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1. Δπηηειηθή ζύλνςε 

Οη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ απαηηνχλ ηαπηνπνίεζε πεξηιακβάλνπλ έλα επξχ θάζκα πθηζηάκελσλ 
ππεξεζηψλ φπσο ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο κέζσ θαξηψλ SIM, ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

φπσο ζην Facebook, ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ φπσο ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή (online 

banking), αγνξέο κέζσ δηαδηθηχνπ αιιά θαη δεκφζηεο ππεξεζίεο. Η αλάγθε γηα ειεθηξνληθή 
ηαπηνπνίεζε εκθαλίδεηαη κεγαιχηεξε ζην πιαίζην πεξηζζφηεξν πξνεγνχκελσλ ππεξεζηψλ, φπσο π.ρ. 

γηα ππεξεζίεο πνπ βαζίδνληαη ζε εηηθέηεο RFID ή ζηε ρξήζε βηνκεηξίαο. Όιεο απηέο νη πθηζηάκελεο 
(αιιά θαη κειινληηθέο) ππεξεζίεο απαηηνχλ απφ ηνλ πνιίηε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα αλαγλσξίδεηαη θαη 

λα ηαπηνπνηείηαη κνλαδηθά. Η ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε απνηειεί επνκέλσο βαζηθφ παξάγνληα θαη 

πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιή ρξήζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ απφ 
ηνπο πνιίηεο. Απνηειεί φκσο θαη πξφθιεζε δεδνκέλνπ φηη πεξηιακβάλεη de facto ηε δηαρείξηζε 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη επνκέλσο ελέρεη θηλδχλνπο παξαβίαζεο ηεο ηδησηηθφηεηαο απφ ηελ κε 
εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε, ζπιινγή θαη επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ ή θαη επαίζζεησλ δεδνκέλσλ. Γηα 

ην ιφγν απηφ, δειαδή  απφ ηελ απαίηεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο 
απνξξήηνπ, πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα έλα αμηφπηζην πεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο κέζα απφ 

ην νπνίν λα εληζρχεηαη ε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο θαη ε πεπνίζεζε 

ηνπο φηη δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ.  

Η παξνχζα κειέηε αθνξά ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηελέξγεηα έξεπλαο πνπ έρεη πξσηαξρηθφ ζηφρν ηε 

δηεξεχλεζε ηεο αληίιεςεο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε 
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχλ ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε.  Η έξεπλα απηή πξνηείλεηαη θαη 

είλαη ρξήζηκε ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο «θάξηαο ηνπ πνιίηε» πνπ αλακέλεηαη κέζα ζην 2011. Η 

«έμππλε» ειεθηξνληθή θάξηα-ηαπηφηεηα ηνπ πνιίηε πνπ ζρεδηάδεηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο θξαηηθνχο 
θνξείο δελ ζα ππνθαηαζηήζεη απιά ην δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο αιιά ζα έρεη επξχηεξε ρξήζε 

εθφζνλ ζα δηαζέηεη επηπιένλ φια ηα ζηνηρεία (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, αξηζκφ δεκνηνινγίνπ) πνπ απαηηνχληαη 
έηζη ψζηε λα είλαη πιήξσο εθηθηέο νη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο κε δεκφζηεο ππεξεζίεο. Απνηειεί 

επνκέλσο θξίζηκν κέζν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, θηιηθφηεξε θαη αζθαιέζηεξε εμππεξέηεζε ησλ 
πνιηηψλ απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη βαζηθφ φρεκα γηα ηε ηαρχηεξε κεηάβαζε ζηελ ςεθηαθή 

Γεκφζηα Γηνίθεζε. Η θαζηέξσζε ηεο Κάξηαο αλακέλεηαη λα δηεπθνιχλεη ηελ επξχηαηε αλάπηπμε 

ππεξεζηψλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα θάζε πνιίηε ηεο ρψξαο θαη λα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά 
ζηε βειηίσζε ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνλ πνιίηε-δεκφηε, 

ηνλ πνιίηε-αζθαιηζκέλν, ηνλ πνιίηε-θνξνινγνχκελν, ηνλ πνιίηε-αγξφηε, ηνλ πνιίηε-θνηηεηή θ.ιπ. 
Σαπηφρξνλα, ε Κάξηα Πνιίηε αλακέλεηαη λα απνηειέζεη θίλεηξν πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ, ζχγρξνλσλ θαη θαηλνηνκηθνχ ραξαθηήξα ππεξεζηψλ πξνο φθεινο 

ησλ πνιηηψλ – θαηφρσλ ηεο θάξηαο, φπσο έρεη δείμεη ε δηεζλήο εκπεηξία ζηα θξάηε-κέιε ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζε πιεζψξα άιισλ ρσξψλ. 

Δίλαη ινηπφλ ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίζνπκε επζχο εμ αξρήο ηελ θαίξηα ζεκαζία ηεο πηνζέηεζεο ηεο 
«θάξηαο ηνπ πνιίηε» απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο θαη επνκέλσο λα δηεξεπλήζνπκε απφ ηψξα ηνπο 

παξάγνληεο εθείλνπο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ λα πηνζεηήζνπλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ (ή φρη) κηα ειεθηξνληθή ππεξεζία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπο, ζηελ 
πξνθεηκέλε πεξίπησζε κέζσ ηεο θάξηαο ηνπ πνιίηε. ην πιαίζην απηφ, ε παξνχζα κειέηε 

πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

ηελ ελφηεηα 2 ηεθκεξηψλεηαη φηη ε πθηζηάκελε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Δπξψπε θαη 

ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα ππνιείπεηαη ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο 
(i2010) θαη αλαδεηθλχεηαη φηη απηφ κπνξεί ελ κέξεη λα απνδνζεί ζην φηη ππάξρεη πξφβιεκα 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ θξαηηθψλ αξρψλ. Γηα ηελ Διιάδα παξαηεξείηαη έιιεηκκα 

εκπηζηνζχλεο δεδνκέλνπ φηη ε ρψξα εκθαλίδεη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά δπζπηζηίαο ησλ 
πνιηηψλ σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αξρψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπο. 
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ηελ ελφηεηα 3 γίλεηαη κηα δεπηεξνγελήο αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε 

ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχλ ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε. 
Η αλάιπζε βαζίδεηαη ζηελ αλαζθφπεζε ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ κειεηψλ θαη εξεπλεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ γηα ζέκαηα ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο, πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη 

αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ζηελ αλάιπζε ησλ ηερλνινγηθψλ αιιά θαη ησλ ξπζκηζηηθψλ ηάζεσλ 
ζε επίπεδν ΔΔ27 απφ ηε ζθνπηά ηνπ πνιίηε-ρξήζηε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ.  

ηελ ελφηεηα 4 ηεθκεξηψλεηαη ε κεζνδνινγία κε ηελ βνήζεηα ηεο νπνίαο πξνέθπςαλ νη ελφηεηεο θαη 
νη εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εξσηεκαηνιφγην γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο αληίιεςεο ησλ 

Διιήλσλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχλ ηαπηνπνίεζε. Βαζηθφο 
καο ζηφρνο είλαη ε κέηξεζε ηεο πξνδηάζεζεο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 

ππεξεζίεο απηέο θαη φρη ε κέηξεζε ηεο ίδηαο ηεο ρξήζεο ηνπο, δεδνκέλνπ φηη ηέηνηεο ππεξεζίεο δελ 

πθίζηαληαη αθφκα ζηελ Διιάδα ή ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε είλαη ζηα αξρηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπο.  
Γηαηππψλνπκε ηελ άπνςε φηη ε κέηξεζε ηεο πξνδηάζεζεο ησλ πνιηηψλ γηα πηνζέηεζε θαη ρξήζε ηεο 
«θάξηαο πνιίηε» κπνξεί λα καο δηαθσηίζεη ζρεηηθά κε ηελ επηηπρία ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. Η 
πξνζέγγηζε καο έρεη ζηφρν ηε ζπζρέηηζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχλ ηαπηνπνίεζε κε πθηζηάκελεο ζεσξίεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο αλάιπζεο θαη 

κέηξεζεο, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ.  

Ο ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο θαη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ν πξνηεηλφκελνο ηξφπνο πινπνίεζεο ηεο 

παξνπζηάδνληαη ζηελ ελφηεηα 5.  

ηελ ελφηεηα 6 παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη επηπιένλ ε πξφηαζή καο γηα κηα ελεκεξσηηθή 

εθζηξαηεία θαη δηαβνχιεπζε ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο θάξηαο πνιίηε, πξνθεηκέλνπ λα  γλσξίδεη 

ν πνιίηεο ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα 
δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο θαη ην θιίκα εκπηζηνζχλεο  πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ επξεία 

πηνζέηεζε ηεο θάξηαο. Αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ελεκεξσηηθήο εθζηξαηείαο πξνηείλεηαη λα είλαη θαη 
ε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, κε ζηφρν ηελ αλίρλεπζε ηεο αληίιεςεο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχλ ηαπηνπνίεζε θαη ζθνπφ ηελ πξφιεςε 
αξλεηηθψλ αληηιήςεσλ θαη δεκνζηεπκάησλ. Πξνηείλεηαη ε δηαδηθηπαθή απηή έξεπλα λα γίλεη ππφ ηελ 

αηγίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίαο Γηνίθεζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ θαη ηεο Οκάδαο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ.  
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2. Χξήζε ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ & εκπηζηνζύλε ζηε δηαρείξηζε πξνζσπηθώλ 
δεδνκέλσλ 

ηελ παξνχζα ελφηεηα δηαπηζηψλνπκε φηη ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ππνιείπεηαη ησλ 

πξνζδνθηψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο (i2010)  θαη φηη νη λένη ζηφρνη πνπ 

έζεζε πξφζθαηα ε ΔΔ είλαη κεηξηνπαζείο θαη ξεαιηζηηθνί, ελ κέξεη επεηδή ην πιαίζην γηα ηε δηαρείξηζε 
ειεθηξνληθψλ ηαπηνηήησλ ζηελ Δπξψπε δελ έρεη σξηκάζεη πιήξσο θαη νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο κέιε 

βξίζθνληαη αθφκα είηε ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο εθαξκνγήο είηε ζην ζηάδην ηεο εζσηεξηθήο 
ελαξκφληζεο. Σεθκεξηψλεηαη επίζεο φηη ε δεκηνπξγία εκπηζηνζχλεο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ επξεία 

απνδνρή θαη αμηνπηζηία ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχλ ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε. 

Αλαδεηθλχεηαη φηη ζηελ Διιάδα πθίζηαηαη έιιεηκκα εκπηζηνζχλεο δεδνκέλνπ φηη ε ρψξα εκθαλίδεη 
έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά δπζπηζηίαο ησλ πνιηηψλ σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

αξρψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. 

2.1 Χξήζε ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ θαη νη ζηόρνη γηα ην 2015 

Η ζρέζε ησλ Διιήλσλ κε ην δηαδίθηπν έρεη βειηησζεί αηζζεηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, σζηφζν 

παξαηεξείηαη πζηέξεζε φηαλ πξφθεηηαη γηα δηαδηθηπαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ ειεθηξνληθή 
ηαπηνπνίεζε ή/θαη εκπεξηέρνπλ νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο1. Δλδεηθηηθά, ε αλάιπζε ησλ πην πξφζθαησλ 

δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ θαηαδεηθλχεη ηα εμήο:  

 ● 1 ζηνπο 10 Έιιελεο έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ην δηαδίθηπν γηα λα παξαγγείιεη ή λα 

αγνξάζεη αγαζά ή ππεξεζίεο, ελώ 

έλα ειαθξώο κηθξόηεξν πνζνζηό 

(8%) πξνρώξεζε ζε αλάινγε 

ελέξγεηα θαηά ην ηειεπηαίν 

ηξίκελν ηνπ 2009. Τα αληίζηνηρα 

πνζνζηά γηα ηνλ κέζν Δπξσπαίν 

πνιίηε θηλνύληαη ζε επίπεδα 3,5 

θνξέο πςειόηεξα (37%).  

 ● 1 ζηνπο 20 Έιιελεο 

ρξεζηκνπνηεί ζπζηήκαηα 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, κε ην 

αληίζηνηρν ράζκα έλαληη ηεο 

επξσπατθήο έλσζεο λα 

εθηνμεύεηαη ζηηο 27 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο ην 2009 (5% έλαληη 

32%).  

  

 ● Μόιηο 1 ζηνπο 100 Έιιελεο έρεη 

ρξεζηκνπνηήζεη ην δηαδίθηπν γηα 

πώιεζε αγαζώλ ή ππεξεζηώλ ην 

2009, π.ρ. κέζσ ειεθηξνληθώλ πιεηζηεξηαζκώλ. Τν αληίζηνηρν επξσπατθό πνζνζηό 

αγγίδεη ην 10%.  

 ● Όζνλ αθνξά ζηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ην 2009, ην 12% ησλ 

Διιήλσλ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ην δηαδίθηπν γηα ζπλαιιαγέο κε δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη 

κόιηο ην 4% ζην 3ν επίπεδν (επηζηξνθή ζπκπιεξσκέλσλ εγγξάθσλ) πνπ απαηηεί 

ηαπηνπνίεζε. Τα αληίζηνηρα επξσπατθά πνζνζηά αγγίδνπλ ην 38%  θαη ην 18% 

αληηζηνίρσο. 

                                                 
1 Η ζηάζε ησλ Διιήλσλ απέλαληη ζηηο αγνξέο απφ απφζηαζε, Παξαηεξεηήξην ΚηΠ, 2010 
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 ● Όζνλ αθνξά ζηηο επηρεηξήζεηο, κόιηο ην 6% ησλ Διιεληθώλ ΜΜΔ πνύιεζαλ 

ειεθηξνληθά γηα πνζό ίζν ή κεγαιύηεξν από ην 1% ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηνπο. Τν 

αληίζηνηρν επξσπατθό πνζνζηό είλαη δηπιάζην (12%).  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη κε δεδνκέλν φηη ην 38% ησλ Διιήλσλ θαη ην 60% ησλ 

επξσπαίσλ πνιηηψλ ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά ην δηαδίθηπν (2009), είλαη πξνθαλέο φηη φζνλ αθνξά ζηηο 
ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο θαη εηδηθά ηηο ζπλαιιαγέο πνπ απαηηνχλ ηαπηνπνίεζε, ηα πνζνζηά πέθηνπλ 

ζεκαληηθά θαη είλαη απνγνεηεπηηθά. Δίλαη ζαθέο φηη ε πηνζέηεζε θαη επξεία απνδνρή ειεθηξνληθψλ 
ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχλ ηαπηνπνίεζε ππνιείπεηαη ηνπ πξνζδνθψκελνπ ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζηελ 

Δπξψπε.  

ε επίπεδν ζηξαηεγηθήο ην Φεθηαθφ Θεκαηνιφγην γηα ηελ Δπξψπε (Digital Agenda 2020) πνπ 
εθαξκφδεηαη ζηελ παξνχζα δεθαεηία θαζνξίδεη ηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν πνπ πξέπεη λα αλαιάβνπλ νη 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ψζηε ε Δπξψπε λα επηηχρεη ηνπο θηιφδνμνπο 
ζηφρνπο ηεο. χκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί, ην 33% ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

ηεο ΔΔ πξέπεη έσο ην 2015 λα δηεμάγνπλ αγνξέο/πσιήζεηο κέζσ δηαδηθηχνπ θαη ην 50% ησλ πνιηηψλ 
πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί αγνξέο κέζσ δηαδηθηχνπ. Δπηπιένλ, ην 50% ησλ πνιηηψλ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο λα 

επηζηξέθνπλ ζπκπιεξσκέλα έληππα. πγθεθξηκέλα πξνβιέπνληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο:  

 Πξνψζεζε ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ: Σν 50% ηνπ πιεζπζκνχ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί αγνξέο 

κέζσ δηαδηθηχνπ έσο ην 2015 (βάζε: ην 2009 ην 37% ησλ αηφκσλ ειηθίαο 16-74 έρεη παξαγγείιεη 

πξντφληα ή ππεξεζίεο γηα ηδησηηθή ρξήζε θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο)  

 Γηαζπλνξηαθφ ειεθηξνληθφ εκπφξην: Σν 20% ηνπ πιεζπζκνχ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί 

δηαζπλνξηαθέο αγνξέο κέζσ δηαδηθηχνπ ην 2015 (βάζε: ην 2009 ην 8% ησλ αηφκσλ ειηθίαο 16-74 

έρεη παξαγγείιεη πξντφληα ή ππεξεζίεο απφ πσιεηέο άιισλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. θαηά ηνπο 

ηειεπηαίνπο 12 κήλεο)  

 Ηιεθηξνληθφ εκπφξην γηα επηρεηξήζεηο: Σν 33% ησλ ΜΜΔ πξέπεη λα δηεμάγνπλ αγνξέο/πσιήζεηο 

κέζσ δηαδηθηχνπ κέρξη ην 2015 (βάζε: θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009, 24% θαη 12% ησλ 

επηρεηξήζεσλ, αληίζηνηρα, αγφξαζαλ/πνχιεζαλ ειεθηξνληθά, γηα πνζφ ίζν ή κεγαιχηεξν απφ ην 
1% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζπλφινπ ησλ αγνξψλ).  

 Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε: Σν 50% ησλ πνιηηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ e-δηαθπβέξλεζε, 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο λα επηζηξέθνπλ ζπκπιεξσκέλα έληππα (βάζε: ην 2009, ην 38% 
ησλ αηφκσλ ειηθίαο 16-74 είραλ θάλεη ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ e-δηαθπβέξλεζεο ηνπο ηειεπηαίνπο 

12 κήλεο θαη 47% απφ απηνχο ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο ππεξεζίεο e-δηαθπβέξλεζεο γηα απνζηνιή 

ζπκπιεξσκέλσλ εληχπσλ. 

Η ΔΔ ζέηεη κεηξηνπαζείο θαη ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ 

κέζα ζηελ πξνζερή πεληαεηία γηαηί αλαγλσξίδεη φηη ε επξεία απνδνρή θαη ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ 
απηψλ απφ ηνπο πνιίηεο δελ είλαη δεδνκέλε θαη εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο πνπ 

πξνζδηνξίδεη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ θαη αθνξά ζε φιεο ηηο 

εκπιεθφκελεο νληφηεηεο (πνιίηεο, δεκφζηα δηνίθεζε, παξφρνπο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, ηδησηηθνχο 
θαη δεκφζηνπο θνξείο ππνζηήξημεο ιεηηνπξγηψλ ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο). 

2.2 Η ζεκαζία ηεο εκπηζηνζύλεο θαη ε Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα 

Η δεκηνπξγία εκπηζηνζχλεο είλαη ινηπφλ θαζνξηζηηθή γηα ηελ επξεία απνδνρή θαη αμηνπηζηία ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχλ ηαπηνπνίεζε επεηδή νη ζπλαιιαγέο απηέο  πεξηιακβάλνπλ ηε 

δηαρείξηζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη επνκέλσο ελέρνπλ θηλδχλνπο παξαβίαζεο ηεο ηδησηηθφηεηαο 
απφ ηελ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε, ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ηνπο. Η δεκηνπξγία εκπηζηνζχλεο 

αθνξά ζε φιεο ηηο εκπιεθφκελεο νληφηεηεο  θαη αγγίδεη ζέκαηα φπσο ε αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, ε 
πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ πνιηηψλ θαη ν έιεγρνο απηψλ (απνθιεηζηηθή δηαρείξηζε 

θαη επηκέιεηα) απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο, ε δηαθάλεηα ησλ δηαδηθαζηψλ αιιά θαη ζέκαηα ζσζηήο 
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ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ. Όια απηά επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηνλ βαζκφ πηνζέηεζεο αιιά θαη παξνρήο  

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχλ ηαπηνπνίεζε. 

ηελ Διιάδα θαηαγξάθεηαη κηα δνθεξή εηθφλα αιιεπάιιεισλ παξαβάζεσλ ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ζηελ εηήζηα έθζεζε ηεο ΑΠΓΠΥ2 (ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο, ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο, 

πγεία-αζθάιηζε). Μέζα ζην 2009 παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο αιιά θαη ησλ 
πξνζθπγψλ, θαηαγγειηψλ αιιά θαη εξσηεκάησλ πνπ ππέβαιαλ πνιίηεο πξνο ηελ ΑΠΓΠΥ, ε νπνία 

επέβαιιε πξφζηηκα θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο δηαγξαθή ζηνηρείσλ, θαηαζηξνθή αξρείσλ, θιπ. 
χκθσλα κε ην Δπξσβαξφκεηξν3, γηα ηελ Διιάδα πξνθχπηεη επίζεο φηη:  

 Οη πνιίηεο ζηελ Διιάδα, παξνπζηάδνπλ απφ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά δπζπηζηίαο σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή, θαζψο κφλν 4 
ζηνπο 10 δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη.  Πάλσ απφ ην 50% ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ θέξνληαη λα κελ 

εκπηζηεχνληαη νχηε ηηο δεκφζηεο αξρέο γηα ηνλ ίδην ιφγν.  

 Μφιηο 3 ζηνπο 10 Έιιελεο αηζζάλνληαη αζθάιεηα κε ηα ηζρχνληα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

θαηαλαισηή, ελψ παξφκνην πνζνζηφ «Γηαθσλεί απφιπηα» κε έλαλ ηέηνην ηζρπξηζκφ.  

 Η Διιάδα έξρεηαη 25ε ζε ζχλνιν 27 ρσξψλ σο πξνο ηηο ζεηηθέο απαληήζεηο ησλ πνιηηψλ ζηελ 

άπνςε φηη νη επηρεηξήζεηο ζέβνληαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο (41%), ελψ, ηαπηφρξνλα, ζπγθεληξψλεη 

θαη ην πςειφηεξν πνζνζηφ παλεπξσπατθά ζε απηνχο πνπ «Γηαθσλνχλ απφιπηα» κε ην 
παξαπάλσ(20%).  

ρεηηθά κε ηηο εκπνξηθέο ζειίδεο ζην δηαδίθηπν, ην 36% ησλ Διιήλσλ πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα 

ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ, απάληεζαλ φηη δε δηάβαζαλ πνηέ ζε ηζηνζειίδεο πνπ επηζθέθζεθαλ θαηά ηνπο 
ηειεπηαίνπο 12 κήλεο ηνπο φξνπο ρξήζεο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ απφ ηελ επηρείξεζε, 

γλσζηψλ θαη σο «δήισζε απνξξήηνπ». Απφ απηνχο πνπ δηάβαζαλ δειψζεηο απνξξήηνπ, ην 64% ηηο 
θξίλεη αξθεηά έσο πνιχ θαηαλνεηέο, θαη ην 33% ηηο βξίζθεη αξθεηά έσο πνιχ δπζλφεηεο. ε ζρέζε κε 

ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο, ε Διιάδα βξίζθεηαη ζε αξθεηά θαιή ζέζε ζηνλ ελ ιφγσ δείθηε (10ε) 
θαη πςειφηεξα απφ ην κέζν φξν ηεο ΔΔ (19ε ζέζε). Σέινο, 4 ζηνπο 10 Έιιελεο δειψλνπλ φηη 

πξαγκαηνπνηνχλ επηζθέςεηο θαη ζε ηζηνζειίδεο φπνπ δηαηεξνχλ επηθπιάμεηο γηα ηελ επαξθή 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ. Η επηηπρήο αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ ηδησηηθφηεηαο 
θαη πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνιηηψλ ζην πιαίζην ησλ ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχλ 

ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζεο είλαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ πξνυπφζεζε γηα ηελ δεκηνπξγία θιίκαηνο 
εκπηζηνζχλεο ηνπο πνιίηεο-ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ. πκπεξαζκαηηθά, είλαη ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί 

ε άπνςε ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα απηά, εηδηθά ελφςεη ηελ εθαξκνγήο  ηεο 

«θάξηαο πνιίηε». 

                                                 
2 Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ , http://www.dpa.gr/ 
3 http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm 
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3. Αληηιήςεηο & παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε 

Η θπξίαξρε αληίιεςε πνπ αλαπαξάγεηαη απφ κεξίδα ηνπ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ είλαη φηη νη 
θίλδπλνη πνπ  δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ πηνζέηεζε θαη ρξήζε ηεο «ειεθηξνληθήο ηαπηφηεηαο» 

αθνξνχλ ζηνλ ππξήλα ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ καο, ηελ παξαβίαζε ηεο ηδησηηθφηεηαο, ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ καο κε ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε. Καηαγγέιιεηαη φηη 
κε ηελ ειεθηξνληθή θάξηα νη δεκφζηεο αξρέο ζα κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ ηελ νηθνλνκηθή καο 

δξαζηεξηφηεηα, ην θαηαλαισηηθφ καο «πξνθίι», ηηο ζπλήζεηέο καο θαη ηηο πξνηηκήζεηο καο, κε θίλδπλν 
λα γίλνπκε ρεηξαγσγήζηκνη θαη κε βηνπνξηξέηα. Όηη πθίζηαληαη θίλδπλνη απφ ηε ρξήζε ησλ 

δεδνκέλσλ απηψλ απφ ηελ εθάζηνηε εμνπζία ή ηνλ εθάζηνηε δηαρεηξηζηή ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ζπζηήκαηνο. Όηη πθίζηαληαη θίλδπλνη απφ ηελ ηπρφλ δηαβίβαζε ησλ δεδνκέλσλ καο ζε ηξίηνπο. 
Κίλδπλνη απφ ηπρφλ ππνθινπή ησλ δεδνκέλσλ καο, κέζσ hackers. Κίλδπλνη απφ ηελ ηπρφλ αληηγξαθή 

ησλ ζθιεξψλ δίζθσλ απφ ηηο θξαηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, φπνπ ζα είλαη απνζεθεπκέλα ηα ζηνηρεία 
ησλ θαξηψλ ησλ πνιηηψλ.  

Η αληίιεςε απηή εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη θαηά παξάβαζε ησλ ζπκθσλεκέλσλ θαλφλσλ 
εκπηζηεπηηθφηεηαο πνιιέο απφ ηηο εθαξκνγέο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ ηζηνζειίδα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο Facebook έρνπλ παξάζρεη ζε εηαηξείεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηαπηφηεηα εθαηνκκπξίσλ 

ρξεζηψλ ηνπ, φπσο ηνλίδεηαη απφ ηελ εθεκεξίδα «Wall Street Journal». χκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα 
ηεο εθεκεξίδαο, νη πξνγξακκαηηζηέο ησλ πην δεκνθηιψλ εθαξκνγψλ ζην Facebook έρνπλ δηαβηβάζεη 

ζε δηαθεκηζηέο θαη εηαηξείεο εξεπλψλ ζην ηληεξλέη πιεξνθνξίεο φπσο ην φλνκα, ή ηα νλφκαηα ησλ 
θίισλ δεθάδσλ ρξεζηψλ ηνπ. 

Παξόιε ηε δεκόζηα ζπδήηεζε, από ηελ αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο δηαπηζηώλνπκε όηη δελ 

πθίζηαληαη ζπζηεκαηηθέο έξεπλεο πνπ λα αθνξνύλ ζηε δηεξεχλεζε ηεο αληίιεςεο ησλ πνιηηψλ 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχλ ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε, δειαδή δελ 
πθίζηαηαη κηα πην αληηθεηκεληθή θαηαγξαθή. Δμαίξεζε απνηειεί ε έξεπλα «Young people and 

emerging digital services»4 ε νπνία εζηηάδεη ζηε λέα γεληά. Απφ ηελ έξεπλα απηή πξνθχπηεη φηη, 

παξφιν πνπ πθίζηαληαη αξθεηνί παξάγνληεο  πνπ επεξεάδνπλ ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο 
ηαπηνπνίεζεο, νη δχν πην ζεκαληηθνί αθνξνχλ ζηε δηαζθάιηζε φηη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα 

πξνζηαηεχνληαη απφ θαθφβνπιε ρξήζε θαη φηη νη ζπλαιιαγέο είλαη αζθαιείο. Οη λένη ειηθίαο 15-25 
ρξφλσλ ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηηο εγγπήζεηο πνπ παξέρνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη, παξά γηα 

ηνλ έιεγρν θαη απνθιεηζηηθή δηαρείξηζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ απφ ηνπο ίδηνπο.  

Απφ ηελ αλαζθφπεζε κειεηψλ θαη εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ γηα ζέκαηα ειεθηξνληθήο 

ηαπηνπνίεζεο, πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη απφ ηελ 
αλάιπζε ησλ ηερλνινγηθψλ αιιά θαη ησλ ξπζκηζηηθψλ ηάζεσλ ζε επίπεδν ΔΔ275 απφ ηε ζθνπηά ηνπ 

πνιίηε ρξήζηε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα πνπ είλαη ρξήζηκα 
θαη ζέηνπλ ην πιαίζην ηεο πξνηεηλφκελεο έξεπλαο. 

1. Η αληίιεςε ησλ πνιηηώλ ζρεηηθά κε ηηο ΤΠΕ γεληθόηεξα θαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 
ειεθηξνληθώλ ηαπηνηήησλ είλαη δηθνξνύκελεο. Ελώ νη ΤΠΕ απηέο θαζ’ απηέο δελ εθιακβάλνληαη 
σο επηθίλδπλεο, νη πνιίηεο ηεο ΕΕ  δεηνύλ πεξηζζόηεξε αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο 
ηδησηηθόηεηαο ηνπο ζηηο ζπλαιιαγέο, πξνζσπνπνίεζε ησλ ππεξεζηώλ θαη επθνιία ζηε ρξήζε 
ηνπο, θαζώο επίζεο θαη θαιύηεξεο πνηόηεηαο πεξηερόκελν. Σηελ πξνηεηλόκελε έξεπλα ζα 
αμηνινγεζεί ε αληίιεςε ησλ πνιηηώλ γηα ηα νθέιε θαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε 

                                                 
4 Young people and emerging digital services , March 2009, Institute for Prospective Technological Studies, European 
Commission 
 
5
 Ηιεθηξνληθή ηαπηφηεηα πνιηηψλ θαη επηινγέο πνιηηηθήο & ππνδνκψλ - ε Δπξσπατθή εκπεηξία, Παξαηεξεηήξην ΚηΠ, 

http://www.observatory.gr/files/meletes/eID%20Status%20&%20Citizen%20benefits%20v1.3%20final.pdf 
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ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο έηζη ώζηε λα εθηηκεζεί ε πξόζεζε ηνπο λα πηνζεηήζνπλ 
ηέηνηα ζπζηήκαηα.   

 
2. Οη πνιίηεο δηαθεξύηηνπλ ηε ζεκαζία ηεο ηδησηηθόηεηαο θαη αλεζπρνύλ γηα ηελ παξαβίαζε ηεο 

όηαλ ρξεζηκνπνηνύλ ειεθηξνληθέο ππεξεζίαο, αιιά απηό δελ πξνθύπηεη από ηε δηαδηθηπαθή ηνπο 
ζπκπεξηθνξά. Οη ίδηνη νη πνιίηεο δελ δείρλνπλ λα πξνβιεκαηίδνληαη ηδηαίηεξα ζρεηηθά κε ηα 
δηαζέζηκα ζην δηαδίθηπν πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα πνπ νη ίδηνη αλαξηνύλ, δεδνκέλνπ όηη ζην 

πιαίζην ηεο  εγγξαθήο ηνπο ζε δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηνύλ πξαγκαηηθά νλόκαηα, 
δηεπζύλζεηο θαη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία. Δειαδή, ελώ ε δπλαηόηεηα επηινγώλ γηα αλσλπκία θαη γηα 
έιεγρν όζνλ αθνξά ζηελ πξόζβαζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο δεδνκέλσλ είλαη 
ζεκαληηθή γηα ηνπο πνιίηεο, νη ίδηνη δελ δείρλνπλ λα θάλνπλ ρξήζε απηώλ ησλ επηινγώλ ζην 
πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Η ζπκπεξηθνξά απηή νλνκάδεηαη ην 
«παξάδνμν ηεο ηδησηηθόηεηαο». Σηελ πξνηεηλόκελε έξεπλα ζα αμηνινγεζεί ε ζεκαζία θαη νη αηηίεο 
πνπ πξνθαινύλ απηό ην «παξάδνμν ηεο ηδησηηθόηεηαο» θαη ζα δηεξεπλεζεί ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν 
νη πνιίηεο δηαρεηξίδνληαη ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα. 

 
3. Η χπαξμε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ (πνιίηεο, δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί πάξνρνη 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη θνξείο ππνζηήξημεο ππνδνκψλ) είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ επξεία 

απνδνρή θαη αμηνπηζηία ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχλ ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε, 
φπσο έρνπκε ήδε επηζεκάλεη. Παξόιν πνπ ε ύπαξμε πιαηζίνπ θαλόλσλ πνπ ξπζκίδεη ηελ ρξήζε 
θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο δεδνκέλσλ είλαη πνιύ ζεκαληηθή, πνιινί από ηνπο 
πνιίηεο δελ γλσξίδνπλ ηα δηθαηώκαηα ηνπο θαη αηζζάλνληαη αλαζθαιείο ζρεηηθά κε ην πσο 
ρξεζηκνπνηνύληαη ηειηθά ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα, κε απνηέιεζκα λα κελ εκπηζηεύνληαη 
αξθεηά ηελ ηθαλόηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ αξκόδησλ αξρώλ λα δηαρεηξηζηνύλ ηα 
δεδνκέλα απηά. Είλαη άιισζηε επξέσο απνδεθηό όηη δνύκε ζε επνρή όπνπ θπξηαξρεί ε 
θαρππνςία ησλ πνιηηώλ απέλαληη ζηνπο ζεζκνύο, πξάγκα πνπ δπζρεξαίλεη ηελ πηνζέηεζε 

ιύζεσλ ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο.   Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ε δεκηνπξγία εκπηζηνζχλεο ζα 
εμεηαζηεί απφ ηελ πξνηεηλφκελε έξεπλα. Θα αμηνινγεζεί ην επίπεδν ηεο γλώζεο, ηεο αμηνπνίεζεο 
αιιά θαη ηεο εκπηζηνζύλεο ησλ πνιηηώλ ζηα ξπζκηζηηθά θαη ζηα άιια ηερλνινγηθά εξγαιεία πνπ 
έρνπλ ζηόρν ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. Επηπιένλ ζα δηεξεπλεζεί ε αληίιεςε 
ησλ πνιηηώλ ζρεηηθά κε ηε ζεζκηθή πξνζηαζία ηεο ηδησηηθόηεηαο.    

 
4. Γηα ηελ  επηηπρεκέλε αλάπηπμε θαη εηζαγσγή λέσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ειεθηξνληθώλ 

ηαπηνηήησλ είλαη ρξήζηκε κηα εμηζνξξνπεκέλε ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε όζνλ αθνξά ζηα ζέκαηα 
πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθόηεηαο αθ ελόο, θαη ησλ (δπλεηηθώλ) σθειεηώλ πνπ πξνθύπηνπλ γηα ηνπο 
πνιίηεο από ηε ρξήζε δηαδηθηπαθώλ ππεξεζηώλ ηνπ δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα αθ εηαίξνπ.  Σε 
γεληθέο γξακκέο, νη πνιίηεο αλεζπρνύλ πξσηαξρηθά γηα εθείλεο ηηο πεξηπηώζεηο γηα ηηο νπνίεο ε 
παξαβίαζε ηεο ηδησηηθόηεηαο ηνπο νδεγεί ζε πξνβιήκαηα αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγώλ. Όκσο 
είλαη ιίγεο νη πεξηπηώζεηο ησλ θαζεκεξηλώλ ζπλαιιαγώλ πνπ ζεσξνύληαη ηδηαίηεξεο θαη πνιύ 
πξνζσπηθέο. Η ρξήζε πιαζηώλ ζηνηρείσλ γηα θαθόβνπιε ρξήζεο απνηειεί ηελ ππ αξηζκόλ έλα  
απεηιή γηα ηνπο πνιίηεο. Η πξνηεηλόκελε έξεπλα επνκέλσο ζα δηεξεπλήζεη θαηά πόζνλ νη πνιίηεο 
είλαη ελήκεξνη θαη γλσξίδνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο θαη αλ θαη ζε πνην 
βαζκό αληηιακβάλνληαη ηνπο δπλεηηθνύο θηλδύλνπο (παξαβίαζε ηδησηηθόηεηαο θαη αζθάιεηαο ζηηο 
ζπλαιιαγέο)  αιιά θαη ηηο σθέιεηεο. 

 
Τα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα αλαιύνληαη πεξεηαίξσ ζηελ επόκελε ελόηεηα πνπ απνηειεί θαη ηε 
ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε γηα ηελ πξνηεηλόκελε έξεπλα. 
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4. Θεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ηεο έξεπλαο 

ηελ ελφηεηα απηή ηεθκεξηψλεηαη ε πξνζέγγηζε κε ηελ βνήζεηα ηεο νπνίαο πξνέθπςαλ νη ελφηεηεο 
θαη νη ηειηθέο εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ έξεπλα γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο αληίιεςεο ησλ 

Διιήλσλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχλ ειεθηξνληθή 

ηαπηνπνίεζε. Βαζηθφο καο ζηφρνο είλαη ε κέηξεζε ηεο πξνδηάζεζεο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ππεξεζίεο απηέο θαη φρη ε κέηξεζε ηεο ίδηαο ηεο ρξήζεο ηνπο, δεδνκέλνπ φηη 

ηέηνηεο ππεξεζίεο δελ πθίζηαληαη αθφκα ζηελ Διιάδα ή ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε είλαη ζηα αξρηθά 
ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπο.  Γηαηππψλνπκε ηελ άπνςε φηη ε κέηξεζε ηεο πξνδηάζεζεο ησλ πνιηηψλ γηα 
πηνζέηεζε θαη ρξήζε ηεο «θάξηαο πνιίηε» κπνξεί λα καο δηαθσηίζεη ζρεηηθά κε ηελ επηηπρία ηνπ 
φινπ εγρεηξήκαηνο.   

Η πξνζέγγηζε καο βαζίδεηαη ηνπο εμήο 4 άμνλεο θαη έρεη ζηφρν ηε ζπζρέηηζε ησλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχλ ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε ηεο 
πξνεγνχκελεο ελφηεηαο κε πθηζηάκελεο ζεσξίεο θαη κεζνδνινγίεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο αλάιπζεο θαη 

κέηξεζεο, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ.  

 Αληίιεςε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία, κε γλψκνλα ηε κεζνδνινγία  Technology 

Acceptance Model6 πνπ πξαγκαηεχεηαη ηελ πξνδηάζεζε γηα πηνζέηεζε θαη ρξήζε θάπνηαο 

ηερλνινγίαο.  

 Υαξαθηεξηζηηθά πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο, κε γλψκνλα ηε ζεσξία γηα ηε Γηάρπζε ηεο 

Καηλνηνκίαο (Diffusion of Innovation Theory7) πνπ αλαιχεη ηνπο ιφγνπο πνπ επεξεάδνπλ 
(πξνθαινχλ) ηελ εμάπισζε θαη δηάδνζε λέσλ ηδεψλ θαη ηερλνινγηψλ.   

 Αληίιεςε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε θηλδχλνπο θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ ελδερνκέλσο 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ πηνζέηεζε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχλ ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε 

 Αμηνπηζηία θαη εκπηζηνζχλε ζην δηαδίθηπν, ζηηο ηερλνινγίεο ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο θαη ζηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο γηα ηε δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

Η ζηάζε ησλ πνιηηώλ ζην πιαίζην ηξηώλ (3) ππνζεηηθώλ ζελαξίσλ ρξήζεο ππεξεζηώλ πνπ απαηηνύλ 
ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε απνηειεί επίζεο κέξνο ηεο πξνζέγγηζεο καο θαη νη ζρεηηθέο εξσηήζεηο 
πεξηιακβάλνληαη ζην πξνηεηλόκελν εξσηεκαηνιόγην. 
 

4.1 Αληηιεπηή ρξεζηκόηεηα θαη επθνιία ζηε ρξήζε 

χκθσλα κε ην Technology Acceptance Model (ΣΑΜ) ε αληηιεπηή ρξεζηκφηεηα (perceived 
usefulness) θαη ε αληηιεπηή επθνιία ζηε ρξήζε (perceived ease of use) επεξεάδνπλ ηε ζηάζε ησλ 

αλζξψπσλ απέλαληη ζε έλα λέν ηερλνινγηθφ πξντφλ ε ππεξεζία θαη επνκέλσο ηελ πξφζεζε ηνπο γηα 

πηνζέηεζε θαη ρξήζε ηνπ. Η αληηιεπηή ρξεζηκφηεηα νξίδεηαη ζαλ «ν βαζκφο πνπ ν πνιίηεο πηζηεχεη 
φηη ε πηνζέηεζε θαη ρξήζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηερλνινγηθνχ πξντφληνο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ 

(εξγαζηαθή) απφδνζε ηνπ» θαη ε αληηιεπηή επθνιία ζηε ρξήζε ζαλ «ν βαζκφο πνπ ν πνιίηεο πηζηεχεη 
φηη ε ρξήζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηερλνινγηθνχ πξντφληνο δελ απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα».8 Η 

αληηιεπηή ρξεζηκφηεηα θαη ε αληηιεπηή επθνιία ζηε ρξήζε αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ ππνθεηκεληθή 

εθηίκεζε ησλ πνιηηψλ-ρξεζηψλ, ε νπνία ελδέρεηαη (ή φρη) λα εθπξνζσπεί ηελ αληηθεηκεληθή αιήζεηα. 
Οη δείθηεο απηνί έρνπλ ήδε αμηνπνηεζεί ζην πιαίζην εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηε κέηξεζε ηεο πξνδηάζεζεο 

ησλ πνιηηψλ λα πηνζεηήζνπλ λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ βαζίδνληαη ζηηο ΣΠΔ, φπσο π.ρ. γηα 
ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο είζπξαμεο δηνδίσλ θαη γηα λέα πξντφληα ινγηζκηθνχ.  Δπνκέλσο, νη δείθηεο 

                                                 
6 http://www.istheory.yorku.ca/Technologyacceptancemodel.htm 

7 http://www.stanford.edu/class/symbsys205/Diffusion%20of%20Innovations.htm 

8 F. D. Davis, “Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology,” MIS quarterly 13 (1989). 
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αληηιεπηή ρξεζηκφηεηα θαη ε αληηιεπηή επθνιία ζηε ρξήζε αμηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο 

πξνηεηλφκελεο έξεπλαο θαη εξσηεκαηνινγίνπ.  

4.2 Αληηιεπηή ζπκβαηόηεηα 

Σύκθσλα κε ηε Θεσξία γηα ηε Δηάρπζε ηεο Καηλνηνκίαο, ην πνζνζηό δηάρπζεο ηεο ηερλνινγίαο 
επεξεάδεηαη από ηνπο εμήο παξάγνληεο: 

 Τν ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα ηεο θαηλνηνκίαο, δειαδή θαηά πόζν είλαη αλώηεξε από ηελ 
ηερλνινγία πνπ θηινδνμεί λα αληηθαηαζηήζεη (αληηζηνίρσο, από ηνλ πξνθάηνρό ηεο) 

 Τε ζπκβαηόηεηα ηεο κε πθηζηάκελεο  αλάγθεο, εκπεηξίεο, αμίεο θαη ηα πηζηεύσ ησλ πνιηηώλ πνπ 
αλακέλεηαη όηη ζα ηελ πηνζεηήζνπλ (δει. ησλ ππνςεθίσλ ρξεζηώλ) 

 Τελ πνιππινθόηεηα ηεο, δειαδή ην βαζκό δπζθνιίαο ρξήζεο θαη θαηαλόεζεο ηεο θαηλνηνκίαο 
πνπ νη ππνςήθηνη ρξήζηεο αληηιακβάλνληαη θαη αληηκεησπίδνπλ.   

 Τν θαηά πόζν είλαη δπλαηή ε δνθηκαζηηθή ρξήζε ηεο θαηλνηνκίαο ζε πεξηνξηζκέλν θαη ειεγρόκελν 
πεξηβάιινλ.  

 Τν θαηά πόζν είλαη νξαηά ηα απνηειέζκαηα θαη νη σθέιεηεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ θαηλνηνκία  

ε γεληθέο γξακκέο νη παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα, ζηε ζπκβαηφηεηα θαη 

ζηελ πνιππινθφηεηα ηεο θαηλνηνκίαο είλαη νη παξάγνληεο κε ηε κεγαιχηεξε ζπλάθεηα ζην πιαίζην 
ηεο δηεξεχλεζεο ησλ ηάζεσλ ησλ πνιηηψλ γηα πηνζέηεζε ησλ θαηλνηνκηψλ ΣΠΔ.  Δπηπιένλ, ε 

πνιππινθφηεηα είλαη ζπκβαηή κε ηελ αληηιεπηή επθνιία ζηε ρξήζε πνπ πξνθχπηεη απφ ην ΣΑΜ, ελψ 
ε αληηιεπηή ρξεζηκφηεηα ηνπ ΣΑΜ θαη ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα απνηεινχλ γηα πνιινχο ηελ ίδηα 

έλλνηα.   

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηιέμακε ηνπο δνθηκαζκέλνπο δείθηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην 
Technology Acceptance Model, ζε αληίζεζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

ζεσξία γηα ηε δηάρπζε ηεο θαηλνηνκίαο. Ο βαζηθφο ιφγνο είλαη φηη νη δείθηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 
ζεσξία γηα ηε δηάρπζε ηεο θαηλνηνκίαο δελ είλαη απνιχησο ζπκβαηνί, δεδνκέλνπ φηη ην ζχζηεκα 

ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο πνπ καο ελδηαθέξεη θαη απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο 

(δειαδή ε θάξηα πνιίηε) δελ πθίζηαηαη γηαηί δελ έρεη εγθαηαζηαζεί αθφκα. Γηα ην ιφγν απηφ δείθηεο 
φπσο ε δπλαηφηεηα δνθηκαζηηθήο ρξήζεο θαη ε εθηίκεζε ηεο νξαηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ δελ 

είλαη κεηξήζηκνη. Δπνκέλσο, ζην πιαίζην ηεο πξνηεηλφκελεο έξεπλαο θαη εξσηεκαηνινγίνπ, απφ ηνπο 
δείθηεο δηάρπζεο ηεο θαηλνηνκίαο ζα αμηνπνηεζεί κφλν  ν δείθηεο γηα ηε ζπκβαηφηεηα.  

4.3 Αληηιεπηό νηθνλνκηθό όθεινο, νηθνλνκία ρξόλνπ & επίπεδν ζπλνιηθήο εμππεξέηεζεο 

Όπσο έρνπκε ήδε επηζεκάλεη, νη πνιίηεο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα ζπζηάζνπλ κέξνο απφ ηελ αζθάιεηα 

ησλ δηαδηθηπαθψλ ηνπο ζπλαιιαγψλ πξνθεηκέλνπ (κε αληάιιαγκα) λα επσθειεζνχλ απφ ππεξεζίεο 

πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ. Ο αληίθαζε κεηαμχ ηεο αζθάιεηαο θαηά ηε ρξήζε δηαδηθηπαθψλ 
ππεξεζηψλ αθ ελφο θαη ησλ δπλεηηθψλ σθειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηνπο πνιίηεο απφ ηε ρξήζε 

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ αθ εηαίξνπ, απνηειεί εξεπλεηηθφ άμνλα ζπκπεξηθνξηζηηθήο αλάιπζεο 
ζρεηηθά κε ηελ πηνζέηεζε ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο. ην πιαίζην απηφ, νη δείθηεο πνπ 

αθνξνχλ ζην αληηιεπηφ νηθνλνκηθφ φθεινο, ζηελ αληηιεπηή νηθνλνκία ρξφλνπ θαη ζην επίπεδν 

ζπλνιηθήο εμππεξέηεζεο (overall convenience) είλαη δπλαηφ λα δψζνπλ ζρεηηθά αζθαιείο 
πξνβιέςεηο, φπσο αλαδεηθλχεηαη θαη απφ ηε κειέηε «A Social Cognitive Theory of Internet Uses and 

Gratifications» ζρεηηθά κε ηελ πηνζέηεζε δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ9. Δηδηθά ην αληηιεπηφ νηθνλνκηθφ 
φθεινο κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πνιηηψλ σο πξνο ηελ πηνζέηεζε ππεξεζηψλ πνπ 

απαηηνχλ ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε. 

                                                 
9
 
R. LaRose and M. S. Eastin, “A Social Cognitive Theory of Internet Uses and Gratifications: Toward a New Model of Media Attendance,” Journal of 

Broadcasting and Electronic Media 48 (2004).
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4.4 Αληηιεπηνί θίλδπλνη ζρεηηθά κε εθαξκνγέο ηαπηνπνίεζεο 

Οη δείθηεο πνπ έρνπκε αλαιχζεη κέρξη ηψξα αθνξνχλ ζε ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 
ζεηηθά ηελ πηνζέηεζε κηαο λέαο θαηλνηφκνπ ππεξεζίαο γηαηί εζηηάδνπλ ζηα αληηιεπηά πιενλεθηήκαηα 

ηεο ηερλνινγίαο πνπ ηελ ππνζηεξίδεη. Δίλαη φκσο ζεκαληηθφ λα ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα εκπφδηα πνπ 

επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ πηνζέηεζε κηαο θαηλνηνκίαο.  Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ν βαζκφο 
απξνζπκίαο ησλ πνιηηψλ λα  απνθαιχςνπλ δεκφζηα ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα εμαξηάηαη απφ ηελ 

αληίιεςε ηνπο ζρεηηθά κε ζνβαξφηεηα θαη ηε ζθνδξφηεηα ησλ δπλεηηθψλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ 
(θηλδχλσλ)  πνπ ζα είρε απηή ε απνθάιπςε. πκπεξαζκαηηθά, νη ζπγθεθξηκέλνη θίλδπλνη πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχλ ηαπηνπνίεζε πξέπεη λα 
ζπκπεξηιεθζνχλ ζην αλαιπηηθφ καο κνληέιν έηζη ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ νη αληηιήςεηο ησλ πνιηηψλ 

ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απηνχο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ε πηνζέηεζε κηαο ρξεσζηηθήο ή κηαο 

πηζησηηθήο θάξηαο πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο πνπ φκσο είλαη θαηά πνιχ επηφηεξνη απφ 
ηνπο θηλδχλνπο  πνπ δπλεηηθά πξνθχπηνπλ απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο θάξηαο ηνπ πνιίηε. Σν αλαιπηηθφ 

καο κνληέιν (θαη νη ζρεηηθνί δείθηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ) εζηηάδεη ζε θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ 
ζπγθεθξηκέλα ζε εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο φπσο νηθνλνκηθνί θίλδπλνη, θίλδπλνη 

αζθάιεηαο ζπλαιιαγψλ θαη ζε ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο. Έρεη απνδεηρζεί φηη ν αληηιεπηφο θίλδπλνο 

απφ ηε κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε  ηξίησλ ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα πνιηηψλ ιεηηνχξγεη αξλεηηθά 
σο πξνο ηελ πξνδηάζεζε  ησλ πνιηηψλ λα πηνζεηήζνπλ ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο10.   

4.5 Αληηιεπηή εκπηζηνζύλε 

Έλαο αθφκα δείθηεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζέηεζε ιχζεσλ ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο αθνξά 

ζηελ εκπηζηνζχλε (trust) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ αληηιεπηή αμηνπηζηία (θεξεγγπφηεηα) ησλ αξκνδίσλ 

αξρψλ θαη θνξέσλ πηζηνπνίεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ αιιά θαη ηνπ ίδηνπ 
ηνπ κέζνπ (δειαδή ηνπ δηαδηθηχνπ). Πνιιέο απφ ηηο κειέηεο γηα ηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

θαηαδεηθλχνπλ φηη ε αληηιεπηή αμηνπηζηία έρεη επηπηψζεηο ζηελ πξφζεζε γηα ρξήζε, εηδηθά ζην πιαίζην 

ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε πξνο ηνπο πνιίηεο11. Η απφθαζε ελφο πνιίηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ή φρη κηα λέα εθαξκνγή ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο εμαξηάηαη απφ ην πφζν 

εκπηζηεχεηαη ην θνξέα πνπ παξέρεη ηελ ππεξεζία απηή αιιά θαη απφ ην πφζν εκπηζηεχεηαη ηελ 
ηερλνινγηθή ππνδνκή παξνρήο θαη ππνζηήξημεο (enabling technologies) αιιά θαη ην κέζν πάλσ ζηελ 

νπνία εθηεινχληαη νη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο. Πξνηείλνληαη ινηπφλ λα αμηνινγεζνχλ νη εμήο 3 
ζπληζηψζεο πνπ αθνξνχλ ζηελ εκπηζηνζχλε ζην δηαδίθηπν, ηελ εκπηζηνζχλε ζηελ ηερλνινγία 

παξνρήο θαη ππνζηήξημεο θαη ηελ εκπηζηνζχλε ζην θνξέα πνπ παξέρεη ηελ ππεξεζία. Απηέο νη ηξεηο 
ζπληζηψζεο ζα αμηνινγεζνχλ μερσξηζηά αιιά θαη ζε ζπλδπαζκφ, ζην πιαίζην ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

4.6 Δμσηεξηθνί παξάγνληεο & κεηαβιεηέο 

Πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ΣΑΜ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο επηπιένλ 

κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο12. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Κνηλσληθνχ 

Πξνζδηνξηζκνχ ηεο Σαπηφηεηαο (social identification theory) πθίζηαληαη 3 βαζηθνί παξάγνληεο πνπ 

έρνπλ ζπληνληζκέλε επίδξαζε ζηελ αληίιεςε πνπ έρεη ν θαζέλαο καο γηα ηελ ίδηα ηνπ ηελ ηαπηφηεηα: 
Ο πξσηαγσληζηήο (δει. ν ίδηνο ν πνιίηεο), ην αθξναηήξην (δει. νη θνξείο ή ηα άηνκα πνπ κεηέρνπλ 

ζηε ζπλαιιαγή) θαη νη ζπλζήθεο. Γείθηεο πνπ αθνξνχλ ζηνπο πξσηαγσληζηέο πεξηιακβάλνληαη ήδε 
ζηνπο δείθηεο πνπ έρνπλ πξνηαζεί κέρξη ηψξα. Δπνκέλσο έρνπκε πξνζζέζεη κφλν εξσηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζην αθξναηήξην, δει. ζηνπο θνξείο πνπ νη πνιίηεο εκπηζηεχνληαη πεξηζζφηεξν λα 
απνζεθεχνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα.  

                                                 
10 A. D. Miyazaki and A. Fernandez, “Consumer Perceptions of Privacy and Security Risks for Online Shopping,” Journal of Consumer Affairs 35.1 (2001). 

11 L. Carter and F. Belanger, “The utilization of e-government services: citizen trust, innovation and acceptance factors,” Information Systems Journal 15.1 

(2005). 

12 Davis, “Perceived usefulness, perceived ease of use, anduser acceptance of information technology.” 

 



 

 
Γηεξεχλεζε ηεο αληίιεςεο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχλ ηαπηνπνίεζε 

 

 

 
V1.0   

 

 

14 

 

 

4.7 Πξνζσπηθνί (αηνκηθνί) παξάγνληεο & κεηαβιεηέο  

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία: χκθσλα κε ηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 
επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΔ. Δλδεηθηηθά, ζχκθσλα κε ην 

Δπξσβαξφκεηξν, ην θχιν επηδξά θαηαιπηηθά ζηελ αληίιεςε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

εκπηζηνζχλε (νη άλδξεο έρνπλ πεξηζζφηεξν αξλεηηθέο απφςεηο). Η ειηθία είλαη έλαο άιινο 
θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο (νη λεφηεξνη ππεξηεξνχλ αηζζεηά ζε ζχγθξηζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ σο 

πξνο ηε ρξήζε φισλ αλεμαηξέησο ησλ εμειηγκέλσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ13). Δπνκέλσο 
ζπκπεξηιάβακε ηα εμήο δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη κεηαβιεηέο ζην εξσηεκαηνιφγην: Φχιν, 

ειηθία, επίπεδν εθπαίδεπζεο, πεξηνρή θαηνηθίαο (αζηηθή, εκηαζηηθή θαη αγξνηηθή) θαη επάγγεικα. 
 

Παξάγνληεο πνπ αθνξνύλ ζηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε: Δίλαη γλσζηφ φηη ε εληαηηθή ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ έρεη ηελ ηάζε λα ακβιχλεη ηηο αληηζηάζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη λα πεξηνξίδεη ηηο αξλεηηθέο 
ηνπο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ην δηαδίθηπν θαη ηε ρξήζε ηνπ. Δπνκέλσο ζπκπεξηιάβακε ζην 

εξσηεκαηνιφγην εξσηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, φπσο ην δηάζηεκα θαη ε 
ζπρλφηεηα ρξήζε, ν ηφπνο θαη νη ζπζθεπέο πξφζβαζεο θαη νη δηαδηθηπαθέο δεμηφηεηεο.  

 

ηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία πξνζηαζία  ησλ πξνζσπηθώλ 
δεδνκέλσλ: ην εξσηεκαηνιφγην έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαρππνςία 

πνπ έρνπλ νη πνιίηεο γηα ηνλ ηξφπν ρξήζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ αιιά 
θαη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ελεκέξσζε ηνπο (ζρεηηθά κε ην ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη 

ηνπο θαλφλεο)  θαζψο επίζεο θαη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο (π.ρ. γηα ηα κέηξα πνπ 

ιακβάλνπλ κε ζθνπφ λα πξνζηαηέςνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα).  
 
 
 
 

                                                 
13 Νέες ηάζεις ζηη τρήζη ηοσ διαδικηύοσ για επικοινφνία, πληροθόρηζη και υσταγφγία, Παραηηρηηήριο ΚηΠ, 2010, http://www.observatory.gr/files/meletes/ 
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5. Δξεπλεηηθή κεζνδνινγία θαη νξγάλσζε 

Βαζηθφο ζηφρνο καο είλαη ν ζρεδηαζκφο ελφο εξσηεκαηνινγίνπ πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο Έιιελεο 
πνιίηεο θαη ε κέζσ απηνχ δηελέξγεηα έξεπλαο γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο αληίιεςεο ηνπο ζρεηηθά κε ηε 

ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχλ ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε, ελφςεη ηεο εθαξκνγήο ηεο 

«θάξηαο ηνπ πνιίηε» πνπ ζρεδηάδεηαη θαη αλακέλεηαη κέζα ζην 2011. 

Πξνηείλεηαη λα γίλεη δεκνζίεπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζην δηαδίθηπν (online) δεδνκέλνπ φηη 

δηαδηθηπαθέο έξεπλεο επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζε έλα πνιχ κεγάιν αθξναηήξην θαζψο επίζεο θαη 
ηελ γξήγνξε θαη εχθνιε ζπιινγή θαη απνζήθεπζε κεγάινπ φγθνπ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ 

είλαη άκεζα επεμεξγάζηκα. Δπηπιένλ, νη δηαδηθηπαθέο έξεπλεο είλαη θαηά πνιχ νηθνλνκηθφηεξεο απφ ηηο 

αληίζηνηρεο έξεπλεο πεδίνπ. Τπνζηεξίδνπλ ηε δηαδξαζηηθφηεηα θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ κε ηε δνκή θαη 
ην πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δεδνκέλνπ φηη ε πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία αιιά θαη ην 

εξσηεκαηνιφγην είλαη επεθηάζηκα θαη αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα. Σέινο, ηα 
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ (είλαη δειαδή ζεσξεηηθά γεληθεχζηκα), 

εθφζνλ δελ ζπληξέρεη ιφγνο λα ππνζέζνπκε φηη ην δείγκα καο ζα είλαη πνισκέλν (δειαδή φηη νη 
ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζα είλαη, π.ρ. φινη άλδξεο ή φινη θάηνηθνη αζηηθψλ πεξηνρψλ). Δπνκέλσο 

ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κπνξνχλ ζα ζεσξεζνχλ φηη απνηεινχλ ηζρπξή έλδεημε γηα ηε ζηάζε 

ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχλ ηαπηνπνίεζε αιιά 
θαη ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΔ θαη ην δηαδίθηπν γεληθφηεξα.  

Πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, ζπλνρή θαη λφεκα νη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε 
ζπκπεξηθνξηζηηθνχο παξάγνληεο (π.ρ. πξνδηάζεζε, ζηάζε, θίλεηξα, δπλεηηθνί θίλδπλνη, νθέιε) έλα 

κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ βαζίδεηαη ζε 3 ππνζεηηθά ζελάξηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα Ι. 

Έηζη, ην πξνηεηλφκελν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ ηηο πέληε ελφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 
ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ηεο έξεπλαο, σο εμήο: 

 Τηνζέηεζε θαη ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ (Δ1-Δ5) θαη πξνδηάζεζε γηα θαηλνηνκία (Δ6) 

 Δξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηα ππνζεηηθά ζελάξηα (εηδηθέο Δ7-Δ9 θαη γεληθέο Δ11-Δ18) 

 Δπίπεδν θαηαλφεζεο θαη αληίιεςε γηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο (Δ19-Δ21) 

 Γηαρείξηζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (Δ22-Δ29) 

 Δπίπεδν θαηαλφεζεο θαη αληίιεςε γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηηο ηερλνινγίεο πξνζηαζίαο 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (Δ30-Δ32) 

ε κηα επηπιένλ ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (6) πεξηιακβάλνληαη νη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία (Δ33-37). Σν πξνηεηλφκελν εξσηεκαηνιφγην παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ. 
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6. πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο 

 
Μεγάιε κεξίδα ησλ πνιηηψλ πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ππάξρνληα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο δελ είλαη εμνηθεησκέλνη  ή/θαη δε γλσξίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηε ζεκαζία 

ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη επαίζζεησλ δεδνκέλσλ ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ, ζην 
πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο θάξηαο πνιίηε, λα γίλεη κηα ελεκεξσηηθή εθζηξαηεία, ζηα πξφηππα 

παξφκνησλ εθζηξαηεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην (Get Safe Online) θαη ζηε 
Γεξκαλία (Sicher im Netz), κε ζηφρν λα επαηζζεηνπνηεζεί ην  επξχ θνηλφ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη αζθαιψλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη λα γλσξίδεη ν πνιίηεο ηα βαζηθά 

ζέκαηα θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κε νξζνινγηζηηθή ρξήζηε ησλ ειεθηξνληθψλ 
ππεξεζηψλ. Μηα ηέηνηα εθζηξαηεία ελεκέξσζεο πνιηηψλ αλακέλεηαη λα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηε 

δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο  πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ επξεία πηνζέηεζε ηεο θάξηαο  

θνπφο θαη απνηέιεζκα απηήο ηεο ελεκεξσηηθήο εθζηξαηείαο είλαη λα γλσξίδεη ν πνιίηεο φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη λα πάξεη απαληήζεηο ζηα θξίζηκα ζέκαηα, έηζη ψζηε λα πεηζηεί φηη ν ζρεδηαζκφο, ε 

θαηαζθεπή θαη ε ρξήζε ηεο θάξηαο ηνπ πνιίηε ζα ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηηο αξρέο ηεο 
αλαινγηθφηεηαο, ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο ζθνπηκφηεηαο θαη κε ηα δηθαηψκαηα πνπ θαηνρπξψλνληαη 

ζηνλ ράξηε ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηελ Δπξσπατθή χκβαζε 
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ζηελ Κνηλνηηθή Οδεγία 95/46/ΔΚ γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη ζην 

χληαγκά καο. ην πιαίζην ηεο ελεκεξσηηθήο εθζηξαηείαο κεηαμχ άιισλ, ζα πξέπεη λα απαληεζνχλ 
εξσηήκαηα, ελδεηθηηθά φπσο ηα εμήο: Πνηα Αξρή ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Πνηνο ζα επηβιέπεη ηελ αξρή απηή; Πνηα ζα είλαη ε πνιηηηθή θαη ηα κέηξα 

αζθαιείαο γηα ηε δηαδηθαζία ηήξεζεο θαη πξφζβαζεο ησλ δεδνκέλσλ; Με πνηνλ ηξφπν ζα παξέρνληαη 
εγγπήζεηο γηα ηε κε αιινίσζή ηνπο, ηε κε δηαβίβαζή ηνπο θαη θπζηθά ηε κε ρξήζε ηνπο απφ ηξίηνπο; 

Γηα πφζν ρξφλν ζα δηαηεξνχληαη ηα δεδνκέλα θαη ζε πνηα βάζε δεδνκέλσλ; Θα ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ ε 
ζπγθαηάζεζή ησλ πνιηηψλ θαηά ηε ρξήζε ηεο θάξηαο; Θα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα δεδνκέλα κφλν γηα ην 

ζθνπφ πνπ ζπιιέγνληαη; Σα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζα είλαη θαηάιιεια, ζπλαθή θαη φρη 

ππεξβνιηθά ζε ζρέζε κε ηνπο ζθνπνχο, γηα ηνπο νπνίνπο ζπγθεληξψλνληαη;  

Αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ελεκεξσηηθήο εθζηξαηείαο πξνηείλεηαη λα είλαη θαη ε δηελέξγεηα ηεο 

πξνηεηλφκελεο δηαδηθηπαθήο έξεπλαο κε ζηφρν ηελ αλίρλεπζε ηεο αληίιεςεο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ 
ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχλ ηαπηνπνίεζε θαη απψηεξν ζθνπφ ηελ 

ζσζηή ελεκέξσζε, ηε δηαθάλεηα θαη ηελ πξφιεςε αξλεηηθψλ αληηιήςεσλ θαη δεκνζηεπκάησλ.  Σα 
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλακέλεηαη επίζεο λα βνεζήζνπλ ζηελ εθηίκεζε εθ ησλ πξνηέξσλ ηεο 

αλακελφκελεο πηνζέηεζεο ηεο θάξηαο απφ ηνπο πνιίηεο θαη λα καο δηαθσηίζνπλ ζρεηηθά κε ηα 

εκπφδηα, ηα θίλεηξα αιιά θαη γηα ηηο γεληθφηεξεο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ζα αλαπηπρζεί θαη 
επνδσζεί ην φιν εγρείξεκα, απφ ηε ζθνπηά ησλ ίδησλ ησλ πνιηηψλ. Μέζσ ηεο έξεπλαο δίλεηαη ε 

επθαηξία ζηνπο πνιίηεο λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα ζπλδηακνξθψζνπλ ηελ ηειηθή ιχζε καδί κε ηηο 
αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο.   Δπηπιένλ, κέζσ ηεο ίδηαο ηεο έξεπλαο αιιά 

θπξίσο θαηά ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ αλακέλεηαη λα επηηεπρζνχλ θαη νη παξαθάησ 

ζπλέξγεηεο: 

 Η επίηεπμε επξείαο δεκνζηφηεηαο ηνπ έξγνπ πινπνίεζεο  ψζηε λα ελδηαθεξζεί, λα 

θηλεηνπνηεζεί θαη λα ζπκκεηέρεη ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο σθεινχκελσλ πνιηηψλ ζηνπο 

πξνβιεπφκελνπο ρξφλνπο, 

 Η δεκηνπξγία ζεηηθήο εηθφλαο γηα ηελ «θάξηα πνιίηε» ζηελ θνηλσλία, 

 Η ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ δεκφζησλ θνξέσλ, 

δειαδή κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ θξάηνπο, 

Πξνηείλεηαη ε δηαδηθηπαθή απηή έξεπλα λα γίλεη ππφ ηελ αηγίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίαο 
Γηνίθεζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ηεο Οκάδαο 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ.  

http://www.getsafeonline.org/
http://www.sicher-im-netz.de/


 

 
Γηεξεχλεζε ηεο αληίιεςεο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχλ ηαπηνπνίεζε 

 

 

 
V1.0   

 

 

17 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ελάξηα 

 
1. Μαξία 16 ρξνλώλ 

 
Η θίιε ζνπ ε Μαξία είλαη 16 ρξνλψλ θαη πνιχ θνηλσληθή, πνιπάζρνιε θαη πάληα ζε επαθή κε ηνπο 

θίινπο ηεο. Μηα δηαδηθηπαθή επηρείξεζε ηεο πξνζθέξεη κηα θαηλνχξγηα ππεξεζία πνπ ππφζρεηαη λα 

ηελ βνεζήζεη λα νξγαλψζεη θαιχηεξα ηελ επαθή κε ηνπο θίινπο ηεο θαη επηπιένλ λα γλσξίζεη λένπο 
αλζξψπνπο. πγθεθξηκέλα, ππφζρεηαη λα ηελ βνεζήζεη λα βξεη αλζξψπνπο πνπ επηζπκεί λα 

ζπλαληήζεη θαη θίινπο πνπ έρνπλ ηηο ίδηεο αληηιήςεηο κε εθείλε ζηελ πεξηνρή φπνπ βξίζθεηαη αλά 
πάζα ζηηγκή (π,ρ, ζην κπαξ, θιακπ, γπκλαζηηθή θαη παλεπηζηήκην).  

Η ππεξεζία είλαη πξνζηηή κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ηεο θαη βαζίδεηαη ζηελ θάξηα SIM. Η 

γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Μαξίαο εληνπίδεηαη θάζε θφξα πνπ απηή κπαίλεη ηελ ππεξεζία θαη επηπιένλ 
αληρλεχνληαη νη ηξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαη ζπλδπάδνληαη κε απηέο άιισλ αλζξψπσλ.  Ση ζα 

ηεο ζπζηήλαηε? 

 
2. Βαζίιεο 18 ρξνλώλ 

 
Ο θίινο ζνπ ν Βαζίιεο είλαη 18 ρξνλψλ θαη έθπγε απφ ην ρσξηφ ηνπ γηα λα βξεη εξγαζία ζε έλα 
μελνδνρείν ζηελ Αζήλα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ.  Γηα λα δηαηεξήζεη επαθή κε ηνπο θίινπο 

ηνπ θαη λα δηαρεηξηζηεί ηε λέα ηνπ δσή θαιχηεξα, πξέπεη λα έρεη πξφζβαζε ζην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν, 

ζην e mail ηνπ, θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα ζεηξά ηζηνρψξσλ φπσο ην facebook, skype, online banking, 
πιεξσκή θφξνπ on-line, ζχλδεζε κε θαηαζηήκαηα θ.ιπ.  

Γεδνκέλνπ φηη δελ έρεη  δηαδίθηπν ζην ζπίηη, ρξεζηκνπνηεί έλα θνληηλφ internet θαθέ. Ο ηδηνθηήηεο 
ηνπ θαθέ πξνζθέξεηαη λα δηαρεηξηζηεί φιεο ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, απφ έλαλ εληαίν 

ηζηνρψξν, ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζχλδεζε θαη έλαλ θσδηθφ πξφζβαζεο.  Ση ζα ηνπ ζπζηήλαηε ? 

 
3. Αιίθε 18 ρξνλώλ 

 
Η θίιε ζαο ε Αιίθε είλαη 18 εηψλ  θαη νξγαλψλεη έλα ηξίκελν  ηαμίδη ζην εμσηεξηθφ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ θαινθαηξηνχ. Θα έρεη καδί ηεο ειεθηξνληθφ δηαβαηήξηφ γηα λα επηζθεθηεί φιεο ηηο ρψξεο πνπ έρεη 

θαηά λνπ.  

Μηα εηαηξία πξνζθέξεη ζην passport chip ηεο, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο  ηεο επηινγήο ηεο, φπσο 
πξνηηκήζεηο ηαμηδηνχ , πξνηηκήζεηο ηξνθίκσλ, ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή ηεο, θάπνηα ρξήκαηα έθηαθηεο 

αλάγθεο θ.ιπ.  

Με απηφ ην εληζρπκέλν ηζηπ ζα κπνξνχζε λα έρεη πξφζβαζε ζε κηα ζεηξά  απφ ππεξεζίεο ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη λα κεηαθέξεη πξφζζεηα έγγξαθα. Γηα παξάδεηγκα, shopping malls ζα κπνξνχζαλ λα ηελ 
ζπκβνπιέςνπλ γηα ηα ελδχκαηα πνπ κπνξεί λα ηεο αξέζνπλ θαζψο πεξλά απφ απηά, νη ηαμηδησηηθνί 

πξάθηνξεο ζα κπνξνχζαλ λα ηεο πξνηείλνπλ κηα πξφζζεηε επίζθεςε βαζηζκέλε ζηε δηαδξνκή ηεο, 

θαη ζα κπνξνχζε λα ρξεσζεί ε θάξηα ηεο ζε πεξίπησζε ηαηξηθήο έθηαθηεο αλάγθεο. Ση ζα ηεο 
ζπζηήλαηε ? 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: Δξσηεκαηνιόγην  

 

1. Υηνζέηεζε θαη Φξήζε Δηαδηθηύνπ 
 

Δηάξθεηα ρξήζεο Δηαδηθηύνπ 

Ε1   
Ληγόηεξν 
από έλα 
ρξόλν 

Από 1 
έσο 3 
ρξόληα  

Από 3 
έσο 5 
ρξόληα 

Παξαπάλσ 
από 5 
ρξόληα 

101  Πόζν θαηξό ρξεζηκνπνηείηε ην δηαδίθηπν? 1  2 3  4  

 

Τόπνο ζύλδεζεο  

Ε2  Από πνύ ζπλδέεζηε ζην Δηαδίθηπν?  

Σεκεηώζηε 

όζα 
ηαηξηάδνπλ 

201  
Σπλήζσο από ηνλ ηόπν δηακνλήο κνπ (ζπίηη, παηξηθό, θνηηεηηθή εζηία) κέζσ 
επξπδσληθόηεηαο 

1  

202  
Σπλήζσο από ηνλ ηόπν δηακνλήο κνπ (ζπίηη, παηξηθό, θνηηεηηθή εζηία) κέζσ 
ηειεθσληθήο ζπζθεπήο  

1  

203  Από ην ρώξν εξγαζίαο 1  

204  Από ην ζρνιείν ή ην παλεπηζηήκην 1  

205  Πιεξώλνληαο δίθηπν wi-fi (αεξνδξόκην, ζηαζκό ηξέλνπ…)  1  

206  Από έλα internet cafe  1  

 

Σπρλόηεηα ζύλδεζεο 

Ε3  Πόζν ζπρλά ζπλδέεζηε ζην Δηαδίθηπν?   

301  Αξθεηέο θνξέο ηε κέξα  1  

302  Μία θνξά ηε κέξα  1  

303  Μεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα  1  

304  Ληγόηεξν από κία θνξά ηελ εβδνκάδα  1  

305  Ληγόηεξν από κία θνξά ην κήλα  1  

306  Πνηέ 1  

 

Σπζθεπέο ζύλδεζεο  

Ε4  Τί ζπζθεπή ρξεζηκνπνηείηε γηα λα ζπλδεζείηε ζην Δηαδίθηπν?  

Σεκεηώζηε 

όζα 
ηαηξηάδνπλ 

401  Πξνζσπηθό ππνινγηζηή γξαθείνπ 1  

402  Κνηλό ππνινγηζηή γξαθείνπ  1  

403  Φνξεηό ππνινγηζηή 1  

404  WII, playstation ή θάπνηα άιιε θνλζόια παηρληδηνύ 1  

405  Κηλεηό ηειέθσλν ή PDA κέζσ GPRS ή 3G 1  
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Δηαδηθηπαθέο δεμηόηεηεο  

Ε5  Κάλεηε θάπνηα από ηηο παξαθάησ δξαζηεξηόηεηεο ζην Δηαδίθηπν?  
Σεκεηώζηε 

όζα 
ηαηξηάδνπλ 

501  Έιεγρν ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο 1  

502  Άκεζα κελύκαηα  1  

503  
Σπκκεηνρή ζε ρώξνπο ζπλνκηιίαο, νκάδεο ελεκέξσζεο ή ζε online θόξνπκ 

ζπδήηεζεο 
1  

504  Φξήζε κεραλήο αλαδήηεζεο γηα ηελ εύξεζε πιεξνθνξηώλ 1  

505  
Φξήζε ηζηνρώξσλ (flicker, Youtube θηι.) γηα λα κνηξάδεζηε θσηνγξαθίεο, 

βίληεν ηαηλίεο θηι. 
1  

506  Πξαγκαηνπνίεζε ή ιήςε ηειεθσληθώλ θιήζεσλ κέζσ Γηαδηθηύνπ 1  

507  
Γηαρείξηζε πξνζσπηθνύ πξνθίι ζε έλαλ ηζηνρώξν θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

όπσο ην Youtube, ην MySpace ή ην Facebook  
1  

508  Σρεδηαζκό ή ζπληήξεζε ελόο ηζηνρώξνπ (όρη απιά έλα blog) 1  

509  Γηαηήξεζε ελόο web-log (ή όηη νλνκάδεηαη Blog) 1  

510  Δγθαηάζηαζε plug-ins ζε browser (πινεγό δηαδηθηύνπ) 1  

511  Φξήζε ινγηζκηθνύ peer-to-peer γηα αληαιιαγή κνπζηθήο, ηαηληώλ, θιπ. 1  

 

Πξνδηάζεζε γηα θαηλνηνκία  

Ε6 
Πνύ ζα ηνπνζεηνύζαηε ηνλ εαπηό ζαο, ζε ζρέζε κε 
ηηο νκνίνπο ζαο?  

Γηαθσλώ 
απόιπηα  

Σε  
Σπκθσλώ 
απόιπηα  

601  
Δίκαη από ηνπο πξώηνπο πνπ δνθηκάδνπλ ηηο λέεο 
ηερλνινγίεο  

1   7 

602  
Όηαλ αθνύσ γηα κία λέα ηερλνινγία, ςάρλσ ηξόπνπο  
λα ηελ πηνζεηήζσ 

1   7 

603  Μνπ αξέζεη λα πεηξακαηίδνκαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο 1   7  

 

2. Σελάξηα 
 
Δξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηα ζπγθεθξηκέλα ζελάξηα ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι. 
 

Πηζαλή ζπκπεξηθνξά  

Δ7  Αλ ήζνπλ ε Μαξία ηη ζα έθαλεο? Γηαθσλώ   πκθσλώ 
Γελ 
γλσξίδσ    

701 

Θα ην ρξεζηκνπνηνχζεο κφλν αλ ην θηλεηφ είρε 
επηπξφζζεηε αζθάιεηα, φπσο Αλαγλψξηζε Γαθηπιηθνχ 
απνηππψκαηνο, Αλαγλψξηζε θσλήο ή θάπνηνλ ηφπν 
γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ εαπηνχ κνπ. 

1  

 

7 8 

702 

Θα ήκνπλ πξνζεθηηθή κηαο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 
ππεξεζία δηαηξέρεηο θηλδχλνπο γλσξίδνληαο 
αγλψζηνπο 

1  
 

7 8 

703 

ζα ήηαλ ρξήζηκν αλ ε ππεξεζία είρε ηελ δπλαηφηεηα 

λα ζπλδεζεί κε ηα δηθά κνπ πξνθίι δηαδηθηπαθήο 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο π.ρ Facebook, Myspace, ktl 

1  

 

7 8 

 

Πηζαλή ζπκπεξηθνξά 
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Δ8  Αλ ήζνπλ ε Αιίθε ηη ζα έθαλεο? Γηαθσλώ   πκθσλώ 
Γελ 
γλσξίδσ    

801 

ζα ην ρξεζηκνπνηνχζα κφλν λα ην Chip κπνξνχζε λα 
απελεξγνπνηεζεί φηαλ ήηαλ απαξαίηεην εθφζνλ νη 
θηλήζεηο κνπ κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ θαη γηα άιινπο 
ιφγνπο 

1  

 

7 8 

802 

Θα ρξεζηκνπνηνχζα κφλν ηελ ππεξεζία αλ ηα 
δεδνκέλα ηα νπνία παξάγνληαλ θαηαζηξέθνληαλ φηαλ 
δελ ζα κνπ ήηαλ αλαγθαία 

1  
 

7 8 

803 
Θα ήηαλ ρξήζηκν αλ απηέο νη πιεξνθνξίεο εηαλ 
δηαζέζηκεο ζην δηαδίθηπν γηα ελεκέξσζε θαη ζπκβνπιή 

1  
 

7 8 

 

Πηζαλή ζπκπεξηθνξά 

Δ9  Αλ ήζνπλ ν Βαζίιεο Γηαθσλώ   πκθσλώ 
Γελ 
γλσξίδσ    

901 

Σν ζχζηεκα δελ είλαη αξθεηά αζθαιέο, ζα πξνηηκνχζα 
ηε ρξήζε αζθαιέζηεξσλ ηερλνινγηψλ φπσο ην 
δαθηπιηθφ απνηχπσκα γηα ηελ ηαπηνπνίεζε κνπ ζε 
θάπνην site. 

1  

 

7 8 

902 

Θα ήκνπλ πξνζεθηηθφο, κηαο θαη ε χπαξμε φισλ ησλ 
δεδνκέλσλ κνπ ζε έλα κφλν κέξνο ζα κπνξνχζε λα 
νδεγήζεη ζε απάηε ηαπηνπνίεζεο. 

1  
 

7 8 

903 

Θα πξνηηκνχζα λα ρξεζηκνπνηήζσ έλα παξφκνην 
ζχζηεκα ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε έμππλε θάξηα ψζηε 
λα ηελ έρσ καδί κνπ θαη λα ηελ ρξεζηκνπνηψ θαη ζε 
ζπλαιιαγέο εθηφο δηαδηθηχνπ. 

1  

 

7 8 

 

Δξσηήζεηο θνηλέο γηα όια ηα ζελάξηα ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι. 

 

Σπζηάζεηο 

Δ11 
Θα πξόηεηλεο ζηνπο θίινπο ζνπ λα εγγξαθνύλ ζηελ 
ππεξεζία? 

Θα ην 
ζχζηελα   

 
Απνζάξξπλα  

  1   5  

 

Πξόζεζε γηα ηελ πηνζέηεζε θαη ρξήζε ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο 

Δ12  Ση άιιν ζα πξόηεηλεο ζηνπο θίινπο ζνπ? Γηαθσλώ   πκθσλώ 
Γελ 
γλσξίδσ    

1201 
Απηφο/ε ζα πξέπεη λα θάλεη αίηεζε γηα ηελ ππεξεζία 
ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ 1     7 

1202 
Απηφο/ε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ππεξεζία 
κφιηο ελεξγνπνηεζεί 1     7 

1203 
Απηφο/ε ζα πξέπεη λα πεξηκέλεη κέρξη θάπνηνη θίινη 
λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ πξηλ λα εγγξαθεί. 1     7 

1204 
Απηφο/ε ζα πξέπεη λα πάξεη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 
πξηλ εγγξαθεί 1     7 

 

Σπκπεξηθνξά 

Δ13  Γεληθά ηη πηζηεύεηο Γηαθσλώ   πκθσλώ 

    1   5 

1301 Η ρξήζε ηεο ππεξεζίαο είλαη θαιή ηδέα   θαθή ηδέα 
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1302 Η ρξήζε ηεο ππεξεζίαο είλαη 
έμππλε 
ηδέα     ραδή ηδέα  

1303 Η ρξήζε ηεο ππεξεζίαο είλαη 
ειθπζηηθή 
ηδέα    

κε 
ειθπζηηθή 
ηδέα 

1304 Η ηδέα ηεο ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο 
κνπ 
αξέζεη    

δελ κνπ 
αξέζεη  

 

Δ14  Ση ζα έθαλε απηή ηελ ππεξεζία ειθπζηηθή Ναη  Όρη  
Γελ 
γλσξίδσ    

1401 
Αλ θάπνηνη θίινη ην ζχζηελαλ αλεπηθχιαθηα απηφο/ε ζα ην 
ρξεζηκνπνηνχζε 1 2 3 

1402 Αλ ε ππεξεζία ήηαλ δσξεάλ 1 2 3 

1403 

Αλ κπνξνχζεο λα επηιέμεηο ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ  απηφο/ε ζα 

έδηλαλ 1 2 3 

1404 Αλ ε ππεξεζία ζνπ γιχησλε ρξφλν 1 2 3 

1405 Αλ ήηαλ πνιχ εχθνιε ε εγγξαθή 1 2 3 

1406 Αλ ππήξρε  πιήξεο πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 1 2 3 

 

Καινί θαη έκπηζηνη πάξνρνη ππεξεζίαο 

Δ15.  Πνηνο ζα κπνξνύζε λα παξέρεη ηελ ππεξεζία πνπ πξνηείλεηε ζην ζελάξην? 

εκεηψζηε 
φζα 
ηαηξηάδνπλ  

1501 Μηα γλσζηή ηδησηηθή εηαηξία 1 

1502 Μηα θαηλνχξγηα εμεηδηθεπκέλε εηαηξία 1 

1503 Μηα εηαηξία ηελ νπνία γλσξίδεηο θαιά 1 

1504 Μηα κε θεξδνζθνπηθή εηαηξία 1 

1505 Κεληξηθή θπβέξλεζε 1 

1506 Έλαο θνξέαο ηεο θπβέξλεζεο 1 

1507 Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 1 

1508 Γελ γλσξίδσ 1 

 

Τα νθέιε ηεο ππεξεζίαο  

Δ16  
Πνηα είλαη ηα ελδερόκελα νθέιε πνπ ζα κπνξνύζεο 
λα αλαθέξεηο έλαλ θίιν ζνπ Ναη  Όρη  Γελ γλσξίδσ    

1601 Η ππεξεζία απαηηεί ειάρηζηε πξνζπάζεηα  1 2 3 

1602 
Δίλαη εχθνιν λα θάλεηο ζε απηή ηελ ππεξεζία απηφ πνπ 
ζέιεηο 1 2 3 

1603 Σν ζχζηεκα παξέρεη αζθαιή ηαπηνπνίεζε  1 2 3 

1604 Σν ζχζηεκα ζε βνεζά λα γιπηψζεηο ρξήκαηα 1 2 3 

1605 Σν ζχζηεκα παξέρεη κηα πνιχηηκε ππεξεζία 1 2 3 

1606 Σν ζχζηεκα παξέρεη εχθνιε ηαπηνπνίεζε 1 2 3 

1607 Σν ζχζηεκα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθνχ 1 2 3 
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ειέγρνπ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

 

Φαξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο  

Δ17  
ε πνην βαζκό ζπκθσλείο κε ηελ αθόινπζε 
πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο Γηαθσλώ   πκθσλώ 

1701 Σν λα κάζεηο λα ρξεζηκνπνηείο ηελ ππεξεζία είλαη εχθνιν 1   7 

1702 Η ππεξεζία είλαη εχθνιε ζηε ρξήζε 1   7 

1703 Θα εκπηζηεπφκνπλα ην ζχζηεκα 1   7 

1704 Ννκίδσ φηη ε ππεξεζία ζα είλαη αμηφπηζηε  1   7 

1705 
Πηζηεχσ φηη ε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηαηξηάδεη κε ηνλ 
ηξφπν πνπ κνπ αξέζεη λα αλαγλσξίδνκαη ειεθηξνληθά. 1   7 

1706 Η ρξήζε  ηεο ππεξεζίαο ηαηξηάδεη κε ηνλ ηξφπν δσήο κνπ 1   7 

1707 Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ππεξεζίαο κνπ είλαη εκθαλή  1   7 

 

Πηζαλνί θίλδπλνη 

Δ18  
Πνηνη είλαη νη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ ζα αλέθεξεο 
ζηνλ θίιν ζνπ Γηαθσλώ   πκθσλώ 

1801 Οη δξαζηεξηφηεηεο ζνπ κπνξεί λα θαηαγξάθνληαη  1   7 

1802 
Πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ  
ελαληίνλ ζνπ ζην κέιινλ  1   7 

1803 
Κάπνηνο κπνξεί λα εηζβάιεη ζην ζχζηεκα θαη λα ππνθιέςεη 
ηα πξνζσπηθά ζνπ δεδνκέλα 1     

1804 
Μπνξεί λα ππάξμνπλ ρσξίο ηελ άδεηα ζνπ ρξεψζεηο ζηελ 
πηζησηηθή ζνπ θάξηα  . 1   7 

1805 Κάπνηνο ζα κπνξνχζε λα πξνζπνηεζεί εζέλα  1   7 

1806 
Θα ιακβάλεηο άρξεζηεο εκπνξηθέο πξνζθνξέο & 
δηαθεκίζεηο  1   7 

1807 
Η ηδησηηθφηεηα ζνπ κπνξεί λα είλαη ζε θίλδπλν, κε 
απνηέιεζκα λα έξζεηο ζε δχζθνιή ζέζε 1   7 

1808 
Η ηδησηηθφηεηα ζνπ κπνξεί λα είλαη ζε θίλδπλν, κε ζνβαξέο  
πξνζσπηθέο επηπηψζεηο  1   7 

1809 
Σα πξνζσπηθά ζνπ  δεδνκέλα κπνξεί λα δνζνχλ ζε κε 
εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα.  1   7 

 

 

3. Γλώζε θαη Αληίιεςε ησλ  eID Σπζηεκάησλ 
 

Γλώζε 

Ε19 
Γλσξίδεηε ηα παξαθάησ ζπζηήκαηα 
ηαπηνπνίεζεο?  

Γελ ην 
έρσ 

αθνπζηά  

Τν έρσ 
αθνπζηά, 
αιιά δελ 
κπνξώ λα 

ην 
εμεγήζσ 

Τν 
γλσξίδσ 

θαη κπνξώ 

λα ην 
εμεγήζσ 



 

 
Γηεξεχλεζε ηεο αληίιεςεο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχλ ηαπηνπνίεζε 

 

 

 
V1.0   

 

 

23 

 

 

1901  PIN/θσδηθόο 1  2  3  

1902  
RFID (Radio Frequency Identification) – 
Τερλνινγία ξαδηνζπρληθήο αλαγλώξηζεο 
πξντόλησλ 

1  2  3  

1903  Αλαγλώξηζε δαθηπιηθώλ απνηππσκάησλ 1  2  3  

1904  Αλαγλώξηζε Ίξηδαο  1  2  3  

1905  
IP δηεύζπλζε [π.ρ. Μέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνύ 

πάξνρνπ]  
1  2  3  

1906  Ηιεθηξνληθή Υπνγξαθή  1  2  3  

 

Πιαίζην Φξήζεο  

Ε20 Πνύ πηζηεύεηε όηη είλαη ρξήζηκα απηά ηα ζπζηήκαηα ηαπηνπνίεζεο?  
Σεκεηώζηε 

όζα 

ηαηξηάδνπλ 

2011  
Πξόζβαζε ζε πξνζσπηθέο ζπζθεπέο (π.ρ. Κηλεηό ηειέθσλν, PDA, 

απηνθίλεην …)  
1  

2012  
Πξόζβαζε ζε θνηλόρξεζηνπο ειεθηξνληθνύο ρώξνπο (π.ρ. Κνηλσληθά 
Γίθηπα)  

1  

2013  
Πξόζβαζε ζε απνκαθξπζκέλεο ππεξεζίεο (π.ρ. ειεθηξνληθό εκπόξην, 
ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε)  

1  

2014  Έιεγρν πξόζβαζεο ζε θπζηθά ειεγρόκελνπο/πεξηνξηζκέλνπο ρώξνπο  1  

2015  Πξόζβαζε ζε κε απνκαθξπζκέλεο ππεξεζίεο (π.ρ. Τακεηαθή κεραλή)  1  

2016  Άιιεο εθαξκνγέο (π.ρ. ειεθηξνληθέο θάξηεο-ηαπηόηεηεο)  1  

2017  Πνπζελά 1  

 

Καζνξηζηηθνί Παξάγνληεο Εθηθηόηεηαο (enablers)  

Ε21  
Τη από ηα παξαθάησ ζα ζαο ελζάξξπλε λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

ζπζηήκαηα ηαπηνπνίεζεο?  

Σεκεηώζηε 

όζα 
ηαηξηάδνπλ 

2101  Μία απόδεημε κεηά ηελ παξνρή πιεξνθνξίαο θαη ηε δηαδηθαζία ηαπηνπνίεζεο 1  

2102  Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζύζηεκα ηαπηνπνίεζεο  1  

2103  Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ δώζαηε  1  

2104  
Μαξηπξίεο αλζξώπσλ πνπ έρνπλ πεηξακαηηζηεί κε ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ 
ηαπηνπνίεζεο  

1  

2105  Δγγύεζε όηη εθαξκόδεηαη ν λόκνο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ  1  

2106  Έλα ζήκα ή ινγόηππν πνπ λα απνδεηθλύεη όηη ην ζύζηεκα είλαη αζθαιέο  1  

2107  
Δγγπήζεηο όηη ηα δεδνκέλα δελ κεηαπσινύληαη ή επαλαρξεζηκνπνηνύληαη 
από άιιν νξγαληζκό  

1  

2108  
Έλα εληαίν αξρείν κε όιεο ηηο ζπλαιιαγέο κνπ θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο, έηζη 

ώζηε λα γλσξίδσ ηη πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ γηα εκέλα 
1  

2109  Άιια (πξνζδηνξίζηε)  1  

2110  Καλέλα 1  

 
 

4. Δηαρείξηζε Πξνζσπηθώλ Δεδνκέλσλ 
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Παξνρή πιεξνθνξηώλ  

Ε22 
Σεκεηώζηε πνηεο πιεξνθνξίεο παξέρεηε ζην 
Δηαδίθηπν  

Ναη  Όρη  
Γελ 

γλσξίδσ  

2201  Όλνκα / επίζεην  1  2  3  

2202  Ηιηθία  1  2  3  

2203  Δζληθόηεηα  1  2  3  

2204  Αξηζκό Γειηίνπ Ταπηόηεηαο  1  2  3  

2205  Ταρπδξνκηθή Γηεύζπλζε  1  2  3  

2206  Σσκαηηθή εκθάληζε  1  2  3  

2207  Πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα  1  2  3  

2208  Πξνηηκήζεηο / Απόςεηο  1  2  3  

2209  
Αλζξώπνπο πνπ ζπλαληώ ηαθηηθά, ηνπο θίινπο κνπ / 

Μέιε εηαηξηώλ  
1  2  3  

2210  Μέξε πνπ ζπρλάδσ  1  2  3  

2211  
Πιεξνθνξίεο πνπ παξέρσ ζε Κνηλσληθά Γίθηπα όπσο ην 
Facebook ή ην Study VZ  

1  2  3  

2212  Φσηνγξαθίεο κνπ 1  2  3  

2213  Οηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο (εηζνδήκαηα, πηζηώζεηο, …)  1  2  3  

2214  Ιαηξηθέο πιεξνθνξίεο (αξηζκόο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, …)  1  2  3  

2215  
Τξαπεδηθέο πιεξνθνξίεο (αξηζκόο ηξαπεδηθήο θάξηαο, 
αξηζκόο ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ, …)  

1  2  3  

2216  Γηθαζηηθέο πιεξνθνξίεο (πνηληθό κεηξών, …)  1  2  3  

2217  Βηνκεηξηθέο πιεξνθνξίεο (δαθηπιηθό απνηύπσκα, ίξηδα…)  1  2  3  

 

Εκπηζηνζύλε ζε κεζνιαβεηέο ζρεηηθά κε ην ρεηξηζκό πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 

Ε23  

Σπλνιηθά, πόζν εκπηζηεύεζηε ηνπο 
αθόινπζνπο αλζξώπνπο ή αξρέο γηα λα 

ρεηξηζηνύλ ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα κε 
αζθάιεηα?  

Πνιύ Σε  Καζόινπ 
Γελ 

γλσξίδσ 

2301  Έλα θίιν, κέινο ηεο νηθνγέλεηαο  1   5  6  

2302  Τελ Τνπηθή Αξρή 1   5  6  

2303  Τν Κξάηνο  1   5  6  

2304  Τελ Δπξσπατθή Έλσζε  1   5  6  

2305  Μία επξέσο γλσζηή εηαηξία  1   5  6  

2306  Μία εηαηξία κε ηελ νπνία ζρεηίδνκαη  1   5  6  

2307  Μία άγλσζηε εηαηξία  1   5  6  

2308  Έλα κε θεξδνζθνπηθό νξγαληζκό  1   5  6  

 

Εκπηζηνζύλε ζην δηαδίθηπν 

Ε24 Γεληθόηεξα, ζρεηηθά κε ην δηαδίθηπν, πηζηεύεηε όηη …  
Γηαθσλώ 
απόιπηα  

Σε  
Σπκθσλώ 
απόιπηα 

2401  
Τν δηαδίθηπν παξέρεη αξθεηά κέηξα πξνζηαζίαο ώζηε λα 
κπνξώ κε άλεζε λα δώζσ online ηηο πξνζσπηθέο κνπ 
πιεξνθνξίεο  

1  
 

7  

2402  Τν δηαδίθηπν είλαη πιένλ έλα αμηόπηζην θαη αζθαιέο 1   7  
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πεξηβάιινλ γηα ζπλαιιαγέο  

2403  
Τν δηαδίθηπν παξέρεη έλα έκπηζην πεξηβάιινλ όπνπ 
κπνξνύκε λα πξνβνύκε ζε ζπλαιιαγέο ζρεηηθά κε ηε 

δηαζθέδαζε, ηελ απαζρόιεζε θαη ηελ εξγαζία  

1  
 

7  

2404  
Τν δηαδίθηπν είλαη αξθεηά αζθαιέο ώζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ 
ηδησηηθόηεηα κνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαζθέδαζεο, ηεο 
εξγαζίαο θαη ησλ πξνζσπηθώλ κνπ δξαζηεξηνηήησλ  

1  
 

7  

2405  
Δίκαη ζίγνπξνο όηη κπνξώ λα πξνζηαηεύζσ ηελ 

ηδησηηθόηεηα ζην δηαδίθηπν  
1  

 
7  

 

Οθέιε (Πιενλεθηήκαηα)  

Ε25 
Πόζν πξόζπκνη είζηε λα παξέρεηε πξνζσπηθά 

δεδνκέλα γηα ηνπο αθόινπζνπο ιόγνπο?  

Πνιύ 

πξόζπκνη  
Σε  

Καζόινπ 

πξόζπκνη 

2501  
Γηα εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ (λα κελ θαηαγξάθσ ηηο 
πιεξνθνξίεο αξθεηέο θνξέο γηα παξάδεηγκα)  

1  
 

5  

2502  
Γηα λα επσθειεζώ από κία θαιύηεξε ππεξεζία (π.ρ. 

Δθπαίδεπζε, πγεία, θηι)  
1  

 
5  

2503  Γηα λα ιάβσ πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο  1   5  

2504  Γηα δηαζθέδαζε, απόιαπζε 1   5  

2505  Γηα λα θάλσ κία θαιή πξάμε, λα βνεζήζσ  1   5  

2506  Γηα λα ζπλδεζώ κε άιινπο  1   5  

2507  
Γηα λα επσθειεζώ από εμαηνκηθεπκέλεο εκπνξηθέο 
πξνζθνξέο  

1  
 

5  

2508  Γηα λα ιάβσ δώξα ή δείγκαηα 1   5  

2509  Γηα λα ιάβσ ρξήκαηα ή κεηώζεηο ηηκώλ 1   5  

2510  
Γηα λα ζπλδεζώ κε αζθάιεηα ζε έλα ζύζηεκα (π.ρ. 

online banking)  
1  

 
5  

 

Αλεζπρία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθόηεηαο 

Ε26  
Πόζν αλήζπρνη είζηε γηα ηνπο αθόινπζνπο θηλδύλνπο 
ζρεηηθά κε ηηο πξνζσπηθέο ζαο πιεξνθνξίεο  

Πνιύ 
αλήζπρνη  

Σε  
Καζόινπ 
αλήζπρνη  

2601  
Ιδησηηθέο εηαηξίεο θαηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα κέλα πνπ ζεσξώ 
εκπηζηεπηηθέο  

1  
 

5  

2602  
Οη πξνζσπηθέο κνπ πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ελ αγλνία 
κνπ  

1  
 

5  

2603  
Τα πξνζσπηθά κνπ δεδνκέλα κνηξάδνληαη κε ηξίηνπο ρσξίο ηε 
ζπγθαηάζεζή κνπ  

1  
 

5  

2604  
Η online ζπκπεξηθνξά κνπ θαη νη δξαζηεξηόηεηεο κνπ 
κπνξνύλ λα παξαθνινπζεζνύλ  

1  
 

5  

2605  
Τα πξνζσπηθά κνπ δεδνκέλα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα κνπ 
ζηέιλνπλ  εκπνξηθέο πξνζθνξέο  

1  
 

5  

2606  
Η ηαπηόηεηά κνπ θαη ην πξνθίι κνπ αλαδεκηνπξγνύληαη 
ρξεζηκνπνηώληαο πξνζσπηθά δεδνκέλα από δηάθνξεο πεγέο  

1  
 

5  

2607  
Οη απόςεηο θαη ε ζπκπεξηθνξά κνπ κπνξεί λα παξαπνηεζνύλ 

βάζεη ησλ πξνζσπηθώλ πιεξνθνξηώλ κνπ ζην δηαδίθηπν 
1  

 
5  

2608  
Η θήκε κνπ κπνξεί λα ραιάζεη ιόγσ ησλ πξνζσπηθώλ 
πιεξνθνξηώλ κνπ ζην δηαδίθηπν 

1  
 

5  

2609  Υπάξρεη ν θίλδπλνο θινπήο ηεο ηαπηόηεηάο κνπ ζην δηαδίθηπν 1   5  

2610  
Η πξνζσπηθή κνπ αζθάιεηα κπνξεί λα θηλδπλεύεη ιόγσ ησλ 
πξνζσπηθώλ πιεξνθνξηώλ κνπ ζην δηαδίθηπν 

1  
 

5  

2611  Μπνξεί λα γίλσ ζύκα νηθνλνκηθήο απάηεο ζην δηαδίθηπν 1   5  
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Υπεπζπλόηεηα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθώλ δενκέλσλ ζην δηαδίθηπν 

Ε27 
Πνηνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 
ζην δηαδίθηπν? 

 

2701  
Σην δηαδίθηπν, είλαη δηθή κνπ επζύλε ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ κνπ 
δεδνκέλσλ  

1  

2702  
Η θπβέξλεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ κνπ 
δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν 

2  

2703  
Δίλαη θαζελόο επζύλε ε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ 
δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν 

3  

2704  
Δίλαη επζύλε ηεο εηαηξίαο κε ηελ νπνία ζπλαιιάζζνκαη, ε πξνζηαζία ησλ 
πξνζσπηθώλ  κνπ δεδνκέλσλ  

4  

2705  
Δίλαη επζύλε ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο θαη ησλ δηθαζηεξίσλ, ε εμαζθάιηζε ηεο 
πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν 

5  

 

Σπκπεξηθνξά παξνρήο ζηνηρείσλ ηαπηόηεηαο  

Ε28  Σην Δηαδίθηπν, πόζν ζπρλά …  Πνηέ  
Μεξηθέο 
θνξέο  

Σπρλά  Πάληα  

2801  Γίλεηε ηελ πξαγκαηηθή ζαο ηαπηόηεηα  1  2  3  4  

2802  Φξεζηκνπνηείηε ςεπδώλπκν  1  2  3  4  

2803  Γίλεηε ην ειάρηζην ηεο πιεξνθνξίαο  1  2  3  4  

2804  Γίλεηε ιάζνο πιεξνθνξία  1  2  3  4  

2805  Γελ απαληάηε πξνζσπηθέο εξσηήζεηο  1  2  3  4  

2806  Γίλεηε ηελ ηαπηόηεηα θάπνηνπ άιινπ  1  2  3  4  

 

Σπκπεξηθνξηθά κέηξα απηνπξνζηαζίαο 

Q11  
Σην Δηαδίθηπν, ζπλήζσο δηαζθαιίδσ ηελ 
πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ κνπ δεδνκέλσλ θαη 

ηεο ηαπηόηεηάο κνπ κε ηνπο αθόινπζνπο ηξόπνπο  

Πνηέ  
Μεξηθέο 
θνξέο  

Σπρλά  Πάληα  

2901  
Γηαβάδσ ηελ πνιηηηθή γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ησλ ηζηνρώξσλ  

1  2  3  4  

2902  
Φξεζηκνπνηώ ινγαξηαζκό ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 
κε ςεπδώλπκν γηα λα πξνζηαηεύζσ ηελ ηαπηόηεηά κνπ  

1  2  3  4  

2903  Αλαβαζκίδσ ην ινγηζκηθό γηα ηελ πξνζηαζία από ηνύο  1  2  3  4  

2904  Αληρλεύσ ηα δεδνκέλα κε ινγηζκηθό  anti-spy ware  1  2  3  4  

2905  Δγθαζηζηώ patches ζηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα  1  2  3  4  

2906  Γηαγξάθσ ηα «cookies»  1  2  3  4  

2907  
Φξεζηκνπνηώ εξγαιεία θαη ζηξαηεγηθέο γηα λα 
πεξηνξίζσ ηελ αλεπηζύκεηε ειεθηξνληθή 
αιιεινγξαθία (spam)  

1  2  3  4  

2908  
Διέγρσ όηη ζπλαιιαγή παξέρεη πξνζηαζία ή όηη ν 
ηζηνρώξνο έρεη έλα δηαθξηηηθό αζθαιείαο πξηλ εηζάγσ 

πνιύηηκα πξνζσπηθά δεδνκέλα  

1  2  3  4  

2909  

Πξνζαξκόδσ ηα πξνζσπηθά κνπ δεδνκέλα, έηζη ώζηε 

λα κελ ππάξρεη θακία πηζαλή ζύλδεζε κεηαμύ ησλ 
πξνθίι  

1  2  3  4  

2910  
Αιιάδσ ηηο εθαξκνγέο αζθαιείαο ηεο κεραλήο 

αλαδήηεζήο κνπ γηα λα απμήζσ ηελ πξνζηαζία κνπ 
1  2  3  4  

2911  
Φξεζηκνπνηώ εξγαιεία θαη εθαξκνγέο πνπ πεξηνξίδνπλ 
ηε ζπιινγή πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ (π.ρ. Firewall, 
cookie filtering)  

1  2  3  4  
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5. Γλώζε ηεο Ννκνζεζίαο θαη ησλ πζηεκάησλ Αζθαιείαο 

Δηθαηώκαηα (γεληθά)  

Ε30 
Γλσξίδεηε ηα δηθαηώκαηά ζαο 
όζνλ αθνξά ζηελ πξνζηαζία 
δεδνκέλσλ?  

Γελ ην 
έρσ 

αθνύζεη 
πνηέ 

Τν έρσ 
αθνπζηά, αιιά 
ζηελ 
πξαγκαηηθόηεηα 

δελ ην γλσξίδσ 

Τν 
γλσξίδσ 
ειάρηζηα 

Τν 

γλσξίδσ 
πνιύ 
θαιά 

3001   1  2  3  4  

 

Αληηιεπηή πξνζηαζία  

Ε31  
Γηα θάζε κία από ηηο αθόινπζεο δειώζεηο, παξαθαιώ 

ζεκεηώζηε αλ ζπκθσλείηε ή όρη  

Γηαθσλώ 

απόιπηα 
Σε  

Σπκθσλώ 

απόιπηα 

3101  
Σηελ Διιάδα, ηα πξνζσπηθά κνπ δεδνκέλα πξνζηαηεύνληαη 
κε ην ζσζηό ηξόπν  

1  
 

7  

3102  
Η εζληθή λνκνζεζία κπνξεί λα αληηκεησπίζεη επηηπρώο ηνλ 
απμαλόκελν αξηζκό αηόκσλ πνπ δίλνπλ πξνζσπηθέο 
πιεξνθνξίεο ζην Γηαδίθηπν  

1  
 

7  

3103  
Πηζηεύσ όηη ηα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη δεκόζηεο 
αξρέο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ησλ 
πνιηηώλ είλαη ηερληθά αζθαιή  

1  
 

7  

3104  
Πηζηεύσ όηη νη πνιίηεο ζα κπνξνύλ λα δηαηεξνύλ έλα θαιό 

επίπεδν ειέγρνπ ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο δεδνκέλσλ  
1  

 
7  

3105  
Θα κπνξώ λα πάληα λα βαζηζηώ ζηηο δεκόζηεο αξρέο, αλ 
πξνθύςνπλ πξνβιήκαηα κε ηα πξνζσπηθά κνπ δεδνκέλα  

1  
 

7  

3106  
Πηζηεύσ όηη νη αξρέο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα πξνζσπηθά κνπ 
δεδνκέλα ελεξγνύλ επαγγεικαηηθά θαη ππεύζπλα. 

1  
 

7  

 

Επηζπκεηή πξνζηαζία  

Ε32 
Πνηνη πηζηεύεηε όηη είλαη απνηειεζκαηηθνί 
ηξόπνη πξνζηαζίαο ηεο ηαπηόηεηάο ζαο ζην 
δηαδίθηπν θαη αιινύ (offline)?  

Πνιύ 
απνηειεζκαηηθό  

Σε  
Καζόινπ 

απνηειεζκαηηθό  

3201  
Να δίλεηαη ζηνπο ρξήζηεο πεξηζζόηεξνο άκεζνο 
έιεγρνο ησλ δεδνκέλσλ ηεο ηαπηόηεηάο ηνπο  

1  
 

4  

3202  
Να είλαη δηαζέζηκεο πεξηζζόηεξεο πεγέο ειέγρνπ 
θαη επηβνιήο/ελίζρπζεο ησλ 
ξπζκίζεσλ/θαλνληζκώλ πνπ ππάξρνπλ  

1  
 

4  

3203  
Να ππάξρεη ε απαίηεζε, νη θνξείο παξνρήο 
ππεξεζηώλ λα ιακβάλνπλ κεγαιύηεξα κέηξα 
πξνζηαζίαο ηεο ηαπηόηεηαο ησλ πειαηώλ ηνπο  

1  
 

4  

3204  
Να βξεζεί θαιύηεξε ηερληθή ιύζε πνπ λα 
δηαζθαιίδεη ηελ ηδησηηθόηεηα θαη ηελ πξνζηαζία 

ησλ ρξεζηώλ  

1  
 

4  

3205  
Να παξέρεηαη βαζηθή εθπαίδεπζε γηα ηελ αζθαιή 

δηαρείξηζε ηαπηόηεηαο  
1  

 
4  

3206  
Καιύηεξε ελεκέξσζε γηα ηηο επηπηώζεηο ηεο κε 
αζθαινύο ζπκπεξηθνξάο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή 

πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν 

1  
 

4  

3207  
Να παξέρνληαη ζαθείο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 
γηα ηελ αζθαιή δηαρείξηζε ηαπηόηεηαο, online 

1  
 

4  



 

 
Γηεξεχλεζε ηεο αληίιεςεο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχλ ηαπηνπνίεζε 

 

 

 
V1.0   

 

 

28 

 

 

θαη offline  

3208  
Να γίλεηαη ζπρλόηεξε ρξήζε ησλ 
πξνεηδνπνηήζεσλ θαη ησλ ελδείμεσλ γηα ηελ 
επηζήκαλζε πηζαλώλ επηζθαιώλ ζπκπεξηθνξώλ  

1  
 

4  

 
 

 
6. Δεκνγξαθηθά Σηνηρεία θαη Αηνκηθέο Μεηαβιεηέο 
 
Γέλνο 

Ε33  Άλδξαο Γπλαίθα 

3301  Δίζηε… 1 2 

 

Ηιηθία 

Ε34    

3401  Έηνο γελλήζεώο ζαο  

 

 

Επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε  

Ε35  Πνηα είλαη ε επαγγεικαηηθή ζαο θαηάζηαζε?   

3501  Μαζεηήο 1  

3502  Απηναπαζρνινύκελνο 2  

3503  Γηεπζπληήο 3  

3504  Υπάιιεινο 4  

3505  Αγξόηεο 5  

3506  Οηθηαθά 6  

3507  Άλεξγνο 7  

3508  Σηξαηησηηθή/δεκόζηα ππεξεζία/επξύηεξνο δεκόζηνο ηνκέαο 8  

3509  Άιιν 9  

3510  Πξνζδηνξίζηε 10  

 

Εθπαίδεπζε 

Ε36  Πνην είλαη ην επίπεδν εθπαίδεπζήο ζαο?  

3601  Γηδαθηνξηθό δίπισκα 1  

3603  Μεηαπηπρηαθό πηζηνπνηεηηθό, δίπισκα 3  

3605  Πηπρηαθό πηζηνπνηεηηθό, δίπισκα 5  

3606  Δπαγγεικαηηθό πηζηνπνηεηηθό 6  

3607  Απνιπηήξην ιπθείνπ 7  

3608  Υπνρξεσηηθή εθπαίδεπζε 8  



 

 
Γηεξεχλεζε ηεο αληίιεςεο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχλ ηαπηνπνίεζε 

 

 

 
V1.0   

 

 

29 

 

 

3612 Άιιν 12 

3613  Πξνζδηνξίζηε 13 

 

Αζηηθή / αγξνηηθή πεξηνρή 

Ε37  
Μεηξνπνιηηηθή 

πεξηνρή  
Άιιε αζηηθή  

πεξηνρή  
Αγξνηηθή 
πεξηνρή  

3701  Καηνηθείηε ζε… 1  2  3  

 

 

 

 

 


