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CSI COP
• Έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του 

προγράμματος Ηorizon 2020 
• Εταιρικό σχήμα με 9 εταίρους από 8 χώρες (6 πανεπιστήμια, δύο 

ενώσεις και μια ΜΜΕ)
• Κύριος στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το 

δικαίωμά του στην ιδιωτικότητα στον ψηφιακό κόσμο
• Το έργο βασίζεται στη συμβολή του κοινού μέσω της επιστήμης των 

πολιτών
• Το κοινό διεξάγει έρευνα μαζί με την επιστημονική ομάδα του CSI 

COP για την έκταση της εξ ορισμού παρακολούθησης στο διαδίκτυο



CSI COP
• Το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα είναι ένα από τα ανθρώπινα 

δικαιώματα που έχει θεσμοθετηθεί το 1948 από τη Γενική Συνέλευση 
των Ηνωμένων Εθνών με την Οικουμενική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΟΔΔΑ)

• Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΟΔΔΑ κάθε άνθρωπος δικαιούται 
προστασία από αυθαίρετες παρεμβάσεις στην ιδιωτική ζωή, την 
οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία του

• Το 1950 η ΕΕ ενσωμάτωσε το δικαίωμα αυτό στο άρθρο 8 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου



CSI COP
• Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, η προστασία αυτή επεκτάθηκε και 

στην ηλεκτρονική αλληλογραφία και στη χρήση των προσωπικών 
δεδομένων (1981: Σύμβαση 108, 2000: Χάρτης Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και 2018: Σύμβαση 108+)

• Τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 
προβλέπουν αντίστοιχα το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την 
προστασία των δεδομένων ως δύο διακριτά δικαιώματα

• ePrivacy Directive: οδηγία της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (ή αλλιώς οδηγία για τα cookies)

• GDPR: οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων ή αλλιώς ο 
Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων



Επιστήμη των Πολιτών
• Η επιστήμη των πολιτών αναφέρεται σε επιστημονικά ερευνητικά 

έργα ή δραστηριότητες που περιλαμβάνουν μέλη του κοινού στη 
συλλογή, ανάλυση ή ερμηνεία δεδομένων 

• Τα έργα επιστήμης των πολιτών μπορούν να καθοδηγούνται από 
επαγγελματίες επιστήμονες, κοινοτικές ομάδες ή μεμονωμένα 
άτομα, και συνήθως περιλαμβάνουν εθελοντές που έχουν ποικίλους 
βαθμούς επιστημονικής εξειδίκευσης

• Στην επιστήμη των πολιτών, τα μέλη του κοινού μπορούν να 
συμβάλουν στην έρευνα με διάφορους τρόπους, όπως η συλλογή 
δεδομένων για τη βιοποικιλότητα, η παρακολούθηση της ποιότητας 
των υδάτων ή ακόμη και η ταξινόμηση εικόνων από διαστημικά 
τηλεσκόπια



Επιστήμη των Πολιτών
• Στόχος της επιστήμης των πολιτών είναι η συμμετοχή του κοινού 

στην επιστημονική διαδικασία, ενώ τα δεδομένα που συλλέγονται 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απάντηση επιστημονικών 
ερωτημάτων και τη λήψη αποφάσεων

• Η επιστήμη των πολιτών προωθεί την επιστημονική γνώση ή 
εφαρμογή, ενισχύει τη συμμετοχή της κοινότητας και ευαισθητοποιεί 
για περιβαλλοντικά ή άλλα ζητήματα

• Γενικότερα, η επιστήμη των πολιτών θεωρείται ως ένας τρόπος 
"εκδημοκρατισμού" της επιστήμης με την ενσωμάτωση πολλών - και 
πολύ διαφορετικών - συμμετεχόντων στην ερευνητική διαδικασία, 
ενισχύοντας έτσι τον δεσμό μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας



Επιστήμη των Πολιτών
Σύμφωνα με έρευνες το προφίλ του τυπικού πολίτη επιστήμονα είναι:
• άνδρας
• λευκός
• μέσης ή ανώτερης τάξης 
• από ανεπτυγμένες χώρες
• με υψηλό μορφωτικό επίπεδο (πολλοί διαθέτουν τίτλο σπουδών 

σχετικό με επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά - STEM)
• με υψηλό ενδιαφέρον καθώς και πολύ θετική στάση απέναντι στην 

επιστήμη



Ψηφιακό χάσμα (Digital divide)
Η ΕΕ έχει θέσει σε εφαρμογή μια δράση με σκοπό να αποτιμήσει την ένταξη 
των γυναικών σε θέσεις εργασίας, καριέρες και επιχειρηματικότητα στην 
ψηφιακή τεχνολογία
Οι πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με θέμα τις γυναίκες στην ψηφιακή τεχνολογία (Women in Digital -
WiD) διαμορφώνονται λαμβάνοντας υπόψη τρεις παράγοντες: 
• Χρήση του διαδικτύου
• Δεξιότητες του χρήστη του διαδικτύου
• Εξειδικευμένες δεξιότητες και απασχόληση βάσει αυτών

Η Ελλάδα κατά τα έτη 2018-2020 ήταν σταθερά τρίτη από το τέλος στην 
κατάταξη στην 26η θέση, όμως η κατάσταση βελτιώνεται.
Το 2021 η Ελλάδα ανέβηκε στην 22η θέση και το 2022 στην 20η



Γυναίκες στην ψηφιακή τεχνολογία
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Γυναίκες στην ψηφιακή τεχνολογία



Ψηφιακό χάσμα (Digital divide) 
• Αν και το ψηφιακό χάσμα βάσει φύλου υπάρχει, τα στοιχεία δείχνουν 

ότι αργά αλλά σταθερά επέρχεται σύγκλιση των ποσοστών γυναικών 
και ανδρών στην Ελλάδα

• Το ποσοστό των γυναικών που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το 
διαδίκτυο μειώνεται σταθερά ετησίως και τείνει να συγκλίνει με 
αυτό των ανδρών στην Ελλάδα

• Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι το ποσοστό των Ελληνίδων 
γυναικών που παρακολουθούν διαδικτυακά μαθήματα 
διπλασιάστηκε το 2022 (17%    34%), υπερβαίνοντας τόσο αυτό των 
Ελλήνων ανδρών (28%) όσο και το μέσο όρο της ΕΕ (22%)



Ψηφιακό χάσμα (Digital divide) 
• Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι στην ηλικιακή ομάδα 16-24 ετών 

το ποσοστό των γυναικών που διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες 
πέραν των βασικών, ξεπερνά αυτό των ανδρών για την τριετία 2018-
2020 με διαρκώς αυξανόμενη τάση

• Για την ίδια τριετία το ποσοστό των γυναικών επί των ειδικών στις 
τεχνολογίες πληροφορικής κι επικοινωνιών (ΤΠΕ), παρά μια πτώση 
που σημείωσε το 2019, το 2020 αυξήθηκε σημαντικά (16,4%)  
πλησιάζοντας το Μ.Ο. της Ευρωπαϊκής Ένωσης (17,7%)

• Δυστυχώς το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε 
ψηφιακά επαγγέλματα από 22% τη διετία 2018-2019 αυξήθηκε σε 
24% για τη διετία 2021-2022



Αποτελέσματα CSI COP
• Στο έργο CSI COP η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το 

δικαίωμα της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο έγινε με τη διεξαγωγή 
κατά κύριο λόγο δια ζώσης εργαστηρίων ή διαδικτυακών μαθημάτων

• Συνολικά στο έργο CSI COP τα εργαστήρια και τα διαδικτυακά 
μαθήματα που διεξήχθησαν στις χώρες των εταίρων 
παρακολούθησαν 540 άτομα 

• Από αυτά τα 540 άτομα, πολίτες επιστήμονες έγιναν 170 άτομα εκ 
των οποίων τα 86 είναι γυναίκες (50,59%)



Αποτελέσματα CSI COP
• Τα εργαστήρια στην Ελλάδα παρακολούθησαν 315 άτομα, εκ των 

οποίων τα 169 είναι γυναίκες (53,65%)
• Από τα 315 άτομα, πολίτες επιστήμονες έγιναν 71, εκ των οποίων τα 

42 είναι γυναίκες (59,15%)
• Οι δύο πιο ενεργοί πολίτες επιστήμονες είναι μία γυναίκα κι ένας 

άντρας (ισοπαλία!)
• Αν και το τυπικό προφίλ του πολίτη επιστήμονα είναι άνδρας, στο 

έργο CSI COP, ένα έργο που αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα στον 
ψηφιακό κόσμο, βρήκαμε μεγαλύτερη ανταπόκριση από το 
γυναικείο φύλο 



Ευχαριστώ 
για 

την προσοχή σας!
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