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ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ  
  

Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται μία σφαιρική προσέγγιση στο ζήτημα της 

ηλεκτρονικής επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 

ιδιόμορφο τομέα των εργασιακών σχέσεων.  

 

Αρχικά, παρουσιάζονται οι έννοιες των προσωπικών δεδομένων και της 

επεξεργασίας τους, του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος του ατόμου 

για προστασία της προσωπικότητας και των δεδομένων που το αφορούν και ο 

τρόπος με τον οποίο η εξέλιξη της πληροφορικής τεχνολογίας έχει επηρεάσει τις 

έννοιες αυτές. Αναλύεται το διευθυντικό δικαίωμα και οι λόγοι που οδηγούν τον 

εργοδότη στην επιτήρηση των εργαζομένων του. 

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι μορφές επιτήρησης στο χώρο εργασίας, κατά τη 

διάρκεια της καθημερινής απασχόλησης των εργαζομένων. Πιο αναλυτικά, ο 

έλεγχος του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο οποίος αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για 

τους εργαζομένους, του Διαδικτύου και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι 

μορφές επιτήρησης ολοκληρώνονται με την παρουσίαση των συστημάτων 

παρακολούθησης της μετακίνησης των εργαζομένων στο εσωτερικό της 

επιχείρησης. 

 

Τέλος, γίνεται μία προσπάθεια παρουσίασης της νομοθετικής δραστηριότητας σε 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, και αναλύεται το ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο 

αναφορικά με το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων γενικά και 

ειδικότερα αυτών που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στο πεδίο των 

εργασιακών σχέσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τις σημαντικές αποφάσεις που 

εξέδωσε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είτε μετά από αίτημα των 

εργαζομένων είτε αυτεπάγγελτα για την προστασία των δεδομένων που τους 

αφορούν. 

 
Η μελέτη ολοκληρώνεται με συμπερασματικές παρατηρήσεις αναφορικά με το 

πόσο διακριτά είναι τα όρια της επαγγελματικής και μη επαγγελματικής ζωής του 

ατόμου στη σύγχρονη εποχή. 
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11..  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΑΑ  

ΔΔΕΕΔΔΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  

  

11..11..  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  

 

Η καθημερινή ζωή έχει αλλάξει όχι μόνο όψη αλλά και περιεχόμενο. Η ραγδαία 

ανάπτυξη της πληροφορικής τεχνολογίας διευκόλυνε σημαντικά την άσκηση των 

καθημερινών δραστηριοτήτων, παρέχοντας τη δυνατότητα εξοικονόμησης 

πολύτιμου χρόνου. Οι νέες τεχνολογίες εισήγαγαν μία νέα δυναμική στην άσκηση 

των ατομικών ελευθεριών, αποτέλεσαν όμως, παράλληλα, και πηγή νέων μορφών 

κυριαρχίας, ανισότητας, εξάρτησης, ελέγχου και χειραγώγησης του ατόμου. Η 

ύπαρξη οξύτατων ιεραρχιών και διαστρωμάτωσης στις σημερινές κοινωνίες 

δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογιών με 

τέτοιους σκοπούς και εφαρμογές. Μία σχέση στην οποία γίνεται σε μεγάλο βαθμό 

χρήση τεχνολογιών επιτήρησης είναι η σχέση εργοδότη – εργαζομένου, η οποία 

χαρακτηρίζεται από εξάρτηση και επιβολή εξουσίας και την οποία θα 

μελετήσουμε στη συνέχεια.  

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια διαρκώς αναπτυσσόμενη βιομηχανία, 

προσανατολισμένη στη συλλογή, επεξεργασία και διάδοση προσωπικών 

δεδομένων. Οι εξελίξεις στον τομέα της υπολογιστικής τεχνολογίας και των 

βάσεων δεδομένων, καθώς και η έκρηξη της διαδικτυακής επικοινωνίας 

διαμορφώνουν ένα νέο, διαφορετικό πλαίσιο πληροφόρησης. Η παραγωγή των 

πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή αυξάνει συνεχώς, η ταχύτητα επεξεργασίας 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών πολλαπλασιάζεται, το κόστος αποθήκευσης 

μειώνεται και η χρήση των προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και του 

Διαδικτύου επεκτείνεται σε ένα ευρύτατο φάσμα ανθρώπων και κοινωνικών 

δραστηριοτήτων. 

 

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας η συγκέντρωση δεδομένων από ποικίλες πηγές 

γίνεται ταχύτερα, ο συνδυασμός και η αντιστοίχιση αυτών επιτυγχάνεται 

ευκολότερα και καθίσταται δυνατή η ανασυγκρότηση νέων πληροφοριών. Η 

φύση της πληροφορίας αλλάζει καθώς αυτή μετασχηματίζεται σε συναλλακτικό 
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αγαθό επιπρόσθετης οικονομικής αξίας. Οι αλλαγές αυτές οδήγησαν στη 

δημιουργία μιας «αγοράς προσωπικών πληροφοριών» με επιπτώσεις στα 

δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων και κατ’ επέκταση του κοινωνικού 

συνόλου. 

 

Η συλλογή πληροφοριών που αναφέρονται στο άτομο για τη δημιουργία αρχείου 

και η επεξεργασία των πληροφοριών αυτών χωρίς την άδεια ή χωρίς τη γνώση 

του ατόμου συνιστούν μία παραδειγματική περίπτωση δημιουργίας ενός 

πλέγματος ιδιωτικών εξουσιών που μετατρέπει το άτομο από υποκείμενο σε 

αντικείμενο της επικοινωνίας, προσβάλλει άμεσα τα ατομικά δικαιώματα και 

εμπεριέχει ως συστατικό στοιχείο τον κίνδυνο της χειραγώγησης της 

συμπεριφοράς του ατόμου.  

 

Η συγκέντρωση και χρησιμοποίηση προσωπικών πληροφοριών, που απειλούσε 

ανέκαθεν την ελευθερία και την ανεξαρτησία του ατόμου, εγκυμονεί τεράστιους 

κινδύνους για τις ατομικές ελευθερίες, ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψη πως η 

ταχύτατη εξέλιξη της πληροφορικής τεχνολογίας επιτρέπει τη συλλογή και 

καταχώριση μεγάλου αριθμού πληροφοριών, την επιλεκτική επεξεργασία, 

συσχέτιση και αναδιάρθρωση, καθώς και την ταχύτατη μετάδοσή τους. Οι 

κίνδυνοι για τα ατομικά δικαιώματα που είναι δυνατόν να προκύψουν από τη 

λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν άφησαν αδιάφορο το νομοθέτη, ο 

οποίος καλείται να προστατεύσει τόσο την ιδιωτική ζωή όσο και την προσωπική 

ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια από την ηλεκτρονική επεξεργασία των 

προσωπικών πληροφοριών. Αυτή η ανάγκη προστασίας του ατόμου 

αναγνωρίζεται ήδη από τις νομοθεσίες αρκετών χωρών, οι οποίες έχουν θεσπίσει 

νομοθετήματα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων, τα οποία δημιούργησε σε 

σχέση με τις ατομικές ελευθερίες και την κοινωνική γενικότερα ζωή, η εμφάνιση 

και λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

 

11..22..  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΑΑΚΚΟΟΣΣ  ΑΑΥΥΤΤΟΟΚΚΑΑΘΘΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  

 

Η σχέση έντασης μεταξύ της ελευθερίας των πληροφοριών και της εχεμύθειας 

ενυπάρχει στη φύση του ατόμου, το οποίο χαρακτηρίζεται τόσο για την 

προσωπική όσο και την κοινωνική του διάσταση. Εάν και κατά πόσο το άτομο 
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μπορεί να προσδιορίσει τα αγαθά της προσωπικότητας του και να θεωρήσει 

συγκεκριμένες επεμβάσεις παράνομες, εξαρτάται από τη φύση και την αξία των 

αγαθών και επομένως το αγαθό της προσωπικότητας είναι καθοριστικό για το 

άμεσα με αυτό συνδεδεμένο δικαίωμα πληροφοριακού αυτοκαθορισμού. Το 

δικαίωμα πληροφοριακού αυτοκαθορισμού ή αυτοδιάθεσης των πληροφοριών, η 

δυνατότητα δηλαδή του ατόμου να αποφασίζει μόνο του σχετικά με την 

αποκάλυψη και τη χρήση των προσωπικών του στοιχείων, αποτελεί 

συγκεκριμενοποίηση του γενικού δικαιώματος της ανάπτυξης της 

προσωπικότητας. Οι σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες της συλλογής, 

αποθήκευσης, επεξεργασίας, αξιοποίησης και μετάδοσης των πληροφοριών χωρίς 

τη βούληση ή τη συναίνεση του ατόμου, στο οποίο αναφέρονται οι πληροφορίες, 

περιορίζουν το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας.  

 

Η αβεβαιότητα του ατόμου ως προς τις, υπό καταχώρηση και επεξεργασία 

πληροφορίες που το αφορούν, και η αδυναμία του να τις ελέγξει, μπορεί να 

οδηγήσουν σε αλλοίωση ή συγκάλυψη συμπεριφορών. Αλλοίωση και συγκάλυψη 

που, μοιραία, περιστέλλουν την ελευθερία του ατόμου να επιλέγει τρόπους 

κοινωνικής παρουσίας και δράσης.  

 

Βασική προϋπόθεση αξιοπρεπούς ύπαρξης του ατόμου είναι η δυνατότητά του να 

έχει πρόσβαση σε κάποιο ελάχιστο ποσό πληροφορίας. Η πληροφορία βρίσκεται 

στα στοιχεία, τα οποία αποτελούν τους φορείς ή τα μέσα μετάδοσής της. Ως 

φορέας πληροφορίας νοείται κάποιο φυσικό μέσο1. Ο τρόπος με τον οποίο κάθε 

φορά θα αποκτήσει και θα διαθέσει το άτομο την πληροφορία χαρακτηρίζει την 

αποτελεσματικότητα των ενεργειών του. Πολλές φορές η αυθαίρετη ύπαρξη 

πληροφορίας στη διάθεση κάποιων εγκυμονεί κινδύνους για τους άλλους 

ανθρώπους. Ακόμη πιο επικίνδυνη είναι η διάθεση πληροφοριών που 

αναφέρονται σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Πληροφοριών, δηλαδή, που 

προσδιορίζουν το πρόσωπο και αποτελούν προσωπικά στοιχεία. Προσωπικά 

στοιχεία συνήθως θεωρούνται εκείνα τα οποία χαρακτηρίζουν την υπόσταση του 

ατόμου από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική ή κοινωνική. Τέτοια 

είναι τα αναφερόμενα στη σωματική διάπλαση, τη σωματική και ψυχική υγεία, 
                                            
1 Φυσικό μέσο είναι τα ηχητικά κύματα, το σχέδιο, η φωτογραφία, μια ακολουθία χαρακτήρων σε χαρτί, μια 

ακολουθία ηλεκτρομαγνητικών σημάτων, κα. 
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την οικογενειακή ή οικονομική κατάσταση – περιουσία και επάγγελμα –, τις 

φιλοσοφικές, πολιτικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις, τη φυλετική ή εθνική 

καταγωγή. Φυσικά στα προσωπικά στοιχεία υπάγονται και τα κοινώς 

αποκαλούμενα στοιχεία ταυτότητας, όπως το ονοματεπώνυμο, το φύλο, η ηλικία 

και η διεύθυνση κατοικίας. 

 

Τα προσωπικά στοιχεία σχετίζονται με την υπό ευρεία έννοια προσωπικότητα του 

ατόμου και δεν μπορεί πάντα να είναι μυστικά σε τρίτους. Πολλά από αυτά είναι, 

με τη θέληση ή μη του ενδιαφερόμενου, γνωστά σε ευρύ κύκλο προσώπων. Άλλα 

από αυτά είναι δύσκολο να καλυφθούν, όπως το φύλο ή η φυλετική καταγωγή. 

Άλλα, πάλι, γίνονται γνωστά μόνο με τη θέληση του ενδιαφερόμενου ή κατ’ 

απαίτηση του νόμου.  

 

11..33..  ΙΙΔΔΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  

 

Η έννοια της ιδιωτικότητας προϋποθέτει πως υπάρχουν δύο (2) ξεχωριστοί 

κόσμοι: η ιδιωτική και η δημόσια ζωή των ανθρώπων. Τα όρια μεταξύ των δύο 

δεν καθορίζονται με ακρίβεια ούτε γίνονται αποδεκτά από όλους. Σε κάθε 

περίπτωση, η ύπαρξη ενός «ιδιωτικού χώρου» για κάθε άνθρωπο είναι 

απαραίτητη για το καλό του ίδιου και της κοινωνίας. Χωρίς ιδιωτικότητα οι 

θεμελιώδεις στενές σχέσεις δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν και, επιπλέον, όλοι οι 

άνθρωποι προσδοκούν να αναγνωρίζονται ως ολοκληρωμένα άτομα και όχι μόνο 

ως κομμάτια πληροφοριών.  

 

Η εξουσία του ατόμου να καθορίζει ποιες από τις πληροφορίες που το αφορούν 

θα περιέχονται σε γνώση τρίτων και ποιοι θα είναι οι αποδέκτες αυτής της 

πληροφόρησης αποτελεί προϋπόθεση της αυτονομίας του και της συμμετοχής του 

στην κοινωνική ζωή και όρο της ισόρροπης και ανεμπόδιστης επικοινωνίας στο 

πλαίσιο της κοινωνίας. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 

του ατόμου και η εκπόνηση βιοπορτραίτων έχει ως άμεση συνέπεια πως αυτός 

που συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες μπορεί μέσω αυτών να επεμβαίνει 

δραστικά στη ζωή των άλλων. Η εξαγωγή ορθών ή εσφαλμένων συμπερασμάτων 

μπορεί εύκολα να οδηγήσει στην αθέμιτη επέμβαση στην προσωπικότητα του 

ατόμου, ιδίως όταν συγκεντρώνονται και υπόκεινται σε επεξεργασία πολλά 
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προσωπικά δεδομένα από διάφορες πηγές. Ένα μέρος της ατομικότητας και της 

ελευθερίας αναιρείται, και το πρόσωπο γίνεται αντικείμενο των επιδιώξεων των 

άλλων.  

 

Ιδιωτικότητα υπάρχει και στο χώρο εργασίας αλλά το περιεχόμενό της είναι λίγο 

διαφορετικό. Εάν η ιδιωτικότητα είναι «το δικαίωμα να αφήνουν κάποιον στην 

ησυχία του», είναι προφανές πως αυτή δεν είναι λογική απαίτηση στο χώρο 

εργασίας. Για το λόγο αυτό, η ιδιωτικότητα έρχεται συχνά σε σύγκρουση με άλλα 

δικαιώματα και σε όλες τις περιπτώσεις το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να την 

εξισορροπήσουμε. Σύμφωνα πάντως με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας2 «το 

δικαίωμα των εργαζομένων στην ιδιωτικότητα πρέπει να θεωρείται θεμελιώδες 

ανθρώπινο δικαίωμα».  

 

22..  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΚΚΕΕΣΣ  ΣΣΧΧΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  

  

Η εργασιακή σχέση, όπως άλλωστε και κάθε έννομη σχέση, βασίζεται σε 

αποφασιστικό βαθμό στην επεξεργασία μεγάλου αριθμού προσωπικών 

πληροφοριών για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η οργάνωση και διεύθυνση της 

εργασίας, η εκπλήρωση νόμιμων υποχρεώσεων του εργοδότη προϋποθέτει και 

συνεπάγεται την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων. Οι 

εργοδότες συλλέγουν προσωπικά δεδομένα για υποψήφιους προς πρόσληψη 

εργαζομένους, για καταβολή μισθών και συνδρομής σε συνδικαλιστικές 

οργανώσεις, για σκοπούς εκπαίδευσης και προαγωγής των εργαζομένων, για 

λόγους υγείας, ασφάλειας και ελέγχου. Παράλληλα όμως η εργασιακή σχέση 

αποτελεί πηγή πληροφόρησης και για μία σειρά κρατικών σκοπών και 

δραστηριοτήτων, όπως την ικανοποίηση νομικών υποχρεώσεων, την καταβολή 

εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία και την επιβολή της φορολογίας. Εάν η 

παραδοσιακή οργάνωση της εργασίας δεν άφηνε περιθώρια για ιδιωτική ζωή, η 

μετεξέλιξή της θέτει τη διάκριση δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας σε νέες βάσεις.  

 

Η συλλογή πληροφοριών προφανώς και δεν είναι νέο φαινόμενο στον εργασιακό 

τομέα. Η εξέλιξη όμως της εργασίας προς περισσότερο «άυλες» και 

                                            
2 International Labour Office: όργανο της Δ.Ο.Ε. (βλ. 5.1) 
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αποκεντρωμένες μορφές παροχής της, η αναδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων 

και η ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης προσωπικού συνεπιφέρουν ποσοτική 

αύξηση και ποιοτική ένταση της επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν στους 

εργαζομένους. Μέσα που χρησιμοποιούνται για την εργασία, όπως ο προσωπικός 

ηλεκτρονικός υπολογιστής ή το εσωτερικό δίκτυο έχουν, ταυτόχρονα, γίνει μέσο 

και πεδίο επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων ή μεταξύ αυτών και τρίτων.  

 

Η εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών και στις ιδιωτικές και στις δημόσιες 

επιχειρήσεις επηρέασε με ποικίλους τρόπους το χώρο εργασίας και τη σχέση 

εργοδότη και εργαζομένων. Αυτή η μεγάλη – αλλά μάλλον πιο ευδιάκριτη – 

απειλή την οποία αντιπροσωπεύει για τους εργαζομένους η πληροφορική 

τεχνολογία, είναι η απεριόριστη δυνατότητά της να αντλεί, να συσσωρεύει, να 

ταξινομεί, να συσχετίζει παντός είδους πληροφορίες, με ταχύτητα πρακτικά 

ακαριαία. Οι δυνατότητες που προσφέρουν στην επιχείρηση οι εφαρμογές την 

πληροφορικής, επιτρέπουν να μεταβληθούν ριζικά οι μορφές άσκησης της 

εργοδοτικής εξουσίας. Η επινόηση νέων μορφών ελέγχου της δραστηριότητας 

των μισθωτών στην επιχείρηση που κάνει μεν τον έλεγχο πιο αποτελεσματικό 

αλλά ταυτόχρονα και πιο καταπιεστικό απ’ ό,τι ήταν στο παρελθόν, συντείνει 

στην ενίσχυση των εργοδοτικών εξουσιών.  

 

Οι εργαζόμενοι αποτελούν μία ομάδα που έχει ιδιαίτερη ανάγκη προστασίας της 

προσωπικότητάς της, ειδικότερη έκφανση της οποίας αποτελεί άλλωστε το 

δικαίωμα πληροφοριακής αυτοδιάθεσης. Η ανάπτυξη, όμως, της ηλεκτρονικής 

τεχνολογίας και πληροφορικής επιτρέπουν στον εργοδότη να ελέγχει και να 

καταγράφει την εργασιακή, και συνακόλουθα, την προσωπική ζωή του 

εργαζομένου. Για το λόγο αυτό, η προστασία της προσωπικότητας και της 

ιδιωτικής ζωής των εργαζομένων από τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών 

συνιστά επιτακτική ανάγκη και συναρτάται με την οριοθέτηση της χρήσης τους. 

Τα αυτοματοποιημένα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων των εργαζομένων, η 

ηλεκτρονική παρακολούθηση, ή ακόμα και η χρήση βιομετρικών δεδομένων, 

φανερώνουν την ανάγκη υιοθέτησης ειδικών μέτρων για την επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπρέπεια, η ιδιωτικότητα 

και το βασικό τους δικαίωμα να αποφασίζουν ποιος μπορεί να επεξεργάζεται, για 

ποιους λόγους και κάτω από ποιες συνθήκες, τα προσωπικά τους δεδομένα. Είναι 
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κοινά αποδεκτό πως η σχέση εργασίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων 

διέπεται αντίστοιχα από συγκεκριμένους κανόνες, οι οποίοι πέρα από τις 

επιμέρους νομικές ρυθμίσεις, υπόκειται στη γενική αρχή πως οι εργαζόμενοι 

συμφωνούν να προσφέρουν στον εργοδότη τους εργασία έναντι αμοιβής σε ένα 

συγκεκριμένο περιβάλλον και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και 

προϋποθέσεις.  

 

Η επιτήρηση των δραστηριοτήτων του εργαζομένου και η αξιολόγηση της 

αποδοτικότητάς του από τον εργοδότη αποτελούν συνήθη πρακτική της εποχής 

μας. Ο εργοδότης έχει μεν το δικαίωμα να θεσπίσει ένα σύστημα αξιολόγησης 

του εργαζομένου, ακόμη και με βαθμολόγησή του σε συγκεκριμένες κατηγορίες, 

αλλά η βαθμολόγηση αυτή πρέπει να γίνεται με διαφανείς και θεμιτούς τρόπους. 

Η ίδια η πληροφορία της αξιολόγησης αποτελεί «πληροφορία που αναφέρεται σε 

φυσικό πρόσωπο το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί», δηλαδή η αξιολόγηση 

αποτελεί «σύνολο προσωπικών δεδομένων» κατά την έννοια του άρθρου 1 α’ του 

Ν.2472/1997. Όταν η παρακολούθηση γίνεται με σκοπό την αξιολόγηση της 

αποδοτικότητας και της εν γένει συμπεριφοράς του εργαζομένου, η επεξεργασία 

δεν είναι νόμιμη.  

 

Το ερώτημα της προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων 

εγείρεται αναπόφευκτα. Ένα ερώτημα σύνθετο καθώς, εκτός των άλλων, 

συμπλέκεται αφενός με το ζήτημα εάν και πως νοείται η ιδιωτικότητα στην κατ’ 

εξοχήν δημόσια σφαίρα της εργασίας και αφετέρου με το πρόβλημα της 

προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο των ιδιωτικών σχέσεων.  

  

22..11..  ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑ  

 

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων βρίσκει κατά βάση το 

λόγο θεμελίωσης της στο έννομο συμφέρον του εργοδότη, το οποίο είναι γνωστό 

και ως «διευθυντικό δικαίωμα». Στο πλαίσιο της έννοιας της εργασιακής σχέσης, 

ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να καθορίσει την αποδεκτή χρήση του εξοπλισμού 

που διαθέτει η επιχείρηση στους εργαζομένους για την εκτέλεση της εργασίας 

τους. Συχνά ως δικαιολογία από την πλευρά του εργοδότη προβάλλεται η 

ιδιοκτησία των οικονομικών πόρων και η προστασία της περιουσίας τους αλλά 
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και η υποχρέωση εγγύησης της ασφάλειας των προσώπων και των αγαθών μέσα 

στο χώρο εργασίας. (Μήτρου, Λ. (2008)) 

 

Οι εργοδότες πάντα έλεγχαν και συνεχίζουν να ελέγχουν τους εργαζομένους για 

λόγους που αφορούν στην αποδοτικότητα ή εν γένει την εκπλήρωση των 

εργασιακών υποχρεώσεων. Οι εργασιακές υποχρεώσεις αποτελούν και το λόγο 

για τον οποίο προσλαμβάνεται ο εργαζόμενος. Ο τελευταίος οφείλει να παρέχει 

την παραγωγικότητα και την ενέργειά του στην εκτέλεση των καθηκόντων του 

κατά τη διάρκεια του ωραρίου απασχόλησης.  

Το διευθυντικό δικαίωμα έχει ενισχυθεί με τις δυνατότητες που προσφέρουν στην 

επιχείρηση οι εφαρμογές της πληροφορικής και οι οποίες επιτρέπουν να 

μεταβληθούν ριζικά οι μορφές άσκησης της εργοδοτικής εξουσίας. Ο εργοδοτικός 

έλεγχος, που κατά το παρελθόν ήταν περιορισμένος και στηριζόταν στην 

ενδιάμεση ιεραρχία, κέρδισε πολύ σε ακρίβεια μετατρεπόμενος σε ηλεκτρονικό. 

Μέσω των τεχνολογιών αυτών ο εργοδότης διευρύνει τα μέσα που έχει στη 

διάθεσή του για την πειθάρχηση των εργαζομένων και την αύξηση της 

παραγωγικότητας. Είναι γεγονός πως η τεχνολογική πρόοδος θέτει στη διάθεση 

του εργοδότη ολοένα και πιο προηγμένες τεχνολογικά μεθόδους εκτέλεσης της 

εργασίας. Η μεταβολή του τρόπου εργασίας με την εισαγωγή των νέων 

τεχνολογιών πληροφορικής αύξησε την παραγωγικότητα της εργασίας και την 

ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, παράλληλα όμως, είχε σαν αποτέλεσμα και 

τη μεταβολή της ισορροπίας στις σχέσεις εργοδοτών και εργαζομένων.  

 

Η εισαγωγή των σύγχρονων μεθόδων άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος, 

όπως οπτικοακουστικά και ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης, δημιουργεί 

κινδύνους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, 

περισσότερο από κάθε άλλο πεδίο κοινωνικής δραστηριότητας. Δεδομένου πως 

το κάθε άτομο περνάει μεγάλο μέρος του καθημερινού του χρόνου στο χώρο 

εργασίας, είναι γεγονός πως ο χώρος αυτός και οι συνθήκες άσκησης της 

επαγγελματικής δραστηριότητας, επιδρούν σημαντικά στην ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του εργαζομένου. Παρά το γεγονός πως τα μέσα παραγωγής 

ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση, κάθε πληροφορία που αναφέρεται 

στον εργαζόμενο και διέρχεται από τα μέσα αυτά δεν ανήκει κατά 

αποκλειστικότητα στον εργοδότη. Θα πρέπει να διευκρινιστεί πως υπάρχει μία 
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σαφής διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο δικαίωμα ιδιοκτησίας του εργοδότη επί 

του μέσου και στο δικαίωμα ιδιωτικότητας του εργαζομένου.  

 

22..22..  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΔΔΟΟΤΤΗΗ  

 

Ο εργοδότης – λόγω της φύσης της εργασιακής σχέσης – είναι αυτός που 

αποφασίζει τους σκοπούς και τους τρόπους επεξεργασίας των προσωπικών 

δεδομένων των εργαζομένων και εφαρμόζει τις βασικές αρχές για την 

επεξεργασία τους. Τα οφέλη μιας επιχείρησης που επιτυγχάνει να διατηρεί αρχεία 

με δεδομένα εργαζομένων είναι πολλά.  

 

Οι υποχρεώσεις του εργοδότη και φυσικά του υπεύθυνου επεξεργασίας3 

περιλαμβάνουν, αρχικά, τον καθορισμό και την τήρηση της πολιτικής της 

επιχείρησης σε θέματα ασφάλειας των δεδομένων των εργαζομένων 

διασφαλίζοντας την επεξεργασία τους με τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά 

μέτρα, καθώς και τις αναγκαίες διαδικασίες για την τακτική αναθεώρηση, 

διόρθωση ή διαγραφή περιττών για την επιχείρηση, προσωπικών στοιχείων. Ο 

εργοδότης οφείλει να ενημερώνει τους εργαζομένους για τα δικαιώματά τους, να 

τους προσφέρει οδηγίες και συμβουλές σε ζητήματα προστασίας των προσωπικών 

τους δεδομένων, και τέλος, να διαβουλεύεται με συνδικαλιστικές οργανώσεις και 

να εξετάζει αιτήματα των εργαζομένων σχετικά με τα δεδομένα που τους 

αφορούν. 

  

22..22..11..  ΑΑπποοδδεεκκττήή  ΠΠοολλιιττιικκήή  ΧΧρρήήσσηηςς44    

  

Το πρώτο βήμα που υποχρεούται να κάνει μία επιχείρηση για να μπορέσει να 

θωρακισθεί νομικά χωρίς να χρειάζεται να καταφύγει σε αυστηρά μέτρα ελέγχου 

των εργαζομένων της είναι η θέσπιση μιας «Αποδεκτής Πολιτικής Χρήσης» ή 

«Δίκαιης Πολιτικής Χρήσης», δηλαδή μιας γραπτής δήλωσης, ενός συνόλου 

κανόνων από την πλευρά της επιχείρησης. Οι κανόνες θα καθορίζουν τους 

τρόπους με τους οποίους θα πραγματοποιείται η χρήση του ηλεκτρονικού 
                                            
3 Το πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η συνολική ευθύνη προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 

εργαζομένων. 

 
4 Acceptable User Policy 
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εξοπλισμού της επιχείρησης. Ο εργοδότης θα πρέπει να τροφοδοτήσει όσο το 

δυνατόν ευρύτερες συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων μέσα στην επιχείρηση, με 

σαφή παρουσίαση των προβλημάτων που μπορεί να προκαλέσει το Διαδίκτυο 

και, φυσικά, του επιθυμητού στόχου. Ο εργαζόμενος, από την πλευρά του, θα 

πρέπει να αντιληφθεί και να κατανοήσει όλα τα νομικά ζητήματα που μπορεί να 

προκύψουν από τη χρήση των τεχνολογικών μέσων και θα πρέπει κυρίως να 

αντιληφθεί πως η όποια προσωπική χρήση είναι προνόμιο και όχι δικαίωμα και θα 

πρέπει να ασκείται με μεγάλη προσοχή. Η γραπτή αυτή δήλωση πρέπει να 

συνοδεύει τη σύμβαση εργασίας που υπογράφει κάθε εργαζόμενος με την 

πρόσληψή του. Τη στιγμή εκείνη πρέπει ο εργαζόμενος να ενημερώνεται πως η 

χρήση των μέσων επιτρέπεται μόνο για επαγγελματικούς σκοπούς στο πλαίσιο 

των εργασιών της επιχείρησης και με βάση τα πρότυπα επαγγελματικής 

συμπεριφοράς που απαιτούνται από κάθε εργαζόμενο. Θα πρέπει, επιπλέον, να 

ορίζεται σαφώς πως η χρήση για προσωπικούς λόγους δεν είναι επιτρεπτή και 

πως η επιχείρηση διατηρεί κάθε δικαίωμα ελέγχου. Αν και στην πράξη η 

επιχείρηση θα αποδέχεται σιωπηρά κάποιο βαθμό προσωπικής χρήσης, η νομική 

πλευρά του θέματος θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και σε γνώση όλων με απόλυτη 

σαφήνεια.  

 

Μια διαδεδομένη πολιτική, που εφαρμόζεται σχεδόν σε όλες τις μεγάλες 

επιχειρήσεις του εξωτερικού, είναι η υποχρεωτική συμπερίληψη σε όλα τα 

ηλεκτρονικά μηνύματα που στέλνονται από εταιρικούς λογαριασμούς μιας 

υπογραφής5. Το κείμενο αυτό θα πρέπει  οπωσδήποτε να αναφέρει, προς 

ενημέρωση του παραλήπτη, πως οποιεσδήποτε απόψεις παρουσιάζονται στο 

μήνυμα δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τη θέση της επιχείρησης.  

 

Εάν βέβαια η διοίκηση μιας επιχείρησης κρίνει πως δεν υφίσταται θέμα απώλειας 

παραγωγικότητας από τη μη ελεγχόμενη χρήση του Διαδικτύου και των λοιπών 

μέσων που παρέχει στον εργαζόμενο, πως μια τέτοια χρήση δεν δημιουργεί μη 

αποδεκτό κόστος και πως τα ενδεχόμενα νομικά προβλήματα που μπορεί να 

δημιουργηθούν είναι αμελητέα, τότε προφανώς δεν υπάρχει λόγος να ληφθούν 

μέτρα. Όλα εξαρτώνται από την αποκαλούμενη «εταιρική κουλτούρα» κάθε 
                                            
5 Αποτελεί κείμενο, γνωστό διεθνώς ως ¨signature ,̈ το οποίο προστίθεται αυτόματα στο τέλος κάθε 

μηνύματος.  
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επιχείρησης. Αν οι έχοντες την τελική ευθύνη είναι ικανοποιημένοι από την 

επικρατούσα στην επιχείρησή τους κατάσταση και πιστεύουν πως η λήψη μέτρων 

θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα από όσα θα λύσει, δεν υπάρχει λόγος θα 

χρησιμοποιήσουν κανόνες και τεχνικές ελέγχου των εργαζομένων τους. 

(Σακλαμπανάκης, Γ. (2002)) 

  

22..33..  ΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  

 

Για να θέλει ο εργοδότης να επιτηρεί τους εργαζομένους του υπάρχουν οι εξής 

λόγοι: 

 Γέννηση ευθυνών του εργοδότη λόγω καταχρηστικής δραστηριότητας εκ 

μέρους του εργαζομένου 

Ένας εργαζόμενος που χρησιμοποιεί την παρεχόμενη πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

και το απαραίτητο λογισμικό και υλικό μπορεί σκόπιμα ή κατά λάθος να: 

 Εκθέσει τον εργοδότη σε υποχρεώσεις, ανάλογα με την εθνική 

νομοθεσία, που αφορούν στην εκπροσώπηση του εργοδότη. 

 Εκθέσει τον εργοδότη σε αστική ή εμπορική ευθύνη παραβιάζοντας 

πνευματικά δικαιώματα ή με το να συμμετέχει σε απαγορευμένες 

δραστηριότητες όπως η ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία 

(spamming). 

 Εκθέσει τον εργοδότη σε αστικές και ποινικές ευθύνες εμπλεκόμενος σε 

εγκληματικές δραστηριότητες. 

 Αποκαλύψει εμπορικά μυστικά του εργοδότη ή άλλες εμπιστευτικές 

πληροφορίες. 

 Μιμητισμός 

Κάποιες επιχειρήσεις επιδιώκουν να ελέγχουν τους εργαζομένους τους επειδή 

αυτή την πολιτική ακολουθούν και οι ανταγωνιστές τους. 

 Διαχείριση ηλεκτρονικών μηνυμάτων σχετικών με την επιχείρηση 

Ειδικά τα ηλεκτρονικά μηνύματα περιέχουν τεράστιο όγκο πληροφοριών 

σχετικών με την επιχείρηση. Το να αποθηκεύονται κάποια από αυτά μπορεί να 

είναι απαραίτητο. Το να αποθηκεύονται όμως όλα δεν θα ήταν καθόλου πρακτικό 

εφόσον θα χρησιμοποιούνταν πολλοί από τους πόρους της επιχείρησης. Η 

επιτήρηση του εργοδότη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποφασιστεί ποια 

μηνύματα πρέπει να διατηρηθούν και ποια είναι περιττά. 
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 Χαμηλή παραγωγικότητα 

Πιθανόν ο πιο ειλικρινής λόγος που αναφέρεται υπέρ της επιτήρησης από τον 

εργοδότη είναι ο φόβος για τη χαμηλή παραγωγικότητα του εργαζομένου. Κάθε 

λεπτό που ο εργαζόμενος αφιερώνει στο Διαδίκτυο αφαιρείται από το χρόνο 

εργασίας του. Πολλαπλασιαζόμενος ο χρόνος αυτός επί της ωριαίας αμοιβής του 

εργαζομένου, επί του συνόλου των εργαζομένων, αντιπροσωπεύει μεγάλο κόστος 

για την επιχείρηση.  

 Ποιότητα υπηρεσιών 

Ο εργοδότης θέλει να βεβαιώνεται πως ακολουθούνται οι οδηγίες του, δίνει 

ανατροφοδότηση στους εργαζομένους σχετικά με την επίδοσή τους, καθορίζει 

την πρόοδο των εργασιών σχετικά με τη συμμόρφωση με προθεσμίες. 

 Επιθυμία του εργοδότη να γνωρίζει. 

Λόγοι που δεν αναφέρονται δημόσια αλλά θα μπορούσαν να ισχύουν ως προς την 

επιτήρηση των εργαζομένων σχετίζονται με την επιθυμία των εργοδοτών να 

γνωρίζουν τι συμβαίνει στην επιχείρηση τους. 

 Κακή χρήση των πόρων της επιχείρησης 

Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο και η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

απαιτούν χρήση των πόρων της επιχείρησης. Αυτό που φαίνεται να μην κοστίζει, 

έχει στην πραγματικότητα το κόστος του, καθώς ο εργοδότης πρέπει να 

δαπανήσει σε εξοπλισμό για τη σύνδεση του εταιρικού δικτύου με κάποιον 

πάροχο και να πληρώνει κάποιο πάγιο μηνιαίο κόστος για την τηλεπικοινωνιακή 

σύνδεση καθώς και για τη διασύνδεση στο Internet. Παράλληλα, υπάρχει και 

πάγιο κόστος για την υποστήριξη, συντήρηση και αναβάθμιση του εξοπλισμού, 

είτε αυτό γίνεται από άτομα της επιχείρησης, είτε έχει ανατεθεί σε κάποιον τρίτο 

προμηθευτή.   

 Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων 

Ο φόβος ιών που εισάγονται στα συστήματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών από 

τους εργαζομένους που δεν είναι προσεκτικοί, είναι ένας λόγος επιπλέον που 

επικαλείται ο εργοδότης. Και συνήθως ο εργαζόμενος στην προσπάθειά του να 

αποκρύψει την πράξη του, δεν ενημερώνει τον υπεύθυνο αντιμετώπισης τέτοιων 

περιστατικών.  

 Γενική ασφάλεια. 

Ο εργοδότης θέλει να προστατεύεται από το έγκλημα, συμπεριλαμβανομένης της 

απάτης και της κλοπής εναντίον της επιχείρησής του από κακοπροαίρετους 
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εργαζομένους ή από τρίτους που μπορεί να αποκτήσουν εξουσιοδοτημένη 

πρόσβαση σε στοιχεία της επιχείρησης. 

 Νομική ευθύνη 

Η επιτήρηση είναι απαραίτητη ή τουλάχιστον χρήσιμη ώστε ο εργοδότης να 

συμμορφώνεται με διάφορους νόμους που αφορούν στην εργασία, τη φορολογία, 

την εταιρική διακυβέρνηση.  

  

33..  ΜΜΟΟΡΡΦΦΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
 

Ο σύγχρονος χώρος εργασίας αποτελεί μία «έκθεση τεχνολογίας». Ένας μέσος 

εργαζόμενος έχει άμεση πρόσβαση στις πιο σημαντικές τεχνολογικές 

ανακαλύψεις των τελευταίων αιώνων και του ζητείται να τις χρησιμοποιεί με 

τρόπο παραγωγικό κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας. Ωστόσο, η χρήση 

αυτών των τεχνολογιών είναι η ίδια που διευκολύνει την επιτήρηση καθώς το 

μεγαλύτερο μέρος της εργασίας γίνεται με μηχανήματα.  

 

Η επιτήρηση των εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους ξεκινά από την απλή 

επιτήρηση του χώρου εργασίας και την καταγραφή της παραγωγικής διαδικασίας 

σε όλο το μήκος του εργάσιμου χρόνου. Τα νέα συστήματα ελέγχου, γνωστά και 

ως λογισμικά εποπτείας, είναι διακριτικά – σχεδόν αόρατα, αρκετά προσιτά και 

έχουν μεγάλη δυνατότητα σύνθεσης των στοιχείων που αποθηκεύουν στη μνήμη 

τους. Συνδυάζοντας τη διαρκή λειτουργία με τον έλεγχο από απόσταση, 

καταργούν κάθε αυτονομία στην εκτέλεση της εργασίας και δημιουργούν στον 

εργαζόμενο μία κατάσταση σωματικής και ψυχολογικής έντασης, εισβάλλοντας 

στην προσωπική του σφαίρα. Τεχνολογίες καταγραφής της παραγωγικής 

δραστηριότητας είναι τα προγράμματα λογισμικού που προβαίνουν σε αυτόματη 

συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

ελέγχοντας την ταχύτητα πληκτρολόγησης ενός κειμένου, τον αριθμό των 

ορθογραφικών λαθών, ακόμη και την παραμικρή κίνηση του «ποντικιού». 

Επίσης, υπάρχουν προγράμματα που έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη 

διαδικτυακή δραστηριότητα των εργαζομένων, να καταγράφουν τις επισκέψεις 

τους σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και ιστοσελίδες, τον τύπο των αρχείων 

που αποκτούν από αυτές, το χρόνο παραμονής τους σε αυτές. Το ίδιο συμβαίνει 
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και με τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, τα οποία είναι κατ’ αρχήν πολύ 

χρήσιμα και ευεργετικά για τους εργαζομένους κυρίως σε θέματα ασφάλειας. 

Όταν όμως χρησιμοποιούνται ως μέσω ελέγχου, προσβάλλουν την 

προσωπικότητα του εργαζομένου και έρχονται σε αντίθεση με την ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια, ελευθερίες ρητά κατοχυρωμένες από το Σύνταγμα. Οι συσκευές 

καταγραφής των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων δεν κρύβουν λιγότερο σημαντικούς 

κινδύνους για τον εργαζόμενο. Για την αυτονομία των εργαζομένων και την 

άσκηση των συλλογικών τους ελευθεριών, ελλοχεύει συνακόλουθα μεγάλος 

κίνδυνος από τα σύγχρονα συστήματα ελέγχου της μετακίνησης των 

εργαζομένων, που κινούνται και εργάζονται στην επιχείρηση γνωρίζοντας πως 

ακόμη και η παραμικρή τους κίνηση δεν περνά απαρατήρητη από κάποιο 

ηλεκτρονικό μάτι ή αυτί. Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις στις οποίες οι 

εργοδότες χρησιμοποιούν συνδυασμό των παραπάνω τεχνολογιών επιτήρησης. 

 

Εξελιγμένες τεχνολογίες επιτήρησης χρησιμοποιούνται σήμερα ευρέως στην 

Ελλάδα. Η αυξημένη δε ζήτηση για τέτοιες τεχνολογίες έχει δημιουργήσει μία 

αντίστοιχη αγορά προϊόντων και υπηρεσιών με εκρηκτική άνθηση, η οποία 

δραστηριοποιείται όχι μόνο στην εμπορική αντιπροσώπευση των τεχνολογιών 

αυτών αλλά και στην αυτόνομη ανάπτυξη νέων.  

  

33..11..  ΠΠΕΕΛΛΑΑΤΤΕΕΣΣ  ––  ««ΜΜΥΥΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΠΠΡΡΑΑΚΚΤΤΟΟΡΡΕΕΣΣ»»  

 

Παλιότερα, ο εργοδότης έπρεπε να χρησιμοποιήσει ανθρώπους για να επιτηρήσει 

την εργασία των άλλων, καθώς δεν είχε την πολυτέλεια της χρήσης των 

τεχνολογικών επιτευγμάτων των τελευταίων χρόνων. Μία κατηγορία τέτοιων 

προσώπων ήταν οι λεγόμενοι «πελάτες – πράκτορες» οι οποίοι προσέγγιζαν τον 

εργαζόμενο δείχνοντας ενδιαφέρον να εξυπηρετηθούν και, στη συνέχεια, 

αξιολογούσαν κρυφά την απόδοσή τους. Αυτό βέβαια ήταν αντιοικονομικό, 

αντιπαραγωγικό και δύσκολο για τον εργαζόμενο να το αντιληφθεί. Επιπλέον, 

σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.2472/1997, ο εργαζόμενος θα πρέπει να 

ενημερώνεται για τη συλλογή των προσωπικών του δεδομένων. Ο «πελάτης – 

πράκτορας» όμως, όταν προσεγγίζει τον εργαζόμενο δεν αποκαλύπτει την 

ταυτότητά του. Η πρακτική αυτή, λοιπόν, προσκρούει στις διατάξεις για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η τυχόν γενική γνώση του εργαζομένου 
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πως η επιχείρηση ακολουθεί την παραπάνω πρακτική δεν καλύπτει τη νομοθετική 

υποχρέωση της ενημέρωσης του υποκειμένου της επεξεργασίας. Εξάλλου, ακόμη 

και η παροχή γενικής συγκατάθεσης από τον εργαζόμενο πως ενδέχεται να 

ακολουθηθεί αυτή η πρακτική, προσκρούει στην υποχρέωση λήψης ειδικής 

συγκατάθεσης για επιμέρους συλλογή, σύμφωνα με την Οδηγία 115/2001 της 

Αρχής. (Μίχος, Σ. (2007)) 

 

33..22..  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗΣΣ  

 

Η διαφορά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων με ηλεκτρονικό 

υπολογιστή από την παραδοσιακή – χειροκίνητη επεξεργασία από τον άνθρωπο 

είναι τόσο ποσοτικά μεγάλη ώστε μπορούμε να μιλήσουμε και για ποιοτική 

διαφορά και αυτό οφείλεται στους εξής παράγοντες: 

 

 Στην ταχύτητα της επεξεργασίας. 

 Στη λογική της επεξεργασίας. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές λειτουργούν 

με βάση την απόλυτη συμβολική λογική. Αποτέλεσμα αυτού είναι πως, εάν τα 

δεδομένα προγραμματισθούν εσφαλμένα, είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε 

τερατώδη συμπεράσματα και αντίθετα, να έχουν θεαματικά αποτελέσματα σε 

περίπτωση ορθού προγραμματισμού. Λόγω  των ιδιοτήτων του ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής μπορεί, με τη βοήθεια και της στατιστικής επεξεργασίας τεράστιου 

όγκου δεδομένων, να διαπιστώσει λογικές σχέσεις σε φαινομενικά άσχετα 

δεδομένα, δηλαδή σε δεδομένα τα οποία ο ανθρώπινος νους δεν θα είχε ποτέ 

σκεφθεί να συσχετίσει. Ανώτερο επίπεδο επεξεργασίας με ηλεκτρονικό 

υπολογιστή αποτελεί η λεγόμενη «ευφυής επεξεργασία». Πρόκειται για 

επεξεργασία, η πρόοδος της οποίας αυτορυθμίζεται από τον ίδιο τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή με βάση τους στόχους που έχει θέσει ο χρήστης κατά τον 

προγραμματισμό του υπολογιστικού συστήματος.  

Αν προσπαθήσουμε να απαριθμήσουμε τις προσβολές κατά των ηλεκτρονικών 

δεδομένων, θα έπρεπε να εντάξουμε σε έναν κατάλογο πράξεις παραδοσιακών 

υλικών φθορών ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή ή τμημάτων του, πράξεις 

αποκλεισμού ή παρακώλυσης της πρόσβασης στη χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή ή δεδομένων του – παράδειγμα αποτελεί η αλλαγή κωδικών 

πρόσβασης – πράξεις αντιγραφής, αλλοίωσης ή εξάλειψης δεδομένων, πράξεις 
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πρόσβασης σε δεδομένα χωρίς άδεια ή και παραβίασης απόρρητων δεδομένων, 

καθώς επίσης και πράξεις εξουδετέρωσης τεχνολογικών μέτρων για την 

παράνομη αντιγραφή προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 

Ο έλεγχος των προσωπικών δεδομένων του ηλεκτρονικού υπολογιστή του 

εργαζομένου από τον προϊστάμενο ή τον εργοδότη του είναι νόμιμος μόνο εάν 

έχει ενημερωθεί εκ των προτέρων ο ίδιος και έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για 

την έρευνα.  

  

33..22..11..  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκάά  ααρρχχεείίαα  

 

Ο αριθμός πληροφοριών, που εγγράφονται στα ηλεκτρονικά αρχεία της 

επιχείρησης – διαδικασία γνωστή και ως «ηλεκτρονικό φακέλωμα» – και που 

μπορεί να έχει στη διάθεσή του ανά πάσα στιγμή ο εργοδότης δεν μπορεί να 

περάσει απαρατήρητος. Δεν είναι σπάνιο μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να 

διατηρούν στα ηλεκτρονικά τους αρχεία πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) 

χαρακτήρες για κάθε έναν από τους μισθωτούς τους. Είναι γεγονός, λοιπόν, πως 

έχει αναπτυχθεί μία νέα πηγή κινδύνων για τις ατομικές ελευθερίες των 

εργαζομένων. 

 

Τα ηλεκτρονικά αρχεία που υπάρχουν στην επιχείρηση, σε εφαρμογή ενός 

γενικότερου κανόνα που αφορά την επέμβαση του εργοδότη στην ιδιωτική ζωή 

των εργαζομένων, δεν θα πρέπει να περιέχουν πληροφορίες άσχετες με την 

αξιολόγηση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Θα πρέπει, λοιπόν, να 

απαγορεύεται ειδικά η καταγραφή όχι μόνο των λεγόμενων «νευραλγικών» 

πληροφοριών, αλλά γενικότερα οποιασδήποτε πληροφορίας που δεν συνδέεται με 

αυτή την ικανότητα των εργαζομένων ή κάποια ειδική νόμιμη επιδίωξη της 

επιχείρησης. Οι κίνδυνοι που η αυτοματοποιημένη επεξεργασία των ατομικών 

πληροφοριών εγκυμονεί για την προσωπικότητα των εργαζομένων, αναφέρονται 

και στη συσσώρευση ορισμένων φαινομενικά «ανώδυνων» στοιχείων, τα οποία 

όμως με κατάλληλους συνδυασμούς αποκτούν διαφορετική διάσταση, 
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αποκαλύπτοντας πτυχές του ατόμου που μπορούν να αποτελέσουν υπόβαθρο και 

για δυσμενείς διακρίσεις6.  

 

Η χρήση των ηλεκτρονικών αρχείων μπορεί να επιτείνει τις κοινωνικές σχέσεις 

ανισότητας. Η κατοχή μεγάλου αριθμού πληροφοριών κάνει τον κάτοχό τους 

ισχυρότερο και συνεπώς περισσότερο επικίνδυνο, εάν δεν ληφθεί υπόψη πως τους 

μεγάλους ηλεκτρονικούς υπολογιστές διαθέτουν λόγω του μεγάλου κόστους τους 

μόνο τα μεγάλα οικονομικά συγκροτήματα και το κράτος, δηλαδή ισχυροί 

παράγοντες.  

 

Η συγκρότηση αυτοματοποιημένων αρχείων επιτρέπει στους χρήστες τους να 

πλήξουν τις ατομικές ελευθερίες με πολύ μεγαλύτερη ευχέρεια απ’ ό,τι στο 

παρελθόν. Ο συστηματικός, λιγότερο δαπανηρός και ταχύτατος τρόπος συλλογής 

και συνδυασμού διαφόρων πληροφοριών γοητεύει τα άτομα εκείνα που έχουν την 

πρόθεση να τις μεταχειρισθούν για παράνομους σκοπούς. Τον ίδιο ακριβώς 

στόχο, τη νομιμότητα των πληροφοριών που καταχωρούνται, θα εξυπηρετήσει 

και ο καθορισμός, κατά το χρόνο που καταρτίζεται το αρχείο, των στόχων που 

εξυπηρετεί η λειτουργία τους. Από τους στόχους αυτούς θα απαγορεύεται 

οποιαδήποτε παρέκκλιση. Οι απαγορεύσεις θα επεκτείνονται και στη συλλογή 

στοιχείων που δεν συνδέονται λειτουργικά με αυτόν τον προκαθορισμένο σκοπό.  

 

Είναι γεγονός πάντως πως η πρόληψη είναι πιο σημαντική από την ανίχνευση 

παραβατικών συμπεριφορών των εργαζομένων. Για το λόγο αυτό είναι 

επιβεβλημένη η τήρηση εκ μέρους των εργοδοτών των γενικών αρχών που 

ισχύουν σχετικά με την ηλεκτρονική παρακολούθηση.  

 

33..22..22..  ΔΔιιαασσύύννδδεεσσηη  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ααρρχχεείίωωνν  

  

Το πρώτο πρόβλημα σχετικά με τη χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών αρχείων 

αφορά τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στις καταχωρημένες σε αυτό 

πληροφορίες. Ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί αρχεία που δεν 

είναι εγκατεστημένα στην επιχείρηση ή υπάρχει η πιθανότητα ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής της επιχείρησης να είναι συνδεδεμένος σε ένα δίκτυο περισσότερων 
                                            
6 Π.χ. αισθητικές ή καλλιτεχνικές προτιμήσεις 
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αρχείων. Μερικά όμως από τα αρχεία αυτά μπορεί να περιέχουν πληροφορίες που 

δεν θα έπρεπε να περιέλθουν στη γνώση του εργοδότη ή τρίτων. 

 

Πιο συγκεκριμένα, η ενδεχόμενη διασύνδεση των ηλεκτρονικών αρχείων των 

επιχειρήσεων έχει ως συνέπεια να γίνεται δυνατή η πρόσβαση σε λεπτομέρειες 

σχετικές με το επαγγελματικό παρελθόν του εργαζομένου σε κάθε μία από τις 

διάφορες επιχειρήσεις στην οποίες απασχολήθηκε. Έχει διαπιστωθεί η ίδρυση 

επιχειρήσεων που έχουν ως στόχο την παροχή υπηρεσιών στον τομέα διοίκησης 

προσωπικού άλλων επιχειρήσεων. Η δραστηριότητα αυτών των επιχειρήσεων έχει 

παρατηρηθεί σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, αλλά δεν είναι τελείως άγνωστη και 

στη δική μας χώρα. Οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να συσσωρεύουν 

πληροφορίες για σημαντικότατο αριθμό εργαζομένων και στη συνέχεια να τις 

μεταβιβάζουν σε περίπτωση ζήτησης στους πελάτες τους, μεταγενέστερους 

εργοδότες κάποιου από αυτούς τους εργαζομένους. 

 

Θεμελιώδης είναι η αρχή της διαφάνειας, σύμφωνα με την οποία η λειτουργία 

των ηλεκτρονικών αρχείων πρέπει να γίνεται γενικότερα γνωστή. Ο εργαζόμενος, 

επομένως, πρέπει να ενημερώνεται και για τη μεταβίβαση των προσωπικών του 

δεδομένων, ώστε να έχει τη δυνατότητα να εναντιωθεί, σε χώρες που δεν ανήκουν 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και εάν τα δεδομένα αυτά θα μεταβιβαστούν σε 

μητρικές, θυγατρικές ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε 

τρίτη χώρα.  

 

Οι παραπάνω ατομικές πληροφορίες δεν μπορούν να διατηρούνται απεριόριστα 

στα ηλεκτρονικά αρχεία της επιχείρησης, και πολύ περισσότερο, να 

κοινοποιούνται στους μελλοντικούς εργοδότες του εργαζομένου που αποχώρησε 

από αυτή. Μοναδικός σκοπός της λειτουργίας του ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει 

να είναι η εσωτερική χρήση. Για το λόγο αυτό, επιβάλλεται η διαγραφή μετά την 

αποχώρηση του εργαζομένου από την επιχείρηση εκείνων των πληροφοριών που 

δεν εξυπηρετούν κάποιο, αντικειμενικά εκτιμώμενο, συμφέρον της επιχείρησης.   
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33..22..33..  ΕΕιικκοοννιικκόό  ΔΔίίκκττυυοο  ΥΥπποολλοογγιισσττώώνν  

 

Το Εικονικό Δίκτυο Υπολογιστών – γνωστό και ως VNC7 – αποτελεί λογισμικό, 

το οποίο αρχικά αναπτύχθηκε σε ερευνητικό εργαστήριο στο Κέιμπριτζ, και το 

οποίο δίνει τη δυνατότητα στο τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών της 

επιχείρησης αλλά και σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος διαθέτει τους κωδικούς 

πρόσβασης, όχι μόνο να παρακολουθεί την οθόνη κάθε εργαζομένου και να έχει 

πρόσβαση στους αποθηκευτικούς χώρους του προσωπικού υπολογιστή του, αλλά 

και να έχει τον έλεγχο και να χειρίζεται τον υπολογιστή του εργαζομένου μέσω 

δικτύου. Η μέθοδος αυτή είναι κατάλληλη και εφαρμόζεται στην περίπτωση της 

τηλεργασίας όπου ο εργοδότης επιθυμεί να έχει πρόσβαση στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή του εργαζομένου που βρίσκεται εκτός του χώρου εργασίας, συνήθως 

στο σπίτι του δεύτερου. 

 

33..22..44..  ΚΚααττααγγρρααφφήή  ππλληηκκττρροολλόόγγηησσηηςς  

 

Η καταγραφή πληκτρολόγησης8 είναι μέθοδος εποπτείας, η οποία λειτουργεί είτε 

με τη βοήθεια συσκευής –  υλικού, είτε προγράμματος – λογισμικού, χωρίς να το 

αντιλαμβάνεται ο χρήστης του ηλεκτρονικού υπολογιστή και έχει τη δυνατότητα 

καταγραφής όλων των πλήκτρων που χρησιμοποιεί ο εργαζόμενος καθημερινά. Η 

μέθοδος, ως συσκευή, αποτελείται από ένα βύσμα στο μέγεθος μιας μπαταρίας, το 

οποίο χρησιμεύει ως σύνδεσμος ανάμεσα στο πληκτρολόγιο και τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. Ακριβώς επειδή μοιάζει με ένα συνηθισμένο με τα υπόλοιπα του 

υπολογιστή βύσματα, δεν μπορεί να το αντιληφθεί ο χρήστης. Καθώς ο 

εργαζόμενος πληκτρολογεί, η συσκευή συλλέγει κάθε πάτημα πλήκτρου και το 

αποθηκεύει στο δικό της σκληρό δίσκο.   

  

33..22..55..  ΔΔρραασσττηηρριιόόττηητταα  ΟΟθθόόννηηςς  

 

Την ίδια λειτουργία έχει και η «Δραστηριότητα Οθόνης9», η οποία αποτελεί 

μέθοδο με τη μορφή λογισμικού για την παρακολούθηση οποιουδήποτε τοπικού 
                                            
7 Virtual Network Computing 
 
8 Η καταγραφή πληκτρολόγησης είναι γνωστή με τον όρο «Key Logging» 
 
9 Η Δραστηριότητα Οθόνης ονομάζεται και «Activity Monitor» 
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δικτύου - LAN. Προσφέρει αποδοτικό έλεγχο δίνοντας πολύ αναλυτικές 

πληροφορίες σχετικά με το που και πότε ενεργούν οι χρήστες, πως 

χρησιμοποιούνται οι πόροι της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, οι πληροφορίες 

αναφέρονται στη μνήμη του υπολογιστή, το σκληρό του δίσκο, τη χρήση του 

δικτύου, τα δεδομένα που στέλνονται και λαμβάνονται. Το σύστημα αποτελείται 

από τα μέρη του server και των clients, δηλαδή ενός κεντρικού ηλεκτρονικού 

υπολογιστή στον οποίο καταχωρούνται και αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα και 

ενός ή περισσότερων ηλεκτρονικών υπολογιστή του τοπικού δικτύου στους 

οποίους γίνεται η εγκατάσταση του προγράμματος και από τους οποίους 

συλλέγονται τα δεδομένα. 

  

33..33..  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ    

 

Η αρχή της δημιουργίας του Διαδικτύου εντοπίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 

1960, όταν άρχισαν οι έρευνες στα δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών της 

Υπηρεσίας Ερευνητικών Προγραμμάτων στο Υπουργείο Άμυνας των Η.Π.Α. για 

αμυντικούς σκοπούς. Το 1969 ανακοινώθηκε η ίδρυση ενός πειραματικού 

δικτύου τεσσάρων (4) κόμβων με τον οποίο διασυνδέθηκαν στη συνέχεια 

Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις και τέθηκε με τον τρόπο αυτό η βάση με τη 

σταδιακή διεύρυνση της οποίας δημιουργήθηκε το Διαδίκτυο, γνωστό και ως 

Internet. Το Διαδίκτυο λειτουργεί στο πλαίσιο ενός «Παγκόσμιου Ιστού» - World 

Wide Web. Πρόσβαση στο Διαδίκτυο σημαίνει πρόσβαση σε έναν αριθμό 

βασικών υπηρεσιών και πηγών πληροφόρησης.  

 

Η είσοδος του Διαδικτύου στην επαγγελματική ζωή είναι, αναμφισβήτητα, μια 

πραγματικότητα. Οι πολλαπλάσιες δυνατότητες που προσφέρει, το καθιστούν ένα 

εργαλείο αξεπέραστο σε χρησιμότητα. Το πλήθος των πληροφοριών, που σχεδόν 

στιγμιαία μπορούν να παρουσιαστούν με ελάχιστο κόστος και προσπάθεια, 

συμβάλλουν κατά πολύ στην παραγωγικότητα και τη δυνατότητα των 

επιχειρήσεων να εξασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. 

 

Η συνεχής χρήση, όμως, του Διαδικτύου δημιουργεί και νέες καταστάσεις 

συμπεριφοράς και γενικής πολιτικής στις επιχειρήσεις. Η επιχείρηση, θέτοντας το 

Διαδίκτυο στη διάθεση των εργαζομένων της, σκοπεύει στα καλύτερα 
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αποτελέσματα αυτής. Για το λόγο αυτό δεν μπορεί να δεχθεί την παρατεταμένη, 

παράνομη ή επικίνδυνη για τα πληροφοριακά συστήματα προσωπική χρήση. 

Πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μια εκτεταμένη χρήση του Διαδικτύου για 

προσωπικούς λόγους από το προσωπικό τους. Μελέτες αποδεικνύουν πως 

περίπου το 25% του χρόνου που καταναλώνεται στο Διαδίκτυο, δεν έχει καμία 

σχέση με τις δραστηριότητες της επιχείρησης.  

 

Κανείς φυσικά δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός πως ο εργοδότης έχει 

κάθε δικαίωμα να θέτει κανόνες περιορισμού της χρήσης του Διαδικτύου για 

προσωπικούς λόγους. Ο περιορισμός αυτός όμως πρέπει να είναι ξεκάθαρος και 

αναλυτικά διατυπωμένος. Τότε και μόνο τότε η διοίκηση της επιχείρησης έχει το 

δικαίωμα να απαιτεί από τους εργαζομένους την τήρηση του πρωτοκόλλου 

χρήσης του Διαδικτύου. Η καθιέρωση όμως ενός πρωτοκόλλου απαιτεί και την 

αστυνόμευσή του, για να μπορεί να είναι αποτελεσματικά εφαρμόσιμο. 

 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, γενικεύονται στις επιχειρήσεις οι τεχνικές 

παρατήρησης της χρήσης του Διαδικτύου, του φαινομένου που καλείται 

«κυβερνοπαρακολούθηση». Η πιο απλή τεχνική ελέγχου του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή του εργαζομένου συνίσταται στην παρακολούθηση των ιστοσελίδων 

που επισκέφθηκε, οι οποίες αποθηκεύονται αυτόματα στη μνήμη του κεντρικού 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αντίστοιχα ζητήματα έχουν τεθεί για οποιαδήποτε 

μορφής πρόσβαση σε πληροφορίες ήδη από την εποχή των πρώτων 

συντεταγμένων κοινωνιών στην αρχαιότητα. Εξάλλου, το ίδιο το λογισμικό, που 

χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στο Διαδίκτυο, περιέχει το λεγόμενο «Ιστορικό», 

χάρη στο οποίο είναι εύκολο να προσδιορισθεί η χρήση του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Ακόμη και αν κάποιος διαγράψει τα στοιχεία που περιέχονται εκεί 

και πάλι με μία πολύ απλή ρύθμιση του λογισμικού, μπορεί κάποιος να ελέγξει το 

περιεχόμενο της κρυφής μνήμης και ταυτόχρονα των ιστοσελίδων. Κάποιες 

επιχειρήσεις χρησιμοποιούν λογισμικά που εμποδίζουν την πρόσβαση σε 

ανεπιθύμητες ιστοσελίδες. Η ταχύτητα, όμως, με την οποία εμφανίζονται οι 

ιστοσελίδες, εμποδίζει τον ουσιαστικό έλεγχο του ανεπιθύμητου περιεχομένου.  

 

Στην περίπτωση, λοιπόν,  που λαμβάνει χώρα συλλογή και επεξεργασία 

δεδομένων που σχετίζονται με τις επισκέψεις των εργαζομένων σε ιστοχώρους 
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και σελίδες του Διαδικτύου, επιβάλλεται η μεμονωμένη κατ’ εξαίρεση συλλογή 

και επεξεργασία τέτοιων δεδομένων και εφόσον αυτό θεμελιώνεται σε ένα 

προφανές υπέρτερο έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας. Τέτοιο 

συμφέρον αποτελεί η ανάγκη εξακρίβωσης συμπεριφορών που απαγορεύονται 

από τις ρυθμίσεις που διέπουν τη σχέση απασχόλησης ή από κανονισμούς 

εργασίας10. Η επιχείρηση έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει εάν 

επιτρέπεται στους εργαζομένους να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για 

προσωπικούς λόγους και το βαθμό στον οποίο αυτό επιτρέπεται. Κρίσιμο 

στοιχείο για την κρίση του επιτρεπτού μιας τέτοιας συλλογής και καταχώρισης 

συνιστά η ειδική ενημέρωση του εργαζομένου. Απαγορεύεται η μυστική 

παρακολούθηση, όπως απαγορεύεται και ο διαρκής έλεγχος με τη μορφή γενικής, 

συστηματικής και προληπτικής συλλογής δεδομένων.  

 

Η απόλυτη απαγόρευση της προσωπικής χρήσης του Διαδικτύου δεν 

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μιας επιχείρησης. Η πολιτική του 

απόλυτου δημιουργεί κλίμα δυσαρέσκειας και σύγχυσης στο πότε και πως μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί το Διαδίκτυο από τους εργαζομένους. Θα ήταν 

αντισυνταγματική η νομοθετικά επιβεβλημένη υποχρέωση να έχει κάθε 

ηλεκτρονικός υπολογιστής το λεγόμενο «chipper chip» που επιτρέπει την υπό 

προϋπόθεση παρακολούθηση κάθε επικοινωνίας μέσω του Διαδικτύου. 

Αντισυνταγματική θα ήταν, επίσης, και η εξάρτηση της πρόσβασης κάποιου 

χρήστη από σχετική άδεια. Ένα τέτοιο μέτρο θα συνιστούσε υπέρμετρο 

περιορισμό της ελευθερία και της επικοινωνίας.  

 

Η καταγραφή των ιστοσελίδων που επισκέπτονται οι εργαζόμενοι, για λόγους 

στατιστικούς, παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας. Όταν ο έλεγχος της 

χρήσης του Διαδικτύου αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στη μέτρηση του 

χρόνου σύνδεσης στο Διαδίκτυο και χρήσης δικτυακών υπηρεσιών, τότε αυτός 

είναι δυνατός, αφού δεν συνιστά επέμβαση στην ιδιωτική ζωή  του εργαζομένου. 

Το πιο ήπιο μέτρο προτείνεται η εισαγωγή προγραμμάτων – «φίλτρων» που 

περιορίζουν την πρόσβαση σε ορισμένες ιστοσελίδες, ώστε να μην είναι δυνατή η 

ιδιωτική χρήση του Διαδικτύου. Επιπλέον, είναι παράνομος ο έλεγχος του 

                                            
10 Π.χ. επίσκεψη σε ιστοσελίδες με πορνογραφικό περιεχόμενο 
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περιεχομένου που «κατεβάζει» από το Διαδίκτυο ο εργαζόμενος στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

 

Η χρήση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα στα 

προβλεπόμενα από τη σύμβαση εργασίας, τον Κανονισμό εργασίας ή άλλες 

ρυθμίσεις, όρια. Ειδικότερα, είναι δυνατόν να προβλέπονται στις σχετικές 

ρυθμίσεις χρονικά όρια, τα οποία είναι αναγκαία για την αποτροπή της 

κατάχρησης της σχετικής δυνατότητας εκ μέρους των εργαζομένων. Επιπλέον, 

πρέπει να προβλέπονται απαγορεύσεις επισκέψεων δικτυακών τόπων με 

παράνομο ή ανήθικο περιεχόμενο.  

 

Τέλος, σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από υπεύθυνο επεξεργασίας που 

βρίσκεται εγκατεστημένος στην Ελλάδα και υπεύθυνο επεξεργασίας που δεν 

βρίσκεται στην Ελλάδα αλλά προσφεύγει σε μέσα εγκατεστημένα στην Ελλάδα, η 

προσωπική διαβίβαση δεδομένων μέσω Διαδικτύου απευθείας από ένα 

υποκείμενο σε μια εταιρία εγκατεστημένη στο εξωτερικό, διέπεται από τους 

κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων της χώρας εγκατάστασης της εν 

λόγω εταιρίας. (Ιγγλεζάκης, Ι. (2005); Καράκωστας, Ι. (2001); Λυβέρη, Χ.-.Ι. 

(2010); Μαρίνος, Α. (1998); Μίχος, Σ. (2007); Σκαλίδη, Χ. (2007); Φλέσσας, Π. 

(2007)) 

 

33..33..11..  ΟΟφφέέλληη  ττοουυ  ΔΔιιααδδιικκττύύοουυ  γγιιαα  ττοονν  εερργγοοδδόόττηη  

 

Οι εργοδότες είχαν πάντα γρήγορα αντανακλαστικά στο να υιοθετούν νέες 

τεχνολογίες. Έτσι και με το Διαδίκτυο, οι περισσότεροι εργοδότες έχουν 

γρήγορες συνδέσεις καθώς αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο για την επιτυχή 

διεξαγωγή των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Παρά το κόστος 

εγκατάστασης και συντήρησης μιας επαρκούς τεχνικής υποδομής, τα σύγχρονα 

μέσα επικοινωνίας τους δίνουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα: 

 Βελτιώνουν τις επικοινωνίες εντός της επιχείρησης και με τους έξω από 

αυτή. Με τον τρόπο αυτό οι επικοινωνίες γίνονται γρηγορότερες, φτηνότερες, πιο 

ακριβείς και μπορούν να αποδειχθούν πιο εύκολα. Είναι δύσκολο για 

οποιαδήποτε επιχείρηση να απαγορεύσει τη χρήση του Διαδικτύου καθώς θα 

απομονωνόταν ουσιαστικά από τον κόσμο. 
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 Βελτιώνουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Οποιαδήποτε 

πληροφορία μπορεί να ανευρεθεί σε πολύ σύντομο χρόνο, σε σύγκριση με τις 

παλαιότερες μεθόδους. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το είδος της εργασίας κάθε 

εργαζομένου καθώς το Διαδίκτυο περιέχει πληροφορίες για όλους. 

 Η παροχή πρόσβασης στο Διαδίκτυο και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

έχει αναφερθεί, και ως ένα ανεπίσημο «προνόμιο» προς τους εργαζομένους. Ένας 

εργοδότης που παρέχει περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση στο Διαδίκτυο μπορεί 

να προδιαθέσει αρνητικά τους εργαζομένους του και αυτό αναπόφευκτα θα 

επηρεάσει και την αποδοτικότητα τους. 

 

33..33..22..  ΙΙσσττοοσσεελλίίδδεεςς  κκοοιιννωωννιικκήήςς  δδιικκττύύωωσσηηςς  

 

Το νομικό ερώτημα που τίθεται για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα είναι 

εάν το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη περιλαμβάνει και την εξουσία να 

απαγορεύει στους εργαζομένους την πρόσβαση σε μία ιστοσελίδα κοινωνικής 

δικτύωσης με τα χαρακτηριστικά του facebook ή του twitter. 

 

Στις σύγχρονες ιδιωτικές επιχειρήσεις ο εργαζόμενος καλείται να παρέχει την 

εργασία του τοποθετημένος σε ένα γραφείο με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο 

οποίος είναι συνδεδεμένος με το Διαδίκτυο. Η επιχείρηση διαμορφώνει αυτό το 

επικοινωνιακό περιβάλλον, αναμένοντας ο εργαζόμενος να αξιοποιεί τα μέσα 

παραγωγής που του διατίθενται, με σκοπό την απόδοση του βέλτιστου προϊόντος, 

το οποίο συνήθως παρουσιάζεται με τη μορφή κειμένου. Η πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο που παρέχεται ως μέσο παραγωγής αποσκοπεί στην ευχέρεια του 

εργαζομένου, αναπτύσσοντας πρωτοβουλία, να αναζητήσει μόνος τις πηγές για το 

υλικό που θα οδηγήσει στο παραγόμενο κείμενο. Η πρωτοβουλία αυτή 

περιλαμβάνει τη δυνατότητα του εργαζομένου να ανατρέξει σε συμβατικές πηγές, 

όπως βάσεις δεδομένων δημόσιας πρόσβασης, ή και σε μη συμβατικές πηγές, 

όπως αναζήτηση πληροφοριών από φίλους ή από αμφιλεγόμενης εγκυρότητας 

ιστοσελίδες. 

 

Από τη στιγμή που παρέχεται αυτή η εν λευκώ πρόσβαση από τον εργοδότη, οι 

περιορισμοί που μπορούν να τεθούν θα πρέπει να είναι ειδικοί, συγκεκριμένοι και 

όχι υπέρμετροι σε σχέση με την εργασιακή αποστολή του κάθε εργαζομένου 
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ατομικά. Διαφορετικά, θα έπρεπε η επιχείρηση να επιτρέπει μόνο κατ’ εξαίρεση 

την πρόσβαση του εργαζομένου στο Διαδίκτυο και να μην του παρέχει εξ αρχής  

ηλεκτρονικό υπολογιστή με online σύνδεση.  

 

Η δημιουργία profile – προσωπικής σελίδας – σε ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης και η δραστηριοποίηση σε αυτές, οδηγεί αναπόφευκτα στη δημιουργία 

μίας «ψηφιακής ταυτότητας». Όσα αναρτώνται από το χρήστη στις εν λόγω 

ιστοσελίδες αποτελούν στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν ως άτομο ή έστω 

αναφέρονται στη διαδικτυακή του δράση. Ακόμη και οι πληροφορίες που δεν τον 

απεικονίζουν, όπως φωτογραφίες, προσωπικά κείμενα, αποδίδονται σε αυτόν 

μόνο και μόνο επειδή οι ενέργειες στις ιστοσελίδες συνοδεύονται από την 

υπογραφή του. Η συνολική δράση ενός χρήστη αποδίδεται ευθέως στον ίδιο, 

χωρίς να είναι εφικτή η ανώνυμη συμμετοχή – η χρήση έστω και ψευδώνυμου 

είναι τεχνικά αναπόφευκτη.  

 

Η πρόσβαση στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί ενάσκηση του 

δικαιώματος που προβλέπεται στο άρθρο 5Α § 2 Σ, σύμφωνα με το οποίο: 

«Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η 

διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, 

καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του 

Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 1911». Άρα, 

ως ενάσκηση συνταγματικού δικαιώματος, η πρόσβαση μπορεί να περιορίζεται 

μόνο σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 25 Σ. Παράλληλα, η δημιουργία και 

διατήρηση ψηφιακής ταυτότητας αποτελεί μέσο ελεύθερης ανάπτυξης της 

προσωπικότητας και ως εκ τούτου κατοχυρώνεται από το άρθρο 5 § 1 Σ, το οποίο 

αναφέρει πως «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την 

προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική 

ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν 

παραβιάζει το Σύνταγμα και τα χρηστά ήθη».  

 

Δεδομένου πως μέσω της κοινωνικής δικτύωσης οι χρήστες μπορούν να 

αποστέλλουν και προσωπικά μηνύματα, καθίσταται σαφές πως αυτή η ενεργητική 
                                            
11 Στο άρθρο 9 κατοχυρώνεται η προστασία της ιδιωτικής ζωής, στο άρθρο 9Α η προστασία των προσωπικών 

δεδομένων και στο άρθρο 19 το απόρρητο των επικοινωνιών.  
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υποχρέωση του εργοδότη για πρόβλεψη δυνατότητας χρήσης χώρου στον οποίο 

δεν είναι δυνατή η πρόσβασή του, καταλαμβάνει τελικά και το ίδιο το δικαίωμα 

πρόσβασης σε αυτές τις ιστοσελίδες. Αναγνωρίζεται, λοιπόν, πως ο 

πληροφοριακός αυτοκαθορισμός του εργαζομένου, στη θετική – δικαίωμα 

παραγωγής πληροφοριών – και όχι μόνο στην αμυντική του μορφή – δικαίωμα 

προστασίας προσωπικών δεδομένων – αναπτύσσεται ακόμη και μέσα από τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές του εργοδότη.  

 

Αυτό βέβαια που πρέπει να εξεταστεί είναι εάν ο καθολικός αποκλεισμός 

πρόσβασης από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της επιχείρησης αποτελεί έναν 

περιορισμό σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας. Η αρχή της 

αναλογικότητας είναι ένα τριπλό τεστ στο οποίο υποβάλλεται ένας περιορισμός 

ατομικού δικαιώματος για να εξεταστεί εάν ο περιορισμός είναι νομικά 

επιτρεπτός ή υπερβαίνει τα όρια του δικαίου. Για να είναι νόμιμος ο περιορισμός 

θα πρέπει να είναι: α) κατάλληλος, δηλαδή πρόσφορος ενόψει του επιδιωκόμενου 

σκοπού, β) αναγκαίος, ώστε να αποτελεί τον ελάχιστο δυνατό περιορισμό στον 

εργαζόμενο και γ) με τη στενή έννοια, αναλογικός, ώστε η αναμενόμενη ωφέλεια 

να μην υπολείπεται της βλάβης που επέρχεται από αυτόν. Ο σκοπός των 

επιχειρήσεων είναι να βελτιώσουν την απόδοση των εργαζομένων και να μην 

χάνονται εργατοώρες με άσκοπες επισκέψεις στο Διαδίκτυο, το οποίο πρέπει να 

αξιοποιείται για τους σκοπούς της εργασίας.  

 

Επομένως τα ερωτήματα που τίθενται είναι τα εξής: 

 Είναι ο απόλυτος αποκλεισμός πρόσβασης σε ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης κατάλληλος ενόψει του επιδιωκόμενου σκοπού; 

 Είναι ο απόλυτος αποκλεισμός πρόσβασης αναγκαίος ώστε να προκαλεί 

τον ελάχιστο δυνατό περιορισμό του εργαζομένου; 

 Η αναμενόμενη ωφέλεια υπολείπεται της βλάβης; 

 

Στο πρώτο ερώτημα, η απάντηση είναι αρνητική, καθώς με τη δικτύωση ο 

εργαζόμενος μπορεί να βρίσκει και πληροφορίες που είναι απαραίτητες στην 

εργασία του.  
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Στο δεύτερο ερώτημα, η απάντηση είναι επίσης αρνητική, καθώς η οκτάωρη 

απουσία από τον χώρο στον οποίο διαμορφώνεται κι εξελίσσεται η ψηφιακή 

ταυτότητα του χρήστη δεν μπορεί να θεωρηθεί ο μικρότερος δυνατός 

περιορισμός, ενόψει του επιδιωκόμενου σκοπού. Ο εργοδότης μπορεί να επιτύχει 

το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα με μεθόδους διαφορετικές από την απαγόρευση και 

τον καθολικό αποκλεισμό πρόσβασης. Ένας τέτοιος εναλλακτικός τρόπος είναι η 

δημιουργία κινήτρων αποδοτικότητας προς τους εργαζομένους, οι οποίοι εκούσια 

πλέον θα αποφεύγουν την άσκοπη κατασπατάληση ωρών εργασίας με τη 

δημιουργική αξιοποίησή τους προκειμένου να επιτύχουν τους νέους στόχους που 

τίθενται από την επιχείρηση. 

 

Στο τρίτο ερώτημα, τέλος, η απάντηση είναι κι εδώ αρνητική, αφού οι ίδιες οι 

θεωρητικά παραγωγικές εργατοώρες, χωρίς δικτύωση, δεν έχουν κανένα 

απολύτως νόημα για την επιχείρηση, αν είναι χωρίς αποτέλεσμα, χωρίς 

παραγόμενο έργο. Οι απόλυτοι αποκλεισμοί δεν εξυπηρετούν την ποιοτική 

παραγωγικότητα των εργαζομένων. Συνεπώς, ο απόλυτος αποκλεισμός 

πρόσβασης δεν ευσταθεί και είναι παράνομος. 

  

33..33..33..  ΦΦιιλλττρράάρριισσμμαα  

 

Αυτό που ονομάζουμε Internet Filtering ή Filtering είναι μία μέθοδος επιτήρησης 

που χρησιμοποιείται με σκοπό να διευκολύνεται ή να δυσχεραίνεται η πρόσβαση 

σε κάποιες ιστοσελίδες. Υπάρχουν δύο (2) κύριες διακρίσεις στη μέθοδο αυτή: 

 Η πρώτη βασίζεται στην εγκατάσταση λογισμικού (software) στους 

επιμέρους σταθμούς εργασίας (client-based) 

 Η δεύτερη προϋποθέτει πως η πρόσβαση του εταιρικού δικτύου στο 

Διαδίκτυο διεκπεραιώνεται μέσω ενός συστήματος συγκέντρωσης (router), το 

οποίο ελέγχεται από την επιχείρηση (server-based) 

 

Η πρώτη εκδοχή της μεθόδου δεν αποτελεί την καλύτερη επιλογή, καθώς το 

λογισμικό που χρησιμοποιείται επιφέρει αξιοσημείωτη επιβάρυνση στα επιμέρους 

μηχανήματα αναφορικά με την ταχύτητά τους. Παράλληλα, είναι μεγάλη και 

κοστίζει η συντήρηση ενός τέτοιου συστήματος.  
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Στην πράξη, σε ένα εταιρικό περιβάλλον, η λύση που θεωρείται περισσότερο 

ενδεδειγμένη και κοστίζει λιγότερο είναι αυτή του κεντρικού ελέγχου. Εάν 

θεωρήσουμε ένα τυπικό εταιρικό δίκτυο, οι επιμέρους σταθμοί εργασίας – 

προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές των εργαζομένων – συνδέονται μεταξύ 

τους και καταλήγουν σε έναν κόμβο – όπως ένα router – από τον οποίο ξεκινά η 

σύνδεση του τοπικού δικτύου με έναν πάροχο και με το Διαδίκτυο. Η ρύθμιση 

του router ή η χρήση κάποιας προστασίας firewall, δίνουν τη δυνατότητα στην 

επιχείρηση να ελέγχει σε κάποιο βαθμό τη χρήση του Internet. Αν και η λύση 

όμως αυτή είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική από τεχνική άποψη, στερείται της 

απαραίτητης ευελιξίας. Ευελιξία, απαραίτητη σε ένα δυναμικό εταιρικό 

περιβάλλον, αρχίζει να υπάρχει με τη χρήση ενός proxy server, μέσω του οποίου 

διεκπεραιώνεται η πρόσβαση των επιμέρους τερματικών στο Διαδίκτυο. 

Φιλτράρει, στην ουσία, τις διευθύνσεις και επιτρέπει την πρόσβαση στις 

«αποδεκτές». Αποδεκτές χαρακτηρίζονται οι διευθύνσεις μέσω δύο (2) μεθόδων: 

 Blocklist / Blacklist: στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η πρόσβαση σε 

όλες τις ιστοσελίδες, εκτός αυτών που περιλαμβάνονται στη λίστα. 

 Greenspace / Whitelist: στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η πρόσβαση 

σε όλες, χωρίς εξαίρεση, τις ιστοσελίδες, εκτός αυτών που περιλαμβάνονται στη 

λίστα.  

 

Μία Τρίτη μέθοδος είναι η Keyword-based Blocking, η οποία είναι παρόμοια με 

την πρώτη και με την οποία περιορίζεται η πρόσβαση στο Διαδίκτυο με τη χρήση 

ενός καταλόγου – βάσης δεδομένων – «απαγορευμένων λέξεων». Ο χρήστης – 

εργαζόμενος – δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε ιστοσελίδες, οι οποίες περιέχουν 

λέξεις που βρίσκονται στον κατάλογο ή να αποστείλει ηλεκτρονικά μηνύματα 

που εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία.  

  

33..44..  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΤΤΑΑΧΧΥΥΔΔΡΡΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ  ((ee--mmaaiill))  

 

Η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αποτελεί το νέο τρόπο 

επικοινωνίας και συνιστά ιδιωτική επικοινωνία, καθώς είναι δεδομένο πως όποιος 

χρησιμοποιεί αυτόν τον τρόπο δεν απευθύνεται σε έναν ευρύ κύκλο, αλλά σε έναν 

ή κάποιους συγκεκριμένους αποδέκτες και επιθυμεί να διατηρήσει εμπιστευτικό 
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το περιεχόμενο της επικοινωνίας μαζί τους. Μόνο όταν ένα μήνυμα έχει μη 

προσωπικό χαρακτήρα, η επικοινωνία δεν έχει ιδιωτικό χαρακτήρα.  

 

Ως προς το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπάρχει η δυνατότητα από τον εργοδότη 

της πρόσβασης της αποθηκευμένης στο δίσκο αλληλογραφίας. Ακόμη και στην 

περίπτωση διαγραφής της αλληλογραφίας, είναι δυνατόν αυτή να έχει ήδη 

αποθηκευτεί από την παραλαβή ή αποστολή της, με σκοπό τον έλεγχό της. Ο 

εργαζόμενος μπορεί να θεωρεί πως δεν υπάρχει ίχνος της κατεστραμμένης 

αλληλογραφίας, ενώ αντίγραφο αυτής έχει διατηρηθεί από τον εργοδότη σε άλλο 

σημείο του σκληρού δίσκου μέσω της διαδικασίας του «back-up». 

 

Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που αφορούν στις επικοινωνίες, 

συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορεί να επιτραπεί 

μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για την οργάνωση και τον έλεγχο της 

διεκπεραίωσης συγκεκριμένης εργασίας ή τον έλεγχο των δαπανών της 

επιχείρησης.   

 

Στην πράξη κανένας εργοδότης δεν απαγορεύει στους εργαζομένους του να 

δέχονται κάποιο προσωπικό μήνυμα ή να ενημερώνονται από ο Διαδίκτυο για 

ορισμένα επίκαιρα ζητήματα, όπως και δεν απαγορεύεται να γίνει κάποιο 

προσωπικό τηλεφώνημα από την εργασία. Κανένας εργοδότης όμως δεν επιθυμεί 

να σπαταλούν την ώρα τους οι εργαζόμενοι συζητώντας στο τηλέφωνο, μέσω 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή κάνοντας επισκέψεις στο Διαδίκτυο άσκοπα. 

(Παπαϊωάννου, Α. (2006); Σακλαμπανάκης, Γ. (2002)) 

  

33..44..11..  ΤΤύύπποοιι  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  δδιιεευυθθύύννσσεεωωνν  

 

Θα πρέπει να διακρίνουμε τους εξής τύπους ηλεκτρονικών διευθύνσεων και τα 

αντίστοιχα όρια επέμβασης του εργοδότη σε αυτές: 

 

 Όταν η επιχείρηση διαθέτει μία μόνο ηλεκτρονική διεύθυνση 

(info@epixeirisi.gr), όπως και στην περίπτωση της έντυπης αλληλογραφίας, ο 

εργοδότης έχει το δικαίωμα και μπορεί να διαβάσει τα μηνύματα της 
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ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, με εξαίρεση την περίπτωση όπου ένα μήνυμα 

απευθύνεται προσωπικά στον εργαζόμενο. 

 Όταν μία ηλεκτρονική διεύθυνση απευθύνεται σε ένα τμήμα της 

επιχείρησης (τμήμα προσωπικού – proswpiko@epixeirisi.gr) , εκτός εάν 

προσλαμβάνει προσωπικό χαρακτήρα, όπως όταν απευθύνεται στο Διευθυντή του 

τμήματος, οπότε και ισχύει ό,τι και στην πρώτη περίπτωση. 

 Αμφιλεγόμενη είναι η περίπτωση όπου κάθε εργαζόμενος διαθέτει δική 

του διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (x@epixeirisi.gr)12. Πιο 

συγκεκριμένα, αυτή η ηλεκτρονική διεύθυνση έχει παραχωρηθεί από την 

επιχείρηση στον εργαζόμενο «X» για να τη χρησιμοποιεί στην εργασία του και 

αυτός έχει απλώς την προσωρινή χρήση της στο πλαίσιο των κανόνων που 

δικαιούται να θεσπίσει η επιχείρηση. Εφόσον η εν λόγω ηλεκτρονική διεύθυνση 

έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και όχι για 

προσωπικούς, τότε είναι δυνατή η παρακολούθηση, μέσα, όμως, σε ορισμένα 

πλαίσια, όπως επισημαίνει και η Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29. (Ιγγλεζάκης, Ι. 

(2005)) 

 

Αντίθετα με τα παραπάνω, η ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει ο ίδιος εργαζόμενος 

σαν ιδιώτης σε κάποιον πάροχο και για την οποία καταβάλλει ο ίδιος αμοιβή είναι 

προφανώς απαραβίαστη και το απόρρητό της προστατεύεται από το Σύνταγμα και 

τους νόμους του ελληνικού κράτους. Είναι συνήθεις όμως και οι περιπτώσεις 

κατά τις οποίες ο εργαζόμενος συνδέεται στην προσωπική του διεύθυνση από την 

εργασία του ή έχει ορίσει αυτόματη προώθηση των προσωπικών του μηνυμάτων 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση της επιχείρησης.  

  

33..44..22..  ΑΑπποοφφάάσσεειιςς  ττηηςς  ΑΑρρχχήήςς  

  

ΑΑππόόφφαασσηη  6611//22000044  

  

Το Σωματείο Εργαζομένων…α) κοινοποίησε προς την Αρχή τις «Οδηγίες 

Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» της επιχείρησης και β) κατήγγειλε πως 

στους προσωπικούς υπολογιστές των εργαζομένων είναι εγκατεστημένο το 

                                            
12 Όπου “x” το όνομα του εργαζομένου 
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λογισμικό VNC13, με το οποίο ο εργοδότης ή οποιοσδήποτε τρίτος μπορεί να 

ελέγχει και να χειρίζεται τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω δικτύου, από 

απόσταση. Επιπλέον, ζήτησε τη γνώμη της Αρχής σχετικά με το βαθμό στον 

οποίο η επιχείρηση μπορεί να περιορίσει την ελευθερία και την ιδιωτικότητα των 

εργαζομένων.  

 

Η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 8 § 1 της Ε.Σ.Δ.Α, τα άρθρα 7 και 8 του 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα άρθρα 9Α και 

19 § 1 του Συντάγματος, και τέλος, τα άρθρα 2, 4, 5 και 21 του Ν.2472/1997, 

κατέληξε στο συμπέρασμα πως η χρήση του λογισμικού είναι παράνομη, καθώς 

αντιβαίνει στις αρχές της αναλογικότητας και του σκοπού. Τόσο η επιτήρηση σε 

πραγματικό χρόνο της δραστηριότητας του εργαζομένου στον προσωπικό του 

υπολογιστή όσο και η πρόσβαση σε αποθηκευμένα δεδομένα αυτού, συνιστά 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, και συγκεκριμένα παράνομη, από τη 

στιγμή που γίνεται χωρίς τη γνώση και τη συγκατάθεση του εργαζομένου.  

 

Τέλος, επισήμανε, απευθύνοντας προειδοποίηση προς την εταιρία, πως σε κάθε 

περίπτωση πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 

ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων και 

πως δεν μπορεί η επιχείρηση να προβαίνει στη συλλογή και επεξεργασία 

δεδομένων που αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες των εργαζομένων. Όλα τα 

παραπάνω ζήτησε να συμπεριληφθούν στο νέο κείμενο «Οδηγίες Χρήσης 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών», το οποίο οφείλει η επιχείρηση να τηρεί κατά 

γράμμα. 

 

ΑΑππόόφφαασσηη  3377//22000077  

 

Η καταγγελία εργαζομένου στο Δήμο *** για παρακολούθηση του ηλεκτρονικού 

του υπολογιστή σε ημέρα και ώρα που ο ίδιος απουσίαζε από την εργασία του 

οδήγησε την Αρχή να πάρει θέση σχετικά με τη νομιμότητα της πράξης αυτής. Ο 

προϊστάμενος του εργαζομένου θέλησε να ελέγξει το φάκελο των προσωρινών 

αρχείων του Διαδικτύου και τα cookies του ηλεκτρονικού υπολογιστή του 

δεύτερου. Το αποτέλεσμα του ελέγχου ήταν ο εντοπισμός ιστοσελίδων 
                                            
13 Βλ. 3.2.3. Εικονικό Δίκτυο Υπολογιστών  
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σεξουαλικού περιεχομένου, γεγονός το οποίο δημοσιοποιήθηκε τόσο στο χώρο 

εργασίας όσο και εκτός αυτού.  

 

Η Αρχή έκρινε, σε πρώτη φάση, πως η έρευνα στο ιστορικό συνδέσεων του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή του εργαζομένου αποτελεί επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων. Ο προϊστάμενος παραβίασε το Ν.2472/1997, καθώς πραγματοποίησε 

την έρευνα χωρίς τη συναίνεση του εργαζομένου. Δεν συνέτρεχε λόγος ανωτέρας 

βίας, ο οποίος θα καθιστούσε αναγκαίο και πρόσφορο τον άμεσο έλεγχο του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή χωρίς την παρουσία του υπαλλήλου. Η Αρχή, 

λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και τις διατάξεις του Συντάγματος, της 

Οδηγίας 95/46/ΕΚ και της Οδηγίας 115/2001, επέβαλε πρόστιμο ύψους πέντε 

χιλιάδων (5.000) ευρώ στο Δήμο.  

 

33..55..  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  

ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  

  
Ο έλεγχος της μετακίνησης των εργαζομένων στην επιχείρηση αποτελεί δικαίωμα 

του εργοδότη στην υπηρεσία του οποίου μπήκε η σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη. 

Τα σύγχρονα τεχνικά μέσα που επιτρέπουν τον έλεγχο της δραστηριότητας της 

επιχείρησης, χρησιμοποιούνται συχνά ως μέσο κατασκόπευσης των εργαζομένων. 

Δύο είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη χρησιμοποίηση των σύγχρονων 

τεχνικών μέσων: α) η συνέχεια και β) η δυνατότητα ελέγχου από απόσταση. 

  

33..55..11..  ΜΜααγγννηηττιικκήή  κκάάρρτταα  

 

Η μαγνητική κάρτα επιτρέπει την πολλαπλότητα του ελέγχου μέσω της 

εγκατάστασης πολλών σημείων ελέγχου της διέλευσης, τα οποία είναι 

συνδεδεμένα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν ο 

εργοδότης να έχει γνώση με μεγάλη ακρίβεια των κινήσεων οποιουδήποτε μέσα 

στην επιχείρηση ανεξάρτητα από το μέγεθός της. Η μαγνητική κάρτα περιέχει 

έναν κώδικα σε έναν ηλεκτρομαγνητικό «αναγνώστη», ο οποίος είναι 

συνδεδεμένος με έναν κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και σε κλάσματα του 

δευτερολέπτου εξακριβώνει τον κάτοχο της κάρτας και καταγράφει την ώρα και 
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το σημείο διέλευσης. Ο πολλαπλασιασμός των ελεγχόμενων σημείων διέλευσης 

επιτρέπει να σχηματιστεί μια λεπτομερής εικόνα των κινήσεων των εργαζομένων 

στους χώρους εργασίας. Αυτές οι κινήσεις είναι δυνατόν να απομνημονεύονται 

από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και ταυτόχρονα να συνδυάζονται με ποικίλους 

τρόπους με άλλες ατομικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη βάση 

δεδομένων της επιχείρησης. (Γέροντας, Α. (1990)) 

 

33..55..22..  ΤΤααυυττοοπποοίίηησσηη  μμέέσσωω  ρρααδδιιοοσσυυχχννοοττήήττωωνν  

 

Η ταυτόχρονη αναγνώριση προσώπων ή αντικειμένων μέσω ραδιοσυχνοτήτων14 – 

χωρίς απαραίτητη την ύπαρξη φυσικής ή οπτικής επαφής – αποτελεί 

χαρακτηριστική περίπτωση στην οποία επιβάλλεται αυξημένη προστασία της 

ιδιωτικότητας. Ένα σύστημα συσκευών R.F.I.D. περιλαμβάνει μία ετικέτα (tag) 

που είναι τοποθετημένη σε έναν φορέα, έναν αναγνώστη (reader) και μία βάση 

δεδομένων (data base). Η τελευταία συνδυαζόμενη με τα δεδομένα, που είναι 

αποθηκευμένα στην ετικέτα και διαβάζονται από τον αναγνώστη, οδηγεί στην 

ταυτοποίηση του φορέα της ετικέτας. Φορείς της ετικέτας είναι πρόσωπα ή 

αντικείμενα, με τα οποία η ετικέτα βρίσκεται σε φυσική επαφή. Οι ετικέτες είναι 

μικρού μεγέθους συσκευές, οι οποίες λειτουργούν ως πομποδέκτες και 

περιλαμβάνουν ένα μικροοτσίπ και μια κεραία για να επικοινωνούν ασύρματα με 

τους αναγνώστες, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με την υπόλοιπη δικτυακή 

υποδομή, που συνήθως είναι το Διαδίκτυο. Η επικοινωνία μεταξύ ετικέτας και 

αναγνώστη μπορεί να γίνεται μέσα από μη αγώγιμα υλικά και από απόσταση 

μερικών εκατοστών έως και χιλιομέτρων. Σε κάθε ετικέτα αποθηκεύονται 

στοιχεία αναγνώρισης του φορέα της και ένας μοναδικός σειριακός αριθμός, τα 

οποία διαβάζονται από τον αναγνώστη. Πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν 

στο χρόνο και τον τόπο της επικοινωνίας αναγνώστη και ετικέτας, κατάλληλα 

συνδεδεμένες μεταξύ τους, αλλά και με τυχόν πληροφορίες που τηρούνται σε 

αρχείο δεδομένων, επιτρέπουν την καταγραφή των κινήσεων και συνηθειών του 

φορέα, όταν αυτός είναι πρόσωπο.  

 

                                            
14 Radio Frequency Indentification (R.F.I.D.) είναι η διεθνής ονομασία των συστημάτων ταυτοποίησης  με 

ραδιοσυχνότητες. 
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Η ραγδαία μείωση του κόστους κατασκευής, σε συνδυασμό με τη βελτίωση των 

επιδόσεων και την αποτελεσματική προτυποποίηση στο χώρο, οδήγησε στην 

άνθηση των εφαρμογών της τεχνολογίας R.F.I.D. Μία από τις εφαρμογές της 

τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή των εργαζομένων είναι ο έλεγχος της 

πρόσβασης και η εύκολη χρέωση. Σε περιοχές περιορισμένης πρόσβασης, όπως 

τα εργαστήρια και οι αποθηκευτικοί χώροι, οι εργαζόμενοι είναι εφοδιασμένοι με 

κάρτες αναγνώρισης που φέρουν ετικέτες R.F.I.D. Το περιεχόμενο της ετικέτας 

μπορεί να επιτρέψει την παρακολούθηση των κινήσεων του εργαζομένου.  

 

Η αόρατη παρουσία και ενεργοποίηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας με τη 

χρήση «έξυπνων ετικετών», συνεπάγεται την εν αγνοία συλλογή, αποθήκευση και 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Οι «έξυπνες ετικέτες» που στην ουσία 

αποτελούν μικροτσίπ, είναι πολλές φορές ενσωματωμένες στις στολές των 

εργαζομένων. 

 

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ομάδα του άρθρου 29 της Οδηγίας 

95/46/ΕΚ, υιοθέτησε την 19η Ιανουαρίου 2005 κείμενο εργασίας για τα ζητήματα 

της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που συνδέονται με τη χρήση της 

τεχνολογίας R.F.I.D., στο οποίο, κατ’ αρχήν, επισημαίνεται η αναγκαιότητα του 

σεβασμού των βασικών αρχών που διέπουν τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 95/46/ΕΚ 

και 2002/58/ΕΚ. (Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. – Μαυρίδης, Ι. (2007); 

Συνοδινού, Τ.-Ε. (2005)) 

  

33..55..33..  ΚΚλλεειισσττάά  κκυυκκλλώώμμαατταα  ττηηλλεεόόρραασσηηςς  

 

Ένας από τους βασικούς τρόπους επιτήρησης των χώρων εργασίας είναι τα 

κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV15). Η χρησιμοποίηση των κλειστών 

αυτών κυκλωμάτων στην επιχείρηση επιτρέπει στον εργοδότη να λαμβάνει γνώση 

κάθε στιγμή οποιασδήποτε δραστηριότητας πραγματοποιείται στον τόπο της 

εργασίας του είτε μέσω ταυτόχρονης παρακολούθησης είτε μέσω εγγραφής σε 

συστήματα αναπαραγωγής εικόνας (video). Η αποθήκευση και διαβίβαση της 

εικόνας προσώπου, η οποία συλλέγεται με λήψη από σταθερή βιντεοκάμερα, 

                                            
15 Closed - Circuit TV 
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συνιστά επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του 

άρθρου 2 περίπτωση δ’ του Ν.2472/1997. 

 

Η κατάργηση της ιδιωτικότητας και της αυτονομίας στο χώρο εργασίας μπορεί να 

προκαλέσει ψυχολογική ένταση στον εργαζόμενο όταν γνωρίζει πως κάθε 

χειρονομία του, κάθε βήμα του, κάθε εμπιστευτική του συνομιλία, όσο αθώα κι 

αν είναι, ελέγχονται. Αυτό συμβαίνει με την ίδια οξύτητα και στην περίπτωση 

παρακολούθησης με κάμερες εν γνώσει των εργαζομένων, που αποτελεί εξάλλου 

και την πιο συχνή περίπτωση, λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών 

εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών των τεχνικών μέσων οπτικής 

παρακολούθησης. Επομένως, η χρησιμοποίηση κλειστών κυκλωμάτων 

τηλεόρασης στο χώρο εργασίας με σκοπό την παρακολούθηση των εργαζομένων 

είναι αντίθετη με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και προσβάλλει την προσωπικότητα 

του ατόμου.  

 

Αξίζει να σημειωθεί πως πρέπει να προβλέπεται η ύπαρξη χώρων που δεν 

ελέγχονται ούτε παρακολουθούνται. Η συλλογή προσωπικών δεδομένων των 

εργαζομένων μέσω της χρήσης αυτών των συστημάτων πρέπει να περιορίζεται 

στα δεδομένα που σχετίζονται άμεσα με τη σχέση εργασίας και σε καμία 

περίπτωση με τα προσωπικά στοιχεία ή τις προσωπικές επαφές των εργαζομένων. 

Επιπλέον, τα δεδομένα αυτά πρέπει να είναι ασφαλή και από εξωτερικές 

παρεμβάσεις.  

  

33..55..33..11..  ΟΟφφέέλληη  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  κκλλεειισσττώώνν  κκυυκκλλωωμμάάττωωνν  ττηηλλεεόόρραασσηηςς  

 

Η εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης στην επιχείρηση είναι συχνά 

χρήσιμη και μάλιστα ευεργετική. Από τη μια, μπορεί να αποκαλυφθεί μια τέτοια 

εγκατάσταση πολύ ωφέλιμη και για τους εργαζομένους καθώς μπορεί να 

οδηγήσει στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων μέσω της βελτίωσης των 

συστημάτων ασφαλείας, όπως και να τους απαλλάξει από την επέμβαση σε 

χώρους όπου υπάρχουν δυσμενείς συνθήκες. Από την άλλη, μπορεί να 

εξυπηρετήσει λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης, όπως η κατανομή των 

εργαζομένων σύμφωνα με τις μεταβλητές ανάγκες της παραγωγής ή την εισροή 
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πελατών στα μεγάλα καταστήματα, ακόμη και να συμβάλει στη μείωση των 

κλοπών σε αυτά.  

 

Επιπλέον, σε περιπτώσεις έρευνας για τη στοιχειοθέτηση της τέλεσης ποινικού 

αδικήματος στο χώρο εργασίας, η δημιουργία αρχείου μέσω κλειστού 

κυκλώματος τηλεόρασης που να απεικονίζει τα ευρήματα έρευνας σε προσωπικά 

αντικείμενα εργαζομένων, ώστε να χρησιμοποιηθεί αργότερα ως αποδεικτικό 

μέσο, είναι νόμιμη. Αυτό ισχύει εφόσον γίνεται όχι μόνο για σκοπό νόμιμο, αλλά 

και με τρόπο νόμιμο και θεμιτό16.  

 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η εγκατάσταση των κλειστών κυκλωμάτων 

μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη. Ένας περιορισμός της ατομικής ελευθερίας των 

εργαζομένων μπορεί να δικαιολογηθεί από το αντικειμενικό συμφέρον της 

επιχείρησης, το οποίο νοείται όχι σαν αναγκαιότητα υποταγής των εργαζομένων 

αλλά σαν μια καλύτερη οργάνωση της εργασίας και εγγύηση της ασφάλειας 

όλων. Είναι αυτονόητο όμως πως η νομιμοποίηση αυτών των εγκαταστάσεων από 

τους παραπάνω σκοπούς δεν πρέπει να νομιμοποιεί και τη χρησιμοποίησή τους 

για πειθαρχικούς λόγους. (Κουτσούκος, Γ. (2008); Παπαδημητρίου, Κ. (1986)) 

  

33..55..33..22..  ΟΟδδηηγγίίαα  11112222//2200000000  ––  ««ΚΚΛΛΕΕΙΙΣΣΤΤΑΑ  ΚΚΥΥΚΚΛΛΩΩΜΜΑΑΤΤΑΑ  

ΤΤΗΗΛΛΕΕΟΟΡΡΑΑΣΣΗΗΣΣ»»  

 

Ένα από τα πιο ευαίσθητα πεδία της προβληματικής που αφορά την επεξεργασία 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι, όπως ήδη έχει αναφερθεί, αυτό που 

σχετίζεται με τη λήψη εικόνας από κάμερα κλειστού κυκλώματος. Για το λόγο 

αυτό, η Αρχή μερίμνησε για την έκδοση Οδηγίας προκειμένου να εξασφαλισθεί η 

ενιαία εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά την προστασία του 

ατόμου από την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που ελήφθησαν 

μέσω κλειστών κυκλωμάτων. Η Οδηγία 1122/2000 έθεσε ως κανόνα την 

απαγόρευση της λήψης και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 

κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, που λειτουργεί μονίμως, εκτιμώντας πως 

προσβάλλει σε βάθος και σε διάρκεια την προσωπικότητα και την ιδιωτική ζωή 

του ατόμου, οριοθετώντας παράλληλα τους λόγους άρσης αυτής της απαγόρευσης 
                                            
16 Άρθρο 4 § 1 εδ.α’ και β’ Ν. 2472/1997 
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και τη συνακόλουθη νομιμότητα μιας τέτοιου είδους λήψης, χωρίς τη 

συγκατάθεση του υποκειμένου, όταν ο σκοπός της επεξεργασίας εστιάζεται στην 

προστασία προσώπων ή αγαθών. 

 

Τα δε κριτήρια για τη νομιμότητα της επεξεργασίας καθορίζονται σε κάθε 

περίπτωση αφενός από την αρχή της αναγκαιότητας, σύμφωνα με την οποία η 

επεξεργασία επιτρέπεται, εφόσον ο σκοπός της δε μπορεί να επιτευχθεί με εξίσου 

αποτελεσματικά αλλά λιγότερο επαχθή για το άτομο μέσα, και αφετέρου από την 

αρχή της αναλογικότητας, με την οποία το έννομο συμφέρον του υπεύθυνου 

επεξεργασίας πρέπει να υπερέχει καταφανώς, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, 

των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται 

τα δεδομένα και δεν βλάπτονται οι προσωπικές τους ελευθερίες.  

  

33..55..33..33..  ΧΧρρόόννοοςς  δδιιααττήήρρηησσηηςς  ααρρχχεείίωωνν  κκλλεειισσττοούύ  κκυυκκλλώώμμααττοοςς  

 

Ένα από τα σημεία που έχρηζαν διακριτής ρύθμισης, ήταν αυτό που αφορά το 

χρόνο διατήρησης και φύλαξης των αρχείων επεξεργασίας που λαμβάνονται από 

κάμερα κλειστού κυκλώματος. Η διάταξη του άρθρου 1 §2 εδάφιο ε’ της Οδηγίας 

1122/2000 έθεσε ρητά, και προς αποφυγή κάθε προβλήματος εφαρμογής των 

ορισμών της, το χρονικό πλαίσιο διατήρησης των προσωπικών δεδομένων, 

καθορίζοντάς το σε όχι «μεγαλύτερο από αυτό που κάθε φορά απαιτείται για τον 

επιδιωκόμενο σκοπό και πάντως όχι πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών», 

προβλέποντας ωστόσο τη δυνατότητα παράτασής του σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

και μόνο μετά από χορήγηση ειδικής άδειας της Αρχής.  

 

33..55..33..44..  ΟΟδδηηγγίίαα  11//22000055  ––  ««ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΡΡΟΟΦΦΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΩΩΝΝ  

ΔΔΕΕΔΔΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ»»  

 

Η Αρχή λαμβάνοντας υπόψη: 

 Το άρθρο 10 Ν.2472/1997, σύμφωνα με το οποίο ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα 

για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη 

καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και 

κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, 
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 Το άρθρο 4 § 1 δ’ Ν.2472/1997, σύμφωνα με το οποίο όλα τα παραπάνω 

ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, η οποία περατώνεται με την 

καταστροφή των προσωπικών δεδομένων, 

 Πως η παραβίαση του άρθρου 10 Ν.2472/1997 επισύρει τις συνέπειες των 

άρθρων 21, 22 και 23 Ν.2472/1997, 

 Το άρθρο 1 α’ και 19 Ν.2472/1997, σύμφωνα με τα οποία η Αρχή εκδίδει 

Οδηγίες προς το σκοπό της ενιαίας εφαρμογής των ρυθμίσεων που αφορούν στην 

προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

 

αποφάσισε την έκδοση της Οδηγίας 1/2005 για την ασφαλή καταστροφή των 

προσωπικών δεδομένων μετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την 

πραγματοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας. Ως ασφαλής καταστροφή 

θεωρείται κάθε σύνολο διαδικασιών και μέτρων που μετά από την ολοκλήρωση 

της εφαρμογής τους δεν είναι δυνατόν να αναγνωρισθούν τα υποκείμενα των 

δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να καταστρέφονται με ευθύνη του 

υπεύθυνου επεξεργασίας και η καταστροφή αυτή να είναι μη αναστρέψιμη, 

δηλαδή να μην είναι δυνατή η ανάκτησή τους. Ανάλογα με την περίοδο που 

απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας, διακρίνονται 

δύο (2) περιπτώσεις καταστροφής: 

 Καθημερινή καταστροφή δεδομένων: η περίπτωση αυτή αφορά τα 

προσωπικά δεδομένα που παράγονται ή/και χρησιμοποιούνται καθημερινά στο 

πλαίσιο των εργασιών του υπεύθυνου επεξεργασίας και τα οποία, μετά τη 

διεκπεραίωση της συγκεκριμένης εργασίας, είναι πλέον άχρηστα. 

 Προγραμματισμένη καταστροφή μέρους ή του συνόλου των δεδομένων: η 

περίπτωση αυτή αφορά τη μαζική καταστροφή δεδομένων που πραγματοποιείται 

είτε επειδή παρήλθε η περίοδος που απαιτείται για την πραγματοποίηση του 

σκοπού της επεξεργασίας, είτε για λόγους όπως παύση ή τροποποίηση εργασιών 

του υπεύθυνου επεξεργασίας. 

 

Όταν τα δεδομένα βρίσκονται σε έντυπη μορφή οι ενδεικνυόμενοι τρόποι 

καταστροφής είναι:  

α) ο τεμαχισμός, β) η πολτοποίηση/ανακύκλωση, γ) η αποτέφρωση,  

ενώ όταν τα δεδομένα βρίσκονται σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή οι μέθοδοι που 

προτείνει η Αρχή είναι:  
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α) η αλλοίωση των δεδομένων (overwrite), β) η μορφοποίηση (format), γ) η 

φυσική καταστροφή. 

   

33..55..33..55..  ΑΑπποοφφάάσσεειιςς  ττηηςς  ΑΑρρχχήήςς  

   

ΑΑππόόφφαασσηη  8844//22000022  

 

Η Απόφαση αυτή έχει γενική εφαρμογή και σχετίζεται με την τοποθέτηση και 

λειτουργία συστήματος βιντεοπαρακολούθησης στους χώρους ξενοδοχείων. Η 

Αρχή έλαβε υπόψη το Προεδρικό Διάταγμα 43/200217, το οποίο αναφέρεται στην 

«κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα 

αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών», και στο οποίο προβλέπεται ως 

βαθμολογούμενο κριτήριο η εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων 

βιντεοπαρακολούθησης σε ορισμένους χώρους των ξενοδοχειακών μονάδων για 

την ασφάλεια πελατών και εργαζομένων. Ακόμη, έλαβε υπόψη τις αρχές της 

αναγκαιότητας και της αναλογικότητας του Ν.2472/1997 και την Οδηγία 

1122/2000 και έκρινε πως η εγκατάσταση είναι νόμιμη εφόσον ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας καθιστά απολύτως σαφές πως ο χώρος βιντεοσκοπείται, οι κάμερες 

έχουν τοποθετηθεί μόνο στην κεντρική είσοδο και τους κοινόχρηστους χώρου και 

όχι στους διαδρόμους και τις εισόδους των δωματίων.  

  

ΑΑππόόφφαασσηη  4411//22000033  

 

Ο Σύλλογος Τακτικών Υπαλλήλων της Σχολής *** ανέφερε την τοποθέτηση 

καμερών τόσο στους κοινόχρηστους χώρους όσο και στους χώρους των 

εργαζομένων κατά παράβαση των Οδηγιών της Αρχής. Η Αρχή, λαμβάνοντας 

υπόψη το Ν.24721997 και την Οδηγία 1122/2000, έκρινε νόμιμη την παρουσία 

κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης στην κουζίνα της Σχολής, και μόνο κατά τις 

βραδινές ώρες, την απενεργοποίησή του όταν η Σχολή δεν λειτουργεί, εκτός από 

τα σημεία στα οποία είναι απαραίτητο για λόγους ασφαλείας των εγκαταστάσεων, 

καθώς και την απαγόρευση καταγραφής ήχου από το κύκλωμα.  Για το παραπάνω 

πόρισμα ελήφθη υπόψη το γεγονός πως σκοπός της επεξεργασίας δεν ήταν η 

παρακολούθηση των εργαζομένων και η αποδοτικότητά τους, καθώς οι 
                                            
17 ΦΕΚ 43/Β/07.03.2002 
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εσωτερικές κάμερες ήταν τοποθετημένες σε χώρους διέλευσης και παραμονής 

των σπουδαστών και όχι σε χώρους εργασίας του προσωπικού. 

  

ΑΑππόόφφαασσηη  1199//22000077  

  

Η συγκεκριμένη απόφαση εκδόθηκε κατόπιν αίτησης ατόμου που ζητούσε να του 

επιτραπεί η εγκατάσταση στο σπίτι του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, με 

σκοπό να παρακολουθεί την οικιακή του βοηθό και συγκεκριμένα «προκειμένου 

να προστατέψει την περιουσία και τα παιδιά του». Η Αρχή στην απόφαση 19/2007 

επισημαίνει πως «σε περίπτωση που ο εργοδότης έχει βάσιμες υπόνοιες ότι 

υπάλληλός του διαπράττει εγκληματική ενέργεια σε βάρος του δεν δικαιούται χωρίς 

άλλη προϋπόθεση να εγκαταστήσει κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης με βιντεοσκόπηση 

υποκαθιστώντας τις αρμόδιες διωκτικές αρχές. Μόνο αυτές, μέσα στα όρια 

διερεύνησης του εγκλήματος δικαιούνται να προβούν σε οποιαδήποτε νόμιμη 

ενέργεια για τη συλλογή των αναγκαίων αποδεικτικών μέσων». 

 

ΑΑππόόφφαασσηη  3311//22000077  

 

Έπειτα από καταγγελία του Συνδέσμου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Αθήνας – Πειραιά 

και Περιχώρων σύμφωνα με την οποία στο ξενοδοχείο «Χ» έχει εγκατασταθεί και 

λειτουργεί παράνομα κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, η Αρχή διενήργησε έλεγχο 

στις εγκαταστάσεις του εν λόγω ξενοδοχείου και κατέληξε στο εξής πόρισμα:  

«οι κάμερες, που καταγράφουν παράλληλα εικόνα και ήχο, πρέπει να αφαιρεθούν 

από τους διαδρόμους καθώς, με τον τρόπο αυτό, θίγεται η ιδιωτικότητα και η 

προσωπικότητα των ατόμων που κινούνται σε αυτούς». Αρκεί η τοποθέτηση 

καμερών στους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου. Η υπεύθυνη 

επεξεργασίας είχε παραβεί το άρθρο 4 § 1 του Ν.2472/1997, καθώς συνέλεξε 

περισσότερα δεδομένα από όσα χρειάζονται, το άρθρο 6 του Ν.2472/1997, καθώς 

δεν έχει υποβάλει γνωστοποίηση στην Αρχή, τα άρθρα 11, 12 και 13 του 

Ν.2472/1997, καθώς δεν εξασφαλίσε επαρκώς τα δικαιώματα ενημέρωσης, 

πρόσβασης και αντίρρησης των υποκειμένων. 
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ΑΑππόόφφαασσηη  5522//22000077  

 

Η Αρχή έκρινε πως τα μέσα που χρησιμοποίησε ο διοικητής του Νοσοκομείου 

«Χ» ήταν δυσανάλογα προς τον επιδιωκόμενο σκοπό. Ο διοικητής βιντεοσκόπησε 

με κινητό τηλέφωνο τα πρόσωπα και τα προσωπικά αντικείμενα που περιείχαν οι 

τσάντες τριών (3) τραπεζοκόμων κατά την έξοδο των τελευταίων από το 

Νοσοκομείο μετά τη λήξη της βάρδιάς τους. Ήθελε να διαπιστώσει εάν οι τρεις 

(3) εργαζόμενες είχαν αφαιρέσει τρόφιμα από το Νοσοκομείο. Ο σκοπός του 

διοικητή για τη δημιουργία του προσωρινού ηλεκτρονικού αρχείου ήταν, εκ 

πρώτης όψεως, νόμιμος γιατί η ιδιότητά του επιβάλλει στον ίδιο να προστατεύει 

την περιουσία του ιδρύματος έναντι κλοπών και υπεξαιρέσεων. Ωστόσο, 

προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντα του νομικού προσώπου, δεν υπέδειξε 

τη δέουσα προσοχή στη συγκεκριμένη περίπτωση ως προς τον τρόπο συλλογής 

και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων. Κατάφερε να 

υπερβεί το μέτρο και την αρχή της αναλογικότητας προσβάλλοντας καίρια τα 

προσωπικά τους δεδομένα. Σύμφωνα με την Αρχή, η βιντεοσκόπηση ήταν 

επεισοδιακή και συνοδεύτηκε και από λεκτική και σωματική βία.  

 

ΑΑππόόφφαασσηη  5599//22000077  

 

Η Αρχή απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς την επιχείρηση «Αθήναιον 

Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.», ώστε να συμμορφωθεί με τις 

παρακάτω συστάσεις σχετικά με το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης στο ξενοδοχείο 

ATHENAEUM INTERCONTINENTAL ATHENS. Συγκεκριμένα, σχετικά με 

την παραβίαση της ιδιωτικότητας των εργαζομένων στο ξενοδοχείο, η Αρχή 

ζήτησε την αφαίρεση των καμερών από τους διαδρόμους των ορόφων και των 

υπογείων, και από τις εισόδους όλων των ορόφων πλην του ισογείου, καθώς και 

από τα κλιμακοστάσια, την επανατοποθέτηση των εξωτερικών καμερών εντός 

ενενήντα (90) ημερών, ώστε να τροποποιηθεί η εστίασή τους, Επιπλέον, ζήτησε 

τα δεδομένα να τηρούνται μέχρι τρεις (3) ημέρες18, να τοποθετηθούν 

ενημερωτικές πινακίδες σε εμφανή σημεία σε όλους τους χώρους που 

λειτουργούν οι κάμερες, να κατατεθεί στην Αρχή Κώδικας Δεοντολογίας για την 
                                            
18 Η Αρχή με την Απόφαση 41/2009 επέτρεψε την τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας για διάστημα μέχρι δεκαπέντε (15) ημερών. 
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προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων και όλα τα τελευταία 

εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. 

  

ΑΑππόόφφαασσηη  6622//22000077  

 

Έπειτα από καταγγελία των εργαζομένων της επιχείρησης «Στρούμσας Ιωνάς 

Α.Ε.», που λειτουργεί ως φαρμακαποθήκη, η Αρχή αποφάσισε τη διενέργεια 

Διοικητικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις προκειμένου να διαπιστώσει την 

ύπαρξη κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης – αποτελούμενου από σαράντα τρείς 

(43) κάμερες που ήταν συνδεδεμένες με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του 

ιδιοκτήτη και του Γενικού Διευθυντή της επιχείρησης – και συστήματος ελέγχου 

εισόδου και εξόδου των εργαζομένων με τη μέθοδο του ελέγχου των δακτυλικών 

αποτυπωμάτων. 

 

Η καταγγελλόμενη επιχείρηση παραβίασε τα άρθρα 4, 6, 11 του Ν.2472/1997 

καθώς προέβη σε παράνομη επεξεργασία των δεδομένων των εργαζομένων, 

παρέλειψε να γνωστοποιήσει στην Αρχή την επεξεργασία και παρέλειψε να 

ενημερώσει τους εργαζομένους, αντίστοιχα. Στην Απόφαση της Αρχής 

επισημαίνεται πως «η συνεχής παρακολούθηση των εργαζομένων, χωρίς μάλιστα 

οι ίδιοι να γνωρίζουν τους όρους και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται η 

βιντεοσκόπηση, έχει ως αποτέλεσμα να λειτουργεί το αίσθημα του ¨φόβου¨ 

προληπτικά» και πως «είναι προσβλητικό για την προσωπικότητα να εργάζεται 

κάποιος υπό συνθήκες φόβου». 

 

ΑΑππόόφφαασσηη  1122//22000088  

 

Η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη την καταγγελία εργαζομένων και του Προέδρου της 

Ομοσπονδίας Τοξοβολίας, εξέδωσε την απόφαση 12/2008 και επέβαλε πρόστιμο 

πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στην Ομοσπονδία Τοξοβολίας για την εγκατάσταση 

και λειτουργία κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης με κρυφές κάμερες. Ο έλεγχος 

που έγινε από την Αρχή έδειξε πως η Ομοσπονδία είχε εγκαταστήσει ασύρματο 

τοπικό δίκτυο, το οποίο είχε τη δυνατότητα να λαμβάνει εικόνα και ήχο από 

τέσσερις (4) κάμερες και να τα αποθηκεύει σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η Αρχή 

κατέληξε στην παραπάνω απόφαση λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 
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Συντάγματος, και ιδίως εκείνες των άρθρων 2 § 1, 5, 9Α και 19, τις διατάξεις του 

Ν.2472/1997, τις διατάξεις της Ε.Σ.Δ.Α., τις διατάξεις της Σύμβασης 108 του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και τις διατάξεις της δική της Οδηγίας 

1122/2000.  

  

ΑΑππόόφφαασσηη  5566//22000088  

 

Έπειτα από καταγγελία πρώην εργαζόμενης στην επιχείρηση «MEDISANA 

HELLAS Ε.Π.Ε.» για την εγκατάσταση και λειτουργία κλειστού κυκλώματος 

τηλεόρασης, η Αρχή κλήθηκε να διενεργήσει έλεγχο και να αποφασίσει εάν 

τηρούνται οι διατάξεις του Ν.2472/1997 και οι όροι της Οδηγίας 1122/2000. Η 

Αρχή έκρινε παράνομη τη χρήση συστήματος παρακολούθησης με τη βοήθεια 

καμερών στους χώρους εργασίας της επιχείρησης. Πρώτον, ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας είχε παραβεί το άρθρο 6 του Ν.2472/1997, διότι δεν είχε υποβάλει 

γνωστοποίηση στην Αρχή για την εγκατάσταση του επίμαχου κλειστού 

κυκλώματος τηλεόρασης και δεύτερον, είχε παραβεί τις διατάξεις της Οδηγίας 

115/2001 της Αρχής, καθώς το επίμαχο σύστημα δύναται να αποτελέσει μέσο 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των εργαζομένων στην επιχείρηση. 

 

ΑΑππόόφφαασσηη  44//22000099  

 

Η Αρχή κλήθηκε να αντιμετωπίσει την περίπτωση του Μικροβιολογικού 

Εργαστηρίου με την επωνυμία «Χ», στο οποίο λειτουργούσε κλειστό κύκλωμα 

τηλεόρασης με καταγραφή και δεδομένων ήχου. Σύμφωνα με την επιχείρηση, 

σκοπός της εγκατάστασης του κυκλώματος ήταν «η ασφάλεια εργασίας μέσα 

στους εργαστηριακούς χώρους, η ασφάλεια δεδομένων εργαστηριακών δοκιμών, η 

διασφάλιση ποιότητας, η ασφάλεια εξοπλισμού – εγκαταστάσεων και φύλαξης 

χημικών ουσιών και παρασκευασμένων από τρίτους».  

 

Η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη το Ν.2472/1997, την Κοινοτική Οδηγία 95/46/ΕΚ, 

την Οδηγία 1122/2000 για τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, την Οδηγία 

115/2001 για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, 

ζήτησε την απεγκατάσταση του συστήματος, την καταστροφή του αρχείου που 



““ΗΗ  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  εεππεεξξεερργγαασσίίαα  ττωωνν  ππρροοσσωωππιικκώώνν  δδεεδδοομμέέννωωνν  σσττοονν  ττοομμέέαα  ττωωνν  εερργγαασσιιαακκώώνν  σσχχέέσσεεωωνν””  
 

 

   
  
ΕΕυυδδοοκκίίαα  ΙΙ..  ΓΓιιααννννάάκκηη  ––  ΦΦεεββρροουυάάρριιοοςς  22001122  

 

4444 

έχει ήδη δημιουργηθεί και την έγγραφη ενημέρωση της Αρχής για τις ενέργειες 

αυτές σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.  

 

Ο σκοπός για τον οποίο εγκαταστάθηκε το κύκλωμα, και τον οποίο επικαλέστηκε 

ο υπεύθυνος επεξεργασίας, παραβιάζει τις αρχές της αναγκαιότητας και της 

αναλογικότητας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας - εργοδότης συνέλλεγε και 

επεξεργαζόταν περισσότερα δεδομένα από εκείνα που απαιτούνταν για την 

ασφάλεια των εγκαταστάσεων, καθώς η χρήση καμερών οδήγησε τελικά στην 

παρακολούθηση των εργαζομένων κατά την ώρα της εργασίας τους.  

 

33..66..  ΒΒΙΙΟΟΜΜΕΕΤΤΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΜΜΕΕΘΘΟΟΔΔΟΟΙΙ  

  

Οι τεχνικές αυτόματης πιστοποίησης της ταυτότητας των εργαζομένων μέσω 

ανάλυσης σταθερών χαρακτηριστικών τους είναι οι νέοι τρόποι παρακολούθησης 

και ελέγχου στο χώρο εργασίας. Τα βιομετρικά συστήματα είναι εφαρμογές της 

βιομετρικής τεχνολογίας. Η πιστοποίηση της ταυτότητας αναφέρεται σε δεδομένα 

που βασίζονται στη φυσιολογία και τα βιολογικά χαρακτηριστικά ενός προσώπου 

όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα, το σχήμα των δακτύλων και η γεωμετρία της 

παλάμης, η ίριδα των ματιών, η μορφολογία του αυτιού, η ανάλυση της φωνής, το 

DNA. Επιπλέον, οι βιομετρικές μέθοδοι στηρίζονται και στην ανάλυση της 

συμπεριφοράς του ατόμου ύστερα από τον έλεγχο της υπογραφής, της φωνής, του 

τρόπου πληκτρολόγησης. 

 

Η συλλογή των βιομετρικών δεδομένων γίνεται κατά τη διαδικασία της εγγραφής 

του ατόμου στο σύστημα. Ως τέτοια, η συλλογή και επεξεργασία βιομετρικών 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και η σύσταση και λειτουργία του 

σχετικού αρχείου, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του 

Ν.2472/1997.  

 

Η χρήση βιομετρικών μεθόδων για τη διαπίστωση της ταυτότητας των 

εργαζομένων και την πρόσβαση στο σύνολο ή σε τμήμα των χώρων εργασίας 

είναι επιτρεπτή μόνο στις περιπτώσεις, που αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερες 

απαιτήσεις ασφαλείας των χώρων και εφόσον δεν υπάρχει άλλο μέσο για την 

επίτευξη του σκοπού αυτού. Ο εργοδότης, επομένως, για να δικαιολογήσει την 
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αναγκαιότητα χρήσης βιομετρικών δεδομένων πρέπει να είναι σε θέση να 

επικαλεστεί εξαιρετικούς λόγους που επιβάλλουν την υιοθέτηση των ανάλογων 

μέτρων. Πρέπει, επιπλέον, να είναι σε θέση να αποδείξει πως η υιοθέτηση άλλων 

μέτρων – λιγότερο παρεμβατικών – είναι ανεπαρκής για τους σκοπούς που 

επιδιώκει. Ο εργοδότης πρέπει πάντοτε να επιλέγει το λιγότερο παρεμβατικό 

τρόπο επεξεργασίας των βιομετρικών δεδομένων των εργαζομένων, με γνώμονα 

το σεβασμό της προσωπικότητας και της ιδιωτικότητάς τους. 

 

Σύμφωνα με τη νομολογία που έχει χαράξει η Αρχή «ο έλεγχος της παρουσίας των 

εργαζομένων με δακτυλικά αποτυπώματα, πέρα από την εύλογη αντίδραση των 

υποκειμένων που προκαλεί, δεν μπορεί να θεωρηθεί πως βαρύνει περισσότερο από 

την ανάγκη προστασίας του δικαιώματος του ατόμου στην ιδιωτική του ζωή». 

Μάλιστα, έχει κριθεί πως «η άρνηση των εργαζομένων να δώσουν τα δακτυλικά 

τους αποτυπώματα δεν μπορεί να αποτελέσει αιτία για κυρώσεις εκ μέρους των 

εργοδοτών, εφόσον με τον τρόπο αυτό προσβάλλεται η προσωπικότητά τους και 

επιπρόσθετα η παραπάνω ενέργεια δεν εμπεριέχεται στο διευθυντικό δικαίωμα του 

εργοδότη για οργάνωση της επιχείρησής του, αλλά, αντίθετα, ενέχει εκδήλωση 

βλαπτικής μεταβολής της σύμβασης εργασίας, την οποία μπορεί αζημίως να 

αρνηθεί ο εργαζόμενος». (Βέργου, Ν. (2007); Φλέσσας, Π. (2007); Φωτοπούλου, 

Β, (2007)) 

  

33..66..11..  ΑΑπποοφφάάσσεειιςς  ττηηςς  ΑΑρρχχήήςς  

  

ΑΑππόόφφαασσηη  224455//99//22000000  

  

Η Αρχή κλήθηκε να αποφασίσει, μετά από καταγγελίες εργαζομένων, εάν είναι 

επιτρεπτή η μέθοδος ελέγχου των δακτυλικών αποτυπωμάτων τους κατά την 

είσοδο και έξοδο στο χώρο εργασίας. Η απόφαση που έλαβε ήταν πως, εφόσον η 

συγκεκριμένη επεξεργασία συνίσταται στη συλλογή, σύγκριση και αρχειοθέτηση 

των βιομετρικών χαρακτηριστικών των εργαζομένων, ξεπερνά τα όρια που 

επιβάλλει η αρχή της αναλογικότητας19. O σκοπός που επιδιώκεται μπορεί να 

επιτευχθεί με ηπιότερα μέσα ελέγχου και, επιπλέον, η τήρηση αρχείου με 

δακτυλικά αποτυπώματα για τον έλεγχο της παρουσίας των εργαζομένων και για 
                                            
19 Άρθρο 4 § 1β Ν.2472/1997 
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λόγους ασφαλείας μπορεί να γίνει μόνο από Αρχές οι οποίες είναι υποχρεωμένες 

από το νόμο να τηρούν αρχεία.  

  

ΑΑππόόφφαασσηη  5500//22000077  

 

Έπειτα από καταγγελία του Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων της επιχείρησης «Χ» 

με την οποία καταγγέλθηκε η εγκατάσταση και λειτουργία βιομετρικού 

συστήματος ελέγχου της εισόδου και της εξόδου των εργαζομένων στο Β’ 

υποκατάστημα της επιχείρησης στη Θέση Ζ περιοχής Β με τη μέθοδο της 

γεωμετρίας του δακτύλου, η Αρχή ερεύνησε, σκέφτηκε σύμφωνα με το νόμο και 

αποφάσισε τη διακοπή της λειτουργίας του συστήματος, την απεγκατάσταση του 

συστήματος, την καταστροφή του αρχείου που έχει ήδη δημιουργηθεί με τα 

δεδομένα των εργαζομένων της, την ενημέρωση της Αρχής για τα παραπάνω και  

την επιβολή προστίμου χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.  

 

Το σύστημα τοποθετήθηκε χωρίς να το γνωρίζουν οι εργαζόμενοι αφού η 

διοίκησης της επιχείρησης αρκέστηκε να τους ενημερώσει παραπλανητικά πως 

«για την τήρηση των ωραρίων εργασίας θα τοποθετηθεί υπολογιστής παρουσιών 

σύμφωνα με τα πλαίσια της Επιθεώρησης Εργασίας». 

 

Η καταγγελλόμενη επιχείρηση είχε προβεί σε παράνομη επεξεργασία των 

βιομετρικών στοιχείων των εργαζομένων της, είχε παραλείψει να γνωστοποιήσει 

στην Αρχή την επεξεργασία20, δεν παρείχε στην Αρχή τις ζητηθείσες πληροφορίες 

σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του βιομετρικού συστήματος21 και δεν είχε 

ενημερώσει τους εργαζομένους της.  

 

ΑΑππόόφφαασσηη  5566//22000099  

 

Η επιχείρηση «ΑΝΤΑΚΟΜ Προηγμένες Εφαρμογές Διαδικτύου Α.Ε.» με έδρα 

την Αθήνα γνωστοποίησε στην Αρχή τη χρήση βιομετρικών μεθόδων για τον 

έλεγχο της πρόσβασης σε συγκεκριμένα τμήματα του χώρου εργασίας. Η 

επιχείρηση αποτελεί πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικών υπογραφών 
                                            
20 Άρθρο 6 Ν. 2472/1997 
 
21 Άρθρο 19 §1 εδ.η Ν. 2472/1997 
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και για το λόγο αυτό υποχρεούται να διασφαλίζει την τεχνική και κρυπτογραφική 

ασφάλεια των διεργασιών πιστοποίησης που πραγματοποιεί. Η Αρχή, 

λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη λήψης από την επιχείρηση τεχνικών και 

οργανωτικών μέτρων ασφάλειας, έκρινε πως η λειτουργία του βιομετρικού 

συστήματος αποκλειστικά για το σκοπό του ελέγχου πρόσβασης των 

εργαζομένων σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είναι νόμιμη εφόσον τα 

βιομετρικά στοιχεία δεν θα αποθηκεύονται σε κεντρική βάση δεδομένων και δεν 

θα τυπώνονται συγκεντρωτικές καταστάσεις χρηστών και, επιπλέον, δεν θα 

πραγματοποιηθεί καμία επέκταση λειτουργιών ή άλλη τεχνική αλλαγή ή αλλαγή 

διαδικασιών σχετικά με την εφαρμογή και λειτουργία του συστήματος, χωρίς 

προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση της Αρχής. 

 

ΑΑππόόφφαασσηη  7744//22000099  

 

Η Ανώνυμη Εταιρία Μηχανογραφικών Υπηρεσιών και Οργάνωσης «Εθνοdata» 

γνωστοποίησε στην Αρχή την τήρηση αρχείου και επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς διοίκησης προσωπικού. Ενημέρωσε πως 

ελέγχει τα χαρακτηριστικά της γεωμετρίας του προσώπου των εργαζομένων 

επειδή, όπως ισχυρίστηκε, είναι υποχρεωμένη να εξασφαλίζει την ελεγχόμενη και 

απολύτως ασφαλή πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες στους χώρους 

και τα συστήματα της επιχείρησης. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη 

γνωστοποίηση, το σύστημα προϋποθέτει μια φάση καταγραφής κατά την οποία οι 

εργαζόμενοι προσέρχονται στο γραφείο έκδοσης αδειών εισόδου και 

υποβάλλονται στην ανάγνωση από ειδική συσκευή των βιομετρικών τους 

χαρακτηριστικών. Τα βιομετρικά χαρακτηριστικά αποθηκεύονται σε κεντρική 

βάση δεδομένων, μαζί με το ονοματεπώνυμό τους, τον κωδικό της μισθοδοσίας 

και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του δικαιώματος πρόσβασης στους 

χώρους εργασίας. Ο εργαζόμενος, πριν εισέλθει στο χώρο εργασίας, 

παρουσιάζεται για δευτερόλεπτα μπροστά στην κάμερα η οποία μετρά τα 

βιομετρικά του χαρακτηριστικά, τα συγκρίνει με αυτά της βάσης δεδομένων και 

εφόσον ταυτίζονται, του επιτρέπει την είσοδο.  

 

Η Αρχή, βασιζόμενη στο Ν.2472/1997 και συγκεκριμένα αναλύοντας τα γεγονότα 

σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητα και της αναλογικότητας, αποφάσισε πως 
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η εν λόγω επεξεργασία θεωρείται παράνομη , πρέπει να διακοπεί και τα αρχεία 

προσωπικών δεδομένων που ήδη είχαν δημιουργηθεί, πρέπει να καταστραφούν 

άμεσα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.  

  
33..77..  ΕΕΠΠΙΙΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΩΩΝΝ  

 

Το άνοιγμα των τηλεπικοινωνιακών αγορών στον ελεύθερο ανταγωνισμό είχε σαν 

αποτέλεσμα τη ραγδαία εξέλιξη στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. 

Τηλεπικοινωνία ορίζεται η μετάδοση, εκπομπή ή λήψη σημείων, σημάτων, 

γραπτού κειμένου, εικόνων, ήχου ή κάθε είδους πληροφορίας που 

πραγματοποιείται με ενσύρματα, οπτικά, ραδιοηλεκτρικά ή άλλα 

ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Στα πλαίσια της εξέλιξης αυτής εντάσσεται και η 

ανάπτυξη δικτύων22 που δίνουν τη δυνατότητα μέσω μίας μόνο σύνδεσης, της 

διασύρματης τηλεφωνικής γραμμής, να πραγματοποιούνται ψηφιακές κλήσεις και 

να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα υπηρεσίες φωνής, εικόνας, κειμένου και 

δεδομένων. 

 

Η χρήση των δικτύων αυτών προϋποθέτει την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνουν τον αριθμό ή την ταυτότητα της 

συσκευής του καλούντος και του καλούμενου προσώπου, τον τύπο, το χρόνο 

έναρξης και τη διάρκεια των κλήσεων που πραγματοποιούνται, καθώς τον όγκο 

των διαβιβασθέντων δεδομένων. 

 

Τα δεδομένα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα μπορούν να υπαχθούν βασικά σε δύο  

(2) μεγάλες κατηγορίες: 

 Στα δεδομένα περιεχομένου, των οποίων η μετάδοση αποτελεί το σκοπό 

της επικοινωνίας. Η προστασία των δεδομένων περιεχομένου συνδέεται άμεσα με 

το απόρρητο των τηλεπικοινωνιών. 

 Στα παρεπόμενα ή συναφή δεδομένα, τα οποία έχουν σχέση με την 

τηλεπικοινωνιακή διαδικασία εξαιρουμένων των δεδομένων περιεχομένου. 

(Τουντόπουλος, Β. (2000)) 

 

                                            
22 Των ψηφιακών κινητών δικτύων και των δικτύων ενοποιημένων υπηρεσιών (ISDN). 
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Η επεξεργασία των δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα διέπεται από τους 

γενικούς κανόνες που ρυθμίζουν την επεξεργασία των δεδομένων στο 

Ν.2472/1997. Τα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο, 

για καθορισμένους σκοπούς και να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία 

ενόψει των σκοπών αυτών, ενώ επιπλέον πρέπει να είναι ακριβή και, εφόσον 

χρειάζεται, να υποβάλλονται σε ενημέρωση. Επομένως, και στην περίπτωση των 

τηλεπικοινωνιών, ισχύει και η αρχή του σκοπού και η αρχή της ακρίβειας. 

 

33..77..11..  ΣΣυυσσκκεευυέέςς  κκααττααγγρρααφφήήςς  ττηηλλεεφφωωννιικκώώνν  κκλλήήσσεεωωνν  

 

Οι συσκευές καταγραφής τηλεφωνικών κλήσεων μπορούν να καταγράψουν και 

να απομνημονεύσουν τους τηλεφωνικούς αριθμούς που κλήθηκαν από τα 

τηλέφωνα της επιχείρησης, όπως και τη διάρκεια κάθε κλήσης. Οι κίνδυνοι που 

απορρέουν από τη χρησιμοποίηση των παραπάνω συσκευών δεν είναι αμελητέοι. 

Οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν, έστω και ευκαιριακά, το τηλέφωνο της 

επιχείρησης για ιδιωτικούς σκοπούς. Ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να ελέγξει 

τις προσωπικές σχέσεις των εργαζομένων και τις κοινωνικές τους διασυνδέσεις. 

Αυτή η παρέμβαση του εργοδότη δεν αφορά μόνο την ιδιωτική ζωή του 

υπαλλήλου του, αλλά και αυτή του ατόμου που κλήθηκε από το τηλέφωνο της 

επιχείρησης. Εφόσον με τη χρησιμοποίηση τέτοιων συσκευών εξυπηρετούνται 

και εύλογα συμφέροντα του εργοδότη είναι αναγκαία η συγκεκριμένη εκτίμηση 

της σκοπιμότητάς τους, αλλά και της αναλογικότητας του χρησιμοποιούμενου 

μέσου προς επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.  

 

Το απλό γεγονός του ελέγχου της δραστηριότητας του εργαζομένου δεν αρκεί για 

να θεμελιώσει την παράβαση της υποχρέωσης του εργοδότη να σέβεται την 

προσωπικότητα του εργαζομένου. Πρώτον, επειδή αυτός ο έλεγχος δεν είναι κατά 

κανόνα συνεχής και δεύτερον, επειδή αφορά δευτερεύοντα δεδομένα της 

εργασιακής παροχής, έτσι ώστε λογικά δεν προκαλεί εκείνες τις ψυχολογικές 

αντιδράσεις του ατόμου που μπορούν να διαπιστωθούν όταν χρησιμοποιούνται 

άλλα τεχνικά μέσα ελέγχου. Σε κάθε πάντως περίπτωση είναι αναγκαία η 

προηγούμενη πληροφόρηση των εργαζομένων για τη λειτουργία συσκευών 

καταγραφής κλήσεων, καθώς και για την αποστολή αναλυτικών λογαριασμών 

των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.  
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Ο επιδιωκόμενος σκοπός της μείωσης των τηλεφωνικών δαπανών μπορεί να 

επιτευχθεί με τη χρήση ηπιότερων μέσων. Συγκεκριμένα, η μεν μείωση των 

υπεραστικών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων μπορεί να επιτευχθεί με την καταγραφή 

από τη συσκευή ελέγχου όχι ολόκληρου του αριθμού, αλλά μόνο των πρώτων 

ψηφίων, ώστε να διαπιστώνεται εύκολα εάν πρόκειται για αστική ή υπεραστική 

κλήση. Η δε μείωση των αστικών συνδιαλέξεων μπορεί να επιτευχθεί με 

παραλλαγές αυτών των συστημάτων που διαφυλάσσουν όμως την ιδιωτική ζωή 

του εργαζομένου. Παράδειγμα αποτελεί η χρησιμοποίηση κωδικών που 

επιτρέπουν το διαχωρισμό ιδιωτικών και επαγγελματικών κλήσεων, έτσι ώστε 

όταν ο εργαζόμενος χρησιμοποιεί τον κωδικό ιδιωτικών συνομιλιών δεν 

καταγράφεται ο αριθμός που κάλεσε – αλλά ενδεχομένως μόνο η διάρκεια. Με 

τον τρόπο αυτό ο εργοδότης είναι σε θέση να γνωρίζει πως έγινε ιδιωτική 

συνδιάλεξη, αλλά δεν μπορεί να παραβιάσει την ιδιωτική ζωή του εργαζομένου. 

Αντίστοιχο μέτρο μπορεί να θεωρηθεί και η χρησιμοποίηση απλών μετρητών 

τηλεφωνικών μονάδων με την ταυτόχρονη υποχρέωση του εργαζομένου να 

σημειώνει τους αριθμούς που κάλεσε για επαγγελματικούς λόγους, ώστε η 

διαφορά να αποκαλύπτει πόσες κλήσεις έγιναν για ιδιωτικούς λόγους.  

  

33..77..11..11..  ΓΓννωωμμοοδδόόττηησσηη  663377//1188//2211..0066..22000000  

 

Κατόπιν επιστολής του συλλόγου εργαζομένων Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών 

Επιμελητηρίων Αθήνας – Πειραιά, η Αρχή έκανε έλεγχο στις εγκαταστάσεις του 

Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών και κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα: 

το εσωτερικό σύστημα διαχείρισης τηλεφωνικών κλήσεων που επρόκειτο να 

εγκατασταθεί, το οποίο δεν εντάσσεται στο πλαίσιο παροχής διαθέσιμων στο 

κοινό τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, δεν 

εμπίπτει στο άρθρο 3 του Ν.2774/199923. Επειδή όμως αποτελεί επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων, τα οποία αρχειοθετούνται με αυτοματοποιημένη μέθοδο 

σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, εμπίπτει αποκλειστικά στο πεδίο εφαρμογής του 

Ν.2472/1997.  

 

Η εγκατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος για τον έλεγχο των τηλεφωνικών 

κλήσεων θεωρείται νόμιμη μόνο εφόσον η επεξεργασία των προσωπικών 
                                            
23 Ο Ν.2 774/1999 δεν είχε ακόμη αντικατασταθεί από τον Ν.3471/2006. 
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δεδομένων δεν απειλεί τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων. Η απόκρυψη 

των τριών (3) τελευταίων ψηφίων του καλούμενου αριθμού προστατεύει τα 

προσωπικά δεδομένα κάθε χρήστη, δεν προσβάλλει την ιδιωτική του ζωή και, 

παράλληλα, επιτρέπει σε κάποιο βαθμό να αποκαλυφθεί πιθανή περίπτωση 

κατάχρησης κλήσεων. Η Αρχή έκρινε πως όλα τα παραπάνω είναι νόμιμα εφόσον 

έχουν προηγουμένως ενημερωθεί οι εργαζόμενοι του Επιμελητηρίου.  

  

33..77..11..22..  ΑΑππόόφφαασσηη  6600//22000077  

 

Η Αρχή κλήθηκε να εξετάσει το ερώτημα του Α.Σ.Ε.Π.24, το οποίο διαβίβασε 

στην πρώτη η Α.Δ.Α.Ε.25, σχετικά με την σκοπούμενη καταγραφή των 

τηλεφωνικών συνδιαλέξεων που γίνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών. 

Το Α.Σ.Ε.Π., ως υπεύθυνος επεξεργασίας, έθεσε το ερώτημα κατά πόσο είναι 

νόμιμο να εγκατασταθεί στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών καταγραφέας 

εισερχόμενων κλήσεων, ο οποίος θα καταγράφει και το περιεχόμενο της 

τηλεφωνικής συνδιάλεξης. Το Α.Σ.Ε.Π. υποστήριξε πως επιθυμεί να εφαρμόσει 

το μέτρο αυτό προς το σκοπό της αποφυγής υποβάθμισης των παρεχόμενων 

υπηρεσιών προς τον πολίτη. 

 

Το ζήτημα, βέβαια, που προέκυψε είναι κατά πόσο προφυλάσσονται οι 

εργαζόμενοι από τη λειτουργία του παραπάνω συστήματος καταγραφής. Η 

εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου, που θα επιτρέπει την καταγραφή και 

παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων των εργαζομένων, συνεπάγεται 

τέτοιας φύσεως έλεγχο αυτών, που σύμφωνα και με τη σχετική Οδηγία 115/2001 

της Αρχής, δεν επιτρέπεται, καθώς αντιβαίνει και στο άρθρο 4 του Ν.2472/1997. 

Με τον τρόπο αυτό παραβιάζονται οι γενικές αρχές της αναγκαιότητας και της 

αναλογικότητας της επεξεργασίας. Σχετικά δε με την επιτήρηση και 

παρακολούθηση των εργαζομένων το άρθρο 7 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ ορίζει πως: 

«…Κάθε παρακολούθηση του εργαζομένου πρέπει να αποτελεί απάντηση του 

εργοδότη ανάλογη με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει, λαμβανομένων υπόψη της 

ιδιωτικής ζωής και των λοιπών νόμιμων συμφερόντων των εργαζομένων. Όλα τα 

προσωπικά δεδομένα που φυλάσσονται ή χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια 
                                            
24 Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού 
 
25 Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών 
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παρακολούθησης πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή προς το θέμα και όχι 

υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους δικαιολογείται η 

παρακολούθηση. Η παρακολούθηση πρέπει να πραγματοποιείται με τη μεγαλύτερη 

δυνατή διακριτικότητα.» 

 

33..88..  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΑΑΚΚΟΟΥΥΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΚΚΟΟΛΛΟΟΥΥΘΘΗΗΣΣΗΗΣΣ  

 

Η μυστική παρακολούθηση ενέχει σοβαρότατους κινδύνους και προσβάλλει μια 

σειρά ελευθεριών των εργαζομένων. Εγκαθιστά στην επιχείρηση ένα κλίμα 

κατασκόπευσης και δυσπιστίας που δεν μπορεί παρά να προκαλέσει μια οξύτατη 

ένταση στις σχέσεις εργοδότη και εργαζομένων.  

 

Τα συστήματα ακουστικής παρακολούθησης χρησιμοποιούνται, επίσης συχνά, ως 

μέσο ελέγχου και κατασκόπευσης των εργαζομένων προκειμένου να 

παρακολουθούνται ή να μαγνητοφωνούνται οι συνομιλίες με τους συναδέλφους 

τους ή οι τηλεφωνικές τους επικοινωνίες. Μπορούν και αυτά να προσβάλλουν την 

ελευθερία έκφρασης ή την ελευθερία του ιδιωτικού βίου, δεδομένου πως οι 

εργαζόμενοι μιλούν συχνά στο χώρο εργασίας τους για τα οικονομικά τους 

προβλήματα, για τις πολιτικές τους προτιμήσεις, για ζητήματα που συνδέονται 

άμεσα με την εκτός επαγγέλματος ζωή τους.  

 

Η εργοδοτική επέμβαση με ακουστικά μέσα είναι θεμιτή όταν με την 

παρακολούθηση εξυπηρετούνται η ασφάλεια της επιχείρησης ή ιδιαίτεροι 

οργανωτικοί λόγοι, όπως η μαγνητοφώνηση της επικοινωνίας των ελεγκτών 

εναέριας κυκλοφορίας με τους πιλότους των αεροσκαφών.  

 

Σίγουρα η ενημέρωση του εργαζομένου αποτελεί τη στοιχειωδέστερη εγγύηση 

για την απόκρουση των προσβολών της ιδιωτικής ζωής ή της αξιοπρέπειάς του. 

Δεν αρκεί όμως για να αποκρούσει όλους τους κινδύνους που συνδέονται με την 

ιδιαιτερότητα των εργασιακών σχέσεων και συγκεκριμένα το καθεστώς 

εξάρτησης, οικονομικής και νομικής, των εργαζομένων. Η συγκατάθεση του 

εργαζομένου μπορεί να θεωρηθεί ικανή να άρει το αξιόποινο μόνο όταν αφορά 

την παρακολούθηση ή μαγνητοφώνηση συγκεκριμένων συνομιλιών και όχι εάν 
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πρόκειται για εγκατάσταση συσκευών συνεχούς παρακολούθησης για 

πειθαρχικούς λόγους.  

  

33..88..11..  ΜΜιικκρροοφφωωννιικκοοίί  ααννααμμεεττααδδόόττεεςς  

 

Οι μικροφωνικοί αναμεταδότες είναι μικρά – όσο η κεφαλή μιας καρφίτσας – 

μικρόφωνα, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε σημείο μέσα 

στην επιχείρηση. Εκπέμπουν μικροηχητικά σήματα που γίνονται αντιληπτά αλλά 

μπορούν και να τεθούν σε λειτουργία από μεγάλη απόσταση. Σε λειτουργία 

τίθενται και από σήματα θερμοκρασίας, ήχου, κίνησης του σώματος, πίεση ή 

εκπομπή ακτινοβολίας. Στην ουσία, έχουν το ρόλο του «κοριού», ο οποίος μπορεί 

να είναι κρυμμένος σε γραφομηχανές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή και 

τηλέφωνα και μεταδίδει όσα διαδραματίζονται σε πραγματικό χρόνο.  

  

44..  ΝΝΟΟΜΜΟΟΘΘΕΕΣΣΙΙΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΔΔΕΕΔΔΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΣΣΕΕ  

ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΠΠΕΕΔΔΟΟ  
 

Για τα περισσότερα κράτη της Ευρώπης φάνηκε ιδιαίτερα απαραίτητο να θέσουν 

ένα πλαίσιο για την επιτρεπτή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γενικά , αφού 

η απόλυτη απαγόρευση της συλλογής και επεξεργασίας θα ήταν ανέφικτη. 

Έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να συνυπάρξει αρμονικά το δικαίωμα στην 

ιδιωτική σφαίρα και το απόρρητο με το δικαίωμα συλλογής πληροφοριών, το 

οποίο πηγάζει από το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης, εξίσου σημαντικό σε μία 

δημοκρατική κοινωνία, αφού παρά την αναμφισβήτητη εξέλιξη της τεχνολογίας 

και τις δυνατότητες που αυτή παρέχει οι στόχοι για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων παραμένουν αναλλοίωτοι. (Καράκωστας, Ι. (2001)) 

 

44..11..  ««ΠΠΡΡΩΩΤΤΗΗ  ΓΓΕΕΝΝΙΙΑΑ»»  ΝΝΟΟΜΜΟΟΘΘΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ    

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το αγαθό της ιδιωτικής ζωής αναδείχτηκε ως θεμελιώδες 

στη μεταπολεμική περίοδο, αφού είχαν καταδειχθεί στην πράξη οι αποτρόπαιες 

επιπτώσεις της απόλυτης κυριαρχίας του Κράτους στην ιδιωτική ζωή του ατόμου 

κατά τη δεκαετία του 1930.  Το 1950, υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της 



““ΗΗ  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  εεππεεξξεερργγαασσίίαα  ττωωνν  ππρροοσσωωππιικκώώνν  δδεεδδοομμέέννωωνν  σσττοονν  ττοομμέέαα  ττωωνν  εερργγαασσιιαακκώώνν  σσχχέέσσεεωωνν””  
 

 

   
  
ΕΕυυδδοοκκίίαα  ΙΙ..  ΓΓιιααννννάάκκηη  ––  ΦΦεεββρροουυάάρριιοοςς  22001122  

 

5544 

Ευρώπης26 η Σύμβαση για την  Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 

των Θεμελιωδών Ελευθεριών – γνωστή και ως Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου. 

  

44..11..11..  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΣΣύύμμββαασσηη  γγιιαα  ττηηνν  ΠΠρροοσστταασσίίαα  ττωωνν  ΔΔιικκααιιωωμμάάττωωνν  ττοουυ  

ΑΑννθθρρώώπποουυ    

 

Η Ε.Σ.Δ.Α. ψηφίστηκε στη Ρώμη την 4η Νοεμβρίου 195027 και αναγνώρισε στο 

άρθρο 8 πως «Κάθε πρόσωπο δικαιούται του σεβασμού της ιδιωτικής και 

οικογενειακής ζωής, της κατοικίας του και της αλληλογραφίας του». Παράλληλα, 

προσδιόρισε πως « Δεν επιτρέπεται η επέμβαση δημόσιας αρχής στην άσκηση του 

δικαιώματος αυτού, εκτός εάν η επέμβαση αυτή προβλέπεται από το νόμο και 

αποτελεί μέτρο, το οποίο, σε μια δημοκρατική κοινωνία, είναι αναγκαίο για την 

εθνική ασφάλεια, τη δημόσια ασφάλεια, την οικονομική ευημερία της χώρας, τη 

διαφύλαξη της τάξης και την πρόληψη ποινικών παραβάσεων, την προστασία της 

υγείας και των χρηστών ηθών ή την προστασία των δικαιωμάτων και των 

ελευθεριών των άλλων».  

  

44..11..22..  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόό  ΔΔιικκαασσττήήρριιοο  ΑΑννθθρρωωππίίννωωνν  ΔΔιικκααιιωωμμάάττωωνν  

 

Με βάση την Ε.Σ.Δ.Α. ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων (Ε.Δ.Α.Δ.), το οποίο αποσκοπεί στον έλεγχο της εφαρμογής των 

διατάξεών της. Αναγνώρισε πως το δικαίωμα της ιδιωτικότητας επεκτείνεται και 

στο χώρο εργασίας, ακριβώς επειδή ο χώρος αυτός προσφέρεται κατ’ εξοχήν για 

την κοινωνική συναναστροφή. Το Δικαστήριο παρατηρεί πως «Σε τελική 

ανάλυση, ακριβώς στο πλαίσιο της εργασιακής ζωής έχει η πλειοψηφία των 

ανθρώπων μια σημαντική ευκαιρία να συνάψει σχέσεις με τον έξω κόσμο». Η 

παραδοχή αυτή δε σημαίνει βέβαια πως δεν υπάρχει ανάγκη προστασίας και των 

έννομων συμφερόντων του εργοδότη. Ωστόσο η εκπλήρωση των συμφερόντων 

                                            
26 Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου. 

 
27 Την Ε.Σ.Δ.Α. ακολούθησαν το Διεθνές Σύμφωνο περί Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων της 

16.12.1966 και η Απόφαση 2450/19.12.1968 της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 
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αυτών δεν μπορεί να αγνοεί δικαιώματα που αναγνωρίζει η συνταγματική τάξη. 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, βασιζόμενο στο άρθρο 8 της Ε.Σ.Δ.Α., εξέδωσε 

σημαντικές αποφάσεις αναφορικά με το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων στον τομέα των εργασιακών σχέσεων.  

 

Οι μέχρι τότε αναφορές σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν σχετικές, κυρίως, με την 

κρατική παρέμβαση στην ιδιωτική ζωή του ατόμου. Λίγο αργότερα, όμως, τη 

δεκαετία του 1960, ξεκίνησε ο φόβος της αντικατάστασης του ανθρώπου από τη 

μηχανή με την εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στις μεγάλες 

βιομηχανίες και μαζί με αυτόν γεννήθηκε και η ανάγκη προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων από την ηλεκτρονική επεξεργασία. Ο φόβος αυτός 

ενισχύθηκε σημαντικά κατά τη δεκαετία του 1970 με την ανάπτυξη των 

συστημάτων αρχειοθέτησης. Στις 6 Ιανουαρίου 1978 τέθηκε σε ισχύ στη Γαλλία ο 

νόμος για την προστασία των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα από την αθέμιτη 

επεξεργασία τους μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Παράλληλα, σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, είχε αρχίσει να διαφαίνεται και σε άλλες χώρες η ανάγκη για τη θέσπιση 

ενός κατάλληλου και ορθολογιστικού πλαισίου δικαίου που θα απέβλεπε στην 

αποτελεσματική κατοχύρωση του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων. Θεσπίστηκε ο πρωτοποριακός νόμος του Ομοσπονδιακού Κρατιδίου 

της Έσσης το 1970 και ακολούθησαν οι εθνικές νομοθεσίες των Βορείων Χωρών, 

της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Ελβετίας κ.ά. 

Οι παραπάνω νόμοι χαρακτηρίζονται από τη δυσπιστία και το φόβο της 

κοινωνίας, φαινόμενο το οποίο έγινε γνωστό και ως «ο φόβος του Μεγάλου 

Αδελφού» εξαιτίας της μεγάλης διάστασης που είχαν οι ηλεκτρονικού 

υπολογιστές28 την εποχή εκείνη αλλά και εξαιτίας των δυσκολιών που είχαν να 

αντιμετωπίσουν οι νομοθέτες της εποχής στην προσπάθειά τους να 

προσδιορίσουν για πρώτη φορά τις έννοιες των προσωπικών δεδομένων και της 

επεξεργασίας. 

 

Τη δεκαετία αυτή η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης 

διατύπωσε με πολιτικούς όρους το περιεχόμενο της ιδιωτικότητας του ατόμου, 

εξαίροντας τη σημασία της, για πρώτη ίσως φορά σε ευρωπαϊκό, θεσμικό 

                                            
28 Μεγάλοι κεντρικοί υπολογιστές με πολλούς τερματικούς σταθμούς εργασίας 
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επίπεδο: «Το δικαίωμα της ιδιωτικότητας ουσιαστικά είναι το δικαίωμα να ζει 

κανείς τη δική του ζωή με την ελάχιστη παρέμβαση τρίτων. Αφορά στην ιδιωτική, 

οικογενειακή και οικιακή ζωή, στη φυσική και ηθική ακεραιότητα, στην τιμή και τη 

φήμη, στην αποφυγή του να τεθεί κανείς σε ψευδές φως, στη μη αποκάλυψη 

άσχετων γεγονότων που προκαλούν αμηχανία, στη χωρίς άδεια δημοσιοποίηση 

ιδιωτικών φωτογραφιών, στην προστασία κατά της κακής χρήσης των ιδιωτικών 

επικοινωνιών, στην προστασία από την αποκάλυψη πληροφοριών που δίδονται ή 

λαμβάνονται εμπιστευτικά από το άτομο».  

 

44..22..  ««ΔΔΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΗΗ  ΓΓΕΕΝΝΙΙΑΑ»»  ΝΝΟΟΜΜΟΟΘΘΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ    

 

Με το πέρασμα των χρόνων, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μετατράπηκε σε μέσο 

μετάδοσης γνώσεων και πληροφοριών, σε οικιακή συσκευή ψυχαγωγίας και 

ενημέρωσης, σε εργαλείο απαραίτητο σε κάθε άνθρωπο. Η διάστασή του 

μειώθηκε, οι δυνατότητές του και η ταχύτητα λειτουργίας του αυξήθηκαν 

αισθητά. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μπορούσε να επεξεργάζεται τεράστιο όγκο 

δεδομένων και για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε η ανάγκη αναθεώρησης των 

παλιών νομοθεσιών «πρώτης γενιάς». Πολλά κράτη κινήθηκαν προς τη 

δημιουργία νέων νόμων που χαρακτηρίζονται από ευκαμψία και περιορισμό των 

γενικών ρυθμίσεων και απαγορεύσεων. Αντίθετα με τη δεκαετία του 1970, όπου 

οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αντιμετωπίζονταν με φόβο και καχυποψία, πλέον 

είναι δεδομένο ότι αποτελούν εργαλείο στα χέρια των πολιτών. Τα νομοθετήματα, 

την περίοδο αυτή, αποτελούνται από τα γενικά κανονιστικά πλαίσια που 

εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, ενώ για 

μια σειρά ειδικών κατηγοριών επεξεργασίας προβλέπονται τελείως διαφορετικές 

ρυθμίσεις, οι οποίες αποτελούν είτε ειδικές διατάξεις του βασικού 

νομοθετήματος, είτε ανεξάρτητα νομοθετήματα. Ανάλογα, λοιπόν, με το σκοπό 

της επεξεργασίας29 εμφανίζονται οι ιδιαίτερες ρυθμίσεις. 

 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, και συγκεκριμένα την 28η Ιανουαρίου 1981, 

υπεγράφη στο Στρασβούργο στα αγγλικά και τα γαλλικά, στα πλαίσια του 

                                            
29 Επεξεργασία που πραγματοποιείται για σκοπούς στατιστικούς, ερευνητικούς, ιστορικούς, 

δημοσιογραφικούς, πολιτικούς, θρησκευτικούς, υγείας. 
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Συμβουλίου της Ευρώπης, η Σύμβαση για την Προστασία του Ατόμου από την 

Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Πληροφοριών Προσωπικού Χαρακτήρα, 

γνωστή και ως Σύμβαση 108. Τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 1985 και 

αποτέλεσε ένα συνεκτικό κείμενο που θέτει τις γενικές κατευθύνσεις για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε φυσικού προσώπου από την 

αυθαίρετη επεξεργασία τους, η οποία γίνεται με τη χρήση αυτοματοποιημένων 

μέσων – κυρίως ηλεκτρονικών.30  

 

44..22..11..  ΣΣύύμμββαασσηη  110088//2288..0011..11998811  

  

Το Συμβούλιο της Ευρώπης με τη Σύμβαση 108/1981 «για την προστασία του 

ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα», κωδικοποίησε τις θεμελιώδεις αρχές που αποτελούσαν τον «σκληρό 

πυρήνα» της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Σκοπός της Σύμβασης 

ήταν η εξασφάλιση στο έδαφος κάθε συμβαλλόμενου μέρους, για κάθε άτομο, 

ανεξαρτήτως ιθαγένειας ή κατοικίας, του σεβασμού των δικαιωμάτων του και των 

θεμελιωδών ελευθεριών, και ιδίως το δικαίωμά του για ιδιωτική ζωή, αναφορικά 

με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Επίσης, 

εισήγαγε τη διάκριση των δεδομένων που ενέχουν ευαίσθητες για το άτομο 

πληροφορίες όπως τα δεδομένα της υγείας, η φυλετική καταγωγή και οι 

θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις. Η Σύμβαση αποτέλεσε το έναυσμα για 

αρκετές χώρες να προβούν στην ψήφιση ειδικών νόμων, ενώ άλλες να 

τροποποιήσουν τις νομοθεσίες τους προκειμένου να θεσπίσουν ένα άρτιο και 

κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας. Η Ελλάδα κύρωσε τη Σύμβαση με το 

Ν.2068/1992.  

 

44..22..22..  ΟΟρργγααννιισσμμόόςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΣΣυυννεερργγαασσίίααςς  κκααιι  ΑΑννάάππττυυξξηηςς    

 

Λίγο πριν τη σύναψη της Σύμβασης 108, και συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο του 

1980, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) 

υιοθέτησε ένα κείμενο με τίτλο: «Αρχές διέπουσες την προστασία της προσωπικής 

σφαίρας του ανθρώπου από και τις διασυνοριακές ροές προσωπικών στοιχείων». 

Οι κατευθυντήριες αυτές οδηγίες περιείχαν ορισμένες από τις αρχές που σήμερα 
                                            
30 Η Ελλάδα υιοθέτησε τη Σύμβαση 108 με το Ν.2069 την 9η Ιουλίου 1992. 
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πια είναι καθιερωμένες στο χώρο της προστασία των προσωπικών δεδομένων: 

την αναγνώριση της ανάγκης να τεθούν όρια στη συλλογή και χρήση προσωπικών 

δεδομένων, τη σύνδεση της επεξεργασίας με συγκεκριμένο σκοπό, τη διαφάνεια, 

το δικαίωμα γνώσης του ατόμου και την υποχρέωση λογοδοσίας του υπεύθυνου 

επεξεργασίας.  

  

44..22..33..  ΣΣύύσστταασσηη  υυππ’’  ααρριιθθμμ..  RR  ((8899))  22  ττοουυ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς  

 

Στο πλαίσιο της Ε.Σ.Δ.Α. και της Σύμβασης 108 του 1981 για την Αυτόματη 

Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, η Επιτροπή Υπουργών του 

Συμβουλίου της Ευρώπης υιοθέτησε τον Ιανουάριο του 1989 τη Σύσταση υπ’ 

αριθμ. R (89) 2 «σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που 

χρησιμοποιούνται για εργασιακούς σκοπούς».  

 

Η Σύσταση αναφέρει πως «η δυνατότητα άσκησης από τον εργαζόμενο κοινωνικών 

και ατομικών σχέσεων μέσα στο χώρο εργασίας θα πρέπει να διαφυλαχθεί έναντι 

της συλλογής και χρήσης προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της 

απασχόλησης, καθώς αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση της ιδιωτικότητας και της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας». Το Επεξηγηματικό Μνημόνιο που συνοδεύει τη 

Σύσταση αναφέρει πως «Η αναφορά του κειμένου στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια 

γίνεται με επίγνωση του γεγονότος πως είναι πολύ εύκολο να γίνουν οι εργαζόμενοι 

ένας ¨αιχμάλωτος πληθυσμός¨ υπό συνεχή παρακολούθηση με ηλεκτρονικές 

συσκευές, εάν δεν έχουμε πάντα κατά νου πως οι εργαζόμενοι είναι πρώτα και 

κύρια άτομα με ανθρώπινες ανάγκες για κοινωνική επαφή με τους συναδέλφους 

τους στον τόπο εργασίας. Η τεχνολογία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά 

τρόπο που εμποδίζει την κοινωνική αλληλόδραση μεταξύ των εργαζομένων. Από 

την άλλη σκοπιά, ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια σχετίζεται με την 

ανάγκη να αποφεύγεται η στατιστική απανθρωποποίηση με την υποβάθμιση της 

ταυτότητας του εργαζομένου μέσω τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων που 

επιτρέπουν την αξιολόγηση του εργαζομένου ή τη λήψη αποφάσεων (που τον 

αφορούν) επί τη βάσει αυτόματων διαδικασιών».  

 

Η Σύσταση προβλέπει πως οι εργοδότες οφείλουν να ενημερώνουν και να 

διαβουλεύονται με τους εργαζομένους για την εισαγωγή και υιοθέτηση 
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αυτοματοποιημένων μεθόδων συλλογής και χρήσης προσωπικών δεδομένων των 

μισθωτών, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων ελέγχου την κινήσεων ή της 

παραγωγικότητάς τους. Η συλλογή των στοιχείων πρέπει να γίνεται κατ’ αρχήν 

από τον ίδιο τον εργαζόμενο. Σε περίπτωση που είναι αναγκαίο να αναζητηθούν 

στοιχεία από αλλού, αυτό θα γίνεται μετά από ενημέρωσή του. Κατά τη 

διαδικασία της πρόσληψης, δεν επιτρέπεται η διενέργεια τεστ προσωπικότητας 

παρά μόνο με τη συγκατάθεση του υποψήφιου εργαζομένου ή σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις που τυχόν θέτει η εθνική νομοθεσία.  

 

Σχετικά με την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, η 

Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης ανέφερε πως αυτά θα πρέπει να είναι 

ακριβή και να επικαιροποιούνται. Εάν υπάρχουν υποκειμενικές κρίσεις σχετικά 

με την απόδοση ή τις δυνατότητες του εργαζομένου, αυτές θα πρέπει να 

στηρίζονται σε δίκαιη και καλόπιστη αξιολόγηση και να μην τον προσβάλλουν με 

τον τρόπο που διατυπώνονται. Η τυχόν μεταβολή του σκοπού για τον οποίο 

αρχικά συλλέχθηκαν τα δεδομένα οφείλει να γίνεται κατά τρόπο που δεν είναι 

ασύμβατος με τον αρχικό σκοπό και θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην 

παρερμηνευτούν λόγω του διαφορετικού πλαισίου στο οποίο χρησιμοποιούνται.  

 

Η Σύσταση, επίσης, προβλέπει πως η συλλογή των δεδομένων που αφορούν στη 

φυλετική καταγωγή, τις πολιτικές, θρησκευτικές και άλλες πεποιθήσεις, τη 

σεξουαλική ζωή ή τις ποινικές καταδίκες και γενικά τα ευαίσθητα προσωπικά 

δεδομένα, θα γίνεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και εντός του πλαισίου των 

τυχόν εθνικών νομοθετικών ρυθμίσεων και των εγγυήσεων που αυτές 

προβλέπουν. Στην απουσία σχετικών ρυθμίσεων, τέτοια δεδομένα συλλέγονται 

μόνο με τη ρητή συναίνεση του εργαζομένου και μετά από πλήρη σχετική 

ενημέρωσή του. Τα ιατρικά δεδομένα μπορούν να συλλέγονται μόνο από 

προσωπικό που δεσμεύεται από τους κανόνες του ιατρικού απορρήτου και 

αφορούν μόνο στην καταλληλότητα του εργαζομένου – ή του υποψήφιου για 

πρόσληψη – για τη θέση εργασίας ή τη λήψη μέτρων προληπτικής ιατρικής ή, 

τέλος, τη χορήγηση κοινωνικών παροχών.  

Ο εργοδότης θα πρέπει να ενημερώνει απ’ ευθείας ή μέσω των συνδικαλιστικών 

εκπροσώπων τον εργαζόμενο για τα προσωπικά δεδομένα που έχει στη διάθεσή 

του και ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ζητά τη διόρθωση ή 
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διαγραφή ανακριβών στοιχείων ή στοιχείων που η συλλογή και διατήρησή τους 

παραβιάζει τις αρχές της Σύστασης. Ο εργαζόμενος θα μπορεί να έχει την 

υποστήριξη ενός ατόμου της επιλογής του για να τον βοηθήσει στην άσκηση των 

δικαιωμάτων του, εφόσον κάτι τέτοιο δεν απαγορεύεται από την εθνική 

νομοθεσία.  

 

Τέλος, συνίσταται στον εργοδότη να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα κατά 

τρόπο που να είναι ασφαλή και εμπιστευτικά έναντι μη εξουσιοδοτημένης 

πρόσβασης, αλλοίωσης ή χρήσης και δε θα πρέπει να διατηρούνται για διάστημα 

μεγαλύτερο αυτού που επιβάλλει ο σκοπός για τον οποίο συλλέχθηκαν.  

 

44..33..  ««ΤΤΡΡΙΙΤΤΗΗ  ΓΓΕΕΝΝΙΙΑΑ»»  ΝΝΟΟΜΜΟΟΘΘΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ    

  

Τη δεκαετία του 1990 έκαναν την εμφάνισή τους τα νομοθετήματα «τρίτης 

γενιάς», τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι και σήμερα. Αποτελούν την 

προσπάθεια του νομοθέτη να ανταποκριθεί στην ανάγκη ρύθμισης της 

επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων μετά την είσοδο της ψηφιακής 

τεχνολογίας και της πληροφορικής στην καθημερινή ζωή του ατόμου. 

  

44..33..11..  ΟΟδδηηγγίίαα  9955//4466//ΕΕΚΚ  

 

Για το λόγο αυτό και σε μια προσπάθεια εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών, η 

Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέβαλε το 1990 πρόταση Οδηγίας «περί 

προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας και της ελεύθερης 

κυκλοφορίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Η πρόταση της Οδηγίας 

βασίστηκε σε δύο άρθρα της Σύμβασης της Ρώμης31, όπως αυτή τροποποιήθηκε 

με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, στο άρθρο 100Α, που αναφέρεται στη θέσπιση 

υψηλού βαθμού προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, και 

στο άρθρο 8Α, που απαιτεί την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών όταν αυτές 

παρακωλύουν την ενιαία αγορά. Η συγκεκριμένη Οδηγία αποτελεί, στην ουσία, 

ένα σύγχρονο νομοθέτημα «τρίτης γενιάς» με το οποίο επιχειρείται η προστασία 

                                            
31 Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 

Ελευθεριών (Ε.Σ.Δ.Α.) 
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των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων χωρίς αδικαιολόγητους περιορισμούς 

της τεχνολογικής εξέλιξης. Η Οδηγία 95/46/ΕΚ – γνωστή και ως Κοινοτική 

Οδηγία – ψηφίστηκε τελικά από το Συμβούλιο των Υπουργών και στη συνέχεια 

από το Ευρωκοινοβούλιο την 23η Νοεμβρίου 1995.  

 

Η Οδηγία ψηφίστηκε μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις και περιέχει τις 

γενικές αρχές – γνωστές και ως «Οκτώ Αρχές» - οι οποίες αποτυπώθηκαν αρχικά 

στις κατευθυντήριες αρχές του Ο.Ο.Σ.Α. και κωδικοποιήθηκαν στη Σύμβαση 

108/1981 του Συμβουλίου της Ευρώπης.  

 

Με την Οδηγία αναγνωρίστηκε στο υποκείμενο της επεξεργασίας το δικαίωμα να 

λαμβάνει γνώση, να έχει πρόσβαση σε όλα τα σχετικά στοιχεία32, να προβάλλει 

αντιρρήσεις σε περίπτωση αθέμιτης συλλογής33 και να απαιτεί τη διόρθωση των 

στοιχείων σε περίπτωση που αυτά είναι ανακριβή. Μεταξύ άλλων, προέβλεψε 

πως τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει34 να συλλέγονται για «καθορισμένους, 

σαφείς και νόμιμους σκοπούς», να είναι «κατάλληλα, συναφή προς το θέμα και όχι 

υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται». Επιπλέον, τα 

προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να τυγχάνουν επεξεργασίας που θα είναι 

«σύννομη και θεμιτή», να είναι ακριβή και να διαγράφονται ή να διορθώνονται 

«εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή» και να διατηρούνται μόνο για όσο διάστημα έγιναν 

αντικείμενο επεξεργασίας. 

 

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την 

Οδηγία, είναι επιτρεπτή μόνο εφ’ όσον συντρέχει μία από τις παρακάτω 

περιπτώσεις35: 

Α) το άτομο του οποίου τα δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται συναινέσει 

ρητά σε αυτό, και  

Β) η επεξεργασία είναι αναγκαία για: 

 Την υλοποίηση ή κατάρτιση σύμβασης στην οποία είναι ή πρόκειται να 

είναι συμβαλλόμενο το άτομο. 
                                            
32 Άρθρο 13 
 
33 Άρθρο 18 
 
34 Άρθρο 6 
 
35 Άρθρο 7 
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 Την τήρηση νομοθετικής υποχρέωσης του υπεύθυνου επεξεργασίας. 

 Την προστασία ζωτικού συμφέροντος του ατόμου στο οποίο αναφέρονται 

τα δεδομένα. 

 Την εκπλήρωση έργου δημόσιου συμφέροντος ή εμπίπτοντος στην 

άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή 

στον τρίτο στον οποίο ανακοινώνονται τα δεδομένα. 

 Την ικανοποίηση έννομου συμφέροντος του υπεύθυνου επεξεργασίας ή 

του τρίτου στον οποίο ανακοινώνονται τα δεδομένα, εφ’ όσον όμως δεν υπερέχει 

το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα του προσώπου στο οποίο αφορούν τα 

δεδομένα. 

Με το άρθρο 10 της Οδηγίας απαγορεύτηκε η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών 

προσωπικών δεδομένων που αποκαλούνται «ευαίσθητα δεδομένα». Κατά 

εξαίρεση, επιτράπηκε η επεξεργασία τους μόνο σε ορισμένες πολύ αυστηρά 

καθορισμένες περιπτώσεις μεταξύ των οποίων και αυτή κατά την οποία η 

επεξεργασία είναι απαραίτητη για να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις και τα ειδικά 

δικαιώματα του υπεύθυνου επεξεργασίας στον τομέα του εργατικού δικαίου, στο 

βαθμό που το επιτρέπει η εθνική νομοθεσία η οποία προβλέπει επαρκείς 

εγγυήσεις.  

 

Ιδιαίτερης σημασίας είναι και το γεγονός πως η Οδηγία προέβλεψε τη σύσταση 

Δημόσιων Αρχών με πλήρη ανεξαρτησία που έχουν ως αντικείμενο «τον έλεγχο 

της εφαρμογής στο έδαφος του κάθε κράτους των εθνικών διατάξεων που έχουν 

θεσπιστεί από τα κράτη – μέλη» σε εφαρμογή της Οδηγίας. Οι Αρχές θα πρέπει να 

έχουν τα κατάλληλα μέσα για να ασκήσουν το έργο τους, να διαθέτουν 

αποτελεσματικές εξουσίες παρέμβασης και την εξουσία να παρίστανται ενώπιον 

δικαστηρίων.  

 

Ταυτόχρονα, προέβλεψε τη δημιουργία μιας Ομάδας σε ευρωπαϊκό επίπεδο με 

συμβουλευτικό προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ρόλο ως προς τα ζητήματα που θα 

προκύπτουν κατά την εφαρμογή της Οδηγίας, το επίπεδο προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες, την ανάγκη τροποποίησης ή 

συμπλήρωσης της σχετικής νομοθεσίας και τη σύνταξη κωδίκων δεοντολογίας σε 

κοινοτικό επίπεδο.  
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Η Οδηγία εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις: 

 Σε κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται σε δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα και αποτελεί επεξεργασία δεδομένων. 

 Σε δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με 

αυτοματοποιημένες διαδικασίες. 

 Σε δεδομένα που αποτελούν τμήμα ή προορίζονται να αποτελέσουν τμήμα 

μη αυτοματοποιημένων συστημάτων αρχειοθέτησης και είναι προσβάσιμα 

σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια. 

 Σε δεδομένα που αποκτούνται με οποιονδήποτε τρόπο μέσω Διαδικτύου. 

 

Η Οδηγία δεν εφαρμόζεται όμως: 

 Σε δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για αποκλειστικά 

προσωπικούς λόγους ή για δραστηριότητες των νοικοκυριών. 

 Σε τομείς, όπως η δημόσια ασφάλεια, η άμυνα ή η εφαρμογή της ποινικής 

νομοθεσίας που δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και παραμένουν προνόμιο των εθνικών κυβερνήσεων.  

 

Η Οδηγία 95/46/ΕΚ βέβαια είναι γενικού χαρακτήρα και δεν περιέχει, κατ’ 

αρχήν, ειδικές διατάξεις για τον τομέα της απασχόλησης. Ωστόσο, οι διατάξεις 

της έχουν πλήρη εφαρμογή σε τύπο αυτοματοποιημένης ή μη αυτοματοποιημένης 

επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, μεταξύ των οποίων οι πρακτικές 

παρακολούθησης με κάμερες, οι ηλεκτρονικές κάρτες πρόσβασης ή η 

επεξεργασία των βιομετρικών δεδομένων των εργαζομένων. Η Οδηγία καθιέρωσε 

ενιαίο πλαίσιο προστασίας, ώστε να είναι ακώλυτη η διακίνηση των προσωπικών 

δεδομένων μεταξύ των κρατών – μελών, ενώ ταυτόχρονα υποχρέωσε τα κράτη να 

μην τα κοινοποιούν σε μη κράτη – μέλη που δεν παρέχουν επαρκή προστασία.  

 

44..33..22..  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόόςς  ΧΧάάρρττηηςς  ττωωνν  ΘΘεεμμεελλιιωωδδώώνν  ΔΔιικκααιιωωμμάάττωωνν  ττηηςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  

ΈΈννωωσσηηςς  

 

Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων υιοθετήθηκε το 2000 και 

προβλέπει πως «καθένας έχει το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και 

οικογενειακής ζωής, της κατοικίας του και των επικοινωνιών του». Ο όρος 

«αλληλογραφία» που χρησιμοποιήθηκε στην Ε.Σ.Δ.Α. αντικαθίσταται από τον 
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όρο «επικοινωνίες» ώστε να καλυφθούν και τα ζητήματα που προέκυψαν από τις 

τεχνολογικές εξελίξεις που μεσολάβησαν από το 1950 που υπογράφηκε η 

Ε.Σ.Δ.Α. μέχρι το 2000 που υιοθετήθηκε ο Ευρωπαϊκός Χάρτης.  

 

44..33..33..  ΟΟμμάάδδαα  ΕΕρργγαασσίίααςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  2299    

 

Ακόμη και πριν την υιοθέτηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ που αφορά γενικά τα 

προσωπικά δεδομένα, είχε υπάρξει απόπειρα – από τη Γενική Διεύθυνση 

Εργασιακών Σχέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – για έκδοση Οδηγίας ειδικά 

για τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων. Η προσπάθεια όμως αυτή 

συνάντησε αντιδράσεις ακόμη και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με 

αποτέλεσμα να υιοθετηθεί, με αρκετή καθυστέρηση, μια βραδεία διαδικασία 

διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους.  

 

Η Επιτροπή ξεκίνησε το 2001 ένα πρώτο γύρο διαβουλεύσεων με τους 

κοινωνικούς εταίρους για το ζήτημα αυτό, θέτοντας υπό συζήτηση: α) την τυχόν 

ανεπάρκεια της συναίνεσης του εργαζομένου ως λόγο νομιμοποίησης των 

ενεργειών του εργοδότη στον τομέα των προσωπικών δεδομένων, β) την 

προστασία των ιατρικών δεδομένων, γ) τη διενέργεια εξετάσεων για ανίχνευση 

ναρκωτικών καθώς και την υποβολή του εργαζομένου σε γενετικές εξετάσεις, δ) 

τον ηλεκτρονικό έλεγχο και την παρακολούθηση των εργαζομένων από τον 

εργοδότη. Το γενικό ερώτημα που τέθηκε ήταν εάν οι γενικές ρυθμίσεις της 

Οδηγίας 95/46/ΕΚ κάλυπταν επαρκώς τα ζητήματα αυτά, όπως τίθενται στο χώρο 

των εργασιακών σχέσεων ή εάν, αντίθετα, θα έπρεπε να υπάρξει κοινοτική 

πρωτοβουλία στο ζήτημα αυτό και τι είδους μορφή θα πρέπει να πάρει αυτή.  

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τη δεύτερη φάση της διαβούλευσης με τους 

κοινοτικούς εταίρους το 2002, αφού συνόψισε τις θέσεις των εταίρων, διατύπωσε 

την άποψη πως είναι αναγκαία μια κοινοτική πρωτοβουλία για τα παραπάνω 

ζητήματα, επικαλούμενη, πρώτον, την ανάγκη για ασφάλεια του δικαίου και για 

ομοιογενή εφαρμογή στα κράτη – μέλη των κανόνων που αφορούν σε θεμελιώδη 

ατομικά δικαιώματα, δεύτερον, τις ειδικές συνθήκες που υπάρχουν για τα 

προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης και, τρίτον, την 

αντιμετώπιση των τεχνολογικών αλλαγών και των εφαρμογών τους στο χώρο 
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εργασίας. Μάλιστα επισήμανε πως η συναίνεση του εργαζομένου δε θα πρέπει να 

αποτελεί, από μόνη της, λόγο επαρκή για να νομιμοποιήσει την επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων.  

 

Σε σχέση ειδικότερα με την ηλεκτρονική παρακολούθηση των εργαζομένων από 

τον εργοδότη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε: 

 Να καθιερωθεί υποχρέωση διαπραγμάτευσης με τους εκπροσώπους των 

εργαζομένων πριν την εγκατάσταση ή τροποποίηση οποιουδήποτε συστήματος 

παρακολούθησης. 

 Να απαγορευτεί η χωρίς κάποιο σχετικό με την αξιολόγηση του 

εργαζομένου λόγο, μόνιμη παρακολούθηση της ηλεκτρονικής του αλληλογραφίας 

ή της ενασχόλησής του με το Διαδίκτυο. Η ειδικότερη παρακολούθηση ενός 

συγκεκριμένου εργαζομένου θα πρέπει να γίνεται μόνο εφόσον συντρέχει εύλογη 

υποψία ποινικής δραστηριότητας ή σοβαρής παράνομης συμπεριφοράς και 

εφόσον δεν υπάρχουν ηπιότερα μέσα για την επίτευξη του επιδιωκόμενου 

σκοπού.  

 Να απαγορευτεί, κατ’ αρχήν, η ανάγνωση από τον εργοδότη του 

περιεχομένου των ηλεκτρονικών μηνυμάτων του εργαζομένου και να μην επαρκεί 

η συναίνεση του εργαζομένου για την άρση της απαγόρευσης αυτής. 

 

Οι παραπάνω προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έτυχαν αποδοχής μεταξύ 

των κοινωνικών εταίρων και ειδικότερα των εργοδοτών και, για το λόγο αυτό, το 

μόνο κείμενο αναφοράς που υπάρχει σε κοινοτικό επίπεδο για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, είναι το «έγγραφο εργασίας για την 

επιτήρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο χώρο εργασίας». Το κείμενο 

αυτό εξέδωσε η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τα προσωπικά δεδομένα που 

συστάθηκε βάσει του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και του Συμβουλίου της 

24ης Οκτωβρίου 1995, λειτουργεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει 

ανεξάρτητο, συμβουλευτικό προς τα άλλα κοινοτικά όργανα ρόλο.  

 

Στο κείμενο της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29, αφού γίνεται καταγραφή των 

υφιστάμενων «διεθνών νομικών μέσων», τα οποία αφορούν στην προστασία των 

προσωπικών δεδομένων γενικά αλλά και ειδικότερα για το χώρο εργασίας, 
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αναφέρονται οι γενικές αρχές που πρέπει να διέπουν την παρακολούθηση των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο χώρο εργασίας. Αυτές είναι: 

 

 Αναγκαιότητα: Η παρακολούθηση είναι νόμιμη όταν είναι απολύτως 

απαραίτητη για την επίτευξη του σκοπού που επιδιώκει ο εργοδότης, κάτι που 

συμβαίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως η τυχόν εγκληματική δράση 

του εργαζομένου. 

 Σκοπιμότητα: Η παρακολούθηση θα πρέπει να γίνεται για ένα σκοπό 

συγκεκριμένο, ρητά καθορισμένο και νόμιμο.  

 Διαφάνεια: Η διαφάνεια ισχύει τόσο ως προς το υποκείμενο της 

επεξεργασίας – τον εργαζόμενο στον οποίο ο εργοδότης θα πρέπει να δώσει 

εύληπτη, σαφή και ακριβή δήλωση της πολιτικής του – όσο και ως προς την 

εποπτεύουσα Αρχή η οποία θα πρέπει να ενημερώνεται εκ των προτέρων για την 

επεξεργασία. Παράλληλα, η αρχή της διαφάνειας περιλαμβάνει και το δικαίωμα 

πρόσβασης του εργαζομένου στα δεδομένα που πρέπει να ασκείται απεριόριστα, 

σε εύλογα διαστήματα και χωρίς υπερβολική καθυστέρηση ως προς την 

ικανοποίησή του από εργοδοτικής πλευράς.  

 Νομιμότητα: Η νομιμότητα του σκοπού για την οποία γίνεται η 

παρακολούθηση θα πρέπει να εντάσσεται στην περιπτωσιολογία του άρθρου 7 

της Οδηγίας και μάλιστα στην περίπτωση της απλής επιδίωξης ενός έννομου 

συμφέροντος από τον εργοδότη. Ο σκοπός αυτός θα πρέπει να σταθμίζεται με το 

συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα του εργαζομένου. Επίσης, εάν πρόκειται 

για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, θα πρέπει ο σκοπός να εμπίπτει στο άρθρο 8 

§ 2 περ. β, δηλαδή να γίνεται για να «εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις και τα ειδικά 

δικαιώματα του υπεύθυνου της επεξεργασίας στον τομέα του εργατικού δικαίου, στο 

βαθμό που το επιτρέπει η εθνική νομοθεσία η οποία προβλέπει επαρκείς εγγυήσεις».  

 Αναλογικότητα: Με βάση στην αρχή αυτή, θα πρέπει να επιλέγονται 

πάντα τα ηπιότερα μέσα για την επίτευξη του σκοπού. Ηπιότερο μέσο 

παρακολούθησης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποτελεί η καταγραφή των 

δεδομένων κίνησης (χρόνος, θέμα, αποστολέας/αποδέκτης ενός μηνύματος) και 

όχι το περιεχόμενο του μηνύματος. Επίσης, ο εργοδότης οφείλει να λαμβάνει 
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μέτρα ενημέρωσης των εκτός επιχείρησης αποστολέων/αποδεκτών μηνυμάτων 

για το γεγονός πως υπάρχει σύστημα παρακολούθησης36.  

 Ακρίβεια και διατήρηση των δεδομένων: Ο εργοδότης πρέπει να μεριμνά 

για την ακρίβεια των τηρούμενων στοιχείων και να μη διατηρεί περισσότερο από 

όσο χρόνο είναι απολύτως αναγκαίος τα στοιχεία αυτά. Κατά την άποψη της 

Επιτροπής των εμπειρογνωμόνων, ένα τρίμηνο είναι συνήθως αρκετό. 

 Ασφάλεια: Ο εργοδότης υποχρεούται να λαμβάνει μέτρα προστασίας των 

δεδομένων από παρεμβάσεις τρίτων αλλά και μη εξουσιοδοτημένων προσώπων 

της ίδιας του της επιχείρησης. Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίζει πως ο υπεύθυνος 

για τη διαχείριση του συστήματος υπόκειται σε αυστηρή υποχρέωση εχεμύθειας.  

 

Υπό το πρίσμα των παραπάνω διαπιστώσεων, το κείμενο διατυπώνει τις 

ακόλουθες συστάσεις: 

 Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να διατυπώσει γραπτώς και να γνωστοποιήσει 

στους εργαζομένους την πολιτική της σε σχέση με τη χρήση του Διαδικτύου και 

την ηλεκτρονική αλληλογραφία όπου θα προσδιορίζονται τα όρια της 

προσωπικής χρήσης από τους εργαζομένους, θα αναφέρονται οι σκοποί για τους 

οποίους γίνεται η παρακολούθηση από τον εργοδότη, θα δίνονται λεπτομέρειες 

για το «ποιος; τι; πώς; πότε;» επιτηρεί και θα καθορίζονται οι διαδικασίες με τις 

οποίες οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν γνώση των στοιχείων που διαθέτει για 

αυτούς η επιχείρηση και θα έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν. Επίσης, θα 

πρέπει να διευθετούνται διάφορα επί μέρους ζητήματα όπως η ανάγνωση του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την απουσία του εργαζομένου. 

 Ο εργοδότης θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στους εργαζομένους 

που έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση, να έχουν έναν «ιδιωτικό λογαριασμό ή 

δικτυακό ταχυδρομείο», το οποίο θα χρησιμοποιούν για τα προσωπικά τους 

μηνύματα και στα οποία δε θα μπορεί να έχει πρόσβαση ο εργοδότης παρά μόνο 

για να διαπιστώσει το χρόνο που αναλώνει σε αυτά ο εργαζόμενος. 

 Η Ομάδα, σχετικά με την παρακολούθηση της πρόσβασης των 

εργαζομένων στο Διαδίκτυο, συνιστά στον εργοδότη να προλαμβάνει τα 

προβλήματα παρά να προσπαθεί εκ των υστέρων να διαπιστώσει εάν γίνεται κακή 

χρήση. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να ενημερώνει σαφώς τους εργαζομένους για το 
                                            
36 Η ενημέρωση μπορεί να γίνει με την εμφάνιση πριν την αποστολή ή παραλαβή μηνυμάτων μιας 

προειδοποιητικής ανακοίνωσης σε σχέση με την ύπαρξη συστήματος παρακολούθησης. 
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ποιες διαδικτυακές διευθύνσεις δεν είναι επισκέψιμες, περιγράφοντας τα 

χαρακτηριστικά τους, όταν αυτές δεν κατονομάζονται. Παράλληλα, θα πρέπει να 

αποφεύγει την εξατομικευμένη παρακολούθηση για κάθε εργαζόμενο.  

 

Το κείμενο δεν έχει νομική ισχύ, ούτε δεσμεύει τα δικαιοδοτικά όργανα σε εθνικό 

και κοινοτικό επίπεδο. Αποτελεί όμως ένα χρήσιμο εργαλείο για τον εθνικό 

ερμηνευτή μιας νομοθεσίας που έχει κοινοτική προέλευση, καθώς είναι η κοινή 

συνισταμένη των ερμηνευτικών προσεγγίσεων είκοσι πέντε (25) κρατών που 

εκκινούν από την ίδια αφετηρία, την Οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων.  

  

44..33..44..  ΟΟδδηηγγίίαα  22000022//5588//ΕΕΚΚ  

 

Η Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

12ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και 

την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

αντικατέστησε την Οδηγία 97/66/ΕΚ37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997, που αναφερόταν στην επεξεργασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην προστασία της ιδιωτικής ζωής στον 

τομέα των τηλεπικοινωνιών. Η αντικατάσταση κρίθηκε αναγκαία εξαιτίας της 

εξέλιξης των νέων τεχνολογιών και μορφών επικοινωνίας. Με τις διατάξεις της 

παρούσας Οδηγίας καλύφθηκαν και ζητήματα που δε ρύθμιζε η Οδηγία 95/46/ΕΚ 

για τα προσωπικά δεδομένα.  

 

44..44..  ΓΓΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΙΙΑΑ  

 

Η Δυτική Γερμανία ήταν η πρώτη χώρα που ρύθμισε νομοθετικά το πρόβλημα 

της προστασίας του ατόμου από τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων. 

Το 1970, η Γερμανική Πολιτεία του Hessen (Γερμανική Πολιτεία της Έσσης) 

ψήφισε τον πρώτο νόμο σε ευρωπαϊκό επίπεδο που καθιέρωσε τον όρο 

«προσωπικά δεδομένα». Το 1977 ψηφίστηκε από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία 

                                            
37 Οδηγία 97/66/ΕΚ για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της 

ιδιωτικής ζωής στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. 
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της Γερμανίας ο νόμος «περί προστασίας εναντίον της καταχρήσεως των 

προσωπικών δεδομένων κατά την επεξεργασία αυτών» που ισχύει από την 1η 

Ιανουαρίου 197838, και παρά τις αρχικές αντιδράσεις που συνάντησε, απέκτησε 

ευρύτερη πολιτική συναίνεση με τις τροποποιήσεις του 1990, 1994 και 1997.  

 

Το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο ήδη από το 1983 αναγνώρισε το 

δικαίωμα του ατόμου στην αυτοδιάθεση ως προς τις πληροφορίες που το 

αφορούν, επικαλούμενο τα άρθρα 1 § 1 και 2 § 1 του Συντάγματος για το 

δικαίωμα στην προσωπικότητα. Το δικαίωμα αυτό το προσδιόρισε ως τη 

δυνατότητα που έχει το άτομο «να καθορίσει τη δημοσιοποίηση και τη χρήση των 

προσωπικών του δεδομένων» και αποφάνθηκε πως είναι επιτρεπτοί οι περιορισμοί 

σε αυτό το δικαίωμα μόνο όταν συντρέχει «υπέρτερο δημόσιο συμφέρον». Τόνισε 

πως είναι αδύνατο να υπάρξει δημοκρατική κοινωνία, εάν ο πολίτης δεν ξέρει 

ποιος, σε ποια χρονική στιγμή και για ποιο σκοπό συλλέγει προσωπικά δεδομένα. 

Η δημοκρατική κοινωνία, για τη Γερμανία, προϋποθέτει την εμπιστοσύνη του 

ατόμου, πως δεν είναι αντικείμενο αλλά υποκείμενο και μπορεί το ίδιο να 

καθορίζει τη διάθεση των προσωπικών του δεδομένων. Τα δύο πρώτα άρθρα του 

γερμανικού Συντάγματος αναγνωρίζουν το δικαίωμα του ανθρώπου στην 

προσωπικότητα, ενώ το άρθρο 10 ορίζει ως απαραβίαστη την ιδιωτικότητα της 

αλληλογραφίας και των τηλεπικοινωνιών και προβλέπει πως περιορισμοί 

μπορούν να τεθούν με νόμο «για την προστασία της ελεύθερης δημοκρατικής 

έννομης τάξης ή της ύπαρξης ή της ασφάλειας της Ομοσπονδίας» χωρίς να 

ενημερωθεί το θιγόμενο πρόσωπο.   

 

Η τελευταία νομοθετική εξέλιξη ήταν ο νόμος της 18ης Μαΐου 2001 που 

ενσωμάτωσε στο γερμανικό δίκαιο τις διατάξεις της κοινοτικής Οδηγίας 

95/46/ΕΚ. Συνδυασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελούν 

και ο Νόμος του Ιουλίου του 1996 για τις τηλεπικοινωνίες, ο νόμος για την 

προστασία των τηλεπικοινωνιών του Ιουλίου του 1997, ο Κανονισμός για την 

Προστασία των Δεδομένων στις Επιχειρήσεις Επικοινωνιών του Ιουλίου του 

1996 και, τέλος, ο Ποινικός Κώδικας που προβλέπει ποινικές κυρώσεις για την 

παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων και την παραβίαση των διατάξεων για 

την προστασία της ιδιωτικότητας.  
                                            
38 Ομοσπονδιακός νόμος: Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
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Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στον ιδιωτικό τομέα δεν 

απαγορεύεται από τον Ομοσπονδιακό Νόμο, ούτε υπάγεται στον κρατικό έλεγχο. 

Τόσο η κοινωνική όσο και η φορολογική νομοθεσία επιβάλλουν στις επιχειρήσεις 

την καταγραφή προσωπικών πληροφοριών για τους εργαζομένους, ενώ οι 

συλλογικές συμβάσεις ωθούν προς την ίδια κατεύθυνση. Ο φορέας που προβαίνει 

στην επεξεργασία των δεδομένων υποχρεώνεται να γνωστοποιεί την έναρξη της 

δραστηριότητάς του στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και να ενημερώνει και το 

υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων μόνο στην πρώτη αποθήκευση των 

δεδομένων αυτών. Επιτρέπεται η συλλογή δεδομένων, η οποία θεωρείται 

απαραίτητη για την προετοιμασία των προς σύναψη συμβάσεων εργασίας και 

επιβάλλεται η σαφής ενημέρωση του ατόμου, στο οποίο αναφέρονται οι 

πληροφορίες. Η συνηθέστερη πρακτική είναι η υπογραφή έγγραφων συμφωνιών 

κατά την πρόσληψη και από τα δύο μέρη, οι οποίες ρυθμίζουν διεξοδικά το 

ζήτημα της επιτήρησης και θέτουν τα αντίστοιχα όρια.  

 

Ο ρόλος των εργασιακών συμβουλίων παρουσιάζεται, επίσης, πολύ σημαντικός 

στη γερμανική νομοθεσία. Τα συμβούλια έχουν την αρμοδιότητα να 

παρακολουθούν την εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης στις 

επιχειρήσεις και να ελέγχουν την τήρηση των σχετικών Νόμων προς το συμφέρον 

των εργαζομένων. Έχουν τη δυνατότητα να κάνουν δειγματοληπτικούς ελέγχους 

για να διαπιστώσουν εάν έχουν εγκατασταθεί μηχανισμοί και διαδικασίες 

ασφάλειας που προστατεύουν το απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών του 

εργαζομένου στο πλαίσιο της εργασίας του. Έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν 

τεχνική βοήθεια από εμπειρογνώμονα. Σε περίπτωση που διαπιστώσουν 

παραβίαση της νομοθεσίας, συζητούν με τον εργοδότη και, εάν δε βρεθεί λύση, 

ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές. Εάν ο εργαζόμενος παραπονεθεί για κάτι 

σχετικό, το αντίστοιχο συμβούλιο συζητά το ζήτημα από κοινού με τον εργοδότη 

και προσπαθεί να βρει λύση αμοιβαία αποδεκτή. Εάν κάτι τέτοιο δε γίνει δεκτό, 

το ζήτημα υποβάλλεται σε διαιτησία δεσμευτικού χαρακτήρα. Το πιο σημαντικό 

όμως είναι πως έχουν δικαίωμα να αποφασίσουν κοινά με τον εργοδότη όταν 

εκείνος πρόκειται να εισαγάγει και να χρησιμοποιήσει τεχνικά μέσα που 

αποσκοπούν στο να ελέγχουν τη συμπεριφορά ή την απόδοση των εργαζομένων. 

Οι καθυστερήσεις που θα προκληθούν για τον εργοδότη στην περίπτωση 
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διαφωνίας μεταξύ αυτού και του εργασιακού συμβουλίου, τον καθιστούν συχνά 

να καταλήξει σε συμφωνία.  

 

Οι παραπάνω αρμοδιότητες θα πρέπει να συνδυαστούν με μία διασταλτική 

ερμηνεία τους που έδωσε το Ομοσπονδιακό Εργατικό Δικαστήριο στην απόφασή 

του της 14ης Σεπτεμβρίου 1984. Με τη συγκεκριμένη απόφαση έκρινε πως 

εμπίπτει στο πεδίο της υποχρέωσης συν-απόφασης και η εγκατάσταση 

συστήματος παρακολούθησης της εργασίας που γίνεται μέσω ηλεκτρονικού 

υπολογιστή που αποσκοπεί, κατ’ αρχήν, σε άσχετους με τις εργασιακές σχέσεις 

σκοπούς. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε πως η εγκατάσταση ενός τέτοιου 

συστήματος διευρύνει αντικειμενικά τις δυνατότητες του εργοδότη να ελέγχει 

τους εργαζομένους, αυξάνει τις πιθανότητές του να επηρεάσει τη συμπεριφορά 

τους και μεγαλώνει την εξάρτησή τους από αυτόν και για το λόγο αυτό ανήκει 

στα ζητήματα του εργατικού συμβουλίου. Με την απόφαση αυτή, το γερμανικό 

Δικαστήριο περιόρισε το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη στα εν λόγω 

ζητήματα. (Γέροντας, Α. (1990); Καράκωστας, Ι. (2001); Παπαδημητρίου, Κ. 

(1987); Παπαϊωάννου, Α. (2006)) 

  

44..44..11..  ΑΑππόόφφαασσηη    NNiieemmiittzz  κκααττάά  ΓΓεερρμμααννίίααςς  ––  2233..1111..11999922  

 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με την απόφαση Niemitz v. Germany, έκρινε πως «η 

προστασία της ιδιωτικής ζωής περιλαμβάνει και τις επαγγελματικές σχέσεις και πως 

η προστασία της αλληλογραφίας περιλαμβάνει και την ηλεκτρονική αλληλογραφία». 

Η ιδιωτικότητα ξέφυγε πια από την οικία του ατόμου, από την οικογενειακή και 

προσωπική του ζωή και κάλυψε ως προστατευόμενο έννομο αγαθό και τις 

επαγγελματικές επαφές του ατόμου με άλλα άτομα. Η υπόθεση αυτή αφορούσε 

την ηλεκτρονική αλληλογραφία ενός δικηγόρου και προετοίμασε το έδαφος για 

την επόμενη σημαντική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, τη Halford v. 

United Kingdom Government39, που αφορούσε άμεσα τις εργασιακές σχέσεις.  

 

 

 

                                            
39 Βλέπε 4.5.1. Απόφαση Halford κατά Ηνωμένου Βασιλείου – 27.05.1997 
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44..55..  ΗΗΝΝΩΩΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΕΕΙΙΟΟ 

 

Το Ηνωμένο Βασίλειο χαρακτηρίζεται παραδοσιακά από την αγγλο-σαξονική 

προσέγγιση των εργασιακών σχέσεων που δίνει έμφαση στο συμβατικό στοιχείο 

των σχέσεων και αποφεύγει, κατά το δυνατόν, τις κρατικές ρυθμιστικές 

παρεμβάσεις και ακόμη περισσότερο τις συλλογικές συμβάσεις κλαδικού 

επιπέδου. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990, η προστασία των προσωπικών 

δεδομένων στο χώρο εργασίας ήταν ένα ζήτημα μικρής σημασίας στο αγγλικό 

δίκαιο. Ο νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του 1984 είχε 

θέσει ορισμένες αρχές για την προστασία γενικά των προσωπικών δεδομένων και 

είχε δημιουργήσει το θεσμό του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων αλλά δεν 

προέβλεπε κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασής τους.  

 

Μεταξύ άλλων, ο Επίτροπος έχει και τη δυνατότητα να εκδίδει Κώδικες 

Πρακτικής, ερμηνεύοντας και εξειδικεύοντας τις διατάξεις του νόμου σε επί 

μέρους τομείς. Η δημοσίευση ενός σχεδίου Κώδικα Πρακτικής για την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων στους χώρους εργασίας το 2002, συνάντησε σοβαρές 

αντιδράσεις από τη Συνομοσπονδία της Βρετανικής Βιομηχανίας40 αλλά τελικά ο 

Κώδικας δημοσιεύτηκε λίγο αργότερα. Ο Κώδικας είχε λάβει τη μορφή 

πρακτικών συμβουλών προς τον εργοδότη για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας 

και κάλυπτε ρητά και τις περιπτώσεις υποψήφιων προς εργασία, εργαζομένων 

που έχουν «παραχωρηθεί» στον εργοδότη από άλλη επιχείρηση και εργαζομένων 

που απασχολούνται περιστασιακά σε έναν εργοδότη.  

 

Ο Κώδικας παρείχε τις ακόλουθες συμβουλές:  

 Η επιχείρηση θα πρέπει να κάνει, προκαταβολικά, μία μελέτη για να 

σταθμίσει το όφελος και το κόστος που θα προκύψουν από την εγκατάσταση 

συστήματος καταγραφής ελέγχου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών της. 

 Εάν, τελικά, η επιχείρηση προχωρήσει στην εγκατάσταση του 

συστήματος, θα πρέπει να διαμορφωθεί μία πολιτική που θα αποτυπωθεί γραπτά 

                                            
40 Η Συνομοσπονδία της Βρετανικής Βιομηχανίας – Confederation of British Industry (CBI) – προωθεί τα 

συμφέροντα των επιχειρήσεων. 
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και θα γνωστοποιηθεί στους εργαζομένους πριν την πρόσληψή τους. Η πολιτική 

αυτή θα πρέπει να είναι διατυπωμένη με σαφήνεια.  

 Η επιχείρηση θα πρέπει να αποφεύγει, όπου είναι δυνατό, να λαμβάνει τα 

ηλεκτρονικά μηνύματα των εργαζομένων και ειδικά όταν είναι σαφές από τον 

λήπτη ή από το αναγραφόμενο θέμα πως είναι προσωπικού χαρακτήρα. Σχετικά, 

θα πρέπει να ενθαρρύνει τους εργαζομένους να χαρακτηρίζουν ρητά ως 

«προσωπικά» όσα μηνύματα δεν είναι υπηρεσιακού χαρακτήρα. 

 Εάν χρειαστεί να αναγνωστούν ηλεκτρονικά μηνύματα εργαζομένων κατά 

την απουσία τους από την εργασία, καλό είναι να ενημερώνεται ο εργαζόμενος 

που απουσιάζει πριν την ανάγνωση των μηνυμάτων.  

 

Όπως γίνεται σαφές, ο Κώδικας δεν θέτει κανόνες δικαίου, απλώς παρέχει 

συμβουλές για να είναι νόμιμη η πολιτική ενός εργοδότη. Ο Κώδικας πρέπει να 

είναι διατυπωμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκαταλαμβάνει το 

αποτέλεσμα μιας υπόθεσης που τυχόν θα προκύψει αλλά από την ανάγνωσή του 

να σχηματίζεται μία εικόνα για το πώς θα ερμηνεύσει τη νομοθεσία ο Επίτροπος 

εάν κληθεί να το πράξει σε μία συγκεκριμένη υπόθεση. Αναμφίβολα ο Κώδικας, 

αν και με αρκετές τροποποιήσεις που πέτυχαν οι εργοδότες προκειμένου να μην 

δίνεται η εντύπωση ενός ακόμη νόμου για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων, έχει την ερμηνευτική του σημασία και, σε συνδυασμό με τον ίδιο το 

νόμο του 199841, δημιουργεί τη βάση πάνω στην οποία τα βρετανικά δικαστήρια 

θα διαμορφώσουν τη σχετική νομολογία.  

 

Οι εξελίξεις στο χώρο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων συνεχίστηκαν 

και, συγκεκριμένα το 2000, ψηφίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο ο νόμος για τις 

Ανακριτικές Εξουσίες, ο οποίος απαγόρευσε κατ’ αρχήν την παρακολούθηση των 

επικοινωνιών θέτοντας ποινικές και άλλες κυρώσεις ενώ παράλληλα προέβλεψε 

ορισμένες εξαιρέσεις. Αναφορικά με τις εργασιακές σχέσεις, προέκυψε πως η 

παρακολούθηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιτρέπεται μόνο εφόσον 

συμφωνήσει ο εργαζόμενος ή εφόσον η παρακολούθηση γίνεται για την 

υλοποίηση της επιχειρηματικής δράσης του εργοδότη.  

 

                                            
41 The Data Protection Act of 1998 
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Τέλος, με το νόμο περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 

2001, τα βρετανικά δικαστήρια υποχρεώθηκαν να ακολουθούν τη νομολογία του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το πιο άμεσο και 

σημαντικό αποτέλεσμα της ρύθμισης αυτής ήταν πως τα βρετανικά δικαστήρια 

υιοθέτησαν την αρχή της αναλογικότητας στην εξέταση νομοθετικών ή άλλων 

περιορισμών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

 

Έρευνα που διενεργήθηκε την περίοδο εκείνη, έδειξε πως η κακή χρήση του 

Διαδικτύου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ήταν το πιο χρονοβόρο 

πειθαρχικό ζήτημα για τους εργοδότες42. Σε διάστημα ενός (1) έτους υπήρχαν 

περισσότερες περιπτώσεις κατάχρησης του Διαδικτύου από ό,τι περιπτώσεις 

ψεύδους, βίας και παραβίασης της νομοθεσίας υγιεινής και ασφάλειας. Μία άλλη 

έρευνα στους εργοδότες του Ηνωμένου Βασιλείου αποκάλυψε πως το 42% αυτών 

έχει απολύσει προσωπικό λόγω κατάχρησης του Διαδικτύου και του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. (Μίχος, Σ. (2007); Παπαϊωάννου, Α. (2006)) 

 

44..55..11..  ΑΑππόόφφαασσηη    HHaallffoorrdd  κκααττάά  ΗΗννωωμμέέννοουυ  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ  ––    2277..0055..11999977  

  

Ο αστυνομικός διευθυντής, προϊστάμενος, παρακολουθούσε τα τηλεφωνήματα 

της εργαζόμενης, αστυνομικού, που πραγματοποιούνταν από το γραφείο της και 

από το σπίτι της, το οποίο αποτελούσε και χώρο εργασίας για την εργαζόμενη. Η 

παρακολούθηση γινόταν για τη συλλογή στοιχείων προς απόκρουση αγωγής της 

εργαζόμενης για τη μη προαγωγή της. Η βρετανική κυβέρνηση ισχυρίστηκε πως 

τα τηλεφωνήματα που γίνονταν στο πλαίσιο της εργασίας δεν ενέπιπταν στο 

άρθρο 8 της Ε.Σ.Δ.Α. καθώς δεν μπορούσε να υπάρχει εύλογη προσδοκία 

ιδιωτικότητας σε ό,τι αφορά τα τηλεφωνήματα που γίνονται τόσο στο χώρο 

εργασίας όσο και στο σπίτι – το κόστος των τηλεφωνημάτων που γίνονταν από το 

σπίτι καλυπτόταν από την υπηρεσία της αστυνομικού. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

όμως έκρινε πως η παρακολούθηση των τηλεφωνημάτων του εργαζομένου 

συνιστά παραβίαση του άρθρου 8 της Ε.Σ.Δ.Α. αποφαινόμενο πως η ιδιωτικής 

φύσης επικοινωνία δεν παύει να είναι ιδιωτική – και άρα προστατευόμενη – 

ακόμη και όταν γίνεται μέσα από το χώρο εργασίας και με τεχνικά μέσα που 

παρέχει ο εργοδότης στον εργαζόμενο. Το σκεπτικό του βασίστηκε σε δύο (2) 
                                            
42 Η έρευνα διεξήχθη από τη Δικηγορική Εταιρία KLegal και το περιοδικό Personnel Today. 
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γεγονότα: η εργαζόμενη δεν είχε ενημερωθεί για την παρακολούθηση και το ένα 

από τα παρακολουθούμενα τηλέφωνα είχε χορηγηθεί ρητά στην εργαζόμενη για 

προσωπική χρήση.  

  

44..55..22..  ΑΑππόόφφαασσηη    LLyynneettttee  CCooppllaanndd  κκααττάά  ΗΗννωωμμέέννοουυ  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ  ((6622661177//0000))  ––  

0033..0044..22000077  

 

Δημόσιο κολέγιο της Δυτικής Ουαλίας, του οποίου η προσφεύγουσα ήταν 

εργαζόμενη, παρακολουθούσε για μερικούς μήνες τα τηλεφωνήματα που η 

τελευταία έκανε στο χώρο εργασίας, το ηλεκτρονικό της ταχυδρομείο και τη 

συχνότητα των επισκέψεών της στο Διαδίκτυο, προκειμένου να διαπιστώσει εάν 

έκανε υπέρμετρη εκμετάλλευση των μέσων του κολεγίου για προσωπική της 

χρήση. Συγκεκριμένα, παρακολουθούσε τους αναλυτικούς λογαριασμούς του 

τηλεφώνου που χρησιμοποιούσε η εργαζόμενη, τις ιστοσελίδες που επισκέφθηκε 

σε ορισμένες ημερομηνίες, ώρες και διάρκεια πλοήγησης, τις ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις στις οποίες απέστειλε και αυτές από τις οποίες έλαβε ηλεκτρονικά 

μηνύματα. 

 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο οποίο 

προσέφυγε η θιγόμενη εργαζόμενη, έκρινε πως, εφόσον το κολέγιο ήταν, 

σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, δημόσιο, τίθεται το ζήτημα παράβασης της 

αρνητικής υποχρέωσης του κράτους να μην επεμβαίνει στην ιδιωτική ζωή και την 

αλληλογραφία των εργαζομένων του. Ειδικότερα, το Ε.Δ.Α.Δ. υπενθύμισε πως τα 

τηλεφωνήματα, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και οι επισκέψεις στο Διαδίκτυο που 

γίνονται στο χώρο εργασίας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8 της  

Ε.Σ.Δ.Α. Η παραπάνω χρήση και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων της 

εργαζόμενης αποτελεί επέμβαση στο δικαίωμά της για ιδιωτικότητα. 

 

Η ιδιωτικότητα του εργαζομένου, γενικότερα, δεν πρέπει να θίγεται από το 

γεγονός πως οι προσωπικές πληροφορίες του διέρχονται από τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή της επιχείρησης. Υπάρχει, δηλαδή, μία σφαίρα ατομικότητας ακόμη 

κι όταν ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του και σε αυτή τη σφαίρα δεν πρέπει 

να παρεμβαίνει ο εργοδότης. 
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44..66..  ΓΓΑΑΛΛΛΛΙΙΑΑ  

 

Το 1978 ψηφίστηκε στη Γαλλία η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων, η οποία περιλάμβανε αρκετά από τα στοιχεία που αργότερα 

ενσωματώθηκαν στην Κοινοτική Οδηγία, όπως η υποχρέωση γνωστοποίησης στις 

Αρχές αλλά και στο υποκείμενο της επεξεργασίας, το δικαίωμα προβολής 

αντιρρήσεων ως προς τη νομιμότητα της συλλογής ή την ορθότητα των 

συλλεγόμενων πληροφοριών. 

 

Το 1983 ιδρύθηκε η C.N.I.L.43, η Εθνική Επιτροπή της Πληροφορικής και των 

Ελευθεριών, στα πλαίσια της οποίας έχει δημιουργηθεί η Υποεπιτροπή Sous – 

Commision Informatique et Libertes de Travail. Ο ρόλος της Επιτροπής 

αποδείχτηκε πολύ σημαντικός στα χρόνια που ακολούθησαν. Μεταξύ των άλλων, 

η Επιτροπή έχει ως στόχο τον καθορισμό κανόνων δεοντολογίας για τη 

χρησιμοποίηση της πληροφορικής στο χώρο των επιχειρήσεων.  

 

Στη Γαλλία, γενικότερα, γίνεται δεκτό πως η χρησιμοποίηση κλειστών 

κυκλωμάτων τηλεόρασης με αποκλειστικό σκοπό την παρακολούθηση των 

εργαζομένων είναι αντίθετη με την ατομική ελευθερία. Πέραν όμως της 

νομοθεσίας και της δικαστικής νομολογίας, ιδιαίτερη σημασία έχει και η στάση 

της C.N.I.L. η οποία έχει δημοσιεύσει έκθεση με κατευθυντήριες οδηγίες για το 

ζήτημα. Στην έκθεση αυτή, γίνεται σύσταση στους εργοδότες να καταρτίσουν σε 

κάθε επιχείρηση κώδικα συμπεριφοράς σε σχέση με τη χρήση των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών στον οποίο θα τίθενται οι κανόνες που οφείλει να τηρεί ο 

εργαζόμενος αλλά και η πολιτική ασφαλείας που θα ακολουθεί η επιχείρηση. Η 

χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών θα πρέπει να γίνεται ανεκτή μέχρι ενός 

λογικού ορίου και στο βαθμό που δεν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του 

κεντρικού συστήματος της επιχείρησης.  

 

Ειδικότερα, αναφορικά με τον έλεγχο της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η 

Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία του Ανώτατου Ακυρωτικού 

Δικαστηρίου, αναφέρει πως ο έλεγχος της προσωπικής αλληλογραφίας μπορεί να 

αφορά μόνο το βαθμό, τον όγκο και τους αποδέκτες των μηνυμάτων του 
                                            
43 Commision Nationale de l’ Informatique et des Libertes 
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εργαζομένου. Στο ερώτημα, πώς θα καταλάβει ο εργοδότης ποια από τα 

μηνύματα είναι προσωπικά και ποια όχι, η Επιτροπή θέτει τον κανόνα πως ένα 

μήνυμα που λαμβάνεται ή αποστέλλεται κατά την εργασία του εργαζομένου 

πρέπει να θεωρείται κατά τεκμήριο υπηρεσιακού χαρακτήρα εκτός εάν το ίδιο το 

μήνυμα φέρει το χαρακτήρα «προσωπικό» ή το κατοχυρώσει ο εργαζόμενος σε 

φάκελο που θα φέρει τέτοιο χαρακτηρισμό. Η ξεκάθαρη ερμηνεία που έδωσαν τα 

γαλλικά δικαστήρια – και συγκεκριμένα ο Άρειος Πάγος - σε μία υπόθεση που 

αφορούσε στην ανάγνωση της προσωπικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του 

εργαζομένου από τον εργοδότη, ήταν πως «ο εργοδότης δεν μπορεί να αναγνώσει 

τα ηλεκτρονικά μηνύματα του εργαζομένου του όταν αυτά είναι προσωπικά ακόμη 

και εάν έχει απαγορεύσει την αποστολή προσωπικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων 

μέσα από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονται στο χώρο εργασίας». Η 

απόφαση δεν αμφισβήτησε το δικαίωμα του εργοδότη να απαγορεύσει τη χρήση 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών για αποστολή προσωπικής αλληλογραφίας ούτε 

και το δικαίωμά του να λαμβάνει πειθαρχικά μέτρα κατά του εργαζομένου εάν 

διαπιστώσει πως πράγματι αποστέλλει τέτοια μηνύματα. Εκείνο που δήλωσε ήταν 

πως ο εργοδότης δεν μπορεί να αναγνώσει τα μηνύματα αυτά.  

 

Επιπλέον, σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση της χρήσης του Διαδικτύου από τον 

εργαζόμενο, η Επιτροπή κατ’ αρχήν εξέφρασε την άποψη πως δεν θα ήταν 

ρεαλιστική μία καθολική εργοδοτική απαγόρευση κάθε προσωπικής χρήσης από 

τον εργαζόμενο και πως ένα τέτοιο μέτρο μάλλον θα κρινόταν δυσανάλογο σε 

σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Στη συνέχεια, συνιστά να λαμβάνει ο 

εργοδότης προληπτικά μέτρα ώστε να μην μπορεί να συνδέεται ο εργαζόμενος με 

ανεπιθύμητες ιστοσελίδες. Επίσης, αναγνωρίζει τη δυνατότητα στον εργοδότη να 

θέτει όρους που θα διασφαλίζουν τη σωστή χρήση του Διαδικτύου. Τέλος, θεωρεί 

πως αρκεί ένας συνολικός εκ των υστέρων έλεγχος και καταγραφή των 

ιστοσελίδων που επισκέφθηκαν ο εργαζόμενος κατά την εργασία του χωρίς να 

είναι αναγκαίος ο εξατομικευμένος έλεγχος του κάθε εργαζομένου.  

 

Η C.N.I.L. πήρε θέση και για τη χρήση της μαγνητικής κάρτας κατά τη 

μετακίνηση των εργαζομένων στο εσωτερικό της επιχείρησης. Πρότεινε, σε μία 

περίπτωση, την απάλειψη του προσωπικού χαρακτήρα των κωδικών των 

μαγνητικών καρτών, ώστε να μην είναι δυνατή η παρακολούθηση των 
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εργαζομένων, ενώ σε άλλη περίπτωση, αποδέχτηκε μεν τη χρησιμοποίηση των 

μαγνητικών καρτών για λόγους ασφαλείας44, απέκλεισε όμως τη χρησιμοποίησή 

τους για πειθαρχικούς λόγους και επισήμανε την αναγκαιότητα διαπραγμάτευσης 

και ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος από την πλευρά των εργαζομένων.  

 

Αναφορικά με τις συσκευές καταγραφής τηλεφωνικών κλήσεων, η C.N.I.L., 

αρχικά, τάχθηκε κατά της πειθαρχικής χρησιμοποίησής τους προτείνοντας την 

καταγραφή μόνο των τριών (3) πρώτων ψηφίων του αριθμού που καλείται από 

την επιχείρηση, ώστε να ελέγχονται οι τηλεφωνικές δαπάνες και να 

εξασφαλίζεται η ανωνυμία αυτών που έχουν κληθεί. Αργότερα όμως μετέβαλε τη 

θέση της αυτή, και αποδεχόμενη τη νομιμότητα του μέτρου, προβαίνει στην 

επιβολή μόνο ορισμένων εγγυήσεων. Το 1991 ψηφίστηκε ο νόμος για την 

εμπιστευτικότητα των επικοινωνιών, σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύεται η 

παρακολούθηση των επικοινωνιών εκτός εάν ο εργαζόμενος έχει δώσει τη 

συγκατάθεσή του ή εάν αυτή γίνεται με καλή πίστη.  

 

Η Γαλλία θέσπισε στα τέλη του 1992 ειδική νομοθεσία για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων στις εργασιακές σχέσεις. Συγκεκριμένα, το άρθρο L.121-

8 του Γαλλικού Εργατικού Κώδικα προέβλεψε την υποχρέωση ενημέρωσης του 

εργαζομένου – ή του υποψήφιου προς πρόσληψη – από τον εργοδότη για τη 

συλλογή πληροφοριών σχετικά με το άτομό του. Το άρθρο αυτό θα πρέπει να 

συνδυαστεί με το άρθρο L.120-2 που αναφέρει πως «κανείς δεν μπορεί να θέσει 

περιορισμούς στα δικαιώματα των ατόμων και τις ατομικές και συλλογικές 

ελευθερίες που να μη δικαιολογούνται από τη φύση του επιδιωκόμενου σκοπού και 

να μην είναι ανάλογοι προς αυτόν». Παράλληλα, τα άρθρα L.432-2 και L.432-2-1 

υποχρεώνουν τον εργοδότη να ενημερώνει και να διαβουλεύεται με την επιτροπή 

της επιχείρησης για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών καθώς και τις τεχνολογικές 

μεθόδους ελέγχου των εργαζομένων. Τυχόν παραβίαση αυτής της υποχρέωσης 

συνεπάγεται για τον εργοδότη ποινικές κυρώσεις αλλά και επιπτώσεις αστικού 

χαρακτήρα.  

 

Ο έλεγχος της παραγωγικότητας των εργαζομένων είναι ένα ακόμη ζήτημα που 

απασχόλησε τόσο τη θεωρία όσο και τη νομολογία της Γαλλίας. Το Ακυρωτικό 
                                            
44 Αφορούσε την περίπτωση ελέγχου της μετακίνησης σε μονάδα πυρηνικής ενέργειας. 
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Δικαστήριο έκρινε πως η τοποθέτηση μιας συσκευής ελέγχου των εργαζομένων 

είναι «μέτρο εσωτερική οργάνωσης που κατ’ αρχήν δικαιολογείται από το 

συμφέρον της επιχείρησης». Σε άλλες όμως περιπτώσεις προκλήθηκαν, λόγω της 

εγκατάστασης τέτοιων συσκευών, συλλογικοί αγώνες ιδιαίτερης σοβαρότητας. 

Στην πρώτη περίπτωση, ένα σύστημα ελέγχου της παραγωγικότητας με βάση 

έναν προσωπικό κωδικό για κάθε εργαζόμενο μπορούσε να καταγράφει και να 

υπολογίζει τον αριθμό των χτυπημάτων ανά χρονική περίοδο που εκτελούσε κάθε 

εργαζόμενος επάνω στο πληκτρολόγιο φωτοσυνθετικής συσκευής. Ήταν, επίσης, 

δυνατό να επισημαίνονται άμεσα και να καταλογίζονται τα λάθη καταγραφής. 

Στη δεύτερη περίπτωση, γινόταν καταγραφή της παραγωγικότητας και των 

χρονικών διαλειμμάτων των χειριστριών ηλεκτρονικών υπολογιστών ενός 

μηχανογραφικού κέντρου από τον ίδιο των ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

 

Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες που αποκτούνται με την εφαρμογή 

των πληροφοριακών συστημάτων των επιχειρήσεων θεωρούνται ως προσωπικά 

δεδομένα. Στο γαλλικό θεσμικό πλαίσιο, ο συνδυασμός των νομοθετικών 

διατάξεων, της νομολογίας και των τοποθετήσεων της αρμόδιας αρχής – C.N.I.L. 

– έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο προστατευτικό πλαίσιο για τον εργαζόμενο σε 

σχέση με τη χρήση του Διαδικτύου και της ηλεκτρονικής του αλληλογραφίας 

κατά την εργασία του. Η γαλλική προσέγγιση υπήρξε προάγγελος της κοινοτικής 

προσέγγισης για τα προσωπικά δεδομένα γενικά αλλά και ειδικά για την 

προστασία τους στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων. (Κουκουβίνος, Λάμπρος – 

Κουσούνη, Αφροδίτη (1999); Παπαδημητρίου, Κ. (1987); Παπαϊωάννου, Α. 

(2006)) 

 

44..77..  ΙΙΤΤΑΑΛΛΙΙΑΑ  

 

Στην Ιταλία απαγορεύεται ο έλεγχος της δραστηριότητας των εργαζομένων από 

απόσταση και συγκεκριμένα υπάρχουν διατάξεις αντίστοιχες με εκείνες της 

γερμανικής νομοθεσίας για τη ρύθμιση των τεχνικών συσκευών που ελέγχουν 

από απόσταση τη δραστηριότητα των εργαζομένων στην επιχείρηση45. Πριν το 

1970, όταν ακόμη δεν υπήρχαν ειδικές διατάξεις, γινόταν δεκτό στην Ιταλία πως 

                                            
45 Άρθρο 8 Statuto dei Lavoratori 
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η χρησιμοποίηση οπτικοακουστικών μέσων παρακολούθησης «είναι αντίθετη 

στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στην ελευθερία ανάπτυξης της προσωπικότητας 

των εργαζομένων».  

 

Ο νόμος της 20ης Μαΐου 197046 στο άρθρο 4, θέτει μια γενική αρχή, σύμφωνα με 

την οποία «απαγορεύεται η χρησιμοποίηση οπτικοακουστικών εγκαταστάσεων ή 

άλλων συσκευών για τον έλεγχο εξ αποστάσεως της δραστηριότητας των 

εργαζομένων». Το άρθρο 4, όπως και οι υπόλοιπες διατάξεις του ιταλικού νόμου, 

θεωρήθηκαν σαν εγγύηση αποτελεσματικής προστασίας των θεμελιωδών 

ελευθεριών και δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ο ιταλικός νομοθέτης, που είναι 

ίσως ο μόνος που ασχολήθηκε συγκεκριμένα με το ζήτημα των τεχνικών μέσων 

παρακολούθησης στην επιχείρηση, δεν αρκέστηκε στην αναγνώριση του 

αποκλεισμού της παρακολούθησης με τεχνικά μέσα, αλλά επέβαλε, και στην 

περίπτωση ύπαρξης άλλων νομιμοποιητικών λόγων, τη διάγνωσή τους είτε σε 

συμφωνία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων είτε με απόφαση του 

Σ.ΕΠ.Ε.47 Σε αυτή τη συμφωνία ή απόφαση θα πρέπει να καθορίζονται, επίσης, οι 

συνθήκες λειτουργίας των συστημάτων παρακολούθησης, ώστε να αποφεύγεται η 

παράλληλη πειθαρχική χρησιμοποίηση. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ή το 

Σ.ΕΠ.Ε. έχουν  το δικαίωμα να ελέγχουν τις συνθήκες λειτουργίας των κλειστών 

κυκλωμάτων. Η παράβαση του άρθρου 4 του ιταλικού νόμου είναι αντικείμενο 

ποινικών κυρώσεων.  

 

Επιπλέον, για την περίπτωση των μαγνητικών καρτών, η ιταλική νομοθεσία 

υπογραμμίζει πως ο κώδικας των καρτών δεν θα πρέπει να είναι 

προσωποποιημένος αλλά να ανήκει σε ολόκληρη κατηγορία εργαζομένων, οι 

οποίοι έχουν τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης στα διάφορα τμήματα της 

επιχείρησης. Εξαίρεση, βέβαια, αποτελούν οι περιπτώσεις στις οποίες γίνεται 

χρήση των μαγνητικών καρτών για λόγους ασφαλείας ή οργάνωσης της εργασίας 

μετά από συμφωνία με τους εργαζομένους ή μετά από έγκριση του Σ.ΕΠ.Ε. 

(Παπαδημητρίου, Κ. (1986)) 

 

                                            
46 Statuto dei Lavoratori 
 
47 Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 
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55..  ΝΝΟΟΜΜΟΟΘΘΕΕΣΣΙΙΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΔΔΕΕΔΔΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΣΣΕΕ  ΔΔΙΙΕΕΘΘΝΝΕΕΣΣ  

ΕΕΠΠΙΙΠΠΕΕΔΔΟΟ  
  

55..11..  ΔΔΙΙΕΕΘΘΝΝΗΗΣΣ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ    

 

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (Δ.Ο.Ε.)48 ιδρύθηκε την 11η Απριλίου 1919 και 

επιδιώκει την επίτευξη της κοινωνικής δικαιοσύνης και της προστασίας των 

ανθρώπινων και εργασιακών δικαιωμάτων. Το 1996, σε χρόνο μεταγενέστερο από 

την υιοθέτηση άλλων διεθνών πηγών, υιοθέτησε τον Κώδικα Πρακτικής για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων. Αυτός ο Κώδικας 

Συμπεριφοράς παρέχει κάποιες οδηγίες, στερείται ωστόσο νομικής 

δεσμευτικότητας. Αναφέρει πως «η επιτήρηση μπορεί να πραγματοποιείται μόνο 

όταν είναι νόμιμη και υπάρχει υποψία για εγκληματική δραστηριότητα του 

εργαζομένου, και πάντα, εφόσον ο τελευταίος είναι απόλυτα ενημερωμένος για το 

είδος των δεδομένων που θα συλλεχθούν, καθώς και για τον σκοπό της συλλογής». 

Αποτελεί κείμενο με παγκόσμια διάσταση αφού στην κατάρτισή του μετείχαν 

εμπειρογνώμονες από όλες τις ηπείρους49 και ταυτόχρονα είναι το αποτέλεσμα 

συμφωνίας και των τριών (3) εμπλεκόμενων στις εργασιακές σχέσεις μερών – 

εργοδότες, εργαζόμενοι και εθνικές κυβερνήσεις.  

  

55..22..  ΔΔΙΙΕΕΘΘΝΝΕΕΣΣ  ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΗΗΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  

  

Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC50) είναι ο παγκόσμιος επιχειρηματικός 

οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 191951 και έχει μέλη του χιλιάδες μικρές και 

μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 130 χώρες. 

Τοπικές εθνικές Επιτροπές που λειτουργούν στις μεγαλύτερες πρωτεύουσες του 

κόσμου, στην Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία, στις αναπτυσσόμενες και τις υπό 

                                            
48 International Labour Organization (www.ilo.org) 
 
49 Στην επιτροπή που το επεξεργάστηκε και το συνέταξε συμμετείχαν εμπειρογνώμονες από τις εξής χώρες: 

Αυστραλία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ινδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Καναδάς, Κολομβία, 

Νορβηγία, Νέα Ζηλανδία, Νιγηρία, Νότια Αφρική, Ολλανδία, Ουρουγουάη, Πολωνία, Σουηδία. 

 
50 International Chamber of Commerce (www.iccwbo.org) 
 
51 Η εθνική ελληνική Επιτροπή του ICC ιδρύθηκε το 1926 
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ανάπτυξη χώρες, συντονίζουν τους προβληματισμούς της επιχειρηματικής 

κοινότητας, την οποία και αντιπροσωπεύουν όπου και όποτε χρειάζεται.  

 

Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο, αναφορικά με το ζήτημα της προστασίας 

των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, εξέδωσε Δήλωση52, στην οποία 

επισημαίνει πως είναι απαραίτητο ο εργοδότης να ενημερώνει τους εργαζομένους 

για την ενδεχόμενη ύπαρξη συστημάτων επιτήρησης στο χώρο εργασίας.  

 

55..33..  ΗΗΝΝΩΩΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΕΕΙΙΕΕΣΣ  ΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  

 

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μία ειδικότερη μορφή της 

γενικότερης αρχής για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του ατόμου. Τη 

δεκαετία του 1960, στις Η.Π.Α., το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα αναγορεύτηκε σε 

συνταγματικά προστατευόμενο δικαίωμα έναντι του Κράτους από την 

πλειοψηφία του Αμερικανικού Ανώτατου Δικαστηρίου. Το Δικαστήριο 

βασίστηκε στην Τέταρτη Τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος που 

προέβλεπε το «δικαίωμα των ανθρώπων στην ασφάλεια του προσώπου τους, της 

οικίας τους, των εγγράφων τους και της περιουσίας τους απέναντι σε μη εύλογες 

έρευνες και κατασχέσεις…». Από τότε, και παρά τις αντιρρήσεις των 

συντηρητικών νομικών και πολιτικών κύκλων της χώρας, το δικαίωμα στην 

ιδιωτικότητα έναντι κρατικών παρεμβάσεων έχει διατηρήσει τη συνταγματική του 

αξία και, σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα, έχει ερμηνευθεί ως το δικαίωμα 

των πολιτών στη μη αποκάλυψη των ιδιαίτερων προσωπικών πληροφοριών τους. 

Βέβαια, η ερμηνεία αυτή δεν έχει επεκταθεί και σε ό,τι αφορά την ιδιωτικότητα 

του ατόμου έναντι των άλλων ιδιωτών. 

 

Πράγματι, ο πρώτος νόμος που ρύθμισε τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών 

ήταν ο Freedom of Information Act, που ψηφίστηκε το 1967 και είχε ως σκοπό τη 

διαφάνεια της δραστηριότητας και των ενεργειών της εκτελεστικής εξουσίας. 

Επτά (7) χρόνια αργότερα, το 1974, ο νόμος αυτός συμπληρώθηκε με την ψήφιση 

του Privacy Act και το 1988 με την ψήφιση του νόμου Computer Matching and 

Privacy Protection Act, οι διατάξεις των οποίων περιορίζουν την άντληση και 

κοινοποίηση των προσωπικών πληροφοριών και αναγνωρίζουν ρητά το δικαίωμα 
                                            
52 Document No 373-22/112 (04.12.2003): «Employee privacy, data protection and human resourses» 
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του ατόμου για προστασία από την ηλεκτρονική επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων στο δημόσιο τομέα.  

 

Στο πλαίσιο του δικαίου των αδικοπραξιών, είχε διατυπωθεί η άποψη για την 

ύπαρξη ενός δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικότητας του ατόμου. Το 

δικαίωμα αυτό έχει προσδιοριστεί ως «Το δικαίωμα να σε αφήνου στην ησυχία 

σου (to be let alone)». Το δικαίωμα αυτό αναγνωρίστηκε ευρύτερα στις Η.Π.Α. 

και ήδη το 1982, ως μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Η.Π.Α., ο μειοψηφών 

δικαστής Brandeis το αποκάλεσε ως «το πιο περιεκτικό από όλα τα δικαιώματα 

και το δικαίωμα που οι πολιτισμένοι άνθρωποι εκτιμούν περισσότερο από όλα τα 

άλλα».  

 

Στις Η.Π.Α., όπως σε κάθε σχεδόν νομικό ζήτημα, η μελέτη της προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων στο χώρο εργασίας απαιτεί γνώση μιας σειράς πηγών του 

δικαίου: την ομοσπονδιακή και πολιτειακή νομοθεσία από τη μία πλευρά και τη 

νομολογία των ομοσπονδιακών και των πολιτειακών δικαστηρίων από την άλλη. 

Η πρώτη παρατήρηση που πρέπει να γίνει είναι πως τα ομοσπονδιακά δικαστήρια 

δεν έχουν δεχτεί πως η προστασία των προσωπικών δεδομένων στο χώρο 

εργασίας αποτελεί τμήμα του ευρύτερου συνταγματικού δικαιώματος της 

προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Οι εργασιακές σχέσεις ανήκουν στο ιδιωτικό 

δίκαιο και, κατά συνέπεια, η προστασία των προσωπικών δεδομένων έναντι του 

εργοδότη δεν απορρέει από το Σύνταγμα που ρυθμίζει τις ελευθερίες των πολιτών 

έναντι του Κράτους. Εξαίρεση αποτελούν οι δημόσιοι υπάλληλοι όπου οι 

συνταγματικοί περιορισμοί στην ελευθερία δράσης του Κράτους θεωρείται πως 

αφορούν και την ιδιότητά του ως εργοδότη και με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζεται 

ένα συνταγματικό δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικότητας των δημοσίων 

υπαλλήλων κατά την απασχόλησή τους. 

 

Στην ουσία, η προστασία των προσωπικών δεδομένων στο χώρο εργασίας 

προσδιορίζεται από ένα συνδυασμό ειδικών και γενικών νομοθετικών ρυθμίσεων 

και νομολογιακών πορισμάτων στο πεδίο του ενοχικού δικαίου και του δικαίου 

των αδικοπραξιών. Στο μεν ενοχικό δίκαιο, ο εργαζόμενος μπορεί να επικαλεστεί 

α) την ειδική ενδεχομένως συμφωνία προστασίας των προσωπικών του 

δεδομένων που έκανε σε ατομικό επίπεδο, β) την τυχόν σχετική διάταξη που 



““ΗΗ  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  εεππεεξξεερργγαασσίίαα  ττωωνν  ππρροοσσωωππιικκώώνν  δδεεδδοομμέέννωωνν  σσττοονν  ττοομμέέαα  ττωωνν  εερργγαασσιιαακκώώνν  σσχχέέσσεεωωνν””  
 

 

   
  
ΕΕυυδδοοκκίίαα  ΙΙ..  ΓΓιιααννννάάκκηη  ––  ΦΦεεββρροουυάάρριιοοςς  22001122  

 

8844 

υπάρχει σε επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση, γ) τις προστατευτικές διατάξεις 

που μονομερώς θεσπίζει η επιχείρηση στους κανονισμούς για το προσωπικό της 

οι οποίοι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, καθίστανται τμήμα της συμβατικής 

σχέσης εργοδότη και εργαζομένου. Στο δίκαιο των αδικοπραξιών, έχει γίνει δεκτό 

πως η παραβίαση της ιδιωτικότητας συνιστά αδικοπραξία. Για να συντρέχει 

τέτοια αδικοπραξία, θα πρέπει: α) να πρόκειται για περίπτωση κατά την οποία το 

άτομο έχει μία εύλογη προσδοκία ιδιωτικότητας «reasonable expectation of 

privacy», β) αντικειμενικά, η παραβίαση της ιδιωτικότητας να είναι πολύ 

προσβλητική «highly offensive» για ένα λογικό άτομο. Στην πράξη πάντως, 

σπάνια τα δικαστήρια διαπιστώνουν πως συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

 

Τέλος, υπάρχουν ορισμένες νομοθετικές διατάξεις που καθιερώνουν την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων στο χώρο των εργασιακών σχέσεων και 

εστιάζονται κυρίως στην ηλεκτρονική αλληλογραφία του εργαζομένου. Ο 

Ομοσπονδιακός Νόμος καθιστά ποινικό αδίκημα την παραβίαση της 

ιδιωτικότητας της ηλεκτρονικής επικοινωνίας από τον εργοδότη, εφόσον δεν 

υπάρχει η συναίνεση του εργαζομένου ή η παρακολούθηση δεν είναι τμήμα της 

συνήθους επιχειρηματικής δράσης του εργοδότη. Το 60% των εργοδοτών 

χρησιμοποιούν λογισμικό για να επιτηρούν τα εισερχόμενα και εξερχόμενα 

μηνύματα και τις εσωτερικές συνομιλίες με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Σε μία 

ενδιαφέρουσα πρωτοβάθμια δικαστική απόφαση κρίθηκε πως η καταγραφή των 

τηλεφωνημάτων που γίνεται για να κατοχυρώνεται η επιχείρηση απέναντι στους 

πελάτες της ως προς τι συμφωνείται με αυτούς, δεν μπορεί να περιλαμβάνει την 

παρακολούθηση και των προσωπικών τηλεφωνημάτων των εργαζομένων. Ο 

εργοδότης, μόλις αντιληφθεί πως πρόκειται για προσωπικό τηλεφώνημα θα 

πρέπει να σταματήσει να παρακολουθεί τη συζήτηση.  

 

Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών53 αποφάσισε την 17η Ιουνίου 

2010 πως η ηλεκτρονική αλληλογραφία εργαζομένου που διακινείται στα χρονικά 

πλαίσια του ωραρίου εργασίας και μέσω των ηλεκτρονικών συσκευών που του 

παρέχει ο εργοδότης, δεν προστατεύεται από τις συνταγματικές διατάξεις για το 

απόρρητο της επικοινωνίας και η οποιαδήποτε επεξεργασία τους δεν παραβαίνει 

                                            
53 Supreme Court of the United States (www.supremecourt.gov) 
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τη σχετική συνταγματική αρχή. Η συγκεκριμένη απόφαση αφορούσε σε 

αστυνομικό υπάλληλο στην πολιτεία της Καλιφόρνιας, ο οποίος έστελνε 

μηνύματα ερωτικού περιεχομένου στη σύζυγό του μέσω συσκευής σύντομων 

μηνυμάτων54. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε επιτρεπτή την έρευνα που διεξήχθη 

στα πλαίσια νόμιμης παρακολούθησης στις συσκευές της υπηρεσίας, επειδή 

παρατηρούνταν μεγάλη διακίνηση γραπτών μηνυμάτων. 

 

Δεν θα πρέπει όμως να υποτιμηθεί η σημασία της αυτορρύθμισης των παραπάνω 

ζητημάτων στην επιχειρηματική ηθική. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 

επιχειρήσεων, η λύση της αυτορρύθμισης μπορεί να δώσει και καλύτερες και πιο 

εφαρμόσιμες λύσεις, καθώς οι κώδικες δεοντολογίας και οι επιχειρηματικές 

πρακτικές δημιουργούνται συνήθως από στελέχη που γνωρίζουν πως και τα ίδια 

μπορεί να είναι αντικείμενο παρακολούθησης και κατά συνέπεια προσπαθούν να 

δημιουργήσουν ένα ικανοποιητικό σύστημα ελέγχου.  

 

Σε έρευνα που έγινε στις Η.Π.Α. από τη Wall Street Journal55, προέκυψε πως ο 

μέσος εργαζόμενος δαπανούσε περίπου μία (1) ώρα την ημέρα κάνοντας 

πλοήγηση στο Διαδίκτυο για ζητήματα άσχετα με την εργασία του, 

δημιουργώντας έτσι ένα μέσο ετήσιο κόστος επτά χιλιάδες τριακόσια δολάρια ($ 

7.300). Μελέτη του Saratoga56 Institute Productivity, επίσης στις Η.Π.Α., 

υποστηρίζει πως οι μεγάλες αμερικάνικες επιχειρήσεις υφίστανται ετήσιο κόστος 

αποδιδόμενο στο «Cybershlacking»57, το οποίο φτάνει κατά μέσο όρο στα 

τριάντα πέντε εκατομμύρια δολάρια ($ 35.000.000). Επιπλέον, μελέτες του Vault 
58αναφέρουν πως περισσότερο από το 38% των εργαζομένων χρησιμοποιούν το 

Διαδίκτυο για προσωπικούς λόγους αρκετές φορές την ημέρα κατά τη διάρκεια 

                                            
54 Η συσκευή είναι γνωστή και ως pager. 
 
55 Ημερήσια αμερικανική εφημερίδα 
 
56 Εταιρία η οποία ιδρύθηκε το 1985 και εδρεύει στην Καλιφόρνια. Ο ρόλος της είναι να διεξάγει μελέτες και 

μετρήσεις στο ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων των Η.Π.Α., παρέχοντας ποσοτικά δεδομένα σχετικά 

με την εργασία του. 

 
57 Ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την περιπλάνηση στο Διαδίκτυο. 
 
58 Ιστότοπος που μελετά τις σχέσεις εργοδότη – εργαζομένων και ενημερώνει για όλα τα ζητήματα που 

αφορούν στην εργασιακή σχέση (www.vault.com). 
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της εργασίας τους. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 22% των εργαζομένων χάνουν από 

30 λεπτά έως 1 εργάσιμη ώρα για τον παραπάνω σκοπό, ενώ για ένα ποσοστό 

12% ο χρόνος αυτός μπορεί να φτάσει και 1 με 2 ώρες. Η Nielsen/Net Ratings59 

δημοσίευσε μελέτη, σύμφωνα με την οποία ο χρόνος που δαπανούν οι χρήστες 

από το γραφείο τους είναι διπλάσιος από τον χρόνο που δαπανούν όταν 

βρίσκονται στο σπίτι, ενώ  η IDC60 παρατήρησε πως το 70% των 

χρηματιστηριακών συναλλαγών μέσω Διαδικτύου γίνονται από τους εργασιακούς 

χώρους. (Γέροντας, Α. (1990); Μίχος, Σ. (2007);  Παπαϊωάννου, Α. (2006)) 

 

66..  ΝΝΟΟΜΜΟΟΘΘΕΕΣΣΙΙΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΔΔΕΕΔΔΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΣΣΕΕ  ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟ  

ΕΕΠΠΙΙΠΠΕΕΔΔΟΟ  
 

Η Ελλάδα υπήρξε από τις πρώτες χώρες που μετέφεραν την Κοινοτική Οδηγία 

στο εσωτερικό δίκαιο παρά το γεγονός ότι ήδη από το 1985 είχαν εκπονηθεί 

σχετικά προσχέδια νόμου. 

 

Το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 

συγκροτείται κυρίως από: 

 Την οικεία συνταγματική ρύθμιση. 

 Τον Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις από τους 

Ν. 2819/2000, Ν. 2915/2001 και Ν. 3471/2006. 

 

Υπάρχουν ωστόσο και άλλες προγενέστερες ή μεταγενέστερες ρυθμίσεις που είτε 

άπτονται – άμεσα ή έμμεσα – της προστασίας των προσωπικών δεδομένων61, είτε 

                                            
59 Εταιρία που χρησιμοποιεί συστήματα – παγκόσμια πρότυπα για τη μελέτη του Διαδικτύου (www.nielsen-

netratings.com). 

 
60 International Data Corporation: εταιρία έρευνας και ανάλυσης, που ιδρύθηκε το 1964 και ειδικεύεται στην 

ανάλυση της τεχνολογίας της πληροφορίας. 
61 Άρθρα 57-59 του Αστικού Κώδικα για την προστασία της προσωπικότητας (ή στοιχείων αυτής όπως το 

όνομα, η εικόνα, κλπ), άρθρα 248 και 370Α του Ποινικού Κώδικα για την προστασία της σφαίρας του 

απορρήτου. 
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παραπέμπουν στον Ν. 2472/1997 για την παροχή εγγυήσεων στην περίπτωση της 

προστασίας προσωπικών δεδομένων62. 

  

66..11..  ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΓΓΜΜΑΑ  11997755//11998866//22000011 

 

Η αναζήτηση του συνταγματικού θεμελίου στην προστασία του ιδιωτικού βίου63 

παρουσιάστηκε ενισχυμένη στην Ελλάδα ακριβώς επειδή η ρητή προστασία του 

ιδιωτικού βίου αποτελεί καινοτομία και για την ελληνική συνταγματική ιστορία 

και για την πλειοψηφία των λοιπών εθνικών έννομων τάξεων. Η σημασία της 

διάταξης εντοπίζεται ουσιαστικά σε δύο, αλληλένδετα μεταξύ τους, σημεία. 

Αφενός γιατί συνιστά ιδιαίτερο, αυτοτελές συνταγματικό δικαίωμα και αφετέρου 

γιατί με την ρητή και ειδική συνταγματική προστασία ο συντακτικός νομοθέτης 

απευθύνει εντολή στο δικαστή και στον κοινό νομοθέτη να πληρώσουν τα κενά 

νόμου που διαπιστώνονται. 

 

Το Σύνταγμα διαγράφει πραγματικά ένα προστατευτικό τείχος γύρω από το 

άτομο. Απαγορεύει τις επεμβάσεις στον ιδιωτικό βίο που – σε πρώτη θεώρηση – 

αντιμετωπίζεται ως ένας υλικά αντιληπτός χώρος, στον οποίο δεν επιτρέπεται η 

διείσδυση είτε με τις παραδοσιακές είτε με τις σύγχρονες μεθόδους 

παρακολούθησης της συμπεριφοράς. Ο προσδιορισμός «απαραβίαστος» φαίνεται 

να συνδέει την επιλογή του Έλληνα συντακτικού νομοθέτη να κατατάξει τον 

ιδιωτικό βίο στην αυστηρά προσωπική σφαίρα. Με την τροποποίηση του 

Συντάγματος το 2001, έγινε, για πρώτη φορά, η καταγραφή σε σώμα ελληνικού 

συνταγματικού κειμένου τριών (3) νέων δικαιωμάτων. Ειδικότερα, πρόκειται για 

την προστασία του ατόμου από τους βιοϊατρικούς πειραματισμούς64, για το 

δικαίωμα στην πληροφόρηση65, και για την προστασία του ατόμου από την 

ηλεκτρονική επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ή το δικαίωμα στην 

πληροφοριακή αυτοδιάθεση66.  

                                            
62 Ν. 2928/2001 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος 
 
63 Άρθρο 9 § 1 του Συντάγματος 1975/1986/2001 
 
64 Άρθρο 5 § 5 
 
65 Άρθρο 5Α 
 
66 Άρθρο 9Α 
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Το άρθρο 5, § 1 Σ «περί ελευθέρας αναπτύξεως της προσωπικότητας» συνιστούσε 

- πριν την υιοθέτηση του νέου συνταγματικού άρθρου 9Α – κύρια συνταγματική 

βάση της προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς η ρυθμιστική εμβέλεια του 

άρθρου αυτού αφορά και καταλαμβάνει το δικαίωμα συμμετοχής στην κοινωνική, 

οικονομική και πολιτική ζωή. Αντίστοιχη είναι και η λειτουργία της διάταξης του 

άρθρου 19 Σ που προστατεύει το απόρρητο των επικοινωνιών. Το απόρρητο της 

επικοινωνίας δεν διαγράφει μόνο τα όρια της ιδιωτικής σφαίρας που προστατεύει 

η έννομη τάξη αλλά εγγυάται το δικαίωμα του ατόμου στην ελεύθερη 

επικοινωνία με άλλους. Το άρθρο αυτό προστατεύει το απόρρητο των επιστολών 

και την με οποιονδήποτε τρόπο ελεύθερη ανταπόκριση και επικοινωνία. Η 

συνταγματική προστασία του απορρήτου της επικοινωνίας εκτείνεται σε όλα τα 

μέσα τηλεπικοινωνίας, είτε ενσύρματα είτε ασύρματα. Συνεπώς προστατεύεται 

και το απόρρητο της επικοινωνίας στο Διαδίκτυο.  

 

Στα συνταγματικά ερείσματα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων 

συγκαταλεγόταν αναμφίβολα και η ρύθμιση των άρθρων 2, § 167 και 7, § 268 που 

αναγορεύουν το σεβασμό, την αξιοπρέπεια και την προστασία της αξίας του 

ατόμου σε πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας. Η αξιοπρέπεια που ξεχωρίζει το 

άτομο είναι η ελευθερία του. Τα ατομικά δικαιώματα δεν έχουν τη λειτουργία να 

προστατεύσουν καθαυτά την αξιοπρέπεια αλλά να δημιουργήσουν και να 

διατηρήσουν τις προϋποθέσεις αυτής. Στην αξία του ατόμου ανήκει η ελευθερία 

της επικοινωνίας σε σχέση με τις πληροφορίες που ανταλλάσσει. Η εσωτερική 

ολοκλήρωση του ατόμου προϋποθέτει – μεταξύ άλλων – την ελευθερία της 

επικοινωνίας, την ελευθερία στην παροχή και πρόσληψη πληροφοριών. Η 

καταγραφή προσωπικών πληροφοριών με σκοπό τον έλεγχο και τη χειραγώγηση 

προσβάλλει την αξία του ατόμου. Όταν αναφερόμαστε στην προσβολή της 

προσωπικότητας του ανθρώπου από την αθέμιτη επεξεργασία των προσωπικών 

του δεδομένων εννοούμε κάθε δυνατή προσβολή των δικαιωμάτων και 

ελευθεριών που αποτελούν στοιχεία της σφαίρας ανάπτυξης της προσωπικότητάς 

του, όπως ακόμη και την πρόκληση απλής περιουσιακής βλάβης ή και κάθε 

θεωρούμενης από τον άνθρωπο βλάβης των συμφερόντων του.  

 
                                            
67 Σχετικά με το σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου. 
 
68 Σχετικά με την απαγόρευση κάθε προσβολής της αξιοπρέπειας του ανθρώπου. 
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66..11..11..  ΆΆρρθθρροο  99ΑΑ  ττοουυ  ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς  

 

Το συνταγματικό  θεμέλιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων 

συγκροτούνταν από το συνδυασμό των διατάξεων 2 § 1, 5 § 1, 19 και επικουρικά 

του άρθρου 9 § 1 του Συντάγματος. Οι διατάξεις αυτές οργάνωναν ένα πλαίσιο 

διαμόρφωσης της ιδιωτικότητας και της αυτόνομης ανάπτυξης της 

προσωπικότητας που ισχύει τόσο έναντι της κρατικής εξουσίας όσο και έναντι 

των ιδιωτών. 

 

Κατά την τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος κρίθηκε επιβεβλημένη η 

κατοχύρωση ενός νέου, ειδικού δικαιώματος προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων. Το νέο άρθρο 9Α Σ που περιλήφθηκε στο Σύνταγμα το 2001 ορίζει 

πως «Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, 

ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει, Η 

διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων ανατίθεται από τον 

αναθεωρητικό νομοθέτη σε ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, 

όπως νόμος ορίζει». 

 

Με τη διάταξη αυτή κατοχυρώνεται στο ανώτατο επίπεδο της εθνικής έννομης 

τάξης ένα νέο ατομικό δικαίωμα. Η συνταγματική κατοχύρωση ανάγει την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων σε αυτοτελές δικαίωμα και τεκμηριώνει 

την προσαρμογή και την αντίδραση της έννομης τάξης στις ραγδαίες μεταβολές 

που προκαλεί στην κοινωνία η εξέλιξη της τεχνολογίας. Το δικαίωμα αυτό 

εντάσσεται στα νέα δικαιώματα που προέκυψαν από τη συνταγματική 

αναθεώρηση, κοινό χαρακτηριστικό των οποίων είναι η μέριμνα για τη 

διαφύλαξη της προσωπικής αυτονομίας και τη θωράκιση του ήδη γνωστού χώρου 

αυτοκαθορισμού σε συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης και αξιοποίησης της 

τεχνολογίας σε μια κοινωνία που θεμελιώνει τις αποφάσεις της στην ελεύθερη 

ροή και επεξεργασία των πληροφοριών.  

Το άρθρο 9Α κατοχυρώνει με τον καλύτερο και πληρέστερο τρόπο την ιδιαίτερη 

αξία του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

δηλαδή κατοχυρώνει τη σημασία που έχει η περιοριστική και περιορισμένη, από 

τα δικαιώματα του ατόμου, χρήση των προσωπικών δεδομένων για τις 

προϋποθέσεις ανάπτυξης και αυτόνομης δράσης του ατόμου. Παρά το γεγονός 
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πως το νέο δικαίωμα προσδιορίζεται ως αντίδραση της συνταγματικής έννομης 

τάξης στους κινδύνους που εμπεριέχει για τα δικαιώματα η εξέλιξη της 

τεχνολογίας, ο αναθεωρητικός νομοθέτης δεν περιορίζει την κανονιστική 

εμβέλεια του νέου άρθρου στην ηλεκτρονική, αυτοματοποιημένη επεξεργασία. 

Στη νέα διάταξη αναδεικνύεται ωστόσο η ένταση των κινδύνων που εμπεριέχει η 

επεξεργασία δεδομένων με ηλεκτρονικά μέσα. Η προστατευτική της εμβέλεια 

καλύπτει κάθε δεδομένο που αφορά το άτομο, και όχι μόνο τα απόρρητα 

δεδομένα και αποδεσμεύει εντελώς τη συνταγματική προστασία από την 

αναζήτηση του περιεχομένου του ιδιωτικού βίου.  

 

66..22..  ΝΝΟΟΜΜΟΟΣΣ  22447722//11999977  ––  ««ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΟΟΥΥ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  

ΕΕΠΠΕΕΞΞΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΔΔΕΕΔΔΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΑΑ»»6699  

 

Με το Ν.2472/1997 η Ελλάδα ανταποκρίθηκε στο επιτακτικό αίτημα των καιρών 

και συμμορφώθηκε με την αντίστοιχη Κοινοτική Οδηγία70 για την προστασία του 

ατόμου από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή των 

πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα. Η θέσπιση μιας ειδικότερης ρύθμισης 

κρίθηκε επιβεβλημένη και δικαιολογείται από τη διαπίστωση πως για την 

προστασία του πολίτη από την πληροφορική και την τεχνολογία δεν επαρκούσαν 

οι γενικές περί προστασίας διατάξεις του Συντάγματος για το δικαίωμα της 

προσωπικότητας. 

 

Ο Ν.2472/1997 περιλαμβάνει 26 άρθρα κατανεμημένα σε 6 κεφάλαια: 

Το 1ο αναφέρεται στους σκοπούς και τη φιλοσοφία του νόμου, παραθέτει δε και 

ερμηνεύει τους σχετικούς ορισμούς. 

Το 2ο οριοθετεί τη νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 

χωρίς να διακρίνει τα δημόσια από τα ιδιωτικά αρχεία. 

Το 3ο αναφέρεται στα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων και θεσπίζει 

υπέρ αυτού σημαντικές εγγυήσεις. 

Το 4ο αναφέρεται στο κεντρικό όργανο για την εφαρμογή του συγκεκριμένου 

νόμου, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(Α.Π.Δ.Π.Χ.). 
                                            
69 ΦΕΚ 50/Α/10.04.1997 
 
70 Οδηγία 95/46/ΕΚ 
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Το 5ο προβλέπει τις διοικητικές, ποινικές και αστικές κυρώσεις που επιβάλλονται 

από ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων του νόμου. 

Το 6ο περιέχει τελικές και μεταβατικές διατάξεις. 

 

66..22..11..  ΑΑννττιικκεείίμμεεννοο  ττοουυ  ννόόμμοουυ  

 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει νόμος που να αναφέρεται αποκλειστικά στην 

προστασία προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων. Ισχύει όμως ο 

Ν.2472/1997 που έχει ως αντικείμενο την θέσπιση των προϋποθέσεων για την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την προστασία των 

δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως 

της ιδιωτικής ζωής.  

 

66..22..22..  ΟΟρριισσμμοοίί  

 

Για την καλύτερη κατανόηση του νόμου θα πρέπει να αναλύσουμε τις εξής 

έννοιες: 

 

 «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», είναι κάθε πληροφορία που 

συνδέεται με ένα πρόσωπο κατά τρόπο αναγνωρίσιμο, διακριτό ή 

εξατομικευμένο. Δεν θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα 

στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν να 

προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων. (Φλέσσας, Π. (2007)) 

 

 «Ευαίσθητα δεδομένα», είναι τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή 

εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές 

πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, στην υγεία, στην 

κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή 

καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις 

προσώπων.  

 

Η διάκριση των προσωπικών δεδομένων σε απλά και ευαίσθητα, εκτός από τη 

θεωρητική, έχει κυρίως πρακτική σημασία. Αυτή έγκειται στην ενισχυμένη 

νομική προστασία που απολαμβάνουν τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, με την 
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έννοια της θέσπισης αυστηρότερων προϋποθέσεων για την επεξεργασία των 

ευαίσθητων δεδομένων σε σχέση με εκείνες που απαιτούνται για την επεξεργασία 

των απλών. Συγκεκριμένα, ενώ για τη νόμιμη επεξεργασία ευαίσθητων 

δεδομένων απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση του υποκειμένου και η λήψη 

σχετικής άδειας από την Αρχή, για την νόμιμη επεξεργασία των απλών 

δεδομένων αρκεί η προφορική συγκατάθεσή του υποκειμένου και η 

γνωστοποίηση της επεξεργασίας στην Αρχή. 

  

 «Υποκείμενο των δεδομένων», είναι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδομένα, και το οποίο μπορεί με εύλογο τρόπο να προσδιορισθεί 

άμεσα ή έμμεσα δια μέσου αυτών. Ο προσδιορισμός επιτυγχάνεται συνήθως με 

βάση τον αριθμό ταυτότητας ή με βάση ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων 

στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, 

ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική.  

 

 «Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» («επεξεργασία»), 

είναι κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται από Δημόσιο ή από 

νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή 

φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και 

εφαρμόζονται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Επεξεργασία αποτελεί η 

συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η 

τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής 

διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση (κλείδωμα), η 

διαγραφή, η καταστροφή. Παραδείγματα επεξεργασίας είναι η συλλογή των 

δεδομένων των εργαζομένων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του λογιστηρίου της 

επιχείρησης, η λήψη, μετάδοση και καταγραφή εικόνων προσώπων για λόγους 

ασφαλείας των κοινόχρηστων χώρων, η μεταβίβαση στοιχείων σε δημόσιες 

υπηρεσίες για την εκπλήρωση διαφόρων υποχρεώσεων.  

 

 «Αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» («αρχείο»), είναι κάθε 

διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι σχετικά 

μεταξύ τους και προσιτά με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια. 
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 «Διασύνδεση», είναι μορφή επεξεργασίας που συνίσταται στη δυνατότητα 

συσχέτισης των δεδομένων ενός αρχείου με δεδομένα αρχείου ή αρχείων που 

τηρούνται από άλλον ή άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας ή που τηρούνται από 

τον ίδιο υπεύθυνο επεξεργασίας για άλλο σκοπό. 

 

 «Υπεύθυνος επεξεργασίας», είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η 

δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός που καθορίζει το 

σκοπό και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η επεξεργασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 

Συνακόλουθα, ο υπεύθυνος φέρει και την κύρια ευθύνη – ποινική, αστική, 

διοικητική – για τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Όσο ο σκοπός και ο τρόπος της 

επεξεργασίας καθορίζονται με διατάξεις νόμου ή κανονιστικές διατάξεις εθνικού 

ή κοινοτικού δικαίου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια βάσει των 

οποίων γίνεται η επιλογή του καθορίζονται αντίστοιχα από το εθνικό ή το 

κοινοτικό δίκαιο.  

 

 «Εκτελών την επεξεργασία», είναι οποιοσδήποτε επεξεργάζεται δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα με φυσικά ή τεχνικά μέσα για λογαριασμό του 

υπεύθυνου της επεξεργασίας, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή 

υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός. Σε κάποιες περιπτώσεις ο εκτελών 

την επεξεργασία ταυτίζεται με τον υπεύθυνο της επεξεργασίας. 

 

 «Τρίτος», είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία 

ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, εκτός από το υποκείμενο των δεδομένων, τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να 

επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ο «τρίτος» εμφανίζεται ως 

ο «προμηθευτής προσωπικών στοιχείων» κατά το στάδιο της συλλογής τους, είτε 

με οποιονδήποτε τρόπο «εμπλέκεται εσωτερικά» με την επεξεργασία 

εξυπηρετώντας τα συμφέροντα του υπεύθυνου της επεξεργασίας, είτε, τέλος, 

«εμπλέκεται εξωτερικά» με την επεξεργασία έχοντας την άμεση εποπτεία της και 

τον έλεγχο της νομιμότητάς της.  
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 «Αποδέκτης», είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή ή 

υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, στον οποίο ανακοινώνονται ή 

μεταδίδονται τα δεδομένα, ανεξάρτητα αν πρόκειται για τρίτο ή όχι. 

 

 «Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων, είναι κάθε ελεύθερη, 

ρητή και ειδική δήλωση βούλησης, που εκφράζεται με τρόπο σαφή και σε πλήρη 

επίγνωση του ατόμου και με την οποία, το υποκείμενο των δεδομένων, αφού 

προηγουμένως ενημερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η ενημέρωση περιλαμβάνει 

πληροφόρηση τουλάχιστον για το σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδομένα ή τις 

κατηγορίες δεδομένων που αφορά ή επεξεργασία, του αποδέκτες ή τις κατηγορίες 

αποδεκτών των δεδομένων, καθώς και το όνομα, την επωνυμία και τη διεύθυνση 

του υπεύθυνου επεξεργασίας και του εκπροσώπου του. Η συγκατάθεση αποτελεί 

τη βασικότερη προϋπόθεση της νομιμότητας της επεξεργασίας και εκδήλωση του 

δικαιώματος του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού. Η συγκατάθεση μπορεί να 

ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. 

 

 «Αρχή», είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

ένας ανεξάρτητος διοικητικός φορέας που έχει ως αρμοδιότητα την εποπτεία της 

εφαρμογής του Ν.2472/1997 και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν στην προστασία 

του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

66..22..33..  ΓΓεεννιικκέέςς  ααρρχχέέςς  ννοομμιιμμόόττηηττααςς  ττηηςς  εεππεεξξεερργγαασσίίααςς  

 

Οι «Οκτώ Αρχές» της Κοινοτικής Οδηγίας, οι οποίες συνιστούν το γενικό πλαίσιο 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων και παράλληλα λειτουργούν και ως 

ερμηνευτικές πυξίδες για τον εφαρμοστή της σχετικής νομοθεσίας, 

συμπεριλαμβάνονται στο Ν.2472/1997 και περιέχονται στις εξής τέσσερις (4): 

 

 Αρχή της νομιμότητας του σκοπού και του τρόπου επεξεργασίας71 

Η αρχή αυτή αποτελεί μία από τις κεντρικές αρχές που καθιέρωσε ο νομοθέτης 

για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα πρέπει να 

                                            
71 Άρθρο 4, § 1 εδ. α’ Ν.2472/1997 
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συλλέγονται με νόμιμο και θεμιτό τρόπο και να αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση 

συγκεκριμένου σκοπού. Ως νόμιμη επεξεργασία θεωρείται αυτή που 

πραγματοποιείται κατά τρόπο που δεν παραβιάζει τις διατάξεις του νόμου για τα 

προσωπικά δεδομένα, ούτε τις διατάξεις άλλων νόμων, τόσο γενικής φύσης, όπως 

η προσβολή του ιδιωτικού βίου και της προσωπικότητας, όσο και ειδικής φύσης, 

όπως η απαγόρευση διακρίσεων στον εργασιακό χώρο. Επιπλέον, η επεξεργασία 

πρέπει να πραγματοποιείται μόνο για τον σκοπό που έχει ήδη δηλωθεί σε ειδικά 

αρχεία, τα οποία διαφυλάσσει το αρμόδιο ανεξάρτητο όργανο, και τα προσωπικά 

δεδομένα δεν μπορούν να ανακοινωθούν παρά μόνο στα πρόσωπα που 

αναφέρονται στα αρχεία αυτά. 

 

 Αρχή της αναλογικότητας72 

Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα 

από όσα χρειάζονται κάθε φορά ενόψει του σκοπού της επεξεργασίας. Η αρχή της 

αναλογικότητας χρησιμοποιεί για τον έλεγχο της νομιμότητας της επεξεργασίας 

δύο (2) κριτήρια, ένα ποιοτικό και ένα ποσοτικό, τα οποία έχουν σημείο 

αναφοράς το σκοπό της επεξεργασίας. Αρχικά, σύμφωνα με το ποιοτικό κριτήριο, 

τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι σχετικά με το σκοπό της επεξεργασίας 

και κατάλληλα. Συγκεκριμένα, στον εργασιακό χώρο, η επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων που αφορούν ποινικές διώξεις του εργαζομένου ή του υποψήφιου 

προς εργασία είναι νόμιμη εφόσον το είδος των δεδομένων συνδέεται με την 

απασχόλησή του και είναι απολύτως απαραίτητα για την αξιολόγηση της 

καταλληλότητά του. Σύμφωνα με το ποσοτικό κριτήριο, τα προσωπικά δεδομένα 

δεν πρέπει να είναι περισσότερα από όσα απαιτούνται για την εκπλήρωση του 

σκοπού της επεξεργασίας.  

 

 Αρχή της ακρίβειας73 

Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, να 

υποβάλλονται σε ενημέρωση. Στην ουσία, η αρχή της ακρίβειας ορίζει πως ο 

υπεύθυνος οφείλει να χρησιμοποιεί στην επεξεργασία δεδομένα που 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα – είναι δηλαδή αληθή – και, εφόσον 

                                            
72 Άρθρο 4, § 1 εδ. β’ Ν.2472/1997 
 
73 Άρθρο 4, § 1 εδ. γ’ Ν.2472/1997 
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αποτελούν δεδομένα τα οποία μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου, να τα 

ενημερώνει – να υπόκεινται δηλαδή σε επικαιροποίηση – ώστε να 

ανταποκρίνονται και πάλι στην τρέχουσα πραγματικότητα.  

 

 Αρχή της χρονικής διάρκειας τήρησης των δεδομένων74 

Τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορεί να τηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει τον 

προσδιορισμό της ταυτότητας του υποκειμένου, περισσότερο από τον αναγκαίο 

χρόνο. Ο αναγκαίος χρόνος επιβάλλεται κυρίως για τεχνικούς λόγους ασφαλείας 

των πληροφοριακών συστημάτων. Μετά την παρέλευσης της χρονικής περιόδου 

που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και 

επεξεργασίας, η Αρχή μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή της, να επιτρέψει τη 

διατήρηση δεδομένων για ιστορικούς, επιστημονικούς ή στατιστικούς σκοπούς, 

εφόσον κρίνει πως δεν θίγονται σε κάθε περίπτωση τα δικαιώματα του 

υποκειμένου. Εάν εξακριβώσει αυτεπάγγελτα ή μετά από σχετική καταγγελία, 

παράβαση των ερμηνευτικών αρχών, επιβάλλει τη διακοπή της συλλογής ή της 

επεξεργασίας και την καταστροφή των δεδομένων που έχουν ήδη τύχει 

επεξεργασίας.  

  

66..22..44..  ΣΣττάάδδιιαα  ττηηςς  εεππεεξξεερργγαασσίίααςς    

  

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορεί να χωριστεί σε τρία (3) 

βασικά στάδια. 

 

ΑΑ’’  ΣΣττάάδδιιοο::  ΗΗ  σσυυλλλλοογγήή  ττωωνν  ππρροοσσωωππιικκώώνν  δδεεδδοομμέέννωωνν  

 

Κατά το πρώτο στάδιο ο υπεύθυνος επεξεργασίας προβαίνει στη συγκέντρωση 

των δεδομένων. Πηγές από τις οποίες θα προέλθουν τα στοιχεία αυτά είναι 

κυρίως ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος – το υποκείμενο των δεδομένων – με τη θέλησή 

του ή χωρίς αυτή, κάποιος τρίτος με την έγκριση του υποκειμένου ή χωρίς αυτή, 

κάποιο δημόσιο μητρώο ή άλλη δημόσια πηγή προσιτή σε πολλούς, αν όχι σε 

όλους75. 

 
                                            
74 Άρθρο 4, § 1 εδ. δ’ Ν.2472/1997 
 
75 Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται «δημόσια» στοιχεία ή στοιχεία «κοινώς γνωστά». 
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ΒΒ’’  ΣΣττάάδδιιοο::  ΗΗ  εεππεεξξεερργγαασσίίαα  υυππόό  σσττεεννήή  έέννννοοιιαα  κκααιι  ηη  φφύύλλααξξηη  

  

Κατά το δεύτερο στάδιο τα προσωπικά δεδομένα οργανώνονται με κάποιο λογικό 

τρόπο ώστε να είναι απ’ ευθείας χρησιμοποιήσιμα ή διαθέσιμα για περαιτέρω 

επεξεργασία με βάση λογικούς συσχετισμούς. Στην πρώτη περίπτωση 

αναφερόμαστε σε στοιχεία που έχουν οργανωθεί σε αρχείο και είναι η πιο απλή 

μορφή επεξεργασίας. Στη δεύτερη περίπτωση η επεξεργασία είναι πλέον 

πολύπλοκη και αποτελεσματική αφού τα χρησιμοποιούμενα στοιχεία έχουν ήδη 

τύχει στοιχειώδους επεξεργασίας. 

 

Είναι ευνόητο πως τα δεδομένα στο στάδιο αυτό μπορούν, εφόσον το απαιτούν οι 

περιστάσεις, να αποθηκευτούν. Επειδή πλέον αναφερόμαστε στην 

αυτοματοποιημένη επεξεργασία, δηλαδή στην επεξεργασία για την οποία 

χρησιμοποιούνται συνολικά ή εν μέρει οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ή άλλες 

αυτόματες μηχανές, η φύλαξη αυτή πραγματοποιείται συνήθως με τη βοήθεια 

οπτικοακουστικών μέσων76. 

 

Από τεχνική άποψη στο στάδιο αυτό διακρίνουμε τρεις (3) ξεχωριστές ενέργειες: 

 Την εγγραφή ή διαγραφή στοιχείων. 

 Τη λογική τους επεξεργασία με βάση κανόνες που στηρίζονται σε 

διάφορες επιστήμες, όπως στην κοινωνιολογία, την ψυχολογία, τη στατιστική, ή 

ακόμα και την κοινή λογική. 

 Τη φύλαξη των στοιχείων, ανεξάρτητα από το βαθμό επεξεργασίας της 

οποίας αυτά έχουν τύχει. 

 

ΓΓ’’  ΣΣττάάδδιιοο::  ΗΗ  χχρρήήσσηη  ττωωνν  εεππεεξξεερργγαασσμμέέννωωνν  ππρροοσσωωππιικκώώνν  δδεεδδοομμέέννωωνν    

 

Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο της επεξεργασίας πραγματοποιείται η χρήση των 

δεδομένων. Αυτή μπορεί να είναι είτε νόμιμη, δηλαδή επιτρεπόμενη ή 

τουλάχιστον μη απαγορευμένη από το δίκαιο, είτε παράνομη, δηλαδή ρητά ή 

σιωπηρά, απαγορευμένη από αυτό. Συνήθως όλες οι παράνομες χρήσεις 

                                            
76 Παραδείγματα οπτικο-ακουστικών μέσων είναι οι μαγνητικοί δίσκοι, οι δισκέτες, οι ταινίες, οι οπτικοί 

δίσκοι (CD). 
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επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων επάγονται και προσβολή της 

προσωπικότητας του υποκειμένου, η οποία διακρίνεται στα παρακάτω είδη: 

 Την απλή προσβολή της προσωπικότητας – απλή ενόχληση. Συχνά η 

έννομη τάξη δεν την κρίνει τόσο σοβαρή ώστε να την ποινικοποιήσει ή η τυχόν 

τέλεση παρόμοιου αδικήματος διώκεται μόνο κατ’ έγκληση. 

 Τη σοβαρή προσβολή ή μείωση της προσωπικότητας. Η κακόβουλη 

χρήση επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων επιφέρει σοβαρή ηθική, 

οικονομική, κοινωνική, επιστημονική, επαγγελματική ή άλλη βλάβη στην 

προσωπικότητα του υποκειμένου. Η βλάβη είναι σοβαρή και συνήθως ποινικά 

κολάσιμη, υπάρχει όμως το περιθώριο παραίτησης του υποκειμένου από τα 

σχετικά δικαιώματα που απορρέουν από την προσωπικότητά του. Η επεξεργασία 

δεδομένων που δύναται κατ’ εύλογη κρίση να οδηγήσουν σε σοβαρή προσβολή 

συνήθως επιτρέπεται μόνο εφόσον ειδικός νόμος την ορίζει ή εφόσον δώσει τη 

συγκατάθεσή του ο ενδιαφερόμενος77. 

 Τη βάναυση προσβολή ή καταρράκωση της προσωπικότητας. Στην 

περίπτωση αυτή ισχύουν όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω με τη διαφορά ότι το 

μέγεθος της προσβολής της προσωπικότητας είναι τόσο μεγάλο, ώστε δεν νοείται 

παραίτηση από αυτά.  

 

Σημαντικό ζήτημα για κάθε άτομο είναι εάν η επεξεργασία των προσωπικών του 

δεδομένων είναι νόμιμη ή όχι και κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει, 

έτσι ώστε να μην καταπατώνται οι θεμελιώδεις ελευθερίες του. 

 

66..22..55..  ΠΠρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  ττηηςς  εεππεεξξεερργγαασσίίααςς    

  

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνο όταν το 

υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει την αδιαμφισβήτητη συγκατάθεσή του, 

δηλαδή έχει συμφωνήσει ελεύθερα και ρητά αφού, προηγουμένως, ενημερώθηκε 

κατάλληλα. 

 

Κατ’ εξαίρεση μόνο, η επεξεργασία επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση του 

υποκειμένου για τους εξής λόγους: 

                                            
77 Παράδειγμα σοβαρής προσβολής αποτελεί η δημοσιοποίηση του ποινικού μητρώου του εργαζομένου. 
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 Όταν είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης ή για ενέργειες που 

πραγματοποιούνται πριν από τη σύναψη σύμβασης από το άτομο στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδομένα, όπως επεξεργασία δεδομένων που αφορούν σε άτομα 

που έχουν υποβάλλει αίτηση εργασίας. 

 Όταν είναι αναγκαία για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης του 

υπεύθυνου επεξεργασίας. 

 Όταν είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του 

υποκειμένου των δεδομένων, εάν το τελευταίο αδυνατεί από φυσικής ή νομικής 

πλευράς να δώσει τη συγκατάθεσή του. 

 Όταν είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργου δημόσιου συμφέροντος. 

 Όταν είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του έννομου 

συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτο πρόσωπο και υπό 

την προϋπόθεση πως το συμφέρον αυτό υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και 

συμφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και δεν 

θίγονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες τους. 

 

Συγκεκριμένα, στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, η επεξεργασία γίνεται με 

ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας της επιχείρησης, εφόσον προηγηθεί 

γνωστοποίηση των λεπτομερειών της προς την Αρχή μέσω ειδικής αίτησης και 

εφόσον ενημερωθούν οι εργαζόμενοι, τα δεδομένα των οποίων γίνονται 

αντικείμενο επεξεργασίας 

 

Η Αρχή μπορεί να εκδίδει ειδικούς κανόνες επεξεργασίας για τις πλέον συνήθεις 

κατηγορίες επεξεργασιών και αρχείων, οι οποίες, προφανώς, δεν θίγουν τα 

δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα. 

Οι κατηγορίες αυτές προσδιορίζονται με κανονισμούς που καταρτίζει η Αρχή και 

κυρώνονται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση του 

Υπουργού Δικαιοσύνης. 

 

66..22..66..  ΕΕππεεξξεερργγαασσίίαα  εευυααίίσσθθηηττωωνν  ππρροοσσωωππιικκώώνν  δδεεδδοομμέέννωωνν  

 

Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα – πολιτικές, θρησκευτικές, φιλοσοφικές 

πεποιθήσεις, συμμετοχή σε σωματεία ή συνδικαλιστικές οργανώσεις, ερωτικές 

προτιμήσεις, δεδομένα φυλετικά, υγείας, ποινικές διώξεις και καταδίκες – 



““ΗΗ  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  εεππεεξξεερργγαασσίίαα  ττωωνν  ππρροοσσωωππιικκώώνν  δδεεδδοομμέέννωωνν  σσττοονν  ττοομμέέαα  ττωωνν  εερργγαασσιιαακκώώνν  σσχχέέσσεεωωνν””  
 

 

   
  
ΕΕυυδδοοκκίίαα  ΙΙ..  ΓΓιιααννννάάκκηη  ––  ΦΦεεββρροουυάάρριιοοςς  22001122  

 

110000 

προστατεύονται απόλυτα και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται ούτε καν στο 

δικαστήριο, εφόσον δεν είναι αναγκαία για την επίλυση μιας διαφοράς ανάμεσα 

στον εργαζόμενο και τον εργοδότη του. Καλό είναι τα δεδομένα αυτής της 

κατηγορίας να συλλέγονται απευθείας και μόνο από τον εργαζόμενο και, φυσικά, 

εφόσον είναι απαραίτητο υπό ειδικές προϋποθέσεις. Αν υπάρχει ανάγκη συλλογής 

ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, αυτά πρέπει να καταχωρίζονται 

οπωσδήποτε χωριστά από όλα τα άλλα δεδομένα, ενώ πρόσβαση στους 

συγκεκριμένους ατομικούς φακέλους μπορούν να έχουν μόνο ο ίδιος ο 

εργαζόμενος και ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Αν τα στοιχεία αυτά 

γνωστοποιηθούν σε τρίτους χωρίς να υπάρχει σχετική νόμιμη ανάγκη, τότε 

προκαλείται ηθική βλάβη στον εργαζόμενο. (Αυλωνίτης, Α. (2009); Ιγγλεζάκης, Ι. 

(2003)) 

 

Η επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται μόνο κατ’ 

εξαίρεση στις εξής περιπτώσεις: 

 

 Όταν το υποκείμενο δώσει τη γραπτή συγκατάθεσή του. Σε περίπτωση 

όμως που δίνει συγκατάθεση χωρίς πλήρη ενημέρωση για την τύχη των 

ευαίσθητων δεδομένων ή αποσπάστηκε αυτή παράνομα τότε η επεξεργασία δεν 

θεωρείται νόμιμη. 

 Όταν η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού 

ενδιαφέροντος του υποκειμένου ή προβλεπόμενου από το νόμο συμφέροντος 

τρίτου, εάν αυτό αδυνατεί από φυσικής ή νομικής πλευράς να δώσει τη 

συγκατάθεσή του. 

 Όταν η επεξεργασία αφορά δεδομένα που δημοσιοποιεί το ίδιο το 

υποκείμενο ή είναι αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση 

δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου ή πειθαρχικού οργάνου. 

 Όταν η επεξεργασία αφορά θέματα υγείας και εκτελείται από πρόσωπο 

που ασχολείται κατ’ επάγγελμα με την παροχή υπηρεσιών υγείας και υπόκειται σε 

καθήκον εχεμύθειας ή σε συναφείς κώδικες δεοντολογίας, υπό τον όρο πως η 

επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ιατρική πρόληψη, διάγνωση, περίθαλψη ή 

τη διαχείριση υπηρεσιών υγείας. 

 Όταν η επεξεργασία εκτελείται από Δημόσια Αρχή και είναι αναγκαία είτε 

για λόγους εθνικής ασφάλειας, είτε για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
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εγκληματολογικής ή σωφρονιστικής πολιτικής και αφορά τη διακρίβωση 

εγκλημάτων, ποινικών καταδικών ή μέτρων ασφαλείας, είτε για λόγους 

προστασίας της δημόσιας υγείας, είτε, τέλος, για την άσκηση δημόσιου 

φορολογικού ελέγχου ή δημόσιου ελέγχου κοινωνικών παροχών. 

 Όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται για ερευνητικούς και 

επιστημονικούς αποκλειστικά σκοπούς υπό τον όρο πως τηρείται η ανωνυμία και 

λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των 

προσώπων στα οποία αναφέρονται. 

 Όταν η επεξεργασία αφορά δεδομένα δημοσίων προσώπων, εφόσον αυτά 

συνδέονται με την άσκηση δημοσίου λειτουργήματος ή τη διαχείριση 

συμφερόντων τρίτων, και πραγματοποιείται αποκλειστικά για την άσκηση του 

δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Η άδεια της Αρχής χορηγείται μόνο εφόσον η 

επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων 

πληροφόρησης για θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος καθώς και στο πλαίσιο 

καλλιτεχνικής έκφρασης και εφόσον δεν παραβιάζεται με οποιονδήποτε τρόπο το 

δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής. 

 

66..22..77..  ΔΔιικκααιιώώμμαατταα  ττοουυ  υυπποοκκεειιμμέέννοουυ  ττωωνν  ππρροοσσωωππιικκώώνν  δδεεδδοομμέέννωωνν  

 

Όλα τα δικαιώματα του υποκειμένου έχουν μεγάλη αξία, γιατί, αφενός όλα 

κατατείνουν στην προστασία του ατόμου, αφετέρου αλληλοσυμπληρώνονται, 

αφού το καθένα από αυτά συνιστά είτε προαπαιτούμενο είτε λογικό επακόλουθο 

κάποιου ή κάποιων από τα άλλα.  

  

66..22..77..11..  ΔΔιικκααίίωωμμαα  εεννηημμέέρρωωσσηηςς7788  

 

Σύμφωνα με την καλή πίστη, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 

προϋποθέτει πως τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα είναι σε θέση 

να πληροφορούνται την ύπαρξη της επεξεργασίας και, εφόσον τα δεδομένα 

συλλέγονται από τα πρόσωπα αυτά, να έχουν πραγματική και ολοκληρωμένη 

ενημέρωση σχετικά με τις συνθήκες επεξεργασίας. 

  

                                            
78 Άρθρο 11 Ν. 2472/1997 
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Η συλλογή προσωπικών δεδομένων πρέπει να γίνεται απευθείας από τον ίδιο τον 

εργαζόμενο. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οφείλεται η ενημέρωση και η 

συγκατάθεσή του πριν τη συλλογή των πληροφοριών και συγκεκριμένα: 

 Εάν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας πρέπει να εγκατασταθούν ευκρινείς 

πινακίδες έξω από την περιφέρεια της εμβέλειάς τους. 

 Εάν η επεξεργασία αφορά δεδομένα περισσότερων των χιλίων (1.000) 

ατόμων μπορεί να δημοσιοποιηθεί σχετικό κείμενο σε εφημερίδα. 

 Στην συντριπτική πλειοψηφία, η ενημέρωση των εργαζομένων πρέπει να 

γίνεται με ειδικό έντυπο για τις λεπτομέρειες της επεξεργασίας και τα δικαιώματά 

τους, και ανάλογα με την επεξεργασία, πιθανόν να απαιτείται η συγκατάθεση ή η 

διαβούλευση μαζί τους.  

 

Το δικαίωμα ενημέρωσης υφίσταται κατά τη συλλογή των προσωπικών 

δεδομένων, καθώς και πριν την ανακοίνωσή τους σε τρίτους. Όταν η 

συγκέντρωση στοιχείων δεν είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας με 

συγκεκριμένο σκοπό αλλά γίνεται τυχαία, δεν υπάρχει συλλογή και ως εκ τούτου 

δε γεννάται δικαίωμα ενημέρωσης. Το δικαίωμα ενημέρωσης του υποκειμένου 

εντάσσεται στο κεφάλαιο Γ’ του Ν.2472/1997 και αποτελεί, μαζί με τα υπόλοιπα 

δικαιώματα, θεσμική εγγύηση προκειμένου να εξασφαλίζεται ο πληρέστερος 

έλεγχος, η διαφάνεια και το σύννομο της επεξεργασίας που πραγματοποιείται. 

Κατέχει σημαντική θέση μεταξύ των δικαιωμάτων του υποκειμένου, καθώς του 

επιτρέπει να αντιλαμβάνεται τη γενικότερη κατάσταση στην οποία βρίσκεται και, 

κατά συνέπεια, να καθορίζει ανάλογα τις πράξεις του. Παράλληλα αποτελεί 

ουσιαστική προϋπόθεση της άσκησης των δικαιωμάτων πρόσβασης και 

αντίρρησης. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως στο Ν.2472/1997 προτάσσεται των 

υπολοίπων.  

 

Ο υπεύθυνος οφείλει να ενημερώνει τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων 

με τρόπο πρόσφορο και κατανοητό, και μάλιστα για κάθε συλλογή δεδομένων, με 

την ταυτότητα του ίδιου και του εκπροσώπου του που διαχειρίζεται τα δεδομένα, 

το σκοπό της επεξεργασίας, δηλαδή το γεγονός πως αυτή πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο της οργάνωσης της εργασιακής σχέσης και αποβλέπει μόνο σε αυτήν, 

καθώς και τους αποδέκτες και τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων, τα 
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φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή τις δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους 

οργανισμούς στους οποίους ανακοινώνονται ή μεταδίδονται τα δεδομένα.  

 

 Στην Κοινοτική Οδηγία ορίζεται πως ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν είναι 

υποχρεωμένος να ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων όταν το υποκείμενο 

έχει ήδη ενημερωθεί, η ενημέρωση του υποκειμένου αποδεικνύεται αδύνατη ή 

προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες, η ανακοίνωση προβλέπεται ρητά από το 

νόμο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της τελευταίας περίπτωσης αποτελεί η 

ανακοίνωση και κοινοποίηση στοιχείων των εργαζομένων από τον εργοδότη στη 

Δ.Ο.Υ79., τον Ο.Α.Ε.Δ80., το Σ.ΕΠ.Ε. ή τα ασφαλιστικά ταμεία. (Τουντόπουλος,  

Β. (1999);  Φλέσσας, Π. (2007)) 

 

66..22..77..22..  ΔΔιικκααίίωωμμαα  ππρρόόσσββαασσηηςς8811  

  

Ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να γνωρίζει κάθε φορά το περιεχόμενο του 

προσωπικού του φακέλου, ποια δηλαδή από τα προσωπικά του δεδομένα 

αποτέλεσαν ή αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Συνήθως όμως το ατομικό 

δικαίωμα της πρόσβασης ασκείται σπάνια από τη μεριά των εργαζομένων, είτε 

γιατί οι δικαιούχοι είναι απληροφόρητοι, είτε γιατί φοβούνται τις αντιδράσεις του 

εργοδότη τους. Για το λόγο αυτό προτείνονται δύο (2) λύσεις: 

 Η πρώτη συνίσταται στη δυνατότητα αντιπροσώπευσης του εργαζομένου 

από κάποιο συνδικαλιστικό εκπρόσωπο, που θα ασκεί στο όνομα του πρώτου το 

δικαίωμα πρόσβασης.  

 Η δεύτερη, που θεωρείται και πιο αποτελεσματική, αναφέρεται στην 

πρόσθετη παραχώρηση ενός δικαιώματος πρόσβασης σε συλλογικό επίπεδο. 

Αυτή η παραχώρηση αποτελεί ίσως τη μόνη εγγύηση πως ο χρήστης του αρχείου 

θα τηρεί τις διαταγές που απαγορεύουν τη συλλογή ορισμένων νευραλγικών 

πληροφοριών. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, με δική τους πρωτοβουλία, 

πρέπει να μπορούν, μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων τους, να ελέγχουν το 

περιεχόμενο των ατομικών πληροφοριών που βρίσκονται καταχωρημένες στο 

                                            
79 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
 
80 Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
 
81 Άρθρο 12 Ν. 2472/1997 
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ηλεκτρονικό αρχείο της επιχείρησης. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να 

καθιερώνεται η υποχρέωση επαγγελματικής εχεμύθειας ως προς τις ατομικές 

πληροφορίες που έρχονται σε γνώση των εκπροσώπων, καθώς και το δικαίωμα 

κάθε εργαζομένου να εναντιώνεται στην πρόσβαση κάποιου τρίτου προσώπου 

στα δεδομένα που αναφέρονται στο πρόσωπό του. (Παπαδημητρίου, Κ. (1987)) 

  

66..22..77..33..  ΔΔιικκααίίωωμμαα  ααννττίίρρρρηησσηηςς8822  

  

Το δικαίωμα αντίρρησης του υποκειμένου στην επεξεργασία των προσωπικών 

του δεδομένων είναι η δυναμική έκφραση του δικαιώματός του για πληροφοριακό 

αυτοκαθορισμό. Ο φορέας του δικαιώματος αντίρρησης δικαιούται να προβάλει 

σε οποιοδήποτε στάδιο της επεξεργασίας, αλλά και πριν και μετά από αυτήν, 

καθώς και σε συγκεκριμένο υπεύθυνο επεξεργασίας, αντιρρήσεις για την 

επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν. Οι δύο αυτές δυνατότητες 

συνιστούν το περιεχόμενο των δικαιωμάτων απόλυτης και σχετικής αντίρρησης.  

Συγκεκριμένα, ο εργαζόμενος μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσει από τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας να προβεί σε συγκεκριμένη ενέργεια σχετικά με την 

επεξεργασία του συνόλου ή μέρους των προσωπικών του δεδομένων. 

(Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. (2005))  

 

66..22..77..44..  ΔΔιικκααίίωωμμαα  ππρροοσσωωρριιννήήςς  δδιικκαασσττιικκήήςς  ππρροοσστταασσίίααςς8833  

  

Ο εργαζόμενος – ως υποκείμενο της επεξεργασίας – έχει το δικαίωμα προσωρινής 

δικαστικής προστασίας σε περίπτωση αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των 

προσωπικών του δεδομένων, εφόσον αυτή αποβλέπει στην αξιολόγηση της 

προσωπικότητάς του και ιδίως της αποδοτικότητάς του στην εργασία και της εν 

γένει συμπεριφοράς του. Μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο πολιτικό ή 

διοικητικό δικαστήριο και να ζητήσει την άμεση αναστολή ή μη εφαρμογή 

πράξης ή απόφασης που τον θίγει. Το δικαίωμα προσωρινής δικαστικής 

προστασίας αναφέρεται στην πρόβλεψη αστικών ευθυνών για την περιουσιακή ή 

ηθική βλάβη που προκαλείται. Η εν λόγω ευθύνη αποζημίωσης είναι γνήσια 

αντικειμενική, αφού κατά τη διατύπωση του νόμου υπάρχει και στην περίπτωση 
                                            
82 Άρθρο 13 Ν. 2472/1997 
 
83 Άρθρο 14 Ν. 2472/1997 
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που ο υπόχρεος όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα δημιουργίας βλάβης σε άλλον, 

κάτι το οποίο σημαίνει πως δεν απαιτείται υπαιτιότητα αλλά αρκεί η επέλευση 

ζημίας λόγω παράβασης του νόμου. (Καρούζος, Ι. (2010)) 

 

66..22..88..  ΔΔιιαασσύύννδδεεσσηη  ααρρχχεείίωωνν  

 

Ο ορισμός της διασύνδεσης των αρχείων δημιουργεί ορισμένες ερμηνευτικές 

δυσχέρειες. Οι δυσχέρειες εντοπίζονται στην έννοια της «δυνατότητας 

συσχέτισης των δεδομένων». Η συσχέτιση δεδομένων είναι έννοια «κλειδί» για 

την ανάλυση της διασύνδεσης αρχείων, καθώς κάθε διασύνδεση προϋποθέτει εξ’ 

ορισμού τη συσχέτιση δεδομένων ενός αρχείου με τα δεδομένα τμήματος 

αρχείου, αρχείου ή αρχείων που τηρούνται από τον ίδιο ή άλλο υπεύθυνο 

επεξεργασίας. Ο νομοθέτης δεν προβαίνει στον ορισμό της συσχέτισης, επομένως 

ο προσδιορισμός της έννοιας εναπόκειται στον ερμηνευτή και εφαρμοστή του 

δικαίου. Κριτήριο για την ερμηνεία είναι και η νομοθετική διαφοροποίηση της 

συσχέτισης από τις άλλες μορφές επεξεργασίας, κυρίως από τη διατήρηση, την 

οργάνωση, την εξαγωγή, τη διαβίβαση, τη διάδοση ή κάθε άλλης μορφής 

διάθεσης.  

 

Κάθε διασύνδεση γνωστοποιείται στην Αρχή με δήλωση την οποία υποβάλλουν 

από κοινού οι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή ο υπεύθυνος επεξεργασίας που 

διασυνδέει δύο ή περισσότερα αρχεία που εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. 

 

Εάν ένα τουλάχιστον από τα αρχεία που πρόκειται να διασυνδεθούν περιέχει 

ευαίσθητα δεδομένα, ή εάν η διασύνδεση έχει ως συνέπεια την αποκάλυψη 

ευαίσθητων δεδομένων, ή εάν για την πραγματοποίηση της διασύνδεσης 

πρόκειται να γίνει χρήση ενιαίου κωδικού αριθμού, η διασύνδεση επιτρέπεται 

μόνο με προηγούμενη άδεια της Αρχής (άδεια διασύνδεσης). Η άδεια μπορεί να 

ανανεωθεί ύστερα από αίτηση των υπεύθυνων επεξεργασίας. Αντίγραφο της 

άδειας καταχωρίζεται στο Μητρώο Διασυνδέσεων που τηρεί η Αρχή. 
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66..22..99..  ΑΑππόόρρρρηηττοο  κκααιι  αασσφφάάλλεειιαα  ττηηςς  εεππεεξξεερργγαασσίίααςς    

 

Ο Ν.2472/1997 διασφαλίζει την προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών του 

ατόμου, καθώς διευκρινίζει πως η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι 

απόρρητη και μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 

Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να έχουν άριστες τεχνικές γνώσεις για τη διασφάλιση 

των δεδομένων, καθώς, επίσης, και να είναι φερέγγυα για την τήρηση του 

απορρήτου. 

 

Το ίδιο ορίζει και η Κοινοτική Οδηγία  - στη έβδομη αρχή – πως κατά τη 

διαδικασία της επεξεργασίας πρέπει να λαμβάνονται όλα τα πρόσφορα μέτρα 

ασφαλείας προκειμένου να αποφεύγονται οι μη προβλεπόμενες προσβάσεις, 

καθώς και οι διαρροές προσωπικών δεδομένων. 

  

66..33..  ΝΝΟΟΜΜΟΟΣΣ  33447711//22000066  ––  ««ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΩΩΝΝ  

ΔΔΕΕΔΔΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΙΙΔΔΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  

ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΩΩΝΝ»»8844  

 

Ο Ν.3471/2006 αντικατέστησε τον Ν.2774/199985 καθώς, με την ανάπτυξη των 

νέων τεχνολογιών και την εξέλιξη των επικοινωνιών, δημιουργήθηκε η ανάγκη 

προστασίας των ηλεκτρονικών επικοινωνιών γενικότερα και όχι αποκλειστικά 

των τηλεπικοινωνιών. Το άρθρο 4 § 2 του Ν.3471/2006 ορίζει πως «απαγορεύεται 

η ακρόαση, υποκλοπή, αποθήκευση ή άλλο είδος παρακολούθησης ή επιτήρησης 

των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών δεδομένων κίνησης και θέσης, 

εκτός αν προβλέπεται από το νόμο», ενώ το άρθρο 15 §1 «τιμωρεί ειδικότερα με 

φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) 

έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ αυτόν που – μεταξύ άλλων – λαμβάνει γνώση 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χρηστών στο πλαίσιο της παροχής στο κοινό 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών». Η ρύθμιση αυτή σημαίνει πως για την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα στο πεδίο των παρεχόμενων στο κοινό υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών ο Ν.3471/2006 υπερισχύει του Ν.2472/1997, 
                                            
84 ΦΕΚ 133/Α/28.06.2006 
 
85 Νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις τηλεπικοινωνίες (ΦΕΚ 287/Α/22.12.1999). 
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συνεπώς εφαρμόζεται για τις παρεχόμενες στο κοινό υπηρεσίες επικοινωνίας 

μέσω του Διαδικτύου. Το να λάβει κάποιος κατά παράβαση του νόμου γνώση των 

προσωπικών δεδομένων χρηστών στο πλαίσιο δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών τιμωρείται πάντα κατά το άρθρο 15 § 1 του Ν.3471/2006. Το ίδιο 

συμβαίνει και εάν τα προσωπικά δεδομένα συνιστούν ταυτόχρονα και 

επαγγελματικά απόρρητα. Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο μη διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών συνεχίζει να εφαρμόζεται ο Ν.2472/1997.  

 

66..44..  ΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΚΚΩΩΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣ  

 

Τα άρθρα 57-59 του Αστικού Κώδικα αναφέρονται στο δικαίωμα του ατόμου 

στην προσωπικότητα. Το δικαίωμα αυτό είναι «ένα απόλυτο, αυτόνομο και μη 

μεταβιβάσιμο δικαίωμα που περιλαμβάνει αρκετά συγκεκριμένα δικαιώματα που 

εξαρτώνται από αυτό». Οι παραπάνω διατάξεις του Αστικού Κώδικα 

αποτελούσαν τη βάση για την απόδειξη του δικαιώματος της ιδιωτικότητας πριν 

την εισαγωγή του Ν.2472/1997 στην ελληνική νομοθεσία. 

 

Αναφορικά με τη σχέση εργασίας, η προστασία που παρέχεται από τον Αστικό 

Κώδικα είναι περιορισμένης αξίας. Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πως ο 

εργαζόμενος που επιτηρείται δεν έχει προσβληθεί εφόσον ο εργοδότης δρα στα 

πλαίσια του διευθυντικού του δικαιώματος. Θα μπορούσαμε επιπλέον να 

υποστηρίξουμε πως ο εργαζόμενος δεν θα έπρεπε να προσδοκά στον εργασιακό 

χώρο μυστικότητα των ηλεκτρονικών μηνυμάτων του και της χρήσης του 

Διαδικτύου, ιδιαίτερα εάν ο εργοδότης τον έχει προηγουμένως ενημερώσει.  

 

Αρχικά, η μοναδική επίσημη έγγραφη έκφραση, ήσσονος σημασίας, προερχόταν 

από ένα έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας86, το οποίο δεχόταν πως «η επίβλεψη 

της εργασίας με την εισαγωγή της τηλεπαρακολούθησης είναι κατ’ αρχήν νόμιμη 

εφόσον δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις, και μόνο εξαιρετικά είναι παράνομη όταν 

                                            
86 Έγγραφο 682/01.06.1984 του Υπουργείου Εργασίας 
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έρχεται σε αντίθεση με τα άρθρα 57 ΑΚ, 200, 288 και 281 ΑΚ87». (Μίχος, Σ. 

(2007); Παπαδημητρίου, Κ. (1986)) 

 

66..55..  ΠΠΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΚΚΩΩΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣ  

 

Με το άρθρο 1 του Ν.1291/1982 προστέθηκε στον Ποινικό Κώδικα το άρθρο 

370Α που προβλέπει πως: «1. Όποιος αθέμιτα παγιδεύει ή με οποιοδήποτε άλλο 

τρόπο παρεμβαίνει σε τηλεφωνική σύνδεση ή συσκευή με σκοπό να πληροφορηθεί ή 

να μαγνητοφωνήσει το περιεχόμενο τηλεφωνικής συνδιάλεξης μεταξύ τρίτων 

τιμωρείται με φυλάκιση. Η χρησιμοποίηση από το δράστη των πληροφοριών ή 

μαγνητοταινιών που αποκτήθηκαν μ’ αυτό τον τρόπο θεωρείται ως επιβαρυντική 

περίπτωση. 2. Όποιος αθέμιτα παρακολουθεί με ειδικά τεχνικά μέσα ή 

μαγνητοφωνεί προφορική συνομιλία μεταξύ τρίτων που δεν διεξάγεται δημόσια, 

τιμωρείται με φυλάκιση. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου 

εφαρμόζεται και σε αυτήν την περίπτωση.». 

 

Το άρθρο 370Β παρέχει αποτελεσματική προστασία των κρατικών, 

επιστημονικών, επαγγελματικών απορρήτων ή απορρήτων επιχειρήσεων του 

δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό «Όποιος αθέμιτα 

αντιγράφει, αποτυπώνει, χρησιμοποιεί, αποκαλύπτει σε τρίτον ή οπωσδήποτε 

παραβιάζει στοιχεία ή προγράμματα υπολογιστών, τα οποία συνιστούν κρατικά, 

επιστημονικά ή επαγγελματικά απόρρητα ή απόρρητα επιχείρησης του δημόσιου ή 

ιδιωτικού τομέα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Ως 

απόρρητα θεωρούνται και εκείνα που ο νόμιμος κάτοχός τους από δικαιολογημένο 

ενδιαφέρον τα μεταχειρίζεται ως απόρρητα, ιδίως όταν έχει λάβει μέτρα για να 

παρεμποδίζονται τρίτοι να λάβουν γνώση.»  

 

Με τον Ν.1805/1988 προστέθηκε στον ΠΚ και το άρθρο 370Γ § 2, το οποίο 

προβλέπει πως «Όποιος αποκτά πρόσβαση σε στοιχεία που έχουν εισαχθεί σε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε περιφερειακή μνήμη υπολογιστή ή μεταδίδονται με 

συστήματα τηλεπικοινωνιών, εφόσον οι πράξεις αυτές έγιναν χωρίς δικαίωμα, 

ιδίως με παράβαση απαγορεύσεων ή μέτρων ασφαλείας που είχε λάβει ο νόμιμος 
                                            
87 Πρόκειται για κατάχρηση δικαιώματος παρακολούθησης όταν π.χ. τοποθετούνται κάμερες στις τουαλέτες 

ή στους χώρους όπου ντύνονται οι εργαζόμενοι. 
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κάτοχός τους, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τρεις (3) μήνες ή με χρηματική ποινή 

τουλάχιστον δέκα χιλιάδων δραχμών [είκοσι εννέα (29,00) ευρώ].» Η διάταξη του 

άρθρου 370Γ § 2 τιμωρεί την πρόσβαση σε δεδομένα ηλεκτρονικού υπολογιστή 

ανεξάρτητα από το σκοπό του δράστη, αρκεί αυτή να έγινε χωρίς δικαίωμα, και 

ανεξάρτητα από το ειδικότερο είδος των στοιχείων στα οποία αποκτάται 

πρόσβαση, αρκεί ο νόμιμος κάτοχός τους να έχει εκφράσει ρητά τη βούλησή του 

τα στοιχεία αυτά να μην είναι προσιτά σε οποιονδήποτε. Τιμωρία επιβάλλεται και 

στην περίπτωση που υπάρχει πρόσβαση σε συστήματα επεξεργασίας δεδομένων, 

ακόμη και όταν αυτή γίνεται χωρίς πρόθεση βλάβης. Το άρθρο 370Γ καλύπτει 

κάθε αυθαίρετη πρόσβαση σε στοιχεία που μεταδίδονται με συστήματα 

τηλεπικοινωνιών ψηφιακά ή μη και κάθε αυθαίρετη πρόσβαση σε ξένα 

συστήματα επεξεργασίας ή αποθήκευσης δεδομένων. Χαρακτηριστική περίπτωση 

που υπάγεται στο άρθρο είναι η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα με χρήση 

κωδικού που είναι γνωστός στο δράστη χωρίς δικαίωμα. (Καϊάφα-Γκμπάντι, Μ. 

(2007); Καράκωστας, Ι. (2001); Παπαδημητρίου, Κ. (1986)) 

 

66..66..  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟ  

 

Σύμφωνα με το Ν.1767/1988, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.2224/1994, 

οποιαδήποτε επιχείρηση απασχολεί πάνω από είκοσι (20) άτομα πρέπει να έχει 

ένα εκλεγμένο «Συμβούλιο Εργαζομένων». Το συμβούλιο όχι μόνο πρέπει να 

ενημερώνεται για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην επιχείρηση αλλά πρέπει 

να συναποφασίζει με τον εργοδότη για το σχεδιασμό προγραμμάτων εκμάθησης 

αναφορικά με τις νέες οργανωτικές μεθόδους και τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

και για τα μέσα ελέγχου της παρουσίας και της συμπεριφοράς των εργαζομένων 

στα πλαίσια της προστασίας της προσωπικότητας, ιδιαίτερα σε σχέση με τα 

οπτικοακουστικά μέσα. Τα ζητήματα αυτά πρέπει να είναι μέρος μιας γραπτής 

συμφωνίας, η οποία κατατίθεται στο Υπουργείο Εργασίας πριν αρχίσει να ισχύει. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία, η διαδικασία περιλαμβάνει στάδια 

μεσολάβησης και διαιτησίας ώστε να ληφθεί απόφαση.  

 

Η επιτήρηση της χρήσης του Διαδικτύου και των ηλεκτρονικών μηνυμάτων των 

εργαζομένων θεωρείται μέσο ελέγχου της συμπεριφοράς και σίγουρα προκαλεί 

ζητήματα προστασίας της προσωπικότητας. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του 
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Ν.1767/1988 «Σε περίπτωση που ο εργοδότης προβαίνει στο συγκεκριμένο έλεγχο, 

είναι δυνατή η εφαρμογή του άρθρου 16 § 8 και 9 του Ν.1264/1982. Αυτό σημαίνει 

πως ο εργοδότης μπορεί να τιμωρηθεί από τον Επιθεωρητή Εργασίας με πρόστιμο 

μεταξύ πέντε χιλιάδων (5.000) και εκατό χιλιάδων (100.000) δρχ».88  

 

Επιπλέον, σύμφωνα με το Ν.1876/1990, άρθρο 2 § 6, τα παραπάνω ζητήματα 

μπορούν να ρυθμιστούν από μία Συλλογική Σύμβαση. Πράγματι, το ζήτημα έχει 

απασχολήσει τις Ενώσεις Εργοδοτών και Εργαζομένων σε εθνικό επίπεδο. Στο 

άρθρο 16 της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τα έτη 2004 και 

200589 υπάρχει, για πρώτη φορά, αναφορά πως από 30.10.2004 μία Επιτροπή θα 

εξετάζει το βαθμό στον οποίο γίνεται χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής 

επιτήρησης και την πρακτική που ακολουθείται στον εργασιακό χώρο, θα 

δημιουργήσει ειδικό πλαίσιο κανόνων λειτουργίας συστημάτων επιτήρησης και 

ελέγχου για λόγους ασφαλείας, και τέλος, θα προωθεί τα απαραίτητα μέτρα ώστε 

να αντιμετωπιστούν παράνομες ή καταχρηστικές πρακτικές. Μέχρι σήμερα 

βέβαια η Επιτροπή αυτή δεν έχει καταφέρει να συσταθεί. (Μίχος, Σ. (2007)) 

 

77..  ΑΑΡΡΧΧΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΕΕΔΔΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ  

ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΑΑ  
  

Κεντρικό ρόλο στο σύστημα που εισήγαγε ο Ν.2472/1997 διαδραματίζει η Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – στο εξής Αρχή – που 

συστάθηκε ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή το 1997, αρμόδια για την εφαρμογή 

του νόμου. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της είναι η έκδοση Οδηγιών και 

Αποφάσεων, η γνωμοδότηση για κάθε ρύθμιση που αφορά την επεξεργασία και 

προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η χορήγηση της 

απαραίτητης άδειας για την επεξεργασία και συλλογή προσωπικών δεδομένων 

βάσει των νομικών διατάξεων. 

 

Η Αρχή έχει να επιδείξει αξιοσημείωτο έργο ως προς τη στάθμιση των 

συγκρουόμενων δικαιωμάτων και συμφερόντων εργοδοτών και εργαζομένων. 

                                            
88 14,67 και 293,47 € αντίστοιχα. 
 
89 Υπογράφηκε την 24η Μαΐου 2004 αλλά θεωρήθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2004. 
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Αντιμετώπισε πολλές φορές ζητήματα που αφορούν στην προστασία των 

προσωπικών δεδομένων στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων. Είτε κατόπιν 

καταγγελίας μεμονωμένων εργαζομένων ή συλλογικών οργανώσεών τους, είτε με 

αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, η Αρχή ασχολήθηκε με ζητήματα σχετικά με 

την παρακολούθηση των επικοινωνιών των εργαζομένων, την επιτήρηση των 

χώρων εργασίας, τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, τη 

χρήση βιομετρικών μεθόδων για τον έλεγχο πρόσβασης στο χώρο εργασίας. 

 

Υιοθετώντας την προσέγγιση πως η ιδιωτικότητα δεν σταματάει στο κατώφλι του 

χώρου εργασίας, η Αρχή επισήμανε πως η συλλογή δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα με τη χρήση μεθόδων ελέγχου και παρακολούθησης των εργαζομένων 

πρέπει κατά το δυνατόν να μην επεκτείνεται στην προσωπική συμπεριφορά, στα 

προσωπικά χαρακτηριστικά ή στις προσωπικές, εσωτερικές και εξωτερικές, 

επαφές των εργαζομένων. Εφαρμόζοντας την αρχή της αναλογικότητας 

αναγνώρισε το δικαίωμα των εργοδοτών για προστασία της περιουσίας ή για 

ασφάλεια – προσδιορίζοντας ωστόσο όρια και όρους, ώστε να μη θίγονται 

υπέρμετρα η προσωπικότητα και η αξιοπρέπεια των εργαζομένων. Αποδεχόμενη 

το δικαίωμα των εργοδοτών να ορίζουν κανόνες ως προς τη χρήση του 

Διαδικτύου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θεωρεί ταυτόχρονα αντίθετο στο 

νόμο το συστηματικό έλεγχο και την καταγραφή των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

των εργαζομένων.  

   

77..11..  ΟΟΔΔΗΗΓΓΙΙΑΑ  111155//22000011  ––  ««ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΩΩΝΝ  

ΔΔΕΕΔΔΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟ  ΠΠΕΕΔΔΙΙΟΟ  ΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΧΧΕΕΣΣΕΕΩΩΝΝ»»  

  

77..11..11..  ΣΣκκοοππόόςς  έέκκδδοοσσηηςς    

 

Η Αρχή οδηγήθηκε στην έκδοση της Οδηγία 115 την 20η Σεπτεμβρίου 2001 με 

σκοπό να καθορίσει τα ακραία όρια εντός των οποίων ο εργοδότης, ασκώντας το 

διευθυντικό του δικαίωμα, δικαιούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να 

επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων. 

 

Η Οδηγία δεν θέτει νέους κανόνες δικαίου, πρωτογενείς ή δευτερογενείς. Με την 

Οδηγία επιχειρείται ερμηνευτική εξειδίκευση της νομοθεσίας για την προστασία 
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των προσωπικών δεδομένων κατά την εκτέλεση της εργασιακής σχέσης. Η Αρχή, 

προσπαθώντας να συλλάβει τις περιπτώσεις επεξεργασίας που είναι δυνατό να 

εμφανισθούν κατά την εκτέλεση της εργασιακής σχέσης και έχοντας υπόψη την 

κείμενη νομοθεσία, προβαίνει στην κατά την κρίση της ερμηνεία, αφήνοντας να 

διαφανεί πώς θα έκρινε στο μέλλον μια συγκεκριμένη περίπτωση επεξεργασίας 

προσωπικών δεδομένων που θα εμφανιζόταν ενώπιον της προκειμένου να 

αποφανθεί εάν αυτή είναι νόμιμη ή όχι. 

Αντικείμενο της παρούσας Οδηγίας είναι η ερμηνεία των κανόνων του 

Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και του Ν.2774/1999 για την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα, προς το σκοπό της ενιαίας 

εφαρμογής τους και της προσαρμογής τους στο πεδίο των σχέσεων εργασίας. 

 

77..11..22..  ΟΟρριισσμμοοίί  

 

Η Αρχή θεώρησε χρήσιμο να διευκρινίσει τις έννοιες του Ν.2472/1997 σε σχέση 

με την επεξεργασία των δεδομένων στο πεδίο των σχέσεων απασχόλησης. 

 

 «Εργαζόμενος», είναι ο απασχολούμενος στον ιδιωτικό, δημόσιο ή 

ευρύτερο δημόσιο τομέα ο οποίος δεσμεύεται να εκπληρώσει ένα έργο στα 

πλαίσια συναφθείσας εργασίας. Συγκεκριμένα για τον ιδιωτικό τομέα, η Οδηγία 

βρίσκει εφαρμογή εφόσον τα πρόσωπα εργάζονται υπό το έλεγχο και τις οδηγίες 

του εργοδότη. Είναι απαραίτητη, επομένως, η σχέση εξάρτησης μεταξύ εργοδότη 

και εργαζομένου. Εργαζόμενοι μπορεί να είναι, επιπλέον, και οι υποψήφιοι προς 

εργασία και οι πρώην εργαζόμενοι. Για τους πρώτους δεν συντρέχει μεν από την 

αρχή η σχέση εξάρτησης που χαρακτηρίζει την εργασιακή σχέση, ωστόσο είναι 

προφανές πως κάποιος που αναζητεί εργασία βρίσκεται κατά κανόνα σε θέση που 

δεν του επιτρέπει να επιλέξει ελεύθερα ποια προσωπικά του δεδομένα θα 

καταστήσει γνωστά και προσιτά σε τρίτους και για το λόγο αυτό χρειάζεται 

αυξημένη προστασία. Στη περίπτωση των πρώην εργαζομένων είναι προφανές 

πως η λύση της εργασιακής σχέσης δεν σημαίνει αυτόματα και αποδέσμευση από 

τους κανόνες νόμιμης και θεμιτής επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. 

Στους εργαζομένους περιλαμβάνονται, επίσης, οι:  
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 Μόνιμοι ή έκτακτοι εργαζόμενοι 

 Εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται μέσω οργανισμών ευρέσεως 

εργασίας 

 Εργαζόμενοι που εκπληρώνουν μια εργασία βάσει συγκεκριμένου 

συμβολαίου καθορισμένης χρονικής διάρκειας 

 Εργαζόμενοι μερικής ή πλήρους απασχόλησης 

 Εργαζόμενοι που μισθοδοτούνται βάσει καθορισμένου μισθού 

 Εργαζόμενοι που μισθοδοτούνται βάσει του έργου που παράγουν 

 Εποχιακοί ή ωρομίσθιοι εργαζόμενοι 

 

 «Εργοδότης»90 νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στον ιδιωτικό, 

δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα που προσδιορίζει δεσμευτικά την 

οργάνωση, το περιεχόμενο και γενικά τους όρους της εργασίας. Η Οδηγία, 

ωστόσο, απευθύνεται στον υπεύθυνο επεξεργασίας, ανεξάρτητα εάν ταυτίζεται με 

τον εργοδότη ή τον προϊστάμενο.  

 

 «Εργασιακή σχέση» νοείται κάθε σχέση μεταξύ εργοδότη και 

εργαζομένου που αφορά την πρόσληψη και την εκπλήρωση των όρων της 

σύμβασης εργασίας. 

 

 «Προσωπικά δεδομένα» είναι τα στοιχεία που συνδέονται με 

συγκεκριμένο εργαζόμενο κατά τρόπο αναγνωρίσιμο, διακριτό ή εξατομικευμένο. 

 

 «Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» είναι οι πληροφορίες που αφορούν 

στην υγεία, την ασφάλιση, την χρηματοοικονομική κατάσταση, το ποινικό 

μητρώο, τη σεξουαλική προτίμηση του εργαζομένου. 

 «Επεξεργασία» αποτελεί, κυρίως, οποιαδήποτε είδους καταγραφή, 

αποθήκευση, αρχειοθέτηση ή μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων. Σκοπός 

επεξεργασίας που σχετίζεται με τη σχέση εργασίας, και δεν υπερβαίνει ούτε 

περιγράφει την αρχή του σκοπού91, νοείται ο σκοπός που αφορά την επιλογή και 

πρόσληψη του εργαζομένου, την εκπλήρωση της εργασιακής σχέσης και των 

                                            
90 Αντίστοιχα «Προϊστάμενος» στην περίπτωση των δημόσιων υπηρεσιών. 
 
91 Άρθρο 4, § 1 
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εκατέρωθεν υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν, την εκτέλεση των σχετικών 

συμβάσεων, καθώς και την οργάνωση της εργασίας. 

 

 «Έλεγχος και παρακολούθηση» θεωρείται η χρήση μέσων 

παρακολούθησης, ιδίως ηλεκτρονικών υπολογιστών, κυκλωμάτων 

παρακολούθησης εικόνας και ήχου, μεθόδων παρακολούθησης των επικοινωνιών 

ή των κινήσεων των εργαζομένων. 

 

 «Χώρος εργασίας» είναι κάθε χώρος στον οποίο βρίσκεται 

εγκατεστημένος ο εργαζόμενος κατά την εκτέλεση της εργασία του. Η Αρχή 

προκρίνει αυτή την ευρεία ερμηνεία γιατί λαμβάνει υπόψη τόσο ιδιαίτερες 

μορφές εργασίας92 όσο και τις τάσεις για ευέλικτες και αποκεντρωμένες μορφές 

οργάνωσης της εργασίας93. Επιπλέον, θέλει να αποφευχθεί η περιγραφή των 

υποχρεώσεων και δεσμεύσεων του υπεύθυνου επεξεργασίας μέσω του στενού 

περιορισμού του εργασιακού περιβάλλοντος.  

 

77..11..33..  ΠΠεεδδίίοο  εεφφααρρμμοογγήήςς  

 

Οι όροι εργασίας στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα δεν ταυτίζονται. Ωστόσο, η 

διάκριση ως προς την αντιμετώπιση του ζητήματος ούτε δικαιολογείται ούτε 

κρίνεται αναγκαία, καθώς η επεξεργασία των δεδομένων των εργαζομένων και 

στους δύο τομείς παρουσιάζει τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά και αποβλέπει 

στους ίδιους κατά βάση σκοπούς94. 

Συγκεκριμένα για το δημόσιο τομέα, η Αρχή εξέδωσε απόφαση95 σχετική με την 

ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των δημοσίων υπαλλήλων κατά τη 

διαδικασία της απογραφής τους96. Στην απόφαση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τις 

                                            
92 Π.χ. μεταφορές 
 
93 Π.χ. τηλεργασία 
 
94 Σκοποί της επεξεργασίας: πρόσληψη, οργάνωση εργασίας, αξιολόγηση. 
 
95 Απόφαση 43/2010 
 
96 Κοινή Υπουργική Απόφαση 2/37345/0004/04.06.2010 των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία 

απογραφής του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. 
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αρχές της αναλογικότητας και της ασφάλειας, τόνισε την αποφυγή συλλογής 

ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και την επεξεργασία μόνο όσων είναι 

απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς της. 

 

Η Οδηγία αναφέρεται, επίσης, και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που 

πραγματοποιείται από τα γραφεία ευρέσεως εργασίας, τα γραφεία προσωρινής 

εργασίας, τους συμβούλους επιλογής προσωπικού, καθώς και στις περιπτώσεις 

αυτές πραγματοποιείται συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για 

τους σκοπούς της απασχόλησης. Η επεξεργασία που διενεργούν τα γραφεία αυτά 

δεν υπολείπεται σε ένταση και βαθμό διείσδυσης στην ιδιωτική ζωή των 

προσώπων καθώς και η αναζήτηση εργασίας δημιουργεί μια σχέση εξάρτησης, 

και μάλιστα, οι υποψήφιοι προς εργασία βρίσκονται σε θέση που δεν τους 

επιτρέπει να επιλέξουν ελεύθερα ποια από τα δεδομένα που τους αφορούν θα 

καταστήσουν γνωστά σε τρίτους. Ως γραφεία ευρέσεως εργασίας θεωρούνται 

τόσο τα ιδιωτικά γραφεία όσο και οι δημόσιες υπηρεσίες που προσφέρουν θέσεις 

απασχόλησης97. 

 

Η Οδηγία αναφέρεται, επίσης, και στις επιχειρήσεις που διαθέτουν εργαζομένους 

σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Έχει εφαρμογή δηλαδή στην περίπτωση του 

«δανεισμού εργαζομένων» και ισχύει τόσο για τον αρχικό εργοδότη, ο οποίος έχει 

καταρτίσει την αρχική σύμβαση, όσο και στον ανάδοχο εργοδότη, στον οποίο 

κάθε φορά και κατά περίπτωση ο εργαζόμενος παρέχει τις υπηρεσίες του. 

 

Τέλος, η Οδηγία αναφέρεται και στους «τηλεργαζόμενους», μία ιδιαίτερη 

κατηγορία εργαζομένων, οι οποίοι δεν έχουν φυσική παρουσία στο χώρο του 

εργοδότη αλλά κυρίως εργάζονται από απόσταση, συνήθως από το σπίτι τους. Η 

ηλεκτρονική επιτήρηση στην περίπτωση της τηλεργασίας είναι ορισμένες φορές 

απαραίτητο εργαλείο για τον εργοδότη. Ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα άμεσης 

μεταβίβασης εντολών και οδηγιών προς τον εργαζόμενο. Στα πλαίσια της 

τηλεργασίας αναφέρεται και το άρθρο 4 της ΕΓΣΣΕ 200698, σύμφωνα με το 

οποίο, δεν απαγορεύεται η χρήση συστημάτων ελέγχου από τον εργοδότη, με την 

προϋπόθεση να τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας και της αναλογικότητας. 
                                            
97 Ο.Α.Ε.Δ. 
 
98 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2006 
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 77..11..44..  ΓΓννωωσσττοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  εεππεεξξεερργγαασσίίααςς  σσττηηνν  ΑΑρρχχήή  

  

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εγγράφως στην 

Αρχή τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας. Κατά 

τη διαδικασία αυτή πρέπει απαραίτητα να δηλώσει: 

 Το ονοματεπώνυμο, την επωνυμία ή τον τίτλο του και τη διεύθυνσή του. 

 Τη διεύθυνση όπου είναι εγκατεστημένο το αρχείο ή ο κύριος εξοπλισμός 

που υποστηρίζει την επεξεργασία. 

 Την περιγραφή του σκοπού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, που περιέχονται ή πρόκειται να περιληφθούν στο αρχείο. 

 Το είδος των δεδομένων που υφίστανται ή πρόκειται να υποστούν 

επεξεργασία ή περιέχονται ή πρόκειται να περιληφθούν στο αρχείο. 

 Το χρονικό διάστημα για το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η 

επεξεργασία ή να διατηρηθεί το αρχείο. 

 Τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους 

ανακοινώνονται ή ενδέχεται να ανακοινωθούν τα προσωπικά δεδομένα. 

 Τις ενδεχόμενες διαβιβάσεις και το σκοπό της διαβίβασης δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες. 

 Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος και των μέτρων ασφαλείας 

του αρχείου ή της επεξεργασίας. 

 

Ειδικότερα υποβάλλεται αίτηση γνωστοποίησης στην περίπτωση εγκατάστασης 

και λειτουργίας καμερών ασφαλείας. 

 

Τα  παραπάνω στοιχεία καταχωρίζονται στο Μητρώο Αρχείων και Επεξεργασιών 

που διατηρεί η Αρχή. Κάθε μεταβολή των στοιχείων που έχει δώσει ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας στην Αρχή πρέπει να τη γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση.  

 

77..11..55..  ΛΛήήψψηη  άάδδεειιαα  ααππόό  ττηηνν  ΑΑρρχχήή  

 

Η Αρχή χορηγεί άδεια όταν η συλλογή και επεξεργασίας αφορά αποκλειστικά τα 

ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων, καθώς και άδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας σχετικού αρχείου, στο οποίο περιέχονται απαραίτητα: 
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 Το ονοματεπώνυμο, η επωνυμία ή ο τίτλος του και τη διεύθυνση του 

υπεύθυνου επεξεργασίας. 

 Η διεύθυνση όπου είναι εγκατεστημένο το αρχείο ή ο κύριος εξοπλισμός 

που υποστηρίζει την επεξεργασία. 

 Το είδος των δεδομένων που υφίστανται ή πρόκειται να υποστούν 

επεξεργασία ή περιέχονται ή πρόκειται να περιληφθούν στο αρχείο. 

 Το χρονικό διάστημα για το οποίο χορηγείται η άδεια από την Αρχή. 

 Τους τυχόν όρους και τις προϋποθέσεις που έχει επιβάλλει η Αρχή για την 

ίδρυση και λειτουργία του αρχείου. 

 Την υποχρέωση ενημέρωσης του αποδέκτη ή των αποδεκτών. 

 

Ειδικότερα: 

 Υποβάλλεται αίτηση παροχής άδειας στην περίπτωση επεξεργασίας 

ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. 

 Εάν αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα σε περισσότερους χώρους, 

πρέπει να ζητηθεί ειδική άδεια. 

 Εάν πραγματοποιείται διασύνδεση αρχείων, πρέπει επίσης να ζητηθεί 

ειδική άδεια. 

 

Αντίγραφο της άδειας καταχωρίζεται στο Μητρώο Αδειών που διατηρεί η Αρχή. 

Κάθε μεταβολή των στοιχείων που έχει δώσει ο υπεύθυνος επεξεργασίας στην 

Αρχή πρέπει να τη γνωστοποιεί εγγράφως χωρίς καθυστέρηση. Κάθε άλλη 

μεταβολή, πλην της διεύθυνσης του υπεύθυνου ή του εκπροσώπου του, συνάγεται 

την έκδοση νέας άδειας, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. 

  

77..11..66..  ΑΑππααλλλλααγγήή  υυπποοχχρρέέωωσσηηςς  γγννωωσσττοοπποοίίηησσηηςς  κκααιι  λλήήψψηηςς  άάδδεειιααςς  

 

Σε κάποιες περιπτώσεις ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν είναι υποχρεωμένος να 

γνωστοποιήσει στην Αρχή ή να λάβει την άδειά της για την έναρξη της 

επεξεργασίας των δεδομένων. Οι περιπτώσεις αυτές είναι οι εξής: 

 

 Όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς που 

συνδέονται άμεσα με τη σχέση εργασίας ή έργου ή με την παροχή υπηρεσιών στο 

δημόσιο τομέα και είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρέωσης που επιβάλλει 
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ο νομός ή για την εκτέλεση των υποχρεώσεων από τις παραπάνω σχέσεις και το 

υποκείμενο έχει προηγουμένως ενημερωθεί. 

 Όταν η επεξεργασία αφορά πελάτες ή προμηθευτές, εφόσον τα δεδομένα 

δεν κοινοποιούνται ούτε διαβιβάζονται σε τρίτους. Τα δικαστήρια και οι δημόσιες 

αρχές δεν θεωρούνται τρίτοι, εφόσον την κοινοποίηση ή τη διαβίβαση επιβάλλει 

νόμος ή δικαστική απόφαση. Εξαιρούνται οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι 

φαρμακευτικές εταιρείες, οι εταιρείες εμπορίας πληροφοριών και τα 

χρηματοπιστωτικά νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι υποχρεωμένα στην 

γνωστοποίηση. 

 Όταν η επεξεργασία γίνεται από σωματεία, εταιρείες, ενώσεις προσώπων 

και πολιτικά κόμματα και αφορά δεδομένα των μελών ή εταιρειών τους, εφόσον 

οι τελευταίοι έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους και τα δεδομένα δεν 

διαβιβάζονται σε τρίτους. 

 Όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται  από ιατρούς ή άλλα πρόσωπα που 

παρέχουν υπηρεσίες υγείας και αφορά ιατρικά δεδομένα, εφόσον ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας δεσμεύεται από το ιατρικό απόρρητο ή άλλο απόρρητο που 

προβλέπει νόμος ή κώδικας δεοντολογίας και τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε 

τρίτους. Εξαίρεση στην απαλλαγή της παρούσας διάταξης αποτελούν τα νομικά 

πρόσωπα ή οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, όπως κλινικές, 

νοσοκομεία, κέντρα αποθεραπείας και αποτοξίνωσης, ασφαλιστικά ταμεία και 

ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα όταν η επεξεργασία διεξάγεται στο πλαίσιο 

προγραμμάτων τηλεϊατρικής ή παροχής ιατρικών υπηρεσιών μέσω δικτύου. 

 Όταν η επεξεργασία γίνεται από δικηγόρους, συμβολαιογράφους, 

άμισθους υποθηκοφύλακες και δικαστικούς επιμελητές και αφορά την παροχή 

νομικών υπηρεσιών προς πελάτες τους, εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

δεσμεύεται από υποχρέωση απορρήτου που προβλέπει νόμος και τα δεδομένα δεν 

κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο 

και συνδέεται άμεσα με την εκπλήρωση εντολής του πελάτη. 

 Όταν η επεξεργασία γίνεται από δικαστικές αρχές ή υπηρεσίες στο 

πλαίσιο απονομής της δικαιοσύνης ή για την εξυπηρέτηση των αναγκών της 

λειτουργίας τους. 
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Η αρχική επιλογή του Έλληνα νομοθέτη ήταν η καθιέρωση γενικής υποχρέωσης 

γνωστοποίησης και αίτησης για παροχή προηγούμενης άδειας. Όμως η 

συνειδητοποίηση του μεγάλου όγκου δουλειάς και της υπέρμετρης επιβάρυνσης 

που συνεπέφερε αυτή η επιλογή οδήγησε την Αρχή να προτείνει και το 

Κοινοβούλιο να ψηφίσει την εξαίρεση κατηγοριών προσωπικών δεδομένων από 

τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις. 

 

Η πρώτη εξαίρεση προβλέπεται στο Ν.2819/2000, ο οποίος προσέθεσε στο 

Ν.2472/1997 το άρθρο 7Α και εισήγαγε την εξαίρεση από την υποχρέωση για 

γνωστοποίηση και λήψη άδειας από την Αρχή, μεταξύ άλλων και όταν «η 

επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς που συνδέονται άμεσα με 

σχέση εργασίας ή έργου ή με παροχή υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα και είναι 

αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρέωσης που επιβάλλει ο νόμος ή για την εκτέλεση 

των υποχρεώσεων από τις παραπάνω σχέσεις και το υποκείμενο έχει προηγουμένως 

ενημερωθεί...». Ο Ν.2915/2001 επέφερε στην παραπάνω εξαίρεση μία 

διευκρινιστικού χαρακτήρα τροποποίηση αποσαφηνίζοντας πως η συγκεκριμένη 

ρύθμιση αφορά «στην επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται αποκλειστικά 

για σκοπούς που συνδέονται άμεσα με σχέση εργασίας ή έργου ή με παροχή 

υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα».  
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88..  ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  
 

Το γεγονός της ταχύτατης και ευρείας διείσδυσης της ηλεκτρονικής τεχνολογίας 

στις διάφορες φάσεις της σύγχρονης κοινωνίας αποτελεί χαρακτηριστικό 

φαινόμενο των τελευταίων χρόνων. Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, υποδομών και 

συσκευών κάθε είδους99 διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στις καθημερινές 

δραστηριότητες. Παρ’ όλα αυτά, η πληροφορία μέσα από την πληροφορική 

τεχνολογία γίνεται ταυτόχρονα αγαθό και απειλή για το άτομο και την κοινωνία. 

Όσο οι πληροφορίες συλλέγονται, γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας και 

μεταδίδονται μέσα στα φυσιολογικά όρια δυνατοτήτων του ατόμου, αποτελούν, 

κατά κανόνα, μία χρήσιμη και υγιή πηγή γνώσης. Οι τεράστιες όμως δυνατότητες 

που δημιουργεί στις μέρες μας η τεχνολογία διαταράσσουν την ισορροπία μέσα 

στο σύστημα των έννομων βιοτικών σχέσεων και τις καθιστούν, μαζί με τη 

δύναμη που τους προσδίδουν, και πηγή κινδύνων για την ανθρώπινη 

προσωπικότητα και την κοινωνική ζωή. Με τη βοήθεια της σύγχρονης 

πληροφορικής τεχνολογίας είναι δυνατόν να αντληθούν και να κατοχυρωθούν 

μέσα σε χρόνο δευτερολέπτων μεμονωμένα στοιχεία για την προσωπική ή 

αντικειμενική κατάσταση συγκεκριμένου ατόμου ή ατόμου που μπορεί να 

προσδιοριστεί. Με τη ραγδαία εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων, οι 

προσωπικές πληροφορίες μπορούν να συσχετιστούν και να συμπληρωθούν με 

άλλες συλλογές πληροφοριών σχηματίζοντας ένα, λιγότερο ή περισσότερο, 

πλήρες «πορτραίτο» της προσωπικότητας, την ακρίβεια και τον προορισμό του 

οποίου δεν είναι σε θέση να ελέγξει το θιγόμενο πρόσωπο.  

 

Ήταν αναπόφευκτο πως οι εξελίξεις θα επηρέαζαν και το πεδίο των εργασιακών 

σχέσεων δημιουργώντας σύγχυση ανάμεσα στην επαγγελματική και την ιδιωτική 

ζωή του εργαζομένου. Οι πρακτικά απεριόριστες δυνατότητες των νέων 

τεχνολογιών για άντληση, αποθήκευση, συνδυαστική επεξεργασία αλλά και 

διάδοση δεδομένων και πληροφοριών, που σχετίζονται με την ταυτότητα, την 

περιουσιακή κατάσταση, το επάγγελμα, τις πολιτικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις 

του ατόμου είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την ιδιωτική ζωή αυτού και να 

αποτελέσουν μέσο για την εισαγωγή διακρίσεων. Η συλλογή από την πλευρά του 

                                            
99 Από το απλό κινητό τηλέφωνο μέχρι τις πολύπλοκες εφαρμογές πολυμέσων στο Διαδίκτυο. 
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εργοδότη μιας σειράς δεδομένων, τα οποία μπορούν να αφορούν πολύ ευαίσθητες 

πτυχές της προσωπικότητας του ατόμου, αποτελεί πολύ συχνά διαδικασία 

ρουτίνας στα πλαίσια της εργασιακής σχέσης και ιδιαίτερα κατά το πρώτο στάδιο 

της πρόσληψης του υποψήφιου εργαζομένου. Η επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, η οποία τίθεται υπό 

κανονιστική άποψη, πρέπει να συνδέεται με μία επαγγελματική ή επιχειρηματική 

ή υπηρεσιακή ανάγκη του υπεύθυνου επεξεργασίας για να είναι νόμιμη. Εάν 

κάποιο φυσικό πρόσωπο συγκεντρώνει και επεξεργάζεται προσωπικά στοιχεία 

άλλων προσώπων για να καλύψει αυστηρά προσωπικές του ανάγκες και αυστηρά 

προσωπικούς σκοπούς, τότε δεν νοείται να υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής μιας 

νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων. Κάθε απόπειρα ελέγχου της 

επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, η οποία λαμβάνει χώρα από φυσικά 

πρόσωπα για προσωπικούς σκοπούς, μπορεί να χαρακτηρισθεί απολυταρχική και 

αντισυνταγματική, ως προσβάλλουσα την ανθρώπινη προσωπικότητα.  

 

Στην πραγματικότητα η ηλεκτρονική επιτήρηση από τον εργοδότη υπερβαίνει τον 

έλεγχο της διεκπεραίωσης της εργασίας, καθώς μπορεί να καταγράφει 

συμπεριφορές και κοινωνικές σχέσεις. Τα ζητήματα που αφορούν στην 

ιδιωτικότητα και την ένταση και έκταση της προσβολής της είναι άλλωστε 

χαρακτηριστικά των ευρύτερων αλλαγών που έχουν επέλθει στον εργασιακό 

χώρο κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων, η τήρηση του 

μέτρου και η ύπαρξη διαφάνειας και ενημέρωσης των εργαζομένων για τις 

εφαρμοζόμενες μεθόδους ελέγχου επιβάλλονται και για λόγους που αφορούν 

στην ίδια την ποιότητα της εργασίας και των εργασιακών σχέσεων. Οι 

τεχνολογίες επιτήρησης επιδρούν στα αισθήματα που αναπτύσσουν οι 

εργαζόμενοι σε σχέση με την εργασίας, τη στάση τους, τις πεποιθήσεις, τους 

κοινωνικούς και άλλους κανόνες συμπεριφοράς που διαμορφώνουν. Η αίσθηση 

πως κάποιος βρίσκεται υπό διαρκή – και συχνά αναίτια – επιτήρηση, ενδέχεται 

μεν να δημιουργεί εργαζομένους – πρότυπα, παράλληλα όμως έχει αρνητικές 

επιπτώσεις στην ύπαρξη ή την ανυπαρξία σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης.  

 

Η προστασία της ιδιωτικής σφαίρας του ατόμου έχει απασχολήσει έντονα τις 

ευρωπαϊκές και διεθνείς κοινωνίες τα τελευταία χρόνια, ανάγοντας το δικαίωμα 

του ατόμου στην ιδιωτικότητα ως ένα από τα πολυτιμότερα έννομα αγαθά. Αυτή 
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η γενικότερη αντίληψη και ιεράρχηση, επηρέασε – όπως ήταν αναμενόμενο – και 

το ρυθμιστικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται οι εργασιακές σχέσεις. Καθώς ο 

χώρος εργασίας είναι ένα περιβάλλον με συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις, ήταν 

και παραμένει απαραίτητος ο επαναπροσδιορισμός των κλασικών νομικών 

εννοιών και η εναρμόνιση της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων των 

εργαζόμενων με τις εξελίξεις αυτές. 

 

Στη χώρα μας, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει 

αναλάβει σχεδόν αποκλειστικά – μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον – το θεσμικό 

ρόλο, την εφαρμογή και τον έλεγχο της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου των 

εργασιακών σχέσεων. Συγκεκριμένα για τις εργασιακές σχέσεις, για πρώτη φορά, 

έκρινε αναγκαίο να κάνει χρήση της αρμοδιότητάς της να εκδίδει Οδηγίες για την 

εφαρμογή της νομοθεσίας σε ειδικότερα ζητήματα.  

 

Το ζητούμενο είναι η θέσπιση ουσιαστικών κανόνων δικαίου για την προστασία 

της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των δεδομένων των εργαζομένων να καταφέρει 

να συνδυαστεί με κατάλληλους κρατικούς μηχανισμούς που θα συμβάλλουν στην 

εφαρμογή τους, και μάλιστα ενεργώντας προληπτικά. Είναι απαραίτητο να 

νιώσουν κάποια στιγμή οι εργαζόμενοι περισσότερο ασφαλείς και 

προστατευμένοι στον εργασιακό τους χώρο, ένα περιβάλλον στο οποίο 

καταναλώνουν το μεγαλύτερο μέρος του καθημερινού τους χρόνου. 
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