια 

ςιγουριά, ι μιπωσ δεν κα ζπρεπε; Είναι γεγονόσ ότι ο φόβοσ τθσ τρομοκρατίασ οδιγθςε ςε 

ενίςχυςθ των μζτρων αςφαλείασ και παρακολοφκθςθσ με θλεκτρονικά μζςα από τισ 

υπθρεςίεσ εκνικισ αςφάλειασ, των πολιτϊν ςε παγκόςμιο επίπεδο. Φυςικά, το να γνωρίηει 

ο ςθμερινόσ κυβερνοπολίτθσ ότι παρακολουκείται κάκε δευτερόλεπτο, ςίγουρα τον κάνει 

να αιςκάνεται άβολα, και αυτό ζχει επιπτϊςεισ και ςτθν πνευματικι του ιδιωτικότθτα 

(intellectual privacy) που διαρκϊσ ςυρρικνϊνεται, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαρκοφσ 
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παρακολοφκθςθσ. Σι ενδόμυχεσ, βακυςτόχαςτεσ ςκζψεισ του αναπτφςςονται βεβιαςμζνα 

και φιλτραριςμζνα ενϊ κάποιεσ φορζσ δεν αναπτφςςονται κακόλου, δθμιουργϊντασ ζνα 

παράδοξο. Ψα απλά κακθμερινά που κα ςυηθτοφςε με κάποιον φίλο του αναρτϊνται με 

τεράςτια ευκολία, με φωτογραφίεσ που δεν διαγράφονται και για τθν ακρίβεια 

ςυλλζγονται, με τθ ςυγκατάκεςι του και εν ςυνεχεία επεξεργάηονται από τρίτουσ (πικανόν 

χωρίσ τθ ςυγκατάκεςι του) και κυκλοφοροφν παντοφ, ενϊ τα ουςιαςτικά προβλιματα που 

κα ζπρεπε να τον απαςχολοφν καταπνίγονται υπό το φόβο τθσ προςβολισ τθσ 

ιδιωτικότθτάσ του, τθσ λογοκριςίασ. Θ κακθμερινότθτα του δεν διαφζρει από εκείνθ ενόσ 

πολιορκθμζνου και καταδυναςτευομζνου ατόμου που δεν εκφράηει τα φρονιματα, τισ 

πεποικιςεισ, τα πιςτεφω του, ενϊ ταυτόχρονα κζλει να αποτελεί μζλοσ του κοινωνικοφ 

ςυνόλου και να ενςωματϊνεται ςε αυτό. Για να το πετφχει είναι ενεργό μζλοσ κοινωνικϊν 

δικτφων, ανταλλάςει πλθροφορίεσ με τουσ ομοίουσ του, ςυγχωνεφεται και αςπάηεται τισ 

νζεσ τάςεισ, κρφβεται πίςω από επουςιϊδεισ ςυηθτιςεισ και δεν αποκαλφπτει αυτό που 

πραγματικά κζλει να πει και αυτό που πρζπει να ειπωκεί. Πιπωσ τελικά κα ζπρεπε να 

διδάςκεται ο κυβερνοπολίτθσ πϊσ να διαχειρίηεται τθν νζα εποχι τθσ τεχνολογίασ για να 

αποφφγει να βρεκεί ςε δυςάρεςτθ (για τθν ϊρα), δυςμενι (δεν το διανοείται ακόμθ) 

κατάςταςθ ςτο μζλλον;     

Βζβαια, προςπακοφν να τον πείςουν ότι θ παρακολοφκθςι του γίνεται για τθν δικι του 

αςφάλεια. Πε τον όρο αςφάλεια εννοείται θ παρεμπόδιςθ τθσ μθ εξουςιοδοτθμζνθσ 

πρόςβαςθσ, χριςθσ, μετατροπισ και κλοπισ ι φυςικισ καταςτροφισ τθσ περιουςίασ (Kizza, 

2017). Ξομμάτια τθσ αςφάλειασ κεωροφνται θ εμπιςτευτικότθτα (δθλ. θ αποτροπι 

αποκάλυψθσ δεδομζνων ςε τρίτουσ), θ ακεραιότθτα (δθλ. θ αποτροπι τροποποίθςθσ 

δεδομζνων) και θ διακεςιμότθτα (δθλ. θ αποτροπι μθ εξουςιοδοτθμζνθσ παρακράτθςθσ 

δεδομζνων από εκείνουσ που τα χρειάηονται όταν τα χρειάηονται). Θ επιβολι τθσ 

αςφάλειασ μπορεί να γίνει είτε με ζλεγχο τθσ φυςικισ πρόςβαςθσ, όπωσ γίνεται με τθ 

χριςθ κλειςτϊν κυκλωμάτων αςφαλείασ, αιςκθτιρων κλπ, είτε με θλεκτρονικό ζλεγχο, 

όπωσ για παράδειγμα με θλεκτρονικά φράγματα όπωσ κωδικοφσ, κρυπτογραφθμζνα 

κείμενα, επικφρωςθ ψθφιακισ υπογραφισ. Ωπάρχει τελικά αςφάλεια;  

 Χαφϊσ, οι διαρκείσ ενθμερϊςεισ των νόμων με οδθγίεσ και κανονιςμοφσ προβάλλουν τθν 

επικυμία των νομοκετϊν να προλάβουν τθν τεχνολογία προςπακϊντασ να προςτατεφςουν 

τον κυβερνοπολίτθ, όμωσ αυτόσ ςυνεχίηει να αναρωτιζται,  αν θ ιδιωτικι του ηωι 

προφυλάςςεται ι καταδυναςτεφεται.  Θ φιλοςοφικι απορία που αναδφεται μζςα από αυτι 

τθν κατάςταςθ βρίςκει απάντθςθ ςτα λόγια του αρχαίου Αδείμαντου, του μεγαλφτερου 

αδελφοφ του Υλάτωνα, όταν ςτθν «Υολιτεία» ςυηθτϊντασ για τθν ιδανικι πόλθ καταλιγει, 

«εμείσ είμαςτε οι καλφτεροι κθδεμόνεσ του εαυτοφ μασ». Κα πρζπει να αντιλθφκοφμε, 

λοιπόν, ότι θ ιδιωτικότθτα και θ προςταςία δεδομζνων των πολιτϊν, επαφίενται ςτθν 

«προαίρεςθ» του ανκρϊπου, και τθν θκικι του βοφλθςθ, και ταυτόχρονα  το κράτοσ 

οφείλει να αναλάβει τθν ευκφνθ τθσ νομικισ προςταςίασ του πολίτθ.  

Ψο διαδίκτυο ζχει πολλζσ δικλείδεσ αςφαλείασ που ελζγχουν τισ πφλεσ ειςόδου ςε αυτό 

(ISPs- Internet Service Providers, μθχανζσ αναηιτθςθσ, προμθκευτζσ λογιςμικοφ ειδικοφ 

τφπου). Αυτοί οι «φφλακεσ» λειτουργοφν ωσ πακθτικοί αγωγοί τθσ ελεφκερθσ ροισ των 

πλθροφοριϊν εμποδίηοντασ κακόβουλεσ ενζργειεσ, όπωσ για παράδειγμα τθ δυςφιμιςθ ι 

τθν κλοπι πνευματικισ ιδιοκτθςίασ (Himma & Tavani, 2008). Ψελικά, αφοφ ο «κϊδικασ είναι 
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νόμοσ», όπωσ αναφζρει ο Lessig (1999), μιλϊντασ για τον κϊδικα που τρζχει ςτουσ 

υπολογιςτζσ, οι πάροχοι λογιςμικοφ φζρουν θκικι ευκφνθ να δθμιουργοφν ςε νόμιμο και 

θκικό κϊδικα.  

2.6.Η ΑΝΨΝΤΜΙΑ Ψ ΜΕΟ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΣΗ ΙΔΙΨΣΙΚΟΣΗΣΑ 

[μύθοσ του Γύγη] 
Θ ανωνυμία είναι μζςο που διαςφαλίηει τθν ιδιωτικότθτα και επομζνωσ ςυνδζεται με 

αυτιν. Ωσ ανωνυμία εννοείται θ απουςία ονόματοσ, θ μθ ταυτοποίθςθ των δεδομζνων με 

το άτομο. Βζβαια θ ανωνυμία μπορεί να επιτευχκεί και με τθ χριςθ ψευδϊνυμου. Ξαι είναι 

διαφορετικό όταν κάποιο άτομο δεν είναι γνωςτό και απολαμβάνει τθσ ιδιωτικότθτάσ του. 

Θ ανωνυμία υφίςταται όταν ςυμβαίνει μια πράξθ και δεν μπορεί να ταυτοποιθκεί κάποιοσ 

ωσ ο δράςτθσ τθσ πράξθσ. Άλλο λοιπόν να είναι κάποιοσ άγνωςτοσ και άλλο να είναι 

ανϊνυμοσ. Άγνωςτοσ ςθμαίνει ότι δεν γνωρίηει κάποιοσ τθν φπαρξι του, ενϊ ανϊνυμοσ 

ςθμαίνει ότι γνωρίηει τθν φπαρξθ, αλλά δεν μπορεί να τθ ςυνδζςει με κάποιο όνομα. 

Ππορεί βζβαια και θ κοινωνικι απομόνωςθ να είναι μζςο ανωνυμίασ. Χτθ ςφγχρονθ 

κοινωνία όμωσ, θ κοινωνικι απομόνωςθ φαντάηει ουτοπία.   

Φυςικά θ ανωνυμία επιδιϊκεται για τθν προςταςία τθσ ιδιωτικότθτασ, αλλά και κάποιεσ 

φορζσ για να καλφψει ανικικεσ ι εγκλθματικζσ πράξεισ. Τπωσ ςυνζβθ με τον μφκο του 

Γφγθ. Σ μφκοσ του Γφγθ, όπωσ παρατίκεται ςτθν «Υολιτεία» του Υλάτωνα ςτο δεφτερο 

βιβλίο, είναι ξεκάκαρο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο θ ανωνυμία, ςτθν περίπτωςθ 

του Γφγθ θ ικανότθτα να γίνει αόρατοσ, επιτρζπει ςε ανικικεσ και εγκλθματικζσ 

δραςτθριότθτεσ να παραμζνουν ατιμϊρθτεσ. Χτθ ςυγκεκριμζνθ παραβολι, ζνασ ακϊοσ και 

αγακόσ βοςκόσ ανακαλφπτει ζνα δαχτυλίδι με το οποίο μπορεί να γίνει αόρατοσ. 

Αποφαςίηει λοιπόν να το χρθςιμοποιιςει προσ όφελόσ του και αφοφ ςυνάπτει ςχζςεισ με 

τθ βαςίλιςςα κατορκϊνει να ςκοτϊςει με τθ βοικειά τθσ το βαςιλιά και να πάρει τθ κζςθ 

του. Σ Γλαφκων, που αφθγείται το μφκο ςτουσ παρευριςκόμενουσ ςτα πλαίςια τθσ 

ςυηιτθςθσ για τθν δικαιοςφνθ και τθν αδικία, ςυμπεραίνει ότι θ αδικία – ετυμολογικά 

ςθμαίνει τθν άρςθ τθσ δικαιοςφνθσ- αποτελεί ςτοιχείο τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ, ενϊ θ 

δικαιοςφνθ, αντίκετα, εντάςςεται ςτθν περιοχι των ανκρϊπινων ςυμβάςεων. Πάλιςτα 

καταλιγει ότι κανείσ δεν είναι δίκαιοσ με τθ κζλθςι του, επειδι δθλαδι αναγνωρίηει τθν 

αξία τθσ δικαιοςφνθσ, αλλά από ανάγκθ, γιατί δεν ζχει τθ δυνατότθτα να αδικεί χωρίσ να 

αδικείται. Ππορεί λοιπόν, θ ανωνυμία να οδθγιςει ςε απάτεσ, ζλλειψθ λογοδοςίασ, 

ςυκοφαντία ωσ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ, μπορεί ωςτόςο να προςτατεφςει το άτομο από 

ανεπικφμθτθ δθμοςιότθτα, και να του δϊςει μεγαλφτερθ άνεςθ και ελευκερία ςτθν 

ανταλλαγι ιδεϊν και τθν ζκφραςθ, παρζχοντάσ του αυτονομία και αξιοπρζπεια.  

3. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΗ ΙΔΙΨΣΙΚΟΣΗΣΑ 

3.1.ΕΙΔΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΗ  ΙΔΙΨΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΤΓΕΙΑ- ΣΟΠΟΘΕΙΑ- 

ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΗ) 
Θ πλθροφοριακι ιδιωτικότθτα αφορά ςτο απόρρθτο των δεδομζνων και των πλθροφοριϊν. 

Ανάλογα με το άτομο που αφορά ι τθν ιδιότθτά του διακρίνεται ςε κάποια είδθ, όπωσ 

ιδιωτικότθτα  α)του καταναλωτι, β)ιατρικι, γ) τοποκεςίασ και δ)του εργαηομζνου. 
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Θ ιδιωτικότθτα ςτθν υγεία ςθμαίνει τθν προςταςία του ιατρικοφ ιςτορικοφ του κάκε πολίτθ. 

Ξυρίωσ ιςχφουν νόμοι που προςτατεφουν τθν ανωνυμία. Τμωσ ειδικά ςτθν ιατρικι μπορεί 

μζςω επαναλαμβανόμενων ςχεδίων (μοτίβα) που προκφπτουν από τθν εξόρυξθ δεδομζνων 

(data mining) να εντοπιςτεί κάποιοσ αςκενισ,  ο οποίοσ δεν κα ιταν εφικτό να βρεκεί με 

μια απλι αναηιτθςθ. Θ εξόρυξθ δεδομζνων ςυνδυάηει ςτοιχεία του αςκενι κατατάςςοντάσ 

τον ςε ομάδεσ, διευκολφνοντασ με τον τρόπο αυτό τθν εφρεςι του. Ωςτόςο, όπωσ εξθγεί ο 

Vedder (2004), μετά τθν ενςωμάτωςθ των δεδομζνων του αςκενι και τθ γενίκευςι τουσ, ο 

αςκενισ δεν ζχει λόγο ςτθν περαιτζρω επεξεργαςία των δεδομζνων που τον αφοροφν. Ζτςι 

όμωσ δεν προςτατεφεται θ ιδιωτικότθτά του. Σ νόμοσ είναι ξεκάκαροσ όταν πρόκειται για 

προςωπικζσ πλθροφορίεσ που παράγονται από δεδομζνα, ο χριςτθσ δεν μπορεί να 

παρζμβει. Ωπάρχει μάλιςτα και το ενδεχόμενο θ κατθγοριοποίθςθ του αςκενι να οδθγιςει 

και ςε εςφαλμζνα ςυμπεράςματα.  Ξαι κάτι τζτοιο μπορεί να οδθγιςει ςε διάκριςθ ακόμθ 

και ςτιγματιςμό του. 

Θ Λδιωτικότθτα τοποκεςίασ είναι μια νζα κατθγορία ιδιωτικότθτασ που διατφπωςαν οι 

αναλυτζσ. Σι ςφγχρονεσ φορθτζσ ςυςκευζσ (wearables, smart phones, tablets, laptops) 

ζχουν ενςωματωμζνο ςτο ςφςτθμα τουσ ζναν αναμεταδότθ που εκπζμπει διαρκϊσ τθ κζςθ 

ςυςκευισ. Ψο Υαγκόςμιο Χφςτθμα Εντοπιςμοφ (Global Positioning System ι GPS, όπωσ το 

γνωρίηουμε), μπορεί να δϊςει με ακρίβεια μερικϊν μόλισ μζτρων τθ κζςθ τθσ ςυςκευισ, 

ςυνεπϊσ και του ατόμου. Τταν κάποιοσ περπατάει ςτο δρόμο, δζχεται μζςω του 

ςυςτιματοσ αυτοφ προτάςεισ για κοντινοφσ χϊρουσ ψυχαγωγίασ, διαςκζδαςθσ, διατροφισ, 

ειδϊν ζνδυςθσ, υπόδθςθσ, τράπεηεσ κ.ά., ανάλογα με τισ προτιμιςεισ του, αφοφ 

εντοπίηεται θ κζςθ του διαρκϊσ.  

Θ ιδιωτικότθτα του καταναλωτι είναι κάτι οξφμωρο. Είναι δφςκολο να μιλά κανείσ για 

ιδιωτικότθτα όταν ςυναλλάςςεται μζςω διαδικτφου. Σι αγορζσ μζςω εμπορικϊν 

πλατφόρμων αντλοφν πζρα από ςτοιχεία ταυτότθτασ, τοποκεςίασ, αρικμοφσ τραπεηικϊν 

καρτϊν, και ςτοιχεία πιο ευαίςκθτα, που διαςταυρϊνονται μεταξφ τουσ από τθν 

επιςκεψιμότθτα ςελίδων και ςυλλζγονται μζςω των cookies. Ψα cookies είναι μικρά αρχεία 

κειμζνου που ςτζλνουν οι ιςτότοποι ϊςτε να ανακτοφν πλθροφορίεσ. Ξακϊσ ο 

καταναλωτισ επιςκζπτεται ιςτοςελίδεσ που τον ενδιαφζρουν, ςυλλζγονται πλθροφορίεσ 

για τισ προτιμιςεισ του, για τθν τοποκεςία του, για τθν ςυςκευι του, από τα cookies. Σι 

προτιμιςεισ αυτζσ μαηί με οποιαδιποτε άλλθ πλθροφορία ςυμπεριλαμβάνει ο ιςτότοποσ 

(τισ ςελίδεσ που επιςκζφτθκε, τισ διαφθμίςεισ που διάβαςε, πόςθ ϊρα παρζμεινε ςε αυτζσ 

κλπ) αποκθκεφονται ςτο ςκλθρό δίςκο τθσ ςυςκευισ του χριςτθ και ο ιςτότοποσ κρατάει 

αντίγραφο τουσ. Εννοείται πωσ πζραν του ιςτότοπου δεν είναι δφςκολο ςε κάποιον με 

βαςικζσ γνϊςεισ ςτθ χριςθ υπολογιςτϊν να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε αυτζσ τισ 

πλθροφορίεσ. Πε κάκε νζα αναηιτθςθ που κα γίνει από τον χριςτθ ανακτϊνται και 

υποβάλλονται εκ νζου ςε μια ιςτοςελίδα, για να αποκθκευτοφν και πάλι ενθμερωμζνα και 

εμπλουτιςμζνα. Πε τον τρόπο αυτό μποροφν οι κάτοχοι ιςτοςελίδων να εκτιμιςουν τα 

ενδιαφζροντα του κάκε χριςτθ και μεμονωμζνα να τον κατευκφνουν εντόσ του διαδικτφου 

ςε ςελίδεσ που ταυτίηονται με αυτά (ςτοχευμζνθ διαφιμιςθ). Ψο προφίλ του χριςτθ ζχει 

πλζον ςυγκροτθκεί, πζρα όμωσ από τισ κακθμερινζσ καταναλωτικζσ του ςυνικειεσ μπορεί 

να περιλαμβάνει και ευαίςκθτα προςωπικά δεδομζνα, όπωσ ιδιαίτερεσ προτιμιςεισ του.  

Επικριτζσ και υποςτθρικτζσ των cookies διαφωνοφν για τθν χριςθ τουσ. Σι μεν ιςχυρίηονται 

ότι θ ανταλλαγι δεδομζνων μεταξφ του χριςτθ και των ιςτοςελίδων ςυμβαίνει ακόμθ και 
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χωρίσ τθ γνϊςθ και ςυγκατάκεςθ του και επομζνωσ θ επαναλαμβανόμενθ αποκικευςθ 

τουσ προςβάλλει τθν ιδιωτικότθτα του ατόμου. Σι υποςτθρικτζσ (κυρίωσ ιδιοκτιτεσ και 

πάροχοι υπθρεςιϊν του διαδικτφου) ιςχυρίηονται ότι τα cookies παρζχουν μια 

εξατομικευμζνθ λίςτα των προτιμιςεων χριςτθ και ζτςι του κερδίηουν χρόνο ςτισ 

μελλοντικζσ του αναηθτιςεισ. Ψο πρόβλθμα περιορίηεται όπου δίνεται θ δυνατότθτα ςτο 

χριςτθ να επιλζξει αν επιτρζπει τθν ενεργοποίθςθ των cookies, ωςτόςο υπάρχουν 

εμπορικζσ ςελίδεσ που ζχουν ωσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ τθν ενεργοποίθςθ των cookies, 

ϊςτε ο χριςτθσ να μπορζςει να περιθγθκεί ςε αυτζσ. Ιδθ από το 1995 υπιρχε ενδιαφζρον 

για τθ δθμιουργία αρχϊν απορριτου, δθλαδι προςταςίασ τθσ ιδιωτικότθτασ. Ξινοφμενοι 

προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι αποφαςίςτθκε θ μείωςθ των δεδομζνων και θ προςταςία τθσ 

ταυτότθτασ μζςω ανωνυμίασ και ψευδωνφμων. Αυτι οδιγθςε ςτθ δθμιουργία τεχνικϊν 

που ρυκμίηουν τθν ιδιωτικότθτα, εφαρμογϊν δθλαδι εντόσ των ςυςτθμάτων (PET- Privacy 

Enhancing Technologies) (ENISA, 2014), που επιτρζπουν ςτο χριςτθ να αναγνωρίςει, 

εμποδίςει και απενεργοποιιςει τα cookies, όμωσ το χαρακτθριςτικό αυτό είναι χριςιμο 

από όςουσ γνωρίηουν από τθν τεχνολογία αυτι και μποροφν να τθν ενεργοποιοφν και να 

τθν απενεργοποιοφν ςτουσ περιθγθτζσ τουσ. 

Επίςθσ, τα τελευταία χρόνια χρθςιμοποιείται κυρίωσ θ τεχνολογία ταυτοποίθςθσ μζςω 

ραδιοςυχνοτιτων, ευρφτερα γνωςτι ωσ RFID (Random Frequency Identification). Αρχικά 

χρθςιμοποιικθκε για να εντοπίηει αντικείμενα που πωλοφνταν ςε καταςτιματα και να 

αποτρζψει τθν κλοπι τουσ, ι να πιςτοποιιςει τθ γνθςιότθτά τουσ. Χιμερα βρίςκει 

εφαρμογι ςτισ ζξυπνεσ κάρτεσ (τραπεηϊν, μζςων μαηικισ μεταφοράσ, διαβατθρίων, 

ταυτοτιτων, εργαηομζνων), ςτον εντοπιςμό ηϊων, θλικιωμζνων ατόμων και παιδιϊν, 

ζπειτα από επιλογι των ςυγγενικϊν τουσ προςϊπων, εικάηεται όμωσ ότι ςτο μζλλον κάτι 

τζτοιο μπορεί να κεςμοκετθκεί και να επιβλθκεί. Ψο μόνο που χρειάηεται είναι ζνα τςιπ (το 

οποίο ζχει μζγεκοσ κόκκου ρυηιοφ) και μια κεραία. Ψο τςιπ εμπεριζχει πλθροφορίεσ 

(προςωπικά δεδομζνα του χριςτθ) που όταν πλθςιάςουν ςτθ ςυςκευι ελζγχου 

ανιχνεφονται. Σ χριςτθσ δεν μπορεί να παρζμβει ςτθν επεξεργαςία των δεδομζνων αυτϊν, 

αν και πρόςφατα οι εταιρείεσ παραγωγισ ιςχυρίηονται ότι μπορεί. Βζβαια θ τεχνολογία 

αυτι είναι διακζςιμθ εδϊ και περίπου 50 χρόνια, τα τελευταία χρόνια όμωσ 

χρθςιμοποιείται  εντατικότερα με αρκετζσ όμωσ αντιδράςεισ από μερίδα των πολιτϊν 

κακϊσ πολλοί ιςχυρίηονται ότι μια λανκαςμζνθ αναγνϊριςθ από το διαχειριςτι του 

ςυςτιματοσ μπορεί να παραβιάηει ακόμθ και το κεμελιϊδεσ δικαίωμα τθσ ελευκερίασ. 

Υαρατθρικθκε ακόμθ ότι είναι εφκολο να παραβιαςτεί θ ςυχνότθτα και μάλιςτα υπιρξαν 

περιπτϊςεισ υπεξαίρεςθσ χρθμάτων και δεδομζνων. 

3.2.ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΗ ΙΔΙΨΣΙΚΟΣΗΣΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ 
Οόγω του δυναμικοφ περιεχομζνου τθσ ζννοιασ τθσ ιδιωτικότθτασ γίνεται ευκολότερα 

κατανοθτι θ ςθμαςία τθσ, όταν τθν αποδϊςουμε με τα ακόλουκα τζςςερα δικαιϊματα, τθν 

απομόνωςθ, τθν ανωνυμία, τθν οικειότθτα και τον αυτοκακοριςμό. Σ άνκρωποσ μπορεί να 

αςκιςει τα δικαιϊματα αυτά είτε για να προςτατευτεί απζναντι ςε εξωτερικζσ επιρροζσ 

(απομόνωςθ, ανωνυμία, οικειότθτα), είτε για να μπορεί να ζχει ζλεγχο ςτο ποςοςτό των 

προςωπικϊν δεδομζνων που δζχεται να κοινοποιιςει (πλθροφοριακόσ αυτοκακοριςμόσ). 

Πάλιςτα οι διάφορεσ πτυχζσ δεδομζνων που μπορεί να ελζγξει το άτομο 

κατθγοριοποιοφνται όπωσ αναφζρονται και ςτο Kizza (2017) ωσ εξισ: 
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α) προςωπικά (απλά και ευαίςκθτα) 

β) οικονομικά (π.χ. λογαριαςμοί τραπεηϊν)  

γ) ιατρικά (π.χ. ιατρικζσ εξετάςεισ, κατάςταςθ υγείασ) και  

δ) διαδικτυακά (π.χ. ςυμμετοχι ςε μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ). () 

Ψα προςωπικά δεδομζνα ςφμφωνα με το Ρόμο 2472/1997 (προζκυψε από τθ μεταφορά τθσ 

Σδθγίασ 95/46/ΕΞ) είναι οι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςε κάκε άτομο (υποκείμενο). 

Τμωσ  τα ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ δεν κεωροφνται προςωπικά 

δεδομζνα. Υιο ςυγκεκριμζνα θ Σδθγία 95/46/ΕΞ δίνει τον οριςμό των προςωπικϊν 

δεδομζνων ωσ «κάκε πλθροφορία που αναφζρεται ςε φυςικό πρόςωπο του οποίου θ 

ταυτότθτα είναι γνωςτι ι μπορεί να εξακριβωκεί ι να προςδιοριςτεί, άμεςα ι ζμμεςα, 

ιδίωσ βάςει αρικμοφ ταυτότθτασ ι βάςει ενόσ ι περιςςοτζρων ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων 

που χαρακτθρίηουν τθν υπόςταςι του από φυςικι, βιολογικι, ψυχολογικι, οικονομικι, 

πολιτιςτικι ι κοινωνικι άποψθ» (Ξίτςοσ, 2011). Επομζνωσ, ακόμθ και θ αξιολόγθςθ υπό 

τθν ζννοια τθσ κρίςθσ π.χ. «καλόσ εργαηόμενοσ» που εκφράηει μια άποψθ, ςτθν 

πραγματικότθτα αποτελεί προςωπικό δεδομζνο, αφοφ αποτελεί πλθροφορία που αφορά 

ςε πρόςωπο. 

Ψα προςωπικά δεδομζνα που προςτατεφονται ακόμθ περιςςότερο είναι τα ευαίςκθτα 

δεδομζνα. Υρόκειται για ειδικι κατθγορία προςωπικϊν δεδομζνων και αφοροφν ςε τομείσ 

όπωσ κρθςκεία (πεποικιςεισ), πολιτικι (ςυνδικαλιςμόσ, άςυλο, φρονιματα), υγεία 

(κοινωνικι πρόνοια, γενετικά δεδομζνα, μεταμοςχεφςεισ), ποινικζσ διϊξεισ (Ξίτςοσ, 2011).  

 Είναι εφλογο ότι τα οικονομικά δεδομζνα, τα ιατρικά και τα διαδικτυακά επθρεάηουν και 

το άτομο ωσ εργαηόμενο, κακϊσ επικυμεί να διατθρεί τθν ιδιωτικότθτά του και να 

διαχωρίηει με τον τρόπο αυτό τθν προςωπικι από τθν δθμόςια ηωι του. Σι οργανιςμοί και 

κυρίωσ οι ιδιωτικοί, ςτόχο ζχουν τθν μεγιςτοποίθςθ του κζρδουσ τουσ, γεγονόσ που 

υποδθλϊνει ότι κάκε εταιρεία δεν φζρει άλλθ εταιρικι ευκφνθ από το να  πετφχει τα 

μζγιςτα οικονομικά οφζλθ, εντόσ του νομικοφ πλαιςίου (Hasnas, 1998).  

Χτον εργαςιακό χϊρο, πλθροφορίεσ  για τον εργαηόμενο ςυγκεντρϊνονται κατά τθν 

πρόςλθψι του και με αφορμι τθν αςφάλεια. Ειδικότερα ςε προθγμζνεσ χϊρεσ (ΘΥΑ) 

γίνεται ζλεγχοσ ουςιϊν και χριςθ βιομετρικϊν δεδομζνων παραβιάηοντασ τθ ςωματικι 

ακεραιότθτα και κακιςτϊντασ τον εργαςιακό χϊρο εχκρικό προσ τον εργαηόμενο. (Ball, 

2012). Σ εργοδότθσ είναι εκείνοσ που υπαγορεφει το περιβάλλον και τισ πρακτικζσ που 

εφαρμόηονται. Τςον αφορά τα δεδομζνα, υπάρχει ςχζςθ ανάμεςα ςτθ διαχείριςι τουσ και 

τθν ιδιωτικότθτα (Ball, 2012). Επομζνωσ, θκικι και επιχειριςεισ ςχετίηονται. Θ αξία των 

δεδομζνων για τουσ οργανιςμοφσ είναι μεγάλθ, και για το λόγο αυτό ςυλλζγουν όςο το 

δυνατόν περιςςότερα δεδομζνα που αφοροφν ςτισ διαδικαςίεσ, τουσ προμθκευτζσ, τουσ 

εργαηομζνουσ.  

 Ωςτόςο, ςτθ ςφγχρονθ εποχι που ηοφμε, λόγω του διαφορετικοφ θκικά τρόπου ηωισ, 

ςυχνά το άτομο οικειοποιείται τισ ιδιωτικζσ του ςτιγμζσ ςτθν προςπάκειά του να 

επικοινωνιςει με άλλουσ ανκρϊπουσ, ςτιγμζσ που δεν κα παρουςίαηε ςε δθμόςιο χϊρο 

ςτθν κακθμερινι του πραγματικότθτα, και αυτό ζχει αντίκτυπο ςε όλεσ τισ πτυχζσ τθσ ηωισ 
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του. Αρκετοί εργοδότεσ ελζγχουν τθ δράςθ του εκάςτοτε υποψιφιου εργαηόμενου ςτο 

διαδίκτυο, προτοφ να του προτείνουν κζςθ εργαςίασ. Ακόμθ και μετά τθν πρόςλθψθ 

παρατθρείται ότι παρακολουκείται θ δράςθ του εργαηομζνου για λόγουσ αςφαλείασ του 

εκάςτοτε οργανιςμοφ. Για τθν ακρίβεια πολλοί είναι οι εργοδότεσ υπζρμαχοι τθσ κεωρίασ 

McGregor  (McGregor, 1960) που κεωροφν ότι ο εργαηόμενοσ από τθ φφςθ του ςυνάδει με 

τθ κεωρία Χ, τθν άποψθ δθλαδι του Taylor ότι ο άνκρωποσ αποφεφγει τθν εργαςία και 

απαιτείται ςυνεχισ εποπτεία για να εντακεί θ παραγωγικότθτά του. 

Θ ιδιωτικότθτα υφίςταται όταν το άτομο μπορεί να αςκεί ζλεγχο ςτο πϊσ και υπό ποιεσ 

ςυνκικεσ αποκτϊνται και διαμοιράηονται αλικειεσ για το ίδιο (Marmor, 2015). Θ αλλαγι 

ςτον τρόπο επικοινωνίασ, ζχει κακιερϊςει τθ χριςθ μθνυμάτων θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου ςε βάροσ των τθλεφωνικϊν ςυνδιαλζξεων. Ξαι πλζον θ επικοινωνία αυτοφ 

του τφπου επιτρζπει τθν «αποκικευςθ και προϊκθςθ» (Smith, 2017), επομζνωσ γίνεται 

παρακολοφκθςθ, και ανάκτθςθ των μθνυμάτων από το χϊρο αποκικευςθσ του κεντρικοφ 

server του οργανιςμοφ, και κάπου εκεί αμβλφνονται τα όρια προςταςίασ και παραβίαςθσ 

τθσ ιδιωτικότθτασ. Σι οργανιςμοί κατά τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ και για τθ διατιρθςθ τθσ 

ιδιωτικότθτασ των δεδομζνων τουσ υποχρεϊνουν τουσ εργαηομζνουσ ςε υπογραφι 

ςυμβάςεων, με όρουσ που ςυχνά επιηθτοφν τθν αποδοχι και ςυναίνεςθ των τελευταίων 

ςτθν πλιρθ καταγραφι πλθροφοριϊν και προςωπικϊν  δεδομζνων τουσ. Θ αιτιολογία απλι 

και λογικι, οι οργανιςμοί επικυμοφν να διατθριςουν τθν ιδιωτικότθτα των δεδομζνων τουσ 

(π.χ. ερευνθτικά δεδομζνα, ςτρατθγικζσ πωλιςεων), ϊςτε να διαςφαλίςουν τθν 

βιωςιμότθτα και τθν ανταγωνιςτικότθτά τουσ.  

Θ ςυλλογι των δεδομζνων γίνεται με διάφορουσ τρόπουσ, κυρίωσ όμωσ με τθν 

παρακολοφκθςθ των εργαηομζνων. Ξατά το παρελκόν, ιταν ςφνθκεσ να 

παρακολουκοφνται οι εργαηόμενοι από άλλουσ εργαηομζνουσ που προςλαμβάνονταν για 

να καταγράφουν τθν απόδοςθ τουσ. Θ άνοδοσ τθσ τεχνολογίασ δθμιοφργθςε τθν αίςκθςθ 

ότι κα μειϊςει τον εργαςιακό μόχκο, μζςω τθσ αυτοματοποίθςθσ των εργαςιϊν, ωςτόςο 

αυτό που ςυμπεραίνει κανείσ είναι ότι άλλαξε πράγματι τον τρόπο εργαςίασ με 

προεκτάςεισ ςτον εργαηόμενο, ουςιαςτικά αναπροςαρμόηοντασ τον εργαςιακό μόχκο, 

κατευκφνοντασ τουσ εργαηομζνουσ ςε διαφορετικά εργαςιακά μονοπάτια, προςβάςιμα ςε 

μικρότερο αρικμό εργαηομζνων που ζχουν περιςςότερεσ δεξιότθτεσ ωσ προσ τθ χριςθ των 

νζων τεχνολογιϊν. Ζτςι, εμφανίςτθκε μια αποδιοργάνωςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, που 

διαπιςτϊνεται ακόμθ και ςτισ μζρεσ μασ ςε κάποιεσ χϊρεσ με μικρότερθ τεχνολογικι 

ανάπτυξθ, κατά τθν οποία, οι εργαηόμενοι ςτθν προςπάκεια τουσ να προςαρμοςτοφν 

αναγκάςτθκαν να αναηθτιςουν τρόπουσ κατάρτιςθσ, επιμόρφωςθσ και εκπαίδευςθσ για να 

ςυμβαδίςουν με τισ επιταγζσ του νζου εργαςιακοφ κακεςτϊτοσ. 

Τπωσ διλωςε και ο ιδρυτισ του Υαγκόςμιου Σικονομικοφ Φόρουμ, Ξλάουσ Χουάμπ, κατά 

τθν Industry 4.0  – ζτςι όπωσ ονομάηεται θ εποχι που διανφουμε -  υπάρχει διάχυςθ των 

τεχνολογιϊν και τα όρια που δθμιουργοφνται ανάμεςα ςτισ ςωματικζσ, ψθφιακζσ και 

βιολογικζσ κοινωνικζσ ςφαίρεσ είναι ςυγκεχυμζνα (Schwab,2016). Χαρακτθριςτικά 

μιλϊντασ μπροςτά ςε 4000  ςυμμετζχοντεσ ςτθν ςφνοδο κορυφισ «Υοτζ ςτο παρελκόν θ 

ταχφτθτα τθσ αλλαγισ δεν ιταν τόςο μεγάλθ όςο κα είναι το 2018». Σι νζεσ τεχνολογίεσ 

αντικατζςτθςαν τουσ επόπτεσ προςφζροντασ μικρότερο κόςτοσ χριςθσ και μεγαλφτερθ 

ακρίβεια και ταχφτθτα. Θ χριςθ τεχνολογιϊν παρακολοφκθςθσ γίνεται ςτθ βάςθ του 
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περιοριςμοφ χριςθσ τουσ από τον εργαηόμενο ςε προςωπικό επίπεδο και προκειμζνου να 

αυξιςει τθν παραγωγικότθτά του και επομζνωσ και το κζρδοσ του οργανιςμοφ. Τμωσ δεν 

είναι ςαφι τα όρια όπου το ζννομο ςυμφζρον του οργανιςμοφ παραβιάηει τθν 

ιδιωτικότθτα του εργαηομζνου. Ψο πρόβλθμα δεν ζγκειται ςτθν ζλλειψθ αναγνϊριςθσ τθσ 

ιδιωτικότθτασ, αλλά ςτθν οριοκζτθςθ τθσ γραμμισ παραβίαςισ τθσ.  Χτισ ΘΥΑ και ςτθν 

Ξίνα, χϊρεσ τεχνολογικά πρωτοπόρεσ και πυλϊνεσ ςτθ δθμιουργία κοινωνίασ ελζγχου, 

υπάρχει θ τάςθ ελζγχου τθσ ϊρασ προςζλευςθσ των υπαλλιλων μζςω βιομετρικϊν 

δεδομζνων (δακτυλικό αποτφπωμα). Ψο «αλγορικμικό αφεντικό» δεν αποτελεί πλζον 

ςενάριο ταινίασ επιςτθμονικισ φανταςίασ. Χτισ περιςςότερεσ χϊρεσ ςε παγκόςμια κλίμακα 

παρατθρείται αμείλικτθ ψθφιακι παρακολοφκθςθ των εργαηομζνων κατά τθ διάρκεια τθσ 

εργαςίασ τουσ. Θ παρακολοφκθςθ θλεκτρονικισ απόδοςθσ ςυμπεριλαμβάνει εταιρικό 

λογιςμικό που καταγράφει τισ τθλεφωνικζσ ςυνδιαλζξεισ και τθν ανταλλαγι μθνυμάτων 

μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, το περιεχόμενο των αρχείων κακϊσ και όλθ τθ 

δραςτθριότθτα που πραγματοποιείται με τθ χριςθ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν (αρχεία, 

ιςτορικό, τοποκεςία) αποκθκεφοντασ όλεσ τισ πλθροφορίεσ ςε εταιρικοφσ server, με 

δικαίωμα για μετζπειτα επεξεργαςία και διάκεςθ ςε τρίτουσ (υπό προχποκζςεισ, π.χ. 

ςυγκατάκεςθ εργαηομζνου). Τμωσ, πρόκειται για πλαςματικι απόκτθςθ τθσ ςυναίνεςθσ 

του εργαηομζνου δεδομζνου ότι αποτελεί απαραίτθτο όρο ςτθ ςφμβαςθ εργαςίασ θ 

εκοφςια παραχϊρθςθ πρόςβαςθσ ςε προςωπικζσ πλθροφορίεσ ςτον οργανιςμό, 

προκειμζνου να αποκτθκεί θ κζςθ εργαςίασ. Ζρευνεσ δείχνουν (Rudinow & Graybosch, 

2002) ότι μεγάλοι οργανιςμοί φιλτράρουν τα μθνφματα που ανταλλάςςουν οι εργαηόμενοι 

τουσ, μπλοκάροντασ τα μθνφματα εκείνα που ζχουν περιεχόμενο που δεν ςυνάδει με τθν 

κουλτοφρα τουσ και τισ αρχζσ τουσ. Αυτι θ ενζργεια όμωσ φαίνεται πωσ παραβιάηει κατά 

τον Spinello (2002) το επιφανειακό δικαίωμα του απορριτου των επικοινωνιϊν. 

Υλζον ζχουν απορρυκμιςτεί τα κριτιρια αποτελεςματικότθτασ εργαςίασ και γενικότερα το 

εργαςιακό κακεςτϊσ. Ζτςι  το εργατικό δυναμικό, που βρίςκεται διαρκϊσ ςε αναηιτθςθ 

κζςθσ εργαςίασ, που λειτουργεί και προςλαμβάνεται ωσ προςωρινόσ εξωτερικόσ και 

ανεξάρτθτοσ ςυνεργάτθσ, κατανοεί ότι θ κζςθ του είναι επιςφαλισ και διακατζχεται από 

εργαςιακό ςτρεσ, απϊλεια αυτονομίασ, προςδοκίεσ για εντατικοποίθςθ τθσ απόδοςισ του. 

Επίςθσ, είναι δυςδιάκριτα τα όρια ανάμεςα ςε εργαςία και ξεκοφραςθ, αφοφ δεν υφίςταται 

εργαςιακό ωράριο, κακϊσ ο εργαηόμενοσ μπορεί να απαςχολείται όλο το 24ωρο, 

οπουδιποτε βρίςκεται, χάρθ ςτθ φορθτότθτα των ςυςκευϊν που χρθςιμοποιεί. Αυτό 

ςυνεπάγεται ςοβαρι παραβίαςθ τθσ ελευκερίασ του κατά τθν οποία υποχρεϊνεται να 

ςυναινεί ςτθ διαρκι παρακολοφκθςθ που υφίςταται. Υολλζσ εταιρείεσ μζςω του 

ςυςτιματοσ εντοπιςμοφ τοποκεςίασ ελζγχουν διαρκϊσ τθ κζςθ των εργαηομζνων τουσ και 

ανάλογα τουσ ανταμείβουν ι τουσ απολφουν.  Ζρευνεσ ςτισ ΘΥΑ παρουςιάηουν ότι θ 

αλλαγι αυτι ζχει οδθγιςει ςε αφξθςθ 43%  ςτθν παρακολοφκθςθ των εργαηομζνων κατά 

τα ζτθ 2007-2010 (Schumacher,2011) και οι ερευνθτζσ (Ajunwa et al., 2017) αναγνωρίηουν 

τθν ζλευςθ τθσ εποχισ «απεριόριςτθσ εργαςιακισ παρακολοφκθςθσ». 

Είναι γεγονόσ ότι ο ςθμερινόσ χριςτθσ των νζων τεχνολογιϊν είναι καχφποπτοσ και ςυχνά 

αιςκάνεται αναςφαλισ. Υαράλλθλα δεν ζχει τθ δφναμθ να αντιςτακεί, κακϊσ θ χριςθ νζων 

τεχνολογιϊν αποτελεί μζροσ τθσ κακθμερινότθτάσ του και τθσ εν γζνει ζνταξισ του ςτο 

κοινωνικό ςφνολο. Ωπάρχει μια εικονικι πραγματικότθτα ςτθν οποία καλείται να επιβιϊςει, 

προςπακϊντασ να διατθριςει όςο το δυνατόν ανεπθρζαςτθ τθν ιδιωτικότθτά του. Σι 
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εργαςιακζσ ςυνκικεσ ζχουν αλλάξει και καλείται ο χριςτθσ να προςτατεφςει ςε μεγάλο 

βακμό τθν ιδιωτικότθτά του, ελζγχοντασ ςε ποιουσ παραχωρεί προςωπικά του δεδομζνα 

και με τι αντίτιμο.  

Θ ςυνοχι τθσ κοινωνίασ επιτυγχάνεται με τθν εμπιςτοςφνθ ςτουσ κεςμοφσ (Fukuyama, 

1996; O’Hara et al., 2004). Ξρίνεται λοιπόν, απαραίτθτθ θ κακιζρωςθ μιασ παγκόςμιασ 

ψθφιακισ κουλτοφρασ που να καλλιεργεί τθν εμπιςτοςφνθ και αυτό απαιτεί εκπαίδευςθ 

και ευρείεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ, απαιτεί ςυνεργαςία ανάμεςα ςε οργανιςμοφσ και 

ανκρϊπουσ. Ζνασ παγκόςμιοσ κϊδικασ θκικισ είναι εφικτόσ, μζςα ςε μια διαπολιτιςμικι 

κοινωνία, μια κοινωνία που χαρακτθρίηεται δθλαδι από βακιά κατανόθςθ και ςεβαςμό 

προσ άλλουσ πολιτιςμοφσ( Gotterbarn & Miller, 2017). 

4. ΣΟ ΤΝΣΑΓΜΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟΣΗΣΑ – Η 

ΑΡΦΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΦΑΡΑΚΣΗΡΑ 
Θ ιδιωτικι ηωι κεωρείται κεμελιϊδεσ ςυνταγματικό δικαίωμα και καταγράφεται ιδθ το 

1948, από τον ΣΘΕ ςτο άρκρο 12 τθσ Σικουμενικισ Διακιρυξθσ Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Ξατοχυρϊνεται το 1950 ςτο άρκρο 8 τθσ Ευρωπαϊκισ Χφμβαςθσ των Δικαιωμάτων του 

Ανκρϊπου. Χτο Χφνταγμα τθσ Ελλάδασ, όπωσ ανακεωρικθκε με το ψιφιςμα τθσ 27θσ Παΐου 

2008 τθσ Θ’ Ανακεωρθτικισ Βουλισ των Ελλινων, υπάρχει δζςμευςθ όπου αναφζρεται «H 

ιδιωτικι και οικογενειακι ηωι του ατόμου είναι απαραβίαςτθ» (Άρκρο 9Α του 

Χυντάγματοσ), και  γίνεται πλζον ςαφζσ ότι θ ιδιωτικότθτα αφορά τισ ατομικζσ 

πλθροφορίεσ, τα προςωπικά δεδομζνα του κάκε πολίτθ, κακϊσ αναφζρεται «Ξακζνασ ζχει 

δικαίωμα προςταςίασ από τθ ςυλλογι, επεξεργαςία και χριςθ, ιδίωσ με θλεκτρονικά μζςα, 

των προςωπικϊν του δεδομζνων, όπωσ νόμοσ ορίηει. Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι και το 

Χυμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, μάλιςτα, κακιζρωςαν τθν 28θ Λανουαρίου ωσ θμζρα Υροςταςίασ 

Υροςωπικϊν Δεδομζνων, κακϊσ ςτισ 28/1/1981 υπογράφθκε ςτο Χτραςβοφργο θ 

Ευρωπαϊκι Χφμβαςθ για τθν προςταςία από τθν αυτοματοποιθμζνθ επεξεργαςία 

προςωπικϊν δεδομζνων. Χτθ χϊρα μασ θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ επικυρϊκθκε με Ρόμο 

(Ρ.2069/1992) αρκετά χρόνια αργότερα. Χφμφωνα με το Χφνταγμα τθσ Ελλάδασ, θ 

προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων διαςφαλίηεται από ανεξάρτθτθ αρχι, που 

ςυγκροτείται και λειτουργεί, όπωσ νόμοσ ορίηει», (Άρκρο 9Α του Χυντάγματοσ).  

Θ ανάγκθ δθμιουργίασ μιασ ανεξάρτθτθσ αρχισ που να προςτατεφει τα προςωπικά 

δεδομζνα του πολίτθ εμφανίςτθκε όταν θ αυτοματοποίθςθ ειςζβαλλε δυναμικά ςτουσ 

οργανιςμοφσ για να μειϊςει τθ γραφειοκρατία και να διευκολφνει τθν πρόςβαςθ ςε 

ζγγραφα και υπθρεςίεσ. Σι δυνατότθτεσ που οι νζεσ τεχνολογίεσ προςζφεραν για 

διαχείριςθ τεράςτιων όγκων δεδομζνων, αφφπνιςαν τουσ οργανιςμοφσ ςτθν κατανόθςθ τθσ 

δφναμθσ που ενζχει θ πλθροφορία, πάςθσ φφςεωσ, για τον ίδιο τον οργανιςμό. Θ 

πλθροφορία ζλαβε μια κζςθ ανάμεςα ςτουσ πόρουσ του οργανιςμοφ και θ χριςθ τθσ 

κεωρικθκε κεμελιϊδθσ. Αρχζσ όπωσ θ ιδιωτικότθτα, θ ελεφκερθ επικοινωνία και θ 

ελεφκερθ ζκφραςθ άρχιςαν να παραβιάηονται.  

Θ Αρχι Διαςφάλιςθσ Απορριτου των Επικοινωνιϊν (ΑΔΑΕ), θ Αρχι Υροςταςίασ Δεδομζνων 

Υροςωπικοφ Χαρακτιρα (ΑΥΔΥΧ), το Ανϊτατο Χυμβοφλιο Επιλογισ Υροςωπικοφ (ΑΧΕΥ), ΨΣ 

Εκνικό Χυμβοφλιο Φαδιοτθλεόραςθσ (ΕΧΦ) και ο Χυνιγοροσ του Υολίτθ αποτελοφν τισ  
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Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ τθσ χϊρασ. Αυτζσ ςφμφωνα με το Χφνταγμα τθσ Ελλάδασ, ενϊ 

αποτελοφν κρατικά όργανα υπόκεινται μόνο ςε δικαςτικό ζλεγχο νομιμότθτασ και τα μζλθ 

των Ανεξάρτθτων αυτϊν Αρχϊν δεν υποχρεοφνται ςε υπακοι αλλά λειτουργοφν, πράγματι, 

ανεξάρτθτα.  

Υιο ςυγκεκριμζνα, θ ΑΔΑΕ και θ ΑΥΔΥΧ εποπτεφουν τθν επεξεργαςία προςωπικϊν 

δεδομζνων ςτθ χϊρα μασ. Σι αρχζσ αυτζσ λειτουργοφν δίχωσ να υπόκεινται ςε κάποια 

εξωτερικι επιρροι, άμεςθ ι ζμμεςθ κακϊσ ο ςτόχοσ τουσ είναι θ προςταςία όςων 

προςφεφγουν ςε αυτζσ.  

Θ Αρχι Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Επικοινωνιϊν είναι διοικθτικά αυτοτελισ Αρχι 

που υπόκειται ςε κοινοβουλευτικό ζλεγχο και ςυςτάκθκε με το Άρκρο 1 του Ρόμου 

3115/2003, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του Άρκρου 19 του Χυντάγματοσ. Θ αρχι από τθ 

ςφςταςι τθσ ζχει  ςκοπό «τθν προςταςία του απορριτου των επιςτολϊν, τθν ελεφκερθ 

ανταπόκριςθ ι επικοινωνία με οποιονδιποτε άλλο τρόπο κακϊσ και τθν αςφάλεια των 

δικτφων και πλθροφοριϊν». Χφμφωνα με το οργανόγραμμα τθσ αρχισ αποτελείται από τισ 

διευκφνςεισ διαςφάλιςθσ και υποδομϊν απορριτου υπθρεςιϊν και εφαρμογϊν 

διαδικτφου, τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν και ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν. Θ ΑΔΑΕ διακζτει 

αυτοτελζσ τμιμα ελζγχου άρςθσ του απορριτου που εξετάηει καταγγελίεσ, ελζγχει τθ 

νομιμότθτα εντολϊν άρςθσ απορριτου και αναλαμβάνει το ζργο τθσ κατάςχεςθσ και 

καταςτροφισ δεδομζνων που ζχουν αποκτθκεί με παράνομο τρόπο. 

Θ Αρχι Υροςταςίασ Δεδομζνων Υροςωπικοφ Χαρακτιρα, είναι θ ςυνταγματικά 

κατοχυρωμζνθ ανεξάρτθτθ Αρχι, που ιδρφκθκε με το νόμο 2472/1997, κατά τθν 

ενςωμάτωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Σδθγίασ 95/46/ΕΞ ςτο ελλθνικό δίκαιο. Αποςτολι τθσ ΑΥΔΥΧ 

είναι «θ προςταςία του πολίτθ από τθν παράνομθ επεξεργαςία των προςωπικϊν του 

δεδομζνων, αλλά και θ ςυνδρομι προσ αυτόν ςε κάκε περίπτωςθ που διαπιςτϊνεται 

παραβίαςθ των ςχετικϊν δικαιωμάτων του ςε κάκε επιχειρθςιακό τομζα 

(χρθματοπιςτωτικά, υγεία, αςφάλιςθ, εκπαίδευςθ, δθμόςια διοίκθςθ, μεταφορζσ, ΠΠΕ, 

κ.ο.κ.)», ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρόμου 3471/2006. 

Θ ΑΥΔΥΧ κακορίηεται από πολλά χαρακτθριςτικά. Χτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων τθσ πζρα 

από τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν για τθν προςταςία των προςωπικϊν τουσ δεδομζνων, 

είναι θ ζκδοςθ κανονιςμϊν και οδθγιϊν που εν ςυνεχεία κυρϊνονται με προεδρικά 

διατάγματα κατόπιν προτάςεωσ του Ωπουργοφ Δικαιοςφνθσ. Επίςθσ, ο ρόλοσ τθσ είναι 

ελεγκτικόσ ωσ προσ τθν ςυμμόρφωςθ των πολιτϊν με το νομοκετικό πλαίςιο, κακϊσ όχι 

μόνο διενεργεί διοικθτικοφσ ελζγχουσ, αλλά επιβάλλει ταυτόχρονα και διοικθτικζσ 

κυρϊςεισ, όπου δεν υπάρχει ςυμμόρφωςθ. Πε ςκοπό τθν πρόλθψθ και τθν προςταςία του 

ατόμου όριςε «3 ςυςτιματα προλθπτικοφ ελζγχου, το ςφςτθμα προθγοφμενθσ 

γνωςτοποίθςθσ ςτθν Αρχι, τθσ ςυλλογισ, αρχειοκζτθςθσ και γενικά επεξεργαςίασ» 

(Πιτρου, 2002).  

Θ ΑΥΔΥΧ ζχει αντιμετωπίςει κατά καιροφσ υποκζςεισ που αφοροφν ςε εργαηομζνουσ και τθ 

χριςθ ελεγκτικϊν μεκόδων που υφίςτανται (βιντεοςκόπθςθ, βιομετρικζσ μζκοδοι, γενετικά 

δεδομζνα, παρακολοφκθςθ πλοιγθςθσ ςτο διαδίκτυο, θλεκτρονικι επικοινωνία, 

ψυχολογικά τεςτ). Ψο ανκρϊπινο δυναμικό αποτελεί κεφάλαιο για ζναν οργανιςμό και οι 
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πλθροφορίεσ που το αφοροφν (προςωπικά δεδομζνα) ςυλλζγονται και επεξεργάηονται 

ςυλλιβδθν από τουσ οργανιςμοφσ με ςκοπό το κζρδοσ. 

Διαπιςτϊνεται εν τζλει ότι υπάρχουν δφο άξονεσ γφρω από τουσ οποίουσ περιςτρζφεται θ 

προςταςία των δεδομζνων ςτθν Ελλάδα. Υρόκειται για τθν αρχι τθσ ςυγκατάκεςθσ του 

ατόμου (του υποκειμζνου όπωσ ονομάηεται) και τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ (πάντα 

υπολογίηεται αν τα δεδομζνα βλάπτουν το δθμόςιο ςυμφζρον). Σ πολίτθσ οφείλει να είναι 

ενιμεροσ για τα δικαιϊματά του και να προαςπίηεται κάκε δικαίωμα που του 

αναγνωρίηεται βάςει του νόμου 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ  

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

[ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΕ 2016/679] 

ΕΙΑΓΨΓΗ 
Χτισ 27 Απριλίου 2016 υπεγράφθ ςτισ Βρυξζλλεσ από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκοφ 

Χυμβουλίου, Schulz, ζνασ κανονιςμόσ, θ επεξεργαςία του οποίου ξεκίνθςε από το 2009, και 

επρόκειτο να τεκεί ςε εφαρμογι το Πάιο του 2018. Σ Ξανονιςμόσ ΕΕ 2016/679 (Regulation 

2016/679) ι Γενικόσ Ξανονιςμόσ για τθν Υροςταςία Δεδομζνων, γνωςτόσ και ωσ GDPR 

2016/679 (General Data Protection Regulation 2016/679) επθρεάηει τον τρόπο διαβίωςθσ 

και ςυνεργαςίασ όλων των ευρωπαίων πολιτϊν, και αφινει ανεπθρζαςτεσ μόνο τισ 

μυςτικζσ υπθρεςίεσ των κρατϊν μελϊν και τισ ευρωπαϊκζσ υπθρεςίεσ επιβολισ του νόμου. 

(DeHert, 2016). 

Σι απαρχζσ του Ξανονιςμοφ βρίςκονται μετά το 2008, οπότε ξζςπαςε θ παγκόςμια 

οικονομικι κρίςθ. Χτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ) διαπιςτϊνεται αφξθςθ του δθμοςίου χρζουσ, 

και μεγάλεσ αλλαγζσ που προκφπτουν από το φόβο τθσ τρομοκρατίασ και το μεγάλο 

μεταναςτευτικό κφμα. Είναι λογικό θ προςταςία δεδομζνων να βρίςκεται ςτο επίκεντρο 

των ςυηθτιςεων, αφοφ γίνεται ςυλλογι και επεξεργαςία μεγάλων όγκων δεδομζνων 

ανκρϊπων που ειςζρχονται δίχωσ τα νόμιμα ζγγραφα ςτθν ΕΕ, είτε ωσ κφματα πολεμικϊν 

ςυγκυριϊν τθσ χϊρασ τουσ, είτε ηθτϊντασ άςυλο από τθν «πολιτιςμζνθ» Ευρϊπθ (για να 

αναπτφξουν επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ, να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ). 

Ξαι ανάμεςά τουσ και εν δυνάμει τρομοκράτεσ. Σι πρόςφατεσ επικζςεισ ςε μεγάλεσ 

πρωτεφουςεσ τθσ ΕΕ επθρεάηουν τθν κοινωνικι αντίλθψθ διαςπείροντασ τον φόβο και 

υπερτονίηοντασ τθν αςφάλεια ςε βάροσ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων,  για άλλθ μια φόρα, 

όπωσ ζγινε και ςτισ ΘΥΑ, με τθν τρομοκρατικι επίκεςθ τθσ 11θσ Χεπτεμβρίου 2001. 

Υαράλλθλα, υπάρχει αλματϊδθσ ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ (φορθτζσ ςυςκευζσ, κινθτά 

τθλζφωνα νζασ γενιάσ, ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο) και επομζνωσ αυξάνονται τα  

δυνθτικά ριγματα αςφάλειασ.  
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1. ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ 2016/679 

1.1. ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 
Θ δθμιουργία του Kανονιςμοφ δεν ζγινε ςε μία νφχτα. Σι εργαςίεσ για τθν τροποποίθςθ τθσ 

Σδθγίασ του 1995 άρχιςαν ιδθ από το 2009 μζςω κοινοποίθςθσ ςχετικισ δθμόςιασ 

διαβοφλευςθσ από τθν Επιτροπι. Σι λόγοι που οδιγθςαν ςτον Kανονιςμό ιταν 

τεχνολογικισ φφςεωσ, κακϊσ θ κάλυψθ από προθγοφμενα νομοκετιματα κεωρικθκε 

αναχρονιςτικι και παρωχθμζνθ. Επίςθσ διαπιςτϊκθκε ζλλειψθ εναρμόνιςθσ ανάμεςα ςτα 

κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ αναφορικά με τθν επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων. Κεωρικθκε 

λοιπόν, πρωταρχικό δικαίωμα του ευρωπαίου πολίτθ να προςτατευτεί με ζναν νζο 

Ξανονιςμό, που κα αντικακιςτοφςε τθν Σδθγία 95/46/ΕΞ (Data Protection Directive) για τθν 

προςταςία των δεδομζνων και παράλλθλα κα εξάλειφε προβλιματα του παρελκόντοσ με 

τθν πλιρθ εναρμόνιςθ των Ξρατϊν Πελϊν τθσ ΕΕ. Δεδομζνθσ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ ςτθν 

επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων κάτι τζτοιο μόνο απαραίτθτθ επιλογι μποροφςε να 

αποτελζςει. Αςφαλϊσ επρόκειτο για πρόκλθςθ και  ταυτόχρονα αποτελεί ορόςθμο για τθν 

προςταςία δεδομζνων, κακϊσ ζχει εφαρμογι ςε επίπεδο ΕΕ και όχι ςε τοπικό επίπεδο 

κράτουσ μζλουσ. Ξαι αυτό οφείλεται κυρίωσ ςτθν Επιτροπι, που επζμενε ότι δεν κα πρζπει 

να υπάρχει διαχωριςμόσ ςε κράτοσ μζλοσ, αλλά να εφαρμοςτεί ςε όλθ τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ ςαν ολότθτα.  

 Ζτςι, θ Επιτροπι δθμοςίευςε ςχετικι ανακοίνωςθ το 2010 και εν ςυνεχεία όλοι οι 

ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία, δθλαδι το Χυμβοφλιο, το Ξοινοβοφλιο, ο Ευρωπαίοσ 

Επόπτθσ Υροςταςίασ Δεδομζνων (ΕΕΥΔ) και θ Σμάδα του Άρκρου 29 δθμοςίευςαν τισ 

απόψεισ τουσ. Ψο πρϊτο αυτό ςτάδιο ολοκλθρϊκθκε ςτισ αρχζσ του 2012, όταν θ Επιτροπι 

δθμοςίευςε τα ςχζδιά τθσ για τον Ξανονιςμό και τθν Σδθγία αντίςτοιχα (DeHert, 2016). Χτθ 

ςυνζχεια οι εργαςίεσ διαβιβάςτθκαν ςτο Χυμβοφλιο και το Ξοινοβοφλιο. Ψο Ξοινοβοφλιο 

ανζκεςε ςτθν επιτροπι Υολιτικϊν Ελευκεριϊν, Δικαιοςφνθσ και Εςωτερικϊν Ωποκζςεων 

(LIBE) να αναλάβει, ανακζτοντασ ζναν ειςθγθτι για κάκε κείμενο. Κεωρθτικά, ίςωσ λόγω 

και των επικείμενων εκλογϊν (Λοφνιοσ του 2014) το Ξοινοβοφλιο επίςπευςε τισ διαδικαςίεσ, 

εκδίδοντασ τισ απόψεισ του για κάκε κείμενο ςτισ αρχζσ του 2013. 

Αντίκετα τα αντανακλαςτικά του Χυμβουλίου δεν ιταν το ίδιο γριγορα. Χε αυτό ςυνθγορεί 

και το γεγονόσ, ότι το Χυμβοφλιο ζχοντασ ςτα χζρια του τθν τελικι γνϊμθ του 

Ξοινοβουλίου, κα ζπρεπε να κινθκεί μζςα ςε κάποια πλαίςια χωρίσ να αποκλίνει ιδιαίτερα 

από τισ διατυπωκείςεσ απόψεισ. Ζπειτα από τρία χρόνια, ζξι προεδρίεσ και αναρίκμθτεσ 

ςυναντιςεισ, οι περιςςότερεσ από τισ οποίεσ αφοροφςαν ςτον Ξανονιςμό και όχι ςτθν 

Σδθγία, κατζλθξε τον Λοφνιο του 2015 ςτισ τελικζσ του προτάςεισ. Ψο γεγονόσ ότι το 

Χυμβοφλιο διατφπωςε τελευταίο τθν κζςθ του επθρζαςε και τα χαρακτθριςτικά του 

Ξανονιςμοφ που φαίνεται ότι ακολουκοφν τθ κζςθ του Χυμβουλίου που είναι περιςςότερο 

τεχνικά και ανταποκρίνονται ςτθν πραγματικότθτα. 

 Σ τριμερισ διάλογοσ που διενεργικθκε οδιγθςε ςε ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτο τελικό κείμενο 

που ολοκλθρϊκθκε το Δεκζμβρθ του 2015. Υικανόν οι τρομοκρατικζσ επικζςεισ ςτο Υαρίςι 

και θ ακφρωςθ ςυμφωνίασ αςφαλοφσ λιμζνα με τισ ΘΥΑ, να ευκφνονται για τθν ταχφτθτα 

με τθν οποία ολοκλθρϊκθκαν οι εργαςίεσ φτάνοντασ ςτο τελικό ςτάδιο. Βζβαια άλλεσ 
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τεχνικζσ λεπτομζρειεσ, όπωσ για παράδειγμα θ επεξεργαςία/ μετάφραςθ, οδιγθςαν ςτα 

μζςα του 2016.  

 Σ Kανονιςμόσ τζκθκε ςε εφαρμογι δφο χρόνια μετά τθ δθμοςίευςι του. Θ μεταβατικι 

αυτι περίοδοσ ορίςτθκε προκειμζνου να προετοιμαςτοφν οι οργανιςμοί. Σι προςδοκίεσ 

ιταν υψθλζσ, κακϊσ ζπρεπε να ςυντονιςτοφν 28 κράτθ-μζλθ τθσ ΕΕ, οι αντίςτοιχεσ αρχζσ 

προςταςίασ δεδομζνων ςε εκνικό επίπεδο, εκνικοί νόμοι και δικαςτιρια. Θ Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ αποτελεί μία ζνωςθ πολλϊν κρατϊν με διαφορετικά ικθ και ζκιμα, ιςτορία  

πολιτιςμό. Θ υιοκζτθςθ του Ξανονιςμοφ ςε ενωςιακό επίπεδο αποτελεί εγχείρθμα κακϊσ 

ειςάγει ςφγχρονεσ ψθφιακζσ ζννοιεσ και προςπακεί να καλφψει τισ ςφγχρονεσ ψθφιακζσ 

ανάγκεσ ςε πολλοφσ λαοφσ που διακρίνονται από πολλζσ και διαφορετικζσ κουλτοφρεσ. Θ 

ςυμμόρφωςθ με τον Ξανονιςμό προχποκζτει τθν κατανόθςθ τθσ ανάγκθσ δθμιουργίασ του 

και θ εφαρμογι του αποτελεί τθ βάςθ πάνω ςτθν οποία κα αντιλθφκεί το άτομο τθ 

ςθμαςία και τθν αξία των προςωπικϊν δεδομζνων του κατά τθν 4θ βιομθχανικι 

επανάςταςθ. 

1.2.Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ. ΚΕΥΑΛΑΙΑ, ΣΜΗΜΑΣΑ, ΑΡΘΡΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΥΟΙ 
Σι κανονιςμοί είναι δεςμευτικζσ νομοκετικζσ πράξεισ και θ εφαρμογι τουσ ςε όλεσ τισ 

χϊρεσ τθσ ΕΕ είναι υποχρεωτικι. Σ Ξανονιςμόσ 2016/679 είναι ζνα εκτενζσ νομοκετικό 

κείμενο (88 ςελίδεσ καταλαμβάνει ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ), που 

περιλαμβάνει 99 άρκρα (θ Σδθγία 95/46/ΕΞ αποτελοφνταν από 34 μόλισ άρκρα και ωσ 

Σδθγία δεν ιταν δεςμευτικι). Επιχειρεί να ρυκμίςει τον τομζα προςταςίασ προςωπικϊν 

δεδομζνων, με μια πρωτοφανι προςπάκεια να εφαρμοςτεί άμεςα ςε όλεσ τισ χϊρεσ κράτθ-

μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Πάλιςτα οποιαδιποτε επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα τθν ανακζτει ςε άλλουσ ελεγκτζσ (υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ). 

Υριν τθν παράκεςθ των άρκρων του Ξανονιςμοφ προθγοφνται 173 παράγραφοι(§) που 

ζχουν τθ μορφι αιτιολογικισ ςκζψθσ και κακορίηουν το πλαίςιο εντόσ του οποίου 

δθμιουργικθκε ο κανονιςμόσ. Χε αυτζσ διακρίνονται υποχρεωτικζσ και προαιρετικζσ ριτρεσ 

που ζχουν εκνικι μορφι και αυτόσ είναι ζνασ λόγοσ που παρατθρείται διαφορετικι 

ςτρατθγικι εφαρμογισ του Ξανονιςμοφ από το ζνα κράτοσ ςτο άλλο. 

Χτισ παραγράφουσ 5-10 αιτιολογείται θ δθμιουργία του νζου κανονιςμοφ και αποδίδεται 

ςτθν αφξθςθ των προςωπικϊν δεδομζνων των φυςικϊν προςϊπων και των επιχειριςεων, 

ωσ ςυνζπεια των τεχνολογικϊν εξελίξεων και τθσ παγκοςμιοποίθςθσ. Ψόςο τα φυςικά 

πρόςωπα ςε ατομικό επίπεδο (αυτόβουλθ δθμοςιοποίθςθ προςωπικϊν δεδομζνων), όςο 

και οι ιδιωτικζσ  επιχειριςεισ για τθν επίτευξθ των ςτόχων τουσ (διοίκθςθ ανκρϊπινων 

πόρων) χρειάηονται προςταςία που να περιφρουρείται με ζννομα μζςα, να καλλιεργεί τθν 

εμπιςτοςφνθ και τθν αςφάλεια και να επιτρζψει ςτθν ανκρωπότθτα να λειτουργιςει εντόσ 

τθσ νζασ ψθφιακισ πραγματικότθτασ. Ξακϊσ το κάκε Ξράτοσ Πζλοσ τθσ ΕΕ διζπεται από 

εκνικοφσ νόμουσ και κανονιςμοφσ (αλλοφ αυςτθρότερουσ και αλλοφ πιο χαλαροφσ ςε 

κζματα αςφάλειασ) κεωρικθκε αναγκαίο να κεςμοκετθκεί ζνασ ςφγχρονοσ, αρτιότεροσ -

ςυγκριτικά με τθν οδθγία 95/46/ΕΞ, τθν οποία και καταργεί- κανονιςμόσ, που να ιςχφει ςε 

όλθ τθν ΕΕ και να προςτατεφει περιςςότερο τα φυςικά πρόςωπα «ιδίωσ όςον αφορά τθν 
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επιγραμμικι1 δραςτθριότθτα» (Αιτία 9, πλαίςιο Ξανονιςμοφ). Ψου Ξανονιςμοφ προχπιρξε 

μια Σδθγία ακόμθ ( Σδθγία 97/66/ΕΞ) που εξακολουκεί να βρίςκεται ςε ιςχφ και μάλιςτα 

είναι ςυμπλθρωματικι τθσ καταργθκείςασ Σδθγίασ 95/46/ΕΞ ωσ προσ τθν επεξεργαςία 

προςωπικϊν δεδομζνων ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν. Χε ιςχφ επίςθσ βρίςκεται και ο 

ενωςιακόσ Ξανονιςμόσ 45/2001/ΕΞ ο οποίοσ χριηει ενθμζρωςθσ με τον Ξανονιςμό 

2016/679, ϊςτε διαςφαλιςτεί ότι υπάρχει ομοιογενζσ και ενιαίο νομοκετικό πλαίςιο 

προςταςίασ δεδομζνων ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.   

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ο Ξανονιςμόσ ειςάγει νζα εργαλεία ςυμμόρφωςθσ (Iglezakis, 2014), 

και ειδικότερα: 

 Υροςταςία των δεδομζνων από το ςχεδιαςμό (privacy by design) και εξ οριςμοφ 

(privacy by default) 

 Ψιρθςθ αρχείων δραςτθριοτιτων επεξεργαςίασ, διαγραφισ και λιψθ πρόςκετων 

μζτρων αςφάλειασ (ψευδωνυμοποίθςθ, κρυπτογράφθςθ, χριςθ λογιςμικοφ 

προςταςίασ) 

 Εφαρμογι πρωτοκόλλου παραβίαςθσ δεδομζνων και καταγραφι τθσ παραβίαςθσ 

(εντόσ ςυγκεκριμζνου χρόνου) 

 Εκτίμθςθ αντίκτυπου-data protection impact assessment (αποτίμθςθ κινδφνου - 

risk-based approach- και προτάςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ) 

 Σρίηει κζςθ υπεφκυνου προςταςίασ δεδομζνων –data protection officer  

 Ωπαγορεφει τθν δθμιουργία κωδίκων δεοντολογίασ και πιςτοποιιςεων ϊςτε να 

διαςφαλιςτεί θ τιρθςθ των κανόνων 

  

                                                             
1 Επιγραμμικι=online 
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1.3.ΚΕΥΑΛΑΙΑ 1-4 

 βαςικοί οριςμοί 

 βαςικζσ αρχζσ 

 υποκείμενο των δεδομζνων 

 υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων 

Υιο ςυγκεκριμζνα, το κείμενο του Ξανονιςμοφ, αποτελείται από 11 Κεφάλαια που με τθ 

ςειρά τουσ διακρίνονται ςε Σμιματα και ακολοφκωσ ςε Άρκρα και Παραγράφουσ.  

Ψο 1ο κεφάλαιο (ΓΕΡΛΞΕΧ ΔΛΑΨΑΕΛΧ) περιλαμβάνει τα άρκρα 1-4 και παρουςιάηει το 

αντικείμενο και τουσ ςτόχουσ του κανονιςμοφ. Δίνει επίςθσ βαςικοφσ οριςμοφσ (26 τον 

αρικμό) ςε αντίςτοιχεσ παραγράφουσ(§). Διαβάηοντασ το κεφάλαιο αυτό -και ειδικότερα 

ςτο Άρκρο 4- μπορεί να κατανοιςει ο αναγνϊςτθσ ζννοιεσ όπωσ: δεδομζνα προςωπικοφ 

χαρακτιρα (§1) και παραβίαςι τουσ (§8), επεξεργαςία (§2) και περιοριςμόσ τθσ (§3), 

κατάρτιςθ προφίλ (§4), ψευδωνυμοποίθςθ (§5), υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ, εκτελϊν τθν 

επεξεργαςία, αποδζκτθσ, τρίτοσ, ςυγκατάκεςθ του υποκειμζνου των δεδομζνων (§7), 

γενετικά (§9) βιομετρικά (§10) και δεδομζνα που αφοροφν τθν υγεία (§11). 

Χτο ςθμείο αυτό είναι απαραίτθτο να διαςαφθνιςτεί ότι θ ζννοια τθσ ςυγκατάκεςθσ του 

υποκειμζνου εξακολουκεί να είναι παρόμοια με εκείνθ τθσ Ξοινοτικισ Σδθγίασ (95/46/ΕΞ). 

Ωςτόςο, διαχωρίηει τθν ζννοια ωσ προσ τθν ελευκερία του ατόμου να αποςφρει ι να 

αρνθκεί τθ ςυγκατάκεςθ, δίνοντάσ του το δικαίωμα ςτθν επιλογι. 

Χτο 2ο κεφάλαιο (ΑΦΧΕΧ) παρουςιάηονται ςτα άρκρα 5-11 οι αρχζσ που διζπουν τθν 

επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα (Άρκρο 5), θ νομιμότθτα τθσ 

επεξεργαςίασ (Άρκρο 6), οι προχποκζςεισ για τθ ςυγκατάκεςθ (Άρκρα 7,8), θ επεξεργαςία 

(Άρκρα 9-11). 

Λδιαίτερα ςθμαντικι αλλαγι, θ οποία ενιςχφει τθν αίςκθςθ τθσ ελευκερίασ, παρατθρείται 

ςτο άρκρο 5, όπου γίνεται λόγοσ για παρζμβαςθ του υποκειμζνου ςτθ ςυγκατάκεςι του. 

Υλζον μπορεί να ενθμερϊςει τθν κατάςταςθ ςυγκατάκεςθσ επιλζγοντασ τθν ςυνζχιςθ 

παραχϊρθςθσ των δεδομζνων του μζςω τθσ επιβεβαίωςθσ ι τθν ανάκλθςθ τθσ 

ςυγκατάκεςισ του, χωρίσ να ελλοχεφει ο κίνδυνοσ άρνθςθσ των προςφερομζνων 

υπθρεςιϊν. 

Ακολουκεί το κεφάλαιο 3 (ΔΛΞΑΛΩΠΑΨΑ ΨΣΩ ΩΥΣΞΕΛΠΕΡΣΩ ΨΩΡ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ). 

Διακρίνεται ςε 5 τμιματα.  

Χτο Ψμιμα 1 (Διαφάνεια και ρυκμίςεισ) περιλαμβάνονται τα άρκρα 12-23. Τπωσ 

αναφζρεται και ςτθν περιγραφι του τμιματοσ, εδϊ γίνεται λόγοσ για ενθμζρωςθ, 

ανακοινϊνονται οι ρυκμίςεισ για τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων του υποκειμζνου των 

δεδομζνων (ωσ υποκείμενο των δεδομζνων νοείται το «ταυτοποιθμζνο ι ταυτοποιιςιμο 

φυςικό πρόςωπο» (Άρκρο 4§1). 
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Χτο Ψμιμα 2 (Ενθμζρωςθ και πρόςβαςθ ςε δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα) ςτα άρκρα 

13-15 κατονομάηονται οι πλθροφορίεσ που παρζχονται όταν τα δεδομζνα ςυλλζγονται ι 

όχι από το υποκείμενο, κακϊσ και το δικαίωμα πρόςβαςθσ του υποκειμζνου. 

Χτο Ψμιμα 3 (Διόρκωςθ και διαγραφι) περιλαμβάνονται τα άρκρα 16-20. Εδϊ αναφζρονται 

το δικαίωμα ςτθ διόρκωςθ, τθ λικθ, τθ φορθτότθτα, τον περιοριςμό επεξεργαςίασ κακϊσ 

και θ υποχρζωςθ γνωςτοποίθςθσ επ’ αυτϊν. 

Χτο Ψμιμα 4 (Δικαίωμα εναντίωςθσ και αυτοματοποιθμζνθ ατομικι λιψθ αποφάςεων) 

περιλαμβάνονται τα άρκρα 21 και 22. 

Χτο Ψμιμα 5 (Υεριοριςμοί) και ςτο άρκρο 23 υπάρχουν οι περιοριςμοί. 

Εν ςυντομία τα δικαιϊματα του υποκειμζνου των δεδομζνων ςυνοψίηονται ςτον ζλεγχο επί 

των δεδομζνων που περιλαμβάνει ενθμζρωςθ, πρόςβαςθ, διόρκωςθ, διαγραφι, 

περιοριςμό ςτθν επεξεργαςία και τθ φορθτότθτα κακϊσ και εναντίωςθ. (Οίβανοσ, 2018) 

Ψο 4ο κεφάλαιο αναφζρεται ςτον υπεφκυνο επεξεργαςίασ και το άτομο που εκτελεί τθν 

επεξεργαςία. Χτα 5 τμιματα που περιλαμβάνει διεξοδικά παρζχονται οδθγίεσ για τα εξισ:  

 Ψμιμα 1 (Άρκρα 24-31) γενικζσ υποχρεϊςεισ του υπεφκυνου επεξεργαςίασ 

 Ψμιμα 2 (Άρκρα 32-34) αςφάλεια δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα 

 Ψμιμα 3 (Άρκρα 35,36) εκτίμθςθ αντίκτυπου ςχετικά με τθν προςταςία δεδομζνων 

και προθγοφμενθ διαβοφλευςθ 

 Ψμιμα 4 (Άρκρα 37-39) οριςμόσ, κζςθ και κακικοντα του υπεφκυνου προςταςίασ 

δεδομζνων 

 Ψμιμα 5 (Άρκρα 40-43) κϊδικεσ και παρακολοφκθςθ των εγκεκριμζνων κωδίκων 

δεοντολογίασ και πιςτοποίθςθ 

1.4.ΚΕΥΑΛΑΙΑ 5-8 

 διαχείριςθ των δεδομζνων ςε πανευρωπαϊκό πλαίςιο  

 φπαρξθ ανεξάρτθτων εκνικϊν εποπτικϊν αρχϊν  

Χτο 5ο κεφάλαιο (Διαβιβάςεισ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα προσ τρίτεσ χϊρεσ ι 

διεκνείσ οργανιςμοφσ) περιζχονται τα άρκρα 44-50. Γίνεται κατανοθτό ότι το κεφάλαιο 

αυτό είναι ςαφϊσ επθρεαςμζνο από το ζντονο μεταναςτευτικό κλίμα των τελευταίων 

χρόνων. Υαρουςιάηονται ςε αυτό, γενικζσ αρχζσ διαβίβαςθσ, επίςθσ, αρχζσ που δεν 

επιτρζπονται από το ενωςιακό δίκαιο, πότε μποροφν να υπάρξουν παρεκκλίςεισ, κακϊσ και 

το πλαίςιο των διεκνϊν ςυνεργαςιϊν για τθν προςταςία δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα. 

Χτα κεφάλαια 6 και 7 γίνεται αναφορά ςτισ ανεξάρτθτεσ εποπτικζσ αρχζσ. Χρειάςτθκαν 2 

κεφάλαια με 2 τμιματα και 9 άρκρα το 1ο, και 3 τμιματα και 16 άρκρα το 2ο (ςυνολικά 25 

άρκρα), για να παρατεκοφν επαρκϊσ το ανεξάρτθτο κακεςτϊσ που διζπει τθν εποπτικι 

αρχι, τισ αρμοδιότθτεσ, τα κακικοντα και τισ εξουςίεσ που τθν επιβαρφνουν κακϊσ και τον 
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τρόπο ςυνεργαςίασ και ςυνεκτικότθτασ με το Ευρωπαϊκό Χυμβοφλιο προςταςίασ 

δεδομζνων. 

Χτο κεφάλαιο 8 (Υροςφυγζσ, ευκφνθ και κυρϊςεισ) που περιλαμβάνει τα άρκρα 77-84 

αναφζρεται πϊσ μπορεί να εκπροςωπθκεί το υποκείμενο ςτα δικαςτιρια και πότε μπορεί 

να προςφφγει δικαςτικά κατά τθσ ελεγκτικισ αρχισ και κατά του υπεφκυνου επεξεργαςίασ, 

κακϊσ και ποιοι όροι ιςχφουν για τθν αποηθμίωςθ και τθν επιβολι διοικθτικϊν προςτίμων. 

1.5.ΚΕΥΑΛΑΙΑ 9-11 

 επεξεργαςία δεδομζνων ςτο πλαίςιο τθσ απαςχόλθςθσ  

 ειδικζσ περιπτϊςεισ, πράξεισ και διατάξεισ 

Χτο 9ο κεφάλαιο (Διατάξεισ που αφοροφν ειδικζσ περιπτϊςεισ επεξεργαςίασ) 

περιλαμβάνονται τα άρκρα 85-91. Γίνεται αναφορά ςτθν επεξεργαςία ειδικϊν δεδομζνων 

ςε ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ (πρόςβαςθ του κοινοφ ςε επίςθμα ζγγραφα-άρκρο 86, 

επεξεργαςία εκνικοφ αρικμοφ ταυτότθτασ-άρκρο 87, επεξεργαςία ςτο πλαίςιο τθσ 

απαςχόλθςθσ-άρκρο 88, επεξεργαςία για ςκοποφσ αρχειοκζτθςθσ προσ το δθμόςιο 

ςυμφζρον ι ςκοποφσ επιςτθμονικισ ι ιςτορικισ ζρευνασ ι ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ).  

Χτον εργαςιακό χϊρο είναι τζτοια θ φφςθ τθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςε εργοδότθ και εργαηόμενο 

που ο εργαηόμενοσ αιςκάνεται υποχρεωμζνοσ να ςυναινζςει με προτάςεισ του εργοδότθ 

από το φόβο των επιπτϊςεων. Δεν είναι ςε κζςθ να λειτουργιςει ελεφκερα γιατί βρίςκεται 

κιγόμενοσ λόγω τθσ εξουςίασ που του αςκείται. Επομζνωσ, θ ςυγκατάκεςθ του 

εργαηομζνου δεν πρζπει να ηθτείται παρά μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, όπου δεν κα 

υπάρχουν αρνθτικζσ ςυνζπειεσ για τον εργαηόμενο (εκφοβιςμόσ, εξαναγκαςμόσ, 

παραπλάνθςθ, απόλυςθ).  

Χτο κεφάλαιο 10 (Ξατ’ εξουςιοδότθςθ πράξεισ και εκτελεςτικζσ πράξεισ) που περιλαμβάνει 

τα άρκρα 92 και 93 

Σ Ξανονιςμόσ 2016/679 κλείνει με το κεφάλαιο 11 (Ψελικζσ διατάξεισ) που περιλαμβάνει τα 

άρκρα 94-99, ςτα οποία αναφζρεται θ κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΞ με τθν εφαρμογι 

του Ξανονιςμοφ, κακϊσ και οι ςχζςεισ που υπάρχουν με άλλεσ ςυμφωνίεσ που ζχουν 

ςυναφκεί παλαιότερα. Χτο τελευταίο άρκρο (Άρκρο 99) δθλϊνεται θ ζναρξθ ιςχφοσ και 

εφαρμογισ του παρόντοσ Ξανονιςμοφ. 

1.6. ύνοψη Κανονιςμού 
Χυνοψίηοντασ, οι βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τον Ξανονιςμό χωρίηονται ςε δφο μεγάλεσ 

κατθγορίεσ. Χτθν πρϊτθ κατθγορία εμπίπτουν τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα όπωσ 

περιγράφονται ςτο άρκρο 5, και ςτθ δεφτερθ κατθγορία ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ οι 

αρμοδιότθτεσ του οποίου περιγράφονται ςτο 4ο κεφάλαιο (άρκρα 24-43). Ειδικότερα, 

ιςχφει ότι για τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα κα πρζπει να υπάρχει νομιμότθτα, 

αντικειμενικότθτα και διαφάνεια. Επίςθσ να γίνεται περιοριςμόσ του ςκοποφ, 

ελαχιςτοποίθςθ των δεδομζνων, περιοριςμόσ τθσ περιόδου αποκικευςθσ και να υπάρχει 

ακρίβεια, ακεραιότθτα και εμπιςτευτικότθτα. Αναφορικά με τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ 

κα πρζπει για τθν επεξεργαςία των δεδομζνων να ιςχφουν όπωσ υπογραμμίηει ο 



  ελύδα 
27 

 
  

Ξανονιςμόσ μία από τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: ςυναίνεςθ του υποκειμζνου, λιψθ μζτρων 

πριν τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ κατ’ αίτθςθ του υποκειμζνου, διαφφλαξθ ηωτικοφ ςυμφζροντοσ 

του υποκειμζνου, εκπλιρωςθ κακικοντοσ προσ το δθμόςιο ςυμφζρον, φπαρξθ ζννομων 

ςυμφερόντων αρκεί να μθν παραβιάηει τα κεμελιϊδθ δικαιϊματα και τισ ελευκερίεσ του 

υποκειμζνου με ιδιαίτερθ ευαιςκθτοποίθςθ ςτθν περίπτωςθ που το υποκείμενο είναι 

παιδί. 

Διαπιςτϊνεται λοιπόν, ότι ο Ξανονιςμόσ υπογραμμίηει 5 βαςικά ςθμεία ςτα οποία πρζπει 

να δοκεί βαρφτθτα και να ςυμμορφωκοφν με αυτά τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ. Ψα ςθμεία αυτά, 

είναι τα ακόλουκα: 

1. Δικαίωμα διαγραφισ 
2. Σαφισ ςυγκατάκεςθ 
3. Ανακοίνωςθ παραβίαςθσ δεδομζνων 
4. Σαφισ και κατανοθτι γλϊςςα ςτισ πολιτικζσ απορριτου 
5. Αυςτθρότερθ εφαρμογι του νόμου και πρόςτιμα ςτισ επιχειριςεισ 

που τον παραβιάηουν 

Επομζνωσ, καλοφνται ςφμφωνα με τον Ξανονιςμό οι οργανιςμοί να χειρίηονται νόμιμα, 

δίκαια και με διαφάνεια τα προςωπικά δεδομζνα. Σ όγκοσ των δεδομζνων 

ελαχιςτοποιείται κατά τθ ςυλλογι τουσ και θ επεξεργαςία τουσ περιορίηεται ςτο νόμιμο 

επιδιωκόμενο ςκοπό. Ψα δεδομζνα είναι ακριβζςτερα και αυτό επιτυγχάνεται αφοφ το 

άτομο μπορεί να παρεμβαίνει, δίνοντασ τθ ςυγκατάκεςι του, ενθμερϊνοντασ και 

διορκϊνοντασ τα ι ακόμθ και ηθτϊντασ  τθ διαγραφι τουσ. Διαςφαλίηεται λοιπόν, ςε 

μεγαλφτερο βακμό θ ακεραιότθτα των δεδομζνων και αυξάνεται το αίςκθμα εμπιςτοςφνθσ 

και αςφάλειασ που αιςκάνεται το άτομο. 

Υαριγορο είναι το γεγονόσ, ότι παγκόςμιεσ ζρευνεσ από μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ 

(Electronic Privacy Information Center, Privacy International) παρουςιάηουν τθν Ελλάδα να 

προςτατεφει ςε υψθλό βακμό τα προςωπικά δεδομζνα των πολιτϊν τθσ γεγονόσ που τθν 

κατατάςςει ςτισ πρϊτεσ κζςεισ (Ξίτςοσ, 2011) 

2. ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΨΠΙΝΨΝ ΠΟΡΨΝ (ΔΑΠ) 
Ιδθ από τθν αρχαιότθτα θ διοίκθςθ ιταν απαραίτθτθ για να οργανωκοφν τα άτομα ςε 

ομάδεσ και να πετφχουν ςυλλογικά το ςτόχο τουσ. Θ Διοίκθςθ των Ανκρϊπινων Υόρων 

αναπτφχκθκε πολφ αργότερα, μετά τθ βιομθχανικι επανάςταςθ και ζπειτα από ζρευνεσ και 

μελζτεσ των κοινωνικϊν ςυςτθμάτων και τθσ κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ. Αποτελεί 

επιςτθμονικό κλάδο τθσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και πρόκειται για το τμιμα εκείνο που 

ερευνά το ανκρϊπινο δυναμικό. Πια ςειρά ερευνθτικϊν προγραμμάτων που διεξιχκθςαν 

από τον κακθγθτι του Harvard, Elton Mayo, ζλαβε χϊρα ςτο εργοςτάςιο Hawthorne τθσ 

αμερικανικισ εταιρείασ Western Electric (Illinois, Chicago) ςε διάςτθμα 9 ετϊν (1924-1933). 

Χε αυτά μελετικθκε θ ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά κατά τθν εργαςία. Ψα ςυμπεράςματα 

οδιγθςαν ςτθν ανάπτυξθ νζασ προςζγγιςθσ των εργαηομζνων, από τθν πλευρά των 

ανκρϊπινων ςχζςεων (Human Relations) και τθσ οργανωςιακισ ςυμπεριφοράσ 

(Organizational Behavior) (Υαπαδοποφλου, 2018).  
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Χτθν Ελλάδα μζχρι το 1960 που ιδρφκθκαν οι πρϊτεσ πολυεκνικζσ εταιρείεσ, τα κεφάλαια 

αποτελοφςαν τον βαςικό και ςπάνιο πόρο του κάκε οργανιςμοφ. Εκείνθ τθν εποχι 

αςφαλϊσ δεν υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ πολιτικζσ διαχείριςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ 

(Λορδάνογλου, 2008). Αρκετά αργότερα λοιπόν αντιλιφκθκαν ότι το πολυτιμότερο 

κεφάλαιο ενόσ οργανιςμοφ είναι ο εργαηόμενοσ και ζτςι δθμιουργείται τμιμα ΔΑΥ, με ρόλο 

διαχειριςτικό, τα ςτελζχθ του οποίου είναι καταρτιςμζνοι επαγγελματίεσ (Λορδάνογλου, 

2008). Χιμερα, θ διαμόρφωςθ πρωτοπόρων ςτρατθγικϊν εξαρτάται από τθν ικανότθτα των 

ςτελεχϊν τθσ διοίκθςθσ να αξιοποιιςουν το ανκρϊπινο κεφάλαιο πετυχαίνοντασ 

«αςυνικιςτα - εξαιρετικά αποτελζςματα μζςω ςυνθκιςμζνων ανκρϊπων» (Ππουραντάσ, 

2005). Ζρευνεσ ςε παγκόςμιο επίπεδο δείχνουν ότι οι οργανιςμοί που ζχουν ωσ βάςθ τθσ 

ςτρατθγικισ τουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ είναι οι πιο κερδοφόρεσ (Ππουραντάσ, 2005). 

Χφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ τάςεισ τθσ Διοίκθςθσ Ανκρϊπινων Υόρων, οι οικονομολόγοι τθν 

ορίηουν ωσ τθ διοικθτικι λειτουργία που με κατάλλθλο ςυνδυαςμό ανκρϊπινων και υλικϊν 

πόρων οδθγεί ςτθν αποτελεςματικότθτα ζναν οργανιςμό (Ξουτςογιάννθσ, 2017). 

Αναλαμβάνει δθλαδι να προςελκφςει και να αποκτιςει τελικά τουσ ανκρϊπουσ που κρίνει 

καταλλθλότερουσ για τον οργανιςμό. Πάλιςτα ςτουσ οργανιςμοφσ θ ΔΑΥ λειτουργεί 

ςυνικωσ υπό ξεχωριςτι διεφκυνςθ αποτελϊντασ ξεχωριςτό τμιμα εντόσ του οργανιςμοφ. 

Θ κζςθ λοιπόν, τθσ ΔΑΥ είναι ςτρατθγικι, επειδι από τθ ςτάςθ τθσ διεφκυνςθσ εξαρτϊνται 

οι υπόλοιπεσ οργανωτικζσ μονάδεσ. Οαμβάνοντασ υπόψθ το πλαίςιο λειτουργίασ ενόσ 

οργανιςμοφ ςτθ ςφγχρονθ εποχι, εφκολα αντιλαμβάνεται κανείσ ότι τα τεχνολογικά 

επιτεφγματα, θ εξειδίκευςθ ςτθν εργαςία και θ βελτίωςθ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν, οι 

πλθκυςμιακζσ τάςεισ και οι ςφγχρονεσ οικονομικζσ προκλιςεισ ωσ προϊόν τθσ 

παγκοςμιοποίθςθσ, δρουν καταλυτικά ςτθ ΔΑΥ, κακϊσ κα πρζπει να λθφκοφν 

περιςςότεροι παράγοντεσ υπόψθ όπωσ τα ατομικά δικαιϊματα και οι κοινωνικζσ πιζςεισ. 

Ψο μζγεκοσ ενόσ οργανιςμοφ, τα ανϊτατα ςτελζχθ του, το περιβάλλον του - εξωτερικό και 

εςωτερικό -  κακϊσ και θ οργανωςιακι κουλτοφρα του είναι κακοριςτικά για τθν οργάνωςθ 

τθσ ΔΑΥ. Θ βαςικι λειτουργία τθσ ΔΑΥ, όμωσ, είναι ο προγραμματιςμόσ ανκρϊπινου 

δυναμικοφ και θ διαδικαςία που ςχετίηεται με τθν αξιοποίθςθ των ανκρϊπινων πόρων. Ψο 

ανκρϊπινο δυναμικό ςε ζναν εργαςιακό χϊρο αποτελεί τον κεφαλαιϊδθ πόρο για τον 

οργανιςμό, παράλλθλα και τον δυςκολότερο ωσ προσ τθ διαχείριςι του πόρο. Θ νοοτροπία, 

οι γνϊςεισ, θ πρωτοβουλία και θ ικανότθτα κακορίηουν τισ ςτάςεισ των ανκρϊπων. 

Απαιτείται αρμονικι ςυνεργαςία και φπαρξθ ςυνεκτικισ κουλτοφρασ για τθν επιτυχθμζνθ 

λειτουργία του οργανιςμοφ και τθν ανάπτυξι του. Θ προςζλκυςθ, θ επιλογι, θ εκπαίδευςθ, 

οι αμοιβζσ και θ αξιολόγθςθ των απαςχολοφμενων εδραιϊνουν ςτακερζσ εργαςιακζσ 

ςχζςεισ. Υαράλλθλα με αυτζσ θ εςωτερικι επικοινωνία και θ επιχειρθςιακι θκικι 

ςυγκροτοφν τθν οργανωςιακι κουλτοφρα που κα εδραιϊςει τθν επιτυχία του οργανιςμοφ.  

Θ οργανωτικι δομι ποικίλλει για κάκε οργανιςμό ανάλογα με το μζγεκόσ του και 

επιλζγεται βάςει των αναγκϊν του. Ππορεί να είναι ςυγκεντρωτικι ι αποκεντρωτικι 

(Οαηαρίδθ, 2006). Σπωςδιποτε όμωσ, κα πρζπει να προςαρμόηεται ςτισ ςφγχρονεσ 

επιταγζσ και τάςεισ, κακϊσ θ ΔΑΥ και θ επιςτθμονικι γνϊςθ που τθν περιβάλλει 

εξελίςςεται και αναδιαμορφϊνεται ςε ζνα ςκλθρά ανταγωνιςτικό πλαίςιο (Guest & Peccei, 

2002). Κα πρζπει να επιλζξει τθ «χρυςι τομι» ανάμεςα ςτο παρόν και ςτο μζλλον με 

ζμφαςθ ςε διαδικαςίεσ και ανκρϊπουσ (Λορδάνογλου, 2008). 
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2.1. ΣΟ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΣΗΝ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  
Σ χϊροσ τθσ εκπαίδευςθσ αποτελεί ζνα ςθμαντικό ςθμείο ςυγκζντρωςθσ τθσ γνϊςθσ. Εκεί  

παράγονται, οικοδομοφνται και ηυμϊνονται ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ, ικανότθτεσ και 

δεξιότθτεσ. Χτθν Ελλάδα θ εκπαίδευςθ διακρίνεται ςε ιδιωτικι και δθμόςια και ανάλογα με 

το επίπεδο ςε πρωτοβάκμια, δευτεροβάκμια και τριτοβάκμια.  Θ τριτοβάκμια εκπαίδευςθ 

ςτθ χϊρα μασ διαχωρίηεται ςε ανϊτατθ εκπαίδευςθ πανεπιςτθμιακοφ τομζα 

(Υανεπιςτιμια, Υολυτεχνεία, Ανϊτατθ Χχολι Ξαλϊν Ψεχνϊν - ΑΕΛ) και ανϊτατθ εκπαίδευςθ 

τεχνολογικοφ τομζα (Ψεχνολογικά Εκπαιδευτικά Λδρφματα, ΑΧΥΑΛΨΕ) όπωσ διατυπϊνεται 

ςτο άρκρο 1 του Ρ2916/2001 (Ξωτςίκθσ, 2007).  

Πε το Ρ1268/1982 ορίηεται θ δομι και θ λειτουργία των Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν 

Λδρυμάτων (ΑΕΛ) ςτθ χϊρα μασ. Χτο κεφάλαιο Β, άρκρο 3, §1, ορίηονται τα ΑΕΛ ωσ Ρομικά 

Υρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου (ΡΥΔΔ), πλιρωσ αυτοδιοικοφμενα, με εποπτεία από το κράτοσ 

και ειδικότερα από τον αρμόδιο υπουργό παιδείασ. Σ τρόποσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ 

τουσ, θ εςωτερικι διάρκρωςθ (διοικθτικζσ, οικονομικζσ, τεχνικζσ υπθρεςίεσ) κακϊσ και οι 

διαδικαςίεσ ςτελζχωςισ τουσ κακορίηονται ςτον εςωτερικό κανονιςμό (αποδεκτι πολιτικι 

χριςθσ) του εκάςτοτε ιδρφματοσ ςφμφωνα με τισ §2 και 3 του ίδιου άρκρου (άρκρο 3). Ψο 

προςωπικό που ςτελεχϊνει το ΑΕΛ και που διακρίνεται ανάλογα με το αντικείμενο 

απαςχόλθςισ του ςφμφωνα με τθν §5 του ίδιου άρκρου (άρκρο 3) είναι :  

 Ψο Ακαδθμαϊκό Υροςωπικό 

o ςτο Διδακτικό-Ερευνθτικό Υροςωπικό (ΔΕΥ)  

o ςτο Ειδικό Διοικθτικό-Ψεχνικό Υροςωπικό (ΕΔΨΥ)  

o ςτο Ειδικό Εκπαιδευτικό Υροςωπικό (ΕΕΥ)  

 το Διοικθτικό Υροςωπικό (θ εναςχόλθςθ του οποίου αφορά ςε) 

o διοικθτικά κακικοντα 

o οικονομικζσ υπθρεςίεσ 

o τεχνικζσ υπθρεςίεσ 

o φοιτθτικι μζριμνα   

 οι Φοιτθτζσ  

o προπτυχιακοί 

o μεταπτυχιακοί 

o διδακτορικοί 

o μεταδιδακτορικοί 

Πποροφμε ςυνοψίηοντασ, να μιλιςουμε για  ακαδθμαϊκό προςωπικό (ΔΕΥ, ΕΔΨΥ και ΕΕΥ), 

διοικθτικό προςωπικό και φοιτθτζσ. Επίςθσ ςε όλα τα ιδρφματα λειτουργεί νομικι 

υπθρεςία. Χφμφωνα με τθν §7 (Ρ1268/1982, κεφ. Β’, άρκρο 3) θ επιχοριγθςθ γίνεται από 

το κράτοσ, τα ΑΕΛ όμωσ ευκφνονται για τθ διαχείριςθ των πόρων και μάλιςτα ορίηεται θ 

δυνατότθτα ίδρυςθσ ειδικοφ Ρομικοφ Υροςϊπου Δθμοςίου ι Λδιωτικοφ Δικαίου για να 

αξιοποιιςει και να διαχειριςτεί τθν περιουςία του ιδρφματοσ. Χε αυτό μπορεί να 

απαςχολθκεί προςωπικό κάκε κατθγορίασ αφοφ αποςπαςτεί από οποιαδιποτε δθμόςια 

υπθρεςία (όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 3, §8). 

Ψο ίδρυμα είναι ςε κζςθ να επιλζξει το ακαδθμαϊκό και το διοικθτικό προςωπικό που κα το 

ςτελεχϊςει. Σι φοιτθτζσ όμωσ, ειςάγονται ςε αυτό κατόπιν εξετάςεων και θ βακμολογία 
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τουσ ςε αυτζσ είναι το κριτιριο που τίκεται από τθν πολιτεία για τθν ειςαγωγι τουσ ςτο 

εκάςτοτε ίδρυμα. Υρόκειται επομζνωσ για τον ανκρϊπινο πόρο, ςτον οποίο θ διοίκθςθ του 

κάκε ιδρφματοσ δεν ζχει τθ δυνατότθτα να παρζμβει, οφείλει όμωσ να διαχειριςτεί με 

τρόπο τζτοιο, ϊςτε να λειτουργιςει ομαλά. 

2.1.1. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟ 

Ψο Ακαδθμαϊκό Υροςωπικό περιλαμβάνει  

 τα μζλθ ΔΕΥ, που αςκοφν διδακτικό και ερευνθτικό ζργο και πρόκειται για 

Ξακθγθτζσ, Αναπλθρωτζσ Ξακθγθτζσ, Επίκουρουσ Ξακθγθτζσ και Οζκτορεσ. Σ 

αρικμόσ δθμοςιεφςεων (αυτοδφναμων ι πρωτότυπων) ςε επιςτθμονικά  

περιοδικά, θ ςυγγραφικι δραςτθριότθτα (μονογραφίεσ), τα ζτθ αυτοδφναμθσ 

διδαςκαλίασ ςτο ίδιο γνωςτικό αντικείμενο, κακϊσ και το ερευνθτικό ζργο, 

ςυνιςτοφν κριτιρια εξζλιξθσ ςε ανϊτερεσ βακμίδεσ. Επίςθσ, τα μζλθ ΔΕΥ 

υφίςτανται αξιολόγθςθ τθσ διδακτικισ τουσ ικανότθτασ από τουσ φοιτθτζσ τουσ ςε 

τακτά χρονικά διαςτιματα. Θ αξιολόγθςθ αυτι γίνεται πλζον με θλεκτρονικζσ 

πλατφόρμεσ (ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ). 

 Τταν κάποιο μζλοσ ΔΕΥ , αςκεί  διοικθτικά κακικοντα απαλλάςςεται από τα 

διδακτικά του κακικοντα ι ζχει μειωμζνο ωράριο διδαςκαλίασ αντίςτοιχα. Ωσ 

προςωπικό τθσ ανϊτατθσ διοίκθςθσ πλζον, που κα κζςει το όραμα και κα 

υποςτθρίξει με προγραμματιςμό και ολοκλθρωμζνο ςχεδιαςμό τθν πορεία που κα 

ακολουκιςει το ίδρυμα ςε βάκοσ χρόνου. Πάλιςτα, ζχουν αναπτυχκεί διάφορα 

μοντζλα ικανοτιτων των ςτελεχϊν που ποικίλλουν από χϊρα ςε χϊρα, ανάλογα με 

τθν κουλτοφρα τθσ (Bynum, 2000).  Είναι επομζνωσ ςαφισ θ ςθμαςία τθσ 

ςτελζχωςθσ τθσ ανϊτατθσ διοίκθςθσ από άτομα με ξεχωριςτζσ ικανότθτεσ και 

δεξιότθτεσ, γνϊςεισ αλλά και ςκζνοσ να μεταδϊςουν το όραμά τουσ ςε όλο τον 

οργανιςμό μζςω μιασ ςυνεργατικισ κουλτοφρασ. Ψα διοικθτικά ςτελζχθ τθσ 

ανϊτατθσ βακμίδασ είναι ςθμαντικό να γνωρίηουν τθν προχπάρχουςα κατάςταςθ 

του οργανιςμοφ, τθν ιςχφουςα κατάςταςθ και  να μποροφν να αντιλθφκοφν τθν 

προζλευςθ αλλά και τθ λογικι που ενζχει θ εφαρμοςτζα πολιτικι του οργανιςμοφ, 

ϊςτε με ςτρατθγικι ςκζψθ και αποφαςιςτικότθτα να δθμιουργιςουν τισ 

προχποκζςεισ εκείνεσ που κα οδθγιςουν τον οργανιςμό ςε επιτυχία των ςτόχων 

του. 

 τα μζλθ ΕΔΨΥ. Ψο ειδικό αυτό προςωπικό, προςφζρει εξειδικευμζνεσ διοικθτικζσ 

και τεχνικζσ υπθρεςίεσ που διευκολφνουν το εκπαιδευτικό και ερευνθτικό ζργο. 

Διορίηεται με τριετι κθτεία, ςτο τζλοσ τθσ οποίασ γίνονται κρίςεισ που οδθγοφν 

είτε ςτθ μονιμοποίθςθ ι ςτον τερματιςμό τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ.  

 και ΕΕΥ. Ψα μζλθ του ΕΕΥ , όπωσ αναφζρει και ο τίτλοσ τουσ αποτελοφν το ειδικό 

εκπαιδευτικό προςωπικό, δθλαδι είναι επιφορτιςμζνα με διδαςκαλία ξζνων 

γλωςςϊν, ςχεδίου, μουςικισ και γυμναςτικισ. Διορίηονται με τριετι κθτεία και 

αναφορικά με τθ ςφμβαςι τουσ ιςχφει ότι και για τα μζλθ  ΕΔΨΥ. Πε το πζρασ τθσ 

τριετίασ γίνονται κρίςεισ που οδθγοφν ςτθν μονιμοποίθςθ ι τθ λφςθ τθσ 

ςφμβαςθσ. 
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2.1.2. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟ 

Ψο Διοικθτικό Υροςωπικό αποτελείται από υπαλλιλουσ που υπθρετοφν ςτισ διοικθτικζσ, 

οικονομικζσ και τεχνικζσ υπθρεςίεσ του ΑΕΛ. Λςχφει το εργαςιακό κακεςτϊσ του δθμοςίου 

τομζα και υπάγονται ςτισ ρυκμίςεισ που αφοροφν τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ 

(Ρ1268/1982,κεφ Ε’, άρκρο 22).  Ψο προςωπικό αυτό είναι αρμόδιο για κζματα 

οικονομικισ διαχείριςθσ (κατάρτιςθ προχπολογιςμοφ, διαγωνιςμοί και μιςκοδοςία 

προςωπικοφ) και διοίκθςθσ προςωπικοφ (διακίνθςθ εγγράφων, υπθρεςιακι κατάςταςθ 

του ανκρϊπινου δυναμικοφ). Επιπλζον φροντίηει για ηθτιματα που αφοροφν τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ (εκπόνθςθ, επίβλεψθ, ςυντιρθςθ μελετϊν και ζργων) και υπθρεςίεσ 

μθχανοργάνωςθσ (ςυντιρθςθ του υλικοφ και λογιςμικοφ εξοπλιςμοφ του ιδρφματοσ). 

Επίςθσ,  διαχειρίηεται ακαδθμαϊκά κζματα που αφοροφν ςτισ ςπουδζσ και ςτουσ φοιτθτζσ 

(ςίτιςθ, ςτζγαςθ, ιατροφαρμακευτικι και νοςοκομειακι περίκαλψθ, υποτροφίεσ).  

Σι απαςχολοφμενοι ωσ διοικθτικό προςωπικό ζρχονται ςε επαφι με το ακαδθμαϊκό 

προςωπικό και τουσ φοιτθτζσ και αυτόσ είναι και ο βαςικόσ λόγοσ για τον οποίο κρίνεται 

ότι το ανκρϊπινο δυναμικό που επιλζγεται να ςτελεχϊςει το τμιμα αυτό κα πρζπει να 

διακρίνεται από οριηόντιεσ δεξιότθτεσ όπωσ είναι για παράδειγμα θ ικανότθτα επίλυςθσ 

προβλθμάτων και θ αποφαςιςτικότθτα. 

2.1.3. ΥΟΙΣΗΣΕ 

Σι Φοιτθτζσ διακρίνονται ςε προπτυχιακοφσ, μεταπτυχιακοφσ, διδακτορικοί και 

μεταδιδακτορικοί. Σ αρικμόσ των εγγεγραμμζνων φοιτθτϊν επθρεάηει των αρικμό των 

ατόμων που κα πρζπει να απαςχολθκοφν, ϊςτε να λειτουργιςει εφρυκμα ο οργανιςμόσ. 

Υρόκειται για μια αμφίδρομθ και αζναθ ςχζςθ, τθν οποία τα ςτελζχθ τθσ ανϊτατθσ 

διοίκθςθσ λαμβάνουν πάντοτε υπόψθ τουσ όταν ςυντάςςουν τα ςτρατθγικά προγράμματα. 

Σι φοιτθτζσ κα μποροφςαν να κεωρθκοφν «πελάτεσ» ι «προϊόν» του εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ, όμωσ οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτθτζσ που αςχολοφνται με τθν 

ζρευνα, ςυχνά εργάηονται εντόσ του οργανιςμοφ, λειτουργϊντασ ωσ πόροι ςε διάφορα 

επίπεδα (οικονομικό, εκπαιδευτικό, ερευνθτικό). Χυχνά, εργάηονται εντόσ του 

εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ ωσ μζλθ ΕΕΥ και παράλλθλα αςκοφν ερευνθτικι δράςθ.  

2.2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 
Ψο ανκρϊπινο δυναμικό του οργανιςμοφ παρζχει ςυνεχι δεδομζνα προσ τον οργανιςμό. 

Δεδομζνα, που λειτουργοφν ωσ πόροι για τον ίδιο τον οργανιςμό. Σ όγκοσ των δεδομζνων 

είναι αναμφίβολα τεράςτιοσ, ευτυχϊσ όμωσ, θ τεχνολογία ζχει μετατρζψει τθν 

αποκικευςθ τουσ ςε κάτι απλό. Θ γραφειοκρατία των παρελκόντων ετϊν που απαιτοφςε 

χϊρουσ αποκικευςθσ των εγγράφων (τιρθςθ μακροςκελοφσ αρχείου) ζχει αντικαταςτακεί 

από τθν αποκικευςθ ςε μονάδεσ εντόσ των οργανιςμϊν που καταλαμβάνουν μικρι ζκταςθ 

(server, cloud). Θ πρόςβαςθ ςε αυτζσ τισ μονάδεσ γίνεται πλζον με τρόπο διαφορετικό, που 

επιτρζπει τθν εφκολθ ανάκτθςθ, επεξεργαςία και πικανϊσ διάκεςθ ςε άλλα 

ενδιαφερόμενα και μθ μζρθ. Για τθν αποφυγι διαρροισ των δεδομζνων υπάρχουν 

μθχανιςμοί προςταςίασ ςε κάκε οργανιςμό. Σι μθχανιςμοί αυτοί ενιςχφονται από τθ 

νομοκεςία ςε εκνικό και παγκόςμιο επίπεδο. Σ Ξανονιςμόσ ΕΕ 2016/679, παρζχει 

αςφάλεια και ςτθρίηει τθν ιδιωτικότθτα του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτο χϊρο εργαςίασ και 

απαςχόλθςισ του.   
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Ειδικότερα, αναλφοντασ κατά ομάδεσ το ανκρϊπινο δυναμικό που κινείται ςτθν 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, μποροφμε να εντοπίςουμε καλφτερα τισ κατθγορίεσ δεδομζνων 

που προςκομίηονται από αυτζσ, προκειμζνου να λειτουργιςει φυςιολογικά και 

παραγωγικά ο οργανιςμόσ. 

2.2.1. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟ 

Αρχικά, το Ακαδθμαϊκό Υροςωπικό προςλαμβάνεται κατόπιν προκιρυξθσ τθσ αντίςτοιχθσ 

κζςθσ και με ανοικτι διαδικαςία όπωσ ορίηει και το άρκρο 1 του νόμου  2517/1997 

(δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΞ 160/Α/11-8-1997[www.e-nomothesia.gr]. Θ εκλογι μζλουσ 

Διδακτικοφ Ερευνθτικοφ Υροςωπικοφ (ΔΕΥ) γίνεται ςε ετιςια βάςθ ανάλογα με τισ ανάγκεσ 

του οργανιςμοφ. Βζβαια τα μζλθ ΔΕΥ μετά τθ ςυμπλιρωςθ τριϊν ετϊν παραμονισ ςε μια 

βακμίδα ζχουν τθ δυνατότθτα να ηθτιςουν να ανοίξει κζςθ για τθν αμζςωσ επόμενθ 

βακμίδα. Σι Οζκτορεσ και οι Επίκουροι εκλζγονται με κθτεία που με τθ ςυμπλιρωςθ 

τριετίασ ζχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτθςθ για μονιμοποίθςθ. Θ μονιμοποίθςθ 

γίνεται βάςει κριτθρίων όπωσ το ερευνθτικό και διοικθτικό ζργο τουσ. Σι Αναπλθρωτζσ 

Ξακθγθτζσ και οι Ξακθγθτζσ εκλζγονται ωσ μόνιμοι. Σι Αναπλθρωτζσ ζχουν δικαίωμα να 

ηθτιςουν μετά τθν παρζλευςθ τριϊν ετϊν να ανζλκουν ςτθ βακμίδα του Ξακθγθτι. Ψο 

όργανο που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ ωσ αρμόδιο για τθν κρίςθ εκλογισ ι εξζλιξθσ των 

μελϊν ΔΕΥ, είναι το εκλεκτορικό ςϊμα. Ψα μζλθ ΔΕΥ είναι ελεφκερα, εφόςον πλθροφν τισ 

τυπικζσ προχποκζςεισ (γνωςτικό αντικείμενο), να υποβάλλουν υποψθφιότθτα ςε 

οποιαδιποτε βακμίδα ςτο ίδιο αλλά και ςε άλλα ιδρφματα. 

Ψο πλθροφοριακό ςφςτθμα που υποςτθρίηει θλεκτρονικά τισ διαδικαςίεσ εκλογισ και 

εξζλιξθσ κακθγθτϊν είναι το ΑΥΕΟΟΑ, και ςυναντάται ςτθ διαδικτυακι διεφκυνςθ του 

υπουργείου https://apella.minedu.gov.gr/. Ψο ΑΥΕΟΟΑ τελεί υπό τθν εποπτεία του 

Ωπουργείου Υαιδείασ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων και ζχει ωσ φορζα διαχείριςθσ το Εκνικό 

Δίκτυο Ζρευνασ και Ψεχνολογίασ (ΕΔΕΨ) του υπουργείου (ΦΕΞ 1493/Β/3-5-2017). 

Για τουσ Επιςτθμονικοφσ Χυνεργάτεσ, Βοθκοφσ, Επιμελθτζσ, και τα μζλθ Ειδικοφ 

Εκπαιδευτικοφ Υροςωπικοφ (ΕΕΥ) και Ειδικοφ Διοικθτικοφ και Ψεχνικοφ Υροςωπικοφ 

(ΕΔΨΥ) που ζχουν ι πρόκειται να αποκτιςουν διδακτορικό και εργάηονται ιδθ επτά χρόνια 

ςτον οργανιςμό καλφπτοντασ ςυναφι γνωςτικά αντικείμενα, ιςχφει - ςφμφωνα με το 

Ρ.1268/1982 (άρκρο 14, §2) όπωσ τροποποιικθκε (με το εδάφιο α’, §6 του άρκρου 79 του 

Ρ.1566/1985) -  ότι  μποροφν να ηθτιςουν ζνταξθ ςτθ βακμίδα του Οζκτορα για μία φορά. 

Ψα προςόντα και οι προχποκζςεισ για τθν πλιρωςθ κζςεων των παραπάνω βακμίδων, 

όπωσ επίςθσ θ διαδικαςία επιλογισ και θ αξιολόγθςι του κακορίηονται ςε 

μεταγενζςτερουσ νόμουσ (§1γ,2γ και 3γ του άρκρου 29 του ν.4009/2011, §10 του άρκρου 

27 του ν.4386/2016, ΦΕΞ 1083/Β/29-3-2017) και ορίηουν αρμόδιο το ίδιο το ίδρυμα. 

Ψα δεδομζνα του ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ καταχωροφνται ςτο ςφςτθμα του ιδρφματοσ, 

αφοφ πρϊτα δοκεί ςτον κάκε εργαηόμενο ζνασ μοναδικόσ Αρικμόσ Πθτρϊου, που 

λειτουργεί ωσ πρωτεφον κλειδί και δεν αλλάηει οφτε παραποιείται. Χτθ ςυνζχεια 

καταχωροφνται κακοριςμζνοι αρικμοί που λειτουργοφν ωσ ςτοιχεία ταυτοποίθςθσ τθσ 

φπαρξθσ του ςυγκεκριμζνου ατόμου ςτθν κοινωνία όπωσ ο Αρικμόσ Δελτίου Ψαυτότθτασ 

(ΑΔΨ), ο Αρικμόσ Φορολογικοφ Πθτρϊου (ΑΦΠ), ο Αρικμόσ Πθτρϊου Ξοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ (ΑΠΞΑ). Επίςθσ, θ οικογενειακι κατάςταςθ του εργαηομζνου (παντρεμζνοσ, 

https://apella.minedu.gov.gr/
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διαηευγμζνοσ) και αςφαλϊσ το ονοματεπϊνυμο και θ διεφκυνςθ μόνιμθσ κατοικίασ κακϊσ 

και θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ. Αςφαλϊσ, ειςάγονται δεδομζνα όπωσ θμερομθνία 

πρόςλθψθσ, θμερομθνίεσ αδειϊν  κ.ά., που ςυνιςτοφν απαραίτθτα ςτοιχεία λογιςτθρίου. 

Πε τθ λφςθ τθσ ςυνεργαςίασ, απενεργοποιείται ο φάκελοσ του εργαηομζνου, ο οποίοσ 

πλζον δεν είναι ορατόσ ςτουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ παρά μόνο με τθ χριςθ ειδικοφ 

κωδικοφ. Ψα δεδομζνα του εργαηομζνου όμωσ δεν διαγράφονται από το ςφςτθμα ποτζ. 

Σ χρόνοσ που απαςχολείται κάποιοσ εργαηόμενοσ ςε ζναν οργανιςμό κρίνεται ςθμαντικόσ, 

κακϊσ θ πολυετισ απαςχόλθςθ παρζχει αςφάλεια ςτον εργαηόμενο, και ςιγουριά ςτον 

οργανιςμό. Χτίηεται μια βακφτερθ ςχζςθ που οδθγεί ςε ευχάριςτο κλίμα ςυνεργαςίασ, 

παραγωγικό και δίχωσ εντάςεισ. Επίςθσ είναι αςφμφορο για τον οργανιςμό να αναηθτά ςε 

ετιςια βάςθ προςωπικό προβαίνοντασ ςε διαδικαςίεσ που κοςτίηουν ςε εργατοϊρεσ και 

προκαλοφν αναςτάτωςθ.  

2.2.2. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟ 

Σμοίωσ, το Διοικθτικό Υροςωπικό ςτελεχϊνει τον οργανιςμό, ζπειτα από προκιρυξθ που 

δθμοςιεφεται ςε Φφλλο τθσ Εφθμερίδασ τθσ Ξυβζρνθςθσ (ΦΕΞ) και ορίηει αναλυτικά τα 

προςόντα των υποψθφίων. Αςφαλϊσ ςτθ διάκεςθ των υποψθφίων τίκεται θ Γραμματεία 

του εκάςτοτε τμιματοσ για να διευκολφνει τουσ υποψθφίουσ ςε τυχόν απορίεσ που 

υπάρχουν. Πετά τθν πρόςλθψι τουσ οι εργαηόμενοι πλζον υπόκεινται ςτθν εργατικι 

νομοκεςία, θ οποία κακορίηει τα ελάχιςτα πρότυπα (όρουσ και ςυνκικεσ απαςχόλθςθσ) 

που κα πρζπει να ιςχφουν. Τπωσ αναφζρκθκε ςτθν αρχι τθσ ενότθτασ (κεφάλαιο 3.1.2.), το 

διοικθτικό προςωπικό απαςχολείται από τθν πρόςλθψθ μζχρι τθν ςυνταξιοδότθςι του ωσ 

δθμόςιοι υπάλλθλοι. 

Ψο διοικθτικό προςωπικό επεξεργάηεται πολλά δεδομζνα τα οποία ομαδοποιεί ςε διάφορα 

τμιματα. Ξάκε ΑΕΛ, πλζον και κάκε Χχολι/ Ψμιμα διακζτει δικι του ιςτοςελίδα μζςω τθσ 

οποίασ προβάλλεται ςτο διαδίκτυο. Χε αυτιν βρίςκει ο κάκε ενδιαφερόμενοσ χριςιμεσ 

πλθροφορίεσ για κζματα που ςχετίηονται με το Υανεπιςτιμιο, τθ Διοίκθςθ, τθν Ζρευνα, και 

μπορεί να αποκτιςει επικοινωνία ςυνδεόμενοσ άμεςα με άλλεσ ιςτοςελίδεσ. Ειδικότερα, 

μζςα από τθν θλεκτρονικι ςελίδα του εκάςτοτε ΑΕΛ, μπορεί να εξυπθρετθκεί το ανκρϊπινο 

δυναμικό του ιδρφματοσ με άνεςθ και αςφάλεια. Σ διαχωριςμόσ ςε τμιματα διευκολφνει 

τον ενδιαφερόμενο κακϊσ υπάρχουν: 

1. Ψο τμιμα Διοίκθςθσ και Υροςωπικοφ, το οποίο διατθρεί το Υρωτόκολλο και το Γενικό 

Αρχείο και εκεί μποροφν οι ενδιαφερόμενοι (που ανικουν ςτο διοικθτικό, διδακτικό αλλά 

και γενικό προςωπικό) να βρουν και να ςυμπλθρϊςουν θλεκτρονικά αιτιςεισ (χοριγθςθ 

αδειϊν/ βεβαιϊςεων,  κατάκεςθ πιςτοποιθτικϊν).   

2. Ψο τμιμα Σικονομικισ Διαχείριςθσ, το οποίο είναι υπεφκυνο α)για τθν κατάρτιςθ του 

προχπολογιςμοφ και του απολογιςμοφ του ιδρφματοσ, β)για τθ ςυμμετοχι ςε  

διαγωνιςμοφσ και τον οριςμό προμθκειϊν και γ)για τθ μιςκοδοςία του προςωπικοφ.  

3. Ψο τμιμα Ακαδθμαϊκϊν Κεμάτων, το οποίο παρζχει πλθροφορίεσ για τισ προπτυχιακζσ και 

μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ και ενθμερϊνει τουσ φοιτθτζσ για τισ παροχζσ που δικαιοφνται.  

2.2.3. ΥΟΙΣΗΣΕ 

Ψζλοσ, οι φοιτθτζσ, μποροφν να ολοκλθρϊςουν τθ διαδικαςία εγγραφισ τουσ ςτθν  

Ψριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, επιςυνάπτοντασ τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, μζςω 
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θλεκτρονικισ εφαρμογισ του υπουργείου (ςτθν ακόλουκθ θλεκτρονικι ςελίδα, 

https://eregister.it.minedu.gov.gr), ειςάγοντασ τον κωδικό υποψθφίου που ζφεραν ςτισ 

εξετάςεισ. Ψα δεδομζνα του μθχανογραφικοφ αποςτζλλονται από τθν ςελίδα του 

υπουργείου ςτο ίδρυμα όπου εγγράφεται ο επιτυχϊν, και αυτόματα καταχωροφνται ςτο 

ςφςτθμα. Ψζτοια δεδομζνα αφοροφν το Οφκειο Αποφοίτθςθσ, τον Αρικμό Δθμοτολογίου, 

όπωσ επίςθσ και τισ διευκφνςεισ (μόνιμθσ κατοικίασ και θλεκτρονικι όπου υπάρχει) και τα 

τθλζφωνα του επιτυχόντοσ. Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγγραφισ, ο νεοειςαχκείσ φοιτθτισ 

προμθκεφεται ζνα μοναδικό όνομα χριςτθ και ζναν κωδικό που χορθγείται από τθ 

Γραμματεία και είναι το κλειδί του για τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του ιδρφματοσ. Σ 

αρικμόσ ιςχφει μζχρι τθν αποφοίτθςι του, οπότε και απενεργοποιείται. Ψα ςτοιχεία του 

φοιτθτι όμωσ, διατθροφνται ςτθ βάςθ δεδομζνων του ιδρφματοσ μόνιμα. 

Από τθ ςτιγμι εκείνθ και ζπειτα ο φοιτθτισ για να ζχει πρόςβαςθ ςτισ όποιεσ υπθρεςίεσ 

(π.χ. βιβλιοκικθ,) και να απολαμβάνει των παροχϊν που δικαιοφται (π.χ. ςίτιςθ, δωρεάν 

ςυγγράμματα, μειωμζνα ειςιτιρια ςε Πζςα Παηικισ Πεταφοράσ, υγειονομικι 

περίκαλψθ), κάνει χριςθ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν. Χε κάποιεσ από αυτζσ του ηθτείται να 

ςυμπλθρϊςει αιτιςεισ με προςωπικά δεδομζνα και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ θ γραμματεία 

αναλαμβάνει να ςυμπλθρϊςει πλατφόρμεσ με προςωπικά δεδομζνα του φοιτθτι. Ψα 

δεδομζνα που ηθτοφνται είναι κυρίωσ προςωπικά, υπάρχουν όμωσ και ειδικζσ περιπτϊςεισ 

που αγγίηουν και τα ευαίςκθτα. Υζρα από ςτοιχεία όπωσ ονοματεπϊνυμο, ζτοσ γζννθςθσ, 

διεφκυνςθ μόνιμθσ κατοικίασ και θλεκτρονικι, τθλζφωνο, μποροφν να ηθτθκοφν δεδομζνα 

όπωσ ΑΠΞΑ, ΑΔΨ, ΑΦΠ, αλλά και πιο προςωπικά δεδομζνα που να αφοροφν μζλθ τθσ 

οικογζνειασ του φοιτθτι (γονείσ, αδζλφια) κακϊσ και οικογενειακι κατάςταςθ (διαηφγιο 

γονζων), οικονομικι (οικογενειακό ειςόδθμα, ανεργία) και ιατρικι (χρόνιεσ αςκζνειεσ, 

αναπθρίεσ) κατάςταςθ του ιδίου και μελϊν τθσ οικογενείασ του. Ψα ςτοιχεία που ηθτοφνται 

αποτελοφν κριτιρια ϊςτε να μπορζςει ο φοιτθτισ να αποκτιςει δικαίωμα ςτθ ςίτιςθ, 

ςτζγαςθ, ιατροφαρμακευτικι αςφάλιςθ ι να μεταφερκεί ςε ίδρυμα πλθςίον του τόπου 

διαμονισ τθσ οικογενείασ του (μετεγγραφι) προσ διευκόλυνςθ του ιδίου και του 

οικογενειακοφ του περιβάλλοντοσ. 

Χυνοψίηοντασ, διαπιςτϊνεται ότι τα πλεονεκτιματα από τθ χριςθ θλεκτρονικϊν 

υπθρεςιϊν αναμφίβολα είναι πολλά. Σ υποψιφιοσ κερδίηει χρόνο ιδθ από τθ ςτιγμι που 

υποβάλλει τθν αίτθςθ του για τθν κάλυψθ μιασ κενισ κζςθσ ι για τθν εγγραφι του ςτο 

ίδρυμα. Δεν είναι αναγκαςμζνοσ να ζρκει αντιμζτωποσ με τθ γραφειοκρατία, ενϊ θ 

πρόςβαςι που ζχει είναι εφκολθ και μπορεί να γίνει οποιαδιποτε ςτιγμι κατά τθ διάρκεια 

τθσ μζρασ ι ακόμθ και τθσ νφχτασ. Ακολοφκωσ, και κατά το διάςτθμα που απαςχολείται 

ςτον οργανιςμό τα δεδομζνα του βρίςκονται ςτθ διάκεςθ του οργανιςμοφ, ο οποίοσ με 

ςυγκατάκεςθ του υποκειμζνου τα επεξεργάηεται όπωσ κρίνει.  

Χφμφωνα με το ιςχφον νομικό πλαίςιο θ πνευματικι ιδιοκτθςία προςτατεφεται με τον 

Ρ.2121/1993 (ΦΕΞ 25/Α/1993). Ψο εκάςτοτε ίδρυμα λειτουργεί βάςει κϊδικα δεοντολογίασ 

που ςυντάςςεται βάςει ψθφιςμζνων υπουργικϊν αποφάςεων,  ςτον οποίο διατυπϊνεται  

με ςαφινεια θ κουλτοφρα του ιδρφματοσ (ςχζςεισ και ςυμπεριφορζσ ανάμεςα ςτο 

προςωπικό, δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ όλων) και επίςθσ τίκενται ςαφείσ κζςεισ για τα 

πνευματικά δικαιϊματα που αφοροφν ςε δθμοςιεφςεισ, ερευνθτικό ζργο και 

αποτελζςματα ερευνϊν (διδαςκόντων και φοιτθτϊν). Πάλιςτα το ΑΕΛ, όπου ζλαβε χϊρα θ 
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παροφςα ζρευνα, ευαιςκθτοποιθμζνο ωσ προσ το ηιτθμα παραβίαςθσ πνευματικϊν 

δικαιωμάτων κακιςτά εξ ολοκλιρου υπεφκυνο το άτομο που εμπλζκεται ςε καταπάτθςθ 

πνευματικϊν δικαιωμάτων κατά τθ διακίνθςθ ψθφιακοφ υλικοφ κάνοντασ χριςθ των 

υποδομϊν του ιδρφματοσ είτε μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου είτε μζςω εφαρμογϊν 

λογιςμικοφ (peer-to-peer) ι μζςω θλεκτρονικϊν ςελίδων (websites). Υροειδοποιεί ότι θ 

διακίνθςθ υλικοφ προςτατευόμενου με πνευματικά δικαιϊματα είναι παράνομθ και 

αντιτίκεται ςτθν πολιτικι του ιδρφματοσ.  

2.3. ΣΡΟΠΟΙ ΑΠΟΚΣΗΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ 

ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΟΝ ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΦΨΡΟ 
Ξατά τθ ςφναψθ εργαςιακισ ςχζςθσ αναμζνεται να υπάρξει ανταλλαγι μεγάλου όγκου 

πλθροφοριϊν και για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Σ εργοδότθσ προκειμζνου να εκπλθρϊςει 

τισ νόμιμεσ υποχρεϊςεισ του (μιςκό, αςφάλεια, υγεία, κρατικζσ ειςφορζσ, κ.ά.) είναι 

υποχρεωμζνοσ να ςυλλζξει δεδομζνα για τουσ υπαλλιλουσ του. Υρόκειται για γεγονόσ που 

ςυνζβαινε και κα ςυνεχίςει να ςυμβαίνει.  

Ψα δεδομζνα αυτά υφίςτανται επεξεργαςία, θ οποία για να είναι νόμιμθ κα πρζπει ο 

οργανιςμόσ να ςυμμορφϊνεται με Αρχζσ τθσ ΕΕ. Αυτζσ οι αρχζσ (τισ είδαμε περιλθπτικά 

ςτθν ενότθτα  2.3) περιλαμβάνονται ςτον Ξανονιςμό και είναι οι ακόλουκεσ:  

 Άρκρο 5, §1 , θ αρχι 

o τθσ νομιμότθτασ, αντικειμενικότθτασ και διαφάνειασ (εδάφιο α’) 

o του περιοριςμοφ του ςκοποφ (εδάφιο β’) 

o τθσ ελαχιςτοποίθςθσ των δεδομζνων (εδάφιο γ’) 

o τθσ ακρίβειασ (εδάφιο δ’) 

o του περιοριςμοφ τθσ περιόδου αποκικευςθσ (εδάφιο ε’) 

o τθσ ακεραιότθτασ και τθσ εμπιςτευτικότθτασ (εδάφιο ςτ’) 

 και Άρκρο 5, §2, 

o θ αρχι τθσ λογοδοςίασ του υπεφκυνου επεξεργαςίασ. 

Ψα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα πρζπει να επεξεργάηονται με τρόπο διαφανι και να 

ςυλλζγονται και να χρθςιμοποιοφνται για ςυγκεκριμζνουσ ςκοποφσ. Επίςθσ πρζπει να 

περιορίηονται ςτα άκρωσ απαραίτθτα και να επικαιροποιοφνται, ϊςτε να ανταποκρίνονται 

ςτθν πραγματικότθτα. Σ χρόνοσ αποκικευςισ τουσ πρζπει να είναι ο ελάχιςτοσ 

απαραίτθτοσ και να λαμβάνονται τα κατάλλθλα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα (π.χ. 

ψευδωνυμοποίθςθ), ϊςτε να προλαμβάνεται θ παράνομθ επεξεργαςία τουσ και θ φκορά ι 

καταςτροφι τουσ. Ψο ιδανικό είναι να εφαρμόηεται θ προςταςία των δεδομζνων από το 

ςχεδιαςμό και εξ οριςμοφ όπωσ επιτάςςει και το άρκρο 25 του Ξανονιςμοφ, ϊςτε θ 

προςταςία να είναι αρτιότερθ ιδθ από τθ ςυλλογι τουσ. 

Θ ςχζςθ που δθμιουργείται ανάμεςα ςε εργοδότθ και εργαηόμενο δεν είναι ίςθ, κακϊσ ο 

εργοδότθσ αςκεί εξουςία πάνω ςτον εργαηόμενο. Γίνεται πράγματι κατανοθτό πωσ παρά το 

γεγονόσ ότι ο εργοδότθσ κατά τθν υπογραφι ςφμβαςθσ εργαςίασ ηθτά ςυνικωσ τθ 

ςυγκατάκεςθ του εργαηομζνου, για όςα κα του ηθτθκοφν αργότερα να παραχωριςει,  ο 

εργαηόμενοσ ςτισ περιςςότερεσ των περιπτϊςεων ςυναινεί αδιαμαρτφρθτα προκειμζνου να 

αποκτιςει τθ κζςθ εργαςίασ. Ψότε το άτομο παφει να κακορίηει  μεγάλο μζροσ από τισ 
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προςωπικζσ πλθροφορίεσ που το αφοροφν, και ςταδιακά αιςκάνεται περιοριςμζνο ςε ζνα 

αφιλόξενο εργαςιακό περιβάλλον. Ζτςι ο εργοδότθσ άλλοτε χρθςιμοποιϊντασ κεμιτά και 

άλλοτε ακζμιτα μζςα επιτθρεί τον υπάλλθλο αξιολογϊντασ τθν αποδοτικότθτά του με 

ςκοπό τθν προςταςία τθσ ιδιοκτθςίασ του και των προςϊπων και αγακϊν εντόσ του 

εργαςιακοφ χϊρου (Πιτρου, 2002).  

Θ εποπτεία πραγματοποιείται πλζον με  ςυςτιματα οπτικοακουςτικισ και θλεκτρονικισ 

παρακολοφκθςθσ που ανιχνεφουν τθν παρουςία/ απουςία και παρακολουκοφν τθν 

επικοινωνία (θλεκτρονικι, τθλεφωνικι, φυςικι) εντόσ και εκτόσ του οργανιςμοφ με 

θλεκτρονικά μζςα. Εν ολίγοισ εντοπίηουν δεδομζνα που αφοροφν ςτθν φυςικι-ςωματικι, 

ψυχικι και κοινωνικι-πολιτικι πλευρά. Χτον εργαςιακό τομζα, επομζνωσ, περιςςότερο 

ενδεχομζνωσ από οποιοδιποτε άλλο τομζα κοινωνικισ δραςτθριότθτασ, παρατθρείται 

αυξανόμενοσ ο κίνδυνοσ για τθν προςταςία των δεδομζνων του ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

Σ θλεκτρονικόσ ζλεγχοσ που ζχει ςτθ διάκεςι του πλζον ο εκάςτοτε οργανιςμόσ μπορεί να 

αυξάνει τθν παραγωγικότθτα τθσ εργαςίασ, αλλά επθρεάηει τισ ςχζςεισ με τουσ 

εργαηομζνουσ δθμιουργϊντασ τουσ αιςκιματα καταπίεςθσ και ανθςυχίασ. Υροκαλείται ζνα 

κλίμα αβεβαιότθτασ και φόβου που ςτθ ςυνζχεια παρεμβαίνει και ςτθ ςυμπεριφορά του 

ατόμου, το οποίο ενδζχεται να παρουςιάηει αλλαγζσ τόςο εντόσ του οργανιςμοφ όςο και 

εκτόσ αυτοφ, όταν ο ψυχολογικόσ αντίκτυποσ είναι εντονότεροσ. Ψα φαινόμενα αυτά 

παρουςιάηονται όταν δεν υπάρχει ςαφϊσ διατυπωμζνθ θ πολιτικι του οργανιςμοφ και τα 

όρια είναι ρευςτά και ςυγκεχυμζνα.  

Σ Ξανονιςμόσ ΕΕ 2016/679 που κεςπίςτθκε από τθν ΕΕ καλεί τα κράτθ μζλθ τθσ να 

ςυμμορφωκοφν με τισ επιταγζσ τθσ ςφγχρονθσ εποχισ και να ςεβαςτοφν τα δικαιϊματα των 

χρθςτϊν θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν. Πε ιδιαίτερθ προςοχι, κα πρζπει να χειρίηονται πλζον 

οι οργανιςμοί τα δεδομζνα που αφοροφν ςτο ανκρϊπινο δυναμικό που τουσ ςτελεχϊνει. Θ 

ιδιωτικότθτα του εργαηομζνου δεν υπολείπεται του δικαιϊματοσ ιδιοκτθςίασ του εργοδότθ 

και οφείλει ο κάκε εργοδότθσ να το ςεβαςτεί αυτό. 

2.3.1.ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΕΙΟΔΟ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ  

Ζνασ οργανιςμόσ λόγω αυξθμζνου ανταγωνιςμοφ, και γνωρίηοντασ πλζον ότι ο 

ςθμαντικότεροσ πόροσ του είναι το ανκρϊπινο κεφάλαιο, εφαρμόηει ςτρατθγικζσ και 

ακολουκεί λειτουργίεσ που κα του δϊςουν το πλεονζκτθμα να αποκτιςει το καλφτερο 

δυνατό κεφάλαιο. Απϊτεροσ ςτόχοσ, φυςικά, είναι να γίνει ο οργανιςμόσ αποτελεςματικόσ 

ι, πιο αποτελεςματικόσ, αυξάνοντασ το επίπεδο υπθρεςιϊν.  Θ Διοίκθςθ Ανκρϊπινων 

Υόρων αναλαμβάνει μζςω του ςτρατθγικοφ προγραμματιςμοφ  αρχικά να αναλφςει τισ 

ανάγκεσ του οργανιςμοφ ςε δυναμικό, αξιολογϊντασ το υπάρχον προςωπικό (π.χ. 

ψυχολογικά τεςτ) και εντοπίηοντασ ελλείψεισ. Χτθ ςυνζχεια προγραμματίηει πόςο 

προςωπικό κα απαιτθκεί μελλοντικά και πϊσ κα το προςελκφςει (Ψηωρτηάκθσ, 2014). Αυτι 

θ ανάλυςθ είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ και γλιτϊνει χρόνο και χριμα ςτον οργανιςμό. 

Εκτιμϊντασ επομζνωσ, τισ ανάγκεσ του και δεχόμενοσ ότι αποτελοφν αυτζσ ςυνάρτθςθ 

ενδογενϊν και εξωγενϊν παραγόντων (περιβάλλον) ξεκινάει θ διαδικαςία ςτελζχωςθσ 

(Οαηαρίδθ, 2006). 

Χε αυτιν τθ φάςθ ςυχνά αναλαμβάνει ο οργανιςμόσ να παρακολουκιςει τα προφίλ των 

υποψθφίων ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (LinkedIn, Facebook, κ.ά.) με ςκοπό να 
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ανακαλφψει πλθροφορίεσ που κα αποδειχτοφν χριςιμεσ και κα βοθκιςουν ςτθ διαδικαςία 

επιλογισ των κατάλλθλων υποψθφίων. Υρόκειται μάλιςτα για ςθμαντικι πτυχι, αυτι, τθσ 

ςυλλογισ και επεξεργαςίασ δεδομζνων κακϊσ, ο αρικμόσ των ανκρϊπων που διακζτουν 

προφίλ ςτα μζςα αυτά (social media) αυξάνεται ςυνεχϊσ. Πζςω των κοινωνικϊν μζςων 

δικτφωςθσ απορρζουν πλθροφορίεσ που αφοροφν ςε ενδιαφζροντα, προτιμιςεισ 

(ςυμπάκειεσ, αντιπάκειεσ) δθμογραφικά ςτοιχεία. Ξατά τθν εφαρμογι του Ξανονιςμοφ, 

όλεσ οι εταιρείεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ ζκαναν ενζργειεσ για να ενθμερϊςουν πλθρζςτερα 

τουσ χριςτεσ τουσ ςχετικά με τθν αποκικευςθ και διαχείριςθ των δεδομζνων τουσ. Επίςθσ 

δόκθκε θ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να διαγράψουν το λογαριαςμό τουσ, χωρίσ δυςτυχϊσ 

να μποροφν να παρζμβουν ςτα δεδομζνα που μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι είχαν κοινοποιιςει. 

 Θ νομοκεςία ζρχεται για να προςτατζψει τον εργαηόμενο τονίηοντασ ότι είναι απαραίτθτο 

να υπάρχει ζννομο ςυμφζρον για να επεξεργαςτεί ζνασ οργανιςμόσ τα δεδομζνα του 

(υποψιφιου) εργαηομζνου, παρά το γεγονόσ ότι ο τελευταίοσ διατθρεί δθμόςιο προφίλ. 

Τταν μάλιςτα τα δεδομζνα ςυλλζγονται κατά τθ διαδικαςία πρόςλθψθσ, ο εργοδότθσ 

οφείλει να ςυλλζγει μόνο δεδομζνα που ςχετίηονται «με τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ για τθν 

οποία υποβάλλεται θ αίτθςθ» και να προβαίνει ςε διαγραφι τουσ αν δεν κα ακολουκιςει 

ςυνεργαςία (lawspot 3). 

2.3.2.ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ 

Ζπειτα από τθν επιλογι του καταλλθλότερου υποψθφίου ακολουκεί θ εκπαίδευςθ και 

ανάπτυξι του. Αυτι θ φάςθ είναι πολφ ςθμαντικι αν ο οργανιςμόσ προςδοκά και επιδιϊκει 

τθν ταχεία ενςωμάτωςθ του νεοειςερχόμενου μζλουσ ςτθν οργανωςιακι κουλτοφρα, και 

τθν αφομοίωςθ των ςτάςεων και των ςυμπεριφορϊν  που ςυνάδουν με τθ λογικι του 

οργανιςμοφ και αποτελοφν κοινά ςυςτιματα αξιϊν για όλο τον οργανιςμό. Αρκετοί 

εργοδότεσ προχωροφν ςτον ζλεγχο τθσ δραςτθριότθτασ των υπαλλιλων τουσ, ϊςτε να 

ανακαλφψουν αν τθροφν το ςυμβόλαιό τουσ ι διατθροφν επαφζσ με ανταγωνιςτζσ. Επίςθσ, 

κατά τισ κρίςεισ αξιολογικοφ χαρακτιρα που λαμβάνουν χϊρα με τθ ςυμπλιρωςθ π.χ. 

τριετίασ, (όταν πρόκειται για προαγωγι ι μετάταξθ) γίνεται χριςθ των προςωπικϊν 

δεδομζνων των ςτελεχϊν που ςυνιςτοφν τον οργανιςμό. 

Χρειάηεται να αναφερκεί ότι οι εργαηόμενοι προςτατεφονται από τθ νομοκεςία και φζρουν 

δικαιϊματα κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ τουσ. Χφμφωνα με το Ρ.2472/1997, για τθν 

«Υροςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα» ςτα 

άρκρα 11-14 αναφζρεται ρθτά ότι ο εργαηόμενοσ ζχει το δικαίωμα ενθμζρωςθσ, 

πρόςβαςθσ, αντίρρθςθσ και προςωρινισ δικαςτικισ προςταςίασ όταν πρόκειται για τα 

προςωπικά δεδομζνα του και τθ διαφφλαξι τουσ ζναντι του υπεφκυνου επεξεργαςίασ. 

Ππορεί να παρζμβει, αν διαπιςτϊςει ότι δεν ενθμερϊνεται επαρκϊσ για τθ ςυλλογι και 

τθν επεξεργαςία των δεδομζνων του, να ζχει πρόςβαςθ ςε αυτά κακϊσ και ςτθν πθγι 

προζλευςισ τουσ και να ηθτιςει να διαγραφοφν αναλθκι δεδομζνα ι να διορκωκοφν 

λανκαςμζνα δεδομζνα. Ψζλοσ, αν δεν γίνουν ςεβαςτά τα δικαιϊματα του δφναται να 

προςφφγει ςτθ δικαιοςφνθ ηθτϊντασ να επιβλθκοφν κυρϊςεισ και να αποηθμιωκεί για τθν 

όποια ταλαιπωρία ζχει υποςτεί. Σ Ξανονιςμόσ υποςτθρίηει το Ρ.2472/1997 ςε ότι αφορά 

ςτα παραπάνω τα οποία και περιλαμβάνει. 
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Ωπάρχουν πολλοί τρόποι που εφαρμόηονται προκειμζνου να βεβαιωκεί ο οργανιςμόσ για 

τθν εργατικότθτα των ςτελεχϊν του, και ακολοφκωσ να επιβραβεφςει ι να διορκϊςει. Σι 

πάλαι ποτζ επόπτεσ, ζχουν αντικαταςτακεί από εικονικοφσ επόπτεσ και για τθν ακρίβεια 

πανεπόπτεσ, αφοφ τίποτα δεν διαφεφγει τθσ νζασ ψθφιακισ τεχνολογίασ. Χε καμία 

περίπτωςθ πάντωσ δεν επιτρζπεται θ επιτιρθςθ να είναι διαρκισ ι να γίνεται μυςτικά και 

χωρίσ προθγοφμενθ ενθμζρωςθ των απαςχολουμζνων. 

2.3.2.1.ΒΙΟΜΕΣΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Θ χριςθ βιομετρικϊν δεδομζνων κερδίηει διαρκϊσ ζδαφοσ, αν και μζχρι πρότινοσ 

εφαρμοηόταν μόνο από οργανιςμοφσ που απαιτοφςαν υψθλά επίπεδα αςφάλειασ για τθν 

ομαλι λειτουργία τουσ. Θ «παρακολοφκθςθ» ξεκινά ιδθ από τθν είςοδο ςτον οργανιςμό. 

Βιομετρικά και γενετικά δεδομζνα που ζχουν ωσ βάςθ βιολογικά χαρακτθριςτικά μοναδικά 

για κάκε άνκρωπο, όπωσ μορφολογία  άνω άκρων (δακτυλικά αποτυπϊματα, παλάμθ), 

φυςιολογία προςϊπου, μορφολογία οφκαλμϊν (ίριδα, αμφιβλθςτροειδισ), φωνθτικό 

κωδικό πρόςβαςθσ, κ.ά. καταγράφονται και αποκθκεφονται για να προςδιορίςουν και να 

επιβεβαιϊςουν τθν ταυτότθτα των μελϊν του ανκρϊπινου δυναμικοφ του οργανιςμοφ. 

Κεωρείται, ωςτόςο, από μεγάλθ μερίδα των πολιτϊν, ότι θ ςωματικι ακεραιότθτα 

παραβιάηεται με τθν καταγραφι βιομετρικϊν δεδομζνων. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που 

αρνοφνται να χρθςιμοποιιςουν υπθρεςίεσ και τοποκεςίεσ προκειμζνου να διαςφαλίςουν 

τθν ιδιωτικότθτά τουσ, αφοφ ιςχυρίηονται ότι ο εργαςιακόσ χϊροσ μετατρζπεται ςε εχκρικό 

περιβάλλον για τον εργαηόμενο (Ball, Daniel & Stride, 2012).  

2.3.2.2.ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΡΑΔΙΟΤΦΝΟΣΗΣΨΝ 

Ιδθ ςε κάποιεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ (Χουθδία) το προςωπικό φζρει τεχνολογία 

ταυτοποίθςθσ μζςω ραδιοςυχνοτιτων (Radio Frequency Identification-RFID) που βρίςκεται 

ενςωματωμζνθ όχι ςε κάρτεσ (ετικζτα), αλλά υποδόρια (εμφυτεφονται ςυνικωσ ςτο χζρι) 

ςτο ίδιο το ςϊμα του εργαηομζνου. Θ ετικζτα, είναι μια ςυςκευι μικροφ μεγζκουσ (ζχει 

μζγεκοσ κόκκου ρυηιοφ) και αποτελείται από ζνα μικροτςίπ και μια κεραία που λειτουργοφν 

ωσ πομποδζκτεσ.  Επικοινωνοφν αςφρματα με τουσ αναγνϊςτεσ, που είναι τοποκετθμζνοι 

ςε ςθμεία ειςόδου/ εξόδου, ςε απόςταςθ που ποικίλλει, από μερικά εκατοςτά μζχρι και 

αρκετά μζτρα. Υεριζχει πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με  τον τομζα εργαςίασ του 

υπαλλιλου, αλλά και προςωπικά δεδομζνα που αφοροφν τον κάκε υπάλλθλο. Σι ετικζτεσ 

αυτζσ λειτουργοφν ωσ αναγνωριςτικά και ζχουν τθ μορφι ςειριακοφ αρικμοφ που φυςικά 

είναι μοναδικόσ. Θλεκτρονικοί δζκτεσ (αναγνϊςτεσ) τοποκετοφνται ςτισ ειςόδουσ-εξόδουσ 

και εντοπίηουν τθν ϊρα που προςζρχεται και αποχωρεί ο εργαηόμενοσ από τισ κτιριακζσ 

εγκαταςτάςεισ του οργανιςμοφ ι ακόμθ και από το γραφείο του. Πε τθν ίδια τεχνολογία 

μπορεί ο εργαηόμενοσ να απολαμβάνει παροχζσ (καφετζρια, βιβλιοκικθ, κ.ά.) χωρίσ να 

απαιτείται ξεχωριςτι κάρτα για κάκε δραςτθριότθτα.  

2.3.2.3.CLOSED-CIRCUIT TELEVISION 

Σ εργαηόμενοσ υφίςταται παρακολοφκθςθ. Πε τθ ςυγκατάκεςι του (νόμιμα) ι χωρίσ 

αυτιν (παράνομα). Είναι γεγονόσ ότι ςυναντάται ειδικό λογιςμικό που μπορεί να 

παρακολουκεί ακόμθ και τον αρικμό χτυπθμάτων που κάνει κάποιοσ εργαηόμενοσ ςτο 

πλθκτρολόγιο του ενθμερϊνοντασ τθ βάςθ δεδομζνων του οργανιςμοφ και κρατϊντασ 

αρχείο δραςτθριοτιτων του.  
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Θ πιο διαδεδομζνθ μζκοδοσ όμωσ είναι αυτι τθσ παρακολοφκθςθσ μζςω κάμερασ. Χυχνά 

υπάρχει εγκατεςτθμζνο κλειςτό κφκλωμα τθλεόραςθσ (Closed Circuit TeleVision- CCTV), 

γνωςτό και ωσ βίντεο-παρακολοφκθςθ, με ςκοπό τθν αςφάλεια του οργανιςμοφ. Ψο CCTV 

ελζγχει τον εργαηόμενο εντόσ των ορίων του οργανιςμοφ. Επιτρζπεται ωςτόςο και θ 

θλεκτρονικι επιτιρθςθ ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν υπάρχει φυςικι παρουςία του 

ςε αυτόν και ο εργαηόμενοσ απαςχολείται από απόςταςθ ςτα πλαίςια τθσ αποκεντρωμζνθσ 

εργαςίασ.  

Χφμφωνα με το άρκρο 4 τθσ Εκνικισ Γενικισ Χυλλογικισ Χφμβαςθσ Εργαςίασ 2006 

(Λγγλεηάκθσ, 2005) επιτρζπεται θ χριςθ ςυςτθμάτων ελζγχου από τον εργοδότθ υπό τθν 

προχπόκεςθ να τθροφνται οι αρχζσ τθσ διαφάνειασ και τθσ αναλογικότθτασ. Ωςτόςο, θ 

χριςθ CCTV ωσ μζςο παρακολοφκθςθσ ςτον εργαςιακό χϊρο, κεωρείται ότι προςβάλλει 

τθν αξιοπρζπεια και τθν προςωπικότθτα του ατόμου. Τμωσ, μπορεί να δικαιολογθκεί και 

να κεωρθκεί νόμιμθ υπό προχποκζςεισ (ςυγκατάκεςθ, χρονικόσ περιοριςμόσ) και 

ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ, τθσ νομιμότθτασ και τθσ αναγκαιότθτασ, αν 

δθλαδι οι αρχζσ κρίνουν ότι υπάρχει ζννομο ςυμφζρον για τον οργανιςμό.  

Υάντωσ πριν να παρακολουκιςει ο οργανιςμόσ το ανκρϊπινο δυναμικό που τον ςτελεχϊνει 

οφείλει να ενθμερϊςει εκ των προτζρων για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία ςυςτιματοσ 

παρακολοφκθςθσ. Ψα δεδομζνα που διατθρεί ο οργανιςμόσ οφείλει να τα καταςτρζφει, 

ανάλογα με τθ φφςθ του υλικοφ ςτο οποίο αποκθκεφονται (τα θλεκτρονικά δεδομζνα π.χ. 

μζςω μορφοποίθςθσ {format, ι αλλοίωςθσ{overwrite). 

2.3.2.4. ΦΡΗΗ ΕΣΑΙΡΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

Σι οργανιςμοί ςυνικωσ παρζχουν εξοπλιςμό ςτον εργαηόμενο (υλικό και λογιςμικό) για να 

διεκπεραιϊνει τισ δραςτθριότθτεσ που του αντιςτοιχοφν. Θ χριςθ εταιρικοφ υλικοφ από το 

ανκρϊπινο δυναμικό ενόσ οργανιςμοφ επιτρζπει ςτον ίδιο τον οργανιςμό να αςκεί 

αποδοτικότερο ζλεγχο και φυςικά με τθν αποδοχι του νόμου. Άλλωςτε, οι οργανιςμοί 

διακζτουν θλεκτρονικζσ βάςεισ δεδομζνων, όπου διατθροφν τα δεδομζνα όςων ζρχονται 

ςε επαφι με αυτοφσ. Ψα θλεκτρονικά αρχεία που αποκθκεφονται και επεξεργάηονται ςε 

υλικό του οργανιςμοφ υφίςτανται ζνα ανϊτερο επίπεδο επεξεργαςίασ και μποροφν να 

ςυνδυάςουν τα δεδομζνα που ςυςςωρεφουν, προςβάλλοντασ ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ τθν 

ιδιωτικότθτα των υποκειμζνων. Σ ςκοπόσ τουσ είναι θ εςωτερικι χριςθ και όχι ο 

διαμοιραςμόσ ςε τρίτουσ.  Χε κάκε περίπτωςθ όμωσ κα πρζπει να υπάρχει διαφάνεια και να 

εφαρμόηονται οι κανόνεσ θκικισ, ϊςτε να μθν ςυνιςτοφν κίνδυνο για τθν ατομικι 

ελευκερία. Θ νομοκεςία προςτατεφει το άτομο απαγορεφοντασ τθν πρόςβαςθ άνευ 

εξουςιοδότθςθσ ςε αυτά και τιμωρϊντασ τθν παραβίαςθ του απορριτου των δεδομζνων. Σ 

εργοδότθσ μπορεί να ζχει νόμιμθ πρόςβαςθ ςε αυτό το υλικό, αφοφ πρϊτα ενθμερϊςει και 

αποκτιςει τθν ςυγκατάκεςθ του υποκειμζνου. Χε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να τθρείται θ 

αρχι τθσ πρόλθψθσ ϊςτε να αποφευχκεί θ διαπίςτωςθ τθσ κακισ χριςθσ που κα ζχει 

επιπτϊςεισ ηθμιογόνεσ για τον οργανιςμό. 

2.3.2.5.ΣΗΛΕΥΨΝΙΚΗ, ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

Τςον αφορά ςτθν επικοινωνία εντόσ του οργανιςμοφ, υπάρχει θ τθλεφωνικι, θ οποία 

ςταδιακά παραγκωνίηεται από τθν ανταλλαγι θλεκτρονικϊν μθνυμάτων. Χτον τομζα τθσ 

τθλεφωνικισ επικοινωνίασ το κακεςτϊσ είναι ξεκάκαρο και τα δεδομζνα που μποροφν να 
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ςυλλεγοφν περιορίηονται ςτθ διάρκεια των κλιςεων, τθ ςυχνότθτά τουσ και τον τθλεφωνικό 

αρικμό που αποδζχεται τθν κλιςθ. Σ τθλεφωνικόσ αρικμόσ τθσ ςυςκευισ που βρίςκεται ςε 

κάποιο γραφείο είναι εκείνοσ που καταγράφεται και όχι το άτομο που ζκανε χριςθ τθσ 

ςυςκευισ. Υρόκειται για πολφ βαςικά δεδομζνα, που επεξεργάηονται ςε εξαιρετικζσ 

περιπτϊςεισ, ζπειτα από άδεια τθσ δικαςτικισ αρχισ.  

Ψα πράγματα αλλάηουν όμωσ κατά τθ χριςθ του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (email). 

Βζβαια, το θλεκτρονικό ταχυδρομείο χρθςιμοποιείται και για τθν επικοινωνία του 

οργανιςμοφ με το περιβάλλον. Αυτόσ είναι ζνασ ακόμθ λόγοσ που επικαλείται ο οργανιςμόσ 

όταν επικυμεί να ζχει πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των μθνυμάτων. Χτθν περίπτωςθ που ο 

εργαηόμενοσ χρθςιμοποιεί ιδιωτικό λογαριαςμό (ιδιωτικόσ πάροχοσ) θ κατάςταςθ είναι 

ξεκάκαρθ. Λςχφει το απαραβίαςτο και το απόρρθτο των επικοινωνιϊν, αρκεί να μθ γίνεται 

εισ βάροσ τθσ εργαςίασ του. Ρα μθν  αφιερϊνει δθλαδι πολφ χρόνο ι να μθν προςπακεί να 

επιβουλευτεί τον οργανιςμό προξενϊντασ βλάβεσ ςε αυτόν. Χε περίπτωςθ που 

χρθςιμοποιεί λογαριαςμό του οργανιςμοφ (π.χ. οργανιςμόσ@οργανιςμόσ.gr, τμιμα_χ@ 

οργανιςμόσ.gr, γραφείο_χ@οργανιςμόσ.gr , ιδιότθτα_χ@οργανιςμόσ.gr ), οφείλει να 

προαςπίςει τα ςυμφζροντα του οργανιςμοφ και να γνωρίηει ότι ο εργοδότθσ ζχει πρόςβαςθ 

ςε αυτιν τθν επικοινωνία, εκτόσ αν αυτι ζχει προςωπικό χαρακτιρα. Ακόμθ και ζνασ 

λογαριαςμόσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου που φζρει το όνομα του εργαηόμενου κάτι που 

τον κακιςτά προςωπικό (π.χ. όνομα_εργαηομζνου@οργανιςμόσ.gr) μπορεί να 

προςπελαςτεί από τον οργανιςμό όταν ο λογαριαςμόσ αυτόσ χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά 

για επαγγελματικό ςκοπό. Είναι εμφανζσ ότι ενζργειεσ παρακολοφκθςθσ τζτοιου τφπου 

από ζναν οργανιςμό προςβάλλουν τθν ελευκερία τθσ ζκφραςθσ, τθσ επικοινωνίασ και τθσ 

αξιοπρζπειασ και δεν κα πρζπει να επεκτείνεται ςε προςωπικά χαρακτθριςτικά και επαφζσ 

που εμπνζουν τθ ςυμπεριφορά των εργαηομζνων  (Πιτρου, 2002). 

Θ φπαρξθ διαδικτφου κεωρείται επιβεβλθμζνθ και όλοι οι οργανιςμοί επιτρζπουν αν και ςε 

διαφορετικά επίπεδα πρόςβαςθσ, τθ χριςθ του. Θ καταγραφι ιςτορικοφ και τα αντίγραφα 

αςφαλείασ επιτρζπουν ςτον οργανιςμό να γνωρίηει το πϊσ, πότε και για πόςθ ϊρα  ο 

χριςτθσ ζκανε αναηθτιςεισ ςε αυτό. Θ εφαρμογι φίλτρων (blacklist, whitelist) και λζξεων 

(keyword-based blocking) μπορεί να αποτρζψει τθν πρόςβαςθ ςε ςελίδεσ ανεπικφμθτου, 

παράνομου ι ακόμθ και ανικικου περιεχομζνου. Εκτόσ από τισ επιηιμιεσ χαμζνεσ 

εργατοϊρεσ ενυπάρχει και ο κίνδυνοσ καταςτροφισ του λογιςμικοφ από κακόβουλο 

λογιςμικό που ςυχνά υπάρχει ςε ςελίδεσ αμφιβόλου προζλευςθσ.  

Ωπάρχουν επίςθσ, πλατφόρμεσ τθλεδιαςκζψεων (videoconference), ςτισ οποίεσ ζχει 

πρόςβαςθ ο ενδιαφερόμενοσ μζςω διαδικτφου. Αυτζσ  διευκολφνουν τθν ςφγχρονθ και 

άμεςθ επικοινωνία από απόςταςθ. Για τθν υποςτιριξθ τθσ υπθρεςίασ τθλεδιάςκεψθσ 

λειτουργοφν πλατφόρμεσ ανοικτοφ, δθλαδι ελεφκερου λογιςμικοφ, αλλά και εμπορικοφ 

(πακζτα που ο οργανιςμόσ εγκακιςτά αφοφ τα αγοράςει και εν ςυνεχεία χρθςιμοποιεί 

ιδιωτικά). Εκτόσ από τθν επικοινωνία ςε πραγματικό χρόνο, προςφζρουν και άλλεσ 

δυνατότθτεσ, όπωσ είναι θ διεξαγωγι τθλεςυναντιςεων, θ διάκεςθ θλεκτρονικοφ υλικοφ, 

κ.ά. Ειδικότερα ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ θ πλατφόρμα τθλεδιάςκεψθσ μπορεί να 

λειτουργιςει ωσ πλατφόρμα τθλεκπαίδευςθσ, υποςτθρίηοντασ τθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία με διαλζξεισ, ανατροφοδότθςθ μζςω ςυηιτθςθσ και ανταλλαγισ μθνυμάτων, 

διαμοιραςμό υλικοφ (ερωτθματολόγια, βίντεο streaming) και ερευνθτικζσ ςυνεργαςίεσ του 
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ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ. Είναι προφανζσ ότι τα δεδομζνα που καταχωροφνται ςτισ 

πλατφόρμεσ αυτζσ είναι διακζςιμα για τουσ ςυμμετζχοντεσ. Θ δθμιουργία φίλτρων 

πρόςβαςθσ από τον διαχειριςτι, υποδθλϊνει και το επίπεδο πρόςβαςθσ που ζχει ο 

εκάςτοτε ςυμμετζχων ςτθν πλατφόρμα.  

2.3.2.6.BRING YOUR OWN DEVICE 

Ψα τελευταία χρόνια ολοζνα και περιςςότερο εξαπλϊνεται το φαινόμενο να ηθτοφν οι 

οργανιςμοί από τουσ εργαηόμενουσ να χρθςιμοποιιςουν το δικό τουσ, προςωπικό 

εξοπλιςμό κινθτισ τεχνολογίασ (tablets, smart phones, laptops) με τθ δικαιολογία ότι ο 

υπάλλθλοσ αιςκάνεται περιςςότερο εξοικειωμζνοσ ςτθ χριςθ προςωπικϊν του 

αντικειμζνων. Δανειηόμενοι τθν άποψθ του Solove (2008) ότι «θ κεωρία τθσ αξίασ τθσ 

ιδιωτικότθτασ απαιτεί κεωρία των ςχζςεων που αναπτφςςονται ανάμεςα ςτο άτομο και τθν 

κοινότθτα» γίνεται κατανοθτό ότι ο ςχεδιαςμόσ και θ εφαρμογι ι θ επιβολι 

προγραμμάτων τφπου «χρθςιμοποιϊ τθν ατομικι μου ςυςκευι για να διεκπεραιϊςω 

εργαςία εντόσ του εργαςιακοφ χϊρου» αποκαλφπτει πολλά για τθν οργανωςιακι 

κουλτοφρα του εκάςτοτε οργανιςμοφ. Δεδομζνθσ τθσ βεβαιότθτασ ότι οι νζεσ τεχνολογίεσ 

προκαλοφν ραγδαία αλλαγι και βελτίωςθ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ κακθμερινότθτασ μασ 

γίνεται κατανοθτό ότι κα ςυνεχίηει να κερδίηει ζδαφοσ και να γίνεται ολοζνα πιο 

λειτουργικι θ τάςθ BYOD ςτον εργαςιακό χϊρο. 

Χφμφωνα με παγκόςμιεσ ζρευνεσ, μεγάλο ποςοςτό υπαλλιλων ςε ανερχόμενεσ αγορζσ ανά 

τον κόςμο χρθςιμοποιοφν ιδθ τθ δικι τουσ τεχνολογία ςτο εργαςιακό τουσ περιβάλλον. 

Επιχειρθματικοί κολοςςοί (IBM, Cisco) παροτρφνουν τουσ εργαηομζνουσ τουσ να 

χρθςιμοποιοφν το αςφαλζσ εταιρικό δίκτυο μζςω των ατομικϊν τουσ ςυςκευϊν. Πε τον 

τρόπο αυτό, βζβαια, ο υπάλλθλοσ είναι επιφορτιςμζνοσ με τθν ενθμζρωςθ του λογιςμικοφ. 

Υαράλλθλα ο οργανιςμόσ εξοικονομεί πόρουσ από τα ζξοδα αγοράσ υλικοφ, ςυντιρθςθσ, 

αντικατάςταςθσ, αφοφ ο υπάλλθλοσ κα φροντίςει να μθν καταςτρζψει τα προςωπικά του 

αντικείμενα, αλλά και αν ακόμθ τα καταςτρζψει κα τα αντικαταςτιςει με δικά του ζξοδα. 

Επιπλζον, ο οργανιςμόσ ζχει τθ δυνατότθτα να απαςχολεί τον εργαηόμενο του επί 24ϊρου 

βάςθσ, αφοφ επιςτρζφοντασ ςτο ςπίτι του, ζχει για παράδειγμα το smart phone μαηί του. 

Πάλιςτα ςυνθκίηεται ςε ερευνθτικοφσ χϊρουσ, όπωσ είναι τα εκπαιδευτικά ιδρφματα, οι 

ερευνθτζσ να χρθςιμοποιοφν 2 και 3 ςυςκευζσ, φορθτζσ και ςτακερζσ για να αποκθκεφουν 

τισ εργαςίεσ τουσ και τα αποτελζςματα των ερευνϊν τουσ. Για αποκικευςθ μεγάλου όγκου 

δεδομζνων ενδείκνυνται υπθρεςίεσ νζφουσ (cloud) ςτισ οποίεσ μπορεί κανείσ να ζχει 

πρόςβαςθ μζςω διαδικτφου, αφοφ πρϊτα δθμιουργιςει ζνα λογαριαςμό.  

Θ τάςθ να χρθςιμοποιοφν οι εργαηόμενοι τισ προςωπικζσ τουσ ςυςκευζσ για να 

ολοκλθρϊνουν τισ εργαςιακζσ τουσ υποχρεϊςεισ επθρεάηει με διττό τρόπο τισ εργαςιακζσ 

ςχζςεισ. Υροςφζρει πλεονεκτιματα ςε εργοδότθ και εργαηόμενο, οι οποίοι γίνονται 

ςυνζταιροι κακϊσ μοιράηονται κοινοφσ πόρουσ. Υαράλλθλα, εγείρει και κζματα αςφάλειασ 

για τον εργαηόμενο και τον εργοδότθ. Σι εταιρικζσ περιουςιακζσ πλθροφορίεσ μποροφν να 

αντιγραφοφν, να μεταφερκοφν, να υποςτοφν αλλαγζσ και να διαγραφοφν από πολλζσ 

ςυςκευζσ. Από πλευράσ εργαηομζνου απειλείται θ ιδιωτικότθτά του κακϊσ παρζχεται ςτον 

εργοδότθ θ πρόςβαςθ ςε ευαίςκθτα δεδομζνα, όπωσ προςωπικά αρχεία (φωτογραφίεσ, 

βίντεο, αρχεία ιχου, κ.ά.) και γεωγραφικι κζςθ. Ωσ γνωςτόν, οι ςυςκευζσ αυτζσ φζρουν 

ςυςτιματα γεωγραφικοφ προςδιοριςμοφ και εντοπιςμοφ τθσ τοποκεςίασ (Global 
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Positioning System- GPS), οπότε ο οργανιςμόσ γνωρίηει ποφ ακριβϊσ και πότε ακριβϊσ 

βρίςκεται ο υπάλλθλόσ του. Τμωσ, θ ςυνδεςιμότθτα και θ ςυςκευι ανικουν ςτον 

εργαηόμενο και θ πρόςβαςθ ςε αυτά από τον εργοδότθ γίνεται κατόπιν αμοιβαίασ 

ςυνεννόθςθσ. 

2.3.3.ΛΗΞΗ ΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ  

Πε τθ λιξθ τθσ απαςχόλθςθσ μπορεί να ςταματάει θ ςυλλογι δεδομζνων, δεν ιςχφει το 

ίδιο όμωσ και για τθν επεξεργαςία τουσ. Χτισ περιςςότερεσ των περιπτϊςεων τα δεδομζνα 

διατθροφνται από τον οργανιςμό για ζνα εφλογο χρονικό διάςτθμα ϊςτε να τακτοποιθκοφν 

οι ςχετικζσ νόμιμεσ υποχρεϊςεισ προσ κάκε ενδιαφερόμενο. Επειδι, λοιπόν, ανακφπτουν 

κζματα προςταςίασ των δεδομζνων και μετά τθ λιξθ τθσ απαςχόλθςθσ, οφείλει ο 

οργανιςμόσ να ςυμμορφϊνεται με τθν νομοκεςία και να διαγράφει όλα τα προςωπικά 

δεδομζνα που αφοροφν τον εργαηόμενο εκτόσ από τα ελάχιςτα εκείνα που καλφπτουν το 

ζννομο ςυμφζρον του οργανιςμοφ.  

Χτθν πραγματικότθτα, πολλοί είναι οι οργανιςμοί που διατθροφν το αρχείο δεδομζνων των 

πρϊθν υπαλλιλων τουσ, χωρίσ να ανθςυχοφν για τισ επιπτϊςεισ. Αυτόσ είναι ο λόγοσ που 

επιβάλλεται θ φπαρξθ κζςθσ του υπεφκυνου προςταςίασ δεδομζνων που κα λειτουργεί 

ανεξάρτθτα, ενθμερϊνοντασ και τισ δφο πλευρζσ και διαμεςολαβϊντασ, όπου κρίνει 

απαραίτθτο ζτςι ϊςτε να μθ κίγονται τα δικαιϊματα των εργαηομζνων. 

Υαρόλο που θ τεχνολογία υπάρχει ςτθ ηωι μασ τα τελευταία χρόνια, γεγονότα μασ 

αναγκάηουν να δεχτοφμε ότι πλθροφορία και αςφάλεια είναι ζννοιεσ μθ ςυμβατζσ. Ωπάρχει 

ζνασ ακιρυκτοσ πόλεμοσ που όςα διεκνι πρότυπα και να υιοκετθκοφν θ αςφάλεια πάντα 

μπορεί να παραβιαςτεί και να προςπελαςτεί. Ψα δεδομζνα που ψθφιοποιοφνται, δυνθτικά 

υποκλζπτονται. Είναι ο θκικόσ κϊδικασ δεοντολογίασ και ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ αυτόσ 

που κα προςτατεφςει τον πολίτθ ι το δίκαιο και θ εφαρμογι του δικαίου μζςω τθσ 

επιβολισ των νόμων; Θ ψθφιακι κοινωνία δθμιουργικθκε και εμείσ με τθ ςυμμετοχι μασ 

τθ διαμορφϊνουμε. Χρειάηεται να αναρωτθκοφμε ςτο τζλοσ τθσ μζρασ πϊσ φανταηόμαςτε 

τον κόςμο του μζλλοντοσ για τθν ανκρωπότθτα και αν είμαςτε εμείσ εκείνοι που κα κζςουν 

τισ βάςεισ για ζναν θκικό ψθφιακό κόςμο. 
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Ερευνητικό πλαίςιο 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ  

ΚΟΠΟ  

Σ ςκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι με αφορμι τθν ψιφιςθ του Γενικοφ Ξανονιςμοφ 

Υροςωπικϊν Δεδομζνων 679/2016, που τζκθκε πρόςφατα ςε εφαρμογι ςε επίπεδο 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθσ, να διερευνιςει τισ απόψεισ του Διοικθτικοφ Υροςωπικοφ ενόσ ΑΕΛ τθσ 

χϊρασ αναφορικά με τθν προςταςία τθσ ιδιωτικότθτασ και των προςωπικϊν δεδομζνων 

τουσ που καταχωροφνται ςτον οργανιςμό. 

Ειδικότερα, βαςικι επιδίωξθ τθσ ερευνιτριασ είναι να καταγράψει μζςα από τισ αντιλιψεισ 

των εργαηομζνων τθν οπτικι τουσ για το επίκαιρο κζμα τθσ προςταςίασ των δεδομζνων 

τουσ. Σι επιμζρουσ ςτόχοι τθσ ζρευνασ διατυπϊνονται με τισ ακόλουκεσ παραμζτρουσ: 

1. Σ θκικόσ προςανατολιςμόσ, οι αντιλιψεισ, οι ςτάςεισ και οι προςδοκίεσ  των 

ανκρϊπινων πόρων 

2. Σι ενζργειεσ των ανκρϊπινων πόρων προσ ςυμμόρφωςι τουσ με τον Ξανονιςμό 

3. Ψι ζχει αλλάξει κατά τθ γνϊμθ των ανκρϊπινων πόρων ςτθ ςυλλογι και 

επεξεργαςία των δεδομζνων τουσ με τθν εφαρμογι του Ξανονιςμοφ 

Ψα ερευνθτικά ερωτιματα που αναδφκθκαν μζςα από τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ είναι 

τα ακόλουκα: 

1. Υϊσ αντιλαμβάνονται οι ανκρϊπινοι πόροι τισ ζννοιεσ ιδιωτικότθτα και προςωπικά 

δεδομζνα ςτον ψθφιακό κόςμο και ςτον εργαςιακό χϊρο;  

2. Υοια θ ςτάςθ και ποιεσ οι προςδοκίεσ των ανκρϊπινων πόρων αναφορικά με τισ 

ζννοιεσ ιδιωτικότθτα, τεχνολογία και προςωπικά δεδομζνα ςτον ψθφιακό κόςμο 

και ειδικότερα ςτον εργαςιακό χϊρο;  

3. Υοιεσ ενζργειεσ ζχουν κάνει οι ανκρϊπινοι πόροι ςε προςωπικό και εργαςιακό 

επίπεδο για τθν προςταςία τθσ ιδιωτικότθτασ και των προςωπικϊν δεδομζνων κατά 

τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ;  

4. Υοιοσ ο αντίκτυποσ του Ξανονιςμοφ ςτθν οργανωςιακι κουλτοφρα και ποια θ 

επίδραςθ τθσ οργανωςιακισ κουλτοφρασ κατά τθν ειςαγωγι του Ξανονιςμοφ ςτον 

οργανιςμό; 

5. Υοια θ κζςθ τθσ θκικισ ςτθ ςφγχρονθ ψθφιακι πραγματικότθτα, όπωσ 

διαμορφϊνεται εντόσ του οργανιςμοφ; 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ 

ΜΕΘΟΔΟ 

4.1.Επιλογό πλαιςύου και ςυμμετεχόντων 
Σι ςυμμετζχοντεσ που ζλαβαν μζροσ ςτθν ζρευνα αποτελοφν τμιμα των Ανκρϊπινων 

Υόρων ενόσ οργανιςμοφ. Χε προςπάκεια να γίνει πιο ςυγκεκριμζνο το δείγμα 

αποφαςίςτθκε να περιοριςτεί ςτο ανκρϊπινο δυναμικό που ςτελεχϊνει ωσ διοικθτικό 

προςωπικό ζνα δθμόςιο τριτοβάκμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Είναι μζλθ του Διοικθτικοφ 

Υροςωπικοφ που εργάηονται ςε διάφορα τμιματα ενόσ ΑΕΛ τθσ χϊρασ, το ςφνολο των 

οποίων ανιλκε ςτουσ 13.  

Δθμογραφικά ςτοιχεία όπωσ φφλο, θλικία, μορφωτικό επίπεδο, ζτθ υπθρεςίασ κακϊσ και θ 

ςυμμετοχι ςτθν ανατροφι παιδιϊν μικρισ θλικίασ αποτζλεςαν τισ ανεξάρτθτεσ 

μεταβλθτζσ. 

4.2.Σεχνικό υλλογόσ Δεδομϋνων 
Θ φφςθ του κζματοσ τθσ παροφςασ ζρευνασ υπαγόρευςε τθ χριςθ ςυγκεκριμζνθσ 

μεκόδου. Θ μζκοδοσ που επιλζχκθκε ωσ θ καταλλθλότερθ για τθν προςζγγιςθ του κζματοσ 

είναι θ ποιοτικι ζρευνα.  

Θ ςυλλογι δεδομζνων ζγινε με ατομικι ςυνζντευξθ. Υροκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ 

εγκυρότθτα τθσ ςυνζντευξθσ οι ςυνκικεσ διεξαγωγισ τθσ ςυνζντευξθσ υπιρξαν 

ελεγχόμενεσ ωσ προσ τθν επιλογι κατάλλθλων ερωτιςεων και τθν ανατροφοδότθςθ με 

λεκτικά ι εξωλεκτικά μθνφματα για να ενκαρρφνεται ο ςυμμετζχων ςτισ απαντιςεισ που 

ζδινε (Patton, 1987). Ειδικότερα, χρθςιμοποιικθκε θ θμι-δομθμζνθ ςυνζντευξθ με 

ερωτιςεισ ανοικτοφ τφπου, με ςκοπό να αντλθκοφν όςο το δυνατόν περιςςότερα δεδομζνα 

για το κζμα. Σι ερωτιςεισ που τζκθκαν ςκοπό είχαν τθν καταγραφι ςυμπεριφορϊν, 

εμπειριϊν, ςυναιςκθμάτων και πεποικιςεων, ενϊ παράλλθλα αποτυπϊκθκαν και 

δθμογραφικά χαρακτθριςτικά των ςυμμετεχόντων ςε μια προςπάκεια να εξθγθκοφν οι 

κοινωνικζσ ςτάςεισ εντόσ του ςυγκεκριμζνου κοινωνικοφ πλαιςίου (Britten, 1999). Θ 

ευελιξία που διακρίνει τθ μζκοδο αυτι επιτρζπει ςτον ερευνθτι να διατυπϊςει 

διευκρινιςτικζσ ερωτιςεισ ανά πάςα ςτιγμι κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ 

αποκομίηοντασ περιςςότερα δεδομζνα και πιο ουςιαςτικισ ςθμαςίασ πλθροφορίεσ που εν 

ςυνεχεία ανοίγουν νζουσ ανεξερεφνθτουσ δρόμουσ ςτο υπό εξζταςθ κζμα. (Cohen, Manion 

& Morrison, 2008).  

Σ μικρόσ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων δικαιολογείται ςτθ βάςθ του επιχειριματοσ ότι θ 

προςωπικι ςυνζντευξθ ςυνιςτά μακρά διαδικαςία που καταναλϊνει πολφ χρόνο ( 

Φιλίασ, 2007) 

Θ ικανότθτα τθσ μεκόδου να εςτιάςει ςτο άτομο ωσ αυτόνομθ μονάδα και να δϊςει μζςα 

από τα λεγόμενά του απαντιςεισ για το υπό διερεφνθςθ ηιτθμα, δίνει τθ δυνατότθτα ςτον 

ερευνθτι να εξάγει αρτιότερα ςυμπεράςματα ςεβόμενοσ τθν μοναδικότθτα του 

ςυμμετζχοντοσ και του πλαιςίου ςτο οποίο αυτόσ υπάρχει (Μςαρθ & Υουρκόσ, 2015). Πζςα 

από τθν ποιοτικι ζρευνα αναλφεται ζνασ ολόκλθροσ πολιτιςμόσ τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι 

ςτιγμι που διεξάγεται θ ζρευνα, εντόσ ενόσ ςυγκεκριμζνου κοινωνικοφ πλαιςίου ςτθ βάςθ 
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κριτθρίων που απορρζουν από τον ίδιο το ςυμμετζχοντα. Θ κοινωνικι ηωι εκλαμβάνεται 

ωσ δυναμικι διαδικαςία και τα υποκείμενα τθσ ζρευνασ ονομάηονται ςυμμετζχοντεσ. 

Υαράλλθλα, αναπτφςςεται μια ιδιαίτερθ ςχζςθ ανάμεςα ςτον ερευνθτι και το 

ςυμμετζχοντα που διακρίνεται από το ςεβαςμό του ερευνθτι προσ τθν προςωπικότθτα του 

ςυμμετζχοντα για τα δεδομζνα που προςφζρει ςτθν ζρευνα (Creswell, 2011). Ψζλοσ, 

διενεργοφνται διαδικαςίεσ αναςτοχαςμοφ αναφορικά με τισ ςχζςεισ, τισ επιλογζσ και τισ 

αποφάςεισ του ςυμμετζχοντα (Ψςιϊλθσ, 2014).   

Θ επιλογι τθσ ποιοτικισ ζρευνασ οδθγεί ςε παρατιρθςθ και κατανόθςθ του κόςμου από 

τθν οπτικι γωνία του φαινομζνου, κακορίηει τθν ανάλογθ διατφπωςθ των ςυγκεκριμζνων 

ερευνθτικϊν ερωτθμάτων και οικοδομεί τα ςυμπεράςματα με ςυγκεκριμζνο τρόπο. 

Δίνοντασ ζμφαςθ ςτα ποιοτικά γνωρίςματα ενόσ κοινωνικοφ φαινομζνου ενιςχφεται θ 

ανάπτυξθ μιασ κεωρίασ (Λωςθφίδθσ, 2008).  

Θ φφςθ των αποτελεςμάτων όπωσ προκφπτει από τα ευριματα τθσ ποιοτικισ ζρευνασ 

λαμβάνει διάφορεσ μορφζσ. Θ παροφςα εργαςία αναλφει τα αποτελζςματα με τθν 

προςζγγιςθ τθσ εμπειρικά κεμελιωμζνθσ κεωρίασ, αποςκοπϊντασ ςτθν παραγωγι κεωρίασ. 

Θ ςυςτθματικι ςυλλογι και ανάλυςθ εμπειρικϊν δεδομζνων κεμελιϊνει τθ κεωρία αυτι.   

4.3.Μεθοδολογύα (ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΨΔΗ ΘΕΨΡΙΑ)  

Σρόποσ κωδικοπούηςησ δεδομϋνων και ενςωμϊτωςησ κατηγοριών 
Θ εμπειρικά κεμελιωμζνθ κεωρία (Grounded Theory) αποτελεί μια ποιοτικι ερευνθτικι 

μζκοδο προςζγγιςθσ που  κεμελιϊκθκε από δφο κοινωνιολόγουσ τουσ B. Glaser και L. 

Strauss, το 1967 (Corbin, 2016). Αντιλαμβανόμενοι τθν ανάγκθ φπαρξθσ μιασ μεκόδου που 

κα επζτρεπε ςτουσ ερευνθτζσ να κινθκοφν από τα δεδομζνα ςτθ κεωρία και όχι μόνο από 

τθ κεωρία προσ τα δεδομζνα όπωσ γινόταν τότε. Υρόκειται ουςιαςτικά για μια ανατρεπτικι 

για τα δεδομζνα τθσ εποχισ μζκοδο κοινωνικισ ζρευνασ. Ζκτοτε υπιρξαν πολλζσ 

παραλλαγζσ τθσ μεκόδου με τθν πιο ςφγχρονθ εκδοχι τθσ τθν εποικοδομθτικι 

κεμελιωμζνθ κεωρία (constructivist grounded theory) και κφριο εκφραςτι τθσ τθν Charmaz 

(Charmaz, 2017). 

Θ κεμελιωμζνθ κεωρία εμπεριζχει τθν προοδευτικι ταυτοποίθςθ και ενςωμάτωςθ των 

κατθγοριϊν από τισ ζννοιεσ ςτα δεδομζνα. Βαςικζσ αρχζσ τθσ κεωρίεσ είναι  

 οι κατθγορίεσ (categories) 

 θ κωδικοποίθςθ (coding) 

 θ διαρκισ ςυγκριτικι ανάλυςθ (constant comparative analysis) 

 θ ανάλυςθ αρνθτικισ περίπτωςθσ (negative case analysis) 

 θ κεωρθτικι ευαιςκθςία (theoretical sensitivity) 

 θ κεωρθτικι δειγματολθψία (theoretical sampling) 

 ο κεωρθτικόσ κορεςμόσ (theoretical saturation) 

 τα υπομνιματα (memo-writing) 

Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ εργαςίασ χρθςιμοποιικθκε θ ςφντομθ εκδοχι (abbreviated 

version) τθσ ςυλλογισ  δεδομζνων, λόγω περιοριςμϊν. Σι αρχζσ τθσ κεμελιϊδουσ κεωρίασ 

όπωσ θ κεωρθτικι ευαιςκθςία, ο κεωρθτικόσ κορεςμόσ και θ ανάλυςθ αρνθτικισ 
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περίπτωςθσ εφαρμόςτθκαν ςτα δεδομζνα που καταγράφθκαν αποκλειςτικά και μόνο μζςω 

των κειμζνων των απομαγνθτοφωνθμζνων ςυνεντεφξεων (Willig, 2008). 

 Θ ζρευνα ξεκινά με τθν ςυλλογι δεδομζνων ςε πρϊτο ςτάδιο, αντί για τθ διατφπωςθ 

ερευνθτικϊν ερωτθμάτων. Σ ερευνθτισ επιλζγει ζνα κεματικό πεδίο που τον ενδιαφζρει 

χωρίσ να αναρωτθκεί ποιεσ είναι οι απαντιςεισ που αναηθτά. Πε αφετθρία τα δεδομζνα 

που ςυλλζγονται (ςυνικωσ με ςυνζντευξθ ι παρατιρθςθ) οικοδομοφνται τα ερευνθτικά 

ερωτιματα. Θ ανάλυςθ δεδομζνων περιλαμβάνει τθ ςυλλογι και τθν κωδικοποίθςι των 

δεδομζνων. Ξατά τθν ανάλυςθ των δεδομζνων προκφπτουν ςθμεία-κλειδιά, οι κωδικοί, 

που αναςφρονται από το απομαγνθτοφωνθμζνο κείμενο ςειρά τθ ςειρά, λζξθ τθ λζξθ. 

Ακολοφκωσ γίνεται ομαδοποίθςθ των κωδικϊν ςε ζννοιεσ, από τισ οποίεσ προκφπτουν οι 

κατθγορίεσ. Θ ζνωςθ πολλϊν ςυναφϊν κατθγοριϊν οδθγοφν ςτθ δθμιουργία ενόσ 

κεματικοφ άξονα και ουςιαςτικά ςτθν παραγωγι μιασ κεωρίασ. Τμωσ, μζςα από τθ 

διαδικαςία τθσ ανάλυςθσ των δεδομζνων νζα ερωτιματα αναδφονται που ςτρζφουν τον 

ερευνθτι ξανά ςτθ ςυγκζντρωςθ δεδομζνων, δθμιουργϊντασ ουςιαςτικά ζναν κφκλο. Θ 

ανάλυςθ αρνθτικισ περίπτωςθσ ςυνεπάγεται τθν λεπτομερι και ςε βάκοσ αναηιτθςθ 

παραδειγμάτων που δεν ταιριάηουν, ϊςτε να ςυλλάβει ο ερευνθτισ τθν πλιρθ 

πολυπλοκότθτα των δεδομζνων. Θ κεωρθτικι ευαιςκθςία ωκεί τον ερευνθτι από το 

περιγραφικό ςτο αναλυτικό επίπεδο, κακϊσ αλλθλεπιδρά με τα δεδομζνα κατά τθ 

διαδικαςία αναηιτθςισ τουσ. Σι διαρκείσ ςυγκρίςεισ προσ αναηιτθςθ ομοιοτιτων και 

διαφορϊν εντείνει τθ ςχζςθ που αναπτφςςεται ανάμεςα ςτον ερευνθτι και τα δεδομζνα 

που ςυλλζγει δθμιουργϊντασ αυτό που ονομάηεται κεωρθτικι ευαιςκθςία. Θ κεωρθτικι 

δειγματολθψία ςτο πρϊτο ςτάδιο τθσ αφορά τθ μζγιςτθ ανοικτότθτα και ευελιξία κατά τθν 

αναγνϊριςθ περιγραφικϊν κατθγοριϊν. Χτο δεφτερο ςτάδιο αςχολείται με τθν εκκακάριςθ, 

το ραφινάριςμα των κατθγοριϊν, που κα οδθγιςει ςτον κεωρθτικό κορεςμό. Σ κεωρθτικόσ 

κορεςμόσ είναι ςυνϊνυμοσ με τθν απουςία εμφάνιςθσ νζων δεδομζνων. Σι διαρκείσ 

ςυγκρίςεισ προκαλοφν ανακωδικοποίθςθ, που με τθ ςειρά τθσ οδθγεί ςε νζα ςυλλογι 

δεδομζνων, μζχρι να επζλκει ο κεωρθτικόσ κορεςμόσ, να μθν προκφπτουν δθλαδι νζα 

δεδομζνα. Για να κεωρθκεί άρτια θ γραπτι αποτφπωςθ τθσ ζρευνασ απαιτείται θ 

ενςωμάτωςθ όλων των κατθγοριϊν που προζκυψαν. 

Σ ερευνθτισ που αποφαςίηει να χρθςιμοποιιςει για τισ ανάγκεσ τθσ ζρευνάσ του τθν 

εμπειρικι κεμελιϊδθ κεωρία διαχειριηόμενοσ ζναν πολφ μεγάλο όγκο δεδομζνων, καλείται 

να τα οργανϊςει, να τα κατατάξει και να τα ταξινομιςει βάςει ενόσ ςυςτιματοσ κριτθρίων 

που κα τα απλοποιιςει (Ψςιϊλθσ, 2014). Θ εμπειρικι κεμελιϊδθσ κεωρία προωκεί τθ 

ςκζψθ με τρόπο απρόβλεπτο και πυροδοτεί νζεσ αντιλιψεισ όπωσ διατείνεται θ Charmaz 

(2017) ςε άρκρο τθσ. Ενδζχεται να οδθγιςει ςτθ διατφπωςθ νζων κεωριϊν  χωρίσ όμωσ να 

αποτελεί αυτοςκοπό τθσ. 

4.4.χεδιαςμόσ ϋρευνασ 
Θ ζρευνα ςχεδιάςτθκε με τρόπο τζτοιο που να αποδϊςει τα περιςςότερα δυνατά 

αποτελζςματα. Υροθγικθκαν πιλοτικζσ ςυνεντεφξεισ που λειτοφργθςαν βοθκθτικά και ωσ 

βάςθ για τθν καταςκευι ενόσ αρτιότερου ερωτθματολογίου. Τπου χρειάςτθκε 

προγραμματίςτθκαν και πραγματοποιικθκαν ςυμπλθρωματικζσ ςυναντιςεισ με τουσ 

ςυμμετζχοντεσ. 
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Σ πρωταρχικόσ ςκοπόσ και θ αρχικι ιδζα ιταν να διερευνθκεί θ άποψθ των εργαηομζνων 

ςχετικά με τον νζο-εφαρμοςκζντα Ξανονιςμό. Πζςα από τθ διεκνι βιβλιογραφία που 

αφορά ςε  ηθτιματα δεδομζνων που ςυλλζγονται, αποκθκεφονται και επεξεργάηονται με 

θλεκτρονικό τρόπο αναδφκθκαν θκικά κζματα και ευρείεσ ζννοιεσ που περιβάλλουν τθν 

προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων. Αποκαλφφκθκαν  πτυχζσ τθσ δεοντολογίασ και των 

θκικϊν αξιϊν που διζπουν τουσ ανκρϊπουσ και πϊσ αυτζσ αλλθλεπιδροφν εντόσ ενόσ 

ςυγκεκριμζνου κοινωνικοφ, πολιτιςμικοφ, γεωγραφικοφ και χρονικοφ πλαιςίου.  

Ψο αρχικό ςχζδιο ςυνζντευξθσ περιείχε λίγεσ ερωτιςεισ που κα λειτουργοφςαν 

περιςςότερο ωσ παρακίνθςθ και κατευκυντιριεσ προκειμζνου να απαντθκοφν όλα τα  

ερωτιματα.  

Χτθ ςυνζχεια και βάςει των δεδομζνων που ςυλλζχκθκαν οικοδομικθκαν οι κατθγορίεσ και 

με τθ ςειρά τουσ οδιγθςαν ςτθ δθμιουργία κεματικϊν αξόνων. Σι κεματικοί άξονεσ που 

ανζκυψαν είναι οι ακόλουκοι πζντε, όπωσ ακολουκοφν ςτθν επόμενθ παράγραφο. 

4.5.Θεματικού Ωξονεσ 
Σ πρωταρχικόσ ςκοπόσ και θ αρχικι ιδζα ιταν να διερευνθκεί θ άποψθ των εργαηομζνων 

ςχετικά με τον νζο-εφαρμοςκζντα Ξανονιςμό. Πζςα από τθ διεκνι βιβλιογραφία που 

αφορά ςε  ηθτιματα δεδομζνων που ςυλλζγονται, αποκθκεφονται και επεξεργάηονται με 

θλεκτρονικό τρόπο αναδφκθκαν θκικά κζματα και ευρείεσ ζννοιεσ που περιβάλλουν τθν 

προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων. Αποκαλφφκθκαν  πτυχζσ τθσ δεοντολογίασ και των 

θκικϊν αξιϊν που διζπουν τουσ ανκρϊπουσ και πϊσ αυτζσ αλλθλεπιδροφν εντόσ ενόσ 

ςυγκεκριμζνου κοινωνικοφ, πολιτιςμικοφ, γεωγραφικοφ και χρονικοφ πλαιςίου.  

Ψο αρχικό ςχζδιο ςυνζντευξθσ περιείχε λίγεσ ερωτιςεισ που κα λειτουργοφςαν 

περιςςότερο ωσ παρακίνθςθ και κατευκυντιριεσ προκειμζνου να απαντθκοφν όλα τα  

ερωτιματα.  

Χτθ ςυνζχεια και βάςει των δεδομζνων που ςυλλζχκθκαν οικοδομικθκαν οι κατθγορίεσ και 

με τθ ςειρά τουσ οδιγθςαν ςτθ δθμιουργία κεματικϊν αξόνων. Σι κεματικοί άξονεσ που 

ανζκυψαν είναι πζντε και περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια. Υριν τθν περιγραφι του εκάςτοτε 

άξονα υπάρχει ςυνοπτικόσ πίνακασ με τισ κατθγορίεσ και τισ υποκατθγορίεσ που υπάγονται 

ςε αυτόν.  

Θεματικόσ Άξονασ Α 
ΛΔΛΩΨΛΞΣΨΘΨΑ: 

ενζργειεσ, αντιλιψεισ και νοθματοδότθςθ 

Κατθγορία 1 

Σι ενζργειεσ που κάνουν οι ανκρϊπινοι πόροι για να διαφυλάξουν τθν ιδιωτικότθτά τουσ 

εντόσ του ατομικοφ και του οργανωςιακοφ πλαιςίου 
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Κατθγορία 2 

Σι ενζργειεσ που κάνουν οι ανκρϊπινοι πόροι όταν παραβιάηεται θ ιδιωτικότθτά τουσ ςε 

ατομικό και οργανωςιακό πλαίςιο 

Κατθγορία 3 

Σι αντιλιψεισ των ανκρϊπινων πόρων για τθν ιδιωτικότθτα. Υϊσ νοθματοδοτοφν τθν 

ιδιωτικότθτα ςε ατομικό και οργανωςιακό πλαίςιο; 

Πίνακασ 1. Θεματικόσ Άξονασ Α 

Σ Κεματικόσ Άξονασ Α περιλαμβάνει τισ ενζργειεσ και τισ αντιλιψεισ των ανκρϊπινων 

πόρων τόςο ςε ατομικό όςο και ςε οργανωςιακό πλαίςιο αναφορικά με τθ διαφφλαξθ, τθν 

παραβίαςθ και γενικότερα τθν ζννοια τθσ ιδιωτικότθτασ.  

Χτον άξονα αυτόν διακρίνονται τρεισ κατθγορίεσ. Χτθν πρϊτθ κατθγορία κατατάςςονται οι 

ενζργειεσ ςτισ οποίεσ προβαίνουν οι ςυμμετζχοντεσ για να διαφυλάξουν τθν ιδιωτικότθτά 

τουσ βάςει των όςων διλωςαν ςε ατομικό και εργαςιακό επίπεδο. Χτθ δεφτερθ κατθγορία 

του ίδιου άξονα, κατατάςςονται οι ενζργειεσ που οι ςυμμετζχοντεσ κάνουν όταν 

παραβιάηεται θ ιδιωτικότθτά τουσ. Θ τρίτθ κατθγορία του κεματικοφ άξονα Α αναδφκθκε 

από τισ αντιλιψεισ των ανκρϊπινων πόρων για τθν ζννοια τθσ ιδιωτικότθτασ. 

Υαρατθρικθκε ότι οι ςυμμετζχοντεσ ενεργοφν και αντιλαμβάνονται τθν ίδια τθν 

ιδιωτικότθτα ωσ κάτι το διαφορετικό όταν πρόκειται για τθν εφαρμογι τθσ ςτον οικείο 

χϊρο του ατομικοφ περιβάλλοντοσ και μάλιςτα θ πλειοψθφία τουσ κεϊρθςε ωσ δεδομζνθ 

τθν απουςία και ίςωσ τθν ανυπαρξία τθσ ιδιωτικότθτασ ςτον εργαςιακό χϊρο. 

 

Θεματικόσ Άξονασ Β 
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ: 

ενζργειεσ, αντιλιψεισ και νοθματοδότθςθ 

Κατθγορία 1 

Υϊσ αντιλαμβάνονται οι ανκρϊπινοι πόροι τθ διείςδυςθ τθσ τεχνολογίασ εντόσ του 

ατομικοφ και του οργανωςιακοφ πλαιςίου; 

Υποκατθγορία 1 

Υοιεσ κεωροφν ότι είναι οι κετικζσ προεκτάςεισ τθσ διείςδυςθσ τθσ τεχνολογίασ;  

Υποκατθγορία 2 

Υοιεσ πιςτεφουν ότι είναι οι αρνθτικζσ προεκτάςεισ τθσ διείςδυςθσ τθσ τεχνολογίασ;; 
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Κατθγορία 2 

Σι ενζργειεσ που κάνουν οι ανκρϊπινοι πόροι κακϊσ βιϊνουν τισ κετικζσ και αρνθτικζσ 

προεκτάςεισ τθσ τεχνολογίασ ςε ατομικό και οργανωςιακό πλαίςιο 

Υποκατθγορία 1 

Πε ποιον τρόπο ενεργοφν ςτισ  κετικζσ προεκτάςεισ τθσ διείςδυςθσ τθσ τεχνολογίασ;  

Υποκατθγορία 2 

Πε ποιον τρόπο ενεργοφν ςτισ αρνθτικζσ προεκτάςεισ τθσ διείςδυςθσ τθσ τεχνολογίασ; 

Πίνακασ 2. Θεματικόσ Άξονασ Β 

Σ Κεματικόσ Άξονασ Β περιλαμβάνει τισ ενζργειεσ και τισ αντιλιψεισ των ανκρϊπινων 

πόρων αναφορικά με τθ διείςδυςθ τθσ τεχνολογίασ. Ειδικότερα, παρουςιάηεται ο τρόποσ με 

τον οποίο κατανοοφν οι ςυμμετζχοντεσ τθ διείςδυςθ τθσ τεχνολογίασ τόςο ςε ατομικό όςο 

και ςε οργανωςιακό πλαίςιο και ο τρόποσ με τον οποίο εντάςςουν τθν τεχνολογία ςτθν 

κακθμερινότθτά τουσ αποδεχόμενοι τισ κετικζσ και τισ αρνθτικζσ προεκτάςεισ μιασ τζτοιασ 

διείςδυςθσ.  

Ψον άξονα ςυγκροτοφν δφο κατθγορίεσ με δφο υποκατθγορίεσ για τθν κακεμιά.  Θ πρϊτθ 

κατθγορία αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι ανκρϊπινοι πόροι τθ 

διείςδυςθ τθσ τεχνολογίασ. Χτθν πορεία, κρίκθκε χριςιμο, να δθμιουργθκοφν δφο 

υποκατθγορίεσ, ϊςτε να προςεγγιςτοφν αρτιότερα οι κωδικοί. Θ πρϊτθ υποκατθγορία 

παρουςιάηει τισ κετικζσ προεκτάςεισ που ζχει θ  διείςδυςθ τθσ τεχνολογίασ ςφμφωνα με 

τουσ ςυμμετζχοντεσ, και θ δεφτερθ τισ αρνθτικζσ. Ακολοφκωσ, θ δεφτερθ κατθγορία του 

ίδιου άξονα παρουςιάηει τον τρόπο με τον οποίο οι ςυμμετζχοντεσ ενεργοφν κακϊσ 

βιϊνουν τθν τεχνολογία. Ξαι εδϊ δθμιουργικθκαν δφο υποκατθγορίεσ για να 

υποςτθρίξουν, θ πρϊτθ υποκατθγορία, τισ ενζργειεσ των ςυμμετεχόντων ςτισ κετικζσ 

προεκτάςεισ τθσ διείςδυςθσ τθσ τεχνολογίασ και, θ δεφτερθ υποκατθγορία, τισ ενζργειεσ 

των ςυμμετεχόντων ςτισ αρνθτικζσ προεκτάςεισ τθσ διείςδυςθσ τθσ τεχνολογίασ.  

Υαρατθρικθκε ότι οι ςυμμετζχοντεσ αναγνωρίηουν ότι θ τεχνολογία διακζτει κετικζσ και 

αρνθτικζσ προεκτάςεισ και κατανοοφν ότι ο βακμόσ ελζγχου που αςκεί το ίδιο το άτομο 

κατά τθ χριςθ τεχνολογίασ προκειμζνου να απολαφςει τισ κετικζσ προεκτάςεισ τθσ 

τεχνολογίασ και να περιορίςει τισ αρνθτικζσ είναι πολφ ςθμαντικόσ. 

 

Θεματικόσ Άξονασ Γ 
ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΧ: 

ενζργειεσ, αντιλιψεισ και νοθματοδότθςθ 

Κατθγορία 1 
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Θ γνωςτοποίθςθ του κανονιςμοφ ςτο πλαίςιο τθσ οργανωςιακισ κουλτοφρασ. Ψο διάςτθμα 

τθσ προςαρμογισ. Υϊσ επθρζαςε θ οργανωςιακι κουλτοφρα τθν εφαρμογι του 

κανονιςμοφ και με ποιο τρόπο διαμόρφωςε ο κανονιςμόσ τθν οργανωςιακι κουλτοφρα; 

Υποκατθγορία 1 

Επίδραςθ τθσ οργανωςιακισ κουλτοφρασ: πϊσ επζδραςε θ οργανωςιακι κουλτοφρα ςτισ 

αντιλιψεισ και τισ ενζργειεσ των ανκρϊπινων πόρων αναφορικά με τον κανονιςμό; 

Υποκατθγορία 2 

Αντίκτυποσ του κανονιςμοφ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ κακθμερινότθτασ εντόσ του 

οργανωςιακοφ πλαιςίου 

Κατθγορία 2 

Ενθμζρωςθ αναφορικά με τον κανονιςμό και ο αντίκτυποσ των ςυναιςκθμάτων ςτισ 

αντιλιψεισ των ςυμμετεχόντων  

Υποκατθγορία 1 

Πε ποιον τρόπο ενθμερϊκθκαν οι ανκρϊπινοι πόροι για τον κανονιςμό; Υϊσ βίωςαν τθ 

γνωριμία με τον κανονιςμό; *ενζργειεσ+ 

Υποκατθγορία 2 

Υϊσ βίωςαν τθ γνωριμία με τον κανονιςμό; *αντίλθψθ+ 

Κατθγορία 3 

Κετικζσ και αρνθτικζσ προεκτάςεισ του κανονιςμοφ ςτισ ενζργειεσ των ςυμμετεχόντων ςε 

οργανωςιακό πλαίςιο. Υοια θ γνϊμθ των ςυμμετεχόντων ςχετικά με τον κανονιςμό; 

*ενζργειεσ, αντίλθψθ+ 

Πίνακασ 3. Θεματικόσ Άξονασ Γ 

Σ Κεματικόσ Άξονασ Γ περιλαμβάνει τισ ενζργειεσ και τισ αντιλιψεισ των ανκρϊπινων 

πόρων με ζμφαςθ ςτο οργανωςιακό πλαίςιο αναφορικά με τθν εφαρμογι του Γενικοφ 

Ξανονιςμοφ Υροςταςίασ Δεδομζνων, γνωςτοφ και ωσ Ξανονιςμοφ ΕΕ 2016/679. Θ 

ςυμμόρφωςθ με τον Ξανονιςμό ιταν απαραίτθτθ για τον οργανιςμό και όπωσ είναι 

αναμενόμενο ςε κάκε διαδικαςία αλλαγισ, ο αντίκτυποσ ςε οργανωςιακό επίπεδο είναι 

μεγάλοσ.  

Ψον άξονα ςυγκροτοφν τρεισ κατθγορίεσ. Χτθν πρϊτθ κατθγορία που αναδφκθκε μζςα από 

τισ απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων διαφαίνεται ο τρόποσ με τον οποίο αντιλιφκθκαν τον 

κανονιςμό. Σι δυο υποκατθγορίεσ που δθμιουργικθκαν ςε αυτιν τθν κατθγορία αναλφουν 

τον τρόπο που επζδραςε θ οργανωςιακι κουλτοφρα ςτθν ειςαγωγι του κανονιςμοφ και 

αντίςτοιχα τον αντίκτυπο που είχε ο κανονιςμόσ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ οργανωςιακισ 

κουλτοφρασ. Χτθ δεφτερθ κατθγορία του ίδιου άξονα καταγράφεται μζςα από τα 

ςυναιςκιματα των ςυμμετεχόντων ο τρόποσ με τον οποίο βίωςαν  τθ γνωριμία με τον 
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κανονιςμό κυρίωσ εντόσ του οργανωςιακοφ πλαιςίου, και λιγότερο ςε προςωπικό επίπεδο. 

Θ τρίτθ κατθγορία περιγράφει τισ κετικζσ και αρνθτικζσ προεκτάςεισ του κανονιςμοφ ςτισ 

ενζργειεσ των ςυμμετεχόντων. 

Υαρατθρικθκε ότι θ οργανωςιακι κουλτοφρα αλλά και οι υποκουλτοφρεσ από γραφείο ςε 

γραφείο αςκοφν επιρροι ςτισ κζςεισ των εργαηομζνων διαμορφϊνοντασ διαφορετικζσ 

απόψεισ εντόσ του οργανωςιακοφ πλαιςίου και άλλεσ εκτόσ αυτοφ. Πάλιςτα ενϊ υπιρξε 

ενθμζρωςθ ςε οργανωςιακό επίπεδο αναφορικά με τον κανονιςμό θ επίδραςθ τθσ ιςχυρισ 

κουλτοφρασ φαίνεται ότι δεν επζτρεψε τθ βακφτερθ κατανόθςι του και τθν ουςιαςτικι 

εφαρμογι του. 

 

Θεματικόσ Άξονασ Δ 
ΥΦΣΧΩΥΛΞΑ ΔΕΔΣΠΕΡΑ: 

ενζργειεσ, αντιλιψεισ και νοθματοδότθςθ 

Κατθγορία 1 

Σι ενζργειεσ που κάνουν οι ανκρϊπινοι πόροι για να διαφυλάξουν τα προςωπικά τουσ 

δεδομζνα εντόσ του ατομικοφ και του οργανωςιακοφ πλαιςίου 

Κατθγορία 2 

Σι ενζργειεσ που κάνουν οι ανκρϊπινοι πόροι όταν παραβιάηονται τα προςωπικά τουσ 

δεδομζνα ςε ατομικό και οργανωςιακό πλαίςιο 

Κατθγορία 3 

Σι αντιλιψεισ των ανκρϊπινων πόρων για τα προςωπικά δεδομζνα. Υϊσ νοθματοδοτοφν 

τα προςωπικά δεδομζνα ςε ατομικό και οργανωςιακό πλαίςιο; 

Πίνακασ 4. Θεματικόσ Άξονασ Δ 

Σ Κεματικόσ Άξονασ Δ περιλαμβάνει τισ ενζργειεσ και τισ αντιλιψεισ των ανκρϊπινων 

πόρων τόςο ςε ατομικό όςο και ςε οργανωςιακό πλαίςιο αναφορικά με τθ διαφφλαξθ, τθν 

παραβίαςθ και γενικότερα τθν ζννοια των προςωπικϊν δεδομζνων. Σ ςυγκεκριμζνοσ 

άξονασ  παρουςιάηει πολλζσ ομοιότθτεσ με τον κεματικό άξονα Α. 

Χτον άξονα αυτόν διακρίνονται τρεισ κατθγορίεσ. Χτθν πρϊτθ κατθγορία κατατάςςονται οι 

ενζργειεσ ςτισ οποίεσ προβαίνουν οι ςυμμετζχοντεσ για να διαφυλάξουν τα προςωπικά 

τουσ δεδομζνα εντόσ του οργανωςιακοφ πλαιςίου, αλλά και ςε ατομικό επίπεδο. Χτθ 

δεφτερθ κατθγορία του ίδιου άξονα, κατατάςςονται οι ενζργειεσ που οι ςυμμετζχοντεσ 

κάνουν όταν παραβιάηονται τα προςωπικά τουσ δεδομζνα. Θ τρίτθ κατθγορία του 
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κεματικοφ άξονα Δ αναδφκθκε από τισ αντιλιψεισ των ανκρϊπινων πόρων για τθν ζννοια 

των προςωπικϊν δεδομζνων όπωσ τθν κατανοοφν από τισ εμπειρίεσ και τισ γνϊςεισ τουσ. 

Υαρατθρικθκε ότι οι ςυμμετζχοντεσ δείχνουν να κατανοοφν  τθν ζννοια των προςωπικϊν 

δεδομζνων και μάλιςτα είναι αρκετά εξοικειωμζνοι ςτο άκουςμα τθσ φράςθσ «προςταςία 

προςωπικϊν δεδομζνων». Ωςτόςο, παρερμθνεφουν τθν εξοικείωςθ που αιςκάνονται για τα 

προςωπικά δεδομζνα με τθν προςταςία που δζχονται ι αναλαμβάνουν οι ίδιοι να 

εξαςφαλίςουν ςτα προςωπικά τουσ δεδομζνα. Θ όποια επιμόρφωςθ, ενθμζρωςθ- με τθ 

μορφι κατάρτιςθσ- τυχόν ζχουν δεχκεί, κατορκϊνει να παρουςιάςει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ 

το περιεχόμενο των προςωπικϊν δεδομζνων, αποτυγχάνει όμωσ, να προχωριςει ζνα βιμα 

παραπζρα και με απτά παραδείγματα να διειςδφςει ςτθ ςθμαςία του πλθροφοριακοφ 

αυτοκακοριςμοφ. Ζτςι παρατθρείται να μθν αποδίδεται θ βαρφτθτα που οφείλεται να 

αποδοκεί ςτθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων. Ξαι θ απαξίωςθ αυτι, εντείνεται, 

κακϊσ ενκαρρφνεται από τθν επικρατοφςα οργανωςιακι κουλτοφρα εντόσ του οργανιςμοφ. 

 

Θεματικόσ Άξονασ Ε 
ΘΚΛΞΕΧ ΑΛΕΧ: 

Αντιλιψεισ ςε μακροεπίπεδο, μεςοεπίπεδο, μικροεπίπεδο 

Κατθγορία 1 

Πε ποιον τρόπο επθρεάηουν το αξιακό υπόβακρο εξωτερικοί παράγοντεσ όπωσ νομοκεςία, 

κοινωνία, κρθςκεία, κατά τισ αντιλιψεισ των ανκρϊπινων πόρων 

Κατθγορία 2 

Σι αναςταλτικοί παράγοντεσ κατά τθ ςυμμόρφωςθ του οργανιςμοφ με τον Ξανονιςμό όπωσ 

τουσ αντιλαμβάνονται οι ανκρϊπινοι πόροι 

Κατθγορία 3 

Σι αντιλιψεισ των ανκρϊπινων πόρων και ο ρόλοσ τθσ θκικισ κατά τθ μετάβαςθ από το 

αναλογικό ςτο ψθφιακό περιβάλλον. 

Υποκατθγορία 1 

Χθμεία ςφγκλιςθσ ςτο θκικό υπόβακρο που ίςχυε κατά τθν αναλογικι πραγματικότθτα και 

εκείνο που ιςχφει κατά τθν ψθφιακι πραγματικότθτα 

Υποκατθγορία 2 

Χθμεία απόκλιςθσ ςτο θκικό υπόβακρο που ίςχυε κατά τθν αναλογικι πραγματικότθτα και 

εκείνο που ιςχφει κατά τθν ψθφιακι πραγματικότθτα 
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Πίνακασ 5. Θεματικόσ Άξονασ Ε 

Σ Κεματικόσ Άξονασ Ε περιλαμβάνει τισ αντιλιψεισ των ανκρϊπινων πόρων ςε τρία 

επίπεδα. Χτο μακροεπίπεδο περιγράφοντασ μερικοφσ εξωτερικοφσ παράγοντεσ όπωσ 

προκφπτουν από τισ ςυνεντεφξεισ. Χτο μεςοεπίπεδο παρουςιάηοντασ τισ αντιλιψεισ των 

εργαηομζνων αναφορικά με τθ διαχείριςθ από πλευράσ οργανιςμοφ, τθσ ειςαγωγισ του 

κανονιςμοφ. Χτο μικροεπίπεδο περιγράφοντασ τθ ςχζςθ θκικισ και ατόμου και ειδικότερα 

παρουςιάηοντασ τα ςθμεία ςφγκλιςθσ και απόκλιςθσ θκικισ και κανονιςμοφ. 

Χτον άξονα αυτόν διακρίνονται τρεισ κατθγορίεσ. Χτθν πρϊτθ κατθγορία κατατάςςονται οι 

εξωτερικοί παράγοντεσ που διαμορφϊνουν το αξιακό υπόβακρο των ερωτθκζντων και ςε 

αυτοφσ περιζχονται θ κρθςκεία, θ κοινωνία και θ νομοκεςία. 

Χτθ δεφτερθ κατθγορία του ίδιου άξονα, επιχειρείται να γίνει ςυςχζτιςθ θκικισ και 

οργανιςμοφ από τθ ςκοπιά των ανκρϊπινων πόρων. Ηθτιματα που κίγονται είναι θ 

διαφάνεια, θ λογοδοςία και θ δεοντολογία υπό το πρίςμα τθσ ανκρωποκεντρικισ 

ςτρατθγικισ.  

Θ τρίτθ κατθγορία του κεματικοφ άξονα Ε περιγράφει τθ μετάβαςθ από το αναλογικό ςτο 

ψθφιακό περιβάλλον. Πια μετάβαςθ, που λόγω τθσ ζντονθσ διαφοράσ ανάμεςα ςε 

αναλογικό και ψθφιακό, εφλογο είναι να δθμιουργεί ερωτιματα αναφορικά με τθν θκικι 

του πριν και του μετά. Θ κατθγορία 3 διακρίνεται ςε δφο υποκατθγορίεσ. Ψθν υποκατθγορία 

1 που περιγράφει τα ςθμεία ςφγκλιςθσ ανάμεςα ςε αναλογικό και ψθφιακό κόςμο, και τθν 

υποκατθγορία 2 που παρουςιάηει τα ςθμεία απόκλιςθσ ανάμεςα ςτουσ δφο κόςμουσ. 

Υαρατθρικθκε ότι θ θκικι των ςυμμετεχόντων διαφοροποιείται ελάχιςτα ανάλογα με το 

πλαίςιο ςτο οποίο εμφανίηεται, και μόνο για να προςαρμοςτεί ςτο πλαίςιο. Σι ερωτθκζντεσ 

αποδίδουν τθν θκικι ςτισ αξίεσ με τισ οποίεσ γαλουχείται ο πολίτθσ εντόσ του 

οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ πρωτίςτωσ, και ζπειτα ςτισ βιωματικζσ εμπειρίεσ. 
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Ανάλυςη δεδομένων 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ 

ΑΝΑΛΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ανϊλυςη δημογραφικών ςτοιχεύων 
Δθμογραφικά ςτοιχεία όπωσ φφλο, θλικία, μορφωτικό επίπεδο, ζτθ υπθρεςίασ κακϊσ και θ 

ςυμμετοχι ςτθν ανατροφι παιδιϊν μικρισ θλικίασ αποτζλεςαν τισ ανεξάρτθτεσ 

μεταβλθτζσ. 

ΦΤΛΟ 

Υιο ςυγκεκριμζνα οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα είναι άτομα και των δφο φφλων, 

υπερτεροφν ωςτόςο οι γυναίκεσ και μάλιςτα ςε ποςοςτό 76,9% ( 10 γυναίκεσ), κακϊσ οι 3 

μόλισ από τουσ ςυμμετζχοντεσ είναι άντρεσ (23,1%). 

ΦΤΛ Ο  

Ψιμζσ Χυχνότθτα Υοςοςτό Ζγκυρο Υοςοςτό Χωρευτικό Υοςοςτό 

 

ΑΡΨΦΑΧ 3 23,1 23,1 23,1 

ΓΩΡΑΛΞΑ 10 76,9 76,9 100,0 

Χφνολο 13 100,0 100,0  

Πίνακασ 6. Κατανομι δείγματοσ με βάςθ το φφλο 

ΗΛΙΚΙΑ 

Θ θλικία των περιςςότερων ςυμμετεχόντων είναι 46-55, ςε ποςοςτό 53,8% και ακολουκοφν 

όςοι είναι 36-45 ςε ποςοςτό 38,5%, ενϊ μόλισ 1 ςυμμετζχων (ποςοςτό 7,7%) είναι άνω των 

56 ετϊν.  

ΗΛ ΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ  

Ψιμζσ Χυχνότθτα Υοςοςτό Ζγκυρο Υοςοςτό Χωρευτικό Υοςοςτό 

 

36-45 5 38,5 38,5 38,5 

46-55 7 53,8 53,8 92,3 

>56 1 7,7 7,7 100,0 

Χφνολο 13 100,0 100,0  

Πίνακασ 7.  Κατανομι δείγματοσ με βάςθ τθν θλικιακι ομάδα 
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Εξάγεται το ςυμπζραςμα ότι το ανκρϊπινο δυναμικό είναι ϊριμο θλικιακά, και επομζνωσ θ 

ςχζςθ του με τθν τεχνολογία δεν είναι «ζμφυτθ», όπωσ ςυμβαίνει με θλικιακζσ ομάδεσ 

χαμθλότερου μζςου όρου θλικίασ. 

ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Ψο μορφωτικό επίπεδο των ερωτθκζντων είναι αρκετά υψθλό. Υαρατθρικθκε ότι 

περιςςότεροι από τουσ μιςοφσ (53,8%) είναι κάτοχοι μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ. Από τουσ 

υπόλοιπουσ οι μιςοί (23,1) ζχουν ολοκλθρϊςει τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ και είναι 

απόφοιτοι Ουκείου, και οι άλλοι μιςοί (23,1%) ζχουν πτυχίο ΑΕΛ ι ΨΕΛ. 

ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕ ΔΟ  

Ψιμζσ Χυχνότθτα Υοςοςτό Ζγκυρο Υοςοςτό Χωρευτικό Υοςοςτό 

 

ΟΩΞΕΛΣ 3 23,1 23,1 23,1 

ΑΕΛ/ ΨΕΛ 3 23,1 23,1 46,2 

ΠΕΨΑΥΨΩΧΛΑΞΣ 7 53,8 53,8 100,0 

Χφνολο 13 100,0 100,0  

Πίνακασ 8. Κατανομι δείγματοσ με βάςθ το μορφωτικό επίπεδο 

Θ ςχζςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ με τθν τεχνολογία αποδεικνφεται «επίκτθτθ», και 

διαφαίνεται από το μορφωτικό επίπεδο που είναι αρκετά υψθλό και δικαιολογεί τθ βαςικι 

γνϊςθ χριςθσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και δικτφων, κακϊσ το πζραςμα από τισ 

ανϊτερεσ εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ προχποκζτει τθ ςυγγραφι και παρουςίαςθ εργαςιϊν 

όπωσ προκφπτει από τθν ζρευνα, που ςτο μεγαλφτερο ποςοςτό τθσ διεξάγεται με τρόπο 

θλεκτρονικό και μζςω μεγάλων ψθφιακϊν βάςεων δεδομζνων 

ΕΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

Σι εργαηόμενοι με τα περιςςότερα ζτθ εργαςίασ, δθλαδι 21-30 αποτελοφν το 30,8%.  Χτθν 

ίδια κζςθ για 16-20 ζτθ εργάηονται ςτον οργανιςμό περιςςότεροι από τουσ μιςοφσ 

ςυμμετζχοντεσ (53,8%). Σ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων που εργάηονται τα λιγότερα ζτθ 

δθλαδι 6-10 είναι ίδιοσ με εκείνων που εργάηονται 11-15 ζτθ, δθλαδι 7,7%. 

 

Ε ΣΗ  ΤΠΗΡΕΙΑ  

Ψιμζσ Χυχνότθτα Υοςοςτό Ζγκυρο Υοςοςτό Χωρευτικό Υοςοςτό 

 

 

 

 

6-10 1 7,7 7,7 7,7 

11-15 1 7,7 7,7 15,4 

16-20 7 53,8 53,8 69,2 

21-30 4 30,8 30,8 100,0 

Χφνολο 13 100,0 100,0  

Πίνακασ 9.  Κατανομι δείγματοσ με βάςθ τα ζτθ υπθρεςίασ 

Σι ςυμμετζχοντεσ βρίςκονται απαςχολοφμενοι για δεκαετίεσ ςτθν ίδια κζςθ εργαςίασ και 

με το ίδιο αντικείμενο εργαςίασ. Σι περιςςότεροι από αυτοφσ ζηθςαν τθν μετάβαςθ ςτθν 

ψθφιακι εποχι με τθν ςταδιακι μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ. Ψο κακεςτϊσ μόνιμθσ 

εργαςίασ με το οποίο απαςχολοφνται παρζχει αςφάλεια και εμπνζει εμπιςτοςφνθ, ενιςχφει 

τθν καλι ςυνεργαςία και τθν εποικοδομθτικι επικοινωνία μεταξφ των ςυναδζλφων. Ψα 
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χαρακτθριςτικά αυτά ςυντελοφν κετικά ςτθν αποτελεςματικότθτα του οργανιςμοφ, και 

εδραιϊνουν μια ιςχυρι οργανωςιακι κουλτοφρα. 

ΑΝΑΣΡΟΦΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Πία ακόμθ μεταβλθτι που λιφκθκε υπόψθ κατά τθν καταγραφι των δθμογραφικϊν 

ςτοιχείων είναι και θ ςυμμετοχι των ερωτθκζντων ςτθν ανατροφι ανιλικου παιδιοφ. Θ 

μεταβλθτι αυτι τζκθκε ςκόπιμα, κακϊσ υπιρξε θ ςκζψθ ότι πικανόν να είναι εντονότερθ θ 

ευαιςκθτοποίθςθ του ατόμου, που εμπλζκεται ενεργά ςτθν ανατροφι παιδιοφ κάτω των 18 

ετϊν, ςε κζματα ιδιωτικότθτασ και προςωπικϊν δεδομζνων. Ψα αποτελζςματα ςχετικά με 

τα άτομα που εμπλζκονται ενεργά ςτθν ανατροφι ανιλικου ι ανιλικων παιδιϊν είναι 

ενδεικτικά, κακϊσ θ πλειοψθφία των διοικθτικϊν υπαλλιλων 69,2% διλωςε ότι δεν 

ςχετίηεται με ανατροφι παιδιοφ, ενϊ το 30,8% μεγαλϊνει ανιλικο παιδί.  

 

ΣΕ ΚΝΑ  

Ψιμζσ Χυχνότθτα Υοςοςτό Ζγκυρο Υοςοςτό Χωρευτικό Υοςοςτό 

 

ΣΧΛ 9 69,2 69,2 69,2 

ΡΑΛ 4 30,8 30,8 100,0 

Χφνολο 13 100,0 100,0  

Πίνακασ 10. Κατανομι δείγματοσ με βάςθ τθ ςυμμετοχι ςτθν ανατροφι ανιλικων τζκνων 

Θ ςυμμετοχι ςτθν ανατροφι παιδιοφ προχποκζτει εγριγορςθ, αποφαςιςτικότθτα και 

ενζχει ςθμαντικά επίπεδα ευκφνθσ. Χτθ ςθμερινι πραγματικότθτα με τθν ζντονθ διείςδυςθ 

τθσ τεχνολογίασ ςτθν κακθμερινότθτα θ ψυχαγωγία, θ εκπαίδευςθ, θ μάκθςθ βαςίηονται 

και προζρχονται ςυχνά από εφαρμογζσ που διατίκενται δωρεάν ι επί πλθρωμι μζςω 

διαδικτφου. Σ γονζασ, ςυχνά, χρειάηεται να επιλζξει τθν καταλλθλότερθ εφαρμογι για το 

παιδί του. Σ τρόποσ με τον οποίο είναι εφικτό αυτό προχποκζτει τθν εναςχόλθςθ του 

γονζα με τρόπουσ προςταςίασ που προχπάρχουν τθσ εγκατάςταςθσ των εφαρμογϊν ι 

μποροφν να εφαρμοςτοφν ωσ φίλτρα περιοριςμζνθσ πρόςβαςθσ ι γονικοφ ελζγχου. Θ 

ανθςυχία αυτι μπορεί να ερμθνευτεί βάςει του πολιτιςμικοφ, κοινωνικοφ, μορφωτικοφ 

υποβάκρου και είναι εφλογο ότι επθρεάηεται από τισ θκικζσ αξίεσ που διζπουν το άτομο 

μεμονωμζνα εντόσ του ςυγκεκριμζνου περιβάλλοντοσ τθ ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι. 

Ακολουκοφν οι κεματικοί άξονεσ και θ ανάλυςθ τουσ με τα αποτελζςματα που μασ ζδωςαν. 

Επίςθσ παρατίκενται αποςπάςματα των απαντιςεων ςτισ ερωτιςεισ που τζκθκαν, με 

πλάγια γραφι και εντόσ ειςαγωγικϊν. Χτο τζλοσ κάκε αποςπάςματοσ υπάρχει ο κωδικόσ 

του ςυμμετζχοντοσ ςτθν ζρευνα, όπωσ αυτόσ ορίςτθκε από τθν ερευνιτρια.  

Θεματικόσ Ωξονασ Α:  

Νοηματοδότηςη τησ ϋννοιασ τησ ψηφιακόσ και φυςικόσ 

ιδιωτικότητασ. Καταγραφό των αντιλόψεων και των 

ενεργειών των ΑΠ αναφορικϊ με την ιδιωτικότητα 
Σ κεματικόσ Άξονασ Α αναλφει ωσ κφρια ζννοια τθν ιδιωτικότθτα κατά τθ χριςθ 

θλεκτρονικϊν μζςων, αλλά και πϊσ αυτι υφίςταται εντόσ του εργαςιακοφ χϊρου 

επθρεάηοντασ τθ φυςικι υπόςταςθ των ερωτθκζντων. Σ κεματικόσ Άξονασ Α, απαρτίηεται 
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από τρεισ κατθγορίεσ. Πζςα από τισ ενζργειεσ και τισ αντιλιψεισ των ςυμμετεχόντων 

αναδεικνφεται ο τρόποσ με τον οποίον αντιλαμβάνονται τθν ζννοια τθσ ιδιωτικότθτασ ςτον 

εργαςιακό χϊρο και κατά πόςο αυτι διαφυλάςςεται ι παραβιάηεται.  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1 
Θ κατθγορία 1 του κεματικοφ Άξονα Α, περιλαμβάνει τισ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ προβαίνουν 

οι ερωτθκζντεσ για να διαφυλάξουν τθν ιδιωτικότθτά τουσ.  Πάλιςτα, οριςμζνοι κεωροφν 

ότι μπορεί να υπάρξει μερικι διαφφλαξθ τθσ ιδιωτικότθτασ και αυτό εναπόκειται ςτθν 

προςωπικι ευκφνθ που φζρει ο κακζνασ να προςτατεφει τον εαυτό του και να διεκδικεί με 

τον τρόπο αυτό το δικαίωμα ςτθν ιδιωτικότθτα. Χτο ςφνολό τουσ αντιλιφκθκαν τθν 

ιδιωτικότθτα ωσ φυςικι υπόςταςθ και ζτςι απάντθςαν για τισ ενζργειεσ που κάνουν ϊςτε 

να αποκτιςουν απομόνωςθ ςτον χϊρο εργαςίασ. Ξυρίωσ όμωσ παραδζχτθκαν ότι λόγω τθσ 

οικειότθτασ που αιςκάνονται αναμεταξφ τουσ, γεγονόσ που οφείλεται ςτθν κουλτοφρα του 

οργανιςμοφ, δεν επιδιϊκουν να προβοφν ςε ενζργειεσ, και απολαμβάνουν τθν επικοινωνία 

εντόσ του γραφείου με τουσ ςυναδζλφουσ, χωρίσ να εκφράηουν επικυμία για ιδιωτικότθτα. 

Χε κάποιεσ περιπτϊςεισ ενεργοφν προσ μερικι διαφφλαξθ τθσ ιδιωτικότθτάσ τουσ κυρίωσ ωσ 

προσ τθν φυςικι τθσ διάςταςθ. Για τον εργαηόμενο θ καλι ςυνεργαςία, ακόμθ και θ φιλία 

εντόσ του οργανωςιακοφ πλαιςίου διαδραματίηει τεράςτιο ρόλο και ζχει αντίκτυπο ςτον 

ίδιο τον οργανιςμό και τθν ομαλι λειτουργία του. 

«… Μπορϊ να περπατιςω λίγο, να βγω ςτο διάδρομο ζξω και να 
μιλιςω…» *Σ10+  

«…Καταρχιν ζρχεςαι ςε ζναν χϊρο να δουλζψεισ και είςαι χαροφμενοσ, 
δεν είςαι λυπθμζνοσ …ςε αυτό το γραφείο, είμαςτε δεμζνοι και είμαςτε 
φίλοι, δθλαδι δεν είμαςτε ξζνοι που ςυνεργαηόμαςτε… Και τα 
προςωπικά μου ξζρουν, οπότε πάει θ ιδιωτικότθτα, και τα οικονομικά 
μου ξζρουν, οπότε οφτε εκεί ζχω κάτι ιδιωτικό …» *Χ8+  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2 
Θ κατθγορία 2  του κεματικοφ Άξονα Α, περιλαμβάνει τισ αντιλιψεισ και ενζργειεσ των 

ανκρϊπινων πόρων ςχετικά με τθν παραβίαςθ τθσ ιδιωτικότθτασ. Θ ςυμμετοχι ςτα μζςα 

κοινωνικισ δικτφωςθσ κάνει ςτουσ ερωτθκζντεσ πιο εφκολθ τθν κατανόθςθ τθσ ζννοιασ τθσ 

ιδιωτικότθτασ και τθσ διαφφλαξισ τθσ. Τμωσ όταν θ διαφφλαξθ ζρχεται ςτον εργαςιακό 

χϊρο, δεν αποδεικνφονται τόςο ευαιςκθτοποιθμζνοι, αιςκάνονται μια αςφάλεια, που 

απορρζει από τθν οργανωςιακι κουλτοφρα και τθ μονιμότθτα τθσ κζςθσ τουσ, κακϊσ 

κεωροφν ότι ο οργανιςμόσ κα τουσ προςτατζψει. Ζτςι, δεν δείχνουν να τουσ απαςχολεί θ 

ιδιωτικότθτα και θ διαφφλαξθ ι θ παραβίαςθ τθσ, και εκφράηοντασ αιςκιματα αδιαφορίασ 

δεν αναλαμβάνουν ρόλο για τθ διαφφλαξθ ι δεν αντιλαμβάνονται τθν παραβίαςθ τθσ 

ιδιωτικότθτασ τουσ, γιατί τθ ςυγχζουν με τθν καλι ςυνεργαςία. 

«…Ήδθ ξζρω τουσ κωδικοφσ των υπθρεςιακϊν email των 2 ςυναδζλφων 
μου. Και μπαίνουμε ανά πάςα ςτιγμι και αυτοί γνωρίηουν το δικό μου, 
οπότε δεν ζχουμε κάποιο κζμα, αλλά μιλάμε πάντα γι’ αυτό το γραφείο, 
ωραία, άμα πάμε ςε άλλο γραφείο, μπορεί τα πράγματα να είναι 
διαφορετικά, εμείσ είμαςτε μαηί από το 97, οι 3 τουλάχιςτον…» *Χ8+  
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 3 
Θ κατθγορία 3 του κεματικοφ Άξονα Α, παρουςιάηει τισ αντιλιψεισ των εργαηομζνων 

αναφορικά με τθν ζννοια τθσ ιδιωτικότθτασ, και μζςα από τισ απαντιςεισ τουσ 

διαφαίνονται οι κζςεισ τουσ για τθν οργανωςιακι κουλτοφρα, τθν παρουςία και απουςία 

τθσ ιδιωτικότθτασ, κακϊσ και ο διαχωριςμόσ τθσ ζννοιασ βάςει πλαιςίου (οργανωςιακοφ 

και ατομικοφ). Είναι ζκδθλο το ζντονο αίςκθμα λογοδοςίασ και θ προςωπικι ευκφνθ που 

διακρίνεται ςτο ακόλουκο απόςπαςμα: 

 «…Δεν νομίηω ότι αυτό που ονομάηουμε ιδιωτικότθτα πρζπει να είναι 
πολφ απόλυτο. Εμείσ είμαςτε δθμόςιοι υπάλλθλοι, ζχουμε ανοιχτζσ 
πόρτεσ, ζχουμε ανοιχτι επικοινωνία με όλον τον κόςμο. Αυτόσ είναι και ο 
ρόλοσ μασ… Δεν κεωρϊ ότι ο δθμόςιοσ υπάλλθλοσ ζχει ανάγκθ 
ιδιωτικότθτασ…. Ιδιωτικά κζματα ςτο χϊρο τθσ δουλειάσ όχι. Όταν κα 
φφγω από εδϊ ζχω όλο το χρόνο να αςχολθκϊ με όλα τα ιδιωτικά μου 
κζματα…» *Χ3+  

Ωπάρχει  κάποια επικυμία για ιδιωτικότθτα, που δεν τελεςφορεί ωςτόςο, κακϊσ δεν 

υπάρχει ιδιωτικόσ χϊροσ, αφοφ οι περιςςότεροι ςυμμετζχοντεσ μοιράηονται  το γραφείο με 

άλλουσ ςυναδζλφουσ. Χτθν πραγματικότθτα, μόνο τα ανϊτερα ςτελζχθ ζχουν το δικό τουσ 

χϊρο και δεν υπάρχει και κάποιου είδουσ διαχωριςτικό που να ευνοεί τθν άςκθςθ του 

δικαιϊματοσ τθσ ιδιωτικότθτασ.  

 «…Είναι μια εργαςία που δεν μπορείσ να ζχεισ ιδιωτικότθτα. Συνεργάηεςαι 
με τουσ ςυναδζλφουσ… εφόςον είμαςτε ςε ζνα γραφείο 3-4 άτομα, ςαφϊσ 
και δεν υπάρχει ιδιωτικότθτα…» *Χ4+  

Υαρατθρείται μάλιςτα το φαινόμενο, οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν προςπάκεια τουσ να 

δικαιολογιςουν τθν ιδιωτικότθτα ςτον εργαςιακό χϊρο, να τθν ςυγχζουν με τθ 

ςυνεργαςία. Χτθν περίπτωςθ αυτι, οι περιςςότεροι ςυμμετζχοντεσ κεϊρθςαν τθν ζννοια 

τθν ιδιωτικότθτασ ταυτόςθμθ με τθν απομόνωςθ και το δικαίωμα να είναι κανείσ μόνοσ 

του, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθ φυςικι υπόςταςθ τθσ ζννοιασ τθσ ιδιωτικότθτασ, όπωσ το όριςαν 

αρχικά και οι Warren and Brandeis (1890) ςτισ ΘΥΑ, μετά τον εμφφλιο πόλεμο. Σι 

ερωτθκζντεσ, ςτθν πλειονότθτά τουσ, πικανόν επθρεαςμζνοι από τθν οργανωςιακι 

κουλτοφρα, ιςχυρίςτθκαν ότι ιδιωτικότθτα και εργαςία δεν ςυμβαδίηουν και διλωςαν ότι 

δεν υπάρχει και δεν επικυμοφν να υπάρχει ιδιωτικότθτα ςτο χϊρο εργαςίασ. Πάλιςτα 

διαχωρίηουν ρθτά τθν ιδιωτικότθτα ανάλογα με το πλαίςιο (οργανωςιακό, ατομικό) ςτο 

οποίο εφαρμόηεται και, υποςτθρίηουν με ςαφινεια ότι μόνο ςε ατομικό πλαίςιο μπορεί να 

υφίςταται ιδιωτικότθτα.   

«…Δεν ζχω ιδιωτικότθτα ςτον εργαςιακό χϊρο, οφτε καν ςτο αντικείμενό 
μου. Σε ζνα γραφείο δεν νομίηω ότι χρειάηεται ιδιωτικότθτα, πρζπει να 
ςυνεργαςτοφμε, οπότε δεν μου χρειάηεται θ ιδιωτικότθτα. Ιδιωτικότθτα 
νομίηω είναι ςτον προςωπικό τομζα…» *Χ8+  

«…Στον επαγγελματικό χϊρο, νομίηω, λίγο παφει θ ζννοια τθσ 
ιδιωτικότθτασ, μπερδεφονται τα πράγματα. Ενϊ είναι ξεκάκαρο ςτον 
προςωπικό χϊρο…» *Χ9+  
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Θεματικόσ Ωξονασ Β:  

Ποιεσ οι θετικϋσ και ποιεσ οι αρνητικϋσ προεκτϊςεισ τησ 

διεύςδυςησ τησ τεχνολογύασ; Καταγραφό των αντιλόψεων και 

των ενεργειών των ανθρώπινων πόρων, αναφορικϊ με την 

τεχνολογύα, και νοηματοδότηςό τησ. 
Σ κεματικόσ Άξονασ Β αναλφει τον αντίκτυπο που ζχει θ διείςδυςθ τθσ τεχνολογίασ ςτισ 

αντιλιψεισ και τισ ενζργειεσ των ςυμμετεχόντων, εντόσ του οργανιςμοφ, αλλά και ςε 

ατομικό επίπεδο. Θ τεχνολογία αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινότθτασ, και θ 

χριςθ τθσ αναγνωρίηεται πλζον ωσ απαραίτθτθ προκειμζνου να διεκπεραιωκοφν 

διοικθτικζσ εργαςίεσ ςε ςυντομότερο χρονικό διάςτθμα, με τθ λιγότερθ δυνατι 

γραφειοκρατία που προβλζπεται, και τθν ελάχιςτθ επιβάρυνςθ του περιβάλλοντοσ ςε 

χαρτί. Διακρίνεται ςε δφο κατθγορίεσ, θ κάκε μία εκ των οποίων διαιρείται ςε δφο 

υποκατθγορίεσ.  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1 
Θ κατθγορία 1 του κεματικοφ Άξονα Β, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο κατανοοφν οι 

ανκρϊπινοι πόροι τθν τεχνολογία. Ξακϊσ, οι απόψεισ τουσ ςχετικά με τθ διείςδυςθ τθσ 

τεχνολογίασ ςτθν εργαςιακι και ατομικι κακθμερινότθτα υπιρξαν ποικίλεσ, θ κατθγορία 1 

περιλαμβάνει  δφο υποκατθγορίεσ.  

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1 

Χτθν υποκατθγορία 1 τθσ πρϊτθσ κατθγορίασ του κεματικοφ Άξονα Β, εντάςςονται οι 

κετικζσ προεκτάςεισ τθσ τεχνολογίασ κατά τθ γνϊμθ των ερωτθκζντων. Θ διαςκζδαςθ, θ 

εκμάκθςθ, θ ενθμζρωςθ, θ ψυχαγωγία και θ επικοινωνία αποτελοφν τισ κετικζσ πτυχζσ τθσ 

τεχνολογίασ. Σι ςυμμετζχοντεσ, ςτο ςφνολό τουσ, κατανοοφν τθν διείςδυςθ τθσ τεχνολογίασ 

ςτθν κακθμερινότθτά τουσ και κυρίωσ τθν αντιλαμβάνονται ωσ μζςο επικοινωνίασ και 

κοινωνικισ αποδοχισ.   

«…Σιμερα τα νζα παιδιά μζςω του διαδικτφου κοινωνικοποιοφνται ι 
τουλάχιςτον ζτςι αιςκάνονται…» [Σ6] 

«…Συνικωσ παιχνίδια κζλουν να παίηουν ςτο κινθτό ι ςτον 
υπολογιςτι…» *Σ10+ 

«…Το διαδίκτυο, είναι θ νζα μορφι επικοινωνίασ, μεταξφ μασ...» *Σ9+ 

«…Ζχουμε θλεκτρονικζσ υπογραφζσ, οπότε ζχουμε πάψει να ςτζλνουμε 
χαρτιά ο ζνασ ςτον άλλον, μόνο τα πολφ πολφ απαραίτθτα, και όλθ θ 
επικοινωνία μασ γίνεται μζςω email…» *Σ3+ 

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2 

Χτθν υποκατθγορία 2 τθσ πρϊτθσ κατθγορίασ του κεματικοφ Άξονα Β, εντάςςονται οι 

αρνθτικζσ προεκτάςεισ τθσ τεχνολογίασ κατά τθ γνϊμθ των ερωτθκζντων. Κεωροφν ότι 

κάνουν χριςθ τθσ τεχνολογίασ από επιλογι, ςτθν πραγματικότθτα όμωσ κάνουν χριςθ τθσ 

τεχνολογίασ για αποδοχι και ενςωμάτωςθ ςτο κοινωνικό ςφνολο. Επίςθσ, είναι 

υποψιαςμζνοι ότι υπάρχει μορφι ελζγχου μζςα από τισ εφαρμογζσ και τα προγράμματα 
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που χρθςιμοποιοφν, με αποτζλεςμα να αιςκάνονται φόβο και αναςφάλεια. 

Υαρουςιάηονται ωςτόςο ανεκτικοί και κάποιεσ φορζσ αδιάφοροι, υποκφπτοντασ ςτα 

τεράςτια οφζλθ που θ τεχνολογία ζχει επιφζρει ςτθ ηωι όλων, κακϊσ πλζον διευκολφνεται 

θ κακθμερινότθτά τουσ και ανοίγονται νζοι ορίηοντεσ ψυχαγωγίασ, ενθμζρωςθσ ακόμθ και 

ανεφρεςθσ εργαςίασ. Ξαι ενϊ επιδιϊκουν να δϊςουν ζναν ουδζτερο τόνο διαςκεδάηοντασ 

τισ ανθςυχίεσ τουσ, τελικά  αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει πάντοτε και κάποιο τίμθμα, το 

οποίο μπορεί να είναι και θ ίδια θ ελευκερία. 

«…Είμαι υπζρ τθσ τεχνολογίασ, μζχρι ζνα ςθμείο. Το μαχαίρι όπωσ λζνε 
είναι καλό για να κόβεισ, αλλά κόβεςαι κιόλασ. Καλι θ τεχνολογία για να 
ςε εξυπθρετεί, αλλά όταν πλζον γίνεται δυνάςτθσ και γίνεςαι δοφλοσ τθσ 
τεχνολογίασ και ςε διαφεντεφει, πλζον… φεφγει θ ελευκερία, που είναι 
το ανϊτερο αγακό του ανκρϊπου…» *Σ12+  

«…βοθκάει (ενν. θ τεχνολογία) ςτθν ευκολότερθ αποςτολι βιογραφικϊν,  
να βρουν δουλειά δθλαδι, αλλά… πριν ςε προςλάβουν ζχουν ελζγξει όλο 
το παρελκόν ςου, που δεν διαγράφεται κιόλασ. Αυτό είναι πάρα πολφ 
άςχθμο…» *Σ6+  

Βζβαια, υπάρχουν και εκείνοι που είναι κάκετα αντίκετοι με τθν τεχνολογία, 

εντυπωςιάηονται από τα επιτεφγματα και τθν ζντονθ διείςδυςι τθσ και ειδικά ςτισ πολφ 

νεαρζσ θλικίεσ, αρνοφνται όμωσ να ςυμβαδίςουν και επιμζνουν ςτον τρόπο που γνωρίηουν 

και εμπιςτεφονται. Είναι εκείνοι που δεν επικυμοφν τθν αλλαγι και προβάλλοντασ 

αντίςταςθ, πικανόν,  προκαλοφν αναςτάτωςθ. Ξρίνεται ςθμαντικό να ςθμειωκεί ότι οι 

ςυμμετζχοντεσ αναφζρκθκαν κυρίωσ ςτθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ ςε προςωπικό επίπεδο. 

Χτθν επόμενθ ενότθτα όπου και παρουςιάηονται τα ςυμπεράςματα, κα γίνει εκτενζςτερθ 

αναφορά επ’ αυτοφ.   

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2 
Θ κατθγορία 2 του κεματικοφ Άξονα Β, περιγράφει τισ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ προβαίνουν οι 

ανκρϊπινοι πόροι κακϊσ βιϊνουν τθ διείςδυςθ τθσ τεχνολογίασ. Ξαι αυτι θ κατθγορία 

διακρίνεται ςε δφο υποκατθγορίεσ.  

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1 

Χτθν υποκατθγορία 1, τθσ δεφτερθσ κατθγορίασ του κεματικοφ Άξονα Β, εντάςςονται οι 

ενζργειεσ των ςυμμετεχόντων ςτισ κετικζσ πτυχζσ τθσ τεχνολογίασ. Θ ςυγκατάκεςθ ςτθν 

παρακολοφκθςθ του ιςτορικοφ περιιγθςθσ εκλαμβάνεται ωσ κετικι, αφοφ τα οφζλθ που 

προκφπτουν από αυτιν είναι μεγαλφτερα του τιμιματοσ, όπωσ δικαιολογοφν οι 

ςυμμετζχοντεσ τθν αποδοχι των cookies χωρίσ να αναγνϊςουν τουσ όρουσ πολιτικισ.  

«… με βοθκάει πάρα πολφ μου ανοίγει δρόμουσ που  δεν τουσ ξζρω. 

Γιατί ςφμφωνα με τα cookies ςου ςτζλνει μετά κάποια πράγματα που δεν 

πιγαινε το μυαλό ςου να τα ψάξεισ. Και ςου φζρνουν καινοφριεσ 

πλθροφορίεσ…» *Σ8+ 
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ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2 

Χτθν υποκατθγορία 2,  τθσ δεφτερθσ κατθγορίασ του κεματικοφ Άξονα Β, περιγράφεται  ο 

τρόποσ που οι ςυμμετζχοντεσ ενεργοφν ςτισ αρνθτικζσ πτυχζσ τθσ τεχνολογίασ. Σι 

απαντιςεισ δόκθκαν ςτο πλαίςιο του οργανιςμοφ, με αφετθρία όμωσ τθν ατομικι εμπειρία 

ςε προςωπικό επίπεδο. Σι ςυμμετζχοντεσ διατείνονται ότι θ τεχνολογία μασ κρατάει 

δζςμιουσ. Ψα κετικά αντιςτακμίηονται από τα αρνθτικά χαρακτθριςτικά τθσ και οι πολίτεσ 

μπερδεμζνοι δεν γνωρίηουν πϊσ να αντιμετωπίςουν τθν κατάςταςθ. Τςοι δεν γνωρίηουν - 

και είναι οι περιςςότεροι- να χρθςιμοποιοφν τθ νζα τεχνολογία εισ βάκοσ, αποκαρδιωμζνοι, 

πράττουν τα δζοντα, επιφανειακά, και χωρίσ ουςιαςτικά να κατανοοφν τισ μελλοντικζσ 

ςυνζπειεσ των πεπραγμζνων τουσ. Επειδι, μάλιςτα θ γνϊςθ που ζχουν είναι επιφανειακι, 

δεν τουσ αφινει περικϊρια να εντρυφιςουν ςτθν ουςία τθσ τεχνολογίασ και τισ 

διευκολφνςεισ που αυτι προςφζρει, με αποτζλεςμα να μθν αξιοποιοφν ςτο ζπακρο τισ 

δυνατότθτεσ που παρζχει και να μθν επωφελοφνται ςτο βακμό που κα μποροφςαν. 

Πάλιςτα παρατθρείται και μια απροκυμία να ευνοθκεί ο ςυμμετζχων, από τισ κετικζσ 

πτυχζσ τθσ τεχνολογίασ, πικανόν, κεωρϊντασ  μεγαλφτερθ όχλθςθ τθν αλλαγι και τθν 

εφαρμογι ενόσ νζου τρόπου επικοινωνίασ.  

«Ζχει τα αρνθτικά του ζχει και τα κετικά του. Ναι, με νευριάηει γιατί μου 
ηθτάει πολλά πράγματα…  όταν μου ηθτάνε και παραπάνω πλθροφορίεσ, 
νευριάηω. Και δεν κζλω και να τισ δϊςω… και δεν τισ δίνω… βρίςκω 
άλλον τρόπο…» *Σ8]  

 «…δζςμιοι είμαςτε. Δεν μποροφμε να κάνουμε και κάτι. Όςεσ 
αντιςτάςεισ  και να προβάλουμε…  Οπότε πρζπει να αποδεχτοφμε το 
τϊρα και, το τι επιφζρει το τϊρα …» [Σ4]  

«…Ζχω ζνα email υπθρεςιακό και ζνα προςωπικό οφτε που κυμάμαι ποφ 
βρίςκεται… δεν ξζρω και πολλά από υπολογιςτι…  Όταν πιγαινα ςε 
κάποια ςεμινάρια που ζκανα ςτουσ υπολογιςτζσ, ζλεγε θ υπεφκυνθ 
ςτείλτε mail, ζλεγα, πιο καλά είναι να τα λζμε από κοντά…» *Σ7+  

Θεματικόσ Ωξονασ Γ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ 

Με ποιον τρόπο ο Γενικόσ Κανονιςμόσ Προςταςύασ Δεδομϋνων 

679/2016 γνωςτοποιόθηκε ςτουσ ανθρώπινουσ πόρουσ και 

ποιοσ όταν ο αντύκτυποσ κατϊ τη διαδικαςύα προςαρμογόσ και 

ςυμμόρφωςησ με αυτόν. Καταγραφό των ενεργειών και 

αντιλόψεων των ανθρώπινων πόρων με ϋμφαςη ςτο 

οργανωςιακό πλαύςιο 
Σ Κεματικόσ Άξονασ Γ περιλαμβάνει τισ ενζργειεσ και τισ αντιλιψεισ των ανκρϊπινων 

πόρων με ζμφαςθ ςτο οργανωςιακό πλαίςιο αναφορικά με τθν εφαρμογι του Γενικοφ 

Ξανονιςμοφ Υροςταςίασ Δεδομζνων, γνωςτοφ και ωσ Ξανονιςμοφ 679/2016. Θ διαδικαςία 

που ακολοφκθςε τθν εφαρμογι του Ξανονιςμοφ, ιταν επόμενο να ζχει ιςχυρό αντίκτυπο ςε 

οργανωςιακό επίπεδο. Υροωκικθκαν αλλαγζσ που άλλαξαν τθν κακθμερινότθτα των 

εργαηομζνων, κακϊσ τελικά αυξικθκε ο όγκοσ εργαςίασ. Υροκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ 
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εφαρμογι των ςθμείων του κανονιςμοφ, ηθτικθκε από τουσ εργαηόμενουσ να αλλάξουν 

πρακτικζσ που ίςχυαν για πολλά χρόνια και αυτό δθμιοφργθςε κάποια ςφγχυςθ και 

αναςτάτωςθ, μζχρι το νζο να ενςωματωκεί ςτθν κακθμερινότθτα. Σ κεματικόσ Άξονασ Γ 

χωρίηεται ςε 3 κατθγορίεσ.  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1 
Χτθν κατθγορία 1 του κεματικοφ Άξονα Γ, που αποτελείται από δφο υποκατθγορίεσ, 

περιγράφεται θ αλλθλεπίδραςθ τθσ οργανωςιακισ κουλτοφρασ με τον κανονιςμό. Θ 

αμφίδρομθ ςχζςθ που προκλικθκε από τθν επιταγι για ςυμμόρφωςθ με τον κανονιςμό 

αφενόσ ζκεςε τθν κουλτοφρα ςε ρόλο αξιολογθτι επθρεάηοντασ τθν ειςαγωγι του 

κανονιςμοφ εντόσ του οργανιςμοφ, και αφετζρου ο κανονιςμόσ ζκεςε τισ προχποκζςεισ για 

τθ διαμόρφωςθ τθσ οργανωςιακισ κουλτοφρασ. Θ ςχζςθ αυτι περιγράφεται ςτισ δφο 

υποκατθγορίεσ τθσ κατθγορίασ 1.  

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1 

 Θ υποκατθγορία 1, τθσ πρϊτθσ κατθγορίασ του κεματικοφ Άξονα Γ, περιζχει τισ αντιλιψεισ  

των ανκρϊπινων πόρων αναφορικά με τον κανονιςμό, όπωσ αυτζσ διαμορφϊνονται από 

τθν οργανωςιακι κουλτοφρα. Υαρατθρείται ότι θ κουλτοφρα που επικρατεί ςτον οργανιςμό 

είναι κετικι και λειτουργεί προςτατευτικά προσ τον εργαηόμενο. Πε τθ ςειρά του ο 

εργαηόμενοσ ειςπράττει το αίςκθμα αςφάλειασ που τον εφθςυχάηει και τον κάνει δεκτικό 

ωσ προσ τθν ουςία τθσ νζασ αλλαγισ. Επομζνωσ, υπάρχει θ κετικι ςτάςθ και υπάρχει και θ 

αρνθτικι ςτάςθ ςτον κανονιςμό, γεγονόσ που φαίνεται ότι επθρεάηεται από τισ 

υποκουλτοφρεσ που ιςχφουν εντόσ του οργανιςμοφ. Υροφανϊσ θ ενθμζρωςθ ςτα ςτελζχθ 

του οργανιςμοφ ζγινε, ωςτόςο, οι διάφορεσ υποκουλτοφρεσ φαίνεται πωσ δθμιοφργθςαν 

και διαφορετικι κατανόθςθ ι αντιμετϊπιςθ των ηθτθμάτων που προζκυψαν με αφορμι 

τον κανονιςμό. 

«… Εξάλλου, πιςτεφω ότι είναι περιττό να αςχολοφμαι και να κουράηω το 
μυαλό μου με κάτι που είμαι άςχετθ. Υπάρχει ο υπεφκυνοσ που 
αςχολείται με ςυγκεκριμζνα πράγματα και μασ ενθμερϊνουν και είναι 
υποχρεωμζνοι να μασ ενθμερϊνουν…» *Σ1+  

«…Είχαμε εκπαιδευτεί κιόλασ, μασ είχε γίνει μια ενθμζρωςθ… Κάποια 
πράγματα γίνανε αυτόματα… ιταν περιςςότερο διαχείριςθσ το πράγμα, 
δθλαδι το πϊσ κα δϊςουμε ςτοιχεία… και αν κα τα δϊςουμε ι όχι…» 
*Σ3+ 

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2 

Θ υποκατθγορία 2, τθσ πρϊτθσ κατθγορίασ του κεματικοφ Άξονα Γ, περιζχει τισ ενζργειεσ 

ςτισ οποίεσ οδιγθςε ο κανονιςμόσ ειςάγοντασ αλλαγζσ ςτθν οργανωςιακι κουλτοφρα. Ψο 

γεγονόσ αυτό επζφερε ςαφι αντίκτυπο εντόσ του οργανιςμοφ, διαμορφϊνοντασ τθν 

υπάρχουςα κουλτοφρα. Θ αλλαγι που επζφερε ο κανονιςμόσ αποδεικνφεται ςτθν 

εφαρμογι τθσ δφςκολθ, και αυτό οφείλεται  ςτον τρόπο που παρουςιάςτθκε ςτουσ 

ανκρϊπινουσ πόρουσ. Αςφαλϊσ, κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ θ διαφορετικι φφςθ των 

ανκρϊπων και θ περίπλοκθ ψυχοςφνκεςθ κακϊσ και το γεγονόσ ότι οι διαφορετικζσ 

προςλαμβάνουςεσ των απαςχολουμζνων προκαλοφν και διαφορετικι αντιμετϊπιςθ τθσ 

νζασ κατάςταςθσ από πλευράσ τουσ.  
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 «…Είναι δυςλειτουργικό όπωσ μασ παρουςιάςτθκε, να είμαςτε 
αντικειμενικοί. Μπορεί να είναι κετικό για τουσ πολίτεσ, αλλά για τουσ 
εργαηόμενουσ, για εμάσ, είναι δυςλειτουργικό…» *Σ11+  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2 
Χτθν κατθγορία 2 του Κεματικοφ Άξονα Γ, που αποτελείται από δφο υποκατθγορίεσ, 

περιγράφονται οι αντιλιψεισ και τα ςυναιςκιματα των ανκρϊπινων πόρων κατά τθν 

ενθμζρωςθ και γνωςτοποίθςθ του κανονιςμοφ ςε οργανωςιακό πλαίςιο, αλλά και ςε 

ατομικό πλαίςιο. Θ ςχζςθ αυτι περιγράφεται ςτισ δφο υποκατθγορίεσ τθσ κατθγορίασ 2. 

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1 

 Θ υποκατθγορία 1, τθσ δεφτερθσ κατθγορίασ του κεματικοφ Άξονα Γ, περιζχει τισ 

αντιλιψεισ των ανκρϊπινων πόρων κατά τθν εφαρμογι του Ξανονιςμοφ. Ξάποιοι από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ εμφανίηονται αδιάφοροι, κάποιοι άλλοι αιςκάνονται ότι ο κανονιςμόσ δεν 

επιφζρει ουςιαςτικζσ αλλαγζσ, επομζνωσ δεν αξίηει τθσ προςοχισ τουσ. Επίςθσ, υπάρχουν 

και εκείνοι που αιςκάνονται ιδιαίτερα αναςφαλείσ, πικανόν και φοβιςμζνοι λόγω τθσ 

ελλιποφσ γνϊςθσ επί του κανονιςμοφ. 

«…Δεν αιςκάνομαι να ζχει γίνει κάποια ζντονθ αλλαγι…» [Σ1] 

«…Γενικότερα πιςτεφω ότι όλοσ ο κανόνασ είναι λίγο αςτείοσ. Όταν όλοι 
ζχουνε λογαριαςμό ςε 3 με 4 μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ…» *Σ3+ 

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2 

Θ υποκατθγορία 2, τθσ δεφτερθσ κατθγορίασ του κεματικοφ Άξονα Γ, περιζχει τισ ενζργειεσ 

ςτισ οποίεσ οδθγικθκαν οι ανκρϊπινοι πόροι κατά τθν εφαρμογι του Ξανονιςμοφ. Σι 

ςυμμετζχοντεσ δεν εμφανίηονται κορυβθμζνοι και ςυνεπϊσ δεν προχωροφν ςε δραματικζσ 

αλλαγζσ ςε ατομικό πλαίςιο. Σι αλλαγζσ που δρομολογοφνται ςκοπό ζχουν τθ 

ςυμμόρφωςθ του ιδρφματοσ με τον Ξανονιςμό και επομζνωσ για τθν διεκπεραίωςθ τθσ 

εργαςίασ τουσ τισ εφαρμόηουν. 

«…Δεν αιςκάνομαι ότι ζχω ανάγκθ προςταςίασ. Θα ςυνεχίςω όλα 
κανονικά, και τισ ςυναλλαγζσ μου και τθν πιςτωτικι μου...» [Σ2] 

 «…κάποιοι παρακολοφκθςαν θμερίδεσ, αλλά ιταν λίγοι και δεν 
μπόρεςαν να αποδϊςουν ςτουσ υπόλοιπουσ ακριβϊσ τισ αλλαγζσ…» 
*Σ13+ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 3 
Θ κατθγορία 3 περιζχει τισ κετικζσ και τισ αρνθτικζσ προεκτάςεισ του κανονιςμοφ κατά τθν 

εφαρμογι του. Σ αντίκτυποσ προκαλεί διαβάκμιςθ ςυναιςκθμάτων που με τθ ςειρά τουσ 

οδθγοφν ςε ανάλθψθ δράςθσ μζςω ενεργειϊν. Θ αίςκθςθ που δθμιουργικθκε από το 

ςφνολο των ςυνεντεφξεων είναι ότι οι ςυμμετζχοντεσ είναι μπερδεμζνοι και αιςκάνονται 

μια ζντονθ αναςφάλεια, κυρίωσ εκείνοι που ζχουν ζντονο το αίςκθμα τθσ λογοδοςίασ και 

δεν διςτάηουν να παραδεχτοφν ότι φοβοφνται μιπωσ εφαρμόηουν τον κανονιςμό με λάκοσ 

τρόπο, αφοφ είναι κάτι καινοφριο και δεν ζχουν ςθμείο αναφοράσ για τθν εφαρμογι του. 

Ωςτόςο, μζςω τθσ καλισ ςυνεργαςίασ με τουσ ςυναδζλφουσ τουσ προςπακοφν να 
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ανταποκρικοφν ςτισ διατάξεισ του κανονιςμοφ. Ξαλοφνται να αναλάβουν δράςθ και να 

ενεργοποιθκοφν με δικζσ τουσ προςπάκειεσ και ο τρόποσ αυτόσ αλλάηει τθν κουλτοφρα.  

«…Είμαι μπερδεμζνθ και δεν ξζρω τι είναι καλό και τι όχι, αφοφ δεν ξζρω 
πϊσ λειτουργεί. Αυτό που κα με ενδιζφερε, είναι για να μποροφμε να 
δουλζψουμε ςωςτά και να εκφζρουμε άποψθ για το αν είναι κετικό θ 
όχι, να μασ πει κάποιοσ ότι πάνω ςτθ δικι ςου δουλειά, προςωπικό 
δεδομζνο είναι αυτό, αυτό και αυτό. Αυτό δεν πρζπει να το διαχειριςτείσ 
ι αυτό το διαχειρίηεςαι ωσ εδϊ, ι αυτό δεν πρζπει να το ζχεισ 
κακόλου…» *Σ11+ 

«…Για να βγει ζνασ κανονιςμόσ και να ζρκει ςτο φωσ πρζπει να ψάχτθκε 
αυτό το πράγμα, ζτςι δεν είναι… πιςτεφω ότι με τον καιρό… κα είναι 
ακόμθ πιο αςφαλι…» *Σ7+ 

Θεματικόσ Ωξονασ Δ: ΠΡΟΨΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Η θϋςη του κυβερνοπολύτη ςτη ςύγχρονη πραγματικότητα. 

Πώσ αντιλαμβϊνεται  τα προςωπικϊ δεδομϋνα και ποιεσ 

ενϋργειεσ κϊνει κατϊ τη διαφύλαξη τουσ ό όταν αυτϊ 

παραβιϊζονται;   
Σ κεματικόσ άξονασ Δ αναλφει τον τρόπο που οι ανκρϊπινοι πόροι αντιλαμβάνονται τα 

προςωπικά δεδομζνα εντόσ του οργανιςμοφ, αλλά και ςε ατομικό επίπεδο, αφοφ πλζον, 

γίνεται διαμοιραςμόσ των προςωπικϊν δεδομζνων ςε κακθμερινι βάςθ και θ χριςθ τουσ 

αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τισ κακθμερινζσ επαφζσ και ςυναλλαγζσ. Χε αυτόν 

τον κεματικό άξονα περιγράφονται οι ενζργειεσ και οι αντιλιψεισ των ςυμμετεχόντων 

αναφορικά με τα προςωπικά δεδομζνα και κατά πόςο αυτά διαφυλάςςονται ι 

παραβιάηονται. Σ κεματικόσ Άξονασ Δ, αποτελείται από τρεισ κατθγορίεσ και παρουςιάηει 

ομοιότθτεσ με τον κεματικό Άξονα Α. 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1 
Θ κατθγορία 1 του κεματικοφ Άξονα Δ, περιλαμβάνει τισ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ προβαίνουν 

οι ερωτθκζντεσ για να διαφυλάξουν τα προςωπικά τουσ δεδομζνα ατομικά και ςτον 

εργαςιακό χϊρο. Υαρουςιάηονται ςε εγριγορςθ όταν πρόκειται για διαμοιραςμό των 

προςωπικϊν δεδομζνων τουσ εκτόσ του οργανιςμοφ και αρκετά ιρεμοι και ςίγουροι όταν 

αφορά ςτον οργανιςμό. Θ αςφάλεια που εγγυάται ο οργανιςμόσ είναι αρκετι για να τουσ 

καταςτιςει αδιάφορουσ ωσ προσ τθ χριςθ επιπλζον μζτρων για τθ διαφφλαξθ των 

δεδομζνων τουσ. Πε λίγα λόγια λειτουργοφν ςε δφο ταχφτθτεσ: απλά και ανεπιτιδευτα, 

ςχεδόν μθχανικά, όταν βρίςκονται ςτον οργανιςμό, αλλά με επιφφλαξθ και ζχοντασ κάποιεσ 

αναςτολζσ όταν διαμοιράηουν τα δεδομζνα τουσ εκτόσ οργανιςμοφ. Υροχωροφν ςε αλλαγι 

ρυκμίςεων  και κωδικϊν πρόςβαςθσ ςε ατομικό επίπεδο, διςτάηουν όμωσ να αλλάξουν 

τουσ κωδικοφσ που αφοροφν ςε οργανωςιακοφσ λογαριαςμοφσ, κάποιεσ φορζσ λόγω 

άγνοιασ, κάποιεσ φορζσ λόγω αδιαφορίασ. Πάλιςτα δεν δείχνουν παραπάνω ενδιαφζρον 

για να ενθμερωκοφν ςχετικά με τθ διαφφλαξθ των προςωπικϊν τουσ δεδομζνων και ςυχνά 

υποβακμίηουν το γεγονόσ τθσ διαφφλαξθσ. 
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«…Ο υπολογιςτισ του κάκε υπαλλιλου είναι προςωπικόσ. Ζχω κάποιο 

κλειδί πρόςβαςθσ… κάποιεσ φορζσ χρθςιμοποιϊ ζνα φάκελο, αν κάτι 

προκφψει ασ ποφμε, από κάποιο email είναι άμεςο και δεν μπορϊ να το 

κάνω από το ςπίτι μου, αργότερα τα παίρνω αφοφ τα ςβιςω. Δεν είναι 

κάτι extreme ασ ποφμε, δεν κα με πείραηε αν το ζβλεπε και κάποιοσ 

άλλοσ…» [Σ4] 

«…δεν κα βάλω ποτζ προςωπικά (ενν. δεδομζνα) ςε ζναν κρατικό 

υπολογιςτι…» *Χ3+ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2 
Θ κατθγορία 2  του κεματικοφ Άξονα Δ, περιλαμβάνει τισ ενζργειεσ των ερωτθκζντων και τισ 

αντιλιψεισ τουσ ςχετικά με τθν παραβίαςθ των προςωπικϊν δεδομζνων. Σι εργαηόμενοι 

υποβακμίηουν τθ ςθμαςία τθσ παραβίαςθσ των προςωπικϊν τουσ δεδομζνων και 

αναλαμβάνουν τθν προςωπικι ευκφνθ όταν αυτι υφίςταται. Χτθ ςυντριπτικι πλειοψθφία 

των ερωτθκζντων αποδεικνφεται ότι με τθ κζλθςι τουσ κοινοποιοφν τουσ κωδικοφσ των 

λογαριαςμϊν τουσ προσ διευκόλυνςθ τθσ εργαςίασ τουσ. Χε ατομικό επίπεδο, ςυχνά, 

αποδζχονται τθν παραβίαςθ των δεδομζνων τουσ προκειμζνου να ζχουν πρόςβαςθ ςε 

ςελίδεσ που καλφπτουν τα ενδιαφζροντα και τισ αναηθτιςεισ τουσ. Επιπλζον, δεν 

ενδιαφζρονται για τθν παραβίαςθ των δεδομζνων τουσ ςε επίπεδο πρόλθψθσ, αλλά 

μάλλον αφοφ τουσ ςυμβεί κάποιο περιςτατικό παραβίαςθσ αφυπνίηονται και 

αναλαμβάνουν δράςθ. 

«…Οι 2 ςυνάδελφοί μου γνωρίηουν τον κωδικό μου, και μποροφν να 

μπουν χωρίσ να το ξζρω. Δεν ζχω κάτι να κρφψω, είναι δθμόςια τα 

ζγγραφα μου…» [Σ8] 

«… Δεν τα ζχω αςφαλιςμζνα (ενν. δεδομζνα) με κωδικό πρόςβαςθσ. Για 

τθ ςυςκευι ζχω κωδικό, αλλά τον ξζρουν όλοι…» *Σ2+ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 3 
Θ κατθγορία 3 του κεματικοφ Άξονα Δ, παρουςιάηει τισ αντιλιψεισ των εργαηομζνων 

αναφορικά με τα προςωπικά δεδομζνα. Υαρουςιάηονται ωσ γνϊςτεσ των δφο πλευρϊν τθσ 

ςυναίνεςθσ (κετικι και αρνθτικι) ςτθν παραχϊρθςθ προςωπικϊν δεδομζνων, ωςτόςο 

αποκαλφπτεται ότι θ γνϊςθ τουσ είναι επιφανειακι. Επίςθσ, παραιτοφνται από το δικαίωμα 

να ζχουν πλθρζςτερθ ενθμζρωςθ κακϊσ αιςκάνονται ότι οι εξελίξεισ τουσ προςπερνοφν. 

Ακόμθ και ο κανονιςμόσ δεν κατάφερε - τουλάχιςτον όχι μζχρι το πζρασ τθσ παροφςασ 

ζρευνασ - να τουσ αφυπνίςει. Ζτςι, κεωροφν ότι τα προςωπικά δεδομζνα που παραχωροφν 

είναι ευτελοφσ ςθμαςίασ και άνευ αξίασ και θ επεξεργαςία από τρίτουσ δεν μπορεί να τουσ 

κάνει να ανθςυχιςουν. Σ πλθροφοριακόσ αυτοκακοριςμόσ είναι μια ζννοια θ ςθμαςία τθσ 

οποίασ αμβλφνεται και ίςωσ εκμθδενίηεται μπροςτά ςτθν οργανωςιακι κουλτοφρα.  

«…Πολφ ελάχιςτα (ενν. δεδομζνα) και τα αποκθκεφω για πολφ μικρό 

χρονικό διάςτθμα, για να τα χρθςιμοποιιςω κάπου, αλλά δεν διατθρϊ 
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προςωπικό αρχείο εδϊ πζρα, ςτον εργαςιακό χϊρο. Ζχω ζνα φάκελο, ςε 

περίπτωςθ που χρειαςτεί κάτι να βάλω για να το πάρω κάποια ςτιγμι να 

το αντιγράψω μετά. Αλλά δεν το ζχω μόνιμα εδϊ. Δεν διατθρϊ ζνα 

αρχείο  

Θεματικόσ Ωξονασ Ε: ΗΘΙΚΕ ΑΞΙΕ 

Πώσ αντιλαμβϊνονται οι ανθρώπινοι πόροι τισ ηθικϋσ αξύεσ ςε 

μακροεπύπεδο, μεςοεπύπεδο και μικροεπύπεδο; Με ποιον τρόπο 

διαμορφώνει το κϊθε επύπεδο την επονομαζόμενη ηθικό, και 

ποιεσ οι ομοιότητεσ και διαφορϋσ ςτην ουςύα τησ ηθικόσ ςε 

αναλογικό και ψηφιακό περιβϊλλον;  
Σ Κεματικόσ Άξονασ Ε περιλαμβάνει τισ αντιλιψεισ των ανκρϊπινων πόρων 

υπογραμμίηοντασ τθν πλευρά τθσ θκικισ. Σι ςυμμετζχοντεσ μζςα από τισ απαντιςεισ που 

ζδωςαν αναδεικνφουν τθ ςθμαςία τθσ θκικισ και κατά πόςο αυτι επθρεάηει τθ ςτάςθ και 

ςυμπεριφορά τουσ ωσ προσ όλεσ τισ ζννοιεσ που προζκυψαν από τισ τζςςερισ 

προθγοφμενουσ κεματικοφσ άξονεσ.  

Θ θκικι είναι μια ζννοια που αλλάηει μζςα ςτο πζραςμα των αιϊνων και διαμορφϊνεται 

από εξωτερικοφσ και εςωτερικοφσ παράγοντεσ. Θ εφαρμογι του Ξανονιςμοφ ςε ενωςιακό 

επίπεδο επιχειρεί να εξομαλφνει τισ διαφορζσ που υπάρχουν ανάμεςα ςτα ζκνθ και 

προτείνει μια νζα θκικι με εφαρμογι ςτθν ψθφιακι πραγματικότθτα, ζναν εικονικό κόςμο 

που ενϊνει όλα τα ζκνθ και τισ φυλζσ του κόςμου. Υίςω από μια οκόνθ όλοι οι άνκρωποι 

ζχουν ζναν αρικμό που τουσ ακολουκεί και περικλείει όλθ τθ ηωι τουσ. Ζχουν γνϊςθ τθσ 

ευκφνθσ και είναι ζτοιμοι να τθν αναλάβουν; Υοιοσ ο ρόλοσ τθσ νομοκεςίασ, τθσ κοινωνίασ, 

τθσ κρθςκείασ;  Σ κεματικόσ Άξονασ Ε χωρίηεται ςε 3 κατθγορίεσ.  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1 
Χτθν κατθγορία 1 του κεματικοφ Άξονα Ε, περιγράφεται το μακροεπίπεδο του οργανιςμοφ 

και ειδικότερα οριςμζνοι εξωτερικοί παράγοντεσ (όπωσ προζκυψαν από τισ ςυνεντεφξεισ) 

που διαμορφϊνουν το αξιακό υπόβακρο των ςυμμετεχόντων. Σι παράγοντεσ που 

παρουςιάηονται είναι θ νομοκεςία, θ κοινωνία, θ κρθςκεία. Σ ρόλοσ τθσ νομοκεςίασ είναι 

να περιφρουριςει τθν θκικι με τον Ξανονιςμό, ίςωσ ακόμθ και να δθμιουργιςει κανόνεσ 

θκικισ. Θ πολυπολιτιςμικι κοινωνία, επιβάλλει τθ δικι τθσ θκικι κακϊσ πρόκειται για ζνα 

αμάλγαμα εκνϊν με διαφορετικό υπόβακρο που αποτυπϊνεται ςτον ψθφιακό κόςμο. Θ 

κρθςκεία, επθρεάηει, ορίηοντασ τθ δικι τθσ θκικι που ςυχνά είναι αφοριςτικι προσ τθν 

ψθφιακι τεχνολογία. 

«…Αλλιϊσ πιςτεφουμε εμείσ τθν πατρίδα μασ, ςαν κράτοσ… λεσ να 
κερδίςω το ςιμερα, για το αφριο ζχει ο Θεόσ. Ελπίηω ςε κεϊκι 
παρζμβαςθ... οι θκικοί κανόνεσ δθμιουργοφνται από τουσ ανκρϊπουσ 
και προζρχονται από τα αποτελζςματα. Δθλαδι όταν κάτι ζχει κακό 
αποτζλεςμα δθμιουργεί ζναν κανόνα. Πάντωσ το νόμιμο δεν είναι και 
θκικό »  *Σ12+ 
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«…Εγϊ κζλω να πάω ςτθν Ελλάδα, να δω τθν κουλτοφρα τθσ Ελλάδασ, να 
πάω ςτθν Κίνα να δω πϊσ ηουν οι κινζηοι. Αν γίνουμε όλοι ίδιοι δεν το 
καταλαβαίνω…» [Σ11] 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2 
Χτθν κατθγορία 2 του Κεματικοφ Άξονα Ε, παρατίκενται οι αντιλιψεισ των ανκρϊπινων 

πόρων αναφορικά με τον τρόπο που ο οργανιςμόσ διαχειρίςτθκε το κζμα του Ξανονιςμοφ. 

Σ αντίκτυποσ τθσ εφαρμογισ του ςτο ςφνολο του οργανιςμοφ δθμιοφργθςε απορίεσ ςτουσ 

εργαηομζνουσ, και ερμθνείεσ που ζγιναν ςτθ βάςθ των αλλαγϊν που αναγκάςτθκαν να 

κάνουν ςτο αντικείμενο εργαςίασ τουσ. Θ ελλιπισ κατανόθςθ του τρόπου ςυμμόρφωςθσ με 

τον  Ξανονιςμό, και θ αςάφεια ωσ προσ τθν εφαρμογι του, ανακίνθςαν τθν κουλτοφρα τθσ 

αναςτάτωςθσ και τθσ αντίδραςθσ ταράηοντασ τθ ρουτίνα τθσ κακθμερινότθτασ.  

«… μπερδεμζνοσ ακόμθ, προβλθματιςμζνοσ, ζτςι όπωσ ίςωσ δεν είμαι 
καλά πλθροφορθμζνοσ, νομίηω ότι εμάσ μασ δζνει τα χζρια… δεν 
μποροφμε να δουλζψουμε καλά… δεν ξζρουμε τι είναι προςωπικό 
δεδομζνο, φοβόμαςτε να μθν μασ εγκαλζςει κάποιοσ, μιπωσ κάνουμε 
κάτι ςτραβό και βροφμε το μπελά μασ… δεν ζχουμε καλι πλθροφόρθςθ, 
ίςωσ, και δεν υπάρχει κάτι κωδικοποιθμζνο και ςαφζσ και όχι εκτενζσ…» 
*Σ12+ 

«… Είμαι μπερδεμζνθ και δεν ξζρω τι είναι καλό και τι όχι, αφοφ δεν 
ξζρω πϊσ λειτουργεί. Αυτό που κα με ενδιζφερε, είναι για να μποροφμε 
να δουλζψουμε ςωςτά και να εκφζρουμε άποψθ για το αν είναι κετικό θ 
όχι, να μασ πει κάποιοσ ότι πάνω ςτθ δικι ςου δουλειά, προςωπικό 
δεδομζνο είναι αυτό, αυτό και αυτό. Αυτό δεν πρζπει να το διαχειριςτείσ 
ι αυτό το διαχειρίηεςαι ωσ εδϊ, ι αυτό δεν πρζπει να το ζχεισ 
κακόλου…» *Σ11+ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 3 
Θ κατθγορία 3 περιζχει τον τρόπο που οι ανκρϊπινοι πόροι αντιλιφκθκαν τθ μετάβαςθ 

από το αναλογικό ςτο ψθφιακό τοπίο. Αςφαλϊσ, θ ψθφιοποίθςθ δεν είναι υπόκεςθ μιασ 

θμζρασ. Ψα τελευταία χρόνια ςταδιακά μπικε ςτθν κακθμερινότθτα των εργαηομζνων, ωσ 

επιςτζγαςμα ιρκε και ο Ξανονιςμόσ για να κζςει το πλαίςιο εκείνο που κα λειτουργιςει ωσ 

προςτατευτικι αςπίδα απζναντι ςτθν παραβίαςθ των δεδομζνων που διακινοφνται ςε 

μεγάλο όγκο και χωρίσ ιδιαίτερο ζλεγχο ςε όλον τον ψθφιακό κόςμο. Σ κυβερνοπολίτθσ 

καλείται να αναβακμίςει τθν θκικι του, κάνοντασ update ςτισ αξίεσ του και 

ενςωματϊνοντάσ τεσ ςτον κυβερνοχϊρο. Θ κατθγορία 3 του Κεματικοφ Άξονα Ε, χωρίηεται 

ςε δφο υποκατθγορίεσ ςε μια προςπάκεια να διακρίνει τα ςθμεία ςφγκλιςθσ και απόκλιςθσ 

τθσ θκικισ ςτθν αναλογικι και τθν ψθφιακι πραγματικότθτα.  

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1 

 Θ υποκατθγορία 1, τθσ τρίτθσ κατθγορίασ του κεματικοφ Άξονα Ε, περιζχει τισ θκικζσ αξίεσ 

των ανκρϊπινων πόρων όπωσ αυτζσ διαμορφϊνονται ςτον αναλογικό και τον ψθφιακό 

κόςμο. Σι ςυμμετζχοντεσ αναγνωρίηουν τθν φπαρξθ θκικισ ςε αναλογικι και ψθφιακι 

κακθμερινότθτα και ςτθν υποκατθγορία αυτι, παρουςιάηονται τα ςθμεία ςφγκλιςθσ 

ανάμεςα ςτισ δφο. 
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«…Εγϊ κα μάκω ςτο παιδί μου τα όρια του, μζχρι να καταλάβει από  
μόνο του τα όριά του…» Σ10 

«…προςωπικά δεδομζνα ςε κρατικό υπολογιςτι… ποτζ!» *Σ3+ 

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2 

Θ υποκατθγορία 2, τθσ τρίτθσ κατθγορίασ του κεματικοφ Άξονα Ε, περιλαμβάνει τα ςθμεία 

απόκλιςθσ ανάμεςα ςε αναλογικι και ψθφιακι πραγματικότθτα με βάςθ τισ αντιλιψεισ 

των ανκρϊπινων πόρων. Σι ςυμμετζχοντεσ δεν είναι δογματικοί ςε κζματα θκικισ όταν 

πρόκειται για τθν απόκτθςθ πρόςβαςθσ ςε πλθροφορίεσ που τουσ ενδιαφζρουν, και δεν 

κεωροφν τραγικό τθν παραχϊρθςθ δεδομζνων τουσ, κακϊσ είναι ανακρεμμζνοι ςε μια 

αναλογικι κοινωνία που κινοφνταν ςε διαφορετικοφσ ρυκμοφσ ροισ (επεξεργαςίασ, 

αποκικευςθσ, διαμοιραςμοφ, διαγραφισ) πλθροφοριϊν.  

«…Δεν κεωρϊ θκικό να αναηθτάσ εργαςία και ο μελλοντικόσ εργοδότθσ 
να αποκτά πρόςβαςθ ςε προςωπικά ςου δεδομζνα αναρτθμζνα ςε μζςα 
κοινωνικισ δικτφωςθσ...» *Σ9] 

«… κάκε άνκρωποσ ζχει τθ δικι του θκικι και τον τρόπο με τον οποίο 
ζχει μεγαλϊςει που είναι ανεξάρτθτθ από όποιο κανονιςμό και να του 
επιβάλλουν…» *Σ13+ 

«…Η θκικι δε ςυνάδει με το όφελοσ και το κζρδοσ. Άρα θ τεχνολογία 
ςυμπεριφζρεται ανικικα, γιατί εγϊ ςυγκατατζκθκα ςε κάτι που με 
πλάγιο τρόπο μου παρουςίαςεσ…» [Σ12] 
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υμπεράςματα 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΕΚΣΟ 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
Ψο υπό διερεφνθςθ κζμα τθσ παροφςασ εργαςίασ αφορά ςτουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ ενόσ 

οργανιςμοφ και πϊσ αυτοί κατά τθν ειςαγωγι ενόσ νζου κανονιςμοφ αντιλαμβάνονται 

ζννοιεσ όπωσ ιδιωτικότθτα και προςωπικά δεδομζνα. Υαράλλθλα, θ διείςδυςθ τθσ 

τεχνολογίασ και θ ζντονθ ψθφιοποίθςθ, γνϊριςμα τθσ ςφγχρονθσ εποχισ, υπογραμμίηει τθν 

ανάγκθ για εμβάκυνςθ και πλθρζςτερθ κατανόθςθ τθσ χριςθσ των εργαλείων που πλζον 

είναι διακζςιμα. Θ άρτια γνϊςθ διαχείριςισ τουσ κακιςτά τουσ ςφγχρονουσ ανκρϊπινουσ 

πόρουσ υπεφκυνουσ ςε πολλά επίπεδα. Δεν αρκεί θ ςτείρα γνϊςθ. Σφείλουν να γνωρίηουν 

εισ βάκοσ με ποιον τρόπο να διαφυλάξουν τα δικαιϊματα που τουσ αναγνωρίηονται και να 

κατανοοφν αρτιότερα τον αντίκτυπο των ενεργειϊν τουσ.  

Είναι ςτθν αρμοδιότθτα τθσ διοίκθςθσ του οργανιςμοφ να ορίςει το πλαίςιο και να δϊςει τα 

εφόδια ςτα ςτελζχθ τθσ, ϊςτε να ανταποκρικοφν ςτισ περιςτάςεισ που θ ψθφιακι εποχι 

υπαγορεφει. Θ 4θ βιομθχανικι επανάςταςθ είναι εδϊ και οι θγζτεσ πρζπει να καταλάβουν 

ότι θ αποτελεςματικι λειτουργία του οργανιςμοφ προχποκζτει επικοινωνία, ςυνεργαςία 

και λιψθ αποφάςεων μζςω τθσ τεχνολογίασ. Σ ρόλοσ τθσ διοίκθςθσ, είναι να κατανοιςει 

τισ δυνατότθτεσ που προςφζρει θ τεχνολογία και να υιοκετιςει ςε μόνιμθ βάςθ νζα 

τεχνολογικά εργαλεία ςε μια πιο ανκρϊπινθ, ςυνεργατικι, αυκεντικι, εςτιαςμζνθ, 

πολιτιςμικά ευφυι και δια βίου προςζγγιςθ, του πολυτιμότερου πόρου που διακζτει, του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ. Θ παγκοςμιοποίθςθ απαιτεί από τθ διοίκθςθ να επιλζγει τα 

ςτελζχθ τθσ προςεκτικά και να αναλαμβάνει να τα ενθμερϊνει εισ βάκοσ, επιμορφϊνοντάσ 

τα, μζςα από μια ςυνεχι διαδικαςία επικοινωνίασ και εποικοδομθτικισ ςυνεργαςίασ.  

Ψα ερευνθτικά ερωτιματα που αναδφκθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ απαντικθκαν 

ςτο ςφνολό τουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ δε, ότι το υποκείμενο των ςυνεντεφξεων είναι ο 

ίδιοσ ο άνκρωποσ, γίνεται ςαφζσ ότι πρόκειται για κάτι περίπλοκο ςτθ βάςθ του.  

Σι παράμετροι που αναηθτικθκαν αποτυπϊκθκαν μζςω πζντε ερευνθτικϊν ερωτθμάτων, 

όπωσ αναλφονται ακολοφκωσ.  

ερευνητικό ερϊτημα 1 

Πϊσ αντιλαμβάνονται οι ανθρϊπινοι πόροι τισ ζννοιεσ ιδιωτικότητα, τεχνολογία και 

προςωπικά δεδομζνα ςτον ψηφιακό κόςμο και ειδικότερα ςτον εργαςιακό χϊρο; 

Ψο πρϊτο ερευνθτικό ερϊτθμα απζδωςε ςθμαντικά ευριματα για τον τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβάνονται οι ανκρϊπινοι πόροι τισ βαςικζσ ζννοιεσ για τισ οποίεσ ερωτικθκαν. Είναι 

αξιοςθμείωτο ότι οι ερωτθκζντεσ αντιλαμβάνονται με ζναν ςυγκεκριμζνο τρόπο ζννοιεσ 

όπωσ ιδιωτικότθτα και προςωπικά δεδομζνα. Ζναν τρόπο που διαφζρει ανάλογα με το 

πλαίςιο εφαρμογισ των εννοιϊν (ιδιωτικό/ ατομικό ι εργαςιακό/ δθμόςιο). Χθμαντικό 

επίςθσ είναι και πρζπει να αναφερκεί, γιατί προβλθματίηει, ότι θ πλειονότθτα των 

ερωτθκζντων απάντθςε ότι δεν δικαιοφται ιδιωτικότθτασ ςτον εργαςιακό χϊρο. Θ 
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απάντθςθ αυτι κα πρζπει να αναλυκεί, εντόσ του ςυγκεκριμζνου πλαιςίου, κακϊσ τα 

περιςςότερα γραφεία είναι πολυχϊροι εργαςίασ που ςτεγάηουν 3 και 4 εργαηόμενουσ, 

ςυχνά, ακόμθ και με διαφορετικά αντικείμενα εργαςίασ. Ζνασ τζτοιοσ εργαςιακόσ χϊροσ, 

επιδρά κετικά ςτθν προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, αρνθτικά όμωσ ςτθ διαφφλαξθ τθσ  

ιδιωτικότθτασ. 

 Θ τεχνολογία κατά τθν άποψθ των περιςςοτζρων εξυπθρετεί ανάγκεσ όπωσ είναι θ 

επικοινωνία, θ ενθμζρωςθ και ςε ατομικό επίπεδο, θ ψυχαγωγία. Δυςτυχϊσ, οι γνϊςεισ 

των περιςςοτζρων απαςχολουμζνων είναι ελλιπείσ και περιορίηονται ςτα απολφτωσ 

βαςικά, όπωσ παραδζχονται. Ωπάρχουν μάλιςτα και εκείνοι που προτιμοφν τθν 

παραδοςιακι επικοινωνία ι δεν επιδιϊκουν τον ψθφιακό τρόπο επικοινωνίασ.  

ερευνητικό ερϊτημα 2 

Ποια η ςτάςη και ποιεσ οι προςδοκίεσ των ανθρϊπινων πόρων αναφορικά με τισ 

ζννοιεσ ιδιωτικότητα, τεχνολογία και προςωπικά δεδομζνα ςτον ψηφιακό κόςμο και 

ειδικότερα ςτον εργαςιακό χϊρο; 

Ψο δεφτερο ερευνθτικό ερϊτθμα ανζδειξε ότι οι ςυμμετζχοντεσ, διαχωρίηουν τθν 

ιδιωτικότθτα ανάλογα με το πλαίςιο και τθν τοποκετοφν εκτόσ του εργαςιακοφ χϊρου. 

Αναφορικά με τθν τεχνολογία παραδζχονται ότι είναι μεν χριςτεσ τθσ τεχνολογίασ, 

τουλάχιςτον οι περιςςότεροι από αυτοφσ, δεν είναι όμωσ λάτρεισ τθσ. Αναγνωρίηουν τισ 

κετικζσ προεκτάςεισ και τθν ευκολία που αυτι προςφζρει ςε όλεσ τισ πτυχζσ τθσ 

κακθμερινότθτάσ τουσ, ωςτόςο, δεν είναι καλοί γνϊςτεσ και αντιλαμβάνονται επιφανειακά 

τον τρόπο που λειτουργεί.  

Σι προςδοκίεσ τουσ διαφζρουν επθρεαηόμενεσ από το πλαίςιο. Υαρατθρείται ότι 

ελαττϊνονται όταν αφορά το ιδιωτικό, αντιμετωπίηοντασ ακόμθ και με αδιαφορία τα 

προςωπικά δεδομζνα που παραχωροφν, και αυξάνονται όταν πρόκειται για το δθμόςιο και 

μάλιςτα το εργαςιακό, από το οποίο ζχουν υψθλότερεσ προςδοκίεσ και είναι 

προςεκτικότεροι, ειδικότερα όταν πρόκειται για τθ διαχείριςθ των δεδομζνων τρίτων. Σι 

περιςςότεροι απαςχολοφμενοι, αιςκάνονται περιοριςμζνοι και υποχρεωμζνοι να 

εφαρμόςουν ςυςτιματα τεχνολογίασ που τουσ υπαγορεφονται, και να ςυμμορφωκοφν με 

κανονιςμοφσ που δεν κατανοοφν πλιρωσ. Ξατά ςυνζπεια, αποποίθςθ ευκυνϊν και 

αναςφάλεια, ςυνκζτουν τθ ςτάςθ αρκετϊν από αυτοφσ. 

ερευνητικό ερϊτημα 3 

Ποιεσ ενζργειεσ ζχουν κάνει οι ανθρϊπινοι πόροι ςε προςωπικό και εργαςιακό επίπεδο 

για την προςταςία τησ ιδιωτικότητασ και των προςωπικϊν τουσ δεδομζνων κατά τη χρήςη 

τησ τεχνολογίασ; 

Ψο τρίτο ερευνθτικό ερϊτθμα όπωσ απαντικθκε παρουςιάηει ότι οι ενζργειεσ των 

ανκρϊπινων πόρων δεν  προφυλάςςουν οφτε τθν ιδιωτικότθτα οφτε και τα προςωπικά τουσ 

δεδομζνα. Ψο καλό κλίμα ςυνεργαςίασ εντόσ του οργανιςμοφ, και θ αςφάλεια που 

αιςκάνονται εντόσ αυτοφ, αποτελεί τροχοπζδθ ςτθν προςταςία των δεδομζνων, με 

αποτζλεςμα να μθν λαμβάνουν επιπρόςκετα μζτρα. Επιπλζον, θ προςφιλισ τακτικι να 

ανταλλάςςουν οι εργαηόμενοι μεταξφ τουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ ςε ςυςκευζσ και 
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προγράμματα, διακυβεφει τθν αςφάλεια των δεδομζνων εντόσ του οργανιςμοφ. Πάλιςτα 

είναι τόςο ςυνθκιςμζνθ θ ανταλλαγι κωδικϊν που δεν φαίνεται να ςυνειδθτοποιοφν οι 

εργαηόμενοι ότι υπάρχει ενδεχόμενο παραβίαςθσ των δεδομζνων τουσ. Θ ιςχυρι 

οργανωςιακι κουλτοφρα και οι υποκουλτοφρεσ που κυριαρχοφν, λειτουργοφν αποτρεπτικά 

προσ τθ λιψθ πρόςκετων μζτρων υπζρ τθσ αςφάλειασ και τθσ προςταςίασ των δεδομζνων. 

Αντίκετα, ςε προςωπικό επίπεδο, ατομικά, είναι πιο επιφυλακτικοί και επιλζγουν τθν 

ανωνυμοποίθςθ, τθν ψευδωνυμοποίθςθ και τθν παρζμβαςθ ςε ρυκμίςεισ πρόςβαςθσ, 

όπωσ επίςθσ και τον περιοριςμό των δεδομζνων που καταχωροφν, και πάλι όμωσ όχι ςε 

ικανοποιθτικό βακμό, αφοφ όπωσ παραδζχτθκαν ςχεδόν όλοι, ςυνθκίηουν να αποδζχονται 

τουσ όρουσ χριςθσ προκειμζνου να πλοθγθκοφν ςε ζναν ιςτότοπο, χωρίσ καν να τουσ 

διαβάςουν και τισ περιςςότερεσ φορζσ δίχωσ να ανθςυχοφν για τισ ςυνζπειεσ των πράξεων 

τουσ. 

ερευνητικό ερϊτημα 4 

Ποιοσ ο αντίκτυποσ του Κανονιςμοφ ςτην οργανωςιακή κουλτοφρα και ποια η επίδραςη 

τησ οργανωςιακήσ κουλτοφρασ κατά την ειςαγωγή του Κανονιςμοφ ςτον οργανιςμό; 

Ψο τζταρτο ερευνθτικό ερϊτθμα ζδωςε πολφ ςθμαντικά αποτελζςματα. Υράγματι, θ ιςχυρι 

κουλτοφρα του οργανιςμοφ είναι ςτο κατϊφλι τθσ αλλαγισ και οφείλει να ςυμμορφωκεί με 

τον Ξανονιςμό.  

Σ Ξανονιςμόσ επιδιϊκει να διαμορφϊςει μια νζα κουλτοφρα εντόσ των οργανιςμϊν, 

δθμοςίων και ιδιωτικϊν. Θ διαμόρφωςθ τθσ κουλτοφρασ είναι μια διαδικαςία πολφπλοκθ 

και επίπονθ που απαιτεί ζντονθ υποςτιριξθ από τθν θγεςία του οργανιςμοφ ςε πολλά 

επίπεδα. Δεν αρκεί θ ενθμζρωςθ των ανκρϊπινων πόρων ςχετικά με μια αλλαγι, 

χρειάηεται θ ζμπρακτθ παραδειγματικι εφαρμογι τθσ αλλαγισ από τθν θγεςία και θ 

αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του ςτοιχείου αλλαγισ από όλον τον οργανιςμό. Ειδικότερα, 

όταν πρόκειται για αλλαγζσ μεγάλθσ εμβζλειασ, όπωσ ςυνζβθ με τον Ξανονιςμό, ο ρόλοσ 

τθσ ανϊτατθσ διοίκθςθσ είναι να ειςαγάγει τθν αλλαγι ανϊδυνα και γριγορα ςτο ςφνολο 

του οργανιςμοφ. Βαςικά ςυςτατικά τθσ επιτυχίασ τθσ αλλαγισ είναι να ςυνδεκεί αυτι με 

όραμα τθσ θγεςίασ, επικοινωνία μεταξφ των ςτελεχϊν –οριηόντια και κάκετθ- και με 

ςυμμετοχι όλων.  

Σ Ξανονιςμόσ, ειςιχκθ αρχικά ςε πρϊιμο ςτάδιο, και όχι ςτο ςφνολό του. Χε κεωρθτικό 

επίπεδο οι ερωτθκζντεσ απάντθςαν ςχετικά με τισ αλλαγζσ που επζφερε ο Ξανονιςμόσ ςτθν 

προςταςία των δεδομζνων με αναφορζσ μάλιςτα και ςτο ατομικό και ςτο οργανωςιακό 

πλαίςιο. Χε πρακτικό επίπεδο, λόγω τθσ μικρισ χρονικισ διάρκειασ από τθν ανακοίνωςθ και 

τθν εφαρμογι του Ξανονιςμοφ (θ παροφςα ζρευνα διεξιχκθ κατά το χρονικό διάςτθμα του 

πρϊτου ζτουσ εφαρμογισ του Ξανονιςμοφ), οι ερωτθκζντεσ βιϊνοντασ τθν αλλαγι, 

παρουςιάηονται επιφυλακτικοί και υπογραμμίηουν τισ γραφειοκρατικζσ δυςκολίεσ που 

αντιμετωπίηουν. Δεν πραγματοποιικθκαν όλεσ εκείνεσ οι διατάξεισ που υπαγόρευε, 

γεγονόσ που εξθγείται κυρίωσ λόγω του καινοτόμου τρόπου που επζβαλλε για τθ 

διαχείριςθ των δεδομζνων, του μικροφ διαςτιματοσ εφαρμογισ του και των εξελίξεων ςτον 

τομζα τθσ ςυγχϊνευςθσ ΑΕΛ – ΨΕΛ. Σι ενζργειεσ των ανκρϊπινων πόρων αναδεικνφονται 

μζςα από  τουσ ρόλουσ που διαδραματίηει  ο κάκε ερωτθκείσ. Σ εργαηόμενοσ, ο 

προϊςτάμενοσ πρότυπο, ο γονιόσ πρότυπο, ο κακθμερινόσ κυβερνοπολίτθσ, είναι οι ρόλοι 
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που αποτυπϊνονται ςτθν παροφςα ζρευνα. Θ θκικι των ςυμμετεχόντων φιλτράρεται μζςα 

από το ρόλο που καλοφνται να ενςαρκϊςουν. Σι βιωματικζσ εμπειρίεσ κακορίηουν το 

άτομο και ςυγκροτοφν τθ ςυμπεριφορά του, τισ ενζργειζσ του, τισ επιλογζσ του, οι οποίεσ 

ποικίλλουν ανάλογα με το περιβάλλον, το ςυγκεκριμζνο πλαίςιο ςτο οποίο διεξάγονται τθ 

δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι τθσ ζρευνασ.  

Δεν εςτιάηουν λοιπόν, ςτα μακροπρόκεςμα οφζλθ του Ξανονιςμοφ, πικανόν επειδι δεν 

διακζτουν τθν ωριμότθτα να κατανοιςουν ακόμθ τα μακροπρόκεςμα οφζλθ του 

Ξανονιςμοφ, λόγω του γεγονότοσ ότι πρόκειται για κάτι νζο. 

ερευνητικό ερϊτημα 5 

Ποια η θζςη τησ ηθικήσ ςτη ςφγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα, όπωσ διαμορφϊνεται 

εντόσ του οργανιςμοφ; 

Ψο πζμπτο ερευνθτικό ερϊτθμα, προςιδιάηει ςε ζνα φιλοςοφικοφ τφπου ερϊτθμα. Θ 

ψθφιακι πραγματικότθτα είναι οικουμενικι, και ζχει ανάγκθ από ζναν κϊδικα θκικισ, 

κοινό για όλουσ. Ωςτόςο, το αμετάβλθτο τθσ θκικισ διαρρθγνφεται από το μεταβλθτό τθσ 

διαγωγισ, του τρόπου ςυμπεριφοράσ που διαμορφϊνεται ανάλογα με τον πολιτιςμό, τον 

τόπο, τον χρόνο. Σ Ξανονιςμόσ είναι μια πρϊτθ προςπάκεια, τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ να 

δθμιουργιςει ςυμπεριφορζσ που να προαςπίηουν τθν αςφάλεια των προςωπικϊν 

δεδομζνων και να μθν παραβιάηουν τθν ιδιωτικότθτα του ατόμου.  Αςφαλϊσ πρόκειται για 

αλλαγι, και μάλιςτα, μεγάλθ αλλαγι. Σι αντιδράςεισ των ανκρϊπων ποικίλλουν όταν 

ζρχονται αντιμζτωποι με μια τζτοια κατάςταςθ. Ξάποιοι εμφανίηονται αδιάφοροι, κάποιοι 

άλλοι αιςκάνονται φόβο και ζντονθ λογοδοςία κατά τθν ανάλθψθ ευκυνϊν. Επίςθσ, με τθ 

ςυμπεριφορά τουσ ενιςχφουν τισ πικανότθτεσ να παραβιαςτοφν τα δεδομζνα τουσ. Φυςικά, 

θ ςτάςθ τουσ εξθγείται μζςα από λογικοφσ ςυνειρμοφσ, όμωσ και πάλι ςτο τζλοσ τθσ θμζρασ 

διακυβεφονται τα δεδομζνα. 

Χυνοψίηοντασ, θ παροφςα ζρευνα παρουςιάηει τισ αντιλιψεισ, ενόσ μικροφ δείγματοσ 

ανκρϊπινων πόρων εντόσ ενόσ αυτοδιοίκθτου δθμόςιου οργανιςμοφ, αναφορικά με τθν 

ειςαγωγι του Ξανονιςμοφ και τον αντίκτυπό του ςτθν εργαςιακι κακθμερινότθτά τουσ. 

Ζννοιεσ όπωσ, προςωπικά δεδομζνα και ιδιωτικότθτα, ςυηθτικθκαν με τουσ ςυμμετζχοντεσ, 

οι οποίοι μποροφν να ωφελθκοφν από τθν ζρευνα κατανοϊντασ τισ αδυναμίεσ τουσ και 

μετατρζποντάσ τεσ ςε δυνατότθτεσ. Θ διείςδυςθ τθσ τεχνολογίασ και οι κετικζσ και 

αρνθτικζσ προεκτάςεισ τθσ όπωσ γίνονται αντιλθπτζσ από τουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ του 

οργανιςμοφ, υπογράμμιςαν τθν ανάγκθ για φπαρξθ ενόσ κοινοφ (πανευρωπαϊκοφ με 

παγκόςμιο αντίκτυπο) κϊδικα θκικισ. Υροσ το βιμα αυτό κινείται ο Ξανονιςμόσ και θ 

ςυμμόρφωςθ με αυτόν κα βοθκιςει ςτθν ανάπτυξθ μιασ κουλτοφρασ που κα διευκολφνει 

τθν ψθφιακι κακθμερινότθτα όλων. 

Ψο δίλθμμα μπροςτά ςτο οποίο βρίςκεται ο οργανιςμόσ είναι θ οπτικι πλευρά από τθν 

οποία κα επιλζξει να προςεγγίςει τον Ξανονιςμό. Είτε τον αποδεχτεί ωσ μια κανονιςτικι 

υποχρζωςθ, είτε ωσ μια πρόκλθςθ να αλλάξει το μοντζλο διοίκθςθσ και λειτουργίασ του ωσ 

προαπαιτοφμενο για τθν εναρμόνιςθ του οργανιςμοφ με τθν ψθφιακι πραγματικότθτα, κα 

πρζπει να λάβει υπόψθ του το εξισ: ςκοπόσ δεν πρζπει να είναι θ ςτατικι εφαρμογι του 

Ξανονιςμοφ. Χκοπόσ κα πρζπει να είναι να αλλάξει θ κουλτοφρα του οργανιςμοφ ςε βάκοσ 
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και προσ τθν κατεφκυνςθ του ατόμου και τθσ διαφφλαξθσ των προςωπικϊν του δεδομζνων. 

Ιρκε πλζον το πλιρωμα του χρόνου και επιτζλουσ πρζπει να γίνει το άτομο αποδζκτθσ του  

ςεβαςμοφ που του ανικει ανεξάρτθτα από τθ κζςθ του ςτθν κοινωνία και χωρίσ οι 

πολιτικζσ, κρθςκευτικζσ, πολιτιςμικζσ και κοινωνικζσ του καταβολζσ να αποτελοφν 

αναςταλτικζσ προχποκζςεισ αφαίρεςθσ αυτοφ του δικαιϊματοσ. 

 Τπωσ υποςτθρίηει ο Αριςτοτζλθσ ςτα Υολιτικά «… όπου γαρ μθ νόμοι άρχουςιν, ουκ ζςτι 

πολιτεία…», ςυνεπϊσ θ φκορά τθσ δθμοκρατίασ επζρχεται μζςα από τθν αταξία και τθν 

αναρχία, γιατί εκεί όπου δεν κυριαρχοφν οι νόμοι, δεν υπάρχει κράτοσ. Επιδζχεται 

βελτιϊςεων ο κανονιςμόσ; Σι ενωςιακοί και οι εκνικοί νομοκζτεσ  ιδθ κινοφνται προσ 

αυτιν τθν κατεφκυνςθ με ςυνεχι νομοκετιματα που προςαρμόηουν τθ νομοκεςία ςτθν 

ραγδαία εξζλιξθ τθσ ψθφιακισ πραγματικότθτασ.   
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Προτάςεισ 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

ΠΡΟΣΑΕΙ 

Χτθν παροφςα ζρευνα ζγινε προςπάκεια να αποτυπωκοφν οι απόψεισ των ανκρϊπινων 

πόρων αναφορικά με ηθτιματα που απαςχολοφν τθν κοινωνία ςε όλο τθσ το φάςμα. Θ 

ψθφιακι πραγματικότθτα μεταφζρει  τθν ανκρωπότθτα ςε ζνα άλλο επίπεδο επικοινωνίασ, 

διαβίωςθσ, φπαρξθσ.  

Θ αρχικι προςδοκία τθσ ερευνιτριασ να κατανοιςει τισ αντιλιψεισ των απαςχολουμζνων 

εντόσ ενόσ οργανιςμοφ, και να ευαιςκθτοποιιςει τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα να 

ςκεφτοφν βακφτερα τθν τφχθ των προςωπικϊν τουσ δεδομζνων (ςυλλογι, αποκικευςθ, 

επεξεργαςία) και αν προςβάλλει και ςε ποιο βακμό τθν ιδιωτικότθτά τουσ ςτον εργαςιακό 

χϊρο, επετεφχκθ ςε ικανοποιθτικό βακμό. 

Κα μποροφςε, μελλοντικά και επιπρόςκετα, θ ζρευνα να επεκτακεί, διευρφνοντασ τισ 

μεταβλθτζσ και δθμιουργϊντασ ςυςχετιςμοφσ αποτελεςμάτων με νζεσ μεταβλθτζσ, 

ειςάγοντασ για παράδειγμα τθν θκικι των υπολογιςτϊν (computer ethics) εντόσ τθσ 

οργανωςιακισ κουλτοφρασ όπωσ αυτι διαμορφϊνεται υπό τθν πλθροφοριακι θγεςία 

(informational leadership) και εξετάηοντασ και τισ απόψεισ άλλων ςτελεχϊν των 

ανκρϊπινων πόρων εντόσ εκπαιδευτικϊν οργανιςμϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ο ρόλοσ 

των οποίων εκτόσ από εκπαιδευτικόσ και ερευνθτικόσ είναι και διοικθτικόσ υπό τθν ζννοια 

ότι αποτελοφν ανϊτερα και ανϊτατα ςτελζχθ τθσ διοίκθςθσ του οργανιςμοφ. Ψα ςτελζχθ 

αυτά διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν ζνταξθ του ςυνόλου του οργανιςμοφ ςτθν νζα 

εποχι τθσ ψθφιοποίθςθσ κακϊσ λειτουργοφν ωσ πρότυπα διαμορφϊνοντασ τθν κουλτοφρα 

του οργανιςμοφ. 

 Πεγάλο ενδιαφζρον κα παρουςίαηε θ κζςθ του εκπαιδευτικοφ και ερευνθτικοφ 

προςωπικοφ και θ ςχζςθ του με τθν ψθφιακι πραγματικότθτα και τθν θκικι χριςθ τθσ 

τεχνολογίασ. Επίςθσ, οι κζςεισ των φοιτθτϊν – από τθν οπτικι του ανκρϊπινου πόρου/ 

αποδζκτθ των υπθρεςιϊν, δθλαδι τθσ γνϊςθσ, που προςφζρει ο οργανιςμόσ – αναφορικά 

με τθν ιδιωτικότθτα και τθ διαφφλαξθ των προςωπικϊν δεδομζνων κα ςυνζκεταν εξίςου 

ενδιαφζρουςεσ προςεγγίςεισ του κζματοσ, ωσ επζκταςθ τθσ παροφςασ ζρευνασ. 

Πζςα από τισ απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα προκφπτουν προτάςεισ που κα 

διευκολφνουν τθν αποδοτικότερθ επικοινωνία εντόσ του οργανιςμοφ και κα 

δθμιουργιςουν μια ιςχυρότερθ κουλτοφρα με γνϊμονα τθν ουςιαςτικι ενθμζρωςθ των 

ανκρϊπινων πόρων. Σ Ξανονιςμόσ επθρεάηει τον οργανιςμό και ςτα τρία επίπεδά του: 

ατομικά ςτο μικροεπίπεδο, ομαδικά ςτο μεςοεπίπεδο και ςυνολικά ςτο μακροεπίπεδο.  

Θ αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςτθν προςωπικι κουλτοφρα και τθν οργανωςιακι κουλτοφρα 

κα οδθγιςει ςτθν ουςιαςτικι βελτίωςθ του οργανιςμοφ. Θ δια βίου εκπαίδευςθ κα πρζπει 

να εφαρμόηεται ςτον οργανιςμό,  λαμβάνοντασ υπόψθ το ατομικό ςτυλ μάκθςθσ και 

χρθςιμοποιϊντασ νζεσ μεκόδουσ  που κα δθμιουργιςουν εξοικείωςθ ςτουσ 
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εκπαιδευόμενουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ και κα καταςτιςουν «δεφτερθ φφςθ» τουσ τθ 

χριςθ των νζων τεχνολογιϊν. Λςχφουν και για τουσ ενιλικεσ  τα λόγια τθσ Λταλίδασ 

παιδαγωγοφ, Maria Montessori, «Αν το παιδί δεν μπορεί να μάκει με τον τρόπο που το 

διδάςκουμε, τότε κα πρζπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μπορεί να μάκει». Σι 

ςθμερινοί ενιλικεσ μπροςτά ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ είναι ςαν παιδιά που τϊρα μακαίνουν 

εντόσ μιασ δυναμικισ κοινωνίασ που ςυνεχϊσ μεταβάλλεται ςτθν προςπάκειά τθσ να 

εντάξει τον ψθφιακό κόςμο ςτον πραγματικό. Μςωσ και το αντίςτροφο. Για τθν επιτυχι 

εφαρμογι του παρόντοσ Ξανονιςμοφ, που αποτελεί το πρϊτο βιμα προςζγγιςθσ 

ηθτθμάτων που αφοροφν ςτθν περιφροφρθςθ των προςωπικϊν δεδομζνων, και όςων 

ηθτθμάτων ανακφψουν μελλοντικά, είναι ςθμαντικό να υπάρξει ολιςτικι αντίλθψθ τθσ 

βαρφνουςασ ςθμαςίασ τθσ δθμιουργίασ ςυνκθκϊν που κα λειτουργιςουν υπζρ του ατόμου 

και κα το προςτατζψουν ςε ατομικό και δθμόςιο επίπεδο.   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

ΠΑΡΑΦΩΡΗΣΗΡΙΟ 
Χτα πλαίςια εκπόνθςθσ διπλωματικισ εργαςίασ με τίτλο: «Διοίκθςθ Ανκρϊπινων Υόρων και 

Λδιωτικότθτα: Θ προςταςία δεδομζνων ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ βάςει του Γενικοφ 

Ξανονιςμοφ Υροςταςίασ Δεδομζνων 2016/679, γνωςτοφ ωσ GDPR 2016/679» για τθν 

απόκτθςθ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, επικυμϊ να θχογραφιςω τισ ςκζψεισ ςασ  για 

λόγουσ ερευνθτικοφσ και μθ κερδοςκοπικοφσ. Σ ςκοπόσ τθσ ζρευνασ είναι να αποτυπωκοφν 

οι απόψεισ των εργαηομζνων ςτον οργανιςμό, αναφορικά με τα προςωπικά τουσ δεδομζνα 

και τθν ιδιωτικότθτα, όπωσ τθ βιϊνουν ςτο χϊρο τθσ εργαςίασ. Θ καταγραφι τθσ άποψισ 

ςασ είναι ςθμαντικι και για το λόγο αυτό παρακαλϊ να μου παραχωριςετε ςυνζντευξθ 

υπογράφοντασ το παρακάτω παραχωρθτιριο. 

 

Υαραχωρϊ ςτθν Υαραςκευι Ππουςνάκθ, φοιτιτρια του ΥΠΧ «0ργάνωςθ και Διοίκθςθ τθσ 

Εκπαίδευςθσ- Εκπαιδευτικι Θγεςία», που διενεργείται από το Υανεπιςτιμιο Δυτικισ 

Πακεδονίασ, Υαιδαγωγικό Ψμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ, τθν θχογραφθμζνθ ςυνζντευξθ. 

Επιτρζπω τθ χρθςιμοποίθςι τθσ για μθ κερδοςκοπικοφσ, ερευνθτικοφσ ςκοποφσ ςε ζντυπεσ 

και θλεκτρονικζσ δθμοςιεφςεισ.  

Υεριοριςμοί 

          Επικυμϊ να διαςφαλιςτεί θ ανωνυμία μου 

 Επικυμϊ να μου αποςταλεί το θχθτικό αρχείο τθσ ςυνζντευξθσ ςτθν ακόλουκθ 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ ………………………………………. 

 Επιτρζπω τθ χριςθ τθσ μαρτυρίασ μου μετά από  …….. χρόνια 

 

 

 

Θμερομθνία:   Φλϊρινα,  …………/…………/2019 

Τνομα ςυνεντευκτι:  Υαραςκευι Ππουςνάκθ 

Τνομα αφθγθτι: ………………………………………………………..  

 

Ωπογραφι αφθγθτι:    Ωπογραφι ςυνεντευκτι 

 

………………………………………   ……………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 

ΕΡΩΣΗΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 

ΔΗΜΟΓΡΑΥΙΚΕ ΕΡΩΣΗΕΙ 
Σι ερωτιςεισ δθμογραφικοφ ενδιαφζροντοσ προθγικθκαν των κυρίων ερωτιςεων τθσ 

ςυνζντευξθσ, για να δθμιουργιςουν ζνα ευχάριςτο κλίμα και να αποφορτίςουν τθν 

ατμόςφαιρα, κακϊσ δεν είναι ςυνθκιςμζνοι οι άνκρωποι να παραχωροφν ςυνεντεφξεισ 

ςτθν κακθμερινότθτά τουσ και είναι ςφνθκεσ να επιφορτίηονται με άγχοσ όταν 

ενθμερϊνονται για τθν καταγραφι των απόψεων τουσ. 

Ψα προςωπικά ςτοιχεία που ηθτικθκαν είναι τα ακόλουκα: Φφλο, Θλικία, Πόρφωςθ, Ζτθ 

Ωπθρεςίασ ςε Διοικθτικι Κζςθ, Εμπλοκι ςτθν Ανατροφι Ανιλικου Ψζκνου. 

ΕΡΣΨΘΨΕΧ ΧΩΡΕΡΨΕΩΘΧ 

ΕΡΣΨΘΨΑ 1 
ΠΡΟΦΙΛ 

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΨΛΠΕΧ Υαράδειγμα κωδικοποίθςθσ ςε 
spreadsheet 

 
 
1.1. ΦΩΟΣ 

 
 
 
 
 
1.2. ΘΟΛΞΛΑΞΘ ΣΠΑΔΑ 

 
 
 
1.3. ΠΣΦΦΩΨΛΞΣ ΕΥΛΥΕΔΣ 

 
 
 
 
1.4. ΕΨΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑΧ 

 
 
1.5. ΨΕΞΡΑ 

 
 
1.5.1. ΑΡΘΟΛΞΑ 

 
 
 
1.5.2. ΘΟΛΞΛΑ ΑΡΘΟΛΞΣΩ ΨΕΞΡΣΩ  

 
 
1.5.3. ΕΡΕΦΓΘ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘ ΧΨΘΡ ΑΡΑΨΦΣΦΘ ΨΣΩ 

 
 
1.5.4. ΧΦΘΧΘ ΔΛΑΔΛΞΨΩΣΩ 

 
1.5.4.1. ΕΟΕΓΧΣΠΕΡΣ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ  
1.5.4.2. ΨΦΣΥΣΧ ΕΟΕΓΧΣΩ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ  
 

 
0. ΑΡΨΦΑΧ 
1. ΓΩΡΑΛΞΑ 

 
1. <25 
2. 26-35 
3. 36-45 
4. 46-55 
5. >56 

 
1. ΟΩΞΕΛΣ 
2. ΑΕΛ/ΨΕΛ 
3. ΠΕΨΑΥΨΩΧΛΑΞΣ 

 
1. 6-10 
2. 11-15 
3. 16-20 
4. 21-30 

 
0. ΣΧΛ 
1. ΡΑΛ 

 
0. ΣΧΛ 
1. ΡΑΛ 

 
1. <5 
2. 6-12 
3. 13-17 

 
0. ΣΧΛ 
1. ΡΑΛ 

 
0. ΣΧΛ 
1. ΡΑΛ 

0. ΣΧΛ 
1. ΡΑΛ 
1. Φίλτρα  
2. Ζλεγχοσ ιςτορικοφ 
3. Αποκλειςμόσ ςελίδων 
4. Άλλο 

  
 
1.1. 0 
 
 
 
 
 
1.2. 4 
 
 
 
1.3. 1 
 
 
 
 
1.4. 3 
 
 
1.5. 1 
 
 
1.5.1. 1 
 
 
 
 
1.5.2. 2 
 
 
1.5.3. 1 
 
 
1.5.4. 1 
 
1.5.4.1. 1 
 
1.5.4.2. 3 
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ΠΕΔΙΑ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ: 
Αναηθτικθκαν και καταγράφθκαν τα πεδία που αφοροφν ςτα ςυναιςκιματα, τισ αξίεσ, τισ 

ςυμπεριφορζσ, τισ ςτάςεισ, τισ αντιλιψεισ και τον θκικό προςανατολιςμό των 

ερωτθκζντων. 

Σι ερωτιςεισ τθσ ςυνζντευξθσ, περιςτράφθκαν γφρω από τισ κφριεσ ζννοιεσ τθσ ζρευνασ. Σι 

ερωτιςεισ που τζκθκαν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ δεν ιταν ακριβϊσ οι ίδιεσ. Χτθν διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ τθσ ςυνζντευξθσ προζκυπταν νζα ερωτιματα που ηθτοφςαν απάντθςθ. Επίςθσ 

λιφκθκε υπόψθ το προφίλ τουσ και ανάλογα ιταν τα ερωτιματα που τουσ τζκθκαν, με 

ςκοπό πάντα να αντλθκοφν αρτιότερεσ απαντιςεισ. 

ΕΡΣΨΘΨΕΧ ΧΩΡΕΡΨΕΩΘΧ (ςυνζχεια) 

ΕΡΣΨΘΨΑ 2 
ΛΔΛΩΨΛΞΣΨΘΨΑ 
2. ΛΔΛΩΨΛΞΣΨΘΨΑ-ςωματικι/φυςικι κάνω κτ ςε δθμόςιο χϊρο χωρίσ να με βλζπει κπ*** 

πλθροφοριακι (οικονομικά, ιατρικά, κακθμερινά διαδίδονται μζςω email, internet, 
social media) ι όταν το άτομο αςκεί ζλεγχο ςτο πϊσ και υπό ποιεσ ςυνκικεσ 
αποκτϊνται κ διαμοιράηονται αλικειεσ για το ίδιο 

 
 
1. Χρειάηεςτε ιδιωτικότθτα ςτον εργαςιακό χϊρο; Για ποιο λόγο; 
2. Ποιράηεςτε τον κφριο χϊρο εργαςίασ ςασ με τουσ ςυναδζλφουσ ςασ ι ζχετε δικό ςασ 

γραφείο; 
3. Χε περίπτωςθ που κζλετε να ςυηθτιςετε για κπ προςωπικό κζμα πϊσ το διαχειρίηεςτε; 

(πχ Υθγαίνετε ςε κπ άλλο χϊρο;) 
4. Χασ ζχει τφχει περιςτατικό κατά το οποίο να μθν μπορείτε να το αντιμετωπίςετε με 

αυτόν τον τρόπο; 
5. Υϊσ διαχειριςτικατε τθν κατάςταςθ; 
6. Ψι περιλαμβάνει για εςάσ θ χριςθ θλεκτρονικϊν αρχείων ςτον εργαςιακό χϊρο; 
7. Χτθν εργαςία ςασ μοιράηεςτε κπ ςυςκευι με ςυναδζλφουσ ςασ; 
8. Χρθςιμοποιείτε κπ κλειδί πρόςβαςθσ ςε αυτά; Αν ναι, για ποιο λόγο; 
 
ΥΦΣΧΩΥΛΞΑ ΔΕΔΣΠΕΡΑ-κάκε πλθροφορία που αναφζρεται ςε φυςικό πρόςωπο του 
οποίου θ ταυτότθτα μπορεί να εξακριβωκεί πχ βάςει ταυτότθτασ (οικονομικά, ιατρικά, 
διαδικτυακά) 
 
1. Ψι κεωρείτε ότι αφοροφν τα προςωπικά δεδομζνα ςτον εργαςιακό χϊρο; 
2. Διατθρείται ςτον εργαςιακό χϊρο προςωπικά δεδομζνα ςασ (πχ φωτογραφίεσ, 

μουςικι) ςε θλεκτρονικι μορφι ςε ςυςκευζσ του οργανιςμοφ; 
3. Υαρατθριςατε κπ περίπτωςθ όπου τα προςωπικά ςασ δεδομζνα χρθςιμοποιικθκαν 

χωρίσ τθ ςυγκατάκεςι ςασ; 
4. Ψι ακριβϊσ ςυνζβθ; 
5. Υϊσ το διαχειριςτικατε; 
6. Τταν ο οργανιςμόσ κάνει ενθμζρωςθ των δεδομζνων ςασ, ηθτά τθ ςυγκατάκεςι ςασ; 
7. Ζχετε επιδιϊξει ενθμζρωςθ των δεδομζνων ςασ ςτον εργαςιακό χϊρο; 
8. Γνωρίηετε τι ςυμβαίνει με τα δεδομζνα ςασ ςε περίπτωςθ τερματιςμοφ τθσ ςφμβαςθσ 

εργαςίασ; 
9. Ζχετε ηθτιςει τθ διαγραφι των δεδομζνων ςασ από τθν εργαςία ςασ; 
 

ΤΝΟΛΟ ΕΡΩΣΗΕΩΝ 2Η ΕΝΟΣΗΣΑ : 17 
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ΕΡΣΨΘΨΑ 3 
ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΧ ΕΕ 2016/679 και ΣΦΓΑΡΩΧΛΑΞΘ ΞΣΩΟΨΣΩΦΑ 
3. ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΧ ΕΕ 2016/679 
25/5/2016 εφαρμόηεται  ςτθν αυτοματοποιθμζνθ επεξεργαςία δεδομζνων  
ΑΟΟΑΓΕΧ: Δικαίωμα διόρκωςθσ-διαγραφισ-εναντίωςθσ- περιοριςμοφ επεξεργαςίασ 
ΑΥΔΥΧ-ςυνταγματικά κατοχυρωμζνθ ανεξάρτθτθ αρχι για τθν προςταςία του πολίτθ από 
τθν παράνομθ επεξεργαςία των προςωπικϊν του δεδομζνων (νομοκεςία, δικαιϊματα 
πολίτθ, επικοινωνία) www.dpa.gr 
 
1. Υριν ζνα χρόνο, το Πάιο του 2018, τζκθκε ςε εφαρμογι ο Ξανονιςμόσ ΕΕ 2016/679 ι 

Γενικόσ Ξανονιςμόσ Υροςταςίασ Δεδομζνων, με λίγα λόγια θ ΕΕ ηιτθςε από τα κράτθ-
μζλθ τθσ να προςτατεφςουν τα προςωπικά δεδομζνα που υπάρχουν ςε θλεκτρονικι 
μορφι και μάλιςτα επιβάλλοντασ ςκλθρά πρόςτιμα ςε όςουσ οργανιςμοφσ δεν 
ςυμμορφωκοφν. Εςείσ γνωρίηετε το περιεχόμενο του Ξανονιςμοφ; 

2. Υϊσ το πλθροφορθκικατε; 
3. Αναηθτιςατε τρόπουσ ςε ατομικό επίπεδο ϊςτε να ενθμερωκείτε επαρκϊσ; 
4. Γνωρίηετε για τθν Ανεξάρτθτθ Αρχι Υροςταςίασ Δεδομζνων Υροςωπικοφ Χαρακτιρα;  
5. Επιςκεφκικατε τθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ; 
6. Είχατε ενθμζρωςθ από τον οργανιςμό; Αν ναι, τι είδουσ ενθμζρωςθ είχατε; Υροφορικι, 

γραπτι, θλεκτρονικι; 
7. Χυηθτιςατε το κζμα με τουσ ςυναδζλφουσ ςασ;  
8. Πε ποιον τρόπο ςυμμορφωκικατε με τον Ξανονιςμό;  
9. Χε προςωπικό επίπεδο πιρατε κπ μζτρα; 
10. Υροχωριςατε ςε ενθμζρωςθ των θλεκτρονικϊν ςασ λογαριαςμϊν βάςει του 

Ξανονιςμοφ; 
11. Αλλάξατε τισ ρυκμίςεισ προςταςίασ των δεδομζνων ςασ; 
12. Υϊσ αντζδραςαν οι ςυνάδελφοί ςασ; 
13. Χασ ηθτικθκε από τον οργανιςμό να δϊςετε τθ ςυγκατάκεςι ςασ για όςα δεδομζνα ςασ 

διατθρεί;  
 
ΣΦΓΑΡΩΧΛΑΞΘ ΞΣΩΟΨΣΩΦΑ- πρόκειται για ζνα ςφςτθμα με κοινό νόθμα που κατζχουν τα 
μζλθ ενόσ οργανιςμοφ και διακρίνουν τον ςυγκεκριμζνο οργανιςμό από άλλουσ. 7 βαςικά 
χαρακτθριςτικά: 1.καινοτομία και ανάλθψθ ρίςκου, 2. προςοχι ςτθ λεπτομζρεια, 3. 
Υροςανατολιςμόσ ςτο αποτζλεςμα, 4. Υροςανατολιςμόσ ςτον άνκρωπο, 5. 
Υροςανατολιςμόσ ςτθν ομάδα, 6. Ανταγωνιςτικότθτα, 7. Χτακερότθτα (Robbins, 2013- 
pp.512) 
 
Θ εφαρμογι του Ξανονιςμοφ τι ςυναιςκιματα ςασ δθμιοφργθςε, κετικά ι αρνθτικά; 
1. Αιςκάνεςτε ότι τα δεδομζνα ςασ μετά τθν εφαρμογι του Ξανονιςμοφ είναι πιο αςφαλι; 
2. Υϊσ επθρεάηει τθ ςυμπεριφορά ςασ ςτον εργαςιακό χϊρο θ εφαρμογι του 

Ξανονιςμοφ; Αιςκάνεςτε περιςςότερο προςτατευμζνοι ι μιπωσ είςτε κορυβθμζνοι; 
3. Υϊσ ςασ επθρζαςε θ ςτάςθ των ςυναδζλφων ςασ και θ κουλτοφρα του οργανιςμοφ; 

Διευκόλυνε τθ ςυμμόρφωςθ με τον Ξανονιςμό ι τθν αποκάρρυνε; 
ΤΝΟΛΟ ΕΡΩΣΗΕΩΝ 3Η  ΕΝΟΣΗΣΑ: 16 

ΕΡΣΨΘΨΑ 4 
ΧΞΕΨΕΛΧ – ΥΦΣΧΔΣΞΛΕΧ - ΧΩΡΑΛΧΚΘΠΑΨΑ 
 
1. Βάςει των όςων ςυηθτιςαμε κεωρείτε ότι θ ιδιωτικότθτα είναι αγακό που μπορεί να 

διαφυλαχκεί; 
2. Υιςτεφετε ότι τα προςωπικά δεδομζνα μποροφν να κεωρθκοφν αςφαλι μετά τθν 

εφαρμογι του Ξανονιςμοφ; 
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3. Ρομίηετε ότι θ ςυμμόρφωςθ με τον Ξανονιςμό είναι αρκετι για να ςασ προςτατζψει ςε 
προςωπικό και εργαςιακό επίπεδο; 

4. Δεδομζνθσ τθσ αλματϊδουσ ανάπτυξθσ τθσ τεχνολογίασ πϊσ νομίηετε ότι κα μποροφν 
να διαφυλαχκοφν τα δεδομζνα των ανκρϊπων ςτα επόμενα χρόνια; 

5. Κεωρείτε ότι μποροφν να γίνουν βελτιϊςεισ για τθ ςυμμόρφωςθ με τον Ξανονιςμό 
ςτον εργαςιακό χϊρο; 

6. Αν ναι, ποιεσ είναι οι προτάςεισ ςασ; 
7. Υιςτεφετε ότι το δικαίωμα ςτθ λικθ, δθλαδι θ διαγραφι των προςωπικϊν δεδομζνων 

με επικυμία του υποκειμζνου είναι κετικό βιμα ςτον εργαςιακό χϊρο; 
 

ΤΝΟΛΟ ΕΡΩΣΗΕΩΝ 4Η  ΕΝΟΣΗΣΑ:  7 
ΧΩΡΣΟΣ ΕΦΩΨΘΧΕΩΡ: 40 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 

ΠΙΝΑΚΕ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΑΞΟΝΑ 
Σι πίνακεσ που ακολουκοφν (τζςςερισ τον αρικμό), παρατίκενται με τθ χρωματικι 

κωδικοποίθςθ που χρθςιμοποίθςε θ ερευνιτρια κατά τθν επεξεργαςία των δεδομζνων. 

Ξάκε πίνακασ αντιςτοιχεί και ςε ζναν κεματικό άξονα. Σι κεματικοί άξονεσ παραβάλλονται 

κατά αφξουςα ςειρά με πρϊτο τον κεματικό άξονα  Α, που περιζχεται ςτον Υίνακα 1 και 

τελευταίο τον κεματικό άξονα Ε που περιζχεται ςτον Υίνακα 5. Ξάκε κεματικόσ άξονασ 

διακρίνεται από ζνα γράμμα που αποτελεί το διακριτικό χαρακτθριςτικό του και μπαίνει 

πάντα ςτθν αρχι του κωδικοφ. Ζτςι ο κεματικόσ άξονασ Α, που αφορά ςτθν ιδιωτικότθτα 

ξεκινά με το γράμμα –Λ- και όλοι οι κωδικοί που ανικουν ςε αυτόν τον κεματικό άξονα 

αρχίηουν από –Λ-. Σ κεματικόσ άξονασ Β, που αφορά ςτθν τεχνολογία ξεκινά με τα 

γράμματα –ΨΕ-, ο κεματικόσ άξονασ Γ, που αφορά ςτον Ξανονιςμό ξεκινά με το –ΞΑ- , ο 

κεματικόσ άξονασ Δ, που αφορά ςτα προςωπικά δεδομζνα ξεκινά με το –Π- και ο 

κεματικόσ άξονασ Ε, που αφορά ςτισ θκικζσ αξίεσ ξεκινά με τα γράμματα –ΘΚ- . 

Αναλυτικά, οι πίνακεσ αποτελοφνται από τρεισ ςτιλεσ.  Χτθν πρϊτθ ςτιλθ  περιγράφονται 

οι κατθγορίεσ και οι υποκατθγορίεσ που ςυνκζτουν τουσ άξονεσ. Χτθ δεφτερθ ςτιλθ γίνεται  

περιγραφι των κωδικϊν κατά αλφαβθτικι ςειρά και όπωσ αναδφονται από τα 

αποςπάςματα των ςυνεντεφξεων. Χτθν τρίτθ ςτιλθ γίνεται παράκεςθ των κωδικϊν. Ψο 

ςφνολο των κωδικϊν που προζκυψαν είναι 116. 

 

ΥΛΡΑΞΑΧ 1 

Κεματικόσ Άξονασ Α 

Θεματικόσ Άξονασ Α  

ΛΔΛΩΨΛΞΣΨΘΨΑ: ενζργειεσ, αντιλιψεισ και νοθματοδότθςθ *Λ* 

Κατθγορία 1 Περιγραφι Κωδικόσ 

Σι ενζργειεσ που κάνουν οι 

ανκρϊπινοι πόροι για να 

διαφυλάξουν τθν 

ιδιωτικότθτά τουσ εντόσ του 

ατομικοφ και του 

οργανωςιακοφ πλαιςίου 

Αδιαφορία διαφφλαξθσ 

 ιδιωτικότθτασ ςε οργανωςιακό πλαίςιο 
ΛΑΦΔΣΥ 

Αδυναμία διαφφλαξθσ  

ιδιωτικότθτασ ςε οργανωςιακό πλαίςιο 
ΛΡΔΣΥΣΞ 

Απομόνωςθ  

ωσ ενζργεια διαφφλαξθσ ιδιωτικότθτασ 

ςε οργανωςιακό πλαίςιο 

ΛΥΠΔΣΥ 

Περικι διαφφλαξθ  

ιδιωτικότθτασ ςε ατομικό πλαίςιο ςτθν 

κοινωνία 

ΛΠΔΑΥΞΣ 

Περικι διαφφλαξθ  

ιδιωτικότθτασ ςε οργανωςιακό πλαίςιο 

εντόσ του οργανιςμοφ 

ΛΠΔΣΥΣΞ 

Υροςωπικι ευκφνθ  

θ διαφφλαξθ ιδιωτικότθτασ ςε 

οργανωςιακό πλαίςιο 

ΛΥΚΔΣΥ 
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Κατθγορία 2 Περιγραφι Κωδικόσ 

Σι αντιλιψεισ και οι 

ενζργειεσ των ανκρϊπινων 

πόρων αναφορικά με τθν 

παραβίαςθ τθσ 

ιδιωτικότθτασ ςε ατομικό 

και οργανωςιακό πλαίςιο 

Αδιαφορία ωσ προσ τθν παραβίαςθ 
ιδιωτικότθτασ ςε οργανωςιακό πλαίςιο 

ΛΑΦΥΣΥ 

Αναςφάλεια – φόβοσ για παραβίαςθ 
ιδιωτικότθτασ ςε οργανωςιακό πλαίςιο 

ΛΡΦΥΣΥ 

Ανοχι παραβίαςθσ λόγω οργανωςιακισ 
κουλτοφρασ καλισ ςυνεργαςίασ  

ΛΧΧΥΣΞ 

Απαςχόλθςθ πζραν του ωραρίου ωσ 
παραβίαςθ τθσ ιδιωτικότθτασ ςε 
οργανωςιακό πλαίςιο 

ΛΑΩΥΣΥ 

Ζλλειψθ ιδιωτικοφ χϊρου εργαςίασ ωσ 
παραβίαςθ τθσ ιδιωτικότθτασ ςε 
οργανωςιακό πλαίςιο 

ΛΕΟΛΥΣΥ 

Υαρακολοφκθςθ ςτο χϊρο εργαςίασ 
ΛΥΘΥΣΥ 

Υροςωπικι ευκφνθ θ παραβίαςθ 
ιδιωτικότθτασ 

ΛΥΚΥΣΥ 

Ωποβάκμιςθ ςθμαςίασ παραβίαςθσ 
ιδιωτικότθτασ ςε οργανωςιακό πλαίςιο 

ΛΩΧΥΣΥ 

   
   
   

Κατθγορία 3 Περιγραφι Κωδικόσ 

Σι αντιλιψεισ των 

ανκρϊπινων πόρων για τθν 

ιδιωτικότθτα.  

Υϊσ νοθματοδοτοφν τθν 

ιδιωτικότθτα ςε ατομικό και 

οργανωςιακό πλαίςιο; 

Αίςκθμα αδυναμίασ ςε ατομικό πλαίςιο 

εντόσ τθσ οργανωςιακισ κουλτοφρασ 
ΛΡΡΑΥΣΞ 

Διαχωριςμόσ ιδιωτικότθτασ βάςει 

ατομικοφ πλαιςίου 
ΛΧΩΡΑΥ 

Διαχωριςμόσ ιδιωτικότθτασ βάςει 

οργανωςιακοφ πλαιςίου 
ΛΧΩΡΣΥ 

Ζλλειψθ ιδιωτικότθτασ λόγω απουςίασ 

ιδιωτικοφ χϊρου ςε οργανωςιακό 

πλαίςιο 

ΛΕΟΛΡΣΥ 

Υαρερμθνεία δικαιϊματοσ ιδιωτικότθτασ 

ςε οργανωςιακό πλαίςιο 
ΛΦΔΡΣΥ 

Χεβαςμόσ τθσ ανκρϊπινθσ υπόςταςθσ ςε 

ατομικό πλαίςιο 
ΛΡΒΑΑΥ 

Χεβαςμόσ τθσ ανκρϊπινθσ υπόςταςθσ ςε 

οργανωςιακό πλαίςιο 
ΛΡΒΑΣΥ 
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ΥΛΡΑΞΑΧ 2 

Κεματικόσ Άξονασ Β 

Κεματικόσ Άξονασ Β  

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ενζργειεσ, αντιλιψεισ και νοθματοδότθςθ 

Κατθγορία 1  
Υϊσ αντιλαμβάνονται οι ανκρϊπινοι πόροι τθ διείςδυςθ τθσ τεχνολογίασ εντόσ του 
ατομικοφ και του οργανωςιακοφ πλαιςίου; 

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1 Περιγραφι Κωδικόσ 

Κετικζσ προεκτάςεισ τθσ 

διείςδυςθσ τθσ τεχνολογίασ 

ςε ατομικό και οργανωςιακό 

πλαίςιο κατά τθν αντίλθψθ 

των ανκρϊπινων πόρων 

Θ διαςκζδαςθ ωσ κετικι προζκταςθ τθσ 
τεχνολογίασ ςε ατομικό πλαίςιο 

ΨΕΔΚΨΑΥ 

Θ εκμάκθςθ ωσ κετικι προζκταςθ τθσ 
τεχνολογίασ ςτο ατομικό πλαίςιο 

ΨΕΕΚΨΑΥ 

Θ εκμάκθςθ ωσ κετικι προζκταςθ τθσ 
τεχνολογίασ ςε οργανωςιακό πλαίςιο 

ΨΕΕΚΨΣΥ 

Θ ενθμζρωςθ ωσ κετικι προζκταςθ τθσ 
τεχνολογίασ ςτο ατομικό πλαίςιο 

ΨΕΡΚΨΑΥ 

Θ ενθμζρωςθ ωσ κετικι προζκταςθ τθσ 
τεχνολογίασ ςε οργανωςιακό πλαίςιο 

ΨΕΡΚΨΣΥ 

Θ επικοινωνία ωσ κετικι προζκταςθ τθσ 
τεχνολογίασ ςε ατομικό πλαίςιο 

ΨΕΛΚΨΑΥ 

Θ επικοινωνία ωσ κετικι προζκταςθ τθσ 
τεχνολογίασ ςε οργανωςιακό πλαίςιο 

ΨΕΛΚΨΣΥ 

Θ ψυχαγωγία ωσ κετικι προζκταςθ τθσ 
τεχνολογίασ ςε ατομικό πλαίςιο 

ΨΕΨΚΨΑΥ 

   

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2 Περιγραφι Κωδικόσ 

Αρνθτικζσ προεκτάςεισ τθσ 

διείςδυςθσ τθσ τεχνολογίασ 

ςε ατομικό και οργανωςιακό 

πλαίςιο κατά τθν αντίλθψθ 

των ανκρϊπινων πόρων 

Σ διαρκισ ζλεγχοσ  
των κυβερνοπολιτϊν ωσ αρνθτικι 
προζκταςθ τθσ τεχνολογίασ ςε ατομικό 
πλαίςιο 

ΨΕΟΑΨΑΥ 

Θ εξαπάτθςθ  
των κυβερνοπολιτϊν ωσ αρνθτικι 
προζκταςθ τθσ τεχνολογίασ ςε ατομικό 
πλαίςιο 

ΨΕΑΨΑΥ 

Σ κοινωνικόσ αποκλειςμόσ  
ωσ αρνθτικι προζκταςθ τθσ τεχνολογίασ 
ςε ατομικό πλαίςιο 

ΨΕΞΡΑΨΑΥ 

Θ παραβίαςθ των δεδομζνων  
ωσ αρνθτικι προζκταςθ τθσ τεχνολογίασ 
ςε ατομικό πλαίςιο 

ΨΕΥΠΑΨΑΥ 

Θ παραβίαςθ των δεδομζνων  
ωσ αρνθτικι προζκταςθ τθσ τεχνολογίασ 
ςε οργανωςιακό πλαίςιο 

ΨΕΥΠΑΨΣΥ 

Θ παραβίαςθ τθσ ιδιωτικότθτασ  
ωσ αρνθτικι προζκταςθ τθσ τεχνολογίασ 
ςε ατομικό πλαίςιο 

ΨΕΥΛΑΨΑΥ 
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Κεματικόσ Άξονασ Β (ςυνζχεια) 

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ενζργειεσ, αντιλιψεισ και νοθματοδότθςθ *ΣΕ* 

Κατθγορία 2  
Σι ενζργειεσ που κάνουν οι ανκρϊπινοι πόροι κακϊσ βιϊνουν τισ κετικζσ και αρνθτικζσ 
προεκτάςεισ τθσ τεχνολογίασ ςε ατομικό και οργανωςιακό πλαίςιο 

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1 Περιγραφι Κωδικόσ 

Πε ποιον τρόπο ενεργοφν  

οι ανκρϊπινοι πόροι  

ςτισ κετικζσ προεκτάςεισ  

τθσ διείςδυςθσ τθσ τεχνολογίασ; 

Χριςθ τεχνολογίασ για επικοινωνία  
ςε ατομικό πλαίςιο 

ΨΕΛΚΓΑΥ 

Χριςθ τεχνολογίασ για επικοινωνία  
ςε οργανωςιακό πλαίςιο 

ΨΕΛΚΓΣΥ 

Χριςθ τεχνολογίασ για εφρεςθ 
εργαςίασ  
ςε ατομικό πλαίςιο 

ΨΕΒΚΓΑΥ 

Χριςθ τεχνολογίασ για ςυνεργαςία  
ςε ατομικό πλαίςιο 

ΨΕΧΚΓΑΥ 

Χριςθ τεχνολογίασ για ενθμζρωςθ  
ςε ατομικό πλαίςιο 

ΨΕΡΚΓΑΥ 

Χριςθ τεχνολογίασ για ενθμζρωςθ  
ςε οργανωςιακό πλαίςιο 

ΨΕΡΚΓΣΥ 

Χριςθ τεχνολογίασ για ψυχαγωγία  
ςε ατομικό πλαίςιο 

ΨΕΨΚΓΑΥ 

   

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2 Περιγραφι Κωδικόσ 

Πε ποιον τρόπο ενεργοφν ςτισ 

αρνθτικζσ προεκτάςεισ τθσ 

διείςδυςθσ τθσ τεχνολογίασ; 

Υαρζμβαςθ ςτισ ρυκμίςεισ 
λογαριαςμοφ ςε ατομικό πλαίςιο 

ΨΕΥΒΔΑΥ 

Ψευδωνυμοποίθςθ  ςε δεδομζνα ςε 
ατομικό πλαίςιο 

ΨΕΨΩΑΓΑΥ 

Αλλαγι κωδικϊν πρόςβαςθσ ςε 
ατομικό πλαίςιο 

ΨΕΞΩΟΔΑΥ 

Αλλαγι κωδικϊν πρόςβαςθσ ςε 
οργανωςιακό πλαίςιο 

ΨΕΞΩΟΔΣΥ 

Αδιαφορία χριςθσ τρόπων προςταςίασ  
ςε ατομικό πλαίςιο 

ΨΕΑΦΔΑΥ 

Αδιαφορία χριςθσ τρόπων προςταςίασ 
ςε οργανωςιακό πλαίςιο 

ΨΕΑΦΔΣΥ 

Ενθμζρωςθ από πθγζσ για  τρόπο 
αποφυγισ αρνθτικϊν προεκτάςεων ςε 
ατομικό πλαίςιο 

ΨΕΦΠΔΑΥ 
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ΥΛΡΑΞΑΧ 3 

Κεματικόσ Άξονασ Γ 

Κεματικόσ Άξονασ Γ  

ΚΑΝΟΝΙΜΟ: ενζργειεσ και αντιλιψεισ *ΚΑ* 

Κατθγορία 1  
Θ γνωςτοποίθςθ του κανονιςμοφ ςτο πλαίςιο τθσ οργανωςιακισ κουλτοφρασ. Ψο διάςτθμα 
τθσ προςαρμογισ. 

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1 Περιγραφι Κωδικόσ 

Θ επίδραςθ τθσ 

οργανωςιακισ κουλτοφρασ 

ςτισ αντιλιψεισ και τισ 

ενζργειεσ των ανκρϊπινων 

πόρων αναφορικά με τον 

κανονιςμό 

Δεκτικότθτα ςτθν αλλαγι  ΞΑΔΞΟΚ 

Αντίςταςθ ςτθν αλλαγι ΞΑΧΨΟΑ 

Ενίςχυςθ τθσ αλλαγισ  ΞΑΧΩΟΚ 

Σμαλι εφαρμογι τθσ αλλαγισ 
προςπάκειεσ από εργαηόμενουσ για 
ενθμζρωςθ ςε ΑΥ 

ΞΑΟΓΟΚ 

Χυμμετοχι  των ςυναδζλφων κατά τθν 
αλλαγι  

ΞΑΧΕΟΚ 

Αδιαφορία ωσ προσ τθν αλλαγι ΞΑΑΦΟΑ 

 
  

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2 Περιγραφι Κωδικόσ 

Σ αντίκτυποσ του 
Ξανονιςμοφ ςτθ 
διαμόρφωςθ τθσ 
κακθμερινότθτασ εντόσ του 
οργανωςιακοφ πλαιςίου 

Αναςτάτωςθ λόγω ελλιποφσ ενθμζρωςθσ 
ςτθν οργανωςιακι κακθμερινότθτα  

ΞΑΑΡΕΑ 

Ενίςχυςθ οργανωςιακισ αντίςταςθσ 
λόγω ελλιποφσ ενθμζρωςθσ  

ΞΑΧΨΕΑ 

Ωποβάκμιςθ ςθμαςίασ κανονιςμοφ  ΞΑΩΧΞΑ 

 

Κατθγορία 2  
Ενθμζρωςθ αναφορικά με τον Ξανονιςμό και ο αντίκτυποσ ςτισ αντιλιψεισ των 
ανκρϊπινων πόρων 

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1 Περιγραφι Κωδικόσ 

Υϊσ διαμορφϊκθκαν οι 

αντιλιψεισ των ανκρϊπινων 

πόρων κατά τθν εφαρμογι 

του Ξανονιςμοφ εντόσ του 

οργανιςμοφ; 

Δυςχζρεια αποδοχισ  του Ξανονιςμοφ ΞΑΧΦΑΒ 

Διευκόλυνςθ αποδοχισ  του Ξανονιςμοφ ΞΑΟΩΚΒ 

Ωποβάκμιςθ ςθμαςίασ Ξανονιςμοφ ΞΑΩΧΞΑΒ 
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Κεματικόσ Άξονασ Γ  (ςυνζχεια) 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ: ενζργειεσ και αντιλιψεισ   

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2 Περιγραφι Κωδικόσ 

Χε ποιεσ ενζργειεσ 

προζβθςαν  οι ανκρϊπινοι 

πόροι κατά τθν εφαρμογι 

του Ξανονιςμοφ εντόσ του 

οργανιςμοφ; 

Αλλαγι τρόπου καταγραφισ δεδομζνων 
εντόσ του οργανωςιακοφ πλαιςίου 

ΞΑΟΨΞΒ 

Ανταλλαγι γνϊςθσ με ςυναδζλφουσ ΞΑΨΟΩΕΒ 

 

Κατθγορία 3 
Υροεκτάςεισ του Ξανονιςμοφ ςτισ ενζργειεσ και τισ αντιλιψεισ των ανκρϊπινων πόρων 

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1 Περιγραφι Κωδικόσ 

Σι Κετικζσ προεκτάςεισ του 

Ξανονιςμοφ ςτισ ενζργειεσ 

και τισ αντιλιψεισ των 

ανκρϊπινων πόρων ςχετικά 

με τον Ξανονιςμό 

Αιςιοδοξία ςε ατομικό πλαίςιο ΞΑΑΡΑΥ 

Αςφάλεια ςε ατομικό πλαίςιο ΞΑΦΑΡΑΥ 

Αςφάλεια ςε οργανωςιακό πλαίςιο ΞΑΦΑΡΣΥ 

Αρτιότερθ προςταςία προςωπικϊν 
δεδομζνων  

ΞΑΨΠΔΚ 

   
   
   

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2 Περιγραφι Κωδικόσ 

Σι αρνθτικζσ προεκτάςεισ 

του Ξανονιςμοφ ςτισ 

ενζργειεσ και τισ αντιλιψεισ 

των ανκρϊπινων πόρων 

Αδιαφορία  
ςυμμόρφωςθσ με τον Ξανονιςμό ςε 
ατομικό πλαίςιο  

ΞΑΑΦΡΑΥ 

Αδυναμία ςυμμόρφωςθσ  
με τον Ξανονιςμό  
ςε οργανωςιακό πλαίςιο 

ΞΑΡΡΣΥ 

Αναςφάλεια ςε οργανωςιακό πλαίςιο  ΞΑΦΥΡΑ 

Απαιςιοδοξία ςε ατομικό πλαίςιο  ΞΑΥΑΡΑΥ 

Αςάφεια ςε οργανωςιακό πλαίςιο ΞΑΦΕΣΥΑ 

Επιπρόςκετοσ φόρτοσ εργαςίασ ςε 
οργανωςιακό πλαίςιο 

ΞΑΥΕΣΥΑ 
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ΥΛΡΑΞΑΧ 4 

Κεματικόσ Άξονασ Δ 

Θεματικόσ Άξονασ Δ  

ΥΦΣΧΩΥΛΞΑ ΔΕΔΣΠΕΡΑ: ενζργειεσ, αντιλιψεισ και νοθματοδότθςθ *Π* 

Κατθγορία 1 Περιγραφι Κωδικόσ 

Σι ενζργειεσ που κάνουν οι 

ανκρϊπινοι πόροι για να 

διαφυλάξουν τα προςωπικά 

τουσ δεδομζνα εντόσ του 

ατομικοφ και του 

οργανωςιακοφ πλαιςίου 

Αδιαφορία  
διαφφλαξθσ προςωπικϊν δεδομζνων ςε 
ατομικό πλαίςιο 

ΠΑΦΔΑΥ 

Αδιαφορία  
διαφφλαξθσ προςωπικϊν δεδομζνων ςε 
οργανωςιακό πλαίςιο 

ΠΑΦΔΣΥ 

Αδυναμία  
διαφφλαξθσ προςωπικϊν δεδομζνων ςε 
ατομικό πλαίςιο 

ΠΡΔΑΥΞΣ 

Αδυναμία  
διαφφλαξθσ προςωπικϊν δεδομζνων ςε 
οργανωςιακό πλαίςιο 

ΠΡΔΣΥΣΞ 

Αλλαγι κωδικοφ πρόςβαςθσ  
για διαφφλαξθ προςωπικϊν δεδομζνων 

ΠΞΩΟΔΣΥ 

Ενθμζρωςθ από πθγζσ  
για διαφφλαξθ προςωπικϊν δεδομζνων 
ςε ατομικό πλαίςιο 

ΠΦΠΔΑΥ 

Υαρζμβαςθ ςε ρυκμίςεισ  
για τθ διαφφλαξθ προςωπικϊν 
δεδομζνων ςε ατομικό πλαίςιο 

ΠΥΒΔΑΥ 

Υαρζμβαςθ ςε ρυκμίςεισ  
για τθ διαφφλαξθ προςωπικϊν 
δεδομζνων ςε οργανωςιακό πλαίςιο 

ΠΥΒΔΣΥ 

   
   
   

Κατθγορία 2 Περιγραφι Κωδικόσ 

 

 

 

 

Σι ενζργειεσ που κάνουν οι 

ανκρϊπινοι πόροι για τθν 

αποφυγι παραβίαςθσ των 

προςωπικϊν τουσ 

δεδομζνων  ςε ατομικό και 

οργανωςιακό πλαίςιο 

 

 

(κατθγορία 2 ςυνζχεια) 

 

 

Άγνοια ωσ απουςία ενζργειασ  
για τθν αποφυγι παραβίαςθσ 
προςωπικϊν δεδομζνων ςε ατομικό 
πλαίςιο 

ΠΛΥΑΥΞΣ 

Άγνοια ωσ απουςία ενζργειασ  
για τθν αποφυγι παραβίαςθσ 
προςωπικϊν δεδομζνων ςε 
οργανωςιακό πλαίςιο 

ΠΛΥΣΥΣΞ 

Αδιαφορία ωσ απουςία ενζργειασ  
για τθν αποφυγι παραβίαςθσ 
προςωπικϊν δεδομζνων ςε ατομικό 
πλαίςιο 

ΠΑΦΥΑΥ 

Αδιαφορία ωσ απουςία ενζργειασ 
 για τθν αποφυγι παραβίαςθσ 

ΠΑΦΥΣΥ 
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Σι ενζργειεσ που κάνουν οι 

ανκρϊπινοι πόροι για τθν 

αποφυγι παραβίαςθσ των 

προςωπικϊν τουσ 

δεδομζνων  ςε ατομικό και 

οργανωςιακό πλαίςιο 

προςωπικϊν δεδομζνων ςε 
οργανωςιακό πλαίςιο 

Ανοχι παραβίαςθσ  
λόγω οργανωςιακισ κουλτοφρασ καλισ 
ςυνεργαςίασ 

ΠΧΧΥΣΞ 

Υαρζμβαςθ ςε ρυκμίςεισ  
για τθν αποφυγι παραβίαςθσ των 
προςωπικϊν δεδομζνων ςε ατομικό 
πλαίςιο 

ΠΥΒΥΑΥ 

Υαρζμβαςθ ςε ρυκμίςεισ  
για τθν αποφυγι παραβίαςθσ των 
προςωπικϊν δεδομζνων ςε 
οργανωςιακό πλαίςιο 

ΠΥΒΥΣΥ 

   
Θεματικόσ Άξονασ Δ (ςυνζχεια) 

ΥΦΣΧΩΥΛΞΑ ΔΕΔΣΠΕΡΑ: ενζργειεσ, αντιλιψεισ και νοθματοδότθςθ 

Κατθγορία 3 Περιγραφι Κωδικόσ 

Σι αντιλιψεισ των 

ανκρϊπινων πόρων για τα 

προςωπικά τουσ δεδομζνα. 

Υϊσ νοθματοδοτοφν τα 

προςωπικά δεδομζνα ςε 

ατομικό και οργανωςιακό 

πλαίςιο; 

Αδιαφορία για τα προςωπικά δεδομζνα 
ςε οργανωςιακό πλαίςιο 

ΠΑΦΡΣΥ 

Αδυναμία διαχείριςθσ προςωπικϊν 
δεδομζνων ςε οργανωςιακό πλαίςιο 

ΠΡΡΔΛΣΥ 

Αδυναμία κατανόθςθσ επιπτϊςεων 
παραβίαςθσ 

ΠΡΥΡΣΥ 

Αιςιοδοξία για τα προςωπικά δεδομζνα 
ςε οργανωςιακό πλαίςιο 

ΠΑΡΣΥ 

Αναςφάλεια για τα προςωπικά 
δεδομζνα ςε ατομικό πλαίςιο 

ΠΦΥΡΑΥ 

Αςφάλεια για τα προςωπικά δεδομζνα 
ςε οργανωςιακό πλαίςιο 

ΠΦΑΡΣΥ 

Υαρερμθνεία λανκαςμζνθ αντίλθψθ 
περί δεδομζνων ςε οργανωςιακό 
πλαίςιο 

ΠΦΔΡΣΥ 

Υροςωπικι ευκφνθ θ διαφφλαξθ 
προςωπικϊν δεδομζνων ςε ατομικό 
πλαίςιο 

ΠΥΚΡΑΥ 

Ωποβάκμιςθ ςθμαςίασ διαφφλαξθσ με 
ανοιχτά προςωπικά δεδομζνα μεταξφ 
ςυναδζλφων 

ΠΑΡΩΧΣΥ 

Ωποχρεωτικι επιλογι θ παραχϊρθςθ 
προςωπικϊν δεδομζνων ςε ατομικό 
πλαίςιο 

ΠΩΕΡΑΥ 

Ωποχρεωτικι επιλογι θ παραχϊρθςθ 
προςωπικϊν δεδομζνων ςε 
οργανωςιακό πλαίςιο 

ΠΩΕΡΣΥ 
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ΥΛΡΑΞΑΧ 5 

Κεματικόσ Άξονασ Ε 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΑΞΟΝΑ Ε 

Θεματικόσ Άξονασ Ε 
ΘΚΛΞΕΧ ΑΛΕΧ: αντιλιψεισ ςε μακροεπίπεδο (μερικοί εξωτερικοί παράγοντεσ όπωσ 
προκφπτουν από τισ ςυνεντεφξεισ), μεςοεπίπεδο (αντιλιψεισ των εργαηομζνων περί 
διαχείριςθσ τθσ ειςαγωγισ του κανονιςμοφ από τον οργανιςμό) και μικροεπίπεδο 
(ςυςχζτιςθ θκικισ και ατόμου-ςθμεία ςφγκλιςθσ και απόκλιςθσ) *ΗΘ* 

Κατθγορία 1 
Χυςχζτιςθ θκικισ και κανονιςμοφ 
Λςχφει ότι το νόμιμο είναι και θκικό; 

 Περιγραφι Κωδικόσ 

Υαράγοντεσ διαμόρφωςθσ 
θκικισ ι αξιακό υπόβακρο: 
εξωτερικοί παράγοντεσ 

 Κρθςκεία 

 Ξοινωνία 

 Ρομοκεςία  

Θ κρθςκεία ωσ παράγοντασ επθρεαςμοφ 
τθσ θκικισ 

ΘΚΘΞΚΦ 

Θ κοινωνία ωσ παράγοντασ επθρεαςμοφ 
τθσ θκικισ  

ΘΚΘΞΞΣ 

Σ ρόλοσ τθσ νομοκεςίασ ςτθ 
διαμόρφωςθ θκικισ 

ΘΚΘΞΡΣ 

 

 

Κατθγορία 2 
Χυςχζτιςθ θκικισ και οργανιςμοφ. Ηθτιματα δεοντολογίασ, λογοδοςίασ και διαφάνειασ. Θ 
ανκρωποκεντρικι ςτρατθγικι. Θ ςυμμόρφωςθ με τον Ξανονιςμό από τθν πλευρά τθσ 
διοίκθςθσ του οργανιςμοφ, όπωσ τθν αντιλαμβάνονται οι ανκρϊπινοι πόροι 

 Περιγραφι Κωδικόσ 

Αναςταλτικοί παράγοντεσ 
εφαρμογισ κανονιςμοφ 
όπωσ εντοπίηονται ςτον 
οργανιςμό από τουσ 
ανκρϊπινουσ πόρουσ 

Άρνθςθ διάκεςθσ δαπανϊν για τθ 
ςυμμόρφωςθ με τον Ξανονιςμό 

ΘΚΘΣΑΚ 

Ξακυςτζρθςθ αλλαγϊν λόγω 
γραφειοκρατίασ 

ΘΚΘΣΞΓ 

Οανκαςμζνθ διαχείριςθ τθσ εφαρμογισ 
του Ξανονιςμοφ από τθ διοίκθςθ 

ΘΚΘΣΟΕ 

Υαρερμθνεία για το τι ςυνιςτά 
προςταςία ιδιωτικότθτασ  

ΘΚΘΣΦΔΡ 

Υροβλιματα κουλτοφρασ λόγω κακισ 
ςυνεργαςίασ  

ΘΚΘΣΞΧ 
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Θεματικόσ Άξονασ Ε (ςυνζχεια) 
ΘΚΛΞΕΧ ΑΛΕΧ: αντιλιψεισ ςε μακροεπίπεδο, μεςοεπίπεδο και μικροεπίπεδο 

Κατθγορία 3 
Χυςχζτιςθ θκικισ και ατόμου 
Θ μετάβαςθ από το αναλογικό ςτο ψθφιακό περιβάλλον. Θ κζςθ του κυβερνοπολίτθ ςτθ 
ςφγχρονθ πραγματικότθτα. Σι αντιλιψεισ του ςε ατομικό και οργανωςιακό πλαίςιο  
 

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1 Περιγραφι Κωδικόσ 

Θκικι και ψθφιακι 
πραγματικότθτα: ςθμεία 
ςφγκλιςθσ. Σι αντιλιψεισ 
των ανκρϊπινων πόρων  

 

Ξοινό ςθμείο θ φπαρξθ θκικισ ςε 
αναλογικι και ψθφιακι πραγματικότθτα 
(υπό διαφορετικι μορφι και δθμιουργία 
ανάγκθσ ενςωμάτωςθσ θκικισ ςτθ νζα 
πραγματικότθτα) 

ΘΚΘΑΟΨ 

Διαμόρφωςθ θκικισ βάςει 
οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ με 
αντίκτυπο ςε ψθφιακό κόςμο 

ΘΚΘΑΓΕ 

   

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2 Περιγραφι Κωδικόσ 

 

 

 

 

 

 

 

Θκικι και ψθφιακι 
πραγματικότθτα: ςθμεία 
απόκλιςθσ. Σι αντιλιψεισ 
των ανκρϊπινων πόρων 

 

 

 

 

 

 

Σι εμπειρίεσ των ανκρϊπινων πόρων ςε 
αναλογικό περιβάλλον τουσ 
δυςκολεφουν να κατανοιςουν ςε βάκοσ 
τθ λειτουργία του ψθφιακοφ 
περιβάλλοντοσ και τισ απαιτιςεισ που 
προχποκζτει για τθν αςφάλειά τουσ 
(ΔΛΑΦΣΦΕΨΛΞΘ ΞΣΩΟΨΣΩΦΑ) 

ΘΚΘΑΦΞ 

Περικι γνϊςθ ψθφιακισ 
πραγματικότθτασ δεν διαςφαλίηει ολικι 
εφαρμογι τθσ θκικισ  (θ χαρά του 
«καινοφανοφσ» υπερφαλαγγίηει τθν 
εγριγορςθ του ατόμου και εξομαλφνει 
τον αντίκτυπο των επιπτϊςεων που 
επιφζρει το νζο (όταν κζλω κτ πολφ δεν 
υπολογίηω το μετά) ΑΨΕΟΘΧ ΓΡΩΧΘ 

ΘΚΘΑΕΩ 

Ευκολότεροσ ζλεγχοσ ςε αναλογικι από 
ψθφιακι (άλλθ κλίμακα ςε ροι/ 
επεξεργαςία/ διαμοιραςμό/ αποκικευςθ 
πλθροφοριϊν)  

ΣΓΞΣΧ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΑΠΒΟΩΡΕΛ ΨΘΡ 
ΘΚΛΞΘ 

(ΓΛΑ ΟΣΓΣΩΧ ΨΑΧΩΨΘΨΑΧ ΓΛΡΕΨΑΛ 
ΔΛΑΞΦΛΧΘ ΧΕ ΧΘΠΑΡΨΛΞΑ ΞΑΛ ΑΧΘΠΑΡΨΑ 
ΞΑΛ ΥΑΦΑΒΛΑΗΕΨΑΛ Θ ΘΚΛΞΘ Χ ΨΑ 
ΑΧΘΠΑΡΨΑ) 

ΘΚΘΑΓΧ 
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ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2 
(ςυνζχεια) 

 
 

Θκικι και ψθφιακι 
πραγματικότθτα: ςθμεία 
απόκλιςθσ. Σι αντιλιψεισ 
των ανκρϊπινων πόρων 

 

Θ παγκόςμια ψθφιακι πραγματικότθτα 
προςπακεί να ιςορροπιςει όλθ τθν 
ανκρωπότθτα ςε ζναν κόςμο, τον 
ψθφιακό 

 ΥΑΓΞΣΧΠΛΣΥΣΛΘΧΘ 

ΘΚΘΑΓΠ 

Θ θκικι κφμα τθσ κοινωνικοποίθςθσ 
(προκειμζνου να αποφευχκεί ο 
κοινωνικόσ αποκλειςμόσ ο 
κυβερνοπολίτθσ κάνει θκικζσ εκπτϊςεισ) 

 ΞΣΛΡΩΡΛΞΣΥΣΛΘΧΘ 

ΘΚΘΑΞΛ 

Ψο άτομο ζχει δικζσ του αξίεσ βιωματικζσ 
που ποικίλλουν και κακορίηουν τθν θκικι 
του («προςωπικά δεδομζνα ςε κρατικό 
υπολογιςτι; Υοτζ!») ι («εγϊ κα μάκω 
ςτο παιδί μου τα όριά του, μζχρι να 
καταλάβει από μόνο του τα όριά του») 
και διαμορφϊνουν τθν θκικι με τθν 
οποία γαλουχεί τα παιδιά του 
ΑΡΑΨΦΣΦΘ ΥΑΛΔΛΩΡ  

ΘΚΘΑΦΥ 

Σ κανονιςμόσ προςπακεί να αφυπνίςει 
τονίηοντασ τουσ κινδφνουσ για τθν 
αςφάλεια, (δθμιουργϊντασ θκικι) και 
επιβάλλοντασ βαριά πρόςτιμα ωσ μζτρο 
που λειτουργεί αποτρεπτικά για όςουσ 
δεν ςυμμορφϊνονται  
ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΧ ΔΘΠΛΣΩΦΓΕΛ ΘΚΛΞΘ 

ΘΚΘΑΦΘ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 

ΠΙΝΑΚΑ ελίδα 
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