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«Γιπθόπηθξα Μπηζθόηα»: Έγγξαθν νξγαληζκνύ ηεο ΕΕ ζρεηηθά κε 

λένπο ηύπνπο Cookies (Μπηζθόηα) πνπ δεκηνπξγνύλ αλεζπρίεο 

ζρεηηθά κε ηελ επηγξακκηθή αζθάιεηα & ην ηδηωηηθό απόξξεην  

 

Ο νξγαληζκόο ENISA γηα ηελ «θπβεξλναζθάιεηα» ηεο ΕΕ δεκνζίεπζε έγγξαθν ζρεηηθά 

κε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη ηδηωηηθνύ απνξξήηνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε 

λέωλ ηύπωλ επηγξακκηθώλ cookies. Η δηαθεκηζηηθή βηνκεραλία βξίζθεηαη πίζω από ηελ 

εκθάληζε λέωλ, επίκνλωλ θαη ηζρπξώλ cookies, κε ραξαθηεξηζηηθά παξαβίαζεο ηνπ 

ηδηωηηθνύ απόξξεηνπ ζην πιαίζην πξαθηηθώλ κάξθεηηλγθ θαη δεκηνπξγίαο πξνθίι. Ο 

Οξγαληζκόο ππνζηεξίδεη όηη, π.ρ. ηόζν ην πξόγξακκα πινήγεζεο ηνπ ρξήζηε όζν θαη ν 

δηαθνκηζηήο πξνέιεπζεο πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ επίηεπμε ζπλαίλεζεο ηνπ ρξήζηε 

κεηά από ελεκέξωζε, θαζώο θαη όηη νη ρξήζηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

δηαρεηξίδνληαη εύθνια ηα cookies ηνπο. Ο Οξγαληζκόο ζπληζηά ηε δηεμαγωγή ελδειερνύο 

κειέηεο ηωλ δηαθνξεηηθώλ εξκελεηώλ ζηα θξάηε κέιε, κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 

2009/136/EΚ έωο ηηο 25 Μαΐνπ 2011. 

 

Τν λέν Έγγξαθν ζέζεσλ ηνπ Οξγαληζκνύ πξνζδηνξίδεη θαη αλαιύεη ηα cookies από ηελ 

άπνςε ησλ θελώλ αζθαιείαο θαη ησλ ζπλαθώλ αλεζπρηώλ ζρεηηθά κε ην ηδησηηθό απόξξεην. 

Τα cookies ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξρηθά γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο αιιειεπίδξαζεο 

πξνγξακκάησλ πινήγεζεο-δηαθνκηζηώλ. Πξνζθάησο, κε ώζεζε ηεο δηαθεκηζηηθήο 

βηνκεραλίαο, ρξεζηκνπνηνύληαη γηα άιινπο ζθνπνύο, π.ρ. ηε δηαρείξηζε ηεο δηαθήκηζεο, ηε 

δεκηνπξγία πξνθίι, ηελ ηρλειαζία, θηι. Η δπλαηόηεηα θαηάρξεζεο ησλ cookies θαη είλαη 

ππαξθηή θαη γίλεηαη πξάμε. 

 

Ο λένο ηύπνο cookies ππνζηεξίδεη ηε δπλαηόηεηα αλαγλώξηζεο ρξεζηώλ θαηά ηξόπν επίκνλν 

θαη δελ παξέρεη επαξθή δηαθάλεηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηνπο. 

Ωο εθ ηνύηνπ, νη ζπλέπεηεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ην ηδησηηθό απόξξεην δελ είλαη εύθνια 

κεηξήζηκεο. Γηα ην κεηξηαζκό ησλ ζπλεπεηώλ γηα ην ηδησηηθό απόξξεην, ν Οξγαληζκόο 

ζπληζηά, κεηαμύ άιισλ: 

 Ο ζρεδηαζκόο ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ cookies πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηε 

ινγηθή ηεο ζπλαίλεζεο κεηά από ελεκέξσζε. Η ρξήζε ησλ cookies θαη ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ απνζεθεύνληαη ζηα cookies πξέπεη λα είλαη δηαθαλήο γηα ηνπο ρξήζηεο. 

 Οη ρξήζηεο πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δηαρεηξίδνληαη εύθνια ηα cookies, θαη 

ηδηαίηεξα ηνπο ηύπνπο cookies πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εηδήζεηο. Επνκέλσο, όια ηα cookies 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ κεραληζκνύο αθαίξεζεο νη νπνίνη είλαη εύθνια θαηαλνεηνί θαη 

εύθνινη ζηε ρξήζε από νπνηνλδήπνηε ρξήζηε. 

 Η δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο cookies πέξαλ ηνπ ειέγρνπ ησλ πξνγξακκάησλ πινήγεζεο 

πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ή λα απαγνξεπηεί. 

 Σε πεξίπησζε πνπ νη ρξήζηεο δελ θάλνπλ απνδεθηή ηε ρξήζε cookies, ζα πξέπεη λα ηνπο 

παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ρξήζεο άιινπ δηαύινπ εμππεξέηεζεο. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:En:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:En:PDF
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Ο Εθηειεζηηθόο Δηεπζπληήο ηνπ ENISA, θαζεγεηήο Udo Helmbrecht ππνγξακκίδεη: 

 

«Απαηηείηαη ποιιή δοσιεηά προθεηκέλοσ ασηά ηα cookies επόκελες γεληάς λα θαηαζηούλ ηο ίδηο 

δηαθαλή θαη ειεγτόκελα από ηο τρήζηε όζο θαη ηα ζσλήζε cookies HTTP, ούηως ώζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ηο ηδηωηηθό απόρρεηο θαη ε αζθάιεηα ηόζο ηωλ θαηαλαιωηώλ όζο θαη ηωλ 

επητεηρήζεωλ». 

 

 Ο Δξ. Jose Fernandes, Δηεπζπληήο ηνπ Τκήκαηνο Σηήξημεο ηεο Αλάπηπμεο θαη ησλ 

Αθαδεκατθώλ ηεο Microsoft ζηελ Πνξηνγαιία, δήισζε όηη «Κάζε τρόλο όιο θαη 

περηζζόηερες επητεηρήζεης τρεζηκοποηούλ ηο δηαδίθησο. [...] Η αζθάιεηα θαη ηο ηδηωηηθό 

απόρρεηο είλαη βαζηθά δεηήκαηα γηα ηελ επηηστία ασηής ηες δηαδηθαζίας, ούηως ώζηε ο ηειηθός 

τρήζηες θαη ο επητεηρεκαηηθός θόζκος λα εκπηζηεύοληαη πιήρως ηης επηγρακκηθές σπερεζίες. 

Ο ENISA έτεη λα δηαδρακαηίζεη ζποσδαίο ρόιο ζηο πιαίζηο ασηής ηες δηαδηθαζίας θαη 

ζσγταίρω ηοσς αλζρώποσς ηοσ γηα ηελ παροσζίαζε ασηής ηες κειέηες». 

 

Τα θξάηε κέιε ηεο ΕΕ πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ ηελ νδεγία 2009/136/EΚ ζηελ εζληθή 

λνκνζεζία έσο ηηο 25 Μαΐνπ 2011. Σηελ ελ ιόγσ νδεγία ηνλίδεηαη ε αλάγθε γηα ηελ ύπαξμε 

έγθπξεο ζπλαίλεζεο εθ κέξνπο ηνπ ρξήζηε θαζώο θαη ε παξνρή εθ ησλ πξνηέξσλ ζαθνύο 

πιεξνθόξεζεο ζην ρξήζηε. Καη’ απηόλ ηνλ ηξόπν, ν Οξγαληζκόο ζπληζηά ηε δηεμαγσγή 

κειέηεο ησλ κέηξσλ εθαξκνγήο ζηα θξάηε κέιε κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο 

πηνζέηεζεο. 

 

Τν πιήξεο έγγξαθν παξέρεηαη ζηε δηεύζπλζε: http://www.enisa.europa.eu/act/it/pat, ή  

 http://www.enisa.europa.eu/act/it/library/pp/cookies/ 

 

Γηα ζπλεληεύμεηο ή πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: Ulf Bergstrom, Εθπξόζσπνο ηύπνπ, 

ENISA, press@enisa.europa.eu, Κηλεηό ηειέθσλν: +30-6948-460-143, ή Rodica Tirtea, 

Εκπεηξνγλώκσλ, ENISA, rodica.tirtea@enisa.europa.eu. 

 
Μεηάθξαζε. Τν αγγιηθό πξσηόηππν είλαη ε κόλε έγθπξε εθδνρή. 

 

http://www.enisa.europa.eu/about-enisa/structure-organization/executive-director
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:En:PDF
http://www.enisa.europa.eu/act/it/pat
http://www.enisa.europa.eu/act/it/library/pp/cookies/

