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Έρευνα σχετικά με την αποδοχή και αντίληψη των πολιτών 
για τεχνολογίες ασφάλειας και παρακολούθησης 

 

 

Γλωσσάρι 
 

Θεμελιώδη δικαιώματα: Τα «θεμελιώδη δικαιώματα» εκφράζουν την έννοια των «ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων» σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η ΕΕ έχει 
χρησιμοποιήσει τα θεμελιώδη δικαιώματα για να περιγράψει τις υποχρεώσεις της ΕΕ και των 
κρατών μελών της απέναντι σε όλους στην ΕΕ. 
Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εγγενή σε όλα τα ανθρώπινα όντα, ανεξάρτητα από την 
εθνικότητα, τον τόπο διαμονής, το φύλο, την εθνική ή εθνoτική καταγωγή, το χρώμα, τη θρησκεία, 
τη γλώσσα ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Όλοι έχουμε το ίδιο δικαίωμα στα ανθρώπινα 
δικαιώματά μας χωρίς διακρίσεις. Όλα αυτά τα δικαιώματα είναι αλληλένδετα, αλληλoεξαρτώμενα 
και αδιαίρετα. Τα καθολικά ανθρώπινα δικαιώματα συχνά εκφράζονται και διασφαλίζονται από το 
νόμο, με τη μορφή συνθηκών, εθιμικού διεθνούς δικαίου, γενικών αρχών και άλλων πηγών 
διεθνούς δικαίου. Το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθορίζει τις υποχρεώσεις των 
κυβερνήσεων να ενεργούν με συγκεκριμένους τρόπους ή να απέχουν από ορισμένες πράξεις, 
προκειμένου να προωθηθούν και να προστατευθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις 
ελευθερίες ατόμων ή ομάδων. 
Μεταξύ των θεμελιωδών δικαιωμάτων, θα αναφέρουμε: Δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Δικαίωμα 
στην ελευθερία. Δικαίωμα στη δέουσα διαδικασία δικαίου. Δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία. 
Δικαίωμα στην ιδιωτικότητα. Δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, της θρησκείας, της έκφρασης, 
του συνεταιρισμού. 
 
Εσωτερικά σύνορα της ΕΕ: Τα κοινά σύνορα των κρατών μελών Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων 
των χερσαίων συνόρων, των ποταμών και των λιμνών, τα θαλάσσια σύνορα και τα αεροδρόμια 
τους, ποτάμια λιμάνια, θαλάσσια λιμάνια και λιμάνια λιμνών. 
 
Εξωτερικά σύνορα της ΕΕ: Τα τμήματα των συνόρων ενός κράτους μέλους Σένγκεν, 
συμπεριλαμβανομένων των χερσαίων συνόρων, των ποταμών και των λιμνών, τα θαλάσσια 
σύνορα και τα αεροδρόμια τους, ποτάμια λιμάνια, θαλάσσια λιμάνια και λιμάνια λιμνών, που δεν 
είναι κοινά σύνορα με άλλο κράτος μέλος Σένγκεν. 
 
Εποπτεία των συνόρων της ΕΕ: η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών της ΕΕ και των οργανισμών της ΕΕ για τη βελτίωση της επίγνωσης της κατάστασης και την 
αύξηση της ικανότητας αντίδρασης στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με σκοπό τον εντοπισμό, την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και του διασυνοριακού 
εγκλήματος, και συμβολή στην εξασφάλιση της προστασίας και της διάσωσης των ζωών των 
μεταναστών. 
 
Απόρρητο: το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων έναντι της κυβέρνησης 
ή/και ιδιωτικών οργανισμών που ενδιαφέρονται να έχουν πρόσβαση σε αυτά για εμπορικό, 
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κερδοσκοπικό ή άλλο σκοπό που υπερβαίνουν τις εξαιρετικές περιστάσεις που ορίζονται από το 
νόμο1. 
 
Ασφάλεια: το δικαίωμα και το καθήκον των εθνικών κυβερνήσεων να διασφαλίζουν την 
προσωπική ασφάλεια των πολιτών2. 
 
Επιτήρηση: Ο όρος εμφανίζεται αυστηρά συνυφασμένος με τις πολλαπλές σημασίες τόσο της 
ιδιωτικής ζωής όσο και της ασφάλειας. Σύμφωνα με τους επικρατέστερους ορισμούς, η επιτήρηση 
είναι το μέσο μέσω του οποίου συμπιέζεται η ιδιωτικότητα για να εγγυηθεί την ασφάλεια. 
  
Βιομετρία: μοναδικά φυσικά ή συμπεριφορικά χαρακτηριστικά (όπως δακτυλικά αποτυπώματα ή 
φωνητικά μοτίβα) που χρησιμοποιούνται ως μέσα επαλήθευσης της προσωπικής ταυτότητας. 
 
Βιομετρικό διαβατήριο: ένα παραδοσιακό διαβατήριο με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό τσιπ 
μικροεπεξεργαστή που περιέχει βιομετρικές πληροφορίες του κατόχου του διαβατηρίου που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της ταυτότητάς της/του/τους. 
 
Μη επανδρωμένα συστήματα οχημάτων (UAV): ηλεκτρομηχανικά συστήματα, χωρίς ανθρώπινο 
χειριστή (μη επανδρωμένα), που μπορούν να εκτελέσουν σχεδιασμένες αποστολές3. Τα μη 
επανδρωμένα οχήματα μπορούν να ελεγχθούν από απόσταση (από έναν απομακρυσμένο 
πιλότο) ή να περιηγηθούν αυτόνομα με βάση προ-προγραμματισμένα σχέδια ή πιο πολύπλοκα 
δυναμικά συστήματα αυτοματισμού. Περιλαμβάνουν οχήματα που κινούνται στον αέρα (κοινώς 
γνωστά ως «drone»), στο έδαφος και στην επιφάνεια της θάλασσας. 
 
Αυτόματη αναγνώριση εικόνας προσώπου (AFR): Η αναγνώριση προσώπου είναι μια κατηγορία 
βιομετρικής ασφάλειας που επιτρέπει τον εντοπισμό ή την επιβεβαίωση της ταυτότητας ενός 
ατόμου χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη γεωμετρία του προσώπου του. Τα συστήματα 
αναγνώρισης προσώπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό ατόμων σε 
φωτογραφίες, βίντεο ή σε πραγματικό χρόνο. 
 
Αναγνώριση πινακίδων (LPR): η ικανότητα λήψης φωτογραφικού βίντεο ή εικόνων από πινακίδες 
κυκλοφορίας και μετατροπή των οπτικών δεδομένων σε ψηφιακές πληροφορίες σε πραγματικό 
χρόνο. Για παράδειγμα, το LPR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λόγους ασφαλείας για τον 
εντοπισμό κλεμμένων, καταζητούμενων ή ανασφάλιστων οχημάτων. 
 
Υποκλοπή: η πράξη της κρυφής ακρόασης μιας ανταλλαγής, ιδιωτικής ή άλλης, στην οποία δεν 
συμμετέχουμε ενεργά. Στην ασφάλεια των υπολογιστών, ο ορισμός έχει την ίδια έννοια με 
ψηφιακούς όρους, δηλαδή την παρακολούθηση μιας συνομιλίας, επικοινωνίας ή ψηφιακής 
μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένων τηλεφωνικών κλήσεων, μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, άμεσων μηνυμάτων ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας διαδικτύου. 
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