
CSI - COP 

Το CSI – COP είναι  ένα έργο που 

χρηματοδοτείται από την ΕΕ και συμμετέχουν 

11 εταίροι από 10 ευρωπαϊκές χώρες.  

Σε αυτό οι πολίτες -  επιστήμονες, θα έχουν 

την δυνατότητα να διερευνήσουν την 

συνειδητή συναίνεση, σύμφωνα με το Γενικό 

Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 

(ΓΚΠΔ – GDPR), ψάχνοντας τι κρύβεται 

πίσω από τα cookies (μικρά αρχεία κειμένου), 

που βρίσκονται ενσωματωμένα σε ιστοσελίδες 

και εφαρμογές «έξυπνων» κινητών συσκευών. 

Τι είναι ο ΓΚΠΔ – GDPR 

Με απλά λόγια, σύμφωνα με το ΓΚΠΔ, έχεις 

τον έλεγχο των προσωπικών σου δεδομένων 

και η χρήση τους από άλλους,  απαιτεί τη 

συναίνεσή σου. 

Διαδικτυακός εντοπισμός  

Σου έχουν αρνηθεί την πρόσβαση σε 

ιστοσελίδα λόγω cookies; Θέλεις να μάθεις τι 

ρόλο παίζουν τα cookies;  

Πώς ο ΓΚΠΔ αναγνωρίζει τα δικαιώματά σου 

ως προς τα προσωπικά σου δεδομένα;  

Γίνε πολίτης επιστήμονας  του CSI – COP 

και μέλος της ομάδας μας. Ας κάνουμε το 

σχεδιασμό βάσει απορρήτου την κυρίαρχη 

πρακτική στην ανάπτυξη ιστοσελίδων και 

εφαρμογών.  
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CSI – COP ιστοσελίδα 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του CSI – COP 

και την ενότητα για συχνές ερωτήσεις:  

https://csi-cop.eu/faq/ 

Cookies που «τρώνε»              

Πόσα cookies υπήρχαν στην τελευταία 

ιστοσελίδα που επισκέφτηκες; Ποια cookies 

είναι ενσωματωμένα στις ιστοσελίδες και στις 

Android εφαρμογές σου; Πάρε μέρος στην 

έρευνα για να μάθεις πώς τα cookies 

διαρρέουν τα προσωπικά σου δεδομένα σε 

τρίτα μέρη.       

Πώς δηλώνω συμμετοχή; 

Κάνοντας εγγραφή στο διαδικτυακό forum του 

CSI – COP  

https://csi-cop.eu/citizenscientistlogin/?action=register 

ή επικοινώνησε μαζί μας: 

lantavou@gmail.com  και  akarak@upatras.gr 

Τι συμβαίνει αφού εγγραφώ;  

Θα έχεις την ευκαιρία να ενημερωθείς για το 

δικαίωμά σου στην προστασία των δεδομένων 

σου και της ιδιωτικότητάς σου στο διαδίκτυο.  

Παρακολούθησε ένα από τα επικείμενα 

σεμινάρια ή ολοκλήρωσε το δωρεάν σύντομο 

σεμινάριο άτυπης εκπαίδευσης MOOC (Μαζικό 

ανοικτό διαδικτυακό μάθημα) του CSI-COP, 

σε 5 απλά βήματα: 

https://csi-cop.eu/informal-education-mooc/ 

 

 

Και μετά; 

Ολοκληρώνοντας τα εργαστήρια ή το MOOC, 

γίνε ένας πολίτης επιστήμονας του CSI-COP. 

Ερεύνησε το διαδικτυακό απόρρητο με βάση 

τον ΓΚΠΔ και συν-δημιούργησε μαζί μας μια 

ανοιχτής πρόσβασης βάση δεδομένων 

(ψηφιακό αποθετήριο) διαδικτυακών 

ανιχνευτών.  

Αυτό το αποθετήριο θα είναι προσβάσιμο από 

το ευρύ κοινό και θα αποτελεί πηγή 

ενημέρωσης για μια ποικιλία ενδιαφερομένων 

(π.χ. γονείς, εκπαιδευτικούς), για τους 

ανιχνευτές μάρκετινγκ και άλλων σκοπών,  

που είναι ενσωματωμένοι σε cookies 

ιστοτόπων και εφαρμογές έξυπνων συσκευών. 

 

Απόκτησε νέες γνώσεις και εμπειρίες σχετικά 

με τις επιστημονικές και τεχνολογικές 

εφαρμογές που επηρεάζουν την καθημερινή 

μας ζωή. 

Πάρε τον έλεγχο των προσωπικών σου 

δεδομένων, γίνε ένας πρωταθλητής του 

απορρήτου και συνέβαλε ουσιαστικά στην 

προστασία της ιδιωτικής ζωής.  
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