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Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser;  

die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 
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Αποηελέζμαηα ηηρ έπεςναρ πος έγινε ζηην Ελλάδα ζηα πλαίζια ηος ππογπάμμαηορ DAPPS.  

 

H έξεπλα έγηλε 20/04 εώο 12/05/2016, κεηαμύ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ζε δύν ηδησηηθά ζρνιεία 

ζηελ Αζήλα. Πξνεγήζεθε εηζήγεζε θαη ελεκέξσζε από ηνλ θ Πάλν Μήιην. Σηε ζπλέρεηα 

κνηξάζηεθαλ ηα εξσηεκαηνιόγηα, ηα νπνία ζπκπιεξώζεθαλ θαη επεζηξάθεζαλ ηελ ίδηα ώξα.  

 

Αλάιπζε απαληήζεσλ ζην εξσηεκαηνιόγην - Σπκπιεξώζεθαλ 110 εξσηεκαηνιόγηα: 

 

Σηαηηζηηθή Αλάιπζε αλά εξώηεζε κε βάζε ηηο απαληήζεηο: 

 

2.1.) Τν 70% όζσλ απάληεζαλ ήηαλ γνλείο θαη ην 25% εθπαηδεπηηθνί. 

2.3.) Οη θύξηεο ειηθηαθέο νκάδεο παηδηώλ ήηαλ 15–18 εηώλ  49% θαη 12–14 εηώλ   

         43%. 

2.4.) Smartphone ρξεζηκνπνηεί ην 32% ησλ παηδηώλ θαη απιό θηλεηό ην 15%. 

3.1.) Τν 87% ζπκθσλνύλ ιίγν ή δελ ζπκθσλνύλ όηη γλσξίδνπλ ην ζέκα «Πξνζηαζία 

          Δεδνκέλσλ». 

3.2.) Τν 92% δελ γλσξίδνπλ ηνπο όξνπο ρξήζεο. 

3.3. – 3.8.)   Πεξίπνπ ην 80– 90% δελ δηαβάδνπλ ή δελ δίλνπλ πξνζνρή ζηνπο όξνπο 

                     πξηλ εγθαηαζηήζνπλ εθαξκνγέο όπσο Τξαπεδηθέο εξγαζίεο, αγνξέο, 

                     θνηλσληθά δίθηπα θιπ.  

3..9. – 3.15.) Πεξίπνπ ην 80 – 90% δελ δηαβάδνπλ ή δελ δίλνπλ πξνζνρή ζηνπο όξνπο 

                       πξηλ εγθαηαζηήζνπλ εθαξκνγέο όπσο Τξαπεδηθέο εξγαζίεο, θνηλσληθά 

                       δίθηπα θιπ.  

3.16.) Τν 92% αλεζπρεί γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ.  

3.17.) Τν 50 – 90% αλεζπρνύλ γηα ην ελδερόκελν θαθήο ρξήζεο από δεκόζηνπο ή 

           ηδησηηθνύο θνξείο, γηα δηάθνξεο ρξήζεηο.  

 

Εξήγηζη: Πνιινί γνλείο αλεζπρνύλ ζπρλά γηα ην αλ ππάξρεη δπλαηόηεηα ζε θαθόβνια άηνκα λα 

θάλνπλ κε ειεγρόκελε ρξήζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ησλ παηδηώλ ηνπο κέζσ ηνπ Δηαδηθηύνπ. Τηο 

πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο κπνξνύλ λα βξνπλ ηα άηνκα απηά από ηα αξρεία δεκνζίσλ ή ηδησηηθώλ 

νξγαληζκώλ. Η αλεζπρία ηνπο βαζίδεηαη ζηνπο εμήο ιόγνπο:  

 

1. Αηζζάλνληαη νη ίδηνη αβεβαηόηεηα ζηε ρξήζε Η/Υ. 

2. Γίλνληαη απνδεθηέο απόςεσλ πνπ αθνξνύλ ηε θαθή ρξήζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ από ηξίηνπο. 

3. Οη ίδηνη δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζηαηέςνπλ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο από άηνκα πνπ ζέινπλ λα   

    ρξεζηκνπνηήζνπλ πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία, ρσξίο ηε δηθή ηνπο ζπγθαηάζεζε.      

 

Επηζπκίεο Γνλέσλ: 

Από ηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ ζην ζρεηηθό εξσηεκαηνιόγην πξνθύπηεη όηη απηνί ρξεηάδνληαη 

ελεκέξσζε γηα ηα παξαθάησ: 

 

1. Γηα ηνπο ζθνπνύο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη δηάθνξεο εηαηξίεο ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ 

ζπιιέγνπλ. 

2. Γηα ηα πξόζσπα πνπ κπνξεί λα έρνπλ πξόζβαζε ζηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα. 

3. Γηα ηνπο ηξόπνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηόλ λα αθαηξεζνύλ 

πξνζσπηθά δεδνκέλα από ην δηαδίθηπν.  

4. Γηα ηηο ρώξεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα κεηαθεξζνύλ πξνζσπηθά δεδνκέλα ρσξίο 
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ζπγθαηάζεζε. 

5. Τηο θαηεγνξίεο ησλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξεί λα κεηαθεξζνύλ ζην δηαδίθηπν 

κέζσ Smartphone ή Tablet.  

 

Είλαη γεγνλόο όηη νη Έιιελεο ειηθίαο κεγαιύηεξεο ησλ 45 εηώλ ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ππνινγηζηή 

θπξίσο γηα επαγγεικαηηθνύο ιόγνπο, άξα θάλνπλ κόλν ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. Καηά ζπλέπεηα δελ 

έρνπλ επξύηεξε γλώζε θαη αηζζάλνληαη αδύλακνη λα δώζνπλ ιύζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα 

όπσο απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαβίαζε ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ.  

 

Οη γνλείο ρξεηάδνληαη ζηε πιεηνλόηεηά ηνπο πιεξνθόξεζε, εηδηθέο γλώζεηο θαη ηερλνινγία ώζηε λα 

είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνύλ κε αζθάιεηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθώλ θαη νηθνγελεηαθώλ ηνπο δεδνκέλσλ από θαθόβνπιεο ελέξγεηεο πνπ ζπρλά 

εκθαλίδνληαη ζην δηαδίθηπν.   

 

Σςμπέπαζμα: Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζηελ Ειιάδα δηαπηζηώλεηαη:  

 

α) Άγλνηα ησλ θηλδύλσλ από ηελ δεκνζηνπνίεζε πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ. 

 

β)  Ειιηπήο ελεκέξσζε γηα ηελ αλάγθε πξνζεθηηθήο κειέηεο ησλ όξσλ 

      νπνηαζδήπνηε ζύκβαζεο, πξηλ απηή ππνγξαθή. 

 

γ) Αλάγθε ζσζηήο ελεκέξσζεο γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ, πξνθεηκέλνπ απηνί λα 

     θαζνδεγήζνπλ ζσζηά ηα παηδηά/ ηνπο καζεηέο ηνπο.  
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