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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα πρόσφατης µελέτης κορυφαίας εταιρίας που 

δραστηριοποιείται παγκοσµίως στην ανάπτυξη δικτύων µε επίδραση στον τρόπο 

επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ των ανθρώπων,  το διαδίκτυο, γνωστό σε όλους 

µας ως Internet, αναδεικνύεται σε αναφαίρετο στοιχείο της καθηµερινότητάς µας1. Τα 

στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται στην έρευνα είναι ιδιαίτερα σηµαντικά. 

Τέσσερις στους πέντε φοιτητές και νέους εργαζόµενους το θεωρούν ζωτικής 

σηµασίας και τµήµα της καθηµερινότητάς τους ενώ πάνω από τους µισούς 

συµµετέχοντες δήλωσαν ότι δε θα µπορούσαν να ζήσουν χωρίς αυτό.  

Σε κοινωνικό επίπεδο, το διαδίκτυο επιδρά καθοριστικά στη διαµόρφωση των 

διαπροσωπικών σχέσεων καθώς, όπως φαίνεται από την έρευνα, ένα αρκετά υψηλό 

ποσοστό νέων φοιτητών που συµµετείχαν, το αναδεικνύουν πιο σηµαντικό σε 

σύγκριση µε µια έξοδο µε φίλους ή µε τη µουσική. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η εξέλιξη 

της διαδικτυακής επικοινωνίας, ιδιαίτερα σήµερα χάρη στις καινούριες δυνατότητες 

που προσφέρονται, όπως για παράδειγµα η χρήση ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης 

µε πρωταγωνιστή το facebook, απηχεί ιδιαίτερα σηµαντικά στους νέους, οι οποίοι σε 

µερικές περιπτώσεις, τείνουν να την προτιµούν έναντι της διαπροσωπικής2. 

Τα προαναφερθέντα ενδεικτικά στοιχεία, σε συνδυασµό µε την όλο και 

περισσότερο αυξανόµενη χρήση των νέων τεχνολογιών τόσο σε διαπροσωπικό όσο 

και σε επαγγελµατικό επίπεδο3, τοποθετούν το διαδίκτυο ως είδος βασικής βιοτικής 

ανάγκης και δυναµικό παράγοντα κοινωνικοποίησης. Η εξέλιξη του διαδικτύου 

παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον αν αναλογιστεί κανείς τον πρωταρχικό σκοπό της 

                                                           
1 Πρόκειται για τη µελέτη που διεξήγαγε το 2011 η εταιρία Cisco σε διεθνή κλίµακα αναφορικά µε την 
επίδραση των νέων τεχνολογιών στην καθηµερινή ζωή, µε πρωταγωνιστή το διαδίκτυο, τις ανάγκες 
των σύγχρονων ανθρώπων και τη συµπεριφορά των επιχειρήσεων απέναντι στις νέες τεχνολογικές 
προκλήσεις. Για µια λεπτοµερή ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας βλ. το δελτίο τύπου 2011 
της εταιρίας Cisco, στην επίσηµη ιστοσελίδα της για την Ελλάδα 
http://www.cisco.com/web/GR/news/11/news_300911.html.  
 
2 Σύµφωνα µε την έρευνα, περίπου 27% των φοιτητών σε παγκόσµιο επίπεδο προτιµούν την 
επικοινωνία µέσω facebook από το να πηγαίνουν σε πάρτυ, να ακούνε µουσική ή να βγαίνουν µε 
φίλους. Σε κάποιες χώρες µάλιστα, η σύνδεση µε το facebook αντικατέστησε πλήρως τις απευθείας 
διαπροσωπικές σχέσεις. 
 
3 Επτά στους δέκα εργαζοµένους συνδέονται µέσω facebook µε τους εργοδότες τους, γεγονός που 
αποδεικνύει την αποδυνάµωση των ορίων ανάµεσα στην ιδιωτική ζωή και την επαγγελµατική 
δραστηριότητα.  
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δηµιουργίας του, που συνίσταται στη χρησιµοποίησή του για αµυντικούς εθνικούς 

σκοπούς. 

Επιχειρώντας µια σύντοµη ιστορική αναδροµή4, στα τέλη της δεκαετίας του 

1950, το αµερικανικό Υπουργείο Άµυνας ιδρύει την υπηρεσία ερευνών ARPA5, µε 

στόχο να αντισταθµίσει τις ισορροπίες σε στρατιωτικό επίπεδο έπειτα από τη 

δηµιουργία του πρώτου ρωσικού δορυφόρου Sputnik. Επιδιώκοντας τη 

µεγιστοποίηση του βαθµού προστασίας της αµερικανικής άµυνας από πυρηνικές 

επιθέσεις, κατόπιν πρωτοβουλιών επιφανούς στελέχους της ARPA και του 

ινστιτούτου τεχνολογιών αµερικανικού πανεπιστηµίου, δηµιουργείται το 

ARPANET6, βάσει της πρότασης της αµερικανικής εταιρίας συµβούλων ΒΒΝ για τη 

δηµιουργία ενός ευρύτατου δικτύου µε πολλαπλές δυνατότητες, µε την ονοµασία 

Network Control Protocol. Οι λειτουργίες του ARPANET βασίζονται στην ιδέα της 

προκείµενης πρότασης, για τη δυνατότητα µεταφοράς πληροφοριών και 

διευκόλυνσης επικοινωνίας µεταξύ των χρηστών του ιδίου δικτύου. Η συνέχεια των 

εξελίξεων υπήρξε εντυπωσιακή. Σταδιακά, το ARPANET άρχισε να επεκτείνει τις 

υπηρεσίες του, εκτός στρατιωτικού χαρακτήρα, ενώ γεννήθηκε η πρόταση ίδρυσης 

ποικίλων ανεξάρτητων δικτύων που συνδέονται µεταξύ τους χωρίς κάποιο 

συγκεκριµένο σχέδιο και ορισµένη δοµή. Στόχος ήταν η δυνατότητα δηµιουργίας 

ενός ανοικτού δικτύου επικοινωνίας σε απροσδιόριστο αριθµό χρηστών, χωρίς 

ιδιαίτερες τεχνικές προϋποθέσεις, παρά µόνο την ύπαρξη ενός παρόχου υπηρεσιών 

και ειδικών λειτουργικών προγραµµάτων επικοινωνίας. Έπειτα από αρκετές 

αναβαθµίσεις του ARPANET, από το 1983 ο όρος INTERNET7 αντικατέστησε το 

τελευταίο, εξυπηρετώντας την επιθυµητή λειτουργία που επισηµάνθηκε και 

παρέχοντας υπηρεσίες και εκτός στρατιωτικού χαρακτήρα. 

                                                           
4 Αναλυτικές λεπτοµέρειες για τη γέννηση του διαδικτύου βλ. Ι.Κ.Καράκωστα, «∆ίκαιο και Ίντερνετ: 
Νοµικά ζητήµατα του ∆ιαδικτύου», ∆ίκαιο και Οικονοµία, Π.Ν.Σάκκουλας, 3η έκδοση, Αθήνα 2009, 
σελ.3-7 και B.M.Leiner, Vinton G.Cerf, D. D.Clark, R.E.Kahn, L.Kleinrock, D.C.Lynch, J.Postel, 
L.G.Roberts and S.Wolff, «Brief history of the Internet», άρθρο αναρτηµένο στην επίσηµη ιστοσελίδα 
της διεθνούς οργάνωσης Internet Society, διαθέσιµο στην τοποθεσία 
http://www.internetsociety.org/internet/what-internet/history-internet/brief-history-internet#Authors.  
 
5 Advanced Research Projects Agency. 
 
6 Advanced Research Project Agency Network. 
 
7 Η επινόηση του όρου ανήκει στους Ρόµπερτ Καν, στελέχους της ARPA, και του Βίντον Σερφ του 
Πανεπιστηµίου του Στάνφορντ, οι οποίοι σε εργασία που δηµοσίευσαν σχετικά µε υπολογιστικά 
προγράµµατα, χρησιµοποίησαν την ονοµασία internet, δηλαδή Inter-connected Networks, που 
αποδίδεται ως «διασυνδεδεµένα δίκτυα». 
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Σήµερα, το διαδίκτυο έχει κατακλύσει σχεδόν όλους τους τοµείς της 

καθηµερινής ζωής και οι επιδράσεις του προσλαµβάνουν κοινωνική, πολιτική και 

οικονοµική διάσταση. Ο,τιδήποτε συµβαίνει στον πλανήτη µεταδίδεται και διαδίδεται 

σε µηδενικό χρόνο συµβάλλοντας στην πληροφόρηση του πολίτη, ενώ πλέον οι 

υπηρεσίες της ψηφιακής κοινωνίας χρησιµοποιούνται ευρέως στον επαγγελµατικό 

χώρο. Ωστόσο, απαιτείται συνεχής προσοχή και µέριµνα για τον τρόπο λειτουργίας 

του. ∆εδοµένων των ταχύτατων εξελίξεων της πληροφορικής επιστήµης, 

επηρεάζονται οι λειτουργίες των υπηρεσιών του διαδικτύου ενώ την ίδια στιγµή, το 

άτοµο καλείται να συµµετέχει ενεργά στον ψηφιακό κόσµο, που συνιστά µια 

αντανάκλαση της πραγµατικότητας. 

Από τα σπουδαιότερα ζητήµατα που εγείρονται σχετικά µε τη ρύθµιση της 

λειτουργίας του διαδικτύου είναι εκείνο της προστασίας της προσωπικότητας του 

χρήστη. Ο βαθµός ασφάλειάς του συγκεντρώνει αρκετά ερωτηµατικά 

συνυπολογίζοντας τη µαζική χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών από απροσδιόριστο 

αριθµό χρηστών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το θέµα της εµπιστευτικότητας και της 

προστασίας του ατόµου τέθηκε στην πρώτη γραµµή της οµιλίας της Ευρωπαίας 

Επιτρόπου για την Κοινωνία των Πληροφοριών αναφορικά µε το µέλλον του 

διαδικτύου και τις πολιτικές που απαιτούνται να υιοθετηθούν, σε συνέδριο στην 

Πράγα, το 20098.  

Επιπλέον, η ραγδαία εισβολή των µέσων κοινωνικής δικτύωσης στην 

καθηµερινή ζωή, η οικονοµική διάσταση του διαδικτύου λόγω της χρήσης του από 

επιχειρήσεις και η ποικιλοµορφία των δυνατοτήτων που προσφέρει, διαµορφώνουν 

συνεχώς νέα δεδοµένα και προκλήσεις. Οι αρχές της «ανοικτότητας» και 

«ουδετερότητας» του διαδικτύου, οι οποίες συνίστανται στη διευκόλυνση πρόσβασης 

σε οποιονδήποτε χρήστη και στην απρόσκοπτη χρήση του µε ίσους όρους για όλους9, 

                                                           
8 Viviane Reding, «Internet of the Future: what policies to make it happen?», Future of the Internet 
Conference, Prague, 11 May 2009, European Commission speech, διαθέσιµη στην επίσηµη ιστοσελίδα 
της Ένωσης http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-09-231_en.htm?locale=nl.  
 
9 Η εξασφάλιση ενός «ανοικτού διαδικτύου» και της «δικτυακής ουδετερότητας» συνιστούν βασικές 
προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής και τα όργανα της Ένωσης οφείλουν να δρουν προς τη 
συγκεκριµένη κατεύθυνση, ενισχύοντας τη συνεργασία µε εθνικές ρυθµιστικές αρχές. Βλ. ψήφισµα 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 17 Νοεµβρίου 2011 για την ουδετερότητα και ανοικτότητα του 
διαδικτύου, όπου  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει πως «οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου δεν 
µπορούν να µπλοκάρουν, να κάνουν διακρίσεις ή να εµποδίσουν τον κάθε χρήστη να χρησιµοποιήσει 
κάποια υπηρεσία, περιεχόµενο ή εφαρµογή της επιλογής τους ανεξάρτητα από την επιλογή ή τον στόχο».  
Ψήφισµα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17.11.2011, «Keeping the internet open and neutral», 
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εµπεριέχουν καίρια ζητήµατα ασφάλειας στο διαδίκτυο για τον πολίτη. Ειδικότερα, 

πληροφορίες που συνθέτουν την εικόνα της προσωπικότητάς του συχνά αποτελούν 

χρήσιµη λεία για εµπορική εκµετάλλευση και για πολιτικές σκοπιµότητες, µε 

αποτέλεσµα να απειλείται η ιδιωτική ζωή του χρήστη. Ταυτόχρονα, παρατηρούνται 

φαινόµενα παρεµπόδισης των διαδικτυακών επικοινωνιών και επιτήρησης της 

συµπεριφοράς των συµµετεχόντων στην κοινωνία της πληροφορίας, σε βαθµό που η 

χρήση των υπηρεσιών της, εκτυλίσσεται σε ένα µη ασφαλές περιβάλλον. 

Οι ανωτέρω κίνδυνοι, που αναφέρθηκαν ενδεικτικά, καταλήγουν στο 

ακανθώδες ερώτηµα της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων του ατόµου κατά 

τη χρήση του διαδικτύου. Τα προβλήµατα προστασίας του ατόµου εξαιτίας των 

τεχνολογικών µέσων και συγκεκριµένα λόγω της εκτεταµένης συλλογής, 

επεξεργασίας και αποθήκευσης προσωπικών πληροφοριών, ανέκυψαν έντονα στην 

Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, κατά τη γενική απογραφή του πληθυσµού 

το 198310.  

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, οι πολίτες ήταν υποχρεωµένοι να 

παράσχουν αρκετά στοιχεία προς τις υπεύθυνες αρχές, όπως το ονοµατεπώνυµο, την 

ακριβή διεύθυνση, τον αριθµό τηλεφώνου, το γένος, την ηµεροµηνία γέννησης, την 

οικογενειακή κατάσταση, την ιθαγένεια και θρησκευτικές πεποιθήσεις. Οι ενστάσεις 

που σηµειώθηκαν ως προς τη συνταγµατικότητα των διατάξεων του νοµοθετήµατος 

που επέβαλαν τις συγκεκριµένες απαιτήσεις ήταν έντονες και το Οµοσπονδιακό 

Συνταγµατικό ∆ικαστήριο της Γερµανίας κήρυξε την αντισυνταγµατικότητά τους, 

µαταιώνοντας την διενεργηθείσα απογραφή. Θεµελιώδες επιχείρηµα του δικαστηρίου 

ήταν ότι παραβιάστηκε το δικαίωµα της αυτοδιάθεσης των πληροφοριών, το οποίο 

συνίσταται στη δυνατότητα του πολίτη σωστής και δίκαιης χρήσης στοιχείων που 

αναφέρονται στην προσωπικότητά του από τρίτους, ώστε να εξασφαλίζεται η 

προστασία της αξιοπρέπειάς του. 

Η παρούσα µελέτη επιδιώκει ακριβώς να καταδείξει τον βαθµό ασφάλειας του 

χρήστη του διαδικτύου και τους κινδύνους που ελλοχεύουν για την προσωπικότητά 

του. Η επανάσταση της κοινωνίας των πληροφοριών παρουσιάζει µια διττή διάσταση: 

                                                                                                                                                                      
διαθέσιµο στην επίσηµη ιστοσελίδα του: http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-
room/content/20111117IPR31726/html/Keeping-the-Internet-open-and-neutral.  
10 Βλ. αναλυτική περιγραφή του ζητήµατος σε Α.Γέροντα, «Η προστασία του πολίτη από την 
ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων», Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα- Κοµοτηνή 
2002, σελ.69-80. 
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από τη µια πλευρά, συνίσταται στην εκρηκτική ταχύτητα διάδοσης πληροφοριών ενώ, 

στον αντίποδα, παρατηρείται η ευκολία εντοπισµού και πρόσβασης στις διαδιδόµενες 

πληροφορίες
11.  

Οι στόχοι µέσα από την παρούσα διδακτορική έρευνα επεκτείνονται σε 

ποικίλα επίπεδα. Αρχικά, επιχειρείται η παρουσίαση του προβλήµατος της απειλής 

της ιδιωτικότητας του χρήστη, η οποία µεταφράζεται ως προσβολή της 

µοναδικότητάς του, ή αλλιώς, όπως θα καταδειχθεί, της «ταυτότητάς» του. Η εξέταση  

διενεργείται µέσα από τις πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί τόσο σε εθνικό επίπεδο από 

τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε ευρωπαϊκό, µέσω των θεσµικών 

οργάνων της Ένωσης. Αξίζει να προστεθεί ότι λόγω της οικουµενικότητας του 

διαδικτύου, επιχειρείται, όπου κρίνεται σκόπιµο, η παράθεση της πολιτικής που 

ακολουθείται σε διεθνές πλαίσιο, προκειµένου, να αναλυθούν οι επιδράσεις της 

αµερικανικής πολιτικής σε θέµατα διαδικτύου και οι διαφορές της από την 

ευρωπαϊκή.  

Έπειτα από τη µελέτη και ανάλυση των πολιτικών στον ευρωπαϊκό κυρίως 

χώρο, θα επιχειρηθεί µια απεικόνιση της πραγµατικότητας, ώστε να γίνουν 

περισσότερο αντιληπτά τα κενά και οι κίνδυνοι που εξακολουθούν να υφίστανται. 

Τέλος, κατόπιν των βηµάτων που προαναφέρθηκαν, επιδιώκεται όχι µόνο η 

συναγωγή συµπερασµάτων αλλά και η κριτική έκθεση των προτάσεων που έχουν 

σηµειωθεί για τη θεραπεία των προβληµάτων, η οποία θα καλλιεργήσει το έδαφος για 

περαιτέρω προβληµατισµούς και σκέψεις.  

Ως εκ τούτου, η παρούσα µελέτη στοχεύει στην απόδοση µιας, όσο το 

δυνατόν πληρέστερης, εικόνας αναφορικά µε τη θέση του χρήστη στον ψηφιακό 

κόσµο, µε έµφαση ιδιαίτερα στην ανάγκη προστασίας της προσωπικότητάς του. Οι 

προτάσεις που θα υποβληθούν µπορούν να συµβάλλουν θετικά στη βελτίωση της 

λειτουργίας της κοινωνίας των πληροφοριών αλλά και στην ενίσχυση των 

δηµοκρατικών θεσµών. Επιπλέον, οι προτάσεις θα προσλάβουν µια ξεχωριστή 

διάσταση µε κοινωνικό υπόβαθρο, καθώς η ορθολογική και αποτελεσµατική 

απόλαυση των υπηρεσιών του διαδικτύου προϋποθέτει βασικά την προστασία του 

χρήστη του. Ταυτόχρονα, αναπτύσσεται η ευρωπαϊκή συνείδηση του ατόµου καθώς 

θα είναι σε θέση να γνωρίζει τόσο τα δικαιώµατά του όσο και τις υποχρεώσεις του 

συµµετέχοντας στον ψηφιακό κόσµο. Αντίστοιχα, χαράσσεται περισσότερο 
                                                           
11 Βλ. J.Boyer, «La révolution d’internet», Petites affiches, 10 novembre 1999, τεύχος 224, σελ.11. 
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ολοκληρωµένα, µέσω της µετάδοσής της στον πολίτη, η πολιτική της Ένωσης στον 

τοµέα των τεχνολογιών, που επηρεάζει συνολικά την πρόοδο και την ανάπτυξη. Τα 

αποτελέσµατα και οι προβληµατισµοί που απορρέουν από την προκείµενη 

διδακτορική έρευνα µπορούν, τέλος, να αποτελέσουν χρήσιµο εργαλείο προς 

συµπλήρωση µιας ολοκληρωµένης εικόνας του ηλεκτρονικού δικαίου, ενός κλάδου 

της επιστήµης µε συνεχή άνθηση και δυναµική. 

Εξαιτίας των ταχύτατων εξελίξεων στο χώρο της τεχνολογίας και της 

επιστήµης των πληροφοριών, τα δεδοµένα που προκύπτουν σχετικά µε τη ρύθµιση 

ζητηµάτων προστασίας του χρήστη σε πολιτικό επίπεδο, συνεχώς αλλάζουν. Ως εκ 

τούτου, παραµονεύει ο κίνδυνος της ελλιπούς ένταξης των αλλαγών που 

σηµειώνονται. Επιπλέον, λόγω των καινούριων δεδοµένων, παρατηρείται ανεπαρκής 

βιβλιογραφία σε ορισµένα ζητήµατα, τα οποία παραµένουν προς εξερεύνηση και 

απαιτούν µια συντονισµένη δράση και πολιτική.  

Σχετικά µε τους κινδύνους εισαγωγής νέων δεδοµένων, η παρούσα µελέτη 

παρουσιάζει τόσο το υφιστάµενο όσο και το προτεινόµενο θεσµικό πλαίσιο, ενώ 

επιχειρείται η πρόταση προσωπικών ιδεών και σκέψεων. Επίσης, παρόλη την υψηλή 

ταχύτητα µεταβολής των τεχνολογικών δεδοµένων, σε νοµοθετικό επίπεδο, οι 

περισσότερες από τις επιδιωκόµενες ρυθµίσεις απαιτούν µακρά διαβούλευση και 

συζήτηση, προκειµένου να αναδιαµορφώσουν ριζικά τη σύγχρονη κατάσταση. 

Εποµένως, η κριτική εξέτασή τους βοηθά τόσο στην κατανόησή τους όσο και στην 

αποτελεσµατικότερη αξιολόγησή τους.  

Ως αντιστάθµιση στα βιβλιογραφικά κενά, η παρούσα διδακτορική έρευνα 

επιδιώκει την παράθεση των σηµαντικότερων προβληµάτων που απειλούν την 

προσωπικότητα του χρήστη, ταξινοµώντας τη µελέτη και ανάλυση ανάλογα µε τις 

επιδράσεις των υπηρεσιών του διαδικτύου. Συνεπώς, η διερεύνηση του υπό κρίση 

προβλήµατος της προστασίας της προσωπικότητας του χρήστη και της ταυτότητας 

του, µέσα από το πολιτικό θεσµικό πλαίσιο της Ένωσης, διενεργείται σε πολλαπλά 

επίπεδα, όπως σε ποινικό, µε ειδική αναφορά στο ηλεκτρονικό έγκληµα, στην 

πνευµατική ιδιοκτησία στο διαδίκτυο, στην εµπορική αξιοποίηση των υπηρεσιών του, 

στη χρήση τους στον εργασιακό χώρο και στην απόλαυση των δυνατοτήτων του σε 

καθηµερινή βάση στα πλαίσια έκφρασης και ενηµέρωσης. Πρόκειται για τοµείς όπου 

η µελέτη και ανάλυση του ζητήµατος της προστασίας προσωπικών δεδοµένων 

προσλαµβάνει ξεχωριστή, κάθε φορά, σηµασία και περιεχόµενο. 
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Ι. Η απειλή του ηλεκτρονικού εγκλήµατος  για 
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Εισαγωγή 
 

Η ανάπτυξη της πληροφοριακής τεχνολογίας και η ταχύτατη εξέλιξή της σε 

καθηµερινή βάση, σε συνδυασµό µε τις αλλαγές που επιφέρουν σε όλες σχεδόν τις 

εκφάνσεις του προσωπικού και κοινωνικού βίου, καθιστούν πλέον δυνατή την τέλεση 

ποικίλων και νέων µορφών εγκληµατικών πράξεων, οι οποίες στηρίζονται στη χρήση 

του διαδικτύου. Ταυτόχρονα, αναπτύσσεται ο σύγχρονος κλάδος του ηλεκτρονικού 

δικαίου που έχει σκοπό να ρυθµίσει τη χρήση του διαδικτύου και να καλύψει τα 

νοµοθετικά κενά που υπάρχουν. 

Μέσα στο διαδικτυακό περιβάλλον, οι καινούριες µορφές εγκληµατικών 

πράξεων αποδίδονται µε τον όρο «ηλεκτρονικό έγκληµα». ∆εν υπάρχει µέχρι τώρα 

κάποιος κοινά αποδεκτός ορισµός του ηλεκτρονικού εγκλήµατος στο διαδίκτυο ούτε 

στην εθνική ούτε στην ευρωπαϊκή ή διεθνή νοµοθεσία, νοµολογία και βιβλιογραφία. 

Ωστόσο, οι προταθέντες ορισµοί εµφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά και 

αλληλοσυµπληρώνονται. Σύµφωνα µε τους Forester and Morrison το 199412, το 

ηλεκτρονικό έγκληµα ορίζεται ως «µια εγκληµατική πράξη στην οποία ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής χρησιµοποιείται ως το κυριότερο µέσο τέλεσής της». Εκείνο που δίνεται 

έµφαση στο συγκεκριµένο ορισµό είναι ο τρόπος µε τον οποίο τελείται η 

εγκληµατική πράξη, το µέσο που χρησιµοποιείται. 

Ωστόσο, η έννοια του ηλεκτρονικού εγκλήµατος είναι πιο σύνθετη. Η 

πληρέστερη απόδοσή της επιτυγχάνεται µε την ενσωµάτωση δύο εννοιολογικών 

στοιχείων, πρώτον του απαράδεκτου και, δεύτερον, του προσβλητικού υλικού, το οποίο 

                                                           
12 Forester Tom and Morrison Perry, “Computer Ethics: Cautionary Tales and Ethical Dilemmas in 
Computing”,  MIT Press, ISBN 0262560739, 1994. 
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αναρτάται σε τόπους του διαδικτύου και µεταδίδεται µέσω του παγκόσµια εκτεινόµενου 

ιστού
13.  

Η ερµηνεία των δύο αυτών όρων επιχειρείται στην Ανακοίνωση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε το παράνοµο και το βλαβερό περιεχόµενο στο 

Internet το 199614, στοιχεία στα οποία αντιστοιχούν, κατά µια έννοια, οι 

χαρακτηρισµοί «απαράδεκτο» και «προσβλητικό» περιεχόµενο. Ειδικότερα, 

διευκρινίζεται ότι «υπάρχει ένα πλήρες φάσµα κανόνων που περιορίζουν, για 

διαφορετικούς λόγους, τη χρήση και τη διανοµή ορισµένου περιεχοµένου. Η παράβαση 

των κανόνων αυτών καθιστά το περιεχόµενο παράνοµο». Η σφαίρα προστασίας των 

δικαιωµάτων που προσβάλλονται καλύπτει τόσο τον ιδιωτικό όσο και το δηµόσιο βίο, 

καθώς περιλαµβάνονται ζητήµατα δηµόσιας τάξης καθώς και προστασίας ατοµικών 

δικαιωµάτων, όπως προστασία προσωπικότητας, πνευµατικής ιδιοκτησίας κ.τ.λ). 

Το «βλαβερό περιεχόµενο», στην ίδια Ανακοίνωση της Επιτροπής 

περκλείεται στη διαπίστωση ότι ορισµένα είδη περιεχοµένου µπορεί να προσβάλουν τις 

αξίες και τα αισθήµατα των άλλων. Ως τέτοια δηλώνονται εκείνα που εκφράζουν 

πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές πεποιθήσεις ή γνώµες για φυλετικά ζητήµατα. 

∆ιευρύνοντας τον ερµηνευτικό κατάλογο πράξεων που περιλαµβάνουν 

βλαβερό – προσβλητικό περιεχόµενο, µπορεί να γίνει δυνατή µια κατηγοριοποίηση, η 

οποία περιλαµβάνει δύο είδη προσβλητικού περιεχοµένου. Το πρώτο συνίσταται στην 

ανάρτηση των εν λόγω πράξεων στο διαδίκτυο για αρκετό χρονικό διάστηµα, όπως 

είναι το πορνογραφικό υλικό ενώ το δεύτερο εµπίπτει στην κατηγορία µετάδοσης 

περιεχοµένου προς συγκεκριµένο ή τυχαίο παραλήπτη, όπως είναι ο βοµβαρδισµός 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (γνωστό διεθνώς µε την ονοµασία mail bombing)15.  

Ωστόσο, τόσο για το παράνοµο όσο και για το βλαβερό περιεχόµενο 

διατυπώθηκαν ορισµένες επιφυλάξεις. Ειδικότερα, λόγω της διαφορετικότητας των 
                                                           
13 Βλ. Γ.Λάζο, «Πληροφορική και Έγκληµα», Κεφάλαιο 12: ∆ιαδικτυακό έγκληµα, Νοµική 
Βιβλιοθήκη, σελ. 163, Αθήνα 2001. 
 
14 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και 
Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών «Παράνοµο και βλαβερό περιεχόµενο στο 
Internet», 16.10.1996. 
 
15 Σχετικά µε την κατηγοριοποίηση του προσβλητικού περιεχοµένου και την ανάλυση των δύο ειδών 
βλ. Γ.Λάζο, ό.π., σελ.164-169. 
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εθνικών ποινικών νοµοθετικών συστηµάτων, ορισµένες πράξεις δεν είναι σε όλες τις 

χώρες κολάσιµες, µε αποτέλεσµα να είναι αδύνατη η επιβολή του νόµου και ο 

χαρακτηρισµός ενός περιεχοµένου ως παρανόµου16. Επιπλέον, το ζήτηµα του 

καθορισµού του περιεχοµένου ως «βλαβερού» εξαρτάται από πολιτιστικές διαφορές. 

Ως έννοια της οποίας ο προσδιορισµός και το περιεχόµενό της ποικίλλει και 

µεταβάλλεται ανάλογα µε τις ιδιαίτερες κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες ενός 

τόπου σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή, θα µπορούσε να γίνει δεκτός ο ισχυρισµός ότι 

προσιδιάζει στην έννοια του εθίµου που µεταβάλλεται από εποχή σε εποχή και από 

κράτος σε κράτος17. Τέλος, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαµβάνεται υπόψη και 

να περιφρουρείται το απαραβίαστο δικαίωµα της ελεύθερης έκφρασης και να 

καθορίζονται οι διαχωριστικές γραµµές µεταξύ του επιτρεπτού και απαραδέκτου, υπό 

το σεβασµό της αρχής της αναλογικότητας. 

Έχοντας επιχειρήσει µια πρώτη προσπάθεια προσέγγισης του περιεχοµένου 

της έννοιας του ηλεκτρονικού εγκλήµατος, κρίνεται ενδιαφέρουσα η εξέταση και 

διεξοδική ανάλυσή του εις βάθος, φωτίζοντας την ευρωπαϊκή διάσταση του 

προβλήµατος (Πρώτο µέρος). Στη συνέχεια, λόγω των πολλαπλών επιπτώσεών του 

τόσο σε ατοµικό όσο και σε υπερεθνικό και κατ’επέκταση ενωσιακό επίπεδο, καθώς 

επηρεάζει όχι µόνο την ιδιωτική ζωή του ατόµου αλλά και την πρόοδο κάθε κράτους, 

θα παρουσιαστεί η πολιτική και νοµοθετική αντιµετώπιση του φαινοµένου (∆εύτερο 

Μέρος). 

Πρώτο Μέρος: Μια πρώτη προσέγγιση του ηλεκτρονικού 

εγκλήματος. 
Το ηλεκτρονικό έγκληµα αποτελεί προϊόν των εξελίξεων της πληροφορικής 

επιστήµης. Η απόπειρα ερµηνείας του φαινοµένου του ηλεκτρονικού εγκλήµατος 

συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς, όπως θα τονιστεί µετέπειτα, τα 

χαρακτηριστικά το διαφοροποιούν από την παραδοσιακή µορφή εγκληµατικών 

                                                           
16 Οι πρακτικές δυσκολίες που εντοπίστηκαν σχετικά µε την επιβολή των νόµων επιχειρήθηκαν να 
καµφθούν µε το «ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης» και ειδικότερα µε την κατάργηση της αρχής του 
διττού αξιοποίνου, για το οποίο θα γίνει λόγος στη συνέχεια. 
 
17 Στο συνταγµατικό δίκαιο, ως έθιµο ορίζεται η «οµοιόµορφη πρακτική που ασκείται µε συνείδηση 
δικαίου για µακρόχρονο χρονικό διάστηµα». Βλ. Ε.Β.Βανιζέλο, «Μαθήµατα Συνταγµατικού ∆ικαίου I», 
Εκδόσεις Παρατηρητής, 1991, σελ. 81-82,  του ιδίου, «Μαθήµατα Συνταγµατικού ∆ικαίου», β’ έκδοση, 
Αντ.Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή, 2008, σελ.116. Γ.Σ.-Π.Κατρούγκαλο, «Το Συνταγµατικό έθιµο», 
Το Σύνταγµα, τεύχος 3, 1991, σελ. 253-279. 
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πράξεων, έτσι όπως αυτές τυποποιούνται ποινικά. Για το λόγο αυτό, η απόδοση µιας 

ολοκληρωµένης εικόνας του προβλήµατος προϋποθέτει την προσπάθεια 

εννοιολογικής εξέτασης του ηλεκτρονικού εγκλήµατος (πρώτο κεφάλαιο), 

προκειµένου να παρουσιαστεί η υφιστάµενη ποινική αντιµετώπισή του (δεύτερο 

κεφάλαιο). 

Πρώτο κεφάλαιο: Έννοια και περιεχόμενο του ηλεκτρονικού 

εγκλήματος. 

Με βάση τη λογική που ακολουθείται στην τυποποίηση ενός αδικήµατος σε 

ποινικό επίπεδο, θα επιχειρηθεί αρχικά η απόπειρα ορισµού του φαινοµένου του 

ηλεκτρονικού εγκλήµατος και του περιεχοµένου του (πρώτη ενότητα). Έπειτα, 

ξεχωριστή αναφορά θα γίνει στα έµψυχα συστατικά στοιχεία που το συνθέτουν, τα 

οποία συνίστανται στους δράστες αυτού, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που 

συγκεντρώνουν οι τελευταίοι (δεύτερη ενότητα). 

Πρώτη ενότητα: Ορισµός και πεδίο εφαρµογής του φαινοµένου. 
Οι τεράστιες απειλές του ηλεκτρονικού εγκλήµατος σε καθηµερινό επίπεδο, ι 

οποίες παρουσιάζουν ανησυχητικά αυξανόµενες τάσεις, για το µέλλον της ψηφιακής 

κοινωνίας και της οµαλούς εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλύεται σε πολλές 

συνιστώσες. Προξενούν όχι µόνο οικονοµικό κόστος εκατοµµυρίων ευρώ 

προκειµένου να εφευρεθούν σύγχρονοι τρόποι και µέσα καταπολέµησής του αλλά και 

κοινωνικό, καθώς παρεµποδίζει την οµαλή είσοδο και χρήση των υπηρεσιών της 

τεχνολογίας. Ταυτόχρονα, ανακόπτουν την υγιή πορεία και εξέλιξη της Ένωσης 

καθώς εξαιτίας των εξόδων που καταβάλλει, µένουν αδρανείς πολιτικές και σχέδια σε 

άλλους τοµείς δράσης της18.  

Προκαλεί αρνητική εντύπωση το γεγονός ότι οι συντάκτες των ευρωπαϊκών 

Συνθηκών δεν επιχείρησαν να δώσουν έναν πλήρη ορισµό της έννοιας. 

Χαρακτηριστικά σηµειώνεται ότι στη Συνθήκη της Λισσαβόνας, η µελέτη της 

ηλεκτρονικής εγκληµατικότητας εντάσσεται στον τοµέα της δικαστικής συνεργασίας 

                                                           
18 Έχει διαπιστωθεί ότι περισσότερο από 150.000 ιοί υπολογιστικών συστηµάτων και άλλα κακόβουλα 
λογισµικά τίθενται σε κυκλοφορία καθηµερινώς, απειλώντας τον χρήστη του διαδικτύου και 
προξενώντας µεγάλο οικονοµικό κόστος στην Ένωση. Βλ. δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην ενότητα «Organised crime and Human trafficking», µε θέµα Cybercrime, διαθέσιµο στην 
επίσηµη ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-
human-trafficking/cybercrime/index_en.htm, ηµεροµηνία δηµοσίευσης 29 Αυγούστου 2013. 
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σε ποινικές υποθέσεις19, συγκαταλέγοντας την «εγκληµατικότητα στο χώρο της 

πληροφορικής» στην κατηγορία των «ιδιαιτέρως σοβαρών» εγκληµάτων µε 

«διασυνοριακή διάσταση»20. Πουθενά στη συνέχεια όµως δεν προσφέρεται ένας 

πλήρης ορισµός, παρά µόνο µια ενδεικτική, όπως προαναφέρθηκε, αναφορά του 

όρου.  

Η εννοιολογική προσέγγιση του φαινοµένου επιχειρείται µέσω ευρωπαϊκών 

κειµένων, πλην Συνθηκών, µε τη συνδροµή της επιστηµονικής βιβλιογραφίας. 

Αρχικά, ο ΟΟΣΑ ανέθεσε το 1986 σε ειδική επιτροπή επιστηµόνων την αποστολή 

προσδιορισµού των εγκληµάτων που αφορούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 

ακολουθώντας τη λογική του απαράδεκτου και προσβλητικού υλικού και του 

παρανόµου και βλαβερού περιεχοµένου,. Αυτή κατέληξε στο πόρισµά της σε έναν 

συγκεντρωτικό ορισµό, σύµφωνα µε τον οποίον «ως έγκληµα που διαπράττεται µε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή µπορεί να χαρακτηριστεί κάθε παράνοµη, ανήθικη ή χωρίς 

δικαίωµα συµπεριφορά, που σχετίζεται µε την αυτόµατη επεξεργασία ή µεταφορά 

δεδοµένων»21. 

Ο ορισµός του ΟΟΣΑ παρατηρείται και στην ελληνική βιβλιογραφία όπου 

αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι ως «ηλεκτρονικό έγκληµα» θεωρούνται «όλες οι 

αξιόποινες εγκληµατικές πράξεις που τελούνται µε τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 

και συστηµάτων επεξεργασίας δεδοµένων και τιµωρούνται µε συγκεκριµένες ποινές από 

την ελληνική ποινική νοµοθεσία».22 

Οι ορισµοί που αναφέρθηκαν σχετικά µε το ηλεκτρονικό έγκληµα έχουν σαν 

κοινή αφετηρία τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως µέσο τέλεσης των 

εγκληµατικών πράξεων σε συνδυασµό µε το περιεχόµενο των εν λόγω πράξεων. 

Κατά συνέπεια, η αναφορά του όρου των υπολογιστικών συστηµάτων υπό στενή 

έννοια, εντάσσει χωρικά το αδίκηµα στα πλαίσια των υπηρεσιών που προσφέρουν οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Λόγω της ποικιλοµορφίας των δυνατοτήτων τους και των 

                                                           
19 Άρθρα 82-86 της Συνθήκης. 
 
20 Άρθρο 83παρ.1 της Συνθήκης. 
 
21 Βλ. U.Seiber, «The International Handbook on Computer Crime», εκδόσεις Wiley, 1987 και OECD, 
«Computer-related crime: An analysis of legal policy», OECD, Paris, 1986, σελ.23-66. 
 
22 Βλ. Χ.Μυλωνόπουλο, «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ποινικό ∆ίκαιο», Σειρά Ποινικά, σελ.14, 
Εκδόσεις Αντ.Σάκκουλα, Αθήνα 1989. 
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λειτουργιών τους, σε πολλές περιπτώσεις ο όρος «ηλεκτρονικό έγκληµα» 

χρησιµοποιείται για να περιγράψει ενέργειες που είναι αξιόποινες και τελούνται στο 

διαδίκτυο. Στην περίπτωση αυτή γίνεται λόγος για το «διαδικτυακό έγκληµα». Οι 

ορισµοί είναι ενδεικτικοί και η πλήρης διασαφήνισή τους εναπόκειται στους εθνικούς 

νοµοθέτες ενώ η ερµηνεία τους εναπόκειται στη νοµολογία των δικαστηρίων. 

Ωστόσο, κρίνεται σκόπιµη µια επεξήγησή τους, παρόλο που εννοιολογικά 

χρησιµοποιούνται χωρίς ουσιαστική διαφοροποίηση. 

Αναφορικά µε το ηλεκτρονικό έγκληµα το περιεχόµενο του και τα 

εννοιολογικά του στοιχεία έχουν ήδη αποσαφηνιστεί. Σχετικά µε το διαδικτυακό 

έγκληµα ή «έγκληµα του κυβερνοχώρου»23, όπως αλλιώς ονοµάζεται, αυτό 

σχετίζεται µε την τέλεση αξιόποινων κι εγκληµατικών πράξεων που διαπράττονται 

στο διαδίκτυο.  

Συνοπτικά, έχουν διατυπωθεί δύο ορισµοί που αποσαφηνίζουν το τοπίο: «ως 

ηλεκτρονικό έγκληµα θα µπορούσε να οριστεί εκείνο το έγκληµα που σχετίζεται µε την 

οιανδήποτε µορφή κατάχρησης των δυνατοτήτων που προσφέρει ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής, ενώ ως διαδικτυακό εκείνο που σχετίζεται µε την οιανδήποτε µορφή 

κατάχρησης των δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο».24  

Από την παραπάνω διάκριση προκύπτει ότι το ηλεκτρονικό έγκληµα αποτελεί 

ευρύτερη έννοια από εκείνη του διαδικτυακού. Αυτή η διαπίστωση επισηµαίνεται και 

στην ετήσια έκθεση του Συµβουλίου της Ευρώπης σχετικά µε το «οργανωµένο 

έγκληµα στην Ευρώπη» το 2004, όπου τονίζεται ότι «το ηλεκτρονικό έγκληµα 

περιλαµβάνει µια ευρεία ποικιλία νέων φαινοµένων, συµπεριλαµβανοµένου καινούριων 

µορφών εγκλήµατος καθώς επίσης και παραδοσιακών εγκληµατικών πράξεων που 

τελούνται µέσω υπολογιστικών συστηµάτων»25.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η διάκριση που παρουσιάστηκε, αποτυπώνεται και 

στους ξενόγλωσσους όρους που χρησιµοποιούνται διεθνώς. Σχετικά µε το 

                                                           
23 Βλ. Αγγελή Ι., «∆ιαδίκτυο και ποινικό δίκαιο, Έγκληµα στον Κυβερνοχώρο», ΠοινΧρ Ν 2000, 
σελ.675. 
 
24 Βλ. Αγγελή Ι., ό.π., σελ.678. 
 
25 Βλ. Council of Europe, “Organised crime in Europe: the threat of cybercrime”, Chapter 3, Council of 
Europe Publishing, Situation report 2004. 
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ηλεκτρονικό έγκληµα απαντώνται οι έννοιες: computer crime, communication crime, 

digital crime, electronic crime, computer related crime ενώ αντίστοιχα για το 

διαδικτυακό : cyber crime, internet crime, crime in cyberspace, on line crime.  

Πλην της εννοιολογικής προσέγγισης που προηγήθηκε, µπορεί να προστεθεί 

µια επιπλέον ταξινόµηση των ηλεκτρονικών εγκληµατικών πράξεων µε κριτήριο τον 

τοπικό προσδιορισµό τους υπό στενή έννοια. Οι επιστηµονικές αναλύσεις26 που 

έχουν πραγµατοποιηθεί, τις κατατάσσουν στις εξής κατηγορίες: 

α) Σε εγκλήµατα που διαπράττονται τόσο σε κοινό περιβάλλον όσο και στο 

∆ιαδίκτυο. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται εγκληµατικές πράξεις που 

διαπράττονται τόσο σε κοινό περιβάλλον όσο και στο διαδίκτυο. Κλασικά 

παραδείγµατα τέτοιων πράξεων αποτελούν η συκοφαντική δυσφήµηση, η απειλή, η 

εξύβριση, η απάτη κ.ά. Ωστόσο, παρόλο που οι συγκεκριµένες πράξεις έχουν την ίδια 

αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση ανεξαρτήτως του περιβάλλοντος στο οποίο 

βρίσκουν εφαρµογή, η αντιµετώπισή τους δεν είναι ίδια λόγω της ιδιαίτερης φύσης 

τους. Το γεγονός αυτό ανάγκασε τον Έλληνα νοµοθέτη να θεσπίσει ειδικούς κανόνες 

δικαίου για ορισµένες εγκληµατικές πράξεις που τελούνται τόσο σε κοινό περιβάλλον 

όσο και στο περιβάλλον του διαδικτύου27. 

β) Σε εγκλήµατα που διαπράττονται µόνο σε περιβάλλον ηλεκτρονικών 

υπολογιστών (computer crimes), χωρίς δηλαδή τη χρήση του διαδικτύου. Εξ ορισµού 

προκύπτει ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

αποτελεί το προαπαιτούµενο για την τέλεση των εν λόγω πράξεων και στοιχειοθετεί 

την αντικειµενική τους υπόσταση. Παραδείγµατα αυτής της κατηγορίας αποτελούν οι 

περιπτώσεις των αδικηµάτων που προβλέπονται στα άρθρα 370Β ΠΚ (παράνοµη 

πρόσβαση σε απόρρητα) και 370Γ ΠΚ (η χωρίς δικαίωµα αντιγραφή προγράµµατος 

από δισκέτα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή). 

γ) Σε γνήσια εγκλήµατα του Κυβερνοχώρου µε την έννοια της ποινικοποίησης 

συµπεριφοράς που έχει σχέση αποκλειστικά µε τον Κυβερνοχώρο (cyber crimes). 

Στην περίπτωση αυτή, και σε αντίθεση µε ό,τι ισχύει στην προηγούµενη κατηγορία, η 
                                                           
26 Βλ. Γ.Λάζο, ό.π., σελ.47-54 και Ι.Αγγελή, ό.π., σελ.676επ.  
 
27 Κλασικό παράδειγµα αποτελεί η στοιχειοθέτηση του αδικήµατος της απάτης µε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή (άρθρο 386Α ΠΚ). Βλ. Χ. Μυλωνόπουλο, «Ποινικό ∆ίκαιο – Ειδικό Μέρος», σελ. 548-559, 
Εκδόσεις Π.Ν Σάκκουλας, 2001. 
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σύνδεση του ηλεκτρονικού υπολογιστή µε το διαδίκτυο αποτελεί το απαραίτητο 

στοιχείο για την πλήρωση της αντικειµενικής υπόστασης των εγκληµατικών πράξεων, 

ενώ η χρήση του υπολογιστή λειτουργεί συµπληρωµατικά καθώς αποτελεί απλά το 

µέσο τέλεσής τους. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα της τρίτης κατηγορίας αποτελούν 

η παράνοµη ή χωρίς δικαίωµα πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (hacking) ή η 

διάδοση πορνογραφικού υλικού δια του κυβερνοχώρου. Η κατηγορία αυτή 

εγκληµατικών πράξεων περιγράφεται στα άρθρα 2-10 της Σύµβασης του Συµβουλίου 

της Ευρώπης για την καταπολέµηση του εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο, για την 

οποία θα γίνει λόγος στη συνέχεια. 

Εκτός από τις τρεις µορφές ηλεκτρονικού εγκλήµατος που παρουσιάστηκαν, 

υπάρχει και µια άλλη κατηγορία ηλεκτρονικών εγκληµατικών πράξεων που 

απαντώνται αποκλειστικά στο χώρο του διαδικτύου. Στην περίπτωση αυτή 

αναφερόµαστε στις «µορφές κυβερνοεγκλήµατος». 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση της εταιρίας McConnell 

International σχετικά µε την πάταξη του ηλεκτρονικού εγκλήµατος και της έρευνας 

που διεξήγαγε σε 52 χώρες28 , παρατηρούνται οι παρακάτω κατηγορίες αδικηµάτων 

του κυβερνοχώρου: 

α) Παρεµπόδιση κυβερνοκυκλοφορίας  

β) Τροποποίηση και κλοπή δεδοµένων 

γ) Εισβολή και σαµποτάζ σε διαδίκτυο 

δ) Μη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση 

ε) ∆ιασπορά ιών 

στ)Υπόθαλψη αδικηµάτων 

ζ) Πλαστογραφία και 

η) Απάτη 
                                                           
28 Βλ. McConnell International, “Cyber Crime and Punishment: Archaic Laws Threaten Global 
Information”, McConnell International LLC, December 2000, Greg Paulson, “CyberCrime Treaty”, 
(June 12, 2001), p.3, Global Information Assurance Certification Paper, Sans Institute 2000-2005 
καθώς επίσης και τον επίσηµο δικτυακό τόπο της αστυνοµίας www.astynomia.gr. 
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Σύµφωνα µε στατιστικές αναλύσεις, οι κυριότερες µορφές 

κυβερνοεγκλήµατος που εντοπίστηκαν στον ελληνικό χώρο και που εξιχνιάστηκαν 

από το Τµήµα ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, είναι οι ακόλουθες29: 

α) Παιδική πορνογραφία 

β) Απάτες µέσω διαδικτύου 

γ) Cracking and hacking 

δ) ∆ιακίνηση -Πειρατεία λογισµικού 

ε) Αδικήµατα µε πιστωτικές κάρτες 

στ) ∆ιακίνηση ναρκωτικών 

ζ) Έγκληµα στα chat rooms 

η) Παραβίαση προσωπικών δεδοµένων και 

θ) Βιοµηχανική κατασκοπεία  

Από την παρουσίαση των διακρίσεων της ηλεκτρονικής εγκληµατικότητας 

προκύπτει το συµπέρασµα ότι το ηλεκτρονικό έγκληµα συνιστά ένα φαινόµενο µε 

ποικίλες διαστάσεις και µορφές. Η πολυπλοκότητα µε την οποία αυτό εµφανίζεται το 

καθιστά εξόχως επικίνδυνο. Ταυτόχρονα, επειδή συνδέεται άµεσα συνδεδεµένο µε το 

χώρο της πληροφορικής επιστήµης και της τεχνολογίας, µπορεί να εξαχθεί η άποψη 

ότι εκτελείται από άτοµα µε ιδιαίτερες ικανότητες, κάτι που αυξάνει τη δυσκολία 

εξιχνίασής του. Η αντιµετώπιση των εµποδίων για την εξιχνίασή του απαιτεί τη 

διερεύνηση των λόγων που ωθούν τα άτοµα στο ηλεκτρονικό έγκληµα, η οποία 

ταυτίζεται µε την προσπάθεια σκιαγράφησης της προσωπικότητάς τους. 

 ∆εύτερη ενότητα: Η αναζήτηση της ηλεκτρονικής εγκληµατικότητας 
µέσα από το προφίλ των δραστών της. 

Ακολουθώντας το πνεύµα των ερµηνειών που διατυπώθηκαν σχετικά µε τον 

όρο «ηλεκτρονικό έγκληµα», θα µπορούσε να υποστηριχτεί αρχικά η άποψη ότι 
                                                           
29 Βλ. σχετικά www.astynomia.gr καθώς και την οµιλία του Σφακιανάκη Εµµανουήλ, Προϊσταµένου 
της Υπηρεσίας ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος στο ετήσιο Συνέδριο Greek ICT Forum 
(συνεδριακή ενότητα e-Security Trends) που πραγµατοποιήθηκε στις 29-30 Οκτωβρίου 2007 και είναι 
διαθέσιµη στο site http://www.ictplus.gr/files/9_ICT_FORUM_OMILIES/E-
SECURITY_29_10_07_YPSILON/1330_1530/SFAKIANAKHS_MANOLIS.ppt#277,14. 
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δράστης του θεωρείται οποιοσδήποτε τελεί µε τη βοήθεια του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και άλλων συστηµάτων επεξεργασίας δεδοµένων πράξη, της οποίας το 

περιεχόµενο συνιστά ηλεκτρονικό έγκληµα. 

Η εξέλιξη της πληροφορικής και η δυναµική του ηλεκτρονικού δικαίου 

οδήγησε στην κατηγοριοποίηση των δραστών του ηλεκτρονικού εγκλήµατος. 

Συγκεκριµένα, έχει επικρατήσει στην πληροφορική επιστήµη η διάκρισή τους σε 

«hackers» και «crackers»30. 

 

i) Το προφίλ των χάκερς. 

Παρόλο που η λέξη «χάκερ» χρησιµοποιείται µαζικά για να χαρακτηρίσει 

κάποιον ως δράστη του ηλεκτρονικού εγκλήµατος, η πρακτική και η εξέλιξη του 

hacking δε συνηγορεί κατηγορηµατικά προς µια τέτοια διαπίστωση.  

Τόσο η γραµµατική ερµηνεία του όρου όσο και τα γενεσιουργά αίτια του 

hacking υποδηλώνουν ένα φαινόµενο µε ευεργετικές δράσεις και θετική προσφορά31 

στο χώρο της πληροφορικής επιστήµης και τεχνολογίας. Οι hackers είναι άτοµα 

εξειδικευµένα στον συγκεκριµένο τοµέα και η συµβολή τους στην αντιµετώπιση 

                                                           
30 Οι όροι χρησιµοποιούνται διεθνώς. Ειδικά όσο αφορά στον όρο «χάκερ» χρησιµοποιούνται αρκετές 
παραλλαγές του όρου, οι οποίες διακρίνονται για ξεχωριστά, η καθεµιά, χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 
και έχουν ως κοινή αφετηρία τη χρήση τεχνικών του hacking. Ενδεικτικά αναφέρονται οι όροι: 
«κυβερνοτροµοκράτες» (σκοπός τους είναι να πλήξουν πολιτικούς ή κοινωνικούς στόχους, π.χ µια 
κυβέρνηση), «κυβερνοπολεµιστές» (πλήττουν κυρίως στρατιωτικούς στόχους), «χακτιβιστές» (στόχος 
είναι να γνωστοποιήσουν αιτήµατά τους που στηρίζονται σε µια γενικότερη αντίδραση κατά των 
αρχών που επικρατούν στον κυβερνοχώρο), «φρίκερ» (παραβιάζουν τηλεφωνικά δίκτυα), «σαµουράι» 
(οι ενέργειές τους χαρακτηρίζονται νόµιµες), «κλέφτες προγραµµάτων» και «Warez d00dz» 
(αντιγράφουν παράνοµα προγράµµατα προστατευµένα από νόµους πνευµατικής ιδιοκτησίας). Βλ. 
S.Furnell «ΚΥΒΕΡΝΟΕΓΚΛΗΜΑ: καταστρέφοντας την κοινωνία της πληροφορίας», κεφάλαιο 3, 
σελ.54-56, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2006. 
 
31 Εννοιολογικά η λέξη hack σηµαίνει «πελεκώ, πετσοκόβω, κάνω κάτι κοµµάτια» :D.N Stavropoulos 
and A S Hornby, «OXFORD English-Greek Learner’s Dictionary», Οxford University Press, second 
edition, 1998. Αρχικά, χρησιµοποιήθηκε ο όρος από το Ίδρυµα Τεχνολογίας ΜΙΤ (Massachussets 
Institute of Technology) για να δηλώσει γενικώς τη λεπτοµερή ενασχόληση µε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. Γι αυτό το λόγο, οι hackers όντας άτοµα µε εκτεταµένη χρήση των υπολογιστικών 
συστηµάτων και έχοντας αποκτήσει εξειδικευµένες γνώσεις πάνω σε αυτά, ταυτίστηκαν στη δεκαετία 
του ’60 και του ’70 µε τελειοµανείς προσωπικότητες στο χώρο της πληροφορικής τεχνολογίας, ικανές 
να δίνουν λύσεις σε πολύπλοκα τεχνικά προβλήµατα. Οι πρώτοι χάκερς ήταν φοιτητές του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης και εξειδικεύτηκαν στο να κατασκευάζουν λεπτοµερή σχέδια 
τηλεφωνικών κυκλωµάτων. Έπειτα, µέσω των γνώσεών τους, άρχισαν να πραγµατοποιούν 
τηλεφωνικές κλήσεις χωρίς χρέωση. Σχετικά µε την ιστορία των χάκερς και την αρχική τους δράση 
βλ.: P. A. Taylor «Hackers: Cyberpunks or Microserfs?», Information, Communication and Society, 
volume 1, issue 4, p.401-419, 1998, S.Furnell, ό.π., σελ.51-65, Γ.Λάζο, ό.π., κεφάλαιο 8, σελ.95-99. 
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τεχνικών προβληµάτων αποκτά ακόµη µεγαλύτερη αξία εξαιτίας της διάδοσης και 

της µαζικής χρήσης του διαδικτύου και της συνεχώς αυξανόµενης χρήσης του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

Βάσει της ως άνω διαπίστωσης, η πλειοψηφία των χάκερς θεωρούν θετική και 

εποικοδοµητική την πρακτική του hacking. Αξίζουν να αναφερθούν ορισµένοι από 

τους χαρακτηρισµούς που αποδίδουν οι ίδιοι στους εαυτούς τους, σύµφωνα µε την 

παγκόσµια διάλεκτο των χάκερς, γνωστή ως «The Jargon File»32: «hacker: πρόσωπο 

που απολαµβάνει να εξερευνά τις λεπτοµέρειες προγραµµάτων και συστηµάτων και να 

δοκιµάζει τις δυνατότητές τους, σε αντίθεση µε τους περισσότερους χρήστες, που 

προτιµούν να γνωρίζουν µόνο τα απολύτως αναγκαία…Πρόσωπο ικανό να εκτιµήσει 

την αξία της διείσδυσης…Πρόσωπο που µπορεί να προγραµµατίζει εύκολα…κτλ».33 

Συγκεντρώνοντας τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που προαναφέρθηκαν, 

παρατηρούνται τέσσερις γενιές χάκερς34 στο πέρασµα των χρόνων. Η πρώτη 

περιλαµβάνει τους επιστήµονες που είχαν ως αρχικό σκοπό την ανάπτυξη µεθόδων 

προγραµµατισµού, η δεύτερη εκείνους που συνέβαλαν στη µετάδοση της χρήσης της 

πληροφορικής τεχνολογίας στην ευρύτερη µάζα ενώ η τρίτη αναφέρεται στους 

προγραµµατιστές που σχεδίασαν τα πρότυπα πάνω στα οποία θα αναπτύσσονταν τα 

µελλοντικά ηλεκτρονικά παιχνίδια. Κοινό γνώρισµα και των τριών γενεών είναι ότι 

καµιά τους δεν έχει σχέση µε το πληροφορικό έγκληµα. Ωστόσο, η πρόσβαση σε ξένα 

υπολογιστικά συστήµατα θεωρείται από πολλούς παράνοµη ή ανήθικη, κάτι που 

«δικαιολογεί» την ένταξη των χάκερς στην κατηγορία των δραστών ηλεκτρονικού 

εγκλήµατος. Η τέταρτη γενιά των χάκερς είναι εκείνη που απέκτησε αρνητικό 

περιεχόµενο. Ειδικότερα, στην κατηγορία αυτή ανήκουν όσοι χωρίς εξουσιοδότηση 

αποκτούν πρόσβαση σε ξένα υπολογιστικά συστήµατα και στη συνέχεια προκαλούν 

βλάβες. Ο σκοπός πρόκλησης βλάβης σε υπολογιστή (που µπορεί να περιλαµβάνει, 
                                                           
32 The Jargon File, version 4.2.0, 31 Ιανουαρίου 2000. 
 
33 Με αφετηρία τα αγαθά κίνητρα και το θετικό περιεχόµενο που αποδίδονταν αρχικά στους χάκερς, 
αναπτύχθηκε η «ηθική των χάκερς», η οποία αντανακλά τις κύριες πεποιθήσεις τους. Βασικές της 
αρχές είναι η ελευθερία στην πρόσβαση σε υπολογιστή και της διακίνησης της πληροφορίας, η 
αµφισβήτηση της εξουσίας και η απόρριψη κάθε είδους αυθεντίας, η συµβολή των υπολογιστών στη 
βελτίωση της ποιότητας της ζωής µας κ.ά. Βλ. S.Levy «Hackers: Heroes of the computer revolution», 
p.40-45, New York: Dell Publishing, 1984. 
 
34 Οι τρεις πρώτες αναπτύχθηκαν στο βιβλίο του Levy «Hackers: Heroes of the computer revolution», 
ό.π. Βλ.Γ. Λάζο, ό.π., σελ. 102-103. 
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για παράδειγµα την παραβίαση ασφάλειας ενός συστήµατος ή την κλοπή 

προσωπικών δεδοµένων) αποτελεί το κριτήριο για τη µετάβαση αυτών των 

προσώπων στη δεύτερη κατηγορία δραστών του ηλεκτρονικού εγκλήµατος, στους 

crackers (κράκερς). 

ii)  Το προφίλ των κράκερς. 

Εφόσον οι crackers συγκροτούν την τέταρτη γενιά των χάκερς, αυτόµατα 

σηµαίνει ότι αποτελούν υποκατηγορία των πρώτων. Εκείνο που τους διαχωρίζει είναι 

ότι υπεισέρχονται σε ξένα υπολογιστικά συστήµατα χωρίς εξουσιοδότηση µε 

αποκλειστικό σκοπό να προκαλέσουν φθορές και βλάβες. Ένα άλλο χαρακτηριστικό 

τους είναι ότι το βασικό τους κίνητρο συνίσταται στην άντληση προσωπικού 

οικονοµικού οφέλους σε αντίθεση µε τους χάκερς, οι οποίοι προκαλούν 

πληροφορικές «επιθέσεις» απλώς από περιέργεια ή ευχαρίστηση35. 

 Συµπερασµατικά, το κριτήριο διάκρισης των δραστών του ηλεκτρονικού 

εγκλήµατος µπορεί να εντοπιστεί στο ψυχολογικό αίτιο που λειτουργεί ως κινητήριος 

µοχλός τέλεσής του. Στην πρώτη περίπτωση η γενεσιουργός αιτία είναι η απλή 

περιέργεια και η πεποίθηση πως υπηρετείται µια συγκεκριµένη ιδεολογία36. Στον 

                                                           
35
Το ζήτηµα της παροχής εξουσιοδότησης ή µη για πρόσβαση σε ξένα υπολογιστικά συστήµατα, 

αποτελούσε αρχικά το κριτήριο για το διαχωρισµό των hackers από τους crackers.Οι πρώτοι 
θεωρούσαν ως βασική αρχή την ελευθερία πρόσβασης και ως εκ τούτου δεν απαιτούνταν 
εξουσιοδότηση. Αντίθετα, το κάθε άτοµο θα έπρεπε να µεριµνά για την προστασία και ασφάλεια των 
υπολογιστικών του συστηµάτων. Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόσβαση σε ξένο υπολογιστή χωρίς άδεια 
και η πρόκληση φθοράς θεωρούνταν παράνοµη και έργο των crackers. Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκε 
και ο διαχωρισµός των «χάκερς µε µαύρο καπέλο», «χάκερς µε άσπρο καπέλο» και «χάκερς µε γκρίζο 
καπέλο». Οι πρώτοι αποκτούν πρόσβαση χωρίς άδεια και προκαλούν βλάβες, οι δεύτεροι θεωρούνται 
ότι λειτουργούν προς όφελος της ασφάλειας των δικτύων των υπολογιστών ενώ τα κίνητρα των τρίτων 
µεταβάλλονται. 
Ωστόσο, το κριτήριο της παροχής εξουσιοδότησης άρχισε να εξασθενεί καθώς σταδιακά άρχισε να 
ισχύει το γεγονός ότι τόσο οι χάκερς όσο και οι κράκερς αποκτούσαν πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση 
σε ξένα υπολογιστικά συστήµατα και προκαλούσαν βλάβες. Έτσι, η ειδοποιός διαφορά τους είναι ο 
βαθµός αποκόµισης οφέλους και το βασικό κίνητρο επίθεσής τους σε υπολογιστικά συστήµατα. 
Σχετικά µε το διαχωρισµό χάκερ και κράκερ και τις διάφορες διακρίσεις και αναλύσεις που έχουν γίνει 
βλ. S.Furnell, ό.π., σελ. 52-54,R.W. Taylor, T.J.Caeti, D.Kall Loper, E.J.Fritsch, J.Liederbach «Digital  
Crime and Digital Terrorism», Chapter 4, p.66-78, Pearson Prentice Hall, 2006. 

 
36 Χαρακτηριστικό παράδειγµα χακτιβιστών, που εµπίπτουν στην κατηγορία των χάκερς, αποτελούν οι 
Anonymous, η πρόσφατη κατηγορία δραστών ηλεκτρονικού εγκλήµατος. Πρόκειται για άτοµα µε 
υψηλή τεχνογνωσία και εξειδίκευση σε υπολογιστικά συστήµατα, τα οποία πραγµατοποιούν 
διαδικτυακές επιθέσεις µεγάλης κλίµακας, όπως σε εθνικά κυβερνητικά δίκτυα, σε τράπεζες και 
υπηρεσίες, προβάλλοντας ως δικαιολογία πολιτικούς ή κοινωνικούς λόγους. Η ιδεολογία τους 
στηρίζεται στην αρχή της «ανοικτότητας» του διαδικτύου. Εκτενής λόγος και αναφορά στους 
Anonymous γίνεται στην ενότητα της χρήσης του διαδικτύου ως µέσου διαλόγου και επικοινωνίας. 
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αντίποδα, το κίνητρο βασίζεται στην εξυπηρέτηση οικονοµικών ωφελειών και 

κερδών. 

 Έχοντας ολοκληρώσει τον εννοιολογικό προσδιορισµό του ηλεκτρονικού 

εγκλήµατος και την περιγραφή του χαρακτήρα των δραστών του, αποµένει η 

διερεύνηση µιας τρίτης πτυχής, που συµπληρώνει τη θεωρητική διερεύνησή του. Πιο 

συγκεκριµένα, η τελευταία διάσταση του προβλήµατος συνίσταται στην εξιχνίαση 

του τόπου τέλεσής του µε ευρεία έννοια, µε ιδιαίτερα επικουρικό κριτήριο τον 

εντοπισµό των αποτελεσµάτων του. Το εν λόγω ζήτηµα περιλαµβάνει αρκετά 

σηµαντικές και ποικίλες συνιστώσες. Πριν την παράθεση των απόψεων που έχουν 

διατυπωθεί, κρίνεται σκόπιµη η αναφορά σε τρεις διατάξεις του ελληνικού Π.Κ που 

προσδιορίζουν τον τόπο τέλεσης αδικηµάτων και λειτουργούν ως «οδηγός» στον 

τοπικό καθορισµό της ηλεκτρονικής εγκληµατικότητας. 

Άρ.5 ΠΚ: Οι ελληνικοί ποινικοί νόµοι εφαρµόζονται σε όλες τις πράξεις που 

τελέστηκαν στο έδαφος της επικράτειας ακόµη και από αλλοδαπούς. 

Άρ.8 Π.Κ: Οι ελληνικοί ποινικοί νόµοι εφαρµόζονται και σε αλλοδαπούς, 

ανεξάρτητα από τους νόµους του τόπου της τέλεσης …για µια ορισµένη κατηγορία 

πράξεων που τελέστηκαν στην αλλοδαπή. 

Άρ.16 Π.Κ: Τόπος τέλεσης της πράξης θεωρείται ο τόπος όπου ο υπαίτιος 

διέπραξε ολικά ή µερικά την αξιόποινη ενέργεια ή παράλειψη, καθώς και ο τόπος όπου 

επήλθε ή, σε περίπτωση απόπειρας, έπρεπε σύµφωνα µε την πρόθεση του υπαιτίου να 

επέλθει το αξιόποινο αποτέλεσµα.  

Οι προαναφερθείσες διατάξεις παρουσιάζουν το πλαίσιο ρύθµισης σχετικά µε 

τη δικαιοδοσία των δικαστικών αρχών και τον καθορισµό του τόπου τέλεσης του 

αδικήµατος. Ειδικά στο άρθρο 16ΠΚ καθιερώνεται η θεωρία της ενότητας37, 

σύµφωνα µε την οποία διευρύνονται τόσο οι τόποι τέλεσης αδικήµατος (τόπος 

τέλεσης αδικήµατος και τόπος όπου επήλθε το αξιόποινο αποτέλεσµα) όσο και τα 

τοπικά όρια επιβολής των ελληνικών νόµων.  

                                                           
37 Σχετικά µε τη θεωρία της ενότητας βλ. Χ.Μυλωνόπουλο, «∆ιεθνές ποινικό δίκαιο», β’ έκδοση, 
Αντ.Ν.Σάκκουλας, 1993, σελ.186 και, ιδίου, «Ο τόπος τέλεσης του εγκλήµατος (άρ.16ΠΚ) από πλευράς 
διεθνούς ποινικού δικαίου», Νοµικό Βήµα, 1988, σελ.285-303. 
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Η χρήση των υπολογιστών και το ∆ιαδίκτυο δηµιουργούν εντελώς νέα 

δεδοµένα σχετικά µε τον προσδιορισµό του τόπου καθώς είτε δεν είναι ευχερής ο 

προσδιορισµός του τόπου εκδήλωσης της επέλευσης ενός αποτελέσµατος είτε 

συντρέχουν περισσότεροι τόποι όπου τελείται ένα έγκληµα Στην περίπτωση 

εγκληµάτων που τελούνται στο ∆ιαδίκτυο δεν µπορεί να προσδιοριστεί κάποιος 

συγκεκριµένος τόπος επέλευσης, καθώς ακόµα και αν εντοπιστεί η φυσική παρουσία 

του δράστη, τα αποτελέσµατα της πράξης µπορούν να γίνουν ορατά σε οποιοδήποτε 

µέρος. Συνεπώς, λόγω της οικουµενικής διάστασης του διαδικτύου, τεκµαίρεται ότι 

το διαδικτυακό έγκληµα τελείται παντού.38 

Ωστόσο, έχουν διατυπωθεί αρκετές απόψεις σχετικά µε τον προσδιορισµό του 

τόπου τέλεσης του διαδικτυακού αδικήµατος, οι οποίες έχουν διάφορα κριτήρια 

ανάλογα µε τον τύπο του εγκλήµατος (έγκληµα συµπεριφοράς, έγκληµα 

διακινδύνευσης, έγκληµα εκ του αποτελέσµατος) και καθορίζουν διαφορετικά τον 

τόπο τέλεσης. Ειδικότερα, έχει διατυπωθεί η θεωρία της συµπεριφοράς, σύµφωνα µε 

την οποία τόπος τέλεσης του εγκλήµατος είναι εκείνος όπου ο δράστης διέπραξε την 

αξιόποινη πράξη. Στον τοµέα του διαδικτύου, ο τόπος ταυτίζεται µε το µέρος όπου 

βρίσκεται ο παραβάτης και έχει αποθηκευµένα τα στοιχεία του. Ωστόσο µια τέτοια 

άποψη παραµερίζει τη διεθνικότητα του διαδικτύου και θα µπορούσε να οδηγήσει σε 

ατιµωρησία ορισµένων πράξεων που θεωρούνται παράνοµες σύµφωνα µε το δίκαιο 

του τόπου όπου επέρχονται τα αποτελέσµατά τους. Σύµφωνα µε µια άλλη θεωρία, ο 

τόπος τέλεσης του αδικήµατος καθορίζεται από το µέρος όπου επήλθε το αξιόποινο 

αποτέλεσµα υπό την προϋπόθεση να λαµβάνεται γνώση ο δόλος του δράστη. 

                                                           

38 Σύµφωνα µε την ανοικτή γραµµή καταγγελιών παράνοµου περιεχοµένου στο ∆ιαδίκτυο safeline και 
επίσηµο µέλος του INHOPE (∆ιεθνής Σύνδεσµος Ανοικτών Γραµµών ∆ιαδικτύου) στην περίπτωση των 
εγκληµάτων που τελούνται στο Ίντερνετ, ως τόπος τέλεσης του εγκλήµατος µπορεί να θεωρηθεί είτε ο 
τόπος από όπου η ηλεκτρονική σελίδα µπορεί να αναγνωσθεί, που αυτό στην πράξη σηµαίνει κάθε χώρα 
στην οποία οι χρήστες µπορούν να έχουν πρόσβαση στο Ίντερνετ, είτε ο τόπος όπου φιλοξενείται από τον 
παροχέα πρόσβασης στο Ίντερνετ η συγκεκριµένη ηλεκτρονική σελίδα.  
Στην περίπτωση που η υπόθεση παρουσιάζει στοιχείο αλλοδαπότητας και δεν είναι δυνατή η άµεση 
επέµβαση των ελληνικών διωκτικών αρχών, θα αντιµετωπίζεται κυρίως µε τη συνεργασία της SafeLine 
και των αντίστοιχων Hotlines του εξωτερικού. Όπου κρίνεται αναγκαία, υπάρχει η αµέριστη συνεργασία 
µεταξύ των ελληνικών διωκτικών αρχών και των αντίστοιχων ευρωπαϊκών και διεθνών, όπως της 
Europol και της Interpol για την πρόληψη και καταστολή των εγκληµάτων στο Ίντερνετ. Βλ. 
http://www.safeline.gr/nomothesia/nomiko-plaisio . 
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Επιπλέον, ο τόπος τέλεσης του ηλεκτρονικού αδικήµατος µπορεί να καθοριστεί 

ανάλογα µε τον τύπο του εγκλήµατος. Επίσης, στα διαδικτυακά εγκλήµατα είναι 

αρκετά δύσκολο να υποστηριχτεί πραγµατική πλάνη καθώς και νοµική, λόγω των 

διασυνοριακών διαστάσεων του διαδικτύου και της µαζικότητάς του39. 

 Η εξέταση των θεωριών που έχουν αναπτυχθεί µπορεί να οδηγήσει σε ένα 

συµπέρασµα. Κανόνα αποτελεί το γεγονός ότι το διαδικτυακό έγκληµα τελείται 

παντού, σε οποιοδήποτε µέρος καθώς από µόνος του ο κυβερνοχώρος απευθύνεται σε 

µαζικό αριθµό ατόµων. Εντούτοις, λόγω της ιδιαίτερης φύσης της ηλεκτρονικής 

εγκληµατικότητας και για την προστασία των συµφερόντων του ατόµου, θα πρέπει να 

λαµβάνονται πάντα υπόψη ο δόλος και η γνώση του χρήστη του διαδικτύου καθώς 

και ο σκοπός της πράξης του. Για παράδειγµα, είναι δυνατόν ο χρήστης του 

διαδικτύου που ανεβάζει πολιτικό περιεχόµενο σε προσωπική του ιστοσελίδα να 

επιθυµεί να απευθύνεται σε συγκεκριµένο αριθµό ατόµων σε µια χώρα σύµφωνα µε 

το δίκαιο της οποίας να µην είναι αξιόποινη η πράξη του. Ωστόσο, πρόσβαση στην 

ιστοσελίδα του µπορούν να έχουν όλοι, σε οποιοδήποτε µέρος όπου τυχόν δύναται να 

θεωρηθεί µια τέτοια πράξη ως παράνοµη. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 

εξεταστούν ορισµένα στοιχεία που µπορούν να υποδηλώσουν τη γνώση και το σκοπό 

του χρήστη, όπως για παράδειγµα η γλώσσα που χρησιµοποιείται καθώς και οι 

αναφορές που περιέχει. Μια προτεινόµενη λύση ως προς τον καθορισµό του τόπου 

τέλεσης του αδικήµατος θα µπορούσε να αποτελέσει η ad hoc εξέταση των 

ηλεκτρονικών εγκληµατικών πράξεων, ώστε να εξασφαλίζεται, όσο το δυνατόν 

περισσότερο, η ορθή απονοµή και τήρηση του δικαίου.  

 

Δεύτερο Κεφάλαιο: Η νομοθετική αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού 

εγκλήματος στην Ευρώπη. 

Από τη στιγµή που η λήψη αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις εµπίπτει στον 

τοµέα εθνικής κυριαρχίας των κρατών µελών σε συνεργασία πάντα µε την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πλέον έχει συντρέχουσα αρµοδιότητα40, δεν υπάρχει, 

                                                           
39 Σχετικά µε τις διάφορες θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί βλ.∆.Κιούπη, «Ποινικό ∆ίκαιο και ΄Ιντερνετ», 
κεφάλαιο: ο τόπος του διαδικτυακού εγκλήµατος, σελ.75-95, εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα – 
Κοµοτηνή 1999. 
 
40  Σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο που καθιερώθηκε µε τη Συνθήκη της Λισσαβόνας στον 
τοµέα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (άρθρα 81-86 ΣΛΕΕ), τα κράτη µέλη 
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µέχρι στιγµής, ένα οµοιόµορφο πλαίσιο νοµικής ρύθµισης ζητηµάτων σχετικών µε το 

ηλεκτρονικό έγκληµα. Ταυτόχρονα, παρατηρείται µια διαφορετική αντιµετώπιση των 

ηλεκτρονικών αδικηµάτων σε παγκόσµιο επίπεδο, κάτι που µαρτυρά ακόµη 

περισσότερο το ασαφές ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο και την ανάγκη οργανωµένης 

δράσης, τη στιγµή που το ηλεκτρονικό έγκληµα προσλαµβάνει διασυνοριακές 

διαστάσεις.41 

Ως εκ τούτου, το νοµοθετικό πλαίσιο ρύθµισης του ηλεκτρονικού εγκλήµατος 

και η πολιτική αντιµετώπισής του δύναται να διακριθεί σε δύο κατηγορίες: αρχικά, σε 

πράξεις που θεσπίστηκαν µε πεδίο εφαρµογής ευρύτερο του ευρωπαϊκού µε κύριο 

εκφραστή το Συµβούλιο της Ευρώπης (πρώτη ενότητα) και, έπειτα, σε νοµοθετικά 

κείµενα που εκδόθηκαν µε σκοπό την εδραίωση µιας ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής 

(δεύτερη ενότητα) 

                                                                                                                                                                      
διατηρούν καταρχήν την εθνική τους κυριαρχία σε ζητήµατα ποινικού δικαίου και ποινικής 
αρµοδιότητας, ωστόσο κάτω από ορισµένες αρµοδιότητες αναλαµβάνουν δράση από κοινού µε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εθνική κυριαρχία δεν κάµπτεται αλλά ενδυναµώνεται ο ρόλος και η δράση των 
οργάνων της Ένωσης στη λήψη αποφάσεων. Βλ. σχετικά µε τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές 
υποθέσεις : ∆.Παπαγιάννη, «Ο ευρωπαϊκός χώρος ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης», σελ.484, 
εκδόσεις Αντ.Σάκκουλα, 2001, Στ.Περράκη «Ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην 
Ε.Ε» εις Κ.Στεφάνου, Α.Φατούρου, Θ.Χριστοδουλίδη (επιµ) «Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές 
Σπουδές»,τ.Α’, σελ.354-443, εκδόσεις Ι.Σιδέρης 2001. 
 
41 Αξίζει να αναφερθεί ότι το πρώτο νοµοθέτηµα σχετικά µε το ηλεκτρονικό έγκληµα θεσπίστηκε στις 
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, το 1984 (νόµος Computer Fraud and Abuse Act). Από τότε έχουν 
θεσπιστεί και άλλα νοµοθετήµατα, τα οποία στόχευσαν στην καλύτερη και αποτελεσµατικότερη 
κάλυψη των ζητηµάτων σχετικά µε το ηλεκτρονικό έγκληµα, µε πιο ενδεικτικό το νοµοθέτηµα 
National Information Infrastructure Protection Act (NIIPA), το οποίο καθορίζει τις προϋποθέσεις 
ποινικής ευθύνης του χρήστη του υπολογιστή µε κριτήριο την παροχή εξουσιοδότησης. Εντούτοις, το 
γεγονός ότι κάθε πολιτεία των ΗΠΑ αντιµετωπίζει ζητήµατα ηλεκτρονικού εγκλήµατος µε 
διαφορετικό τρόπο, ανάλογα µε το δικαιϊκό της σύστηµα, δυσχεραίνει την οµοιόµορφη αντιµετώπισή 
τους. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί η αυστηρή πολιτική που εφαρµόζεται στην Κίνα σχετικά µε το 
ηλεκτρονικό έγκληµα, η οποία θέτει πολλά όρια στην ελεύθερη χρήση του υπολογιστή και του 
διαδικτύου, γι αυτό και αµφισβητείται συχνά έντονα. Αρνητική εντύπωση προκαλεί επίσης η απουσία 
οποιουδήποτε νοµοθετικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό έγκληµα στην Αργεντινή, όπου το πρόβληµα 
αντιµετωπίζεται µε τη διασταλτική ερµηνεία διατάξεων του ποινικού κώδικα. Τέλος, θα πρέπει να 
επισηµάνουµε και τη δράση διεθνών οργανισµών για την καταπολέµηση του ηλεκτρονικού 
εγκλήµατος, όπως είναι ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών µε το «Εγχειρίδιο για την Πρόληψη και τον 
Έλεγχο του Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος» που εξέδωσε το 1994 καθώς ακόµη και τις συντονισµένες 
προσπάθειες των G8 (Οµάδα των Οκτώ),µε χαρακτηριστικότερη την ίδρυση ενός δικτύου επικοινωνίας 
σε διεθνές πλαίσιο µεταξύ των κρατών, µε σκοπό τη συνεργασία για την καταπολέµηση εγκληµάτων 
υψηλής τεχνολογίας. Αναφορικά µε την παγκόσµια νοµοθεσία περί ηλεκτρονικού εγκλήµατος 
βλ.Κ.Βλαχόπουλο, «Ηλεκτρονικό έγκληµα: µορφές, πρόληψη, αντιµετώπιση», σελ.129-135, Εκδόσεις 
Νοµική Βιβλιοθήκη, 2007.  
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Πρώτη ενότητα: Η έκδοση πράξεων του Συµβουλίου της Ευρώπης. 
Το Συµβούλιο της Ευρώπης, δεδοµένης της δυναµικής εξέλιξης της 

πληροφορικής επιστήµης καθώς και της εµφάνισης νέων µορφών αδικηµάτων που 

προκάλεσε, αποπειράθηκε να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα που εµφανίστηκαν. 

Αρχικά, η πολιτική βούλησή του αποτυπώνεται µε την υιοθέτηση πράξεων µη 

αναγκαστικής ισχύος, οι οποίες θα παρείχαν τις κατευθυντήριες γραµµές στα κράτη 

µέλη. Η πρόωρη γέννηση των κινδύνων και η ανάγκη συνεργασίας µε εθνικές 

πολιτικές, προκειµένου να αντιµετωπιστούν καλύτερα τα προβλήµατα στο µέλλον, 

µπορούν να αποτελέσουν µια εξήγηση για το µη δεσµευτικό χαρακτήρα των µέτρων. 

Ειδικότερα, χρειάζεται να τονιστεί η έκδοση τριών συστάσεων, οι οποίες 

προσέφεραν στα κράτη µέλη υποδείξεις προς µια συγκεκριµένη κατεύθυνση, 

παράλληλα µε την ενηµέρωσή τους για τις καινούριες µορφές αξιόποινων πράξεων 

σχετικές µε ηλεκτρονικό υπολογιστή και το διαδίκτυο εν γένει. Αν κι εξ ορισµού οι 

συστάσεις δεν έχουν αναγκαστική ισχύ, η συµβολή τους στην προσέγγιση του 

ζητήµατος θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική. 

Αρχικά, πρόκειται για τη Σύσταση  No R (1989) 9 σχετική µε το έγκληµα που 

διαπράττεται µε ηλεκτρονικό υπολογιστή.42 Στη συνέχεια, περίοπτη θέση κατέχει η 

Σύσταση Νο R (1995) 13 για τα ποινικά δικονοµικά προβλήµατα που συνδέονται µε την 

τεχνολογία των πληροφοριών.43 Τέλος, σηµαντικό ρόλο κατέχει η Σύσταση No R 

                                                           
42 Σύσταση (Recommendation) No R (89) 9 του Συµβουλίου της Ευρώπης σχετική µε το έγκληµα που 
διαπράττεται µε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Υιοθετήθηκε από το Συµβούλιο στις 13 Σεπτεµβρίου 1989. 
Η εν λόγω Σύσταση λαµβάνοντας υπόψη το διασυνοριακό χαρακτήρα του ηλεκτρονικού εγκλήµατος 
και την αναγκαιότητα εύρεσης µιας «επαρκούς και γρήγορης απάντησης» στο πρόβληµα, µέσα στα 
πλαίσια της εναρµόνισης των εθνικών νοµοθετικών συστηµάτων και συνεργασίας των κρατών µελών, 
προτρέπει τις κυβερνήσεις των κρατών µελών τόσο να βελτιώσουν τις πολιτικές τους σε ζητήµατα 
σχετικών µε ηλεκτρονικά αδικήµατα, όσο και να εντείνουν τη συνεργασία τους. 
 
43 Σύσταση (Recommendation) No R (95) 13 του Συµβουλίου της Ευρώπης σχετικά µε ποινικά 
δικονοµικά προβλήµατα που συνδέονται µε την τεχνολογία των πληροφοριών. Υιοθετήθηκε στις 11 
Σεπτεµβρίου 1995. Η εν λόγω Σύσταση αναγνωρίζει την ανάπτυξη και τη συνεχή εξέλιξη της 
πληροφορικής επιστήµης και τεχνολογίας καθώς και τη διασυνοριακή διάδοση των ηλεκτρονικών 
αδικηµάτων. Παράλληλα, επισηµαίνει τις διαφορές των εθνικών ποινικών δικονοµικών συστηµάτων 
και τονίζει την ανάγκη σύγκλισής τους. Η σπουδαιότητα της Σύστασης έγκειται στο γεγονός ότι 
παρέχει για πρώτη φορά βασικές ποινικές δικονοµικές αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά την έρευνα 
των ηλεκτρονικών εγκληµάτων, όπως για παράδειγµα οι απαιτούµενοι όροι για την πρόσβαση, τήρηση 
και αποθήκευση των προσωπικών δεδοµένων που είναι εγκατεστηµένα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 
Όλες οι ενέργειες που συστήνονται από τη Σύσταση πρέπει να γίνονται µέσα στο πλαίσιο της 
διακρατικής συνεργασίας σε πνεύµα αµοιβαιότητας και αλληλεγγύης. 
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(2001) 8 για την αυτορύθµιση σε θέµατα σχετικά µε το περιεχόµενο του διαδικτύου44. 

Οι τρεις αυτές Συστάσεις θεωρούνται σηµαντικές καθώς έθεσαν τις βάσεις για την 

αντιµετώπιση του ζητήµατος από πλευράς κοινοτικού δικαίου. Φυσικά, έχουν εκδοθεί 

και άλλες Συστάσεις στο µεσοδιάστηµα αλλά και µετέπειτα, οι οποίες υποδηλώνουν 

τις συνεχείς προσπάθειες που γίνονται για την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη 

προσέγγιση του θέµατος.45  

 Η οικουµενικότητα του διαδικτύου υπαγορεύει τη ρύθµιση των σχετικών 

ζητηµάτων σε όσο το δυνατόν ευρύτερα όρια. Οι συνέπειες των αξιόποινων 

ηλεκτρονικών πράξεων, ακόµα κι όταν γεννώνται στον ευρωπαϊκό χώρο, δύνανται να 

ξεφεύγουν των στενών τοπικών συνόρων, ενώ αντίστοιχα, οι δράστες του 

ηλεκτρονικού εγκλήµατος που δρουν εκτός της Ένωσης, µπορούν να προκαλούν 

                                                           
44 Υιοθετήθηκε στις 5 Σεπτεµβρίου 2001. Η εν λόγω Σύσταση αρχικά λαµβάνει υπόψη το δικαίωµα της 
ελεύθερης χρήσης του διαδικτύου και την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώπου 
κατά την άσκηση έκφρασης λόγου. Έπειτα, αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα των εθνικών νοµοθετικών 
συστηµάτων και παράλληλα αντιµετωπίζει το ηλεκτρονικό έγκληµα ως µια πραγµατικότητα, η οποία 
έχει εισέλθει τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελµατική ζωή του ατόµου. Μέσα σε αυτό το 
πλαίσιο ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να δηµιουργήσουν οργανισµούς και αρχές που θα συνεργάζονται 
µεταξύ τους και θα έχουν ως σκοπό την ενηµέρωση του χρήστη του διαδικτύου σε καθηµερινή βάση 
σχετικά µε τους κινδύνους που κρύβονται. Ταυτόχρονα, θα επικεντρώνονται και στην προσπάθεια 
εύρεσης λύσεων (χρησιµοποιώντας για παράδειγµα εκπαιδευτικά ή τεχνολογικά εργαλεία) στα 
προβλήµατα που προκύπτουν. 
 
45 Για παράδειγµα, το Συµβούλιο της Ευρώπης έχει εκδώσει τη Σύσταση αριθ. R (81) 20 της Επιτροπής 
Υπουργών σχετικά µε την εναρµόνιση των νοµοθεσιών σχετικά µε την απαίτηση της γραπτής 
απόδειξης και για το παραδεκτό της αναπαραγωγής εγγράφων και ηχογραφήσεις σε υπολογιστές,  τη 
Σύσταση αριθ. R. (85) 10 σχετικά µε τις επιστολές δικαστικής συνδροµής για την παρακολούθηση των 
τηλεπικοινωνιών, τις Συστάσεις αριθ. R (87) 15 για τη ρύθµιση της χρήσης των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα στον αστυνοµικό κράτος καθώς και τη Σύσταση αριθ. R (89) 7 σχετικά µε 
βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν τη διάδοση βιντεο-προγραµµάτων µε βίαιο ή πορνογραφικό 
περιεχόµενο κ.ά. Θα πρέπει να τονιστεί ότι όλες οι Συστάσεις που έχουν εκδοθεί και τα µέτρα που 
προτείνουν θα πρέπει να µην παραβιάζουν το αναφαίρετο δικαίωµα της ελεύθερης χρήσης του 
διαδικτύου και την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών των πολιτών. Προς το 
συγκεκριµένο σκοπό κινείται η πρόσφατη Σύσταση CM/Rec (2011) 8 της Επιτροπής Υπουργών προς 
τα κράτη µέλη για την προστασία και την προώθηση της οικουµενικότητας, ακεραιότητας και 
ανοικτότητας του ∆ιαδικτύου ( η οποία υιοθετήθηκε στις 21 Σεπτεµβρίου 2011) και συνοδεύεται από 
την ∆ιακήρυξη της Επιτροπής Υπουργών για τις Αρχές ∆ιακυβέρνησης του ∆ιαδικτύου. Οι εν λόγω 
πράξεις αποσκοπούν στην ασφαλή προστασία του διαδικτύου και στο δικαίωµα καθολικής χρήσης του 
χωρίς εξαιρέσεις και περιορισµούς που να καταπατούν ανθρώπινες αξίες (όπως είναι κριτήρια σχετικά 
µε το χρώµα, τη φυλή και τη θρησκεία του ατόµου) και στην ενίσχυση της συνεργασίας των κρατών 
µελών για την αντιµετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήµατος µέσα σε ένα περιβάλλον αλληλεγγύης και 
σεβασµού της προσωπικότητας του ανθρώπου. 
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ανυπολόγιστες ζηµίες εντός της επικράτειας αυτής εξαιτίας της παγκόσµιας 

επικοινωνίας των χρηστών από οποιοδήποτε σηµείο του πλανήτη.  

Ως εκ τούτου, η αντιµετώπιση των προβληµάτων απαιτεί ένα νοµοθετικό 

καθεστώς µε ευρεία πεδία εφαρµογής. Κατά συνέπεια, παρατηρούνται µέτρα πάταξής 

τους, τα οποία δεν εφαρµόζονται µόνο στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά εκφράζουν τόσο 

την ευρωπαϊκή όσο και τη διεθνή πολιτική, απεικονίζοντας τις σοβαρότατες 

διαστάσεις του φαινοµένου της ηλεκτρονικής εγκληµατικότητας σε παγκόσµια βάση. 

Ταυτόχρονα, θεωρήθηκε σκόπιµη η λήψη µέτρων προς ενίσχυση της δικαστικής και 

αστυνοµικής συνεργασίας των κρατών µελών σε ποινικές υποθέσεις, προκειµένου να 

επιτευχθεί η διαµόρφωση ενός οµοιογενούς νοµοθετικού καθεστώτος. 

Η σηµαντικότερη ίσως προσπάθεια νοµικής προσέγγισης και κάλυψης των 

ζητηµάτων σχετικά µε το ηλεκτρονικό έγκληµα, µε πεδίο εφαρµογής ευρύτερα του 

ευρωπαϊκού χώρου, έγινε µε τη Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την 

καταπολέµηση του εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο (convention on cybercrime, όπως 

αποκαλείται διεθνώς) ή αλλιώς Σύµβαση της Βουδαπέστης, λόγω του τόπου 

υπογραφής της46. Η εν λόγω Σύµβαση έχει δεσµευτικό χαρακτήρα και έχει τεθεί σε 

εφαρµογή από την 1η Ιουλίου 200447. 

Η Σύµβαση αποσκοπεί, µέσω της εναρµόνισης των εσωτερικών ποινικών 

νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτρονική εγκληµατικότητα, στη 

                                                           
46 Η Σύµβαση υπογράφτηκε στις 22-11-2001 από 26 χώρες µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης 
(Αλβανία, Αρµενία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Εσθονία, Φιλανδία, Γαλλία, 
Γερµανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Μολδαβία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, 
Ρουµανία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, 
Ουκρανία, Ηνωµένο Βασίλειο) και 4 χώρες παρατηρητές (Καναδάς, Ιαπωνία, Νότιος Αφρική και 
Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής). Ως εκ τούτου, πρόκειται για µια διεθνή Σύµβαση. 
 
47 Σύµφωνα µε το άρ.36παρ.3 της Σύµβασης και τους όρους που τίθενται, η Σύµβαση µπαίνει σε 
εφαρµογή εάν επικυρωθεί από 5 χώρες, εκ των οποίων 3 τουλάχιστον να είναι κράτη-µέλη του 
Συµβουλίου. Ήδη, από το Μάιο του 2003 επικυρώθηκε από την Αλβανία, Εσθονία και Κροατία (µέλη 
του Συµβουλίου). Η Ελλάδα δεν έχει επικυρώσει µέχρι στιγµής τη Σύµβαση. Αξίζει επίσης να 
επισηµανθεί ένα παράδοξο σχετικά µε την επικύρωσή της: η εν λόγω Σύµβαση, όπως ορίζεται στο 
προοίµιο, τελεί υπό την επιφύλαξη της υπογραφής της  «Σύµβασης για την Προστασία των Ατόµων 
σχετικά µε την Αυτόµατη Επεξεργασία Προσωπικών ∆εδοµένων (CETS No. 108)». Οι ΗΠΑ δεν έχουν 
υπογράψει την προαναφερθείσα Σύµβαση , ωστόσο έχουν επικυρώσει τη Σύµβαση της Βουδαπέστης 
το 2006, παρόλη την επιφύλαξη που η τελευταία θέτει. 
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θέσπιση µιας οργανωµένης κοινοτικής πολιτικής για την καταπολέµηση του 

εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο48. 

Από άποψη δοµής49, περιέχει ένα σαφές πλέγµα γύρω από το οποίο θα πρέπει 

να κινηθούν οι πολιτικές των εθνικών αρχών των κρατών µελών. Περιλαµβάνονται 4 

κεφάλαια, τα οποία στρέφονται στις εξής κατευθύνσεις: ορολογία και διευκρίνιση 

εννοιών σχετικά µε ηλεκτρονικό υπολογιστή50, διατάξεις ουσιαστικού ποινικού και 

δικονοµικού δικαίου, κανόνες διεθνούς δικαστικής συνεργασίας και, τέλος, τελικές 

διατάξεις που συναντώνται πάντα σε Συµβάσεις και δεσµευτικά κοινοτικά κείµενα εν 

γένει
51. 

Εκείνο που συγκεντρώνει ίσως τη µεγαλύτερη σηµασία είναι το πρώτο µέρος 

του δεύτερου κεφαλαίου της Σύµβασης, όπου προτρέπεται η εναρµόνιση των εθνικών 

ποινικών νοµοθεσιών σχετικά µε διάφορες µορφές εγκληµάτων. Ειδικότερα, γίνεται 

λόγος για µέτρα που πρέπει να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο για τα εγκλήµατα κατά της 

εµπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιµότητας των δεδοµένων και των 

συστηµάτων. Σχετικά µε τους όρους «εµπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιµότητα» 

ισχύουν τα εξής: ο πρώτος συνίσταται στο να καθίστανται τα δεδοµένα προσπελάσιµα µόνο 

στους εξουσιοδοτηµένους χρήστες του συστήµατος. Ο δεύτερος αναφέρεται στην ακρίβεια 

και γνησιότητα των προσβάσιµων στοιχείων µε δυνατότητα αλλαγής τους αποκλειστικά 

κατόπιν εξουσιοδοτηµένης ενέργειας. Τέλος, ο τρίτος όρος έγκειται στη δυνατότητα 

πρόσβασης στους πόρους ενός πληροφοριακού συστήµατος από οποιονδήποτε 

εξουσιοδοτηµένο χρήστη52. Επί τούτου, προβλέπονται διατάξεις που ποινικοποιούν την 

                                                           
48 Σχετικά µε το σκοπό της Σύµβασης βλ. Ι. Αγγελή , «Η Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την 
καταπολέµηση του εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο», Ποιν∆ικ 12/2001, σελ. 1218 και επίσης, του ιδίου, 
«∆ιαδίκτυο (Internet) και ποινικό δίκαιο – Έγκληµα στον κυβερνοχώρο (Cybercrime-Internet Crime)», 
ΠοιΧρ Ν/2000, σελ. 680. 
 
49 Σχετικά µε το περιεχόµενο και το σκοπό της Σύµβασης της Βουδαπέστης βλ.Ι.Αγγελή, «Η προς 
ψήφιση Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον κυβερνοχώρο: η σχέση της µε την 
ελληνική έννοµη τάξη», σελ.75-104, Νοµική Επιθεώρηση, τεύχος 30, 2001, Π.Μαρκοπούλου, «Η 
Σύµβαση για το Κυβερνοέγκληµα», σελ.43-53, διεπιστηµονικό περιοδικό Intellectum, τεύχος 4, Ιούνιος 
2008. 
 
50 Ειδικότερα ορίζονται οι έννοιες : σύστηµα ηλεκτρονικού υπολογιστή, δεδοµένα υπολογιστή, φορέας 
παροχής υπηρεσιών και διακινούµενα δεδοµένα. 
 
51 Τέτοιες διατάξεις είναι εκείνες που προβλέπουν την έναρξη ισχύος της Σύµβασης όπως επίσης και 
τις διαδικασίες επικύρωσής της. 
 
52 Βλ. M. Krause, H. F. Tipton, «Handbook of Information Security Management», κεφάλαιο 1-1-2, 
CRC Press LLC, 1998, του ιδίου, ό.π, fifth edition, 2004, σελ.515-518 καθώς επίσης και το λεξικό 
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παράνοµη πρόσβαση σε σύστηµα πληροφοριών (άρθρο 2), την παράνοµη υποκλοπή 

δεδοµένων (άρθρο 3), την παράνοµη παρεµβολή σε δεδοµένα και σε σύστηµα (άρθρα 

4 και 5 αντίστοιχα), την κακή χρήση συσκευών (άρθρο 6), την πλαστογραφία και 

απάτη µε ηλεκτρονικό υπολογιστή (άρθρα 7 και 8 αντίστοιχα).  Παράλληλα µε τη 

Σύµβαση της Βουδαπέστης χρειάζεται να προστεθεί και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο 

της Σύµβασης για την ποινικοποίηση των πράξεων ρατσισµού και ξενοφοβίας που 

διαπράττονται µέσω διαδικτύου53.  

Μια σύντοµη κριτική που θα µπορούσε να γίνει στη Σύµβαση της 

Βουδαπέστης συνίσταται στο γεγονός ότι δεν έχει ακόµη επικυρωθεί από όλα τα 

κράτη µέλη, µε αποτέλεσµα να µη θεωρείται ολοκληρωµένη η προσπάθεια καθολικής 

αντιµετώπισης του ηλεκτρονικού εγκλήµατος στον κοινοτικό χώρο
54. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι διατάξεις της Σύµβασης «προτρέπουν» τα κράτη µέλη να 

προβούν σε συγκεκριµένες ενέργειες χωρίς όµως να τα δεσµεύουν χρονικά. Επίσης, η 

εν λόγω Σύµβαση δεν περιλαµβάνει διατάξεις για «αδικήµατα λόγου» που τελούνται 

µε το διαδίκτυο, όπως για παράδειγµα η συκοφαντική δυσφήµηση, η απειλή και 

εξύβριση
55. Τέλος, σύµφωνα µε την παγκόσµια µη κυβερνητική οργάνωση Privacy 

International η Σύµβαση της Βουδαπέστης θεωρείται επικίνδυνη, κυρίως για τις 

διατάξεις που αφορούν στην άρση του απορρήτου, καθώς, προβλέπεται η δυνατότητα 

για όσες χώρες την επικυρώσουν να ζητήσουν, στο πλαίσιο της αµοιβαίας 

ανταλλαγής πληροφοριών, κάθε είδους στοιχεία που αφορούν ιδιωτικές πληροφορίες 

ενός χρήστη, µε την αιτιολογία της διερεύνησης πιθανών αδικηµάτων, χωρίς την 

εξέταση του διττού αξιοποίνου της πράξης, κάτι που παραπέµπει σε έναν αδιάκριτο 

                                                                                                                                                                      
όρων που παρατίθεται µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών (Α.∆.Α.Ε).  
 
53 Υπογράφτηκε στις 28-1-2003 και έχει τεθεί ήδη σε ισχύ από την 1η Μαρτίου 2006. Η Ελλάδα, όπως 
και τη Σύµβαση, δεν έχει επικυρώσει ούτε το Πρωτόκολλο. 
 
54 Για παράδειγµα, η ελληνική έννοµη τάξη δεν έχει συµµορφωθεί πλήρως απέναντι στις 
προτεινόµενες διατάξεις. Για παράδειγµα, το άρθρο 5 της Σύµβασης προτρέπει τις χώρες που την 
υπέγραψαν να ποινικοποιήσουν την παράνοµη παρεµβολή σε σύστηµα, που εµποδίζει τη λειτουργία 
του. Ανάλογη διάταξη δεν υπάρχει στο ελληνικό δίκαιο που να ανακηρύσσει το σύστηµα πληροφοριών 
σε αυτοτελές αγαθό. 

 
55 Το κενό που δηµιουργήθηκε µε την έλλειψη τέτοιων διατάξεων επιχειρήθηκε να καλυφθεί µε την 
υπογραφή του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου. 
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έλεγχο του ιδιωτικού βίου των χρηστών, µε ελλιπείς εγγυήσεις για την προστασία των 

δικαιωµάτων τους56.  

 

∆εύτερη ενότητα: Η έκδοση νοµοθετικών πράξεων από την Ε.Ε. 
∆εδοµένης της αυξανόµενης παρουσίας της ηλεκτρονικής εγκληµατικότητας, 

θεωρήθηκε απαραίτητη η λήψη µέτρων που θα αποτύπωναν µια περισσότερο 

αποφασιστική βούληση των οργάνων της Ένωσης να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα. 

Παράλληλα, η ανοµοιογένεια των εθνικών νοµοθετικών συστηµάτων, ιδιαίτερα σε 

ποινικό επίπεδο, υπαγόρευε το σεβασµό των κρατικών ιδιαιτεροτήτων κατά την 

αφοµοίωση µιας ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής. Ως καταλληλότερο µέτρο πράξεων 

που εξισορροπεί τους δύο προαναφερθέντες στόχους θεωρήθηκε η θέσπιση Οδηγιών, 

οι οποίες, µέσω της δυνατότητας επιλογής τρόπων υλοποίησης των στόχων που 

παρέχουν στα κράτη µέλη και σε συνδυασµό µε την υποχρεωτική ισχύ τους, 

προσφέρουν ένα πιο ολοκληρωµένο και οργανωµένο νοµοθετικό πλαίσιο 

προσέγγισης του ηλεκτρονικού εγκλήµατος. 

Αναφορικά µε τη συγκεκριµένη κατηγορία, ιδιαίτερη µνεία αξίζει να γίνει 

στην πρόταση Οδηγίας 2010/0273 για τις επιθέσεις κατά των συστηµάτων 

πληροφοριών και την κατάργηση της απόφασης πλαισίου 2005/222/∆ΕΥ του 

Συµβουλίου
57, η οποία µε τη σειρά της αντικαταστάθηκε πρόσφατα, όπως θα 

αναφερθεί στη συνέχεια.  

Η απόφαση – πλαίσιο 2005/222/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Φεβρουαρίου 

200558 υποχρέωνε τα κράτη µέλη να ποινικοποιήσουν τις εκ προθέσεως επιθέσεις σε 

συστήµατα πληροφοριών και να συνεργαστούν προς την καλύτερη και 

αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση ηλεκτρονικών αδικηµάτων. Ταυτόχρονα καθόριζε 

τις προϋποθέσεις δικαιοδοσίας τους. Απώτερος στόχος ήταν να προστατευτούν τα 

                                                           
56 Με βάση την προαναφερθείσα µη κυβερνητική οργάνωση, µια χώρα αν επικυρώσει τη Σύµβαση 
υποχωρεί στον πίνακα αξιολόγησης σχετικά µε το επίπεδο ιδιωτικότητας που κατοχυρώνει. 
 
57 Η εν λόγω Οδηγία υιοθετήθηκε στις 30.09.2010. ∆ιαθέσιµη στην επίσηµη ιστοσελίδα http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0517:FIN:EL:HTML.  
 
58
∆ιαθέσιµη στην επίσηµη ιστοσελίδα http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005F0222:EL:NOT.  
 



30 

 

συστήµατα πληροφοριών που αποτελούν «µέρος της ζωτικής σηµασίας υποδοµής των 

κρατών µελών»59.  

Η συµβολή της ως άνω απόφασης-πλαισίου στην αντιµετώπιση της 

ηλεκτρονικής εγκληµατικότητας θεωρείται σηµαντική καθώς προσφέρει ορισµούς 

και αποδόσεις εννοιών της πληροφορικής επιστήµης που συνδέονται άµεσα µε την 

κατηγορία των ηλεκτρονικών αδικηµάτων. Ενδεικτικά, αξίζει να τονιστεί ότι ως 

«σύστηµα πληροφοριών» ορίζεται, σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση-πλαίσιο, 

οποιαδήποτε συσκευή ή οµάδα διασυνδεδεµένων ή σχετικών µεταξύ τους συσκευών, εκ 

των οποίων µια ή περισσότερες εκτελούν, σύµφωνα µε ένα πρόγραµµα, αυτόµατη 

επεξεργασία ηλεκτρονικών δεδοµένων, καθώς και τα ηλεκτρονικά δεδοµένα που 

αποθηκεύονται, αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας, ανακτώνται ή διαβιβάζονται από 

τους υπολογιστές µε σκοπό τη λειτουργία, τη χρήση, την προστασία και τη συντήρησή 

τους
60. Αντίστοιχα, τα ηλεκτρονικά δεδοµένα, τα οποία συχνά λειτουργούν ως 

αντικείµενο υποκλοπής από δράστες ηλεκτρονικού εγκλήµατος, συνίστανται, σε 

γενικές γραµµές, σε οποιουδήποτε είδους αρχεία και προγράµµατα, κατάλληλα προς 

επεξεργασία από ένα σύστηµα πληροφοριών. H απόφαση-πλαίσιο υποχρέωνε τα 

κράτη µέλη να λάβουν τα αναγκαία µέτρα που προτείνονταν µέχρι τις 16 Μαρτίου 

2007 ενώ στις 16 Σεπτεµβρίου του ίδιου χρόνου θα αξιολογούνταν από το Συµβούλιο 

βάσει σχετικής γραπτής έκθεσης του ιδίου και της Επιτροπής61.  

Οι λόγοι που επέβαλλαν την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου από την 

προαναφερθείσα Οδηγία ποικίλλουν. Αρχικά, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική 

έκθεση της Οδηγίας62, σύµφωνα µε την έκθεση της Επιτροπής που δηµοσιεύτηκε στις 

14 Ιουλίου 2008, αρκετά κράτη µέλη δεν συµµορφώθηκαν προς τις υποδείξεις της 

απόφασης-πλαισίου 2005/222/∆ΕΥ του Συµβουλίου. Επίσης, η ανάγκη καλύτερης 

και αποτελεσµατικότερης καταπολέµησης του εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο 

                                                           
59 Βάσει της Οδηγίας 2008/114/ΕΚ της 08/12/08, οι υποδοµές ζωτικής σηµασίας αντιστοιχούν στα 
«περιουσιακά στοιχεία, συστήµατα ή µέρη αυτών που βρίσκονται εντός των κρατών µελών και τα οποία 
είναι ουσιώδη για τη διατήρηση των λειτουργιών ζωτικής σηµασίας της κοινωνίας, της υγείας, της 
ασφάλειας, της οικονοµικής και κοινωνικής ευηµερίας των µελών της, και των οποίων η διακοπή 
λειτουργίας ή η καταστροφή θα είχε σηµαντικό αντίκτυπο για ένα κράτος µέλος, ως αποτέλεσµα της 
αδυναµίας διατήρησης των λειτουργιών αυτών» (βάσει της Οδηγίας 2008/114/ΕΚ της 08/12/08). 
 
60 Άρθρο 1 της απόφασης-πλαισίου. 
 
61 Άρθρο 16παρ.2 της απόφασης-πλαισίου. 
 
62 Σηµεία 1-3 της αιτιολογικής έκθεσης. 
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αυξανόταν όλο και περισσότερο, τη στιγµή που εµφανίζονταν νέες µορφές επιθέσεων 

σε συστήµατα πληροφοριών.63 Ταυτόχρονα, επισηµαίνοταν η ανάγκη 

οµοιογενοποίησης διατάξεων ποινικού δικαίου και ποινικής δικονοµίας των κρατών 

µελών και η υιοθέτηση κοινών νοµοθετικών ορισµών βάσει της αρχής της 

επικουρικότητας. Η θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισσαβόνας, µε βάση την οποία 

για την έκδοση Οδηγίας δε χρειάζεται η οµόφωνη έγκριση από το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο των Υπουργών αλλά θεσπίζεται από την πλειοψηφία των κρατών µελών 

στο Συµβούλιο µαζί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρείχε τη δυνατότητα επιλογής 

ενός προγράµµατος συνδυασµού µη νοµοθετικών µέτρων και επικαιροποίησης της 

απόφασης- πλαισίου, όπως χαρακτηριστικά ορίζεται στην Οδηγία. Ως εκ τούτου, οι 

νέες αντικειµενικές συνθήκες που εµφανίζονταν στο προσκήνιο απαιτούσαν την 

επικαιροποίηση του νοµοθετικού καθεστώτος επί της απόφασης-πλαισίου µέσω της 

θέσπισης της εν λόγω πράξης64. 

Οι ενέργειες των ευρωπαϊκών οργάνων για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαισίου έλαβαν ουσιαστικό περιεχόµενο και νόηµα µε την πρόσφατη έκδοση της 

Οδηγίας 2013/40/ΕΕ65, η οποία βασίζεται στο σχέδιο της πρότασης που παραπάνω 

εκτέθηκε και πρέπει να µεταφερθεί, όπως ορίζεται στις τελικές διατάξεις, στο εθνικό 

δίκαιο των κρατών µελών έως τις 4 Σεπτεµβρίου 2015. Βασικός στόχος της είναι η 

θέσπιση ελάχιστων κανόνων σχετικά µε τον ορισµό των ποινικών αδικηµάτων και 

των κυρώσεων ηλεκτρονικών εγκληµατικών πράξεων καθώς και η ενίσχυση της 

συνεργασίας µεταξύ δικαστικών και άλλων αρµόδιων αρχών των κρατών µελών, σε 

                                                           
63
Χαρακτηριστικά αναφέρεται η «εµφάνιση µαζικών ταυτόχρονων επιθέσεων κατά συστηµάτων 

πληροφοριών και η αυξηµένη εγκληµατική χρήση του καλούµενου δικτύου προγραµµάτων ροµπότ 
(botnet)». Οι εν λόγω επιθέσεις δε βρίσκονταν στο επίκεντρο της έκδοσης της απόφασης-πλαισίου ενώ 
παράλληλα προσέδιδαν µεγαλύτερες διαστάσεις και καινούρια  µορφή στο κυβερνοέγκληµα. 
 
64 Ως καινούριες προβλέψεις που περιλαµβάνονται στη συγκεκριµένη Οδηγία ορίζονται η 
ποινικοποίηση της χρήσης των εργαλείων µε τα οποία διαπράττονται τα αδικήµατα (όπως είναι το 
κακόβουλο λογισµικό και η χρήση botnets), η βελτίωση της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας 
των κρατών µελών, η ισχυροποίηση της υπάρχουσας δοµής σηµείων πληροφόρησης 24/7 και 
υποχρέωση απάντησής εντός 8 ωρών σε επείγουσες περιπτώσεις καθώς επίσης και η υποχρέωση 
συλλογής στατιστικών στοιχείων για το κυβερνοέγκληµα. 
 
65 Οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης Αυγούστου 2013 
για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 
2005/222/∆ΕΥ του Συµβουλίου. ∆ιαθέσιµη στην επίσηµη ιστοσελίδα http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:218:0008:0014:EL:PDF.  
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συνδυασµό µε τη συνδροµή ευρωπαϊκών οργανισµών εξειδικευµένων στον τοµέα του 

κυβερνοχώρου
66. 

Ως πρώτες παρατηρήσεις για τη νέα Οδηγία µπορούν να αναφερθούν οι 

αυστηρότερες προβλεπόµενες ποινικές κυρώσεις σε δράστες ηλεκτρονικών 

αξιόποινων πράξεων. Ενδεικτικά, παρουσιάζονται οι προβλέψεις του άρθρου 9, όπου 

το ανώτατο όριο της στερητικής της ελευθερίας ποινής για αδικήµατα της παράνοµης 

παρεµβολής σε σύστηµα και δεδοµένα67 και «εφόσον έχει πληγεί σηµαντικός αριθµός 

συστηµάτων πληροφοριών», µέσω χρήσης εργαλείων για τη διάπραξη τέτοιων 

αδικηµάτων, ανέρχεται σε τουλάχιστον τρία έτη, σε αντίθεση µε την πρόταση 

Οδηγίας, όπου το αντίστοιχο όριο αντιστοιχεί σε δύο χρόνια. Επίσης, βάσει της 

αιτιολογικής έκθεσης της, η οποία αποτυπώνεται στο πρώτο της άρθρο, παροτρύνεται 

η εντατική συνεργασία των κρατών µελών µέσω ενός «λειτουργικού εθνικού σηµείου 

επαφής και χρήσης του υφιστάµενου δικτύου επιχειρησιακών σηµείων επαφής, που 

είναι διαθέσιµο σε 24ωρη βάση και τις επτά ηµέρες της εβδοµάδας»68 και η ανταλλαγή 

πληροφοριών µε ευρωπαϊκά όργανα. Ταυτόχρονα, στον τοµέα της συνεργασίας, 

προβλέπεται η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισµός του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την 

Ασφάλεια δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), ώστε να ενθαρρυνθεί η δηµιουργία 

µιας ολοκληρωµένης πολιτικής στον ευρωπαϊκό χώρο για την αντιµετώπιση του 

ηλεκτρονικού εγκλήµατος. 

Πρόθεση της επικείµενης αναθεώρησης του θεσµικού πλαισίου µέσω της 

θέσπισης της νέας Οδηγίας αποτελεί η αποτελεσµατική και ολοκληρωµένη 

αντιµετώπιση της ηλεκτρονικής εγκληµατικότητας και η κάλυψη των προηγούµενων 

νοµοθετικών κενών. Εντούτοις, σοβαρές κριτικές εστιάζονται τόσο ως προς το 

περιεχόµενο όσο και στη λειτουργικότητά της.  

Ένα από τα κυριότερα σηµεία που προκάλεσε έντονες ενστάσεις σχετίζεται µε 

τη διάταξη του άρθρου 7 της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ αναφορικά µε τα «εργαλεία που 

χρησιµοποιούνται για τη διάπραξη των αδικηµάτων». Τα όρια ερµηνείας της έννοιας 

                                                           
66 Βλ. άρθρο 1 της Οδηγίας. 
 
67 Άρθρα 4 και 5 της Οδηγίας. 
 
68 Βλ. άρθρο 13 της Οδηγίας. 
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των «εργαλείων» είναι αρκετά ασαφή. Η αναφορά ως µέσων πρόκλησης 

ηλεκτρονικών αδικηµάτων του «προγράµµατος υπολογιστή που έχει σχεδιαστεί ή 

προσαρµοστεί κατά κύριο λόγο µε σκοπό τη διάπραξη οιουδήποτε εκ των αδικηµάτων 

που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 669 και συνθηµατικού κωδικού υπολογιστή, κωδικού 

πρόσβασης ή παρόµοιων στοιχείων µέσω των οποίων µπορεί να αποκτηθεί πρόσβαση 

στο σύνολο ή σε µέρος πληροφοριών» δηµιουργεί καίρια ερωτηµατικά καθώς 

θεωρείται ύποπτη εξαρχής η δηµιουργία υπολογιστικών προγραµµάτων ή άλλων 

λογισµικών.  

Κατά συνέπεια, η φράση «επικίνδυνα εργαλεία» µπορεί να περιλαµβάνει 

οποιαδήποτε εφαρµογή που συνδέεται µε την πληροφορική επιστήµη και εντοπίζεται 

σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. H εν λόγω διάταξη βρίσκεται σε φανερή αντίθεση µε 

την αντίστοιχη της Σύµβασης για το Κυβερνοέγκληµα –η οποία θα αναλυθεί στη 

συνέχεια- όπου παρατίθενται ορισµένες χρήσιµες διευκρινίσεις
70. Ειδικότερα, 

τονίζεται ότι τα κράτη µέλη µπορούν να ορίσουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις για 

την ενοχοποίηση των στοιχείων που αναφέρθηκαν71 όπως επίσης και να εξαιρέσουν 

την ποινικοποίησή τους σε περίπτωση που η χρήση τους αποσκοπεί στην προστασία 

προγραµµάτων υπολογιστή72. Οι προβλεπόµενες ρυθµίσεις δεν ενσωµατώθηκαν στο 

κείµενο της νέας Οδηγίας προκαλώντας έτσι ένα ασαφές τοπίο σχετικά µε τις 

διαστάσεις της ηλεκτρονικής εκληµατικότητας. Στην ίδια λογική επικρίσεων 

εντάσσονται και οι διατάξεις της πρότασης για την «παράνοµη πρόσβαση σε 

συστήµατα πληροφοριών»73, όπου σε αντίθεση µε την αντίστοιχη της Σύµβασης για το 

Κυβερνοέγκληµα, δεν προβλέπονται οι προϋποθέσεις για τη συνδροµή του στοιχείου 

της πρόθεσης διάπραξης του αδικήµατος µε σκοπό την υποκλοπή υπολογιστικών 

                                                           
69 Πρόκειται για τα αδικήµατα της παράνοµης παρεµβολής σε συστήµατα πληροφοριών, σε σύστηµα 
και σε δεδοµένα, αντίστοιχα. 
 
70 Βλ. άρθρο 6 της Σύµβασης για το Κυβερνοέγκληµα. 
 
71 Όπως χαρακτηριστικά ορίζεται «A Party may require by law that a number of such items be 
possessed before criminal liability attaches» (άρθρο 6παρ.1.εδ.β’). 
 
72 «This article shall not be interpreted as imposing criminal liability where the production, sale, 
procurement for use, import, distribution or otherwise making available or possession referred to in 
paragraph 1 of this article is not for the purpose of committing an offence established in accordance 
with Articles 2 through 5 of this Convention, such as for the authorised testing or protection of a 
computer system» (άρθρο 6παρ.2 της Σύµβασης). 
 
73 Άρθρο 3 της πρότασης Οδηγίας. 
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δεδοµένων ή άλλου υλικού, προκειµένου να στοιχειοθετηθεί και να ποινικοποιηθεί74. 

∆ιαφαίνεται ότι µπροστά στις απειλές και τους κινδύνους της ηλεκτρονικής 

εγκληµατικότητας στο σύγχρονο περιβάλλον, η τάση των συντακτών του κειµένου 

της θεσπισθείσας Οδηγίας κινείται προς την ποινικοποίηση συµπεριφορών, χωρίς 

εξέταση βασικών κριτηρίων που θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ως ενοχοποιητικά 

τεκµήρια
75.  

Η εφαρµογή των νέων διατάξεων της Οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο των 

κρατών µελών αναµένεται µε ενδιαφέρον προκειµένου να αξιολογηθούν τα 

αποτελέσµατά τους στην πράξη. Ωστόσο, σε πρώτο στάδιο, η θέσπισή τους θα πρέπει 

να επικροτηθεί καθώς, µέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας όλων των φορέων, σε 

εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο, που συµµετέχουν στην κοινωνία της πληροφορίας, 

επιδιώκεται η δηµιουργία µιας ενιαίας και περισσότερο ολοκληρωµένης πολιτικής για 

την καταπολέµηση της ηλεκτρονικής εγκληµατικότητας76. 

Τέλος, βασικό νοµοθετικό εργαλείο προσέγγισης και αντιµετώπισης του 

ηλεκτρονικού εγκλήµατος στον ευρωπαϊκό χώρο συνιστά το «ευρωπαϊκό ένταλµα 

σύλληψης»77, σύµφωνα µε το οποίο αναγνωρίζεται ο υπερεθνικός χαρακτήρας και οι 

διασυνοριακές διαστάσεις του οργανωµένου εγκλήµατος. Βασική αλλαγή που εισάγει 

είναι η αντικατάσταση του συστήµατος έκδοσης που ίσχυε παλαιότερα και η επιβολή 

σε κάθε εθνική δικαστική αρχή (δικαστική αρχή εκτέλεσης) να αναγνωρίσει, εξ αυτού 

τούτου του γεγονότος, και µέσω ελάχιστων ελέγχων, την αίτηση παράδοσης 
                                                           
74 Βλ. άρθρο 2 της Σύµβασης για το Κυβερνοέγκληµα. 
 
75 Βλ. µια κριτική προσέγγιση της πρότασης Οδηγίας που αποτέλεσε τη βάση για τη θέσπιση της 
Οδηγίας 2013/40/ΕΕ : M. Kaiafa-Gbandi, «Criminalizing Attacks against Information Systems in the 
EU: The Anticipated Impact of the European Legal Instruments on the Greek Legal Order», 20 
European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 59 (2012), σελ.67επ. 
 
76 Βλ. έναν περιληπτικό σχολιασµό της Οδηγίας: Κ.Π.Θεοδωρίδης, «Η Οδηγία 2013/40/ΕΕ ενάντια στο 
ηλεκτρονικό έγκληµα», Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού ∆ικαίου, Οκτώβριος-∆εκέµβριος 2013, 
Κέντρο ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού ∆ικαίου.  
 
77 Θεσπίστηκε βάσει της απόφασης –πλαισίου 2002/584/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 
για το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης και της διαδικασίες παράδοσης µεταξύ κρατών µελών. ∆ιαθέσιµο 
στην επίσηµη ιστοσελίδα http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0584:EL:NOT. Το ευρωπαϊκό ένταλµα 
σύλληψης µεταφέρθηκε στην ελληνική έννοµη τάξη µε τον κυρωτικό νόµο 3251/2004. Σχετικά µε το 
ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης βλ. Ι.Κυριτσάκη, «Το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης και η αρχή του 
διττού αξιοποίνου», Εκδ.Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2009, Γρ.Καλφέλη, «Το Ευρωπαϊκό 
ένταλµα σύλληψης», Νοµικά Χρονικά, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2007, τεύχος 41. 
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προσώπου την οποία υποβάλλει η δικαστική αρχή άλλου κράτους µέλους (δικαστική 

αρχή έκδοσης).  

Η απόφαση-πλαίσιο τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2004 και 

αντικατέστησε τα ισχύοντα σχετικά έγγραφα. Το ένταλµα εφαρµόζεται όταν υπάρχει  

οριστική καταδίκη µε φυλάκιση ή µε µέτρο ασφαλείας διάρκειας τουλάχιστον 

τεσσάρων µηνών ή αξιόποινη πράξη για την οποία προβλέπεται ποινή φυλάκισης ή 

µέτρο ασφαλείας διάρκειας ανώτερης του ενός έτους. Βασική αρχή του ευρωπαϊκού 

εντάλµατος σύλληψης αποτελεί η «αρχή του διττού αξιοποίνου», σύµφωνα µε την 

οποία η έκδοση µπορεί να υποβληθεί υπό τον όρο ότι η πράξη για την οποία ζητείται 

παράδοση, αποτελεί αξιόποινη πράξη κατ’ εφαρµογή του δικαίου του κράτους µέλους 

εκτέλεσης. Ειδικότερα, όπως τονίζεται στην απόφαση-πλαίσιο 2002/584/∆ΕΥ του 

Συµβουλίου, κατ’εξαίρεση η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης 

επιτρέπεται χωρίς έλεγχο του διπλού αξιοποίνου για ορισµένες κατηγορίες πράξεων, 

εφόσον σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους έκδοσης του εντάλµατος οι εν λόγω 

πράξεις τιµωρούνται µε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον 3 ετών78. 

Μεταξύ των εγκληµάτων αυτών περιλαµβάνονται τα «εγκλήµατα σχετικά µε 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές». 

Εντούτοις, σχετικά µε την εφαρµογή της κατάργησης της αρχής του διττού 

αξιοποίνου της πράξης στα εγκλήµατα σχετικά µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές έχουν 

εκφραστεί επιφυλάξεις καθώς είναι δυνατόν να εµφανιστούν αµφιλεγόµενα 

αποτελέσµατα. Για παράδειγµα, σε ορισµένα κράτη η είσοδος σε ξένο ηλεκτρονικό 

σύστηµα στοιχειοθετεί αξιόποινη πράξη ενώ σε άλλα, όπως στην Αυστρία, το 

αξιόποινο της πράξης στοιχειοθετείται µε τη συνδροµή επιπρόσθετων προϋποθέσεων, 

όπως παραβίαση συγκεκριµένων βάσεων ασφαλείας και πρόδηλη πρόθεση επίτευξης 

συγκεκριµένου σκοπού. Σύµφωνα µε την κατάργηση της αρχής του διττού αξιοποίνου 

και δεδοµένου ότι η είσοδος σε ξένο ηλεκτρονικό σύστηµα µπορεί να θεωρηθεί 

«έγκληµα σχετικό µε ηλεκτρονικό υπολογιστή», είναι φανερό ότι η Αυστρία 

                                                           
78 Άρθρο 2 της απόφασης-πλαισίου.  
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υποχρεούται να εκτελέσει το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης για την εν λόγω πράξη, 

έστω κι αν είναι αντίθετη προς το δικαιϊκό της σύστηµα79.  

Οι ενστάσεις που προαναφέρθηκαν καταδεικνύουν ορισµένα αδύνατα σηµεία 

του εν λόγω µέτρου. Είναι χαρακτηριστικό ότι και σε θεσµικό επίπεδο, έχουν 

διατυπωθεί αρκετές επιφυλάξεις ως προς τη λειτουργικότητά του και τον τρόπο 

εφαρµογής του ενώ η σοβαρότητα των εγκληµάτων για τα οποία εκδίδεται, 

αµφισβητείται έντονα80. Κυριότερη πηγή των προβληµάτων που εντοπίζονται είναι η 

ανοµοιογένεια των εθνικών νοµοθετικών συστηµάτων. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο 

τα κράτη µέλη καλούνται να συνεργάζονται σε αστυνοµική και δικαστική βάση σε 

εντατικό επίπεδο, ανταλλάσσοντας πληροφορίες και συλλέγοντας δεδοµένα µε σκοπό 

την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του και την εξάλειψη τυχόν δικονοµικών 

αδυναµιών
81. 

Παρόλα τα κενά και τις ελλείψεις, το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης αποτελεί 

ένα ακόµη χρήσιµο εργαλείο για την πάταξη του ηλεκτρονικού εγκλήµατος ενώ µε 

τις συχνές εκθέσεις της Επιτροπής στα κράτη µέλη επιδιώκεται η οργανωµένη και 

οµοιόµορφη αντιµετώπιση του φαινοµένου, καθώς παροτρύνεται η εξάλειψη των 

διαφορών µεταξύ των εθνικών νοµοθετικών συστηµάτων. Σε κάθε περίπτωση 

απαιτείται αποφασιστική βούληση και εντατική συνεργασία. 

 

 

 

 

                                                           
79 Βλ. Ε. Συµεωνίδου-Καστανίδου, «Ο νόµος για το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης και την 
αντιµετώπιση της τροµοκρατίας», σ. 773-786, Ποινική ∆ικαιοσύνη 2004.  
 
80 Χαρακτηριστικές είναι οι επιφυλάξεις και ενστάσεις που συζητήθηκαν κατά την ηµερήσια διάταξη 
του Ευρωκοινοβουλίου στις 8 Ιουνίου 2011, µε θέµα τις «προφορικές ερωτήσεις προς το Συµβούλιο και 
την Επιτροπή», όπου εκπρόσωποι πολιτικών οµάδων εξέφρασαν τις ανησυχίες αλλά και τις 
αντιδράσεις τους για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης σε περιπτώσεις 
αδικηµάτων που δε χαρακτηρίζονται σοβαρές. Ολόκληρη η συζήτηση διαθέσιµη στην επίσηµη 
ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+CRE+20110608+ITEM-012+DOC+XML+V0//EL#top.  
 
81 Βλ τη σχετική έκθεση της Επιτροπής για το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης στις 11/04/2011, 
διαθέσιµη στην επίσηµη ιστοσελίδα της http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-454_el.htm.  
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Δεύτερο Μέρος: Προτάσεις για την πολιτική και νομική 

αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήματος. 
 

∆εδοµένου ότι η πληροφορική επιστήµη και η εξέλιξη της τεχνολογίας 

προλαβαίνουν τη νοµοθετική ρύθµιση του ηλεκτρονικού εγκλήµατος και ευνοούν την 

εµφάνισή του µε ποικίλες µορφές, γίνονται συνεχώς βήµατα προς την εύρεση µέτρων 

πρόληψης και τελικής αντιµετώπισής του. Κοινός τόπος των προσπαθειών που έχουν 

γίνει, κι εξακολουθούν να καταβάλλονται, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η 

δέσµευση συνεργασίας που οφείλουν να αναλάβουν οι εθνικές αρχές των κρατών 

µελών σε συνδυασµό µε την υποστήριξη της Ένωσης και των ευρωπαϊκών 

οργανισµών. Η πάταξη της ηλεκτρονικής εγκληµατικότητας µπορεί να επιτευχθεί 

τόσο σε νοµοθετική όσο και σε δικαστική βάση. Αρχικά, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η 

δηµιουργία µιας ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής σε ποινική βάση, όπως αυτή 

εκφράζεται µέσα από τις δράσεις των θεσµικών οργάνων της Ένωσης (πρώτο 

κεφάλαιο). Μετέπειτα, αξίζουν να διερευνηθούν οι πιθανότητες εύρεσης λύσεων σε 

δικαστικό επίπεδο, που εµπεριέχουν νέες προοπτικές για τη ρύθµιση ζητηµάτων στον 

κυβερνοχώρο (δεύτερο κεφάλαιο). 

 

Πρώτο κεφάλαιο: Οι δράσεις των οργάνων της Ένωσης. 

 

 Οι λύσεις που έχουν δοθεί και τα προτεινόµενα βήµατα για την αντιµετώπιση 

των κινδύνων στο µέλλον εντοπίζονται τόσο σε µέτρα από τα θεσµικά όργανα της 

Ένωσης που στοχεύουν στη συνδροµή των δραστηριοτήτων των κρατών µελών 

(πρώτη ενότητα) όσο και σε προτάσεις µε µεγαλύτερο δεσµευτικό περιεχόµενο και 

κύρος, επιδιώκοντας τον εκσυγχρονισµό και τη δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης 

ευρωπαϊκής πολιτικής στον τοµέα του κυβερνοχώρου (δεύτερη ενότητα). 

Πρώτη ενότητα: Προτεινόµενα και θεσπισθέντα µέτρα δράσης. 
Ακολουθώντας τη λογική της λήψης µέτρων µη δεσµευτικού περιεχοµένου 

αρχικά, τα ευρωπαϊκά όργανα προτείνουν λύσεις και εκθέτουν σχέδια στη βάση της 

διαβούλευσης µε τις εθνικές αρχές των κρατών µελών. Ίσως έτσι να εξηγείται η 

έκδοση µιας σειράς Ανακοινώσεων µε τις οποίες γνωστοποιούνται οι µελλοντικές 
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πολιτικές της Ένωσης σε θέµατα που άπτονται της συνεργασίας µε κράτη µέλη, 

προκειµένου στη συνέχεια να εκδοθούν πράξεις µε αναγκαστική ισχύ. 

Θεµελιώδους σηµασίας θεωρείται η Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM (2010) 673)82, η οποία στηρίζεται 

στο τρίπτυχο συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών – Ευρωπαϊκής Ένωσης – 

ευρωπαϊκών οργανισµών και αποτελεί τη λογική βάση έκδοσης των µετέπειτα 

Ανακοινώσεων. 

Στην εν λόγω Ανακοίνωση επισηµαίνεται η ανάγκη «αύξησης των επιπέδων 

ασφαλείας των πολιτών και των επιχειρήσεων στον κυβερνοχώρο», δεδοµένου ότι, ενώ 

«η δοµή του ∆ιαδικτύου καθαυτή δε γνωρίζει σύνορα, η δικαιοδοσία για τη δίωξη του 

εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο εξακολουθεί να σταµατά στα εθνικά σύνορα». Τονίζεται 

δε ότι τα κράτη µέλη πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση, παρόλο που το 

τµήµα δίωξης εγκλήµατος υψηλής τεχνολογίας της Europol που ήδη είχε συσταθεί 

και τεθεί σε λειτουργία δρούσε µε σκοπό τον καλύτερο και αποτελεσµατικότερο 

συντονισµό της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ηλεκτρονική εγκληµατικότητα83. 

Η συγκεκριµένη Ανακοίνωση λειτούργησε ως πρότυπο ακολουθίας των 

επιβαλλόµενων δράσεων εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, οι 

προτεινόµενες ενέργειες στην Ανακοίνωση, οι οποίες µέχρι και σήµερα πρέπει να 

αναπτύσσονται, εστιάζονται στην προοπτική της ενεργούς συµµετοχής όλων των 

ευρωπαϊκών φορέων και οργανισµών στον τοµέα του κυβερνοχώρου και τη 

δηµιουργία καινούριων, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη πάταξη της ηλεκτρονικής 

εγκληµατικότητας
84. 

Έως το 2013, η Ε.Ε υποχρεούνταν να δηµιουργήσει, εντός των υφιστάµενων 

δοµών, ένα κέντρο για το έγκληµα στον κυβερνοχώρο, µέσω του οποίου τα κράτη 

                                                           
82 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο : Η στρατηγική 
εσωτερικής ασφάλειας της Ε.Ε στην πράξη: πέντε βήµατα για µια ασφαλέστερη Ευρώπη, COM (2010) 
673, Βρυξέλλες, 22.11.2010.  
 
83 Η Europol (European Policy Office, ή αλλιώς Ευρωπόλ σύµφωνα µε την ελληνική ερµηνεία του 
όρου) συνιστά την Υπηρεσία πληροφοριών σε ζητήµατα εγκληµατικής φύσης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Θεσµοθετήθηκε επίσηµα στη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992 και άρχισε να ισχύει από τον 
επόµενο χρόνο, το Νοέµβριο του 1993. 
 
84 Οι δράσεις που παρατίθενται είναι βασισµένες στην εν λόγω Ανακοίνωση. 
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µέλη και τα όργανα της Ε.Ε θα είναι σε θέση να προβαίνουν σε επιχειρησιακούς και 

αναλυτικούς σχεδιασµούς για τη διενέργεια ερευνών και για τη συνεργασία µε τους 

διεθνείς εταίρους. 

Μεταξύ των καθηκόντων του Κέντρου συγκαταλέγονται η αξιολόγηση και 

παρακολούθηση των υφιστάµενων προληπτικών και ερευνητικών µέτρων όπως 

επίσης και η συνεργασία µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια ∆ικτύων 

και Πληροφοριών (ENISA), ο οποίος συστήθηκε βάσει του Κανονισµού ΕΚ Νο 

460/2004 µε σκοπό να ενδυναµώσει τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 

Κρατών µελών της Ε.Ε. και της επαγγελµατικής κοινότητας να αποφεύγει, να 

διευθύνει και να ανταποκρίνεται σε προβλήµατα που αφορούν την ασφάλεια των 

δικτύων και πληροφοριών
85. Επίσης, µια άλλη δραστηριότητα του Κέντρου 

καταπολέµησης του εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο συνιστά η επαφή µε ένα δίκτυο 

εθνικών/κυβερνητικών οµάδων αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών στην 

πληροφορική
86. Υπό τις προαναφερθείσες συνθήκες, το κέντρο θα καταστεί το 

σηµείο στο οποίο θα εστιάζονται οι ευρωπαϊκές προσπάθειες για την καταπολέµηση 

του εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο87.  

 Η πρόθεση υλοποίησης του προτεινόµενου εγχειρήµατος έλαβε «σάρκα και 

οστά» στις αρχές του 2013. Όπως τονίζεται στο δελτίου τύπου της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στις 9 Ιανουαρίου 201388, δύο µέρες αργότερα, στις 11 Ιανουαρίου 2013, 

το Ευρωπαϊκό Κέντρο για Εγκλήµατα στον Κυβερνοχώρο (EC3) επρόκειτο να 

                                                           
85 Επίσηµος δικτυακός τόπος του ευρωπαϊκού οργανισµού ENISA (European Network and Information 
Security Agency) : http://www.enisa.europa.eu/media/enisa-in-greek. 
 
86 Οι εν λόγω οµάδες αποκαλούνται διεθνώς CERT (Computer Emergency Response Team). Σύµφωνα 
µε την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε την προστασία 
υποδοµών πληροφοριών ζωτικής σηµασίας: «Επιτεύγµατα και επόµενα βήµατα: προς την παγκόσµια 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο» της 31.3.2011 , COM (2011) 163, όλα σχεδόν τα κράτη µέλη έχουν 
ιδρύσει µια εθνική οµάδα αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική.  
 
87 Σύµφωνα µε την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο της 
25-11-2011 (COM (2011) 790) όπου κοινοποιείται η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
ευρωπαϊκή εσωτερική ασφάλεια, το Κέντρο Καταπολέµησης του Εγκλήµατος στον Κυβερνοχώρο 
(European Cybercrime Centre) πρόκειται να έχει ιδρυθεί µέχρι το 2013 και σηµειώνονται 
ενθαρρυντικά βήµατα προς το συγκεκριµένο σκοπό. Επιπλέον, οι εθνικές/ κυβερνητικές οµάδες 
αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική (CERT) προτρέπονται να συνεργάζονται 
εντατικά προκειµένου να συγκροτηθεί ένα καλά οργανωµένο δίκτυο σε διακυβερνητικό επίπεδο.  
   
88 ∆ιαθέσιµο στην επίσηµη ιστοσελίδα http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-13_el.htm.  
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εγκαινιάσει τις εργασίες του µε έδρα τη Χάγη, εγκατεστηµένο στα γραφεία της 

Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Υπηρεσίας, γνωστής ευρέως µε τη διεθνή ονοµασία 

Ευρωπόλ. Στόχος του Κέντρου, το οποίο ήδη λειτουργεί, είναι η προστασία των 

ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων από τα εγκλήµατα στον 

κυβερνοχώρο.  

Η λειτουργία του στηρίζεται τόσο στην παροχή τεχνογνωσίας και 

εξειδικευµένης βοήθειας στα κράτη µέλη σε σχετικά θέµατα όσο και στην 

ενδυνάµωση της συνεργασίας µε εθνικούς φορείς, αποτελώντας το κέντρο δράσης και 

επιχειρησιακών ερευνών σε ζητήµατα ηλεκτρονικής εγκληµατικότητας.  

Ήδη τα αποτελέσµατα των υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για 

Εγκλήµατα στον Κυβερνοχώρο κρίνονται ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, ένα χρόνο µετά 

την ίδρυσή του. Στο σχετικό δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 10 

Φεβρουαρίου 201489, επιδοκιµάζεται η θετική συµβολή της δράσης του στην 

καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος στον ευρωπαϊκό χώρο. Μεταξύ των 

επιτυχιών του συγκαταλέγονται η αντιµετώπιση εγκληµάτων υψηλής τεχνολογίας, 

που συνιστούν διαδικτυακές επιθέσεις µέσω κακόβουλου λογισµικού, ο συντονισµός 

και η καθοδήγηση επιχειρήσεων µε σκοπό την πάταξη της σεξουαλικής 

εκµετάλλευσης παιδιών στο διαδίκτυο και η πάταξη ηλεκτρονικών αξιόποινων 

πράξεων στον χρηµατοπιστωτικό και οικονοµικό τοµέα γενικότερα.  Ταυτόχρονα, 

επισηµαίνεται η ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών στο µέλλον, προκειµένου να 

αντιµετωπιστούν οι καινούριες προκλήσεις και κίνδυνοι που δηµιουργούνται εξαιτίας 

της τεχνολογικής ανάπτυξης και εξέλιξης90. 

Παράλληλα µε τη λήψη πρωτοβουλιών των ευρωπαϊκών οργάνων, θα πρέπει 

να επισηµανθεί ο επαναπροσδιορισµός των κρατικών δράσεων, οι οποίες 

                                                           
89 ∆ιαθέσιµο στην επίσηµη ιστοσελίδα http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-129_el.htm.  
 
90 Σύµφωνα µε τις προβλέψεις των εµπειρογνωµόνων που σηµειώνονται στο σχετικό δελτίο τύπου, ο 
αριθµός των εγκληµατιών στον κυβερνοχώρο αυξάνεται ανησυχητικά, τη στιγµή που στο µέλλον 
υπολογίζεται ολοένα και περισσότερα άτοµα θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του διαδικτύου. 
∆ηµιουργούνται καινούρια επικίνδυνα κακόβουλα λογισµικά ενώ το ηλεκτρονικό έγκληµα 
προσλαµβάνει ποικίλες µορφές, όπως για παράδειγµα δραστηριότητες που οδηγούν στο ξέπλυµα 
βρώµικου χρήµατος ή η χρήση στοιχείων και υπολογιστικών προγραµµάτων που ευνοούν την παιδική 
πορνογραφία στο διαδίκτυο. Απέναντι στους διαφαινόµενους κινδύνους το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
καλείται να αναπτύξει περισσότερη εξειδίκευση, οργανωµένη στατηγική ανάλυση και ψηφιακή 
εγκληµατολογική στήριξη σε επιχειρήσεις και έρευνες σε συνεργασία µε κρατικούς φορείς. 
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εντάσσονται σε καινούρια δεδοµένα λόγω των συνεχώς διαµορφωµένων 

τεχνολογικών δεδοµένων. Σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη – µέλη καλούνται να 

αναπτύξουν στενούς δεσµούς συνεργασίας µεταξύ των αστυνοµικών και δικαστικών 

αρχών για την εξιχνίαση και τη δίωξη των εγκληµάτων στον κυβερνοχώρο. Προς τη 

συγκεκριµένη κατεύθυνση κρίνεται ιδιαίτερα εποικοδοµητική η συµβολή της 

Europol, CEPOL91 και Eurojust92. Μέσα στα πλαίσια της διακρατικής συνεργασίας 

και των προαναφερθέντων φορέων οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να 

καταγγέλουν τα εγκλήµατα στον κυβερνοχώρο µε αποτέλεσµα να συλλέγονται 

αξιόλογες πληροφορίες στην εθνική και ευρωπαϊκή πλατφόρµα έγκαιρης 

προειδοποίησης.   

Πρόθεση της σύµπραξης των εθνικών αρχών µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

τους οργανισµούς της είναι να δηµιουργηθεί το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Συναγερµού και 

Ανταλλαγής Πληροφοριών (EISAS) για πολίτες και ΜΜΕ, το οποίο θα 

χρηµατοδοτείται από εθνικούς πόρους93. Το εν λόγω σχέδιο ανήκει στην πολιτική 

«αύξησης των επιπέδων ασφαλείας των πολιτών και των επιχειρήσεων στον 

κυβερνοχώρο», όπως τονίζεται σε σχετική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής94. 

Εκτός των προτεινόµενων µέτρων από τις Ανακοινώσεις που 

προαναφέρθηκαν, ιδιαίτερα εποικοδοµητική κρίνεται και η συµβολή της τεχνολογίας 

στην αντιµετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήµατος. Πιο συγκεκριµένα, υπάρχουν 

                                                           
91 H CEPOL (Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Ακαδηµία) ιδρύθηκε βάσει της απόφασης 2005/681/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 20ής Σεπτεµβρίου 2005. Πρόκειται για ένα δίκτυο συνεργασίας αποτελούµενο από 
εθνικά ιδρύµατα κατάρτισης υψηλόβαθµων στελεχών των υπηρεσιών της αστυνοµίας. Στόχος της είναι 
η ανάπτυξη µιας κοινής προσέγγισης των θεµάτων πρόληψης και καταπολέµησης της 
εγκληµατικότητας µέσω της κατάρτισης, της εκπόνησης εναρµονισµένων προγραµµάτων και της 
διάδοσης των ορθότερων πρακτικών. 

92 Η Eurojust (Ευρωπαϊκή Μονάδα ∆ικαστικής Συνεργασίας) ιδρύθηκε βάσει της απόφασης του 
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2002/187/∆ΕΥ µε σκοπό να προωθεί και να βελτιώνει τον 
συντονισµό των ερευνών και των διώξεων των δικαστικών αρχών των κρατών µελών για την 
καταπολέµηση σοβαρών µορφών διασυνοριακού και οργανωµένου εγκλήµατος. 
 
93 Προς την κατεύθυνση συγκρότησης του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Συναγερµού και Ανταλλαγής 
Πληροφοριών απαιτείται η ευρωπαϊκή σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα για την ανθεκτικότητα. 
Βλ.  Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COM (2011) 163, ό.π. 
 
94 Ανακοίνωση για την καλύτερη προστασία των Ευρωπαίων πολιτών, στις 22 Νοεµβρίου 2010, 
διαθέσιµη στην επίσηµη ιστοσελίδα http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1535_el.htm. Μεταξύ 
των προβλεπόµενων δράσεων περιλαµβάνεται η ίδρυση του συστήµατος συναγερµού και ανταλλαγής 
πληροφοριών, το οποίο επρόκειτο να λειτουργήσει εντός του 2013 και συνεπώς αναµένεται η έναρξή 
του. 
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αρκετά τεχνολογικά µέσα που συντελούν τόσο στην πρόληψη όσο και στην 

ανίχνευση και στην αντίδραση,µετέπειτα, για την αποκατάσταση του κόστους µιας 

ηλεκτρονικής εγκληµατικής πράξης. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι διαδικασίες 

αυθεντικοποίησης που χρησιµοποιούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του 

χρήστη του υπολογιστικού συστήµατος, η χρήση λογισµικών ασφαλείας που 

προστατεύουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, εξελιγµένα συστήµατα ανίχνευσης 

«επιθέσεων» από κακόβουλους χρήστες και αποκατάστασης των ζηµιών95. 

Συµπερασµατικά, τα προτεινόµενα εγχειρήµατα που αναφέρθηκαν 

ακολουθούν τη λογική της επικαιροποίησης και προσαρµογής της ευρωπαϊκής 

πολιτικής σε ζητήµατα ηλεκτρονικής εγκληµατικότητας στα νέα δεδοµένα και τους 

διαφαινόµενους κινδύνους. Ο εκσυγχρονισµός της δράσης των ευρωπαϊκών οργάνων 

κρίνεται απαραίτητος ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζονται οι καινούριες αρµοδιότητες 

που καλούνται να αναλάβουν κρατικοί φορείς, µε την παροχή τεχνογνωσίας και 

κατευθυντήριων γραµµών, µέσω συνδετικών κρίκων που αναπτύσσονται, όπως οι 

οµάδες CERT, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για Εγκλήµατα στον Κυβερνοχώρο και 

ευρωπαϊκών αρχών στον τοµέα της ποινικής και αστυνοµικής συνεργασίας96. 

 

∆εύτερη ενότητα: Η αναθεώρηση του θεσµικού καθεστώτος προστασίας των 
προσωπικών δεδοµένων της 25 Ιανουαρίου 2012. 

Ιδιαίτερης σηµασίας θεωρείται η πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 

της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από αρµόδιες αρχές για τους 

σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικηµάτων ή της 

εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων 

                                                           
95 Αναφορικά µε το θέµα της τεχνολογικής συµβολής στην αντιµετώπιση του ηλεκτρονικού 
εγκλήµατος βλ. Κ.Βλαχόπουλο, ό.π., σελ.79-119. 
 
96 Βλ. χαρακτηριστικά την Ανακοίνωση για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διαδίκτυο µε 
στόχο ένα ελεύθερο, σίγουρο και ασφαλές διαδίκτυο («Cybersecurity Strategy of the European Union: 
an Open, Safe and Secure Cyberspace»), στις 7 Φεβρουαρίου 2013, όπου παρέχονται οι 
κατευθυντήριες γραµµές για την ενίσχυση της συνεργασίας των κρατών µελών µε τα ευρωπαϊκά 
όργανα στον τοµέα της ηλεκτρονικής εγκληµατικότητας. Το κείµενο της Ανακοίνωσης είναι διαθέσιµο 
στην επίσηµη ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-
crime-and-human-trafficking/cybercrime/docs/join_2013_1_en.pdf.  
 



43 

 

αυτών»97 στις 25 Ιανουαρίου 2012. Η υιοθέτησή της εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο 

αναθεώρησης των κανόνων που είχαν θεσπιστεί βάσει της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για τα 

προσωπικά δεδοµένα και η µελέτη της συνοδεύεται µε την εξέταση ενός Γενικού 

Κανονισµού Προστασίας ∆εδοµένων που προτείνεται, ενισχύοντας την προστασία του 

πολίτη στον ψηφιακό κόσµο.  

Το κείµενο της πρότασης της Οδηγίας τοποθετείται σε ποινικό επίπεδο καθώς, 

όπως τονίζεται και στην αιτιολογική έκθεση, προορίζεται για την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαισίου 2008/977/∆ΕΥ για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνοµικής και δικαστικής 

συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, η οποία είχε περιορισµένο πεδίο εφαρµογής και 

εµπόδιζε την ευρύτερη διασυνοριακή συνεργασία των αστυνοµικών και δικαστικών 

αρχών των κρατών µελών σε ποινικές υποθέσεις. Βασικός στόχος ορίζεται τόσο η 

περιφρούρηση των θεµελιωδών ελευθεριών και δικαιωµάτων του πολίτη σχετικά µε 

τοµείς που αφορούν την ιδιωτικότητά του όσο και η διαφύλαξη της ανταλλαγής 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µεταξύ αρµόδιων αρχών στην Ένωση98. 

Οι διατάξεις της προτεινόµενης πράξης ανταποκρίνονται στην ανάγκη 

προσαρµογής στα καινούρια δεδοµένα που επιβάλλουν οι τεχνολογικές εξελίξεις. Ως 

εκ τούτου, εισάγονται νέοι ορισµοί και τροποποιήσεις σχετικά µε όρους 

πληροφορικής επιστήµης, όπου εντοπίζονται κρούσµατα ηλεκτρονικής 

εγκληµατικότητας. Ενδεικτικά, αναφέρονται συγκριτικά µε τα όσα ίσχυαν, έννοιες 

για «παραβίαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα», «γενετικά και βιοµετρικά 

δεδοµένα»99, ενώ ένας ακόµη νεωτερισµός εισάγεται µε τη «διάκριση, στο βαθµό του 

εφικτού, µεταξύ δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα διαφορετικών κατηγοριών 

                                                           
97 Ολόκληρο το κείµενο της πρότασης Οδηγίας στην επίσηµη ιστοσελίδα http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0010:FIN:EL:PDF.  
 
98 Άρθρο 1 της πρότασης Οδηγίας. 
 
99 Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της πρότασης Οδηγίας η παραβίαση των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα συνδέεται άµεσα µε την παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί στην αλλοίωση και 
προσβολή, ακόµα και τυχαία, των δεδοµένων. Τα «γενετικά δεδοµένα» συνδέονται µε οποιουδήποτε 
είδους χαρακτηριστικά ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου, τα οποία αποκτήθηκαν ή 
κληρονοµήθηκαν κατά την αρχική προγεννητική ανάπτυξη. Αντίστοιχα, ο όρος «βιοµετρικά» 
παραπέµπει σε σωµατικά, βιολογικά ή συµπεριφορικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου, τα οποία 
µε τη σειρά τους συνιστούν αδιάψευστα τεκµήρια ταυτοποίησής του, όπως τα δακτυλικά αποτυπώµατα 
ή εικόνες προσώπου. 
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προσώπων, στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα»100, προκειµένου να εξασφαλίζεται 

ισότητα και η αρχή της αναλογικότητας κατά την επεξεργασία των δεδοµένων. 

Η βελτίωση της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 

υποθέσεις προτρέπεται µε την προώθηση ενός υψηλού επιπέδου αµοιβαίας 

συνεργασίας των κρατών µελών. Ειδικές διατάξεις της πρότασης Οδηγίας 

αναφέρονται στις αναβαθµισµένες αρµοδιότητες εξειδικευµένων εθνικών αρχών στον 

τοµέα του κυβερνοχώρου (οµάδες CERT, όπως έχει τονιστεί προηγουµένως), οι 

οποίες επιφορτίζονται µε καθήκοντα ελέγχου τήρησης των διατάξεών της101.  

Ως εκ τούτου, µπορεί κάλλιστα να ειπωθεί ότι βασικός στόχος της 

προτεινόµενης αναθεώρησης µέσω της έκδοσης Οδηγίας αποτελεί η εξασφάλιση ενός 

minimum εγγυήσεων για µια στρατηγική για την ασφάλεια των δικτύων και των 

πληροφοριών σε συνδυασµό µε την ενίσχυση των εθνικών επιτροπών ελέγχου, οι 

οποίες αποκτούν πλέον αυξηµένα καθήκοντα και περισσότερο ενεργό ρόλο στην 

καταπολέµηση του ηλεκτρονικού εγκλήµατος. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι διατάξεις 

της Οδηγίας επιτρέπουν στα κράτη µέλη τη δυνατότητα επιβολής ενός επιπέδου 

ασφάλειας µεγαλύτερου βαθµού από τον προβλεπόµενο και, συνεπώς, αυστηρότερων 

κυρώσεων, καθιστά αµφίβολη την επιδιωκόµενη εναρµόνιση, καθιστώντας 

παράλληλα αβέβαιη την αποτελεσµατική επίτευξη των στόχων της102. 

Παρόλο που η πρόταση Οδηγίας εντάσσεται κατεξοχήν στο πεδίο ποινικής 

δράσης των οργάνων της Ένωσης, η µελέτη του θα πρέπει να συνδυαστεί µε µια 

σύντοµη µελέτη του Γενικού Κανονισµού Προστασίας ∆εδοµένων
103, που 

                                                           
100 Ειδικότερα, όπως ορίζεται στο άρθρο 5, προβλέπεται διαφορετική µεταχείριση στον τοµέα 
επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων µε βάση ειδικές συνθήκες και καταστάσεις που 
αναφέρονται στο πρόσωπο του υποκειµένου τους, όπως για παράδειγµα την ύπαρξη σοβαρών λόγων 
για πρόκληση ποινικού αδικήµατος εκ µέρους τους ή την προηγούµενη καταδίκη τους για ποινικό 
αδίκηµα. 
 
101 Βλ. χαρακτηριστικά άρθρα 39-48 της πρότασης Οδηγίας που αναφέρονται στα καθήκοντα και 
αρµοδιότητες των εθνικών αρχών ελέγχου. 
 
102 Βλ.E.A.Caprioli, «Publication d’une directive européenne concernant la sécurité des réseaux et de 
l’information (SRI)», Communication Commerce électronique, n.4, Απρίλιος 2013. 
 
103 Η εξέταση του προτεινόµενου Κανονισµού επιχειρείται στην ενότητα της χρήσης του διαδικτύου ως 
µέσου διαλόγου και επικοινωνίας, λόγω της σύνδεσης των διατάξεων που προβλέπει σχετικά µε την 
προστασία δεδοµένων και την εισαγωγή νέων δικαιωµάτων συνυφασµένων µε την ιδιωτικότητα του 
χρήστη. 
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συµπληρώνει το «πακέτο» αναθεώρησης του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου για την 

προστασία των προσωπικών δεδοµένων.  

Το εν λόγω κείµενο αποσκοπεί στην επικαιροποίηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ 

λόγω των καινούριων συνθηκών, όπως του οικουµενικού χαρακτήρα συναλλαγών, 

των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας, της πολυπλοκότητας των δεδοµένων και άλλων 

παραγόντων
104.  

Σε συνάρτηση µε ό,τι έχει υιοθετηθεί, ο Κανονισµός επιβεβαιώνει τις γενικές 

αρχές για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα τόσο σχετικά µε τις 

υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας τους όσο και σχετικά µε τα δικαιώµατα 

των ατόµων, όπως για παράδειγµα το δικαίωµα της πρόσβασης στα δεδοµένα που 

συλλέγονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, της αντίθεσης για παράνοµη 

επεξεργασία, της πληροφορίας και ενηµέρωσης.  

Σε ποινικό επίπεδο, αξίζει να σηµειωθεί η εισαγωγή νεωτερισµών σχετικά µε 

νέες αρµοδιότητες των υπευθύνων επεξεργασίας και των παρόχων υπηρεσιών. 

Ειδικότερα, προβλέπεται η δυνατότητα εκ µέρους τους διεξαγωγής «εκτίµησης 

επιπτώσεων» της επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων105.Ιδιαίτερα ως προς τις 

επιτροπές ελέγχου και προστασίας των ιδιωτικών πληροφοριών που συλλέγονται και 

αποθηκεύονται, προβλέπονται εξουσίες καταναγκαστικού χαρακτήρα, µε την έννοια 

της έρευνας και απόδοσης ποινών σε περίπτωση παράνοµης επεξεργασίας και 

προσβολής δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Στον συγκεκριµένο τοµέα αξίζει να 

τονιστεί ότι οι διατάξεις που αναφέρονται στις προκείµενες αλλαγές106, βρίσκονται 

αντιµέτωπες µε εθνικές νοµοθεσίες. Ενδεικτικά, παρατίθεται η περίπτωση της 

γαλλικής νοµοθεσίας όπου ο ισχύων νόµος δεν προνοεί την επιφόρτιση της γαλλικής 

Επιτροπής Πληροφοριών και Ελευθεριών (CNIL) µε καθήκοντα κατασταλτικά, σε 

                                                           
104 Βλ. αιτιολογική έκθεση του Κανονισµού. 
 
105 Βλ. άρθρα 22και 26 του Κανονισµού. 
 
106 Βλ. άρθρα 46επ. του Κανονισµού. 
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αντίθεση µε εθνικές επιτροπές άλλων κρατών µελών, όπως της ιταλικής και της 

ισπανικής
107. 

Συµπερασµατικά, το προτεινόµενο πλαίσιο αναθεώρησης που παρουσιάστηκε, 

έχει ποινικό χαρακτήρα και περιεχόµενο, κυρίως στην πρόταση Οδηγίας. Η βασική 

επιδίωξη συνίσταται, εκτός από την εναρµόνιση των ποινικών εθνικών νοµοθεσιών, 

στην ενίσχυση της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας των κρατών µελών. 

Βελτιώνοντας τις υποδοµές εξειδίκευσης και ανταλλαγής πληροφοριών επιτυγχάνεται 

η αποτροπή ηλεκτρονικών εγκληµατικών αδικηµάτων. Εντούτοις, η ποινική σύγκλιση 

δεν είναι τόσο ορατή καθώς απουσιάζουν διατάξεις που θα µπορούσαν να οδηγήσουν 

σε µια εναρµόνιση των ποινικών συστηµάτων, όπως για παράδειγµα η εξειδίκευση 

των σοβαρών εγκληµάτων κυβερνοχώρου που απειλούνται µε αυστηρές ποινές σε 

ενιαία βάση και η δηµιουργία ενός οµοιογενούς επιπέδου προϋποθέσεων προκειµένου 

να ανταλλάσσονται πληροφορίες µεταξύ των εθνικών αρχών108.  

Συναφής µε την προαναφερθείσα διαπίστωση της έλλειψης νοµοθετικών 

διατάξεων µε στόχο την ποινική σύγκλιση, µπορεί να θεωρηθεί η πληµµελής ρύθµιση 

του απορρήτου των ιδιωτικών επικοινωνιών109. Πρόκειται για ένα ζήτηµα άµεσα 

συνδεδεµένο µε την προστασία της προσωπικότητας του χρήστη, καθώς, όπως έχει 

τονιστεί µε µια σειρά αποφάσεων του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώπου, θεµελιώδης αρχή του ευρωπαϊκού δικαίου ανακηρύσσεται η διαφύλαξη 

της ιδιωτικής ζωής του ατόµου, η οποία ερµηνεύεται ευρέως και επεκτείνεται και στο 

∆ιαδίκτυο, καλύπτοντας ποικίλες δραστηριότητες του χρήστη, όπως η αποστολή 

ηλεκτρονικών µηνυµάτων και οι συνοµιλίες µε άλλους χρήστες110. Η εν λόγω αρχή 

αποτυπώνεται στο άρθρο 8παρ.1 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του 

                                                           
107 Βλ. T.Dautieu, «La proposition de règlement européen en matière de protection des données 
personnelles et ses conséquences sur la future stratégie de contrôle de la CNIL», Communication 
Commerce électronique, n.12, ∆εκέµβριος 2012. 
 
108 Πρόκειται για προσωπική διαπίστωση του γράφοντος. 
 
109 Εκτενής ανάλυση του ζητήµατος της άρσης του απορρήτου των ιδιωτικών επικοινωνιών 
πραγµατοποιείται στη σχετική ενότητα της παρούσας διδακτορικής µελέτης, βλ. σελ.154επ. καθώς και 
στο κεφάλαιο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας, όπου αναφέρονται οι προϋποθέσεις για την άρση του 
απορρήτου βάσει της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ, βλ.σελ.258-259. 
 
110 Βλ.Ε∆∆Α, υπόθεση Copland κατά Ηνωµένου Βασιλείου 3 Απριλίου 2007, Leander κατά Σουηδίας, 
26 Μαρτίου 1987, Amann κατά Ελβετίας, 16 Φεβρουαρίου 2000. 
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Ανθρώπου, όπου προβλέπεται ο σεβασµός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της 

κατοικίας και της αλληλογραφίας κάθε προσώπου. 

Το πρόβληµα δηµιουργείται όταν ο χρήστης του διαδικτύου δρα ανώνυµα, 

οπότε µέσω της συγκεκριµένης του δράσης, δηµιουργούνται εύκολα οι προϋποθέσεις 

«µετάλλαξής» του σε δράστη ηλεκτρονικών αξιόποινων πράξεων. Το ευρωπαϊκό 

δίκαιο δεν έµεινε αµέτοχο µπροστά σε αυτόν τον κίνδυνο, παρέχοντας µε µια σειρά 

νοµοθετικών εργαλείων τις προϋποθέσεις παρέµβασης στον ιδιωτικό βίο του χρήστη, 

υπό το σεβασµό ορισµένων κριτηρίων. Πιο συγκεκριµένα, ως τέτοια ορίζονται βάσει 

του άρθρου 8παρ.2 της ΕΣ∆Α η ύπαρξη νόµου, ο οποίος να δικαιολογείται από την 

αρχή της αναλογικότητας και του σκοπού, ενώ ως λόγοι επέµβασης των δηµοσίων 

αρχών ορίζονται η διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας, η προάσπιση της δηµόσιας 

τάξης, η προστασία θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών του κοινωνικού 

συνόλου, λόγοι υγείας καθώς και η πρόληψη σοβαρών ποινικών αδικηµάτων. Οι 

προαναφερθέντες λόγοι επαναλαµβάνονται σε σχετικές διατάξεις για την επεξεργασία 

προσωπικών δεδοµένων τόσο στη βασική Οδηγία 95/46/ΕΚ όσο και στην πρόταση 

Κανονισµού στο πλαίσιο της αναθεώρησης του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου 

προστασίας προσωπικών δεδοµένων111.  

Εντούτοις, η ασαφής διατύπωση των απαιτούµενων χαρακτηριστικών του 

νόµου που ορίζεται ως απαραίτητη προϋπόθεση επέµβασης στην ιδιωτική ζωή και τα 

διαφορετικά εθνικά ποινικά συστήµατα δηµιουργούν ερωτηµατικά ως προς τις 

περιπτώσεις που επιτρέπεται η άρση του απορρήτου στο ∆ιαδίκτυο, ιδιαίτερα 

µάλιστα προκειµένου να καµφθεί η παράνοµη δράση ανώνυµων επιτήδειων χρηστών. 

Αν και έχουν δοθεί ορισµένα βασικά κριτήρια που πρέπει να πληροί µια νοµοθετική 

διάταξη ώστε να επιτρέπεται η άρση του απορρήτου, όπως είναι το στοιχείο της 

«προβλεψιµότητας»112 και της «καταλληλότητας»113, κατ’εφαρµογή της αρχής της 

αναλογικότητας, η ανοµοιογένεια των ποινικών δικαίων των κρατών µελών µπορεί να 

                                                           
111 Άρθρο 8 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και άρθρο 9 της πρότασης Κανονισµού. 
 
112 Η έννοια του κριτηρίου της «προβλεψιµότητας» έγκειται στον τρόπο διατύπωσης του νόµου ώστε 
να υπάρχει σχετική πρόβλεψη και ενηµέρωση για τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα ως προς τις περιστάσεις 
εκείνες όπου επιτρέπεται η κρατική ή δηµόσια παρέµβαση στην επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων 
του χρήστη και κατά συνέπεια στην άρση του απορρήτου της ηλεκτρονικής του συµπεριφοράς. 
ΒλΕ∆∆Α, υπόθεση Kruslin κατά Γαλλίας, 24 Απριλίου 1990. 
 
113 Βλ.Ε∆∆Α, υπόθεση Marper κατά Ην.Βασιλείου, 4 Σεπτεµβρίου 2008. 
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οδηγήσει σε διαφορετική κάθε φορά µεταχείριση του µέτρου της άρσης του 

απορρήτου
114, µε δυσµενείς συνέπειες για τα δικαιώµατα του χρήστη, καθώς µια 

συνεχής επιτήρηση της συµπεριφοράς του υπό ασαφείς όρους τον καθιστά οιονεί 

ύποπτο παραβατικών πράξεων παραβιάζοντας την αρχή της ελεύθερης χρήσης του 

διαδικτύου. 

Ως εκ τούτου, απαιτείται µια ειδικότερη νοµοθετική πρόβλεψη που να 

εξειδικεύει τις περιπτώσεις επιτρεπτού της επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων των 

χρηστών από δηµόσιες αρχές, Η δηµιουργία µιας λίστας αδικηµάτων µε οµοιογενή 

εφαρµογή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και µε χαρακτηριστικά που συνιστούν λόγους άρσης 

του απορρήτου εξαιτίας της σοβαρότητας των επιπτώσεών τους, όπως για 

παράδειγµα των εγκληµάτων κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας µε 

χαρακτηριστικότερο την παιδική πορνογραφία και σεξουαλική εκµετάλλευση 

ανηλίκων, θα µπορούσε ίσως να αποτελέσει µια προτεινόµενη λύση από την παρούσα 

διδακτορική µελέτη, στο υπό κρίση ζήτηµα. Παράλληλα, οποιαδήποτε εξέταση άρσης 

του απορρήτου θα πρέπει να γίνεται ad hoc και πάντα κατ’επιταγή της αρχής της 

αναλογικότητας, προκειµένου να αποφευχθούν αυθαίρετα αποτελέσµατα. 

Δεύτερο Κεφάλαιο: Η υπερ-ευρωπαϊκή αντιμετώπιση του 

ηλεκτρονικού εγκλήματος σε δικαστικό επίπεδο.  

 

Εκτός της συνεργασίας µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης – κρατών µελών και 

εθνικών φορέων (δηµόσιων και ιδιωτικών) που αναλύθηκε ανωτέρω, η πάταξη του 

ηλεκτρονικού εγκλήµατος απαιτεί µια καλύτερη οργάνωση σε δικαστικό επίπεδο. Πιο 

συγκεκριµένα, εξαιτίας της ποικιλοµορφίας και γρήγορης εξάπλωσης των 

ηλεκτρονικών αδικηµάτων, απαιτείται η ερµηνεία και η αντιµετώπισή τους από 

εξειδικευµένο µε το κυβερνοέγκληµα σώµα δικαστών. 

Η σύσταση ενός αντίστοιχου σώµατος δικαστών µπορεί να ακολουθήσει το 

πρότυπο της δηµιουργίας αστυνοµικών αρχών σε κάθε κράτος µέλος, επιφορτισµένων 

µε το έργο της εξιχνίασης ηλεκτρονικών εγκληµάτων. Παράλληλα µε τις 

εθνικές/κυβερνητικές οµάδες αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών στην 

                                                           
114 Βλ. τις δυσκολίες που συναντά η εφαρµογή του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης λόγω των 
διαφορετικών εθνικών νοµοθετικών συστηµάτων, σελ.35. 
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πληροφορική(CERT) που προαναφέρθηκαν115, έχουν συσταθεί σε όλα τα κράτη µέλη 

αστυνοµικές µονάδες επιφορτισµένες µε την εξιχνίαση και αντιµετώπιση 

ηλεκτρονικών αδικηµάτων. Για παράδειγµα, στην Αγγλία έχει ιδρυθεί Μονάδα 

Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος στη Μητροπολιτική Αστυνοµία ενώ στην Ελλάδα έχει 

συσταθεί µε το Π.∆ 100/2004 το Τµήµα ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, το οποίο 

εδρεύει στην Αθήνα. Αποστολή του είναι η δίωξη των εγκληµάτων που τελούνται στο 

διαδίκτυο ή µε τη χρήση αυτού116. Επίσης, σηµαντική βοήθεια για την επίτευξη του 

προαναφερθέντος στόχου µπορεί να παράσχει το Ευρωπαϊκό ∆ικαστικό ∆ίκτυο (Ε∆∆) 

για ποινικές υποθέσεις117, το οποίο ιδρύθηκε το 1997 και συνιστά ένα δίκτυο 

συνδέσµων στα κράτη µέλη που έχουν επιλεγεί µεταξύ των δικαστικών ή άλλων 

αρχών, µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες στον τοµέα της διεθνούς δικαστικής 

συνεργασίας. Μέσω της εν λόγω συνεργασίας, ανταλλάσσονται πληροφορίες µεταξύ 

των εθνικών δικαστικών αρχών σε ποινικές υποθέσεις, βελτιώνεται η ενηµέρωσή 

τους και προωθείται η καταπολέµηση σοβαρών µορφών εγκληµατικότητας, όπου 

συγκαταλέγεται το οργανωµένο έγκληµα, το οποίο περιλαµβάνει τα ηλεκτρονικά 

αδικήµατα. 

Η ιδέα της αναβάθµισης του δικαστικού σώµατος και της συγκρότησης 

ειδικού τµήµατος δικαστών σε κάθε κράτος µέλος εξειδικευµένων µε τον τοµέα του 

ηλεκτρονικού εγκλήµατος, δεν είναι καινούρια. Μπορεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο να µην 

υπάρχει µέχρι στιγµής µια αντίστοιχη δικαστική οµάδα, ωστόσο στις ΗΠΑ έχει 

συσταθεί ειδικό σώµα Εισαγγελέων, οι οποίοι ύστερα από κατάλληλη εκπαίδευση, 

                                                           
115 Bλ.υποσ.86. 
 
116

 Βλ. Κ.Βλαχόπουλο, ό.π., σελ. 183-188. Σήµερα, η Υποδιεύθυνση ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος 
(όπως µετονοµάστηκε µε υπουργική απόφαση) µαζί µε την Υποδιεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας 
συγκροτούν την Υπηρεσία Οικονοµικής Αστυνοµίας και ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος. Σχετικά µε 
την Υποδιεύθυνση ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος βλ. τον επίσηµο δικτυακό τόπο της Ελληνικής 
Αστυνοµίας: 
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1763&Itemid=378.  
 
 
117 Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστικό ∆ίκτυο (Ε∆∆) συγκροτήθηκε βάσει της κοινής δράσης 98/428/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1998. Η προαναφερθείσα κοινή δράση καταργήθηκε από την απόφαση 
του Συµβουλίου 2008/976/∆ΕΥ σχετικά µε το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο που τέθηκε σε ισχύ στις 24 
∆εκεµβρίου 2008. Οι αιτίες κατάργησής της βασίζονταν σε πολιτικές και νοµικές εξελίξεις που 
µεσολάβησαν στον κόλπο της Ένωσης, όπως οι διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004 και 
2007, η θέσπιση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης που έθετε νέα δεδοµένα και η συνεργασία µε 
την Ευρωπόλ (Eurojust). 
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ασχολούνται µε το έγκληµα στον Κυβερνοχώρο118. Εντούτοις, η εν λόγω θεσµική 

αντιµετώπιση της ηλεκτρονικής εγκληµατικότητας στην Αµερική συνδέεται στενά µε 

το οµοσπονδιακό σύστηµα διακυβέρνησης, το οποίο επεκτείνεται και στον δικαστικό 

τοµέα και συνίσταται στην ύπαρξη πολιτειακών αυτόνοµων εγκληµατολογικών 

αρχών, οι οποίες επιφορτίζονται µε την εξιχνίαση ηλεκτρονικών αδικηµάτων, ενώ 

παράλληλα υπάρχει µια ανώτατη κεντρική επιτροπή µε δικαιοδοτικές αρµοδιότητες. 

Η αντίστοιχη οργάνωση απουσιάζει στον ευρωπαϊκό χώρο λόγω της ιδιαίτερης 

υπόστασης της Ένωσης, η οποία διαφέρει από τον οµοσπονδιακό χαρακτήρα της 

Αµερικής
119.   

Μια αρκετά ενδιαφέρουσα πρόταση για την ποινική αντιµετώπιση του 

ηλεκτρονικού εγκλήµατος µε δικαστικό περιεχόµενο και σε διεθνή βάση, λόγω των 

υπερεθνικών διαστάσεων που λαµβάνει, συνίσταται στη δηµιουργία ενός ∆ιεθνούς 

∆ικαστηρίου για το Ηλεκτρονικό Έγκληµα, εµπνευσµένη από κορυφαίο Ευρωπαίο 

∆ικαστή εξειδικευµένο σε θέµατα ηλεκτρονικής εγκληµατικότητας120. Μια τέτοια 

προοπτική θα εξυπηρετούσε το σκοπό της αποτελεσµατικής και οµοιόµορφης 

δικαστικής προσέγγισης του ηλεκτρονικού εγκλήµατος καθώς το νέο ∆ικαστήριο θα 

είχε αποκλειστική δικαιοδοσία επί φαινοµένων εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο. 

                                                           
118  Στις ΗΠΑ ο τοµέας του ηλεκτρονικού εγκλήµατος αντιµετωπίζεται δικαστικά από εξειδικευµένα 
σώµατα εισαγγελέων που βρίσκονται σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ και συνεργάζονται στενά µε τις 
αστυνοµικές αρχές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη δικαστική οργάνωση στην Αµερική 
βλ. το διάγραµµα που παρατίθεται στον επίσηµο δικτυακό τόπο του τµήµατος του Υπουργείου 
∆ικαιοσύνης των ΗΠΑ που ασχολείται µε το ηλεκτρονικό έγκληµα και αδικήµατα περί πνευµατικής 
ιδιοκτησίας (Computer Crime and Intellectual Property Section ,CCIPS, United States Department of 
Justice) : http://www.cybercrime.gov/reporting.htm.  

 
119 Για τη σχέση ανάµεσα στην οµοσπονδιακή αρχή και τις πολιτείες της Αµερικής στον τοµέα της 
ποινικής αντιµετώπισης της ηλεκτρονικής εγκληµατικότητας βλ. C. Bradley, «Federalism and the 
Federal Criminal Law», Maurer School of Law: Indiana University, Faculty Publications, available 
online at: http://www.repository.law.indiana.edu/facpub/185. 
 
120

 S.Schjolberg, «Potential new global legal mechanisms on combating cybercrime and global 

cyberattacks», a presentation at the ISPAC International Conference on Cybercrime: Global 
Phenomenon and its Challenges, December 2-4, 2011, www.cybercrimelaw.net.  
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Καταρχήν, η συγκρότηση του υπό εξέταση ∆ικαστηρίου µπορεί να αποτραπεί, 

διότι υφίσταται ήδη ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο
121, το οποίο ασχολείται 

αποκλειστικά µε εγκλήµατα που έχουν παγκόσµια διάσταση. Ειδικότερα, η καθ’ ύλην 

του αρµοδιότητα αφορά στην ποινική δίωξη προσώπων που τέλεσαν εγκλήµατα 

γενοκτονίας, κατά της ανθρωπότητας, πολέµου και επίθεσης122. ∆εδοµένου ότι το 

ηλεκτρονικό έγκληµα µεταλλάσσεται και δύναται να περιλαµβάνει αξιόποινες 

πράξεις που πλήττουν το παγκόσµιο συµφέρον123, οι υποθέσεις που το αφορούν θα 

µπορούσαν να δικάζονται από το εν λόγω ∆ικαστήριο. Ωστόσο, µια προσεκτική 

µελέτη των περιπτώσεων στις οποίες αναλύεται το έγκληµα κατά της 

ανθρωπότητας
124 οδηγεί στο συµπέρασµα ότι πρόκειται κυρίως για πράξεις µε 

περιεχόµενο βίας (σωµατικής ή ψυχολογικής). Συνεπώς, µια αναλογική προσέγγιση 

µε βάση την οποία ηλεκτρονικές εγκληµατικές πράξεις θα µπορούσαν να δικαστούν 

από το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο, κρίνεται αµφίβολης αποτελεσµατικότητας.  

Ως εκ τούτου, διατυπώθηκε η άποψη από τον Ευρωπαίο ∆ικαστή Schjolberg 

ότι η δηµιουργία ενός ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου για το Ηλεκτρονικό Έγκληµα 

µπορεί να δώσει λύση στο πρόβληµα. Σύµφωνα µε το πρότυπο Καταστατικό που 

υποδεικνύεται στην πρότασή του, το εν λόγω ∆ικαστήριο θα αποτελεί όργανο των 

Ηνωµένων Εθνών125. Θα εξετάζει αποκλειστικά περιπτώσεις των πιο σοβαρών 

ηλεκτρονικών εγκληµατικών πράξεων, όπως είναι ενδεικτικά η παράνοµη πρόσβαση 

                                                           
121 Το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο (International Criminal Court, ICC) είναι ένα µόνιµο δικαστικό 
όργανο, το οποίο ιδρύθηκε την 1 Ιουλίου 2002 , βάσει του Καταστατικού της Ρώµης για το ∆ιεθνές 
Ποινικό ∆ικαστήριο, που αποτελεί την ιδρυτική του συνθήκη. ∆ικάζει ποινικά εγκλήµατα, τα οποία 
τελέστηκαν από αυτή την ηµεροµηνία και έπειτα και µόνο εάν το κρινόµενο έγκληµα έλαβε χώρα σε 
έδαφος κράτους µέλους που υπέγραψε το Καταστατικό του. Εδρεύει στη Χάγη της Ολλανδίας, όµως οι 
συνεδριάσεις του µπορούν να λάβουν χώρα οπουδήποτε. Σχετικά µε το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο 
βλ. τον επίσηµο δικτυακό τόπο του ∆ικαστηρίου : http://www.icc-cpi.int καθώς και τα άρθρα 3,11,12 
και 13 του Καταστατικού. 

122 Άρθρο 5 του Καταστατικού. 
 
123 Χαρακτηριστικά µπορούν να αναφερθούν «επιθέσεις» ανώνυµης οµάδας ακτιβιστών –χάκερς που 
αποκαλούνται διεθνώς Anonymous σε υπολογιστικά δίκτυα και συστήµατα πληροφοριών υπουργείων 
και δηµοσίων οργανισµών, προσβάλλοντας την ασφάλειά τους. Παράλληλα, το φαινόµενο της 
κυβερνοτροµοκρατίας (που αποκαλείται διεθνώς cyber terrorism) αποτελεί µια καινούρια απειλή, η 
οποία συνίσταται σε τροµοκρατικές επιθέσεις µέσω διαδικτύου και µπορεί να προσλάβει ποικίλες 
µορφές. Βλ. σχετικά R.W.Taylor, T.J.Caeti, D.K.Loper, E.J.Fritsch, J.Liederbach, «Digital Crime and 
Digital Terrorism», σελ.20-33, Pearson Prentice Hall, 2006. 
 
124 Άρθρο 7 του Καταστατικού. 
 
125 Προοίµιο του Καταστατικού. 
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σε δεδοµένα, η παρεµπόδιση λειτουργίας συστήµατος, η διαδικτυακή απάτη, η 

ενοχλητική αλληλογραφία, η κλοπή ταυτότητας και γενικότερα πράξεις µε 

ηλεκτρονικό περιεχόµενο 126. Επέκταση της αρµοδιότητάς του θα µπορεί να γίνει 

κατόπιν απόφασης του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών.127 Σχετικά µε 

τη δικαιοδοσία του, το ∆ικαστήριο θα έχει κυρίαρχη αρµοδιότητα έναντι των εθνικών 

δικαστηρίων. Παράλληλα, θα µπορεί να επεµβαίνει σε οποιοδήποτε στάδιο της 

προδικασίας και να ζητά από τα εµπλεκόµενα µέρη πληροφορίες.128 

Παρόλο που η δηµιουργία ενός ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου για το 

Ηλεκτρονικό Έγκληµα θα µπορούσε να συµβάλει στην οµοιόµορφη και καθολική 

αντιµετώπισή του, η επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήµατος, κατά τη γνώµη του 

γράφοντος, κρίνεται αµφίβολη. 

 Αρχικά, δεν κρίνεται απαραίτητη η δηµιουργία του καθώς λύση µπορεί να 

δοθεί µε παρέκταση αρµοδιότητας του ήδη υφισταµένου ∆ιεθνούς Ποινικού 

∆ικαστηρίου, η οποία θα είναι αποτέλεσµα µιας αναθεώρησης του καταστατικού του. 

Πιο συγκεκριµένα, κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε κράτους µέλους που υπέγραψε το 

Καταστατικό και βάσει των προϋποθέσεων που ορίζονται για τον απαιτούµενο 

αριθµό επικύρωσης µιας τροποποίησης καταστατικού129, είναι δυνατόν να διευρυνθεί 

ο κατάλογος µε τα εγκλήµατα που δικάζονται από το ∆ικαστήριο και να ενταχθούν, 

συνεπώς, εγκλήµατα του κυβερνοχώρου130. 

Έπειτα, η δηµιουργία ενός ξεχωριστού ∆ικαστηρίου απαιτεί δαπάνες και 

έξοδα. Τη στιγµή που στις µέρες µας η παγκόσµια κοινωνία διέρχεται µια ιδιαίτερα 

σοβαρή οικονοµική κρίση, οι πόροι χρηµατοδότησης ενός τόσο µεγάλου έργου 

θεωρούνται δυσεύρετοι. Ταυτόχρονα, η διαδικασία θέσπισής του είναι χρονοβόρα και 

                                                           
126 Άρθρα 1-5 του Καταστατικού. 
 
127 Άρθρο 8 του Καταστατικού. 
 
128 Άρθρο 9 του Καταστατικού. 
 
129 Άρθρο 121παρ.3-7 του Καταστατικού του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου. 
 
130 Η αναθεώρηση του Καταστατικού του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου είναι εφικτή, καθώς το 
άρθρο 123παρ1 του Καταστατικού ορίζει ότι µπορεί να γίνει επτά χρόνια αφότου τεθεί σε ισχύ, 
ηµεροµηνία που έχει παρέλθει καθώς άρχισε να ισχύει από το 2002. 
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επίπονη, καθώς απαιτεί τη συναίνεση µεγάλου αριθµού κρατών µε διαφορετική 

νοµική κουλτούρα131. 

Ως εκ τούτου, η προτεινόµενη λύση στο πρόβληµα µπορεί να επέλθει µε την 

ουσιαστική επανεξέταση και εφαρµογή των υφιστάµενων εργαλείων. Από την 

ανάλυση που προηγήθηκε στην πέµπτη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου προκύπτει 

ότι τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης132 όσο και σε διεθνές133, υπάρχουν αρκετά 

νοµοθετικά µέσα που µπορούν να βοηθήσουν στην ερµηνεία και αποτελεσµατική 

εξέταση του ηλεκτρονικού εγκλήµατος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
131 Σχετικά µε τον καθορισµό της δικαιοδοσίας των δικαστηρίων που εξετάζουν την ποινική δίωξη 
προσώπων που τελούν ηλεκτρονικές εγκληµατικές πράξεις, λύση µπορεί να δώσει το άρθρο 22 της 
Σύµβασης της Βουδαπέστης για το κυβερνοέγκληµα που ορίζει τα κριτήρια δικαιοδοσίας ενός εθνικού 
δικαστηρίου . Συγκεκριµένα θα πρέπει το υπό εξέταση αδίκηµα να παρουσιάζει αιτιώδη συνάφεια 
(τοπική και νοµική) µε το δικαστήριο του κράτους µέλους που επιδιώκει να επιληφθεί της υπόθεσης 
(παρ.1). Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα συνεννόησης σε περίπτωση όπου τα δικαστήρια αρκετών 
κρατών διεκδικούν αποκλειστική αρµοδιότητα (παρ.5). 
 
132 Ανακοινώσεις, Συστάσεις, ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, συµβολή ευρωπαϊκών οργανισµών. 
 
133 Σύµβαση της Βουδαπέστης. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 
 

Η εκτενής ανάλυση που προηγήθηκε σχετικά µε την ποινική µεταχείριση των 

αδικηµάτων του κυβερνοχώρου, µπορεί να οδηγήσει σε ορισµένα ασφαλή 

συµπεράσµατα αλλά και να τροφοδοτήσει περαιτέρω σκέψεις και ιδέες. Αρχικά, 

θεωρείται αδιαµφισβήτητη η αναθεώρηση του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου, το 

οποίο κρίνεται ανεπαρκές και απροετοίµαστο απέναντι στις ταχύτατες τεχνολογικές 

εξελίξεις.  

Προς την κατεύθυνση αυτή κρίνονται θετικά τα προτεινόµενα µέτρα δράσης 

µέσω Ανακοινώσεων και πράξεων µε δεσµευτικό περιεχόµενο, όπως διεξοδικά 

παρουσιάστηκαν. Ο στόχος είναι πολλαπλός καθώς το αναδυόµενο θεσµικό πλαίσιο 

δεν ανταποκρίνεται µόνο στις καινούριες απαιτήσεις αλλά και στο ξεχωριστό 

περιβάλλον που δηµιουργεί η ψηφιακή κοινωνία. Επίσης, οι ιδιαίτερες µορφές 

ηλεκτρονικού εγκλήµατος απαιτούν ανάλογη αντιµετώπιση εκ µέρους του δικαίου. 

Ειδικά στην περίπτωση του Γενικού Κανονισµού Προστασίας ∆εδοµένων θα πρέπει 

να επιδοκιµαστεί, όπως τονίστηκε, η απονοµή ευρύτερων εξουσιών και 

αρµοδιοτήτων καταναγκαστικού χαρακτήρα σε εθνικές επιτροπές που ασχολούνται 

µε την προστασία προσωπικών δεδοµένων. Με την εν λόγω πρόβλεψη παροτρύνεται 

η συµµετοχή φορέων µε ενεργό ρόλο και παρουσία σε θέµατα διαδικτύου, 

αποτρέποντας την αυθαίρετη απονοµή κυρώσεων.  

Εντούτοις, η δηµιουργία µιας ενιαίας πολιτικής στον ευρωπαϊκό χώρο σε 

ποινικό επίπεδο συναντά εµπόδια, τα οποία στηρίζονται στην ανοµοιογένεια των 

εθνικών ποινικών συστηµάτων και στη δυσκολία εναρµόνισής τους. Το διαφορετικό, 

εξάλλου, νοµοθετικό πλαίσιο της Αµερικής σε ζητήµατα κυβερνοχώρου, το οποίο 

επηρεάζει άµεσα την αντιµετώπιση των ηλεκτρονικών αδικηµάτων, αποτελεί ισχυρή 

απόδειξη της εξαιρετικά δύσκολης και επίπονης προσπάθειας διαµόρφωσης ενός 

οµοιογενούς ποινικού καθεστώτος. Ωστόσο, αξίζει να σηµειωθεί ως αντισταθµιστικός 

παράγοντας στη δυσχέρεια εφαρµογής µιας οµοιόµορφης ευρωπαϊκής πολιτικής σε 

ποινική βάση η δυνατότητα υιοθέτησης «ελάχιστων κανόνων» από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για συγκεκριµένους τοµείς «ιδιαιτέρως σοβαρής 

εγκληµατικότητας µε διασυνοριακή διάσταση», µεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η 

εγκληµατικότητα στον χώρο της πληροφορικής. Η εν λόγω δυνατότητα προβλέπεται 
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βάσει του άρθρου 83 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

ουσιαστικά αποτελεί τη νοµική βάση για τη θέσπιση Οδηγιών και άλλων 

νοµοθετικών πράξεων µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση αδικηµάτων 

που θίγουν το ενωσιακό συµφέρον και απαιτούν µια, όσο το δυνατόν ευρύτερη, 

εναρµόνιση σε επίπεδο ορισµού της αντικειµενικής τους υπόστασης και των 

κυρώσεων που επιφέρει η τέλεσή τους134.  

Για την αποτελεσµατικότερη πάταξη του ηλεκτρονικού εγκλήµατος στον 

ευρωπαϊκό χώρο απαιτείται, πρωτίστως, η πολιτική βούληση εφαρµογής τόσο της 

ισχύουσας νοµοθεσίας όσο και των προτεινόµενων µέτρων. Πρωταρχικό µέληµα 

αποτελεί η εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ µέρους των κρατών να καταπολεµήσουν 

καθολικά φαινόµενα ηλεκτρονικής εγκληµατικότητας, εφόσον προσλαµβάνει 

υπερεθνικές διαστάσεις. Η όλη προσπάθεια σύγκλισης των εθνικών νοµοθετικών 

συστηµάτων πρέπει να γίνει µέσα σε πνεύµα συνεργασίας και αµοιβαιότητας, µε 

γνώµονα το παγκόσµιο συµφέρον. Στον αντίποδα, ο σεβασµός και η αναγνώριση της 

διαφορετικότητας κρίνονται απαραίτητα προκειµένου να εξασφαλιστεί η εθνική 

συνοχή. 

Ξεχωριστή µνεία και ιδιαίτερη προσοχή αξίζει να δοθεί στο ζήτηµα της 

ποινικοποίησης της ανωνυµίας, που συνδέεται άµεσα µε την άρση του απορρήτου 

των επικοινωνιών. Η ανώνυµη χρήση του λόγου θεωρήθηκε ως το «καταλληλότερο» 

µέσο για τη διαδικτυακή παρενόχληση, η οποία προσλαµβάνει ποικίλες µορφές, όπως 

η αποστολή ενοχλητικής αλληλογραφίας, η σεξουαλική παρενόχληση, υβριστικά και 

συκοφαντικά σχόλια και οποιοδήποτε περιεχόµενο µε στόχο τη µείωση της 

προσωπικότητας του ατόµου. Μετά από την επιχειρηµατολογία που  εξετάστηκε και 

αναλύθηκε, τόσο υπέρ όσο και κατά του εν λόγω δικαιώµατος, η πλάστιγγα γέρνει 

περισσότερο θετικά προς την προστασία του και όχι την κατάργησή του. Εξάλλου, 

ειδικά στην εποχή της παγκόσµιας κρίσης, έχουν αποκαλυφθεί αρκετά πολιτικά και 

κοινωνικά σκάνδαλα χάρη σε ανώνυµους χρήστες, ενώ η ανωνυµία µπορεί να κριθεί 

και ευεργετική σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως στον ιατρικό τοµέα, όπου χρήστες 

που επιθυµούν να ενηµερωθούν για την ασθένεια του AIDS, προτιµούν την 

ανωνυµοποίησή τους παρά την έκθεση των προσωπικών τους στοιχείων. Το αντίδοτο 

                                                           
134 Βλ. ανάλυση του άρθρου 83 ΣΛΕΕ από ∆.Αναγνωστοπούλου σε Β.Χριστιανό, «Συνθήκη ΕΕ και 
ΣΛΕΕ: Κατ’άρθρο ερµηνεία», Νοµική Βιβλιοθήκη, 2012, σελ.506-512. 
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για την αποτροπή αποτελεσµάτων από την αρνητική χρήση της ανωνυµίας δύναται να 

εντοπιστεί σε άλλα µέσα, όπως στην εκπαίδευση του χρήστη για θέµατα ηθικής του 

διαδικτύου, την ενηµέρωσή του για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, ενώ δε θα 

πρέπει να λησµονηθούν και οι εθνικές αστυνοµικές αρχές αντιµετώπισης έκτακτων 

αναγκών (CERT) καθώς και µια πληθώρα ενώσεων χρηστών, οι οποίες καλούνται να 

µεριµνούν για την περιφρούρηση θεµελιωδών ελευθεριών και την υγιή λειτουργία της 

ψηφιακής κοινωνίας135. Παράλληλα, χρειάζεται να προστεθεί, όπως τονίστηκε στα 

πλαίσια της ανάλυσης της αναθεώρησης του θεσµικού πλαισίου προστασίας 

προσωπικών δεδοµένων, η πρόταση κωδικοποίησης των σοβαρών εγκληµατικών 

πράξεων που δικαιολογούν την άρση του απορρήτου και την κατ’επέκταση 

αποκάλυψη των στοιχείων του χρήστη-δράστη ηλεκτρονικού εγκλήµατος ενώ δε θα 

πρέπει να παραλειφθεί  η δυνατότητα της ad hoc εξέτασης υποθέσεων µε αίτηµα την 

αποκάλυψη ιδιωτικών πληροφοριών του χρήστη.  

Τέλος, η ενδεχόµενη «εφεύρεση» νέων νοµοθετικών µέτρων, όπως για 

παράδειγµα, µια καινούρια διεθνή σύµβαση για το κυβερνοέγκληµα, ίσως οδηγήσει 

σε αντίθετα αποτελέσµατα από εκείνα που επιδιώκονται. Τούτο καθώς είναι πιθανόν 

να προκληθεί σύγχυση µέσα από µια πολυνοµία, όπου θα δηµιουργούνται 

ερωτηµατικά σχετικά µε το ισχύον κάθε φορά νοµοθετικό καθεστώς που διέπει το 

ηλεκτρονικό έγκληµα, τη στιγµή που δεν έχουν καν εφαρµοστεί, σε ικανοποιητικό 

βαθµό, τα όσα ορίζονται και προβλέπονται από τα υφιστάµενα νοµοθετικά εργαλεία.  

Εξάλλου, δε θα πρέπει να παραγνωριστούν οι διαφορετικές παραδόσεις και τα 

ανοµοιογενή εθνικά συστήµατα που υποδεικνύουν ορισµένα πλαίσια ρύθµισης και 

εξέτασης περιπτώσεων ηλεκτρονικών αδικηµάτων.  

Μια πολιτική αυθαίρετης ποινικοποίησης αδικηµάτων διαδικτύου, χωρίς την 

προηγούµενη διαβούλευση µε τη συµµετοχή όλων των επιστηµονικών φορέων, 

εθνικών επιτροπών και ευρωπαϊκών οργάνων, στερείται της πιθανότητας θετικού 

αποτελέσµατος. Χάρη στις σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως για παράδειγµα τα 

ανοιχτά forum διαλόγου και επικοινωνίας και τους ιστότοπους κοινωνικής 

δικτύωσης, µπορούν να τεθούν σε επεξεργασία ζητήµατα ρύθµισης και 

                                                           
135 Σχετικά µε την εν λόγω ανάλυση για το θέµα της ποινικοποίησης της ανωνυµίας και τον 
συσχετισµό µε το αδίκηµα της διαδικτυακής παρενόχλησης (online harassment) βλ. D.S.Wall, «Crime 
and the Internet», Routledge, 2001, σελ. 141-149 και 169-177. 
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αντιµετώπισης των νέων µορφών ηλεκτρονικής παραβατικότητας, υπό το πνεύµα της 

καλόπιστης και ανοιχτής προς όλους συζήτησης. Άλλωστε, οι ίδιες αρχές της 

ανοικτότητας και της ουδετερότητας του διαδικτύου, οι οποίες εξηγήθηκαν στον 

πρόλογο, επιβάλλουν τη µαζική συµµετοχή στην προσπάθεια χάραξης µιας 

ολοκληρωµένης επίσηµης πολιτικής. 

Καταλήγοντας, διαπιστώνεται ότι οι προκλήσεις που προξενεί το ηλεκτρονικό 

έγκληµα δεν απαντώνται µε νέες προκλήσεις αλλά µε σταθερή, καλοπροαίρετη και 

καθολική βούληση αντιµετώπισής τους. Η βελτίωση της λειτουργίας της κοινωνίας 

των πληροφοριών επιτυγχάνεται όχι µόνο µε την καταστολή των αδικηµάτων που 

παρατηρούνται στον κυβερνοχώρο αλλά κυρίως µε την πρόληψή τους. Εξάλλου, 

χαρακτηριστική είναι η φράση του µεγαλύτερου, κατά πολλούς, φυσικού του 20ου 

αιώνα, Άλµπερτ Αϊνστάιν : «Ο κόσµος είναι επικίνδυνος, όχι εξαιτίας αυτών που 

κάνουν το κακό, αλλά εξαιτίας αυτών που τους κοιτάζουν χωρίς να κάνουν τίποτα». 
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II. Η ηλεκτρονική ιδιωτικότητα στις 
ηλεκτρονικές εµπορικές συναλλαγές. 
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Εισαγωγή 
 

Η ραγδαία ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας136 δηµιουργεί νέα 

δεδοµένα στο χώρο του εµπορίου και της οικονοµίας γενικότερα. Ιδιαίτερα η 

δυναµική εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας εγκαινίασε 

καινούρια ήθη και έθιµα στον τοµέα της ανάπτυξης µεταβάλλοντας τον παραδοσιακό 

τρόπο πραγµατοποίησης των εµπορικών συναλλαγών. Η χρησιµοποίηση του 

διαδικτύου σχεδόν σε όλες τις δράσεις της καθηµερινότητας παρουσιάζει ξεχωριστό 

ενδιαφέρον στον χώρο της οικονοµίας καθώς χάρη στην ποικιλία ψηφιακών αγαθών 

και υπηρεσιών που προσφέρει, µεταβάλλει τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Η 

υιοθέτηση και η χρήση του τόσο από τα νοικοκυριά όσο και από τις επιχειρήσεις137 – 

µικροµεσαίες και µεγάλες – έχουν µετασχηµατίσει τη φύση της αγοράς, η οποία 

πλέον από «τοπική» (market place) γίνεται «διαστηµική» (market space), έχοντας ως 

κυριότερο χαρακτηριστικό γνώρισµα την επικοινωνία των οικονοµικών φορέων µε 

τηλεπικοινωνιακά µέσα138. 

Ο ψηφιακός χαρακτήρας των προσφερόµενων προϊόντων έχει ως φυσικό 

επακόλουθο την ψηφιοποίηση των εµπορικών συναλλαγών. Η διείσδυση και 

ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων συνιστά 

πλέον µια καθηµερινή πραγµατικότητα που εκσυγχρονίζεται µε ταχύτατο ρυθµό139. 

                                                           
136 Σχετικά µε την ερµηνεία του όρου «Κοινωνία της Πληροφορίας» και τη διαφοροποίηση της 
ερµηνείας της στην Ευρώπη και στην Αµερική βλ. κεφάλαιο περί ηλεκτρονικού εγκλήµατος. 
 
137 Οι επιχειρήσεις ήταν από τους πρώτους φορείς που υιοθέτησαν το ∆ιαδίκτυο και το κατέστησαν 
βασικό συστατικό της επιχειρηµατικής δράσης, προσπαθώντας κάθε φορά να αναβαθµίζουν και να 
εκσυγχρονίζουν τις υπηρεσίες που παρέχει. Στα τέλη του 2011 όλες σχεδόν οι εταιρείες στις χώρες του 
ΟΟΣΑ διέθεταν σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο. Στα δύο τρίτα των χωρών του ΟΟΣΑ πάνω από το 95% των 
εταιρειών χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο, και µόνο ένα µικρό ποσοστό των µικρότερων επιχειρήσεων δε 
διαθέτουν ακόµα σύνδεση. Το 2010 µόνο το 5,7% των µικρών επιχειρήσεων (10-49 υπαλλήλους) στην 
Ευρώπη των 25 δεν είχαν πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο. Σε επίπεδο ατοµικό, περίπου το 70% των 
νοικοκυριών στις χώρες του ΟΟΣΑ έχουν πρόσβαση στο ευρυζωνικό ∆ιαδίκτυο µε όλο και 
υψηλότερες ταχύτητες και χαµηλότερο κόστος. Σχετικά µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου και την 
εξελισσόµενη οικονοµία του βλ. την έκθεση του ΟΟΣΑ 2012 «Προοπτικές οικονοµίας του ∆ιαδικτύου 
2012», OECD Internet Economy Outlook 2012, αναρτηµένη στην επίσηµη ιστοσελίδα του ΟΟΣΑ 
http://www.oecdepublishing.org/multilingual-summaries/9789264086463-sum/html/9789264086463-
sum-en.html.  
 
138 Βλ. Σπ.Μούζουλα, «Συναλλαγές δια µέσω του Ίντερνετ», σε: «Η εφαρµογή της σύγχρονης 
τεχνολογίας στο εµπορικό δίκαιο», 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Εµπορικολόγων, σελ.237. 
 
139 Αξίζει να αναφερθεί ότι, σύµφωνα µε την έρευνα που διεξήχθη από το Παρατηρητήριο για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα το 2012, περίπου 1 στους 3 Έλληνες που έχουν πρόσβαση 
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Ως εκ τούτου, η παραγγελία και αγορά προϊόντων µέσω διαδικτύου αποτελεί 

καθηµερινό φαινόµενο µε αυξανόµενες διαστάσεις140. Ταυτόχρονα, διαµορφώνεται 

ένα καινούριο πεδίο εµπορικών συναλλαγών µε ιδιαίτερο χαρακτήρα και 

περιεχόµενο. Κυρίαρχο στοιχείο αποτελεί η οικουµενικότητά τους και η κατάργηση 

τοπικών και χρονικών περιορισµών, σε αντίθεση µε τον παραδοσιακό τρόπο 

εκτέλεσης εµπορικών συναλλαγών, καθώς µια ηλεκτρονική αγοραπωλησία ή 

επιχειρηµατική δράση µπορεί να λάβει χώρα οποτεδήποτε και σε οποιοδήποτε 

γεωγραφικό πλάτος και µήκος. Ως µέσο πραγµατοποίησής τους παρουσιάζεται το 

∆ιαδίκτυο, µε αποτέλεσµα να µπορεί να γίνει λόγος για ένα ιδιότυπο καθεστώς 

«ηλεκτρονικών συναλλαγών»141. 

Το κύριο χαρακτηριστικό του εν λόγω φαινοµένου αποτελεί η χρησιµοποίηση 

ηλεκτρονικών µέσων υποστήριξης εκτέλεσης των εµπορικών συµβάσεων, µε κύριο 

φορέα το ∆ιαδίκτυο, οι οποίες διαχωρίζονται σε εµπορικές και σε καταναλωτικές, µε 

κριτήριο την ύπαρξη του στοιχείου της επιχειρηµατικής δραστηριότητας142. Η 

απουσία φυσικής παρουσίας των συναλλασσόµενων µερών καθώς και η µαζική 
                                                                                                                                                                      
στο διαδίκτυο, δήλωσε ότι επωφελείται των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του δηµοσίου. Τα αποτελέσµατα 
της έρευνας συγκεντρώνουν ακόµη περισσότερο ενδιαφέρον στο πεδίο της επιχειρηµατικότητας όπου 
περισσότερες από 9 στις 10 επιχειρήσεις χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για τις συναλλαγές τους µε το 
δηµόσιο, κάτι που πιστοποιεί τη δυναµική εξέλιξη της καινούριας ψηφιακής εποχής. Η εν λόγω έρευνα 
είναι αναρτηµένη στον επίσηµο ιστότοπο του Ελληνικού Παρατηρητηρίου για την ψηφιακή Ελλάδα 
http://www.observatory.gr/page/default.asp?la=1&id=2101&pk=445&return=183.  
 
140 Εντούτοις, στην Ελλάδα παρόλο που η χρήση του ∆ιαδικτύου επιτελείται σε πολύ µεγάλο βαθµό 
τόσο από τα άτοµα µεµονωµένα όσο και από επιχειρήσεις και υπηρεσίες δηµοσίου και ιδιωτικού 
τοµέα, η συχνότητα µε την οποία παρατηρούνται ηλεκτρονικές αγορές και συναλλαγές είναι χαµηλή 
και αρκετά µικρότερη συγκριτικά µε εκείνη στον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο, όπου οι ηλεκτρονικές 
συναλλαγές κινούνται σε επίπεδα πολύ ψηλότερα. Σχετικά µε τη στάση των Ελλήνων απέναντι στις 
αγορές από απόσταση σε συνδυασµό µε τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 
βλ. την έρευνα του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα το 2010, 
αναρτηµένη στον επίσηµο ιστότοπο 
http://www.observatory.gr/page/default.asp?la=1&id=2101&pk=439&return=183. 
 
141 Σύµφωνα µε έκθεση του ΟΟΣΑ το 2001αναρτηµένη στην επίσηµη ιστοσελίδα 
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/1939987.pdf, ορίζεται ως ηλεκτρονική συναλλαγή «η πώληση ή 
ανταλλαγή αγαθών ή υπηρεσιών, είτε µεταξύ επιχειρήσεων, νοικοκυριών, ατόµων, κυβερνήσεων ή άλλων 
δηµοσίων ή ιδιωτικών οργανισµών, µέσω υπολογιστικών συστηµάτων δικτύων. Τα αγαθά και οι 
υπηρεσίες παραγγέλλονται µέσω αυτών των δικτύων, αλλά η πληρωµή και η τελική παράδοση του 
αγαθού ή της υπηρεσίας µπορεί να εκτελεστεί άµεσα (online) ή έµµεσα (offline). 
 
142 Οι εµπορικές συµβάσεις εκτελούνται µεταξύ φυσικών ή νοµικών προσώπων στα πλαίσια της 
επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας σε αντίθεση µε τις καταναλωτικές όπου απουσιάζει το στοιχείο 
της εµπορικής ή επαγγελµατικής δραστηριότητας στο πρόσωπο του καταναλωτή. Βλ. Χρ.Τσιαχρή, 
«Συναλλαγές µέσω διαδικτύου: δωσιδικία και εφαρµοστέο δίκαιο κατά το ελληνικό και κοινοτικό 
ιδιωτικό διεθνές δίκαιο», Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 2005, σελ. 17-18 καθώς και 
το άρ.2 στοιχ.ε΄ της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εµπόριο. 
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χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας οδήγησε σταδιακά στη γέννηση 

του «ηλεκτρονικού εµπορίου», το οποίο σήµερα πλέον εµφανίζει ταχύτατο ρυθµό 

ανάπτυξης παγκοσµίως.  

Αρχικά, θα µπορούσε να προσδιοριστεί ως «η πώληση από απόσταση»143. 

Πρόκειται για µια τεχνική µε την οποία ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να 

παραγγείλει ένα προϊόν ή να ζητήσει µια υπηρεσία εκτός των συνηθισµένων τόπων 

υποδοχής της πελατείας ή των παραδοσιακών µερών εκτέλεσης των εν λόγω 

δραστηριοτήτων. Η συγκεκριµένη διαδικασία υπόκειται σε έναν ορισµένο αριθµό 

περιορισµών που διέπονται τόσο από εγχώριο εθνικό δίκαιο όσο και το ευρωπαϊκό. Η 

πεποίθηση ή η αντίληψη ότι οι νοµικοί παραδοσιακοί κανόνες που διέπουν το 

εµπόριο δεν εφαρµόζονται στον κόσµο του διαδικτύου είναι λανθασµένη. Απαιτείται 

κι εδώ συγκεκριµένη διαδικασία ώστε να πραγµατοποιηθούν συναλλαγές. 

Επιπλέον, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι, στην ψηφιακή οικονοµία που 

παρατηρείται λόγω της δυναµικής εισβολής των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας, µεταβάλλεται και η φυσιογνωµία των επιχειρήσεων, οι οποίες 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση των κανόνων του «εµπορικού 

παιχνιδιού». Υπό τις νέες συνθήκες που δηµιουργούνται στόχος τους δεν είναι µόνο η 

εύρεση ελκυστικών τρόπων παρουσίασης προϊόντων και υπηρεσιών προς τον 

καταναλωτή αλλά η προώθησή τους µέσω σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων µε τη 

βοήθεια της πληροφορικής και του ∆ιαδικτύου. Ως εκ τούτου, η προσέλκυση του 

καταναλωτικού κοινού δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά προστίθεται στην προσπάθεια 

αναδιάρθρωσης των επιχειρηµατικών πόρων που προσφέρουν οι καινούριες ψηφιακές 

τεχνολογίες, µε αποτέλεσµα να γίνεται λόγος για το «ηλεκτρονικό επιχειρείν»144. 

                                                           
143 Πρόκειται για µεταφορά του γαλλικού όρου «la vente a distance» . Βλ.ιδιαίτερα σχετικά µε το 
καθεστώς πώλησης από απόσταση: Olivier d’Auzon, «Le droit du commerce électronique», Editions 
du Puits Fleuri, 2004, σελ.13-15 καθώς και Χρ.Τσιαχρή, ό.π., σελ.29-102 αναφορικά µε ειδικά 
ζητήµατα διεθνούς δικαιοδοσίας στις συναλλαγές στο διαδίκτυο.  
 
144 Η έννοια ηλεκτρονικό επιχειρείν έχει ευρύτερα όρια συγκριτικά µε εκείνη του ηλεκτρονικού 
εµπορίου καθώς, εκτός της διεξαγωγής συναλλαγών που περιλαµβάνει η δεύτερη, εµπεριέχει την 
προσπάθεια συνεχούς αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας.  Από τα αποτελέσµατα της τελευταίας διαδικασίας εξαρτάται και σε µεγάλο βαθµό η 
επιτυχία του ηλεκτρονικού εµπορίου. Ένας ενδεικτικός ορισµός αναφορικά µε την έννοια του 
«ηλεκτρονικού επιχειρείν» παρατίθεται σε µια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τοµέα των 
επιχειρήσεων όπου παρουσιάζονται ως βασικά συστατικά στοιχεία της έννοιας η «αυτόµατη 
επιχειρηµατική διαδικασίας» σε συνδυασµό µε τη χρήση «υπολογιστικών συστηµάτων δικτύων», 
κατόπιν ανακοίνωσης του ΟΟΣΑ. (…electronic business is defined as “automated business process 
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Αναφορικά µε την έννοια του «ηλεκτρονικού εµπορίου» έχουν γίνει αρκετές 

προσπάθειες απόδοσης του ορισµού της, τόσο σε διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο, όσο 

και σε εθνικές νοµοθεσίες κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης145. Σύµφωνα µε 

µια Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε «µια Ευρωπαϊκή 

Πρωτοβουλία στο Ηλεκτρονικό Εµπόριο»146 στις 16.04.1997 «…πρόκειται περί 

ηλεκτρονικού τρόπου εµπορικών δοσοληψιών. Βασίζεται στην ηλεκτρονική επεξεργασία 

και µεταβίβαση δεδοµένων, στα οποία συµπεριλαµβάνεται κείµενο, ήχος και εικόνα. 

Καλύπτει πολλές και ποικίλες δραστηριότητες, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι 

ηλεκτρονικές εµπορικές συναλλαγές σε αγαθά και υπηρεσίες, η παράδοση ψηφιακού 

περιεχοµένου σε απευθείας σύνδεση, οι ηλεκτρονικές µεταφορές ποσών, κ.ά. 

Συµπεριλαµβάνει τόσο προϊόντα (π.χ. καταναλωτικά αγαθά, ειδικευµένο ιατρικό 

εξοπλισµό), όσο και υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες πληροφοριών, χρηµατοοικονοµικές και 

νοµικές υπηρεσίες), παραδοσιακές δραστηριότητες (π.χ. ιατρική περίθαλψη, 

εκπαίδευση) και νέες δραστηριότητες (π.χ. ιδεατά εµπορικά κέντρα). Καλύπτει κυρίως 

δύο τύπους δραστηριοτήτων: έµµεσο ηλεκτρονικό εµπόριο - ηλεκτρονική παραγγελία 

υλικών αγαθών, τα οποία πρέπει ακόµη να παραδοθούν απτά µε παραδοσιακούς 

τρόπους, όπως το ταχυδροµείο ή οι ιδιωτικές υπηρεσίες ταχυδροµείου· και άµεσο 

ηλεκτρονικό εµπόριο - παραγγελία, πληρωµή και παράδοση σε απευθείας σύνδεση 

άυλων αγαθών και υπηρεσιών, όπως λογισµικού υπολογιστή, ψυχαγωγικού 

περιεχοµένου ή υπηρεσιών πληροφοριών σε παγκόσµια κλίµακα147. Τέλος, σύµφωνα µε 

την ίδια Ανακοίνωση, οι οικονοµικές δραστηριότητες που περιλαµβάνονται 

παρέχονται τόσο από επιχείρηση σε επιχείρηση (Business to Business-B2B) όσο και 

                                                                                                                                                                      
(both intra and inter-firm) over computer mediated networks”). Bλ. ειδικότερα τη σχετική έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην επίσηµη ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/enterprise/archives/e-business-
watch/about/what_is.htm. 
 
145
Χρειάζεται να τονιστεί ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο γεννήθηκε και αναπτύχθηκε σε πρώιµο στάδιο 

πριν την είσοδο του ∆ιαδικτύου, στα πλαίσια κλειστών τηλεπικοινωνιακών δικτύων σε συναλλακτικές 
σχέσεις µεταξύ επιχειρήσεων. Πρόκειται για την Ηλεκτρονική Ανταλλαγή ∆εδοµένων (Electronic Data 
Interchange ή EDI). Περισσότερα για την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων βλ.Ι.Ιγγλεζάκη, «Τα 
νοµικά ζητήµατα της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων. Η σύµβαση EDI», Επιθεώρηση Εµπορικού 
∆ικαίου, 1997, σελ.238επ. 
 
146
Ολόκληρο το κείµενο της Ανακοίνωσης βρίσκεται στην επίσηµη ιστοσελίδα http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1997:0157:FIN:EL:PDF. 
 
147 Σχετικά µε το περιεχόµενο του ηλεκτρονικού εµπορίου και το διαχωρισµό του σε έµµεσο (off  
line)και άµεσο (on line)βλ. Ι.Καράκωστα, «∆ίκαιο και Internet», Β’ έκδοση, Αντ.Σάκκουλας, 2003, 
σελ.165-166. 
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από επιχείρηση σε καταναλωτές (Business to Consumer-B2C)148. Πρόκειται ίσως για 

τον πληρέστερο ορισµό που έχει δοθεί και έχει δεχθεί έκτοτε διάφορες αναπαραγωγές 

ή και τροποποιήσεις σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. 

 Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου, στην επίσηµη δήλωση της 

υπουργικής διάσκεψης στις 18 και 20 Μαΐου 1998, το ηλεκτρονικό εµπόριο ορίζεται 

ως «η παραγωγή, διανοµή, προώθηση, πώληση ή παράδοση αγαθών και υπηρεσιών µε 

ηλεκτρονικά µέσα»149. Ο τρόπος εκτέλεσης των δραστηριοτήτων –εµπορικών και µη- 

φαίνεται ότι λειτουργεί ως κριτήριο για τον Οργανισµό Ηλεκτρονικού Εµπορίου, 

όπου το ηλεκτρονικό εµπόριο ορίζεται ως «οποιαδήποτε µορφή επιχειρηµατικής 

συναλλαγής ή/και ανταλλαγής πληροφοριών, που εκτελείται µε τη χρήση οποιασδήποτε 

τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών»150. 

 Επίσης, θα ήταν ωφέλιµη η παράθεση ορισµένων ενδεικτικών 

βιβλιογραφικών ορισµών, οι οποίοι συγκλίνουν στη χρήση των ηλεκτρονικών µέσων 

ως απαραίτητο εργαλείο για την εκτέλεση των οικονοµικών δραστηριοτήτων. 

Σύµφωνα µε τους Κοζύρη και Πολίτη, «το ηλεκτρονικό εµπόριο θεωρείται ένα σύνολο 

από επιχειρηµατικές διαδικασίες, προηγµένες τεχνολογίες πληροφορικής και δικτύων 

και προτύπων τρόπων διαχειρισιακής επικοινωνίας που αποσκοπούν στην εξάλειψη του 

χαρτιού ως µέσου διεκπεραίωσης εµπορικών και επιχειρηµατικών συναλλαγών»151. Το 

στοιχείο της υπεροχής της ψηφιακής τεχνολογίας και των προσφερόµενων 

υπηρεσιών
152 που τείνουν να αντικαταστήσουν τον παραδοσιακό τρόπο 

                                                           
148 Επιπλέον, οι οικονοµικές συναλλαγές που αναφέρονται στην Ανακοίνωση εκτελούνται µεταξύ 
καταναλωτών και επιχειρήσεων (Consumer to Business-B2C), επιχειρήσεων και της ∆ίοικησης 
(Business to Administration-B2A) και µεταξύ καταναλωτών (Consumer to Consumer-C2C).  
 
149 “Εlectronic commerce" is understood to mean the production, distribution, marketing, sale or 
delivery of goods and services by electronic means. Ο ορισµός διατυπώθηκε στο Πρόγραµµα Εργασίας 
του ΠΟΕ για το ηλεκτρονικό εµπόριο στις 30 Σεπτεµβρίου 1998 και µεταφέρθηκε στην εν λόγω 
δήλωση. Ολόκληρο το κείµενο βρίσκεται στην επίσηµη ιστοσελίδα του ΠΟΕ 
http://r0.unctad.org/ecommerce/event_docs/colombo_wto.pdf . 
 
150   www.ecassociation.org.  
 
151 Bλ.Φ.Κοζύρη και ∆.Πολίτη, «Σηµεία προβληµατισµού για την Internet TV και για τις υβριδικές 
µορφές επικοινωνίας: Η τεχνολογική επανάσταση και η νοµική αντιµετώπιση», Ελληνική Επιθεώρηση 
Ευρωπαϊκού ∆ικαίου, 1998, σελ.435. 
 
152 Αξίζει να επισηµανθεί η θέσπιση του ηλεκτρονικού συµβολαίου που ολοκληρώνει το πλαίσιο 
λειτουργίας του ηλεκτρονικού εµπορίου, έτσι όπως µεταφράζεται από την αντίστοιχη γαλλική 
ορολογία contrat électronique. Πρόκειται για το συµβόλαιο του οποίου η παραγωγή και/ή η εκτέλεση 
προϋποθέτει ένα µέσο µετάδοσης ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας (le contrat où la formation et/ou 
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πραγµατοποίησης συµβάσεων φαίνεται ότι λειτουργεί καθοριστικά στην 

προαναφερθείσα ερµηνεία. Η απλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστηµάτων 

αρκεί για την ερµηνεία του ηλεκτρονικού εµπορίου που συνιστά την ψηφιακή 

εκτέλεση συναλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων και καταναλωτών που 

βασίζονται στην ηλεκτρονική µετάδοση δεδοµένων µέσω δικτύων153. Στο ίδιο πνεύµα 

κινείται και ο ορισµός που έχει δοθεί από τους Caprioli και Soriel, οι οποίοι ορίζουν 

το ηλεκτρονικό εµπόριο ως «το γεγονός για µια επιχείρηση να χρησιµοποιεί την 

πληροφορική, συνδεδεµένη µε δίκτυα τηλεπικοινωνιών, προκειµένου να επικοινωνήσει 

µε το περιβάλλον της»154. 

 Η οικονοµική συµβολή του ∆ιαδικτύου στον τοµέα της οικονοµίας 

λειτούργησε αποφασιστικά προς την ανάπτυξη και ταχύτατη χρήση του ηλεκτρονικού 

εµπορίου. Τα οφέλη τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις είναι 

πολύ σηµαντικά. Πρώτα απ’όλα, λόγω της ραγδαίας εξέλιξης των ψηφιακών 

τεχνολογιών προκύπτει η ανάγκη τόσο συνεχούς εκσυγχρονισµού και βελτίωσής τους 

όσο και βελτιστοποίησης των προσφερόµενων αγαθών και υπηρεσιών, τόσο σε 

επίπεδο ποιότητας όσο και ποσότητας. Προς αυτόν τον σκοπό δηµιουργούνται νέες 

θέσεις απασχόλησης µε γνώµονα τον εκµοντερνισµό των ηλεκτρονικών µέσων ενώ 

παράλληλα η αύξηση του ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων επιφέρει 

σηµαντικά οφέλη τόσο για την οικονοµία και την παραγωγικότητα όσο και για τον 

καταναλωτή. Επιπλέον, το κόστος εκτέλεσης ηλεκτρονικών συναλλαγών θεωρείται 

ασφαλώς µικρότερο συγκριτικά µε τον παραδοσιακό τρόπο πραγµατοποίησής τους, 

κάτι που συµφέρει ασφαλώς τον επιχειρηµατικό κόσµο, ανοίγοντας διαύλους εισόδου 

στο εµπορικό παιχνίδι για όλους τους οικονοµικούς παράγοντες που επιθυµούν να 

αποκτήσουν υψηλά κέρδη αποφεύγοντας πολυδάπανα λειτουργικά έξοδα. Έπειτα, 

παρατηρείται πληθώρα προσφερόµενων αγαθών και υπηρεσιών σε οικουµενική 

                                                                                                                                                                      
l’exécution emprunte un moyen de transmission ou de la communication électronique). Βλ.Olivier 
d’Auzon, ό.π., σελ.29. 
 
153 Βλ.Χ.Σαµαρά, «Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά µε το ηλεκτρονικό εµπόριο στην 
εσωτερική αγορά», ∆ΕΕ 2000, 1200 καθώς και για µια διεξοδική ανάλυση της έννοιας τόσο στο 
ελληνικό όσο και στο ευρωπαϊκό δίκαιο Ι.Καράκωστα, «∆ίκαιο προστασίας καταναλωτή 
(Ν.2251/1994)», Νοµική Βιβλιοθήκη, 2007, σελ.173-186. 
 
154 Le commerce électronique est le fait pour une entreprise d’utiliser l’informatique, associée aux 
réseaux de télécommunications, pour communiquer avec son environnement.  E.Caprioli et R.Soriel, 
« Commerce International électronique : vers  l’émergence de règles juridiques transnationales », JDI, 
1997, n.2, σελ.323-393 και 394-402. 
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κλίµακα. Ταυτόχρονα, η παραγγελία τους µπορεί να γίνει ανά πάσα στιγµή και από 

οποιοδήποτε µέρος του πλανήτη µε συνέπεια να δίνεται η δυνατότητα στον 

καταναλωτή να επιλέξει το καλύτερο προϊόν που επιθυµεί σε όσο το δυνατόν πιο 

συµφέρουσα τιµή. Εποµένως, δεδοµένης της διεθνοποίησης των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών, το ηλεκτρονικό εµπόριο ευνοεί τη διαφάνεια και την καλύτερη 

προώθηση πληροφοριών σχετικά µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, κάτι που αυξάνει 

την προστασία του καταναλωτή και ωθεί τις επιχειρήσεις, από την πλευρά τους, στη 

συνεχή αναζήτηση καινοτόµων µέσων προσέλκυσης του καταναλωτικού 

ενδιαφέροντος, µε ευεργετικές επιδράσεις για το ηλεκτρονικό εµπόριο155. 

 Ωστόσο, στο κυνήγι του επιχειρηµατικού κέρδους και της µεγιστοποίησής του 

µέσω του ηλεκτρονικού εµπορίου, εµπεριέχονται ποικίλοι κίνδυνοι που όλοι θέτουν 

στο επίκεντρο την προστασία του καταναλωτή. Ειδικότερα, συχνά οι επιχειρήσεις 

χρησιµοποιούν τεχνικές µαζικής πώλησης και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών 

που προσωποποιούν τις ανάγκες του ατόµου µέσω αποθήκευσης και επεξεργασίας 

προσωπικών προτιµήσεών του. Χαρακτηριστική είναι η Ανακοίνωση της Γαλλικής 

Επιτροπής Πληροφορικής και Ελευθεριών (CNIL) στις 5-2-2009 σχετικά µε τη 

διαφήµιση στο διαδίκτυο, όπου γίνεται αναφορά σε επιχειρηµατικούς κολοσσούς µε 

έντονη δράση στο ιντερνετ, όπως είναι οι εταιρίες της Google, Facebook και 

ηλεκτρονικά καταστήµατα, όπως το Amazon και η Microsoft, οι οποίοι όχι µόνο 

συλλέγουν προσωπικά δεδοµένα καταναλωτών αλλά τα επεξεργάζονται πολλές φορές 

εν αγνοία των τελευταίων, µε αποτέλεσµα να προσβάλλεται εµµέσως η ιδιωτική τους 

ζωή
156.  

Το φαινόµενο της διαφήµισης αγαθών στο διαδίκτυο από ηλεκτρονικά 

καταστήµατα και της ταυτόχρονης υφαρπαγής –άλλοτε φανερής και άλλοτε κρυφής- 

και συλλογής δεδοµένων που εµπίπτουν στην προσωπική σφαίρα του καταναλωτή 

ενέχει τον κίνδυνο της «εµπορευµατοποίησης των προσωπικών δεδοµένων» και της 

προσβολής της ιδιωτικής ζωής. Τα δεδοµένα που συλλέγονται αποτελούν πραγµατικό 

                                                           
155 Περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τα οφέλη του ηλεκτρονικού εµπορίου για καταναλωτές και 
επιχειρήσεις βλ.Κ.∆ελούκα-Ιγγλέση, «Νοµικά θέµατα ηλεκτρονικού εµπορίου», Εκδόσεις 
Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή 2005, σελ.37-40. 
 
156
Ολόκληρο το κείµενο της Ανακοίνωσης στην επίσηµη ιστοσελίδα 

http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/actualite/Publicite_Ciblee_rapport_VD.pdf . 
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θησαυρό για τους εµπόρους από οικονοµική και επιχειρηµατική σκοπιά ενώ µεγάλοι 

επιχειρηµατικοί κολοσσοί που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο βρίσκονται στο 

στόχαστρο κριτικής λόγω του προαναφερθέντος γεγονότος157.   

Υπό τις συνθήκες που παρουσιάστηκαν δηµιουργείται εύλογα η ανησυχία ότι 

η ολοένα και αυξανόµενη χρήση του ηλεκτρονικού εµπορίου εµπεριέχει σοβαρούς 

κινδύνους για την προσωπικότητα του ατόµου. ∆εδοµένης της διεθνοποίησης του 

χαρακτήρα του προκύπτει ότι ο εν λόγω προβληµατισµός προσλαµβάνει ακόµα πιο 

ενδιαφέρουσες διαστάσεις, καθώς οι απειλές που παρουσιάζονται στερούνται 

τοπικών και χρονικών ορίων. Ως εκ τούτου, η ανάγκη λήψης µέτρων προστασίας των 

προσωπικών δεδοµένων και εξυγίανσης του ηλεκτρονικού εµπορίου κρίνεται 

επιτακτική. Παράλληλα, εξαιτίας της δυναµικής εξέλιξης των νέων τεχνολογιών και 

εισαγωγής νέων δεδοµένων, επηρεάζεται αντίστοιχα το δίκαιο που διέπει το 

ηλεκτρονικό εµπόριο. Παρόλη την ιδιαιτερότητα που το χαρακτηρίζει και το 

διαφοροποιεί από τους παραδοσιακούς τρόπους εκτέλεσης συναλλαγών, η άποψη ότι 

δεν υπάρχουν κανόνες ρύθµισής του δεν ευσταθεί. Αντίθετα, παρατηρείται πληθώρα 

κειµένων που στόχο έχουν τη δηµιουργία ενός κανονιστικού πλαισίου που να 

εγγυάται την οµαλή λειτουργία και ανάπτυξή του158.  

Αποκτά συνεπώς ενδιαφέρον η µελέτη, αρχικά, του νοµοθετικού καθεστώτος 

που διέπει το ηλεκτρονικό εµπόριο σε ευρωπαϊκή κυρίως κλίµακα, µε τις επιρροές 

                                                           
157 Το ζήτηµα της «εµπορευµατοποίησης των προσωπικών δεδοµένων» απασχολεί έντονα τις εθνικές 
αρχές προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των κρατών µελών, οι οποίες προσπαθούν να 
περιφρουρήσουν, µέσω ανακοινώσεων και συστάσεων, την προσωπικότητα του καταναλωτή από 
αθέµιτες πρακτικές που στοχεύουν στην προσβολή της. Η γαλλική αρχή (Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertes, CNIL) απηύθυνε ερωτηµατολόγιο προς την εταιρία της Google, 
θέλοντας να ερευνήσει την πολιτική της τελευταίας σχετικά µε ζητήµατα προσωπικών δεδοµένων,  
κατόπιν ανεπαρκών απαντήσεών της στο συγκεκριµένο θέµα. Η επιστολή συναντάται στην επίσηµη 
ιστοσελίδας της γαλλικής επιτροπής http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/la-cnil-
adresse-un-questionnaire-complementaire-a-google-suite-a-ses-reponses-insuffisantes-sur/. Σχετικά µε 
την εµπορευµατοποίηση των προσωπικών δεδοµένων βλ. επίσης F.Rochelandet, « Economie des 
données personnelles et de la vie privée », Paris, Editions La Decouverte, collection Repères, 2010, 
όπου τονίζεται το «επικίνδυνο» φαινόµενο ταύτισης των εµπορικών τεχνικών των επιχειρήσεων µε τις 
προτιµήσεις του καταναλωτή, το οποίο συνδέεται µε την αθέµιτη, αρκετές φορές, συλλογή και 
επεξεργασία προσωπικών του δεδοµένων. Γίνεται λόγος για τις αιτίες που ωθούν µεγάλες εταιρίες να 
υιοθετούν τέτοιες πολιτικές που προσβάλλουν την προσωπική ζωή ενώ εκφράζεται η άποψη του 
συγγραφέα ότι η εµπορευµατοποίηση των προσωπικών δεδοµένων στο διαδίκτυο αποτελεί πλέον 
αναπόσπαστο κοµµάτι του ηλεκτρονικού εµπορίου, µε αρνητικό φυσικά περιεχόµενο. 
 
158 Σύµφωνα µε τον Alain Bounsassan, δεν υπάρχει νοµικό κενό σχετικά µε ζητήµατα που άπτονται 
του διαδικτύου, που αφορούν κατ’επέκταση και το ηλεκτρονικό εµπόριο, αλλά πληθώρα («κόλαση») 
κειµένων. Βλ. A.Bounsassan, « Pas de vide juridique pour l’Internet », 01 Reseaux, n.21, Decembre 
1995. 
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της διεθνούς πολιτικής (Πρώτο Μέρος). Έπειτα από την εξέταση και την κριτική 

ανάλυση του πλαισίου ρύθµισής του, θα ακολουθήσει η παράθεση ορισµένων 

ζητηµάτων ηλεκτρονικού εµπορίου που άπτονται ιδιαίτερα του θέµατος των 

προσωπικών δεδοµένων του ατόµου-καταναλωτή (∆εύτερο Μέρος). 
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Πρώτο Μέρος: Η νομοθετική ρύθμιση του ηλεκτρονικού 

εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 

Η ταχύτατη εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας 

οδήγησε όχι µόνο στη δηµιουργία της σύγχρονης ψηφιακής εποχής  αλλά και στην 

εισαγωγή καινούριων θεσµών προκειµένου να ρυθµιστούν νέα δεδοµένα, όπως το 

ηλεκτρονικό εµπόριο. ∆εδοµένης της διεθνοποίησης των εµπορικών συναλλαγών και 

της εισαγωγής τους στο περιβάλλον του διαδικτύου η νοµοθετική ρύθµισή τους 

προέκυπτε ως λογική ανάγκη για την ασφάλεια τόσο του καταναλωτή όσο και για την 

ενίσχυση της οικονοµίας γενικότερα. Στο ισχύον κεφάλαιο η προσοχή θα στραφεί 

τόσο στην παρουσίαση του υφιστάµενου νοµοθετικού καθεστώτος (Πρώτο 

Κεφάλαιο) όσο και ειδικότερων προβληµατισµών σε θέµατα ηλεκτρονικού εµπορίου, 

υπό το πρίσµα µιας κριτικής ανάλυσης τους (∆εύτερο Κεφάλαιο). Χρειάζεται να 

τονιστεί, σε κάθε περίπτωση, ότι στο επίκεντρο της παρούσας µελέτης το ενδιαφέρον 

εστιάζεται σε ζητήµατα προστασίας των προσωπικών δεδοµένων καθώς η 

ιδιωτικότητα των καταναλωτών τίθεται σε κίνδυνο και σε αµφιβολία µέσα σε ένα 

καθεστώς µαζικής χρήσης προσωπικών στοιχείων τους από µεγάλες επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο.  

 

Πρώτο Κεφάλαιο: Από την προστασία των προσωπικών δεδομένων 

εν γένει στην Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο… 

Σε αρχικό στάδιο, κρίνεται σκόπιµη η εξέταση των προσπαθειών που έγιναν 

σε ευρωπαϊκό κυρίως πλαίσιο προκειµένου να τεθούν οι στοιχειώδεις βάσεις και 

κανόνες πλαισίωσης του ηλεκτρονικού εµπορίου, µε µια µικρή αναφορά και σε 

διεθνείς ενέργειες που διεξήχθησαν προς τον ίδιο σκοπό (πρώτη ενότητα). Μετέπειτα, 

ιδιαίτερη µνεία αξίζει να γίνει στην Οδηγία 2000/31/ΕΚ, η οποία αποτελεί το σηµείο 

αναφοράς για τη ρύθµιση ζητηµάτων περί του ηλεκτρονικού εµπορίου και 

σκιαγραφεί το περίγραµµά του (δεύτερη ενότητα).  

 

 



69 

 

Πρώτη ενότητα: Η ανυπαρξία ευρωπαϊκών νοµοθετικών πράξεων µέχρι την 
Οδηγία 2000/31/ΕΚ. Οι επιρροές των διεθνών Οργανισµών. 

Στον ευρωπαϊκό χώρο τα κείµενα που υιοθετήθηκαν µέχρι τη θέσπιση της 

Οδηγίας 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εµπόριο δεν κάνουν σαφή αναφορά σε 

ζητήµατα προσωπικότητας. Περιορίζονται στην προσέγγιση των προσωπικών 

δεδοµένων εν γένει, µε στόχο τη χάραξη ενός, όσο το δυνατόν περισσότερο 

οµοιογενούς, πλαισίου πολιτικής προστασίας τους στους κόλπους της Ένωσης159. Η 

αρχική απουσία κανόνων για το ηλεκτρονικό εµπόριο, ωστόσο, µπορεί να βρει 

εξήγηση. Ο µεγαλύτερος «κίνδυνος» ή η κυριότερη σύγχυση που επέφερε η ραγδαία 

ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας µε πρωταγωνιστή το ∆ιαδίκτυο συνίσταται στην 

προστασία της ιδιωτικότητας του  ατόµου. Ζητήµατα που σχετίζονται µε την 

κατοχύρωση πνευµατικής ιδιοκτησίας στον ηλεκτρονικό κόσµο, τα όρια της 

ελεύθερης χρήσης του ∆ιαδικτύου ως µέσου διαλόγου και επικοινωνίας και της 

δυνατότητας ύπαρξης της ανωνυµίας, την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών 

µε επίκεντρο την προστασία του καταναλωτή και τη θωράκιση της προσωπικότητάς 

του, έχουν ως κοινή συνιστώσα την παροχή εγγυήσεων για την κατοχύρωση των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.  

Θα µπορούσε κάλλιστα να ειπωθεί ότι στην αξιακή πυραµίδα τοποθετείται 

στην κορυφή το ζήτηµα της περιφρούρησής τους. Έπειτα, αναλόγως των 

δραστηριοτήτων που παρατηρούνται σε διάφορους τοµείς, όπως στον εργασιακό 

χώρο, στη δικαιοσύνη, στην πνευµατική ιδιοκτησία ή στην οικονοµία, κάτι που 

αναλύεται άλλωστε στο παρόν κεφάλαιο, εξετάζεται ο τρόπος περαιτέρω προστασίας 

των προσωπικών δεδοµένων. Εποµένως, πρωταρχική ανάγκη αποτελούσε η θέσπιση 

νόµων και κανόνων και η υιοθέτηση κειµένων που θα εξασφάλιζαν ένα βασικό 

γενικό πλαίσιο ρύθµισης ζητηµάτων ασφάλειας της προσωπικότητας του ατόµου 

στον ψηφιακό κόσµο160. 

Σε αντίθεση µε την καθυστέρηση υιοθέτησης ειδικών νοµοθετικών κειµένων 

από τα ευρωπαϊκά όργανα προορισµένων για τη ρύθµιση του ηλεκτρονικού εµπορίου, 

                                                           
159 Ως εκ τούτου, τα ευρωπαϊκά κείµενα που υιοθετήθηκαν σκιαγραφούν το βασικό περίγραµµα 
ρύθµισης των προσωπικών δεδοµένων και θα εξεταστούν εκτενέστερα στο κεφάλαιο περί προστασίας 
της προσωπικότητας του ατόµου και της ελεύθερης έκφρασής του στο διαδίκτυο. 
 
160   Η εν λόγω ανάλυση αποτελεί προσωπική τοποθέτηση του γράφοντος. 
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η δράση των διεθνών οργανισµών στο συγκεκριµένο πεδίο εµφανίζεται ιδιαίτερα 

έντονη. Αρχικά, θα πρέπει να σηµειωθεί το Μοντέλο ∆ιεθνούς Εµπορικής ∆ιαιτησίας 

(πρότυπος νόµος UNCITRAL), το οποίο εκδόθηκε από την Επιτροπή των Ηνωµένων 

Εθνών για το ∆ιεθνές Εµπορικό ∆ίκαιο στις 11 ∆εκεµβρίου 1985. Βασικός στόχος 

ήταν η εναρµόνιση των εθνικών νοµοθετικών συστηµάτων µε σκοπό την κατάργηση 

των εµποδίων για τις διασυνοριακές συναλλαγές και την επανεξέταση του µέχρι 

πρότινος δικαιικού συστήµατος161. Περίοπτη θέση κατέχει το «Πρότυπο Νόµου για 

το Ηλεκτρονικό Εµπόριο» της Επιτροπής Ηνωµένων Εθνών για το διεθνές εµπόριο, 

το οποίο θεσπίστηκε το 1996162 και απετέλεσε τον προάγγελο της υιοθέτησης του 

«Προτύπου Νόµου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές» το 2001. Παρόλο που και τα 

δύο προαναφερθέντα κείµενα δεν περιβάλλονται µε δεσµευτική ισχύ, η σηµασία τους 

θεωρείται ιδιαίτερα µεγάλη καθώς παρέχουν βασικές κατευθυντήριες γραµµές 

σχετικά µε τη διευκόλυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, την αναγνώριση των 

ηλεκτρονικών κειµένων υπό ορισµένες φυσικά προϋποθέσεις και την εξασφάλιση εν 

γένει ενός πλαισίου οµαλής διεξαγωγής ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων, ευνοώντας 

την εξέλιξη του εµπορίου στο ψηφιακό περιβάλλον. Εξίσου πολύτιµη θεωρείται και η 

συµβολή του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, ο οποίος µε την έκδοση 

κατευθυντήριων γραµµών και αρχών163, επιχείρησε να συµβάλει στη βελτίωση του 

ηλεκτρονικού εµπορίου, προβλέποντας κάθε φορά ειδικές ρυθµίσεις για την 

ασφάλεια του καταναλωτή164. 

                                                           
161    Το εν λόγω Πρότυπο Νόµου, µε τις τροποποιήσεις που επιδέχτηκε το 2006, συναντάται στην 
επίσηµη ιστοσελίδα των Ηνωµένων Εθνών 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.html.  
 
162
Ολόκληρο το επίσηµο κείµενο στην ιστοσελίδα 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce/1996Model.html . 
 
163 Για παράδειγµα, η έκδοση της µελέτης για το ηλεκτρονικό εµπόριο και το ρόλο του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Εµπορίου το 1998, «Electronic Commerce and the role of the WTO», 1998, Geneva, 
αναρτηµένη στην επίσηµη ιστοσελίδα 
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/special_study_2_e.pdf.  Βλ. επίσης σχετικά µε το ίδιο υπό 
εξέταση θέµα, Α.Μαριόλη, «Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου και το Ηλεκτρονικό Εµπόριο», 
Αγορά Χωρίς Σύνορα, Τόµος 11 (3), 2006, σελ.320-335. 
 
164 Σχετικά τόσο µε τις κινήσεις στον ευρωπαϊκό χώρο όσο και στον διεθνή για τη δηµιουργία ενός 
πλαισίου για το ηλεκτρονικό εµπόριο βλ.Κ.∆ελούκα-Ιγγλέση, ό.π., σελ.60-63, 225-230 καθώς και 
Olivier D’Auzon, ό.π., σελ.17-28. 
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Επιπρόσθετα, οι περιφερειακοί οργανισµοί µε εκφραστή το Συµβούλιο της 

Ευρώπης επιχείρησαν µέσω Συστάσεων165 και Συµβάσεων να προσεγγίσουν το θέµα 

θέτοντας σε περίοπτη θέση την προστασία της προσωπικότητας του ατόµου. Στόχο 

αποτελούσε τόσο η ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων όσο και η ελεύθερη 

ροή δεδοµένων µεταξύ των κρατών µελών, η οποία όµως θα πρέπει να εκτελείται υπό 

την προϋπόθεση του σεβασµού θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώπου. Ειδικά σε 

επίπεδο Συµβάσεων, αξίζει να αναφερθεί η Σύµβαση (108) της 28.1.1981 του 

Συµβουλίου της Ευρώπης «για την προστασία των ατόµων από την αυτοµατοποιηµένη 

επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα»166, η οποία έθεσε τις γενικές 

αρχές περιφρούρησης των προσωπικών δεδοµένων σε ευρωπαϊκή κλίµακα, όπως για 

παράδειγµα το διαχωρισµό δεδοµένων σε προσωπικά και ευαίσθητα καθώς και την 

ποιότητα της επεξεργασίας τους. Αναφορικά µε τη συγκεκριµένη Σύµβαση χρειάζεται 

να επισηµανθεί πως σύµφωνα µε µια απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας της 

Γαλλίας, παρέχεται η δυνατότητα άµεσου αποτελέσµατός της, κάτι που υποδηλώνει 

τη θέληση των εθνικών αρχών για θωράκιση των προσωπικών δεδοµένων του ατόµου 

στη Γαλλία167. 

Στον ευρωπαϊκό χώρο η επιλογή ενός µέσου µε άµεση ισχύ και αποτέλεσµα 

θεωρήθηκε ως η ιδανικότερη λύση για τη ρύθµιση της προστασίας των προσωπικών 

δεδοµένων στον ηλεκτρονικό χώρο, προκειµένου να επιχειρηθεί µια, όσο το δυνατόν 

καλύτερη, εναρµόνιση των εθνικών δικαιικών συστηµάτων. Έτσι εξηγείται η 

υιοθέτηση Οδηγιών που συγκεντρώνουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που ευνοούν 

την αφοµοίωση της ευρωπαϊκής πολιτικής σε ορισµένα θέµατα από τα κράτη µέλη 

της και τη δηµιουργία ενός ενιαίου καθεστώτος. 

                                                           
165  Χαρακτηριστικά µπορούν να αναφερθούν οι Συστάσεις n.R(81)1 της 23-1-1981, R(83)10 της 23-9-
1983, R(85) της 25-10-1985, R(90)19 της 13-9-1990,  οι οποίες σχετίζονται µε ζητήµατα ρύθµισης 
προσωπικών δεδοµένων κατά την επεξεργασία τους σε διάφορες περιστάσεις. 
 
166 Ολόκληρο το κείµενο της Σύµβασης στην επίσηµη γλώσσα του βρίσκεται στον ακόλουθο 
διαδικτυακό τόπο της Ένωσης http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/108.htm . 
 
167 Πρόκειται για απόφαση του Conseil d’Etat της 18-11-1992, όπου «διαφαίνεται η αποδοχή της 
δυνατότητας άµεσου αποτελέσµατος της Σύµβασης » (…semble admettre la possibilité d’invocation 
directe). Βλ. Licra Actualité Juridique Droit Administratif (AJDA), 1993, n.3, p.213, note Litterser.  
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Νοµοθετικό κείµενο-ορόσηµο στην προσπάθεια ρύθµισής τους αποτελεί η 

θέσπιση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ168, η οποία αποτέλεσε τη βάση δηµιουργίας του 

κανονιστικού πλαισίου για το συγκεκριµένο ζήτηµα. Με το εν λόγω νοµοθετικό 

κείµενο θεµελιώνονται στοιχειώδη δικαιώµατα του ανθρώπου που σχετίζονται µε την 

προσωπικότητά του, ορίζονται η ερµηνεία και το περιεχόµενο των προσωπικών 

δεδοµένων ενώ διασφαλίζονται ορισµένες γενικές αρχές τηρητέες κατά τη συλλογή 

και επεξεργασία τους169. Επιπλέον, η Οδηγία 2002/58/ΕΚ170 ρύθµισε την προστασία 

της ιδιωτικότητας στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και πρόσθεσε ορισµένες 

καινοτοµίες, όπως η απαγόρευση της ενοχλητικής αλληλογραφίας (spam) και 

εννοιολογικούς ορισµούς για τα προσωπικά δεδοµένα προσαρµοσµένους στα 

καινούρια τεχνολογικά δεδοµένα. 

 

∆εύτερη ενότητα: Η Οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο. 
Το αποφασιστικότερο ίσως βήµα για τη δηµιουργία µιας ενιαίας πολιτικής 

στον ευρωπαϊκό χώρο για το ηλεκτρονικό εµπόριο έγινε µε την υιοθέτηση της 

Οδηγίας 2000/31/ΕΚ171 ή αλλιώς «Οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο»172. Η 

παρουσίαση ορισµένων διατάξεών της σχετικά µε την οργάνωση των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών σε συνδυασµό µε το προτεινόµενο πλαίσιο για την προστασία των 

                                                           
168 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών. 
 
169  Εκτενής ανάλυση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ καθώς και των υπολοίπων Οδηγιών περί προσωπικών 
δεδοµένων υπάρχει στο κεφάλαιο περί ελεύθερης χρήσης του ∆ιαδικτύου ως µέσου επικοινωνίας και 
διαλόγου. 
 
170 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 
σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες). Η εν λόγω Οδηγία αντικατέστησε την Οδηγία 97/66/ΕΚ για την 
επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον 
τηλεπικοινωνιακό χώρο ενώ δέχτηκε τροποποιήσεις από την Οδηγία 2006/24/ΕΚ , για την οποία θα 
γίνει λόγος στο δεύτερο µέρος. 
 
171    Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 
για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εµπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο») Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 
178 της 17/07/2000 σ. 0001 – 001. 
 
172 Για µια αναλυτική παρουσίαση κατ’άρθρο της Οδηγίας βλ. La Semaine Juridique, Edition Générale, 
n.38, 20-9-2000, σελ.16επ. 
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προσωπικών δεδοµένων κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική για την κριτική εξέταση του 

ζητήµατος στη συνέχεια173. Οι συντάκτες της παρούσας Οδηγίας εµπνεύστηκαν την 

θέσπισή της λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και της πληροφορικής ανάπτυξης που 

συντελείται µε ταχύτατους ρυθµούς. Η οικονοµική σηµασία του ∆ιαδικτύου και η 

εισβολή της «κοινωνίας της πληροφορίας» σχεδόν σε όλους τους τοµείς δράσης της 

καθηµερινότητας, προσέφεραν νέες δυνατότητες προόδου για τις επιχειρήσεις και 

δηµιουργούσαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την αύξηση της 

«ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας». Παράλληλα καθιστούσαν 

απαραίτητη τη συγκρότηση ρυθµιστικών κανόνων δικαίου καθώς παρατηρούνταν 

διαφορές στα εθνικά νοµοθετικά συστήµατα, οι οποίες τοποθετούσαν εµπόδια στην 

ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Συνεπώς, σύµφωνα µε τους συντάκτες της 

Οδηγίας, απαιτούταν ένα «υψηλό επίπεδο ολοκλήρωσης της νοµοθεσίας σε κοινοτικό 

επίπεδο, το οποίο θα ευνοήσει την εγκαθίδρυση ενός πραγµατικού χώρου χωρίς 

σύνορα για τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας». Υπό τις παραπάνω 

συνθήκες διευκολύνεται η οµαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού εµπορίου και η 

µέγιστη απόλαυση των δυνατοτήτων του τόσο από τους καταναλωτές όσο και από τις 

επιχειρήσεις αλλά και τους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν174. 

Συνοψίζοντας τις παραπάνω σκέψεις το άρθρο 1 της Οδηγίας είναι 

αφιερωµένο στο στόχο και στο πεδίο εφαρµογής της. Γίνεται σαφές ότι οι διατάξεις 

της κινούνται προς την κατεύθυνση της οµαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, 

εξασφαλίζοντας την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών της κοινωνίας της 

πληροφορίας µεταξύ των κρατών µελών, υπό το σεβασµό τόσο του κοινοτικού 

κεκτηµένου όσο και των ιδιαιτεροτήτων των εθνικών νοµοθετικών συστηµάτων, στο 

βαθµό που δε δηµιουργούνται εµπόδια που αναστέλλουν την πρόοδο και την 

ανάπτυξη. Παράλληλα, παρατίθενται αναλυτικά οι τοµείς στους οποίους εξαιρείται η 

εφαρµογή της Οδηγίας, όπως είναι οι συµφωνίες ή πρακτικές διεπόµενες από τη 

νοµοθεσία περί καρτέλ, οι δραστηριότητες σε τυχερά παιχνίδια,κ.ά175. Στο θέµα των 

προσωπικών δεδοµένων η Οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι αρκετά σαφής 

                                                           
173  ∆εύτερο Κεφάλαιο του Μέρους. 
 
174  Αναφορικά µε τους δικαιολογητικούς λόγους θέσπισης της Οδηγίας βλ. αιτιολογικά σηµεία 2-8.  
 
175  Βλ.άρθρο 1 Οδηγίας για το στόχο και το πεδίο εφαρµογής της. 
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και στοχεύει στη θωράκισή τους ενόψει των νέων δεδοµένων που εισάγονται στην 

ψηφιακή εποχή λόγω της πληροφορικής εξέλιξης. Πιο συγκεκριµένα, τονίζεται 

χαρακτηριστικά ότι σε καµία περίπτωση δεν θίγονται οι εθνικοί θεµελιώδεις κανόνες 

και αρχές που αφορούν την ελευθερία της έκφρασης ενώ τα προτεινόµενα από την 

Οδηγία µέτρα οφείλουν να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας. Επιπλέον, 

εξακολουθεί να ισχύει το κοινοτικό κεκτηµένο σχετικά µε την προστασία του 

καταναλωτή
176.  

Ιδιαίτερα σηµαντικές στο ζήτηµα της θωράκισης των προσωπικών δεδοµένων 

θεωρούνται εκείνες οι διατάξεις που υπογραµµίζουν την εξακολούθηση της ισχύος 

της θεµελιώδους Οδηγίας 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, οι οποίες εγγυώνται την 

προστασία των φυσικών προσώπων από τη συλλογή και επεξεργασία των 

προσωπικών τους δεδοµένων ενώ διασφαλίζουν ταυτόχρονα την εµπιστευτικότητα 

στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, χωρίς όµως να απαγορεύεται η ανώνυµη χρήση 

ανοικτών δικτύων, όπως είναι το Internet177. Πρόκειται αναµφισβήτητα για µια 

θεµελιώδους σηµασίας διάταξη καθώς η προστασία των προσωπικών δεδοµένων 

εµπεριέχει τη δυνατότητα ύπαρξης ανωνυµίας στο διαδίκτυο, κάτι που µπορεί να 

µεταφραστεί ως έκφραση ευρύτατης περιφρούρησης της ιδιωτικότητας του 

ατόµου
178.  

Ως προς την ερµηνεία του ηλεκτρονικού εµπορίου η Οδηγία αρκείται στην 

ερµηνεία των «υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας» υπό το φως της Οδηγίας 

98/48/ΕΚ179. Ως τέτοιες ορίζονται «κάθε υπηρεσία που συνήθως παρέχεται έναντι 

αµοιβής, µε ηλεκτρονικά µέσα εξ αποστάσεως και κατόπιν προσωπικής επιλογής ενός 

αποδέκτη υπηρεσιών»180. Θα µπορούσε να υποστηριχτεί η άποψη ότι η ερµηνεία της 

                                                           
176  Βλ. αντίστοιχα αιτιολογικά σηµεία 9-11 της Οδηγίας. 
 
177  Βλ. αιτιολογικά σηµεία 14-15 καθώς και το άρθρο 1παρ.5παρ.στοιχ.β’ της Οδηγίας. 
 
178 Αναφορικά µε το ερώτηµα της ανώνυµης χρήσης του διαδικτύου βλ. το κεφάλαιο για τη χρήση του 
ως µέσου διαλόγου και επικοινωνίας. 
 
179 Οδηγία 98/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Ιουλίου 1998 για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 98/34/ΕΚ για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των 
τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών. Ολόκληρο το επίσηµο κείµενο της Οδηγίας στην επίσηµη 
ιστοσελίδα http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:217:0018:0026:el:PDF. 
 
180 Άρθρο 1 παρ.2 της Οδηγίας 98/34/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 98/48/ΕΚ. 
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έννοιας του ηλεκτρονικού εµπορίου αντικαθίσταται µε την αντίστοιχη των 

«υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας», κάτι που υποδηλώνει µια αδυναµία ή 

απροθυµία ρητής αποσαφήνισης του όρου από τους συντάκτες της Οδηγίας. Εξάλλου, 

όπως αναλύθηκε στην εισαγωγή, οι ορισµοί που έχουν δοθεί προκύπτουν τόσο από 

βιβλιογραφικές αναφορές όσο και από ευρωπαϊκά κείµενα, χωρίς όµως δεσµευτική 

ισχύ, τη στιγµή που θα περίµενε κανείς µια πιο ηχηρή ερµηνεία στο επίσηµο κείµενο 

υποχρεωτικής ισχύος και µε περιεχόµενο αποκλειστικά το ηλεκτρονικό εµπόριο181.  

Οι διατάξεις της Οδηγίας που παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον λόγω της 

σύνδεσής τους µε ζητήµατα προστασίας προσωπικών δεδοµένων αποτυπώνονται στα 

άρθρα 12-15182, τα οποία καθορίζουν τις υποχρεώσεις των φορέων παροχής 

υπηρεσιών
183. Αξιοσηµείωτη είναι η ιεράρχηση των προβλέψεων των άρθρων και η 

λειτουργική σχέση που υπάρχει µεταξύ τους. Στα άρθρα 12 έως και 14 καθορίζεται το 

γενικό πλαίσιο των ευθυνών των φορέων παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι, κατά 

κανόνα, δεν υφίστανται συγκεκριµένες υποχρεώσεις σε περιπτώσεις µετάδοσης 

πληροφοριών που παρέχει ο αποδέκτης της υπηρεσίας σε ένα δίκτυο επικοινωνιών ή 

στην παροχή πρόσβασης στο δίκτυο επικοινωνιών (άρθρο 12), αποθήκευσης σε κρυφή 

µνήµη πληροφοριών (cashing) (άρθρο 13) και φιλοξενίας (άρθρο 14) παρά µόνο εάν 

συντρέχουν αυστηρά ορισµένες προϋποθέσεις.  

Κατ’αντιστοιχία των προβλεπόµενων διατάξεων, ο φορέας παροχής 

υπηρεσιών δεν ευθύνεται εφόσον δεν αποτελεί την αφετηρία της µετάδοσης των 

πληροφοριών, δεν επιλέγει τον αποδέκτη της  µετάδοσης και δεν επιλέγει ούτε 

τροποποιεί τις µεταδιδόµενες πληροφορίες. Σχετικά µε το ζήτηµα της αποθήκευσής 

                                                           
181 Αξίζει να επισηµανθεί η ερµηνεία που δόθηκε από τον γαλλικό νόµο σχετικά µε την ψηφιακή 
οικονοµία (Loi n.2004-575 du 21 Juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, CLEN), 
σύµφωνα µε την οποία το ηλεκτρονικό εµπόριο ορίζεται ως «η οικονοµική δραστηριότητα µε την οποία 
ένα πρόσωπο προτείνει ή επιβεβαιώνει την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών από απόσταση και µε 
ηλεκτρονικά µέσα». Άρθρο 14 του σχετικού νόµου (…l’activité économique par laquelle une personne 
propose ou assure a distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de service). 
 
182 Σχετικά µε τις υποχρεώσεις των φορέων παροχής υπηρεσιών και την ανάλυση των αντίστοιχων 
άρθρων της Οδηγίας βλ. D.Fesler, E.Dehareng, V.Fossoul «Le droit des nouvelles technologies et de 
l’Internet», Bruylant, 2012, σελ.76-98. 
 
183 Ως «φορέας παροχής υπηρεσιών», σύµφωνα µε το άρθρο 2στοιχ.β’ ορίζεται κάθε φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο που παρέχει µια υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας ενώ µε τον όρο «αποδέκτης της 
υπηρεσίας» κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο χρησιµοποιεί, επαγγελµατικώς ή άλλως, µια 
υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως για να αναζητήσει πληροφορίες ή για να προσφέρει 
πρόσβαση σε αυτές. 
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τους θα πρέπει να σέβεται τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδοµένων 

σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις ευρωπαϊκές αρχές που έχουν τεθεί βάσει του κοινοτικού 

κεκτηµένου
184 ενώ στην περίπτωση της φιλοξενίας απαλλάσσεται από οποιαδήποτε 

ευθύνη για πληροφορίες που αποθηκεύονται µετά από αίτηση του αποδέκτη της 

υπηρεσίας εάν δεν έχει πραγµατική γνώση της παράνοµης δραστηριότητας που 

συντελείται ή εάν προέβη στις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου να αποτραπεί η 

πρόσβαση σε αυτές όταν το αντιλήφθηκε. Σε κάθε περίπτωση, και στα τρία άρθρα, 

προβλέπεται η δυνατότητα σε δικαστικές ή διοικητικές αρχές, σύµφωνα µε τα εθνικά 

νοµοθετικά συστήµατα των κρατών µελών, επιβολής µέτρων υποχρέωσης του φορέα 

παροχής υπηρεσιών αποτροπής µε σκοπό την αποτροπή παράνοµων δραστηριοτήτων 

που σχετίζονται µε τις πληροφορίες. 

Τα όσα ορίζονται ανωτέρω περικλείονται στις διατάξεις του άρθρου 15,το 

οποίο υπογραµµίζει την απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου των µεταδιδόµενων ή 

αποθηκευµένων πληροφοριών εκ µέρους των φορέων παροχής υπηρεσιών, για τις 

περιπτώσεις που υπάγονται στα προηγούµενα άρθρα. Ταυτόχρονα, προς επισφράγιση 

των όσων προ-ορίστηκαν, παρέχεται η δυνατότητα επιβολής επιπλέον µέτρων από 

δικαστικές ή διοικητικές αρχές. Χαρακτηριστική ως προς την απαλλαγή των ευθυνών 

των φορέων παροχής υπηρεσιών είναι η συµβολή της νοµολογίας. ∆ύο αρκετά 

σηµαντικές αποφάσεις του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτυπώνουν τους 

κανόνες που εκτέθηκαν. Πρόκειται για τις αποφάσεις Loreal SA and others v.EBay185 

και Scarlet v. Sabam186, όπου αποτυπώνονται οι διατάξεις της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ 

για το ηλεκτρονικό εµπόριο. 

 Πιο συγκεκριµένα, στην πρώτη ενώ αναγνωρίζεται αρχικά η απουσία γενικής 

υποχρέωσης ελέγχου, στη συνέχεια τούτη αίρεται αν (ο ασκών εµπόριο µέσω του 

∆ιαδικτύου) είχε λάβει γνώση γεγονότων ή περιστάσεων βάσει των οποίων ένας 

συνετός επιχειρηµατίας θα όφειλε να διαπιστώσει τον παράνοµο χαρακτήρα των 

προσφορών προς πώληση µέσω του ∆ιαδικτύου, και σε περίπτωση λήψης γνώσεως, αν 

                                                           
184 Αναφορικά µε τις αρχές που θα πρέπει να ισχύουν κατά τη µετάδοση και επεξεργασία των 
πληροφοριών που συλλέγονται, θα γίνει λόγος στο δεύτερο µέρος του παρόντος κεφαλαίου. 
185  Case C-324/09. L'Oreal SA and Others. v. eBay International AG and Others, 12-7-2011. 
 
186 Case C-70/10,  Scarlet Extended SA κατά Societe belge des auteurs, compositeurs et editeurs SCRL 
(SABAM), 24-11-2011. 
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δεν ενήργησε ταχέως προκειµένου να αποσύρει τις επίδικες πληροφορίες από τον 

ιστότοπό του ή να καταστήσει αδύνατη την πρόσβαση σε αυτές.  Παράλληλα, δίνεται η 

διακριτική ευχέρεια σε εθνικά δικαιοδοτικά όργανα επιβολής ενισχυτικών µέτρων 

αποτροπής παράνοµης δραστηριότητας σχετικής  µε τη φιλοξενία φύσεως, υπό τον 

όρο ότι τα µέτρα είναι αποτελεσµατικά, αναλογικά, αποτρεπτικά και δε θέτουν εµπόδια 

στο νόµιµο εµπόριο187. 

Η δεύτερη απόφαση, παρόλο που εµπίπτει στο πεδίο της πνευµατικής 

ιδιοκτησίας, εδραιώνει την ασυµβατότητα της τοποθέτησης φίλτρων από τους φορείς 

παροχής υπηρεσιών µε το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ειδικότερα, όπως ορίζεται, το δίκαιο της 

Ένωσης είναι αντίθετο προς διαταγή την οποία εξέδωσε εθνικό δικαστήριο για να 

υποχρεώσει ένα φορέα παροχής προσβάσεως στο διαδίκτυο να θέσει σε λειτουργία 

σύστηµα χρήσεως φίλτρου προκειµένου να αποτραπεί η παράνοµη τηλεφόρτωση 

αρχείων
188. Η προκείµενη απαγόρευση δικαιολογείται όχι µόνο για λόγους 

κατοχύρωσης της επιχειρηµατικής ελευθερίας και προστασίας προσωπικών 

δεδοµένων αλλά και ελευθερίας λήψης και µετάδοσης πληροφοριών. Εποµένως, η 

διάταξη του άρθρου 15 της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ βρίσκει απόλυτη εφαρµογή. 

Η απαγόρευση προληπτικής ευθύνης των φορέων παροχής υπηρεσιών βάσει 

του προαναφερθέντος άρθρου αποτελεί189 τον βασικό κανόνα που διέπει τις ευθύνες 

τους και αναλύεται σε συγκεκριµένες κατηγορίες, όπως προηγήθηκαν. Ωστόσο, 

προκαλεί απορία το γεγονός ότι το συγκεκριµένο άρθρο τοποθετείται τελευταίο στη 

σειρά των διατάξεων για τους φορείς παροχής υπηρεσιών στην Οδηγία 2000/31/ΕΚ 

ενώ περικλείει το βασικό πλαίσιο αρχών και κανόνων για το υπό κρίση ζήτηµα. Μια 

δυνατή εξήγηση είναι για λόγους έµφασης και επισφράγισης των όσων αναλύθηκαν. 

Ίσως όµως η ιεραρχική ανακολουθία που παρατηρείται εκ µέρους των συντακτών της 

Οδηγίας οφείλεται στο γεγονός ότι µε αυτόν τον τρόπο αποσκοπούσαν περισσότερο 
                                                           
187 Βλέπε το Ανακοινωθέν Τύπου αριθ.69/11, στις 12 Ιουλίου 2011, της Υπηρεσίας Τύπου και 
Πληροφόρησης του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την υπόθεση C-324/09, 
διαθέσιµο στην επίσηµη ιστοσελίδα http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-
07/cp110069el.pdf.  
 
188 Βλέπε το Ανακοινωθέν Τύπου αριθ.126/11, στις 24 Νοεµβρίου 2011, της Υπηρεσίας Τύπου και 
Πληροφόρησης του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την υπόθεση C-70/10, 
διαθέσιµο στην επίσηµη ιστοσελίδα http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-
11/cp110126el.pdf.  
 
189 Πρόκειται για άποψη του γράφοντος. 
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στην υπογράµµιση των εξαιρέσεων από τον κανόνα της γενικής απουσίας ελέγχου, 

καθώς έτσι αποτρέπεται αποτελεσµατικότερα το ενδεχόµενο πρόκλησης παράνοµης 

δραστηριότητας. Σε αντίθετη περίπτωση, θα µπορούσε να υπάρξει µια «αδράνεια» ή 

µικρότερη συναίσθηση των ευθυνών των φορέων παροχής υπηρεσιών, τη στιγµή που 

αποτελούν οι ίδιοι σηµαντικούς παράγοντες και φορείς του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

Δεύτερο κεφάλαιο: Μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική για τα 

προσωπικά δεδομένα στο ηλεκτρονικό εμπόριο.  

 

Η παρουσίαση βασικών σηµείων της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ περιγράφει το 

βασικό άξονα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ζητήµατα ηλεκτρονικού 

εµπορίου. Αν και αποτελεί το σπουδαιότερο κείµενο δεσµευτικής ισχύος για το υπό 

εξέταση θέµα, το θεσµικό πλαίσιο ρύθµισής του επεκτείνεται σε διάφορες κατηγορίες 

και πέρασε από ποικίλα στάδια. Ενδεικτικά, µπορεί να αναφερθεί η Οδηγία 97/7/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997, για την 

προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συµβάσεις190, το Πακέτο 

Τηλεπικοινωνιών που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2002191, η Οδηγία 

2009/136/ΕΚ192 που το αντικατέστησε ενώ δεσπόζουσα επιρροή ασκούν οι οδηγίες 

περί προσωπικών δεδοµένων, µε κυριότερο εκφραστή την Οδηγία 95/46/ΕΚ193.  

                                                           
190 Από τις 13 Ιουνίου 2014, η εν λόγω οδηγία αντικαταστάθηκε από την οδηγία 2011/83/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά µε τα δικαιώµατα 
των καταναλωτών, η οποία θα αλλάξει τις απαιτήσεις για την προσυµβατική πληροφόρηση. 
 
191 Ως Πακέτο Τηλεπικοινωνιών ορίζεται το σύνολο των νοµοθετικών κειµένων που υιοθετήθηκαν από 
τα ευρωπαϊκά όργανα και αφορούν τους τοµείς των δικτύων και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών. 
Βλ.για µια ανάλυση του όρου στην επίσηµη ιστοσελίδα 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Audiovisuel/Sous-Dossiers-
thematiques/Paquet-telecom-et-Politique-du-spectre/Le-Paquet-Telecom2/I.-Textes-et-champ-d-
application-du-Paquet-Telecom-adopte-en-2002. 
 
192
Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 

2009, για τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώµατα των 
χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/58/ΕΚ 
σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.  2006/2004 για τη 
συνεργασία µεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρµόδιες για την επιβολή της νοµοθεσίας για την 
προστασία των καταναλωτών. 
 
193 Για µια λεπτοµερή ανάλυση του νοµοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο χώρο του 
ηλεκτρονικού εµπορίου γενικότερα βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Κώδικας Επιγραµµικών ∆ικαιωµάτων 
στην ΕΕ», Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεµβούργο 2012, σελ. 10-18, διαθέσιµο 
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Ως εκ τούτου, οι απαντήσεις που δίνονται σε θέµατα δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα κατά τις ηλεκτρονικές εµπορικές συναλλαγές συνδέονται αναπόσπαστα 

µε ένα πλέγµα συγκεκριµένων Οδηγιών και ιδιαίτερα των Οδηγιών 95/46/ΕΚ, 

2002/58/ΕΚ και 2006/24/ΕΚ. Ειδικά ως προς την τελευταία αξίζει να γίνει µια 

ξεχωριστή αναφορά, καθώς ολοκληρώνει την πολιτική της Ένωσης στον τοµέα του 

ηλεκτρονικού εµπορίου (πρώτη ενότητα). Στη συνέχεια, µπορεί να επιχειρηθεί η 

απόπειρα εξεύρεσης ολοκληρωµένων απαντήσεων και λύσεων που έχουν δοθεί µέχρι 

τώρα σε συγκεκριµένα ερωτήµατα µε βάση το ισχύον δίκαιο (δεύτερη ενότητα).  

Πρώτη ενότητα: Η Οδηγία 2006/24/ΕΚ. 
Ιδιαίτερα καθοριστική στο ζήτηµα της διατήρησης των δεδοµένων και της 

ευθύνης των παρόχων υπηρεσιών θεωρείται η συνδροµή της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ194, 

η οποία τροποποιεί ορισµένες διατάξεις της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ. Νοµοθετικό της 

θεµέλιο κρίνεται το άρθρο 95 Συνθήκης ίδρυσης Ευρωπαϊκής Κοινότητας (πλέον 

105ΣΛΕΕ) καθώς έτσι ρυθµίζεται το πλαίσιο λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ενώ 

ταυτόχρονα υπάρχει σύνδεση µε δύο υπάρχουσες Συνθήκες195. Παράλληλα, το 

κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον της εποχής, έπειτα από τα τροµοκρατικά 

γεγονότα της 11ης Σεπτεµβρίου 2001 στην Αµερική, τις επιθέσεις στο µετρό της 

Μαδρίτης το 2004 και του Λονδίνου το 2005, συνιστούσαν αντικειµενικούς, 

σπουδαίους λόγους που δικαιολογούσαν τη θέσπισή της. Εποµένως, ολοκληρώνοντας 

την εξωτερική τυπολογία της, στόχος δεν ορίζεται η ρύθµιση της πρόσβασης στα 

προσωπικά δεδοµένα και η επεξεργασία τους από τις αστυνοµικές και δικαστικές 

αρχές των κρατών µελών αλλά η ευθύνη και αρµοδιότητες των παρόχων στο εν λόγω 

ζήτηµα.196  

H επιρροή της Οδηγίας στη διαµόρφωση του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει 

την προστασία της ιδιωτικότητας στο ηλεκτρονικό εµπόριο χρήζει προσοχής καθώς 

                                                                                                                                                                      
στην επίσηµη ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-
agenda/files/Code%20EU%20online%20rights%20EL%20final.pdf.  
194 Οδηγία 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 για 
τη διατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση µε την 
παροχή διαθεσίµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµοσίων δικτύων 
επικοινωνιών και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ. 
 
195 Συνθήκη 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ. 
 
196 Βλ. σχολιασµό για τη νοµική βάση της Οδηγίας D.Simon, «Choix de la base juridique», Actualité 
du Droit de l’Union Européenne, Europe n.4, Avril 2009. 
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επιδιώκεται η εναρµόνιση των εθνικών νοµοθεσιών µε τις οποίες είχαν ήδη επιβληθεί 

στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµοσίων δικτύων 

επικοινωνιών, οι καθοριζόµενες από αυτήν υποχρεώσεις διατηρήσεως ορισµένων 

δεδοµένων που  παράγονται ή υφίστανται επεξεργασία από αυτούς, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι τα δεδοµένα καθίστανται διαθέσιµα για τους σκοπούς της διερεύνησης, 

διαπίστωσης και δίωξης σοβαρών ποινικών αδικηµάτων, όπως ορίζονται βάσει του 

εθνικού δικαίου των κρατών µελών197. 

Σε αντίθεση µε την Οδηγία 2002/58 που προέβλεπε τη δυνατότητα λήψης 

νοµοθετικών µέτρων που να επιτρέπουν τη φύλαξη δεδοµένων για ορισµένο χρονικό 

διάστηµα και για συγκεκριµένους λόγους που άπτονται της εθνικής ασφάλειας και 

της δηµόσιας τάξης198, η νέα ρύθµιση επιβάλλει την υποχρέωση συλλογής και 

διατήρησης των δεδοµένων, υπό το σεβασµό των λόγων που έχουν ήδη προβλεφθεί 

από τις προηγούµενες Οδηγίες199. 

Ως προς την ευθύνη των παρόχων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην υπό 

παρουσίαση Οδηγία200, οι πάροχοι έχουν αρµοδιότητα φύλαξης και διατήρησης των 

δεδοµένων, µεριµνώντας πάντα για την προστασία και ασφάλειά τους. Αξίζει να 

τονιστεί ότι κατά την άσκηση των εξουσιών των παρόχων θα πρέπει να εξετάζεται ο 

σεβασµός του «κριτηρίου του σκοπού, της διαφάνειας µετάδοσης των υπό επεξεργασία 

προσωπικών πληροφοριών και της καθιέρωσης αποτελεσµατικών ποινών σε περίπτωση 

παράνοµης επεξεργασίας».201 Ως προς το χρονικό διάστηµα διατήρησής τους ορίζεται, 

βάσει αντίστοιχης διάταξης, «όχι µικρότερο του εξαµήνου και όχι µεγαλύτερο της 

διετίας από την ηµεροµηνία της επικοινωνίας»202. 

                                                           
197 Βλ. άρθρο 1 της Οδηγίας. 
 
198 Άρθρο 15 Οδηγίας 2002/58/ΕΚ κατ’επιταγή της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, άρθρου 13παρ.1. 
 
199 Βλ. άρθρο 11 και αιτιολογικές σκέψεις 1-6 της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ. 
 
200 Άρθρο 3παρ.1. 
 
201 Πρόκειται για µεταφορά όρων από τη γαλλική βιβλιογραφία και ειδικότερα των : principe de 
finalité, de transparence de la transmission des données conserves et le système de sanctions efficaces. 
Βλ. B.Deshayes et D.Reinhold, «L’inconstitutionnalité des dispositions allemandes relatives à la 
conservation des données de connexion (Cour constitutionnelle allemande du 2 mars 2010)», 
Communication Commerce électronique, n.12, Décembre 2010, étude 24. 
 
202 Άρθρο  6 Οδηγίας 2006/24/ΕΚ. 
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Σύµφωνα µε τα όσα προαναφέρθηκαν, η Οδηγία 2006/24/ΕΚ χαρακτηρίζεται 

από τη «λειτουργική δυαδικότητά» της203. Από τη µια πλευρά, επιδιώκεται η 

εναρµόνιση εθνικών νοµοθεσιών ενώ από την άλλη προβλέπονται υποχρεώσεις 

διατήρησης δεδοµένων, ολοκληρώνοντας την πολιτική της Ένωσης στον τοµέα του 

ηλεκτρονικού εµπορίου. Ωστόσο, η συγκεκριµένη εξουσία των παρόχων που 

συνίσταται στην υποχρέωση φύλαξης ιδιωτικών πληροφοριών και όχι στον 

προαιρετικό χαρακτήρα της, έχει έντονα επικριθεί καθώς θεωρείται αντίθετη τόσο 

στην αρχή της αναλογικότητας όσο και στην αρχή της προστασίας της ιδιωτικής 

ζωής
204. 

∆εύτερη ενότητα: Η ρύθµιση των προσωπικών δεδοµένων βάσει της Οδηγίας 
2000/31/ΕΚ και σε συνδυασµό µε τις Οδηγίες 95/46/ΕΚ, 2002/58/ΕΚ και 
2006/24/ΕΚ. 

Η Οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο από την αρχή πιστοποιεί το γεγονός ότι 

δε στοχεύει να θίξει ζητήµατα προσωπικών δεδοµένων που ρυθµίζονται από το 

κοινοτικό κεκτηµένο. Ήδη, στα αιτιολογικά σηµεία της, όπως αναφέρθηκε, τονίζεται 

ο σεβασµός στις Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ. Ωστόσο, η παραποµπή στα εν 

λόγω ευρωπαϊκά κείµενα για τη ρύθµιση παρόµοιων θεµάτων µπορεί να κριθεί 

ηµιτελής δεδοµένης της τεχνολογικής εξέλιξης που καθιστά αναγκαία την 

επαγρύπνηση σε προβλήµατα προσωπικών δεδοµένων. Σε συνδυασµό µε τις 

εµπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων και την πολιτική µεγιστοποίησης του κέρδους 

τους θα ήταν ωφέλιµη µια αποσαφήνιση εκ µέρους των συντακτών της Οδηγίας, 

έστω και επιγραµµατική, του θολού τοπίου περί προσωπικών δεδοµένων στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο205, ιδιαίτερα στην εποχή όπου ανθεί η εµπορευµατοποίηση 

τους. 

Μέσα σε αυτό το πνεύµα θεωρείται πρωταρχικής σηµασίας η απάντηση στο 

ερώτηµα εάν η «διεύθυνση ταυτότητας πρωτοκόλλου» (η λεγόµενη IP address) 

συνιστά  δεδοµένο προσωπικού χαρακτήρα και συνεπώς χρήζει ξεχωριστής 

                                                           
203 Βλ. προτάσεις Γενικού Εισαγγελέα P.C.Villalon της 12ης ∆εκεµβρίου 2013 στις υποθέσεις C-293/12 
και C-594/12, σηµεία 30-47, διαθέσιµες στην επίσηµη ιστοσελίδα 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=145562&pageIndex=0&doclang=EL&
mode=lst&dir&occ=first&part=1&cid=289110#Footref57.  
 
204 Βλ. προτάσεις Γενικού Εισαγγελέα ό.π., σηµεία 70-80 και 120-140. 
 
205 Η εν λόγω διαπίστωση αποτελεί προσωπική κρίση του γράφοντος. 
 



82 

 

προστασίας. Η λύση στο πρόβληµα δεν είναι τόσο εύκολη όσο φαίνεται και 

απαιτείται η συνδροµή επιπρόσθετων ευρωπαϊκών κειµένων. Αρχικά, η «Οµάδα 

Εργασίας του άρθρου 29» για την Οδηγία 95/46/ΕΚ εξέδωσε µια Γνώµη στις 20 

Ιουνίου 2007 µε την οποία απεφάνθη καταφατικά στο ερώτηµα θεωρώντας τις 

διευθύνσεις IP ως δεδοµένα που εξατοµικεύουν τον χρήστη αποκαλύπτοντας την 

ταυτότητά του και συνεπώς συνιστούν προσωπικά δεδοµένα άξια προστασίας206. Στο 

ίδιο συµπέρασµα καταλήγει και η Οδηγία 2006/24/ΕΚ η οποία µε την έννοια 

«κωδικός ταυτότητας χρήστη» ορίζει  «τον µοναδικό αναγνωριστικό κωδικό που 

αποδίδεται σε κάθε πρόσωπο όταν καθίσταται συνδροµητής ή εγγράφεται σε κάποια 

υπηρεσία πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο ή επικοινωνίας µέσω του ∆ιαδικτύου»207, 

επισφραγίζοντας τόσο την Οδηγία 95/46/ΕΚ όσο και την Οδηγία 2002/58/ΕΚ, η 

οποία κατοχυρώνει την προστασία των δεδοµένων θέσης και κίνησης208, στα οποία 

συγκαταλέγεται η διεύθυνση IP. Στο ίδιο πνεύµα κινείται και η νοµολογία του 

∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε µια σειρά αποφάσεών του209. 

                                                           
206 Όπως χαρακτηριστικά ορίζεται «οι πάροχοι πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο και οι διαχειριστές τοπικών 
δικτύων µπορούν, µε τη χρήση εύλογων µέσων,  να εξακριβώνουν την ταυτότητα χρηστών του 
∆ιαδικτύου στους οποίους έχουν χορηγήσει διευθύνσεις IP δεδοµένου ότι συνήθως «καταγράφουν» 
συστηµατικά σε κάποιο αρχείο την ηµεροµηνία, την ώρα, τη διάρκεια και τη δυναµική διεύθυνση IP που 
παρέχεται στο χρήστη του ∆ιαδικτύου (…) ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι πρόκειται για δεδοµένα 
προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της οδηγίας».Βλ. Γνώµη 4/2007 της 
Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 σχετικά µε την έννοια του όρου «δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα», 
ηµεροµηνία έκδοσης 20-6-2007, WP 136, σελ.20, αναρτηµένη στον επίσηµο ιστότοπο 
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_el.pdf . 
 
207 Άρθρο 2 Οδηγίας 2006/24/ΕΚ, παρ.2 στοιχ.δ’. 
 
208 Ως «δεδοµένα κίνησης» ορίζονται «τα δεδοµένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς 
της διαβίβασης µιας επικοινωνίας σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή  της χρέωσή της». Με τον 
όρο «δεδοµένα θέσης» νοούνται «τα δεδοµένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε δίκτυο 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και που υποδεικνύουν τη γεωγραφική θέση του τερµατικού εξοπλισµού του 
χρήστη µιας διαθέσιµης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών». Και στις δύο περιπτώσεις 
καλύπτονται από το απόρρητο των επικοινωνιώ και συνιστούν προσωπικό δεδοµένο. Βλ. άρθρα 2 
στοιχ.β’ και γ’ και άρθρο 5 της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002  σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία 
για την προστασία στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες), διαθέσιµη στην επίσηµη ιστοσελίδα http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:201:0037:0047:el:PDF . 

 
209 Βλ. απόφαση C-275/06, Productores de Música de España (Promusicae) κατά Telefónica de España 
SAU, 29-1-2008, σκέψεις 47-60, διαθέσιµη στην επίσηµη ιστοσελίδα 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=70107&pageIndex=0&doclang=EL&
mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=1102388 και απόφαση C-70/10, Scarlet κατά SABAM, ό.π. 
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Ωστόσο, δεν παρατηρείται η ίδια προσέγγιση σε αποφάσεις εθνικών 

δικαστηρίων καθώς επίσης και στην πολιτική κολοσιαίων εταιριών που 

δραστηριοποιούνται στο ∆ιαδίκτυο. Για παράδειγµα, µια σειρά αποφάσεων των 

Γαλλικών ∆ικαστηρίων παρουσιάζει µια αντικρουόµενη τάση. Ενώ σε ορισµένες 

πιστοποιείται η αναγνώριση της διεύθυνσης IP ως προσωπικού δεδοµένου σε άλλες 

απορρίπτεται η εν λόγω άποψη210. Παράλληλα, αξίζει να επισηµανθεί η τακτική της 

εταιρίας Google, η οποία θεωρεί ότι µια διεύθυνση IP απλώς αντιστοιχεί σε έναν 

υπολογιστή χωρίς να µπορεί να λειτουργήσει ως σηµείο αναφοράς και εξατοµίκευσης 

προσωπικών στοιχείων. Ως εκ τούτου, καθίσταται δυνατή και «επιτρεπτή» η συλλογή 

διευθύνσεων IP µε το σκεπτικό ότι έτσι προσφέρονται στους πελάτες της εταιρίας 

καλύτερες υπηρεσίες αναλόγως της γεωγραφικής προέλευσης του χρήστη. Ωστόσο, 

πρόκειται για µια λανθάνουσα µορφή εµπορευµατοποίησης προσωπικών δεδοµένων 

στην οποία η επίσηµη ευρωπαϊκή πολιτική, µέσω των κειµένων που έχει υιοθετήσει, 

αντιτίθεται, υπογραµµίζοντας τους κινδύνους που διαφαίνονται και απειλούν την 

ιδιωτικότητα του ατόµου211 και, εποµένως, πυξίδα στο ζήτηµα των προσωπικών 

δεδοµένων στο ηλεκτρονικό εµπόριο θα πρέπει να αποτελεί το κοινοτικό κεκτηµένο 

που προαναφέρθηκε. 

Ένα δεύτερο σηµείο άξιο σχολιασµού συναφές µε ζήτηµατα προσωπικών 

δεδοµένων και ηλεκτρονικού εµπορίου είναι εκείνο που αφορά τη µεταχείριση των 

«cookies». Πρόκειται για έναν όρο που έχει επικρατήσει διεθνώς και συνίσταται στην 

χρησιµοποίηση διατάξεων που µπορούν να εισέλθουν στο τερµατικό του χρήστη εν 

αγνοία του µε σκοπό την πρόσβαση σε πληροφορίες, την αποθήκευση αθέµιτων 

                                                           
210 Για παράδειγµα, η απόφαση Πολυµελούς Πρωτοδικείου Παρισίου (Tribunal de Grande Instance de 
Paris) της 24ης Ιουνίου 2009 καθώς και εκείνη του Εφετείου Παρισίου (Cour d’appel de Paris) της 
12ης ∆εκεµβρίου 2007 τάσσονται υπέρ της αναγνώρισης της IP διεύθυνσης ως προσωπικού 
δεδοµένου. Αντίθετα, οι αποφάσεις του Εφετείου του Παρισίου της 27ης Απριλίου 2007 και 15ης 
Μαΐου 2007 καθώς και του Αρείου Πάγου της 13ης Ιανουαρίου 2009 απορρίπτουν την παραπάνω 
θέση. Βλ.περισσότερα για την στάση των γαλλικών δικαστηρίων απέναντι στο εν λόγω ζήτηµα καθώς 
και της ευρωπαϊκής πολιτικής γενικότερα R.V.Gola, «Droit du commerce électronique.Guide pratique 
du e-commerce», lextenso éditions, 2013, σελ.208επ. 
 
211 Βλ σχετικά µε το θέµα της Google και την πολιτική εµπορευµατοποίησης της IP διεύθυνσης, 
D.Lawski, «Google spars with European lawmakers over privacy», άρθρο δηµοσιευµένο στον επίσηµο 
δικτυακό τόπο του Reuters, 21 Ιανουαρίου 2008, διαθέσιµο στην επίσηµη ιστοσελίδα 
http://www.reuters.com/article/2008/01/22/businesspro-google-privacy-eu-dc-
idUSL215785220080122?pageNumber=1&virtualBrandChannel=10004 καθώς και J.Vilches, «Google 
and EU authorities argue over IPs», άρθρο δηµοσιευµένο στην επίσηµη διαδικτυακή τοποθεσία 
http://www.techspot.com/news/28693-Google-and-EU-authorities-argue-over-IPs.html, ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης 22 Ιανουαρίου 2008. 
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πληροφοριών ή την ανίχνευση των δραστηριοτήτων του χρήστη, και συνιστούν 

ενδεχόµενη σοβαρή παραβίαση της ιδιωτικής ζωής του χρήστη. Η χρησιµοποίηση 

τέτοιων διατάξεων θα πρέπει να επιτρέπεται µόνο για θεµιτούς σκοπούς και εφόσον το 

γνωρίζουν οι αφορώµενοι χρήστες212. Νοµικό εργαλείο τόσο για την ερµηνεία όσο και 

για τη µεταχείρισή τους αποτελούν οι οδηγίες 2002/58/ΕΚ και 2009/136/ΕΚ. 

Ειδικότερα, αρχικά η Οδηγία 2002/58/ΕΚ παρέχει πληροφορίες για την έννοια και το 

περιεχόµενο των cookies, όπως περιγράφηκαν ανωτέρω213. Επιπλέον, αναγνωρίζει τη 

δυνατότητα θεµιτής χρήσης τους για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών της κοινωνίας 

της πληροφορίας αλλά σε κάθε περίπτωση εξαρτά την χρησιµοποίησή τους από τον 

σεβασµό των διατάξεων για τα προσωπικά δεδοµένα της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και 

πάντα κατόπιν συναίνεσης και προηγούµενης ενηµέρωσης του χρήστη214.  

Η Οδηγία 2009/136/ΕΚ,η  οποία τροποποίησε διατάξεις της Οδηγίας 

2002/58/ΕΚ, επιβεβαίωσε τις προϋποθέσεις θεµιτής χρησιµοποίησης των cookies, 

τονίζοντας την ανάγκη να παρέχονται στους χρήστες σαφείς και κατανοητές 

πληροφορίες όταν αναλαµβάνουν δραστηριότητα που θα µπορούσε να έχει ως 

αποτέλεσµα τέτοιου είδους αποθήκευση ή απόκτηση πρόσβασης215. Καθιερώνεται ένα 

σύστηµα προηγούµενης ενηµέρωσης και ελέγχου του χρήστη για τη δυνατότητα 

αποθήκευσης πληροφοριών που συνιστούν προσωπικά δεδοµένα του216, ενώ δεν 

αποκλείεται η νοµιµότητα της χρησιµοποίησής τους, αποκλειστικά όµως για σκοπούς 

που εξυπηρετούν την καλύτερη ποιότητα των υπηρεσιών της κοινωνίας της 

πληροφορίας.  
                                                           
212 Βλ. σκεπτικό 24 της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ. 
 
213 Αξίζει να αναφερθεί η ερµηνεία του όρου σύµφωνα µε τη Γαλλική Επιτροπή Πληροφορικής κι 
Ελευθεριών (CNIL), η οποία τον αναλύει ως «µικρό αρχειοθετηµένο κείµενο τοποθετηµένο στον σκληρό 
δίσκο του χρήστη από τον διαχειριστή του ιστότοπου που επισκέπτεται. Περιλαµβάνει πληροφορίες όπως 
το όνοµα του διαχειριστή που το έγραψε, ένα αναγνωριστικό στοιχείο σε ψηφιακή µορφή καθώς και, 
συχνά, µια ηµεροµηνία λήξης του». Βλ.περισσότερα http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-
cookies/ .  
 
214 Βλ. αναλυτικά σκεπτικό 25 της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ όπου χαρακτηριστικά ορίζεται, µεταξύ άλλων, 
ότι η χρησιµοποίησή τους θα πρέπει να επιτρέπεται υπό τον όρον ότι παρέχονται στους χρήστες σαφείς 
και ακριβείς πληροφορίες σύµφωνα µε την οδηγία 95/46/ΕΚ για τον προορισµό των «cookies» ή τυχόν 
ανάλογων διατάξεων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι είναι εν γνώσει του χρήστη οι πληροφορίες που 
αποθηκεύονται στον τερµατικό εξοπλισµό που χρησιµοποιεί.. 
 
215 Βλ σκεπτικό 66 της Οδηγίας 2009/136/ΕΚ. 
 
216
Πρόκειται για το λεγόµενο σύστηµα «opt in», για το οποίο θα γίνει λόγος στο κεφάλαιο για τη 

χρήση του ∆ιαδικτύου ως µέσου διαλόγου και επικοινωνίας. 
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Η ανάλυση που προηγήθηκε σχετικά µε τη νοµική µεταχείριση των 

διευθύνσεων IP και των cookies, βοηθά στην παράθεση των κανόνων που 

απαιτούνται για τη θεµιτή επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στο 

πλαίσιο του ηλεκτρονικού εµπορίου. Οδηγός για το συγκεκριµένο εγχείρηµα είναι η 

Οδηγία 95/46/ΕΚ, στην οποία εξάλλου παραπέµπει για ζητήµατα προστασίας 

προσωπικών δεδοµένων, η Οδηγία 2000/31/ΕΚ. Πιο συγκεκριµένα, το άρθρο 6 της 

Οδηγίας καθορίζει ότι τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 

επεξεργασία οφείλουν να είναι ακριβή, κατάλληλα, να συλλέγονται για καθορισµένο 

σκοπό, να σέβονται τις αρχές της αναγκαιότητας και αναλογικότητας και να πρόκειται 

για σύννοµη επεξεργασία.  

Για να γίνουν περισσότερο κατανοητές οι προαναφερθείσες αρχές θεωρείται 

ωφέλιµη η ερµηνεία τους µέσα από την πρακτική που ακολουθείται σε κράτη-µέλη 

της Ένωσης. Αρχικά, οι αρχές της αναγκαιότητας και αναλογικότητας 

υπογραµµίζονται ρητά στην ελληνική νοµοθεσία, όπου στο άρ.4του ν.2472/1997 περί 

«προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» 

ορίζεται ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων, για να είναι νόµιµη, πρέπει 

να σέβεται τις αρχές της νοµιµότητας του σκοπού και της αναλογικότητας. Η πρώτη 

συνίσταται στην ύπαρξη καθορισµένου, σαφούς και νόµιµου σκοπού, ο οποίος 

επιλέγεται στα πλαίσια της συνταγµατικής νοµιµότητας. Η δεύτερη απαιτεί τα υπό 

επεξεργασία δεδοµένα να είναι συναφή και πρόσφορα ενώ ο αριθµός τους δε θα 

πρέπει να υπερβαίνει τον απαιτούµενο ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας αλλά, 

αντίθετα, να είναι τα ελάχιστα δυνατά. Σύµφωνα µε την καθηγήτρια 

Ε.Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου η αρχή της αναλογικότητας υπαγορεύεται από δύο 

κριτήρια, ένα ποιοτικό που συνίσταται στο στοιχείο της συνάφειας και 

προσφορότητας των δεδοµένων και ένα ποσοτικό, το οποίο αντιστοιχεί στον αριθµό 

τους, µε κοινό σηµείο αναφοράς το σκοπό της επεξεργασίας217. 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και χρήσιµη θεωρείται η γαλλική νοµοθεσία, η οποία 

προσφέρει τις κατευθυντήριες γραµµές για την επεξεργασία των προσωπικών 

δεδοµένων µε βάση τις αρχές της αναγκαιότητας και αναλογικότητας. Πρωταρχικά, η 

επεξεργασία που συντελείται θα πρέπει να είναι, όπως ορίζει και η ευρωπαϊκή 

                                                           
217 Βλ. Ε.Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, «Προσωπικά δεδοµένα», Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, 
Αθήνα-Κοµοτηνή 2007, σελ.45-50. 
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νοµοθεσία, σύννοµη και θεµιτή. Η γαλλική Επιτροπή Πληροφορικής και Ελευθεριών, 

στις αποφάσεις που εξέδωσε για τις υποθέσεις Directannonces και Servtel218,  έκρινε 

ότι η συλλογή προσωπικών δεδοµένων µέσω ενός τρόπου απατηλού, αθέµιτου ή µη 

νόµιµου, συνιστά παραβίαση και επισύρει ανάλογη ποινή, σύµφωνα µε την εθνική 

νοµοθεσία. Στις εν λόγω υποθέσεις, εταιρίες που δραστηριοποιούνταν στο χώρο του 

∆ιαδικτύου και διαφήµιζαν τα προϊόντα τους σε υποψήφιους, είτε αποθήκευαν εν 

αγνοία των πελατών τους προσωπικές τους πληροφορίες είτε απαιτούσαν για την 

πώληση των αγαθών τους την προηγούµενη συναίνεσή τους για την επεξεργασία 

τους.  

Έπειτα, τα δεδοµένα προς µεταχείριση πρέπει να είναι ακριβή και κατάλληλα. 

Σχετικά µε την έννοια του πρώτου όρου, σύµφωνα µε τη γαλλική νοµοθεσία219, τα 

δεδοµένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία, χρειάζεται να είναι 

ακριβή, σαφή και, εάν δυνατόν, επικαιροποιηµένα. Τούτο εξηγείται καλύτερα στην 

ανακοίνωση που εξέδωσε η γαλλική Επιτροπή (CNIL) της 23ης Νοεµβρίου 2006 

σχετικά µε µια τραπεζική υπόθεση220, όπου τόνισε το γεγονός ότι οι προσωπικές 

πληροφορίες που συλλέγονται υποβάλλονται σε µεταχείριση για συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα και αφορούν συγκεκριµένο περιεχόµενο, το οποίο γνωστοποιείται 

στο υποκείµενό τους. Αντίστοιχα, η καταλληλότητά τους έγκειται, σύµφωνα µε µια 

ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 2006221, στη διαφάνεια της 

επεξεργασίας που συντελείται και στη χρήση τους για καθορισµένο σκοπό τη 

δεδοµένη χρονική στιγµή και όχι µεταγενέστερη, συναφή µε την αιτία συλλογής τους.  

Τέλος, ως προς το σεβασµό της αρχής της αναγκαιότητας και της 

αναλογικότητας στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εµπορίου, η γαλλική Επιτροπή, στη 

Γνώµη που εξέδωσε στις 26 Ιουνίου 2008, τάχθηκε κατηγορηµατικά εναντίον ενός 

συστήµατος αναγνώρισης και επεξεργασίας ψηφιακών ιχνών για λόγους ελέγχου της 

                                                           
218 Σχετικά µε τις εν λόγω αποφάσεις, καθώς και µε την ανάλυση της γαλλικής πρακτικής στον τοµέα 
της επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων στο ηλεκτρονικό εµπόριο, βλ. R.Gola, ό.π., σελ.229-235. 
 
219 Άρθρο 6παρ.4 του νόµου «περί πληροφορικής, αρχείων και ελευθεριών» (loi relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés).  
 
220 Ανακοίνωση ν.2006-246 της CNIL, 23-11-2006.  
 
221 Ανακοίνωση ν.2006-066 της CNIL, 16-3-2006. 
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εισόδου σε ένα σχολικό συγκρότηµα222, κρίνοντας ότι η συγκεκριµένη µέθοδος 

υπερβαίνει τον προορισµό του σκοπού της και τελεί σε δυσανάλογη σχέση προς 

αυτόν. Εποµένως, η οποιαδήποτε επεξεργασία που πραγµατοποιείται, θα πρέπει να 

συντελείται αιτιολογηµένα και να µην υπερβαίνει τα αίτια θέσπισής της. 

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία για την προστασία προσωπικών 

δεδοµένων
223, η ασφάλεια της επεξεργασίας συνίσταται στην προηγούµενη λήψη 

όλων των απαραίτητων µέτρων, τεχνικών και οργανωτικών, εκ µέρους του 

υπεύθυνου επεξεργασίας προκειµένου να αποτραπεί οποιαδήποτε αλλοίωση των 

προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται και επεξεργάζονται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
222 Βλ περισσότερα http://www.cnil.fr/documentation/questionsreponses/ . 
 
223 Άρθρο 17 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ. 
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Δεύτερο Μέρος: Ειδικά ζητήματα προστασίας προσωπικών 

δεδομένων στο ηλεκτρονικό εμπόριο. 
 

Η ανάλυση που προηγήθηκε στο πρώτο κεφάλαιο κατέδειξε ότι βασική 

προϋπόθεση για την υγιή ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου αποτελεί η θωράκιση 

της προσωπικότητας του καταναλωτή. ∆εδοµένης της έξαρσης της συχνότητας των 

ηλεκτρονικών εµπορικών δραστηριοτήτων και της εµπορευµατοποίησης των 

δεδοµένων που εκτέθηκε, η ασφάλεια των συναλλαγών προκύπτει ως επιτακτική 

ανάγκη, ιδιαίτερα στα «ανοιχτά δίκτυα ηλεκτρονικής επικοινωνίας», όπου 

δυνατότητα συµµετοχής έχει ο οποιοσδήποτε χρήστης ανά πάσα χρονική στιγµή224. 

Μεταξύ των πτυχών που πρέπει να σχολιαστούν225 συγκαταλέγεται και η προστασία 

των µερών που συναλλάσσονται στο ∆ιαδίκτυο, κάτι που προσλαµβάνει διττή 

ερµηνεία. Από τη µια πλευρά, θα πρέπει να εξακριβώνεται η ταυτότητα των 

οικονοµικών παραγόντων που συµµετέχουν στις εµπορικές συναλλαγές, ενώ, στον 

αντίποδα, η διαδικασία ταυτοποίησης θα συντελείται µε τρόπο ώστε να 

προστατεύονται στοιχεία και πληροφορίες που ανάγονται στην προσωπική σφαίρα 

των χρηστών. Εποµένως, κρίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρον η εξέταση του τρόπου 

επίτευξης της ασφάλειας των συναλλαγών στο ηλεκτρονικό εµπόριο (Πρώτο 

Κεφάλαιο) ενώ σε δεύτερο πλάνο, η προσοχή εστιάζεται σε τοµείς όπου η προστασία 

των προσωπικών δεδοµένων παρουσιάζει ιδιαίτερη σηµασία λόγω της συχνότητας 

του φαινοµένου και των νέων δεδοµένων που δηµιουργούνται εξαιτίας της ραγδαίας 

και συνεχούς εξέλιξης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, που 

καθιστούν µε τη σειρά τους αναγκαία την επικαιροποίηση του υφιστάµενου 

νοµοθετικού καθεστώτος. (∆εύτερο Κεφάλαιο). 

                                                           
224 Ανοικτό δίκτυο είναι εκείνο που παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε οποιονδήποτε που διαθέτει τα 
απαραίτητα τεχνικά µέσα, χωρίς την υποχρέωση σεβασµού ορισµένων κανόνων σχετικά µε τη 
διαβίβαση των δεδοµένων. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το ∆ιαδίκτυο, στο οποίο η συµµετοχή 
για έναν χρήστη είναι ελεύθερη και χωρίς περιορισµούς. Αντίθετα, στο κλειστό δίκτυο πρόσβαση 
αποκτά συγκεκριµένος αριθµός προσώπων (φυσικών και νοµικών) κατόπιν αποδοχής ειδικών κανόνων 
ως προς τη διαβίβαση των δεδοµένων. Βλ.Ε.Αλεξανδρίδου, «Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εµπορίου», 
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2004, σελ.3 και Κ.Χριστοδούλου, «Ηλεκτρονικά 
Έγγραφα και Ηλεκτρονική ∆ικαιοπραξία», Έκδοση Β’, Αντ.Σάκκουλα, Αθήνα 2004, σελ.25. 
 
225 Τα συνηθέστερα προβλήµατα ασφάλειας στο ηλεκτρονικό εµπόριο είναι η παρακολούθηση των 
γραµµών επικοινωνίας, η κλοπή κλειδιών πρόσβασης ή συνθηµατικών, η υποκλοπή και η τροποποίηση 
της µεταδιδόµενης πληροφορίας και η µεταµφίεση µέσω πλαστής ηλεκτρονικής διεύθυνσης. 
Βλ.Ν.Κυρλόγλου, «Ηλεκτρονικό Εµπόριο και ∆ιασφάλιση των Συναλλαγών. Η ψηφιακή υπογραφή», 
περιοδικό «Ανάπτυξη» του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), (4), 1999, 
σελ.28επ. 



89 

 

Πρώτο κεφάλαιο: Η προστασία των ηλεκτρονικών συναλλαγών 

μέσω της ηλεκτρονικής υπογραφής.  

 

Ασφαλιστική δικλείδα για την ενίσχυση της αξιοπιστίας των εµπορικών 

δραστηριοτήτων στο ∆ιαδίκτυο αποτελεί ο θεσµός της ηλεκτρονικής υπογραφής. 

Πρόκειται για το συστατικό στοιχείο των συµβάσεων που προσθέτει αυξηµένο κύρος 

στις εµπορικές συµβάσεις, συµβάλλοντας παράλληλα στην περιφρούρηση της 

ιδιωτικότητας του χρήστη. Ωστόσο, ενστάσεις και κενά µπορούν να σηµειωθούν ως 

προς τον τρόπο λειτουργίας της, τα οποία συνδέονται, έµµεσα ή άµεσα, µε ζητήµατα 

προστασίας προσωπικών δεδοµένων. Εποµένως, θεωρείται χρήσιµη, αρχικά, µια 

εξωτερική παρουσίαση του εν λόγω θεσµού (πρώτη ενότητα) πριν το πέρασµα σε µια 

περισσότερο κριτική εξέτασή του (δεύτερη ενότητα). 

Πρώτη ενότητα: Έννοια και περιεχόµενο της ηλεκτρονικής υπογραφής. 
 Για την ερµηνεία του όρου της ηλεκτρονικής υπογραφής απαραίτητη πρώτα 

θεωρείται η παράθεση ενός άλλου στοιχείου που αποτελεί σηµείο αναφοράς για το 

υπό εξέταση θέµα. Ειδικότερα, πριν ακόµη γίνει παρουσίαση των λεπτοµερειών που 

συνθέτουν το περιεχόµενό του, χρειάζεται να διευκρινιστεί το πεδίο εφαρµογή της, 

που αντιστοιχεί σε συνδετικό κρίκο µε το ρόλο του. Πρόκειται για την έννοια του 

«ηλεκτρονικού εγγράφου», το οποίο λειτουργεί ως το απαραίτητο τυπικό στοιχείο για 

την ύπαρξη οποιασδήποτε φύσης εµπορικών συναλλαγών στο ∆ιαδίκτυο και δύναται 

να φέρει την ηλεκτρονική υπογραφή.  

 Ως εκ τούτου, κρίνεται ωφέλιµο να σηµειωθεί ότι η προαναφερθείσα έννοια 

συνίσταται σε «κάθε υλικό φορέα καταχωρηµένων ηλεκτρονικών δεδοµένων» ενώ 

αξίζει να τονιστεί ότι, συγκριτικά µε το παραδοσιακού τύπου έγγραφο, η βασική 

διαφορά δεν αφορά τόσο τον τρόπο δηµιουργίας του λοιπού περιεχοµένου του όσο 

εκείνον που έγκειται στην υπογραφή του 226. Αυτονόητη θεωρείται η χρήση 

ηλεκτρονικών µέσων υποστήριξης προκειµένου να υφίσταται το ηλεκτρονικό 

                                                           
226 Βλ.Κ.Χριστοδούλου, «Ηλεκτρονικά έγγραφα και ηλεκτρονική δικαιοπραξία µετά τις νέες κοινοτικές 
ρυθµίσεις», Αντ.Ν.Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή, 2001, σελ.3-4. Αξίζει να παρατεθεί µια πιο στενή 
ερµηνεία του όρου µε κριτήριο τον τρόπο καταχώρησης των δεδοµένων. Σύµφωνα µε την τελευταία, 
το ηλεκτρονικό έγγραφο συνίσταται σε «δεδοµένα που τελούν σε λογική αλληλουχία µεταξύ τους και τα 
οποία καταχωρούνται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή». Βλ. Χ.Χρυσάνθη, «Η 
ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των σύγχρονων τραπεζικών συναλλαγών», Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή, 
1997, σελ.381. 
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έγγραφο. Υπό τέτοιες συνθήκες, το εύρος ερµηνείας του είναι ιδιαίτερα µεγάλο, µε 

αποτέλεσµα να περιλαµβάνονται οι ηλεκτρονικές επιστολές, γνωστές παγκοσµίως ως 

e-mail, οι ιστοσελίδες και γενικότερα οποιοδήποτε αρχείο που καταχωρείται στην 

οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή227. 

 Περνώντας στο περιεχόµενο και στην έννοια της ηλεκτρονικής υπογραφής 

στον ευρωπαϊκό χώρο, η Οδηγία 1999/93/ΕΚ228 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για 

τις ηλεκτρονικές υπογραφές αποτελεί τον οδηγό για την ερµηνεία της229. Στόχος του 

ευρωπαϊκού κειµένου, όπως φαίνεται τόσο από τις αιτιολογικές σκέψεις της όσο και 

το πρώτο άρθρο της, είναι η δηµιουργία ενός εναρµονισµένου πλαισίου για τις 

ηλεκτρονικές υπογραφές, προκειµένου να λειτουργήσει οµαλά και να ενισχυθεί η 

εσωτερική αγορά στο χώρο της Ένωσης.  

Σύµφωνα µε το δεύτερο άρθρο της ο εν λόγω θεσµός αντιστοιχεί σε 

«δεδοµένα σε ηλεκτρονική µορφή τα οποία είναι συνηµµένα σε, ή λογικά συσχετιζόµενα 

µε, άλλα ηλεκτρονικά δεδοµένα και τα οποία χρησιµεύουν ως απόδειξη της 

γνησιότητας»230. Από τον ορισµό που µόλις παρουσιάστηκε συνάγεται το 

συµπέρασµα ότι υπό την συγκεκριµένη  ονοµασία καλύπτεται οποιοδήποτε 

ηλεκτρονικό έγγραφο που πιστοποιεί το κύρος µιας συναλλαγής.  

                                                           
227 Βλ.Ι.Καράκωστα, «∆ίκαιο και Ίντερνετ, νοµικά ζητήµατα του ∆ιαδικτύου», Αντ.Ν.Σάκκουλας, 
Αθήνα, 2001, σελ.183. 
 
228 Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης ∆εκεµβρίου 1999 
σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, διαθέσιµη στην επίσηµη ιστοσελίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999L0093:20081211:EL:PDF.  
 
229 Αξίζει να σηµειωθεί ότι προγενέστερα της Οδηγίας για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, είχαν 
θεσπιστεί νοµοθετικά µέτρα από ορισµένα κράτη µέλη της Ένωσης, όπου ήδη προβλέπονταν ρυθµίσεις 
για τη δηµιουργία των ηλεκτρονικών υπογραφών, όπως για παράδειγµα η Ιταλία και η Γερµανία. 
Βλ.Κ.∆ελούκα-Ιγγλέση, ό.π., σελ.166. 
 
230 Ο εν λόγω ορισµός υιοθετήθηκε και από το π.δ 150/2001, το οποίο ενσωµάτωσε στην Ελλάδα την 
Οδηγία 1999/93/ΕΚ ενώ επίσης βρίσκεται σε ακολουθία µε εκείνον που δόθηκε σε διεθνές επίπεδο 
από την Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ιεθνές ∆ίκαιο Συναλλαγών το 2001 στον Πρότυπο 
Νόµο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, διαθέσιµο στην επίσηµη ιστοσελίδα 
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/ml-elecsig-e.pdf. Σχετικά µε τις ρυθµίσεις του π.δ 
150/2001για τις ηλεκτρονικές υπογραφές βλ.Ι.∆.Ιγγλεζάκη, «Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εµπορίου», 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2009, σελ.152-153. 
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Ωστόσο, παρατηρούνται διάφορα είδη ηλεκτρονικών υπογραφών231, όπου 

κριτήριο εµφανίζεται κυρίως ο τρόπος δηµιουργίας τους και τα συστατικά τους 

στοιχεία. Ήδη, στο ίδιο άρθρο που εντοπίζεται η ερµηνεία του όρου, παρατίθεται η 

έννοια της προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής. Ως τέτοια ορίζεται εκείνη που 

αντιστοιχεί στις ακόλουθες απαιτήσεις: α) συνδέεται µονοσήµαντα µε τον 

υπογράφοντα β)είναι ικανή να ταυτοποιήσει τον υπογράφοντα γ)δηµιουργείται µε µέσα 

τα οποία ο υπογράφων µπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο, και 

δ)συνδέεται µε τα δεδοµένα στα οποία αναφέρεται κατά τρόπο ώστε να µπορεί να 

εντοπιστεί οποιαδήποτε επακόλουθη αλλοίωση των εν λόγω δεδοµένων.  

Γίνεται εµφανές από τη διάκριση που περιγράφηκε ότι η δεύτερη περίπτωση 

ενισχύει την αξιοπιστία των συναλλαγών στο ∆ιαδίκτυο, καθώς δηµιουργεί έναν 

ξεχωριστό συνδετικό κρίκο µε τον υπογράφοντα συµβάλλοντας όσο το δυνατόν 

αποτελεσµατικότερα και µε τον ορθό τρόπο στην ταυτοποίησή του. Ωστόσο, οι 

διατάξεις της Οδηγίας προσφέρουν εξίσου σηµαντικά αποδεικτική ισχύ και στις δύο 

κατηγορίες ηλεκτρονικών υπογραφών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο άρθρο 5 

υπογραµµίζεται το γεγονός ότι δεν αναιρείται η νοµική ισχύς των απλών 

ηλεκτρονικών υπογραφών εξαιτίας του ότι δε συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα των προηγµένων. Αφήνεται, συνεπώς, µεγάλο εύρος διακριτικής 

ευχέρειας στα κράτη µέλη να αναγνωρίζουν ως έγκυρα ηλεκτρονικά έγγραφα που δε 

διαθέτουν προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή. Εντούτοις, η πρώτη παράγραφος του 

άρθρου προτρέπει τα κράτη µέλη να λαµβάνουν τα απαραίτητα νοµοθετικά µέτρα 

προκειµένου να ενισχύσουν το θεσµό των προηγµένων ηλεκτρονικών υπογραφών. 

Έχοντας ισορροπήσει τη σχέση ανάµεσα στις δύο κατηγορίες που 

προαναφέρθηκαν γίνεται εύλογα αντιληπτό ότι απώτερος βασικός στόχος δεν είναι 

άλλος από εκείνον που τέθηκε στο προοίµιο της Οδηγίας, δηλαδή η εξοµάλυνση της 

λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και η ενίσχυση της οµαλής εξέλιξής της. Ως ες 

τούτου, προκύπτει ως λογική απόρροια το πλαίσιο των λειτουργιών της ηλεκτρονικής 

υπογραφής, το οποίο ισοδυναµεί ουσιαστικά µε την εξασφάλιση µιας ασφαλούς 

                                                           
231 Για µια αναλυτική παρουσίαση των διαφόρων ειδών ηλεκτρονικών υπογραφών 
βλ.Κ.Α.Καραδηµητρίου, «Η ηλεκτρονική υπογραφή ως µέσο ασφάλειας των συναλλαγών στο 
ηλεκτρονικό εµπόριο», Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2008, σελ.29-75. 
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ηλεκτρονικής επικοινωνίας
232. Αρχικά, λειτουργεί ως εγγυητικός παράγοντας 

αυθεντικότητας των συναλλαγών που διενεργούνται. Με τα δεδοµένα που 

συγκεντρώνουν καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση των συναλλασσοµένων µερών, 

κάτι που αποκτά ξεχωριστή σηµασία αφού συχνά τα αντισυµβαλλόµενα µέρη είναι 

άγνωστα µεταξύ τους.  

Επιπλέον, βασική λειτουργία τους αποτελεί η διασφάλιση της ακεραιότητας 

του περιεχοµένου του εγγράφου που διακινείται. Με άλλα λόγια, εξασφαλίζεται το 

αναλλοίωτο του µηνύµατος, ώστε να αποτυπώνονται επακριβώς και πρωτοτύπως οι 

δηλώσεις βουλήσεως των συναλλασσοµένων µερών σε µια εµπορική δραστηριότητα. 

Η επίτευξη της συγκεκριµένης λειτουργίας συντελείται σε µεγάλο βαθµό µε τη 

µέθοδο της κρυπτολογίας, η οποία συνδέεται στενά µε την ασφαλή ηλεκτρονική 

υπογραφή. Πρόκειται για το «σύνολο των τεχνικών που επιτρέπουν την προστασία των 

πληροφοριών χάρη σε ένα µυστικό κώδικα. Οι εν λόγω κώδικες αποκαλούνται 

«κλειδιά» και ορίζονται µε την έκφραση «µυστικές συνθήκες» µέσα στα νοµοθετικά 

κείµενα». Η σηµασία της είναι εξαιρετικά µεγάλη στον τοµέα του ηλεκτρονικού 

εµπορίου καθώς µε τα εξειδικευµένα τεχνολογικά δεδοµένα και κωδικοποιηµένα 

στοιχεία που διαθέτει συµβάλλει τόσο στην απόκρυψη της δηµοσιοποίησης 

προσωπικών πληροφοριών του αντισυµβαλλοµένου µέρους σε µια σύµβαση όσο και 

στην εξακρίβωση της ταυτότητάς του233. 

Έχοντας εξασφαλίσει την αυθεντικότητα και την ακεραιότητα του 

ηλεκτρονικού µηνύµατος που διακινείται σε µια εµπορική δραστηριότητα στο 

∆ιαδίκτυο, αυτοµάτως τεκµαίρεται η εµπιστευτικότητα ή, αλλιώς, αξιοπιστία των 

συναλλαγών. Πιο συγκεκριµένα, µόνο εξουσιοδοτηµένοι χρήστες έχουν τη 

δυνατότητα πρόσβασης στα έγγραφα που αποστέλλονται, µε συνέπεια να 

αποτρέπεται η παράνοµη πρόσβαση και όποια άλλη επιτήδεια πράξη.  

                                                           
232 Σχετικά µε τις λειτουργίες της ηλεκτρονικής υπογραφής βλ.Κ.Α.Καραδηµητρίου, ό.π., σελ.24-26 
καθώς και P.Pipet et M.Eochard, «Τéléprocédures et signature électronique», La Lettre du Cadre 
Territorial, 2001, σελ.18-19 και 29-31. 
 
233 Για µια λεπτοµερή ανάλυση της κρυπτολογίας και της σύνδεσής της µε την ηλεκτρονική υπογραφή 
βλ.A.Bensoussan et Y.Le Roux, «Cryptologie et signature électronique», Hermes Sciences 
Publications, Paris, 1999, σελ.14-15, 26, 35-36 και 78-79. 
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Τέλος, διαφυλάσσονται τα συµφέροντα όλων των µερών που συναλλάσσονται 

καθώς η ταυτοποίηση που προκύπτει καθιστά αυτοµάτως το εµπλεκόµενο µέρος 

υπεύθυνο για τις πράξεις του, χωρίς να µπορεί να αρνηθεί τη δηµιουργία και την 

αποστολή του υπό αµφισβήτηση ηλεκτρονικού µηνύµατος. Συνεπώς, θωρακίζονται οι 

βάσεις για µια υγιή και οµαλή εµπορική συναλλαγή µε ηλεκτρονικά µέσα. 

Ένα από τα σηµαντικότερα ίσως σηµεία στα οποία εστιάζεται το ενδιαφέρον 

για την Οδηγία 1999/93/ΕΚ αφορά τις διατάξεις σχετικά µε τον «Πάροχο Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης». Πιο συγκεκριµένα, όπως τονίστηκε, αρχικός σκοπός των συντακτών 

της Οδηγίας ήταν να αποδώσουν νοµική ισχύ στην ηλεκτρονική υπογραφή, 

ανεξαρτήτως είδους, προς όφελος της εσωτερικής αγοράς. Ωστόσο, η απόδοση 

ισοδύναµης ισχύος προς την ιδιόχειρη απογραφή στην ηλεκτρονική προϋποθέτει ρητά 

την ύπαρξη «αναγνωρισµένου πιστοποιητικού» και βάσει «ασφαλούς διάταξης 

υπογραφής»234. Στην περίπτωση απουσίας του αφήνεται η διακριτική ευχέρεια στα 

κράτη µέλη αναγνώρισης ή µη της νοµικής ισχύος της ηλεκτρονικής υπογραφής, 

ώστε να µην καθίστανται αυτοδικαίως άκυρες και ανίσχυρες235.  

Εποµένως, αποδεικτικό στοιχείο ασφαλούς δηµιουργίας ηλεκτρονικής 

υπογραφής αναδεικνύεται η ύπαρξη αναγνωρισµένου πιστοποιητικού. Ως τέτοιο 

ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας 1999/93/ΕΚ το «πιστοποιητικό που 

ανταποκρίνεται σε ορισµένες συγκεκριµένες απαιτήσεις και εκδίδεται από πάροχο 

υπηρεσιών πιστοποίησης που πληρεί µε τη σειρά του συγκεκριµένες προϋποθέσεις». 

Ο τελευταίος αντιστοιχεί σε «φορέα ή φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εκδίδει 

πιστοποιητικά ή παρέχει άλλες υπηρεσίες, συναφείς µε τις ηλεκτρονικές υπογραφές»236. 

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ή αλλιώς 

Π.Υ.Π) περιγράφονται σε ειδικό παράρτηµα της Οδηγίας καθώς επίσης και οι 

απαιτούµενοι όροι για τα αναγνωρισµένα πιστοποιητικά
237. Μεταξύ άλλων 

αναφέρεται για τους Π.Υ.Π ότι πρέπει να συµβάλλουν στη διασφάλιση παροχής 

                                                           
234 Άρθρο 5παρ.1 της Οδηγίας. 
 
235 Βλ.O.D’Auzon, «Le droit du commerce électronique», Editions du Puits Fleuri, 2004, σελ.69 και 
L.Bochurberg, «Internet et commerce électronique», Delmas, 2001. 
 
236 Βλ.άρθρο 2 της Οδηγίας, στοιχ.10 και 11. 
 
237 Παράρτηµα II και I αντίστοιχα. 
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ασφαλών και άµεσων υπηρεσιών καταλόγου και ανάκλησης, να λαµβάνουν µέτρα 

αποτροπής πλαστογράφησης πιστοποιητικών, να απαρτίζονται από έµπειρο και 

εξειδικευµένο προσωπικό και γενικότερα να ενεργούν µε γνώµονα την ενίσχυση της 

αξιοπιστίας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Εξάλλου, σε περίπτωση που δεν 

εκτελούν, βάσει των όσων σηµειώθηκαν, τα καθήκοντά τους, υπέχουν ευθύνη για 

προκληθείσες ζηµίες έναντι οποιουδήποτε φορέα ή φυσικού ή νοµικού προσώπου που 

ευλόγως βασίζεται στο πιστοποιητικό, εκτός αν αποδείξουν ότι δεν ενήργησαν 

αµελώς
238. Αντίστοιχα, τα αναγνωρισµένα πιστοποιητικά που εκδίδονται απαιτείται, 

σύµφωνα µε ορισµένες διατάξεις του παραρτήµατος, να φέρουν τις ανάλογες 

ενδείξεις που βεβαιώνουν το αυξηµένο κύρος τους, το όνοµα του υπογράφοντος, την 

έναρξη και το τέλος της περιόδου ισχύος τους καθώς τον κωδικό ταυτοποίησης του 

πιστοποιητικού. 

Χρειάζεται να τονιστεί ότι οι συντάκτες της Οδηγίας θέλησαν να 

διευκολύνουν την οµαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού εµπορίου και να 

εγκαθιδρύσουν ένα, όσο το δυνατόν καλύτερο και ασφαλέστερο, πλαίσιο διεξαγωγής 

συναλλαγών στο ∆ιαδίκτυο, επεκτείνοντας την αναγνώριση ισχύος των 

πιστοποιητικών αναγνώρισης σε διεθνή κλίµακα. Πιο συγκεκριµένα, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 7 αναφορικά µε διεθνείς πτυχές της έννοιας της ηλεκτρονικής υπογραφής, 

τα πιστοποιητικά που εκδίδονται στο κοινό ως αναγνωρισµένα πιστοποιητικά από 

πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, εγκατεστηµένο σε τρίτη χώρα, θεωρούνται νοµικώς 

ισοδύναµα µε πιστοποιητικά που εκδίδονται από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης 

εγκατεστηµένο στην Κοινότητα εάν έχει αναγνωριστεί η αξιοπιστία του παρόχου µέσω 

εθελοντικού µηχανισµού πιστοποίησης ή έχει προηγηθεί συµφωνία µεταξύ 

Κοινότητας και τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισµών σχετικά µε την εγκυρότητα του 

εκδοθέντος και διακινούµενου πιστοποιητικού. 

Θέλοντας να διασφαλίσει την αξιοπιστία των Παρόχων Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης η Οδηγία προσφέρει δύο µεθόδους239, οι οποίες συνάγονται έµµεσα 

µέσα από τις διατάξεις του άρθρου 3. Συγκεκριµένα, η πρώτη επιλογή στηρίζεται στη 

δυνατότητα θέσπισης µιας «Κορυφαίας Αρχής Πιστοποίησης», η οποία θα ελέγχει τη 

φερεγγυότητα ενός Π.Υ.Π από έναν ιεραρχικά ανώτερό του, δηµιουργώντας µια 
                                                           
238 Άρθρο 6παρ.1 και 2. 
 
239 Βλ.Κ.Α.Καραδηµητρίου, ό.π., σελ.45-47. 
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αλυσίδα πιστοποιήσεων. Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή επεµβαίνει έχοντας τη 

δυνατότητα να καθορίζει και να δηµοσιεύει αριθµούς αναφοράς γενικώς 

αναγνωρισµένων προτύπων για προϊόντα ηλεκτρονικής υπογραφής στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται. Έτσι, 

αυξάνεται το ποσοστό ασφαλούς λειτουργίας των Π.Υ.Π, οι οποίοι ελέγχονται και δε 

δρουν αυθαίρετα αλλά υπό το σεβασµό συγκεκριµένων κανόνων και αρχών.   

Η δεύτερη µέθοδος συνίσταται στην ανάληψη πρωτοβουλιών της κρατικής 

µηχανής. Πιο συγκεκριµένα, όπως υπογραµµίζεται στο άρθρο 3, τα κράτη µέλη 

µπορούν να θεσπίσουν µια συγκεκριµένη λίστα Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης, 

οι οποίοι ελέγχονται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που έχουν θεσπίσει οι 

κρατικές αρχές. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η χάραξη της εν λόγω λίστας αφήνεται στη 

διακριτική ευχέρεια των κρατών µελών, µε την έννοια ότι κάθε κράτος µέλος 

εγκαθιδρύει το δικό του σύστηµα καταλληλότητας των Π.Υ.Π. Σε κάθε περίπτωση 

όµως, για να επιτευχθεί ένα ίσο επίπεδο αξιοπιστίας των ηλεκτρονικών υπογραφών 

παρόλη την ανοµοιογένεια των εθνικών συστηµάτων, η Οδηγία ορίζει ότι η ίδρυση 

των µηχανισµών δηµιουργίας των Π.Υ.Π πρέπει να υπακούει τις αρχές της 

αντικειµενικότητας, διαφάνειας, αναλογικότητας και να µην οδηγεί σε διακρίσεις. 

 

Δεύτερη ενότητα: Η επίδραση του συστήματος της ηλεκτρονικής 

υπογραφής στα προσωπικά δεδομένα του χρήστη. 

Έχοντας παρουσιάσει το εξωτερικό περίγραµµα του θεσµού της ηλεκτρονικής 

υπογραφής, κρίνεται σκόπιµη µια πιο ενδελεχή εξέτασή της σε ζητήµατα που 

αφορούν τη ρύθµιση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι κυριότεροι 

προβληµατισµοί εστιάζονται στην αξιοπιστία των µηχανισµών ελέγχου των Παρόχων 

Υπηρεσιών Πιστοποίησης και κατ’επέκταση στη φερεγγυότητα των τελευταίων.  

Παρόλη τη µέθοδο της ίδρυσης µιας «αλυσίδας εµπιστοσύνης» µέσω της 

θέσπισης µιας Ανώτατης Αρχής Πιστοποίησης, το ερώτηµα που προκύπτει είναι κατά 

πόσο «πιστός» στους κανόνες ελέγχου µπορεί να εµφανίζεται ένας Π.Υ.Π. 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω ιεραρχική σχέση δύναται να περιλαµβάνει 

πολλούς ενδιάµεσους κρίκους, διαφαίνεται εύλογα ο κίνδυνος διατάραξης της 

αλυσίδας στην περίπτωση που κάποιος πάροχος λειτουργεί σε αντίθεση µε τους 
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κανόνες που υπάρχουν για την έκδοση πιστοποιητικών αναγνώρισης. Ο φόβος 

ενισχύεται δεδοµένης της διακριτικής ευχέρειας επιλογής συστήµατος ελέγχου των 

παρόχων από τα κράτη µέλη και δηµιουργίας κριτηρίων για τη σύσταση ή µη ενός 

παρόχου πιστοποίησης. Αν και τούτο µπορεί να δικαιολογηθεί λόγω της 

ιδιαιτερότητας των εθνικών νοµοθετικών συστηµάτων, η ελευθερία που παρατηρείται 

και η ποικιλία των αρχών λειτουργίας των παρόχων δύναται να κλονίσει την 

εµπιστοσύνη στην ιεραρχική ακολουθία, καθώς σε περίπτωση που κάποιος από τους 

προαναφερθέντες δρα πληµµελώς, επηρεάζεται η συνοχή όλης της αλυσίδας, 

καθιστώντας την αυτοµάτως ανίσχυρη και αναξιόπιστη240.  

Έχοντας τονίσει τον κίνδυνο αφερεγγυότητας των παρόχων υπηρεσιών 

πιστοποίησης, τίθεται ένα ακόµη ζήτηµα στο πρόσωπό τους, άµεσα συνδεδεµένο µε 

τη ρύθµιση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, όπως τονίζεται στο 

άρθρο 8 της Οδηγίας 1999/93/ΕΚ, προβλέπεται η δυνατότητα συλλογής και 

επεξεργασίας των δεδοµένων από τους παρόχους. Φυσικά, σε κάθε περίπτωση, 

απαιτείται η συναίνεση του υποκειµένου επεξεργασίας. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι 

πρώτοι µπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους χωρίς την προϋπόθεση χορήγησης 

κρατικής άδειας241, προσθέτει καίρια πλήγµατα στην ποιότητα των παρεχόµενων 

υπηρεσιών και απειλεί την ιδιωτικότητα του χρήστη. Αν και ο παρουσιασθείς τρόπος 

λειτουργίας δικαιολογείται υπό τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισµού µέσα στα 

πλαίσια διευκόλυνσης και εξέλιξης της εσωτερικής αγοράς242 και αντισταθµίζονται 

έτσι τα όποια κενά µπορούν να σηµειωθούν από τους µηχανισµούς ελέγχου των 

παρόχων, όπως τονίστηκε στην προηγούµενη ενότητα, η αδυναµία έγκειται στο 

εθελοντικό περιεχόµενο του ελέγχου τους243 ενώ στην περίπτωση του καταστατικού 

ελέγχου µέσω δηµόσιων ή ιδιωτικών φορέων που ιδρύει το κράτος, παρατηρείται και 

πάλι η δυνατότητα επιτήρησης χωρίς όµως να επεκτείνεται στα κριτήρια σύστασής 

                                                           
240 M.Shellekens, «Electronic Signatures, Authentification technology from a legal perspective», The 
Hague, 2004, σελ.30-31. 
 
241 Στο άρθρο 3παρ.1 της Οδηγίας 1999/93/ΕΚ προβλέπεται ότι τα κράτη µέλη δεν εξαρτούν την παροχή 
υπηρεσιών πιστοποίησης από εκ των προτέρων έγκριση.  
 
242 Βλ.αιτιολογική σκέψη 10 της Οδηγίας. 
 
243 Άρθρο 3παρ.2 της Οδηγίας. 
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τους
244. Εποµένως, η έλλειψη υποχρεωτικού ελέγχου που αναφέρθηκε µπορεί να 

επιδράσει αρνητικά για τον καταναλωτή και τον χρήστη που επωφελείται της 

ηλεκτρονικής υπογραφής καθώς καλείται να εµπιστευτεί προσωπικές πληροφορίες 

και δεδοµένα σε οργανισµούς και αρχές µε αµφιλεγόµενη αξιοπιστία. Η ύπαρξη 

δεσµευτικού ελέγχου και η απαίτηση κρατικής άδειας ίσως θα µπορούσε να 

λειτουργήσει ως αντισταθµιστικός παράγοντας για τη λύση του προβλήµατος245. 

Η ταχύτατη εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας και η µεταβολή των 

δεδοµένων στον χώρο της επιστήµης δε θα µπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστη τη 

δράση της ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικότερα, στην ψηφιακή ατζέντα για την 

Ευρώπη µε ορίζοντα το 2020 προβλέπεται η λήψη συγκεκριµένων µέτρων σχετικά µε 

την εξοµάλυνση των προβληµάτων που αναφέρθηκαν. Μέσα στο πλαίσιο της 

εναρµονισµένης λειτουργίας στους κόλπους της Ένωσης της εσωτερικής αγοράς και 

µε γνώµονα την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, επιβάλλεται η 

επικαιροποίηση της Οδηγίας για την ηλεκτρονική υπογραφή. Οι λόγοι εστιάζονται 

στην είσοδο νέων τεχνολογιών που διαµορφώνουν το καθεστώς των συναλλαγών 

µέχρι και σε διεθνές επίπεδο και στην πολυπλοκότητα των εθνικών νοµοθετικών 

συστηµάτων. Ο προβληµατισµός δεν έγκειται τόσο στην ερµηνεία και το περιεχόµενο 

της ηλεκτρονικής υπογραφής και του τρόπου λειτουργίας της αλλά στους 

µηχανισµούς εξακρίβωσης  της αξιοπιστίας της. Τη στιγµή µάλιστα που η διεξαγωγή 

ηλεκτρονικών συναλλαγών εµφανίζεται και ως δείκτης προόδου και ρυθµιστικός 

παράγοντας επίτευξης ενός ενιαίου χώρου εµπορίου, η δράση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης κρίνεται επιβεβληµένη. 

Ως εκ τούτου, στις 6 Ιουνίου 2012 προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η 

θέσπιση ενός Κανονισµού που θα διευκολύνει τη διασυνοριακή κίνηση των 

ηλεκτρονικών υπογραφών και θα δώσει µεγαλύτερη αξία στον τρόπο αναγνώρισής 

τους σε ένα Ψηφιακό Ενιαίο Εµπόριο246. Σεβόµενη την ποικιλοµορφία των εθνικών 

                                                           
244 Βάσει του άρθρου 3παρ.3 της Οδηγίας, κάθε κράτος µέλος εξασφαλίζει την καθιέρωση κατάλληλου 
συστήµατος που καθιστά δυνατή την επιτήρηση των εγκατεστηµένων στο έδαφός τους παρόχων 
υπηρεσιών πιστοποίησης οι οποίοι εκδίδουν για το κοινό αναγνωρισµένα πιστοποιητικά. 
 
245 Βλ. περισσότερα για τη ρύθµιση των προσωπικών δεδοµένων σε σχέση µε τους παρόχους 
υπηρεσιών πιστοποίησης Κ.Α.Καραδηµητρίου, σελ. 121-127 και 165-171. 
 
246 Digital Single Commerce, όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου για την πρόταση Κανονισµού της 6ης 
Ιουνίου 2012. 
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νοµοθετικών συστηµάτων, η πρόταση Κανονισµού δε στοχεύει στην αλλοίωση του 

υφιστάµενου καθεστώτος που διέπει την προστασία των δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα βάσει του κοινοτικού κεκτηµένου. Τα σχέδια που προτείνονται δεν 

προβλέπουν για παράδειγµα τη δηµιουργία µιας «ψηφιακής ταυτότητας» ή άλλου 

µέσου ταυτοποίησης του χρήστη, ούτε την ανεξέλεγκτη µεταβίβαση προσωπικών 

πληροφοριών σε τρίτα µέρη. Εξάλλου, όλα τα κράτη µέλη έχουν υιοθετήσει στο 

εσωτερικό τους εθνικό δίκαιο, διατάξεις για την ηλεκτρονική υπογραφή. Εκείνο που 

διακρίνεται όµως είναι η διαφορετική µεταχείριση πιστοποίησής της και απόδειξης 

της εγκυρότητάς της. Εποµένως, ως βασικός άξονας παρουσιάζεται η ίδρυση ενός 

ενιαίου πλαισίου µηχανισµού ελέγχου της ηλεκτρονικής υπογραφής και όχι αυτή 

καθαυτή η αλλαγή του περιεχοµένου της247. 

Σύµφωνα µε τους εµπνευστές της πρότασης Κανονισµού κύριοι αποδέκτες 

του θα είναι οι µηχανισµοί ελέγχου των παρόχων πιστοποιητικών αναγνώρισης και η 

διαδικασία εξακρίβωσης της αυθεντικότητας της ηλεκτρονικής υπογραφής εν γένει. 

Εν προκειµένω, οι βασικές προτεραιότητες του Κανονισµού συνοψίζονται στα 

ακόλουθα σηµεία248: αρχικά, αναβαθµίζεται, εξαιτίας της εισαγωγής νέων ψηφιακών 

τεχνολογικών µεθόδων, το νοµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία και κυκλοφορία 

των ηλεκτρονικών υπογραφών αντικαθιστώντας την Οδηγία 1999/93/ΕΚ. Για 

παράδειγµα, δύναται η ύπαρξη ηλεκτρονικής υπογραφής µέσω κινητού τηλεφώνου, 

κάτι που απαιτεί µεγαλύτερη προσοχή στους µηχανισµούς ασφάλειας της 

ιδιωτικότητας του χρήστη και της αξιοπιστίας των συναλλαγών. Έπειτα, προτείνονται 

καινούριες υπηρεσίες πιστοποίησης της εµπιστευτικότητας των ηλεκτρονικών 

εγγράφων χάρη στις σύγχρονες πληροφορικές ανακαλύψεις ενώ ιδιαίτερη µνεία 

αξίζει να γίνει στην ανάγκη αµοιβαίας αναγνώρισης µηχανισµών πιστοποίησης της 

ηλεκτρονικής υπογραφής.  

Οι συντάκτες της πρότασης Κανονισµού είναι αρκετά προσεκτικοί στο 

τελευταίο σηµείο και προτείνουν την «αµοιβαία αναγνώριση» έναντι της 

                                                                                                                                                                      

 
247 Βλ. το δελτίο τύπου για την πρόταση Κανονισµού στην επίσηµη ιστοσελίδα για την Ψηφιακή 
Ατζέντα για την Ευρώπη 2020 : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-558_en.htm?locale=en.  
 
248 Για µια λεπτοµερή ανάλυση των στόχων και των προοπτικών της Πρότασης Κανονισµού βλ. τη 
σχετική ενότητα στην επίσηµη ιστοσελίδα για την Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη 2020 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-403_en.htm?locale=en.  
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εναρµόνισης, καθώς η τελευταία προϋποθέτει περισσότερο χρόνο λόγω της 

πολυπλοκότητας των εθνικών νοµοθετικών συστηµάτων. Ταυτόχρονα, τα κράτη µέλη 

διαθέτουν την αποκλειστική ευθύνη για τη διαχείριση ηλεκτρονικών µηχανισµών και 

φορέων πιστοποίησης, εποµένως η αµοιβαία αναγνώριση επιταχύνει την εξάλειψη 

των διαφορών ενώ η εναρµόνιση εµπεριέχει πιθανότητες παρεκκλίσεων.  

Εν κατακλείδι, τα κέρδη που προκύπτουν για την προστασία των προσωπικών 

δεδοµένων µέσω της πρότασης Κανονισµού καταλήγουν σε µια κοινή συνιστώσα: 

στην αύξηση του βαθµού ελέγχου των υπεύθυνων µηχανισµών για τη συλλογή, 

επεξεργασία και περαιτέρω διακίνησή τους. Κατ’αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται και 

εκσυγχρονίζεται το δίκαιο των ηλεκτρονικών συναλλαγών, κάτι που δεν 

επιτυγχάνεται, µέχρι στιγµής, λόγω µιας «φιλελεύθερης» πολιτικής που διέπει τους 

συντάκτες της Οδηγίας 1999/93/ΕΚ για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, επηρεασµένοι 

από τις ιδιοµορφίες των εθνικών νοµοθετικών συστηµάτων. 

Δεύτερο κεφάλαιο: Το ηλεκτρονικό εμπόριο απέναντι σε νέες 

προοπτικές. 

Έχοντας παρουσιάσει και αναλύσει µέχρι τώρα το υφιστάµενο νοµοθετικό 

πλαίσιο του ηλεκτρονικού εµπορίου σε συνδυασµό πάντα µε την επίδρασή του στη 

ρύθµιση των προσωπικών δεδοµένων, θεωρείται, αρχικά, ενδιαφέρουσα η παράθεση 

ενός παραδείγµατος προκειµένου να γίνει περισσότερο αντιληπτή η κατάσταση. 

Πεδίο αναφοράς αποτελεί ο τραπεζικός κόσµος καθώς οι ηλεκτρονικές τραπεζικές 

συναλλαγές σήµερα συνιστούν µια καθηµερινή πραγµατικότητα σε κάθε κράτος 

µέλος
249. Η εξοικονόµηση χρόνου λόγω της ταχύτητας διεκπεραίωσης εντολών και ο 

έλεγχος του λογαριασµού οποιαδήποτε χρονική στιγµή είναι βασικά πλεονεκτήµατα 

των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών. Ωστόσο, κι εδώ ανακύπτουν ζητήµατα 

προστασίας προσωπικών δεδοµένων καθώς συχνά εκφράζονται φόβοι και δυσπιστίες 

                                                           
249 Στη Γαλλία, για παράδειγµα, το 2012 πάνω από 90% των χρηστών του ∆ιαδικτύου εκτελούν 
ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές. Βλ. την ετήσια έκθεση του Σωµατείου Ασφάλειας Πληροφοριών 
στη Γαλλία (CLUSIF: Club de la Securité de l’Information Français, αναρτηµένη στην επίσηµη 
ιστοσελίδα του Σωµατείου http://www.clusif.asso.fr/fr/production/ouvrages/pdf/CLUSIF-Rapport-
2012.pdf. Αντίθετα, προκαλεί δυσάρεστη εντύπωση η µικρή συχνότητα χρήσης ηλεκτρονικών 
τραπεζικών συναλλαγών στην Ελλάδα, όπου µόλις το 5,7% του πληθυσµού δείχνει εµπιστοσύνη στην 
εκτέλεση των εν λόγω δραστηριοτήτων. Βλ.Γ.Λεκάκος, «Η χρήση ηλεκτρονικών τραπεζικών 
υπηρεσιών στην Ελλάδα», έρευνα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του 
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, αναρτηµένη 
στην επίσηµη ιστοσελίδα http://www.eede.gr/pdf/eip_innov_lekakos.pdf.    
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ως προς το απόρρητο των τραπεζικών κινήσεων που εκτελούνται στο χώρο του 

∆ιαδικτύου. Παρουσιάζει εποµένως ενδιαφέρον η πρακτική εφαρµογή των όσων 

προηγήθηκαν στον συγκεκριµένο τοµέα (πρώτη ενότητα). Στη συνέχεια, η µελέτη θα 

επικεντρωθεί στην εξέταση καινούριων προκλήσεων που προβάλλονται ενόψει των 

τεχνολογικών εξελίξεων και επηρεάζουν άµεσα την ιδιωτική ζωή του χρήστη-

καταναλωτή στο διαδίκτυο(δεύτερη ενότητα). 

Πρώτη ενότητα: Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων στις ηλεκτρονικές 
τραπεζικές συναλλαγές. 
Πριν ακόµη επιχειρηθεί η εξέταση του θέµατος κρίνεται σκόπιµη µια µικρή εισαγωγή 

σχετικά µε την ερµηνεία και το περιεχόµενο του όρου «τραπεζική συναλλαγή» ή, 

όπως έχει επικρατήσει διεθνώς, e-banking. Η προαναφερθείσα έννοια αντιστοιχεί, 

σύµφωνα µε τον ορισµό που δόθηκε στη Συνδιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το 

εµπόριο και την ανάπτυξη το 2002250, στην απόλαυση, µέσω του ∆ιαδικτύου, όλων 

των τραπεζικών υπηρεσιών. Περιλαµβάνει ατοµικούς και εταιρικούς πελάτες, 

πληρωµές, µεταφορές χρηµάτων, δανεισµό, πιστωτικές κάρτες και άλλα. 

 Γίνεται εµφανές από τον ορισµό που µόλις προηγήθηκε ότι καλύπτει ένα 

αρκετά µεγάλο εύρος δραστηριοτήτων που συνθέτουν το πλαίσιο του ηλεκτρονικού 

εµπορίου. Χρειάζεται να τονιστεί στο σηµείο αυτό ότι η επιρροή των προσωπικών 

δεδοµένων που θα εκτεθεί, παρουσιάζει στενή συνάφεια µε την ηλεκτρονική 

εγκληµατικότητα. Θα µπορούσε να υποστηριχτεί ότι η επικείµενη ανάλυση 

εντάσσεται στο πλαίσιο των όσων ορίζονται για το ηλεκτρονικό έγκληµα. 

Αναµφίβολα, κάτι τέτοιο δύναται να ισχύσει καθώς µάλιστα προσβολές στο 

τραπεζικό σύστηµα και απάτες που σηµειώνονται στον εν λόγω χώρο, υποδηλώνουν 

ηλεκτρονική εγκληµατικότητα. Ωστόσο, δεδοµένης της ιδιαίτερης σχέσης των 

τραπεζικών συναλλαγών στο ∆ιαδίκτυο µε το ηλεκτρονικό εµπόριο και της 

επίδρασής τους σε αυτό, δικαιολογείται η ένταξή της στην παρούσα ενότητα. 

Συµπαραστάτης στην προσπάθεια εξέτασης του φαινοµένου αποτελεί η παρουσίαση 

του καθεστώτος στο συγκεκριµένο ζήτηµα σε ένα ορισµένο κράτος µέλος της 

Ένωσης, τη Γαλλία. 

                                                           
250 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Ολόκληρο το κείµενο του 
συνεδρίου στην επίσηµη ιστοσελίδα http://unctad.org/en/docs/ecdr2002_en.pdf.  
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 Η ασφάλεια των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών απασχόλησε αρκετά 

στο παρελθόν διεθνείς οργανισµούς, φανερώνοντας την οικουµενική διάσταση του 

προβλήµατος. Η ∆ιεθνής Οργάνωση Επιτροπών Εποπτείας των Χρηµατιστηρίων251 

εξέδωσε τρεις εκθέσεις, οι οποίες, παρόλο που στερούνται δεσµευτικής ισχύος, 

λειτουργούν συµπληρωµατικά η µια προς την άλλη και παρέχουν κατευθυντήριες 

γραµµές για την επίτευξη ενός ασφαλούς πλαισίου στον τραπεζικό χώρο. Η πρώτη, το 

1998, µε την ονοµασία «Securities Activity on the Internet»252, αναγνωρίζει την 

επιρροή του ∆ιαδικτύου στον τραπεζικό χώρο και σκοπεύει στην προστασία των 

επενδυτών, µειώνοντας τους κινδύνους και διατηρώντας ταυτόχρονα τη διαφάνεια 

στις συναλλαγές, προκειµένου να αποτραπούν κρούσµατα απάτης. Οι ρυθµιστικές 

αρχές ελέγχου της ασφάλειας δε θα πρέπει να αποτρέπουν τη χρήση του ∆ιαδικτύου 

αλλά να καθορίσουν τους κανόνες εκείνους που θα εγγυώνται την εµπιστευτικότητα 

των ηλεκτρονικών εγγράφων µε τα οποία πραγµατοποιούνται τραπεζικές εντολές. 

Παράλληλα, προτρέπεται η διακρατική συνεργασία των αρχών λόγω του υπερεθνικού 

χαρακτήρα του ∆ιαδικτύου ενώ η έλευση νέων τεχνολογικών δεδοµένων, λόγω της 

ταχύτατης εξέλιξής της, απαιτεί τη συνεχή επικαιροποίησή τους.  

Έτσι, το 2001 εκδόθηκε η δεύτερη έκθεση µε τίτλο «Report on Securities 

Activity on the Internet II»253, όπου το επίκεντρο της προσοχής εστιάζεται σε 

ζητήµατα ευθύνης των παρόχων πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο και στο περιεχόµενο των 

ιστοσελίδων. Ειδικότερα, η ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων απαιτεί την 

ενηµέρωση του χρήστη για τους τόπους που επισκέπτεται στο ∆ιαδίκτυο και, ως εκ 

τούτου, θα πρέπει να του παρέχονται πληροφορίες για διαφηµίσεις που του 

εµφανίζονται, ειδικά όσο αφορά σε τραπεζικές δραστηριότητες που πρόκειται να 

πραγµατοποιήσει.  

Τέλος, το 2003 εκδόθηκε η τελευταία έκθεση µε τίτλο «Report on Securities 

Activity on the Internet III»254. Ως κύρια προτεραιότητα τίθεται η υποχρέωση των 

                                                           
251 International Organization of Securities Commission (IOSCO), επίσηµη ιστοσελίδα: 
www.iosco.org.  
 
252 IOSCO, «Securities Activity on the Internet», 1998, έκθεση διαθέσιµη στην επίσηµη ιστοσελίδα 
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD83.pdf.  
 
253 http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD120.pdf.  
 
254 http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD159.pdf.  
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επαγγελµατιών στο χώρο των επενδύσεων και των τραπεζών, ενηµέρωσης των 

καταναλωτών και του βιοµηχανικού κόσµου για τους κινδύνους που κρύβονται στις 

ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές. Ειδικότερα, στην έκθεση προβλέφθηκε η 

σύσταση µιας ειδικής οµάδας255, µε στόχο την έκδοση κατευθυντήριων γραµµών για 

τη συµπεριφορά των επενδυτών στο εν λόγω ζήτηµα. Η αρχή της διαφάνειας 

εξακολουθεί να διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο ενώ υπογραµµίζεται η ανάγκη 

εξειδίκευσης του επιχειρηµατικού κόσµου που λειτουργεί ως φορέας τραπεζικών 

συναλλαγών. Χρειάζεται ο υποψήφιος πελάτης να ενηµερώνεται αναλυτικά για τις 

υπηρεσίες που διαφηµίζει η τράπεζα ενώ σε περίπτωση αποδοχής τους, η διατήρηση 

των πληροφοριών που εκχωρεί στους υπεύθυνους, θα πρέπει να είναι ορισµένης 

διάρκειας. 

Με αφορµή τις τελευταίες επισηµάνσεις της έκθεσης της ∆ιεθνούς 

Οργάνωσης Επιτροπών Εποπτείας Χρηµατιστηρίων γίνεται δυνατή η εύρεση του 

προβλήµατος. Ειδικότερα, στις τραπεζικές συναλλαγές, ο κυριότερος 

προβληµατισµός εστιάζεται στην ασφαλή διαδικασία εκτέλεσής τους. Τα ερωτήµατα 

που ανακύπτουν περιστρέφονται γύρω από την αποτροπή παραπλάνησης του χρήστη 

αναφορικά µε τη γνησιότητα της ιστοσελίδας της τράπεζας µε την οποία πρόκειται να 

συναλλαχθεί, την κλοπή (ή υφαρπαγή) της ταυτότητάς του και τη διαρροή των 

προσωπικών του δεδοµένων χωρίς τη συναίνεσή του256. 

Η λύση ως προς τα ερωτήµατα που τέθηκαν επαληθεύει τα όσα 

υπογραµµίστηκαν σχετικά µε την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

σε γενικότερη κλίµακα. Πιο συγκεκριµένα, απαιτούνται µηχανισµοί εξασφάλισης της 

εµπιστευτικότητας, γνησιότητας και µη αποποίησης ευθύνης, όπως έχει ήδη τονιστεί. 

Η µέθοδος της κρυπτογραφίας, η έκδοση ειδικών ψηφιακών πιστοποιητικών και η 

χρήση κωδικοποιηµένων αρχείων που θωρακίζουν την ακεραιότητα των συναλλαγών 

της τράπεζας µε τον πελάτη της, µπορούν να λειτουργήσουν θετικά προς την 

επιθυµητή κατεύθυνση.  

Ειδικά ως προς τα τεκταινόµενα στον τραπεζικό χώρο, η σηµασία ύπαρξης 

ανάλογων µηχανισµών είναι εξαιρετικά µεγάλη καθώς σε περίπτωση προσβολής 
                                                                                                                                                                      
 
255 Internet project team. 
 
256 ∆.Μαυρογιάννης, «Ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών», ∆ελτίο ΕΕΤ, Γ’Τριµηνία, 2003. 
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προσωπικών δεδοµένων δε θίγεται µόνο ο χρήστης αλλά και το κύρος της τράπεζας, 

που στοχεύει στην προσέλκυση της πελατείας. Η προστασία τους κατά συνέπεια 

επιβάλλεται για λόγους ανταγωνιστικότητας, υπευθυνότητας και διατήρησης του 

περιουσιακού κέρδους257. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονιστεί ότι και ο ίδιος ο 

χρήστης απαιτείται να δείχνει τη δέουσα προσοχή και φροντίδα ώστε να 

προστατεύεται από ενέργειες επιτήδειων. Για παράδειγµα, χρειάζεται να µεριµνά ως 

προς τους εµπιστευτικούς κωδικούς που επιλέγει για τις συναλλαγές του µε την 

τράπεζα και να µην τους αποκαλύπτει αδιακρίτως και όποτε του ζητηθεί258. 

Η ανάγκη προστασίας τόσο του καταναλωτή όσο και του επιχειρηµατικού 

τραπεζικού κόσµου πιστοποιείται µελετώντας το γαλλικό παράδειγµα. Πιο 

συγκεκριµένα, το νοµοθετικό καθεστώς της Γαλλίας προβλέπει ρυθµίσεις που 

στοχεύουν στην ισορροπία των σχέσεων µεταξύ των δύο µερών, έχοντας ως κεφαλίδα 

την προστασία προσωπικών δεδοµένων του χρήστη. Η διευθέτηση της κατάστασης 

εξισώνεται µε το χειρισµό των πληροφοριών που άπτονται της προσωπικότητας του 

ατόµου από µια επιχείρηση. 

Ενδεικτικά, αξίζει να σηµειωθεί ότι η Γαλλική Επιτροπή Πληροφοριών και 

Ελευθεριών (CNIL) εξέδωσε έναν «απλουστευµένο κανόνα ν.12» στις 18 Αυγούστου 

1980259, δείχνοντας από νωρίς την πρόνοιά της για το υπό κρίση θέµα. Εν 

προκειµένω, κεντρικός πυρήνας τοποθετείται ο τρόπος επεξεργασίας των 

προσωπικών δεδοµένων από την τράπεζα. Όπως ορίζεται στο κείµενο, ένα τραπεζικό 

ίδρυµα δεν µπορεί να διακινεί τις πληροφορίες που συλλέγει και αφορούν το 

πρόσωπο του πελάτη του χωρίς τη συναίνεσή του, ακόµα και όταν πρόκειται για 

διακίνηση σε άλλη τράπεζα. Επιπλέον, ορίζονται συγκεκριµένα άτοµα που µπορούν 

να έχουν πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες και υπό συγκεκριµένες συνθήκες. 

Από την πλευρά του, το υποκείµενο της επεξεργασίας των προσωπικών του 
                                                           
257 Hertzum, M., N.C. Juul, N. Jørgensen, and M. Nørgaard, « Usable Security and E-Banking: Ease of 
Use vis-à-vis Security», Australasian Journal of Information Systems, 2004. ∆ιαθέσιµο στην επίσηµη 
ιστοσελίδα http://dl.acs.org.au/index.php/ajis/article/view/124.  
 
258 Βλ. για τον ανθρώπινο παράγοντα στις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές Κ.D.Μitnick, «Η τέχνη 
της απάτης : Ο ανθρώπινος παράγοντας στην ασφάλεια», Κέβιν Μίτνικ,Ουίλιαµ Σάιµον, 
µετάφραση Λεωνίδας Καρατζάς, 1η έκδoση, Αθήνα, Ωκεανίδα, 2003. 
 
259 Norme simplifiée n.12 de la délibération du 18 août 1980, n.80-022 concernant les traitements 
automatisés d’informations nominatives relatives à la tenue des comptes de la clientèle et le traitement 
des informations s’y rattachant sur les établissements bancaires et assimilés. 
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δεδοµένων διατηρεί το δικαίωµα πρόσβασης σε αυτά ανά πάσα χρονική στιγµή το 

επιθυµεί. Οι διατάξεις του απλουστευµένου κανόνα που αναφέρθηκαν 

αντανακλώνται στον νόµο για την ψηφιακή οικονοµία260, ο οποίος ουσιαστικά 

αναπαράγει τις βασικές αρχές της θεµελιώδους Οδηγίας 95/46/ΕΚ για τα προσωπικά 

δεδοµένα.  

Ο προστατευτικός χαρακτήρας του νοµικού πλαισίου υπέρ των καταναλωτών 

ενισχύεται µε τις ανακοινώσεις της γαλλικής Επιτροπής CNIL σχετικά µε ζητήµατα 

προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές τραπεζικές 

συναλλαγές. Αξίζει να σηµειωθεί η ανακοίνωση της 19ης Ιουνίου 2003 αναφορικά µε 

την αποθήκευση και χρήση του κωδικού πιστωτικής κάρτας στην περίπτωση των 

«πωλήσεων από απόσταση»261, όπου οι έµποροι, οι οποίοι συναλλάσσονται για 

λογαριασµό της τράπεζας, οφείλουν να ενηµερώσουν τον πελάτη όταν τους έχει 

περιέλθει στην κατοχή αρχείο εµπλουτισµένο µε προσωπικές πληροφορίες του 

τελευταίου, µε τρόπο παράνοµο. Σχετικά µε την ευθύνη των πωλητών στο πλαίσιο 

διασυνοριακής πωλήσεως από απόσταση ιδιαίτερα σηµαντική θεωρείται η απόφαση 

του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου στην υπόθεση Gysbrechts το 2008 σύµφωνα µε την 

οποία απαγορευόταν στον πωλητή να ζητήσει προκαταβολή ή οποιαδήποτε πληρωµή 

από τον καταναλωτή ή ακόµη, κατά τις βελγικές αρχές, ούτε τον αριθµό της 

πιστωτικής του κάρτας, πριν από τη λήξη της υποχρεωτικής προθεσµίας των επτά 

εργασίµων ηµερών εντός των οποίων επιτρέπεται η υπαναχώρηση από τη 

σύµβαση
262. 

∆εύτερη ενότητα: Το ηλεκτρονικό εµπόριο και η ρύθµιση των προσωπικών 
δεδοµένων υπό το φως των σύγχρονων προκλήσεων. 

Παρόλη την πρόνοια των Οδηγιών που αναλύθηκαν στην προηγούµενη 

ενότητα για ζητήµατα προσωπικών δεδοµένων, εξακολουθούν να δηµιουργούνται 

καίρια ερωτήµατα σχετικά µε το συγκεκριµένο θέµα. Η ραγδαία πληροφορική 

ανάπτυξη που συντελείται καθηµερινά σε συνδυασµό µε την ευρύτατη πλέον χρήση 

του ηλεκτρονικού εµπορίου µεταβάλλουν συνεχώς την ψηφιακή πραγµατικότητα. 

                                                           
260 Loi n.2004-575 du 21 Juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, (CLEN). 
 
261 Délibération n.2003-034 du 19 Juin 2003 portant adoption d’une recommandation relative au 
stockage et à l’utilisation du numéro de carte bancaire dans le secteur de la vente à distance, JO 07 août 
2003. 
 
262 ∆ΕυρΚ 16.12.2008, C-205/07, Gysbrechts. 
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Ταυτόχρονα, στόχος των επιχειρήσεων αποτελεί η προσέλκυση ολοένα και 

µεγαλύτερου αριθµού πελατών και µπροστά στη µεγιστοποίηση του κέρδους, αρκετές 

φορές, παραβιάζουν την ιδιωτικότητα του υποψήφιου καταναλωτή.  

Πιο συγκεκριµένα, ένα από τα κύρια προβλήµατα που τίθενται εστιάζεται 

στην εµπορευµατοποίηση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη χρήση 

ιδιαίτερα διαδεδοµένων ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το Facebook, 

Myspace, Twitter. Χαρακτηριστικότερο, ίσως, παράδειγµα αποτελεί η εξέταση της 

κατάστασης κατά τη χρήση του Facebook, λόγω της καθολικής και συχνής χρήσης 

του. Οι κατηγορίες που έχουν αποδοθεί στους υπευθύνους της εταιρίας του Facebook 

για παράνοµη εκµετάλλευση προσωπικών δεδοµένων των χρηστών του για 

εµπορικούς ή επιχειρηµατικούς σκοπούς είναι αρκετές και συχνά καλούνται οι 

πρώτοι να δώσουν εξηγήσεις για τις πολιτικές που εφαρµόζουν.  

Η κυριότερη αιτίαση που προσάπτεται επικεντρώνεται στο γεγονός ότι στα 

προϊόντα που η εταιρία του facebook προσφέρει στους χρήστες του µέσω των 

διαφηµίσεων, παρατηρείται η τάση της παραβίασης προσωπικών δεδοµένων. 

Προκειµένου οι τελευταίοι να απολαύσουν τις προσφερόµενες υπηρεσίες και τα 

διαφηµιζόµενα αγαθά υποχρεούνται να παραθέσουν όχι µόνο αναγκαία στοιχεία, 

όπως είναι το όνοµα και γνωρίσµατα ταυτοποίησής τους, αλλά και πληροφορίες που 

άπτονται της ιδιωτικής ζωής, όπως είναι οι καταναλωτικές τους προτιµήσεις, 

φωτογραφίες και προσωπικές εκτιµήσεις σχετικά µε προϊόντα. Οι εν λόγω 

πληροφορίες µετέπειτα όχι µόνο αποθηκεύονται στο αρχείο των υπευθύνων της 

εταιρίας αλλά και διοχετεύονται και σε τρίτους (συνήθως σε επιχειρήσεις), εν αγνοία 

τους, µε σκοπό την αύξηση του εµπορικού κέρδους.  

Ωστόσο, µια τέτοια πρακτική που οδηγεί στην απεριόριστη έκθεση του 

χρήστη και στην εκµετάλλευση δεδοµένων προσωπικού του χαρακτήρα χωρίς τη 

συναίνεσή του ή κατόπιν τούτης αλλά µε προϋποθέσεις επαχθείς, όπως είναι η 

απόλαυση των διαφηµιζόµενων αγαθών και υπηρεσιών, συνιστά παραβίαση της 

ιδιωτικής του ζωής263. 

                                                           
263 Αξίζει να τονιστεί ότι σύµφωνα µε απόφαση του Αρείου Πάγου της Γαλλίας, η ταυτοποίηση των 
ηλεκτρονικών διευθύνσεων των χρηστών του ∆ιαδικτύου και η χρησιµοποίησή τους για αποστολή 
ηλεκτρονικών µηνυµάτων σε αυτούς συνιστά συλλογή προσωπικών δεδοµένων. Η εν λόγω πρακτική 
καθίσταται αθέµιτη, ακόµα κι αν οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν αποθηκεύονται σε κάποιο 
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Αποτέλεσµα των αιτιάσεων που προαναφέρθηκαν ήταν η έκδοση αρκετών 

συστάσεων εθνικών επιτροπών των κρατών µελών επιφορτισµένων µε ζητήµατα 

προστασίας προσωπικών δεδοµένων προς τους υπευθύνους της εταιρίας του 

Facebook, οι οποίοι κατέληξαν στην προσχώρηση σε µια συµφωνία µεταξύ της 

ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αµερικανικών αρχών
264, βάσει της οποίας 

εφαρµόζονται οι κανόνες που θέτει η Οδηγία 95/46/ΕΚ για προσωπικά δεδοµένα. 

Εφεξής, η χρησιµοποίηση των προσωπικών δεδοµένων των χρηστών του Facebook 

θα γίνεται αυστηρά κατόπιν ενηµέρωσής τους και για συγκεκριµένο σκοπό ενώ θα 

παρέχεται η δυνατότητα αντίθεσης στην εκµετάλλευσή τους. Εντούτοις, παρόλη τη 

δέσµευση των υπευθύνων, οι φόβοι για παραβίαση των όρων ασφάλειας και 

εµπιστευτικότητας των δεδοµένων, εξακολουθούν να υφίστανται και οι εµπορικές 

πρακτικές που υιοθετούνται θέτουν σε κίνδυνο την ιδιωτική ζωή των χρηστών, µε 

αποτέλεσµα οι διαµαρτυρίες και οι συστάσεις των εθνικών αρχών των κρατών µελών 

να πληθαίνουν265. 

 Ένα αρκετά σηµαντικό ζήτηµα συναφές µε την προστασία των προσωπικών 

δεδοµένων στο ηλεκτρονικό εµπόριο έχει εγερθεί λόγω της εξέλιξης της ψηφιακής 

τεχνολογίας. Πιο συγκεκριµένα, το επίκεντρο της προσοχής εστιάζεται στην 

υπηρεσία που διεθνώς αποκαλείται cloud computing. Για την ερµηνεία του όρου 

χρήσιµη θεωρείται η ετήσια έκθεση της Γενικής Επιτροπής Ορολογίας και για 

Καινοτοµίες το 2010266 , σύµφωνα µε την οποία η εν λόγω ονοµασία αντιστοιχεί στη 

δυνατότητα που αποκτά ένας χρήστης διαχείρισης δεδοµένων του, µέσω του 

                                                                                                                                                                      
αρχείο, καθώς συντελείται εν αγνοία των χρηστών και χωρίς να τους δίνεται το δικαίωµα αντίθεσης 
ενώ είναι δυνατή η δηµοσιοποίηση των στοιχείων και σε τρίτους. Βλ. απόφαση Cour de Cassation, 
chambre criminelle, 14-3-2006, Fabrice H c/ Min. public, αναρτηµένη στην επίσηµη ιστοσελίδα 
http://www.legalis.net/?page=jurisprudence-decision&id_article=1604 . 
 
264 Πρόκειται για την περίφηµη συµφωνία Safe Harbor, η οποία συνήφθη ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και το Τµήµα Εµπορίου των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και περιλαµβάνει ζητήµατα 
προστασίας προσωπικών δεδοµένων. Πληροφορίες για το περιεχόµενο της συµφωνίας στις επίσηµες 
ιστοσελίδες http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/thridcountries/adequacy-faq1_en.htm, 
http://export.gov/safeharbor/  και http://export.gov/safeharbor/eu/eg_main_018476.asp . 
 
265 Σχετικά µε την πολιτική της εταιρίας του Facebook και την εµπορευµατοποίηση των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών του βλ. C.Castets-Renard, «Droit de l’internet: droit français et 
européen», Collection dirigée par Bernard Beignier, 2ème édition, 2012, Montchrestien, Lextenso 
éditions, σελ.78-82. 
 
266
Ολόκληρο το κείµενο της ετήσιας έκθεσης βρίσκεται στην επίσηµη ιστοσελίδα 

http://www.dglflf.culture.gouv.fr/cogeter/Rapport_Cogeter_2010.pdf.  
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διαδικτύου, µε υπηρεσίες που παρέχονται από έναν πάροχο. Η γαλλική Επιτροπή 

Πληροφοριών και Ελευθεριών προσέφερε µια πληρέστερη ανάλυση προσδιορίζοντας 

τα εννοιολογικά της στοιχεία267. Εν προκειµένω, η ιδιαιτερότητα έγκειται στη 

διατήρηση µεγάλου όγκου δεδοµένων και εφαρµογών, οι οποίες δεν απαιτείται να 

έχουν εγκατασταθεί στον υπολογιστή του χρήστη. Αντίθετα, ο τελευταίος αποκτά 

πρόσβαση σε αυτές οποιαδήποτε στιγµή και σε οποιοδήποτε µέρος κι αν βρίσκεται 

υπό τη µόνη προϋπόθεση να είναι συνδεδεµένος µε έναν υπολογιστή στο διαδίκτυο 

ώστε να επιτυγχάνεται η επικοινωνία µε εξωτερικά και αποµακρυσµένα υπολογιστικά 

συστήµατα, όπου έχει συντελεστεί η αποθήκευση των προσωπικών του 

πληροφοριών. 

 Εκ πρώτης όψεως, η συγκεκριµένη εφαρµογή παρουσιάζει αρκετά 

πλεονεκτήµατα για τις επιχειρήσεις, οι οποίες µπορούν να οµαδοποιήσουν 

προτιµήσεις καταναλωτών συλλέγοντας προσωπικά τους δεδοµένα και, ως εκ τούτου, 

στοχεύουν στη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών και αγαθών. Επιπρόσθετα, η 

αποθήκευση του υλικού πραγµατοποιείται σε φθηνό κόστος, κάτι που συµβάλλει στη 

µείωση των λειτουργικών εξόδων και δαπανών της επιχείρησης. Ταυτόχρονα, από 

την πλευρά του καταναλωτή, επιτυγχάνεται εξοικονόµηση χρόνου και χρήµατος 

καθώς επιτρέπεται η εγκατάσταση µεγάλου όγκου δεδοµένων  σε εξωτερικό 

υπολογιστικό σύστηµα µέσα σε ελάχιστο χρόνο και ανά πάσα χρονική στιγµή. 

Επιπλέον, η αποθήκευση συντελείται σε σχετικά χαµηλό τίµηµα268.  

 Ωστόσο, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν είναι ιδιαίτερα σοβαροί και αφορούν 

στην προστασία της ιδιωτικής ζωής του ηλεκτρονικού καταναλωτή. Πιο 

συγκεκριµένα, το καίριο ερώτηµα που τίθεται συνδέεται µε την αξιοπιστία των 

εταιριών παροχής της υπό κρίση εφαρµογής και την ασφάλεια των προσωπικών 

δεδοµένων του χρήστη που αποθηκεύονται. Αν και οι επιχειρήσεις που προσφέρουν 

                                                           
267
Βλ. την επίσηµη ιστοσελίδα της γαλλικής Επιτροπής σχετικά µε το συγκεκριµένο θέµα 

http://www.cnil.fr/la-cnil/nos-defis/innovation-et-expertise/cloud-computing/, όπου ο όρος cloud 
computing µεταφράζεται ως la forme la plus evoluée d’externalisation, dans laquelle le client ou 
l’utilisateur dispose d’un service en ligne dont l’administration et la gestion opérationnelle sont 
effectuées par un sous-traitant  (externe ou interne). Il se caractérise également par une facturation à 
la demande et une disponibilité quasi immédiate des ressources. Dans de nombreux cas, le client ne 
connaît pas la localisation des données.  
268 Βλ. αναφορικά µε την έννοια cloud computing, πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, την ανάλυση 
που παρατίθεται στις εξειδικευµένες µε τεχνολογικά ζητήµατα ιστοσελίδες 
https://sites.google.com/site/cloudintime/ και http://greek-nea.com/cloud-computing-ti-ine.html .  
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σε υποψήφιους καταναλωτές τη δυνατότητα του cloud computing εγγυώνται την 

εµπιστευτικότητα και τη χρήση των στοιχείων που συλλέγονται προς αποκλειστικό 

και µόνο όφελος του πελάτη τους και όχι για εµπορικούς σκοπούς, συχνά 

διατείνονται φόβοι παραβίασης της προσωπικής ζωής του χρήστη, καθώς τα 

δεδοµένα µεταφέρονται σε τρίτους για την εξυπηρέτηση οικονοµικών συµφερόντων.  

 Χαρακτηριστική είναι η ανακοίνωση που εξέδωσε η γαλλική Επιτροπή CNIL 

για το θέµα του cloud computing και τις απειλές για την ιδιωτικότητα του 

καταναλωτή, όπου κωδικοποιήθηκαν ορισµένες αρχές που επιβάλλεται να 

εφαρµόζονται κατά τη χρήση της εν λόγω τεχνολογικής εφαρµογής269. Ειδικότερα, η 

αποθήκευση του υλικού σε εξωτερικό υπολογιστικό σύστηµα µέσω της 

συγκεκριµένης υπηρεσίας απαιτείται να συντελείται υπό το σεβασµό των 

προβλεπόµενων διατάξεων για τα προσωπικά δεδοµένα της Οδηγίας 95/46/ΕΚ. Στην 

περίπτωση που πρόκειται να συντελεστεί µεταφορά του σε τρίτες χώρες εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται η συναίνεση 

του χρήστη, ενώ παράλληλα το τρίτο κράτος όπου προορίζεται η µεταφορά των 

δεδοµένων χρειάζεται να έχει λάβει τις απαραίτητες εγγυήσεις «ασφάλειας» από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, µεταξύ άλλων, ορίζεται ότι οι συµβατικοί όροι που 

τίθενται από επιχειρήσεις προς τους καταναλωτές στην περίπτωση προσφοράς του 

cloud computing πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ 

όταν η µεταφορά επίκειται να γίνει στην Αµερική απαιτείται η προηγούµενη 

υιοθέτηση της συµφωνίας Safe Harbor από την εταιρία που βρίσκεται στο 

αµερικανικό έδαφος. 

 Απέναντι στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις που παρουσιάστηκαν και 

επηρεάζουν τη ρύθµιση των προσωπικών δεδοµένων στο χώρο του ηλεκτρονικού 

εµπορίου, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ιδιαίτερα δυναµική. Το 

«Ψηφιακό Θεµατολόγιο για την Ευρώπη» µε ορίζοντα το 2020 αποτελεί, ίσως, το 

πρότυπο δράσεων που προτίθενται να ληφθούν στο χώρο της τεχνολογίας µε 

γνώµονα τόσο την ανάπτυξη και την πρόοδο όσο και την προστασία θεµελιωδών 

ατοµικών δικαιωµάτων. Πρόκειται για το πλέγµα πρωτοβουλιών που παρουσιάζει η 

Ένωση υπό την αιγίδα της Γενικής ∆ιεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους 
                                                           
269 Αναφορικά µε την ανακοίνωση της γαλλικής Επιτροπής για το ζήτηµα του cloud computing και τις 
λύσεις που προτείνονται βλ. R.Gola. ό.π., σελ.280-286. 
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τοµείς των Πληροφοριακών ∆ικτύων, του Ψηφιακού Περιεχοµένου και της 

Τεχνολογίας
270, µε χρονικό ορίζοντα ανά δεκαετία.  

 Μελετώντας την «Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη, µια Πρωτοβουλία για 

την Ευρώπη του 2020» οι κινήσεις των οργάνων για την δηµιουργία ενός 

καθορισµένου κανονιστικού πλαισίου που να διέπει το ηλεκτρονικό εµπόριο 

κρίνονται αρκετά ενθαρρυντικές. Στόχο αποτελεί τόσο η ενίσχυση της εξέλιξης και 

της αύξησης του κέρδους για τις επιχειρήσεις όσο και η προστασία της προστασίας 

του καταναλωτή από τακτικές εταιριών που επιδιώκουν την εµπορευµατοποίηση των 

προσωπικών του δεδοµένων. Πρόκειται για δύο πλευρές (επιχειρήσεις και 

καταναλωτές) που πρέπει να βρίσκονται σε αρµονική και ισορροπηµένη σχέση 

µεταξύ τους.  

 Φυσικά, αξίζει να σηµειωθεί ότι, πλην της Ψηφιακής Ατζέντας µε ορίζοντα το 

2020, έχουν υιοθετηθεί και προταθεί και άλλα ευρωπαϊκά κείµενα για τη ρύθµιση των 

υπό εξέταση ζητηµάτων. Για παράδειγµα, σηµαντική θεωρείται η Οδηγία 

2011/83/ΕΕ271 σχετικά µε τα δικαιώµατα των καταναλωτών, της οποίας η µεταφορά 

στο εθνικό δίκαιο των κρατών µελών προβλεπόταν έως τις 13 ∆εκεµβρίου 2013272. Οι 

αλλαγές που εισάγει στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικές, καθώς προβλέπει, µεταξύ άλλων, την πλήρη ενηµέρωση του 

ηλεκτρονικού καταναλωτή για όλα τα στοιχεία του προϊόντος, όπως τη συνολική του 

αξία και τα κύρια χαρακτηριστικά του, ενώ η ενηµέρωση επεκτείνεται και σε 

προσωπικά του στοιχεία, όπως η αποκάλυψη της ταυτότητάς του και της εµπορικής 

του επωνυµίας προκειµένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του273. Παράλληλα, 

εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόταση Κανονισµού του Ευρωπαϊκού 

                                                           
270 ∆ιεθνώς το «Ψηφιακό Θεµατολόγιο για την Ευρώπη» ή, αλλιώς, «Ψηφιακή Ατζέντα για την 
Ευρώπη», αποκαλείται Digital Agenda for Europe, a Europe 2020 Initiative και η επίσηµη ιστοσελίδα 
της είναι http://ec.europa.eu/digital-agenda/welcome-digital-agenda . 
 
271  Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011  
σχετικά µε τα δικαιώµατα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την 
κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συµβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, συναντάται στην επίσηµη ιστοσελίδα http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:EL:PDF.  
 
272  Άρθρο 28 της Οδηγίας. 
 
273 Βλ.άρθρο 5 Οδηγίας 2011/83/ΕΕ. 
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Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου στις 25 Ιανουαρίου 2012 για την προστασία των 

προσωπικών δεδοµένων274, η οποία προτίθεται να αντικαταστήσει την Οδηγία 

95/46/ΕΚ. Η εν λόγω πρόταση θεωρείται ότι θα επιφέρει καθοριστικές αλλαγές στον 

τοµέα της ρύθµισης των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στο ψηφιακό 

περιβάλλον καθώς στοχεύει στη δηµιουργία ενός ασφαλούς πλαισίου οικονοµικής 

ανάπτυξης όπου τόσο οι καταναλωτές θα µπορούν να εµπιστεύονται τις επιχειρήσεις 

για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων όσο και οι τελευταίες θα έχουν τη 

δυνατότητα να αυξήσουν τα κέρδη τους275. Εισάγονται σηµαντικές καινοτοµίες που 

θέτουν στο επίκεντρο τη θωράκιση της ιδιωτικότητας, όπως είναι το δικαίωµα στη 

λήθη
276, οποίο συνίσταται στη δυνατότητα απαίτησης των χρηστών διαγραφής 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και µη περαιτέρω διάδοσής τους, καθώς και την 

εκτίµηση επιπτώσεων από τους υπεύθυνους επεξεργασίας κατά τη συλλογή και 

εκµετάλλευση προσωπικών δεδοµένων των χρηστών277. Πρόκειται για ρυθµίσεις που 

αναβαθµίζουν το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και προσαρµόζουν ζητήµατα 

περιφρούρησης της προσωπικότητάς τους στο σύγχρονο εξελισσόµενο ψηφιακό 

περιβάλλον
278. 

 Η Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη 2020 οριοθετεί ένα συγκεκριµένο πεδίο 

δράσεων και πρωτοβουλιών στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου κωδικοποιώντας 

την πολιτική της Ένωσης σε θέµατα προστασίας προσωπικών δεδοµένων. 

Αξιοσηµείωτα είναι τα σχέδια που προτείνονται σχετικά µε την εφαρµογή του cloud 

computing που προαναφέρθηκε και το οποίο ενέχει ποικίλους κινδύνους για την 

                                                           
274 Πρόταση Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων  προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (γενικός κανονισµός για την προστασία δεδοµένων), 25 Ιανουαρίου 
2012, συναντάται στην επίσηµη ιστοσελίδα http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0011:FIN:EL:PDF.  
 
275 Βλ. την αιτιολογική έκθεση της Πρότασης Κανονισµού. 
 
276 Άρθρο 17 της Πρότασης. 
 
277 Άρθρο 33 της Πρότασης. 
 
278 Οι διατάξεις της Πρότασης Κανονισµού και οι καινοτοµίες που αυτή εισάγει, αναλύονται 
εκτενέστερα στο κεφάλαιο περί χρήσης του ∆ιαδικτύου ως µέσου διαλόγου και επικοινωνίας. 
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ιδιωτικότητα του καταναλωτή279. Αρχικά, ενώ αναγνωρίζεται η θετική συνεισφορά 

του για τις επιχειρήσεις και τον χρήστη, γίνεται λόγος για την ανάγκη λήψης 

επικαιροποιηµένων µέτρων προστασίας των προσωπικών δεδοµένων που 

διακινούνται, τη στιγµή που η εν λόγω εφαρµογή τυγχάνει ευρύτατης χρήσης στο 

παγκόσµιο ηλεκτρονικό εµπόριο και µε τεράστια κέρδη για τις επιχειρήσεις. Εκτός 

της αναθεώρησης του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου µέσω της υιοθέτησης ενός 

καινούριου Κανονισµού, όπως τονίστηκε ανωτέρω, προτείνεται  η εγκαθίδρυση 

«σαφών και δίκαιων συµβατικών όρων» στις καταναλωτικές συµβάσεις µε σκοπό την 

προστασία της ταυτότητας του χρήστη. Ιδιαίτερα ευεργετική κρίνεται η υιοθέτηση 

µιας Συνεργασίας σε θέµατα Cloud Computing στον ευρωπαϊκό χώρο, µεταξύ 

δηµόσιων εθνικών αρχών των κρατών µελών και επιχειρήσεων, που θα ενισχύσει το 

επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδοµένων στο συγκεκριµένο τοµέα280. Στα 

πλαίσια εξέτασης του εν λόγω ζητήµατος µάλιστα, στις 11 Σεπτεµβρίου 2013 

υιοθετήθηκε ένα Νοµοθετικό Πακέτο για την Ενιαία Αγορά Τηλεπικοινωνιών281, 

όπου αναβαθµίζονται τα δικαιώµατα των καταναλωτών. Ειδικότερα, αποκτούν τη 

δυνατότητα απαίτησης επιπλέον πληροφοριών από τους παρόχους υπηρεσιών τόσο 

για την ποιότητα των διαφηµιζόµενων αγαθών όσο και την ασφάλεια των 

προσωπικών τους δεδοµένων σε περίπτωση µεταφοράς τους και, κατ’επέκταση, 

εµπορευµατοποίησής τους, ενώ, σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε αλλαγή των όρων 

του συµβολαίου απαιτεί την προηγούµενη συναίνεση του καταναλωτή. Καθιερώνεται 

έτσι η αρχή της διαφάνειας, η οποία προβλέπεται και µέσα από τις διατάξεις της 

Πρότασης Κανονισµού για τα προσωπικά δεδοµένα, λαµβάνοντας σαφή περιεχόµενο 

και σχετικό µε τον τοµέα του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

 Συµπερασµατικά, οι ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας 

και πληροφορικής, απαιτούν την επικαιροποίηση των κανόνων που διέπουν το 

ηλεκτρονικό εµπόριο. Η προστασία των καταναλωτών και της προσωπικότητάς τους 

αποκτά ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία τη στιγµή που οι εµπορικές συναλλαγές στο 

                                                           
279 Βλ. την προτεινόµενη πολιτική της Ένωσης στο θέµα του cloud computing στην ειδική ενότητα της 
Ψηφιακής Ατζέντας στην επίσηµη ιστοσελίδα της, http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-and-
internet/cloud-computing.  
 
280 Πρόκειται για το λεγόµενο European Cloud Partnership, όπως αποκαλείται στις προτάσεις της 
Ψηφιακής Ατζέντας για την Ευρώπη 2020, σε θέµατα cloud computing. 
 
281Legislative Package for a “Connected Continent: Building a Telecoms Single Market”. ∆ες 
περισσότερα στην επίσηµη ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/digital-agenda/node/67489.  
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∆ιαδίκτυο παρουσιάζουν έξαρση και τείνουν να αποτελούν καθηµερινό φαινόµενο. Η 

επικαιροποίηση των Οδηγιών για τα προσωπικά δεδοµένα και η υιοθέτηση 

συγκεκριµένων δράσεων συνιστά ασφαλώς µια θετική προοπτική για το µέλλον. 

Εντούτοις, παρατηρείται καθυστέρηση στην υιοθέτηση δεσµευτικών µέτρων. Οι 

προτάσεις που εκτέθηκαν στην Ψηφιακή Ατζέντα ναι µεν πιστοποιούν τη θέληση των 

ευρωπαϊκών οργάνων για ανάληψη δυναµικών πρωτοβουλιών, αλλά απουσιάζει η 

µετουσίωσή τους σε πράξη. Ίσως κάποια ισχυρά επιχειρηµατικά συµφέροντα και οι 

επιδιώξεις των εταιριών για αύξηση του κέρδους τους αποτελούν µια αιτία εξήγησης 

του προβλήµατος. Εντούτοις, η λειτουργία του ηλεκτρονικού εµπορίου και η οµαλή 

εξέλιξή του απαιτούν την ισορροπία στις σχέσεις µεταξύ όλων των φορέων που 

συµµετέχουν. Αν και η Πρόταση Κανονισµού θεωρείται µια ιδιαίτερα σηµαντική 

προσπάθεια µε θετικές συνέπειες για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου, το 

γεγονός ότι το πεδίο εφαρµογής της είναι ευρύ και όχι αποκλειστικά περιορισµένο σε 

θέµατα ηλεκτρονικού εµπορίου, η υιοθέτησή της καθυστερεί και παρουσιάζει 

δυσκολίες, καθώς προκύπτουν ζητήµατα που επηρεάζουν επιπρόσθετους τοµείς πλην 

του ηλεκτρονικού εµπορίου.  

 Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιµη, σε πρώτο στάδιο τουλάχιστον, η θέσπιση 

κανόνων δεσµευτικής ισχύος σε τοµείς που αφορούν τις ηλεκτρονικές εµπορικές 

συναλλαγές. Η «κατηγοριοποίηση» αυτή των προσωπικών δεδοµένων σε πεδία 

δράσης, όπως ο συγκεκριµένος (του ηλεκτρονικού εµπορίου), ίσως συµβάλει στη 

δηµιουργία ενός σαφέστερου πλέγµατος προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. 

Εξάλλου, στην Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη, αναπτύσσονται ευρύτατα αρκετές 

ιδέες και πρωτοβουλίες ενώ περιγράφονται τόσο το περιεχόµενό τους όσο και οι 

βάσεις πάνω στις οποίες θα στηριχθεί η υιοθέτησή τους, όπως για παράδειγµα 

κατόπιν συνεργασίας εθνικών αρχών και επιχειρήσεων σχετικά µε την εφαρµογή του 

cloud computing. Σχέδια εποµένως σαφή και µε συγκεκριµένο προσανατολισµό 

υπάρχουν, αποµένει η θέληση και η ουσιαστική σύµπραξη όλων των παραγόντων, 

κάτι που θα σηµατοδοτήσει την αποτελεσµατική χρήση των προσφερόµενων 

τεχνολογικών επιτευγµάτων χωρίς κρυφούς κινδύνους και απειλές... 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 

Η ανάλυση που προηγήθηκε στην παρούσα ενότητα ευνοεί στη συναγωγή 

ορισµένων καίριων συµπερασµάτων και σκέψεων, τοποθετώντας στο κέντρο του 

προβληµατισµού το ζήτηµα της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων.  

Αρχικά, εκείνο που αποτελεί παραδοχή είναι η ποικιλοµορφία µε την οποία 

εµφανίζεται το ∆ιαδίκτυο σε εµπορικό επίπεδο. Παρατηρείται τόσο σε καθηµερινές 

δραστηριότητες των ατόµων µεταξύ τους όσο και σε εξειδικευµένους τοµείς όπου 

δηµιουργούνται λεπτά ζητήµατα, όπως αναφέρθηκαν στην περίπτωση των 

ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών ή και σε εκείνη του ηλεκτρονικού εµπορίου 

φαρµάκων, όπου ισχύουν ειδικές καταστάσεις282. 

Επιπλέον, παρόλη την ιδιοµορφία που παρουσιάζουν οι ηλεκτρονικές 

εµπορικές συναλλαγές, η ρύθµιση των προσωπικών δεδοµένων εξακολουθεί να 

εξετάζεται υπό το πρίσµα θεµελιωδών διατάξεων ευρωπαϊκών κειµένων για ατοµικά 

δικαιώµατα, όπως υπογραµµίστηκε στην ενότητα περί σύνδεσης της Οδηγίας 

2000/31/ΕΚ µε άλλες σχετικά µε προσωπικά δεδοµένα στις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες. Νοµική βάση των προβλεπόµενων δράσεων αποτελεί η κάλυψη της 

ιδιωτικότητας σε γενικό πλαίσιο. Τα νέα δεδοµένα που εισάγονται µε την ψηφιακή 

εξέλιξη δε µεταβάλλουν τον χαρακτήρα και τη φύση των προσωπικών δεδοµένων, 

απλώς καθιστούν µια επικαιροποίηση του τρόπου προστασίας τους.  

Ως εκ τούτου, η εµπορευµατοποίηση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

δε σηµαίνει απλά και µόνο επιρροή στην ταυτότητα του ατόµου. Οι πληροφορίες που 

συλλέγονται και επεξεργάζονται δεν αφορούν τόσο σε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά 

αλλά επεκτείνονται στη σφαίρα προσωπικότητάς του. Η συγκεκριµένη εκτίµηση 

προσλαµβάνει ακόµη µεγαλύτερη βαρύτητα καθώς, κατά µια κοινωνιολογική 

προσέγγιση του ζητήµατος, η σύγχρονη γενιά της ψηφιακής εποχής, ή όπως αλλιώς 

καλείται «Digital Natives», δεν εµφανίζεται ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένη απέναντι 

                                                           
282
Η πώληση των φαρµάκων εντάσσεται στην κατηγορία του έµµεσου (off-line) ηλεκτρονικού 

εµπορίου, καθώς η κατάρτιση της σύµβασης πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, η παραλαβή όµως των 
προϊόντων γίνεται µε τις παραδοσιακές µεθόδους, όπως µέσω ταχυδροµείου. Σχετικά µε τη νοµιµότητα 
των συναλλαγών που εκτελούνται, θεωρούνται βάσει της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας νόµιµες, ενώ η 
απαγόρευση εµπορίας φαρµάκων θα πρέπει να δικαιολογείται για λόγους προστασίας της δηµόσιας 
υγείας και να τελείται σύµφωνα µε τις αρχές της αναλογικότητας και αναγκαιότητας. Περισσότερα για 
το θέµα του ηλεκτρονικού εµπορίου φαρµάκων βλ.Ε.Τζίβα, «Το ηλεκτρονικό εµπόριο φαρµάκων», 
Εκδόσεις Σάκκουλα, 2007, σελ.26 και 349-376. 
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σε θέµατα έκθεσης προσωπικών δεδοµένων. Στόχος της φαίνεται περισσότερο η 

πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο και η αγορά προϊόντων και απόλαυση υπηρεσιών παρά ο 

φόβος προσβολής δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρας. Ο σηµερινός καταναλωτής 

ενδιαφέρεται κυρίως να αγοράζει χωρίς να ανησυχεί ή να σκέπτεται για το ποιες 

συνέπειες µπορεί να έχει µια ηλεκτρονική αγορά283. 

Εντούτοις, εκείνο που ίσως παρουσιάζει τη µεγαλύτερη σηµασία, αποτελεί το 

γεγονός ότι η τεχνολογική και ψηφιακή εξέλιξη συντελείται µε ραγδαίους ρυθµούς, 

µε αποτέλεσµα να προλαβαίνουν τις νοµοθετικές ρυθµίσεις. Σαφέστατα, σχέδια και 

δράσεις προληπτικού περιεχοµένου είναι αναγκαία. Ωστόσο, οι δυνατότητες που 

προσφέρουν τα πληροφορικά επιτεύγµατα, θέτουν, σχεδόν σε µόνιµη βάση, σε 

κίνδυνο την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. ∆εδοµένης της οικονοµικής 

συµβολής του ∆ιαδικτύου και του αξιοσηµείωτου οφέλους για τις επιχειρήσεις της 

εµπορευµατοποίησης των δεδοµένων, που λειτουργεί και ως παράγοντας ενίσχυσης 

της ανταγωνιστικότητας µιας επιχείρησης, βασισµένος όµως σε παράνοµη βάση284, 

γίνεται αντιληπτό το µέγεθος του κινδύνου που ελλοχεύει. 

Ως εκ τούτου, αποφασιστικής σηµασίας θεωρείται η προσωπική δράση του 

κάθε χρήστη και υποψήφιου καταναλωτή. Η προηγούµενη συναίνεσή του σε µια 

συναλλαγή στο ∆ιαδίκτυο δε θα πρέπει να θεωρείται πάντα επαρκής. Αντίθετα, ο 

πραγµατικός κίνδυνος εντοπίζεται στην έλλειψη ενηµέρωσής του για τις απειλές κατά 

της ιδιωτικής του ζωής. Οι υφιστάµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις και οι πρωτοβουλίες 

που προτείνονται µπορεί µεν να θωρακίζουν την προσωπικότητά του, ωστόσο αν ο εν 

δυνάµει ηλεκτρονικός καταναλωτής δεν προστατευτεί κατά την πλοήγησή του στο 

∆ιαδίκτυο από έναν ενδιάµεσο, που δεν έχει έρθει σε άµεση επαφή µαζί του ώστε να 

                                                           
283 Κατά τον Dany Cohen, το βασικό σηµείο ενδιαφέροντος και κριτικής θα πρέπει να εστιαστεί στην 
προσβολή της προσωπικότητας συνολικά που συντελείται λόγω της εµπορευµατοποίησης των 
δεδοµένων. Άποψή του είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην πρόταση Κανονισµού της 25ης 
∆εκεµβρίου 2012, ορθώς πρόσθεσε στοιχεία προσδιορισµού των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
και δεν άλλαξε τον ορισµό τους. Σηµασία δεν έχει η αλλαγή του ορισµού το εύρος που καλύπτουν. Βλ. 
σχετικά µε το ζήτηµα της εµπορευµατοποίησης των προσωπικών δεδοµένων υπό το φως των νέων 
εξελίξεων, D.Cohen, «Questions actuelles sur la commercialization des données à caractère 
personnel», Cahier de droit de l’entreprise, Mai 2012, n.3.  
 
284 Οι επιχειρήσεις συλλέγοντας και επεξεργάζοντας προσωπικές πληροφορίες για τους πελάτες τους 
προβαίνουν σε µια κατηγοριοποίηση των προτιµήσεών τους, κάτι που τις ωθεί στην παροχή 
συγκεκριµένων προϊόντων και υπηρεσιών ενώ παράλληλα ενισχύει την ανταγωνιστικότητά τους, αφού 
στοχεύουν, µέσω των πληροφοριών που κατέχουν, στην ενδυνάµωση των προσφορών τους. Συχνά, τα 
δεδοµένα αυτά διακινούνται εν αγνοία των καταναλωτών, κάτι που καθιστά αυτοµάτως αθέµιτη τη 
φύση του ανταγωνισµού που παρατηρείται. 
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γνωρίζει τον αντισυµβαλλόµενό του, τότε η ιδιωτικότητά του τίθεται σε καθεστώς 

αµφισβήτησης.  
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ΙΙΙ. Η ιδιωτικότητα στις διαδικτυακές 
επικοινωνίες και η ελευθερία έκφρασης 
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Εισαγωγή 

Ιδιαίτερα ζητήµατα προσωπικών δεδοµένων εγείρονται στην περίπτωση της 

χρήσης του διαδικτύου ως µέσου επικοινωνίας. Ήδη επισηµάνθηκε έµµεσα στον 

πρόλογο ότι οι αρχές της ανοικτής και ελεύθερης πρόσβασης για απροσδιόριστο 

αριθµό ατόµων, στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία του, συγκροτούν την 

«ουδετερότητά» του και καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή και κυκλοφορία απόψεων 

και πληροφοριών µεταξύ ατόµων µε διαφορετικά ενδιαφέροντα, ανεξαρτήτως ηλικίας 

και άλλων κριτηρίων. Ειδικότερα, η προκείµενη «ουδετερότητα» συνίσταται στην 

πλήρωση συγκεκριµένων κριτηρίων που αφορούν στην ελεύθερη και ακέραιη 

µετάδοση δεδοµένων χωρίς έλεγχο του περιεχοµένου και της προέλευσής τους285.  

Ως εκ τούτου, το διαδίκτυο συγκροτεί έναν ελκυστικό πόλο επικοινωνίας 

καθώς δεν αποκλείεται κανείς, αλλά αντιθέτως επιτρέπεται η καθολική και µαζική 

εκµετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρει286. Παράλληλα µε τη λειτουργία του 

ως µέσου διαλόγου και έκφρασης, παρατηρείται και κυκλοφορία ειδήσεων που 

συντελούν στην ενηµέρωση του ατόµου για οποιουδήποτε είδους τεκταινόµενα, 

κοινωνικής, πολιτικής, οικονοµικής και καλλιτεχνικής φύσης σε οικουµενική 

κλίµακα. Ωστόσο, το διαδίκτυο διαφοροποιείται από τις παραδοσιακές πηγές 

ενηµέρωσης, όπως είναι ο τύπος και η τηλεόραση, καθώς η ενηµέρωση συχνά 

προκύπτει κατόπιν µαζικής εκφοράς απόψεων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί 

η ιδιαιτερότητα της ενηµέρωσης σχετικά µε τα γεγονότα της 11ης Σεπτεµβρίου 2001 

στην Αµερική. Σε σχεδόν µηδενικό χρόνο κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο γνώµες και 

µαρτυρίες ατόµων από ολόκληρο τον πλανήτη δίνοντας ένα ιδιαίτερο νόηµα και 

περιεχόµενο στην προσφερόµενη πληροφορία. Συνεπώς, το διαδίκτυο λειτούργησε 

την ίδια στιγµή ως µέσο τόσο ελεύθερης έκφρασης όσο και ενηµέρωσης287. 

                                                           
285

 Η αρχή της «ουδετερότητας» εξυπηρετεί την ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο και συµβάλλει 
στην µαζική κυκλοφορία δεδοµένων για οποιονδήποτε σκοπό. Βλ. σχετικά J.Huet, E.Dreyer, «Droit de 
la communication numérique», Lextenso éditions, LGDJ 2011,  σελ. 16-19. 
 
286 Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις επίσηµες στατιστικές έρευνες του 
Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα, στις αρχές του 2010, περίπου ένα στα δύο νοικοκυριά 
διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο, ενώ παράλληλα η χρήση του εµφανίζεται µε ιδιαίτερα έντονη 
συχνότητα στις νεανικές ηλικίες (16-24), όπου λειτουργεί, αρκετά συχνά, ως µέσο επικοινωνίας. Βλ. 
την επίσηµη ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου http://www.observatory.gr/page/default.asp?id=4.  
 
287 Για τη διττή φύση και λειτουργία του διαδικτύου βλ. E.Torregano, « Internet : un média ponctuel», 
Le Figaro économie, 13 sept. 2001, p XII , A. Jacob, «Internet a acquis une nouvelle dimension après 
les attentats aux Etats- Unis», Le Monde, 16-17 sept 2001, σελ. 19. 
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Η ξεχωριστή αυτή λειτουργία του διαδικτύου, τη στιγµή, µάλιστα, που 

απευθύνεται σε και χρησιµοποιείται από οποιονδήποτε χρήστη ανεξαιρέτως, κρύβει 

ιδιαίτερους κινδύνους για την ιδιωτικότητα των χρηστών του. Συχνά, εκφράζονται 

φόβοι ότι η προσωπική ζωή των τελευταίων απειλείται, ενώ η ταυτόχρονη 

«µετάλλαξη» της άποψης σε πηγή ειδήσεων καθιστά θολό το τοπίο σχετικά µε τα 

διαχωριστικά όρια. Το βασικό ερώτηµα που ανακύπτει, έγκειται στην προστασία του 

χρήστη, ως ποµπού πληροφόρησης και ως φορέα επικοινωνίας από τη µια πλευρά και 

ως δέκτη ενηµέρωσης, στον αντίποδα. Ειδικότερα, το δίληµµα που τίθεται, 

συνοψίζεται στο εάν και κατά πόσο η περιφρούρηση της προσωπικότητας του χρήστη 

θα πρέπει να αποτελεί µια «ασπίδα» προστασίας απέναντι σε µέτρα και 

προτεινόµενες ρυθµίσεις που στοχεύουν ή που απειλούν, έµµεσα, τα προσωπικά του 

δεδοµένα. Το ενδιαφέρον εντείνεται καθώς το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο τόσο 

σε επίπεδο θεσµικό µέσω των οργάνων της Ένωσης όσο και σε κρατικό, µέσω των 

εθνικών νοµοθεσιών που θεσπίζονται, παρουσιάζει σηµαντικά κενά. 

Έχοντας ως «επικεφαλίδα» του προβληµατισµού τα όρια και το περιεχόµενο 

της ελευθερίας της έκφρασης του χρήστη του διαδικτύου, αποκτά αυτοµάτως µεγάλο 

ενδιαφέρον η εξέταση της έννοιας και της δικαιικής ρύθµισης των προσωπικών 

δεδοµένων σε θεσµικό επίπεδο (Πρώτο Μέρος). Έπειτα, αξίζει ιδιαίτερης προσοχής η 

προσπάθεια εύρεσης απαντήσεων σε επίκαιρα ερωτήµατα για την προστασία της 

ιδιωτικότητας του χρήστη σε ειδικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγµα  στον τοµέα 

των ιστολογίων (blogs) και µέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου η προσωπική ζωή του 

χρήστη τίθεται συχνά σε µεγάλο κίνδυνο, σε συνδυασµό µε τις νέες προκλήσεις που 

δηµιουργούνται (∆εύτερο Μέρος).  
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Πρώτο Μέρος: Βασικές έννοιες και περιεχόμενο των 

προσωπικών δεδομένων στις διαδικτυακές επικοινωνίες. 

Το ζήτηµα της προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της 

ρύθµισής τους στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες προσλαµβάνει ποικίλες διαστάσεις µε 

πολλαπλές συνέπειες, όπως θα αποδειχθεί στη συνέχεια. Ωστόσο, στην κορυφή των 

αξιών τίθεται το δικαίωµα έκφρασης του χρήστη, το οποίο, παρόλο που δεν 

αµφισβητείται, ερµηνεύεται και αντιµετωπίζεται ποικιλοτρόπως, επιδρώντας στη 

συµπεριφορά του χρήστη στο διαδίκτυο. Κρίνεται κατά συνέπεια ενδιαφέρουσα, η 

µελέτη της συγκεκριµένης διάστασης του δικαιώµατος σε θεωρητικό πρώτα πλαίσιο 

(κεφάλαιο πρώτο), προκειµένου να εξεταστεί, στη συνέχεια, η επίσηµη πολιτική της 

Ένωσης, έτσι όπως εκφράζεται µέσω νοµοθετικών κειµένων και προβλέψεων 

(δεύτερο κεφάλαιο). 

 

Πρώτο κεφάλαιο: Η ιδιαιτερότητα της έκφρασης στο διαδίκτυο. 

Η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί ένα θεµελιώδες δικαίωµα, το οποίο 

προστατεύεται τόσο σε εθνικό και ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο288. Αρχικά, το 

άρθρο 14§1 του Συντάγµατος κατοχυρώνει ρητά το δικαίωµα του κάθε πολίτη να 

«εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασµούς του, 

τηρώντας τους νόµους του Κράτους». Η σύνδεσή του µε την προσωπικότητα του 

ατόµου είναι ιδιαίτερα στενή καθώς αποτελεί ειδικότερη έκφανση της ανάπτυξής της, 

ενώ στο πλαίσιο της ιδιωτικής επικοινωνίας συνιστά εγγύηση της εν γένει προσωπικής 

ελευθερίας, διότι συνδέεται άµεσα µε την ιδιωτική ζωή.289  

Η τελευταία επιφύλαξη του άρθρου 14§1 του Συντάγµατος που τίθεται 

αναφορικά µε τον υποχρεωτικό σεβασµό των νόµων του κράτους, υπογραµµίζεται 

                                                           
288 Σε εθνικό επίπεδο το άρθρο 14§1 του Συντάγµατος σε συνδυασµό µε το άρθρο19 κατοχυρώνουν 
την ελευθερία έκφρασης ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο άρθρο 10§1 της ΕΣ∆Α ορίζεται ότι το 
δικαίωµα της ελευθερίας της έκφρασης περιλαµβάνει την ελευθερία γνώµης και την ελευθερία λήψεως 
ή µετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών χωρίς επέµβαση δηµοσίων αρχών και πέρα από σύνορα, µε την 
επιφύλαξη εισαγωγής περιορισµών που να δικαιολογούνται και να κρίνονται αναγκαίοι στο πλαίσιο 
µιας δηµοκρατικής κοινωνίας. Η κυριαρχία του δικαιώµατος της ελευθερίας έκφρασης και 
πληροφόρησης τονίζεται και στο άρθρο 11 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Αξίζει να αναφερθεί, τέλος, το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα 
και η Οικουµενική ∆ιακήρυξη για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, όπου σε σχετικά άρθρα (άρθρα 19§2 και 
19 αντίστοιχα) γίνεται λόγος για προστασία του εν λόγω δικαιώµατος.  
 
289 Βλ.Αρ.Μάνεση, «Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα: α’ ατοµικές ελευθερίες», εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-
Θεσσαλονίκη, δ’έκδοση, Μάιος 1978, σελ.232-233. 
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στο άρθρο 19§1 του Συντάγµατος, το οποίο θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση για την 

άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και την επέµβαση στην ελεύθερη 

ανταπόκριση την θέσπιση νόµου που να δικαιολογεί την αποδέσµευση της δικαστικής 

αρχής από το απόρρητο για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα 

σοβαρών εγκληµάτων. 

Αξίζει να τονιστεί ότι η ελληνική νοµολογία ερµηνεύει τη ρήτρα της γενικής 

επιφύλαξης του νόµου µε την έννοια ότι αναφέρεται στους γενικούς νόµους290. 

Τέτοιοι δεν είναι όσοι επιδιώκουν την µε οποιονδήποτε τρόπο παρεµπόδιση της 

έκφρασης και διάδοσης γνώµης ή ιδέας ή πληροφορίας ή του ελέγχου των πράξεων ή 

παραλείψεων των κρατικων οργάνων στην άσκηση των καθηκόντων τους , διότι θα 

παραβίαζαν το άρθρο 14 Συντ. Αντίθετα θεωρούνται θεµιτοί όσοι νόµοι υπηρετούν 

στην προστασία του ατόµου ή του κοινωνικού συνόλου και δεν οδηγούν σε µια 

υπεράσπιση της καταχρηστικής άσκηση του δικαιώµατος ελεύθερης έκφρασης της 

γνώµης και διάδοσης πληροφοριών
291. Επιπλέον, ως λόγοι περιορισµού του 

δικαιώµατος της ελεύθερης έκφρασης µπορούν να προβληθούν η προστασία του 

φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, της υγείας ή της ξένης ιδιοκτησίας, 

οριοθετώντας την έκταση της επέµβαση της δικαστικής αρχής στο απαραβίαστο των 

ιδιωτικών επικοινωνιών292. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο άρθρο 10 της ΕΣ∆Α ορίζεται ότι το δικαίωµα της 

ελευθερίας της έκφρασης περιλαµβάνει την ελευθερία γνώµης και την ελευθερία 

λήψεως ή µετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών χωρίς επέµβαση δηµοσίων αρχών και 

πέρα από σύνορα, µε την επιφύλαξη εισαγωγής περιορισµών που να δικαιολογούνται 

και να κρίνονται αναγκαίοι στο πλαίσιο µιας δηµοκρατικής κοινωνίας. Όπως έχει 

τονίσει το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου σε απόφασή του293, η 

                                                           
290 ΑΠ 1341/1993,Ολ..,Ελλ∆νη 1994,224. Στην έννοια πάντως των κατά το άρθρο 14παρ. 1 Συντ. 
«νόµων του Κράτους» γίνεται δεκτό ότι περιλαµβάνονται και οι ουσιαστικοί νόµοι, βλ. Α. Μάνεση, «Η 
συνταγµατική προστασία της ελεύθερης κυκλοφορίας των εντύπων και η εφαρµογή της στην πράξη», 
περιοδικό «Το Σύνταγµα», 1977,, σελ.7-8. 
 
291 ΑΠ794/1976,ΠονΧρον1977,229. 
 
292 Σχετικά µε την ερµηνεία του δικαιώµατος της ελεύθερης έκφρασης, το περιεχόµενο και τους 
περιορισµούς του βλ.Κ.Χρυσόγονο, «Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα», Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, 
2002, σελ.275-279. 
 
293 Ε∆∆Α, Lindon, Otchakovsky-Laurens και July κατά Γαλλίας, Νos. 21279/02 και 36448/02, 22 
Οκτωβρίου 2007. 
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έκταση της ελευθερίας της έκφρασης περιλαµβάνει τη διατύπωση απόψεων και 

αυστηρών κριτικών που δύνανται να «θίγουν, να εκπλήσσουν ή να ενοχλούν». Ως 

δικαιολογητικός λόγος προβάλλεται η υπεράσπιση της πολυφωνίας, της ανοχής και 

της ευρύτητας πνεύµατος που κρίνονται απαραίτητες σε µια δηµοκρατική κοινωνία. 

Παράλληλα, στη δεύτερή του παράγραφο το άρθρο 10 της ΕΣ∆Α ορίζει τις 

προϋποθέσεις που δικαιολογούν περιορισµούς του δικαιώµατος της ελεύθερης 

έκφρασης, οι οποίες συνίστανται στη διαφύλαξη εγγυήσεων που έχουν τεθεί από 

νόµο υπέρ της προστασίας της υγείας ή της ηθικής, των δικαιωµάτων των τρίτων 

καθώς και την προάσπιση της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας. Η χρησιµοποίηση του 

όρου «αναγκαία µέτρα», παραπέµπει στο σεβασµό του κριτηρίου της αναλογικότητας, 

που έχει ερµηνευτεί από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου 

στην υπόθεση «Lindon και λοιποί κατά Γαλλίας» ως η ύπαρξη µιας «πιεστικής 

κοινωνικής ανάγκης», που δικαιολογεί περιορισµούς στο δικαίωµα της ελεύθερης 

έκφρασης και καθορίζει, κατά συνέπεια, την έκτασή του294. Τέλος, συνεχίζοντας την 

εξέταση του δικαιώµατος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αξίζει να προστεθεί η ερµηνεία του 

περιεχοµένου του σύµφωνα µε τον Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου, στο άρθρο 11§1, θεµελιώνεται ως κανόνας η 

ανεµπόδιστη διατύπωση ιδεών και απόψεων καθώς και η ελεύθερη λήψη 

πληροφοριών, χωρίς την επέµβαση δηµοσίων αρχών και «αδιακρίτως συνόρων». 

Σε διεθνή κλίµακα, η Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώπου επιβεβαιώνει τα όσα τονίστηκαν ανωτέρω, υπογραµµίζοντας στο άρθρο 

19, την δυνατότητα κάθε ατόµου τόσο διατύπωσης και διακίνησης όσο και λήψης 

ιδεών και πληροφοριών, ανεµπόδιστα και χωρίς τον φόβο ύπαρξης δυσµενών 

συνεπειών για τις γνώµες του. Ιδιαίτερος λόγος αξίζει να γίνει για το ∆ιεθνές 

Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα, το οποίο υπογραµµίζει στο 

άρθρο 19, τη φύση και την έκταση του δικαιώµατος της ελευθερίας έκφρασης, όπως 

έχει οριστεί µέχρι τώρα. Ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκεντρώνει το Γενικό Σχόλιο ν.10 

επί του συγκεκριµένου άρθρου295, παρέχοντας σηµαντικές διευκρινίσεις. Ειδικότερα, 

στη δεύτερη παράγραφο του Γενικού Σχολίου, τονίζεται η ανεµπόδιστη άσκηση της 

                                                           
294 Βλ. περισσότερα για την ερµηνεία του άρθρου 10 της ΕΣ∆Α για το δικαίωµα της ελεύθερης 
έκφρασης σε Π.Νάσκου-Περράκη, «Μηχανισµοί προστασίας δικαιωµάτων του ανθρώπου: ∆ιεθνείς 
πράξεις, θεωρία και πρακτική», Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή 2008, σελ.410-412. 
295 General Comment 10, Freedom of Expression, nineteen session, 1983, CCPR, 29 June, 1981, 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/CCPRGeneralCommentNo10.pdf.  
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ελευθερίας λήψης και διακίνησης ιδεών από το άτοµο καθώς και το ευρύ πεδίο 

εφαρµογής της, εφόσον περιλαµβάνει οποιαδήποτε µορφή, γραπτή, προφορική ή και 

τη χρήση τεχνολογίας και οποιωνδήποτε άλλων µέσων που επιθυµεί για την έκφρασή 

του. Κατά συνέπεια, συνάγεται η επέκταση της ερµηνείας του δικαιώµατος και στο 

διαδίκτυο, εφόσον αφήνονται ευρεία όρια στην απόλαυσή του. Τέλος, στις δύο 

τελευταίες παραγράφους του, καθορίζονται µε σαφήνεια οι προϋποθέσεις εισαγωγής 

περιορισµών του δικαιώµατος, οι οποίοι ταυτίζονται µε όσα τονίστηκαν µέχρι τώρα 

και αναφέρονται στην ύπαρξη νόµου που να εξυπηρετεί τις αρχές της αναλογικότητας 

και να δικαιολογεί παρεµβάσεις για λόγους ηθικής, υγείας, προστασίας δηµόσιας 

ασφάλειας και δικαιωµάτων τρίτων. Χρειάζεται να τονιστεί ότι η Επιτροπή 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ έχει ερµηνεύσει σε αρκετές αποφάσεις του το 

περιεχόµενο και την έκταση του δικαιώµατος της ελευθερίας έκφρασης, 

διακηρύσσοντας ως γενικό κανόνα την ανεµπόδιστη άσκησή του296. 

Οι περιορισµοί που προαναφέρθηκαν καθώς και η σύγχυσή του µε το 

αντίστοιχο δικαίωµα της πληροφόρησης και διάδοσης ειδήσεων, όπου 

δικαιολογούνται παρεµβάσεις στην ελεύθερη διατύπωση ιδεών και κριτικών, 

αποκτούν ξεχωριστό ενδιαφέρον στο διαδίκτυο, λόγω της έντονης διαδραστικής 

επαφής απροσδιόριστου αριθµού χρηστών και της διακίνησης απόψεων σε παγκόσµια 

κλίµακα σε ταχύτατο χρόνο. Παρόλη την ερµηνεία του δικαιώµατος της ελευθερίας 

έκφρασης, όπως παρουσιάστηκε και αναλύθηκε, η εφαρµογή του στην πράξη 

συναντά αρκετές δυσκολίες και συχνά τίθενται περιορισµοί που επιδρούν στην 

προσωπικότητα του χρήστη.  Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιµο, σε πρώτο στάδιο, να 

αποσαφηνιστούν στην πράξη τα κριτήρια που δικαιολογούν περιορισµούς στο εν 

λόγω δικαίωµα και σε ιδιαίτερες εκφάνσεις του (πρώτη ενότητα) προκειµένου να 

εξεταστεί η εφαρµογή τους στην πράξη µέσα από παραδείγµατα καταστάσεων σε 

ορισµένα κράτη µέλη της Ένωσης  (δεύτερη ενότητα). 

 

                                                           
296 Βλ. Muteba v. Zaire, Comm.No. 124/1982, 24.7.1984, Benhadj v. Algeria, Comm.No. 1173/2003, 
20.7.2007, Coleman v. Australia, Comm. No. 1157/2003, 17.7.2006 καθώς και πλήθος άλλων 
αποφάσεων για το άρθρο 19 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα σε 
P.Naskou-Perraki, «International Mechanisms protecting Human Rights: Texts, comments and case 
law», Ant.N.Sakkoulas, Athens- Komotini 2010, p.111-112. 
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Πρώτη ενότητα: Έκταση και όρια της ελευθερίας έκφρασης στο διαδίκτυο. 
Ως προς την έννοια του υπό εξέταση δικαιώµατος ήδη έχουν τονιστεί αρκετά, 

ιδιαίτερα µάλιστα σχετικά µε την νοµική του προστασία. Ακολουθώντας το γράµµα 

της απόφασης γαλλικού δικαστηρίου η άσκησή του συνίσταται στην ανεµπόδιστη 

παροχή δυνατότητας σε οποιονδήποτε πολίτη να µιλά, να γράφει, να εκτυπώνει 

ελεύθερα, χωρίς όµως να προβαίνει σε κατάχρηση του δικαιώµατος, σε περιπτώσεις 

που ο νόµος ορίζει. ∆εδοµένου της εισαγωγής των ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας 

τόσο στη δηµόσια όσο και στην ιδιωτική ζωή, στην άσκησή του εµπεριέχεται και η 

ελευθερία πρόσβασης σε υπηρεσίες που επιτρέπουν την έκφραση άποψης297. 

Υπό τη λογική που προηγήθηκε, ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτύου 

µπορεί ανεµπόδιστα να διατυπώνει σκέψεις, συναισθήµατα και ιδέες χωρίς να 

υφίσταται προηγούµενο έλεγχο. Τούτο συνεπάγεται την αποφυγή επιβολής κυρώσεων 

στον χρήστη, τόσο από το κράτος όσο και από τους παρόχους πρόσβασης στο 

διαδίκτυο, οι οποίοι δε δικαιούνται να ελέγχουν το περιεχόµενο της επικοινωνίας 

ούτε και να θέτουν προϋποθέσεις που δυσχεραίνουν την είσοδο στο 

διαδίκτυο.298
Εξάλλου, το ίδιο το πνεύµα της δηµοκρατίας επιτάσσει την ανεµπόδιστη 

κυκλοφορία ιδεών και απόψεων.  

Ωστόσο, η ελευθερία της έκφρασης δεν µπορεί να οδηγήσει στην ασυδοσία 

και στην ανεξέλεγκτη διατύπωση γνωµών. Υπό το κάλυµµα της ελεύθερης έκφρασης, 

ο χρήστης του διαδικτύου οφείλει να σέβεται την προσωπικότητα και την 

αξιοπρέπεια του έτερου ατόµου. Κρίσεις συκοφαντικές ή σχόλια που προσβάλλουν 

την ανθρώπινη προσωπικότητα κρίνονται απαράδεκτα και ο εκδότης τους οφείλει να 

λογοδοτεί. Το ερώτηµα που προκύπτει αυτοµάτως έγκειται στο πώς καθορίζονται τα 

όρια ανάµεσα στην ελευθερία της έκφρασης και στην προσβολή της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας, προκειµένου ο χρήστης του διαδικτύου να υφίσταται επιτρεπτούς 

περιορισµούς. 

Ειδικότερα, ο προβληµατισµός συνίσταται στον προσδιορισµό της έκτασης 

του δικαιώµατος του πληροφορείν και πληροφορείσθαι
299, όπου δύνανται να 

                                                           
297 Βλ. την απόφαση του γαλλικού συνταγµατικού δικαστηρίου της 10ης Ιουνίου 2009, Conseil 
Constitutionnel, déc. n.2009-580 DC du 10 juin 2009, §12, αναρτηµένη στο διαδίκτυο στην επίσηµη 
ιστοσελίδα http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2009/2009-580-dc/decision-n-2009-580-dc-
du-10-juin-2009.42666.html.  
 
298 Βλ. Ι.Καράκωστα, «Το ∆ίκαιο των ΜΜΕ». Αντ.Σάκκουλας, Τρίτη έκδοση, 1990, σελ 490. 
 
299 Άρθρα 14§1 και 5Α Συντάγµατος. 
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εισαχθούν περιορισµοί στην ελευθερία έκφρασης. Ο βασικός κανόνας του σεβασµού 

της ανθρώπινης αξιοπρέπειας εξακολουθεί να υφίσταται. Εξάλλου, όπως 

προαναφέρθηκε, σε κάθε δηµοκρατική κοινωνία, τα όρια τίθενται από νόµους υπό 

αυστηρές προϋποθέσεις αλλά µε γνώµονα πάντα την προάσπιση του δηµοκρατικού 

πολιτεύµατος. Για παράδειγµα, η γαλλική νοµοθεσία300 θέτει κανόνες γενικής ισχύος 

που διέπουν την ελευθερία έκφρασης, καλύπτοντας και τον χώρο του διαδικτύου: 

πρώτα απ’όλα, πρέπει να µην προσβάλλεται η ιδιωτική ζωή και το λεγόµενο 

«δικαίωµα στην εικόνα»301. Επίσης, θεωρούνται απαράδεκτα και ως εκ τούτου 

ελεγχόµενα οποιαδήποτε σχόλια µε περιεχόµενο θρησκευτικό, φυλετικό, κοινωνικό 

µε στόχο τη µείωση της ηθικοπνευµατικής υπόστασης του ατόµου. Στο ίδιο πνεύµα, 

κατακρίνονται συκοφαντικές ειδήσεις. Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή εστιάζεται σε 

διάδοση απόψεων που ενδεχοµένως µπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε εθνικά 

συµφέροντα ή στην επαγγελµατική φήµη ενός προσώπου, αποκαλύπτοντας, για 

παράδειγµα, γεγονότα που άπτονται του επαγγελµατικού απορρήτου. Τέλος, εξίσου 

σηµαντικό ενδιαφέρον εστιάζεται στην εκφορά απόψεων, κυρίως, για πρόσωπα που 

συµµετέχουν ενεργά στη δηµόσια ζωή του τόπου, όπου τα όρια της ελευθερίας της 

έκφρασης είναι ιδιαίτερα διαπερατά302. 

Η τελευταία περίπτωση συγκεντρώνει το µεγαλύτερο µέρος της προσοχής 

καθώς παραπέµπει στη σύγκρουση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της 

δηµοσιοποίησης ειδήσεων που την αφορούν. Πιο συγκεκριµένα, πρόκειται για το 

«δικαίωµα στην εικόνα», το οποίο χρησιµοποιείται συχνά ως «ασπίδα» προστασίας 

από τον χρήστη απέναντι στην έκθεση προσωπικών του δεδοµένων303. Η έννοια και 

το περιεχόµενό του συνίσταται στη διάδοση φωτογραφικού, κυρίως, υλικού σε 

                                                                                                                                                                      
 
300 Από τη ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του ατόµου και του πολίτη το 1789 µέχρι και τον νόµο της 
21ης Ιουλίου 1881 σχετικά µε την ελευθερία του τύπου. 
 
301 Εκτενής αναφορά επιχειρείται στη συνέχεια της ενότητας. 
 
302 Αναλυτικά τα όρια και οι προϋποθέσεις που θέτει η γαλλική νοµοθεσία για την ελευθερία έκφρασης 
στο διαδίκτυο βλ. http://www.cndp.fr/internet-responsable/ressources/legamedia/liberte-d-expression-
et-ses-limites.html, επίσηµη διαδικτυακή τοποθεσία του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας. 
 
303 Στο γαλλικό δίκαιο αναφέρεται ως droit à l’image. 
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τρίτους γεγονότων που συνήθως αφορούν ιδιωτικές καταστάσεις και παραβιάζουν το 

απόρρητο του ιδιωτικού βίου304.  

Εκ πρώτης όψεως, το «δικαίωµα στην εικόνα» και το αντίστοιχο του 

σεβασµού της ιδιωτικότητας αλληλοσυµπληρώνονται τελώντας σε µια σχέση αιτίου 

και αιτιατού, καθώς δικαιολογητικός λόγος επίκλησης του πρώτου αποτελεί η 

προστασία της προσωπικής ζωής. Μάλιστα, έχει κριθεί ότι οποιαδήποτε δηµοσίευση 

της εικόνας του προσώπου χωρίς τη συναίνεσή του προσβάλλει το δικαίωµα της 

προσωπικότητάς του, χωρίς να απαιτείται η συνδροµή επιπρόσθετων προσβολών 

εκφάνσεων του προαναφερθέντος δικαιώµατος, όπως της τιµής και του απορρήτου305.  

Ωστόσο, µελετώντας τα εθνικά δίκαια των κρατών µελών της Ένωσης 

διαπιστώνεται η απουσία σαφούς νοµικού ερείσµατος που να αξιώνει τη θέσπιση του 

δικαιώµατος στην εικόνα. Αξίζει να τονιστεί ότι το άρθρο 9 του Γαλλικού Αστικού 

Κώδικα, µέσα από την ευθεία αναφορά στην υποχρέωση σεβασµού της ιδιωτικής 

ζωής
306, παραπέµπει έµµεσα στη  

«δηµιουργία» του δικαιώµατος στην εικόνα και στην αντίστοιχη προστασία του. 

Επιπλέον, παρόλο που παρατηρείται ένας στενός σύνδεσµος µεταξύ τους, το γαλλικό 

ακυρωτικό ∆ικαστήριο σε απόφασή του τόνισε ότι η δηµοσιοποίηση φωτογραφικού 

υλικού γύρω από τη ζωή ενός προσώπου δε συνεπάγεται αυτόµατα την προσβολή της 

αξιοπρέπειάς του αλλά θα πρέπει να αποδεικνύεται η προκληθείσα ζηµία307. Το 

γερµανικό δίκαιο, υιοθετώντας την γαλλική προσέγγιση, ορίζει το δικαίωµα στην 

εικόνα ως ιδιαίτερη έκφανση του αντίστοιχου στην προσωπικότητα, µε την έννοια ότι 

κάθε άτοµο έχει το αποκλειστικό δικαίωµα να επιτρέπει, να απαγορεύει ή να 

                                                           
304 Στο ελληνικό δίκαιο η προστασία του δικαιώµατος στην εικόνα καλύπτεται έµµεσα µέσω του 
άρθρου 57ΑΚ. Βλ. εκτενή ανάλυση του δικαιώµατος σε Τ.Συνοδινού, «Η εικόνα στο ∆ίκαιο», 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2007, ∆εύτερο µέρος: «Η εικόνα ως στοιχείο της 
προσωπικότητας», σελ.205επ.  
 
305 Βλ.Γ.Ι.Πλαγιαννάκος, «Το δικαίωµα επί της ιδίας προσωπικότητας», Ελληνική ∆ικαιοσύνη, 1996, 
σελ.118. 
 
306 Άρθρο 9 γαλλικού Αστικού Κώδικα (Code civil): Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les 
juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que 
séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : 
ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. 
 
307 Cour de Cassation, chambre civile1, 12 Décembre 2000, αναρτηµένη στην επίσηµη ιστοσελίδα 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT0000070
41722&fastReqId=1913437739&fastPos=1.  
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καθορίζει τις προϋποθέσεις εκµετάλλευσης της «εικόνας» του308. Η ίδια εννοιολογική 

ερµηνεία παρατηρείται και στο ελληνικό δίκαιο όπου η θεµελίωση του δικαιώµατος 

στην εικόνα πραγµατοποιείται στο άρθρο 57ΑΚ, το οποίο όµως αναφέρεται ρητά 

στην προσωπικότητα του ατόµου. Παρουσιάζεται, εποµένως, ως µια ειδικότερη 

εκδήλωση της προσωπικότητας και ως ένα στοιχείο προσδιορισµού του ανθρώπου309. 

Τέλος, αξιοσηµείωτη είναι η αµερικανική προσέγγιση όπου το δικαίωµα στην εικόνα 

ορίζεται ως «δικαίωµα στη διαφήµιση» (right of publicity), τελώντας σε άµεση 

εξάρτηση από το αντίστοιχο της ιδιωτικότητας του ατόµου και συγκεντρώνοντας 

οικονοµική διάσταση, καθώς συνίσταται στην απαγόρευση εµπορικής εκµετάλλευσης 

του προσώπου του χωρίς τη συναίνεσή του310. 

Η απειλή παραβίασης προσωπικών δεδοµένων του χρήστη µπορεί να 

αποτυπωθεί στη σύγκρουση δύο δικαιωµάτων, της ελευθερίας πληροφόρησης και 

έκφρασης γνώµης και της προστασίας του ιδιωτικού βίου  και τον πληροφοριακού 

αυτοκαθορισµού, όπως αναλύθηκε µε τις συνιστώσες του δικαιώµατος της 

προσωπικότητας. Η εξέταση θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την αρχή της 

στάθµισης των συµφερόντων και ad hoc, λαµβάνοντας πάντα υπόψη την αρχή της 

αναλογικότητας
311, καθώς, όπως θα φανεί στη συνέχεια, υπάρχουν περιστάσεις που 

δικαιολογούν την επέµβαση στην ιδιωτική ζωή του ατόµου χάριν της προάσπισης της 

ελευθερίας έκφρασης. 

Η λύση εντοπίζεται στον καθορισµό των ορίων του δικαιώµατος της 

ελεύθερης διατύπωσης ιδεών προκειµένου ο χρήστης του διαδικτύου να 

προστατεύεται, κάθε φορά που λειτουργεί είτε ως ποµπός είτε ως δέκτης ειδήσεων, οι 

οποίες ενδέχεται, µερικές φορές, να το αφορούν. Πρωταρχικός κανόνας τίθεται η 

αποτροπή εκφοράς απόψεων µε πρόδηλο στόχο την προσβολή της ιδιωτικής ζωής του 

                                                           
308 Βλ.B.S.Markesinis, «The German Law of Obligations», vol.II, The Law of Torts: A Comparative 
Introduction, 4th edition, Hart Publishing, 2002. 
 
309 Βλ.Ι.Καράκωστα, «ΑΚ:Ερµηνεία-Σχόλια-Νοµολογία», Τόµος Ι, Γενικές Αρχές (ΑΚ 1-126), Νοµική 
Βιβλιοθήκη, 2005, σελ.313-332. 
 
310 Βλ. M.P.McKenna, «The right of publicity and autonomous self-definition», University of 
Pittsburgh Law Review, Vol.67:225, 2005, σελ.227επ. και K.L.Sager and D.W.Tremaine, «Summary of 
right of publicity issues», outline prepared in Spring/Summer 2012 for the MLRC Conference in 
Virginia in September 2012, 
http://law.ku.edu/sites/law.ku.edu/files/docs/media_law/Summary_of_Right_of_Publicity_Issues.pdf.  
311
βλ.Α. Γέροντα, «Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων», 

Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα 2002, σ. 209. 
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ατόµου, ανεξαρτήτως λόγου και αιτίας312 ενώ οι κρίσεις που διακινούνται θα πρέπει 

να στηρίζονται σε γεγονότα µε πραγµατική και όχι φανταστική βάση, προκειµένου να 

δικαιολογηθεί ο σκοπός της ενηµέρωσης και της διασφάλισης του πλουραλισµού313. 

Χρειάζεται να σηµειωθεί ως προς τη διασπορά ψευδών ειδήσεων ότι η 

αναδηµοσίευσή τους σε διάφορες ιστοσελίδες µε την έννοια της παρουσίασής τους 

ως ισχυρισµών συγκεκριµένων προσώπων, δεν αποτελεί κατάχρηση του δικαιώµατος 

της ελευθερίας της έκφρασης314.  

Ιδιαίτερη µνεία αξίζει να γίνει στην περίπτωση διατύπωσης ιδεών ή και 

δηµοσιοποίησης εικόνων από την προσωπική ζωή ατόµων, ιδιαίτερα εκείνων που 

διαδραµατίζουν ενεργό ρόλο στο δηµόσιο βίο του τόπου. Αρχικά, η συναίνεση του 

υποκειµένου λειτουργεί ως αποφασιστικό κριτήριο προκειµένου να θεωρηθεί ως 

επιτρεπτή η διάδοση ειδήσεων που το αφορούν. Χωρίς την παροχή της εν λόγω 

προϋπόθεσης, η κυκλοφορία φωτογραφικού υλικού από τη ζωή οποιουδήποτε ατόµου 

κρίνεται καταρχήν αθέµιτη καθώς προσβάλλεται το «δικαίωµα στην εικόνα»315. 

Αξίζει να τονιστεί ότι στην περίπτωση που αναδηµοσιεύονται φωτογραφίες ή άρθρα 

που έχουν ήδη εκδοθεί, συνιστούν νέα δηµοσίευση µε συνέπεια να απαιτείται η 

συναίνεση του υποκειµένου ενώ η εξέταση θα πρέπει να δίνεται ad hoc316.  

Αποφασιστικό κριτήριο για τον καθορισµό των ορίων της ελευθερίας 

έκφρασης αποτελεί το περιεχόµενο του εν λόγω δικαιώµατος, το οποίο πρέπει να 

προσδιορίζεται τόσο θεµατικά όσο και χρονικά. Αναλυτικότερα, ορισµένες φορές, η 

δηµοσιοποίηση ειδήσεων για δηµόσια πρόσωπα, ελλείψει παροχής συναίνεσης των 
                                                           
312 Αποφάσεις Πολυµελούς Πρωτοδικείου της Bobigny της 15ης Νοεµβρίου 2012 και του Παρισίου της 
27ης Ιουνίου 2012 καθώς και του Πληµµελειοδικείου της Μπρεστ της 1ης Οκτωβρίου 2010, όπου 
υπήρξε καταδίκη προσώπων σε υποθέσεις που αφορούσαν υβριστικά και συκοφαντικά σχόλιά τους 
στο διαδίκτυο εναντίον άλλων, µε µοναδικό σκοπό τη µείωση της προσωπικότητάς τους. 
 
313
Βλ.Ε∆∆Α, Sabou and Pircalab v.Romania, 28.9.2004, Nikula v.Finland, 21.3.2002. 

 
314 Απόφαση του γαλλικού Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου της 10ης Απριλίου 2013 σύµφωνα µε την οποία η 
αναδηµοσίευση-αναπαραγωγή ψευδών ειδήσεων δε στοιχειοθετεί κατάχρηση του δικαιώµατος της 
ελευθερίας της έκφρασης και, ως εκ τούτου, οποιαδήποτε απαγόρευσή τους παραβιάζει το άρθρο 10 
της ΕΣ∆Α. Απόφαση αναρτηµένη στον επίσηµο ιστότοπο 
http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3723.  
 
315 Αποφάσεις γαλλικού Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου :Cassation Civile 1ère de 16 juillet 1998, 
Cassation Civile 1ère de 12 décembre 2000, Cassation Civile 1ère de 12 décembre 2000, Ε∆∆Α, Gorgi 
Nikolaishvili v.Georgia, 13.1.2009, Reklos and Davourlis v.Greece, 15.1.2009. 
 
316 Σχετικά µε το «δικαίωµα στην εικόνα» (droit à l’image) και στο συσχετισµό του µε εκείνο της 
ελευθερίας της έκφρασης και τους περιορισµούς που τίθενται, βλ.A.Leepage, «Libertés et droits 
fondamentaux à l’épreuve de l’internet», editions du Juris-Classeur, 2002, p.97-111. 
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προσώπων που αφορούν, κρίνεται θεµιτή λόγω της ανάγκης πληροφόρησης του 

κοινού. Για το λόγο αυτό, η κριτική απέναντι στα εν λόγω πρόσωπα και στις 

συγκεκριµένες καταστάσεις δύναται να είναι εντονότερη, προκειµένου να 

εξασφαλίζεται η ορθή εκτέλεση της αποστολής τους και η οµαλή λειτουργία του 

δηµοκρατικού πολιτεύµατος317. Εποµένως, στη συγκεκριµένη περίπτωση, επιτρέπεται 

ή δικαιολογείται, η αυστηρή κριτική από τον χρήστη. Ωστόσο, η µεταγενέστερη 

αναπαραγωγή τους δεν τεκµαίρεται νόµιµη και θεµιτή. 

 Το κριτήριο της «επικαιρότητας», που δικαιολογεί ή επιτάσσει την 

πληροφόρηση του κοινού τη δεδοµένη χρονική στιγµή είναι εκείνο που αξιολογεί την 

επιβολή περιορισµών στις απόψεις και κρίσεις που διατυπώνονται. Χαρακτηριστικές 

είναι δύο αποφάσεις γαλλικού Πολυµελούς Πρωτοδικείου στην περίπτωση του 

τοκετού ενός δηµοσίου προσώπου. Αρχικά, το ∆ικαστήριο εκλήθη να αποφασίσει 

σχετικά µε ένα δηµοσίευµα που εξέθετε ιδιωτικές πληροφορίες για το ενδιαφερόµενο 

άτοµο. Κρίνοντας ότι το επίµαχο άρθρο δηµοσιεύτηκε χρονικά την αυγή του τοκετού, 

εποµένως σε µια περίοδο σύγχρονη µε τη διαδραµατιζόµενη είδηση, αποφάσισε ότι 

δεν στοιχειοθετούνταν προσβολή ιδιωτικού βίου καθώς αποσκοπούσε στην 

πληροφόρηση του κοινού σχετικά µε το δηµόσιο πρόσωπο. Εντούτοις, λίγους µήνες 

αργότερα, η επαναδηµοσίευσή του αποφασίστηκε ότι θίγει την ιδιωτικότητα καθώς 

όχι µόνο τοποθετείται σε χρονική στιγµή αρκετά µεταγενέστερη του συµβάντος αλλά 

δεν στοχεύει στην ικανοποίηση ενός άµεσου και πραγµατικού ενδιαφέροντος του 

κοινού
318. 

Ως προς το θεµατικό προσδιορισµό του περιεχοµένου αυτός έγκειται στον 

απώτερο σκοπό της είδησης που διαδίδεται, ο οποίος, προκειµένου να µη συνιστά 

κατάχρηση της ελευθερίας της έκφρασης, θα πρέπει να µη στοχεύει στην προσβολή 

της ιδιωτικότητας. Η υπάρχουσα νοµολογία είναι ιδιαίτερα εξυπηρετική. Στην 

υπόθεση Estelle Hallyday319, το γαλλικό ∆ικαστήριο έκρινε ότι η διοχέτευση σε 

                                                           
317 Βλ. χαρακτηριστικά το σκεπτικό της απόφασης 43/2007 της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων, όπως ΑΠ 1724/1999, ΑΠ 693/1993 και 
Εφ.Αθ.9975/1986 καθώς και Ε∆∆Α, Handyside v.United Kingdom, 7.12.1976, Lingens v.Austria, 
8.7.1986.  
 
318 Αποφάσεις Πολυµελούς Πρωτοδικείου της Nanterres, 19 Απριλίου 2000 και 12 Ιουλίου 2000 
αντίστοιχα. Βλ. ειδικότερα για το κριτήριο της «επικαιρότητας» A.Leepage, ό.π., σελ.111-113. 
 
319 Απόφαση Εφετείου του Παρισίου της 10ης Φεβρουαρίου 1999 (Cour d’Appel de Paris, 10 février 
1999, διαθέσιµη στον επίσηµο ιστότοπο http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-
decision&id_article=1046.  
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διάφορες ιστοσελίδες γυµνών φωτογραφιών µοντέλου, χωρίς τη συναίνεσή του, 

ανεξαρτήτως του τρόπου µε τον οποίο συντελείται –ανώνυµα ή επώνυµα- συνιστά 

προσβολή της ιδιωτικής ζωής. Η εν λόγω απόφαση θέτει την ευθύνη των παρόχων 

υπηρεσιών στο διαδίκτυο, οι οποίοι παραβιάζουν τόσο δεοντολογικούς κανόνες όσο 

και θεµελιώδεις αρχές ευρωπαϊκού δικαίου σχετικά µε την προστασία της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας320. Παρόµοιο υπήρξε το σκεπτικό αγγλικού ∆ικαστηρίου 

στην υπόθεση Naomi Campbell c.MGN Limited321, όπου ενώ αρχικά έγινε δεκτό το 

ευρύ περιθώριο κριτικής και αποκάλυψης γεγονότων που αφορούν στην ιδιωτική ζωή 

διασήµων προσώπων, εν τέλει αναγνωρίστηκε ότι σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή 

νοµοθεσία
322 ορισµένες πτυχές που αφορούν ξεχωριστές λεπτοµέρειες προσωπικής 

ζωής, όταν δεν επηρεάζουν τη δηµόσια ζωή και δεν άπτονται του κοινωνικού 

ενδιαφέροντος, εµπίπτουν στη στενή σφαίρα της προσωπικότητας. Εποµένως, η 

αποκάλυψή τους συνιστά προσβολή της ιδιωτικότητας και θίγει τα προσωπικά 

δεδοµένα. 

Ο καθορισµός των παραγόντων που διαχωρίζουν το δικαίωµα ελευθερίας 

έκφρασης και προσωπικότητας αποτυπώνεται στην υπόθεση της Καρολίνας του 

Μονακό και του συζύγου της323. Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώπου όρισε τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται προκειµένου η 

δηµοσιοποίηση υλικού που αφορά την ιδιωτικότητα δηµοσίων προσώπων να κρίνεται 

θεµιτή. Καταρχήν, απαιτείται προηγούµενη συναίνεση του υποκειµένου, η οποία 

υποχωρεί όταν πρόκειται για γεγονότα επικαιρότητας ή για πρόσωπα µε ενεργό ρόλο 

στη δηµόσια κοινωνική, πολιτική ή οικονοµική ζωή του τόπου
324. Ιδιαίτερα 

                                                                                                                                                                      
 
320 Βλ. σχολιασµό της απόφασης από τον E.Barbry, «Contentieux: Droit à l’image et responsabilité des 
hébergeurs», διαθέσιµο στην επίσηµη ιστοσελίδα 
http://www.journaldunet.com/juridique/juridique2hallyday.shtml.  
 
321 Βλ.αναλυτικό σχολιασµό της απόφασης: P.Kamina, «Célébrités et vie privée», Communication 
Commerce électronique n° 1, Janvier 2003, act. 14, διαθέσιµο στην ιστοσελίδα 
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/results/docview/docview.do?docLinkInd=true&risb=21_T1882826
5766&format=GNBFULL&sort=null&startDocNo=1&resultsUrlKey=29_T18828265770&cisb=22_T
18828265769&treeMax=true&treeWidth=0&csi=283388&docNo=3.  
 
322 Ειδικότερα σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 10 της ΕΣ∆Α. 

 
323 European Court of Human Rights, Case of Von Hannover v.Germany (No.2), applications 
nos.40660/08 and 60641/08, 7 February 2012. ∆ιαθέσιµη στην επίσηµη ιστοσελίδα του Ε∆∆Α 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-109029#{"itemid":["001-109029"]}.  
 
324 Ε∆∆Α, Schussel v.Austria, 21.2.2002, Lillo-Stenberg and Saether v.Norway, 16.1.2014. 
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σηµαντικό θεωρείται το ζήτηµα του χαρακτήρα της συναίνεσης και των στοιχείων 

που τη συνθέτουν. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την ελληνική νοµολογία, η χορήγησή της 

τεκµαίρεται από τη συνδροµή αντικειµενικών περιστάσεων, όπως στην καταβολή 

αµοιβής στο πρόσωπο του οποίου δηµοσιεύονται πληροφορίες που το αφορούν325, 

ενώ ελλείψει χρηµατικής αποζηµίωσης το πρόσωπο που υποστηρίζει την ύπαρξή της 

και συνεπώς διεκδικεί την διάδοση επίµαχων πληροφοριών, καλείται να την 

αποδείξει
326.  

Περαιτέρω, χρειάζεται να εξετάζεται αν η διακίνηση ειδήσεων που άπτονται 

του ιδιωτικού βίου του ατόµου και επηρεάζουν την προσωπικότητά του, συµβάλλει 

σε διάλογο γενικού ενδιαφέροντος και τι συνέπειες µπορεί να προκληθούν. Επίσης, 

επειδή η συγκεκριµένη υπόθεση της Καρολίνας του Μονακό αφορούσε έκθεση 

φωτογραφιών από προσωπικές στιγµές δηµοσίων προσώπων, κρίνεται σκόπιµη η 

εξέταση του τρόπου απόκτησης των εν λόγω φωτογραφιών327.  

Στο ίδιο πνεύµα σεβασµού της ιδιωτικής ζωής κινείται η απόφαση του 

Συµβουλίου της Επικρατείας στην υπόθεση Τριανταφυλλόπουλου κατά της 

απόφασης της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το 

περιεχόµενο τηλεοπτικών εκποµπών, όπου παρουσιάζονταν σκηνές από την ερωτική 

ζωή διάσηµου προσώπου, χωρίς τη συναίνεσή του328. Παρόλο που ως µέσο 

χρησιµοποιείται η τηλεόραση, θα πρέπει να γίνει δεκτή η αναλογική εφαρµογή των 

όσων το ∆ικαστήριο αποφάσισε, καθώς παρατηρείται για µια ακόµη φορά σύγκρουση 

του δικαιώµατος πληροφόρησης του κοινού και ελευθερίας έκφρασης, από τη µια 

πλευρά, και της ανάγκης προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Το Συµβούλιο 

της Επικρατείας υπήρξε σαφές ως προς την απόφασή του και διατύπωσε 

κατηγορηµατικά ότι «η ελευθερία της έκφρασης και των στοχασµών όπως και η 

ελευθερία του πληροφορείν και του πληροφορείσθαι δεν περιλαµβάνει και την 

ελευθερία διάδοσης πληροφοριών που ανάγονται στην προστατευόµενη από τα άρθρα 2 

§ 1 και 9 § 1 του Συντάγµατος απαραβίαστη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής των 
                                                                                                                                                                      
 
325 Στη συγκεκριµένη περίπτωση µπορεί να γίνει λόγος για σιωπηρή συναίνεση του προσώπου, 
βλ.ΕφΑθ. 3346/1996, Ελληνική ∆ικαιοσύνη, 1998, σελ.665. 
 
326 Βλ.ΕφΑθ. 6805/87, Ελληνική ∆ικαιοσύνη, 1990, σελ.1450. 
 
327 Βλ. άρθρο για την ιδιωτικότητα των δηµοσίων προσώπων από τον Β.Σωτηρόπουλο, αναρτηµένο 
στο blog elawyer.blogspot.com, ηµεροµηνία ανάρτησης Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014. 
 
328 Απόφαση υπ’αριθ. 3542/2002 Συµβουλίου της Επικρατείας. 
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προσώπων, στον πυρήνα της οποίας ανήκει προδήλως και η ερωτική τους ζωή». 

Εξάλλου, οι πληροφορίες για την ερωτική ζωή ανήκουν στη σφαίρα των «ευαίσθητων 

προσωπικών δεδοµένων» σύµφωνα µε τον σχετικό νόµο 2472/1997, συνεπώς 

θεωρείται ορθή η κρίση κατά τη στάθµιση των συµφερόντων. 

 

 

∆εύτερη ενότητα: Προσπάθειες συµβιβασµού των αντικρουόµενων δικαιωµάτων 
µέσα από εθνικές πολιτικές. 

Μέσα από την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτει ότι η προστασία του 

δικαιώµατος της ελευθερίας της έκφρασης αναδεικνύεται πρωταρχικής σηµασίας ενώ 

το ίδιο το δικαίωµα αναλύεται σε διάφορες συνιστώσες. Οι περιορισµοί που τίθενται 

δεν έχουν στόχο να πλήξουν τη δηµοκρατικότητα στο διαδίκτυο αλλά να θωρακίσουν 

την αξία της ιδιωτικότητας. Παρόλο που τα κριτήρια παρουσιάστηκαν για τον 

καθορισµό της έκτασης της ελευθερίας έκφρασης, η εξοµάλυνση της κατάστασης 

στην πράξη παραµένει δυσχερής, όπως µαρτυρούν διαφορετικές εθνικές πρακτικές 

απέναντι στο υπό κρίση ζήτηµα.  

Παρατηρήθηκε στην προηγούµενη ενότητα ότι υπάρχει µια µεγαλύτερη 

ελαστικότητα στην έκταση της ελευθερίας έκφρασης, όταν αποδέκτης της είναι 

δηµόσια πρόσωπα. Το επιχείρηµα που προτάσσεται έγκειται στην προστασία του 

δικαιώµατος πληροφόρησης, το οποίο υπερκαλύπτει την ιδιωτικότητα, αν και, όπως 

τονίστηκε, ακολουθείται ad hoc εξέταση των περιπτώσεων. Ωστόσο, αυτό καθαυτό το 

δικαίωµα µπορεί να λειτουργήσει είτε ως υποστηρικτικό θεµέλιο της ελευθερίας 

έκφρασης, ώστε ο χρήστης του διαδικτύου να µπορεί να διατυπώνει ανεµπόδιστα 

ιδέες και γνώµες, είτε ως περιοριστικός λόγος, µε την έννοια του ελέγχου των όσων 

γράφονται και παρουσιάζονται στο διαδίκτυο.  

Ταυτόχρονα, η ελευθερία της έκφρασης δεν αφορά µόνο στην ανεξέλεγκτη 

κυκλοφορία ιδεών αλλά περιλαµβάνει και το απόρρητο των επικοινωνιών, όπως έχει 

σηµειωθεί. Εξάλλου, σύµφωνα µε τον εννοιολογικό προσδιορισµό του δικαιώµατος 

της πληροφόρησης, η φύση της πληροφορίας που σχηµατίζεται και διακινείται 

καθορίζει και το χαρακτήρα της ελευθερίας της έκφρασης329. 

                                                           
329 Σύµφωνα µε γαλλικό ορισµό, το «δικαίωµα στην πληροφορία» (droit à l’information) έχει ως άµεσο 
αντικείµενο προστασίας την πληροφορία και συνίσταται είτε στην προστασία της, µε την έννοια της 
µη αποκάλυψής τους σε τρίτους και της περιφρούρησης της ιδιωτικής επικοινωνίας, είτε στην 
«καταδίκη» της, όταν το περιεχόµενό της µπορεί να προκαλέσει επώδυνες συνέπειες, για το δηµόσιο ή 
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Οι σύγχρονες εξελίξεις µέσα από την πολιτική πρακτική ορισµένων κρατών 

της Ευρώπης καταδεικνύουν τη σοβαρότητα του ζητήµατος και τη δυσκολία εύρεσης 

ενός κανονιστικού ρυθµιστικού πλαισίου που να διέπει την ελευθερία έκφρασης στο 

διαδίκτυο. Στη Γαλλία πρόσφατα προτάθηκε από την Γερουσιαστή, µέλος του 

κόµµατος των Οικολόγων, Esther Benbassa, η δηµιουργία ενός «οµίλου 

προβληµατισµού», αποτελούµενο από αντιπροσώπους διαφορετικών πολιτικών 

χώρων, µε στόχο την αναθεώρηση του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου σχετικά µε την 

ελευθερία έκφρασης στο διαδίκτυο.  

Ορµώµενη από το γεγονός ότι η σχετική νοµοθεσία στηρίζεται σε έναν 

αρκετά παλιό νόµο του 1881 για την ελευθερία του τύπου και, ως εκ τούτου, η 

Γερουσιαστής ισχυρίζεται ότι απαιτείται αναπροσαρµογή στα νέα δεδοµένα και 

θέσπιση καινούριων κανόνων που να αφορούν αποκλειστικά στο διαδίκτυο. Στόχος 

αποτελεί η ευαισθητοποίηση όλων των φορέων της Πολιτείας και η ενηµέρωση των 

χρηστών τόσο για τα δικαιώµατα όσο και για τις υποχρεώσεις τους. Παράλληλα, 

σύµφωνα µε την Γερουσιαστή, απαιτούνται περιορισµοί, οι οποίοι δεν συνεπάγονται 

την προσβολή της ελευθερίας της έκφρασης αλλά αντίθετα θωρακίζουν την 

ιδιωτικότητα
330. 

Ωστόσο, οι αντιδράσεις απέναντι στο προτεινόµενο εγχείρηµα, δεν άργησαν 

να φανούν. Σύµφωνα µε µέλη του Φιλελεύθερου ∆ηµοκρατικού Κόµµατος στη 

Γαλλία, η ιδέα ρύθµισης της ελευθερίας της έκφρασης θα σήµαινε τη συρρίκνωσή 

της. Όπως σηµειώνουν, τα τελευταία χρόνια στη Γαλλία, στο όνοµα της προστασίας 

θεµελιωδών ελευθεριών, όπως για παράδειγµα της ισότητας, της µη διάκρισης και 

του δικαιώµατος της προστασίας της ιστορικής ταυτότητας, έχουν θεσπιστεί αρκετοί 

νόµοι που θέτουν αυστηρά όρια στην ελευθερία έκφρασης. Ωστόσο, σύµφωνα µε 

αρνητική γνωµοδότηση του Εθνικού Συµβουλίου για θέµατα ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων, η µισαλλοδοξία και η έλλειψη ανεκτικότητας πρέπει να 

                                                                                                                                                                      
ιδιωτικό συµφέρον. (le droit ayant directement l’information pour objet, qu’il intervienne soit pour 
protéger une information lorsque la valeur qui s’y attache permet de la transformer en bien, soit pour 
sanctionner une information lorsque sa diffusion a causé un trouble à l’ordre public ou engendré un 
préjudice à autrui). Βλ. Ε.Dreyer, «Responsabilités civile et pénale des medias», 3ème édition, Lexis 
Nexis, 2011, p.1.  
330 Σχετικά µε τον «όµιλο προβληµατισµού» για το διαδίκτυο στη Γαλλία κατόπιν πρότασης της 
Γερουσιαστού Esthner Benbassa βλ. R.Karayan, «Poser des garde-fous, ce n’est pas resteindre la 
liberté d’expression», άρθρο δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα 
http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/internet-poser-des-garde-fous-ce-n-est-pas-restreindre-la-liberte-
d-expression_373543.html, ηµεροµηνία δηµοσίευσης 21/02/2013.  
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αντιµετωπιστούν µέσα από την εκπαίδευση, την ενηµέρωση και τη συζήτηση και όχι 

µε την επιβολή περιοριστικών µέτρων των εν λόγω ελευθεριών. Συνεπώς, µια 

«αστυνόµευση» του διαδικτύου θα οδηγούσε στην πλήρη κατάρρευση αξιών και 

δικαιωµάτων, σύµφωνα µε τα µέλη του συγκεκριµένου κόµµατος331. 

Ιδιαίτερη προσοχή αξίζει να δοθεί και στην πρόσφατη ελληνική πρακτική. Πιο 

συγκεκριµένα, άµεσα συνδεδεµένη µε το ζήτηµα της ελευθερίας έκφρασης στο 

διαδίκτυο µπορεί να θεωρηθεί η πρωτοβάθµια καταδικαστική απόφαση  του 

Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Αθηνών στην υπόθεση του «Γέροντος Παστίτσιου» 

στις 16 Ιανουαρίου 2014, όπου γινόταν µια αναφορά στο facebook στο πρόσωπο ενός 

µοναχού µε χιουµοριστικό και σατυρικό τρόπο. Το περιεχόµενο της αναφοράς 

θεωρήθηκε προσβλητικό και υβριστικό σε σχέση µε το θρησκευτικό συναίσθηµα και 

το δικαστήριο καταδίκασε πρωτοδίκως τον υπεύθυνο δηµοσίευσης του επίµαχου 

υλικού
332. Ωστόσο, υποβλήθηκαν αρκετές ενστάσεις ως προς το αν παραβιάζεται το 

δικαίωµα της ελευθερίας της έκφρασης, καθώς σύµφωνα µε πάγια νοµολογία, τόσο 

δικαστηρίων όσο και του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, το εν λόγω δικαίωµα µπορεί να 

επεκτείνεται και σε πληροφορίες που ενδεχοµένως προσβάλλουν, σοκάρουν ή 

ενοχλούν το Κράτος ή ένα µέρος του πληθυσµού. Αυτά επιβάλλονται από τον 

πλουραλισµό, την ανεκτικότητα και την ευρύτητα πνεύµατος, χωρίς τις οποίες δεν 

υπάρχει µια «δηµοκρατική κοινωνία»333.  

Ως εκ τούτου, αναµένεται µε ενδιαφέρον η απόφαση του Εφετείου, ενώ, 

ακολουθώντας το πνεύµα του ∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τη 

στάθµιση των συµφερόντων κατά την ad hoc εξέταση των ζητηµάτων, κατά την 

άποψη του γράφοντος, θεωρείται εσφαλµένη η πρωτόδικη κρίση του πρωτοβάθµιου 

∆ικαστηρίου στην υπόθεση του «Γέροντος Παστίτσιου». Σε διαφορετική περίπτωση, 

                                                           
331 Βλ. σχολιασµό του οµίλου προβληµατισµού για το διαδίκτυο στη Γαλλία, H.Rouillier, «Liberté 
d’expression sur le web: la réglementer, c’est la détruire», άρθρο δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική 
εφηµερίδα Le nouvel observateur, αναρτηµένο στην επίσηµη ιστοσελίδα 
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/797932-liberte-d-expression-sur-le-web-la-reglementer-c-est-
la-detruire.html, ηµεροµηνία δηµοσίευσης 11/03/2013. 
 
332 Πηγή ενηµέρωσης: Λ.Γιάνναρου, «10 µήνες µε αναστολή στον Γέροντα Παστίτσιο για καθύβριση 
θρησκεύµατος», άρθρο στην εφηµερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», ηµεροµηνία δηµοσίευσης 17/1/2014. 
 
333 Εκτεταµένος σχολιασµός της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης στην υπόθεση του «Γέροντος 
Παστίτσιου» βλ. άρθρο του Β.Σωτηρόπουλου, «Για την πρωτοβάθµια καταδίκη του «Γέροντος 
Παστίτσιου», αναρτηµένο στο elawyer.blogspot.com, ηµεροµηνία δηµοσίευσης ∆ευτέρα, 20 
Ιανουαρίου 2014. 
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πιθανή λογοκρισία θα σήµαινε όχι µόνο τη συρρίκνωση της ελευθερίας της έκφρασης 

αλλά και τον περιορισµό της σε αυστηρά όρια µε στόχο την επιβολή θρησκευτικών 

πεποιθήσεων και δογµατισµών. 

Τέλος, θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή αναφορά στα πρόσφατα γεγονότα στην 

Τουρκία τον Ιανουάριο του 2014, όπου σηµειώθηκαν εκτεταµένα επεισόδια µε 

αφορµή πολιτικές πρωτοβουλίες για τη ρύθµιση ζητηµάτων διαδικτύου. Ειδικότερα, 

η κυβέρνηση της Τουρκίας µε νοµοσχέδιο που κατέθεσε στο κοινοβούλιο, επεδίωξε 

τη ρύθµιση της ελευθερίας της έκφρασης στο διαδίκτυο µέσω της επιβολής ιδιαίτερα 

αυστηρών ποινών. Ενδεικτικά αναφέρονται η απαγόρευση πρόσβασης σε ιστοσελίδες 

βάσει λέξεων κλειδιών, σε ιστότοπους που περιλαµβάνουν βίντεο, όπως τον ευρύτατο 

σε όλους Youtube, η πλήρης καταγραφή και επιτήρηση της επισκεψιµότητας των 

χρηστών για διάστηµα δύο ετών και την υποχρέωση των παρόχων του διαδικτύου 

εγγραφής τους σε ένωση εταιριών σχετικών µε αυτό334.  

Πρόθεση της κυβέρνησης είναι η αποτροπή της ασυδοσίας και της 

καταχρηστικής εκµετάλλευσης του δικαιώµατος της ελευθερίας της έκφρασης καθώς 

επίσης και η προστασία των ανηλίκων, από επισκέψεις σε ιστοσελίδες µε παράνοµο 

περιεχόµενο Ωστόσο, αµέσως παρουσιάστηκαν σηµαντικές ενστάσεις ως προς τη 

νοµιµότητα και τη δηµοκρατικότητα του προτεινόµενου νοµοσχεδίου καθώς η 

ψήφισή του ισοδυναµεί µε τη φίµωση του λόγου335. Στο ίδιο µήκος κύµατος 

κυµαίνονται και οι συστάσεις του Επιτρόπου των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του 

Συµβουλίου της Ευρώπης απέναντι στο νέο νόµο της Τουρκίας, σύµφωνα µε τις 

οποίες θίγονται θεµελιώδη δικαιώµατα, όπως η προστασία των προσωπικών 

δεδοµένων, η δυνατότητα πρόσβασης σε ένδικα µέσα και ο περιορισµός της 

δηµοκρατικότητας
336. Αποτέλεσµα των αντιδράσεων που σηµειώθηκαν τόσο εντός 

όσο και εκτός συνόρων της Τουρκίας είναι η πρόσφατη απόφαση του Τουρκικού 

Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου που διέταξε την άρση αποκλεισµού πρόσβασης σε 

υπηρεσίες διαδικτύου, κηρύσσοντας παράνοµη και αντισυνταγµατική την ως άνω 
                                                           
334 Βλ περισσότερα για το επίµαχο νοµοσχέδιο σε άρθρο δηµοσιευµένο στην επίσηµη ιστοσελίδα της 
ηλεκτρονικής εφηµερίδας «Πρώτο Θέµα», http://www.protothema.gr/world/article/343147/tourkia-o-
erdogan-thelei-na-fakelonei-kai-tous-hristes-tou-idernet/, ηµεροµηνία δηµοσίευσης 9/1/2014.  
 
335 Βλ.άρθρο δηµοσιευµένο στην επίσηµη ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής εφηµερίδας «Ναυτεµπορική», 
http://www.naftemporiki.gr/video/762881, ηµεροµηνία δηµοσίευσης 6/2/2014. 
 
336 Βλ.άρθρο αναρτηµένο στην επίσηµη διαδικτυακή τοποθεσία www.lawnet.gr 
(http://www.lawnet.gr/news/tourkia-anti8etos-stis-sustaseis-tou-sumbouliou-tis-europis-o-neos-nomos-
gia-to-diadiktuo-31989.html), ηµεροµηνία ανάρτησης 11/2/2014. 
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κυβερνητική απόφαση, µε την αιτιολογία ότι αντίκειται στο θεµελιώδες δικαίωµα 

έκφρασης και ελευθερίας του Τύπου337. 

  Ανακεφαλαιώνοντας, γίνονται άµεσα ορατές οι ευρείες διαστάσεις του 

δικαιώµατος της ελευθερίας της έκφρασης στο διαδίκτυο, οι οποίες δύνανται, 

αναλόγως της ερµηνείας τους, να οδηγήσουν στην προσβολή της προσωπικότητας 

του χρήστη. To πρόβληµα εστιάζεται κυρίως στην απουσία ενός οµοιογενούς δικαίου 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να διέπει τις σχέσεις των ατόµων στο διαδίκτυο. Αρχικά, 

µπορεί να τεθεί ως κανόνας σύµφωνα µε τα όσα αναλύθηκαν, η δυνατότητα 

ανεµπόδιστης εκφοράς του λόγου, είτε εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων, όπως για 

παράδειγµα αποφάσεων πολιτικών κοµµάτων ή ενώσεων, είτε εσωτερικών που 

αφορούν στο περιεχόµενό του.  

Ωστόσο, η έννοια της ελευθερίας δε θα πρέπει να ταυτίζεται µε την ασυδοσία. 

Ειδικά όσον αφορά στο διαδίκτυο, λόγω των ξεχωριστών δυνατοτήτων που 

προσφέρει, όπως εκείνη της ανώνυµης έκφρασης, η πιθανότητα προσβολής της 

ιδιωτικότητας καθίσταται σοβαρή, γι αυτό και χρειάζεται η υιοθέτηση προϋποθέσεων 

ώστε να ικανοποιείται, όσο το δυνατόν πιο αρµονικά, το δηµοκρατικό αίσθηµα.  

Απέναντι στους κινδύνους που παρουσιάζονται διατυπώνονται δύο 

αντικρουόµενες τάσεις: η πρώτη συνίσταται στην απόλυτη ελευθερία στο διαδίκτυο 

ενώ η δεύτερη υποστηρίζει την εισαγωγή ορίων και µέτρων. Η µέση οδός ίσως 

αποτελεί όχι µόνο τη συµβιβαστική λύση αλλά και την ορθότερη µε στόχο τη 

συµπλήρωση των κενών που εξετάστηκαν. Στην κορυφή των δικαιωµάτων που 

αξιώνουν προστασίας τοποθετείται εκείνο της ελευθερίας έκφρασης, η οποία συνιστά 

«θεµατοφύλακα» της δηµοκρατίας338. Ειδικά όµως µε την είσοδο του διαδικτύου, η 

εισαγωγή περιορισµών κρίνεται αναγκαία, καθώς, όπως διαπιστώθηκε, η διάδοση 

ιδεών και σκέψεων µε προσβλητικό περιεχόµενο για την ιδιωτικότητα των ατόµων 

συντελείται εύκολα. Ως εκ τούτου, απαιτείται η θέσπιση ενός εφαρµοστέου δικαιικού 

                                                           
337 Βλ. T.Brady, «Turkey’s ban on Youtube is overtuned as highest court rules government block of 
website is a violation of country’s freedom of expression», άρθρο δηµοσιευµένο στην επίσηµη 
διαδικτυακή τοποθεσία www.dailymail.co.uk, ηµεροµηνία ανάρτησης 29 Μαΐου 2014. 

338 Κατά τον Η.Leclerc, η ελευθερία της έκφρασης τοποθετείται στην επικεφαλίδα των δικαιωµάτων 
που αξιώνουν άµεσης προστασίας και οι συνιστώσες στις οποίες αναλύεται δίνουν τους περιορισµούς 
που χρειάζεται να εισαχθούν. Βλ. H.Leclerc, «La liberté d’expression et internet», Petites affiches, 
10 novembre 1999 n° 224, σελ.2-5, διαθέσιµο στην ιστοσελίδα 
http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/afficher?id=PA199922408&origin=recherche;3# . 
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συστήµατος που να δίνει απαντήσεις στα ερωτήµατα που τίθενται µε σεβασµό όλων 

των δικαιωµάτων. Ως κριτήριο εισαγωγής των εν λόγω περιορισµών του δικαιώµατος 

της ελευθερίας της έκφρασης θα πρέπει να τίθεται το στοιχείο της αναλογικότητας 

και του σκοπού, που θα αξιολογεί το θεµιτό και τη νοµιµότητά τους339.  

Εντούτοις, παρά τους βοηθητικούς παράγοντες που αναφέρθηκαν, η πολιτική 

ορισµένων ευρωπαϊκών κρατών, όπως παρουσιάστηκε, διέπεται από την τάση 

επιβολής περισσότερων ρυθµιστικών κανόνων για το δικαίωµα της ελευθερίας της 

έκφρασης και της διαδικτυακής επικοινωνίας, οι οποίες δέχονται αυστηρές επικρίσεις 

µε επίκεντρο τα προσωπικά δεδοµένα. Αν και η τοποθέτηση ορίων κρίνεται 

επιθυµητή και αναγκαία, αρκετές φορές, οποιεσδήποτε ρυθµίσεις που προτείνονται, 

θα πρέπει να αποτελούν προϊόν διαβούλευσης µεταξύ όλων των φορέων, τόσο 

πολιτικών όσο και κοινωνικών, ώστε να απολαµβάνουν, όσο περισσότερο, της 

συναίνεσης και της αποδοχής.  

 

Δεύτερο κεφάλαιο: Η πολιτική των οργάνων της Ένωσης για την 

προστασία της ιδιωτικότητας στις διαδικτυακές επικοινωνίες. 

 

Η ανάλυση που προηγήθηκε κατέδειξε ότι η προστασία των προσωπικών 

δεδοµένων στον τοµέα της επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα δυσχερής. Στο επίκεντρο του 

προβληµατισµού τέθηκε η έννοια της ελευθερίας της έκφρασης, της οποίας το 

περιεχόµενο και οι διαστάσεις της αναλύονται σε ιδιαίτερες συνιστώσες. Επιπλέον, η 

πολιτική ορισµένων ευρωπαϊκών κρατών περισσότερο δηµιουργεί την εντύπωση 

απειλής της προσωπικότητας του χρήστη παρά συµβάλλει στην ύπαρξη µιας  

αρµονικής διευθέτησης των ζητηµάτων. Κρίνεται, εποµένως, αναγκαία η θέσπιση 

ενός ενιαίου κανονιστικού πλαισίου ρύθµισής τους σε επίπεδο Ένωσης, το οποίο θα 

δίνει λύσεις σε ερωτήµατα σχετικά µε την ασφάλεια της προσωπικότητας στο 

διαδίκτυο. Η ιδέα δεν είναι καινούρια. Αντίθετα, έχουν θεσπιστεί ήδη ευρωπαϊκά 

νοµοθετικά κείµενα µε επίσηµη και δεσµευτική ισχύ (πρώτη ενότητα) ενώ, λόγω των 

                                                           
339 Βλ. άρθρο 10 ΕΣ∆Α, ό.π., σελ.119, http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf και 
αποφάσεις Ε∆∆Α που υπογραµµίζουν το περιεχόµενο και την έκταση του δικαιώµατος της ελεύθερης 
έκφρασης σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, Jerusalem v. Austria, Appl.No.26958/95, 
27.2.2001, Association Ekin v. France, Appl.No. 30882/96, 17.7.2001, Editions Plon v. France, 
Appl.No. 58148/00, 18.5.2004. 
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συνεχών εξελίξεων στο χώρο της πληροφορικής επιστήµης, προτείνονται νέα µέτρα 

από τα ευρωπαϊκά όργανα (δεύτερη ενότητα). 

 

Πρώτη ενότητα: Το «παραδοσιακό» πλαίσιο ρύθµισης της Ένωσης. 
Η ανάγκη υιοθέτησης µιας σαφούς νοµοθεσίας µε ενιαία εφαρµογή στον 

ευρωπαϊκό χώρο, εκφράστηκε αρκετά νωρίς, ήτοι µε την πρώτη οδηγία για τα 

προσωπικά δεδοµένα, την Οδηγία 95/46/ΕΚ. Πρόκειται για το θεµελιώδες 

νοµοθετικό εργαλείο µε ευρύ πεδίο εφαρµογής, όπως έχει καταδειχθεί και σε άλλες 

ενότητες της παρούσας διδακτορικής µελέτης. Αναφορικά µε το ζήτηµα της 

ιδιωτικότητας η συµβολή αυτής κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική καθώς προσέφερε 

ερµηνείες και πληροφορίες σε βασικές έννοιες, βοηθώντας ουσιαστικά στη χάραξη 

µιας οµοιογενούς ευρωπαϊκής πολιτικής στο χώρο του διαδικτύου. 

Ειδικότερα, αποσαφηνίστηκε η έννοια των προσωπικών δεδοµένων, τα οποία 

διακρίνονται σε «απλά» και «ευαίσθητα». Τα πρώτα αφορούν εν γένει σε 

οποιαδήποτε πληροφορία µπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση του ατόµου, έµµεσα 

ή άµεσα, βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων µε κοινωνικό, ψυχολογικό, οικονοµικό ή 

πολιτιστικό περιεχόµενο340. Τα δεύτερα συνίστανται σε στοιχεία που ανήκουν στην 

πιο στενή «σφαίρα» προσωπικότητάς του, όπως, για παράδειγµα, στη φυλετική ή 

εθνική του καταγωγή, τα πολιτικά φρονήµατα, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, τη 

συµµετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή341. Η 

διάκριση έχει µεγάλη σηµασία κυρίως ως προς το βαθµό προστασίας τους, καθώς στη 

δεύτερη περίπτωση η επεξεργασία συντελείται µε µεγαλύτερη δυσκολία και κάτω 

από αυστηρές προϋποθέσεις342. 

Επιπλέον, από τα πρώτα άρθρα της, η Οδηγία 95/46/ΕΚ δίνει το περιεχόµενο 

και την έννοια της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Ως τέτοια 

ορίζεται κάθε διαδικασία, ανεξαρτήτως τεχνικού τρόπου, έρευνας στοιχείων 

ταυτότητας ενός ατόµου και περιλαµβάνει τη συλλογή, οργάνωση, αποθήκευση, 

                                                           
340 Βλ.χαρακτηριστικά άρθρο 2α) της Οδηγίας. 
 
341 Βλ. άρθρο 8§1 της Οδηγίας.  
 
342 Βλ. τα άρθρα 5 και 7 του ν.2472/1997 περί προσωπικών δεδοµένων όπου ορίζονται οι 
προϋποθέσεις επεξεργασίας των απλών και ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων και όπου διαφαίνεται 
ο αυστηρότερος χαρακτήρας των ρυθµίσεων για τα τελευταία. 
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διαγραφή µέχρι και διάδοση ή άλλη µορφή διάθεσής τους σε τρίτους, υπό ορισµένες, 

ασφαλώς, προϋποθέσεις343. 

Η σπουδαιότητα της Οδηγίας 95/46/ΕΚ είναι εξαιρετικά µεγάλη για την 

προστασία της ιδιωτικότητας του χρήστη καθώς θέτει τις βάσεις για την ασφάλειά 

του στο διαδίκτυο. Η νοµολογία του ∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

πιστοποιεί την προαναφερθείσα δήλωση. Ενδεικτικά, µε απόφασή του στην υπόθεση 

Rundfunk, στις 20 Μαΐου 2003, ορίστηκε «δυνατή η επίκληση από έναν ιδιώτη 

ενώπιον των εθνικών δικαστικών αρχών των διατάξεων της Οδηγίας που εγγυώνται τη 

νόµιµη επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων ώστε να αποτραπεί η εφαρµογή 

αντίθετων εσωτερικών διατάξεων»344. ∆εδοµένης της αµφιλεγόµενης πολιτικής 

ορισµένων κρατών, η οποία, όπως παρουσιάστηκε, κινείται προς τη συρρίκνωση της 

ελευθερίας της έκφρασης στο διαδίκτυο, η εν λόγω απόφαση µπορεί να αποτελέσει 

χρήσιµο «όπλο» απέναντι σε τυχόν εθνικές νοµοθετικές προβλέψεις µε στόχο την 

επιβολή αυστηρών περιορισµών της ιδιωτικότητας.  

Παράλληλα, το ∆ικαστήριο µε άλλες αποφάσεις του, έδωσε φως σε κενά και 

ασάφειες που παρατηρούνταν σε ορισµένες διατάξεις της Οδηγίας. Για παράδειγµα, 

στην απόφασή του στην υπόθεση Lindqvist345, στις 6 Νοεµβρίου 2003, 

αποσαφηνίστηκε η έννοια της «διαβίβασης δεδοµένων σε τρίτες χώρες», η οποία δεν 

είχε οριστεί στις διατάξεις της Οδηγίας, µε κυριότερες εκείνες του άρθρου 25 και 2 

αντίστοιχα. Το ∆ικαστήριο, τονίζοντας ότι απαιτείται εξέταση ad hoc των 

πραγµατικών περιστάσεων κάθε φορά, κατέληξε ότι «δεν υφίσταται «διαβίβαση 

δεδοµένων προς τρίτη χώρα» κατά την έννοια του άρθρου 25 της οδηγίας 95/46 οσάκις 

ένα πρόσωπο που βρίσκεται εντός κράτους µέλους αναγράφει σε ιστοσελίδα του 

∆ιαδικτύου, η οποία είναι αποθηκευµένη στον χώρο του παρέχοντος υπηρεσίες 

                                                           
343 Στο άρθρο 2β) της Οδηγίας ορίζεται ως «επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» 
«επεξεργασία», κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγµατοποιούνται µε ή χωρίς τη βοήθεια 
αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών και εφαρµόζονται σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η 
συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η αποθήκευση, η προσαρµογή ή η τροποποίηση, η ανάκτηση, η 
αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η ανακοίνωση µε διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη µορφή διάθεσης, 
η εναρµόνιση ή ο συνδυασµός, καθώς και το κλείδωµα, η διαγραφή ή η καταστροφή. 
 
344 Απόφαση του ∆ΕΚ της 20ης Μαΐου 2003 στις συνεκδικαζόµενες υποθέσεις C-465/00, C-138/01 και 
C-139/01, διαθέσιµη στην επίσηµη ιστοσελίδα 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=48330&doclang=EL.  
345 Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 6ης Νοεµβρίου 2003, υπόθεση C-101/01, Bodil Lindqvist, διαθέσιµη 
στην επίσηµη ιστοσελίδα 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48382&pageIndex=0&doclang=EL&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=15851.  
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φιλοξενίας ο οποίος είναι εγκατεστηµένος εντός του ίδιου αυτού κράτους ή εντός άλλου 

κράτους µέλους, δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα 

προσβάσεως στα δεδοµένα αυτά σε κάθε πρόσωπο που συνδέεται µε το ∆ιαδίκτυο, 

συµπεριλαµβανοµένων των προσώπων που βρίσκονται εντός τρίτων χωρών». 

Αντίθετα, θα πρέπει να εξετάζεται αν χρησιµοποιήθηκαν ειδικές τεχνικές που 

συντελούν όχι µόνο στην αναγραφή αλλά και στη διευκόλυνση µετάδοσης των 

προσωπικών δεδοµένων. Ως εκ τούτου, χαράσσονται τα όρια της ελεύθερης 

κυκλοφορίας τους στο διαδίκτυο, ιδίως στο πλαίσιο των διασυνοριακών κινήσεων. 

Αποφασιστική στο θέµα της προστασίας της προσωπικότητας του χρήστη του 

διαδικτύου στον τοµέα των διαδικτυακών επικοινωνιών θεωρείται η θέσπιση της 

Οδηγίας 2002/58/ΕΚ346. Η υιοθέτησή της δικαιολογείται λόγω της εισαγωγής νέων 

δεδοµένων στον ψηφιακό χώρο, τα οποία επηρεάζουν ιδιωτικά στοιχεία του χρήστη 

ενώ βασικός της στόχος αναδεικνύεται, µέσα από την εναρµόνιση των εθνικών 

νοµοθεσιών, η αύξηση του βαθµού προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. 

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στα αιτιολογικά σηµεία της θέσπισής της, 

προσδιορίζονται βασικές έννοιες, όπως τα «δεδοµένα θέσης και κίνησης»347, τα 

cookies348 καθώς και η ενοχλητική ηλεκτρονική αλληλογραφία (spam), για την οποία 

ορίζεται ότι είναι θεµιτή µόνο κατόπιν παροχής συναίνεσης του χρήστη349. Ειδικά ως 

προς τα πρώτα, η Οδηγία καθιερώνει την προστασία τους και τα εντάσσει στην 

σφαίρα προσωπικότητας του χρήστη, επιδιώκοντας τη θωράκιση του απορρήτου των 

επικοινωνιών
350. 

                                                           
346 Τόσο για την Οδηγία 95/46/ΕΚ όσο και για τη 2002/58/ΕΚ και τον συσχετισµό τους µε ζητήµατα 
ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο, βλ. Χ. Μ. Ακριβοπούλου, «Η προστασία της ιδιωτικότητας στην ΕΕ: Μια 
ανάλυση του νοµοθετικού πλαισίου και της νοµολογίας του ∆ΕΚ», διάλεξη στο πλαίσιο επιστηµονικών 
εκδηλώσεων ΕΙ∆Α∆ 28.3.2011, δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου ∆ιεθνούς 
& Αλλοδαπού δικαίου:http://www.hiifl.gr/wp-content/uploads/Akrivopoulou-Final.pdf.  
 
347 Σηµεία 14 και 15 αντίστοιχα. Τα «δεδοµένα θέσης» παρέχουν πληροφορίες που οδηγούν στο 
γεωγραφικό προσδιορισµό του χρήστη σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή, ανάλογα µε συγκεκριµένα 
στοιχεία, ενώ τα «δεδοµένα κίνησης» συντελούν στην ταυτοποίηση του προσώπου αποκαλύπτοντας 
ορισµένες πληροφορίες, όπως η διάρκεια, το µέγεθος µιας επικοινωνίας, η θέση του τερµατικού 
εξοπλισµού και το δίκτυο από το οποίο προέρχεται και καταλήγει η επικοινωνία. 
 
348 Βλ. εισαγωγική παρατήρηση 25 της Οδηγίας και την ενότητα για το ηλεκτρονικό εµπόριο όπου 
γίνεται λόγος για τα cookies. 
 
349 Άρθρο 13 Οδηγίας. 
 
350 Για την προστασία των δεδοµένων κίνησης και θέσης βλ. άρθρα 6 και 9 αντίστοιχα της Οδηγίας. 
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Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί και ο Κανονισµός (ΕΚ) 45/2001, ο οποίος 

παρέχει ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία των φυσικών προσώπων κατά την 

επεξεργασία των προσωπικών τους δεδοµένων από τα επίσηµα όργανα της 

Ένωσης
351. Πιο συγκεκριµένα, ορίζονται αυστηρές προϋποθέσεις προκειµένου να 

επιτραπεί η επεξεργασία, οι οποίες περιλαµβάνουν είτε την εξυπηρέτηση ειδικού 

σκοπού εκ µέρους των ευρωπαϊκών οργάνων είτε την ικανοποίηση συµφερόντων και 

λόγων που αφορούν στο υποκείµενο της επεξεργασίας352 , ενώ ως κριτήριο δύναται 

να οριστεί η παροχή προηγούµενης συγκατάθεσης του χρήστη.  

Στο ίδιο πνεύµα της προστασίας των φυσικών προσώπων από επεξεργασία 

προσωπικών τους δεδοµένων κινείται ο Κανονισµός 1049/2001 σχετικά µε την 

πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα ευρωπαϊκών οργάνων353. Αξιοσηµείωτη είναι η 

διάταξη του άρθρου 4 όπου ως επιφύλαξη στο, καταρχήν, δικαίωµα πρόσβασης 

µπορεί να τεθεί η πιθανότητα προσβολής προσωπικών δεδοµένων και της ιδιωτικής 

ζωής ενός ατόµου ή βλάβης ζωτικών δηµοσίων συµφερόντων. Χαρακτηριστική ως 

προς το εν λόγω σηµείο είναι η νοµολογία που προσφέρει το ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, το οποίο επιβεβαίωσε σε δύο αποφάσεις του, την άρνηση πρόσβασης σε 

έγγραφο λόγω προσβολής προσωπικών δεδοµένων και ιδιωτικής ζωής του ατόµου354. 

 

∆εύτερη ενότητα: Προς ένα νέο νοµοθετικό πλαίσιο. 
Μπροστά σε µια αντιφατική ευρωπαϊκή πολιτική µε διφορούµενη ερµηνεία 

και αµφιλεγόµενα αποτελέσµατα για την προστασία της ιδιωτικότητας στον ψηφιακό 

κόσµο, η αναθεώρηση του υφιαστάµενου νοµοθετικού πλαισίου κρίνεται αναγκαία. Η 

βούληση των οργάνων της ΄Ενωσης για δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης πολιτικής 

                                                           
351 Κανονισµός (ΕΚ) 45/2001 της 18-12-2000 σχετικά µε την προστασία των φυσικών προσώπων κατά 
την επεξεργασία προσωπικών τους δεδοµένων από όργανα και οργανισµούς της Ένωσης και σχετικά 
µε την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών. 
 
352 Βλ. άρθρο 5 του Κανονισµού. 
 
353 Κανονισµός 1049/2001 της 31-5-2001 σχετικά µε την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συµβουλίου και Επιτροπής. Βλ. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R1049:EL:NOT.  
354 Βλ. αποφάσεις του ∆ικαστηρίου C-28/08, 29 Ιουνίου 2010 και C-139/07, ίδιας ηµεροµηνίας, 
διαθέσιµες στις επίσηµες ιστοσελίδες 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=84752&pageIndex=0&doclang=EL&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=32630 και 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=84749&doclang=EL αντίστοιχα. 
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χωρίς κενά σχετικά µε το διαδίκτυο αποτυπώνεται στην πρόταση αναθεώρησης των 

κανόνων του 1995 για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.  

∆ικαιολογητικοί λόγοι της εν λόγω πρωτοβουλίας στηρίζονται, σύµφωνα µε 

την ανακοίνωση της πρότασης355, τόσο στις καινούριες απαιτήσεις των σύγχρονων 

τεχνολογικών προκλήσεων όσο και στα προβλήµατα που δηµιουργούνται εξαιτίας 

των διαφορετικών εθνικών πολιτικών. Πιο συγκεκριµένα, όπως τονίζεται, η 

τεχνολογική πρόοδος και η παγκοσµιοποίηση έχουν µεταβάλει τον τρόπο συλλογής 

των προσωπικών δεδοµένων και πρόσβασης σε αυτά. Ταυτόχρονα, τα κράτη µέλη 

εφαρµόζουν διαφορετικά νοµοθετικά συστήµατα µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζονται 

άνισα ζητήµατα που αφορούν στο διαδίκτυο. Ως εκ τούτου, η υιοθέτηση ενός 

«νόµου» µε ενιαία και αναγκαστική ισχύ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι µόνο 

θα ενισχύσει την εµπιστοσύνη του χρήστη του διαδικτύου και την προστασία των 

δικαιωµάτων του αλλά θα έχει και σηµαντικά οφέλη για την οικονοµία, καθώς η 

εφαρµογή των ευρωπαϊκών κανόνων µε αποκλίσεις από τις επιχειρήσεις προξενεί 

κόστος που ανέρχεται περίπου στα 2,3 δισεκατοµµύρια ευρώ το χρόνο.  

Σε πρακτικό επίπεδο, οι διεργασίες για τη σύνταξη της πρότασης 

αναθεώρησης του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου χρονολογούνται αρκετά 

νωρίτερα και υποδηλώνουν την ευαισθητοποίηση των ευρωπαϊκών οργάνων απέναντι 

σε ζητήµατα προστασίας της προσωπικότητας του χρήστη του διαδικτύου καθώς και 

την πρόθεσή τους για λήψη µιας συντονισµένης δράσης ενόψει των σύγχρονων 

τεχνολογικών εξελίξεων. Ειδικότερα, όπως τονίζεται στην αιτιολογική έκθεση της 

προτεινόµενης αναθεώρησης, πραγµατοποιήθηκαν εκτενείς διαβουλεύσεις κατά την 

περίοδο των ετών 2009 έως 2011, µε κεντρικό θέµα τη θωράκιση των προσωπικών 

δεδοµένων
356. Χαρακτηριστικό των διαβουλεύσεων που σηµειώθηκαν αποτελεί ο 

δηµόσιος χαρακτήρας τους και η συµµετοχή τόσο του ιδιωτικού τοµέα όσο και 

φορέων µε ενεργό συµµετοχή στην κοινωνία των πληροφοριών, όπως ενώσεις 

χρηστών και καταναλωτών καθώς και επιχειρήσεις, ενώ δε θα πρέπει να παραλειφθεί 

                                                           
355 Το κείµενο της ανακοίνωσης της πρότασης αναθεώρησης βρίσκεται διαθέσιµο στην επίσηµη 
ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-
protection/news/120125_en.htm.  
356 Σύµφωνα µε το χαρακτηριστικό απόσπασµα της αιτιολογικής έκθεσης πραγµατοποιήθηκε από τις 9 
Ιουλίου έως την 31η ∆εκεµβρίου 2009, «διαβούλευση σχετικά µε το νοµικό πλαίσιο για το θεµελιώδες 
δικαίωµα στην προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» ενώ κατά το χρονικό διάστηµα από 
4 Νοεµβρίου 2010 έως 15 Ιανουαρίου 2011 έλαβε χώρα «διαβούλευση για τη συνολική προσέγγιση της 
Επιτροπής όσον αφορά την προστασία των δεδοµένων προσωπικών χαρακτήρα στην Ένωση». 
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η δράση ευρωπαϊκών οργανισµών, όπως του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 

∆εδοµένων και του Οργανισµού Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ένωσης, οι οποίοι 

υπέβαλαν τις παρατηρήσεις τους και υποδείκνυαν µε τη σειρά τους µεταρρυθµίσεις. 

Γίνεται φανερό ότι η προστασία της προσωπικότητας του χρήστη αποκτούσε 

ιδιαίτερο περιεχόµενο και νόηµα λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και των 

κοινωνικών συνθηκών που απορρέουν357 και επέβαλαν την καθιέρωση µιας πολιτικής 

σε νέα βάση. 

Αποτέλεσµα των διαβουλεύσεων που προαναφέρθηκαν καθώς και των 

περαιτέρω συσκέψεων των οργάνων της Ένωσης, όπου βασική επιδίωξη ήταν η 

συνεχής βελτίωση των κειµένων προς υιοθέτηση, υπήρξε η πρόταση εκ µέρους της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 25 Ιανουαρίου 2012 ενός Κανονισµού προστασίας 

προσωπικών δεδοµένων και µιας Οδηγίας για την προστασία των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα από ποινική σκοπιά. Πιο συγκεκριµένα, πρόκειται για τον 

Γενικό Κανονισµό Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων ( ή αλλιώς General Data 

Protection Regulation) και για την Οδηγία «για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από αρµόδιες 

αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών 

αδικηµάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, και για την ελεύθερη κυκλοφορία 

των δεδοµένων αυτών»358. 

Οι αλλαγές που προτείνονται µε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο είναι αρκετά 

σηµαντικές για τον ψηφιακό κόσµο και τα δικαιώµατα του χρήστη του διαδικτύου. 

Όπως τονίζεται στο επίσηµο δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

αναθεώρηση της υφιστάµενης πολιτικής359, κύρια επιδίωξη των στοχαστών των 

κειµένων αποτελεί η αύξηση του βαθµού προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. 

Εφεξής, θα διευκολύνεται η πρόσβαση των χρηστών στα δεδοµένα προσωπικού τους 

χαρακτήρα καθώς θα απευθύνονται σε µια «ενιαία εθνική αρχή προστασίας 
                                                           
357 Όπως τονίζεται στην αιτιολογική έκθεση τα γεγονότα της 9ης Σεπτεµβρίου 2001 προκάλεσαν 
σοβαρές επιπτώσεις στην προστασία θεµελιωδών δικαιωµάτων του ατόµου και αποτέλεσαν την 
αφορµή για την ανάληψη πρωτοβουλιών µε στόχο τη θέσπιση ενός οργανωµένου πλαισίου πολιτικής 
στον εν λόγω τοµέα. 
 
358 Τόσο το επίσηµο κείµενο του Κανονισµού όσο και της προτεινόµενης Οδηγίας βρίσκονται 
διαθέσιµα στις επίσηµες ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://ec.europa.eu/justice/data-
protection/document/review2012/com_2012_11_en.pdf και http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0010:FIN:EL:PDF αντίστοιχα.  
 
359 ∆ιαθέσιµο στην ιστοσελίδα http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-46_el.htm.  
 



143 

 

δεδοµένων» στο κράτος µέλος της Ένωσης όπου διατηρούν και την κύρια 

εγκατάστασή τους. Το δικαίωµα τούτο διατηρείται ακόµα και στην περίπτωση 

επεξεργασίας δεδοµένων από κάποια επιχείρηση εκτός Ένωσης. Συνεπώς, 

επιτυγχάνεται διαφάνεια στη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των δεδοµένων 

ενώ η συναίνεση των χρηστών θα πρέπει να απαιτείται και να χορηγείται ρητά και όχι 

να τεκµαίρεται βάσει της διακριτικής ευχέρειας των επιχειρήσεων. 

Επιπλέον, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να µεταφέρουν ευκολότερα τα 

προσωπικά τους δεδοµένα από έναν πάροχο υπηρεσιών σε άλλον, χωρίς να 

υπόκεινται σε πολλούς περιορισµούς, βελτιώνοντας τον υγιή ανταγωνισµό µεταξύ 

υπηρεσιών. Πρόκειται για το «δικαίωµα στη φορητότητα των δεδοµένων». Όπως 

χαρακτηριστικά ορίζεται στη σχετική διάταξη της πρότασης Κανονισµού «εάν το 

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα παρέσχε τα δεδοµένα προσωπικού 

χαρακτήρα και η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε σύµβαση, το πρόσωπο 

στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα δικαιούται να µεταφέρει τα εν λόγω δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλη πληροφορία που παρέσχε το εν λόγω πρόσωπο -

και που διατηρείται από αυτοµατοποιηµένο σύστηµα επεξεργασίας- σε άλλο 

αυτοµατοποιηµένο σύστηµα επεξεργασίας, σε ηλεκτρονικό µορφότυπο συνήθους 

χρήσης, χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας από τον οποίο αποσύρονται 

τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα»360.  

Βασική καινοτοµία της προτεινόµενης αναθεώρησης αποτελεί η θέσπιση του 

«δικαιώµατος στη λήθη». Το περιεχόµενό του συνίσταται στη δυνατότητα που θα 

προσφέρεται στους χρήστες του διαδικτύου να απαλείφουν τα δεδοµένα τους, εφόσον 

δε συντρέχει κάποιος σπουδαίος λόγος διατήρησής τους. Ειδικότερα, υπογραµµίζεται 

ότι «το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα δικαιούται να απαιτήσει από τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που το 

αφορούν και τη µη περαιτέρω διάδοση των εν λόγω δεδοµένων, ιδίως σε σχέση µε 

δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία διατέθηκαν από το συγκεκριµένο πρόσωπο 

κατά την παιδική του ηλικία», εάν πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις, οι οποίες 

έγκεινται είτε στην έλλειψη σπουδαίου λόγου διατήρησής τους, είτε στην απόσυρση 

της συγκατάθεσης του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα, είτε στη λήξη 

                                                           
360 Άρθρο 18παρ2 πρότασης Κανονισµού. 
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περιόδου συγκατάθεσης είτε στο δικαίωµα αντίταξης που έχει προβληθεί361.  Με τη 

νέα εξουσία που παρέχεται στους χρήστες, ενισχύεται η εµπιστοσύνη στις ψηφιακές 

υπηρεσίες καθώς ενθαρρύνεται η ατοµική διαχείριση των προσωπικών δεδοµένων, 

κάτι που προϋποθέτει ταυτόχρονα υψηλό αίσθηµα ευθύνης από πλευράς τους. 

Ήδη ως προς το δικαίωµα στη λήθη θα πρέπει να σηµειωθεί η πρόσφατη 

απόφαση γαλλικού ∆ικαστηρίου στην υπόθεση Mosley, η οποία παρουσιάζει 

εξαιρετικό ενδιαφέρον για την έκταση του περιεχοµένου της ελευθερίας της 

έκφρασης στο διαδίκτυο. Στην εν λόγω υπόθεση το Πολυµελές Πρωτοδικείο 

Παρισίου καλείται να αποφασίσει σχετικά µε την αίτηση του παλιού Προέδρου 

∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Αυτοκινήτων (FIA) κατά της εταιρίας της Google για 

δηµοσίευση φωτογραφιών και βίντεο που αφορούσαν σε προσωπικές του στιγµές362. 

Ειδικότερα, στο επίµαχο υλικό απεικονιζόταν ο Πρόεδρος της FIA σε σεξουαλικές 

σκηνές µε ιερόδουλες, τις οποίες τις ανάγκασε να υποδυθούν ρόλους µε ναζιστικό 

περιεχόµενο. Η επιχειρηµατολογία της εταιρίας στηριζόταν στην ύπαρξη 

δικαιολογηµένου ενδιαφέροντος ενηµέρωσης του κοινού λόγω έκφρασης 

φιλοφασιστικών πεποιθήσεων. Αντίθετα, ο εκκαλών αντέτεινε το δικαίωµα σεβασµού 

της ιδιωτικής ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

 Το Πολυµελές Πρωτοδικείο του Παρισίου εξέδωσε την απόφασή του στις 7 

Νοεµβρίου 2013. ∆ικαίωσε τον Mosley και υποχρέωσε την εταιρία της Google να 

αποσύρει όλες τις δηµοσιεύσεις για το εν λόγω γεγονός και να εµποδίσει την 

ανάρτηση οποιουδήποτε λήµµατος που παραπέµπει στην επίδικη υπόθεση, για µια 

διάρκεια πέντε ετών, ενώ ταυτόχρονα οφείλει χρηµατική αποζηµίωση στον 

εκκαλούντα
363.  

 Η κριτική της απόφασης του γαλλικού ∆ικαστηρίου έγκειται στο γεγονός ότι 

δεν µπορεί να γίνει λόγος για εφαρµογή του δικαιώµατος στη λήθη. Πιο 

συγκεκριµένα, αξίζει να τονιστεί ότι η εταιρία της Google πρόβαλε το επιχείρηµα ότι 

                                                           
361 Άρθρο 17παρ.1 της πρότασης Κανονισµού. 
 
362 Βλ. αναλυτικά για την υπόθεση Mosley, V.Vantighem, «Internet n’est pas près d’oublier», άρθρο 
δηµοσιευµένο στη γαλλική εφηµερίδα «20 minutes», ηµεροµηνία δηµοσίευσης 6 Νοεµβρίου 2013, 
σελ.6.  
 
363 Βλ. άρθρο δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική εφηµερίδα Le Monde, «Google sommé de retirer 9 
clichés des ébats de Max Mosley», αναρτηµένο στην επίσηµη ιστοσελίδα 
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/11/06/google-somme-de-retirer-9-cliches-des-ebats-
de-max-mosley_3509433_651865.html, ηµεροµηνία ανάρτησης 13-11-2013. 
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σύµφωνα µε απόφαση του γαλλικού Συνταγµατικού Συµβουλίου ο πάροχος 

υπηρεσιών δεν υποχρεούται να αποσύρει υλικό που του καταγγέλθηκε από τρίτο 

εκτός αν έχει προηγηθεί απαγορευτική απόφαση δικαστηρίου ή έχει αποδειχθεί 

καταφανέστατα ως παράνοµο. Εν προκειµένω, εφόσον δε συνέτρεχαν οι 

προαναφερθείσες προϋποθέσεις, εναπόκειται στην εταιρία της Google να αξιολογήσει 

το παράνοµο και προσβλητικό περιεχόµενο του αναρτηµένου υλικού.  

Ωστόσο, το γεγονός ότι δηµοσιεύτηκαν οι φωτογραφίες εν αγνοία του 

υποκειµένου και συνεπώς ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στην ιδιωτική ζωή 

θεωρείται ως ενδεικτικό στοιχείο που παραπέµπει στο αθέµιτο της δηµοσίευσής τους. 

Συνακόλουθα, παρόλο που ο πάροχος υπηρεσιών δεν είναι υποχρεωµένος να επιτηρεί 

το περιεχόµενο του υλικού που αναρτάται, από τη στιγµή που θίγεται η ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια και βλάπτεται η ιδιωτικότητα του ατόµου, οφείλει να το ελέγξει.  

Το σκεπτικό της απόφασης δεν εδράζει, κατά συνέπεια, στην εφαρµογή του 

δικαιώµατος στη λήθη αλλά στην εξέταση της περίπτωσης προσβολής της ιδιωτικής 

ζωής και της στάθµισης των συµφερόντων µεταξύ του δικαιώµατος της ελευθερίας 

της έκφρασης και της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ωστόσο, µπορεί να 

υποστηριχτεί ότι η συγκεκριµένη απόφαση µπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο 

εξέτασης και µελέτης του προτεινόµενου δικαιώµατος της αναθεώρησης του 

ευρωπαϊκού νοµοθετικού πλαισίου σε νέες βάσεις364.  

Ίσως, η µεθοδολογία της απόφασης του αγγλικού δικαστηρίου στην υπόθεση 

Mosley κατά LtD µπορεί να χρησιµεύσει ως «οδηγός» για τις προϋποθέσεις 

εφαρµογής του. Ειδικότερα, στη συγκεκριµένη υπόθεση όπου ο Mosley προσέφυγε 

εναντίον διεθνούς εκδοτικού οίκου για δηµοσίευση φωτογραφικού υλικού µε 

προσβλητικό περιεχόµενο και δικαιώθηκε, σύµφωνα µε την προαναφερθείσα 

απόφαση, θα πρέπει να ακολουθείται ένα «τεστ τεσσάρων σταδίων». Αναλυτικότερα, 

α) κανένα δικαίωµα της ΕΣ∆Α δεν ιεραρχείται ως σηµαντικότερο έναντι κάποιου 

άλλου, β) όταν µια σύγκρουση γεννάται ανάµεσα στις αξίες που εγγυώνται τα άρθρα 8 

και 10 µια «ενδελεχής επισκόπηση» της συγκριτικής βαρύτητας των ειδικότερων 

δικαιωµάτων της επίµαχης υπόθεσης είναι αναγκαία, γ) το ∆ικαστήριο πρέπει να λάβει 

                                                           
364 Βλ. εκτενή σχολιασµό της απόφασης του Γαλλικού Πολυµελούς ∆ικαστηρίου στην υπόθεση 
Mosley, Α.Chéron, «Affaire Mosley/Google: liberté d’expression, atteinte à la vie privée et droit à 
l’oubli numérique», Dalloz actualité, άρθρο δηµοσιευµένο στις 25 Νοεµβρίου 2013, διαθέσιµο στην 
επίσηµη ιστοσελίδα http://www.dalloz-actualite.fr/chronique/affaire-mosleygoogle-liberte-d-
expression-atteinte-vie-privee-et-droit-l-oubli-numerique#.UwPf4Pl_u0g.  
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υπόψη τη δικαιολόγηση του επίµαχου περιορισµού ή της παρέµβασης για κάθε ένα από 

τα δικαιώµατα και δ) κατά συνέπεια, ένα τεστ αναλογικότητας πρέπει να εφαρµοστεί 

και στα δυο δικαιώµατα365. 

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ως προς την ερµηνεία του δικαιώµατος στη λήθη 

κρίνονται οι προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα ∆ΕΚ στην υπόθεση Google Spain-

Google κατά της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα της 

Ισπανίας
366. Η σπουδαιότητα έγκειται στην προσπάθεια σύνδεσης της καινοτόµου 

ρύθµισης από τον προτεινόµενο Κανονισµό µε το ήδη υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο 

και πιο συγκεκριµένα µε τις διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ σχετικά µε το δικαίωµα 

διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώµατος των δεδοµένων και εκείνου της αντίταξης του 

προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα367.  

Όπως υπογραµµίζεται στις προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα, οι εν λόγω 

ρυθµίσεις δεν προβλέπουν ένα γενικό δικαίωµα λήθης καθώς ως εφαρµοστέα 

κριτήρια για την εφαρµογή τους πρέπει να είναι ο επιζήµιος ή αντίθετος χαρακτήρας 

προς τα συµφέροντα του προσώπου, του οποίου επεξεργάζονται τα δεδοµένα. Για την 

απόδοση των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών αποκλείεται η προσωπική 

προτίµηση, ώστε να ισοδυναµεί µε νόµιµο και επιτακτικό λόγο κατά την έννοια του 

σχετικού άρθρου για την αντίταξη της Οδηγίας 95/46/ΕΚ.Αντίθετα, η ερµηνεία του 

προτεινόµενου δικαιώµατος σύµφωνα µε τις προβλέψεις της πρότασης Κανονισµού , 

αφήνει ευρεία διακριτικά περιθώρια ευχέρειας στο άτοµο προκειµένου να ασκήσει 

ένα απόλυτο δικαίωµα λήθης, συµπεριλαµβάνοντας το στοιχείο της προσωπικής 

εκτίµησης. Επιπρόσθετα, στις προτάσεις του ο Γενικός Εισαγγελέας υπογραµµίζει 

ρητά ότι η εισαγωγή της καινοτοµίας του άρθρου 17 του προτεινόµενου Γενικού 

Κανονισµού για την προστασία δεδοµένων δεν αποσκοπεί στην «κωδικοποίηση του 

ισχύοντος δικαίου, αλλά αποτελεί ιδιαιτέρως καινοτόµο ρύθµιση»368. Ως εκ τούτου, η 

                                                           
365 Βλ. Χ.Μ.Ακριβοπούλου, «Ελευθερία του τύπου κατά ιδιωτικότητας: Οι υποθέσεις Mosley και 
Campbell ενώπιον του Ε∆∆Α», άρθρο δηµοσιευµένο στο νοµικό περιοδικό «Το Σύνταγµα», τεύχος 
1/2011, σελ. 90-98. 
 
366 Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα Ν.JAASKINEN, της 25ης Ιουνίου 2013, στην υπόθεση C-
131/12, διαθέσιµες στην επίσηµη ιστοσελίδα 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=138782&doclang=EL.  
 
367 Άρθρα 12στοιχ.β’ και 14στοιχ.α’ αντίστοιχα, της Οδηγίας 95/46/ΕΚ. 
 
368 Βλ. σχολιασµό για το δικαίωµα στη λήθη και το συσχετισµό του µε τις διατάξεις της Οδηγίας 
95/46/ΕΚ στα σηµεία 104-111 των προτάσεων του Γενικού Εισαγγελέα. 
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αναφορά του δε συνοψίζει αλλά συµπληρώνει το σύνολο δικαιωµάτων του χρήστη µε 

σκοπό την προστασία των δεδοµένων του. 

Ωστόσο, εξαιρετικά πρόσφατη απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, έκρινε πως η ευρέως διαδεδοµένη µηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο, 

Google, υποχρεούται να αφαιρεί προσωπικά δεδοµένα των χρηστών της από τα 

αποτελέσµατα των αναζητήσεών τους, εφόσον της ζητηθεί369. Το ∆ικαστήριο έκρινε 

πως η ιδιωτικότητα του ατόµου, όταν παραβιάζεται, προκρίνεται έναντι λόγων 

δηµοσίου συµφέροντος και τάχθηκε υπέρ της διαγραφής πληροφοριών και 

συνδέσµων ενδιαφεροµένων προσώπων από τη µηχανή αναζήτησης, εφόσον το 

απαιτήσουν. Αξίζει να τονιστεί ότι η επίκληση του αιτήµατος συνδέεται µε τα 

κριτήρια της επέλευσης ορισµένου χρόνου και της εξέτασης των κριτηρίων της 

αναλογικότητας, επιδεικνύοντας όµως µια περισσότερο ανεκτική στάση ως προς την 

επιθυµία χρηστών να διαγράφονται δεδοµένα τους στο διαδίκτυο. Εποµένως, 

πρόκειται για µια σηµαντική διαφοροποίηση συγκριτικά µε τις παρατηρήσεις του 

Γενικού Εισαγγελέα στην προαναφερθείσα υπόθεση της 25ης Ιουνίου 2013, σχετικά 

µε την εφαρµογή του δικαιώµατος της λήθης. Ίσως θα πρέπει να θεωρηθεί πως το εν 

λόγω δικαίωµα αρχίζει να γίνεται δεκτό και να επιδιώκεται µια σταδιακή υιοθέτηση 

των προτεινόµενων αλλαγών της αναθεώρησης του θεσµικού πλαισίου προστασίας 

προσωπικών δεδοµένων370.  

Συνήγορος της υποστηριχθείσας άποψης µπορεί να θεωρηθεί η εξαιρετικά 

πρόσφατη τεχνολογική εξέλιξη που συνίσταται στην απόφαση των υπευθύνων της 

εταιρίας της Google να θέσουν σε εφαρµογή την υπηρεσία Google Inc, βάσει της 

οποίας δίνεται το δικαίωµα σε οποιονδήποτε Ευρωπαίο πολίτη το επιθυµεί, να 

αιτήσει τη διαγραφή από τα αποτελέσµατα των αναζητήσεων, συνδέσµων που 

παραπέµπουν σε ανεπιθύµητες, κατά την προσωπική εκτίµηση του αιτούντος 

προσώπου, πληροφορίες που το αφορούν. Πρόκειται στην ουσία για εφαρµογή στην 

πράξη του σκεπτικού της απόφασης της υπόθεσης της Ισπανικής Αρχής Προστασίας 

Προσωπικών ∆εδοµένων που προαναφέρθηκε, ενώ αξίζει να τονιστεί ότι η εταιρία 

                                                           
369 Υπόθεση C-131/12, Google Spain SL., Google Inc. κατά Agencia Española de Protección de Datos, 
Mario Costeja González, απόφαση ∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης, 13 Μαΐου 2014, διαθέσιµη στη 
διαδικτυακή τοποθεσία http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-
05/cp140070el.pdf.  

 
370 Πρόκειται για προσωπική άποψη του γράφοντος.  
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της Google έχει δεχτεί ήδη µεγάλο αριθµό αιτηµάτων διαγραφής στοιχείων από 

πολίτες, χρησιµοποιώντας την εν λόγω υπηρεσία. Έπειτα, προχωρά σε προσεκτική 

εξέτασή τους, προκειµένου να διαπιστώσει αν όντως πρόκειται για πληροφορίες που 

στερούνται ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διακίνησής τους µε συνέπεια να γίνεται δεκτή η 

αίτηση διαγραφής τους ή αν εξακολουθούν να συντρέχουν ξεχωριστοί λόγοι, όπως 

προστασία δηµόσιας ασφάλειας και πρόληψη ποινικών αδικηµάτων, που 

δικαιολογούν τη διατήρησή τους
371. Αναµφισβήτητα, το δικαίωµα στη λήθη 

αποτυπώνεται πλέον και στην πράξη. 

Κρίνοντας την προτεινόµενη αναθεώρηση του υφιστάµενου νοµοθετικού 

πλαισίου που παρουσιάστηκε, µπορεί να υποστηριχτεί ότι αποτελεί επιτακτική 

ανάγκη η αλλαγή του ισχύοντος δικαιικού καθεστώτος, καθώς τα δεδοµένα και οι 

προκλήσεις στον σύγχρονο ψηφιακό κόσµο συνεχώς αυξάνονται και µεταβάλλονται. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι µόλις ο ένας στους τρεις Ευρωπαίους πολίτες έχουν 

συνείδηση και γνώση της λειτουργίας της εθνικής αρχής προστασίας προσωπικών 

δεδοµένων ενώ οι περισσότεροι χρήστες ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και 

«ηλεκτρονικοί καταναλωτές» αδυνατούν, κυρίως λόγω άγνοιας, να προστατέψουν 

την ιδιωτικότητά τους στις καθηµερινές τους διαδικτυακές ενασχολήσεις. Την ίδια 

στιγµή, οι ψηφιακές υπηρεσίες αναπτύσσονται µε ολοένα και µεγαλύτερο 

αυξανόµενο ρυθµό ενώ, όλο και πιο συχνά, απαιτείται, εκ µέρους των χρηστών, η 

εκχώρηση πολλών προσωπικών στοιχείων, όπως ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο και 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου372.  

Χαρακτηριστικές είναι οι κατηγορίες εθνικών αρχών προστασίας δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα εναντίον της εταιρίας της Google για λόγους υποκλοπής 

δεδοµένων. Οι αιτιάσεις αναφέρονταν σε προσβολή της ιδιωτικής ζωής, µεταφορά 

προσωπικών πληροφοριών για άλλες χρήσεις από τις συµβατικές, αποθήκευσή τους 

                                                           
371 Υπολογίζεται ότι η εταιρία της Google δέχεται 7 αιτήµατα το λεπτό από Ευρωπαίους πολίτες για το 
«δικαίωµα στη λήθη» µέσω της υπηρεσίας Google Inc. Βλ.περισσότερες πληροφορίες Κ.∆εληγιάννη, 
«7 αιτήµατα το λεπτό στην Google για το «δικαίωµα στη λήθη»», άρθρο στην ηλεκτρονική εφηµερίδα 
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», ηµεροµηνία δηµοσίευσης 4.06.2014 καθώς και Κ.Τζαβάρα, «Υπηρεσία για το 
«δικαίωµα στη λήθη» εγκαινιάζει η Google», άρθρο στην ηλεκτρονική εφηµερίδα 
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», ηµεροµηνία δηµοσίευσης 31 Μαΐου 2014. 
 
372 Βλ. χαρακτηριστικά στατιστικά στοιχεία για τον ψηφιακό κόσµο και τις υπηρεσίες του καθώς και 
για την ανάγκη θέσπισης καινούριο νοµοθετικού πλαισίου στο έγγραφο που δηµοσίευσε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για τα προσωπικά δεδοµένα στην επίσηµη ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/justice/data-
protection/document/review2012/factsheets/2_en.pdf, µε τίτλο «How does the data protection reform 
strengthen citizens’ rights?».  
 



149 

 

για µεγάλα χρονικά διαστήµατα και παρακώλυση των χρηστών στην άσκηση των 

δικαιωµάτων τους373.  

Ως εκ τούτου, η ενίσχυση της προστασίας του ατόµου επιτυγχάνεται µέσω 

κανόνων αναγκαστικής ισχύος και ενιαίας έκτασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Εντούτοις, δεν απουσιάζουν οι επικρίσεις για τον Γενικό Κανονισµό Προσωπικών 

∆εδοµένων και την πρόταση Οδηγίας. Ήδη, σε επίπεδο οργάνων της Ένωσης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε ψήφισµά του στις 12 Μαρτίου 2014 σχετικά µε την 

επικείµενη πρόταση Κανονισµού374, υποδεικνύει αρκετές τροποποιήσεις στο αρχικό 

κείµενο της Επιτροπής, οι οποίες περιλαµβάνουν αλλαγές τόσο σε αιτιολογικές 

σκέψεις όσο και στα άρθρα. Ορισµένες έχουν περιεχόµενο περισσότερο 

αποσαφηνιστικό, όπως η πρόβλεψη ότι ο Κανονισµός 45/2001 θα πρέπει να 

ερµηνεύεται σύµφωνα µε τον προτεινόµενο γενικό Κανονισµό και να εφαρµόζεται 

αντίστοιχα σε αντίθεση µε το κείµενο της Επιτροπής όπου αποκλειόταν από το πεδίο 

εφαρµογής της προτεινόµενης πράξης, περιορίζοντας το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, στη 

λεπτοµερή εξήγηση της έννοιας της «αρχής πρόσβασης του κοινού στα επίσηµα 

έγγραφα» και της πρακτικής παρακολούθησης συµπεριφοράς του ατόµου. Άλλες 

διαφοροποιούνται έντονα, όπως η πρόβλεψη επέκτασης του πεδίου εφαρµογής του 

προτεινόµενου γενικού Κανονισµού και στους υπεύθυνους επεξεργασίας ή 

εκτελούντες την επεξεργασία, οι οποίοι παρέχουν τα µέσα για την επεξεργασία 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για προσωπικές ή οικιακές δραστηριότητες, σε 

αντίθεση µε την πρόθεση της Επιτροπής εξαίρεσης της έκτασης εφαρµογής του στα 

εν λόγω πρόσωπα. Επιπλέον, στο Ψήφισµά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει 

την ενίσχυση της προστασίας των ατόµων από την επεξεργασία των προσωπικών 

τους δεδοµένα από υπεύθυνους µη εγκατεστηµένους σε κράτος µέλος της Ένωσης 

καθιερώνοντας κοινό επίπεδο προστασίας, ανεξαρτήτως του εάν παρέχονται οι 

εξουσίες επεξεργασίας µε πληρωµή ή δωρεάν καθώς και την κατηγοριοποίηση των 
                                                           
373 Βλ. Ε.Πανσέληνα, «Ευρώπη εναντίον Google», άρθρο δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική εφηµερίδα 
«Το έθνος», αναρτηµένο στην επίσηµη ιστοσελίδα 
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=63846708, ηµεροµηνία δηµοσίευσης 
21 Ιουνίου 2013. 
 
374 Ψήφισµα της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά µε την πρόταση Κανονισµού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων 
αυτών (γενικός κανονισµός για την προστασία δεδοµένων). Βλ. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-
0219+0+DOC+XML+V0//EL.  
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υποκειµένων επεξεργασίας δεδοµένων, η οποία επιβάλλει διαφορετική 

µεταχείριση
375.  

Σχετικά µε µια γενική προσέγγιση της προτεινόµενης αναθεώρησης του 

υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας ∆εδοµένων, αν 

και την αναγνώρισε ως ιδιαίτερα θετική και ενθαρρυντική, υπήρξε επικριτικός ως 

προς την απουσία πρόβλεψης αυστηρότερων ρυθµίσεων σε περίπτωση διαβίβασης 

δεδοµένων εκτός χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλλειψης υποχρεωτικών 

αρµοδιοτήτων στον τοµέα ελέγχου για τις Αρχές Προστασίας ∆εδοµένων. 

Παράλληλα, δε ρυθµίζονται οι δυνατότητες της αστυνοµίας να ως προς την 

πρόσβαση σε δεδοµένα από τον ιδιωτικό χώρο376.  

Οι εξελίξεις για το µέλλον της ρύθµισης του διαδικτύου αναµένονται µε 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι αλλαγές επιβάλλεται να πραγµατοποιηθούν προς όφελος 

τόσο της κοινωνίας όσο και των χρηστών. Ωστόσο, τόσο οι εθνικές ιδιαιτερότητες 

όσο και η βιοµηχανία του κέρδους που απειλεί την προστασία των προσωπικών 

δεδοµένων θέτουν εµπόδια στην εξισορρόπηση των προβληµάτων. Γι αυτόν τον λόγο 

απαιτείται περισσότερη βούληση εκ µέρους των ευρωπαϊκών οργάνων για εισαγωγή 

των νέων ρυθµίσεων αλλά και ταυτόχρονη διαβούλευση µε φορείς και ενώσεις 

χρηστών, µε στόχο την αποτελεσµατικότερη προστασία και αναπροσαρµογή των 

δικαιωµάτων στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
375 Σε περίπτωση που για παράδειγµα διερευνώνται προσωπικές πληροφορίες ατόµων ύποπτων για 
τέλεση αδικηµάτων θα πρέπει να γίνεται διαχωρισµός µεταξύ των εν λόγω προσώπων και των 
συγγενών τους, των θυµάτων ή τρίτων που ενδέχεται να κληθούν ως µάρτυρες. Βλ. αιτιολογική σκέψη 
23 και άρθρο 5 της προτεινόµενης τροπολογίας που υποδεικνύει το Κοινοβούλιο. 
 
376 Βλ. χαρακτηριστικά το δελτίο τύπου του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων στις 25 
Ιανουαρίου 2012, διαθέσιµο στην επίσηµη ιστοσελίδα 
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/PressNews/Pre
ss/2012/EDPS-2012-02_EC_DP_Proposal_EN.pdf.  
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Δεύτερο Μέρος: Η ταυτοποίηση του χρήστη στο διαδίκτυο: 

υποχρέωση ή δικαίωμα; 
 

Η ανάλυση του νοµοθετικού πλαισίου που προηγήθηκε σχετικά µε τις 

ηλεκτρονικές ιδιωτικές επικοινωνίες, τόσο σε επίπεδο επίσηµης ευρωπαϊκής 

πολιτικής, µέσω των θεσµικών οργάνων της Ένωσης, όσο και εθνικής, κατέδειξε όχι 

µόνο τα κενά που υπάρχουν αλλά και τους κινδύνους για την ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του ατόµου και την υγιή πρόοδο της δηµοκρατίας κατ’επέκταση. 

Και αν το δικαίωµα της ελευθερίας υπόκειται σε ορισµένους περιορισµούς, όπως 

αναλύθηκαν, η ταυτοποίηση του χρήστη συνιστά µια ιδιαίτερη έκφανσή της, µε 

αµφιλεγόµενες συνέπειες σε θέµατα προσωπικών δεδοµένων. Πρόκειται, σε γενικές 

γραµµές, για τη διαδικασία αποκάλυψης των προσωπικών στοιχείων του ατόµου κατά 

τη χρήση του διαδικτύου. Το ερώτηµα που προκύπτει έγκειται στην υποχρεωτικότητα 

ή προαιρετικότητα επιβολής του περιορισµού καθώς και στο βαθµό επιρροής της 

ιδιωτικότητας. Η απάντηση µπορεί να δοθεί µέσα από την παρουσίαση και µελέτη 

δύο χαρακτηριστικών παραδειγµάτων καθηµερινής χρήσης των υπηρεσιών του 

διαδικτύου, του blogging (πρώτο κεφάλαιο) και του facebook (δεύτερο κεφάλαιο), 

όπου η ελευθερία της έκφρασης προσλαµβάνει ξεχωριστές διαστάσεις µε ιδιαίτερες 

επιπτώσεις για την ανθρώπινη προσωπικότητα.  

 

Πρώτο κεφάλαιο: Η ιδιωτικότητα στα ιστολόγια (blogs). 

Πεδίο ιδιαίτερων αντιπαραθέσεων µε επίκεντρο την προστασία των 

προσωπικών δεδοµένων αποτελεί η συµπεριφορά του χρήστη στα ιστολόγια377. Αν 

και δεν έχει διατυπωθεί κάποιος κοινά αποδεκτά όρος στα ευρωπαϊκά κείµενα, η 

βιβλιογραφία προσφέρει χρήσιµες πληροφορίες για την έννοια του ιστολογίου. 

Συνίσταται στην ύπαρξη µιας ιστοσελίδας, η οποία κατασκευάζεται µε απλή και 

ανέξοδη διαδικασία και όπου ο συντάκτης έχει τη δυνατότητα ανάρτησης υλικού µε 

                                                           
377 Η επίσηµη διεθνής ονοµασία του όρου είναι weblogs, από τις λέξεις web (ιστός) και log 
(καταγραφή, καταχώρηση), ενώ ιδιαίτερα συχνά χρησιµοποιείται ο ταυτόσηµος όρος «blog», ο οποίος 
ορίζεται ως «ένας προσωπικός δικτυακός τόπος ή ιστοσελίδα όπου φιλοξενούνται προσωπικές απόψεις, 
σχόλια και παραποµπές σε άλλες δικτυακές τοποθεσίες, σε τακτική χρονολογική βάση». Βλ. τον ορισµό 
που έχει δοθεί σύµφωνα µε το Oxford Dictionary, εκδόσεις Oxford University Press 2014, διαθέσιµο 
στην επίσηµη ιστοσελίδα http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/blog.  
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ποικίλο περιεχόµενο, ενώ ο οποιοσδήποτε χρήστης µπορεί378 να σχολιάζει, τελώντας 

σε µια ιδιότυπη σχέση µε τον διαχειριστή του ιστολογίου. 

Λόγω της εξαιρετικά διαδεδοµένης χρήσης των ιστολογίων και των 

δυνατοτήτων που προσφέρουν, η µελέτη τους συγκεντρώνει ξεχωριστό ενδιαφέρον, 

ιδιαίτερα µάλιστα τη στιγµή που και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αναγνωρίστηκαν οι bloggers ως «ιδιότυπο µέσο επικοινωνίας»379. Σε πρώτο πλάνο, η 

προσοχή στρέφεται στη νοµοθετική ρύθµισή τους και στο πώς εγείρονται ζητήµατα 

προστασίας προσωπικών δεδοµένων (ενότητα πρώτη) ενώ, µετέπειτα, θα 

ακολουθήσει η παρουσίαση της ελληνικής νοµικής πραγµατικότητας για τα blogs, 

αντανακλώντας τη σπουδαιότητα υιοθέτησης µιας αποφασιστικής πολιτικής σε 

εθνικό πλαίσιο (δεύτερη ενότητα). 

 

Πρώτη ενότητα: Το νοµοθετικό καθεστώς των ιστολογίων (blogs). 
Έχοντας λάβει αυξηµένο κύρος και αναγνωρισµένο ρόλο από τα θεσµικά 

όργανα της Ένωσης, η δυναµική των blogs παρουσιάζεται εξόχως σηµαντική στην 

καθηµερινή χρήση του διαδικτύου. Η ιδιαιτερότητά τους έγκειται στη δυνατότητα 

που προσφέρεται σε µαζικά απροσδιόριστο αριθµό χρηστών τόσο σχολιασµού των 

αναρτήσεων του συντάκτη και κατόχου τους όσο και δηµοσίευσης οποιασδήποτε 

είδησης, επώνυµα ή ανώνυµα. Η τυπολογία τους συνίσταται στην καταγραφή και 

καταχώρηση των δηµοσιεύσεων µε αντίστροφη χρονολογική σειρά380. 

Η συµβολή τους στην ενηµέρωση και στη διάδοση ιδεών είναι εξαιρετικά 

σηµαντική. Ειδικά µάλιστα µετά τα θλιβερά γεγονότα της τροµοκρατικής επίθεσης 

                                                           
378 Υπό προϋποθέσεις, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια. 
 
379 Με το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Σεπτεµβρίου 2008 σχετικά µε τη 
συγκέντρωση και την πολυφωνία στα µέσα ενηµέρωσης στην Ε.Ε, έγινε αποδεκτό ότι «τα ιστολόγια 
αποτελούν σηµαντική νέα συµβολή στην ελευθερία της έκφρασης και χρησιµοποιούνται ολοένα και 
περισσότερο από επαγγελµατίες των µέσων ενηµέρωσης αλλά και από απλούς πολίτες». ∆ιαθέσιµο στην 
επίσηµη ιστοσελίδα http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-
2008-0459&language=EL.  
 
380 Σύµφωνα µε τον ορισµό του blog στο επίσηµο λεξικό «Encyclopedia of Narrative Theory», 
πρόκειται για «µια ιστοσελίδα που ανανεώνεται συχνά, αποτελούµενη από χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις 
καταχωρηµένες µε αντίστροφη χρονολογική σειρά ώστε η πιο πρόσφατη να εµφανίζεται πρώτη. Ως προς 
τα τυπικά στοιχεία του, εκδίδεται από µεµονωµένα άτοµα ενώ το ύφος του είναι προσωπικό και 
ανεπίσηµο». Ορισµός του J.Walker για την εγκυκλοπαίδεια «Routledge Encyclopedia of Narrative 
Theory» (2005), Ιούνιος 2003, διαθέσιµος στην ιστοσελίδα 
http://jilltxt.net/archives/blog_theorising/final_version_of_weblog_definition.html, ηµεροµηνία 
ανίχνευσης της δηµοσίευσης : 25 Φεβρουαρίου 2014. 
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της 11ης Σεπτεµβρίου 2001 στην Αµερική, ο ρυθµός εξάπλωσης της δηµιουργίας τους 

αναπτύχθηκε ραγδαία. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα παραδοσιακά δηµοσιογραφικά 

µέσα, όπως η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, αδυνατούσαν να µεταφέρουν σε χρόνο 

πραγµατικά απειροελάχιστο τις εξελίξεις και τα νέα και οι εικόνες διαδίδονταν µέσω 

των blogs. Ωστόσο, δε θα πρέπει να συγχέονται οι bloggers µε τους επαγγελµατίες 

δηµοσιογράφους καθώς στόχος των πρώτων αποτελεί κυρίως η δηµοσίευση γνωµών 

και απόψεων, οι οποίες µπορεί να προέρχονται από απροσδιόριστη πηγή. 

Προτεραιότητα δεν αποτελεί η ενηµέρωση αυτή καθεαυτή αλλά η ελευθερία της 

έκφρασης ενώ το περιεχόµενο των δηµοσιεύσεων ποικίλλει ευρέως381. 

Γίνεται αντιληπτό ότι ο χαρακτήρας των ιστολογίων παρουσιάζει 

ιδιαιτερότητες που τα καθιστούν άξια µελέτης. Εκείνο που τα ξεχωρίζει είναι η 

διαδραστική τους σχέση µε τους χρήστες του διαδικτύου. Ο καθένας έχει τη 

δυνατότητα, να δηµοσιεύει, να σχολιάζει και να διατυπώνει ελεύθερα τη γνώµη του, 

οποιαδήποτε χρονική στιγµή, σχετικά µε οποιοδήποτε γεγονός. Τα αλλεπάλληλα 

σχόλια και ο ρυθµός δηµοσίευσης ειδήσεων σε µηδενικό χρόνο βοηθούν στη 

διεύρυνση της δηµόσιας συζήτησης και στην προστασία του δικαιώµατος της 

ελευθερίας της έκφρασης. Σε αντίθεση µε τους επαγγελµατίες δηµοσιογράφους, οι 

οποίοι ερευνούν µε άµεσο τρόπο τις ειδήσεις τους και υποχρεούνται στον σεβασµό 

ορισµένων κανόνων σχετικά µε την αρχισυνταξία πριν τη δηµοσίευση, οι bloggers 

µπορούν να αρθρογραφούν στηριζόµενοι είτε στις διαδιδόµενες ειδήσεις είτε σε 

προσωπικές τους απόψεις, χωρίς κατ’ανάγκη να συντελείται υποχρεωτικός έλεγχος 

της ακρίβειας και αντικειµενικότητας των δηµοσιεύσεων. Στόχο αποτελεί συχνά η 

κριτική και η προσπάθεια γέννησης συζητήσεων µε απροσδιόριστο περιεχόµενο, το 

οποίο δύναται να προσλαµβάνει και κοινωνικό ενδιαφέρον382. 

                                                           
381 Έχει υποστηριχτεί η άποψη ότι τα blogs συνιστούν έναν εναλλακτικό τρόπο δηµοσιογραφίας.  
Ωστόσο, οι περισσότεροι bloggers δε θεωρούν τους εαυτούς τους δηµοσιογράφους και οι δύο όροι δε 
θα πρέπει να ταυτίζονται. Η κυριότερη διαφορά συνίσταται τόσο στο περιεχόµενο όσο και στον σκοπό 
της είδησης, γνώµης ή σχολίου που αναρτάται. Σε αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει στη δηµοσιογραφία, 
όπου απαιτείται εγκυρότητα και συνεχής έλεγχος των ειδήσεων, στα ιστολόγια µεµονωµένες απόψεις 
µπορούν να αποτελέσουν πηγή δηµοσίευσης υλικού, το οποίο υπόκειται στη συνέχεια σε έκθεση και 
ανάπτυξη από οποιονδήποτε. Συνεπώς, εν προκειµένω, ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτύου 
µπορεί ταυτόχρονα να καταστεί και blogger, εκφράζοντας τις ιδέες του. Βλ. M. Tremayne, «Blogging, 
Citizenship, and the Future of Media», Routledge Taylorand Francis Group, 2007, σελ. 4-6 και 83-86. 
 
382 Η δύναµη των bloggers ή, αλλιώς, η ιδιαιτερότητα της «µπλογκόσφαιρας», όπως συχνά αποκαλείται 
το πεδίο δράσης τους και η δικτυακή κοινότητα που δηµιουργείται, βρίσκεται στο διαδραστικό 
χαρακτήρα της σχέσης τους µε τους χρήστες του διαδικτύου. Η δυνατότητα παρέµβασης σε 
οποιαδήποτε χρονική στιγµή και η εκφορά κάθε άποψης, χωρίς υποχρεωτικό έλεγχο της πηγής, τους 
διαφοροποιεί από τους επαγγελµατίες δηµοσιογράφους και δικαιολογεί τον τίτλο υ αποδίδεται στα 
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Οι προβληµατισµοί σχετικά µε την προστασία της προσωπικότητας του 

χρήστη του διαδικτύου γεννώνται λόγω της ιδιαίτερης φύσης του ιστολογίου. Οι ρίζες 

των ερωτηµάτων έγκεινται στην ιδιότυπη σχέση του συντάκτη και κατόχου του 

ιστολογίου και των επισκεπτών του, που επιθυµούν είτε να σχολιάσουν είτε να 

αναρτήσουν δηµοσιεύσεις. Ταυτόχρονα, η δυνατότητα ανώνυµης εκφοράς λόγου 

δηµιουργεί ερωτηµατικά ως προς τον κίνδυνο προσβολής της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας.  

Οι προβληµατισµοί παρουσιάζονται στην περίπτωση ύπαρξης ενός 

συνηθισµένου ιστολογίου, χωρίς καµία επιχειρηµατική υφή και δοµή. Καταρχήν, όσο 

αφορά στην ευθύνη του blogger για σχόλια χρηστών του, η ευρωπαϊκή νοµοθεσία 

παρέχει σαφείς υποδείξεις. Ειδικότερα, η Οδηγία 2000/31/ΕΚ για το «ηλεκτρονικό 

εµπόριο» στο άρθρο 15 περί «απουσίας γενικής υποχρέωσης ελέγχου» απαλλάσσει 

τους φορείς παροχής υπηρεσιών στο ∆ιαδίκτυο από τη γενική υποχρέωση ελέγχου 

των πληροφοριών που µεταδίδουν ή αποθηκεύουν. Ιδρύεται εποµένως ένα καθεστώς 

ιδιότυπης «ασυλίας» του κατόχου του ιστολογίου, ο οποίος ευθύνεται µόνο αφού 

ενηµερωθεί για το προσβλητικό και παράνοµο περιεχόµενο του επίµαχου υλικού ή το 

διαπιστώσει αποδεδειγµένα383. 

Αναφορικά µε την ευθύνη του blogger για το περιεχόµενο του υλικού που 

αναρτάται στα δηµοσιογραφικά blogs η κατάσταση δεν περιπλέκεται. Υπάγονται στις 

ρυθµίσεις περί προστασίας των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και του τύπου καθώς η 

ιεραρχική σχέση του κατόχου και συντάκτη µε το έντυπο µέσο και η επιχειρηµατική 

δοµή της οργάνωσης είναι πρόδηλες384. 

                                                                                                                                                                      
blogs ως «εναλλακτικό είδος δηµοσιογραφίας». Βλ. Ζ.Καραµπάση, «Το blogging στην Ελλάδα: προφίλ, 
κίνητρα και πρακτικές των ελληνόφωνων bloggers», µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία στο Πάντειο 
Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, Μάρτιος 2008, σελ. 18-22, διαθέσιµη στην 
επίσηµη ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστηµίου 
http://pandemos.panteion.gr/index.php?op=record&pid=iid:536&lang=el.    
 
383 Βλ. άρθρα 13-15 της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ και κεφάλαιο για την ιδιωτικότητα στις ηλεκτρονικές 
εµπορικές συναλλαγές, σελ.75επ. 
 
384 Το στοιχείο της επιχειρηµατικής και ιεραρχικής δοµής της οργάνωσης ενός δηµοσιογραφικού blog 
που τελεί σε άµεση σχέση εξάρτησης µε παραδοσιακό µέσο ενηµέρωσης (εφηµερίδα, τηλεόραση) σε 
συνδυασµό µε τον στόχο της ενηµέρωσης και όχι της διαδραστικής επικοινωνίας, το διαφοροποιούν 
από ένα απλό ιστολόγιο. Υπό αυτή τη λογική, τα ελληνικά δικαστήρια έχουν κρίνει, πλην ελαχίστων 
εξαιρέσεων, ότι «έγκληµα δια του τύπου δε συντελείται στην περίπτωση των ιστολογίων». Βλ. 
Γ.∆.Τσατήρη, «Το νοµικό πλαίσιο των ιστολογίων», άρθρο δηµοσιευµένο στο blog 
http://aeginafirst.wordpress.com/2011/05/03/to-nomiko-plaisio-ton-istologion/, ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης 3 Μαΐου 2011 καθώς και τις αποφάσεις υπ’αριθµ.4980/2009 Πολυµελούς Πρωτοδικείου 
Πειραιά, 25552/2010 Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και υπ’αριθµ.64/2010 πολυσέλιδο 
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Ωστόσο, σηµαντικές είναι οι ρυθµίσεις και οι προϋποθέσεις που ορίζονται για 

το παραδεκτό και το θεµιτό της ανάρτησης µιας δηµοσίευσης. Κριτήριο αποτελεί το 

περιεχόµενο και ο σκοπός της εν λόγω ανάρτησης. Για παράδειγµα, στην περίπτωση 

ενός υπαλλήλου επιχείρησης στη Γαλλία, ορίζεται καταρχήν ότι δικαιούται να 

δηµιουργήσει προσωπικό blog όπου θα εκφράζει τις απόψεις του για την επιχείρηση, 

καθώς κάτι τέτοιο είναι σύµφωνο τόσο ως προς την ευρωπαϊκή νοµοθεσία όσο και ως 

προς την εθνική. Ωστόσο, υπόκειται σε ορισµένους κανόνες, όπως στην αποφυγή 

εκφοράς ανταγωνιστικών και συκοφαντικών σχολίων. Ειδικά, στην περίπτωση ενός 

υπαλλήλου δηµόσιας διοίκησης που διατηρεί ιστολόγιο, θα πρέπει να υπηρετεί την 

αρχή της ουδετερότητας αναφορικά µε τις επαγγελµατικές του κρίσεις385.   

Σχετικά µε τα όρια της ελευθερίας έκφρασης και τους περιορισµούς που θα 

πρέπει να εισάγονται, ισχύει ό,τι ειπώθηκε και αναλύθηκε στο προηγούµενο 

κεφάλαιο. Σε γενικές γραµµές, ο δηµόσιος χαρακτήρας του δηµοσιευµένου 

περιεχοµένου επιφέρει αυτοµάτως την εφαρµογή όλων των πιθανών κανόνων που 

διέπουν την κυκλοφορία του και το καθιστούν άµεσα ελεύθερο προς οποιαδήποτε 

κρίση και έλεγχο. 

Ο κυριότερος προβληµατισµός έγκειται στη δυνατότητα ανώνυµης εκφοράς 

του λόγου που παρατηρείται στο διαδίκτυο, και ειδικότερα στα blogs. Η σύγκρουση 

ανάµεσα στο δικαίωµα της ιδιωτικότητας και της έγκυρης ενηµέρωσης και 

πληροφόρησης επανέρχεται µε µια νέα διάσταση. Υπό το πέπλο της ανωνυµίας είναι 

πιθανό ο οποιοσδήποτε χρήστης να διασπείρει ψευδείς ειδήσεις αλλά και να θίξει την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Συνεπώς γεννάται εύλογα το ερώτηµα της επιλογής µεταξύ 

της θεµιτής ύπαρξης της ανωνυµίας και της πλήρους απαγόρευσής της386.  

                                                                                                                                                                      
βούλευµα του Συµβουλίου Πληµµελειοδικών Ηλείας, οι οποίες έκριναν ότι δεν εφαρµόζονται οι 
διατάξεις περί τύπου στα ιστολόγια σε περίπτωση προσβολής προσωπικότητας λόγω υβριστικών 
σχολίων. Στο αντίθετο πνεύµα κινείται η υπ’αριθµ. απόφαση 44/2008 Πολυµελούς Πρωτοδικείου 
Ροδόπης. Βλ. επίσης άρθρα του Β.Σωτηρόπουλου σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων περί τύπου 
στα ιστολόγια στο http://elawyer.blogspot.com, στη θεµατική ενότητα «blogs». 
 
385
Σχετικά µε την ευθύνη των bloggers, βλ. R.Voillemot, T.Beaugrand, «Les weblogs “by the media”: 

la responsabilité des blogueurs», Gazette du Palais, n.202, 11 Ιουλίου 2005,διαθέσιµο στην επίσηµη 
ιστοσελίδα 
http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/afficher?id=GP20050721005&origin=recherche;19. 
 
386 Βλ. έναν εκτενή σχολιασµό για ζητήµατα ανωνυµίας στο διαδίκτυο σε : Κ.Κουρούπη (εµού του 
ιδίου), «Νοµικά ζητήµατα διαδικτύου: σκέψεις περί ανωνυµίας στο διαδίκτυο…», άρθρο δηµοσιευµένο 
στο νοµικό περιοδικό «∆ικογραφία», έτος 2012, τεύχος 1ο , Ιανουάριος-Μάρτιος, σελ.6-14. 
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Η διεθνής και ευρωπαϊκή νοµολογία αποτελούν χρήσιµα εργαλεία επίλυσης 

του προβλήµατος. Αρχικά, η ανώνυµη χρήση του λόγου αναγορεύεται σε δικαίωµα 

άξιο προστασίας, το οποίο για να κάµπτεται θα πρέπει να τηρείται η αρχή της 

αναλογικότητας µεταξύ µέτρου και σκοπού, ενώ σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να 

προστατεύεται η ατοµική αξιοπρέπεια387. Παράλληλα, έχει αναγνωριστεί ότι το 

δικαίωµα της ανωνυµίας υπηρετεί τη δηµοκρατία και ασκείται και στο διαδικτυακό 

κόσµο
388.  

Ωστόσο, µία πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων
389 θεωρείται ίσως η αρχή του τέλους για την ανωνυµία στο διαδίκτυο 

ενώ διαφοροποιείται από την ισχύουσα ρύθµιση για την ευθύνη του διαχειριστή ή 

εκδότη, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω υπό τις ρυθµίσεις της Οδηγίας 

2000/31/ΕΚ. Σύµφωνα µε την προκείµενη απόφαση υφίσταται ευθύνη του εκάστοτε 

διαχειριστή ή εκδότη για προσβλητικά ανώνυµα σχόλια που τοποθετούνται στο 

διαδικτυακό µέσο της ιδιοκτησίας του, καθώς ο θιγόµενος αδυνατεί να στραφεί 

εναντίον του πραγµατικού υπευθύνου λόγω της κάλυψής του από την ανωνυµία. 

Εποµένως, οι διαχειριστές προτρέπονται στην απαγόρευση εκφοράς ανώνυµων 

σχολίων ενώ, ταυτόχρονα, η συγκεκριµένη παρέµβασή τους δεν θεωρείται ότι 

παραβιάζει το δικαίωµα για ελεύθερη έκφραση. Η σηµασία της απόφασης κρίνεται 

εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για την εξέλιξη αντιµετώπισης του ζητήµατος στο µέλλον 

ενώ υπόκειται σε ένδικα µέσα και, συνεπώς, δεν είναι οριστική390. 

Ξεφεύγοντας από τις δικαστικές προσεγγίσεις που εκτέθηκαν, µια πρώτη 

εντύπωση που δηµιουργείται τείνει προς τη θεµιτή και νόµιµη χρήση της ανωνυµίας. 
                                                           
387 Βλ. αποφάσεις Worman εναντίον Wilkins-Fournier του ∆ικαστηρίου του Οντάριο, 2010 ONSC 
2126, Divisional Court και Goodwin v. United Kingdom του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων, Application Num. 17488/90, οι οποίες έκριναν ότι για την κάµψη της ανωνυµίας θα 
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα κριτήρια του δηµοσίου συµφέροντος και σεβασµού της ελεύθερης 
έκφρασης, σύµφωνα µε το άρθρο 10§3 ΕΣ∆Α. 
 
388 Βλ. αποφάσεις Ανωτάτου ∆ικαστηρίου Αµερικής στην υπόθεση Reno v. ACLU και του 
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στην υπόθεση Editorial Board of Pravoye Delo 
and Shtekel κατά Ουκρανίας, όπου κρίθηκε η συµβολή της ανωνυµίας στην προστασία του 
δηµοκρατικού πολιτεύµατος και η νόµιµη άσκησή της στο ∆ιαδίκτυο, στα πλαίσια της ελευθερίας 
έκφρασης.  
 
389 Υπόθεση Delfi AS v.Estonia, ECHR, application n.64569/09, 10-10-2013, διαθέσιµη στην επίσηµη 
ιστοσελίδα http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-126635#{"itemid":["001-
126635"]}.  
 
390 Βλ. σχολιασµό της απόφασης σε άρθρο στο www.lawnet.gr, στην ενότητα «∆ίκαιο και 
Τεχνολογία», µε τίτλο «Ε∆Α∆: ευθύνη των εκδοτών για ανώνυµα σχόλια στο διαδίκτυο», ηµεροµηνία 
ανάρτησης 14/10/2013, ηµεροµηνία ανίχνευσης 1/4/2014. 
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Αξίζει να αναφερθεί και µια άλλη παράµετρος, που στηρίζεται στον ιδιαίτερο 

χαρακτήρα του ιστολογίου. Όπως τονίστηκε, βασικός στόχος της διαδραστικής 

επικοινωνίας που παρατηρείται στα blogs είναι η ανεµπόδιστη διατύπωση ιδεών και 

απόψεων και η όσο το δυνατόν περισσότερη ελευθερία έκφρασης, από οποιονδήποτε. 

Συχνά, τα ιστολόγια παροµοιάζονται µε «προσωπικά ηµερολόγια», τα οποία αν και 

διακινούνται µεταξύ φίλων, φιλοξενούν γνώµες, που αν τυχόν αποκαλυφθεί η 

ταυτότητα του ποµπού τους, δε θα είχαν διατυπωθεί. Εποµένως, στην περίπτωση που 

ο χρήστης γνωρίζει ή υποχρεούται να αποκαλύψει τα προσωπικά του στοιχεία 

προκειµένου να σχολιάσει ή να εκφραστεί, θα αισθάνεται ιδιαίτερα επιφυλακτικός 

και θα απέχει από πεδία διαλόγου και συζητήσεων στο διαδίκτυο. Εξάλλου, ακόµα 

και όταν υφίσταται διασπορά ψευδών ειδήσεων ή προσβολή της προσωπικότητας, ο 

θιγόµενος δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι θα ικανοποιηθεί πλήρως, καθώς, παρόλη 

την αφαίρεση του επίµαχου υλικού, αρκετοί επισκέπτες µπορεί να µην έχουν 

ενηµερωθεί ή επισκεφθεί το ανανεωµένο ιστολόγιο391. Ως εκ τούτου, το δικαίωµα της 

ανωνυµίας κρίνεται θεµιτό. 

Εντούτοις, η ιδιωτικότητα που εξυπηρετείται µέσω της ανώνυµης χρήσης του 

λόγου µπορεί να προσλάβει µια ξεχωριστή διάσταση που καθιστά την ανωνυµία 

απαγορευτική. Πιο συγκεκριµένα, ο ανώνυµος χρήστης που διαδίδει ψευδείς ειδήσεις 

για ένα πρόσωπο θίγει την τιµή και την υπόληψη του τελευταίου, ο οποίος αδυνατεί 

να αντιδράσει, καθώς η άρση της ανωνυµίας προσκρούει σε νοµικά εµπόδια392. 

Βρίσκεται συνεπώς απροστάτευτος και εκτεθειµένος απέναντι σε επιτήδειους 

δράστες, οι οποίοι, υπό το πέπλο της ανωνυµίας, σπιλώνουν προσωπικότητες και 

παραβιάζουν προσωπικά δεδοµένα ατόµων. Απέναντι στον προκείµενο κίνδυνο η 

υποχρεωτική επωνυµοποίηση των στοιχείων των χρηστών σε blogs προτείνεται ως η 

ενδεδειγµένη λύση.  

Η απάντηση στην αντίφαση που γεννάται σχετικά µε τη διττή χρήση της 

ιδιωτικότητας στα blogs και το συσχετισµό της µε την ανωνυµία, βασίζεται κυρίως 

στη διεθνή και ευρωπαϊκή νοµολογία. Ειδικότερα, το κριτήριο της αναλογικότητας θα 

πρέπει να εξετάζεται κάθε φορά προκειµένου να θεωρηθεί θεµιτή και νόµιµη η 

                                                           
391 Βλ. την ανάλυση για το δικαίωµα της ανωνυµίας και την επίδρασή της στην ιδιωτικότητα του 
ατόµου σε : Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, «Περί της ελευθερίας των ιστολογίων (blogs)», Εκδόσεις 
Σάκκουλα, Αθήνα –Θεσσαλονίκη, 2010, σελ. 
 
392 Θα γίνει λόγος στην επόµενη ενότητα για τις δυσκολίες άρσης της ανωνυµίας. 
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ανώνυµη εκφορά του λόγου. Η υποχρεωτική επωνυµοποίηση θα οδηγούσε σε ένα 

καθεστώς πλήρους επιτήρησης του διαδικτύου. Κάτι τέτοιο αντίκειται εξάλλου στις 

βασικές αρχές διακυβέρνησης του διαδικτύου, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται 

«το ανοικτό δίκτυο», το οποίο συνίσταται ιδίως στην ελευθερία έκφρασης και 

µετάδοσης και λήψης πληροφοριών χωρίς σύνορα393.  

Επίσης, ασφαλιστική δικλείδα ως προς την προστασία της ιδιωτικότητας σε 

όλες τις διαστάσεις της, µπορεί να αποτελέσει η δηµιουργία ενός «ψηφιακού 

πιστοποιητικού» ή καλύτερα ενός «Κώδικα ∆εοντολογίας Ιστολογίων», κοινά 

αποδεκτού από τους χρήστες. Στην πρώτη περίπτωση, έχει αµφισβητηθεί η 

λειτουργικότητα της πρότασης καθώς η υποχρεωτική συλλογή πληροφοριών 

προκειµένου να επιτευχθεί η είσοδος σε ιστολόγια αντίκειται στην αρχή της 

ελευθερίας ενώ η χρησιµοποίησή του σε καταπιεστικά καθεστώτα οδηγεί στη 

λογοκρισία και φίµωση του ελεύθερου τύπου394.  

Αντίθετα, προκρίνεται η ιδέα ενός Κώδικα ∆εοντολογίας Ιστολογίων395, o 

οποίος θα αποτελεί προϊόν συµβιβασµού και προτάσεων ποικίλων κοινωνικών 

φορέων, ιδιαίτερα ενώσεων χρηστών. Βάση του Κώδικα απαιτείται να θεσπιστεί η 

προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώπου, µεταξύ των οποίων 

συγκαταλέγεται και εκείνο της ελεύθερης έκφρασης396. Ξεχωριστή διάστασή του 

αποτελεί η ανώνυµη χρήση του λόγου, υπό προϋποθέσεις και αναγκαίους 

περιορισµούς. Μια πλήρης κατάργησή της θα προσέβαλε την αρχή του ανοικτού 

δικτύου και θα ζηµίωνε όχι µόνο την εξέλιξη του ψηφιακού κόσµου αλλά και των 

δηµοκρατικών θεσµών γενικότερα. Άλλωστε, αξίζει να υπενθυµιστεί ότι ένα από τα 

µεγαλύτερα κείµενα του ελληνικού προεπαναστατικού διαφωτισµού, η «Ελληνική 

Νοµαρχία», συγγράφηκε από τον «Ανώνυµο Έλληνα», ο οποίος δεν αποκάλυψε ποτέ 

                                                           
393 Βλ. τη ∆ιακήρυξη για τις 10 Αρχές ∆ιακυβέρνησης του ∆ιαδικτύου, η οποία θεσπίστηκε από την 
Επιτροπή Υπουργών στις 21 Σεπτεµβρίου 2011, διαθέσιµη στην επίσηµη ιστοσελίδα 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2011)1121/5.1&Language=lanEnglish&Ver=app8
&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864.  
 
394 Βλ. Φ.Π.Κουτνατζή, ό.π., σελ.117-118. 
 
395 Ο τίτλος ανήκει στον Β.Σωτηρόπουλο, ο οποίος εξέδωσε έναν Κώδικα ∆εοντολογίας Ιστολογίων, 
υποκείµενο σε περαιτέρω επεξεργασία από φορείς και ενώσεις χρηστών και ο οποίος θα µπορούσε να 
λειτουργήσει ως οδηγός οµαλής λειτουργίας των blogs. ∆ιαθέσιµος στην ιστοσελίδα 
http://elawyer.blogspot.gr/2007/03/blog-post_6732.html.  
 
396 Αποτελεί προσωπική κρίση του γράφοντος. 
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τα στοιχεία του, η επίδραση όµως του έργου του στη µετέπειτα εθνική αφύπνιση 

υπήρξε καθοριστική397… 

 

∆εύτερη ενότητα: Οι εθνικές πολιτικές για τη ρύθµιση των ιστολογίων (blogs). 
Στο Ψήφισµά του για τη συγκέντρωση και την πολυφωνία στα µέσα 

ενηµέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «ενθαρρύνει την 

ανοικτή συζήτηση για όλα τα θέµατα σχετικά µε το καθεστώς των ιστολογίων» ενώ 

απαιτείται η ισορροπία ανάµεσα στις υποχρεώσεις των εθνικών ρυθµιστικών αρχών 

που είναι επιφορτισµένες µε τον έλεγχο του διαδικτύου και την προστασία της 

ελευθερίας της έκφρασης, η οποία υπάγεται στην αρµοδιότητα των δικαστηρίων398. 

∆ιαφαίνεται έµµεσα ότι η Ένωση αφήνει την πρωτοβουλία στα κράτη µέλη για τη 

ρύθµιση ζητηµάτων που αφορούν την κοινωνία της πληροφορίας, ενώ ειδικά στο 

πεδίο των blogs, αναµένονται πολιτικές αποφάσεις.  

Παρόλες τις κατευθυντήριες γραµµές που δίνονται από την ευρωπαϊκή και 

διεθνή νοµοθεσία, η πολιτική αρκετών κρατών, τόσο εντός όσο και εκτός της 

Ένωσης, όχι µόνο δίνει µια σαφή απάντηση στα ερωτήµατα που τέθηκαν στην 

προηγούµενη ενότητα αλλά σε µερικές περιπτώσεις κινείται προς την κατεύθυνση 

του περιορισµού θεµελιωδών δικαιωµάτων. 

Εξετάζοντας την πραγµατικότητα σε διεθνές επίπεδο, λόγω της 

οικουµενικότητας του διαδικτύου και των επιπτώσεών του, αρκετές είναι οι χώρες 

όπου εγείρονται σοβαρές ενστάσεις και φωνές διαµαρτυρίας για τον υπέρµετρα 

αυστηρό έλεγχό του, ο οποίος επεκτείνεται και στα ιστολόγια. Χαρακτηριστική είναι 

η καταγγελία των ∆ηµοσιογράφων Χωρίς Σύνορα399 το 2012, µε αφορµή την 

παγκόσµια ηµέρα κατά της λογοκρισίας στο διαδίκτυο (12 Μαρτίου), εναντίον 

                                                           
397 Η «Ελληνική Νοµαρχία» αποτελεί κατά τους ιστορικούς έργο εθνικής αφύπνισης και 
επαναστατικού χαρακτήρα που εκδόθηκε στην Ιταλία το 1806 και συνέβαλε αποφασιστικά στην 
δηµιουργία της Φιλικής Εταιρίας και στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. Θεωρείται ένα από τα 
κορυφαία έργα του ελληνικού προεπαναστατικού διαφωτισµού και ο συγγραφέας του ήταν ανώνυµος, 
εξού και η ονοµασία του ως «Ανώνυµος Έλλην». Βλ. Κ.Παπαχρίστο, «Ποιος έγραψε την Ελληνική 
Νοµαρχία», εκδόσεις Εστία, Αθήνα 1987,σελ.174επ. 
 
398 Σηµεία 6 και 25 του Ψηφίσµατος. 
 
399 Οι ∆ηµοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, ή αλλιώς Reporters Without Borders, κατά τη διεθνή τους 
ονοµασία, αποτελούν µια διεθνή µη κερδοσκοπική οργάνωση µε έδρα τη Γαλλία, µε στόχο την πάταξη 
της λογοκρισίας και την προστασία της ελευθερίας στα µέσα ενηµέρωσης διεθνώς. Βλ.αναλυτικές 
πληροφορίες στην επίσηµη ιστοσελίδα της οργάνωσης https://en.rsf.org/.  
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χωρών, όπως η Κίνα, όπου µάλιστα οι bloggers υποχρεούνται στην επωνυµοποίηση 

των στοιχείων τους µε κυβερνητική απόφαση, η Συρία, η Λευκορωσία, η Σαουδική 

Αραβία, για λογοκρισία και παραβίαση δικαιωµάτων που προσβάλλουν τις αρχές του 

ανοικτού δικτύου400.  

Στο ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2012 σχετικά µε 

τη Λευκορωσία και ιδίως την υπόθεση του Andrzej Poczobut401 σηµειώνονται έντονες 

αντιδράσεις για εθνικά µέτρα ρύθµισης διαδικτύου και αναφέρονται περιστατικά 

φίµωσης της ελευθερίας της έκφρασης των δηµοσιογράφων και των πολιτών που 

εκφράζουν τις απόψεις τους σε ιστολόγια.  

Τα µεγαλύτερα προβλήµατα περιστρέφονται, όπως παρουσιάστηκε, γύρω από 

την απαγόρευση ή µη της ανωνυµίας και συνδέονται µε τον εντοπισµό των χρηστών 

που σχολιάζουν ή διαδίδουν παράνοµο και προσβλητικό περιεχόµενο ανώνυµα σε 

ιστολόγια, θίγοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και προσωπικότητα. Η δυσκολία 

έγκειται όχι µόνο σε ηθικά διλήµµατα, τα οποία ήδη εξετάστηκαν, αλλά και στην 

απουσία νοµικών ερεισµάτων, καθώς λόγω της έδρας αρκετών εταιριών παροχής 

υπηρεσιών στις ΗΠΑ, η κείµενη νοµοθεσία δεν επιτρέπει την άρση της ανωνυµίας, 

ακόµα και σε περίπτωση συκοφαντικής δυσφήµησης402. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα ασαφούς πολιτικής σχετικά µε το εν λόγω 

ερώτηµα στα πλαίσια των ιστολογίων, αποτελεί η ελληνική πρακτική, ιδίως µέσω 

δικαστικών ενεργειών. Πιο συγκεκριµένα, στην Ελλάδα ο νόµος «περί προστασίας 

προσωπικών δεδοµένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες»403, τοποθετεί τα «δεδοµένα 

                                                           
400 Βλ. K.Jansen, ∆.Κυρανούδη, «Λογοκρισία στο διαδίκτυο», άρθρο δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική 
δικτυακή τοποθεσία www.skai.gr, διαθέσιµο στην ιστοσελίδα 
http://www.skai.gr/news/technology/article/197357/logokrisia-sto-diadiktuo/, ηµεροµηνία δηµοσίευσης 
12 Μαρτίου 2012. 
 
401 Ολόκληρο το ψήφισµα βρίσκεται διαθέσιµο στην ιστοσελίδα http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:349E:0093:0097:EL:PDF.  
 
402 Βλ. Γ.Τσόλια, «Ανωνυµία στο διαδίκτυο: όχι στην καταχρηστική άσκηση», άρθρο δηµοσιευµένο 
στην εφηµερίδα «Ελευθεροτυπία», ηµεροµηνία δηµοσίευσης 27 Αυγούστου 2011.  Ωστόσο, 
δικαστήριο της Νέας Υόρκης διέταξε την εταιρία της Google να διενεργήσει τις απαραίτητες 
διαδικασίες προκειµένου να εντοπιστεί και να ταυτοποιηθεί ανώνυµος blogger, ο οποίος προέβη σε 
συκοφαντικά σχόλια κατά δικηγόρου, παρακάµπτοντας τον αµερικανικό νόµο Communications 
Decency Act του 1996, ο οποίος προστατεύει τον blogger από σχόλια ή ειδήσεις τρίτων και δεν 
επιβάλλει την υποχρεωτική δήλωση στοιχείων σε περίπτωση συκοφαντικής δυσφήµησης. Βλ. τη 
διαταγή του δικαστηρίου στην επίσηµη ιστοσελίδα 
http://online.wsj.com/public/resources/documents/googleorder.pdf.  
 
403 Νόµος 3471/2006. 
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θέσης και κίνησης» υπό τη σκέπη των προσωπικών δεδοµένων και προβλέπει την 

αποκάλυψή τους υπό τις προϋποθέσεις των οικείων νοµοθετικών διατάξεων για την 

άρση του απορρήτου. Σύµφωνα µε τις τελευταίες, που εντοπίζονται στον αντίστοιχο 

νόµο «για την προστασία της ελεύθερης ανταπόκρισης και επικοινωνίας»404, και σε 

συνδυασµό µε το άρθρο 19 του Συντάγµατος, η άρση του απορρήτου επιτρέπεται για 

λόγους εθνικής ασφάλειας ή για µια κατηγορία ιδιαιτέρων σοβαρών εγκληµάτων, 

µεταξύ των οποίων δε συγκαταλέγεται το αδίκηµα της συκοφαντικής δυσφήµησης.  

Ωστόσο, µε µια σειρά γνωµοδοτήσεων εισαγγελέων του Αρείου Πάγου, 

επιχειρήθηκε µια διευρυµένη άρση του απορρήτου405. Εκείνο που προτάθηκε ήταν η 

υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών γνωστοποίησης 

των στοιχείων των χρηστών που τελούν διάφορα εγκλήµατα, όπως εκβίαση, 

δυσφήµηση και εξύβριση, µέσω των υπηρεσιών του διαδικτύου, κατόπιν αιτήµατος 

των αρµόδιων δικαστικών αρχών και παραβλέποντας τη διαδικασία περί άρσης του 

απορρήτου.  

Οι ενστάσεις που σηµειώθηκαν, τόσο από την Αρχή ∆ιασφάλισης Απορρήτου 

Επικοινωνιών (Α∆ΑΕ) όσο και από σηµαντική µερίδα νοµικών επιστηµόνων, 

υπήρξαν έντονες. Βασικό επιχείρηµα ήταν ότι µια τέτοια πρόταση ανέτρεπε 

ουσιαστικά τόσο την ελληνική νοµοθεσία περί άρσης του απορρήτου όσο και την 

ευρωπαϊκή
406 που ορίζει τα δεδοµένα θέσης και κίνησης ως προσωπικά δεδοµένα, 

που αίρονται υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν. Εποµένως, η 

επιχειρηµατολογία των γνωµοδοτήσεων όχι µόνο δε στηρίζεται στις αρχές τις 

σαφήνειας και της αξιολόγησης των πραγµατικών περιστατικών αλλά τελεί και σε 

απόλυτη αντίφαση µε την ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία407. 

Ευθυγραµµιζόµενη µε τις γνωµοδοτήσεις των εισαγγελέων Αρείου Πάγου η 

ηγεσία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης το 2011 συγκρότησε νοµοπαρασκευαστική 

                                                           
404 Νόµος 2225/1994. 
 
405 Πρόκειται για τις γνωµοδοτήσεις 9/2009, 12/2009 και 9/2011. 
 
406 Οδηγίες 2002/58/ΕΚ και 2006/24/ΕΚ που συγκαταλέγουν τα δεδοµένα θέσης και κίνησης στα 
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. Η τελευταία Οδηγία ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο µε το 
Ν.3917/2011. 
 
407 Βλ. αναλυτικό σχολιασµό των δύο πρώτων γνωµοδοτήσεων σε Φ.Π.Κουτνατζή, ό.π., σελ. 54-66 
ενώ για την Τρίτη γνωµοδότηση Β.Σωτηρόπουλο, «Εσφαλµένη και η Τρίτη γνωµοδότηση Εισαγγελίας 
Αρείου Πάγου για την ανωνυµία», άρθρο δηµοσιευµένο στο blog: elawyer.blogspot.com., ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης 3 Μαΐου 2011. 
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επιτροπή µε στόχο τη θέσπιση µιας σειράς νοµοθετικών προβλέψεων και διατάξεων 

για την ταυτοποίηση των διαχειριστών των blogs και τη διεύρυνση του καταλόγου 

των αδικηµάτων, για τα οποία θα επιτρέπεται άρση του απορρήτου των 

επικοινωνιών
408.   

Μέχρι σήµερα δεν έχει σηµειωθεί ουδεµία εξέλιξη στο συγκεκριµένο ζήτηµα 

και εξακολουθεί να υφίσταται το δικαίωµα ανώνυµης χρησιµοποίησης των 

ιστολογίων. Ωστόσο, σηµαντική µερίδα της επιστηµονικής κοινότητας αµφισβητεί 

τόσο την νοµική εγκυρότητα όσο και την αποτελεσµατικότητα των πολιτικών 

προθέσεων για την άρση της ανωνυµίας στα ιστολόγια. ∆εδοµένης της λειτουργίας 

τους υπό το αµερικανικό θεσµικό πλαίσιο που δεν επιτρέπει τη χορήγηση υπηρεσιών 

ταυτοποίησης του διαχειριστή τους αλλά και ηλεκτρονικά ίχνη χρηστών τους σε 

περίπτωση συκοφαντικής δυσφήµησης, η εισαγωγή οποιασδήποτε επιβολής 

επωνυµοποίησης στοιχείων δια νόµου προσκρούει στο ίδιο νοµοθετικό καθεστώς 

ρύθµισης της λειτουργίας τους. Επιπλέον, θα πρέπει να προστεθούν τεχνικές 

ανωνυµοποίησης, όπως proxy servers, anonymizers, µέσω των οποίων κάµπτεται η 

υποχρεωτική ταυτοποίηση στοιχείων409.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι λίγο νωρίτερα από την εξαγγελία του ελληνικού 

Υπουργείου ∆ικαιοσύνης για παύση της ανωνυµίας, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου 

∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης στην Κύπρο, πρότεινε στην Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή Νοµικών την κατάργηση της ανωνυµίας των προσώπων που αναρτούν 

σχόλια και απόψεις σε blogs. Ωστόσο, όπως τονίστηκε από τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής, «η κατάχρηση του δικαιώµατος της ανωνυµίας δε θα πρέπει να οδηγήσει 

και στον περιορισµό της χρήσης του», µην υλοποιώντας την πρόταση410. 

Η διαφαινόµενη τάση πολιτικής κρατών µελών στόχευσης της ανωνυµίας µε 

ιδιαίτερο πεδίο δράσης τα ιστολόγια, αποδεικνύεται και από τις πρόσφατες δηλώσεις 

του Προέδρου της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας Ολάντ. Σε συνάντησή του µε το 

                                                           
408 Βλ. Ε.Καραµανώλη, «Άρση ανωνυµίας του διαχειριστή», άρθρο δηµοσιευµένο στην εφηµερίδα 
«Καθηµερινή», ηµεροµηνία δηµοσίευσης 7 Αυγούστου 2011. 
 
409 Βλ. Γ.Τσόλια, ό.π., Β.Σωτηρόπουλο, «Το πρόβληµα της ανωνυµίας των ιστολογίων (blogs) και οι 
δυνατότητες υπέρβασής του», άρθρο στη Νοµική Επιθεώρηση, τεύχος 36, 2009, σελ.19-25. 
 
410 Βλ. άρθρο δηµοσιευµένο στη δικτυακή τοποθεσία www.lawnet.gr, «Κύπρος: αντιδράσεις στην 
πρόταση κατάργησης της ανωνυµίας στο διαδίκτυο», διαθέσιµο στην ιστοσελίδα 
http://www.lawnet.gr/news/kupros-antidraseis-stin-protasi-katargisis-tis-anonumias-sto-diadiktuo-
21390.html, ηµεροµηνία δηµοσίευσης 28 Ιουνίου 2010. 
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Αντιπροσωπευτικό Συµβούλιο των Εβραϊκών Ιδρυµάτων της Γαλλίας411, διεµήνυσε 

ότι στοχεύει στην πάταξη της ανωνυµίας στο διαδίκτυο «που επιτρέπει να λέγονται 

ανείπωτα πράγµατα, χωρίς να ανακαλύπτονται». Αν και έθεσε ως αρχή την ισορροπία 

ανάµεσα στην ελευθερία της έκφρασης και την επιβολή του νόµου σε περιπτώσεις 

όπου διαπιστώνονται αδικήµατα, έµµεση πρόθεση αποτελεί η ταυτοποίηση των 

χρηστών, ενώ το δικαίωµα ανώνυµης χρήσης του λόγου θα προστατεύεται και θα 

προβλέπεται βάσει νόµου σε συγκεκριµένες περιπτώσεις412. 

Επιχειρώντας µια κριτική των εθνικών συµπεριφορών που παρουσιάστηκαν, 

παρατηρείται η τάση περιορισµού, αν όχι απαγόρευσης, της ανωνυµίας, που βρίσκει 

αρκετά µεγάλο έδαφος στα ιστολόγια. Ωστόσο, πρόκειται για µια πρακτική µάλλον 

κατακριτέα
413. Αρχικά, η ιδιαίτερη διάσταση του δικαιώµατος της ανωνυµίας ως 

προέκταση και έκφανση του αντίστοιχου δικαιώµατος της ελευθερίας της έκφρασης 

οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οποιοσδήποτε περιορισµός επιδρά άµεσα στο εν λόγω 

θεµελιώδες και κατοχυρωµένο δικαίωµα, βάσει ευρωπαϊκής και διεθνούς νοµοθεσίας. 

Αξίζει να προστεθεί ότι «ορισµένα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα προβλέπουν τη 

δυνατότητα ανώνυµης προσφυγής, ακόµα και χωρίς την ανάγκη προστασίας άµεσου 

δηµοσίου συµφέροντος, για λόγους νοµιµότητας µέσα σε ένα συγκεκριµένο θεσµικό 

πλαίσιο»414. Πολύ περισσότερο συνεπώς, η ενδεχόµενη απαγόρευσή της θα σήµαινε 

τη φίµωση του λόγου και τη δηµιουργία ενός ιδιότυπου καθεστώτος λογοκρισίας. 

 Σε µια εποχή, άλλωστε, όπου ανθούν οικονοµικά, πολιτικά και οικονοµικά 

σκάνδαλα µε σοβαρές επιπτώσεις στην εξέλιξη της κοινωνίας, η συµµετοχή όλων των 

πολιτών, ανεξαιρέτως, θα πρέπει να ενθαρρύνεται και όχι να αποτρέπεται µε 

καταστρατηγήσεις δικαιωµάτων και απόλυτες απαγορεύσεις. Η αναθεώρηση του 

θεσµικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των ιστολογίων, σίγουρα κρίνεται 

επιβεβληµένη. Η εισαγωγή, όµως, περιορισµών που εµπεριέχουν λανθάνουσα µορφή 

απαγόρευσης θα έχει αρνητικές συνέπειες τόσο για τον απλό πολίτη όσο και για τη 

                                                           
411 Conseil représentatif des institutions juives de France. 
 
412 Βλ. Μ.Untersinger et D.Leloup, «Hollande et le PS s’en prennent de nouveau à « l’anonymat sur 
Internet » », άρθρο δηµοσιευµένο στην εφηµερίδα « Le Monde »,ηµεροµηνία δηµοσίευσης 17 
∆εκεµβρίου 2013. 
 
413 Προσωπική άποψη του γράφοντος. 
 
414 Απόσπασµα από συνέντευξη του Γ.Καλαβρού στην τηλεοπτική εκποµπή «Στα άκρα», διαθέσιµο 
στην επίσηµη ιστοσελίδα http://www.youtube.com/watch?v=m-oU0nw4mUE.  
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σωστή λειτουργία των δηµοκρατικών θεσµών, καθώς πλήττεται σθεναρά η αξιοπιστία 

σε αυτούς. 

  

Δεύτερο κεφάλαιο: Η ιδιωτικότητα στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 

Η συζήτηση περί προσωπικών δεδοµένων των χρηστών του διαδικτύου 

προσλαµβάνει εξαιρετικό ενδιαφέρον όταν εισχωρεί στο πεδίο συµµετοχής των 

ατόµων στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου η ιδιωτικότητα τίθεται στην πρώτη 

γραµµή των θεµάτων προς εξέταση. Ως «υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης» έχουν 

οριστεί, σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία415, «οι διαδικτυακές πλατφόρµες 

επικοινωνίας, οι οποίες επιτρέπουν στα άτοµα να προσχωρούν σε ή να δηµιουργούν 

δίκτυα χρηστών µε παρόµοιες ιδέες». Μεταξύ των χαρακτηριστικών τους 

συγκαταλέγονται η δυνατότητα δηµοσίευσης προσωπικού υλικού ποικίλου 

περιεχοµένου, η παραχώρηση προσωπικών στοιχείων εκ µέρους των χρηστών και η 

διαδραστική επικοινωνία µε άλλα άτοµα. 

Παρόλη την υποχρέωση για σεβασµό των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

που διακινούνται, σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή και διεθνή νοµοθεσία, έντονες είναι οι 

αµφισβητήσεις και οι επικρίσεις για τη διαχείρισή τους από τις εν λόγω υπηρεσίες416. 

Τις περισσότερες κριτικές έχει δεχτεί η υπηρεσία του Facebook, η οποία πρόσφατα 

«γιόρτασε» δέκα χρόνια ζωής από τότε που λειτούργησε για πρώτη φορά, το 

Φεβρουάριο του 2004, από τον ιδρυτή του Mark Zuckerberg417. Το γεγονός ότι οι 

χρήστες του ξεπερνούν σήµερα το ένα δισεκατοµµύριο σε ολόκληρο τον πλανήτη, 

σύµφωνα µε τους υπευθύνους της εταιρίας, µε αυξανόµενο ρυθµό, σε συνδυασµό µε 

                                                           
415 Βλ. Γνώµη 5/2009 της Οµάδας εργασίας του άρθρου 29 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τις 
επιγραµµικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, παράγραφο 2, διαθέσιµη στην επίσηµη ιστοσελίδα 
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2009/wp163_el.pdf.  
 
416 Μερικές από τις πιο γνωστές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης είναι το Facebook, το Twitter, το 
Linkedin και πρόσφατα η Google+.  
 
417 Σχετικά µε την ιστορία του facebook και µια σύντοµη αναδροµή στη γέννησή του βλ. S.Phillips, «A 
brief history of facebook», άρθρο δηµοσιευµένο στην εφηµερίδα «The Guardian», ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης 25 Ιουλίου 2007, διαθέσιµο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα 
http://www.theguardian.com/technology/2007/jul/25/media.newmedia.  
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την ευρύτατη χρήση του από τους νέους418, καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα την 

έρευνα του τρόπου επιρροής στα προσωπικά δεδοµένα (πρώτη ενότητα), προκειµένου 

να επιχειρηθεί να δοθεί µια ολοκληρωµένη εικόνα για το υπό κρίση ζήτηµα, ενώπιον 

των σύγχρονων εξελίξεων (δεύτερη ενότητα).  

Πρώτη ενότητα: Τα προσωπικά δεδοµένα στο facebook. 
Το ζήτηµα της παραβίασης των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στο 

facebook επεκτείνεται σε διάφορα επίπεδα. Αρχικά, ερωτηµατικά δηµιουργούνται 

σχετικά µε τα όρια της ελευθερίας έκφρασης των χρηστών του. Η δυνατότητα 

δηµοσίευσης σκέψεων και ιδεών µε οποιοδήποτε περιεχόµενο τίθεται εν αµφιβολία 

καθώς συχνά µπορούν να υποβάλλονται σε ένα καθεστώς «ιδιότυπης επιτήρησης». 

Στο προηγούµενο µέρος αναδείχθηκε έντονα το πρόβληµα της διάστασης 

ανάµεσα στην ελευθερία της έκφρασης και στο δικαίωµα της πληροφόρησης. Ως 

κυρίαρχος κανόνας τέθηκε η προστασία της πρώτης και η εισαγωγή περιορισµών, 

όπου και στο µέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο σύµφωνα µε τον νόµο419. Στην 

περίπτωση του facebook η ανάρτηση µιας δηµοσίευσης θα πρέπει να εξετάζεται 

προσεκτικά. Αποφασιστικό κριτήριο συνιστά ο «δηµόσιος» ή «ιδιωτικός» 

χαρακτήρας του επίµαχου υλικού. Η ιδιαιτερότητα του faceboοk έγκειται στη 

δυνατότητα των χρηστών του δηµιουργίας µιας διαδικτυακής κοινότητας όπου η 

είσοδος των µελών της άλλες φορές επιτρέπεται ενώ ορισµένες φορές η πρόσβαση 

δεν είναι ανοικτή παρά µόνο σε συγκεκριµένα άτοµα, που επιθυµούν να συνδεθούν 

µεταξύ τους βάσει συγκεκριµένων χαρακτηριστικών420. Εξάλλου, σύµφωνα µε τις 

ρυθµίσεις του facebook, ο κάθε χρήστης µπορεί να επιλέγει το δηµόσιο ή ιδιωτικό 

χαρακτήρα της δηµοσίευσής του, και κατά συνέπεια τον κύκλο των πιθανών 

«επισκεπτών» του προφίλ που διατηρεί. 

Στις περιπτώσεις εποµένως που η επικοινωνία µέσω facebook προσλαµβάνει 

ιδιωτική διάσταση, η εξωτερική παρέµβαση σε προσωπικά δεδοµένα χρηστών για 

                                                           
418 Βλ. D.Lee, «Facebook surpasses one billion users as it tempts new markets», άρθρο δηµοσιευµένο 
στην ηλεκτρονική εφηµερίδα του βρετανικού τηλεοπτικού καναλιού BBC, ηµεροµηνία δηµοσίευσης 5 
Οκτωβρίου 2012, διαθέσιµο στην ιστοσελίδα http://www.bbc.com/news/technology-19816709.  
419 Σύµφωνα µε τη γαλλική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη το 1789 η 
ελευθερία έκφρασης αναγορεύεται ως ο πρωταρχικός κανόνας άξιος σεβασµού, χωρίς όµως να 
επιτρέπεται η κατάχρηση του δικαιώµατος. 
 
420 Για παράδειγµα, στο facebook συναντούµε «κλειστές οµάδες» προσώπων όπου το θεµατικό τους 
περιεχόµενο καθορίζει τη δυνατότητα πρόσβασης τρίτων µε συνέπεια οι δηµοσιεύσεις που αναρτώνται 
να µη γίνονται ορατές από τον οποιονδήποτε χρήστη. 
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αναρτήσεις τους κρίνεται αθέµιτη. Τα προβλήµατα δηµιουργούνται όταν η 

επικοινωνία γίνεται δηµόσια και ανοικτά προς οποιονδήποτε χρήστη. Ειδικότερα, 

όπως έχει κριθεί µε τη βοήθεια εθνικής νοµοθεσίας, η «δηµόσια διαδικτυακή 

επικοινωνία» συνίσταται «στη µετάδοση, κατόπιν ατοµικού αιτήµατος, ψηφιακών 

δεδοµένων που δεν έχουν τον χαρακτήρα ιδιωτικής επικοινωνίας, µέσω µιας 

ηλεκτρονικής διαδικασίας, µεταξύ του ποµπού και του δέκτη των εν λόγω 

πληροφοριών»421. Ευθύνη σε περιπτώσεις παραβίασής της έχουν τόσο ο πάροχος 

υπηρεσιών όσο και ο υπεύθυνος φιλοξενίας της τοποθεσίας όπου εντοπίζεται το 

επίµαχο υλικό καθώς και τα πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, µε αρµοδιότητες συλλογής 

και αποθήκευσης των δεδοµένων που διακινούνται422. 

Το ερώτηµα προκύπτει πότε συντελείται παραβίαση της δηµόσιας 

επικοινωνίας στο facebook, προκειµένου να γίνονται αποδεκτές επεµβάσεις στην 

ιδιωτικότητα του χρήστη. Η απάντηση εντοπίζεται σε δύο συστατικά στοιχεία που 

µαρτυρούν την κατάχρηση της ελευθερίας έκφρασης: το ένα είναι τυπικό, εξωτερικής 

φύσης και το δεύτερο εµπίπτει σε ζητήµατα ηθικής τάξης. Πιο συγκεκριµένα, 

αναφορικά µε το πρώτο, εξετάζεται ο τρόπος που υποδηλώνει την εξωτερίκευση ενός 

µηνύµατος στη δηµοσίευση. Από τη στιγµή που αρχίζει να αναρτάται ένα υλικό, 

ανεξαρτήτως περιεχοµένου, τότε ερευνάται αν µπορούν να εφαρµοστούν νοµοθετικοί 

περιορισµοί. Το δεύτερο στοιχείο απαντά στο εν λόγω ερώτηµα καθώς αφορά στην 

πρόθεση του αποστολέα του περιεχοµένου και στη ζηµία που ενδεχοµένως προκληθεί 

εξαιτίας της δηµοσίευσης423.  

Εντούτοις, η ερµηνεία της «πρόθεσης» του αποστολέα συχνά συναντά 

δυσκολίες. Ένα προσβλητικό σχόλιο µπορεί να θεωρηθεί θεµιτό όταν υπάγεται στα 

πλαίσια επικοινωνίας µε αριθµό ατόµων προσδιορισµένο από τον αποστολέα του ή 

                                                           
421 Βλ. το άρθρο 1.IV του γαλλικού νόµου LCEN (Loi pour la confiance dans l’économie numérique) 
για τον ψηφιακό κόσµο, όπου δίνεται ο ορισµός της «δηµόσιας διαδικτυακής επικοινωνίας» 
(communication au public en ligne).   
 
422 Βλ. άρθρα 6.I.1, I.2 και III.1 του γαλλικού νόµου LCEN, που βρίσκονται σε αντιστοιχία µε το π.δ 
131/2003 στο ελληνικό δίκαιο (άρθρα 12,13,14). 

423 Βλ. S.Dupuy-Busson, «La liberte d’expression sur Internet : les reseaux sociaux (Facebook, 
Twitter…) ne sont pas des zones non-droit), Petites affiches, 15 Ιουλίου 2010, n.140, σηµεία 12-33, 
διαθέσιµο στην επίσηµη ιστοσελίδα 
http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/afficher?id=PA201014005&origin=recherche;1.   
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όταν επιδιώκεται απλά µια κριτική χωρίς χαρακτηριστικά εκδίκησης
424. Εν 

κατακλείδι, αναφορικά µε τις διαδικτυακές επικοινωνίες στο facebook, το στοιχείο 

που συγκεντρώνει καθοριστική σηµασία είναι αν αυτές τελούνται δηµόσια, ώστε να 

γίνονται αντιληπτές από ευρύ αριθµό ατόµων και τρίτων προσώπων, ή αν, αντίθετα, 

αφορούν µόνο περιορισµένο και συγκεκριµένο κύκλο προσώπων. Αυτό που θα 

πρέπει να εξετάζεται κάθε φορά είναι αν δηµιουργείται µια «κοινότητα συµφερόντων 

σε µια προσδιορισµένη ένωση προσώπων µε σαφή χαρακτηριστικά και ισχυρούς 

δεσµούς που τους ενώνουν», όπως έχει εύστοχα σηµειωθεί425. 

Ένα δεύτερο πεδίο αντιπαραθέσεων σχετικά µε ζητήµατα ιδιωτικότητας στο 

facebook συνίσταται στην αποκάλυψη δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των 

χρηστών, είτε εν γνώσει τους είτε εν αγνοία τους426. Το εν λόγω ερώτηµα αναλύεται 

σε ποικίλες συνιστώσες. Αρχικά, η πιο συνηθισµένη περίπτωση όπου παρατηρούνται 

παραβιάσεις προσωπικών δεδοµένων, αφορά στη δηµοσίευση φωτογραφιών και 

εικόνων. Συχνά ο χρήστης βλέπει τον εαυτό του να απεικονίζεται σε τρίτους, χωρίς 

να έχει δώσει προηγουµένως τη συγκατάθεσή του ενώ ακόµα κι αν προβεί σε 

αφαίρεση της επίµαχης φωτογραφίας µπορεί να εξακολουθήσει να γίνεται ορατή από 

άλλα πρόσωπα που έχουν επισηµανθεί στο αναρτηµένο υλικό.  

Αρχικά, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του facebook, δίνεται η δυνατότητα του 

χρήστη να επιλέξει τον κύκλο των προσώπων όπου θα εµφανίζεται  η φωτογραφία 

του. Επιπλέον, σε περίπτωση που διαπιστώσει κυκλοφορία φωτογραφίας του εν 

                                                           
424 Βλ. την απόφαση γαλλικού διαιτητικού δικαστηρίου το 2010 σχετικά µε απόλυση εργαζοµένου 
λόγω σχολίων στο facebook. Το δικαστήριο υιοθέτησε την υπερασπιστική γραµµή του συνηγόρου, 
σύµφωνα µε την οποία η απόλυση λόγω σχολίων στο facebook συνιστά απειλή κατά της ιδιωτικής 
ζωής και έκρινε την απόλυση παράνοµη, κηρύσσοντας ταυτόχρονα αθέµιτη την απαγόρευση 
διατύπωσης σχολίων, έστω και αυστηρών, σχετικά µε την εταιρία απασχόλησης του εργαζοµένου. 
Ολόκληρο το κείµενο της απόφασης (Conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt de départage 
19 Novembre 2010) βρίσκεται διαθέσιµο στην επίσηµη ιστοσελίδα 
https://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3027.  

425 Η ύπαρξη της «κοινότητας συµφερόντων» (communauté d’intérêts) σε µια ένωση προσώπων 
προσδιορισµένη και µε σαφή χαρακτηριστικά (groupement determiné, connu et prévisible) 
αναγνωρίζεται, σύµφωνα µε τη γαλλική νοµολογία, ως βασικό κριτήριο για την εφαρµογή νόµων στις 
διαδικτυακές επικοινωνίες στο facebook. Βλ. C.Pallez, «Injures sur reseaux sociaux: virtuelles ou 
reelles?», Petites affiches, 16 Ιουλίου 2013, διαθέσιµο στην επίσηµη ιστοσελίδα 
http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/afficher?id=PA201314108&origin=recherche;56.  

426 Τα ζητήµατα αποκάλυψης προσωπικών δεδοµένων των χρηστών συνδέονται στενά µε το θέµα της 
συγκατάθεσής τους µε τους όρους προστασίας τους από τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Βλ. 
εκτεταµένο σχολιασµό σε Φ.Π.Κουτνατζή, «Οι ιστότοποι Κοινωνικής ∆ικτύωσης ως Εθνική, 
Ευρωπαϊκή και ∆ιεθνής Πρόκληση της Προστασίας της Ιδιωτικότητας», εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-
Θεσσαλονίκη, 2010, σελ.61-95. 
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αγνοία του µπορεί µε το πάτηµα ενός κουµπιού να προβεί στην «αναφορά» της εν 

λόγω εικόνας, προκειµένου να αποσυρθεί άµεσα ή σε εύλογο χρονικό διάστηµα. 

Ωστόσο, έχει εύστοχα σηµειωθεί ότι, λόγω της πρακτικής δυσλειτουργίας της 

συγκεκριµένης εφαρµογής ή εξαιτίας των δυσχερειών που παρουσιάζει η 

ικανοποίηση του χρήστη στην περίπτωση επισήµανσης περισσότερων προσώπων σε 

µια φωτογραφία, η προστασία του ατόµου εναπόκειται στη «διακριτική ευχέρεια του 

χρήστη που ανήρτησε τη φωτογραφία»427. 

Σε κάθε περίπτωση, κανόνας στη δηµοσίευση φωτογραφιών αναδεικνύεται η 

δηµοσίευσή τους µε τη συγκατάθεση των χρηστών, πλην ορισµένων εξαιρέσεων, οι 

οποίες αναλύονται σε λόγους επικαιρότητας, ιστορικής σκοπιµότητας προς 

εξυπηρέτηση του δικαιώµατος πρόσβασης των πολιτών στην πληροφόρηση, 

παιδαγωγικών αναγκών και καλλιτεχνικής φύσης428. 

Στο ζήτηµα της συναίνεσης του χρήστη αξίζει να επειχειρηθεί µια 

επιπρόσθετη προσέγγιση και εξέταση µε αφορµή πρόσφατη απόφαση του 

Οµοσπονδιακού ∆ικαστηρίου της Καλιφόρνια. Πιο συγκεκριµένα, σε υπόθεση 

σχετικά µε τη χρήση εικόνων ανηλίκων από την εταιρία Facebook Inc για 

διαφηµιστικούς λόγους, κρίθηκε ότι η προκείµενη ενέργεια δεν προσβάλλει την 

ιδιωτική ζωή καθώς οι ανήλικοι είχαν δώσει ρητά τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση 

των δεδοµένων τους429. Η εν λόγω απόφαση µπορεί να κριθεί αρνητική και αρκετά 

ανησυχητική για την προστασία της ιδιωτικότητας του χρήστη, ιδιαίτερα εφόσον το 

πεδίο εφαρµογής της αναφέρεται σε µια εξαιρετικά ευπαθή οµάδα ατόµων, όπως 

είναι οι ανήλικοι. Η αποτίµησή της κρίνεται περισσότερο αρνητική παρά θετική 

καθώς µπορεί να καλλιεργήσει το έδαφος για την απρόσκοπτη εκµετάλλευση των 

προσωπικών δεδοµένων, µε το πρόσχηµα της παραχώρησης συγκατάθεσης του 

προσώπου
430. 

                                                           
427 Βλ. Φ.Π.Κουτνατζή, ό.π., σελ. 83-86. 
 
428 Βλ. S.Dupuy-Busson, ό.π., σηµείο 55. 
 
429 Βλ. σχολιασµό της υπόθεσης σε άρθρο στο www.lawnet.gr, µε τίτλο «ΗΠΑ: δικαίωση του 
Facebook για χρήση εικόνων ανηλίκων», µε ηµεροµηνία ανάρτησης 28/3/2014, ηµεροµηνία 
ανίχνευσης 1/4/2014, διαθέσιµο στο http://www.lawnet.gr/news/hpa-dikaiosi-tou-facebook-gia-ti-xrisi-
eikonon-anilikon-32267.html. 
 
430 Αποτελεί προσωπική άποψη του γράφοντος. 
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Το κυριότερο ίσως πρόβληµα εντοπίζεται στον τρόπο προσχώρησης των 

χρηστών στο facebook. Πιο συγκεκριµένα, το «κλικάρισµα» των όρων προσχώρησης 

δεν επαρκεί προκειµένου να προστατευθεί η ιδιωτικότητα του χρήστη. Πέραν της 

ελλιπούς κατανόησής τους που µπορεί να παρατηρηθεί, αξίζει να τονιστεί ότι οι 

αλλαγές των ρυθµίσεων που, κατά καιρούς, σηµειώνονται, δεν προϋποθέτουν την 

έγκριση των χρηστών. Αντίθετα, το µόνο που προβλέπεται είναι η παροχή ενός 

ελάχιστου χρονικού διαστήµατος προσαρµογής προς τις προβλεπόµενες ρυθµίσεις, οι 

οποίες διαµορφώνονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους της εταιρίας του 

facebook431. Εξάλλου, αξίζει να τονιστεί, ότι σύµφωνα µε επίσηµα στατιστικά 

στοιχεία, µόνο ένας στους τρεις χρήστες του facebook ελέγχει τις ρυθµίσεις περί 

ιδιωτικότητας και ασφαλείας του λογαριασµού του ενώ, αντιθέτως, ένας στους δύο 

επικαιροποιεί το προφίλ του432. 

Εξίσου σηµαντικό θεωρείται το ζήτηµα της διαχείρισης δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την αµερικανική νοµοθεσία που 

διέπει τη λειτουργία του facebook, οι υπεύθυνοι της εταιρίας επεξεργάζονται και 

διαχειρίζονται τα δεδοµένα των χρηστών του, πάντα βέβαια µε τη συγκατάθεσή τους, 

ενώ αποκλείεται η εκµετάλλευσή τους που οδηγεί στην εµπορευµατοποίησή τους. 

Επιπλέον, όπως τονίζεται στην επίσηµη ιστοσελίδα της εταιρίας, ακόµα και µετά την 

οριστική διαγραφή του λογαριασµού ενός χρήστη, ορισµένες πληροφορίες 

παραµένουν στην κατοχή των υπευθύνων433.  

Η επικίνδυνη διάσταση του θέµατος πιστοποιείται από τις καταγγελίες 

Αυστριακού φοιτητή Νοµικής, ο οποίος ανακάλυψε ότι η συγκεκριµένη ιστοσελίδα 

κοινωνικής δικτύωσης είχε κρατήσει στη συλλογή της 1200 σελίδες µε προσωπικά 

δεδοµένα του, αν και είχε προβεί στη διαγραφή τους. Στη συνέχεια, αφού παρέλαβε 

                                                           
431 Βλ. Λ.Μήτρου, «Η προστασία της ιδιωτικότητας στην Πληροφορική και στις Επικοινωνίες. Η νοµική 
διάσταση σε Προστασία της Ιδιωτικότητας, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τεχνικά και 
Νοµικά Θέµατα», Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα 2010, σελ.505επ. Επιπλέον, σύµφωνα µε την 
επίσηµη ιστοσελίδα του facebook ορίζεται ρητά, στην ενότητα περί «πολτικής χρήσης δεδοµένων», ότι 
οι αλλαγές απλά ειδοποιούνται, κοινοποιούνται στους χρήστες του, χωρίς να ζητάται η ρητή 
συγκατάθεσή τους. Βλ. τη σχετική ενότητα στην ιστοσελίδα του facebook https://el-
gr.facebook.com/about/privacy/other.  
 
432 Τα στοιχεία προκύπτουν κατόπιν της ετήσιας έρευνας Κοινωνικής ∆ικτύωσης 2013-2014, του 
Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. Ολόκληρη η έρευνα διαθέσιµη στην επίσηµη ιστοσελίδα 
http://www.eltrun.gr/.  
 
433 Βλ. http://www.facebook.com/help/330229433729799.  
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αντίγραφο των δεδοµένων του σε cd, υπέβαλε 22 ξεχωριστές αιτήσεις παραπόνων 

στον ιρλανδό υπουργό προστασίας προσωπικών δεδοµένων, καθώς η έδρα του 

facebook βρίσκεται στο ∆ουβλίνο. Τα αποτελέσµατα της ακροαµατικής διαδικασίας 

υπήρξαν θεαµατικά και αξίζει να σηµειωθεί ότι η ιρλανδική δικαιοσύνη επέβαλε στο 

ευρωπαϊκό τµήµα της εταιρίας να «παρέχει στους ευρωπαίους χρήστες όλα τα αρχεία 

τους, ακόµα και αν έχουν διαγραφεί, να δυσχεραίνει την εκµετάλλευσή τους από 

τεράστια οικονοµικά συµφέροντα, να τους επιτρέπει να κλείνουν οριστικά το 

λογαριασµό τους και να προφυλάσσει την ιδιωτικότητα στην Ευρώπη»434.   

Σχετικά µε το ζήτηµα της παραβίασης προσωπικών δεδοµένων θα πρέπει να 

προστεθεί η πρόσφατη καταδίκη της εταιρίας του facebook σε αποζηµίωση για τη 

χρήση ιδιωτικών πληροφοριών. Ειδικότερα, περισσότεροι από 600.000 χρήστες του 

στις ΗΠΑ θα λάβουν 15 δολάρια λόγω κυκλοφορίας και διακίνησης προσωπικών 

τους δεδοµένων σε στοχευµένες διαφηµίσεις εν αγνοία τους. Η αποζηµίωση, η οποία 

επετεύχθη κατόπιν εξωδικαστικής συµφωνίας, µπορεί να σηµάνει την αφετηρία 

περαιτέρω ενεργειών χρηστών που διαπιστώσουν στο µέλλον παρόµοιες παραβατικές 

συµπεριφορές εκ µέρους των υπευθύνων της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης435. 

Συµπερασµατικά, γίνεται φανερό ότι παρατηρούνται σηµαντικά κενά 

ασφαλείας στο facebook, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο άµεσα την προστασία των 

προσωπικών δεδοµένων των χρηστών του. Οι εταιρίες κοινωνικής δικτύωσης 

οφείλουν να προσαρµόζονται στις συστάσεις των οργάνων της Ένωσης για την 

περιφρούρηση θεµελιωδών δικαιωµάτων. Από την πλευρά του ο κάθε χρήστης 

µεµονωµένα οφείλει να µεριµνά και να ενηµερώνεται για ρυθµίσεις που αφορούν την 

ιδιωτικότητά του και να «τηρούν µια κριτική στάση» απέναντι στη χρήση των εν λόγω 

υπηρεσιών
436. Οι σύγχρονες εξελίξεις εκτυλίσσονται ταχύτατα και φέρουν 

                                                           
434 Βλ. Κ.Τσάβαλο, «Το facebook δε σέβεται κανέναν νόµο», άρθρο δηµοσιευµένο στην εφηµερίδα «Το 
Βήµα», ηµεροµηνία δηµοσίευσης 4 Νοεµβρίου 2012, διαθέσιµο στην ιστοσελίδα 
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=482366. Επίσης, L.Kaelin, «Facebook could face €100,000 
fine for holding delete data», άρθρο δηµοσιευµένο στο ηλεκτρονικό περιοδικό «Techspot», διαθέσιµο 
στην επίσηµη ιστοσελίδα http://www.techspot.com/news/45966-facebook-could-face-100000-fine-for-
holding-deleted-data.html, ηµεροµηνία δηµοσίευσης 21 Οκτωβρίου 2011.  
 
435 Βλ. άρθρο δηµοσιευµένο στο περιοδικό «Τα Νοµικά Νέα», καταχωρηµένο στην ενότητα 
«Cyberlaw», µε τίτλο «Καταδίκη κοινωνικού δικτύου σε αποζηµίωση για παραβίαση προσωπικών 
δεδοµένων», διαθέσιµο στην ηλεκτρονική τοποθεσία http://www.nomika-nea.gr/post/?id=574. 
 
436 Βλ. συνέντευξη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας των ∆εδοµένων , P.Hustinx, στην επίσηµη 
ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην κατηγορία «Επικαιρότητα», µε τίτλο «Οι µεγάλες 
εταιρείες θα πρέπει να προσαρµοστούν», ηµεροµηνία ανάρτησης 28 Ιανουαρίου 2014. ∆ιαθέσιµη στην 
ηλεκτρονική τοποθεσία http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-
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σηµαντικές επιπτώσεις στο ακανθώδες ζήτηµα της ιδιωτικότητας στις διαδικτυακές 

επικοινωνίες. 

∆εύτερη ενότητα: Απαντήσεις και προκλήσεις για τα προσωπικά δεδοµένα. 
Τα προβλήµατα και οι κίνδυνοι που εντοπίζονται στις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες λαµβάνουν ακόµη µεγαλύτερη διάσταση ενόψει των σύγχρονων 

εξελίξεων στο χώρο της πληροφορικής επιστήµης. Ο ταχύτατος ρυθµός ανάπτυξης 

των ψηφιακών τεχνολογιών σε συνδυασµό µε την ευρεία χρήση τους οδηγούν σε µια 

καθηµερινή µεταβολή των δεδοµένων, στην οποία η επιστήµη του δικαίου καλείται 

να προσαρµοστεί και να δώσει απαντήσεις στα κενά που παρατηρούνται. 

Ως ένα βαθµό, οι νοµοθετικές ρυθµίσεις που προτείνονται επιδιώκουν τη 

θεραπεία των προβληµάτων που επισηµάνθηκαν και τη δηµιουργία ενός σαφούς 

πλαισίου λειτουργίας του διαδικτύου. Αρχικά, στο πρόβληµα των ορίων της 

ελευθερίας της έκφρασης στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύµφωνα µε πρόσφατη 

απόφαση αµερικανικού δικαστηρίου, κατοχυρώθηκε ως δικαίωµα άξιο προστασίας η 

χρήση του «like» στο facebook. Ειδικότερα, το Οµοσπονδιακό Εφετείο των ΗΠΑ, σε 

υπόθεση που αφορούσε διαφορές υπαλλήλων µε διοίκηση, έκρινε ότι η επιλογή 

«like» στο facebook συνιστά συνταγµατικώς προστατευόµενη µορφή ελευθερίας 

έκφρασης και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί εναντίον δηµοσίων υπαλλήλων437.  

Σηµαντικές ενστάσεις εγείρονται και ως προς την αποτελεσµατικότητα της 

οδηγίας 2006/24/ΕΚ στο σηµείο περί διατήρησης των προσωπικών δεδοµένων. Πιο 

συγκεκριµένα, ενώ προβλέπεται διατήρηση για διάστηµα µεταξύ έξι µηνών έως δύο 

ετών το µέγιστο
438, για τους σκοπούς της διερεύνησης σοβαρών ποινικών 

                                                                                                                                                                      
room/content/20140127STO33808/html/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%
CF%83%CE%AF%CE%B1-
%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-
%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%82-
%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82-
%CE%B8%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9-
%CE%BD%CE%B1-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%84%
CE%BF%CF%8D%CE%BD.  
 
437 Βλ. σχετικά «Facebook: Η χρήση της επιλογής «Like» συνιστά συνταγµατικώς προστατευόµενη 
µορφή ελευθερίας της έκφρασης», άρθρο δηµοσιευµένο στο αναγνωρισµένο site www.lawnet.gr, στην 
ενότητα «∆ίκαιο και Τεχνολογία», ηµεροµηνία δηµοσίευσης 21 Σεπτεµβρίου 2013, διαθέσιµο στην 
ιστοσελίδα http://www.lawnet.gr/news/facebook-h-xrisi-tis-epilogis-alikea-sunista-suntagmatikos-
prostateuomeni-eleu8eria-tis-ekfrasis-30933.html.  
 
438 Άρθρο 6 της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ. 
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αδικηµάτων, έχει αµφισβητηθεί και επικριθεί έντονα τόσο η διάρκεια όσο και το µέσο 

επεξεργασίας των δεδοµένων. Χαρακτηριστική είναι η γνωµοδότηση του Ευρωπαίου 

Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων το 2011 για το υπό κρίση θέµα, σύµφωνα µε την 

οποία κρίνεται ανεπαρκές το εν λόγω µέτρο της Οδηγίας439.  

Όπως τονίζεται, παρατηρούνται σηµαντικές αδυναµίες και βασικά κενά στην 

ασφάλεια του δικαίου, που οφείλονται στην ανοµοιοµορφία των εθνικών 

νοµοθετικών συστηµάτων. Εξαιτίας της δεδοµένης διαπίστωσης οι επιπτώσεις είναι 

επιζήµιες τόσο για τον απλό χρήστη όσο και για τους κοινωνικούς φορείς και τις 

επιχειρήσεις. Ο Ευρωπαίος Επόπτης εστιάζει την κριτική του σε τρία σηµεία. Αρχικά, 

στην αναγκαιότητα διατήρησης των δεδοµένων, η οποία δεν καταδεικνύεται 

επαρκώς. Παρόλο που, όπως αναφέρθηκε, βασικός δικαιολογητικός λόγος 

διατήρησης δεδοµένων αποτελεί η καταπολέµηση σοβαρών ποινικών αδικηµάτων, 

δεν έχουν συγκεντρωθεί σαφείς ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες που να 

συνηγορούν προς την υιοθέτηση της συγκεκριµένης πρακτικής. Αξίζει να σηµειωθεί, 

κατά τη γνωµοδότηση, ότι αν και σύµφωνα µε την Επιτροπή τα περισσότερα κράτη 

µέλη προκρίνουν τη λήψη της, ο αριθµός τους δεν ξεπερνά τα εννιά, κάτι που 

ασφαλώς δεν υποδηλώνει την πλειοψηφία440. 

Επιπλέον, αµφισβητείται έντονα η αποτελεσµατικότητα του µέτρου λόγω 

παραβίασης του κριτηρίου της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας441. Πιο 

συγκεκριµένα, κατά τον Ευρωπαίο Επόπτη, οι αρµόδιες εθνικές αρχές που είναι 

επιφορτισµένες µε τη διατήρηση των δεδοµένων δεν προσδιορίζονται µε σαφή 

στοιχεία και γνωρίσµατα, µε αποτέλεσµα να παρατηρείται ανοµοιογένεια και 

σύγχυση ως προς ποια αρχή θα επιλαµβάνεται τέτοιων καθηκόντων. Σε ορισµένα 

κράτη, η πρόσβαση στα δεδοµένα δεν απαιτεί την προηγούµενη έκδοση απόφασης 

από δικαστική ή άλλη ανεξάρτητη αρχή. Επιπρόσθετα, η πολυµορφία των 

νοµοθετικών συστηµάτων δεν υπηρετεί τις αρχές της αναλογικότητας καθώς το 

                                                                                                                                                                      
 
439 Γνωµοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων σχετικά µε την έκθεση αξιολόγησης 
της Οδηγίας για τη διατήρηση δεδοµένων (οδηγία 2006/24/ΕΚ) της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2011/C 279/01), σηµεία 36-72, διαθέσιµη στην επίσηµη ιστοσελίδα 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:279:0001:0010:EL:PDF.  
 
440 Βλ. σηµεία 37-57 της Γνωµοδότησης. 
 
441 Βλ. ανάλυση της κριτικής περί αναλογικότητας και αναγκαιότητας στα σηµεία 58-63 της 
Γνωµοδότησης. 
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διάστηµα της υποχρεωτικής τήρησης των δεδοµένων ποικίλει και σε πολλά κράτη 

µέλη έχει οριστεί ως µέγιστο όριο η διάρκεια του ενός έτους, παρουσιάζοντας 

σηµαντική απόκλιση από τις διατάξεις της Οδηγίας. Επίσης, οι περιπτώσεις σοβαρών 

αδικηµάτων που υπαγορεύουν την υπό κρίση πρακτική δεν απαιτούν τη διατήρηση 

για όλες τις κατηγορίες δεδοµένων που προβλέπονται στην Οδηγία 2006/24/ΕΚ αλλά 

ορισµένων µόνο, µε αποτέλεσµα να θίγεται η αρχή της αναλογικότητας. 

Τέλος, το τρίτο σηµείο εστίασης της κριτικής του Επόπτη, εδράζει στην 

απουσία του στοιχείου της «προβλεψιµότητας» εκ µέρους της442 . Αναλυτικότερα, 

σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, τα κράτη µέλη ευθύνονται για την 

προσαρµογή στα θεµελιώδη δικαιώµατα που επιτάσσουν οι οδηγίες ενώ το καθήκον 

της συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδοµένων µε σεβασµό στην ιδιωτική 

ζωή και για καθορισµένο σκοπό, επαφίεται στα κράτη µέλη.  Ως εκ τούτου, κατά τον 

Ευρωπαίο Επόπτη, τα τελευταία διαθέτουν αρκετά ευρεία διακριτική ευχέρεια τόσο 

ως προς τον προσδιορισµό του σκοπού που απαιτεί τη διατήρηση των δεδοµένων, τον 

καθορισµό µε άλλα λόγια της έννοιας «σοβαρό έγκληµα», όσο και σχετικά µε τον 

κύκλο των προσώπων που δικαιούνται να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Κατά συνέπεια, 

η διατήρηση των δεδοµένων µπορεί να διατάσσεται για λόγους αόριστους και 

ασαφείς εις βάρος των χρηστών443.  

Στην ίδια λογική κινούνται οι πρόσφατες προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα 

του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε την Οδηγία 2006/24/ΕΚ, 

την οποία επικρίνει έντονα και την κηρύσσει ασύµβατη µε το Χάρτη Θεµελιωδών 

∆ικαιωµάτων
444. Χρησιµοποιώντας πιο αυστηρό ύφος από τον Ευρωπαίο Επόπτη 

Προστασίας ∆εδοµένων τονίζει ότι η Οδηγία 2006/24/ΕΚ θίγει άµεσα τις ατοµικές 

                                                           
442 Βλ. σηµεία 64-73 της Γνωµοδότησης. 
 
443 Στο πνεύµα της Γνωµοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη κινείται η έκθεση του Γενικού Εισαγγελέα 
της Ένωσης P.Cruz Villalon, ο οποίος κρίνει µη συµβατή µε το Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων την 
Οδηγία 2006/24/ΕΚ σχετικά µε τη διατήρηση προσωπικών δεδοµένων. Σύµφωνα µε την έκθεση 
τονίζεται ότι παραβιάζεται η ιδιωτική ζωή των χρηστών λόγω των ασαφών διατάξεων της Οδηγίας και 
του ελέγχου δεδοµένων που υπάγονται αυστηρά στη σφαίρα προσωπικότητας και ιδιωτικότητας του 
χρήστη. Βλ. άρθρο µε τίτλο «Η Οδηγία για τη διατήρηση προσωπικών δεδοµένων, µη συµβατή µε το 
Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων», δηµοσιευµένο στο site www.lawnet.gr, στην ενότητα «∆ίκαιο και 
Τεχνολογία», διαθέσιµο στην ιστοσελίδα http://www.lawnet.gr/news/h-odigia-gia-ti-diatirisi-
prosopikon-dedomenon-mi-sumbati-me-ton-xarti-ton-8emeliodon-dikaiomaton-31614.html?ref=RSS, 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης 16 ∆εκεµβρίου 2013. 
 
444 Γνωµοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα ∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε την 
εκδίκαση των υποθέσεων C-293/12 και C-594/12, της 12ης ∆εκεµβρίου 2013, διαθέσιµη στην 
ιστοσελίδα http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-12/cp130157en.pdf.  
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ελευθερίες και προστατεύει πληµµελώς το πρόσωπο που επεξεργάζονται τα δεδοµένα 

του χωρίς τη συγκατάθεσή του. Ενδεικτικά, αναφέρει ότι δεν είναι συµβατή µε την 

αρχή της αναλογικότητας ενώ η παραχώρηση στα κράτη µέλη της αρµοδιότητας 

καθορισµού των εγγυήσεων για τη διατήρηση των δεδοµένων βρίσκεται σε ευθεία 

αντίθεση µε τον Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων που επιτάσσει ότι οποιοσδήποτε 

περιορισµός τους πρέπει να θεσπίζεται µε νόµο. Κατά συνέπεια, ο Ευρωπαίος 

νοµοθέτης οφείλει να θεσπίσει τις βασικές αρχές για την υιοθέτηση και εφαρµογή 

των εν λόγω εγγυήσεων. Επιπλέον, ο χρόνος διατήρησης των δεδοµένων, η µέγιστη 

διάρκεια του οποίου ανέρχεται σε δύο χρόνια, θεωρείται υπερβολικός και προτείνεται 

η µείωσή του σε ένα έτος. Συνοπτικά, ο Γενικός Εισαγγελέας κρίνει την Οδηγία 

2006/24/ΕΚ ως «σοβαρή προσβολή του θεµελιώδους δικαιώµατος των πολιτών στην 

ιδιωτικότητα»445. 

Ιδιαίτερα σηµαντικές θεωρούνται οι εξελίξεις στο ζήτηµα της ανωνυµίας στο 

διαδίκτυο. Παρόλο που υπάρχουν αρκετές νοµοθετικές ενδείξεις τόσο σε ευρωπαϊκό 

όσο και σε διεθνές επίπεδο, όπως παρουσιάστηκαν, και εθνικές κινήσεις, οι οποίες 

τείνουν υπέρ της χρήσης της εντός σαφών ορίων και περιορισµών446, η τάση που 

παρατηρείται στις πολιτικές κρατών µελών κινείται στο πνεύµα της «αστυνόµευσης» 

του διαδικτύου. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του διευθυντή της Υποδιεύθυνσης 

∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, στα πλαίσια του 3ου Πανελληνίου 

∆ιεπιστηµονικού Συνεδρίου, µε θέµα «την πρόληψη και αντιµετώπιση διαδικτυακών 

συµπεριφορών υψηλού κινδύνου»: «∆εν υπάρχει ανωνυµία…το πάρτι τελείωσε..Τέρµα 

οι εκβιασµοί, υπάρχει αστυνοµία, υπάρχει κράτος, υπάρχει έλεγχος»447.  

                                                           
445 Όπως χαρακτηριστικά σηµειώνεται στις προτάσεις «the Directive constitutes a serious interference 
with the fundamental right of citizens to privacy». 

446 Αξίζει να σηµειωθεί ότι στη Γαλλία µε προτροπή της αντίστοιχης εθνικής Αρχής για την προστασία 
των ελευθεριών και πληροφοριών στο διαδίκτυο (CNIL), από τον Σεπτέµβριο του 2002, η κυβέρνηση 
υποχρεούται, βάσει υπουργικής απόφασης της 9ης Οκτωβρίου 2002, να δηµοσιεύει ανώνυµα τις 
αποφάσεις δικαστηρίων που αναρτώνται δηµόσια στη διαδικτυακή τοποθεσία Legifrance. Βλ.C.Pallez, 
«Les recommendations de la CNIL sur l’anonymisation des bases publiques de jurisprudence», Petites 
afiiches, 29 Σεπτεµβρίου 2005, ν.194, διαθέσιµο στην ιστοσελίδα 
http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/afficher?id=PA200519412&origin=recherche;151.  

 
447 Βλ. άρθρο του Λ.Προβιά, «Τέλος η ανωνυµία στο διαδίκτυο!», αναρτηµένο στην ιστοσελίδα 
http://www.inewsgr.com/103/telos-i-anonymia-sto-diadiktyo.htm, ηµεροµηνία δηµοσίευσης 2 
Νοεµβρίου 2013. 
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Αξιοσηµείωτες είναι οι εξελίξεις στην περίπτωση των Anonymous. Πρόκειται 

για µια οµάδα χακτιβιστών µε διεθνή δράση, που υπερασπίζεται της ανώνυµης 

χρήσης του διαδικτύου και πραγµατοποιεί διαδικτυακές επιθέσεις σε υπηρεσίες 

υψηλής κλίµακας, όπως κυβερνητικά υπουργεία και ανώτατες αρχές. Αίτηµα των 

anonymous, που πρωτοεµφανίστηκαν το 2003, είναι η πάταξη της αστυνόµευσης του 

διαδικτύου και η πολιτική ανυπακοή σε µέτρα, που κατά τη γνώµη τους, θίγουν 

θεµελιώδη δικαιώµατα του ανθρώπου448. Αξιοσηµείωτα είναι τα χτυπήµατά τους στο 

Ελληνικό Υπουργείο ∆ικαιοσύνης το 2012, σε site του Αµερικανικού Υπουργείου 

∆ικαιοσύνης για την αυτοκτονία του ακτιβιστή Σουόρτς449 ενώ σύνθηµά τους είναι η 

φράση «Είµαστε Ανώνυµοι. Είµαστε Λεγεώνα. ∆εν συγχωρούµε. ∆εν ξεχνάµε. Να µας 

περιµένετε». Πρόσφατα, ο επικεφαλής της δίωξης του διαδικτυακού εγκλήµατος του 

FBI δήλωσε ότι έχουν συλληφθεί τα ηγετικά στελέχη του κινήµατος, προκαλώντας 

σοβαρό πλήγµα στη συνοχή του και στέλνοντας το µήνυµα της εντατικοποίησης των 

προσπαθειών καταπολέµησης της ανωνυµίας στο διαδίκτυο450. 

Ξεχωριστή προσοχή συγκεντρώνουν οι συνεχείς επικρίσεις χρηστών των 

µέσων κοινωνικής δικτύωσης για παραβίαση προσωπικών τους δεδοµένων είτε από 

τρίτους είτε από τις ίδιες τις υπηρεσίες. Πρόσφατα µάλιστα ξέσπασε ένα τεράστιο 

σκάνδαλο παραβίασης ιδιωτικότητας των ατόµων µε διεθνείς προεκτάσεις. 

Ειδικότερα, ο πρώην πράκτορας αµερικανικών υπηρεσιών Έντουαρντ Σνόουντεν 

αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρακολουθούσε τα τηλέφωνα εκατοµµυρίων 

Αµερικανών πολιτών, έχοντας πρόσβαση σε όλα τα αρχεία τους, µε οποιοδήποτε 

µέσο κι αν διακινούνταν451. Ο Σνόουντεν κατηγορήθηκε από τις αµερικανικές αρχές 

                                                           
448 Βλ.άρθρο της Χ.Πάντζου, «Anonymous: οι Ροµπέν των δασών του Κυβερνοχώρου», δηµοσιευµένο 
στην ηλεκτρονική έκδοση της εφηµερίδας «Ελευθεροτυπία», διαθέσιµο στην ιστοσελίδα 
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=325512, ηµεροµηνία δηµοσίευσης 13 Νοεµβρίου 2011. 
 
449 Βλ. άρθρο «Χάκινγκ «εκδίκηση» των Anonymous σε site του αµερικανικού υπουργείου ∆ικαιοσύνης», 
αναρτηµένο στην επίσηµη ιστοσελίδα http://news.in.gr/world/article/?aid=1231232404, ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης 26 Ιανουαρίου 2013. 
 
450 Βλ. τη συνέντευξη του επικεφαλής της δίωξης διαδικτυακού εγκλήµατος του FBI Όστιν Μπέργκλας 
στον δηµοσιογράφο Gerald Smith, σε άρθρο του «FBI Agent: We’ve Dismantled The Leaders Of 
Anonymous», δηµοσιευµένο στην εφηµερίδα Huffington Post, διαθέσιµο στην ιστοσελίδα 
http://www.huffingtonpost.com/2013/08/21/anonymous-arrests-fbi_n_3780980.html, ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης 21 Αυγούστου 2013.  
 
451 Βλ. B.Gellman, «Edward Snowden, after months of NSA revelations, says his mission’s 
accomplished», άρθρο δηµοσιευµένο στην εφηµερίδα «Washington Post», διαθέσιµο στην ιστοσελίδα 
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/edward-snowden-after-months-of-nsa-
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ως κατάσκοπος και κατέφυγε στη Ρωσία ζητώντας άσυλο ενώ µέχρι και σήµερα 

ακόµη αναζητά ασφαλές µέρος παραµονής καθώς θεωρεί ότι κινδυνεύει η ζωή του 

από τις αποκαλύψεις.  

Οι διαστάσεις του θέµατος είναι ιδιαίτερα σοβαρές καθώς και σε ευρωπαϊκό 

θεσµικό επίπεδο υπήρξε πρόταση της οµάδας των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο 

για παροχή ασύλου στον Σνόουντεν, η οποία τελικά απορρίφθηκε. Το επιχείρηµα που 

προβάλλεται, το οποίο ίσως περικλείεει την ουσία του ζητήµατος, ήταν η προσβολή 

της ελεύθερης έκφρασης και η απειλή κατά της ιδιωτικότητας που συντελούνταν 

µαζικά από τις κυβερνητικές αρχές452. Οι εξελίξεις συνεχίζουν να εκτυλίσσονται µε 

αµείωτο ενδιαφέρον και το αποτέλεσµα της περιπέτειας του Σνόουντεν θα έχει 

ασφαλώς έντονες επιδράσεις σε θέµατα προστασίας προσωπικών δεδοµένων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
revelations-says-his-missions-accomplished/2013/12/23/49fc36de-6c1c-11e3-a523-
fe73f0ff6b8d_story.html, ηµεροµηνία δηµοσίευσης 24 ∆εκεµβρίου 2013.  
 
452 Βλ. άρθρο αναρτηµένο στην επίσηµη ιστοσελίδα του τηλεοπτικού καναλιού euronews, 
«Ευρωκοινοβούλιο: Απορρίφθηκε η πρόταση για παροχή ασύλου στον Σνόουντεν», ηµεροµηνία 
ανάρτησης του άρθρου 12 Φεβρουαρίου 2014, διαθέσιµο στην ιστοσελίδα 
http://gr.euronews.com/2014/02/12/meps-reject-green-asylum-call-for-snowden/.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 
Η ανάλυση που επιχειρήθηκε στο παρόν κεφάλαιο και ιδιαίτερα οι τελευταίες 

εξελίξεις στο χώρο των διαδικτυακών επικοινωνιών και των προσωπικών δεδοµένων 

των χρηστών, θέτουν σε πρώτη γραµµή το θέµα της ασφάλειας του χρήστη. Το 

ζήτηµα της ιδιωτικότητάς του καταλήγει συχνά, στην ανάγκη προστασία της 

«διαδικτυακής ταυτότητας», προσδίδοντας µια ξεχωριστή και περισσότερο νοµική 

διάσταση στην ιδιωτικότητα.  

Παρόλο που δεν υπάρχει ένας σαφής ορισµός της έννοιας, η ερµηνεία της 

µπορεί να προκύψει µέσα από τα συστατικά της στοιχεία, όπως είναι η ηλεκτρονική 

διεύθυνση, το τερµατικό χρήστη, ο κωδικός αναγνώρισης καθώς και από άλλες 

ενδείξεις, όπως ένας αριθµό τραπεζικού λογαριασµού, ένα blog και µια απλή 

ιστοσελίδα. Οι τεχνικές υποκλοπής της ταυτότητας του χρήστη ποικίλλουν ενώ οι 

δικαστικές αρχές συχνά ποινικοποιούν συµπεριφορές µε κίνητρο την κλοπή της 

διαδικτυακής ταυτότητας453. 

Η γαλλική νοµοθεσία υπήρξε από τις πρωτοπόρες στην τυποποίηση της 

«υφαρπαγής της διαδικτυακής ταυτότητας» ως ξεχωριστό και αυτοτελές αδίκηµα. Με 

σχετικό νόµο που ψηφίστηκε το 2011454, ορίστηκε ότι η υφαρπαγή κάθε είδους 

δεδοµένων που εµπίπτουν στην ιδιωτική ζωή και προσωπικότητα του ατόµου και 

συντελούν στην ταυτοποίησή του, αποδίδει την έννοια και το περιεχόµενο του 

αδικήµατος. Αξίζει να τονιστεί ότι εντάχθηκε στο κεφάλαιο που αφιερώνεται στις 

«βλάβες για την ιδιωτική ζωή και την προσωπικότητα» στον γαλλικό Ποινικό Κώδικα 

και όχι στο αντίστοιχο περί «πράξεων βίας στα πρόσωπα», επιδιώκοντας να τονιστεί η 

πρόθεση ρύθµισης των κενών ασφαλείας που παρατηρούνται στον ψηφιακό κόσµο 

και σχετίζονται µε την ατοµική προσωπικότητα
455. Ωστόσο, η απουσία 

συγκεκριµένης νοµοθετικής διάταξης στο δίκαιο της Ένωσης που να ορίζει το 

                                                           

453 Βλ.Μ.Prud’Homme, «L’usurpation d’identité numérique: bientôt un nouveau délit», Gazette du 
Palais, 24 Απριλίου 2010, ν.114, διαθέσιµο στην επίσηµη ιστοσελίδα 
http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/afficher?id=GP20100424007&origin=recherche;1.  

454 Πρόκειται για το νόµο Loppsi 2. 

455 Βλ.A.Bensoussan, «Vers la consécration de l’identité numérique», Gazette du Palais, 23 Απριλίου 
2011, ν.113, διαθέσιµο στην επίσηµη ιστοσελίδα 
http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/afficher?id=GP20110423001&origin=recherche;55.   
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συγκεκριµένο αδίκηµα και τα εξωτερικά του στοιχεία θεωρείται ως βασική αδυναµία 

της προσπάθειας αναθεώρησης του υφιστάµενο θεσµικού καθεστώτος, καθώς έτσι 

αποδυναµώνεται η ανάγκη πάταξης οποιονδήποτε προσπαθειών προσβολής της 

ιδιωτικής ζωής. 

Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις από τα θεσµικά όργανα της Ένωσης κρίνονται 

αµφίβολης αποτελεσµατικότητας, ιδιαίτερα τη στιγµή που οι πολιτικές των κρατών 

µελών κινούνται περισσότερο προς την κατεύθυνση περιορισµού θεµελιωδών 

δικαιωµάτων, µε κορυφαίο εκείνο της ελευθερίας έκφρασης, προκειµένου να 

παταχθεί το οργανωµένο έγκληµα, που ανθεί στο διαδίκτυο. Ωστόσο, οι επικρίσεις 

και οι ενστάσεις για παραβιάσεις προσωπικών δεδοµένων καθιστούν επιβεβληµένη 

την αναθεώρηση του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου και της πολιτικής που 

ακολουθείται από αρκετές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κοινωνία της 

πληροφορίας.  

Ιδιαίτερα σχετικά µε την πρόθεση πάταξης της ανωνυµίας τα µέτρα που 

λαµβάνονται αντιµετωπίζονται περισσότερο αρνητικά παρά θετικά. Εξάλλου, παρόλο 

που υπάρχουν υπαρκτοί κίνδυνοι εξαιτίας της ανώνυµης χρήσης του λόγου, οι 

νοµοθετικές προβλέψεις αδυνατούν να προλαβαίνουν τις τεχνολογικές εξελίξεις και 

τις επινοήσεις της πληροφορικής επιστήµης. Επιπλέον, ακόµα και στην περίπτωση 

που απαγορευθεί η ανωνυµία, οι χρήστες µπορούν να εφευρίσκουν άλλους τρόπους 

απόκρυψης των προσωπικών τους στοιχείων, όπως για παράδειγµα χρησιµοποιώντας 

«παρατσούκλια» και «ψευδώνυµα», τα οποία συνιστούν συστατικά στοιχεία 

ταυτότητας του ατόµου456. 

Σαφέστατα, η ανώνυµη χρήση του λόγου δε θα πρέπει να συνιστά κατάχρηση 

δικαιώµατος ενώ η κάµψη της µπορεί να επιτευχθεί και σε πρακτικό επίπεδο, χωρίς 

την επιβολή αυστηρών νόµων. Υπό τη συνδροµή της προϋπόθεσης της άµεσης 

προσβολής συµφερόντων του θιγοµένου, τα οποία ενδεικτικά µπορούν να 
                                                           
456 Τόσο το «ψευδώνυµο» όσο και το «παρατσούκλι», αποτελούν στοιχεία προσωπικών δεδοµένων 
καθώς µπορούν να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της ταυτότητας του χρήστη. Συνεπώς, η αποκάλυψή 
τους παραπέµπει στην εξατοµίκευσή του. Η εννοιολογική διαφορά τους συνίσταται στο ότι το 
«ψευδώνυµο» το διαλέγει συνήθως ο χρήστης ενώ το «παρατσούκλι» αποδίδεται στο άτοµο από τον 
κοινωνικό του περίγυρο, εξαιτίας χαρακτηριστικών γνωρισµάτων ποικίλου περιεχοµένου. Βλ. C.Marie, 
«Accessoires du nom», JurisClasseur Civil Annexes, τεύχος 50, 31 Μαρτίου 2007, διαθέσιµο στην 
επίσηµη ιστοσελίδα 
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?docLinkInd=true&bct=A&risb=21_T18
787734651&A=0.3265647140703747&urlEnc=ISO-8859-1&&dpsi=00AP&remotekey1=DOC-
ID&remotekey2=018_EG_CA0_391018FASCICULEEN_1_PRO_231968&refpt=NDV5&service=D
OC-ID&origdpsi=00AP&chunkLNI=58G4-2GK1-DY59-735M-00000-00&homeCsi=268030 . 
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αναφέρονται στην ιδιωτική ζωή, τη φήµη και την περιουσία, µπορεί να ζητηθεί από 

τον ανώνυµο χρήστη η αποκάλυψη των πραγµατικών του στοιχείων, προκειµένου να 

επιτευχθεί ένας εξωδικαστικός συµβιβασµός. Σε διαφορετική περίπτωση, απαιτείται η 

προσκόµιση στο δικαστήριο ευλόγων αποδείξεων. Τέλος, θα πρέπει να προστεθεί το 

αίσθηµα της ανασφάλειας δικαίου που ενδεχοµένως θα προκύψει µε την πλήρη 

απαγόρευση της ανωνυµίας. Άλλωστε, οι ίδιες υπηρεσίες του διαδικτύου, όπως τα 

blogs, chart rooms και e-mails, προσφέρουν τη δυνατότητα της ανώνυµης χρήσης του 

λόγου ενώ η χρήση τους είναι ευρύτατα διαδεδοµένη παγκοσµίως. Εποµένως, σε 

περίπτωση ανατροπής του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου που επιτρέπει την 

ανωνυµία, κάµπτεται η εµπιστοσύνη στις υπηρεσίες του διαδικτύου και στη 

λειτουργικότητά του457. 

Κατά συνέπεια, µπορεί να προκύψει εύλογα το δίληµµα υιοθέτησης άµεσα 

ενός οµοιογενούς δικαιικού συστήµατος ή ενός κώδικα δεοντολογίας, προκειµένου να 

ενηµερωθούν οι χρήστες του διαδικτύου τόσο για τα δικαιώµατα όσο και για τις 

υποχρεώσεις τους. Ορθότερη φαίνεται η δεύτερη λύση καθώς η ανοµοιογένεια και η 

πολυµορφία των εθνικών νοµοθετικών συστηµάτων αλλά και η διαφορετική 

αντιµετώπιση ζητηµάτων προστασίας προσωπικών δεδοµένων σε Αµερική και 

Ευρώπη αποτελούν σοβαρά εµπόδια στη θέσπιση ενός σταθερού και κοινού 

ρυθµιστικού πλαισίου λειτουργίας της ψηφιακής κοινωνίας.  

Η ιδέα της αυτορρύθµισης, η οποία συνίσταται στη θεσµοθέτηση της «αρχής 

της υπευθυνότητας» στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκτυο γενικότερα, 

παραπέµπει σε µια ηθική διαχείριση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Το 

γεγονός ότι στην προτεινόµενη αναθεώρηση του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου 

ρύθµισης προσωπικών δεδοµένων απουσιάζει οποιαδήποτε ρητή παράθεση και 

τυποποίηση του «πληροφοριακού αυτοκαθορισµού»458 του χρήστη ως θεσµικά 

αναγνωρισµένο, από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, δικαίωµα, σε συνδυασµό µε την 

έλλειψη τυποποίησης του αδικήµατος της υποκλοπής της διαδικτυακής ταυτότητας, 

                                                           
457 Βλ. σχολιασµό για την ανωνυµία στο διαδίκτυο σε Γ.Κτιστάκι, «Η ανωνυµία στο ∆ιαδίκτυο», άρθρο 
στην εφηµερίδα «Η Καθηµερινή», ηµεροµηνία δηµοσίευσης 11 Αυγούστου 2011. 
 
458 Οι όροι «πληροφοριακός αυτοκαθορισµός» ή «αυτοδιάθεση των πληροφοριών» παραπέµπουν σε 
δικαιώµατα που συνίστανται στην ελευθερία και αυτονοµία του ατόµου να αποφασίσει για τη 
διαχείριση των προσωπικών του πληροφοριών στο διαδίκτυο. Βλ. Α.Γέροντα, «Η προστασία του 
πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων», Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-
Κοµοτηνή, 2002, σελ.72-77. 
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στερούν του περιεχοµένου της ανθρωποκεντρικής διάστασης των επικείµενων 

αλλαγών. Αντιθέτως, η θεσµοθέτηση των προαναφερθέντων αδικηµάτων θα οδηγήσει 

στην αποτελεσµατικότερη προστασία προσωπικότητας του χρήστη, εφόσον 

συνδέονται άµεσα µε αυτή.  

Ταυτόχρονα, και οι ίδιοι οι χρήστες χρειάζεται να λειτουργήσουν ως 

ουσιαστικοί συµπαραστάτες στην προσπάθεια βελτίωσης του ισχύοντος νοµοθετικού 

καθεστώτος και θεράπευσης των αδυναµιών του. Είναι ανάγκη οι χρήστες να 

ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήµατα που αγγίζουν την προσωπικότητά τους κατά 

την πλοήγησή τους ώστε να προλαµβάνουν κινδύνους
459 ενώ θα πρέπει να 

ενηµερώνονται για τους περιορισµούς των δικαιωµάτων τους και να γνωρίζουν τις 

νόµιµες περιπτώσεις επέµβασης στον ιδιωτικό τους βίο. Η προσωπική και συνεχής 

ενηµέρωση και φροντίδα για τις αλλαγές στον τοµέα της πληροφορικής επιστήµης 

και η διεξοδική πληροφόρηση µε τη συµµετοχή όλων των κοινωνικών φορέων θα 

δηµιουργήσει στέρεες βάσεις προκειµένου να ακολουθήσει στη συνέχεια η υιοθέτηση 

µιας ενιαίας πολιτικής, σε επίπεδο οργάνων της Ένωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, η 

θέσπιση νόµων µε τον χαρακτήρα της «αστυνοµίας του διαδικτύου» θα ισοδυναµούν 

µε έναν καινούριο «Μεγάλο Αδελφό», µε αρνητικές επιπτώσεις όχι µόνο για την 

κοινωνία της πληροφορίας αλλά και για το ίδιο το άτοµο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
459 Σχετικά µε ένα νέο µοντέλο διαχείρισης των προσωπικών δεδοµένων και την εισαγωγή της «αρχής 
της υπευθυνότητας», βλ. Φ.Π.Κουτνατζή, ό.π., σελ.103-111. 
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IV. Η ιδιωτικότητα στις εργασιακές σχέσεις: Το 
πρόβληµα της ηλεκτρονικής επιτήρησης 
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Εισαγωγή 

Αναµφίβολα, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις δε θα µπορούσαν να µην 

επιφέρουν σηµαντικό αντίκτυπο σε επαγγελµατικό επίπεδο. Η εισβολή και ολοένα 

και περισσότερο αυξανόµενη χρήση των νέων τεχνολογιών στον τοµέα της εργασίας 

έχουν µεταβάλλει τα παραδοσιακά δεδοµένα που ίσχυαν. Η τεχνολογική πρόοδος 

παρέχει τόσο στον εργοδότη όσο και στον εργαζόµενο καινούρια εργαλεία εκτέλεσης 

της εργασίας µε θετικά αποτελέσµατα, τόσο για την επιχείρηση, της οποίας αυξάνεται 

η παραγωγή και η ανταγωνιστικότητά της, όσο και για το άτοµο, το οποίο βελτιώνει 

την αποδοτικότητά του και απαλλάσσεται από την εκτέλεση πολλαπλών καθηκόντων.  

Παράλληλα, η ταχύτατη ανάπτυξη της πληροφορικής επιστήµης κατέστησε 

πλέον απαραίτητη την ύπαρξή της στον επαγγελµατικό τοµέα. Το διαδίκτυο 

διευκόλυνε σηµαντικά την άσκηση καθηµερινών δραστηριοτήτων, προσφέροντας µια 

σηµαντική εξοικονόµηση χρόνου και διεύρυνση του γνωστικού ορίζοντα, καθώς 

περιέχει χρήσιµες πληροφορίες ανεξάρτητα από τη φύση της εργασίας κάθε 

ανθρώπου. Ταυτόχρονα, βασικές ενέργειες εργαζοµένων έχουν αντικατασταθεί, όπως 

η τηλεφωνική επικοινωνία, η χειρόγραφη αλληλογραφία και η ανάγνωση εντύπων 

υλικών.  

Ως εκ τούτου, λειτουργεί προς το συµφέρον του εργοδότη και του 

εργαζοµένου η υιοθέτηση και εγκατάσταση νέων τεχνολογιών στον εργασιακό χώρο 

ενώ συντελείται προσπάθεια βελτίωσής τους. Η ύπαρξη µιας ανεπτυγµένης και 

επαρκούς τεχνικής υποδοµής σε µια επιχείρηση θεωρείται βασική προϋπόθεση για 

την πρόοδό της. 

Εντούτοις, η µαζική χρήση των νέων υπηρεσιών της τεχνολογίας των 

υπολογιστών επέφερε ριζική µεταβολή στις εργασιακές σχέσεις. Ένα από τα 

κυριότερα προβλήµατα που εγείρονται εντοπίζεται στο θέµα της προστασίας των 

προσωπικών δεδοµένων του εργαζοµένου. Ειδικότερα, η εισαγωγή και διάδοση των 

τεχνολογικών εργαλείων, µε κυριότερο εκπρόσωπο το διαδίκτυο, καθιστούν σήµερα 

εύκολη τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που υπάγονται στην ιδιωτική σφαίρα 

του ατόµου. Πληροφορίες που σχετίζονται µε την ταυτότητά του, την περιουσιακή 

του κατάσταση, τις πολιτικές ή θρησκευτικές του πεποιθήσεις µπορεί να θέσουν σε 

κίνδυνο την προσωπική του ζωή ή να αποτελέσουν αιτία διακρίσεων στο χώρο 
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εργασίας
460. Η διάκριση ανάµεσα στην ιδιωτική και επαγγελµατική ζωή του 

εργαζοµένου είναι συχνά δύσκολη και δηµιουργεί ερωτήµατα σχετικά µε το αν, µε 

ποιον τρόπο και µέχρι ποιο βαθµό επιτρέπεται η χρήση του διαδικτύου από το άτοµο 

στον επαγγελµατικό του τοµέα.  

Οι εν λόγω προβληµατισµοί συνοψίζονται γύρω από το θέµα της ηλεκτρονικής 

παρακολούθησης των εργαζοµένων. Σε γενικές γραµµές, η συγκεκριµένη έννοια 

παραπέµπει στον έλεγχό τους από την πλευρά του εργοδότη µέσω διαφόρων 

ηλεκτρονικών µέσων, όπως συστήµατα καταγραφής των τηλεφωνικών κλήσεων, 

χρήση καµερών και ανίχνευση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και χρήσης του 

διαδικτύου. Οι προαναφερθείσες µέθοδοι αποτελούν αντικείµενο ιδιαίτερης κριτικής 

καθώς διατείνεται ότι προσβάλλουν την προσωπικότητα του ατόµου461, τη στιγµή που 

η διάρκεια επαγγελµατικής ενασχόλησής του συνιστά ένα µεγάλο µέρος της 

καθηµερινής του ζωής. 

Σχετικά µε τον όρο «ηλεκτρονική παρακολούθηση» έχουν διατυπωθεί 

διάφοροι ορισµοί. Επίσης, χρησιµοποιείται µε την ίδια σηµασία και η αναφορά 

«ηλεκτρονική επιτήρηση». H πληρέστερη απόδοση της ανωτέρω έννοιας δόθηκε από 

τον Godfrey, ο οποίος όρισε την ηλεκτρονική επιτήρηση ως «τη χρήση µιας 

ηλεκτρονικής διαδικασίας συλλογής δεδοµένων µε σκοπό τη συγκέντρωση στοιχείων 

για τις δραστηριότητες των εργαζοµένων και την απόδοσή τους στην εργασία»462. 

Σύµφωνα µε τον Μ.Levy, η ηλεκτρονική επιτήρηση συνίσταται όχι µόνο στην 

υπολογιστική συλλογή δεδοµένων που προαναφέρθηκε από τον Godfrey, αλλά και σε 

µια περισσότερο διευρυµένη επεξεργασία που επεκτείνεται στην «αποθήκευση, 

ανάλυση και αναφορά των πληροφοριών για τις παραγωγικές δραστηριότητες των 

                                                           
460 Βλ. Γ.Θεοδόση, «Βασικές αρχές προστασίας των προσωπικών δεδοµένων των εργαζοµένων», ∆ΕΕ, 
2006, σελ.592. 
 
461 Βλ. Ι.Ιγγλεζάκη, «Ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα», εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 
2003, σελ.11. 
 
462 B.Godfrey, “Electronic work monitoring: an ethical model”, Conferences in Research and Practice 
in Information Technology, σελ.18-21, εκδότης Australian Computer Society, Inc., Νοέµβριος 2000. 
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εργαζοµένων»463. Το στοιχείο της εκτεταµένης χρήσης των πληροφοριών, όπως 

αποδίδεται από τον Levy, φαίνεται ότι αποτελεί καθοριστικό κριτήριο για την 

ηλεκτρονική παρακολούθηση, καθώς και κατά τις κ.κ. Λίλιαν Μήτρου και Μαρία 

Καρύδα τα δεδοµένα που αναφέρονται στη συµπεριφορά των εργαζοµένων όχι µόνο 

συλλέγονται αλλά και καταγράφονται και είναι δεκτικά περαιτέρω επεξεργασίας464.   

Η αναφορά του όρου «ηλεκτρονική» στη διαδικασία παρακολούθησης των 

εργαζοµένων οδηγεί αυτοµάτως στο συµπέρασµα ότι γίνεται χρήση ηλεκτρονικών 

συστηµάτων επεξεργασίας δεδοµένων. Ως τέτοια µπορούν να θεωρηθούν τόσο οι 

βιντεοκάµερες όσο και ειδικά φίλτρα παρακολούθησης εγκατεστηµένα σε 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές. ∆εδοµένου ότι η παρουσία ηλεκτρονικών υπολογιστών 

παρατηρείται όλο και περισσότερο και καθίσταται απαραίτητη στον εργασιακό χώρο 

χάρη στις δυνατότητες που προσφέρουν, µε κυριότερη εξ αυτών τη χρήση του 

διαδικτύου, αποκτά µεγαλύτερο ενδιαφέρον η παρακολούθηση των ηλεκτρονικών 

δραστηριοτήτων του εργαζοµένου, όπως για παράδειγµα της ηλεκτρονικής του 

αλληλογραφίας και της πλοήγησής του στο ∆ιαδίκτυο. 

Ως προς τη χρήση καµερών αυτή καταρχήν θεωρείται ότι αντίκειται στις 

διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ περί «προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι 

της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών» καθώς και ότι προσβάλλει το άρθρο 8 της 

Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α) που κατοχυρώνει το 

απαραβίαστο της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Ωστόσο, υπό αυστηρές 

προϋποθέσεις µπορεί να κριθεί σύννοµη. Για παράδειγµα, όπως τονίζεται και στη 

γνωµοδότηση αρ.68/2002 της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, στην Ελλάδα, σύµφωνα µε το Ν.2472/1997 και την Οδηγία 115/2001 της 

Αρχής, η επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων µε τη χρήση κλειστών κυκλωµάτων 

τηλεόρασης στους χώρους εργασίας είναι θεµιτή εφόσον συντρέχουν ορισµένες 

προϋποθέσεις, όπως «το αντικειµενικά δικαιολογηµένο συµφέρον του εργοδότη για την 

                                                           
463 Μ.Levy, “Electronic monitoring in the workplace: Power through the panopticon”, άρθρο 
αναρτηµένο και διαθέσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://bliss.berkeley, 
edu/impact/students/mike/mike -paper, html., 1994.  
 
464 Λίλιαν Μήτρου- Μαρία Καρύδα, “Employee’s privacy vs. employers’ security: Can they be 
balanced?”, δηµοσιευµένο άρθρο στο περιοδικό  Telematics and Informatics, volume 23, Issue 3, 
Αύγουστος 2006, σελ.164-178.  
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ασφάλεια των χώρων εργασίας, η προστασία των προσώπων ή περιουσιακών αγαθών 

και αφετέρου η συγκεκριµένη επεξεργασία να είναι αποτέλεσµα στάθµισης µεταξύ των 

υπαρχόντων κινδύνων και της προσβολής της προσωπικότητας και ιδιωτικότητας του 

υπαλλήλου». Επιπλέον, καθίσταται απαραίτητη και η προηγούµενη ενηµέρωση του 

εργαζοµένου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων µε τη διαδικασία που 

προαναφέρθηκε.      

 

Η ανάπτυξη συστηµάτων διαχείρισης προσωπικού που παρέχουν µια πλήρη 

περιγραφή της «ταυτότητας» του εργαζοµένου σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι ο 

βαθµός παρακολούθησής του από τον εργοδότη αποτελεί συχνά αντικείµενο 

διαπραγµατεύσεων στη σύναψη συλλογικών συµβάσεων εργασίας, θέτουν καινούρια 

δεδοµένα στη σχέση εργασίας. Ταυτόχρονα, µε τις νέες τεχνολογίες ο έλεγχος των 

εργαζοµένων καθίσταται λιγότερο προφανής και περισσότερο διαδεδοµένος
465. 

Ανάλογα µε τον τρόπο µε τον οποίο συντελείται και τη συχνότητά της, η ηλεκτρονική 

επιτήρηση εκ µέρους του εργοδότη διακρίνεται σε απαντητική (όταν εφαρµόζεται ως 

απάντηση σε ένα πρόβληµα που προέκυψε ή κατόπιν καταγγελίας), τυχαία (όταν η 

χρήση του ∆ιαδικτύου ελέγχεται τυχαία και ενδεικτικά) και συνεχή (όταν συντελείται 

καθολικός έλεγχος της χρήσης του ∆ιαδικτύου µέσω κάποιου αυτοµατοποιηµένου 

λογισµικού)466. 

Είναι προφανές ότι η ηλεκτρονική παρακολούθηση των εργαζοµένων αποκτά 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν συντελείται στο φυσικό επαγγελµατικό περιβάλλον του 

ατόµου. Χρειάζεται να διευκρινιστεί στο σηµείο αυτό ότι η έννοια του «χώρου 

εργασίας» δεν µπορεί να προσδιορισθεί εύκολα µε γεωγραφικά κριτήρια, καθώς 

συχνά η εκτέλεση της εργασίας σήµερα συντελείται σε χώρους διάφορους και µη 

δυνατόν να καθοριστούν κάθε φορά
467. Στο πνεύµα της προαναφερθείσας 

                                                           
465 Λίλιαν Μήτρου, «Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων- Η 
συµβολή της Αρχής», σε συλλογικό έργο «Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων και η επαύξηση 
της προστασίας των δικαιωµάτων», ∆ίκαιο και Κοινωνία στον 21ο αιώνα, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα- 
Θεσσαλονίκη 2002, σελ.21-44.  
 
466 Σ.Μίχος, «Η επιτήρηση των επικοινωνιών µέσω Internet στο χώρο εργασίας», Εκδόσεις Σάκκουλα, 
Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2007, σελ.3-4. 
 
467 Για παράδειγµα, η εργασία των εµπορικών αντιπροσώπων που εµπορεύονται προϊόντα από σπίτι σε 
σπίτι (ευρέως αποκαλούµενοι και ως «πλασιέ»).  
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διαπίστωσης κινείται η ερµηνεία που έδωσε η Οδηγία 115/2001 της ελληνικής Αρχής 

Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύµφωνα µε την οποία ως χώρος 

εργασίας ορίζεται «κάθε χώρος στον οποίο βρίσκεται εγκατεστηµένος ο εργαζόµενος 

κατά την εκτέλεση της εργασίας που του έχει ανατεθεί». 

Για τους σκοπούς της παρούσας µελέτης το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις 

περιπτώσεις όπου ο εργαζόµενος παρακολουθείται σε παραδοσιακούς χώρους 

εργασίας, όπως είναι η εκτέλεση των υποχρεώσεών του εντός µιας εταιρίας ή 

επιχείρησης. Η ανωτέρω επισήµανση σηµειώνεται καθώς αποτελεί µια ξεχωριστή 

κατηγορία εκείνη της «τηλεργασίας», η οποία ανήκει στις λεγόµενες «άτυπες σχέσεις 

εργασίας» και εντάσσεται στο γενικότερο φαινόµενο της εργασίας από απόσταση. 

Σήµερα, η ανάπτυξή της διαπιστώνεται σε µεγάλη συχνότητα και αφορά ποικίλες 

πτυχές επαγγελµατικής φύσεως, όπως για παράδειγµα οι εργασίες διευθυντικών 

στελεχών, εποπτείας και προγραµµατισµού468. Ένας αρκετά περιγραφικός ορισµός 

της δόθηκε από τον καθηγητή Κουκιάδη, ο οποίος την καθορίζει ως «εργασία που 

παρέχεται για ένα µεγαλύτερο ή µικρότερο χρονικό διάστηµα εκτός των 

εγκαταστάσεων του εργοδότη και για την παροχή της χρησιµοποιούνται τεχνολογίες 

της πληροφορικής»469. Παρόλο που θα µπορούσαν να τεθούν διάφορα ερωτήµατα για 

τους τρόπους επιτήρησης του «τηλεργαζόµενου» και την αναγκαιότητά τους, 

δεδοµένου ότι εκλείπει η φυσική επίβλεψή του από τον εργοδότη ώστε να 

διαπιστωθεί ο βαθµός παραγωγικότητας και συνέπειάς του ως προς τις συµβατικές 

του υποχρεώσεις, λύση δόθηκε µέσω µιας Συµφωνίας- πλαίσιο που υπεγράφη τον 

Ιούλιο του 2002 για την τηλεργασία470. Μέσω των διατάξεών της, οι οποίες 

αποσκοπούν στον εκσυγχρονισµό της οργάνωσης εργασίας και στην προσπάθεια 

                                                           
468 Περισσότερα για την κατηγορία της «τηλεργασίας» βλ. ∆.Ζερδελή, «Εργατικό ∆ίκαιο- Ατοµικές 
Εργασιακές Σχέσεις- Τόµος I», εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα – Κοµοτηνή 2006, σελ.90-99. 
 
469 Ι.Κουκιάδης, «Ατοµικές Εργασιακές Σχέσεις», ∆ΕΕ 1996, σελ.163. 
 
470 Οι κοινωνικοί εταίροι που την υπέγραψαν είναι η Συνοµοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων 
(C.E.S.), η Ευρωπαϊκή Εργοδοτική οργάνωση Επιχειρήσεων Ιδιωτικού Τοµέα (UNICE), η Ευρωπαϊκή 
Οργάνωση Βιοτεχνών και Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
∆ηµοσίων Επιχειρήσεων (CEEP). Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της Συµφωνίας- πλαισίου, η τηλεργασία 
ορίζεται ως «η µορφή εκείνη οργάνωσης ή/και εκτέλεσης εργασίας που χρησιµοποιεί τεχνολογίες 
πληροφορικής, στο πλαίσιο µιας σύµβασης ή σχέσης εργασίας, στην οποία µια εργασία, που θα µπορούσε 
να πραγµατοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του εργοδότη, εκτελείται εκτός αυτών των εγκαταστάσεων κατά 
τακτικό τρόπο». Η Συµφωνία-πλαίσιο δεν έλαβε τη µορφή Οδηγίας και συνεπώς για να εφαρµοστεί 
προτρέπει τη λήψη µέτρων σε εθνικό επίπεδο από τα κράτη µέλη. Είναι διαθέσιµη στον επίσηµο 
ιστότοπο http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro/tn0910050s/tn0910050s.pdf . 
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εξισορροπισµού του θεµιτού ελέγχου του εργαζοµένου και της προστασίας των 

προσωπικών του δεδοµένων, τονίζεται ότι επιτρέπεται η χρήση συστηµάτων 

παρακολούθησης από τον εργοδότη υπό τον όρο του σεβασµού της αρχής της 

αναλογικότητας και αναγκαιότητας και µε τήρηση πλήρους διαφάνειας. 

Έχει ήδη τονιστεί ότι στη σύγχρονη τεχνολογική και πληροφορική εποχή η 

ηλεκτρονική παρακολούθηση των εργαζοµένων αποτελεί µια πραγµατικότητα που 

προσλαµβάνει ποικίλες διαστάσεις. ∆ιλήµµατα που έγκεινται στην έκταση και στην 

αναγκαιότητά της αναπτύσσονται ολοένα και περισσότερο και χρήζουν ιδιαίτερης 

κριτικής και ανάλυσης, καθώς κεντρικός πυρήνας τους είναι ο βαθµός επηρεασµού 

των προσωπικών δεδοµένων του ατόµου. Ως εκ τούτου, κρίνεται σηµαντική η µελέτη 

της υφιστάµενης νοµοθεσίας περί του συγκεκριµένου ζητήµατος, τόσο σε διεθνές όσο 

και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Πρώτο Μέρος). Έπειτα, εξίσου ωφέλιµη προς το 

σχηµατισµό µιας ολοκληρωµένης άποψης περί του θέµατος, µπορεί να θεωρηθεί η 

εξέταση των επιχειρηµάτων των δύο αντικρουοµένων πλευρών, των εργοδοτών και 

των εργαζοµένων (∆εύτερο Μέρος), ώστε να γίνει δυνατή η προσπάθεια εύρεσης µιας 

χρυσής τοµής στο πρόβληµα.  
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Πρώτο Μέρος: Διεθνής και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την 

ηλεκτρονική παρακολούθηση των εργαζομένων.  

Η πολιτική προσέγγιση του ζητήµατος, τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, αναδεικνύει ως βασικό κανόνα την προστασία του εργαζοµένου από 

οποιαδήποτε παρέµβαση που επηρεάζει την προσωπικότητά του. Ωστόσο, δεν 

αποκλείονται περιθώρια ηλεκτρονικής παρακολούθησής του από τον εργοδότη, τα 

οποία όµως θα πρέπει απαραιτήτως να ακολουθούν ορισµένες προϋποθέσεις. Η 

ηλεκτρονική επιτήρηση του εργαζοµένου παρατηρείται σε έντονο βαθµό, όπως θα 

φανεί και στη συνέχεια, στην Αµερική, κάτι που επιτάσσει µια µελέτη του 

φαινοµένου σε διεθνή κλίµακα (πρώτο κεφάλαιο). Έπειτα, κρίνεται σκόπιµη η 

εξέταση του θέµατος από τη σκοπιά της ευρωπαϊκής πολιτικής, µέσω των επίσηµων 

κειµένων που έχουν υιοθετηθεί. (δεύτερο κεφάλαιο). Ταυτόχρονα, και η εθνική 

πολιτική κρατών µελών της Ένωσης παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον µε κύριο 

χαρακτηριστικό την προσπάθεια εναρµόνισης, παρόλες τις ποικίλες αποκλίσεις που 

παρατηρούνται.. ∆εδοµένου ότι κάθε κράτος µέλος τηρεί ξεχωριστή συµπεριφορά 

απέναντι στο συγκεκριµένο ζήτηµα, κρίνεται ενδιαφέρουσα η εξέτασή του σε επίπεδο 

εθνικής πολιτικής (τρίτο κεφάλαιο), όπου παρουσιάζονται τυχόν επιπρόσθετες 

ρυθµίσεις και αποκλίσεις σχετικά µε το υφιστάµενο ευρωπαϊκό πλαίσιο.  

Πρώτο κεφάλαιο: Η διεθνής προσέγγιση του ζητήματος και η 

επιρροή της αμερικανικής πολιτικής στον τομέα της ηλεκτρονικής 

παρακολούθησης. 

∆εδοµένης της µαζικής χρήσης του διαδικτύου σε παγκόσµιο επίπεδο στον 

εργατικό τοµέα, ιδιαίτερα µάλιστα στις πολιτείες της Αµερικής όπου όπως θα φανεί 

στη συνέχεια το υπό κρίση φαινόµενο συνιστά πλέον καθηµερινή πραγµατικότητα, 

κρίνεται ενδιαφέρουσα η µελέτη της εξέτασης του ζητήµατος από διεθνείς 

οργανισµούς, οι οποίοι επιχείρησαν να θέσουν σαφή όρια επιτρεπτού της χρήσης του 

διαδικτύου από τους εργαζοµένους. Ταυτόχρονα, παρουσιάζει εξίσου µεγάλη 

σηµασία η πολιτική που υιοθετείται σε ορισµένες πολιτείες, η οποία µερικές φορές 

διαφοροποιείται από την ευρωπαϊκή. 

Η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας αποτελεί τον κυριότερο διεθνή οργανισµό 

που ασχολείται κατεξοχήν µε την προστασία των εργατικών δικαιωµάτων και την 
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εξασφάλιση, όσο το δυνατό σε µεγαλύτερο βαθµό, κοινωνικής δικαιοσύνης.471 Το 

1997, η ∆ΟΕ εξέδωσε έναν Κώδικα Πρακτικής αναφορικά µε την προστασία των 

προσωπικών δεδοµένων των εργαζοµένων, ο οποίος αν και στερείται νοµικής 

δεσµευτικότητας, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς παρέχει κατευθυντήριες γραµµές 

για την πολιτική που συνιστάται να ακολουθείται στις επιχειρήσεις από τους 

εργοδότες στο εν λόγω ζήτηµα. Έχοντας ως αφετηρία το ευρύ περιεχόµενο της 

έννοιας της επιτήρησης και το γεγονός ότι η ηλεκτρονική παρακολούθηση των 

εργαζοµένων είτε δεν µπορεί να αποφευχθεί είτε σε ορισµένες περιπτώσεις κρίνεται 

ωφέλιµη για τη διαπίστωση και εξακρίβωση της αποδοτικότητας του εργατικού 

δυναµικού, ο εκδοθείς Κώδικας παραθέτει συγκεκριµένες αρχές που θα πρέπει να 

πληρούνται για τη θεµιτή ηλεκτρονική επιτήρηση472.  

Αρχικά, τονίζεται ότι η προαναφερθείσα µέθοδος χρειάζεται να προϋποθέτει 

τη σύµφωνη γνώµη των εργαζοµένων και ο βαθµός εφαρµογής της να είναι όσο το 

δυνατό λιγότερο έντονος, ώστε να αποφευχθεί, εκ µέρους του εργοδότη, η 

(παράνοµη) εισβολή στην ατοµική ιδιωτικότητα. Έπειτα, η µυστική ηλεκτρονική 

παρακολούθηση θα πρέπει να επιτρέπεται από το καθεστώς της ισχύουσας εθνικής 

νοµοθεσίας ενώ οι σκοποί της χρήσης της υπαγορεύονται από λόγους ασφάλειας, 

όπως για παράδειγµα για τη διαπίστωση τέλεσης αξιόποινης πράξης. Τέλος, όταν 

συντρέχουν λόγοι υγείας και συµφέροντα προστασίας της ιδιοκτησίας, η εν λόγω 

πρακτική κρίνεται όχι µόνο επιτρεπτή αλλά θα πρέπει και να ενθαρρύνεται.  

 Εξίσου αξιόλογη κρίνεται και η στάση που υιοθέτησε το ∆ιεθνές Εµπορικό 

Επιµελητήριο σχετικά µε το θέµα υπό εξέταση στα πλαίσια της παρούσας 

ενότητας
473. Στα πλαίσια της προάσπισης των επιχειρηµατικών συµφερόντων το ∆ΕΕ 

                                                           
471 Η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας (∆ΟΕ) ή αλλιώς, International Labour Organization (ILO) ιδρύθηκε 
το 1919 και εδρεύει στη Γενεύη. Αποτελεί εξειδικευµένη οργάνωση του ΟΗΕ και αποστολή της είναι 
η προάσπιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η προώθηση 
του διαλόγου στα εργασιακά θέµατα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη δράση της στην 
επίσηµη ιστοσελίδα www.ilo.org . 
 
472 Ολόκληρο το κείµενο του Κώδικα Πρακτικής βρίσκεται στην επίσηµη ιστοσελίδα 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
safework/documents/normativeinstrument/wcms_107797.pdf . 
 
473 Το ∆ιεθνές Εµπορικό Επιµελητήριο ή αλλιώς, International Chamber of Commerce (ICC), 
συγκροτεί έναν παγκόσµιο επιχειρηµατικό οργανισµό µε αποστολή την προώθηση της ελεύθερης 
διεθνούς οικονοµίας, του διεθνούς εµπορίου και των διεθνών επενδύσεων. Περισσότερες λεπτοµέρειες 
για τον οργανισµό στην επίσηµη ιστοσελίδα http://www.iccwbo.org . 
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εξέδωσε το ∆εκέµβριο του 2003 µια ∆ήλωση αναφορικά µε την προστασία των 

προσωπικών δεδοµένων των εργαζοµένων474, η οποία κινείται σε παραπλήσιο πνεύµα 

µε τον Κώδικα Πρακτικής της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που προαναφέρθηκε. 

Πιο συγκεκριµένα, όπως πριν, έτσι και τώρα, η ηλεκτρονική παρακολούθηση 

εµφανίζεται ως µια αναµφισβήτητη πραγµατικότητα, η οποία υπό προϋποθέσεις, 

κρίνεται εποικοδοµητική475. Κοινό σηµείο τους αποτελεί ο σεβασµός στην αρχή της 

προηγούµενης ενηµέρωσης των εργαζοµένων για την ύπαρξη πιθανών µεθόδων 

ηλεκτρονικής επιτήρησης, η οποία λειτουργεί ως το «σύνορο» για τη νοµιµότητα ή 

µη της προαναφερθείσας µεθόδου.  

 Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δύναται να θεωρηθεί η ειδική αναφορά της 

αντιµετώπισης του φαινοµένου στην Αµερική. Τούτο καθώς η αµερικανική 

νοµοθεσία παρέχει ελάχιστο βαθµό προστασίας στους εργαζοµένους για την 

παρακολούθησή τους µε ηλεκτρονικά µέσα. Η προστασία που τους εξασφαλίζεται 

από το Σύνταγµα αφορά µόνο σε παραβιάσεις από το κράτος, όχι όµως από ιδιώτες 

εργοδότες.476  

Την ίδια στιγµή, στατιστικές αναλύσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί, 

φανερώνουν αρκετά αξιόλογα συµπεράσµατα. Αρχικά, κρίνεται αναµφισβήτητη και 

καθολικά αποδεκτή η χρήση ηλεκτρονικών µέσων σε µια επιχείρηση τόσο από τον 

εργοδότη όσο και από τον εργαζόµενο και η επέκτασή της σχεδόν σε όλες τις 

παραγωγικές διαδικασίες. Ως εκ τούτου, κρίνεται αναπόφευκτη η ηλεκτρονική 

παρακολούθηση του δυναµικού. Έπειτα, η προαναφερθείσα πρακτική λαµβάνει 

ποικίλες µορφές και διαστάσεις. Για παράδειγµα, σηµειώνεται έλεγχος της 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του εργαζοµένου (e-mail), εγκατάσταση ειδικού 

λογισµικού ή τοποθέτηση τεχνολογικών εργαλείων που επιτρέπουν την εύρεση ιχνών 

                                                           
474 ICC Policy Statement Employee privacy, data protection and human resources, εκδοθείσα ∆ήλωση 
από το ∆ιεθνές Εµπορικό Επιµελητήριο τον ∆εκέµβριο του 2003. Συναντάται στην επίσηµη 
ιστοσελίδα http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/document-centre/2003/employee-
privacy,-data-protection-and-human-resources/ . 
 
 
475 Στο δεύτερο µέρος θα παρουσιαστούν και θα αναπτυχθούν εκτενέστερα τα επιχειρήµατα υπέρ και 
κατά της ηλεκτρονικής επιτήρησης. 
 
476 P.W.SCHMITZ, “Workplace surveillance, privacy protection, and efficiency wages”, Labour 
Economics 12 (2005) 727–738, διαθέσιµο στην επίσηµη ιστοσελίδα 
www.elsevier.com/locate/econbase.  
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κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο και χρησιµοποίηση προγραµµάτων εντοπισµού του 

ιστορικού επίσκεψης των τοποθεσιών στο ίντερνετ από τον εργαζόµενο. Παράλληλα, 

ο βαθµός και η ένταση της επιτήρησης συνεχώς ακµάζουν. Χαρακτηριστικό είναι σε 

έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν από το 2004 και µετά, ότι σχεδόν µία στις δύο 

επιχειρήσεις εφαρµόζουν µεθόδους παρακολούθησης του εργατικού δυναµικού µε 

τον τρόπο που προαναφέρθηκε477.  

Επιβοηθητικός παράγοντας ως προς την αυξανόµενη κλίµακα της 

ηλεκτρονικής επιτήρησης αποτελεί το γεγονός ότι ο µοναδικός οµοσπονδιακός νόµος 

που προστατεύει τους εργαζοµένους απέναντι στην παραβίαση των προσωπικών τους 

δεδοµένων στον εργασιακό χώρο είναι ο Electronic Communication Privacy Act of 

1986 (ECPA), η οποία αρχικά κρίνει ποινικά κολάσιµη την εν λόγω συµπεριφορά και 

επισύρει αντίστοιχες ποινές. Εντούτοις, οι εξαιρέσεις που ο ίδιος ο νόµος προβλέπει 

διευκολύνουν στην πράξη την ηλεκτρονική παρακολούθηση478. 

Η αδυναµία της αµερικανικής νοµοθεσίας παροχής υψηλού επιπέδου 

προστασίας στους εργαζοµένους απέναντι στην προσβολή των προσωπικών τους 

δεδοµένων µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων αποτυπώνεται και σε αποφάσεις 

αµερικανικών δικαστηρίων. Αξιοσηµείωτο γεγονός αποτελεί ότι η τάση τους είναι η 

µη καταδίκη του εργοδότη µε το σκεπτικό της ανάγκης προάσπισης των 

επιχειρηµατικών του συµφερόντων, όπως για παράδειγµα της εµπορικής φήµης και 

της ιδιοκτησίας του479. 

                                                           
477 S.KIERKEGAARD, “Privacy in electronic communication.Watch your e-mail: Your boss is 
snooping!”, Computer Law & Security Report (2005) 21, 226-236. 

478 Για παράδειγµα, στις περιπτώσεις όπου η επιτήρηση συντελείται από τον εργοδότη µε σκοπό την 
προστασία της ιδιοκτησίας του ή την επισκευή των µηχανηµάτων της επιχείρησης ή ακόµα όταν 
παρουσιάζεται ανάγκη προάσπισης των επιχειρηµατικών συµφερόντων, τότε δε συντρέχει λόγος 
παρανοµίας. Τέλος, η αρκετά ευρεία απόδοση της έννοιας «επικοινωνία», η οποία συχνά εµφανίζεται 
εκ µέρους των εργαζοµένων ως λόγος επίκλησης µε το σκεπτικό της παραβίασής της, ενισχύει τις 
εξουσίες του εργοδότη εις βάρος του προσωπικού του. Βλ.S.kierkegaard, ό.π. 
 
479 Αποφάσεις δικαστηρίων που συνηγορούν υπέρ του εργοδότη σε περιπτώσεις µήνυσής του για 
λόγους ηλεκτρονικής παρακολούθησης του εργαζοµένου είναι οι ακόλουθες: Michael A. Smyth v. The 
Pillsbury Company, 914 F. Supp. 97(E.D.Pa. 
1996),BillMcLarenJr.,Appellant,v.MicrosoftCorporation,Appellee.No.0597-00824-CV.May 28, 1999. 
Βλ.L.Mitrou and M.Karyda, ό.π.σελ.170-171. 
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Επιβεβαιώνοντας την ελλιπή νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία των 

προσωπικών δεδοµένων αξίζει να αναφερθεί το σκεπτικό της απόφασης του 

Ανώτατου ∆ικαστηρίου των Ηνωµένων Πολιτειών της 17ης Ιουνίου 2010480. Στην εν 

λόγω υπόθεση παρόλο που αναγνωρίζεται η επεξεργασία της ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας του εργαζοµένου, δεν κρίνεται ως αντιβαίνουσα στις συνταγµατικές 

διατάξεις καθώς προκρίθηκε ο λόγος προστασίας της εµπορικής φήµης και των 

επιχειρηµατικών συµφερόντων, λόγω της µεγάλης συχνότητας διακίνησης γραπτών 

ηλεκτρονικών µηνυµάτων.  

Τέλος, χρειάζεται να αναφερθεί και µια πρόσφατη απόφαση ∆ικαστηρίου της 

Πενσυλβάνια, σύµφωνα µε την οποία η παραβίαση του ηλεκτρονικού λογαριασµού 

του εργαζοµένου δε συνιστά παραβίαση της αµερικανικής νοµοθεσίας για την 

προστασία στο διαδίκτυο481. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην επιχειρηµατολογία του 

∆ικαστηρίου, η οποία θα µπορούσε να υποστηριχτεί ότι «πάσχει» καθώς ενώ 

αναγνωρίζεται η επεξεργασία και η παραβίαση ηλεκτρονικού λογαριασµού 

εργαζοµένου, εν τέλει δεν κρίνεται καταδικαστέα ενέργεια γιατί το ενάγον πρόσωπο 

διεκδικεί αξιώσεις που απορρέουν όχι από την παραβίαση αυτή καθαυτή αλλά από 

γεγονότα άσχετα µε την επίµαχη ενέργεια. Εποµένως, αποφεύγει να κρίνει και, 

φυσικά, να καταδικάσει την παραβίαση του ηλεκτρονικού λογαριασµού, 

καταλήγοντας ότι δε συντρέχει λόγος προσβολής προσωπικών δεδοµένων.  

 

Δεύτερο κεφάλαιο: Η ευρωπαϊκή προσέγγιση του ζητήματος. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το φαινόµενο της ηλεκτρονικής παρακολούθησης του 

εργαζοµένου από τον εργοδότη αντιµετωπίζεται κυρίως µε γνώµονα την προστασία 

της προσωπικότητάς του. Η πολιτική της Ένωσης, µέσω µιας σειράς νοµοθετηµάτων, 

θέτει σε πρώτη γραµµή την ανάγκη περιφρούρησης θεµελιωδών ατοµικών 

δικαιωµάτων, τα οποία επεκτείνονται και στον εργασιακό χώρο. Αξίζει να προστεθεί 

η θέσπιση Συµβάσεων και Συστάσεων από το Συµβούλιο της Ευρώπης, το οποίο 

στάθηκε αρωγός στην προσπάθεια χάραξης µιας συγκεκριµένης ευρωπαϊκής 

                                                           
480 Supreme Court of the United States, 08-1332 Ontario v.Quon (06/17/2010). Αναρτηµένη στην 
επίσηµη ιστοσελίδα http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-1332.pdf . 
 
481 Eagle v. Edcomm, US District Court for the Eastern  District of Pensylvania, 04/10/2012. 
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πολιτικής σε θέµατα ηλεκτρονικής επιτήρησης.  Στη συνέχεια, παρατίθενται οι 

νοµοθετικές κινήσεις της Ένωσης, καθώς και εκείνες του Συµβουλίου της Ευρώπης, 

που οριοθετούν το αντίστοιχο πλαίσιο ρύθµισης του ζητήµατος υπό κρίση. 

i) Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α)  
Στις 4 Νοεµβρίου 1950 υπεγράφη στη Ρώµη, υπό την αιγίδα του Συµβουλίου 

της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, η οποία 

αποτελεί το θεµατοφύλακα των θεµελιωδών δικαιωµάτων του ατόµου και των 

ελευθεριών του482. Στην προκειµένη περίπτωση, το στοιχείο που συγκεντρώνει τη 

µεγαλύτερη βαρύτητα αποτελεί το άρθρο 8 της Σύµβασης και η ερµηνεία του 

σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (Ε∆∆Α), το 

οποίο δηµιουργήθηκε βάσει της ΕΣ∆Α. Ειδικότερα, το εν λόγω άρθρο κατοχύρωσε το 

απαραβίαστο της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του ατόµου καθώς και τα όρια 

της κρατικής επέµβασης στο συγκεκριµένο δικαίωµα, η οποία µπορεί να 

δικαιολογηθεί για εξαιρετικούς λόγους, όπως είναι η εθνική ασφάλεια και η 

προστασία της κοινωνικής τάξης, σε ευθυγράµµιση όµως πάντοτε µε τις επιταγές της 

αρχής της αναγκαιότητας483. 

Πρωταρχικός κανόνας τίθεται η προστασία των δικαιωµάτων που άπτονται 

της σφαίρας της προσωπικότητας του ατόµου484, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται 

το δικαίωµα στην αλληλογραφία. Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο των ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώπου στάθηκε ιδιαίτερα αυστηρό σε περιπτώσεις που προσβάλλονταν 

θεµελιώδεις ανθρώπινες ελευθερίες, επιδιώκοντας µε το ευρύ πεδίο εφαρµογής των  

αποφάσεών του να τονίσει την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδοµένων485. 

                                                           
482 Επίσηµος δικτυακός ιστότοπος της ΕΣ∆Α : http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D5CC24A7-
DC13-4318-B457-5C9014916D7A/0/Convention_ENG.pdf.  
 
483 Άρθρο 8 της Σύµβασης: «Κάθε πρόσωπο δικαιούται του σεβασµού της ιδιωτικής και οικογενειακής 
ζωής, της κατοικίας του και της αλληλογραφίας του. ∆εν επιτρέπεται η επέµβαση δηµόσιας αρχής στην 
άσκηση του δικαιώµατος αυτού, εκτός αν 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». 
 
484 Το δικαίωµα της «ιδιωτικότητας» και η ερµηνεία του θα αναλυθεί στο δεύτερο µέρος. 
 
485 Ενδεικτικά, αναφέρουµε τις ακόλουθες αποφάσεις του ∆ικαστηρίου σχετικά µε την παραβίαση του 
άρθρου 8 της Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, οι οποίες κατοχυρώνουν µε 
κατηγορηµατικό τρόπο την προστασία της ιδιωτικής ζωής, συµπεριλαµβανοµένης της αλληλογραφίας 
και των προσωπικών δεδοµένων : Amann v. Switzerland, application no.27798/95, 16.2.2000, S.and 
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Ως αντισταθµιστικός παράγοντας στην απόλυτη περιφρούρηση των 

προαναφερθέντων δικαιωµάτων το ∆ικαστήριο έθεσε όρους που καθιστούν δυνατό 

τον περιορισµό τους και προσλαµβάνουν κυρίως το χαρακτήρα διαφύλαξης δηµόσιας 

ασφάλειας και τάξης486. 

Η ερµηνεία του άρθρου 8 της ΕΣ∆Α και η ένταξή του στο πεδίο των 

εργασιακών σχέσεων αποτυπώνονται σε τρεις κυρίως αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 

∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Αρχικά, η πρώτη απόπειρα σύνδεσης 

της εν λόγω διάταξης µε το εργατικό δίκαιο έγινε στην απόφαση σχετικά µε την 

υπόθεση Niemitz κατά Γερµανίας487. Παρόλο που η υπόθεση εργασίας της δε 

σχετίζεται άµεσα µε το φάσµα των εργασιακών σχέσεων, η ερµηνεία του όρου 

«ιδιωτική ζωή» έχει ιδιαίτερη σηµασία, καθώς όπως τονίζεται στις διατάξεις της 

κείµενης απόφασης488, «…η προστασία της ιδιωτικής ζωής περιλαµβάνει και τις 

επαγγελµατικές σχέσεις και η προστασία της αλληλογραφίας περιλαµβάνει και την 

ηλεκτρονική αλληλογραφία». Το δικαίωµα και η αξίωση σεβασµού της ατοµικής 

προσωπικότητας επεκτείνεται και στον εργασιακό χώρο.  

Η προαναφερθείσα απόφαση προετοίµασε το έδαφος για την επόµενη 

αξιοσηµείωτη απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου στην υπόθεση Halford κατά 

Ηνωµένου Βασιλείου489, η οποίο έχει σαφές πεδίο εφαρµογής τις εργασιακές σχέσεις. 

Το ∆ικαστήριο στο διατακτικό που εξέδωσε ήταν σαφές και όρισε ότι η 

παρακολούθηση τηλεφωνηµάτων του εργαζοµένου στο χώρο εργασίας του συνιστά 

προσβολή της ιδιωτικής επικοινωνίας και της προσωπικότητάς του και, συνεπώς, 

τελείται ευθεία παραβίαση του άρθρου 8 της ΕΣ∆Α490. 

                                                                                                                                                                      
Marper v.United Kingdom, application no. 30562/04 and 30566/04, 4.12.2008, Bista v.Poland, 
application no.22807/07, 12.1.2010, Malone v.United Kingdom, application no.8691/79, 2.8.1984. 
 
486 Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω αποφάσεις, οι οποίες δεν έκριναν παραβίαση του άρθρου 8 
της Σύµβασης για λόγους εθνικής ασφάλειας και κατ επιταγή των κριτηρίων της αναγκαιότητας και 
αναλογικότητας : Klass and others v. Germany, application no. 5029/71, 6.9.1978, Kopke v.Gemany, 
application no.420/07, 5.10.2010, Leander v.Sweden, application no.9248/81, 26.3.1987.  
487 Υπόθεση Niemitz v.Germany, European Court of Human Rights, Application no. 13710/88, 16-12-
1998. 
 
488 Βλ.παράγραφο 29 της απόφασης. 
 
489 Υπόθεση Halford v.United Kingdom, European Court of Human Rights, (20605/92), 25-6-1997. 
 
490 Βλ.σηµεία 44επ. του σκεπτικού της απόφασης. Αξίζει να σηµειωθεί, ωστόσο, ότι το ∆ικαστήριο, 
στη συγκεκριµένη υπόθεση εργασίας, έθεσε δύο αυστηρές προϋποθέσεις προκειµένου να διαπιστωθεί 
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Η απαγόρευση της ηλεκτρονικής παρακολούθησης του εργαζοµένου που 

προαναφέρθηκε, τονίστηκε για µια ακόµη φορά µε κατηγορηµατικό τρόπο στη 

σχετικά πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου στην υπόθεση Copland 

κατά του δηµόσιου κολεγίου Carmarthenshire της ∆υτικής Ουαλίας
491. Το 

∆ικαστήριο απορρίπτοντας τους ισχυρισµούς της εναγοµένης πλευράς περί 

παρακολούθησης του εργαζοµένου για λόγους προστασίας των επιχειρηµατικών 

συµφερόντων, έκρινε ότι η επιτήρηση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και της 

περιήγησης στο ∆ιαδίκτυο συνιστά παραβίαση της ιδιωτικότητας και της ιδιωτικής 

επικοινωνίας
492. 

ii) Σύµβαση 108/28.01.1981 σχετικά µε την αυτόµατη επεξεργασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Με αφετηρία την προστασία της προσωπικότητας του ατόµου που 

ανακηρύχτηκε στο άρθρο 8 της ΕΣ∆Α, το Συµβούλιο της Ευρώπης θέσπισε το 1981 

τη Σύµβαση για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της αυτόµατης 

επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα493. Το εν λόγω κείµενο αποτελεί το 

πρώτο ουσιαστικό εγχείρηµα περιφρούρησης της ιδιωτικής ζωής µε ηλεκτρονικά 

µέσα και στοχεύει, όπως τονίζεται στο προοίµιό του, στην προστασία θεµελιωδών 

δικαιωµάτων έναντι της ηλεκτρονικής τους επεξεργασίας. Παρόλο που η Σύµβαση 

είχε δεσµευτική ισχύ µόνο για τα συµβαλλόµενα µέρη που προχώρησαν στη 

διαδικασία επικύρωσής της, συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η αξίωση 

προστασίας των δικαιωµάτων που πρεσβεύει επεκτείνεται τόσο στο δηµόσιο όσο και 

                                                                                                                                                                      
η προσβολή της ιδιωτικότητας: η πρώτη αφορά στην έλλειψη προηγούµενης ενηµέρωσης του 
εργαζοµένου ενώ η δεύτερη έγκειται στη ρητή χορήγηση εκ µέρους του εργοδότη στον εργαζόµενο 
άδειας χρησιµοποίησης ενός από τα παρακολουθούµενα τηλέφωνα για προσωπική χρήση.  
 
491 Υπόθεση Copland v. United Kingdom, European Court of Human Rights, (Application no. 
62617/00), 3-4-2007. 
 
492 Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τo διατακτικό της απόφασης, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο των 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι η συλλογή και αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών που 
αφορούν την κ. Copland, κατά την χρήση του τηλεφώνου, του e-mail και του internet συνιστούν 
παρέµβαση στο δικαίωµά της για σεβασµό της ιδιωτικής ζωής και της επικοινωνίας και ότι η 
παρέµβαση δεν ήταν «σύµφωνη µε το νόµο», καθώς δεν υπήρξε εσωτερικό δίκαιο κατά την επίδικη 
περίοδο που να διέπει την παρακολούθηση. 
 
493 Η εν λόγω Σύµβαση υπεγράφη στις 28 Ιανουαρίου 1981. Η Ελλάδα την επικύρωσε µε το 
Ν.2068/1992 και τέθηκε σε ισχύ το 1995. 
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στον ιδιωτικό τοµέα494. Λογική απόρροια τούτου αποτελεί η επέκταση της εφαρµογής 

της και στον εργασιακό χώρο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα άρθρα 5 και 

8, τα οποία παραθέτουν τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που απαιτείται για την 

ηλεκτρονική επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων, θέτοντας ως κανόνα το 

δικαίωµα πρόσβασης του ατόµου στην περίπτωση της επεξεργασίας. Εποµένως, 

προτάσσεται η διαφάνεια ενώ αποτρέπεται η παρακολούθηση εν αγνοία του 

υποκειµένου των δικαιωµάτων. Ωστόσο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9495, 

επιτρέπεται παρέκκλιση από τα όσα ορίζονται στα προαναφερθέντα άρθρα για λόγους 

προστασίας δικαιωµάτων και ελευθερίας τρίτων, δηµόσιας ασφάλειας και 

επιστηµονικού ενδιαφέροντος, µε σεβασµό πάντα στην ιδιωτική ζωή του ατόµου. 

iii) Σύσταση υπ’αριθµ. R (89) 2 του Συµβουλίου της Ευρώπης 

Υπακούοντας στις γενικές αρχές σεβασµού της ιδιωτικότητας και των 

θεµελιωδών δικαιωµάτων που υπαγορεύτηκαν από την ΕΣ∆Α και τη Σύµβαση 108, η 

Επιτροπή των Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης υιοθέτησε το 1989 τη 

Σύσταση αριθ. R (89)2 σχετικά µε την Προστασία των Προσωπικών ∆εδοµένων που 

χρησιµοποιούνται για λόγους εργασίας496. Μολονότι εξ ορισµού στερείται δεσµευτικής 

ισχύος, το περιεχόµενό της είναι αρκετά αξιόλογο καθώς η ρητή αναφορά στους 

εργασιακούς σκοπούς, τοποθετεί τις διατάξεις της σε ξεχωριστή θέση σχετικά µε 

προβλεπόµενες ρυθµίσεις για την ηλεκτρονική επιτήρηση των εργαζοµένων.  

Η Σύσταση παρέχει ερµηνευτικές πληροφορίες για τα όσα ορίζονταν βάσει 

της ΕΣ∆Α και της Σύµβασης 108 και προτείνει προϋποθέσεις που θα πρέπει να 

τηρούνται κατά την ηλεκτρονική επεξεργασία δεδοµένων στον εργασιακό χώρο. 

Ειδικότερα, εκείνο που αξίζει να τονιστεί, είναι η διάταξη του άρθρου 3 της 

Σύστασης, σύµφωνα µε την οποία ενδείκνυται η λήψη προηγούµενης έγκρισης από 

                                                           
494 Ειδικότερα, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης, τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να 
εφαρµόσουν τις διατάξεις της στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. Ωστόσο, σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο, 
δίνεται η δυνατότητα στα κράτη µέλη εισαγωγής πρόσθετων διατάξεων ή και εξαιρέσεων από το πεδίο 
εφαρµογής της Σύµβασης, κατόπιν πάντα ρητής δήλωσής τους, κάτι που ίσως µπορεί να δικαιολογηθεί 
λόγω της διαφορετικότητας των εθνικών νοµοθετικών συστηµάτων. 
 
495 Παράγραφοι 2 και 3. 
 
496 Η Σύσταση υπεγράφη στις 18 Ιανουαρίου 1989 και ο πρωτότυπος τίτλος του κειµένου της είναι 
Recommendation No. R(89)2 of the Committees of Ministers to member states on the protection of 
personal data used for employment purposes. Συναντάται στην επίσηµη ιστοσελίδα 
http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/texts_and_documents/Rec(89)2E.pdf . 
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την πλευρά των εργαζοµένων (ή των αντιπροσώπων τους) για χρησιµοποίηση 

ηλεκτρονικών µέσων παρακολούθησής τους εκ µέρους του εργοδότη µε σκοπό τον 

έλεγχο της συµπεριφοράς και αποδοτικότητάς τους. Η κείµενη σύµφωνη γνώµη 

απαιτείται προκειµένου να αποφευχθεί η πιθανότητα παραβίασης της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας και θεµελιωδών δικαιωµάτων. Σε γενικές γραµµές, η αρχή της 

ενηµέρωσης του εργατικού δυναµικού και της συναίνεσής του για την επεξεργασία 

προσωπικών δεδοµένων µε ηλεκτρονικά µέσα υπό τους όρους που προβλέπει 

αυστηρά η σύµβαση εργασίας και µε τον απαραίτητο σεβασµό σε θεµελιώδη 

δικαιώµατα σε συνδυασµό µε τη χορήγηση δικαιωµάτων στον εργαζόµενο497 διέπουν 

το κείµενο της Σύστασης. 

Ωστόσο, θα µπορούσαν να προβληθούν επιφυλάξεις και ενστάσεις κατά το 

πόσο «δηµοκρατικά» αποκτάται η συγκατάθεση των εργαζοµένων. Η Σύσταση 

υπαγορεύει την επιδίωξη λήψης της θετικής τους γνώµης χωρίς όµως να κάνει λόγο 

ούτε για τον τρόπο συµφωνίας ούτε και για την έκταση της επιτήρησης που ενδέχεται 

να συντελεστεί. Πρόκειται για δύο σηµαντικά κενά των ρυθµίσεών της, καθώς υπό το 

φόβο της απόλυσης ή µείωσης µισθολογικών απολαβών, για παράδειγµα, ο 

εργαζόµενος θα µπορούσε να δεχτεί µια επιτήρηση χωρίς σαφή όρια και εις βάρος 

της ιδιωτικής του ζωής498. 

iv) Η Οδηγία 95/46/ΕΚ και η Οµάδα Εργασίας του άρθρου 29. 

Το σηµαντικότερο κείµενο µε δεσµευτική ισχύ µε το οποίο επιχειρείται µια 

οµοιόµορφη ευρωπαϊκή πολιτική στον τοµέα προστασίας προσωπικών δεδοµένων εν 

γένει αποτελεί η θέσπιση της «Οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών»499. Το εν λόγω εγχείρηµα ακολουθεί τις 

προσπάθειες των Ευρωπαϊκών οργάνων για µια πληρέστερη προστασία των 

                                                           
497 Για παράδειγµα, δικαίωµα πρόσβασης, διόρθωσης ή και διαγραφής ανακριβών στοιχείων που 
αναφέρονται σε προσωπικά δεδοµένα του εργαζοµένου. 
 
498 Προτάσεις και µέτρα σχετικά µε την προσπάθεια συµβιβασµού µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων 
ακολουθούν στο δεύτερο µέρος. 
 
499 Ολόκληρο το κείµενο της Οδηγίας στην επίσηµη ιστοσελίδα http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:el:HTML.  
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προσωπικών δεδοµένων σε όλη την επικράτεια της Ένωσης και µε υποχρεωτική ισχύ 

για όλα τα κράτη µέλη, ενισχύοντας τα βήµατα που είχαν γίνει µε την υιοθέτηση 

Συµβάσεων και Συστάσεων, οι οποίες στερούνταν αυξηµένης αναγκαστικής ισχύος. 

Η Οδηγία παρέχει διατάξεις που προσδιορίζουν τις αρχές και προϋποθέσεις 

που θα πρέπει να τηρούνται σε περίπτωση επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων 

καθώς και βασικά δικαιώµατα του ατόµου για την προστασία του έναντι της ανωτέρω 

διαδικασίας. Σε πλήρη συµµόρφωση µε τις βασικές αρχές που έχουν διατυπωθεί στο 

παρελθόν, ο σεβασµός στην προσωπική ζωή του ατόµου καθώς και η απαραίτητη 

ενηµέρωσή του και συγκατάθεσή του για την επεξεργασία, τουλάχιστον ενός 

στοιχειώδους πλέγµατος ιδιωτικών πληροφοριών, επαναλαµβάνονται και 

διακηρύσσονται µε καθολική πλέον ισχύ.  

Ωστόσο, το περιεχόµενό της είναι γενικού χαρακτήρα500 και δε συνδέεται 

άµεσα µε την ηλεκτρονική παρακολούθηση των εργαζοµένων εκτός από το άρθρο 29, 

όπου προβλέπεται η σύσταση µιας «οµάδας προστασίας των προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα», µε συµβουλευτικό ρόλο και 

ανεξάρτητη δοµή501. 

Η συµβολή της Οµάδας Εργασίας στο θέµα της ηλεκτρονικής 

παρακολούθησης εργαζοµένων υπήρξε ιδιαίτερα σηµαντική χάρη στο κείµενο που 

εξέδωσε σχετικά µε την επιτήρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο χώρο 

εργασίας
502. Αρχικά, εκείνο που επισηµαίνεται είναι η δυνατότητα θέσπισης εθνικών 

νοµοθετικών µέτρων µε ύψος προστασίας των δικαιωµάτων των εργαζοµένων 

υψηλότερο συγκριτικά µε το προβλεπόµενο από το εκδοθέν έγγραφο. Επιπλέον, 

αναγνωρίζεται θετικά η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης του εργαζοµένου 

για λόγους προάσπισης επιχειρηµατικών συµφερόντων και διαπίστωσης 

εγκληµατικών πράξεων εκ µέρους του.  

                                                           
500 Αναλυτική παράθεση των διατάξεων της Οδηγίας επιχειρείται στο κεφάλαιο σχετικά µε την 
επιρροή του διαδικτύου στην προσωπική σφαίρα του ατόµου. 
 
501 Βάσει του άρθρου 29 της Οδηγίας, η Οµάδα Εργασίας συγκροτείται από εκπροσώπους αρχών των 
κρατών µελών σχετικά µε θέµατα προστασίας δεδοµένων και έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής, ενώ 
σύµφωνα µε το άρθρο 30 της Οδηγίας, εξετάζει και παρέχει συµβουλές και προτάσεις στην Επιτροπή 
για εν λόγω ζητήµατα. 
 
502Το έγγραφο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα 

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2002/wp55_el.pdf.  
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Ωστόσο, το γεγονός ότι συχνά η διαδικασία επιτήρησης προσβάλλει την 

προσωπικότητα και την ιδιωτική σφαίρα του ατόµου, καθιστά απαραίτητη την 

εξεύρεση µιας ισορροπίας. Η Οµάδα Εργασίας, υιοθετώντας το κοινοτικό κεκτηµένο 

που έχει διαµορφωθεί, προχώρησε στην έκδοση ορισµένων κατευθυντήριων γραµµών 

που ερµηνεύουν τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων του ανθρώπου 

σχετικά µε ζητήµατα προστασίας δεδοµένων στις εργασιακές σχέσεις. Αξίζει να 

αναφερθούν τρεις βασικές αρχές αναφορικά µε την ερµηνεία των άρθρων 8 και 10 

της ΕΣ∆Α, οι οποίες παρατίθενται αυτούσια από το έγγραφο και ουσιαστικά 

επιχειρούν να συγκεράσουν το εύλογο ενδιαφέρον του εργοδότη για την επιτήρηση 

του εργατικού του δυναµικού, από τη µια πλευρά, και το νόµιµο δικαίωµα 

προστασίας της ιδιωτικής του ζωής, εκ µέρους του εργαζοµένου. Η Οµάδας Εργασίας 

υπήρξε σαφής, αν και θα µπορούσε να υποστηριχτεί ότι ο γνωµοδοτικός της ρόλος 

της στέρησε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να προχωρήσει πιο ενθαρρυντικά στην 

έκδοση µιας σαφούς σύστασης µε αυξηµένη ισχύ: 

α) Οι εργαζόµενοι έχουν µια νόµιµη προσδοκία προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον 

τόπο εργασίας, η οποία δεν υπερκαλύπτεται από το γεγονός ότι οι εργαζόµενοι 

χρησιµοποιούν συσκευές επικοινωνιών ή οποιεσδήποτε άλλες επαγγελµατικές 

εγκαταστάσεις του εργοδότη. 

Εν τούτοις, η παροχή κατάλληλης πληροφόρησης από τον εργοδότη στον εργαζόµενο 

µπορεί να µειώσει τη νόµιµη προσδοκία των εργαζοµένων για προσδοκία της ιδιωτικής 

ζωής. 

β) Η γενική αρχή του απορρήτου της αλληλογραφίας καλύπτει τις επικοινωνίες στον 

τόπο της εργασίας. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει τα µηνύµατα ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου και τα σχετικά αρχεία που επισυνάπτονται στα µηνύµατα αυτά. 

γ) Ο σεβασµός της ιδιωτικής ζωής περιλαµβάνει επίσης, σε ορισµένο βαθµό, το 

δικαίωµα δηµιουργίας και ανάπτυξης σχέσεων µε άλλους ανθρώπους. Το γεγονός ότι οι 

σχέσεις αυτές, σε µεγάλο βαθµό πραγµατοποιούνται στον τόπο εργασίας θέτει όρια στη 

νόµιµη ανάγκη του εργοδότη για µέτρα επιτήρησης. 
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 Σε γενικές γραµµές, η Οµάδα Εργασίας, αναγνωρίζοντας τη δυνατότητα 

ηλεκτρονικής παρακολούθησης των εργαζοµένων, συγκρότησε έναν κατάλογο 

τεσσάρων κριτηρίων προκειµένου να θεωρείται επιτρεπτή η επιτήρηση: 

α) Είναι η δραστηριότητα παρακολούθησης διαφανής για τους εργαζοµένους; 

β) Είναι απαραίτητη; ∆εν µπορεί ο εργοδότης να εξασφαλίσει το ίδιο αποτέλεσµα 

µε παραδοσιακές µεθόδους επιτήρησης; 

γ) Είναι δίκαιη για τους εργάτες η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα; 

δ) Είναι ανάλογη µε τις ανησυχίες που προσπαθεί να καλύψει; 

Στις προαναφερθείσες ερωτήσεις, η Οµάδα Εργασίας απάντησε θέτοντας ως 

κανόνα την εφαρµογή της αρχής της αναλογικότητας, µε την έννοια ότι οποιοδήποτε 

µέτρο παρακολούθησης θα πρέπει να συνάδει µε τον επιδιωκόµενο σκοπό και να µην 

υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια. Παράλληλα, συνίσταται η πρόληψη της κακής χρήσης 

του ∆ιαδικτύου από την ανίχνευση, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται στο έγγραφο. 

Λαµβάνοντας ως µια πραγµατικότητα και δικαίωµα ταυτόχρονα του εργοδότη την 

ηλεκτρονική παρακολούθηση του εργατικού δυναµικού, η Οµάδα Εργασίας θέλησε 

να επεξηγήσει την πολιτική της πρόληψης προτείνοντας ορισµένες λύσεις µε 

τεχνολογικές, κυρίως, βάσεις αλλά και στηριζόµενες στη διαδικασία διαβούλευσης 

ανάµεσα στον εργοδότη και στους εργαζοµένους503. 

Συνοπτικά, το έγγραφο της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 

95/46/ΕΚ µπορεί να θεωρηθεί ως µια αξιόλογη προσπάθεια παροχής συστάσεων στα 

κράτη µέλη προκειµένου να εξισορροπηθούν τα αντικρουόµενα δικαιώµατα του 

εργαζοµένου και του εργοδότη στο θέµα της ηλεκτρονικής παρακολούθησης στο 

χώρο της εργασίας. Κρίνεται ιδιαίτερα εποικοδοµητική η ερµηνεία του κοινοτικού 

κεκτηµένου στο συγκεκριµένο πεδίο ενδιαφέροντος ενώ ταυτόχρονα το γεγονός ότι 

το νοµιµοπαραγωγικό θεµέλιο έκδοσης του εγγράφου προκύπτει κατόπιν ρητής 

«εντολής» του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για συγκρότηση ειδικής Οµάδας 

Εργασίας για θέµατα προσωπικών δεδοµένων, προσδίδει αυξηµένο κύρος. Ωστόσο, ο 

συµβουλευτικός µανδύας που περιβάλλει την Οµάδα, στερεί τη δυνατότητα 

                                                           
503 Η πολιτική της «πρόληψης» καθώς και οι προτεινόµενες λύσεις της Οµάδας Εργασίας αναλύονται 
πληρέστερα στο κεφάλαιο των µέτρων για τη θεµιτή ηλεκτρονική παρακολούθηση των εργαζοµένων. 
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οποιασδήποτε δεσµευτικής ισχύος των πράξεών της, µε αποτέλεσµα να «εξασθενεί» 

η επέκταση της θετικής συνεισφοράς της, που στην προκειµένη περίπτωση 

συνίσταται στην παράθεση κατευθυντήριων γραµµών σε θέµατα ηλεκτρονικής 

παρακολούθησης εργαζοµένων.  

Τρίτο κεφάλαιο: Οι εθνικές πολιτικές των κρατών μελών της Ε.Ε. 

Έπειτα από την παρουσίαση του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου που έχει 

θεσπιστεί εντός της Ένωσης504, ενδιαφέρον συγκεντρώνει η στάση των κρατών 

µελών απέναντι στο υπό κρίση ζήτηµα. Όπως θα φανεί στην ανάλυση που θα 

ακολουθήσει, οι εθνικές προσεγγίσεις των κρατών µελών κινούνται περισσότερο στο 

πνεύµα της προστασίας του εργαζοµένου και της προσωπικότητάς του, µε 

αποτέλεσµα να κατακρίνεται η ηλεκτρονική παρακολούθησή του, µε ορισµένες όµως 

αποκλίσεις και επιφυλάξεις.  

Αρχικά, λόγω της πρωτιάς που κατέχει η Γερµανία στο ζήτηµα της ρύθµισης 

των προσωπικών δεδοµένων505, η στάση που τήρησε η εν λόγω χώρα έκλινε ιδιαίτερα 

θετικά προς την προστασία της προσωπικότητας του ατόµου και της περιφρούρησης 

των προσωπικών του δεδοµένων. Ειδικά στην περίπτωση των εργασιακών σχέσεων 

όπου εστιάζεται το ενδιαφέρον, αξίζει να σηµειωθεί απόφαση του Οµοσπονδιακού 

Εργατικού ∆ικαστηρίου, σύµφωνα µε την οποία η εγκατάσταση κρυφών καµερών 

παρακολούθησης στον εργασιακό χώρο απαγορευόταν ακόµα και αν συναινούσαν οι 

εργαζόµενοι
506. Πρόκειται για µια απόφαση που διαφοροποιείται από τις προτροπές 

της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29, η οποία έθετε ως προϋπόθεση την 

προηγούµενη ενηµέρωση και συγκατάθεση του εργαζοµένου για την παρακολούθησή 

                                                           
504 Στην δεύτερη ενότητα επιχειρήθηκε η εξέταση και ανάλυση των επίσηµων κειµένων που έχουν 
υιοθετηθεί και ισχύουν στους κόλπους της Ένωσης. Ως εκ τούτου, τυχόν νοµοθετικές προτάσεις που 
πρόσφατα ανακοινώθηκαν και δεν έχουν τύχει, έως σήµερα, οριστικής έγκρισης προκειµένου να 
αρχίσουν να εφαρµόζονται, θα µελετηθούν στο δεύτερο κεφάλαιο, όπου γίνεται λόγος για σκέψεις και 
προτάσεις απέναντι στο ζήτηµα της ηλεκτρονικής παρακολούθησης εργαζοµένων. 
 
505 Το 1970 η Γερµανική Πολιτεία του Ηessen θέσπισε τον πρώτο στην Ευρώπη νόµο αναφορικά µε το 
ζήτηµα της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, βάζοντας την αρχή για την επεξεργασία και 
υιοθέτηση περαιτέρω νοµοθετηµάτων σχετικά µε το εν λόγω θέµα. Βλ. Ι.Ιγγλεζάκη, «∆ίκαιο της 
Πληροφορικής», Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2003, σελ.221, Α.Γέροντα, «Η προστασία 
του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων», Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-
Κοµοτηνή, 2002, σελ.66επ. 
 
506 Αναλυτικότερα για τη γερµανική πολιτική στο θέµα της ηλεκτρονικής επιτήρησης εργαζοµένου βλ. 
Παπαϊωάννου Αθ.∆., «Ο έλεγχος από τον εργοδότη της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και της 
ενασχόλησης του µισθωτού µε το ∆ιαδίκτυο», Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα, 2006, σελ. 95-102. 
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του. Στην προκειµένη περίπτωση το Γερµανικό ∆ικαστήριο επιχείρησε µια υπέρβαση 

και απόκλιση από την προτεινόµενη λύση, βάσει της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και 

νοµολογίας. Τέλος, σηµαντική θέση κατέχουν τα «εργασιακά συµβούλια» στη χώρα, 

τα οποία επιβλέπουν τους όρους χρήσης των τεχνολογικών µέσων εκ µέρους του 

εργοδότη και έχουν χρέος να λειτουργούν προς όφελος του εργαζοµένου. Σε 

περίπτωση που διαπιστώνουν παραβίαση της προσωπικής του ζωής και 

παρακολούθησή της µε ηλεκτρονικές µεθόδους που δε δικαιολογείται, ενηµερώνουν 

τις αρµόδιες αρχές. Κάθε φορά ,πάντως, θα πρέπει να προκρίνεται η διαδικασία της 

συζήτησης και συναπόφασης µε τον εργοδότη, προκειµένου να υιοθετηθεί ή και να 

εγκριθεί µια ηλεκτρονική επιτήρηση του εργατικού δυναµικού. 

Αξιοσηµείωτη είναι η στάση που τήρησε η Γαλλία στο υπό κρίση ζήτηµα507. 

Το 1978 θεσπίστηκε ο Νόµος για την Προστασία των ∆εδοµένων508, βάσει του 

οποίου ιδρύθηκε η Γαλλική Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων το 1983509. Η εν λόγω 

Αρχή, στις 28 Ιανουαρίου 2013, εξαιρετικά πρόσφατα δηλαδή, εξέδωσε µια έκθεση 

µε κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε το ζήτηµα της ηλεκτρονικής επιτήρησης του 

εργαζοµένου
510. Βασικός κανόνας εξακολουθεί να αποτελεί η προστασία των 

προσωπικών δεδοµένων µε αποτέλεσµα η πολιτική ασφαλείας που χρησιµοποιεί ο 

εργοδότης να γνωστοποιείται στον εργαζόµενο. Παράλληλα, η χρήση ηλεκτρονικών 

µέσων επιτρέπεται µε την επιφύλαξη όµως της µη πρόκλησης βλάβης του 

επιχειρηµατικού συµφέροντος. Ειδικά ως προς το θεµιτό ή µη της χρησιµοποίησης 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, η Γαλλική Αρχή καθιέρωσε το διαχωρισµό των 

ηλεκτρονικών µηνυµάτων σε «προσωπικά» και µη511, ώστε να καθοριστεί πότε είναι 

δυνατή η ηλεκτρονική επιτήρηση του εργαζοµένου. Σηµαντικό θεωρείται το ότι 

                                                           
507 Αναλυτικά για τη γαλλική πολιτική βλ.Παπαϊωάννου Αθ.∆., ό.π., σελ. 88-95. 
 
508 La loi française 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. O εν 
λόγω νόµος επιδέχτηκε πολλές τροποποιήσεις και µεταγενέστερες βελτιωτικές ρυθµίσεις. 
 
509 Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés –CNIL. Ο ρόλος της και οι αρµοδιότητές 
της είναι αντίστοιχες µε της Ελληνικής Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
 
510 Η έκθεση βρίσκεται στην επίσηµη ιστοσελίδα της Αρχής 
http://www.cnil.fr/dossiers/travail/actualite/article/protection-des-donnees-personnelles-au-travail-les-
bonnes-pratiques/.  
 
511 Messages personnels. 
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επαφίεται στον τελευταίο να αποδείξει τον προσωπικό χαρακτήρα των ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων του.  

Ο διαχωρισµός που προτάθηκε από τη Γαλλική Αρχή συνιστά µια 

συµβιβαστική λύση στο ζήτηµα και υιοθετεί το πνεύµα της γαλλικής νοµολογίας και 

της σχετικής νοµοθεσίας512. Αξίζει να σηµειωθεί η απόφαση Nikon του 2001513, όπου 

ο Άρειος Πάγος της Γαλλίας έκρινε ότι ο µισθωτός έχει αναφαίρετο δικαίωµα 

σεβασµού της προσωπικής του ζωής στον τόπο και χρόνο εργασίας του, σύµφωνα 

τόσο µε τη γαλλική νοµοθεσία όσο και µε το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Ως εκ τούτου, η ανάγνωση των προσωπικών 

ηλεκτρονικών του µηνυµάτων εκ µέρους του εργοδότη, ακόµα και αν έχει 

απαγορευθεί η καθολική λήψη µηνυµάτων στο χώρο εργασίας από τον τελευταίο, 

κρίνεται παράνοµη και µη αποδεκτή514.  

Εντούτοις, η γαλλική νοµολογία και πολιτική, όπως φαίνεται και από τις 

συστάσεις της Αρχής στην έκθεσή της το 2013, δεν απαγορεύει την καθολική 

επιτήρηση του εργαζοµένου, θέλοντας έτσι να προστατεύσει τα επιχειρηµατικά 

συµφέροντα του εργοδότη.515 Θα µπορούσε να γίνει δεκτό ότι οι προτάσεις που 

προτείνονται λειτουργούν περισσότερο συµβιβαστικά παρά αποτρεπτικά από την 

                                                           
512 Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων L.121-8 και L.120-2 του γαλλικού Εργατικού Κώδικα 
επιτάσσεται η ενηµέρωση του εργαζοµένου στην περίπτωση συλλογής πληροφοριών σχετικών µε το 
άτοµό του και υπογραµµίζεται ο σεβασµός της αρχής της αναλογικότητας, προκειµένου να 
περιοριστούν ατοµικά δικαιώµατα και βασικές ελευθερίες του. 
 
513 Ολόκληρο το κείµενο της απόφασης του Γαλλικού ∆ικαστηρίου στην υπόθεση Nikon βρίσκεται 
στην επίσηµη ιστοσελίδα 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007046161. 
 
514 Ο εργοδότης ωστόσο διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου του εργαζοµένου µέσω της απαγόρευσης 
χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών για αποστολή µηνυµάτων καθώς και τη δυνατότητα λήψης 
πειθαρχικών µέτρων σε περίπτωση διαπίστωσης τέτοιου γεγονότος. Εκείνο που απαγορεύεται ρητά 
είναι η ανάγνωση των µηνυµάτων.  
 
515 Είναι χαρακτηριστικό ότι το δεδικασµένο που υπάρχει στη Γαλλία για τη χρήση του διαδικτύου και 
των δυνατοτήτων που προσφέρει γενικότερα από τους εργαζοµένους µπορεί να αποτελέσει νόµιµο 
λόγο απόλυσης, όταν παρατηρείται σε αλόγιστο µέτρο και αγγίζει τα όρια της κατάχρησης. Επιπλέον, 
σε περίπτωση που κινδυνεύουν τα επιχειρηµατικά συµφέροντα του εργοδότη, όπως για παράδειγµα 
όταν σηµειώνεται συχνή επίσκεψη σε ιστοσελίδες µε σεξουαλικό περιεχόµενο, τότε η ηλεκτρονική 
παρακολούθηση που συντελείται δικαιολογείται απόλυτα. Σε κάθε περίπτωση όµως, η γαλλική 
νοµολογία είναι σύµφωνη µε τη χρήση του διαδικτύου στον εργασιακό χώρο, ακόµα και για 
προσωπική χρήση, αρκεί να γίνεται «λελογισµένα και µε µέτρο» και χωρίς πρόθεση βλάβης του 
επιχειρηµατικού κέρδους. Εν προκειµένω γίνεται σαφές ότι προτάσσεται το στοιχείο της 
ιδιωτικότητας. Περισσότερα βλ. http://www.tovima.gr/world/article/?aid=502078 . 
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παρακολούθηση, έστω κι αν ο φόβος της παραβίασης θεµελιωδών δικαιωµάτων του 

ατόµου και του εργαζοµένου, κατ’ επέκταση, οδηγεί σε µια διαφαινόµενη εξασθένιση 

του δικαιώµατος του εργοδότη για την ηλεκτρονική επιτήρηση του πρώτου. 

Παρόµοια στάση και συµπεριφορά παρατηρείται και σε υπόλοιπα κράτη µέλη 

της Ένωσης. Στην Ιταλία, η αντίστοιχη Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων 

έθεσε ως βασικό κανόνα το δικαίωµα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

διαδικτύου από τον εργαζόµενο, ενώ η επιτήρηση του περιεχοµένου των ιστοσελίδων 

που επισκέπτεται ο τελευταίος κρίνεται παράνοµη. Βέβαια, όπως και στη Γαλλία, 

έτσι και στην Ιταλία, η Αρχή θέλησε να εξισορροπήσει τα επιχειρηµατικά 

συµφέροντα µε την ανάγκη προστασίας θεµελιωδών δικαιωµάτων προτείνοντας την 

ενηµέρωση του εργαζοµένου στην περίπτωση συλλογής πληροφοριών περί του 

ατόµου του µε ηλεκτρονικά µέσα καθώς και τη χρήση τεχνολογικών µεθόδων που 

εξουδετερώνουν την άσκοπη χρήση του διαδικτύου στον εργασιακό χώρο, προς 

όφελος της επιχειρηµατικής προόδου516. Στο Βέλγιο έχει θεσπιστεί από το 2002 η 

Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας αρ.81 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής 

των εργαζοµένων αναφορικά µε την επιτήρηση των on-line δεδοµένων επικοινωνίας. 

Η προϋπόθεση της ενηµέρωσης τίθεται ως απαραίτητος όρος για την οποιαδήποτε 

επεξεργασία και συλλογή πληροφοριών που αφορούν τον εργαζόµενο ενώ οι σκοποί 

της επιτήρησης θα πρέπει να δηµοσιοποιούνται.517   

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένα πάγιο νοµοθετικό πλαίσιο σχετικά µε το ζήτηµα 

της ηλεκτρονικής παρακολούθησης εργαζοµένων. Φυσικά, τόσο µέσω του 

Συντάγµατος
518, όσο και µέσω της ειδικής νοµοθεσίας περί προσωπικών 

                                                           
516 Ωστόσο, αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η απόφαση της Ρενάτα Πολβερίνι, πρώην Περιφερειάρχης 
της Περιφέρειας Λάτιο της Ρώµης, το 2010, σύµφωνα µε την οποία «η χρήση του διαδικτύου θα πρέπει 
να περιορίζεται µόνο στα αυστηρά επαγγελµατικά ενδιαφέροντα της κάθε διοικητικής διεύθυνσης της 
περιφέρειας», λόγω της συχνής χρήσης του από τους εργαζοµένους, κάτι που προκαλούσε κινδύνους 
για τα επιχειρηµατικά συµφέροντα. Ωστόσο, µετά από αντιδράσεις των εργαζοµένων, ανακλήθηκε η 
απόφαση µε τη µορφή σύστασης της χρήσης του διαδικτύου σε λογικά µέτρα. Περισσότερα βλ. 
http://www.protothema.gr/world/article/?aid=85896. 
 
517 Περισσότερες πληροφορίες για εθνικές πολιτικές κρατών µελών στο θέµα της ηλεκτρονικής 
επιτήρησης του εργαζοµένου βλ. Μίχο Σ., «Η επιτήρηση των επικοινωνιών µέσω Internet στο χώρο 
εργασίας», εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 71-76. 
 
518 Άρθρα 9, 9Α , 5§5 και 5Α . 
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δεδοµένων
519, σε συνδυασµό µε επιπρόσθετες διατάξεις αστικού και ποινικού 

κώδικα
520,επιχειρήθηκε µια αναλογική προσέγγιση του ζητήµατος δίνοντας έµφαση 

στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων του ατόµου. Βασικός κανόνας αποτελεί 

η περιφρούρηση των θεµελιωδών δικαιωµάτων του και της προσωπικότητάς του και 

οι οποιοιδήποτε περιορισµοί τίθενται, θα πρέπει να σέβονται την αρχή της 

αναλογικότητας και του σκοπού.  

Μια σαφής προσπάθεια ρύθµισης του θέµατος της ηλεκτρονικής 

παρακολούθησης εργαζοµένων επιχειρήθηκε µε τη θέσπιση των «Συµβουλίων 

Εργαζοµένων». Πρόκειται για έναν θεσµό που ιδρύθηκε βάσει του Ν.1767/1988 και 

συνίσταται στην ύπαρξη ενός εκλεγµένου συµβουλίου εργαζοµένων σε µια 

επιχείρηση που απασχολεί πάνω από 20 άτοµα, το οποίο ουσιαστικά υπηρετεί τα 

συµφέροντα του εργατικού δυναµικού521. Μεταξύ των υποχρεώσεών του οφείλει να 

µεριµνά για την προστασία του προσωπικού της επιχείρησης και να συναποφασίζει 

µε τον εργοδότη για τα µέσα που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για τον έλεγχο των 

εργαζοµένων
522. Η προϋπόθεση της ενηµέρωσης τίθεται πρωταρχική ενώ ταυτόχρονα 

θα µπορούσε να γίνει δεκτή η άποψη ότι συντελείται και ένας έλεγχος του εργοδότη 

και της πολιτικής ασφαλείας έναντι των εργαζοµένων523. 

                                                           
519 Νόµος 2472/1997 για την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα, όπως ισχύει µετά από τις τροποποιήσεις από τους Ν.2819/2000, Ν.2915/2001 και 
Ν.3471/2006. 
 
520 Ενδεικτικά αναφέρονται το άρθρο 57 ΑΚ περί δικαιώµατος στην προσωπικότητα και το άρθρο 
370Γ ΠΚ περί παράνοµης πρόσβασης σε υπολογιστικά συστήµατα. 
 
521 Αξίζει να σηµειωθεί ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει θεσπιστεί ο θεσµός του «Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου Εργαζοµένων» βάσει της Οδηγίας 94/45/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 1994 
για τη θέσπιση µιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή µιας διαδικασίας σε επιχειρήσεις και οµίλους 
επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας µε σκοπό να ενηµερώνονται οι εργαζόµενοι και να ζητείται η 
γνώµη τους, η οποία δέχτηκε τις τροποποιήσεις της Οδηγίας 2009/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009  «για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συµβουλίου 
εργαζοµένων ή διαδικασίας σε επιχειρήσεις και οµίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας µε σκοπό 
να ενηµερώνονται οι εργαζόµενοι και να ζητείται η γνώµη τους». Κύριες αρµοδιότητές του αποτελούν 
η ενηµέρωση και η διαβούλευση µε τους εργαζοµένους για θέµατα που τους αφορούν και συνεπώς η 
προστασία των συµφερόντων τους.  
 
522 Άρθρο 12 του Νόµου. 
 
523 Πλέον, το ζήτηµα της λειτουργίας και των ρόλων του Συµβουλίου Εργαζοµένων αποτελεί θέµα 
εξέτασης και έρευνας σε εθνικό επίπεδο. Έχει προταθεί βάσει της Εθνικής Συλλογικής Σύµβασης 
Εργασίας για τα έτη 2004 και 2005 η σύσταση µιας Επιτροπής, εκπροσωπώντας εργοδότες και 
εργαζοµένους, η οποία, σε συνεργασίας µε την Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού 
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Σηµαντικό εργαλείο έρευνας και µελέτης των όσων προβλέπονται στον 

ελληνικό χώρο σχετικά µε την ηλεκτρονική παρακολούθηση εργαζοµένων προσφέρει 

η νοµολογία που σταδιακά αναπτύσσεται σε συνδυασµό µε τις κατευθυντήριες 

γραµµές που παρέχει η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Ειδικά η τελευταία ασκεί αξιοσηµείωτη δράση στον τοµέα προστασίας των 

εργαζοµένων από την επίβλεψή τους µε ηλεκτρονικά µέσα. Μέσα από µια σειρά 

αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από την Αρχή524, υιοθετώντας τις επιταγές της 

Οδηγίας 95/46/ΕΚ, τίθεται ως κανόνας η ενηµέρωση του προσωπικού της 

επιχείρησης και η συγκατάθεσή του για οποιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία 

πληροφοριών που το αφορούν ενώ παράλληλα παρέχονται δικαιώµατα στο εργατικό 

δυναµικό
525, σε περίπτωση που καταστρατηγούνται θεµελιώδεις ελευθερίες του.  

Αξιοσηµείωτη είναι η έκδοση της Οδηγίας 115/2001526 από την Αρχή, βάσει 

της οποίας επιχειρήθηκε η ερµηνεία ειδικών Νόµων527 περί προσωπικών δεδοµένων 

µε σαφή αναφορά και ένταξή τους στο επίπεδο των εργασιακών σχέσεων. Χωρίς να 

γίνει αναλυτική παρουσίαση των διατάξεων της κείµενης Οδηγίας, οι βασικές 

γραµµές της υιοθετούν το πνεύµα της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, βάσει της 

θεµελιώδους Οδηγίας 95/46/ΕΚ, και της ελληνικής στο θέµα της προστασίας 

προσωπικών δεδοµένων, και συνοψίζονται στα ακόλουθα βασικά σηµεία: αρχικά, 

θεωρείται πρωταρχικής σηµασίας η αναγνώριση προστασίας της ιδιωτικής ζωής του 

εργαζοµένου και της προσωπικότητάς του. Συνεπώς, το δικαίωµα χρήσης ∆ιαδικτύου 

και υπολογιστικών συστηµάτων συνιστά έκφραση ελευθερίας του. Έπειτα, το 

στοιχείο της ενηµέρωσης και της συναίνεσής του για πράξεις που οδηγούν σε έλεγχο 

προσωπικών του δεδοµένων, τίθεται ως βασική προϋπόθεση για το παραδεκτό και 

                                                                                                                                                                      
Χαρακτήρα, θα βοηθούσε στη θέσπιση ενός κανονιστικού πλαισίου ρύθµισης της ηλεκτρονικής 
παρακολούθησης εργαζοµένων. Περισσότερα βλ. Σ.Μίχο , ό.π., σελ.33-36. 
524 Απόφαση 61/2004 (παρακολούθηση της περιήγησης στο ∆ιαδίκτυο) και 62/2007 (χρήση 
βιοµετρικών µεθόδων). 
 
525 Ενδεικτικά αναφέρονται το δικαίωµα ενηµέρωσης του εργαζοµένου για τη συλλογή και 
επεξεργασία πληροφοριών που το αφορούν καθώς και το δικαίωµα πρόσβασης στα στοιχεία που 
συγκεντρώνονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας (που ταυτίζεται ως επί το πλείστον µε τον 
εργοδότη). Πρόκειται για δικαιώµατα που αναφέρονται ρητά από τον Ν.2472/1997 και µνηµονεύονται 
σε  αποφάσεις της Αρχής, όπως η απόφαση 61/2005 και 57/2004. 
 
526 Οδηγία 115/2001 της 20/09/2001, δηµοσιευµένη στην επίσηµη ιστοσελίδα της Αρχής www.dpa.gr . 
 
527 Ειδικότερα, επιχειρήθηκε η ερµηνεία των Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόµου από την 
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και Ν.2774/1999 για την προστασία των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα. 
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νόµιµο της διαδικασίας. Ταυτόχρονα, οι αρχές της αναλογικότητας και του σκοπού 

λειτουργούν ως ασφαλιστικές δικλείδες για την περιφρούρηση της προσωπικότητας 

του εργαζοµένου και για την εισαγωγή περιορισµών στα δικαιώµατά του. Προς 

αναγνώριση και εξυπηρέτηση του επιχειρηµατικού συµφέροντος, γίνεται δεκτή η 

ηλεκτρονική παρακολούθηση του προσωπικού για λόγους ασφάλειας του εργοδότη, 

όπως σε περιπτώσεις διαπίστωσης αξιόποινων εγκληµατικών πράξεων.  

Αν και δε συνδέεται άµεσα µε το ζήτηµα της επίβλεψης της διαδικτυακής 

συµπεριφοράς των εργαζοµένων και µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων από τον 

εργοδότη, αξίζει να αναφερθεί µια εξαιρετικά πρόσφατη απόφαση της Αρχής 

Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία καθορίζει το θεσµικό 

πλαίσιο νοµιµότητας της υπό εξέταση πρακτικής. Ειδικότερα, κρίνοντας την 

εφαρµογή συστήµατος βιντεοεπιτήρησης σε χώρους εργασίας µε σκοπό τον έλεγχο 

των δραστηριοτήτων και της αποδοτικότητας των εργαζοµένων, η Αρχή τη θεώρησε 

απαγορευµένη, προβλέποντας συγκεκριµένες προϋποθέσεις εξαίρεσης του κανόνα528. 

Στο κείµενο της απόφασής της η συγκέντρωση και η επεξεργασία στοιχείων από τη 

βιντεοεπιτήρηση σε συγκεκριµένο κατάστηµα κρίθηκε κατ’αρχήν παράνοµη ενώ 

ξανατονίστηκε ο χαρακτήρας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που 

προσλαµβάνουν δεδοµένα εικόνας και ήχου, εφόσον αναφέρονται σε πρόσωπα, 

σύµφωνα µε τις επιταγές του ελληνικού νόµου περί προστασίας προσωπικών 

δεδοµένων και της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας529.  

Ως παράγοντες που δικαιολογούν τη χρήση καµερών σε χώρους εργασίας 

αναφέρονται η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων530 ενώ σε 

κάθε περίπτωση θα πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας στην Αρχή, η σύσταση και λειτουργία αρχείου ή η έναρξη της 

                                                           
528 Πρόκειται  για την υπ’αριθµ.12/2014 απόφαση της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα της 27ης Ιανουαρίου 2014, αναρτηµένης στην επίσηµη ιστοσελίδα της Αρχής, 
http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33%2C15453&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref33_1
5473_33_15453_15453.etos=-
1&_piref33_15473_33_15453_15453.arithmosApofasis=&_piref33_15473_33_15453_15453.thematik
iEnotita=171&_piref33_15473_33_15453_15453.ananeosi=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BD
%CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7.  
 
529 Άρθρο 2 στοιχ. α΄ του ν.2472/1997 και αιτιολογικές σκέψεις 14-17 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ. 
 
530 Σηµείο 8 της απόφασης της Αρχής.  
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επεξεργασίας
531. Επιπλέον, απαιτείται η προηγούµενη ενηµέρωση του εργαζοµένου 

ενώ θεσπίζονται ως αναγκαίοι όροι της νοµιµότητας της αποθήκευσης, συλλογής και 

διαχείρισης προσωπικών δεδοµένων ο σεβασµός της τήρησης της αναλογικότητας και 

της αναγκαιότητας. Η ερµηνεία τους συνίσταται, σύµφωνα µε το σκεπτικό της 

απόφασης, στο ότι τα «συλλεγόµενα δεδοµένα πρέπει να είναι αναγκαία και πρόσφορα 

για τον επιδιωκόµενο σκοπό, ο οποίος θα πρέπει να µη δύναται να επιτευχθεί µε 

ηπιότερα µέσα (…) και η αναγκαιότητα της βιντεοεπιτήρησης εκτιµάται µε βάση τον 

κίνδυνο που ο υπεύθυνος επεξεργασίας θέλει να αντιµετωπίσει τον επιδιωκόµενο 

σκοπό. Περαιτέρω, τα σηµεία εγκατάστασης των καµερών και ο τρόπος λήψης των 

δεδοµένων πρέπει να προσδιορίζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα δεδοµένα που 

συλλέγονται να µην είναι περισσότερα από όσα είναι απολύτως αναγκαία για την 

εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας και να µη θίγονται τα θεµελιώδη δικαιώµατα 

των προσώπων που ευρίσκονται στο χώρο που επιτηρείται και ιδίως να µην 

παραβιάζεται αυτό το οποίο µπορεί να θεωρηθεί ως «νόµιµη προσδοκία ορισµένου 

βαθµού προστασίας της ιδιωτικής ζωής» σε συγκεκριµένο χώρο»532. Γίνεται φανερό 

ότι, αν και η αναφορά και η επεξήγηση των περιπτώσεων νοµιµότητας της  

επιτήρησης του προσωπικού της επιχείρησης µε ηλεκτρονικά µέσα εντάσσεται 

αυστηρά στον τοµέα χρήσης συστήµατος βιντεοεπιτήρησης, η λογική που υιοθετείται 

από την Αρχή συνάδει µε τα όσα τονίστηκαν σχετικά µε τον έλεγχο της διαδικτυακής 

συµπεριφοράς στην παρούσα ενότητα και η εν λόγω απόφαση µπορεί να 

λειτουργήσει αποφασιστικά ως προς τον καθορισµό κανόνων στο υπό εξέταση 

ζήτηµα
533. 

Παρόλο που η προστασία των προσωπικών δεδοµένων των εργαζοµένων 

ανακηρύσσεται στην πρώτη θέση στην αξιακή πυραµίδα, δε θα πρέπει να 

απορρίπτεται οποιαδήποτε ηλεκτρονική παρακολούθησή τους, ώστε να 

παραµερίζονται επιχειρηµατικά συµφέροντα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η 

                                                           
531 Σηµείο 4 του σκεπτικού της απόφασης της Αρχής. 
 
532 Σηµεία 5-6 της απόφασης της Αρχής.  
 
533 Βλ. σχολιασµό της απόφασης της Αρχής από Α.Αυλωνίτη, «Αρχή Προστασίας Προσωπικών 
∆εδοµένων: «σβήνουν» κάµερες που βλέπουν εργαζοµένους», άρθρο στην ηλεκτρονική εφηµερίδα «Το 
Έθνος», διαθέσιµο στην ιστοσελίδα 
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63988486, ηµεροµηνία δηµοσίευσης 5 
Απριλίου 2014. 
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απόφαση 34/2011 του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών534, όπου αναγνωρίζεται 

στον εργοδότη δικαίωµα απόλυσης του εργαζοµένου λόγω χρήσης facebook εν ώρα 

εργασίας και χωρίς δικαίωµα αποζηµίωσης. Στην εν λόγω υπόθεση θεωρήθηκε ότι ο 

υπάλληλος, κατόπιν επανειληµµένων οχλήσεων από τον εργοδότη, συντελούσε 

πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις καθώς επισκεπτόταν συχνά στον 

εργασιακό χώρο και χρόνο σελίδες κοινωνικής δικτύωσης στο ∆ιαδίκτυο, 

ζηµιώνοντας έτσι το επιχειρηµατικό κέρδος.  

Η ανωτέρω απόφαση του ελληνικού δικαστηρίου µπορεί να κριθεί ότι θέτει 

ορισµένα καίρια δεδοµένα στο ζήτηµα της ηλεκτρονικής παρακολούθησης 

εργαζοµένων. Παρόλο που η ιδιωτικότητα και το δικαίωµα στην προσωπικότητα 

αναγνωρίζονται ως θεµελιώδη και άξια ιδιαίτερης προστασίας, τοποθετούνται και τα 

αντίστοιχα όρια στην άσκησή τους, τα οποία λειτουργούν προς όφελος του εργοδότη. 

Από τη στιγµή που έχει προηγηθεί η ενηµέρωση του εργαζοµένου και παρατηρείται 

επανειληµµένη πληµµελής εκπλήρωση συµβατικών του υποχρεώσεων που σχετίζεται 

µε τη χρήση του διαδικτύου, αυτοµάτως υποχωρεί η επίκληση του δικαιώµατος 

προστασίας προσωπικών δεδοµένων και, συνεπώς, δικαιολογείται η ηλεκτρονική 

παρακολούθηση. Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι η επιτήρηση του προσωπικού µιας 

επιχείρησης δεν απαγορεύεται αλλά αντίθετα, θεωρείται αντίστοιχο δικαίωµα του 

εργοδότη προς προάσπιση των επιχειρηµατικών συµφερόντων του. Οι όποιες 

ενστάσεις και αµφιβολίες µπορούν να εγερθούν σχετίζονται µε τον τρόπο και τις 

συνθήκες κάτω από τις οποίες ασκείται η επιτήρηση. 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση και ανάλυση του νοµοθετικού πλαισίου σε 

διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, µπορεί να κριθεί ότι η διαδικασία διαπίστωσης της 

παραβατικότητας ή µη της ηλεκτρονικής παρακολούθησης των εργαζοµένων περνά 

από ορισµένα στάδια. Στην κορυφή της πυραµίδας των αρχών που θα πρέπει να 

εξετάζονται αν προσβάλλονται ή όχι, τοποθετείται η προστασία της προσωπικότητας 

του ατόµου εν γένει. Έπειτα, απαιτείται η προηγούµενη ενηµέρωση του εργατικού 

δυναµικού για τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων επιτήρησης και, τέλος, προστίθενται 

εξαιρέσεις, οι οποίες δικαιολογούν την υπό κρίση πρακτική (προάσπιση 

                                                           
534 Ολόκληρο το κείµενο της απόφασης µε τα πραγµατικά περιστατικά και το διατακτικό βρίσκονται 
στην επίσηµη ιστοσελίδα http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/mprath34_2011.htm.  
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επιχειρηµατικών συµφερόντων, διαπίστωση εγκληµατικής ενέργειας, λόγοι υγείας 

κλπ).  

Ωστόσο, συγκρίνοντας την ευρωπαϊκή πολιτική µε την αµερικανική 

παρατηρείται διαφορά νοοτροπίας καθώς η δεύτερη προκρίνει, τις περισσότερες 

φορές, την προστασία των συµφερόντων του εργοδότη έναντι της επιτήρησης του 

εργαζοµένου που συντελείται. Αντίθετα, στους κόλπους της Ένωσης, τα κράτη µέλη 

εµφανίζονται πιο αυστηρά σε τέτοιες µεθόδους και δείχνουν εξαιρετική ευαισθησία 

σε ζητήµατα προσβολής προσωπικών δεδοµένων, αν και ορισµένες εθνικές 

νοµοθεσίες χρειάζεται να επικαιροποιηθούν και να προσαρµοστούν στις σύγχρονες 

εξελίξεις, εισάγοντας ειδικές διατάξεις (όπως για παράδειγµα η ελληνική). 
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Δεύτερο Μέρος: Κριτική προσέγγιση της ηλεκτρονικής 

παρακολούθησης των εργαζομένων.  

Έπειτα από την παράθεση του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει την 

ηλεκτρονική επιτήρηση των εργαζοµένων, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές 

επίπεδο, εύκολα συµπεραίνεται ότι πρόκειται για ένα φαινόµενο µε οικουµενικές 

διαστάσεις. Παρόλο που µέσα από την υφιστάµενη νοµοθεσία χαράσσονται τα όρια 

και οι προϋποθέσεις ώστε να θεωρείται νόµιµη η εν λόγω πρακτική, εξακολουθούν να 

υφίστανται αµφιβολίες σχετικά µε το θεµιτό ή µη της µεθόδου, τη στιγµή που, όπως 

µαρτυρούν και τα στατιστικά στοιχεία που προαναφέρθηκαν, αποτελεί µια ζωντανή 

πραγµατικότητα στο χώρο της εργασίας. Οι πλευρές που έρχονται σε αντιπαράθεση 

είναι από τη µια πλευρά οι εργαζόµενοι, οι οποίοι διατείνονται κατά της 

συγκεκριµένης πρακτικής, ενώ στον αντίποδα βρίσκονται οι εργοδότες, οι οποίοι 

υποστηρίζουν ότι απορρέουν θετικές επιπτώσεις. Ως εκ τούτου, θεωρείται 

ενδιαφέρουσα η εξέταση των επιχειρηµάτων των δύο µερών (πρώτο κεφάλαιο), η 

οποία θα βοηθήσει στη συνέχεια στη διαµόρφωση µιας κριτικής εκτίµησης της 

κατάστασης (δεύτερο κεφάλαιο). 

Πρώτο κεφάλαιο: Σύγκρουση εργαζομένων και εργοδοτών για την 

ηλεκτρονική παρακολούθηση.  

Πριν ακόµα επιχειρηθεί η παράθεση των επιχειρηµάτων των εργαζοµένων 

κατά της ηλεκτρονικής παρακολούθησής τους, χρειάζεται να επισηµανθεί ότι η 

πλειοψηφία των λόγων που θα παρουσιαστούν, στηρίζονται σε µια βασική 

συνιστώσα: στο δικαίωµα του πληροφοριακού αυτοκαθορισµού του ατόµου. 

Πρόκειται για µια έκφραση του δικαιώµατος στην προσωπικότητα, όπως έχει 

διατυπωθεί
535, η οποία χρήζει ιδιαίτερης µνείας καθώς αποτελεί, κατά µία έννοια, τη 

γενεσιουργό αιτία των επιχειρηµάτων των εργαζοµένων (πρώτη ενότητα). Έπειτα από 

την ανάλυση του όρου, θα παρουσιαστούν τα αντικρουόµενα συµφέροντα των 

εργαζοµένων και των εργοδοτών (δεύτερη ενότητα). 

 

                                                           
535 Βλ Άνθιµου Κ., «Το δικαίωµα του πληροφοριακού αυτοκαθορισµού του ατόµου ως έκφανση του 
δικαιώµατος επί της προσωπικότητας», Κριτική Επιθεώρηση, Ιανουάριος 2008, σ.155επ. 
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Πρώτη ενότητα: Το δικαίωµα του πληροφοριακού αυτοκαθορισµού και οι 

εκφάνσεις του.  

Καταρχήν, οποιαδήποτε παράνοµη επέµβαση σε στοιχεία που ανήκουν 

αυστηρά στην προσωπική σφαίρα του ανθρώπου θεωρείται προσβολή του 

προαναφερθέντος δικαιώµατος536. Ως εκ τούτου, η παρακολούθηση του ατόµου µε 

οποιονδήποτε τρόπο µπορεί να θεωρηθεί ότι επηρεάζει την προσωπικότητά του. 

Ειδικά η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών του δεδοµένων µε ηλεκτρονικά µέσα 

παραβιάζει το απόρρητο και συνιστά ξεχωριστό δικαίωµα άξιο ειδικής προστασίας. 

Πρόκειται για το δικαίωµα του πληροφοριακού αυτοκαθορισµού537, σύµφωνα µε το 

οποίο το άτοµο είναι ελεύθερο να αναπτύξει την προσωπικότητά του ενώ η 

οποιαδήποτε χρήση προσωπικών του πληροφοριών από τρίτο θα πρέπει να υπακούει 

σε αυστηρές προϋποθέσεις. 

Συγγενές µε το εν λόγω δικαίωµα θεωρείται η έννοια της ιδιωτικότητας, η 

οποία αξιώνει ειδικής προστασίας και καταλαµβάνει ξεχωριστή θέση στο υπό 

εξέταση ζήτηµα στα πλαίσια της παρούσας ενότητας. Πιο συγκεκριµένα, η αυτονοµία 

κάθε ατόµου θεωρείται απαραβίαστη και συγκροτεί αυτοτελές δικαίωµα. Πεδίο 

εφαρµογής προσδιορίζεται η προσωπική σφαίρα κάθε ανθρώπου, ενώ οι περιορισµοί 

που µπορούν να τεθούν θα πρέπει να δικαιολογούνται από την αρχή της 

αναλογικότητας. 

Ο όρος «ιδιωτικότητα» έχει µεταφραστεί ποικιλοτρόπως. Αρχικά, 

προσδιορίζεται ως το «δικαίωµα να είναι κάποιος ελεύθερος» και συνδέεται άρρηκτα 

µε το δικαίωµα στην προσωπικότητα. Ταυτόχρονα, αναφέρεται στον διαχωρισµό 

µεταξύ ιδιωτικού και δηµοσίου βίου, ο οποίος µπορεί να καµφθεί µόνο βάσει της 

αρχής της αναλογικότητας538. Κατ’άλλους, προσδιορίζεται ως το «δικαίωµα στη 

                                                           
536 Το δικαίωµα στην προσωπικότητα κατοχυρώνεται στο ελληνικό νοµικό πλαίσιο µέσα από το άρθρο 
57ΑΚ. 
 
537 Στο ελληνικό Σύνταγµα το εν λόγω δικαίωµα προστατεύεται βάσει του άρθρου 9Α σύµφωνα µε το 
οποίο «καθένας έχει δικαίωµα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως µε 
ηλεκτρονικά µέσα, των προσωπικών δεδοµένων, όπως νόµος ορίζει…». Σύµφωνα µε τον Κ.Χρυσόγονο, 
πρόκειται για την «αυτοδιάθεση των πληροφοριών». Βλ. Κ.Χρυσόγονο, «Ατοµικά και Κοινωνικά 
∆ικαιώµατα», Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, 2η έκδοση, 2002, σελ.197 επ. 
 
538 Οι Warren και Bradeis διατύπωσαν το δικαίωµα στην ιδιωτικότητα ως το «δικαίωµα να είναι 
κάποιος ελεύθερος από τα ανοιχτά κατασκοπευτικά µάτια και αυτιά τρίτων». Βλ.Warren and Brandeis, 
‘The ritht to Privacy”, Harvard Law Review, Vol. IV, December 15, 1890, No. 5. 
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µόνωση ή στην αυτοσυγκέντρωση»539, µε σαφή αναφορά στον ιδιωτικό βίο του 

ατόµου, ο οποίος έγκειται σε όλα τα στοιχεία που το αφορούν αποκλειστικά και µόνο 

αυτό, ενώ η οποιαδήποτε γνωστοποίησή τους σε τρίτον απαιτεί τη συναίνεσή του. 

Στον Καναδά, όπως παρατίθεται από κάποιους συγγραφείς, η προϋπόθεση της 

µετάδοσης των ιδιωτικών πληροφοριών µε ορισµένο τρόπο και σε συγκεκριµένο 

βαθµό, αποκλειστικά και µόνο κατόπιν προσωπικής εξουσιοδότησης, αποτελεί κύριο 

συστατικό στοιχείο της πληροφοριακής ιδιωτικότητας, η οποία στην Ευρώπη 

αναγνωρίζεται ως «προσωπικό δεδοµένο»540. Με γνώµονα το καταρχήν απαραβίαστο 

του υπό ερµηνεία δικαιώµατος, έχει µεταφραστεί και ως «η ελευθερία από 

αδικαιολόγητες και παράλογες παρεµβάσεις σε δραστηριότητες που η κοινωνία 

αναγνωρίζει ότι εµπίπτουν στη σφαίρα της ιδιωτικής αυτονοµίας»541.   

∆εύτερη ενότητα: Τα επιχειρήµατα των εργαζοµένων και των εργοδοτών. 

Το πρώτο και κυριότερο ζήτηµα που τίθεται από την πλευρά του εργαζοµένου 

στην περίπτωση της ηλεκτρονικής παρακολούθησης είναι η σύγκρουσή της µε την 

ιδιωτικότητα και τις εκφάνσεις της, έτσι όπως αναλύθηκαν διεξοδικά προγενέστερα. 

Από τη φύση του ο έλεγχος της συµπεριφοράς του εργαζοµένου, ειδικά όταν 

επεκτείνεται στην αποκάλυψη της ηλεκτρονικής του αλληλογραφίας, η οποία 

αποτελεί στοιχείο απορρήτου και ως εκ τούτου προσωπικό δεδοµένο, επιδρά στην 

                                                           
539 Βλ. Μιχαηλίδη-Νουάρο, «Το απαραβίαστο του ιδιωτικού βίου και η ελευθερία του Τύπου», Το 
Σύνταγµα, 1983, σελ.376 επ. 
 
540 Σχετικά µε το δικαίωµα της πληροφοριακής ιδιωτικότητας και τις επεκτάσεις 
του,βλ.G.LASPROGATA, N. J. KING, S. PILLAY, “Regulation of Electronic Employee Monitoring: 
Identifying Fundamental Principles of Employee Privacy through a Comparative Study of Data 
Privacy Legislation in the European Union, United States and Canada”, Stanford Technology Law 
Review, 2004, σελ.6 επ., αναρτηµένο και στην επίσηµη ιστοσελίδα 
http://stlr.stanford.edu/STLR/Articles/04_STLR_4 . 

541 P.Kovatch, “Privacy Rights in the Workplace:Constitutional and Statutory Considerations”, Journal 
of  Individual Employment Rights, Volume 9, Number 1, 2000-2001, σελ.5. Ειδικότερα, όπως 
σηµειώνεται: “Privacy in this article means: freedom from unwarranted and unreasonable intrusions 
into activities that society recognizes as belonging to the realm of individual autonomy”. Αξίζει να 
τονιστεί, σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο, ότι σύµφωνα µε την αµερικάνικη νοµοθεσία ο εργαζόµενος στο 
δηµόσιο τοµέα απολαµβάνει µεγαλύτερης προστασίας της ιδιωτικής του ζωής από τον εργαζόµενο του 
ιδιωτικού βίου. Ωστόσο, αρκετές αποφάσεις των δικαστηρίων επεκτείνουν την προστασία της 
ιδιωτικότητας και στον επαγγελµατικό χώρο, εξισορροπώντας την αρχική κατάσταση (σελ.5-8 του εν 
λόγω άρθρου). 
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προσωπικότητά του και παραβιάζει τον ιδιωτικό του βίο. Μάλιστα, αξίζει να τονιστεί 

ότι ακόµα κι όταν συντρέχουν πιθανότητες εξιχνίασης εγκληµατικών πράξεων, η 

κρατική εξουσία δεν ασκείται απεριόριστα αλλά απαιτούνται συγκεκριµένες 

διαδικασίες
542. Εποµένως, η εξουσία του εργοδότη δεν είναι απόλυτη και απέναντί 

της αντιτάσσεται η ανάγκη κατοχύρωσης του δικαιώµατος της προσωπικότητας του 

ανθρώπου ως εργαζοµένου και διασφάλισης της αξίας του έναντι των εργοδοτικών 

συµφερόντων
543. 

Εκτός από το δικαίωµα της ιδιωτικότητας, η ηλεκτρονική επιτήρηση µπορεί 

να θεωρηθεί ότι παραβιάζει και το δικαίωµα στην ελεύθερη έκφραση, η οποία 

αποτελεί ιδιαίτερη πτυχή του πληροφοριακού αυτοκαθορισµού. Πιο συγκεκριµένα, η 

χρήση του διαδικτύου προσφέρει τη δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής 

απόψεων
544. Αυτοµάτως, ενισχύεται η ενηµέρωση του εργαζοµένου πάνω σε θέµατα 

που ενδεχοµένως οδηγήσουν, έµµεσα, και σε αύξηση του επιχειρηµατικού κέρδους, 

εφόσον ανταλλάσσονται ειδήσεις για τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες πλουτίζουν 

την τεχνογνωσία του.  

Επιπρόσθετα, αξίζει να σηµειωθεί µια κοινωνιολογική προσέγγιση του 

ζητήµατος. Η ηλεκτρονική επιτήρηση του εργαζοµένου µπορεί να επιδράσει 

αρνητικά στην ψυχολογία του, οδηγώντας σε δύο αποτελέσµατα. Αρχικά, 

επηρεάζονται τα συναισθήµατά του για την εργασία και αποτυπώνονται στον 

εργασιακό του χώρο. Ο φόβος του συνεχούς ελέγχου της συµπεριφοράς του σε 

καθηµερινό επίπεδο µειώνει, επιπλέον, την αποδοτικότητά του αλλά και την 

κοινωνικότητά του, καθώς αποµονώνεται στον εαυτό του και κινδυνεύει να αισθανθεί 

                                                           
542 Βλ. Οδηγία 115/2001 της ελληνικής Αρχής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, σελ.18, 
αναρτηµένη στην επίσηµη ιστοσελίδα της Αρχής www.dpa.gr. Παράλληλα, σύµφωνα µε το άρθρο 
19παρ.3 του Συντάγµατος «απαγορεύεται η χρήση αποδεικτικών µέσων που έχουν αποκτηθεί κατά 
παράβαση των συνταγµατικών διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, της ιδιωτικής 
ζωής και του απορρήτου της αλληλογραφίας». 
 
543 Η κατοχύρωση του δικαιώµατος της προσωπικότητας ερµηνεύεται µέσα από την ειδική 
εξουσιαστική σχέση εργοδότη και εργαζοµένου, η οποία, σε καθηµερινή σχεδόν βάση, θέτει σε 
δοκιµασία την αξία του ανθρώπου και υπονοµεύει την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Στην 
Ελλάδα, σύµφωνα µε ειδικές διατάξεις του Συντάγµατος (άρθρα 2παρ.1 και 5παρ.1 σε συνδυασµό µε 
το άρθρο 22παρ.1), προκύπτει η ανάγκη αυξηµένης προστασίας της προσωπικότητας του εργαζοµένου 
και θεµελίωσης συγκεκριµένης νοµικής βάσης για τη διασφάλισή της. Βλ. Ι.Κουκιάδη, «Εργατικό 
∆ίκαιο Επιτοµή», Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2006, σελ.30-31. 
 
544 Βλ. Ι.Καράκωστα, «∆ίκαιο και Ίντερνετ», εκδόσεις ∆ίκαιο και Οικονοµία, Π.Ν.Σάκκουλας, 2003, 
σελ.40-41. 
 



215 

 

ότι οποιαδήποτε ενέργειά του, ακόµα και η απλή συναναστροφή µε συνάδελφό του, 

θεωρείται ύποπτη545. 

Τέλος, µπορούν να αναφερθούν και άλλοι λόγοι κατά της επιτήρησης από την 

πλευρά του εργαζοµένου, όπως ο κίνδυνος αποκάλυψης και γνωστοποίησης 

ιδιαίτερων πτυχών της προσωπικότητάς του. Για παράδειγµα, ο φόβος εξωτερίκευσης 

από τον εργοδότη των ιδιαίτερων σεξουαλικών προτιµήσεων του εργαζοµένου, της 

πολιτικής του πεποίθησης ή των θρησκευτικών του πεποιθήσεων, αποτελούν 

αυστηρά προσωπικά δεδοµένα, τα οποία υπό εξαιρετικές περιπτώσεις τυγχάνουν 

συλλογής και επεξεργασίας. Επιπλέον, η πιθανότητα στατιστικού λάθους των 

αποτελεσµάτων της ηλεκτρονικής επιτήρησης πάντα υπάρχει και συνεπώς µπορούν 

να προκύψουν µη ασφαλή συµπεράσµατα. Βέβαια, δε θα πρέπει να παραλειφθεί το 

γεγονός ότι ο έλεγχος του εργαζοµένου, ειδικά στην περίπτωση που συντελείται εν 

αγνοία του, αυξάνει την εξουσία του εργοδότη και, ως εκ τούτου, συνιστά στοιχείο 

κατάχρησης εξουσίας546. 

Στον αντίποδα των όσων εκτέθηκαν και αναλύθηκαν διεξοδικά, οι εργοδότες 

θεωρούν χρήσιµη, αν όχι αναγκαία, την επιτήρηση των εργαζοµένων µε ηλεκτρονικά 

µέσα. Τούτο καθώς, πρώτα απ’όλα, εµπίπτει στα όρια του «διευθυντικού τους 

δικαιώµατος», η έκταση του οποίου είναι ευρεία και χάριν αυτού απονέµεται 

ιδιαίτερα µεγάλη εξουσία στον εργοδότη, χωρίς όµως να παρατηρείται υπέρβαση ή 

και κατάχρησή του. Πιο συγκεκριµένα, έχει µεταφραστεί ως «η ιδιοκτησία των 

οικονοµικών πόρων και η προστασία της περιουσίας τους αλλά και η υποχρέωση 

εγγύησης της ασφάλειας των προσώπων και των αγαθών στο χώρο εργασίας»547. Η 

                                                           
545 Βλ. J.M. Stanton, E.M. Weiss, “Electronic monitoring in their own words: an exploratory study of 
employees' experiences with new types of surveillance”, Computers in Human Behavior 16, 2000, 
σελ.423-427, αναρτηµένο στην επίσηµη ιστοσελίδα www.elsevier.com/locate/comphumbeh. 
Συγκεκριµένα, τονίζεται ότι ενώ είναι δυνατές οι µέθοδοι επιτήρησης που δε στοχεύουν στην 
παρακολούθηση της συµπεριφοράς του εργαζοµένου και της προσωπικής του ζωής, οι επιπτώσεις της 
επεκτείνονται τόσο στον κοινωνικό όσο και στον ψυχολογικό τοµέα και αποδίδονται µε την έννοια 
“Social Information Processing” (SIP). Τα εν λόγω συµπεράσµατα επιβεβαιώνονται και από έρευνες 
που έχουν διεξαχθεί σε επιχειρήσεις και αποδεικνύουν τόσο τη µειωµένη παραγωγικότητα του 
εργαζοµένου όσο και το χαµηλό δείκτη κοινωνικότητάς του.  

546 Αναφορικά µε τα επιχειρήµατα των εργαζοµένων κατά της ηλεκτρονικής επιτήρησης, βλ.Σ.Μίχο, 
«Η επιτήρηση των επικοινωνιών µέσω Internet στο χώρο εργασίας», ό.π., σελ.23-27. 
 
547 Λ.Μήτρου, «Έχουν οι εργαζόµενοι (αξίωση για) ιδιωτικότητα;», άρθρο στο ηλεκτρονικό περιοδικό 
«Βήµα Ιδεών», 01/02/2008, διαθέσιµο στην επίσηµη ιστοσελίδα 
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ύπαρξή του οφείλεται σε ένα είδος αµφίδροµης σχέσης που υπάρχει µεταξύ 

εργαζοµένου και εργοδότη, αν και ουσιαστικά ο τελευταίος εµφανίζεται σε θέση 

ισχύος. Ειδικότερα, ο πρώτος οφείλει να εκτελεί ευσυνείδητα και άρτια τα καθήκοντά 

του ενώ ο τελευταίος ευθύνεται για την οµαλή λειτουργία και παραγωγικότητα της 

επιχείρησης. Ως εκ τούτου, οφείλει να ενεργεί σε δύο επίπεδα. Αρχικά, σε έναν 

καθαρά οικονοµοτεχνικό, µε την έννοια της παροχής των κατάλληλων υλικοτεχνικών 

µέσων και εξοπλισµού µε εργαλεία που συµβάλλουν στην ανάπτυξη και ενισχύουν 

τον εργαζόµενο στην άσκηση της εργασίας του. Έπειτα, υφίσταται το καθαρά 

διευθυντικό επίπεδο, το οποίο συνίσταται στη χάραξη της συγκεκριµένης πολιτικής 

της επιχείρησης και στον καθορισµό των κύριων όρων επαγγελµατικής ενασχόλησης, 

όπως στην αποσαφήνιση του τόπου, τρόπου και χρόνου της, όροι που εξειδικεύονται 

από τον εργοδότη.  

Τα δύο προαναφερθέντα επίπεδα συνθέτουν το ευρύ περιεχόµενο του 

διευθυντικού δικαιώµατος, το οποίο τοποθετεί τον εργοδότη σε θέση ισχύος. 

Μάλιστα, µέσα στα πλαίσιά του, εντάσσεται το εύλογο δικαίωµά του να ζητά από τον 

εργαζόµενο να τον ενηµερώνει σχετικά µε την πορεία και τα αποτελέσµατα της 

εργασίας του. Απορρέει εποµένως από τη φύση του µια σχέση εξάρτησης µεταξύ των 

δύο πλευρών, από την οποία, εµµέσως, συνάγεται ότι ο έλεγχος του εργαζοµένου µε 

ηλεκτρονικά µέσα αποτελεί µια ιδιαίτερη έκφανση του διευθυντικού δικαιώµατος. 

Φυσικά, σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται να τονιστεί ότι τα όριά του υπόκεινται σε 

αρκετούς περιορισµούς, δεδοµένου του ποικίλου περιεχοµένου του, οι οποίοι έχουν 

σα συνιστώσα τη µη προσβολή της προσωπικότητας του εργαζοµένου548. 

Πέραν του διευθυντικού δικαιώµατος του εργοδότη, προβάλλονται λόγοι 

προστασίας των επιχειρηµατικών συµφερόντων που υπαγορεύουν την ηλεκτρονική 

επιτήρηση του εργαζοµένου. Ειδικότερα, η ενασχόληση του υπαλληλικού 

προσωπικού σε µεγάλο βαθµό µε το διαδίκτυο για υποθέσεις άσχετες µε τα 

συµβατικά τους καθήκοντα, όχι µόνο παραβιάζει τις συµβατικές του υποχρεώσεις 

αλλά βλάπτει οικονοµικά και την επιχείρηση, καθώς µειώνεται η αποδοτικότητα και 

                                                                                                                                                                      
http://www.vimaideon.gr//Article.aspx?d=20080201&nid=7342470&sn=ΚΥΡΙΟ 
ΤΕΥΧΟΣ&spid=1478.  
 
548 Αναφορικά µε το διευθυντικό δικαίωµα βλ. Α.Πουλάκου-Ευθυµιάτου, «Εργατικό ∆ίκαιο», έκδοση 
γ’, Αθήνα 1996, σελ.148-151 και ∆.Ζερδελή, «Εργατικό ∆ίκαιο-Ατοµικές Εργασιακές Σχέσεις-Τόµος Ι», 
ό.π., σελ.522-526. 
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παραγωγικότητα του δυναµικού. Το οικονοµικό κόστος που προκύπτει ερµηνεύεται 

και µε την έννοια της αντισυµβατικής χρήσης του εξοπλισµού της επιχείρησης από 

τον εργαζόµενο, ο οποίος εκµεταλλεύεται τα εργαλεία που του παρέχονται µε σκοπό 

έτερο της εκπλήρωσης των καθηκόντων του. Εποµένως, υφίσταται ζηµία και 

υποβαθµίζεται η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών.  

Επιπλέον, µια άλλη πτυχή του επιχειρηµατικού συµφέροντος, συνίσταται στην 

πιθανότητα πρόκλησης προσωπικής ζηµίας στον εργοδότη, µε την έννοια ότι η 

αλόγιστη χρήση λογισµικού και υπολογιστικών προγραµµάτων µπορεί να τον εκθέσει 

στις εξωτερικές του επαγγελµατικές επαφές µε τρίτα πρόσωπα ή ακόµα και να 

οδηγήσει στην αποκάλυψη εµπορικών µυστικών, µε αποτέλεσµα τη βλάβη της 

εταιρικής φήµης. Συνεπώς, θεωρείται εύλογη η επιθυµία του εργοδότη να γνωρίζει τις 

δραστηριότητες του δυναµικού του εν ώρα εργασίας προς όφελος τόσο του ιδίου όσο 

και της επιχείρησης. 

Τέλος, η παρακολούθησης της συµπεριφοράς του εργαζοµένου µπορεί να 

αποβεί ιδιαίτερα σηµαντική και θετική σε περιπτώσεις όπου αποτρέπονται νοµικοί 

κίνδυνοι, όπως για παράδειγµα η αποστολή µηνυµάτων µε παράνοµο περιεχόµενο ή η 

τέλεση αξιόποινης δραστηριότητας. Πιο συγκεκριµένα, ο εργοδότης οφείλει να 

προστατεύεται τόσο από πιθανές παράνοµες δράσεις εργαζοµένων µε σκοπό την 

πρόκληση απάτης και κλοπής εις βάρος του όσο και από κακοπροαίρετους 

επιτηδείους που επιδιώκουν παράνοµη πρόσβαση σε αρχεία της επιχείρησης. Για τον 

προκείµενο λόγο, απαιτείται µια όσο το δυνατόν καλύτερη και πιο άρτια ασφάλεια 

των πληροφοριακών συστηµάτων της επιχείρησης, η οποία επιτυγχάνεται µε τον 

έλεγχο του εργαζοµένου που χειρίζεται τους πόρους της εταιρίας549. 

Δεύτερο κεφάλαιο: Προς την εξισορρόπηση των αντικρουόμενων 

συμφερόντων. 

Έπειτα από τη λεπτοµερή ανάλυση των παραγόντων που είτε οδηγούν (από 

την πλευρά του εργοδότη) είτε αποτρέπουν (από την αντίστοιχη του εργαζοµένου) 

την ηλεκτρονική επιτήρηση, προκύπτει εύκολα το ερώτηµα ποια συµφέροντα πρέπει 

να υπερτερούν: του ιδιοκτήτη της επιχείρησης ή του εργατικού δυναµικού; Η 

                                                           
549 Σχετικά µε λόγους υπέρ επιτήρησης των εργαζοµένων βλ. Παπαϊωάννου Αθ.∆., «Ο έλεγχος από τον 
εργοδότη της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και της ενασχόλησης του µισθωτού µε το ∆ιαδίκτυο», ό.π., 
σελ.29-32. 
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απάντηση που θα δοθεί µε την παρούσα µελέτη είναι σαφής : η ηλεκτρονική 

παρακολούθηση του εργαζοµένου θα πρέπει να αποφεύγεται και αν συµβαίνει, 

χρειάζεται να δικαιολογείται από εξαιρετικούς λόγους. Πρόκειται για µια 

τοποθέτηση, η οποία απορρέει τόσο από τα υφιστάµενα νοµοθετικά εργαλεία –που 

παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο- όσο και από πρακτικές που 

ακολουθούνται σε αρκετά κράτη στο εν λόγω ζήτηµα. 

Πριν ακόµη επιχειρηθεί η διεξοδική ανάλυση της άποψης που εκτέθηκε, 

πρέπει να τονιστεί ότι η χρήση του διαδικτύου στην επιχείρηση και γενικότερα 

ανεπτυγµένων υπολογιστικών συστηµάτων, θεωρείται αναπόφευκτη συνέπεια της 

τεχνολογικής εξέλιξης ενώ η ποιότητα του τεχνολογικού εξοπλισµού µιας 

επιχείρησης αποτελεί ένα βασικό κριτήριο για τη δυναµική της και, παράλληλα, πόλο 

έλξης για έναν υποψήφιο εργαζόµενο. Εποµένως, η χρήση ηλεκτρονικών µέσων, 

τόσο από τον εργοδότη όσο και το υπαλληλικό προσωπικό, συνιστά µια λογική 

πραγµατικότητα. Εκείνο που ενοχλεί ή θα πρέπει να εξετάζεται είναι ο σκοπός και ο 

τρόπος αξιοποίησής τους.  

Παρόλο που εγκυµονούνται κίνδυνοι σχετικά µε τη λανθασµένη χρήση των 

πόρων της εταιρίας που καταλήγουν σε εµπορική ζηµία, ο εξαντλητικός έλεγχος της 

συµπεριφοράς του εργαζοµένου, ειδικά όταν καθίσταται ως υποχρεωτικός ή γίνεται 

µε µυστικές µεθόδους, δε θεωρείται θεµιτός. Ένα απλό παράδειγµα µπορεί να 

επιβεβαιώσει την παραπάνω διαπίστωση. Στην περίπτωση που ο έλεγχος ασκείται σα 

µέσα κοινωνικής δικτύωσης550 προκειµένου να εντοπιστούν σχόλια εργαζοµένων που 

τυχόν κριθούν ζηµιογόνα για την επιχειρηµατική φήµη, τα αποτελέσµατα µπορεί να 

µην οδηγήσουν πουθενά. Εξάλλου, στις µέρες µας, η τεχνολογία προσφέρει στους 

εργαζοµένους τη δυνατότητα να εκφράζουν ανώνυµα την άποψή τους για εργασιακά 

θέµατα, απαλλαγµένοι από το φόβο και το άγχος της επίπληξης από τον εργοδότη. Ως 

εκ τούτου, η µέθοδος της ηλεκτρονικής επιτήρησης κρίνεται αποτυχηµένη και 

κατ’επέκταση, περιττή551.   

                                                           
550 ∆ιεθνώς αποκαλούνται social networking. 
 
551 Στην Αµερική ειδικά το social networking είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη στον επαγγελµατικό χώρο 
και συχνά εργαζόµενοι ελέγχονται και απολύονται για σχόλια που αναρτούν στο διαδίκτυο. Βλ. 
R.Donkin, “The future of work”, PALGRAVE MACMILLAN, 2010, σελ. 123-134.  
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Απάντηση στο ερώτηµα επίσης δίνεται από το ίδιο το υφιστάµενο νοµοθετικό 

πλαίσιο που έχει παρουσιαστεί. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το έγγραφο της Οµάδας 

Εργασίας του άρθρου 29 για την επιτήρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο 

χώρο εργασίας, κρίνεται αναγκαία η παροχή ενός ελάχιστου βαθµού ασφάλειας και 

προϋποθέσεων ηλεκτρονικής παρακολούθησης, ο οποίος επιδέχεται περαιτέρω 

επεξεργασίας. Η ιδέα της πρόληψης της κακής χρήσης του διαδικτύου έναντι της 

καταστολής της προκρίνεται ενώ απαραίτητος όρος για τον έλεγχο της συµπεριφοράς 

του εργαζοµένου µε ηλεκτρονικά µέσα προβάλλεται η προγενέστερη ενηµέρωσή του, 

στοιχείο που φανερώνει τη συναίνεσή του. 

Η συµβολή της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 αντιµετωπίζεται ιδιαίτερα 

εποικοδοµητικά καθώς παρέχει τα κριτήρια εκείνα που θα πρέπει να πληρούνται 

προκειµένου να επιτρέπεται η ηλεκτρονική παρακολούθηση552. Ειδικότερα, η εν 

λόγω µέθοδος θεωρείται θεµιτή εφόσον πληρούνται τα στοιχεία της αναγκαιότητας553, 

της χρησιµότητας554 και της διαφάνειας555. Ως προς το τελευταίο, το περιεχόµενό του 

προσλαµβάνει τρεις διαστάσεις. Αρχικά, έγκειται στην υποχρέωση παροχής 

πληροφοριών στο υποκείµενο επεξεργασίας πληροφοριών και, έπειτα, στην 

υποχρέωση γνωστοποίησης σε ανώτερες εποπτικές αρχές για την επεξεργασία. Τέλος, 

αναφέρεται στο δικαίωµα πρόσβασης του εργαζοµένου στα προσωπικά του δεδοµένα. 

Στη συνέχεια, προστίθενται τα στοιχεία της νοµιµότητας556, που απαιτεί την ύπαρξη 

ειδικού σκοπού προβλεπόµενου από την Οδηγία 95/46/ΕΚ και την εθνική νοµοθεσία 

που την ενσωµατώνει, και της αναλογικότητας557, µε την έννοια ότι το µέτρο της 

ηλεκτρονικής παρακολούθησης, δεδοµένης της εισβολής στην ιδιωτικότητα του 

ατόµου, θα πρέπει να βρίσκεται σε ισορροπία και αρµονία προς τον επιδιωκόµενο 

σκοπό. Τέλος, σύµφωνα πάντα µε το κείµενο της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29, 

                                                           
552 Τα κριτήρια που θα παρατεθούν βρίσκονται στο έγγραφο της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29, 
σελ.13επ. Βλ.υποσ.33. 
 
553 Necessity. 
 
554 Finality. 
 
555 Transparency. 
556 Legitimacy. 
557 Proportionality. 



220 

 

απαιτείται ακρίβεια και απόσυρση των δεδοµένων558, ώστε η συλλογή και χρήση των 

δεδοµένων να φυλάσσονται για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, ενώ απαιτείται και 

η παροχή εύλογης ασφάλειας559 τόσο στον εργαζόµενο, ώστε να µην κοινοποιηθούν 

τα δεδοµένα σε τρίτους όσο και στον εργοδότη, ώστε να προστατεύσει το σύστηµα 

από πληροφοριών από τυχόν ιούς και βλάβες. 

Αναφορικά µε τα κριτήρια που παρουσιάστηκαν, αξίζει να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή σε δύο πρωτίστως: αρχικά, στο κριτήριο της συναίνεσης του εργαζοµένου, 

που προκύπτει από την προηγούµενη ενηµέρωσή του σχετικά µε µεθόδους 

παρακολούθησης των δραστηριοτήτων του. Ειδικότερα, καθώς, όπως έχει ήδη 

αναπτυχθεί, ενδέχεται να δηµιουργηθούν συναισθήµατα φόβου και ανασφάλειας στον 

εργαζόµενο, µειώνοντας την αποδοτικότητά του, θα πρέπει να είναι ενήµερος ως προς 

τις πολιτικές συµπεριφοράς της επιχείρησης απέναντι στο εργατικό δυναµικό. Τούτο 

επιτυγχάνεται στο µέγιστο βαθµό µέσω της συµµετοχής αντιπροσωπευτικού αριθµού 

εργαζοµένων, ώστε να ικανοποιούνται τα συµφέροντά τους. Παράλληλα, για τη 

διαφύλαξη των εργοδοτικών συµφερόντων, κρίνεται ωφέλιµη η συµµετοχή του 

νοµικού τµήµατος της εταιρίας και ενός εξωτερικού συµβούλου, ώστε να 

διασφαλίζεται, όσο το δυνατόν καλύτερα, µε νόµιµο τρόπο, η ηλεκτρονική 

παρακολούθηση
560.  

Υπό τις προαναφερθείσες συνθήκες η κοινοποίησή της στον εργαζόµενο, 

εφόσον έχει ενηµερωθεί, εξυπηρετεί, εµµέσως το κριτήριο της αναλογικότητας, που 

αποτελεί το δεύτερο σηµείο όπου εστιάζεται το ενδιαφέρον. Πιο αναλυτικά, 

επιβάλλεται η χάραξη συγκεκριµένων αρχών και κανόνων που επιτάσσονται από 

ανάγκες ασφάλειας και προστασίας του επιχειρηµατικού προφίλ του εργοδότη. Στην 

περίπτωση που προϋποθέτουν τον έλεγχο του εργαζοµένου µε ηλεκτρονικά µέσα, 

                                                           
558 Accuracy and retention of Data. 
559 Security. 
560 Σχετικά µε την καλύτερη ικανοποίηση του κριτηρίου της συναίνεσης και της ενηµέρωσης του 
εργαζοµένου, βλ. D. R. Lease, PhD, Capella University, J. Gordon, DBA, NOVA Southeastern 
University, “Balancing Productivity and Privacy: Electronic Monitoring of Employees”, Management 
and Business Review, 2006, σελ.5επ. 
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επιβάλλουν την άσκησή του σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µόνο όταν ο 

επιδιωκόµενος σκοπός επιτάσσει τη χρήση της προκειµένης µεθόδου561. 

Συνήγορος στην άποψη ότι η ηλεκτρονική παρακολούθηση του εργαζοµένου 

οδηγεί σε αρνητικά αποτελέσµατα αποτελεί µια διαφορετική προσέγγιση που έχει 

υιοθετηθεί µε βάση την οικονοµική κατάσταση του εργαζοµένου. Ειδικότερα, έχει 

διαπιστωθεί κατόπιν ερευνών, ότι αν ο εργαζόµενος διαθέτει µια οικονοµική 

ευρωστία, τότε η ηλεκτρονική παρακολούθησή του δεν επηρεάζει την αποδοτικότητά 

του, καθώς στην περίπτωση που τυχόν του επιβληθούν ποινές από τον εργοδότη για 

άσκοπη χρήση διαδικτύου, αυτές κρίνονται ασήµαντες, εφόσον υφίσταται αξιόλογη 

χρηµατική άνεση. Αντιθέτως, όταν δε διαθέτει, τότε η εισαγωγή νόµων που 

επιβάλλουν ή προσφέρουν τη δυνατότητα στον εργοδότη ηλεκτρονικής 

παρακολούθησης, περιορίζει την αποτελεσµατικότητά του, καθώς ο φόβος 

επιτήρησης συνδυάζεται άµεσα µε τη χαµηλή παραγωγικότητα562. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
561 Σύµφωνα µε τη Λίλιαν Μήτρου, η αρχή της αναλογικότητας πληρείται όταν έχουν δηµιουργηθεί 
πολιτικές συµπεριφοράς της επιχείρησης απέναντι στους εργαζοµένους, οι οποίες στηρίζονται σε 
ευρέως διαδεδοµένα πρότυπα ασφάλειας και οι όποιοι περιορισµοί επιβάλλουν στην προσωπικότητα 
του εργαζοµένου δικαιολογούνται ανάλογα µε τον σκοπό που επιδιώκεται. Βλ. Lilian Mitrou , Maria 
Karyda, “Employees_ privacy vs. employers_ security:Can they be balanced?”, ό.π., σελ.164-172. 

562 Βλ. P.W.Schmitz, “Workplace surveillance, privacy protection,and efficiency wages”, ό.π., σελ.3. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 

H ανάλυση των ενοτήτων που προηγήθηκαν κατέδειξε κεντρικό σηµείο 

προβληµατισµού την προστασία της ιδιωτικότητας του εργαζοµένου κατά την 

επιτήρησή του µε ηλεκτρονικά µέσα από τον εργοδότη. Η έννοια και το περιεχόµενό 

της, όπως διεξοδικά εξετάστηκαν, συνιστούν βασικά συστατικά στοιχεία 

αυτοπροσδιορισµού του ατόµου, συµβάλλοντας έµµεσα στην απόδοση µιας 

απάντησης στο ερώτηµα της παρακολούθησής του στον επαγγελµατικό τοµέα.  

Ειδικότερα, περιλαµβάνει διττή διάσταση, καθώς, αρχικά, παραπέµπει στην 

«ιδιωτικότητα ως προς την πληροφορία», µε την έννοια του δικαιώµατος του 

προσώπου να «αποφασίζει πώς και σε ποιο βαθµό επεξεργάζονται πληροφορίες που 

ανταλλάσει και διακινεί µε άλλα πρόσωπα»563. Έπειτα, λειτουργεί ως παράγοντας 

επικοινωνίας µε αποτέλεσµα να γίνεται λόγος για ένα ιδιαίτερο «δικαίωµα στην 

επικοινωνία» που αναλύεται στην ελευθερία χρήσης ή µη του προαναφερθέντος 

δικαιώµατος
564. Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων µε µια σειρά 

αποφάσεων επικύρωσε την εν λόγω διαπίστωση565. 

Παρόλο που, όπως παρουσιάστηκε εκτενώς, υπάρχουν αρκετοί 

υποστηρικτικοί παράγοντες της παρακολούθησης του εργαζοµένου µε ηλεκτρονικά 

µέσα, το γεγονός ότι επηρεάζει άµεσα την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, 

προβάλλοντας αρκετούς κινδύνους, υποδεικνύει εξαιρετική προσοχή. Επιχειρώντας 

να δοθεί µια λύση στο πρόβληµα και ένας συµβιβασµός στα αντικρουόµενα 

επιχειρήµατα που προβλήθηκαν, µπορεί να υποστηριχθεί ως βασικός κανόνας η 

αποφυγή της χρήσης της ενώ οι εξαιρέσεις που προστίθενται θα πρέπει απαραιτήτως 

να δικαιολογούνται από συγκεκριµένα κριτήρια. Βασική προϋπόθεση είναι η 

ενηµέρωση του εργατικού δυναµικού ώστε να επιτευχθεί η συναίνεσή του, η οποία 

χρειάζεται να προκύπτει αβίαστα και χωρίς ίχνος εξαναγκασµού και άσκησης 

                                                           
563 A.F.Westin, «Privacy and Freedom», Atheneum, New York, 1967, σελ.7. 
 
564 B.R.Ruiz, «Privacy in Telecommunications: A European and an American Approach», Kluwer, The 
Hague 1997, σελ.143-145. 
 
565 Klass and others v Federal Republic of Germany,  European Court of Human Rights (Series A, NO 
28) (1979-80) 2 EHRR 214, 6 September 1978, Campbell and Fell v. the United Kingdom, 28 June 
1984, Golder v. the United Kingdom, 21 February 1975. 
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ψυχολογικών πιέσεων, όπως για παράδειγµα ο φόβος της απόλυσης σε περίπτωση µη 

αποδοχής της ηλεκτρονικής επιτήρησης. 

Το ζητούµενο έγκειται σε κάθε περίπτωση στην ύπαρξη µιας αναγκαίας 

«πολιτικής χρήσης του διαδικτύου» στις επιχειρήσεις, η οποία χρειάζεται να διέπεται 

από ορισµένα χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις, όπως η ισορροπία στο διαχωρισµό 

της θέσης του εργαζοµένου και του εργοδότη, η εξασφάλιση εγγυήσεων για τον 

έλεγχο του πρώτου µε ηλεκτρονικά µέσα µέσω της συµµετοχής αντιπροσωπευτικού 

οργάνου στις διαπραγµατεύσεις µε τον τελευταίο, η διαφάνεια και η ύπαρξη 

δικαιολογηµένου σκοπού στην επεξεργασία δεδοµένων και η δυνατότητα αντίδρασης 

του εργαζοµένου σε ύποπτες τακτικές επιτήρησής του566.  

Εν κατακλείδι, στις µέρες µας, όπου η οικονοµική κρίση έχει µεταβάλλει 

ριζικά τα δεδοµένα στον εργασιακό χώρο, ο εργαζόµενος αισθάνεται ήδη αρκετά 

πιεσµένος στην εκπλήρωση των καθηκόντων του. Η προσθήκη του ελέγχου της 

συµπεριφοράς και των δραστηριοτήτων του δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί 

κριτήριο ποιότητας της εργασίας567. Αντίθετα, στα πλαίσια της παρούσας µελέτης, 

δύναται να κριθεί ως παράγοντας που µειώνει όχι µόνο την αποδοτικότητα του 

εργαζοµένου αλλά και τη δηµοκρατία της επιχείρησης, η οποία εφαρµόζει τακτικές 

«µεγάλου αδερφού».  

 

 

 

 

 

 

                                                           
566 Βλ. εκτενώς για τα χαρακτηριστικά των πολιτικών χρήσης του διαδικτύου στην επιχείρηση, 
γνωστές και ως «e-policies», R.Blanpain, «On-line Rights for Employees in the Information Society», 
Bulletin of Comparative Labour Relations, Kluwer Law International, 2002, σελ.263-276. 
 
567 Βλ. Λ.Μήτρου, «Η ποιότητα της εργασίας δεν εξαρτάται από την επιτήρηση», άρθρο δηµοσιευµένο 
στην ηλεκτρονική εφηµερίδα «Καθηµερινή», διαθέσιµο στην επίσηµη ιστοσελίδα 
http://portal.kathimerini.gr/4Dcgi/4dcgi/_w_articles_kathextra_1_14/06/2008_237183, ηµεροµηνία 
ανάρτησης: 14/06/2008. 
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V. Η πνευµατική ιδιοκτησία στο διαδίκτυο και η 
προστασία του χρήστη-δηµιουργού. 
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Εισαγωγή 

Η εκρηκτική εξέλιξη της πληροφορικής επιστήµης και τεχνολογίας επέφεραν 

σηµαντικές αλλαγές στον τοµέα της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Ειδικότερα, ο εν λόγω 

κλάδος δικαίου διαµορφώνεται και µεταβάλλεται δυναµικά µε την εισαγωγή των 

νέων θεσµών και ηθών που επιβάλλονται από την «κουλτούρα» του διαδικτύου. ∆ε 

θα ήταν υπερβολή να ειπωθεί ότι ο κλάδος της πνευµατικής ιδιοκτησίας του 

διαδικτύου συνιστά έναν ιδιότυπο τοµέα δικαίου µε καινούρια δεδοµένα και 

ερωτήµατα, τα οποία επηρεάζουν ιδιαίτερα τόσο την «κοινωνία της πληροφορίας»568 

όσο και την προσωπικότητα του χρήστη.  

Θεµελιώδης αρχή του δικαίου της πνευµατικής ιδιοκτησίας αποτελεί η 

προστασία των αποκλειστικών δικαιωµάτων των πνευµατικών δηµιουργών στο έργο 

τους
569. Στην παραδοσιακή της µορφή, η πνευµατική ιδιοκτησία προστατεύει 

καταρχήν τους δηµιουργούς570 και τα έργα571 τους. Αντικείµενό της αποτελεί η 

                                                           
568 Ο όρος «κοινωνία της πληροφορίας (ή πληροφοριών)» χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά σε 
κοινοτικό κείµενο στην έκθεση Bangerman της 26.5.1994 µε τον τίτλο «η Ευρώπη και η κοινωνία της 
πλανητικής πληροφορίας». Περίοπτη θέση κατέχει στη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε 
τίτλο «Ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, απασχόληση. Οι προκλήσεις και η αντιµετώπισή τους για την 
µετάβαση στον 21ο αιώνα». Ακολούθησαν διάφορες ανακοινώσεις της Επιτροπής, οι οποίες 
µνηµόνευσαν τον προαναφερθέντα όρο µέχρι να λάβει το οριστικό της περιεχόµενο στην Οδηγία 
2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Μαΐου 2001 για την 
εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος του δηµιουργού και συγγενικών δικαιωµάτων στην 
κοινωνία της πληροφορίας». Η έννοια του όρου προσλαµβάνει διαφορετικές διαστάσεις στην Ευρώπη 
και στην Αµερική. Στον ευρωπαϊκό χώρο η σηµασία εστιάζεται στο σύνολο των συνεπειών της 
βιοµηχανικής επανάστασης, ιδίως εκείνες της τεχνολογικής ανάπτυξης, της πληροφόρησης και των 
επικοινωνιών. Αντίθετα, στις ΗΠΑ χρησιµοποιείται ο όρος «λεωφόρος της πληροφορίας (information 
highways)», δίνοντας σηµασία στην ταχύτατη µετακίνηση της πληροφορίας. Βλ.: Γ.Κουµάντο, 
Λ.Κοτσίρη, Μ.-Θ.Μαρίνο, Π.Κοριατοπούλου, Σ.Σταυρίδου, «Κοινωνία των πληροφοριών και η 
πνευµατική ιδιοκτησία.. Η Νέα Κοινοτική Ρύθµιση», εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα – Κοµοτηνή 
2001, σελ.11-12 και ∆.Καλλινίκου, «Πνευµατική Ιδιοκτησία και Internet.Οδηγία 2001/29/ΕΚ», ∆ίκαιο 
και Οικονοµία, Π.Ν.Σάκκουλας, Αθήνα 2001, σελ.5-7. 
 
569 Ενδεικτική είναι η διάταξη του άρθρου 1 του Ν.2121/93 περί πνευµατικής ιδιοκτησίας όπου 
ορίζεται σχετικά ότι «οι πνευµατικοί δηµιουργοί, µε τη δηµιουργία του έργου, αποκτούν πάνω σ' αυτό 
πνευµατική ιδιοκτησία, που περιλαµβάνει ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώµατα, το δικαίωµα της 
εκµετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωµα) και το δικαίωµα της προστασίας του προσωπικού τους 
δεσµού προς αυτό (ηθικό δικαίωµα)».  
 
570 Ως προς την έννοια του δηµιουργού, αρχικά αυτή συνίσταται στην ύπαρξη φυσικού προσώπου, 
αποκλείοντας τα νοµικά πρόσωπα. Ωστόσο, µε την πάροδο του χρόνου και την τεχνολογική εξέλιξη, 
το δίκαιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας βρίσκει εφαρµογή και σε ενώσεις νοµικών προσώπων στις 
οποίες έχουν εκχωρηθεί ορισµένα δικαιώµατα περιουσιακής φύσης από τους δηµιουργούς.  
 
571 Ως προς την εννοιολογική προσέγγιση του έργου, το άρθρο 2 παρ.1 του Ν.2121/93 ορίζει: «Ως έργο 
νοείται κάθε πρωτότυπο πνευµατικό δηµιούργηµα λόγου, τέχνης ή επιστήµης, που εκφράζεται µε 
οποιαδήποτε µορφή». Ειδικά, σχετικά µε την έννοια της πρωτοτυπίας, έχουν διατυπωθεί δύο αντίθετα 
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προστασία της πνευµατικής δραστηριότητας του ατόµου (δηµιουργού), η οποία 

αποτυπώνεται σε ένα δηµιούργηµα, ορατό στον εξωτερικό κόσµο572. Η ιδέα, η σκέψη 

δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο αυτοτελούς προστασίας παρά µόνο εάν 

αποκτήσει συγκεκριµένο περιεχόµενο και µορφή573. Ως εκ τούτου, διαφυλάσσεται 

τόσο η προσωπικότητα του δηµιουργού όσο και η πολιτιστική και επιστηµονική 

δραστηριότητά του, κάτι που προσλαµβάνει και ευρύτερες διαστάσεις (οικονοµικές, 

κοινωνικές), ανάλογα µε τον τρόπο εκµετάλλευσης του. 

H εισβολή της τεχνολογίας στην καθηµερινότητα επηρέασε και επηρεάζει 

άµεσα την εξέλιξη του δικαίου της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Ειδικότερα, η 

δηµιουργία, ανταλλαγή και διακίνηση έργων στο διαδίκτυο αποτελεί καθηµερινό 

φαινόµενο. Όχι µόνο το άτοµο µεµονωµένα αλλά και ολόκληρες επιχειρήσεις 

εµπορεύονται έργα τους, τα οποία συχνά γίνονται προσιτά στον οποιονδήποτε χρήστη 

µε παράνοµο τρόπο, µε αποτέλεσµα να παραβιάζεται η πατρότητά τους και να 

θίγονται τα δικαιώµατα του δηµιουργού. 

Η αφετηρία του προβλήµατος δεν έγκειται στην παρουσία των νέων 

δεδοµένων που εγκαινίασε το διαδίκτυο. Αποτελεί πλέον κοινή διαπίστωση ότι στον 

κυβερνοχώρο καταργείται κάθε έννοια τόπου, χρόνου και χωρητικότητας, µε την 

έννοια ότι σε καθηµερινή βάση συντελείται µια αδιάκοπη παραγωγή και δηµιουργία 

έργων, εµπορεύσιµων και προσβάσιµων στον καθένα. Ως προς αυτό το σηµείο, 

ενισχύεται η οικονοµία και ανακαλύπτονται καινούριοι τρόποι επιχειρηµατικότητας.  

                                                                                                                                                                      
δικαιικά συστήµατα και θεωρίες. Το ευρωπαϊκό σύστηµα, στο οποίο εντάσσεται και το ελληνικό 
δίκαιο, τοποθετεί την πρωτοτυπία στην προσπάθεια διατήρησης του προσωπικού δεσµού µεταξύ 
δηµιουργού και έργου. Αντίθετα, στο αγγλοσαξωνικό και αµερικανικό δίκαιο, η πρωτοτυπία βασίζεται 
στην αποτροπή της αντιγραφής ενός γνήσιου και αυθεντικού δηµιουργήµατος. Βασικό στοιχείο 
προστασίας στη συγκεκριµένη περίπτωση ανάγεται η εργασία και η διανοητική προσπάθεια. Βλ. 
∆.Καλλινίκου, «Πνευµατική Ιδιοκτησία και Internet. Οδηγία 2001/29/ΕΚ», ό.π., σελ.34-41 και 
Λ.Κοτσίρη, «∆ίκαιο Πνευµατικής Ιδιοκτησίας», Τρίτη Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 
1999, σελ.48-57. 
 
572 «Αντικείµενο της πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι το έργο ως άυλο αγαθό. Η αρχή αυτή είναι 
θεµελιώδης…» ∆.Καλλινίκου, «Πνευµατική Ιδιοκτησία και Internet. Οδηγία 2001/29/ΕΚ», ό.π., σελ. 34. 
 
573 Επειδή ακριβώς εννοιολογικό στοιχείο του έργου αποτελεί η µορφή, σε οποιαδήποτε έκφανσή της, 
το άρθρο 2 παρ.3 εδ.2 και 3 του Ν 2121/93 ορίζει ότι «η προστασία παρέχεται σε κάθε µορφή έκφρασης 
ενός προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι ιδέες και οι αρχές στις οποίες βασίζεται οποιοδήποτε 
στοιχείο προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή περιλαµβανοµένων και εκείνων στις οποίες βασίζονται 
τα συστήµατα διασύνδεσής του, δεν προστατεύονται κατά τον παρόντα νόµο». Σχετικά µε την εφαρµογή 
του δικαίου της πνευµατικής ιδιοκτησίας σε προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών βλ. Γ.Ι. 
Νούσκαλη, «Ποινική προστασία προγράµµατος Η/Υ στο Ν..2121/93», Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-
Θεσσαλονίκη, 2003, σελ.64-106. 
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Το πρόβληµα δηµιουργείται από τη «σύγκρουση» της προστασίας της 

πνευµατικής ιδιοκτησίας µε την απαίτηση (ή ανάγκη) για ελεύθερη µετακίνηση της 

πληροφορίας. Πιο συγκεκριµένα, στην κοινωνία της πληροφορίας, ο,τιδήποτε µπορεί 

να γίνει «ελεύθερο» προς χρήση από τον οποιονδήποτε χρήστη του διαδικτύου. 

Αρκετές φορές όµως παραβιάζονται είτε προσωπικά δεδοµένα του είτε δικαιώµατα 

του δηµιουργού (περιουσιακά και ηθικά) µε συνέπεια να προσβάλλεται η πνευµατική 

ιδιοκτησία. Τα φαινόµενα «πειρατείας» στο διαδίκτυο συντελούνται καθηµερινά και 

θίγουν τα συµφέροντα όχι µόνο των δηµιουργών αλλά και της οικονοµίας γενικότερα. 

Το φαινόµενο της διαδικτυακής πειρατείας προσλαµβάνει εκρηκτικές διαστάσεις ενώ 

ειδικά στον χώρο της κινηµατογραφικής και µουσικής βιοµηχανίας εντοπίζονται 

καθηµερινά χιλιάδες κρούσµατα παραβατικών συµπεριφορών που συνίστανται σε 

παράνοµες πρακτικές διακίνησης οπτικοακουστικών έργων και µουσικού υλικού. Τα 

αποτελέσµατα των ερευνών που διεξάγονται µαρτυρούν τις ανησυχητικές τάσεις 

εξάπλωσης του προβλήµατος ενώ αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι το «κατέβασµα» 

πειρατικού υλικού τείνει να αποτελεί στοιχείο της κουλτούρας και της «ηθικής» 

ολοένα και περισσότερων καταναλωτών στο διαδίκτυο574.  

Επιπλέον, τα νέα ήθη και έθιµα που δηµιουργούνται στο διαδίκτυο µε την 

πληροφορική επιστήµη (για παράδειγµα, τα «µέσα κοινωνικής δικτύωσης575»), 

καθιστούν µερικές φορές ακόµη πιο δύσκολη την επιβολή των όρων του δικαίου της 

πνευµατικής ιδιοκτησίας, καθώς, λόγω της διαδραστικότητας  που συντελείται µε 

ταχύτατο ρυθµό, είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς τι ανήκει σε ποιον.  

Σύµφωνα µε το δίκαιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας, πρέπει απαραιτήτως να 

τίθενται φραγµοί και κανόνες προκειµένου να προστατεύονται βασικές έννοιες, όπως 

«αποκλειστικότητα», «πατρότητα» και «ιδιοκτησία». Οι διαχωριστικές γραµµές 

                                                           
574 Βλ. P.Resnikoff, «Study finds that piracy is growing rapidly and becoming more profitable», άρθρο 
δηµοσιευµένο στην επίσηµη ιστοσελίδα www.digitalmusicnews.com 
(http://www.digitalmusicnews.com/permalink/2013/10/21/studymediapiracy), ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης 21 Οκτωβρίου 2013, καθώς και σχολιασµό έρευνας για τη διαδικτυακή πειρατεία που 
διεξήχθη από την παγκόσµια εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο των µέσων ενηµέρωσης και της 
διασκέδασης «NBCUniversal», από T.Risen, «Online piracy grows, reflecting consumer trends», 
άρθρο στην διαδικτυακή τοποθεσία www.usnews.com 
(http://www.usnews.com/news/articles/2013/09/18/online-piracy-grows-reflecting-consumer-trends), 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης 18 Σεπτεµβρίου 2013 και T.Johnson, «NBCU-Backed Study:Online piracy 
continues to rise dramatically», άρθρο δηµοσιευµένο στον ιστότοπο www.variety.com 
(http://variety.com/2013/digital/news/piracy-continues-to-rise-dramatically-study-from-nbcu-
concludes-1200614944/), ηµεροµηνία δηµοσίευσης 17 Σεπτεµβρίου 2013. 
 
575 Τα social media όπως αποκαλούνται διεθνώς. 
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ανάµεσα στην ελεύθερη µετακίνηση της πληροφορίας και του έργου στο διαδίκτυο 

και την κατοχύρωση της πατρότητάς τους είναι ιδιαίτερα λεπτές και δυσδιάκριτες.  

 Η «σύγκρουση» ανάµεσα στο δίκαιο πνευµατικής ιδιοκτησίας και στην  

κοινωνία της πληροφορίας µπορεί να γίνει ευκολότερα κατανοητή και αντιληπτή 

µέσα από την εξέτασή τους στα πλαίσια του ελληνικού Συντάγµατος.  

Ειδικότερα, η πνευµατική ιδιοκτησία προστατεύεται τόσο µε την κατοχύρωση 

της οικονοµικής ελευθερίας βάσει του άρθρου 5 παρ.1 και 3 του Συντάγµατος όσο 

και µε την κατοχύρωση της ελευθερίας της ιδιοκτησίας βάσει του άρθρου 17 παρ.1 

του Συντάγµατος, λόγω του απόλυτου και αποκλειστικού χαρακτήρα του 

δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας576. Παράλληλα, η περιουσιακή φύση του 

περιφρουρείται σύµφωνα µε το άρθρο 17 παρ.5 του Συντάγµατος577.  

Η προστασία της καλλιτεχνικής δηµιουργίας και η συνταγµατική κατοχύρωση 

της ελευθερίας της τέχνης συχνά βρίσκονται σε αντιπαράθεση µε την ελευθερία του 

λόγου στην κοινωνία της πληροφορίας.  

Πιο συγκεκριµένα, το άρθρο 14 παρ.1 Συντάγµατος578 κατοχυρώνει όχι µόνο 

την ελευθερία της γνώµης αλλά και την ελευθερία του πληροφορείν, καθώς και 

εκείνη του πληροφορείσθαι, υπό την έννοια της ανεµπόδιστης πρόσβασης στις 

                                                           
576 Το άρθρο 5 του Συντάγµατος προστατεύει την προσωπική ελευθερία και κατοχυρώνει τον σεβασµό 
στην προσωπικότητα κάθε ατόµου. Παράλληλα, καθορίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
εισαγωγή περιορισµών. Τα εν λόγω δικαιώµατα επεκτείνονται και στην πνευµατική ιδιοκτησία, η 
οποία λειτουργεί ως µέσο ανάπτυξης της προσωπικότητας και ανήκει στην ιδιωτική σφαίρα κάθε 
πολίτη. Επιπλέον, έµµεσα παραπέµπει το άρθρο 5 του Συντάγµατος στις διατάξεις του άρθρου 17 περί 
προστασίας της ιδιοκτησίας, η οποία συνίσταται στην έννοια της περιουσίας και της προστασίας των 
εµπράγµατων και ενοχικών δικαιωµάτων που απορρέουν. Βλ.Β.Καράκωστα, «Το Σύνταγµα. 
Ερµηνευτικά σχόλια – νοµολογία», Νοµική Βιβλιοθήκη, έκδοση 2006, σελ.124-164, 408-414 και 424-
431. 
 
577 Σύµφωνα µε την εν λόγω διάταξη απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηµατική ικανοποίηση 
δικαιούχων, των οποίων το ακίνητο απαλλοτριώθηκε, ορίζεται η ύπαρξη σχετικού νόµου. Στην έννοια 
της ιδιοκτησίας περιλαµβάνεται τόσο η κινητή όσο και η ακίνητη και συνάγεται ερµηνευτικά ότι 
υπάγονται και περιπτώσεις προσβολής πνευµατικής ιδιοκτησίας. Βλ.Β.Καράκωστα, ό.π., σελ.424-431.  
 
578 Βάσει του άρθρου 14 παρ.1 του Συντάγµατος, «καθένας µπορεί να εκφράζει και να διαδίδει 
προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασµούς του τηρώντας τους νόµους του Κράτους». Το εν 
λόγω δικαίωµα είναι αυτοτελές και κατοχυρώνει το δικαίωµα της ελευθερίας συνείδησης και της 
ανεµπόδιστης, καταρχήν, άσκησής της. Βλ.Β.Καράκωστα, ό.π., σελ.341-346 και Κ.Χ.Χρυσόγονο, 
«Ατοµικά και Κοινωνικά ∆ικαιώµατα», Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, 2002, σελ.271-272, όπου γίνεται 
λόγος για την παθητική και κοινωνική διάσταση του δικαιώµατος ελεύθερης έκφρασης, το οποίο 
έγκειται στην ανάγκη του κοινού προς πληροφόρηση και στην εξασφάλιση του πλουραλισµού των 
πηγών πληροφόρησης.  
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προσιτές πηγές της πληροφορίας. Στο ίδιο πνεύµα της ελεύθερης χρήσης της 

πληροφορίας κινείται και το άρθρο 5Α του Συντάγµατος, το οποίο κατοχυρώνει τα 

δικαιώµατα του ατόµου στην κοινωνία της πληροφορίας. 

Τίθεται συνεπώς το ερώτηµα από το παράδειγµα που προηγήθηκε εάν το 

συνταγµατικά κατοχυρωµένο και προστατευόµενο δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας 

(τόσο στην περιουσιακή όσο και στην ηθική του φύση) συγκρούεται µε τη 

συνταγµατικά, επίσης, προστατευόµενη ελεύθερη έκφραση και πληροφόρηση. Έχει ο 

δηµιουργός ενός έργου απεριόριστη εξουσία προκειµένου να προστατέψει το έργο 

του (διάθεσή του, αναπαραγωγή του στο κοινό και άλλες ενέργειες) ή το δικαίωµα 

ελεύθερης µετάδοσης της πληροφορίας συνιστά έµµεσα µια µορφή κινδύνου ή 

αλλοίωσης του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας; 

Οι νοµοθετικές ρυθµίσεις που έχουν κατά καιρούς υιοθετηθεί τόσο σε εθνικό 

όσο και σε ευρωπαϊκό πλαίσιο δεν έχουν καλύψει πλήρως τα κενά που 

δηµιουργούνται και τις απαντήσεις στα ερωτήµατα που τέθηκαν. Από την άλλη 

πλευρά, συχνά το νοµοθετικό σύστηµα που προτείνεται για την αντιµετώπιση των 

προβληµάτων επικρίνεται για την παραβίαση των προσωπικών δεδοµένων του 

χρήστη του διαδικτύου και για τον περιορισµό της ελευθερίας του.  

Παρουσιάζει συνεπώς ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αρχικά, η µελέτη και κριτική 

ανάλυση του υφιστάµενου δικαιικού ευρωπαϊκού συστήµατος που ρυθµίζει την 

πνευµατική ιδιοκτησία στο διαδίκτυο (πρώτο µέρος). Έπειτα, το δίκαιο της 

πνευµατικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να εξεταστεί υπό το φως των σύγχρονων 

εξελίξεων και σκέψεων που προτείνονται όχι µόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές 

πλαίσιο για την καταπολέµηση των προβληµάτων. Μέσα από την εξέτασή τους θα 

δοθεί µια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωµένη παρουσίαση της κατάστασης που 

υπάρχει, κάτι που θα συντελέσει στην παράθεση επιµέρους σκέψεων και ιδεών 

(δεύτερο µέρος).   
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Πρώτο Μέρος: To υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την 

πνευματική ιδιοκτησία στο διαδίκτυο.  

Το νοµοθετικό πλαίσιο που ρυθµίζει τους κανόνες και την προστασία της 

πνευµατικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο προέκυψε µέσα από την ανάπτυξη της 

τεχνολογίας και της επιστήµης. Ειδικότερα, παρουσιάζει µια ιδιαίτερη δυναµική 

καθώς όσο µεταβάλλονται τα δεδοµένα στον κόσµο του διαδικτύου και 

διευκολύνεται η µετάδοση της πληροφορίας και αρχείων από τον οποιονδήποτε 

χρήστη τόσο περισσότερο θα πρέπει να προσαρµόζεται το δίκαιο που θέτει τις 

ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία του εκάστοτε δηµιουργού. 

Η ανάγκη θέσπισης νόµων για την προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας 

στο διαδίκτυο αποτελεί τη συνέχεια των προσπαθειών που έγιναν αρχικά για την 

προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας εν γένει, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε 

διεθνές επίπεδο. Παρόλο που στο διαδίκτυο υπάρχουν ξεχωριστές συνθήκες579 που 

διαµορφώνουν µια πιο σύνθετη εικόνα σχετικά µε το συγκεκριµένο κλάδο δικαίου 

καθιστώντας δυσδιάκριτη µερικές φορές τον προσδιορισµό του δηµιουργού ενός 

έργου - και συνακόλουθα την προστασία των δικαιωµάτων του - οι βασικοί και 

θεµελιώδεις κανόνες για τη ρύθµιση του εν λόγω ζητήµατος προϋπήρχαν.   

Ορόσηµο των εγχειρηµάτων ρύθµισης της πνευµατικής ιδιοκτησίας στο 

διαδίκτυο αποτελεί η θέσπιση της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρµόνιση 

ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος του δηµιουργού και συγγενικών δικαιωµάτων 

στην κοινωνία της πληροφορίας 580. Πρόκειται για την τελευταία Οδηγία που έθεσε 

ξεχωριστούς κανόνες για τη ρύθµιση των εν λόγω ζητηµάτων και επιχείρησε να 

εναρµονίσει τα διαφορετικά νοµοθετικά συστήµατα των κρατών µελών της Ένωσης 

στο πεδίο της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου, αποκτά ενδιαφέρον η 

παρουσίαση, αρχικά, των βηµάτων που προηγήθηκαν για την κάλυψη των θεµάτων 

µέχρι τη θέσπιση της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ (πρώτο κεφάλαιο) ενώ µετέπειτα το 

                                                           
579 Κοινωνία της πληροφορίας, ανάγκη ελεύθερης µετάδοσης γνώσεων και πληροφοριών, κατάργηση 
χρονικών, τοπικών και ποσοτικών ορίων,  όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω. 
 
580 Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 167 της 22/06/2001 σ. 0010 – 0019. Λεπτοµερής ανάλυση της Οδηγίας 
θα επιχειρηθεί στη δεύτερη ενότητα του πρώτου µέρους. 
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ενδιαφέρον στρέφεται στη διεξοδική ανάλυση της εν λόγω ευρωπαϊκής πράξης 

(δεύτερο κεφάλαιο). 

Πρώτο κεφάλαιο: Οι διεθνείς επιρροές στη διαμόρφωση κανόνων 

της ευρωπαϊκής πολιτικής για την πνευματική ιδιοκτησία στο 

διαδίκτυο.  

Η προσπάθεια διαµόρφωσης ενός θεσµικού πλαισίου στον υπό εξέταση τοµέα 

ξεκίνησε ευρύτερα του ευρωπαϊκού χώρου. Η αδυναµία περιορισµού των υπηρεσιών 

σε ένα συγκεκριµένο χώρο και η διακίνηση υλικού από και σε οποιοδήποτε σηµείο 

του πλανήτη απαιτούσαν ενέργειες για τη ρύθµιση του διαδικτύου σε διεθνές επίπεδο, 

προτού καταλήξουν σε µια ουσιαστική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ 

τούτου, αξίζει να παρουσιαστούν αρχικά οι εν λόγω κινήσεις που επηρέασαν την 

ευρωπαϊκή πολιτική και οδήγησαν στη θέσπιση της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ (πρώτη 

ενότητα) ενώ, στη συνέχεια, θα επιχειρηθεί µια σύντοµη παρουσίασή της (δεύτερη 

ενότητα). 

Πρώτη ενότητα: Οι πρώτες προσπάθειες στο διεθνές πλαίσιο. 

Το θεσµικό πλαίσιο ρύθµισης ζητηµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας σε διεθνές 

επίπεδο διαµορφώθηκε µε την καθοριστική συµβολή τριών σηµαντικών πολυµερών 

συµφωνιών: της ∆ιεθνούς Σύµβασης Βέρνης, της ∆ιεθνούς Σύµβασης Ρώµης και της 

Συµφωνίας TRIPS 581. 

Η διεθνής προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας κατοχυρώθηκε το 1886 µε 

την υπογραφή της ∆ιεθνούς Σύµβασης Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών 

και καλλιτεχνικών έργων582. Η εν λόγω Σύµβαση στηρίζεται στην «αρχή της 

εξοµοίωσης» (εθνικής µεταχείρισης) των ξένων δηµιουργών ή έργων που 

προστατεύονται από τη Σύµβαση προς τους υπηκόους της χώρας όπου ζητείται η 

                                                           
581 Για λόγους οικονοµίας οι εν λόγω συµφωνίες δε θα αναλυθούν εκτενώς καθώς δεν έχουν ειδικό 
πεδίο εφαρµογής στον τοµέα του διαδικτύου. Θα παρουσιαστούν µόνο ορισµένα βασικά σηµεία τους 
που βοήθησαν στη διαµόρφωση του κανονιστικού πλαισίου της πνευµατικής ιδιοκτησίας γενικά.  
 
582 Στην Ελλάδα κυρώθηκε µε το Ν.100/1975 (ΦΕΚ Α 162/1-8-1975). 
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προστασία
583. Η τελευταία αναθεώρησή της έγινε στο Παρίσι το 1971 και κυρώθηκε 

από την Ελλάδα µε το Ν.100/1975 (ΦΕΚ Α’ 162). 

Το 1961 η ∆ιεθνής Σύµβαση της Ρώµης584 κατοχύρωσε την προστασία 

δικαιωµάτων τριών βασικών κατηγοριών δικαιούχων συγγενικών δικαιωµάτων 

πνευµατικής ιδιοκτησίας, των  ερµηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, των 

παραγωγών φωνογραφηµάτων και των ραδιοτηλεοπτικών οργανισµών. Η Ελλάδα 

κύρωσε την προαναφερθείσα Σύµβαση µε το Ν.2054/1992 (ΦΕΚ Α’ 104).  

Η Συµφωνία TRIPS, δηλαδή η Συµφωνία για τα ∆ικαιώµατα ∆ιανοητικής 

Ιδιοκτησίας στον τοµέα Εµπορίου
585, επεκτάθηκε στην προστασία τόσο της 

πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας όσο και των συγγενικών δικαιωµάτων. 

Ιδιαίτερο γνώρισµα της Συµφωνίας TRIPS αποτελεί η προσπάθεια προστασίας της 

ελευθερίας περισσότερο του διεθνούς εµπορίου παρά του δηµιουργού και του έργου 

του. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο προοίµιο ρητά αναφέρεται ότι ο σκοπός της TRIPS  

είναι ο περιορισµός των στρεβλώσεων και των εµποδίων για το διεθνές εµπόριο, 

παράλληλα µε την ανάγκη προώθησης αποτελεσµατικής και επαρκούς προστασίας 

των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Όπως αναφέρθηκε αρχικά, οι τρεις Συµφωνίες που παρουσιάστηκαν, 

καθορίζουν το βασικό πλέγµα προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας και των 

συγγενικών δικαιωµάτων586. Οι βασικές συµφωνίες που επεκτείνονται στον τοµέα 

του διαδικτύου είναι οι Συνθήκες WIPO ή αλλιώς Συνθήκες Internet. 

                                                           
583 Σχετικά µε τη Σύµβαση Βέρνης, Ρώµης και τη Συµφωνία TRIPS βλ. ∆.Καλλινίκου, «Πνευµατική 
Ιδιοκτησία και Internet», ό.π., 17-20. 
 
584 ∆ιεθνής Σύµβαση Ρώµης για την προστασία των ερµηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, των 
παραγωγών φωνογραφηµάτων και των οργανισµών ραδιοτηλεόρασης. Κυρώθηκε από την Ελλάδα µε 
το Ν.2051/1992 (ΦΕΚ Α 104/30-6-1992. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι ΗΠΑ έγιναν µέλος της ∆ιεθνούς 
Σύµβασης Βέρνης το 1988, ενώ δεν είχαν προσχωρήσει στη ∆ιεθνή Σύµβαση Ρώµης. 
 
585 Περιλαµβάνεται στην Τελική Πράξη του Γύρου της Ουρουγουάης (Μαρακές 1994) που κυρώθηκε 
από την Ελλάδα µε το Ν.2290/1995 (ΦΕΚ Α’ 28). 
 
586 Φυσικά, υπάρχουν και άλλες διεθνείς Συµφωνίες που προστατεύουν την πνευµατική ιδιοκτησία και 
έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα. Για παράδειγµα, το άρθρο 1 παρ.1 του Πρώτου Πρόσθετου 
Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α κατοχυρώνει ρητά το εν λόγω δικαίωµα. Σύµφωνα επίσης µε το άρθρο 15 
παρ.1 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα οικονοµικά, κοινωνικά και µορφωτικά δικαιώµατα, «τα 
συµβαλλόµενα κράτη αναγνωρίζουν σε όλους το δικαίωµα (…) να ωφελούνται από την προστασία των 
ηθικών και υλικών συµφερόντων, τα οποία προκύπτουν από κάθε επιστηµονικό, φιλοσοφικό ή 
καλλιτεχνικό έργο τους». Αντίστοιχα, η προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας προβλέπεται σαφώς 
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Ειδικότερα, στο πλαίσιο της προστασίας των δηµιουργών και των 

ερµηνευτών- εκτελεστών καλλιτεχνών στο χώρο του διαδικτύου κατά τη 

∆ιπλωµατική ∆ιάσκεψη της Γενεύης της 2-20 ∆εκεµβρίου 1996 υπό την αιγίδα του 

Παγκόσµιου Οργανισµού ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO), ψηφίστηκαν δύο νέες 

∆ιεθνείς Συνθήκες. Στόχος τους ήταν η επίλυση προβληµάτων που δηµιουργούνταν 

από τις προκλήσεις της τεχνολογίας και της πληροφορικής επιστήµης και η βελτίωση 

των ρυθµίσεων της ∆ιεθνούς Σύµβασης Βέρνης και ∆ιεθνούς Σύµβασης Ρώµης. 

Βασική επιδίωξη ήταν η διεθνής εναρµόνιση των δικαιωµάτων πνευµατικής 

ιδιοκτησίας και των συγγενικών που απορρέουν εξ αυτής καθώς και η εξισορρόπηση 

των συµφερόντων των κρατών µελών587. 

Η πρώτη εκ των δύο αφορά την πνευµατική ιδιοκτησία (Συνθήκη για την 

πνευµατική ιδιοκτησία – WIPO COPYRIGHT TREATY)588. Πεδίο εφαρµογής της, 

όπως τονίζεται στο δεύτερο άρθρο και εξειδικεύεται στα επόµενα, αποτελεί η 

ρύθµιση ζητηµάτων που σχετίζονται µε τη διανοµή και παρουσίαση του έργου του 

δηµιουργού στο κοινό, ώστε να προστατεύονται τα δικαιώµατά του και στο 

περιβάλλον της ψηφιακής κοινωνίας. Με βάση τις διατάξεις της, οι δηµιουργοί 

αποκτούν ευρύτερα δικαιώµατα από εκείνα της ∆ιεθνούς Σύµβασης της Βέρνης ενώ 

παρατηρείται µια αξιόλογη σύνδεση της Συνθήκης µε τις νέες τεχνολογίες.  

Πιο συγκεκριµένα, µεταξύ των άλλων προβλέψεων που περιλαµβάνονται, 

αναγνωρίζεται ρητά η προστασία των προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

των βάσεων δεδοµένων, θεσπίζεται το δικαίωµα εκµίσθωσης, διευρύνεται το 

δικαίωµα παρουσίασης στο κοινό έτσι ώστε να καλύπτεται η κατ’αίτηση µετάδοση, 

ενώ προβλέπεται η θέσπιση µέτρων πρόληψης και καταστολής σε περίπτωση 

προσβολής των δικαιωµάτων. Σχετικά µε το δικαίωµα αναπαραγωγής δεν υπάρχει 

                                                                                                                                                                      
τόσο στο άρθρο 27 παρ.2 της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου το 1948 όσο 
και στο άρθρο 17 παρ.2 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2000. 
 
587 Οι δύο Συνθήκες, γνωστές και ως WIPO Treaty, εγκρίθηκαν µε την απόφαση του Συµβουλίου 
2000/278/ΕΚ, διαθέσιµη στην επίσηµη ιστοσελίδα της Ένωσης http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0278:en:NOT και τέθηκαν σε ισχύ τον 
Μάρτιο του 2002. Βλ. «Summaries of Conventions, Treaties and Agreements», World Intellectual 
Property Organization, 2013, 
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/442/wipo_pub_442.pdf.  
 
588 ∆ιαθέσιµη στην ιστοσελίδα http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=295166.  
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συγκεκριµένη ρύθµιση αλλά γίνεται παραποµπή στο άρθρο 9 της ∆ιεθνούς Σύµβασης 

Βέρνης, το οποίο εξακολουθεί να έχει ισχύ.  

Η προστασία των δικαιωµάτων παρουσίασης και διανοµής του έργου, µε 

αντίστοιχη προσαρµογή τους στο ψηφιακό περιβάλλον, προβλέπεται µε τις διατάξεις 

της Συνθήκης. Ειδικότερα, στο άρθρο 8 ορίζεται ότι οι δηµιουργοί έχουν «το 

αποκλειστικό δικαίωµα να επιτρέπουν κάθε παρουσίαση στο κοινό των έργων τους, µε 

ενσύρµατα ή ασύρµατα µέσα, καθώς και να θέτουν τα έργα τους στη διάθεση του κοινού 

µε τέτοιο τρόπο ώστε µέλη του κοινού να µπορούν να έχουν πρόσβαση σ’ αυτά τα έργα 

από ένα µέρος και κατά τη στιγµή που οι ίδιοι τα επιλέγουν ατοµικά». Η χρήση του 

όρου «ενσύρµατα» παραπέµπει ρητά στο διαδικτυακό κόσµο. Επιπλέον, αναφορικά µε 

το δικαίωµα της διανοµής του πρωτότυπου έργου και αντιτύπων του, τονίζεται σε 

αντίστοιχο άρθρο589,  ότι είναι αποκλειστικό και εναπόκειται στο δηµιουργό η 

δυνατότητα επιλογής διαχείρισής του. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη 

µέλη που υπέγραψαν τη Συνθήκη, να επιβάλλουν επιπρόσθετες ρυθµίσεις και όρους 

µετά την πρώτη διανοµή του έργου µε τη συγκατάθεση του δηµιουργού, 

διαµορφώνοντας ένα σαφές πλαίσιο λειτουργίας του εν λόγω δικαιώµατος. 

Η δεύτερη, η Συνθήκη WIPO για τις ερµηνείες- εκτελέσεις και τα 

φωνογραφήµατα
590,  συµπληρώνει την προηγούµενη. Βασική καινοτοµία της αποτελεί 

η αναγνώριση του ηθικού δικαιώµατος στους ερµηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες 

για πρώτη φορά591. Σύµφωνα µε την αντίστοιχη πρόβλεψη592, ο εκτελεστής του 

έργου, κατοχυρώνει την πατρότητά του και µπορεί να προβάλει την αντίθεσή του σε 

οποιαδήποτε «διατάραξη, µετάλλαξη ή ακρωτηριασµό του»593.Οι διατάξεις των δύο 

                                                           
589 Άρθρο 6. 
 
590 WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT), διαθέσιµη στην επίσηµη ιστοσελίδα 
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=295578.  
 
591 Σχετικά µε τις Συνθήκες WIPO βλ. Ο.∆.Γαρουφαλιά, «Προσβολή ηθικού δικαιώµατος και 
δικαιώµατος προσωπικότητας στο ψηφιακό περιβάλλον», ∆ιεύθυνση σειράς: Ι.Κ.Καράκωστας, Νοµική 
Βιβλιοθήκη, έκδοση 2009, σελ.115-117. 
 
592 Άρθρο 5παρ.1. 
 
593 Στη δεύτερη παράγραφο, το άρθρο 5 ορίζει τη διάρκειά του τουλάχιστον µέχρι τη λήξη των 
περιουσιακών δικαιωµάτων. Ωστόσο, προβλέπει τη δυνατότητα άσκησης του ηθικού δικαιώµατος από 
πρόσωπα, φυσικά και νοµικά, µετά το θάνατο του δηµιουργού, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που 
ορίζει η νοµοθεσία συµβαλλόµενου κράτους µέλους και επιδιώκεται η προστασία του. Στην περίπτωση 
που, κατά τη διάρκεια της επικύρωσης της Συνθήκης, δεν έχουν θεσπιστεί σε εθνική νοµοθεσία 
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Συνθηκών έχουν ισχύ σε έργα µε ψηφιακή µορφή και διαµορφώνουν το διεθνές 

θεσµικό πλαίσιο για την προστασία των έργων στην κοινωνία των πληροφοριών. 

∆εύτερη ενότητα: Οι προσπάθειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αποφασιστικής σηµασίας για τον καθορισµού του νοµικού πλαισίου εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τις νέες τεχνολογίες στο ψηφιακό περιβάλλον είναι η 

έκδοση της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ594. Πρόκειται για το αποτέλεσµα πολυετών 

προσπαθειών
595 σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειµένου να διαµορφωθεί µια ενιαία, όσο 

το δυνατό καλύτερα γίνεται, πολιτική στον τοµέα της πνευµατικής ιδιοκτησίας µε 

ρητή αναφορά στην κοινωνία της πληροφορίας. 

Θα πρέπει να επισηµανθεί, επίσης, ότι η Συνθήκη της Λισσαβόνας καθορίζει 

την πολιτική της Ένωσης στον τοµέα της πνευµατικής ιδιοκτησίας, µε επεκτάσεις 

στον πληροφοριακό χώρο και µε ταυτόχρονο σεβασµό στις πολιτιστικές 

ιδιαιτερότητες των κρατών µελών596.  

Η συµβολή της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ στον καθορισµό του νοµικού πλαισίου 

στον ευρωπαϊκό χώρο σχετικά µε ζητήµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας µε εφαρµογή 

στον ψηφιακό χώρο είναι ιδιαίτερα καθοριστική. Βασικός στόχος της Οδηγίας είναι η 

νοµική προστασία του δηµιουργού και των συγγενικών  δικαιωµάτων στο πλαίσιο της 

                                                                                                                                                                      
διατάξεις για την προστασία όλων των δικαιωµάτων της πρώτης παραγράφου, µετά το θάνατο του 
δηµιουργού, είναι δυνατή η παύση τους κατόπιν τούτου του γεγονότος. 
 
594 Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 2ας Μαΐου 2001 για 
την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος του δηµιουργού και συγγενικών δικαιωµάτων 
στην κοινωνία της πληροφορίας (L 167/10 της 22/6/01). 
 
595 Προηγήθηκαν πέντε κοινοτικές Οδηγίες: α) Οδηγία 91/250/ΕΚ για τη νοµική προστασία των 
προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, β) Οδηγία 92/100/ΕΚ σχετικά µε το δικαίωµα εκµίσθωσης, 
το δικαίωµα δανεισµού και ορισµένα δικαιώµατα συγγενικά προς την πνευµατική ιδιοκτησία στον τοµέα 
των προϊόντων της διανοίας, γ) Οδηγία 93/83/ΕΟΚ περί συντονισµού ορισµένων κανόνων όσον αφορά 
το δικαίωµα του δηµιουργού και τα συγγενικά δικαιώµατα που εφαρµόζονται στις δορυφορικές 
ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις και την καλωδιακή αναµετάδοση, δ) Οδηγία 93/98/ΕΟΚ περί 
εναρµονίσεως της διάρκειας προστασίας του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας και ορισµένων 
συγγενικών δικαιωµάτων και ε) Οδηγία 96/9/ΕΟΚ για τη νοµική προστασία των βάσεων δεδοµένων. Η 
ελληνική νοµοθεσία έχει εναρµονισθεί και µε τις πέντε προαναφερθείσες Οδηγίες.  
 
596 Στο άρθρο 167παρ.1 της Συνθήκης της Λισσαβόνας ορίζεται ότι «Η Ένωση συµβάλλει στην 
ανάπτυξη των πολιτισµών των κρατών µελών και σέβεται την εθνική και περιφερειακή πολυµορφία τους, 
ενώ ταυτόχρονα προβάλλει την κοινή πολιτιστική κληρονοµιά». Από την εν λόγω διάταξη εξάγεται η 
εφαρµογή της αρχής της επικουρικότητας, η οποία δικαιολογείται από τις διαφορετικές και ξεχωριστές 
πολιτιστικές ιδιαιτερότητες των κρατών µελών. 
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εσωτερικής αγοράς, ιδίως όσον αφορά την κοινωνία της πληροφορίας
597. 

Ταυτόχρονα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσέγγιση της Οδηγίας σε θέµατα 

προστασίας προσωπικών δεδοµένων του χρήστη και τον συνδυασµό τους µε την 

ανάγκη προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Σύµφωνα µε όσα προβλέπει στο 

κείµενό της, οι όποιοι κανόνες που θεσπίζονται για την εξυπηρέτηση των στόχων της 

δε θα πρέπει να θίγουν σε καµία περίπτωση δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα και 

την ιδιωτική ζωή των χρηστών του διαδικτύου598. 

Αναφορικά µε τη δοµή της, αποτελείται από 15 άρθρα και 61 αιτιολογικές 

σκέψεις σε ένα µακροσκελή προοίµιο. Οι διατάξεις της ταξινοµούνται σε τέσσερα 

κεφάλαια: το Κεφάλαιο I αναφέρεται στο στόχο και στο πεδίο εφαρµογής599 ενώ το 

Κεφάλαιο II στα δικαιώµατα και τις εξαιρέσεις600. Το Κεφάλαιο III προβλέπει 

ρυθµίσεις για τα τεχνολογικά µέτρα και για το καθεστώς των δικαιωµάτων601 και το 

τελευταίο Κεφάλαιο περιέχει την υποχρέωση επιβολής κυρώσεων και µέσων έννοµης 

προστασίας, ρυθµίσεις για το διαχρονικό δίκαιο και τις τεχνικές προσαρµογές, καθώς 

και τις τελικές διατάξεις602. 

Το σύνολο των προβλεπόµενων ρυθµίσεων παρέχει ένα ικανοποιητικό πλέγµα 

προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Ήδη από το πρώτο άρθρο, όπου 

αποσαφηνίζεται ο στόχος της Οδηγίας, δίνεται έµφαση στην ενίσχυση «των εξουσιών 

του δηµιουργού και των συγγενικών δικαιωµάτων στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, 

µε ιδιαίτερη έµφαση στην κοινωνία της πληροφορίας». Έπειτα, τα τεχνολογικά µέτρα 

που προβλέπονται για την αποτροπή της παράνοµης αντιγραφής και της προσβολής 

του δικαιώµατος της αναπαραγωγής σε συνδυασµό µε το παρεπόµενο σύστηµα 

κυρώσεων, ολοκληρώνουν τους εναρµονιστικούς στόχους που θέτει η Οδηγία. 

                                                           
597 Όπως ορίζεται ρητά στο άρθρο 1 της Οδηγίας και επισηµαίνεται στις αιτιολογικές σκέψεις 4 και 9. 
 
598 Σύµφωνα µε το άρθρο 9 της Οδηγίας δε θίγονται οι διατάξεις «…που αφορούν (…) την ασφάλεια, 
την εµπιστευτικότητα, την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και το σεβασµό της 
προσωπικής ζωής…». Επίσης, σε περίπτωση επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα θα 
πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις και οι όροι που θέτει η Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών.  
 
599 Άρθρο 1. 
600 Άρθρα 2-5. 
601 Άρθρα 6-7. 
602 Άρθρα 8-15. 
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Σε σχέση µε τις προεκδοθείσες κοινοτικές Οδηγίες, εάν δεν ορίζεται κάτι 

διαφορετικό στην Οδηγία για την κοινωνία των πληροφοριών, εξακολουθούν να 

ισχύουν οι διατάξεις τους που αποτελούν κοινοτικό κεκτηµένο. Ειδικότερα, η Οδηγία 

2001/29/ΕΚ ενσωµατώνει τις Συνθήκες WIPO καθώς και τις ρυθµίσεις για µια σειρά 

ζητηµάτων που έχουν προβλεφθεί από προηγούµενες Οδηγίες603. 

Δεύτερο κεφάλαιο: Οι προβλέψεις της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ. 

Από τη στιγµή που η Οδηγία 2001/29ΕΚ σηµατοδοτεί την αφετηρία για τη 

ρύθµιση του νοµικού πλαισίου της πνευµατικής ιδιοκτησίας στην κοινωνία της 

πληροφορίας, κρίνεται σκόπιµη η εξέτασή της. Έπειτα από τη σύντοµη παρουσίαση 

της δοµής της που προηγήθηκε, τα σηµεία που χρήζουν ιδιαίτερης µελέτης είναι οι 

διατάξεις που αφορούν στις εξαιρέσεις και τους περιορισµούς που θέτει για το 

δικαίωµα αναπαραγωγής604 (πρώτη ενότητα) καθώς και εκείνες σχετικά µε τα 

τεχνολογικά µέτρα που προβλέπονται για την προστασία του δηµιουργού605 ώστε να 

πραγµατοποιηθεί καλύτερα η ταυτόχρονη κριτική αποτίµηση της Οδηγίας και η 

σύνδεσή της µε προκλήσεις που προκύπτουν στο χώρο της πνευµατικής ιδιοκτησίας 

στο διαδίκτυο λόγω της εισβολής των νέων τεχνολογιών. 

Πρώτη ενότητα: Η εναρµόνιση των «ψηφιακών» δικαιωµάτων και οι εξαιρέσεις 
και περιορισµοί της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ. 

Ιδιαίτερα σηµαντικές για το ζήτηµα της ταυτότητας του χρήστη του 

διαδικτύου και της προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα κρίνονται οι 

διατάξεις της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ που αφορούν στο δικαίωµα αναπαραγωγής, 

παρουσίασης έργων στο κοινό και διάθεσης άλλων αντικειµένων στο κοινό και 

διανοµής 606. Πρόκειται για τα λεγόµενα «δικαιώµατα τρίτης βαθµίδας», των οποίων 

                                                           
603 Ο σεβασµός προς το κοινοτικό κεκτηµένο υποδηλώνεται µε µια σειρά διατάξεων που ενυπάρχουν 
στο κείµενο της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ. Πιο συγκεκριµένα, στις αιτιολογικές σκέψεις 15, 20, 57 και 61 
δηλώνεται µε σαφήνεια η έγκριση των Συνθηκών WIPO, η αποδοχή των προηγούµενων κοινοτικών 
Οδηγιών και των διατάξεών τους σχετικά µε συγκεκριµένους τοµείς δικαίου, η τήρηση των αρχών περί 
επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε την Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου καθώς επίσης και η προτροπή προς τροποποίηση δύο Οδηγιών 
(92/100/ΕΟΚ και 93/98/ΕΟΚ). Στο ίδιο πνεύµα µε τις αιτιολογικές σκέψεις κινούνται και οι διατάξεις 
των άρθρων 1 παρ.2 και 11, όπου ορίζεται ο σεβασµός προς το κοινοτικό κεκτηµένο και υλοποιείται η 
τροποποίηση των Οδηγιών βάσει της αιτιολογικής σκέψης 61.   
 
604 Άρθρο 5 της Οδηγίας. 
605 Άρθρο 6 της Οδηγίας. 
606 Πρόκειται για τα άρθρα 2, 3, 4 αντίστοιχα. 
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η έννοια συνίσταται «στη συµµετοχή του δηµιουργού σε κάθε δυνατή µορφή 

εκµετάλλευσης παρούσας και µέλλουσας µε οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε 

επίπεδο οικονοµικής εκµετάλλευσης του έργου»607. Με την προσθήκη του ψηφιακού 

περιβάλλοντος, αναφέρονται στη δυνατότητα εκ µέρους του δηµιουργού ελέγχου του 

έργου του «σε όλα τα στάδια διαδροµής του στο διαδίκτυο, από τον αποστολέα µέχρι 

τον παραλήπτη, συµπεριλαµβανοµένων και των ενδιάµεσων σταθµών κατά τη διάρκεια 

της ψηφιακής διαδικασίας µετάδοσης µέσω Internet»608. Τέλος, ο χαρακτήρας τους 

ορίζεται ως απόλυτος και αποκλειστικός609.  

Οι ρυθµίσεις της Οδηγίας σχετικά µε τα προαναφερθέντα δικαιώµατα 

συµπεριλαµβάνονται στους εναρµονιστικούς στόχους που θέτει. Ωστόσο, η 

προσπάθεια εναρµόνισης των περιουσιακών εξουσιών του δηµιουργού κάµπτεται µε 

την εισαγωγή των περιορισµών και των εξαιρέσεων που τίθενται στο άρθρο 5 της 

Οδηγίας
610. Υπό αυτή την έννοια, η µελέτη και ανάλυση των συγκεκριµένων 

δικαιωµάτων θα πρέπει να γίνεται υπό το φως των όσων προβλέπονται στο εν λόγω 

άρθρο. 

  Οι διατάξεις της Οδηγίας που αφορούν στο δικαίωµα αναπαραγωγής611 

παρουσιάζουν ίσως το µεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς έχουν σηµαντικές παραµέτρους 

στο θέµα της ταυτότητας του χρήστη και προστασίας των δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα. Η έννοια της αναπαραγωγής προσλαµβάνει ξεχωριστό περιεχόµενο και 

διαστάσεις στο ψηφιακό περιβάλλον, καθώς δεν συνίσταται στην απλή δηµιουργία 

ενός µόνιµου αντιγράφου ενός έργου σε κάποιο µέσο µε φυσική υπόσταση612, όπως 

                                                           
607 Βλ.Λ.Ε.Κοτσίρη, «∆ίκαιο πνευµατικής ιδιοκτησίας», Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 
2005, σελ 138-139. 
 
608 Εκτενής ανάλυση των περιουσιακών δικαιωµάτων βλ. ∆.Καλλινίκου, «Πνευµατική Ιδιοκτησία και 
Συγγενικά ∆ικαιώµατα», 2η Έκδοση, Π.Ν.Σάκκουλας (∆ίκαιο και Οικονοµία), Αθήνα 2005, σελ.225επ. 
 
609 Βλ. ∆.Καλλινίκου, «Πνευµατική Ιδιοκτησία και Συγγενικά ∆ικαιώµατα», 2η Έκδοση, 
Π.Ν.Σάκκουλας (∆ίκαιο και Οικονοµία), Αθήνα 2008, σελ. 141-142. 
 
610 Επίσης, θα πρέπει να προστεθεί ότι εκτός εναρµονιστικού πλαισίου βρίσκονται οι ηθικές εξουσίες 
του δηµιουργού, η ρύθµιση των οποίων εναπόκειται στον εθνικό νοµοθέτη (αιτιολογική σκέψη 19 της 
Οδηγίας). 
 
611 Άρθρο 2. 
 
612 Βλ. Μ-Θ.Μαρίνο, «Κοινωνία των πληροφοριών και πνευµατική ιδιοκτησία: η ελληνική ρύθµιση», 
Σάκκουλας 2003, σελ.20. 
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συµβαίνει µε τον παραδοσιακό έντυπο τρόπο αναπαραγωγής, αλλά µπορεί να 

προσλάβει ψηφιακή µορφή, η οποία δεν απαιτεί εξειδικευµένα µέσα και κόστος613.  

Επιπλέον, ο κυριότερος όγκος των περιορισµών και των εξαιρέσεων συγκεντρώνεται 

στο εν λόγω δικαίωµα. Εξάλλου, τα δύο άλλα δικαιώµατα περιγράφονται αναλυτικά 

χωρίς να δηµιουργούνται περαιτέρω αµφιβολίες.  

 Φορέας του ανωτέρω δικαιώµατος είναι ένας ευρύτατος αριθµός προσώπων614 

που περιγράφεται εξαντλητικά στο άρθρο 2 παρ.1 και το περιεχόµενο της εξουσίας 

είναι αποκλειστικό. Πρόκειται για τη δυνατότητα που έχουν «να επιτρέπουν ή να 

απαγορεύουν, την άµεση ή έµµεση, προσωρινή ή µόνιµη αναπαραγωγή µε οποιοδήποτε 

µέσο και µορφή, εν όλω ή εν µέρει». 

 Εξ ορισµού η έννοια και το περιεχόµενο της αναπαραγωγής, έτσι όπως 

παρουσιάζεται, προσλαµβάνει ευρείες διαστάσεις, των οποίων η εξέταση έχει 

ξεχωριστή σηµασία για τα δικαιώµατα του χρήστη του διαδικτύου. Κατ’αρχήν, η 

διάταξη του άρθρου παρέχει αποκλειστική εξουσία στο δηµιουργό για τη ρύθµιση 

οποιασδήποτε αναπαραγωγής, µε απώτερο σκοπό την προστασία της πατρότητας του 

έργου.  

 Άµεση χαρακτηρίζεται κάθε αναπαραγωγή που γίνεται απευθείας στον ίδιο ή 

διαφορετικό αποθηκευτικό υλικό φορέα ενώ η έµµεση προβλέπει την ύπαρξη µιας 

ενδιάµεσης διαδικασίας, όπως η ραδιοφωνική εκποµπή µε τη χρήση 

φωνογραφήµατος. Με τον όρο µόνιµη θεωρείται κάθε αναπαραγωγή που καταλήγει 

στη δηµιουργία µόνιµου υλικού αντιγράφου, ενώ αντίθετα, η προσωρινή οδηγεί στην 

παραγωγή ενός µη ορατού αντιγράφου στη µνήµη ηλεκτρονικού υπολογιστή615.  

 Το πνεύµα της διάταξης συνίσταται στην ολική σχεδόν απαγόρευση 

αναπαραγωγής από τον δηµιουργό έργου του, χωρίς την εξασφάλιση προηγούµενης 

                                                           
613 Βλ.Ε.∆εληγιάννη, «Πνευµατική ιδιοκτησία και επικοινωνία την εποχή του διαδικτύου: Νοµικό 
πλαίσιο και προοπτικές για τη διαδικτυακή ανταλλαγή µουσικών αρχείων», ∆ΙΜΕΕ, τεύχος 4, 2007, 
σελ.481. 
 
614 Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.1 της Οδηγίας πρόκειται για δηµιουργούς κάθε κατηγορίας έργων, 
καλλιτέχνες ερµηνευτές ή εκτελεστές (…), παραγωγούς φωνογραφηµάτων (…), παραγωγούς της πρώτης 
υλικής ενσωµάτωσης ταινιών (…) και ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς (…). 
 
615 Σχετικά µε την επεξήγηση των όρων βλ.∆.Καλλινίκου, «Πνευµατική Ιδιοκτησία και Internet», ό.π., 
σελ.53-54. 
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άδειάς του. Τούτο θεωρείται λογικό και αυτονόητο λόγω της ανάγκης προστασίας της 

πνευµατικής ιδιοκτησίας και ενίσχυσης της πολιτιστικής και επιστηµονικής προόδου. 

Ο δηµιουργός-εµπνευστής ενός πρωτότυπου έργου616 θα πρέπει να εφοδιάζεται µε 

κίνητρα τέτοια ώστε να κατοχυρώνεται το δηµιούργηµά του και να αισθάνεται ότι 

συµβάλλει ο ίδιος στην εξέλιξη.  

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες ειδικές περιπτώσεις µόνιµης αναπαραγωγής, οι 

οποίες δεν µπορούν να θεωρηθούν προσβλητικές στα περιουσιακά δικαιώµατα του 

δηµιουργού. Η πρώτη έγκειται όταν η ψηφιακή αξιοποίηση του έργου κρίνεται 

απαραίτητη προκειµένου να παραχθεί ή λειτουργεί ως µέσο τελικής παραγωγής 

του
617. 

Επιπλέον, η εµφάνιση ενός έργου στην οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή 

(screening) αµφισβητείται εάν εντάσσεται στην έννοια της αναπαραγωγής. Έχουν 

διατυπωθεί δύο απόψεις µε κριτήριο την ψηφιακή αξιοποίηση του έργου. Πιο 

συγκεκριµένα, εφόσον δεν προηγείται µια καινούρια διαδικασία ψηφιακής 

ενσωµάτωσης του έργου, δεν υπάρχει περίπτωση αναπαραγωγής. Αντίθετα, σύµφωνα 

µε την άλλη εκδοχή, η εµφάνισή του προϋποθέτει µια τουλάχιστον πράξη σταθερής 

αναπαραγωγής, εφόσον το έργο θα προϋπάρχει στη µνήµη του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και εν τη γενέσει υφίσταται προσβολή της εξουσίας αναπαραγωγής του 

αρχικού δικαιούχου618. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δύσκολο ζήτηµα προς εξέταση, 

αν και στη σύγχρονη εποχή, λόγω της ταχύτατης εξέλιξη των ψηφιακών υπηρεσιών, 

φαντάζει δύσκολο και πρακτικά αδύνατο να απαιτείται για οποιοδήποτε εµφάνιση 

ενός έργου στην οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή η άδεια του δηµιουργού του619.  

                                                           
616 Η έννοια της πρωτοτυπίας έχει ιδιαίτερη σηµασία καθώς η εξουσία απαγόρευσης ισχύει µόνον, 
στην περίπτωση που αναπαράγονται µέρη έργου, όταν διαθέτουν την κατά το εθνικό δίκαιο 
«πρωτοτυπία». Με την έννοια αυτή, το sound sampling (το µετασχηµατισµό ήχων σε λέξεις) δε 
συνιστά προσβολή. Βλ. Γ.Κουµάντο, Λ.Κοτσίρη, Μ.-Θ.Μαρίνο, Π.Κοριατοπούλου, Σ.Σταυρίδου, 
«Κοινωνία των πληροφοριών και πνευµατική ιδιοκτησία: η νέα κοινοτική ρύθµιση», ό.π., σελ.32. 
 
617 Βλ.Γ.Α.Κουµάντο, «Πνευµατική ιδιοκτησία», Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, 2000, σελ.218. 
 
618 Βλ.Γ.Α.Κουµάντο, ό.,π., σελ.220. 
 
619 Βλ.σχολιασµό του επίµαχου θέµατος σε ∆.Πολίτη-∆.Αναγνωστοπούλου, «Η µετάβαση ενός 
περιοδικού από την έντυπη στην ηλεκτρονική µορφή: Τεχνολογική εξέλιξη και προβλήµατα ασφάλειας 
και κατοχύρωσης της πνευµατικής ιδιοκτησίας», Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού ∆ικαίου 2:1996, 
σελ.464-466, και ιδίας, «Προβλήµατα ∆ικαίου Πνευµατικής Ιδιοκτησίας από τη Χρήση Πολυµέσων στην 
Κοινωνία Πληροφοριών», Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού ∆ικαίου 4:1996, σελ.999-1005. 
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Η απάντηση που µπορεί να δοθεί – και συµπίπτει µε την άποψη του 

γράφοντος – στηρίζεται σε τελολογικά κριτήρια. Αν η επίµαχη πράξη οδηγεί στην 

οικονοµική βλάβη του δηµιουργού, η οποία δεν αντισταθµίζεται µε κανέναν τρόπο, 

τότε συνιστά προσβολή της αναπαραγωγής. Τούτο συµβαίνει καθώς η απλή 

παρατήρηση εγγράφων στην οθόνη υπολογιστή αντιπαραβάλλεται µε την εκτύπωσή 

τους. Ωστόσο, η λογική αυτή µπορεί να οδηγήσει στην καθολική απαγόρευση 

παρατήρησης ή απλής απεικόνισης ενός εγγράφου, κάτι που παραβιάζει κάθε έννοια 

ελεύθερης πλοήγησης στο διαδίκτυο και αντιτάσσεται στην ανοικτότητα του 

διαδικτύου. Ορθότερη –κατά την παρούσα ανάλυση- φαίνεται η δεύτερη άποψη 

καθώς θα πρέπει να προκρίνεται το δικαίωµα ελεύθερης χρήσης του κυβερνοχώρου 

από τον ανυποψίαστο χρήστη έναντι της άκριτης καταδίκης του, µόνο και µόνο µε 

την αιτιολογία της παρατήρησης ενός εγγράφου, χωρίς την προηγούµενη εξέταση 

στοιχείων που συνηγορούν στην προσβολή της πνευµατικής ιδιοκτησίας620. 

Τα ζητήµατα περί προσβολής του περιουσιακού δικαιώµατος αναπαραγωγής 

και συνακόλουθα της πατρότητας ενός έργου περιπλέκονται στην περίπτωση της 

προσωρινής ή φευγαλέας αναπαραγωγής621.  

Η διάταξη του άρθρου 5 παρ.1 της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ, η οποία εντάσσεται 

στις ρυθµίσεις για περιορισµούς και εξαιρέσεις δικαιωµάτων που θα αναλυθούν στη 

συνέχεια, παραθέτουν τα στοιχεία που συνθέτουν τον πυρήνα µιας πράξης ως 

προσωρινής αναπαραγωγής. Πιο συγκεκριµένα, πρόκειται για πράξεις: 

α) µεταβατικές ή παρεπόµενες 

β) αποτελούν αναπόσπαστο και ουσιώδες τµήµα µιας τεχνολογικής µεθόδου 

γ) και έχουν ως αποκλειστικό σκοπό να επιτρέψουν 

1. την εντός δικτύου µετάδοση µεταξύ τρίτων µέσω διαµεσολαβητή ή  

                                                           
620 Σχετικά µε την παράθεση των ειδικών περιπτώσεων σταθερής αναπαραγωγής βλ. Γ.Κουµάντο, 
Λ.Κοτσίρη, Μ.-Θ.Μαρίνο, Π.Κοριατοπούλου, Σ.Σταυρίδου, «Κοινωνία των πληροφοριών και 
πνευµατική ιδιοκτησία: η νέα κοινοτική ρύθµιση», ό.π., σελ.32-36. 
 
621 Η έννοια της προσωρινής αναπαραγωγής εισάγεται για πρώτη φορά µε τις Οδηγίες 91/250/ΕΟΚ και 
96/9/ΕΟΚ. Σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των Οδηγιών συνίσταται στην περίπτωση όπου το 
πρόγραµµα ηλεκτρονικού υπολογιστή ή το ψηφιακό περιεχόµενο της βάσης δεδοµένων «φορτώνεται» 
στην προσωρινή µνήµη του υπολογιστή και ψηφιακά αναπαράγεται τµηµατικά σε αυτήν (άρθρο 5 της 
Οδηγίας 96/9/ΕΟΚ και άρθρο 4 περ.α της Οδηγίας 91/250/ΕΟΚ). 
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2. τη νόµιµη χρήση ενός έργου ή άλλου προστατευόµενου αντικειµένου και οι οποίες  

δ) δεν έχουν καµία ανεξάρτητη οικονοµική σηµασία. 

 Τα παραπάνω στοιχεία παρατίθενται και ερµηνεύονται σωρευτικά. Το 

χαρακτηριστικό γνώρισµα µιας προσωρινής πράξης αναπαραγωγής είναι η έλλειψη 

αυτόνοµης οικονοµικής αξίας και αντίστοιχης ανεξάρτητης «υπόστασής» τους. Η 

τελολογική ερµηνεία τους µπορεί να διακρίνει πότε µια πράξη αναπαραγωγής 

εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.1, οπότε και επιτρέπεται, ή αντίθετα 

θεωρείται απαγορευµένη. Το γεγονός ότι οι πράξεις προσωρινής αναπαραγωγής 

έχουν ως αποκλειστικό σκοπό να επιτρέψουν την εντός δικτύου µετάδοση µεταξύ 

τρίτων µέσω διαµεσολαβητή ή τη νόµιµη χρήση ενός έργου ή άλλου προστατευόµενου 

αντικειµένου συνεπάγεται ότι κάθε τεχνική διαδικασία ψηφιακής αντιγραφής δεν 

ισοδυναµεί µε τη νοµική πράξη της αναπαραγωγής, µε επέκταση να µην µπορεί να 

αντιτάξει ο δηµιουργός τα περιουσιακά του δικαιώµατα622. 

 Τα όρια ελευθερίας του χρήστη του διαδικτύου και η προστασία των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε αντιπαραβολή µε την αποκλειστική εξουσία 

που παρέχεται στο δηµιουργό βάσει του άρθρου 2 της Οδηγίας, πρέπει να 

ερµηνευτούν και να αναλυθούν σε συνάρτηση µε τις διατάξεις περί περιορισµών και 

εξαιρέσεων των αποκλειστικών δικαιωµάτων. 

 Ειδικότερα, το άρθρο 5 της Οδηγίας µε τίτλο «Εξαιρέσεις και περιορισµοί» 

αποτελείται από 5 παραγράφους, οι οποίες προβλέπουν έναν εκτενή κατάλογο 

περιορισµών και εξαιρέσεων. Ο δικαιολογητικός λόγος εισαγωγής τους έγκειται στην 

ύπαρξη διαφορετικών νοµοθετικών συστηµάτων µεταξύ των κρατών µελών και στην 

ανάγκη σεβασµού της πολιτιστικής, εκπαιδευτικής και κοινωνικής τους πολιτικής 623. 

Όπως επίσης θα ειπωθεί στη συνέχεια, προστίθενται λόγοι προστασίας του δηµοσίου 

συµφέροντος, ανάγκης πληροφόρησης του κοινού και εξυπηρέτησης του κοινωνικού 

συνόλου. 

                                                           
622 Γ.Κουµάντο, Λ.Κοτσίρη, Μ.-Θ.Μαρίνο, Π.Κοριατοπούλου, Σ.Σταυρίδου, «Κοινωνία των 
πληροφοριών και πνευµατική ιδιοκτησία: η νέα κοινοτική ρύθµιση», ό.π., σελ.42. 
623 Όπως ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 32 της Οδηγίας σχετικά µε τον κατάλογο των περιορισµών 
και των εξαιρέσεων, «…η παρούσα Οδηγία (…)λαµβάνει δεόντως υπόψη τις διαφορετικές νοµικές 
παραδόσεις των κρατών µελών…». 
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 Παρόλο που οι όροι «περιορισµός» και «εξαίρεση» φαίνονται ταυτόσηµοι, 

παρουσιάζουν µια σηµαντική διαφορά στο κείµενο και πνεύµα της Οδηγίας624. Οι 

περιορισµοί αναφέρονται εξαντλητικά χωρίς δυνατότητα διεύρυνσής τους από τα 

κράτη µέλη625 και χωρίς δυνατότητα αναλογικής ερµηνείας τους. Αντίθετα, οι 

προβλεπόµενες εξαιρέσεις επιδέχονται περαιτέρω περιορισµού, υπό τον όρο ότι 

ακολουθείται η διαδικασία «εξέτασης των τριών σταδίων» ( θα γίνει λόγος στη 

συνέχεια). Τέλος, οι περιορισµοί του άρθρου 5 είναι προαιρετικοί626 ως προς την 

ενσωµάτωσή τους στα εθνικά δίκαια, τα κράτη µέλη έχουν την ευχέρεια να µη τους 

θεσπίσουν στην εσωτερική τους έννοµη τάξη. Εντούτοις, η εξαίρεση του άρθρου 5 

παρ.1 για τις προσωρινές πράξεις αναπαραγωγής, για τις οποίες κάµπτονται οι 

περιουσιακές εξουσίες του δηµιουργού, είναι υποχρεωτική627.  

Η τελευταία παράγραφος του άρθρου παραθέτει τα όρια και τις 

προϋποθέσεις που επιβάλλεται να τηρούνται προκειµένου να είναι επιτρεπτή η 

εισαγωγή των εξαιρέσεων και των περιορισµών. Όπως χαρακτηριστικά ορίζεται 

«οι εξαιρέσεις και οι περιορισµοί που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4, 

εφαρµόζονται µόνο σε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις οι οποίες δεν αντίκεινται στην 

κανονική εκµετάλλευση του έργου ή άλλου προστατευοµένου αντικειµένου και δεν 

θίγουν αδικαιολογήτως τα έννοµα συµφέροντα του δικαιούχου».  

Το τρίπτυχο ειδικές περιπτώσεις- αποτροπή κανονικής εκµετάλλευσης του 

έργου-µη αδικαιολόγητη προσβολή των εννόµων συµφερόντων του δικαιούχου, 

συγκροτεί την έννοια της «διαδικασίας των τριών σταδίων» που 

                                                           
624 Εννοιολογικά έχει υποστηριχτεί ότι ο όρος «περιορισµός» στη χρήση χωρίς άδεια του έργου αλλά 
µε καταβολή αµοιβής , ενώ ο όρος «εξαίρεση» επιτρέπει την ελεύθερη χρήση, χωρίς χρηµατικό 
αντίτιµο. Βλ.∆.Καλλινίκου, «Πνευµατική Ιδιοκτησία και Συγγενικά ∆ικαιώµατα», 2008, ό.π., σελ.240-
241. 
 
625 Εντούτοις, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.3 εδ.ιε της Οδηγίας, αναγνωρίζεται η δυνατότητα στα 
κράτη µέλη να διατηρήσουν τους ήσσονος σηµασίας περιορισµούς, τους οποίους έχουν ήδη 
καθιερώσει στα εθνικά τους δίκαια. 
 
626 Σύµφωνα µε την αιτιολογική σκέψη 34 της Οδηγίας, «θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη µέλη…» να 
προβλέπουν εξαιρέσεις και περιορισµούς, κάτι που υποδηλώνει έµµεσα ότι ορισµένοι τοµείς 
πνευµατικής ιδιοκτησίας, για λόγους συγκεκριµένους (πολιτιστική παράδοση, εκπαιδευτική πολιτική 
και άλλοι), παραµένουν στη σφαίρα της εθνικής κυριαρχίας και ξεφεύγουν της εναρµονιστικής 
εµβέλειας. 
 
627 Για διαφορές περιορισµών και εξαιρέσεων βλ. Γ.Κουµάντο, Λ.Κοτσίρη, Μ.-Θ.Μαρίνο, 
Π.Κοριατοπούλου, Σ.Σταυρίδου, «Κοινωνία των πληροφοριών και πνευµατική ιδιοκτησία: η νέα 
κοινοτική ρύθµιση», ό.π., σελ.59-61. 
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προαναφέρθηκε
628. Τα τρία κριτήρια που τίθενται πρέπει να ερµηνεύονται και να 

χρησιµοποιούνται σωρευτικά. Μάλιστα, σύµφωνα µε την αιτιολογική σκέψη 44 της 

Οδηγίας, συνιστούν λόγω περαιτέρω µείωσης της εµβέλειας περιορισµών ή 

εξαιρέσεων σε περιπτώσεις νέων χρήσεων έργων πνευµατικής ιδιοκτησίας και 

άλλων αντικειµένων.  

Μια κριτική προσέγγιση της διαδικασίας των τριών σταδίων από την 

παρούσα µελέτη µπορεί να θεωρηθεί η τελολογική της χρησιµοποίηση. Πιο 

συγκεκριµένα, απώτερος σκοπός της εισαγωγής της εµφανίζεται, εκτός από την 

προστασία των δικαιωµάτων του δηµιουργού και την εξασφάλιση της πατρότητας 

του έργου, η ανάγκη ή, τουλάχιστον, η δυνατότητα αύξησης των ορίων ελεύθερης 

πλοήγησης στο διαδίκτυο και παρακολούθησης δηµιουργηµάτων από τον χρήστη. 

Το γεγονός ότι παρέχεται ένας ευρύς κατάλογος εξαιρέσεων και περιορισµών 

σηµαίνει ότι δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στα νέα δεδοµένα που δηµιουργούνται στο 

ψηφιακό περιβάλλον και στην ανάγκη διάχυσης της γνώσης, η οποία µπορεί να 

προκύψει από την παρακολούθηση ενός έργου. Κάθε φορά όµως αυτό θα πρέπει να 

γίνεται µε σεβασµό στα δικαιώµατα του δηµιουργού. Τέλος, η προαναφερθείσα 

διαπίστωση συνεπικουρείται από τις διαφορετικές πολιτιστικές κουλτούρες των 

κρατών µελών, οι οποίες δύνανται να δικαιολογήσουν, όχι τη διαφορετική 

µεταχείριση των δικαιωµάτων του δηµιουργού, τα οποία πρέπει σε κάθε περίπτωση 

να προστατεύονται στο ακέραιο, αλλά ξεχωριστές περιπτώσεις όπου ο χρήστης σε 

ένα κράτος µέλος µπορεί να παρακολουθήσει ένα έργο στο διαδίκτυο ελεύθερα, 

υπό το σεβασµό πάντα των τριών κριτηρίων. Σε κάθε περίπτωση δε θα πρέπει να 

µας διαφεύγει ότι η τήρηση των κανόνων περί επεξεργασίας δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής είναι αναγκαία. 

                                                           
628 To «τεστ των τριών σταδίων» προβλέφθηκε πρώτη φορά από τη Σύµβαση της Βέρνης στο άρθρο 
9παρ.2, όπου βασική επιδίωξη ήταν η εξισορρόπηση του δικαιώµατος του δηµιουργού και της 
εξαίρεσής του λόγω ιδιωτικής χρήσης. Η εν λόγω πρακτική υιοθετήθηκε και στα µετέπειτα κείµενα 
που θεσπίστηκαν για ρύθµιση ζητηµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, όπως στη ∆ιεθνή Συνθήκη TRIPS 
(άρθρο 13) και στις Συνθήκες WIPO για την πνευµατική ιδιοκτησία και για τις εκτελέσεις και τα 
φωνογραφήµατα αντίστοιχα (άρθρα 10 και 16). Σχετικά µε την εννοιολογική και ιστορική εξέταση του 
όρου βλ. Gauter P.Y., «L’élargissement des exceptions aux droits exclusives, contrebalances par le « 
test des trois étapes», Communication-Commerce Electronique, novembre 2006, σελ. 11,  
K.J.Koelman, « Fixing the Three-Step Test», European Intellectual Property Review, 2006, σελ.407-
412, V.Game, S.Sepetjan, E.Graff, «Fasc.1085 :Cadre Administratif et juridique.- Dépôt légal», 
JurisClasseur Civil Annexes, ενότητα Propriété littéraire et artistique, σηµεία 148-151, 9 Μαΐου 2012,  
∆.Καλλινίκου, «Αρχεία, βιβλιοθήκες και πνευµατική ιδιοκτησία στο διαδίκτυο», εισήγηση σε συνέδριο 
µε θέµα «Αρχεία, Βιβλιοθήκες και ∆ίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας» στις 2-6 Φεβρουαρίου 
2006, αναρτηµένη στην επίσηµη ιστοσελίδα http://www.eae.org.gr/congress/Papers/pap-
Kallinikou.pdf.  
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Η κατάργηση της έννοιας του χώρου και του χρόνου στο ηλεκτρονικό 

περιβάλλον έχει ιδιαίτερη σηµασία στην περίπτωση της ιδιωτικής αναπαραγωγής. 

Αποτελεί ιδιαίτερα σύνηθες φαινόµενο η παράνοµη αναπαραγωγή έργου στο 

διαδίκτυο. Επίσης, τα ερωτήµατα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια πλοήγησης 

στον κυβερνοχώρο εγείρουν το ενδιαφέρον σχετικά µε θέµατα πνευµατικής 

ιδιοκτησίας. Είναι ελεύθερος ο χρήστης να «κατεβάζει»629 ο,τιδήποτε βλέπει στο 

διαδίκτυο ή υπόκειται σε περιορισµούς; Πώς µπορεί να προστατευτεί ο αρχικός 

δικαιούχος ώστε να αποτρέψει φαινόµενα παράνοµης αντιγραφής ή αναπαραγωγής 

του έργου του; 

Η απάντηση δίνεται από το άρθρο 5 παρ.2 εδ.β’ της Οδηγίας σύµφωνα µε 

το οποίο τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέψουν «αναπαραγωγές σε οποιοδήποτε 

µέσο που πραγµατοποιούνται από φυσικό πρόσωπο για ιδιωτική χρήση και για µη 

άµεσους ή έµµεσους εµπορικούς σκοπούς, υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι λαµβάνουν 

δίκαιη αποζηµίωση που συνεκτιµά την εφαρµογή ή όχι των τεχνολογικών µέτρων του 

άρθρου 6 στο συγκεκριµένο έργο ή άλλο υλικό». Τα κριτήρια της ιδιωτικής χρήσης 

και της καταβολής αµοιβής είναι καθοριστικά. Ο χρήστης µπορεί να προβαίνει σε 

αναπαραγωγές ξένων έργων µόνο για ιδιωτική χρήση και χωρίς κανέναν απώτερο 

οικονοµικό σκοπό και πάντα ύστερα από την καταβολή χρηµατικού αντιτίµου στον 

δηµιουργό. 

Η εν λόγω διάταξη περιλαµβάνει δύο σηµαντικά στοιχεία. Το πρώτο, το 

οποίο µπορεί να θεωρηθεί και κενό της προβλεπόµενης ρύθµισης, αφορά στην 

έννοια «εύλογη αµοιβή», η οποία εµφανίζεται αόριστη, χωρίς να 

συγκεκριµενοποιούνται οι προϋποθέσεις και το ύψος της. Εναπόκειται σε κρίσεις 

του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα ξεδιαλύνει κάθε φορά το 

τοπίο
630.  

Το δεύτερο στοιχείο αφορά στην ιδιωτική χρήση και συνδέεται άµεσα µε το 

πρώτο. Στην ουσία, η καταβολή αµοιβής δικαιολογείται, πέραν της λειτουργίας της 

                                                           
629 Όπως λέγεται συνήθως στη πληροφορική επιστήµη η µεταφόρτωση αρχείου από το διαδίκτυο στη 
µνήµη ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
 
630 Στην απόφαση που εκδόθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2010 στην υπόθεση Padawan (∆ΕΚ 21 Οκτωβρίου 
2010 C-467/08 Padawan κατά SGAE), το ∆ικαστήριο έκρινε ότι η «δίκαιη αποζηµίωση» πρέπει να 
θεωρείται αντιστάθµισµα της ζηµίας των δηµιουργών για την ιδιωτική χρήση των προστατευοµένων 
έργων τους χωρίς την άδειά τους. 
 



246 

 

ως µέσο προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας, καθώς δεν είναι ούτε δυνατός 

ούτε επιτρεπτός ο έλεγχος του ιδιωτικού βίου του ατόµου. Ο χρήστης του 

διαδικτύου δεν µπορεί ούτε να ελέγχεται για το τι βλέπει και παρακολουθεί στο 

διαδίκτυο αλλά και δεν επιτρέπεται να του παραβιάζεται η ιδιωτική ζωή, εφόσον 

αντίκειται αυτό στις επιταγές ευρωπαϊκών και διεθνών κειµένων µε νοµική ισχύ631.  

 Η υποχρέωση καταβολής αµοιβής θα πρέπει να θεωρηθεί, κατά την άποψη 

του γράφοντος, κατ’αρχήν θεµιτή καθώς µόνο έτσι επέρχεται ισορροπία ανάµεσα 

στο αποκλειστικό δικαίωµα του δηµιουργού για απαγόρευση αναπαραγωγής και σε 

εκείνο του χρήστη για ελεύθερη χρήση του διαδικτύου. Σε αντίθετη περίπτωση, 

όταν αυτή δηλαδή απουσιάζει, τότε πρόκειται για παράνοµη ιδιωτική 

αναπαραγωγή. Υπό την προαναφερθείσα έννοια αντίκειται στις διατάξεις του 

άρθρου 5 παρ.2 εδ.β’ της Οδηγίας και προσβάλλει το περιουσιακό δικαίωµα του 

δηµιουργού, το παράνοµο κατέβασµα αρχείων µέσω συστηµάτων peer to peer632 

και παρόµοιων τεχνολογιών (napster, kazaa κλπ) χωρίς προηγούµενη άδεια του 

αρχικού δικαιούχου.  

Ωστόσο, η καταδίκη των χρηστών των εν λόγω δικτύων δε θα πρέπει να 

γίνεται αυθαίρετα αλλά να προηγείται ad hoc εξέταση, καθώς διάφορες αποφάσεις 

δικαστηρίων αθώωσαν χρήστες των peer to peer δικτύων. Καθοριστικό στοιχείο 

για το σχηµατισµό κρίσης αποτελούν τόσο οι συνθήκες που υποδεικνύουν µια 

κατάσταση «ιδιωτικής χρήσης» όσο και η απουσία δόλου εκ µέρους του χρήστη633. 

                                                           
631 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών, Οικουµενική ∆ιακήρυξη των 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
632 Τα συστήµατα peer to peer στηρίζονται κυρίως σε λογισµικό, το οποίο δίνει τη δυνατότητα 
διαδραστικής διανοµής αρχείων από διάφορους χρήστες µέσω δικτύων σε σχετικά ταχύτατο χρονικό 
διάστηµα. Ο απλός χρήστης µετατρέπεται σε καταναλωτής και διανοµέας αρχείου αντίστοιχα ενώ είναι 
δύσκολος ο έλεγχός του από ένα κεντρικό σύστηµα. Έχει κριθεί ότι το «κατέβασµα» αρχείων µε τον 
συγκεκριµένο τρόπο παραβιάζει την πνευµατική ιδιοκτησία και προσβάλλει τα δικαιώµατα του 
δηµιουργού. Βλ.Τ.Ε.Συνοδινού, «Πνευµατική ιδιοκτησία και νέες τεχνολογίες, Σάκκουλας, Αθήνα-
Θεσσαλονίκη, 2008, σελ.268, M.David, «Peer to Peer and the Music Industry», SAGE Publications 
Ltd, 2010, σελ.29-40, 80-86 και 144-146. 
 
633 Βλ. I. Wekstein, «Téléchargement de films: Relaxe faute de prévue d’un usage collectif des copies», 
CA Montpellier, 10 Μαρτίου 2005, Legipresse n 222, juin 2005, σελ.120, Ε.∆εληγιάννη, ό.π., σελ.488, 
Y.Gaubiac/T.Moreau : «Peer to Peer: chroniques du Canada», Communication Commerce 
Electronique, τεύχος 10, Οκτώβριος 2004. 
 



247 

 

Προαναφέρθηκε ότι για την καταβολή της αµοιβής θα πρέπει να 

συνεκτιµάται η χρήση τεχνολογικών µέτρων, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 6 

της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ και λειτουργούν ως πρόσθετο µέσο προστασίας των 

περιουσιακών εξουσιών του δηµιουργού. 

∆εύτερη ενότητα: Ο ρόλος των τεχνολογικών µέτρων ως τελευταίο στοιχείο 

ανάλυσης της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ. 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις και τα νέα δεδοµένα που έχουν δηµιουργηθεί στο 

ψηφιακό περιβάλλον καθιστούν πλέον δυνατή την πρόσβαση σε έργα στον 

οποιονδήποτε χρήστη του διαδικτύου. Επιπλέον, λόγω της καθηµερινής χρήσης του 

και της συµµετοχής του σχεδόν σε όλους τους τοµείς της ζωής, έχει αυξηθεί η 

τεχνογνωσία του απλού χρήστη σε θέµατα πληροφορικής επιστήµης µε 

αποτέλεσµα ο τελευταίος να µετατρέπεται συχνά σε ειδικό γνώστη των εν λόγω 

ζητηµάτων. Ως εκ τούτου, η προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας καθίσταται 

αµφίβολη την ώρα που οι επιτήδειοι δράστες ηλεκτρονικού εγκλήµατος634 έχουν τη 

δυνατότητα προσβολής περιουσιακών δικαιωµάτων του δηµιουργού.  

Το προαναφερθέν γεγονός σε συνδυασµό µε τη διασυνοριακή δράση του 

διαδικτύου και την καθολική αποδοχή του αιτήµατος για ελεύθερη διάχυση της 

πληροφορίας αυξάνουν τους κινδύνους προσβολής της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η 

σύγχυση έγκειται στο διαχωρισµό των ορίων πληροφορίας ελεύθερης προς 

κυκλοφορίας ανεξαιρέτως, ώστε να καταστεί «γνώση» και έργου που αξιώνει 

προστασία. Αναπόσπαστα συνδεδεµένο µε την εν λόγω δυσκολία θεωρείται το 

ερώτηµα των τρόπων προστασίας του δηµιουργού. 

Η διαδικασία διάκρισης πληροφορίας και έργου είναι  επίπονη, εντούτοις 

υπάρχουν βοηθητικοί παράγοντες για τη διάκρισή τους. Ειδικότερα, από τη στιγµή 

που ένα δηµιούργηµα συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για αξίωση αµοιβής για τη 

χρήση του, αποζηµίωσης για προσβολή του και για διανοµή ή διάθεση στο κοινό, 

τότε εφαρµόζεται το δίκαιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας635. Ιδιαίτερη συνδροµή 

στον καθορισµό ενός υλικού σε έργο παρέχει το στοιχείο της πρωτοτυπίας, το 

οποίο προσδίδει συγκεκριµένη µορφή και υπόσταση σε ένα δηµιούργηµα, ώστε να 

                                                           
634 Αναφορά και ανάλυση του όρου γίνεται στην ενότητα περί ηλεκτρονικού εγκλήµατος. 
 
635 Βλ. C.May and S.K.Sell, «Intellectual Property Rights», Lynne Rienner Publishers, 2006, σελ.5-11. 
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θεωρείται ότι ανήκει αποκλειστικά σε ένα πρόσωπο. Εξάλλου, σύµφωνα µε την 

ευρωπαϊκή και διεθνή νοµοθεσία τα πνευµατικά δικαιώµατα ασκούνται επί έργων 

µε συγκεκριµένη µορφή  και όχι επί πληροφοριών µε γενικό χαρακτήρα636. 

Ως προς το πρώτο ερώτηµα, δόθηκε ήδη απάντηση στα πλαίσια της 

παρούσας ενότητας. Σχετικά µε το δεύτερο, η λύση (ή περισσότερο η πρόσθετη 

λύση) δίνεται µέσα από τη χρήση των τεχνολογικών µέτρων637. 

Αναφορά του όρου έγινε στο άρθρο 5 εδ.β’ της Οδηγίας για την κοινωνία 

των πληροφοριών. Η ανάλυσή του και η παράθεση των εννοιολογικών του 

στοιχείων παρατίθεται από το άρθρο 6 παρ.3 της Οδηγίας, το οποίο ορίζει τα εξής: 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως "τεχνολογικά µέτρα" νοείται κάθε 

τεχνολογία, µηχανισµός ή συστατικό στοιχείο που, µε τον συνήθη τρόπο λειτουργίας 

του, αποσκοπεί στο να εµποδίσει ή να περιορίσει πράξεις, σε σχέση µε έργα ή άλλα 

προστατευόµενα αντικείµενα, µη επιτραπείσες από τον δικαιούχο οποιουδήποτε 

δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώµατος, όπως ορίζεται από 

το νόµο ή το δικαίωµα ειδικής φύσεως που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας 

96/9/ΕΚ. Τα τεχνολογικά µέτρα θεωρούνται "αποτελεσµατικά" όταν η χρήση του 

προστατευόµενου έργου ή άλλου προστατευόµενου αντικειµένου ελέγχεται από τους 

δικαιούχους µέσω της εφαρµογής διαδικασίας ελέγχου της πρόσβασης ή προστασίας, 

όπως κρυπτογράφησης, διατάραξης της µετάδοσης ή άλλης µετατροπής του έργου ή 

άλλου προστατευοµένου αντικειµένου, ή προστατευτικού µηχανισµού ελέγχου της 

αντιγραφής, ο οποίος επιτυγχάνει το στόχο της προστασίας. 

 Οι πράξεις έναντι των οποίων µπορεί ο δηµιουργός να προτάξει τη χρήση 

τεχνολογικών µέτρων παρουσιάζονται στις παραγράφους 1 και 2 του εν λόγω 

                                                           
636 Για παράδειγµα, στην περίπτωση των προγραµµάτων υπολογιστών, το δίκαιο της πνευµατικής 
ιδιοκτησίας, όπως έχει σηµειωθεί (βλ.υποσ.560) εφαρµόζεται στη µορφή και τον τρόπο έκφρασης και 
όχι στις ιδέες και στις αρχές στις οποίες βασίζονται τα στοιχεία του προγράµµατος. Βλ. άρ.1παρ.2 
Οδηγίας 91/250, άρ.4 Συνθήκης WIPO, άρ.2παρ.3 Ν.2121/93 στο ελληνικό δίκαιο καθώς και άρ.6 
Οδηγίας 93/98/ΕΚ όπου καθοριστικό κριτήριο για την απόδοση της ονοµασίας του «έργου» αποτελεί η 
προσωπική πνευµατική συµβολή του προσώπου στο δηµιούργηµά του. 
 
637 Η ανάγκη προστασίας των δικαιούχων απέναντι στις τεχνολογικές εξελίξεις υπογραµµίζεται στην 
αιτιολογική σκέψη 47 της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ όπου τονίζεται ότι κρίνεται σκόπιµη η χρήση των 
τεχνολογικών µέτρων για την παρεµπόδιση παράνοµων πράξεων τη στιγµή που η εξουδετέρωση των 
εν λόγω µέτρων καθίσταται δυνατή. 
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άρθρου.638 Επίσης, αξίζει να τονιστεί ότι η έννοµη προστασία που παρέχεται στον 

δηµιουργό δε θα πρέπει να προκαλεί εµπόδια στην «εύρυθµη λειτουργία του 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού και στην τεχνολογική εξέλιξη»639. Παράλληλα, ο 

σεβασµός προς το κοινοτικό κεκτηµένο εξακολουθεί να υφίσταται ενώ ταυτόχρονα 

αφήνονται περιθώρια διακριτικής ευχέρειας στα κράτη µέλη για διατήρηση 

εθνικών διατάξεων σχετικά µε ζητήµατα εξουδετέρωσης τεχνολογικών µέτρων640. 

 Το ζήτηµα που δηµιουργείται αναφορικά µε τη χρήση των τεχνολογικών 

µέτρων έγκειται στην εύρεση ισορροπίας ανάµεσα στην ανάγκη για τεχνολογική 

εξέλιξη και στην αντίστοιχη για προστασία των περιουσιακών δικαιωµάτων του 

δηµιουργού
641.  

Σε πρώτο βαθµό η απάντηση δίνεται µέσα από τις προβλεπόµενες ρυθµίσεις 

της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ. Ο κοινοτικός νοµοθέτης σταθµίζοντας τις δύο 

αντικρουόµενες καταστάσεις, επιβάλλει να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας, 

προκειµένου η έννοµη προστασία των τεχνολογικών µέτρων να µην απαγορεύει τις 

µεθόδους ή τις δραστηριότητες που έχουν εµπορικό σκοπό ή χρήση άλλη από την 

εξουδετέρωση της τεχνολογικής προστασίας ειδικότερα642.  

Επίσης, το άρθρο 6 παρ.4 της Οδηγίας επιβάλλει στους δικαιούχους κατά τη 

χρήση των τεχνολογικών µέτρων το σεβασµό των περιορισµών και των εξαιρέσεων 

που έχουν τεθεί προηγουµένως στο άρθρο 5, ώστε να αποτραπεί, αφενός, η 

                                                           
638 Ενδεικτικά αναφέρονται πράξεις κατασκευής, εισαγωγής, διανοµής, πώλησης, διαφήµισης, 
εµπορίας και άλλες. 
 
639 Αιτιολογική σκέψη 48 της Οδηγίας. 
640 Σύµφωνα µε την αιτιολογική σκέψη 50 της Οδηγίας εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της 
Οδηγίας 91/250/ΕΚ για τα προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών ενώ στην αιτιολογική σκέψη 49 
τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρήσουν στο εσωτερικό τους δίκαιο διατάξεις που ενδεχοµένως 
απαγορεύουν την κατοχή από ιδιώτες, συσκευών, προϊόντων ή συστατικών στοιχείων για την 
εξουδετέρωση τεχνολογικών µέτρων. Παράλληλα, στο άρθρο 6 παρ.4 παρέχεται η δυνατότητα στα 
κράτη µέλη θέσπισης τέτοιων διατάξεων σε περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει εκούσια 
µέτρα. 

 
641 Πρόκειται για σύγκρουση µεταξύ δύο δικαιωµάτων, του δικαιώµατος επί της πληροφορίας (droit sur 
l’information) και του δικαιώµατος προς πληροφορία (droit à l’information). ∆.Πολίτης-
∆.Αναγνωστοπούλου: «Η µετάβαση ενός περιοδικού από την έντυπη στην ηλεκτρονική 
µορφή:Τεχνολογική εξέλιξη και προβλήµατα ασφάλειας και κατοχύρωσης της πνευµατικής ιδιοκτησίας», 
άρθρο στην Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού ∆ικαίου 2:1996, σελ.469-471. 
 
642 Αιτιολογική σκέψη 48 της Οδηγίας. 
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αυθαίρετη χρήση τους και να εξυπηρετηθούν, αφετέρου, οι λόγοι για τους οποίους 

θεσπίστηκαν οι περιορισµοί και εξαιρέσεις. 

Ωστόσο, η εν λόγω ρύθµιση θεωρείται ηµιτελής και αµφίβολη 

αποτελεσµατικότητας καθώς, όπως τονίστηκε, η πρόβλεψη εξαιρέσεων και 

περιορισµών (µε εξαίρεση τις προσωρινές πράξεις αναπαραγωγής) εναπόκειται στη 

διακριτική ευχέρεια των κρατών µελών. Εποµένως, είναι δυνατή η νοµοθετική 

διαφοροποίηση από το ένα κράτος µέλος στο άλλο, κάτι που οδηγεί σε µια 

«σύγχυση» τους δηµιουργούς. Τα ανοµοιογενή νοµοθετικά συστήµατα είναι 

πιθανόν να τους οδηγήσουν σε µια περιπτωσιολογική προστασία του έργου τους, 

ανάλογα µε την πρόβλεψη εξαιρέσεων σε ένα κράτος µέλος ή όχι. Η ανασφάλεια 

δικαίου που προκύπτει είναι σηµαντική και κρίνεται σκόπιµη µια επανεξέταση και 

εναρµόνιση του συστήµατος των περιορισµών και των εξαιρέσεων του άρθρου 

5643. 

H παρουσίαση των τεχνολογικών µέτρων ολοκληρώνει την ανάλυση των 

κυριότερων ρυθµίσεων της  Οδηγίας, αναδεικνύοντας µια συγκεκριµένη 

διάσταση της ευρωπαϊκής πολιτικής στην κοινωνία των πληροφοριών. 

Αναµφισβήτητα, η Οδηγία 2001/29/ΕΚ συνιστά το αποτέλεσµα µιας πολύ 

οργανωµένης προσπάθειας για τη ρύθµιση ζητηµάτων στο χώρο της πνευµατικής 

ιδιοκτησίας. Το γεγονός ότι επιχειρήθηκε να προσαρµοστούν οι απαιτήσεις για την 

προστασία των δηµιουργών και των έργων και να εξισορροπηθούν αντικρουόµενα 

συµφέροντα και καταστάσεις, συγκαταλέγεται στα θετικά σηµεία της, τη στιγµή 

µάλιστα που η συγκεκριµένη προσπάθεια τοποθετείται στο ψηφιακό περιβάλλον. 

Συνεπώς, µε µια πρώτη µατιά, το νοµοθετικό πλαίσιο που ορίζεται µπορεί 

να θεωρηθεί τόσο σύγχρονο όσο και ελπιδοφόρο για τη συνέχεια, καθώς είναι 

κοινά αποδεκτό ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις προλαβαίνουν πάντα το δίκαιο. 

Ταυτόχρονα, στο κείµενο της Οδηγίας, διαφαίνεται η απόπειρα, µέσα από τις 

αναλυτικές διατάξεις και τις αιτιολογικές σκέψεις, να προστατευτούν τα 

δικαιώµατα όλων των φορέων που συµµετέχουν στην κοινωνία των πληροφοριών. 

Εντούτοις, οι εναρµονιστικοί στόχοι της Οδηγίας απέτυχαν να 

εκπληρωθούν πλήρως. Η εν λόγω διαπίστωση ενισχύεται από το γεγονός ότι 

                                                           
643 Σχετικά µε το ζήτηµα της εν λόγω σύγκρουσης συµφερόντων βλ. Γ.Κουµάντο, Λ.Κοτσίρη, Μ.-
Θ.Μαρίνο, Π.Κοριατοπούλου, Σ.Σταυρίδου, «Κοινωνία των πληροφοριών και πνευµατική ιδιοκτησία: η 
νέα κοινοτική ρύθµιση», ό.π., σελ. 98-101. 
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βασικά περιουσιακά δικαιώµατα του δηµιουργού υπόκεινται σε εξαιρέσεις και σε 

περιορισµούς, που τίθενται όµως στη διακριτική ευχέρεια των κρατών µελών.  

Επιπρόσθετα, οι προβλεπόµενες διατάξεις για την προστασία της 

πνευµατικής ιδιοκτησίας µέσω χρήσης τεχνολογικών µέτρων έχουν δεχτεί έντονες 

επικρίσεις σε θέµατα προσωπικών δεδοµένων. Ειδικότερα, αρκετές εταιρίες 

παραγωγής έργων χρησιµοποίησαν τεχνολογικά µέτρα παρακολούθησης των 

κινήσεων των χρηστών στο διαδίκτυο µε σκοπό την αποτροπή παραβιάσεων 

πνευµατικών δικαιωµάτων. Οι εν λόγω πρακτικές θεωρήθηκαν ότι θίγουν την 

ιδιωτικότητα του ατόµου και θέτουν σε κίνδυνο τον προσωπικό τους βίο. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα απόφασης Εφετείου πολιτείας της Αµερικής, 

σύµφωνα µε την οποία κρίθηκε παράνοµη η παράδοση ιδιωτικών πληροφοριών 

συνδροµητών παρόχου πρόσβασης στο διαδίκτυο µε την κατηγορία παράνοµης 

ανταλλαγής αρχείων. Την ίδια λογική ακολούθησε δικαστήριο του Καναδά σε 

υπόθεση µελών Ενώσεων ∆ισκογραφικών Εταιριών κατά παρόχων πρόσβασης για 

απόκτηση προσωπικών πληροφοριών συνδροµητών µε παρόµοιες 

δραστηριότητες
644. Ως εκ τούτου, η χρήση των τεχνολογικών µέτρων κρύβει 

αρκετούς κινδύνους για την προσωπικότητα του χρήστη. 

Επιπλέον, το πνεύµα της Οδηγίας είναι η θεώρηση της πνευµατικής 

ιδιοκτησίας κάτω από οικονοµικά δεδοµένα. Απουσιάζουν ρυθµίσεις για τον 

προσδιορισµό των δικαιωµάτων του χρήστη στην διαδικτυακή κοινωνία, τη στιγµή 

που το πλέγµα προστασίας του δηµιουργού στηρίζεται σε οικονοµικά κριτήρια. Το 

παράδειγµα της καταβολής αµοιβής και ο οικονοµικός χαρακτήρας των κυρώσεων 

που προβλέπονται645 , επιβεβαιώνουν την ανωτέρω διαπίστωση. 

Σηµαντική θεωρείται, για την κριτική εξέταση της ευρωπαϊκής πράξης η 

τοποθέτησή της στις ιδιαίτερες συνθήκες εκείνης της εποχής. Πιο συγκεκριµένα, η 

θέσπισή της εντάσσεται στην προσπάθεια ίδρυσης µιας ενιαίας και συµπαγούς 

πολιτικής στον ευρωπαϊκό χώρο, στον τοµέα προστασίας της πνευµατικής 

ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή. Ήδη όµως έχει προηγηθεί στην Αµερική η 

υιοθέτηση της Digital Millenium Copyright Act, του µέτρου έκφρασης της 

αντίστοιχης πολιτικής. Σκοπός είναι τόσο η ανάπτυξη της ψηφιακής οικονοµίας 

                                                           
644 Βλ.Ε.∆εληγιάννη, ό.π., σελ.487. 
 
645 Άρθρο 8 της Οδηγίας. 
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όσο και η προστασία των έργων των δηµιουργών και η παράλληλη πάταξη της 

παράνοµης αντιγραφής (copyright). Συνεπώς, οι διατάξεις που θεσπίζονται 

περιέχουν προβλέψεις που κινούνται προς την εν λόγω κατεύθυνση.  

Στον ευρωπαϊκό χώρο, η λήψη αντίστοιχων µέτρων θεωρούνταν επιτακτική 

ανάγκη και επιχειρήθηκε η σύγκλισή τους µε τη διεθνή πρακτική, προκειµένου να 

επιτευχθεί µια οµοιογενοποίηση. Η Οδηγία 2001/29/ΕΚ αποτελεί τον εκφραστή 

της ευρωπαϊκής πολιτικής και επεδίωξε την ακολούθηση παρόµοιων στόχων µε την 

Digital Millenium Copyright Act. Κοινός τόπος προβλήθηκε η προστασία της 

πνευµατικής ιδιοκτησίας στην κοινωνία της πληροφορίας και η  διαφύλαξη της 

καινοτοµίας. Εντούτοις, η ευρωπαϊκή προσπάθεια µπορεί να επικριθεί για την 

επίδειξη µιας µεγαλύτερης αυστηρότητας στον τοµέα σεβασµού της ιδιωτικότητας 

του χρήστη. Σε σύγκριση µε την αµερικανική πολιτική, στον τοµέα των εξαιρέσεων 

για παράδειγµα, δεν παρέχονται προστατευτικές προβλέψεις για ειδικές 

κατηγορίες, όπως οµάδες ερευνητών ασφαλείας στο διαδίκτυο, προκειµένου να 

απαλλαγούν από κατηγορίες προσβολής πνευµατικής ιδιοκτησίας. Επίσης, 

αναφορικά µε την ερµηνεία των τεχνολογικών µέτρων, ο ορισµός του 

αµερικανικού θεσµικού πλαισίου είναι αρκετά πιο ευρύς, καθώς γίνονται δεκτοί 

εφόσον «εµποδίζουν, περιορίζουν, ορίζουν» την άσκηση του δικαιώµατος 

αντιγραφής. Αντίθετα, στην Οδηγία περιγράφονται ως «αποτελεσµατικά» όλα τα 

µέσα απόκρυψης που υιοθετούνται για την προστασία των δικαιωµάτων των 

δικαιούχων, αφήνοντας µεγάλα περιθώρια ερµηνείας και δηµιουργώντας ασάφειες 

στη διαδικασία εφαρµογής τους. Ως εκ τούτου, µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα 

ότι ευρωπαϊκή πολιτική διακρίνεται για µια προχειρότητα και αβεβαιότητα 

επίτευξης των στόχων της ενώ παράλληλα ο σεβασµός της προσωπικότητας του 

χρήστη τίθεται σε δεύτερη µοίρα, ευνοώντας τη δηµιουργία βιοµηχανιών που 

διαχειρίζονται προσωπικά δεδοµένα µε δυσµενή τρόπο646. 

Τέλος, παρόλη την προσπάθεια προσαρµογής της Οδηγίας στο νέο ψηφιακό 

περιβάλλον, εντοπίζονται αδυναµίες στην ικανοποίηση αυτού του στόχου. Πιο 

συγκεκριµένα, όπως ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 18, η παρούσα Οδηγία δε 

θίγει τον τρόπο διαχείρισης, στα κράτη µέλη, δικαιωµάτων, όπως οι διευρυµένες 
                                                           
646 Για µια λεπτοµερή σύγκριση της Οδηγίας και της αµερικανικής πολιτικής µέσω της Digital 
Millenium Act, βλ.Β.Μπαντή-Μαρκούτη, «Η σχέση προσωπικών δεδοµένων και πνευµατικής 
ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο», Νοµική Βιβλιοθήκη, 2012, σελ.229-232 και 250-263. 
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συλλογικές άδειες. Ωστόσο, το φαινόµενο παραχώρησης πολλών περιουσιακών 

δικαιωµάτων του δηµιουργού σε συλλογικούς οργανισµούς καθιστά απαραίτητη 

την αναθεώρηση της διάταξης και την εισαγωγή νέων, εναρµονισµένων 

ρυθµίσεων. Επίσης, η απουσία προσδιορισµού του εφαρµοστέου ιδιωτικού 

διεθνούς δικαίου, κρίνεται ως µειονέκτηµα, την ώρα που η παγκοσµιοποίηση που 

συντελείται στο διαδίκτυο επηρεάζει και τις δικαιικές εξελίξεις647. 

Ως εκ τούτου, η εξεύρεση µιας αποτελεσµατικής ισορροπίας ανάµεσα στην 

κοινωνία των πληροφοριών και σε εκείνη της πνευµατικής ιδιοκτησίας παραµένει 

επιτακτική ανάγκη. Μπορεί να καθορίζονται τα δικαιώµατα του δηµιουργού και να 

προβλέπονται παρεκκλίσεις προς όφελος του κοινού, ωστόσο η θέση του χρήστη 

στον ψηφιακό κόσµο κρίνεται µετέωρη. Η παραποµπή του θέµατος των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα σε µια απλή και µόνο επιβεβαίωση του σεβασµού του 

κοινοτικού κεκτηµένου648 δεν µπορεί να κριθεί ότι καλύπτει πλήρως το φάσµα των 

δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων του χρήστη στα νέα τεχνολογικά δεδοµένα.  

Συνεπώς, παρόλο που δεν µπορεί να µην αναγνωριστεί η προσπάθεια για 

µια εναρµονισµένη ρύθµιση ζητηµάτων, κρίνεται απαραίτητη µια εποικοδοµητική 

και ουσιαστική αναθεώρηση της Οδηγίας, προκειµένου να δοθούν απαντήσεις στις 

σύγχρονες και νέες προκλήσεις που έχουν δηµιουργηθεί στη διαδικτυακή κοινωνία 

µε έµφαση τόσο στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις του δηµιουργού όσο και εκείνα 

του απλού χρήστη του διαδικτύου. 

 

 

 

 

  

                                                           
647 Για µια αποτίµηση της Οδηγίας βλ. Γ.Κουµάντο, Λ.Κοτσίρη, Μ.-Θ.Μαρίνο, Π.Κοριατοπούλου, 
Σ.Σταυρίδου, «Κοινωνία των πληροφοριών και πνευµατική ιδιοκτησία: η νέα κοινοτική ρύθµιση», ό.π., 
σελ. 19-28. 
 
648 Άρθρο 9 της Οδηγίας. 
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Δεύτερο Μέρος: Πρακτικά ζητήματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο υπό το φως των νέων 

εξελίξεων.  

Από την εξέταση και ανάλυση του νοµικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς 

της πνευµατικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο έγινε σαφής ο στόχος εναρµονισµού των 

εθνικών πολιτικών των κρατών µελών γύρω από συναφή ζητήµατα. Αρκετές πτυχές 

έχουν φωτιστεί και διασαφηνιστεί, ωστόσο παραµένουν ακόµη ανοιχτά θέµατα προς 

διερεύνηση. Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η µόνη ρύθµιση στο ενωσιακό 

επίπεδο είναι η Οδηγία 2001/29/ΕΚ υποδηλώνει την αργή προσαρµογή του δικαίου 

στις ταχύτατες εξελίξεις στο ψηφιακό περιβάλλον.  

Ως εκ τούτου, παρουσιάζει, αρχικά, εξαιρετικό ενδιαφέρον η µελέτη 

διαφόρων εξειδικευµένων θεµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο που 

βρίσκουν εφαρµογή στις νέες τεχνολογίες καθώς επίσης και οι διάφορες κινήσεις που 

έχουν γίνει στον ευρωπαϊκό χώρο για τη ρύθµισή τους (πρώτο κεφάλαιο). Έπειτα, 

κρίνεται σκόπιµη µια κριτική εξέταση του δικαίου της πνευµατικής ιδιοκτησίας στην 

κοινωνία των πληροφοριών υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο 

που το επηρεάζουν σηµαντικά και θέτουν καινούρια δεδοµένα (δεύτερο κεφάλαιο). 

Πρώτο κεφάλαιο: Πρακτική εφαρμογή του δικαίου πνευματικής 

ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο και οι πολιτικές των κρατών μελών της 

Ε.Ε.  

Στο παρόν κεφάλαιο θα επιχειρηθεί, αρχικά, η προσέγγιση θεµάτων που 

συνδέουν τα προσωπικά δεδοµένα του χρήστη µε την προστασία πνευµατικής 

ιδιοκτησίας (πρώτη ενότητα). Νοµική βάση των απαντήσεων που θα δοθούν στα 

διάφορα ερωτήµατα αποτελεί το υφιστάµενο ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο µε κυριότερο 

σηµείο αναφοράς την Οδηγία 2001/29/ΕΚ. Πεδίο εφαρµογής ορίζεται, εν πρώτοις, το 

διαδίκτυο υπό ευρεία έννοια ενώ δευτερευόντως θα εξεταστεί το καθεστώς της 

πνευµατικής ιδιοκτησίας σε έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο –κυρίως από τη σκοπιά 

του χρήστη και του σεβασµού της ιδιωτικής του ζωής-, εκείνον που αφορά στις 

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ή όπως αλλιώς καλούνται διεθνώς, τα social media.  
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Σε δεύτερο βαθµό θα εξεταστούν οι πολιτικές ορισµένων κρατών µελών µε 

σκοπό τη χάραξη µιας ενιαίας πολιτικής στον τοµέα της πνευµατικής ιδιοκτησίας στο 

διαδίκτυο (δεύτερη ενότητα). 

Πρώτη ενότητα: Ειδικά ζητήµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο. 

Η ερµηνεία και εξέταση των εν λόγω ζητηµάτων προκύπτουν, έµµεσα, µέσα 

από το υφιστάµενο δικαιικό σύστηµα που παρουσιάστηκε και ειδικότερα µέσα από 

τις ρυθµίσεις της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ. Παράλληλα, θα εξεταστεί και το θέµα της 

πνευµατικής ιδιοκτησίας στον τοµέα των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης649, όπου 

χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή λόγω της καθηµερινής και µαζικής χρήσης τους από 

πλήθος χρηστών του διαδικτύου. 

α) Σύνδεσµοι (links), ευθύνη φορέων διαχείρισης ιστοσελίδων µε links και 

πνευµατική ιδιοκτησία . 

Οι σύνδεσµοι συνιστούν το µέσο «επίσκεψης» και πρόσβασης του χρήστη 

από ένα στοιχείο, αρχείο, έργο, σε κάποιο άλλο που βρίσκεται είτε στην ίδια 

ιστοσελίδα είτε σε άλλη. Ένα απλό πάτηµά τους προκαλεί την ενεργοποίησή τους και 

η φόρτωση του περιεχοµένου µιας άλλης ιστοσελίδας. 

Το θέµα της χρήσης τους εγείρει σηµαντικά ερωτήµατα ως προς το αν 

υφίσταται ζήτηµα προσβολής πνευµατικής ιδιοκτησίας. Το γεγονός ότι αρκετές 

ιστοσελίδες εµπεριέχουν συνδέσµους , επιτείνει τη σηµασία του προβλήµατος.  

Αρχικά, ο προβληµατισµός δηµιουργήθηκε από την ασαφή διάταξη της 

Οδηγίας 2001/29/ΕΚ σχετικά µε το δικαίωµα παρουσίασης έργων στο κοινό650. 

Σύµφωνα µε το περιεχόµενό της οι δηµιουργοί έχουν το αποκλειστικό δικαίωµα για 

την παρουσίαση των έργων τους τόσο σε τόπο όσο και σε χρόνο που οι ίδιοι 

επιλέγουν
651. Η αποκλειστικότητα του δικαιώµατος προκαλεί συχνά την εντύπωση 

                                                           
649 Εφεξής social media. 
 
650 Άρθρο 3 της Οδηγίας σχετικά µε το δικαίωµα παρουσίασης έργων στο κοινό και δικαίωµα διάθεσης 
άλλων αντικειµένων στο κοινό. 
651 Σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφο του άρθρου 3 τα κράτη µέλη παρέχουν στους δηµιουργούς το 
αποκλειστικό δικαίωµα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν κάθε παρουσίαση στο κοινό των έργων τους, 
ενσυρµάτως ή ασυρµάτως, καθώς και να καθιστούν προσιτά τα έργα τους στο κοινό κατά τρόπο ώστε 
οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση σε αυτά όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος. 
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ότι η τοποθέτηση συνδέσµων σε µια ιστοσελίδα που παραπέµπουν σε άλλες απαιτεί 

την προηγούµενη έγκριση του δηµιουργού ώστε σε διαφορετική περίπτωση να 

καθίσταται αδύνατη η πρόσβαση του χρήστη στις τελευταίες. Με άλλα λόγια 

προκύπτει ζήτηµα προσβολής πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

Η απάντηση στο ερώτηµα δίνεται µε τη βοήθεια δικαστικών αποφάσεων που 

έχουν εκδοθεί και βοηθούν στο σχηµατισµό κρίσης, ενώ απαιτείται κάθε φορά 

περιπτωσιολογική εξέταση. Πιο συγκεκριµένα, η χρήση συνδέσµων σχετίζεται µε 

διάφορα νοµικά ζητήµατα, τα οποία περιέχουν ποικίλες παραµέτρους, όπως στη 

νοµική φύση των συνδέσµων και στην ευθύνη των δηµιουργών και των χρηστών του 

διαδικτύου. 

Ο βασικός κανόνας που επικρατεί είναι ότι η τοποθέτηση συνδέσµων δε 

συνιστά παρουσίαση έργου στο κοινό και συνεπώς δεν υφίσταται λόγος προσβολής 

πνευµατικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο. Η τάση αυτή παρατηρείται σε µια σειρά 

αποφάσεων δικαστηρίων τόσο των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και 

σε διεθνές επίπεδο, οι οποίες καταλήγουν στο άνω συµπέρασµα652.  

Το σκεπτικό των αποφάσεων των δικαστηρίων έγκειται στο γεγονός ότι η 

παραποµπή µέσω συνδέσµου σε έργο άλλης ιστοσελίδας από την αρχική δε συνιστά 

πράξη αναπαραγωγής. Πράγµατι, η σωρευτική µελέτη των διατάξεων των άρθρων 2 

και 5 της Οδηγίας περί αναπαραγωγής και εισαγωγής περιορισµών και εξαιρέσεων 

αντίστοιχα, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η εν λόγω πράξη, είτε έχει το χαρακτήρα της 

προσωρινής αναπαραγωγής είτε της σταθερής, απαιτεί την ενεργοποίηση του 

συνδέσµου.  

Επίσης, η διάταξη του άρθρου 4 της Οδηγίας για το δικαίωµα διανοµής 

προβλέπει ότι από τη στιγµή που η πρώτη πώληση ή η κατ' άλλον τρόπο πρώτη 
                                                           
652 Στο πνεύµα της τοποθέτησης links και της παραδοχής ότι δε συνιστά προσβολή πνευµατικής 
ιδιοκτησίας κινήθηκαν αποφάσεις δικαστηρίων, όπως απόφαση 311/2011Εφετείου Βαρκελώνης της 
7.7.2011, απόφαση υπ αριθ.965/2010 του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Κιλκίς καθώς και άρθρο του 
Β.Σωτηρόπουλου, «Τα links δεν παραβιάζουν πνευµατική ιδιοκτησία», αναρτηµένο στον ιστότοπο 
http://elawyer.blogspot.gr/2011/04/t-links.html, ηµεροµηνία ανάρτησης 7-4-2011. Στο ίδιο blog, βλ. 
την ανάλυση απόφασης Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της αντιγραφής πρωτογενούς περιεχοµένου από 
µια ιστοσελίδα, όπου ορίζονται οι προϋποθέσεις για την εν λόγω ενέργεια : «Τέλος στο ανεξέλεγκτο 
clopy-paste από τα µεγαλο-πόρταλ», ηµεροµηνία ανάρτησης 15 Μαρτίου 2014. Σύµφωνα µε την 
προκείµενη απόφαση απαιτείται άδεια του δηµιουργού, παραποµπή που συντελεί στην εξακρίβωση της 
ταυτότητάς του και όχι µόνο του αρχικού µέσου όπου αναρτήθηκε το έργο, άµεση αφαίρεση µε 
ταυτόχρονη έκφραση συγγνώµης και παράλειψη εξακολούθησης της συγκεκριµένης τακτικής και 
αποφυγή αλλοιώσεων του περιεχοµένου του έργου.  
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µεταβίβαση της κυριότητας του έργου αυτού (πρωτοτύπου ή αντιγράφου ενός έργου) 

εντός της Κοινότητας πραγµατοποιείται από το δικαιούχο ή µε τη συγκατάθεσή του το 

δικαίωµα διανοµής αναλώνεται. Τούτο συνεπάγεται ότι ο οποιοσδήποτε τρίτος έχει 

τη δυνατότητα παρουσίασης του έργου µέσω συνδέσµων. 

Ωστόσο, χρειάζεται να επισηµανθούν ορισµένες προϋποθέσεις που θα πρέπει 

να συντρέχουν προκειµένου η τοποθέτηση συνδέσµων να θεωρείται επιτρεπτή 

ενέργεια
653. Πρώτον, η παραποµπή µέσω συνδέσµων είναι σύννοµη µόνο εάν το 

δικαίωµα διανοµής στο κοινό έχει αναλωθεί νόµιµα. Η προηγούµενη άδεια του 

δηµιουργού καθώς επίσης και η έλλειψη πρόσθετων οικονοµικών σκοπών µέσω της 

αναπαραγωγής έργου µε τη χρήση συνδέσµων αποτελούν επιβεβαιωτικά στοιχεία της 

νόµιµης ανάλωσης του προαναφερθέντος δικαιώµατος.  

Ως προς το πρώτο στοιχείο, η βάση του έγκειται στο γεγονός ότι για την 

αναπαραγωγή και όχι απλή παραποµπή του έργου µέσω links από έναν χρήστη 

απαιτείται η προηγούµενη χορήγηση έγκρισης από τον δηµιουργό. Ως προς το 

δεύτερο, στην περίπτωση όπου το δικαίωµα διανοµής έχει αναλωθεί, απαγορεύεται η 

αναπαραγωγή του έργου που γίνεται µε σκοπό αποκόµισης οικονοµικών οφελών. 

Τέλος, θα πρέπει να προστεθεί ότι στην περίπτωση που το έργο προς 

παραποµπή είναι προστατευµένο µέσω τεχνολογικών µέτρων ή απαιτείται καταβολή 

αµοιβής στον αρχικό δικαιούχο, η χρήση συνδέσµων δε δικαιολογείται. Το στοιχείο 

αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία καθώς , έµµεσα, αποτελεί το κριτήριο προστασίας ή µη 

των συνδέσµων από το δίκαιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Ειδικότερα, όταν ο 

σύνδεσµος συνίσταται στη διεύθυνση µιας ιστοσελίδας ή σε στοιχεία που δεν 

εµφανίζουν πρωτοτυπία, τότε η χρήση του είναι ελεύθερη από τον καθένα. Αντίθετα, 

όταν εννοιολογικά και συστατικά στοιχεία του παρουσιάζουν πρωτοτυπία και 

αποτελούν έργα δηµιουργού δεκτικά προστασίας, τότε η χρήση του εν λόγω 

συνδέσµου απαιτεί απαραιτήτως την προηγούµενη άδεια του δηµιουργού. 

                                                           
653 Εκτεταµένη ανάλυση και µελέτη σχετικά µε τη νοµική φύση των συνδέσµων και το πώς 
επηρεάζουν την πνευµατική ιδιοκτησία στο διαδίκτυο βλ.Ό.∆.Γαρουφαλιά, «Προσβολή ηθικού 
δικαιώµατος και δικαιώµατος προσωπικότητας στο ψηφιακό περιβάλλον», Νοµική Βιβλιοθήκη, έκδοση 
2009, σελ.109-113 και ∆.Κιούπη, «Ποινικό ∆ίκαιο και Internet», εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα – 
Κοµοτηνή 1999, σελ.104-108. 
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Στις 13 Φεβρουαρίου 2014, το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε 

απόφασή του στην υπόθεση «Svensson και λοιποί κατά Retriver Sverige AB»654, 

κωδικοποίησε τις σκέψεις του σχετικά µε την έννοια της παρουσίασης έργου στο 

κοινό και της έννοιας των διαδικτυακών συνδέσµων, καθορίζοντας το θεσµικό 

πλαίσιο. Το ∆ικαστήριο επιβεβαίωσε τα όσα προαναφέρθηκαν κρίνοντας ότι η 

τοποθέτηση συνδέσµων από µια ιστοσελίδα προς άλλη δε συνιστά «παρουσίαση στο 

κοινό» και, κατά συνέπεια, δεν απαιτείται άδεια των δικαιούχων των έργων 

πνευµατικής ιδιοκτησίας. Αποφασιστικό ρόλο στην υιοθέτηση του σκεπτικού της 

απόφασής του έπαιξε η ερµηνεία της εισαγωγής των εν λόγω συνδέσµων σε ένα έργο 

ήδη αναρτηµένο προκειµένου να µεταφραστεί ως παρουσίαση προς ένα καινούριο 

κοινό. Μια τέτοια προσέγγιση απορρίπτεται καθώς, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται, 

«όταν το σύνολο των χρηστών ενός άλλου ιστοτόπου µπορούσε να αποκτήσει απευθείας 

πρόσβαση στα έργα αυτά στον ιστότοπο στον οποίο τα εν λόγω έργα είχαν παρουσιαστεί 

αρχικώς, χωρίς παρέµβαση του διαχειριστή του άλλου αυτού ιστοτόπου, οι χρήστες του 

ιστοτόπου που διαχειρίζεται ο τελευταίος αυτός πρέπει να θεωρηθούν αποδέκτες της 

αρχικής παρουσίασης και συνεπώς (…) ελλείψει νέου κοινού, δεν επιβάλλεται η άδεια 

των κατόχων του δικαιώµατος του δηµιουργού για µια παρουσίαση στο κοινό»655. 

Κριτήριο τίθεται η ύπαρξη ή µη ενός «νέου» κοινού, η οποία αποκλείεται στη 

συγκεκριµένη περίπτωση. Το ∆ικαστήριο επανέλαβε τα όσα αναφέρθηκαν για την 

εισαγωγή συνδέσµων που παραπέµπουν σε προστατευµένα, µε τεχνικά µέσα, έργα, 

κηρύσσοντάς την απαγορευµένη πρακτική καθώς «συνιστά παρέµβαση χωρίς την 

οποία οι εν λόγω χρήστες (του ιστοτόπου στον οποίο τοποθετείται ο σύνδεσµος) δε θα 

µπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στα µεταδιδόµενα έργα» και, κατά συνέπεια, θα 

πρέπει να θεωρηθεί ότι υφίσταται παρουσίαση έργου σε «νέο» κοινό, η οποία 

πραγµατοποιείται χωρίς την αρχική άδεια των κατόχων του δικαιώµατος του 

δηµιουργού
656. Η σηµασία της απόφασης του ∆ικαστηρίου κρίνεται πολύτιµη καθώς 

δίνει καίριες απαντήσεις στο ερώτηµα της τοποθέτησης συνδέσµων σε ιστοσελίδες 
                                                           
654 Απόφαση ∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης της 13ης Φεβρουαρίου 2014 στην υπόθεση C-466/12, 
διαθέσιµης στην ιστοσελίδα 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d6fe96598df399422f979c9e
793c71d82a.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OaN8Qe0?text=&docid=147847&pageIndex=0&doclang=
EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=536968.  
 
655 Σηµεία 27 και 28 της απόφασης.  
 
656 Σηµείο 31 της απόφασης.  
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τρίτων και στον καθορισµό των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των διαχειριστών 

ιστοσελίδων
657. 

β) Ζητήµατα ευθύνης φορέων διαχείρισης ιστοσελίδων και παροχής 

υπηρεσιών διαδικτύου σε συνδυασµό µε την ταυτότητα του χρήστη. 

Παρεµπίπτον θεωρείται το ζήτηµα της ποινικής ευθύνης των χρηστών που 

χρησιµοποιούν τους επίµαχους συνδέσµους ή των φορέων διαχείρισης ιστοσελίδων 

που τους φιλοξενούν καθώς επίσης και η αντίστοιχη ευθύνη των φορέων παροχής 

υπηρεσιών διαδικτύου για αποκάλυψη της ταυτότητας των χρηστών όταν τελούνται 

αδικήµατα προσβολής πνευµατικής ιδιοκτησίας. Και οι τρεις περιπτώσεις συνδέονται 

άµεσα µε το σεβασµό δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και µε το κατοχυρωµένο658 

δικαίωµα της µετάδοσης πληροφοριών στην κοινωνία της πληροφορίας. 

Συνακόλουθα, υφίσταται ιδιαίτερη χροιά του δικαιώµατος ελευθερίας έκφρασης και 

λόγου στο διαδίκτυο659.   

Η απάντηση που δίνεται στο εν λόγω ζήτηµα προσεγγίζει εκείνη που δόθηκε 

στο ερώτηµα µε το αν η χρήση συνδέσµων σε ιστοσελίδα συνιστά επιτρεπτή 

ενέργεια. Ειδικότερα, όσον αφορά στους χρήστες, η διεύθυνση IP (Internet Protocoll 

Adress) που αντιστοιχεί στον κάθε χρήστη, θεωρείται προσωπικό δεδοµένο, σύµφωνα 

µε την απόφαση 2/2002 της Οµάδας 29 και προστατεύεται µε την Οδηγία 95/46/ΕΚ. 

Οι φορείς παροχής υπηρεσιών διαδικτύου δίνουν σταθερή αξία σε αυτές τις 

διευθύνσεις µε αποτέλεσµα να έχουν τη δυνατότητα εύρεσης και εντοπισµού της 

ταυτότητας των χρηστών µέσω εξακρίβωσης της διεύθυνσης IP.  

Ωστόσο, το γεγονός ότι η διεύθυνση IP συνιστά προσωπικό δεδοµένο καθιστά 

µη επιτρεπτή ενέργεια της άρσης του απορρήτου , τη στιγµή που για να αρθεί το 

                                                           
657 Βλ. σχολιασµό της απόφασης από Β.Σωτηρόπουλο, «Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο κλείνει το θέµα των 
hypertext links», άρθρο αναρτηµένο στο http://elawyer.blogspot.gr/, ηµεροµηνία δηµοσίευσης 27 
Μαρτίου 2014, διαθέσιµη στη διαδικτυακή τοποθεσία http://elawyer.blogspot.gr/2014/03/hypertext-
links.html.  
  
658 Το εν λόγω δικαίωµα κατοχυρώνεται συνταγµατικά από το άρθρο 5Α  του Συντάγµατος και 
προβλέπεται επίσης στο άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. 
Περιορισµοί του δικαιώµατος επιτρέπονται µόνο εφόσον βασίζονται σε νόµο που κρίνεται 
απαραίτητος σε µια δηµοκρατική κοινωνία για την εξυπηρέτηση έννοµων συµφερόντων. 
 
659 Εκτεταµένη ανάλυση του ζητήµατος περί ευθύνης των φορέων διαχείρισης ιστοσελίδων γίνεται στο 
κεφάλαιο για την ελευθερία έκφρασης και λόγου στο διαδίκτυο. 
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απόρρητο των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται να συντρέχουν λόγοι 

εθνικής ασφάλειας, εθνικής άµυνας και δηµόσιας ασφάλειας και δίωξης ποινικών 

παραβάσεων
660.  

Ακολουθώντας το ευρωπαϊκό κεκτηµένο που υπαγορεύεται µέσα από µια 

σειρά Οδηγιών661, το ∆ΕΚ, σε πολλές αποφάσεις του, υιοθετεί και επαναλαµβάνει 

την αρχή σεβασµού δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών και 

απαγόρευσης άρσης του απορρήτου για την αποτελεσµατική προστασία του 

δηµιουργού στα πλαίσια αστικής δίκης όπου συντρέχουν πράξεις προσβολής της 

πνευµατικής ιδιοκτησίας662. Άλλωστε, σύµφωνα µε πάγια νοµολογία που έχει 

αναπτυχθεί, κατά τη µεταφορά των Οδηγιών στο εσωτερικό δίκαιο, τα κράτη µέλη 

οφείλουν να µεριµνούν ώστε να βασίζονται σε ερµηνεία που καθιστά δυνατή τη 

διασφάλιση της ορθής ισορροπίας µεταξύ των διαφόρων θεµελιωδών δικαιωµάτων 

που προστατεύει η ευρωπαϊκή έννοµη τάξη. Οι εθνικές αρχές και τα δικαστήρια 

υποχρεούνται όχι µόνο να ερµηνεύουν το εθνικό τους δίκαιο κατά τρόπο σύµφωνο 

προς το ευρωπαϊκό κεκτηµένο αλλά και να µη βασίζονται σε ερµηνεία που θα 

µπορούσε να τεθεί σε σύγκρουση µε βασικά δικαιώµατα ή µε τις λοιπές αρχές του 

ευρωπαϊκού δικαίου, όπως η αρχή της αναλογικότητας. 

Ωστόσο, στο πνεύµα των αποφάσεων του ∆ΕΚ, δεν απαγορεύεται στα κράτη 

µέλη να προβλέψουν υποχρέωση γνωστοποίησης σε τρίτους δεδοµένων προσωπικών 

χαρακτήρα προκειµένου να προστατεύσουν το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας σε 

                                                           
660 Το άρθρο 15 παρ.1 της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ (Οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες) επιτρέπει στα κράτη µέλη να εισάγουν εξαιρέσεις για άρση του απορρήτου 
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο είναι υποχρεωµένα να το διασφαλίζουν σύµφωνα µε 
το άρθρο 5. Καµιά από τις εν λόγω εξαιρέσεις δεν αναφέρεται σε καταστάσεις που επιβάλλουν την 
κίνηση αστικών δικών όταν συντρέχουν ζητήµατα προσβολής της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Την 
επιταγή της κοινοτικής νοµοθεσίας ακολούθησε και η ελληνική όπου σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.1 
του Ν.2225/1994 η διαδικασία άρσης απορρήτου γίνεται για λόγους προστασίας της εθνικής 
ασφάλειας και για τη διακρίβωση ορισµένων εγκληµάτων, στα οποία δε συγκαταλέγεται η προσβολή 
της πνευµατικής ιδιοκτησίας. 
 
661 Οδηγίες 2001/31/ΕΚ, 2001/29/ΕΚ, 2004/48/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ σχετικά µε ζητήµατα δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα. 
 
662 Στο πνεύµα της υπεροχής της προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι της 
προσβολής δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας κινούνται αποφάσεις του ∆ΕΚ, όπως: ∆ΕΚ, 
υπόθεση C-275/2006, απόφαση της 29.1.2008, Productores de Musica de Espana (Promusicae) κατά 
Telefonica de Espana SAU, ∆ΕΚ, υπόθεση C-555/07, απόφαση της 19.2.2009, LSG-Gesellshaft von 
Leistungsschutzrechtehn κατά  Tele2 Telecomunication Gmbh. 
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αστικές δίκες663. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι αρχές αναλογικότητας 

ενώ διαφαίνεται να προκρίνεται η ανάγκη προστασίας δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα
664. 

Ως προς το ερώτηµα αν οι φορείς διαχείρισης ιστοσελίδων που φιλοξενούν 

συνδέσµους υπέχουν ποινικής ευθύνης τα πράγµατα είναι πιο εύκολα και ισχύουν 

όσα αναφέρθηκαν σχετικά µε τη νοµική φύση του συνδέσµου. Ειδικότερα, οι φορείς 

δεν ευθύνονται παρά µόνο εάν παραπέµπουν σε έργα τα οποία είτε έχουν τοποθετηθεί 

χωρίς άδεια του αρχικού δικαιούχου είτε έχουν εξουδετερωθεί παρανόµως τα 

τεχνολογικά µέτρα που το προστατεύουν. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονιστούν 

τρεις παράµετροι που προκύπτουν από την ανάλυση που προηγήθηκε: αρχικά, ο 

φορέας διαχείρισης ιστοσελίδων µε links δεν υποχρεώνει το χρήστη στην 

ενεργοποίησή τους. Έπειτα, η αναπαραγωγή συντελείται από τον χρήστη και όχι από 

τον ίδιο και, τέλος, δε συντελείται παράνοµη πράξη εφόσον πρόκειται για έργο 

ελεύθερο κατόπιν ανάλωσης του δικαιώµατος διανοµής που προαναφέρθηκε. 

∆ιαφορετικό είναι το ζήτηµα όταν ο κάτοχος ιστοσελίδας ενσωµατώνει συνδέσµους 

και πλαίσια µε παραποµπές σε προστατευόµενα έργα χωρίς τη συναίνεση του 

δηµιουργού, οπότε προκύπτει άµεσα ζήτηµα ποινικής ευθύνης του πρώτου665. 

γ) Η πνευµατική ιδιοκτησία στον ευαίσθητο χώρο των social media. 

Ιδιαίτερα σηµαντική θεωρείται η προσέγγιση ζητηµάτων που άπτονται περί 

πνευµατικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο και έχουν ως πεδίο εφαρµογής τις ιστοσελίδες 
                                                           
663 Στο ίδιο πνεύµα κινείται και η παράγραφος 3 του άρθρου 8 της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ περί 
κυρώσεων και µέσων έννοµων προστασιών όπου ορίζεται ότι τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι 
δικαιούχοι να µπορούν να ζητούν τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων κατά των διαµεσολαβητών οι υπηρεσίες 
των οποίων χρησιµοποιούνται από τρίτο για την προσβολή δικαιώµατος του δηµιουργού ή συγγενικού 
δικαιώµατος. Από την ίδια διάταξη εξάγεται ότι ο φορέας παροχής πρόσβασης σε χρήστες στο 
διαδίκτυο χωρίς την παροχή άλλων υπηρεσιών (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επίσκεψη σε οµότιµα 
συστήµατα δικτύου peer to peer) θεωρείται ως «διαµεσολαβητής». 

 
664 Για το θέµα σύγκρουσης δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα βλ. Ό.∆.Γαρουφαλιά, «Προσβολή ηθικού δικαιώµατος και δικαιώµατος προσωπικότητας 
στο ψηφιακό περιβάλλον», ό.π., σελ.106-108. 
 
665 Βλ. εκτενή σχολιασµό για την τοποθέτηση συνδέσµων σε ιστοσελίδα και ζητήµατα πνευµατικής 
ιδιοκτησίας που απορρέουν σε Ι.Ιγγλεζάκη, «Σύνδεσµοι στο ∆ιαδίκτυο: Ζητήµατα ευθύνης», εισήγηση 
στο Νοµικό συνέδριο : Ηλεκτρονικό Έγκληµα- Προσωπικά ∆εδοµένα- Ηλεκτρονικό Εµπόριο (20/21-
2-2011), αναρτηµένη στο blog του http://informaticslaw.blogspot.gr/, ηµεροµηνία δηµοσίευσης 14 
Φεβρουαρίου 2011. 
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κοινωνικής δικτύωσης, ή αλλιώς, τα social media666. Πλέον η χρήση τους αποτελεί 

καθηµερινό φαινόµενο από µαζικό αριθµό χρηστών σε ολόκληρο τον πλανήτη και το 

χαρακτηριστικό τους γνώρισµα είναι η διαδραστικότητα της επικοινωνίας των 

χρηστών µεταξύ τους. Η χρησιµότητά τους εκτείνεται σχεδόν σε όλους τους τοµείς 

της καθηµερινής ζωής: από επαγγελµατικό επίπεδο , όταν χρησιµοποιούνται προς 

όφελος εργασίας, σε προσωπικό, όπου η χρήση τους εξυπηρετεί την ανάγκη 

επικοινωνίας και έκφρασης λόγου667.  

Τα θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που εγείρονται στις εν λόγω ιστοσελίδες 

συγκεντρώνουν µεγάλο ενδιαφέρον καθώς σχετίζονται, πολλές φορές άµεσα, µε 

ζητήµατα προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Η «σύγκρουση» αυτή 

οξύνεται όλο και περισσότερο και δηµιουργεί ερωτήµατα τη στιγµή που η χρήση της 

ανωνυµίας στο διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα σε επίδοξους δράστες ηλεκτρονικού 

εγκλήµατος ή ακόµη και σε απλούς χρήστες να προβαίνουν, εκουσίως ή εν αγνοία 

τους αντίστοιχα, σε πράξεις που συνιστούν προσβολή της πνευµατικής ιδιοκτησίας668. 

Το ερώτηµα που τίθεται είναι πώς µπορεί να προστατεύει τα έργα του ο χρήστης-

δηµιουργός, ιδιαίτερα όταν παρατηρείται προσβολή των δικαιωµάτων από ανώνυµο 

χρήστη. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η περίπτωση του ευρύτατα παγκοσµίως 

διαδεδοµένου και γνωστού σε όλους, facebook. Πρόκειται ίσως για την ιστοσελίδα 

κοινωνικής δικτύωσης µε τη µεγαλύτερη επισκεψιµότητα χρηστών.  

                                                           
666 Από τα πιο γνωστά και µαζικά χρησιµοποιούµενα social media είναι το facebook, linkedin, twitter, 
google plus, κλπ. 
 
667 Η πληρέστερη ονοµασία των social media είναι social networking sites. Στις ιστοσελίδες αυτές 
πολλοί χρήστες έχουν τη «δυνατότητα να λειτουργούν διαδραστικά , να δηµοσιεύουν τις φωτογραφίες 
και τα βίντεό τους, να γίνονται µέλη σε οµάδες κοινών ενδιαφερόντων (groups), να δηµοσιεύουν και να 
ανταλλάσουν τις καλλιτεχνικές τους δηµιουργίες (µουσική, εικαστικά έργα κ.λπ.), να επισκέπτονται 
σελίδες άλλων χρηστών και να χρησιµοποιούν πλήθος εφαρµογών (κουίζ, παιχνίδια, κ.λπ.). Επιπλέον, το 
«social networking» ως νέος τρόπος κοινωνικής διαδραστικότητας και συµµετοχής επιτρέπει στους 
χρήστες να δηµιουργούν οι ίδιοι περιεχόµενο στο ∆ιαδίκτυο και να το µοιράζονται µε άλλους χρήστες, 
χωρίς να έχουν εξειδικευµένες τεχνικές γνώσεις». Η ανάλυση του όρου από το site 
www.saferinternet.gr, που αποτελεί τον επίσηµο ιστότοπο του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς 
∆ιαδικτύου, που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στοχεύει στην ενηµέρωση 
και αποτροπή κινδύνων κατά τη χρήση του διαδικτύου. 
 
668 Για παράδειγµα αναδηµοσίευση κειµένων ή «ανέβασµα» φωτογραφιών και έργων που αποτελούν 
αντικείµενα προστασίας από το δίκαιο πνευµατικής ιδιοκτησίας. 
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Η πολιτική προστασίας (η εκσυγχρονισµένη ή η παλαιά) της εταιρίας του 

facebook σχετικά µε δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας δίνει απαντήσεις σχεδόν σε 

όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε το εν λόγω θέµα και αποσκοπεί στην, όσο το 

δυνατόν καλύτερη, υπεράσπιση των δικαιωµάτων τόσο του δηµιουργού όσο και του 

απλού χρήστη, µε τον ταυτόχρονο σεβασµό των δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα
669. 

Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιµη η αποσπασµατική παράθεση ορισµένων 

πτυχών πνευµατικής ιδιοκτησίας σύµφωνα µε τις διατάξεις της προκειµένης 

πολιτικής
670, η οποία καλύπτει αρκετά ζητήµατα σχετικά µε το δικαίωµα του χρήστη 

για «µεταφόρτωση» ή «ανέβασµα» έργων και αρχείων και το αντίστοιχο του 

δηµιουργού για προστασία των δικαιωµάτων του: 

α) Αρχικά, καθίσταται σαφής ο σεβασµός των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας 

και η απαγόρευση οποιωνδήποτε πράξεων που συνιστούν προσβολή τους. Σε 

ανάλογη περίσταση, η εταιρία του facebook , είτε ενεργώντας αυτούσια είτε κατόπιν 

αναφοράς χρηστών για παραβίαση πνευµατικής ιδιοκτησίας, έχει τη δυνατότητα από 

το να αφαιρεί την πρόσβαση στο υπό παραβίαση περιεχόµενο έως να καταργεί ή 

απενεργοποιεί προφίλ κατ’εξακολούθηση παραβατών671. 

β) Σε οποιαδήποτε περίπτωση δηµοσίευσης στο facebook έργου από χρήστη 

διασφαλίζονται τα δικαιώµατα της πνευµατικής ιδιοκτησίας και όλα τα προνόµια που 

απορρέουν από αυτά. 

                                                           
669 Έχει επισηµανθεί προηγουµένως στο κεφάλαιο περί ηλεκτρονικού εγκλήµατος και ειδικότερα στην 
ανάλυση της Σύµβασης της Βουδαπέστης ότι άρση του απορρήτου επικοινωνιών µε σκοπό την 
εξακρίβωση στοιχείων του χρήστη όταν υφίστανται περιπτώσεις προσβολής της πνευµατικής 
ιδιοκτησίας, δεν επιτρέπεται σύµφωνα µε το κοινοτικό κεκτηµένο.  
 
670 Ολόκληρη η πολιτική προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας και ρύθµισης των σχετικών 
ζητηµάτων βρίσκεται (στην ελληνική γλώσσα) στην επίσηµη ιστοσελίδα του facebook : http://el-
gr.facebook.com (παραποµπή στο τµήµα των «όρων» και του «απορρήτου»). Αξίζει να σηµειωθεί ότι 
η εν λόγω πολιτική µεταβάλλεται και εξελίσσεται συνεχώς προκειµένου να προσαρµόζεται στα 
δεδοµένα που θέτουν η πληροφορική επιστήµη και οι νέες τεχνολογίες στην κοινωνία της 
πληροφορίας. 
 
671 Ως προς τις κυρώσεις που επιβάλλει η εταιρία του facebook σε περίπτωση προσβολής δικαιωµάτων 
πνευµατικής ιδιοκτησίας παρατηρείται η εφαρµογή της αρχής της αναλογικότητας, καθώς πρόθεση δεν 
είναι η ολική απαγόρευση της χρήσης της εν λόγω ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης αλλά η 
αποτροπή προσβολής των δικαιωµάτων του δηµιουργού όταν, για παράδειγµα, παραβιάζεται η 
πατρότητα του περιεχοµένου ενός έργου από χρήστη άλλον εκτός του αρχικού δικαιούχου. 
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γ) Η οποιαδήποτε ενέργεια µε σκοπό την προστασία του δηµιουργού σε περίπτωση 

προσβολής των δικαιωµάτων του απαιτεί την προηγούµενη αναφορά της παράνοµης 

πράξης στην εταιρία του facebook. Αυτό υποδηλώνει έµµεσα το σεβασµό της 

προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από την εταιρία καθώς δεν 

αποκαλύπτεται η ταυτότητά του δηµοσίως αλλά απενεργοποιείται είτε ο λογαριασµός 

του (στην περίπτωση της κατ’εξακολούθησης προσβολής) είτε το επίµαχο 

περιεχόµενο (σε µεµονωµένη περίπτωση προσβολής). 

Η προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας εξασφαλίζεται , κατά το 

µεγαλύτερο ποσοστό επιτυχώς, κυρίως όταν η ταυτότητα του χρήστη-δράστη είναι 

γνωστή. Η κατάσταση όµως περιπλέκεται περισσότερο όταν ένας ανώνυµος χρήστης 

προσβάλλει τα δικαιώµατα του δηµιουργού.  

Κατέστη σαφές ότι το κοινοτικό κεκτηµένο απαγορεύει την άρση του 

απορρήτου για ζητήµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας672. Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί 

το γεγονός ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις συντελούνται ταχύτατα και µεταβάλλουν 

συνεχώς τα δεδοµένα στον τοµέα της πληροφορικής επιστήµης. 

 Συνεπώς, κατά την άποψη του γράφοντος, παρόλα τα τεχνολογικά µέτρα που 

προσφέρονται προς εξουδετέρωση της ανωνυµίας, πάντα θα υπάρχουν τεχνικές και 

µέσα που θα καθιστούν δυνατή την ανωνυµία. Η υποχρεωτική επωνυµοποίηση των 

χρηστών τίθεται σε αµφιβολία καθώς προσκρούει σε ζητήµατα δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα και σε δικαιώµατα συνταγµατικά κατοχυρωµένα673. Η 

θέσπιση κανόνων δικαίου που οδηγούν σε περιορισµό του δικαιώµατος της 

ελεύθερης συµµετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας µε σκοπό την αποτροπή 

πράξεων προσβολής πνευµατικής ιδιοκτησίας κρίνεται εξίσου αναποτελεσµατική 

καθώς αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας και, επιπλέον, περιορίζεται η 

διάθεση του διαδικτύου στα χέρια λίγων. 

                                                           
672 Το ίδιο επίσης συµβαίνει και µε την πολιτική και τους κανόνες που εφαρµόζονται από την εταιρία 
του facebook, η οποία εδράζει στις ΗΠΑ όπου δεν επιτρέπεται η δηµοσιοποίηση στοιχείων των 
χρηστών µε σκοπό τον εντοπισµό και εξακρίβωση της ταυτότητάς τους στο πλαίσιο διαφορών 
σχετικών µε πνευµατική ιδιοκτησία. ∆ιεξοδική µελέτη και ανάλυση σχετικά µε το θέµα της ανωνυµίας 
των χρηστών και της δηµοσιοποίησης ή µη των προσωπικών τους στοιχείων επιχειρήθηκε στο 
κεφάλαιο περί ελευθερίας έκφρασης και λόγου στο διαδίκτυο. 
 
673 Βλ. τη σχετική ανάλυση περί υποχρεωτικής επωνυµοποίησης των χρηστών στο κεφάλαιο περί 
ελευθερίας έκφρασης και λόγου στο διαδίκτυο. 
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 Ως εκ τούτου, η λύση µπορεί να προέλθει µόνο από τη συνεχή ενηµέρωση 

χρηστών τόσο ως προς τα δικαιώµατά τους όσο και τις υποχρεώσεις τους. 

Ταυτόχρονα, οι ίδιοι οι χρήστες θα πρέπει να ενεργοποιούν µηχανισµούς προστασίας 

της θέσης τους και της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Εξάλλου, µε τα νέα δεδοµένα που 

προκύπτουν ο απλός χρήστης στο ψηφιακό περιβάλλον µπορεί να µεταβάλλεται 

συχνά σε δηµιουργό. Ως παράδειγµα σύστασης εν λόγω µηχανισµών µπορεί να 

υποβληθεί η πρόταση της δηµιουργίας οµάδων στο διαδίκτυο που να αποτελούνται 

από άτοµα µε τεχνογνωσία σε θέµατα πληροφορικής επιστήµης και νέων 

τεχνολογιών καθώς και γνώσεις δικαίου ώστε να επιτυγχάνεται ισορροπία ανάµεσα 

στην κοινωνία της πληροφορίας και σε εκείνη της πνευµατικής ιδιοκτησίας.  

∆εύτερη ενότητα: Η πολιτική προσέγγιση θεµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας στο 
διαδίκτυο. 

Εκτός από την πολιτική των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 

ρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό του δικαίου της πνευµατικής ιδιοκτησίας, σηµαντική 

δράση αναλαµβάνουν και τα κράτη µέλη. Εξάλλου, όπως αναφέρθηκε στον πρόλογο, 

ο συγκεκριµένος τοµέας δικαίου, λόγω των διαφορετικών πολιτιστικών, κοινωνικών 

και πολιτικών ηθών µεταξύ των κρατών µελών, εξακολουθεί να άπτεται της εθνικής 

πολιτικής, η οποία συνεπικουρείται από την ευρωπαϊκή.  

Ανεξαρτήτως των ετερογενών κρατικών νοµοθετικών συστηµάτων ιδιαίτερη 

µνεία αξίζει να γίνει στην ύπαρξη του κόµµατος των πειρατών674, το οποίο πλέον έχει 

θεσπιστεί σχεδόν σε όλα τα κράτη µέλη της Ένωσης και αναπτύσσει διεθνή δράση 

καθώς και η ενδεικτική παράθεση ενός παραδείγµατος κρατικής πολιτικής σχετικά µε 

θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο. 

α) Η συµµετοχή του κόµµατος των πειρατών στην κοινωνία της πληροφορίας. 

Η ονοµασία «κόµµα των πειρατών» είναι δυνατόν να παραπέµψει σε πράξεις 

παράνοµες στο διαδίκτυο που συνιστούν προσβολή της πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

Ωστόσο, η κατάσταση διαφέρει. Ιδεολογικό υπόβαθρο της ίδρυσής τους αποτελεί η 

δυναµική µεταβολή των δεδοµένων στο ψηφιακό περιβάλλον που επηρεάζουν την 

ιδιωτική ζωή των χρηστών σε συνδυασµό µε τις νοµοθετικές κινήσεις που γίνονται 

                                                           
674 Το πρώτο κόµµα πειρατών ιδρύθηκε στη Σουηδία τον Ιανουάριο του 2006. 
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και καταλήγουν, όπως διατείνονται, στην παραβίαση δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα και στη συρρίκνωση της κοινωνίας της πληροφορίας. 

Αξίζει να αναφερθούν ορισµένες βασικές αρχές του εν λόγω κόµµατος, οι 

οποίες είναι κοινές σε όλα τα κράτη όπου λειτουργούν675: 

- Ελεύθερη και ανεµπόδιστη πρόσβαση στην κοινωνία των πληροφοριών 

και στο ψηφιακό περιβάλλον. 

- Σεβασµός της ιδιωτικής ζωής και του δικαιώµατος ανάπτυξης της 

προσωπικότητας του ατόµου µέσα από τη συµµετοχή του στο διαδίκτυο. 

- Η προστασία του προσώπου απέναντι στην απεριόριστη συλλογή, 

αποθήκευση, χρήση και παραχώρηση των προσωπικών του δεδοµένων. 

(πληροφοριακός αυτοκαθορισµός). 

- Μεταρρύθµιση της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για ζητήµατα πνευµατικής 

ιδιοκτησίας. 

Βασικό αίτηµα του κόµµατος των πειρατών, που αφορά την παρούσα µελέτη, 

αποτελεί η αύξηση της ελευθερίας του χρήστη κατά την περιήγησή του στο διαδίκτυο 

και η ελαστικότητα των νόµων σχετικά µε ορισµένους τοµείς πνευµατικής 

ιδιοκτησίας.  

Ειδικότερα, µεταξύ των κορυφαίων στόχων, είναι η προώθηση του ελεύθερου 

λογισµικού, το οποίο διασφαλίζει την αρχή της ανοικτότητας του διαδικτύου. Το 

«ελεύθερο λογισµικό» δίνει τη δυνατότητα σε µαζικό αριθµό χρηστών να 

διαχειρίζονται ψηφιακά δεδοµένα και συστήµατα, τα οποία είναι προσβάσιµα χωρίς 

την ύπαρξη τεχνολογικών µέτρων και οποιωνδήποτε περιορισµών676. Με τη χρήση 

                                                           
675 Η άντληση των πληροφοριών προέρχεται από το επίσηµο πρόγραµµα αρχών του ελληνικού 
κόµµατος πειρατών, το οποίο είναι αναρτηµένο στην επίσηµη ιστοσελίδα http://www.pirateparty.gr . Η 
επίσηµη διακήρυξη των κοινών στόχων των κοµµάτων των πειρατών έγινε στο διεθνές συνέδριο που 
πραγµατοποιήθηκε στην Ουψάλα το 2009 ενόψει των τότε επικείµενων Ευρωεκλογών (ολόκληρο το 
κείµενο της διακήρυξης είναι αναρτηµένο στην επίσηµη ιστοσελίδα 
http://www.piratpartiet.se/nyheter/european_pirate_platform_2009 ). 
 
676 Η πρώτη προσπάθεια για τη δηµιουργία ελεύθερου λογισµικού ξεκίνησε το 1983 µε τη σύσταση 
του Ιδρύµατος Ελεύθερου Λογισµικού. Η χρησιµοποίηση και απόκτησή του εξασφαλίζεται µέσω της 
Γενικής ∆ηµόσιας Άδειας, που χορηγείται από τον δηµιουργό. Βασική αρχή του ελεύθερου λογισµικού 
αποτελεί η δυνατότητα περαιτέρω χρήσης και εφαρµογής ενός έργου που διανέµεται µε την εν λόγω 
διαδικασία ώστε να αποφευχθεί η εµπορευσιµότητα του διαδικτύου. Η εφαρµογή των κανόνων της 
πνευµατικής ιδιοκτησίας εξακολουθεί να υφίσταται καθώς το πρόγραµµα ηλεκτρονικού υπολογιστή 
προστατεύεται από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Η ελεύθερη και δωρεάν χρήση του δεν ξεφεύγει της 
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του, σύµφωνα πάντα µε τις αρχές του κόµµατος των πειρατών, θα προωθηθεί η 

µαζική συµµετοχή στον κόσµο της πληροφορίας και θα ευνοηθεί η επιστηµονική 

πρόοδος, καθώς απαλλάσσεται ο χρήστης από περιορισµούς, όπως η υποχρέωση 

καταβολής αµοιβής ή τεχνολογικά µέτρα που εµποδίζουν την πρόσβαση σε ένα έργο. 

H δυναµική του κόµµατος των πειρατών αναπτύσσεται µε αυξανόµενο 

ρυθµό
677. Η ιδέα για την κατάργηση κάθε είδους εµποδίων (νοµοθετικών και 

τεχνολογικών) στα πλαίσια της ιδιωτικής αναπαραγωγής και χρήσης ψηφιακών 

πληροφοριών και έργων βρίσκει απήχηση σε πολύ µεγάλο αριθµό χρηστών.  

β) Ο νόµος HADOPI στη Γαλλία για την πνευµατική ιδιοκτησία στο 

διαδίκτυο. 

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στη γαλλική νοµοθεσία που αφορά στην 

πνευµατική ιδιοκτησία στην κοινωνία των πληροφοριών, η οποία έχει δεχτεί έντονες 

επικρίσεις για την αποτελεσµατικότητα και την ευθυγράµµισή της µε βασικές αρχές 

του ευρωπαϊκού κεκτηµένου. 

                                                                                                                                                                      
ρύθµισης των κανόνων του δικαίου της πνευµατικής ιδιοκτησίας καθώς η εκµετάλλευσή του συνιστά 
τρόπο άσκησης περιουσιακού δικαιώµατος του δηµιουργού. Στο πρότυπο του ελεύθερου λογισµικού 
στηρίχτηκε η θέσπιση των Αδειών Creative Commons (Άδειες Ανοιχτού Περιεχοµένου) που διευρύνουν 
την ελεύθερη διανοµή του έργου από τον δηµιουργό σε οποιονδήποτε χρήστη. Παρόλες τις 
επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί, θεωρούνται ότι υπάγονται στους κανόνες της πνευµατικής 
ιδιοκτησίας. Περισσότερες πληροφορίες και εµπεριστατωµένη µελέτη σχετικά µε το «ελεύθερο 
λογισµικό» και τις «άδειες ανοιχτού περιεχοµένου» βλ.δηµοσιευµένα papers των ∆.Καλλινίκου και 
Μ.Παπαδόπουλου αναρτηµένα στο δικτυακό ιστότοπο 

http://europe.creativecommons.org/cc_material και ειδικότερα: Paper - Dionysia Kallinikou - New 
Technologies and Intellectual Property 05-2008 (greek).pdf, Paper-Dionysia Kallinikou – The future of 
Copyright and Creative Commons licences 03-2007 (greek).pdf, Paper - Marinos Papadopoulos - Re-
examining the limits of regulation for intellectual property protection on the eve of Openness 12-2008 
(greek).pdf, ηµεροµηνία δηµοσίευσης και των τριών 12-3-2010. 

677 Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του κόµµατος των πειρατών το 2012 υπάρχουν 57 ιδρυµένα και 
22 επισήµως αναγνωρισµένα Κόµµατα Πειρατών σε όλο τον κόσµο, µε εκλεγµένους 2 
Ευρωβουλευτές, 45 Βουλευτές και 201 ∆ηµοτικούς Συµβούλους σε όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει να 
τονιστεί ότι στις Ευρωεκλογές του 2009 το κόµµα πειρατών στη Σουηδία εξασφάλισε µια θέση στο 
Ευρωκοινοβούλιο, κάτι που σαφώς θεωρείται µεγάλη επιτυχία και κατάκτηση. Παράλληλα, υφίσταται 
η διεθνής µη-κυβερνητική οργάνωση Pirate Parties International (PPI), η οποία προωθεί τη συνεργασία 
µεταξύ των κοµµάτων των πειρατών σε διεθνές επίπεδο. Πηγές για τις συγκεκριµένες πληροφορίες : 
«Οι… Πειρατές κούρσεψαν τις Βρυξέλλες», άρθρο δηµοσιευµένο στην εφηµερίδα «Ηµερησία», 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης 9/6/2009 και η επίσηµη ιστοσελίδα της διεθνούς µη-κυβερνητικής 
οργάνωσης PPI : http://www.pp-international.net/. 
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Ειδικότερα, στις 12 Μαΐου 2009 ψηφίστηκε από το Γαλλικό Κοινοβούλιο ο 

νόµος «∆ηµιουργία και ∆ιαδίκτυο» (Création et Internet), γνωστός και ως νόµος 

HADOPI (από τα αρχικά της ανεξάρτητης Αρχής HADOPI).678 

Ο εν λόγω νόµος πέρασε από πολλές διακυµάνσεις και εξακολουθεί να 

βρίσκεται στο στόχαστρο µεγάλης κριτικής καθώς θεωρείται ότι θίγει βασικά 

δικαιώµατα χρηστών. Κεντρικό σηµείο όπου εστιάζονται οι αρνητικές γνώµες 

αποτελεί το γεγονός ότι βάσει του νόµου παρεµβάλλεται η Ανεξάρτητη Αρχή 

HADOPI µεταξύ δικαιούχων και παρόχων σύνδεσης στο διαδίκτυο αποκτώντας (ή 

υποκαθιστώντας) δικαστική εξουσία. Σε περίπτωση όπου η Αρχή διαπιστώνει ότι οι 

χρήστες παραβιάζουν την κείµενη νοµοθεσία για την πνευµατική ιδιοκτησία στο 

διαδίκτυο, έχει τη δυνατότητα, κατόπιν προειδοποιητικών µηνυµάτων στους 

παραβάτες, διακοπής της σύνδεσης στο διαδίκτυο. 

Η προαναφερθείσα ποινή θεωρήθηκε ότι προσβάλλει το δικαίωµα συµµετοχής 

στην κοινωνία της πληροφορίας και την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης. 

Επιπλέον, αµφισβητήθηκαν έντονα οι δικαστικές αρµοδιότητες της Ανεξάρτητης 

διοικητικής Αρχής HADOPI. Γι αυτoύς τους λόγους, το Συνταγµατικό Συµβούλιο 

έκρινε αντισυνταγµατική την παραπάνω διάταξη και στις 8 Ιουλίου 2009 κατατέθηκε 

νέο νοµοσχέδιο στη Γαλλική Γερουσία που κατέληξε στην ψήφιση του νόµου 

HADOPI 2, όπως αποκαλείται ευρέως.  

Ο καινούριος και αναθεωρηµένος νόµος εξακολουθεί να προβλέπει τη 

διακοπή της σύνδεσης µέχρι ένα έτος καθώς και την ενδεχόµενη επιβολή χρηµατικού 

προστίµατος, κατόπιν µιας σειράς προειδοποιητικών ενεργειών εκ µέρους της Αρχής, 

η οποία πλέον αναλαµβάνει την υποχρέωση περισυλλογής στοιχείων για την 

ενδεχόµενη παραβατικότητα των χρηστών. Η απόδοση δικαιοσύνης εναπόκειται στα 

δικαστήρια. Σε γενικές γραµµές, η ποινικοποίηση των πράξεων που συνιστούν 

                                                           
678 HADOPI: Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection des Droits sur Internet. 
Πρόκειται για την Ανεξάρτητη Αρχή για την κυκλοφορία των έργων και προστασία των δικαιωµάτων 
στο ∆ιαδίκτυο. Βασικός στόχος της είναι η εξασφάλιση της ελευθερίας στο ∆ιαδίκτυο σε συνδυασµό 
µε την προστασία του δηµιουργού και των δικαιωµάτων του στην κοινωνία της πληροφορίας. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την Αρχή, τους στόχους της και το καθεστώς λειτουργίας της, 
στην επίσηµη ιστοσελίδα της : http://www.hadopi.fr.  
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προσβολή της πνευµατικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο βάσει της γαλλικής νοµοθεσίας 

ακολουθεί τη διαδικασία «των τριών χτυπηµάτων» και λειτουργεί ως εξής:679 

Στο πρώτο στάδιο, οι ενώσεις δικαιούχων που έχουν συσταθεί, κατόπιν λήψης 

άδειας από την Αρχή, της στέλνουν ειδοποιήσεις σχετικά µε διευθύνσεις χρηστών 

που παραβιάζουν τα δικαιώµατά τους. Έπειτα, η Αρχή προειδοποιεί για πρώτη φορά 

ηλεκτρονικά (µε mail) τον παραβάτη και σε περίπτωση επανάληψης της προσβολής, 

εντός χρονικής περιόδου έξι µηνών, αποστέλλεται µια δεύτερη ειδοποίηση µε 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή µε συστηµένη επιστολή. Αν υπάρξει νέα προσβολή εντός 

έτους, η Αρχή αναφέρει την υπόθεση σε δικαστή, ο οποίος θα αποφασίσει αν θα 

προχωρήσει δικαστικά η υπόθεση. Ο νόµος επιτρέπει µε απόφαση µονοµελούς 

ποινικού δικαστηρίου  τη διακοπή της σύνδεσης του διαδικτύου µέχρι ένα έτος και σε 

περίπτωση µη συµµόρφωσης του παρόχου µε την απόφαση διακοπής προβλέπεται 

πρόστιµο 5000 Ευρώ. Η αλλαγή του παρόχου σύνδεσης δεν επιτρέπεται ενώ η 

καταβολή της χρηµατικής ποινής είναι υποχρεωτική. 

Ο εν λόγω νόµος (ο οποίος θεσπίστηκε επί προεδρίας Νικολά Σαρκοζύ) έχει 

δεχτεί αρκετές επικρίσεις τόσο από ενώσεις χρηστών όσο και από πολιτικούς. Το 

κυριότερο µειονέκτηµα είναι ότι η ποινή της διακοπής της σύνδεσης µε το διαδίκτυο 

αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας, καθώς η ελεύθερη χρήση του διαδικτύου 

αποτελεί αναφαίρετο δικαίωµα και κατάκτηση του ατόµου. Επιπλέον, η διαδικασία 

της ταυτοποίησης των χρηστών που φέρονται ως παραβάτες δε συνιστά πάντοτε την 

ασφαλέστερη απόδειξη για τη διάπραξη πράξεων κατά της πνευµατικής 

ιδιοκτησίας
680. Τέλος, θα πρέπει να προστεθεί ότι το οικονοµικό κόστος που επιφέρει 

η διαδικασία διαπίστωσης της παραβατικότητας χρηστών εκ µέρους της HADOPI, σε 
                                                           

679 Λεπτοµέρειες και αναλυτική παρουσίαση του νόµου HADOPI, τις διακυµάνσεις του και τις 
νοµοθετικές του προβλέψεις παρέχονται τόσο στην επίσηµη ιστοσελίδα της Αρχής όσο και στο 
δηµοσιευµένο άρθρο στο διαδικτυακό γαλλικό ιστότοπο L’EXPRESS.FR: “ La loi Hadopi, qu'est-ce 
que c'est? “, L’EXPRESS.fr, δηµοσιευµένο στις  25/06/2009 . 

680 Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η πρόσφατη ιστορία του Alain Prévot, του πρώτου χρήστη 
διαδικτύου που καταδικάστηκε πρωτοβάθµια σε καταβολή χρηµατικού προστίµου µε την κατηγορία 
ότι διακινούσε παρανόµως έργα στο διαδίκτυο, προσβάλλοντας τα περιουσιακά δικαιώµατα του 
δηµιουργού. Από την πλευρά του ο κατηγορούµενος ισχυρίζεται ότι τελούσε εκείνος τις παράνοµες 
πράξεις αλλά η πρώην σύζυγός του, θέτοντας έτσι σε αµφισβήτηση την αποτελεσµατικότητα της 
διαδικασίας ταυτοποίησης των χρηστών µέσω εντοπισµού των διευθύνσεων URL. Περισσότερα βλ. 
“Hadopi. Le premier internaute condamné : “Je ne sais pas télécharger””, άρθρο του Philippe Lavieille, 
δηµοσιευµένο στη γαλλική εφηµερίδα “Le Monde”, ηµεροµηνία δηµοσίευσης 13-9-2012. 
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συνδυασµό µε τα λειτουργικά της έξοδα προς την εξυπηρέτηση του συγκεκριµένου 

σκοπού, καθιστούν το όλο εγχείρηµα αµφιβόλου αποτελεσµατικότητας681, τη στιγµή 

που η επιβολή της διακοπής της σύνδεσης µε το διαδίκτυο συναντά τις αντιδράσεις 

ενώσεων χρηστών και άλλων φορέων.  

Τα ερωτήµατα που τέθηκαν επιβεβαιώνονται από στελέχη της γαλλικής 

πολιτικής ηγεσίας, οι οποίοι θέτουν σε επαναδιαπραγµάτευση και αναπροσαρµογή 

του ρόλου της HADOPI και του σχετικού νόµου αντίστοιχα. Τόσο ο ίδιος ο Γάλλος 

Πρόεδρος François Hollande όσο και η Υπουργός Πολιτισµού Aurélie Filippetti 

τονίζουν σε δηλώσεις τους ότι είναι στις άµεσες προθέσεις τους η αναθεώρηση του 

νόµου HADOPI και η καθιέρωση ενός νέου νοµοθετικού πλαισίου για τη ρύθµιση της 

πνευµατικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο682.   

Παράλληλα µε τη γαλλική νοµοθεσία ΗADOPI, άλλα κράτη µέλη της 

Ένωσης έχουν θεσπίσει δικούς τους νόµους, που καθορίζουν το καθεστώς της 

πνευµατικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο. Στη Μεγάλη Βρετανία, ο νόµος για την 

«ψηφιακή οικονοµία», αποκαλούµενος ως Digital Economy Act, επιχειρεί να 

ρυθµίσει τα εν λόγω ζητήµατα683. Στο πνεύµα του γαλλικού µοντέλου HADOPI, 

προβλέπεται η διακοπή της σύνδεσης µε το διαδίκτυο χωρίς όµως δικαστική απόφαση 

καθώς και άρση ανωνυµίας των συνδροµητών µε δικαστική απόφαση στα πλαίσια 

υπεράσπισης σε δίκη των δικαιωµάτων των δικαιούχων. Η ορθότητα του νόµου 

                                                           
681 Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθεί ότι η Ανεξάρτητη Αρχή HADOPI έχει στείλει µέχρι τώρα περίπου 
1.000.000 mails και 99.000 προειδοποιητικές επιστολές σε παραβάτες χρήστες. Το κόστος της όλης 
εγχείρησης υπολογίζεται σε 12.000.000 ευρώ ενώ 60 περίπου ειδικοί πράκτορες της Αρχής 
λειτουργούν τµηµατικά σε διάφορες περιοχές και είναι επιφορτισµένα µε το καθήκον εντοπισµού 
παραβατών. Παρόλο τον τεράστιο όγκο υποθέσεων µόνο οι 134 έχουν σταλεί προς δικαστική 
διερεύνηση ενώ καµία υπόθεση δεν κατέληξε στην επιβολή σε χρήστη διακοπής σύνδεσης στο 
διαδίκτυο. Πηγή των πληροφοριών : Richard Chirgwin, “France backs away from HADOPI”, άρθρο 
δηµοσιευµένο στο διαδικτυακό ιστότοπο http://www.theregister.co.uk/2012/08/06/hadopi_under_fire/, 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης : 6 -8-2012. 
 
682 Βλ. περισσότερα : François Hollande, “La Loi Hadopi doit être repensée”, άρθρο δηµοσιευµένο στη 
διαδικτυακή γαλλική εφηµερίδα Le Monde, ανιχνεύσιµο στην επίσηµη ιστοσελίδα 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/03/02/la-loi-hadopi-doit-etre-repensee_1650922_3232.html, 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης : 2-3-2012 καθώς και τη συνέντευξη που δόθηκε από τη Γαλλίδα Υπουργό 
Πολιτισµού Aurélie Filippetti στον Boris Manenti, αναρτισµένη στον διαδικτυακό ιστότοπο της 
γαλλικής εφηµερίδας Le Nouvel Observateur, http://obsession.nouvelobs.com/high-
tech/20120801.OBS8587/aurelie-filippetti-je-vais-reduire-les-credits-de-l-hadopi.html , µε τίτλο “Je 
vais réduire les crédits de l’HADOPI”, ηµεροµηνία δηµοσίευσης : 1-8-2012.  
 

683 Digital Economy Αct  (DEA), April 2010 http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2010/ukpga . 
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αµφισβητείται τόσο από πλευρά προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα όσο 

και από τη σκοπιά της αρχής της αναλογικότητας, η οποία παραβιάζεται.  

Γίνεται φανερό από τα παραδείγµατα που προαναφέρθηκαν ότι τα 

διαφορετικά εθνικά νοµοθετικά συστήµατα αντιµετωπίζουν µε αντίστοιχο τρόπο 

ζητήµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στην κοινωνία της πληροφορίας. Αν και ο 

σεβασµός της ιδιωτικής ζωής των χρηστών και η ελεύθερη χρήση του διαδικτύου θα 

έπρεπε να αποτελούν τον κανόνα, ωστόσο ρυθµίσεις όπως η διακοπή της σύνδεσης 

µε το διαδίκτυο ή η άρση της ανωνυµίας, καθίστανται εν αµφιβολία.  

Ως εκ τούτου, παραµένει θολό το τοπίο γύρω από θέµατα πνευµατικής 

ιδιοκτησίας στο ψηφιακό περιβάλλον και γίνονται συνεχώς προσπάθειες για µια, όσο 

το δυνατόν ουσιαστική και αποτελεσµατική, εναρµόνισή τους µε ταυτόχρονο 

σεβασµό σε θεµελιώδη δικαιώµατα χρηστών… 

Δεύτερο κεφάλαιο: Η πνευματική ιδιοκτησία στο διαδίκτυο υπό το 

φως των σύγχρονων εξελίξεων.  

Παρόλες τις εναρµονιστικές προσπάθειες που έγιναν για τη θέσπιση ενός 

οµοιογενούς δικαίου πνευµατικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, η επίτευξη ισορροπίας 

ανάµεσα σε θεµελιώδη δικαιώµατα του χρήστη και στα αντίστοιχα του δηµιουργού 

καθίσταται δύσκολη. Ταυτόχρονα, τα δεδοµένα στο ψηφιακό περιβάλλον θέτουν 

συνεχώς µεταβάλλονται λόγω της εκρηκτικής εξέλιξης της πληροφορικής επιστήµης, 

οι οποίες επηρεάζουν τα ήθη και έθιµα στον τοµέα του δικαίου της κοινωνίας της 

πληροφορίας, το οποίο καλείται να προσαρµόζεται στις εξελίξεις και να δίνει λύσεις 

στα ζητήµατα που προκύπτουν. 

Ως εκ τούτο, προκαλεί ενδιαφέρον η εξέταση των απαντήσεων που έχουν 

δοθεί πρόσφατα τόσο στον ευρωπαϊκό όσο και στο διεθνή χώρο (πρώτη ενότητα), η 

κριτική προσέγγιση των οποίων θα βοηθήσει στη διατύπωση σκέψεων και προτάσεων 

για το µέλλον της πνευµατικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο (δεύτερη ενότητα). 
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Πρώτη ενότητα: Οι πρόσφατες απαντήσεις στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.  

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύθηκε εις βάθος η ευρωπαϊκή νοµοθεσία σχετικά µε 

τη ρύθµιση του υπό συζήτηση θέµατος. Ορόσηµο αποτελεί η θέσπιση της Οδηγίας 

2001/29/ΕΚ, η οποία έθεσε τις βάσεις και τις κατευθυντήριες γραµµές για τη χάραξη 

µιας συγκεκριµένης πολιτικής εντός Ε.Ε. Παράλληλα, τα κράτη µέλη, εξακολουθούν 

να έχουν τη δυνατότητα να εφαρµόζουν δικούς τους νόµους, σεβόµενα πάντα το 

ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Ενστάσεις ως προς την αποτελεσµατικότητα των εθνικών 

νοµοθετικών συστηµάτων εγείρονται συχνά και απαιτείται η εξεύρεση µιας λύσης 

από την πλευρά του δικαίου. Παράλληλα, ιδιαίτερα ωφέλιµη κρίνεται η θέσπιση, σε 

διεθνές επίπεδο, µιας κοινής πολιτικής στηριγµένη στη συµφωνία βασικών σηµείων 

όσον αφορά τα δικαιώµατα του δηµιουργού και του χρήστη.  

Αρχικά, αξίζει να παρουσιαστεί η τελευταία προσπάθεια στον ευρωπαϊκό 

χώρο για τη ρύθµιση των ζητηµάτων (πρώτη υποενότητα) ενώ στο διεθνές στερέωµα 

περίοπτη θέση κατέχει η συνθήκη ACTA για την καταπολέµηση της πειρατείας στο 

διαδίκτυο. Αν και τελικά δεν υιοθετήθηκε,  αναµφισβήτητα συγκέντρωσε φανατικούς 

υποστηρικτές και επικριτές, θέτοντας σε νέο πλαίσιο τη συζήτηση γύρω από θέµατα 

πνευµατικής ιδιοκτησίας στο ψηφιακό περιβάλλον (δεύτερη υποενότητα). 

Πρώτη υποενότητα: Οι πρόσφατες απαντήσεις του ευρωπαϊκού δικαίου στις 

εθνικές πολιτικές των κρατών µελών. 

Όπως επισηµάνθηκε στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου, παρατηρείται η τάση 

σε κράτη µέλη της Ένωσης (Γαλλία µε το νόµο HADOPI, Ηνωµένο Βασίλειο µε τη 

Digital Economy Act) θέσπισης ιδιαίτερα αυστηρών νοµοθετικών διατάξεων για την 

πάταξη πράξεων προσβολής της πνευµατικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο. Το επίµαχο 

µέτρο της διακοπής της σύνδεσης στην κοινωνία της πληροφορίας µπορεί να 

θεωρηθεί ότι αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας και στο αναφαίρετο και 

κατοχυρωµένο δικαίωµα ελεύθερης χρήσης του διαδικτύου. 

Λύση δόθηκε από την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009684, η οποία επιχείρησε να τοποθετήσει 

                                                           
684
Οδηγία 2009/140/ΕΚ του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 

2009, για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα 
και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά µε την πρόσβαση σε δίκτυα 
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τις διαχωριστικές γραµµές για την επιβολή ποινών εκ µέρους των κρατών µελών της 

Ένωσης. Σύµφωνα µε διάταξή της, τα λαµβανόµενα µέτρα θα πρέπει να βρίσκονται 

σε απόλυτη ευθυγράµµιση µε τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου και να 

σέβονται τα θεµελιώδη δικαιώµατα του ανθρώπου και τις ελευθερίες του, έτσι όπως 

έχουν κατοχυρωθεί από αναγνωρισµένα ευρωπαϊκά και διεθνή κείµενα. Κατόπιν 

τούτου χρειάζεται να είναι κατάλληλα και απαραίτητα στο πλαίσιο της δηµοκρατικής 

κοινωνίας και το περιεχόµενό τους οφείλει να υπακούει στην αρχή της 

αναλογικότητας και σε άλλες δικαστικές εγγυήσεις, όπως είναι το τεκµήριο της 

αθωότητας, το δικαίωµα ακρόασης και εκείνο του αποτελεσµατικού και έγκαιρου 

ελέγχου της νοµιµότητας 685. 

Η διατύπωση της εν λόγω διάταξης και οι όροι που θέτει για την επιβολή των 

εθνικών συστηµάτων οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται 

προς νοµοθετικές ρυθµίσεις που τοποθετούν στο επίκεντρο την προστασία των 

θεµελιωδών δικαιωµάτων του ατόµου και την ελεύθερη χρήση του διαδικτύου. Ο 

υποχρεωτικός σεβασµός της αρχής της αναλογικότητας και των βασικών αρχών του 

ευρωπαϊκού δικαίου και η έµφαση που δίνεται στα «κατάλληλα» και «απαραίτητα 

στο πλαίσιο της δηµοκρατικής κοινωνίας» µέτρα, προβλέποντας µια «αµερόληπτη 

προκαταρκτική διαδικασία», συνηγορούν ότι η ποινή της διακοπής σύνδεσης στο 

διαδίκτυο αντίκειται σε όσα ορίζονται686 ως άνω. 

Εξάλλου, στο ίδιο πνεύµα κινείται και η αρνητική θέση που εξέδωσε ο 

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων για την προαναφερθείσα 

ποινή και τις συναφείς νοµοθετικές ρυθµίσεις για τα «τρία χτυπήµατα» στο νόηµα 

του νόµου HADOPI687. Συγκεκριµένα, τονίζεται, για µια ακόµη φορά, η ανάγκη  

θέσπισης µέτρων κατάλληλων και αναγκαίων ενώ σχετικά µε τη «διαδικασία των 

                                                                                                                                                                      
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και µε τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ 
για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
 
685 Βλ. άρθρο 1 Οδηγίας 2009/140   που  τροποποιεί το άρθρο 1 της Οδηγίας 2002/21 σχετικά µε κοινό 
κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και  προσθέτει  την 
παράγραφο  3α  στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2002/21. 
 
686 Εντούτοις, η αναφορά της έκφρασης «τα µέτρα (…) τα οποία ενδέχεται να περιορίζουν θεµελιώδη 
δικαιώµατα ή ελευθερίες», δεν απαγορεύει ρητά και µε σαφήνεια τη διακοπή σύνδεσης στο διαδίκτυο 
ως ποινή για πράξεις κατά της πνευµατικής ιδιοκτησίας, αφήνοντας ακόµη ερωτηµατικά ως προς τη 
νοµιµότητά της. 
 
687 Peter Hustinx, Ensuring the right balance of IP rights and data protection, ERA Conference, 
Barcelona, 26 February 2010.  
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τριών χτυπηµάτων» θα πρέπει να προηγείται στάθµιση συµφερόντων και σεβασµός 

στην ιδιωτική ζωή των χρηστών, κάτι που παραβιάζεται µε την προαναφερθείσα 

διαδικασία.  

 

∆εύτερη υποενότητα: Προς µια διεθνή συνθήκη για την πνευµατική 

ιδιοκτησία στο διαδίκτυο. 

Το γεγονός ότι στον κυβερνοχώρο καταργείται κάθε έννοια τόπου, χρόνου και 

όγκου, ώθησε αρκετούς στην ιδέα της δηµιουργίας µιας διεθνούς συµφωνίας, που θα 

εναρµονίζει βασικές διαφορές στον τοµέα της πνευµατικής ιδιοκτησίας στο 

διαδίκτυο. Κυρίαρχος στόχος εξακολουθεί να αποτελεί η αρµονική συνύπαρξη της 

προστασίας των δικαιωµάτων του δηµιουργού και της ελεύθερης χρήσης των έργων 

του στην κοινωνία της πληροφορίας, µε τον ταυτόχρονο σεβασµό της ιδιωτικής ζωής 

του χρήστη. 

Οι κινήσεις προς υλοποίηση του παραπάνω στόχου έχουν την τοπική τους 

αφετηρία στις Η.Π.Α, όπου η νοµοθεσία για τον κυβερνοχώρο διαφέρει από την 

ευρωπαϊκή σε αρκετά σηµεία688. Το επιστέγασµα των προσπαθειών που έγιναν 

αποτελεί η ψήφιση της συνθήκης ACTA689, της διακρατικής συµφωνίας που 

υιοθετήθηκε τον ∆εκέµβριο 2010, κατόπιν όµως ισχυρών διαπραγµατεύσεων και 

αντιδράσεων για το περιεχόµενο των διατάξεών της, δεν τέθηκε σε ισχύ και 

απεσύρθη µόλις πρόσφατα.690 

Προάγγελός της είναι τα νοµοσχέδια SOPA και PIPA691, τα οποία είχαν 

κατατεθεί προς ψήφιση στο αµερικανικό Κοινοβούλιο και αποσκοπούσαν στην 

καταπολέµηση της πειρατείας στο διαδίκτυο προς όφελος της προστασίας της 

                                                           
688 Στην ενότητα για το ηλεκτρονικό έγκληµα αναφέρθηκε ότι το αδίκηµα της συκοφαντικής 
δυσφήµησης µέσω διαδικτύου στην Αµερική δε συνιστά λόγο άρσης του απορρήτου επικοινωνιών και 
δεν ποινικοποιείται. Επίσης, τα δικαιώµατα του δηµιουργού στην κοινωνία της πληροφορίας 
αντιµετωπίζονται µε διαφορετικό τρόπο σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό χώρο. 
 
689 Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) ή, ελληνιστί, «Εµπορική Συµφωνία για την 
Καταπολέµηση της Παραποίησης/Αποµίµησης» .  
 
690 Τον Ιούνιο του 2012 η Συνθήκη ACTA απερρίφθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σύµφωνα 
µε τις διατάξεις που αφορούν στην επικύρωσή της και θέση της σε ισχύ, δεν κατέστη δυνατή η 
εφαρµογή της. Περισσότερα για το περιεχόµενο της ACTA και λεπτοµερέστερη προσέγγισή της 
ακολουθεί στο δεύτερο µέρος. 
 
691 Οι ονοµασίες αποτελούν συντοµογραφίες των Stop Online Piracy Act (SOPA) και Protect IP Act 
(PIPA). 
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πνευµατικής ιδιοκτησίας. Οι διατάξεις τους επικρίθηκαν αρκετά έντονα καθώς 

παραβίαζαν βασικές αρχές , όπως εκείνη της αναλογικότητας και της ελεύθερης 

χρήσης του διαδικτύου, ενώ παράλληλα θίγονταν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα 

των χρηστών.  

Πιο συγκεκριµένα, τα δύο νοµοσχέδια προβλέπουν την εξαφάνιση από τις 

µηχανές αναζήτησης στις ΗΠΑ σελίδων µε «πειρατικό» περιεχόµενο και την εξ 

ολοκλήρου απαγόρευσή τους. Τούτο συνίσταται στη διακοπή πρόσβασης σε αυτές 

από χρήστη που βρίσκεται στις ΗΠΑ, στον αποκλεισµό τους από διαφηµιστικά 

δίκτυα και από υπηρεσίες πληρωµών µε πιστωτικές κάρτες. Προϋπόθεση αποτελεί η 

καταγγελία του κατόχου των πνευµατικών δικαιωµάτων και η εισαγγελική εντολή692.  

Παρόλο που το πεδίο εφαρµογής των νοµοσχεδίων αφορούσε στις ΗΠΑ, η 

σηµασία τους για το µέλλον της πνευµατικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο είναι 

ιδιαίτερα µεγάλη, καθώς η πλειοψηφία των ιστοσελίδων και των εταιριών που 

δραστηριοποιούνται στον κυβερνοχώρο έχουν έδρα τις ΗΠΑ. Ως εκ τούτου, το 

περιεχόµενο και η θέση σε ισχύ τους θα επηρέαζε γενικότερα το καθεστώς. Οι 

διαµαρτυρίες τόσο από ενώσεις χρηστών όσο και από διαδικτυακές εταιρίες ήταν 

ιδιαίτερα έντονες.  

Βασικό επιχείρηµα των εχθρών των SOPA και PIPA ήταν ότι άνοιγε ο δρόµος 

για τη «θεσµοθετηµένη» παραβίαση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των 

χρηστών. Η δυνατότητα αντιστοίχισης των ιστοσελίδων µε την ηλεκτρονική 

διεύθυνση των χρηστών θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια στο διαδίκτυο και ουσιαστικά 

απειλεί το απόρρητο των επικοινωνιών και την ιδιωτική ζωή.  

Ταυτόχρονα, το οικονοµικό κόστος από τον αποκλεισµό στην πρόσβαση στο 

δικτυακό τόπο εταιριών θεωρείται υψηλό. Η εξαφάνιση ιστοσελίδων λόγω του 

ενδεχοµένου φόβος διακίνησης πειρατικού υλικού µπορεί να προκαλέσει 

ανυπολόγιστες οικονοµικές απώλειες και να αποτρέψει τη δραστηριοποίηση 

πρωτοποριακών υπηρεσιών στο διαδίκτυο, οι οποίες δεν είναι σε θέση να ελέγχουν 

πάντοτε το περιεχόµενο που διακινούν οι χρήστες. Απώτερος στόχος των 

νοµοσχεδίων είναι η καταπολέµηση της ελεύθερης διανοµής περιεχοµένου µε 

                                                           
692 Βλ. άρθρο του Κώστα Ζαχαριάδη, «SOPA – PIPA και διαδικτυακά δικαιώµατα», δηµοσιευµένο 
στη διαδικτυακή εφηµερίδα «Αυγή», επίσηµος ιστότοπος 
http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=664747, ηµεροµηνία δηµοσίευσης 24-1-2012. 
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πνευµατικά δικαιώµατα και όλοι οι χρήστες να πληρώνουν για το ψηφιακό 

περιεχόµενο κάθε είδους, όπως για βιβλία, ταινίες και µουσική693. 

Σε ταχύτατο χρονικό διάστηµα ενώσεις χρηστών και εταιρίες 

κινητοποιήθηκαν µε σκοπό την απόσυρση των νοµοσχεδίων. Ο κίνδυνος 

χρησιµοποίησης του «πολέµου κατά της πειρατείας» ως εργαλείο λογοκρισίας και 

αυθαίρετων πολιτικών ήταν ορατός όσο ποτέ άλλοτε. Τα µέσα επίτευξης των 

νοµοσχεδίων κρίνονται ιδιαίτερα αναποτελεσµατικά και αντιδεοντολογικά, αν 

αναλογιστεί κανείς ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι προάσπισης των δικαιωµάτων των 

δηµιουργών, όπως η αναφορά και η διαγραφή παράνοµων αρχείων από υπηρεσίες 

διαµοιρασµού διαδικτυακού υλικού, η µήνυση διαχειριστών σελίδων που προωθούν 

πειρατικό περιεχόµενο καθώς και το απλό «κατέβασµα» του επίµαχου υλικού. 

Συνεπώς, παραβιάζεται κατάφορα η αρχή της αναλογικότητας και ανοίγει ο δρόµος 

προς την υποχρεωτική ταυτοποίηση των χρηστών.  

Για τους προαναφερθέντες λόγους, κατά την περίοδο συζήτησης των 

επίµαχων νοµοσχεδίων, σηµειώθηκε µια µαζική διαµαρτυρία στον κυβερνοχώρο τόσο 

από ενώσεις χρηστών όσο και από µεγάλες εταιρίες που διαχειρίζονται κορυφαίους 

ιστοτόπους, όπως η Wikipedia, η Youtube και άλλες, οι οποίες αδρανοποίησαν τη 

λειτουργία τους για µια ηµέρα, ως ένδειξη διαµαρτυρίας κατά των SOPA και 

PIPA694. 

                                                           
693 Ειδικά η βιοµηχανία του Χόλυγουντ, µε τον κολοσσό των κινηµατογραφικών ταινιών που παράγει, 
υποστηρίζει πως θίγονται τα οικονοµικά συµφέροντά της από την ανεξέλεγκτη διανοµή των έργων στο 
διαδίκτυο. Ως εκ τούτου, τάσσεται υπέρ των νοµοσχεδίων SOPA και PIPA. Ωστόσο, ο ίδιος ο 
Αµερικανός Πρόεδρος Οµπάµα, διεµήνυσε ότι η καταπολέµηση της πειρατείας δε θα πρέπει να οδηγήσει 
στη δηµιουργία καθεστώτος λογοκρισίας στο διαδίκτυο και στην παρεµπόδιση ανάπτυξης επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας νέων εταιριών. Βλ. άρθρο του Larry Magid, «What are SOPA and PIPA and why all 
the fuss?», δηµοσιευµένο στην επίσηµη ιστοσελίδα του περιοδικού FORBES, 
http://www.forbes.com/sites/larrymagid/2012/01/18/what-are-sopa-and-pipa-and-why-all-the-fuss/, 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης 18-1-2012.  

694 Την εβδοµάδα 10-17 Ιανουαρίου 2012 πολλές εταιρίες (Wikipedia, Facebook, Megaupload, 
Youtube) έπαυσαν τη λειτουργία τους στέλνοντας µήνυµα υπέρ της απόσυρσης των νοµοσχεδίων 
SOPA και PIPA. Παράλληλα, ενώσεις χρηστών, µε πρωτοπόρο την Anonymous, κινητοποιήθηκαν 
µαζικά στο διαδίκτυο, οργανώνοντας κινήµατα διαµαρτυρίας. Το αποτέλεσµα ήταν η αναβολή των 
συζητήσεων των νοµοσχεδίων στο Αµερικανικό Κοινοβούλιο. Βλ. «Αναβάλλεται η συζήτηση των 
νόµων SOPA/PIPA αλλά ο κυβερνοπόλεµος συνεχίζεται», άρθρο στην επίσηµη ιστοσελίδα 
http://news.in.gr/world/article/?aid=1231146650, ηµεροµηνία δηµοσίευσης 20-1-2012. 
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Αποτέλεσµα του σάλου διαµαρτυρίας που ξεσήκωσε η συζήτηση για τα δύο 

νοµοσχέδια ήταν η ολική απόσυρσή τους. Το γεγονός αυτό θεωρήθηκε από πολλούς 

ως µια σηµαντική νίκη των υποστηρικτών της ελευθερίας του διαδικτύου.  

Ωστόσο, το θέµα της ρύθµισης των δικαιωµάτων των δηµιουργών και της 

προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας τη στιγµή που η πειρατεία αυξάνεται 

δραµατικά, εξακολουθούσε να υφίσταται. Λύση επιχειρήθηκε να δοθεί µέσω της 

Συνθήκης ACTA, µιας διακρατικής συµφωνίας µε διεθνές πεδίο εφαρµογής, που 

αποσκοπούσε στην εισαγωγή νέων δεδοµένων στον κλάδο του δικαίου της 

πνευµατικής ιδιοκτησίας στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Εντούτοις, και η 

συγκεκριµένη συνθήκη ακολούθησε την τύχη των νοµοσχεδίων SOPA και PIPA 

καθώς αµφισβητήθηκε έντονα. Σε κάθε περίπτωση, έχει ενδιαφέρον να µελετηθεί και 

να εξεταστεί καθώς πρόκειται για µια εξαιρετικά πρόσφατη συµφωνία, η οποία, 

παρόλη την ακύρωσή της, υπενθυµίζει την ανάγκη χάραξης µιας ενιαίας πολιτικής για 

βασικά ζητήµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο.. 

∆εύτερη ενότητα: Η Συνθήκη ACTA και το µέλλον της πνευµατικής 
ιδιοκτησίας. 

Η υπογραφή της διεθνούς Συνθήκης ACTA σήµανε για πολλούς την τελική 

ρύθµιση του καθεστώτος της πνευµατικής ιδιοκτησίας στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. 

Τόσο οι χρήστες όσο και οι δηµιουργοί αποκτούσαν ξεκάθαρα δικαιώµατα και 

υποχρεώσεις και βασική επιδίωξη ήταν η επίτευξη µιας ισορροπίας στη θέση τους. 

Ωστόσο, η ακύρωση της συµφωνίας φανέρωσε τη δυσκολία επίτευξης αυτού του 

στόχου καθώς και ορισµένες, για αρκετούς, εγγενείς αδυναµίες της. Πρόκειται για µια 

συνθήκη η οποία απέκτησε θερµούς υποστηρικτές και επικριτές. Σε κάθε περίπτωση, 

η συζήτηση γύρω από θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας αναζωπυρώθηκε και το 

µέλλον της τελευταίας παραµένει µετέωρο. Ως εκ τούτου, αξίζει να επιχειρηθεί µια 

πρώτη µελέτη της συνθήκης (πρώτη υποενότητα), καθώς αποτελεί µια οργανωµένη 

προσπάθεια σε διεθνές επίπεδο, προτού επιχειρηθεί η κριτική προσέγγισή της που θα 

οδηγήσει σε περαιτέρω σκέψεις και αναλύσεις (δεύτερη υποενότητα)... 

 

Πρώτη υποενότητα: Αποκρυπτογραφώντας τη Συνθήκη ACTA. 

Τον Νοέµβριο του 2010 δόθηκε στη δηµοσιότητα το αρχικό κείµενο των 

διαπραγµατεύσεων των συµβαλλοµένων µερών για την υπογραφή της «Εµπορικής 
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συµφωνίας για την καταπολέµηση της παραποίησης/αποµίµησης» σε διεθνές 

επίπεδο
695. Οι διαπραγµατεύσεις για την υπογραφή της είχαν ξεκινήσει το 2007. 

Κατόπιν ειδικών συνεδρίων που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε τη 

συµµετοχή των ενδιαφεροµένων µερών και τα οποία ήταν ανοιχτά σε όλους (πολίτες, 

µη κυβερνητικές οργανώσεις, βιοµηχανία και τύπο), το τελικό κείµενο των 

συµφωνιών υπεγράφη τον Αύγουστο του 2011. Έκτοτε, απέµενε στα συµβαλλόµενα 

µέρη η διαδικασία κύρωσης της συµφωνίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε το 

κείµενο στις 26 Ιανουαρίου 2012, ωστόσο τον Ιούνιο του 2012 το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο δεν το επικύρωσε και, σύµφωνα µε τους όρους επικύρωσης της 

συµφωνίας, απεσύρθη696. 

 Η Συνθήκη ACTA περιλαµβάνει 6 Κεφάλαια, τα οποία δοµούνται σε 45 

άρθρα. Οι διατάξεις τους αφορούν τη θέσπιση, σε διεθνές επίπεδο, των κανόνων 

σχετικά µε δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας (πνευµατικής και βιοµηχανικής). 

Κύριο αντικείµενο ρύθµισης αποτελεί η ρύθµιση της κυκλοφορίας των έργων στο 

ψηφιακό περιβάλλον µέσα στο οποίο διαµορφώνεται η θέση των δηµιουργών και των 

χρηστών. Τη µεγαλύτερη σηµασία, ίσως, αποκτούν τα δύο πρώτα κεφάλαια που 

τιτλοφορούνται «Αρχικές ∆ιατάξεις» και «Νοµικό πλαίσιο για την επιβολή των 

δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας», αντίστοιχα, και καταλαµβάνουν το κυριότερο 

µέρος του περιεχοµένου της συνθήκης697. 

 Βασικός στόχος της συνθήκης, όπως τονίζεται στην ανάλυση του κειµένου 

της στην επίσηµη ιστοσελίδα της, αποτελεί η διακρατική συνεργασία για την 

καταπολέµηση των παραβιάσεων των δικαιωµάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας. Στο 

σύνολό της η Συνθήκη σέβεται το ευρωπαϊκό και διεθνές κεκτηµένο µε την έννοια ότι 

                                                           
695 Η επίσηµη ονοµασία της Συνθήκης ACTA είναι «Εµπορική συµφωνία για την καταπολέµηση της 
παραποίησης/αποµίµησης µεταξύ, αφενός, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της και, 
αφετέρου, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας, της ∆ηµοκρατίας της Κορέας, των Ηνωµένων 
Πολιτειών του Μεξικού, του Βασιλείου του Μαρόκου, της Νέας Ζηλανδίας, της ∆ηµοκρατίας της 
Σιγκαπούρης, της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής». 
Ολόκληρο το κείµενο της Συνθήκης είναι διαθέσιµο στην επίσηµη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/may/tradoc_147937.pdf . 
 
696 Σχετικά µε τα στάδια των διαπραγµατεύσεων καθώς και µια πρώτη συνοπτική παρουσίαση της 
Συνθήκης ACTA βλ. το κείµενο στην επίσηµη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/february/tradoc_149083.pdf . 
 
697 Τα υπόλοιπα κεφάλαια αφορούν στις «Πρακτικές επιβολής», στη «∆ιεθνή Συνεργασία» µεταξύ των 
συµβαλλοµένων µερών, σε «Θεσµικές Ρυθµίσεις»  και σε «Τελικές ∆ιατάξεις». 
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εξακολουθούν να ισχύουν διατάξεις διεθνούς δικαίου που ήδη ισχύουν µεταξύ των 

συµβαλλοµένων µερών (άρθρο 1).  

Επίσης, αναγνωρίζοντας τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες των κρατών µελών, η 

Συνθήκη τους παραχωρεί τη δυνατότητα θέσπισης πρόσθετων µέτρων,  για την 

εξυπηρέτηση των στόχων που προβλέπονται (άρθρο 2). Συνεπώς, συµπεραίνεται ότι 

τα ενδιαφερόµενα µέρη αποκτούν µια διακριτική ευχέρεια ως προς την επιλογή των 

µέσων για την πραγµάτωση των στόχων. Επιπρόσθετα, η ACTA δεν επεµβαίνει στο 

ουσιαστικό µέρος του δικαίου πνευµατικής ιδιοκτησίας ενός κράτους, µε την έννοια 

ότι η εναρµόνιση δεν έγκειται στη θέσπιση νέων δικαιωµάτων σε ενιαίο πλαίσιο αλλά 

στη ρύθµιση των κανόνων που αφορούν στα ήδη υπάρχοντα, σύµφωνα µε την εθνική 

νοµοθεσία, δικαιώµατα (άρθρο 3). 

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν τα άρθρα 4, 11, και 27 της Συνθήκης, τα οποία 

περιλαµβάνουν διατάξεις που αφορούν στην προστασία των δηµιουργών , στα όρια 

της διακρατικής συνεργασίας για την καταπολέµηση της πειρατείας και 

επεκτείνονται, έµµεσα, και στην ιδιωτική ζωή των χρηστών. 

Ειδικότερα, στο άρθρο 4 περιλαµβάνονται ρυθµίσεις σχετικά µε την 

ιδιωτικότητα και δηµοσιοποίηση των πληροφοριών που συλλέγονται για τη 

διαπίστωση και πάταξη προσβλητικών πράξεων κατά της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Ο 

κανόνας που διαφαίνεται να ισχύει από τις δύο παραγράφους του άρθρου είναι η 

προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών και η αποτροπή της χρήσης των 

πληροφοριών για οικονοµικούς λόγους. Όπως ορίζεται, τα συµβαλλόµενα µέρη 

απαγορεύεται να δηµοσιοποιούν τις πληροφορίες που συλλέγουν όταν α) η εν λόγω 

δηµοσιοποίηση αντιβαίνει στην εθνική νοµοθεσία και στο διεθνές δίκαιο, β) 

«παρεµποδίζει την επιβολή του νόµου» ή είναι «αντίθετη προς το δηµόσιο συµφέρον» ή 

γ) «ζηµιώνει τα θεµιτά εµπορικά συµφέροντα  συγκεκριµένων επιχειρήσεων, δηµόσιων 

ή ιδιωτικών». Η αρχή της εµπιστευτικότητας και της εξυπηρέτησης του σκοπού προς 

τον οποίο συλλέγονται οι πληροφορίες πρέπει να γίνεται σεβαστή από τα 

συµβαλλόµενα µέρη. 

Εντούτοις, ο σεβασµός της ιδιωτικής ζωής των χρηστών φαίνεται να 

κάµπτεται από τη διάταξη του άρθρου 27 παρ.4 της Συνθήκης ACTA περί «επιβολής 

στο ψηφιακό περιβάλλον» µέτρων από ενδιαφερόµενα µέρη για την πάταξη της 
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παραποίησης και αποµίµησης. Η εν λόγω διάταξη παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη 

να υποχρεώνουν τους παρόχους πρόσβασης στο διαδίκτυο να γνωστοποιούν τα 

προσωπικά δεδοµένα των χρηστών σε δηµόσιες αρχές, προκειµένου να παταχθούν 

πράξεις κατά της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Με τον τρόπο αυτόν ξανατίθεται σε 

αµφιβολία η ευθύνη των παρόχων πρόσβασης και διευκολύνεται, έστω και έµµεσα, η 

ταυτοποίηση των χρηστών. Θα πρέπει να προστεθεί ότι η εν λόγω διαδικασία 

αποκάλυψης της ταυτότητάς τους από τους παρόχους πρόσβασης συντελείται δια 

µέσου της εθνικής νοµοθεσίας και στα όρια που δεν παραβιάζονται θεµελιώδεις 

αρχές, όπως η ιδιωτικότητα, η διεξαγωγή δίκαιης δίκης και η ελευθερία της έκφρασης.  

Τέλος, στο πλαίσιο της ιδιωτικής ζωής των χρηστών και της ρύθµισης των 

δικαιωµάτων τους, σηµαντική θέση κατέχει και το άρθρο 11 της Συνθήκης που 

αφορά στις πληροφορίες σχετικά µε την παράβαση». Συγκεκριµένα, οι δικαστικές 

αρχές ενός κράτους, κατόπιν δικαιολογηµένου αιτήµατος του κατόχου δικαιώµατος, 

έχουν τη δυνατότητα να διατάζουν τον παραβάτη ή φερόµενο ως παραβάτη, να 

αποκαλύψει τα στοιχεία των συνεργών του και οποιαδήποτε πληροφορία θεωρείται 

χρήσιµη για την πάταξη των προσβλητικών πράξεων. Παρόλο που η όλη διαδικασία 

συντελείται υπό την επιφύλαξη του σεβασµού της ιδιωτικότητας και της 

εµπιστευτικότητας, η ερµηνεία της εν λόγω διάταξης προκαλεί αµφιβολίες ως προς 

την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη.  

Σε γενικές γραµµές το πνεύµα στο οποίο κινούνται οι διατάξεις της Συνθήκης 

ACTA υπηρετεί την απόλυτη προστασία των δικαιωµάτων των δηµιουργών, η οποία, 

σε αρκετές περιπτώσεις, ενδέχεται να παραβιάζει βασικές αξίες, όπως του σεβασµού 

της προσωπικής ζωής, της εµπιστευτικότητας και δικονοµικών αρχών. Οι αντιδράσεις 

που προκάλεσαν οι ρυθµίσεις για τα προσωπικά δεδοµένα των χρηστών ήταν έντονες 

και µεταφέρθηκαν και στο εσωτερικό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

ειδικότερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο απέρριψε την επικύρωση της 

Συνθήκης ACTA, διατηρώντας ανοιχτό, και ταυτόχρονα θολό, το τοπίο γύρω από τη 

διαµόρφωση ενός ενιαίου δικαίου πνευµατικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο... 
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∆εύτερη υποενότητα: Το µέλλον της πνευµατικής ιδιοκτησίας στο ψηφιακό 

περιβάλλον µετά την απόσυρση της Συνθήκης ACTA. 

Με ψήφισµα της 4ης Ιουλίου 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε την 

έγκριση της Συνθήκης ACTA µε αποτέλεσµα να αποτραπεί η εφαρµογή της και να 

αποτελεί πια παρελθόν698. Τα σηµάδια για την  απόρριψή της είχαν διαφανεί από 

νωρίτερα, τόσο από επίσηµα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από 

παγκόσµιες ενώσεις χρηστών και οργανισµούς που διαδήλωσαν µε θέρµη ενάντια 

στην ψήφιση της Συνθήκης. Ειδικότερα, η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Neelie Kross, υπεύθυνη για την Ψηφιακή Ατζέντα της Ένωσης, είχε προαναγγείλει την 

απόσυρση της Συνθήκης δηλώνοντας χαρακτηριστικά για το περιεχόµενό της : «είναι 

µια δυνατή πολιτική φωνή και ως τέτοια την καλωσορίζω, αν και δε συµφωνώ µε όλα 

όσα λέγονται στο συγκεκριµένο θέµα»699. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί η αναφορά του 

παγκοσµίου διαδικτυακού κινήµατος πολιτών, γνωστού ως «οργάνωση AVAAZ»700, 

σύµφωνα µε την οποία είχαν συγκεντρωθεί τρία εκατοµµύρια περίπου υπογραφές από 

Ευρωπαίους πολίτες κατά της Συνθήκης ACTA, ενόψει της τελικής της ψηφοφορίας στο 

Ευρωκοινοβούλιο
701. Ως εκ τούτου, κάτω από τις έντονες πιέσεις που ασκήθηκαν, σε 

συνδυασµό µε µαζικές διαδηλώσεις παγκόσµιων εταιριών και οργανισµών που 

                                                           
698 Κατά την επικύρωση της Συνθήκης ψήφισαν 478 βουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου, ενώ 39 
ψήφισαν υπέρ και 165 απείχαν. Εισηγητής της σύστασης απόρριψής της ήταν ο εκπρόσωπος των 
Σοσιαλιστών της Μεγάλης Βρετανίας David Martin, ο οποίος δήλωσε ιδιαίτερα ευχαριστηµένος για το 
αποτέλεσµα της ψηφοφορίας. Μετά την αρνητική αυτή κατάληξη, η Συνθήκη δε θα ισχύσει τόσο 
στους κόλπους της Ένωσης όσο και στα επιµέρους κράτη µέλη της συµφωνίας. Πηγή: 
http://www.europarl.gr/view/el/press-release/news/news_2012/july2012/jul8.html, επίσηµη ιστοσελίδα 
του Γραφείου Ενηµέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. 
 
699 Πηγή : άρθρο της δηµοσιογράφου Η.Γαβαλά , «Αποσύρεται η Συνθήκη ACTA», στη διαδικτυακή 
εφηµερίδα «Πρώτο Θέµα», αναρτηµένο στον επίσηµο ιστότοπο 
http://www.protothema.gr/technology/article/?aid=195885, ηµεροµηνία δηµοσίευσης 8-5-2012. 
 
700 Η ονοµασία της οργάνωσης έχει αραβική προέλευση και σηµαίνει «φωνή». Πρόκειται για ένα 
διαδικτυακό κίνηµα πολιτών που ξεκίνησε τη δράση του το 2007 µε στόχο την αφύπνιση και 
δραστηριοποίηση όσο το δυνατόν µαζικού αριθµού πολιτών ολόκληρου του πλανήτη για θέµατα µε 
παγκόσµια διάσταση, όπως η φτώχεια, η διαφθορά και η κλιµατική αλλαγή. Η χρησιµοποίηση των 
νέων τεχνολογιών που προσφέρει το διαδίκτυο (blogs, social media) υπηρετεί τους σκοπούς δράσης 
της οργάνωσης. Επίσηµη ιστοσελίδα της όπου παρατίθενται λεπτοµέρειες και πληροφορίες για την 
AVAAZ : http://www.avaaz.org/en . 
 
701
Πηγή ενηµέρωσης :http://www.europarl.gr/view/el/press-

release/news/news_2012/june2012/12june.html;jsessionid=30E4111FC2621B642C09CFF06837DF0F
?webaction=page-link.calendar&year=2009&month=10&calendar=ok, επίσηµη ιστοσελίδα του 
Γραφείου Ενηµέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. 
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κινούνται στο χώρο του διαδικτύου, επήλθε το οριστικό τέλος για τη διεθνή εµπορική 

συµφωνία κατά της παραποίησης/αποµίµησης.  

Τα επιχειρήµατα των επικριτών της βασίζονται κυρίως σε ζητήµατα προστασίας 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών που θίγονταν επιβλαβώς. ∆υστυχώς, 

σύµφωνα µε τις αρνητικές απόψεις, οι συντάκτες της ACTA, δεν κατάφεραν να 

θεσπίσουν αποτελεσµατικά µέτρα καταπολέµησης των προσβλητικών πράξεων 

πνευµατικής ιδιοκτησίας χωρίς να πλήξουν την ιδιωτικότητα και θεµελιώδη 

δικαιώµατα, παρόλο που οι ίδιοι πρέσβευαν ότι «η ACTA δεν ελέγχει ούτε 

παρακολουθεί τις ιδιωτικές επικοινωνίες στο διαδίκτυο. ∆εν λογοκρίνει δικτυακούς 

τόπους. ∆εν αφορά τον τρόπο µε τον οποίο οι µεµονωµένοι πολίτες χρησιµοποιούν το 

διαδίκτυο»702. 

Οι κυριότερες αντιδράσεις εστιάζονται στις διατάξεις που αφορούν στην 

πάταξη των προσβλητικών πράξεων κατά της πνευµατικής ιδιοκτησίας και στην 

ευθύνη των παρόχων πρόσβασης στο διαδίκτυο, οι οποίες επηρεάζουν, έµµεσα ή 

άµεσα, τη θέση των χρηστών.  

Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ.2 οι δικαστικές αρχές κάθε 

συµβαλλοµένου κράτους έχουν τη δυνατότητα να «διατάζουν την καταστροφή ή την 

απόσυρση από τα δίκτυα εµπορίας των υλικών και των εργαλείων που 

χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο για την παραγωγή ή τη δηµιουργία των εν λόγω 

παράνοµων προϊόντων, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και χωρίς την καταβολή 

κανενός είδους αποζηµίωσης, κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 

περαιτέρω παραβάσεων». Η αοριστία της έννοιας «εργαλείων και υλικών» µπορεί να 

οδηγήσει σε αυθαίρετα συµπεράσµατα και «να αποτελέσει βάση ώστε τα δικαστήρια 

να απαγορεύσουν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα memory sticks, τα dvds, τα 

φωτοτυπικά, προγράµµατα η/υ, τις εφαρµογές διαδικτύου, ή ακόµα και το ίδιο το χαρτί 

και το µελάνι»703.  

                                                           
702 Σύµφωνα µε την ανάλυση της ACTA στην επίσηµη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
703 Σύµφωνα µε τον έγκριτο νοµικό Β.Σωτηρόπουλο και την ανάλυσή του για την ACTA, στο άρθρο 
του «Μια ανάλυση της ACTA», αναρτηµένο στο http://elawyer.blogspot.gr/2012/02/acta.html, 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης 21-2-2012. 
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Επιπλέον, θα πρέπει να προστεθεί σχετικά µε τα µέσα πάταξης των 

προσβλητικών πράξεων ότι οι διατάξεις για αποζηµίωση (άρθρο 9), για προσωρινά 

µέτρα που λαµβάνονται από τα συµβαλλόµενα κράτη (άρθρο 12) καθώς και οι 

ποινικές ρυθµίσεις γενικότερα της Συνθήκης ACTA στερούνται εναρµονισµένου 

περιεχοµένου. Εφόσον ο τοµέας της πνευµατικής ιδιοκτησίας δεν έχει ρυθµιστεί εξ 

ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά εναπόκειται στον πυρήνα των κρατικών 

αρµοδιοτήτων, η σύλληψη µέτρων µε καθολικό χαρακτήρα αµφισβητείται ως προς 

την αποτελεσµατικότητά τους. Εξάλλου, η εν λόγω εµπορική συµφωνία έχει 

οικουµενική διάσταση και συνεπώς είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι παραγνωρίζει την 

ευρωπαϊκή νοµοθεσία704. 

Οι σηµαντικότερες όµως ενστάσεις διατυπώθηκαν για τις διατάξεις σχετικά µε 

τον τρόπο διαπίστωσης της παραβατικότητας και τη διαδικασία που συντελείται. 

Ειδικότερα, βασικό µειονέκτηµα της Συνθήκης ACTA θεωρήθηκε ότι έθιγε 

θεµελιώδη δικαιώµατα, όπως της ιδιωτικότητας, της εµπιστευτικότητας και του 

απορρήτου των επικοινωνιών και, παράλληλα, βρισκόταν σε αντίθεση µε την 

ευρωπαϊκή νοµοθεσία για την ευθύνη των παρόχων πρόσβασης στο διαδίκτυο.  

Τα πρώτα ίχνη παραβίασης των προαναφερθέντων δικαιωµάτων εντοπίζονται 

στο άρθρο 11 περί πληροφοριών σχετικά µε την πρόσβαση. Βάσει των όσων 

προβλέπονται οι δικαστικές αρχές ενός συµβαλλόµενου κράτους «έχουν την εξουσία, 

κατόπιν δικαιολογηµένου αιτήµατος του κατόχου δικαιώµατος, να διατάζουν τον 

παραβάτη ή, εναλλακτικά, τον φερόµενο ως παραβάτη, να προσκοµίσει στον κάτοχο 

δικαιώµατος ή στις δικαστικές αρχές, τουλάχιστον για τους σκοπούς της συλλογής 

αποδεικτικών στοιχείων, σχετικές πληροφορίες, όπως ορίζονται στην ισχύουσα 

νοµοθεσία και στις ισχύουσες κανονιστικές ρυθµίσεις, τις οποίες πληροφορίες ο 

παραβάτης ή ο φερόµενος ως παραβάτης κατέχει ή ελέγχει. Οι εν λόγω πληροφορίες 

µπορεί να περιλαµβάνουν στοιχεία σχετικά µε οποιοδήποτε πρόσωπο εµπλέκεται σε 

οποιαδήποτε πτυχή της παράβασης ή της εικαζόµενης παράβασης...».  

Οι κίνδυνοι που διαφαίνονται εστιάζονται σε τρία σηµεία: αρχικά, µπορεί να 

προκαλέσει εύλογα ερωτηµατικά και ανησυχίες το γεγονός ότι ο κάτοχος 
                                                           
704 Σύµφωνα µε µια γνωµοδότηση ακαδηµαϊκών από το Πανεπιστήµιο του Αννόβερο που αναρτήθηκε 
στον επίσηµο δικτυακό τόπο του Πανεπιστηµίου http://www.iri.uni-
hannover.de/tl_files/pdf/ACTA_opinion_110211_DH2.pdf και µε την οποία εκφράζουν τις 
επιφυλάξεις τους για το περιεχόµενο του κειµένου της διεθνούς Συνθήκης. 
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δικαιώµατος αποκτά δυνατότητα ελέγχου των χρηστών. Παρόλη την προϋπόθεση 

χορήγησης δικαστικής απόφασης, αµφισβητείται πώς και πόσο δύναται να εκταθεί το 

δικαίωµα ελέγχου. Επίσης, µολονότι δεν προβλέπεται ρητά, η αοριστία και το γενικό 

της φράσης «κατόπιν δικαιολογηµένου αιτήµατος του κατόχου δικαιώµατος» µπορεί να 

οδηγήσει σε µια αυθαίρετη και ανεξέλεγκτη επιτήρηση των χρηστών, µε τρόπους 

αδιαφανείς. Οι ίδιες οι επιφυλάξεις υπέρ της προστασίας θεµελιωδών δικαιωµάτων 

που θέτει το άρθρο στο προοίµιό του κάµπτονται ή αυτοαναιρούνται από τη στιγµή 

που ο κάτοχος δικαιώµατος αποκτά δικαίωµα ελέγχου της συµπεριφοράς των 

χρηστών στο διαδίκτυο, ενώ η εν λόγω εξουσία του παρέχεται µε ασαφή κριτήρια.  Η 

ιδιωτική ζωή θίγεται, επιπρόσθετα, καθώς η υποχρεωτική αποκάλυψη στοιχείων 

προσώπων που εµπλέκονται µε τον παραβάτη παραβιάζει το δικαίωµα της 

ιδιωτικότητας. Βάση της προκειµένης θέσης αποτελεί το γεγονός ότι η αποκάλυψη 

επιβάλλεται όχι µόνο σε παραβάτες, των οποίων το αδίκηµα είναι εξακριβωµένο, 

αλλά και σε «φερόµενους ως παραβάτες» και, κατ επέκταση, για «εικαζόµενες 

παραβάσεις».  

Ως εκ τούτου, παραβιάζονται τόσο το δικαίωµα στην ιδιωτική ζωή όσο 

καταστρατηγούνται και τα όρια στην ελεύθερη έκφραση και πληροφόρηση ενώ, 

παράλληλα, η επιτήρηση των χρηστών από κατόχους δικαιωµάτων, σε συνδυασµό µε 

τη δυνατότητα απουσίας ακρόασης από δικαστικές αρχές των δύο αντίδικων πλευρών 

(κατόχου δικαιώµατος και παραβάτη) κατά τη διαδικασία επιβολής προσωρινών 

µέτρων, βάσει του άρθρου 12 της ACTA, για λόγους εξαιρετικούς705 , πλήττει το 

δικαίωµα στη δίκαιη δίκη706. 

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι διατάξεις της διεθνούς συµφωνίας 

σχετικά µε τον ρόλο των παρόχων πρόσβασης στο διαδίκτυο, των οποίων αλλάζει 

ριζικά η νοµική τους θέση και ευθύνη. Σε αντίθεση µε το ευρωπαϊκό δίκαιο και τα 

                                                           
705 Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 12 παρ.2 της Συνθήκης ACTA, σε περίπτωση που τυχόν 
καθυστέρηση ακρόασης των αντίδικων πλευρών µπορεί να «προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον 
κάτοχο δικαιώµατος ή µπορεί να αποδειχθεί ότι υπάρχει κίνδυνος καταστροφής των αποδεικτικών 
στοιχείων», είναι δυνατή η διάταξη επιβολής προσωρινών µέτρων από τις δικαστικές αρχές χωρίς να 
ακούσουν τις απόψεις της άλλης πλευράς. 
 
706 Εκτεταµένη ανάλυση για τα δικαιώµατα που θίγονται από την ACTA βλ. : Α.Μπρούµα, «Τι είναι η 
ACTA και τι σηµαίνει για τα ανθρώπινα δικαιώµατα», άρθρο δηµοσιευµένο στη διαδικτυακή εφηµερίδα 
«Η ΑΥΓΗ», αναρτηµένο στο δικτυακό τόπο 
http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=688218, ηµεροµηνία δηµοσίευσης 13-5-2012. 
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όσα ισχύουν περί του ζητήµατος707, το άρθρο 27 παρ.4 της Συνθήκης ACTA, 

επιφέρει µια ολοκληρωτική διαφοροποίηση του νοµικού καθεστώτος. Πιο 

συγκεκριµένα, επιτρέπει στα κράτη να υποχρεώνουν στους παρόχους υπηρεσιών 

διαδικτύου τη γνωστοποίηση στοιχείων συνδροµητών που φέρονται ως παραβάτες. 

Με άλλα λόγια, η εν λόγω διάταξη προβλέπει έναν προληπτικό έλεγχο των χρηστών 

εκ µέρους των παρόχων και την στοιχειοθέτηση της ευθύνης τους, η οποία όµως 

βασίζεται σε ασαφή κριτήρια. Η πιθανολόγηση µιας κατάστασης ως παραβατικής από 

τη συλλογή στοιχείων εκ µέρους ενός κατόχου δικαιώµατος δεν µπορεί να θεωρηθεί 

ως απόδειξη µιας παράβασης.  

Επιπλέον, το γεγονός ότι η συλλογή στοιχείων προέρχεται από τους κατόχους 

δικαιώµατος επιτείνει τον ισχυρισµό περί παραβίασης της ιδιωτικής ζωής των 

χρηστών από τους τελευταίους. Θα πρέπει επίσης να προστεθεί σχετικά µε την 

επίµαχη διάταξη ένα ακόµη µελανό σηµείο : η εξουσία επιβολής στους παρόχους 

υπηρεσιών διαδικτύου αποκάλυψης δεδοµένων χρηστών ανήκει στις «αρµόδιες 

αρχές» ενός κράτους. Με τον ασαφή αυτόν όρο ενδέχεται να περικλείονται τόσο 

δικαστικές όσο και άλλες αρχές, όπως διοικητικές ή αστυνοµικές. Έτσι όµως 

ελλοχεύει ο κίνδυνος επιβολής νόµου εκτός της δικαστικής εξουσίας ενώ ταυτόχρονα 

παραβιάζονται βασικά δικαιώµατα κατοχυρωµένα από τον Χάρτη Θεµελιωδών 

∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης708. 

Υπό τη σκιά των αµφιλεγόµενων διατάξεων που προαναφέρθηκαν η ACTA 

δεν τέθηκε ποτέ σε εφαρµογή. Εκτός των άλλων υπήρχαν και άλλοι λόγοι απόρριψής 

της, όπως οι επιφυλάξεις για τη διαδικασία θέσπισής της και την εποπτεία της709. 

                                                           
707 Βάσει της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 
2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του 
ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική αγορά, δεν υφίσταται ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών 
κοινωνίας της πληροφορίας εκτός εάν λάβουν γνώση ότι λαµβάνει χώρα µια παράνοµη δραστηριότητα 
(άρθρα 12,13 και 14 της Οδηγίας).  
 
708 Σχετικά µε τους κινδύνους που κρύβει η αναγνώριση ευθύνης των παρόχων πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, βλ. το κείµενο που δηµοσιοποίησε η ευρωπαϊκή µη-κυβερνητική οργάνωση EDRI 
(European Digital Rights), η οποία ασχολείται µε ζητήµατα που απασχολούν την κοινωνία της 
πληροφορίας: «ACTA and its impact on fundamental rights», αναρτηµένο στην επίσηµη ιστοσελίδα 
της οργάνωσης, http://www.edri.org/files/EDRI_acta_series_1_20120116.pdf . 
 
709 Κατά τα πρώτα στάδια σύνταξης της Συνθήκης εκφράστηκαν έντονες ανησυχίες ως προς τη 
µυστικότητα που υπήρχε στη θέσπιση νοµοθετικών κειµένων µε την αποχή ενώσεων χρηστών, 
εταιριών και λοιπών φορέων εµπλεκοµένων µε την κοινωνία της πληροφορίας. Επίσης, η εποπτεία της 
Συνθήκης ανατέθηκε σε µια «ειδική επιτροπή» αµφιλεγόµενης σύνθεσης και όχι σε κάποιον διεθνή 
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Παρόλη την αποτυχηµένη έκβαση της Συνθήκης, µπορεί να ειπωθεί ότι αποτέλεσε 

µια ιδιαίτερα σηµαντική προσπάθεια ρύθµισης του δικαίου της πνευµατικής 

ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο. Κενά και παραλείψεις υπήρξαν, ωστόσο θα ήταν άδικο να 

αµφισβητηθούν οι προθέσεις των συντακτών για µια ανταπόκριση της Συνθήκης προς 

τις σύγχρονες προκλήσεις των νέων τεχνολογιών στο ψηφιακό περιβάλλον.  

Ωστόσο, το χάσµα ή, καλύτερα, η ισορροπία ανάµεσα στα δικαιώµατα του 

δηµιουργού και τα αντίστοιχα των χρηστών δε γεφυρώθηκε. Τουναντίον, κατά την 

άποψη του γράφοντος, η ανάγκη προστασίας του δηµιουργού µπροστά στους 

ηλεκτρονικούς κινδύνους της εποχής, όπως εκείνους της πειρατείας και της 

αποµίµησης, οδήγησε στη θέσπιση νοµοθετικών διατάξεων που παραβίαζαν όχι µόνο 

θεµελιώδη δικαιώµατα χρηστών αλλά και την αρχή της αναλογικότητας. 

Ταυτόχρονα, προκαλούσαν ασάφεια δικαίου µε τη διαφοροποίηση του καθεστώτος 

που προϋπήρχε, ειδικά στον ευρωπαϊκό χώρο όσον αφορά, για παράδειγµα, στην 

ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου.  

Συνεπώς, το µέλλον του δικαίου της πνευµατικής ιδιοκτησίας στον 

κυβερνοχώρο παραµένει αβέβαιο και απαιτούνται λύσεις και απαντήσεις. Μια πρώτη 

διαπίστωση κατόπιν όσων εκτέθηκαν και αναλύθηκαν, αποτελεί το γεγονός ότι είναι 

εξαιρετικά δύσκολο, έως αδύνατον, η σύλληψη ενός οµοιογενούς δικαίου 

πνευµατικής ιδιοκτησίας που να επιτυγχάνει τον αρµονικό συγκερασµό ευρωπαϊκών 

και αµερικανικών αρχών. Τα διαφορετικά ήθη και παραδόσεις καθώς και η 

διαφορετική σύλληψη ιδεών γύρω από την έννοια του δηµιουργού και της κοινωνίας 

της πληροφορίας, δυσχεραίνουν τον καθορισµό ενιαίων κανόνων.  

Ωστόσο, η οικουµενικότητα του διαδικτύου επιτάσσει µια ισορροπία, τη 

στιγµή που τα αποτελέσµατα µιας παραβατικής δραστηριότητας δεν έχουν τοπικά 

σύνορα. Μια πρώτη λύση θα µπορούσε να είναι η σύνταξη ενός «Χάρτη Θεµελιωδών 

∆ικαιωµάτων των χρηστών του κυβερνοχώρου», όπου θα περιγράφονταν µε 

σαφήνεια τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις τους. Για να αποφευχθούν ενστάσεις ως 

προς την προετοιµασία του Χάρτη, τη σύνταξη και την αποτελεσµατικότητά του, θα 

ήταν ιδιαίτερα θεµιτή η συµµετοχή τόσο ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισµών, όπως 

                                                                                                                                                                      
οργανισµό ή υπερκρατικό ανεξάρτητο όργανο. Βλ. άρθρο Β.Σωτηρόπουλου, «Αποκωδικοποιώντας την 
ACTA», δηµοσιευµένο στο διαδικτυακό ιστότοπο http://www.lifo.gr/team/gnomes/29161, ηµεροµηνία 
ανάρτησης 28-2-2012. 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παγκόσµιου Οργανισµού ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας, 

όσο – κυρίως – και ενώσεων χρηστών και µεγάλων εταιριών-κολοσσών που 

δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο. Η διαδικασία της διαβούλευσης στο ψηφιακό 

περιβάλλον θα µπορούσε να θεωρηθεί ως ένα πρόσθετο µέσο υπέρ της εγκυρότητας 

και αντικειµενικότητας του Χάρτη. Σαφέστατα, πρόκειται για µια ιδιαίτερα επίπονη 

διαδικασία, όµως εξασφαλίζει αποτελέσµατα αποδεκτά από όλους στο µεγαλύτερο 

βαθµό καθώς ο Χάρτης θα αποκτά άµεση νοµική ισχύ και εφαρµογή. 

Επίσης, το σηµαντικότερο ίσως πρόβληµα εντοπίζεται ως προς το ζήτηµα της 

ιδιωτικής αναπαραγωγής έργων. Οι δηµιουργοί και κάτοχοι δικαιωµάτων καθώς και 

οι εταιρίες συλλογικής διαχείρισης που τυχόν τους εκπροσωπούν θα ήταν αντίθετοι 

σε ένα ελεύθερο «κατέβασµα» έργων µε αποκλειστικό σκοπό και µόνο την ιδιωτική 

χρήση. Η ανάγκη προστασίας της πατρότητας και των πνευµατικών δικαιωµάτων 

επιτάσσει τη λήψη µέτρων, είτε τεχνολογικών είτε την καταβολή αµοιβής. Από την 

πλευρά του χρήστη, θα µπορούσε να θεωρηθεί εξαναγκασµός και περιορισµός του 

δικαιώµατος ελεύθερης συµµετοχής στο διαδίκτυο και πρόσβασης στη γνώση, η 

ύπαρξη των προαναφερθέντων µέτρων. Εξάλλου, κύριο αίτηµα των «κοµµάτων 

πειρατών» ανά την Ευρώπη αποτελεί η απελευθέρωση της ιδιωτικής χρήσης από 

οποιονδήποτε νοµικό ή τεχνολογικό περιορισµό. 

Η απάντηση βρίσκεται κάπου ενδιάµεσα. Καταρχήν, η ιδέα της επιτήρησης 

των χρηστών µε οποιονδήποτε τρόπο, είτε µέσω των παρόχων υπηρεσιών της 

κοινωνίας της πληροφορίας είτε µέσω ελέγχου από κατόχους δικαιωµάτων, θεωρείται 

απορριπτέα και αντίθετη σε θεµελιώδεις αξίες υπέρ της προσωπικής ζωής και 

ιδιωτικότητας. Σε µια τέτοια περίπτωση θα οδηγούµασταν σε µια µορφή 

αστυνόµευσης του διαδικτύου και του ιδιωτικού βίου του κάθε χρήστη. Η καταβολή 

χρηµατικού αντιτίµου, όσο εύλογη κι αν µπορεί να υπολογιστεί, άλλο τόσο θα µπορεί 

να οδηγήσει στον οικονοµικό πλουτισµό των δηµιουργών, ιδιαίτερα τη στιγµή που 

µεγάλα µονοπώλια διαχειρίζονται τα έργα τους.  

Εποµένως, η λύση της ελεύθερης µεταφόρτωσης έργων για προσωπική χρήση 

βρίσκει µεγαλύτερη απήχηση. Ωστόσο, για να µην προσβάλλεται και υποβαθµίζεται η 

αξία του δηµιουργού και της πατρότητας θα µπορούσε να υποστηριχτεί η ιδέα της 

προσθήκης ενός όρου υποχρεωτικού προς αποδοχή από οποιονδήποτε χρήστη 
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επιθυµεί να «κατεβάσει» ένα έργο από το διαδίκτυο. Ο εν λόγω όρος θα συνίσταται 

σε µια ιδιότυπη δήλωση βουλήσεως του χρήστη που αποδέχεται ότι η συγκεκριµένη 

ενέργεια αφορά αποκλειστικά και µόνο την ιδιωτική χρήση. Τα στοιχεία του θα 

παραµένουν µυστικά, θα ανήκουν στην κατοχή της εταιρίας όπου ανήκουν τα 

φιλοξενούµενα έργα
710 και θα αποκαλύπτονται µόνο κατόπιν δικαστικής 

απόφασης
711.  

Συµπερασµατικά, θα πρέπει να τονιστεί ότι παρόλες τις νοµοθετικές ρυθµίσεις 

που µπορούν να προταθούν για την πάταξη προσβλητικών πράξεων κατά της 

πνευµατικής ιδιοκτησίας στο ψηφιακό περιβάλλον, οι τεχνολογικές εξελίξεις πάντοτε 

θα προλαβαίνουν το δίκαιο. Ως εκ τούτου, η αποτελεσµατικότερη απάντηση απέναντι 

στις προκλήσεις και στους κινδύνους που εµφανίζονται, είναι η δηµιουργία µιας 

επαρκούς «διαδικτυακής συνείδησης» από τον κάθε χρήστη ξεχωριστά. «Ζυγίζοντας» 

τα αντικρουόµενα συµφέροντα της κοινωνίας της πληροφορίας και του δικαίου της 

πνευµατικής ιδιοκτησίας, θα µπορούσε να υποστηριχτεί ότι υπερτερεί η πρώτη 

ακολουθώντας έναν ιδιαίτερο συλλογισµό: θωρακίζοντας τον χρήστη µε τη γνώση 

των δικαιωµάτων του στο διαδίκτυο, ενισχύεται η προστασία του και η αυτενέργειά 

του απέναντι στις απειλές κατά της ιδιωτικής του ζωής.  

Παράλληλα, θα πρέπει και ο ίδιος να συνειδητοποιήσει τη σηµασία και 

ανάγκη προστασίας της πατρότητας ενός έργου και την αξία των όσων απορρέουν, 

τόσο για το δηµιουργό και κάτοχο των δικαιωµάτων όσο και για την επιστήµη 

γενικότερα. Άλλωστε, στον κυβερνοχώρο πλέον ο κάθε χρήστης µπορεί να θεωρηθεί 

ανά πάσα στιγµή και ως εν δυνάµει δηµιουργός. Ως εκ τούτου, η διάκριση του τι είναι 

παράνοµο και τι όχι στον τοµέα της πνευµατικής ιδιοκτησίας, θα µπορεί να γίνει πιο 

εµφανής και σεβαστή πρώτα από τον χρήστη ενώ ταυτόχρονα το διαδίκτυο δε θα 

λειτουργεί ως µέσο άσκησης παραβατικών δραστηριοτήτων.  

                                                           
710 Για παράδειγµα, αν ο χρήστης θέλει να µεταφορτώσει ένα τραγούδι αναρτηµένο στο δικτυακό χώρο 
της εταιρίας youtube, τα στοιχεία του θα φυλάσσονται στο αρχείο της εταιρίας. 
 
711 Θεµιτή είναι η αποκάλυψη των στοιχείων µόνο για επώνυµους χρήστες και µόνο όταν 
στοιχειοθετηθούν σαφείς και έγκυρες αποδείξεις που θα γίνουν δεκτές από τις δικαστικές αρχές, οι 
οποίες θα έχουν τη σχετική εξουσία διάταξης αποκάλυψης των στοιχείων. Σε περίπτωση όπου ένας 
χρήστης δρα ανώνυµα, η άρση του απορρήτου για αδικήµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας συνδέεται 
άµεσα µε ζητήµατα ελεύθερης χρήσης του διαδικτύου και ιδιωτικότητας και θα πρέπει να αποφεύγεται 
καθώς προσβάλλει θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα. Βλ. περισσότερα στο κεφάλαιο για τη χρήση 
του διαδικτύου ως µέσου επικοινωνίας και έκφρασης. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 

Η διεξοδική ανάλυση των ζητηµάτων που εκτέθηκαν µπορεί να αποτελέσει 

πολύτιµη πηγή προβληµατισµού και εξαγωγής ορισµένων χρήσιµων συµπερασµάτων. 

Αρχικά, εκείνο που φαίνεται αδιαµφισβήτητο είναι ότι το δίκαιο πνευµατικής 

ιδιοκτησίας προσλαµβάνει ξεχωριστές διαστάσεις στον ψηφιακό κόσµο. Οι ραγδαίες 

τεχνολογικής εξελίξεις συµπαρασύρουν την ανάπτυξή του και δηµιουργούν νέα 

δεδοµένα. Τα δικαιώµατα του δηµιουργού και των χρηστών µεταβάλλονται ως προς 

το παραδοσιακό τους περιεχόµενο και οφείλουν να αναπροσαρµοστούν προκειµένου 

να συµβαδίζουν µε τις σηµερινές συνθήκες. Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από 

µια έντονη τάση εµπορευµατοποίησης και προσπάθειας αύξησης κέρδους, η οποία 

επηρεάζει το περιεχόµενο και την έννοια της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η «ανάπτυξη 

της οικονοµίας της αγοράς και των πολιτιστικών αγαθών» συνδέεται άµεσα µε τη 

διαχείριση πνευµατικών δικαιωµάτων και θα πρέπει να εξετάζονται σε ένα πλαίσιο 

εκδηµοκρατισµού της κοινωνίας712. 

Η δυναµική εισβολή του διαδικτύου και η πολλαπλή λειτουργικότητα των 

υπηρεσιών του επιβάλλουν µια ενιαία ρύθµιση των ζητηµάτων που απορρέουν. Το 

θέµα της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων τίθεται σε προτεραιότητα καθώς 

σχετίζεται στενά µε την προσπάθεια εξισορρόπησης της ανάγκης προώθησης και 

διαφύλαξης της καινοτοµίας και διάχυσης της γνώσης και της πληροφορίας στον 

αντίποδα. Η πειρατεία στο διαδίκτυο, όπως καταδείχθηκε, ανθεί έντονα και οδήγησε 

στη λήψη αρκετών µέτρων αντιµετώπισής της και προτάσεων περαιτέρω πάταξής 

της.  

Οι κυριότερες ενστάσεις εντοπίζονται στον τρόπο αντιµετώπισης της 

ιδιωτικότητας του χρήστη, η οποία προσβάλλεται σε αρκετές περιπτώσεις είτε λόγω 

υπερβολικής επιτήρησης των κινήσεών τους στο διαδίκτυο είτε εξαιτίας υπέρµετρου 

περιορισµού πρόσβασης σε αρχεία και υλικά που διακινούνται. Ταυτόχρονα, η 

συνεχώς µεταβαλλόµενη πολιτική πνευµατικής ιδιοκτησίας, χωρίς την ενεργό 

συµµετοχή του χρήστη, στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης περισσότερο οδηγούν σε ένα 

θολό τοπίο παρά προσφέρουν µια σαφή λύση. Η κατάσταση του χρήστη 

προσδιορίζεται δύσκολα καθώς από τη µια πλευρά αδυνατεί να γνωρίζει τα 
                                                           
712 D.Olivennes, «L’avenir de la propriété intellectuelle»,  Les Carnets des Dialogues du Matin, 
publications de l’institut Diderot, autumn 2013. 
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δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του στον τοµέα των πνευµατικών δικαιωµάτων ενώ, 

από την άλλη πλευρά, εξακολουθούν να υφίστανται κίνδυνοι τόσο προσβολής τους 

όσο και υποκλοπής προσωπικών δεδοµένων µε σκοπό την προστασία της πρωτότυπης 

δηµιουργίας. 

Αν και τόσο στον ευρωπαϊκό όσο και στον διεθνή χώρο υφίσταται νοµοθετικό 

πλαίσιο ρύθµισης της πνευµατικής ιδιοκτησίας, το περιεχόµενό του δεν 

ανταποκρίνεται στις καινούριες προκλήσεις ενώ ήδη τονίστηκαν οι διαφορές 

προσέγγισης των προβληµάτων. Η εν λόγω διαπίστωση ενισχύει την άποψη ότι δεν 

υπάρχει ένας συγκεκριµένος θεσµικός κώδικας αντιµετώπισης των προβληµάτων σε 

ενιαία βάση ενώ οι λύσεις που προτείνονται χαρακτηρίζονται από την έντονη επιρροή 

της οικονοµίας του κέρδους713. Παράλληλα, η παραδοχή εξεύρεσης δυνατοτήτων 

πρόσβασης σε έργα χωρίς τη συναίνεση του δηµιουργού, χάρη σε τεχνολογικά 

εργαλεία, οδήγησε στην ίδρυση και ανάπτυξη µεγάλων εταιριών διαχείρισης 

προσωπικών δεδοµένων µε υψηλά, ασφαλώς, οικονοµικά ανταλλάγµατα ενώ αξίζει 

να αναφερθεί η σύγχρονη τάση εκχώρησης των περιουσιακών δικαιωµάτων των 

δηµιουργών µέσω µιας σειράς από άδειες εκµετάλλευσης, τις γνωστές Creative 

Commons714.  

Η πρόσφατη απόρριψη της συνθήκης ACTA υποδηλώνει, αρχικά, την 

πρόθεση δηµιουργίας µιας ενιαίας πολιτικής σε παγκόσµιο επίπεδο, λόγω της 

διεθνοποίησης των πνευµατικών δικαιωµάτων. Μέσω των διατάξεών της µπορεί να 

υποστηριχτεί η άποψη715 ότι επιχειρήθηκε ο «εκσυγχρονισµός» και η αναπροσαρµογή 

της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ στον ευρωπαϊκό χώρο στα νέα δεδοµένα. Εντούτοις, οι 

λόγοι µη επικύρωσής της και η άρνηση εφαρµογής της σε ισχύ φανερώνουν τόσο τη 

δυσκολία ίδρυσης ενός οµοιογενούς θεσµικού πλαισίου σε Ευρώπη και Αµερική όσο 

και την ανάγκη µεγαλύτερης προστασίας των προσωπικών δεδοµένων.  

                                                           
713 Βλ. B.Sido, J-Y. le Deaut, περίληψη και σχολιασµός της έκθεσης «Rapport sur le risque 
numérique : en prendre conscience pour mieux le maitriser ?», 3 Ιουλίου 2013, αναρτηµένη στην 
επίσηµη ιστοσελίδα του γαλλικού εθνικού κοινοβουλίου, http://www.assemblee-
nationale.fr/14/pdf/rap-off/i1221.pdf.  
 
714 Βλ. υποσ.676. 
 
715 Άποψη του γράφοντος. 
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Η σύνδεσή τους µε ζητήµατα ελεύθερης έκφρασης, ευθύνης των παρόχων 

υπηρεσιών στο διαδίκτυο και επεξεργασίας ιδιωτικών πληροφοριών επιτάσσει την 

αντιµετώπιση των προβληµάτων σε ευρύτερα όρια. Ειδικότερα, η ρύθµιση του 

δικαίου της πνευµατικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή κοινωνία έµµεσα συνδέεται µε 

την αναπροσαρµογή της πολιτικής σε τοµείς, όπως του ηλεκτρονικού εµπορίου και 

της γενικότερης προσέγγισης των προσωπικών δεδοµένων. Ως εκ τούτου, η πρόταση 

µέτρων προστασίας της καινοτοµίας και διαφύλαξη της ιδιωτικότητας θα πρέπει να 

γίνεται προσεκτικά και µε σεβασµό σε θεµελιώδεις αρχές, όπως της αναλογικότητας 

και του σκοπού716. 

Συµπερασµατικά, υπάρχουν αρκετά κενά στο υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο 

που διέπει την πνευµατική ιδιοκτησία. Οι τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν 

σηµαντικά την ιδιωτικότητα του χρήστη, η οποία γίνεται συχνά λεία εµπορικής 

εκµετάλλευσης. Η αντιµετώπιση των προβληµάτων µπορεί να επέλθει ίσως µέσω 

ενός διεθνούς κώδικα αρχών και κανόνων, προσαρµοσµένων στις σύγχρονες 

συνθήκες. Η αναπροσαρµογή της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ κρίνεται επιβεβληµένη, 

ωστόσο λόγω της σύνδεσης µε άλλες πολιτικές και της έντονης επιρροής από διεθνείς 

πολιτικές, θεωρείται πρωταρχικά χρήσιµη η σύγκλιση σε επίπεδο προσέγγισης 

βασικών ζητηµάτων και εννοιών, όπως το περιεχόµενο της πνευµατικής ιδιοκτησίας, 

η ρύθµισή της σε ειδικούς τοµείς, όπως στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, και η έννοια 

της πρωτοτυπίας στον ψηφιακό κόσµο.  

Η επιτυχής έκβαση της προσπάθειας προϋποθέτει αρχικά τη συµµετοχή και 

συνεργασία όλων των φορέων στον ευρωπαϊκό χώρο, τόσο σε επίπεδο θεσµικών 

οργάνων της Ένωσης όσο και εταιριών και ενώσεων χρηστών, προκειµένου να 

εξισορροπηθούν τα αντικρουόµενα συµφέροντα. Έπειτα, έχοντας καταλήξει σε ένα 

αποδεκτά κοινό κώδικα κανόνων και συµπεριφοράς είναι δυνατή η συνεργασία µε 

αντίστοιχους φορείς της Αµερικής, ώστε να αποφευχθούν φαινόµενα διαφορετικής 

µεταχείρισης των πνευµατικών δικαιωµάτων και η υιοθέτηση µιας λανθάνουσας 

ACTA717. Έχοντας επιτύχει τη διεθνή σύγκλιση, η υιοθέτηση µέτρων αναγκαστικής 

                                                           
716 Βλ.Μ.Meister, «Internet, piratage et filtrage des communications électroniques», EUROPE, 
Actualité du Droit de l’Union Européenne, n.4, avril 2012. 
 
717 Τελευταία, συζητείται µεταξύ των εκπροσώπων της Ένωσης η προοπτική σύναψης των 
«Συµφωνιών Ελεύθερων Συναλλαγών» µε τον Καναδά, προκειµένου να ανοίξει ο δρόµος 
απελευθέρωσης του εµπορίου και διευκόλυνσης της διεθνοποίησής του. Το περιεχόµενό τους 
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ισχύος µε τη θέσπιση µιας καινούριας ευρωπαϊκής πράξης718, φαντάζει περισσότερο 

εφικτή και η διαδικασία της πιο ορθολογική. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
εµπεριέχει πτυχές πνευµατικής ιδιοκτησίας, όπως η πάταξη της παράνοµης αντιγραφής µε τη δράση 
του ιδιωτικού τοµέα και η αναπροσαρµογή του δικαιώµατος του δηµιουργού. Εντούτοις, εκφράζονται 
σοβαρές ενστάσεις και φόβοι ότι το εν λόγω εγχείρηµα κρύβει απειλές τόσο για το µέλλον του 
διαδικτύου, καθώς υπονοµεύει την ελευθερία του, όσο και για την προσωπικότητα του χρήστη, 
οδηγώντας σε µια ACTA «από την πίσω πόρτα». Βλ.C.Rauzy, «Les trois lacunes de l’Europe sur la 
protection des données», άρθρο δηµοσιευµένο στην επίσηµη ιστοσελίδα 
http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/protection-des-donnees-les-trois-lacunes-de-l-
europe_442894.html, ηµεροµηνία δηµοσίευσης 24 Οκτωβρίου 2013. 
 

718 Κατά προτίµηση µέσω της Οδηγίας λόγω της διακριτικής ευχέρειας επιλογής τρόπων υλοποίησης 
των στόχων της, προκειµένου να σεβαστούν οι διαφορετικές πολιτιστικές, κοινωνικές και πολιτικές 
διαφορές. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ : Το µέλλον της ιδιωτικότητας: 
προς µια «διαδικτυακή ταυτότητα» για κάθε 
χρήστη. 

Η εξέταση των θεµάτων που αναλύθηκαν συνολικά και η κριτική προσέγγισή 

τους κατέστησαν αναµφισβήτητη τη δυναµική εισβολή του διαδικτύου στην 

ιδιωτικότητα του ατόµου. Οι προβληµατισµοί που τέθηκαν στο επίκεντρο της 

παρούσας διδακτορικής µελέτης και απαντήθηκαν εµπεριστατωµένα, έριξαν φως σε 

εξόχως σηµαντικά ζητήµατα του ιδιαίτερα εξελισσόµενου κλάδου του δικαίου των 

νέων τεχνολογιών. Οι τρεις άξονες γύρω από τους οποίους περιστρέφεται η προσοχή 

συνίστανται στην µελέτη του τρόπου ανάπτυξης της προσωπικότητας του χρήστη του 

διαδικτύου και της ταυτότητάς του στον διαδικτυακό κόσµο, πάντοτε σε άµεση 

συνάρτηση µε πολιτικές της Ένωσης και των κρατών µελών της που ασκούνται στον 

συγκεκριµένο τοµέα και επηρεάζουν την εξέλιξή τους. Επιπλέον, η παράθεση, όπου 

κρίθηκε σκόπιµο, και του διεθνούς νοµοθετικού πλαισίου προσέφερε µια 

ολοκληρωµένη εξέταση των προβληµατισµών. 

Η παρουσία και µελέτη της συµπεριφοράς του χρήστη του διαδικτύου σε 

ποικίλους τοµείς, όπως σε ποινικό επίπεδο, στις ηλεκτρονικές εµπορικές του 

συναλλαγές, στις καθηµερινές διαδικτυακές επικοινωνίες του, στον επαγγελµατικό 

χώρο εργασίας και στο πλαίσιο δηµιουργίας και απόλαυσης έργων στο διαδίκτυο 

συνάδει µε την επέκταση των επιρροών της χρήσης των προσφερόµενων υπηρεσιών 

της «κοινωνίας των πληροφοριών» στους εν λόγω τοµείς. Ως εκ τούτου, η 

ποικιλοµορφία της δράσης του χρήστη απαιτεί µια ξεχωριστή προσέγγιση των τριών 

προαναφερθέντων αξόνων και πηγών περαιτέρω προβληµατισµών της παρούσας 

διδακτορικής διατριβής, ήτοι της ταυτότητας του χρήστη, της προστασίας της 

προσωπικότητάς του και των πολιτικών της Ένωσης που εφαρµόζονται και 

προτείνονται. Καθοριστικό κριτήριο στη δόµηση της µελέτης και στη διαµόρφωση 

τελικής κρίσης αποτελεί η εξέταση του στοιχείου της «ιδιωτικότητας», η οποία 

ερµηνεύεται ποικιλοτρόπως και υποδεικνύει διαφορετική µεταχείριση κάθε φορά.  

Αρχικά, η προστασία της προσωπικότητας του χρήστη συνδέεται άµεσα µε το 

ζήτηµα της θωράκισης των προσωπικών του δεδοµένων ενώ η εξέτασή τους ποικίλλει 

ανάλογα µε τον τοµέα όπου επιδιώκεται η διερεύνηση. Πιο συγκεκριµένα, σε ποινικό 

επίπεδο, λόγω των εντατικών απειλών στα υπολογιστικά συστήµατα και της 
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παραβίασης της ασφάλειάς τους, η κυριότερη κριτική εστιάζεται στη δυνατότητα 

ανώνυµης χρήσης του διαδικτύου. Η ανωνυµία τίθεται στο στόχαστρο και συχνά 

προτείνεται η ποινικοποίησή της καθώς λειτουργεί ως µέσο για την τέλεση 

αξιόποινων πράξεων, όπως της αποστολής ενοχλητικής αλληλογραφίας, της 

σεξουαλικής παρενόχλησης και της συκοφαντικής δυσφήµησης. Εντούτοις, αρκετά 

πολιτικά και κοινωνικά σκάνδαλα αποκαλύφτηκαν χάρη στη δράση «ανώνυµων» 

χρηστών ενώ ενδεχόµενη υποχρεωτική επωνυµοποίηση στοιχείων στο διαδίκτυο 

συνιστά περιορισµό της ελεύθερης χρήσης του, τελώντας σε αντίθεση προς τις αρχές 

ανοικτότητας και ουδετερότητας του διαδικτύου719.  

Ακολουθώντας τον σεβασµό των εν λόγω αρχών, στον τοµέα των 

διαδικτυακών επικοινωνιών, διαφαίνεται µια υπεροχή της αποδοχής της ανωνυµίας 

καθώς βοηθά στην ελευθερία της έκφρασης ενώ δε θα πρέπει να παραγνωριστεί ότι 

και οι ίδιες οι υπηρεσίες του διαδικτύου επιτρέπουν την ανώνυµη χρήση τους, µε 

διάφορους τρόπους, όπως µε παρατσούκλια ή ψευδώνυµα720. Επιπλέον, στα πλαίσια 

της κριτικής ανάλυσης του δικαιώµατος στην εικόνα στο αντίστοιχο θεµατικό 

κεφάλαιο της παρούσας διδακτορικής µελέτης721, υπογραµµίστηκε η στενή σχέση του 

εν λόγω δικαιώµατος µε την προστασία της προσωπικότητας του ατόµου και 

καταδείχθηκαν οι απαιτούµενες προϋποθέσεις που δικαιολογούν την έκθεση υλικού 

στο διαδίκτυο µε περιεχόµενο ιδιωτικές στιγµές προσώπων. Πιο συγκεκριµένα, όπως 

τονίστηκε στην απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου 

στην υπόθεση της Καρολίνας του Μονακό και του συζύγου της722 απαιτείται, 

κατ’αρχήν, η προηγούµενη συναίνεση του προσώπου για τη δηµοσίευση και 

διακίνηση φωτογραφιών µε στοιχεία ιδιωτικού βίου, η οποία όµως υποχωρεί όταν 

πρόκειται για γεγονότα µε έντονη κοινωνική σηµασία. Έπειτα, αξιολογείται η 

σπουδαιότητα των συνεπειών της δηµοσίευσης τόσο για το υποκείµενό της όσο και 

για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, προκειµένου µέσα από τη στάθµιση των 

συµφερόντων να εφαρµοστεί η αρχή της αναλογικότητας, κρίνοντας θεµιτή την 

έκθεση ιδιωτικών στιγµών ατόµου για λόγους προστασίας θεµελιωδών δικαιωµάτων 

                                                           
719 Βλ. σχετικά µε αρχές «ανοικτότητας» και «ουδετερότητας» του διαδικτύου σελ.3. 
 
720 Βλ. σελ.178. 
 
721 Βλ.σελ.124επ. 
 
722 Βλ.σελ.129. 
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που υπερισχύουν της ιδιωτικότητας, όπως της ενηµέρωσης του κοινού και της 

διαφύλαξης της δηµόσιας ασφάλειας.  

Στον εργασιακό χώρο, η εξέταση των προσωπικών δεδοµένων και η 

κατ’επέκταση µελέτη της προσωπικότητας του χρήστη επιχειρείται κατά τον έλεγχο 

της νοµιµότητας του µέτρου της ηλεκτρονικής παρακολούθησης του εργαζοµένου, 

όπου τελικά προτείνεται ως ορθότερη επιλογή η επιτήρηση κατόπιν ενηµέρωσής του 

και µε σεβασµό των κριτηρίων της αναλογικότητας και του σκοπού. Στον τοµέα του 

ηλεκτρονικού εµπορίου, τα προσωπικά δεδοµένα αποκτούν οικονοµική αξία λόγω 

του ραγδαίου ρυθµού πραγµατοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών και των κινδύνων 

εµπορευµατοποίησης προσωπικών πληροφοριών του καταναλωτή. Στόχος της 

πολιτικής της Ένωσης και των πρωτοβουλιών των οργάνων της προτάσσεται η 

ενίσχυση της ψηφιακής αγοράς µε την ταυτόχρονη προστασία του καταναλωτή. Προς 

τον σκοπό αυτό επιδιώκεται η επικαιροποίηση του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει 

τη λειτουργία του ηλεκτρονικού εµπορίου, όπως έγινε µε την υιοθέτηση της Οδηγίας 

2011/83/ΕΕ723. Τέλος, στον χώρο της πνευµατικής ιδιοκτησίας, η προσωπικότητα του 

χρήστη εξετάζεται µε αφορµή την προσβολή των δικαιωµάτων του δηµιουργού λόγω 

της ευρείας και ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας έργων στο διαδίκτυο. Η προτεινόµενη 

επικαιροποίηση της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ, ιδιαίτερα µετά την αποτυχία τελικής 

εφαρµογής της διεθνούς Συνθήκης ACTA, κρίνεται επιτακτική και καλείται να 

συµβιβάσει την ανάγκη προστασίας των δικαιωµάτων του δηµιουργού και την 

ελεύθερη διάδοση πληροφοριών.  

Σχετικά µε το ζήτηµα της ταυτότητας του χρήστη, κατέχει περίοπτη θέση 

στην εξέταση της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων του χρήστη του 

διαδικτύου και συνδέεται αναπόσπαστα µε την έννοια της ιδιωτικότητας που 

αναλύεται σε όλες τις θεµατικές ενότητες της παρούσας διδακτορικής µελέτης και 

συνίσταται, όπως έχει τονιστεί,  στο «δικαίωµα του ατόµου να είναι ελεύθερος»724, 

σηµατοδοτώντας το διαχωρισµό ιδιωτικού και δηµοσίου βίου. Η κριτική εξέταση της 

ταυτότητας του χρήστη επιχειρήθηκε ταυτόχρονα µε την ανάλυση των προσωπικών 

δεδοµένων του.  

                                                           
723 Βλ. σελ.109. 
 
724 Βλ.σελ.212-213. 
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Έτσι, σε ποινικό επίπεδο εξετάστηκε από τη σκοπιά της ηλεκτρονικής 

εγκληµατικότητας και αποτυπώνεται στον εντοπισµό του δράστη των αξιόποινων 

ηλεκτρονικών αδικηµάτων, ο οποίος παραβιάζει υπολογιστικά συστήµατα 

προκαλώντας παράλληλη ζηµία στον ιδιωτικό βίο του χρήστη. Στον τοµέα του 

ηλεκτρονικού εµπορίου, η διαδικτυακή ταυτότητα συνδέθηκε µε την ασφάλεια των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών και την προστασία των συµβαλλοµένων µερών. Πιο 

συγκεκριµένα, εντοπίζεται τόσο στο πρόσωπο του εµπόρου, ο οποίος υποχρεώνεται, 

σύµφωνα µε την νέα Οδηγία 2011/83/ΕΕ να παράσχει πληροφορίες στον 

αντισυµβαλλόµενο που αφορούν όχι µόνο το ηλεκτρονικό προϊόν αλλά και 

προσωπικά του στοιχεία, όπως της ταυτότητάς του και της εµπορικής του επωνυµίας 

προκειµένου να διασφαλιστεί η προστασία του καταναλωτή στο διαδίκτυο725. Για την 

διασφάλιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών αναλύθηκαν οι µέθοδοι της 

ηλεκτρονικής υπογραφής, η οποία αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ταυτοποίησης των 

συµβαλλοµένων µερών726, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην κριτική µελέτη της 

«διεύθυνσης ταυτότητας πρωτοκόλλου», της λεγόµενης ως IP address, η οποία, όπως 

καταδείχθηκε, συνιστά δεδοµένο προσωπικού χαρακτήρα, άξιο προστασίας727.  

Έπειτα, στο θεµατικό κεφάλαιο της εξέτασης της ιδιωτικότητας στον 

επαγγελµατικό βίο του ατόµου προσεγγίστηκε και αναλύθηκε ως επιτηρούµενη 

ταυτότητα του εργαζοµένου µε ηλεκτρονικά µέσα, όπου οι µέθοδοι επιτήρησης µε 

ηλεκτρονικά µέσα κρίνονται, ως επί το πλείστον, ότι προσβάλλουν την 

προσωπικότητα του χρήστη, ενώ το θεµιτό της συγκεκριµένης πρακτικής 

αξιολογείται βάσει του κριτηρίου της αναλογικότητας και κατόπιν εξασφάλισης της 

προηγούµενης συναίνεσης και ενηµέρωσης των εργαζοµένων728.  

Τέλος, στο θεµατικό κεφάλαιο για την πνευµατική ιδιοκτησία, εξετάστηκαν οι 

ευθύνες φορέων διαχείρισης ιστοσελίδων και παροχής υπηρεσιών στο διαδίκτυο σε 

συνδυασµό µε την ταυτότητα του χρήστη, όπου κρίθηκε πως δεν υπέχουν 

                                                           
725 Βλ.σελ.109, ό.π. 
 
726 Βλ. σελ.89-99 όπου γίνεται διεξοδική ανάλυση του συστήµατος της ηλεκτρονικής υπογραφής στον 
τοµέα του ηλεκτρονικού εµπορίου. 
 
727 Ανάλυση της IP address επιχειρείται στις σελ.82-84. 
 
728 Βλ.σελ.198επ. για την ηλεκτρονική επιτήρηση των εργαζοµένων και τις αρχές που διατυπώθηκαν 
για την παρακολούθηση µε ηλεκτρονικά µέσα από την Οµάδα Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 
95/46/ΕΚ. 
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υποχρέωσης αποκάλυψης των προσωπικών πληροφοριών του χρήστη για την 

εξιχνίαση αδικηµάτων κατά της πνευµατικής ιδιοκτησίας
729 ενώ σε αντίθετη 

περίπτωση, θα πρέπει να πληρείται ο σεβασµός της αρχής της αναλογικότητας.  

Η εξέταση των ζητηµάτων που αφορούν στην ταυτότητα του χρήστη 

κατέδειξε την άµεση συνάφεια και εξάρτησή της από το δικαίωµα της προστασίας 

της προσωπικότητας, από το οποίο εκπορεύεται. Πιο συγκεκριµένα, η προσβολή της 

ταυτότητας του χρήστη, όπως µελετήθηκε διεξοδικά, συνεπάγεται την άµεση 

προσβολή της προσωπικότητάς του, εφόσον αποτελεί συστατικό της στοιχείο. Ως εκ 

τούτου, τεκµαίρεται η ιδιαίτερη εννοιολογική διαφορά µεταξύ των δύο δικαιωµάτων 

ενώ η ανάλυση του όρου που επιχειρήθηκε στον τοµέα των διαδικτυακών 

επικοινωνιών, ειδικά µε τη βοήθεια της γαλλικής νοµοθεσίας όπου έχει θεσπιστεί το 

αδίκηµα της υφαρπαγής της ταυτότητας του χρήστη730, καθώς και µε τη συνδροµή 

της Οδηγίας 95/46/ΕΚ που όρισε το περιεχόµενο και την έννοια των προσωπικών 

δεδοµένων
731, µπορεί να οδηγήσει στη διατύπωση ενός ορισµού για την έννοια της 

«διαδικτυακής ταυτότητας».  

Ως τέτοια, εποµένως, θεωρείται, κατά την άποψη του γράφοντος, «το 

δεδοµένο προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη, το οποίο συνίσταται σε συγκεκριµένα 

στοιχεία ταυτοποίησης του χρήστη, ιδίως στη διεύθυνση πρωτοκόλλου (IP address) και 

στα δεδοµένα θέσης και κίνησης. Η προσβολή του δικαιώµατος προστασίας του 

ταυτότητας του χρήστη έγκειται στην παρακολούθηση και υφαρπαγή των συστατικών 

της στοιχείων χωρίς τη συναίνεση του χρήστη. Περιορισµοί του δικαιώµατος 

δικαιολογούνται αυστηρά από το σεβασµό της αρχής της αναλογικότητας και κατόπιν 

ρητής νοµοθετικής διάταξης στο εσωτερικό δίκαιο κάθε κράτους µέλους για λόγους 

διαφύλαξης θεµελιωδών δικαιωµάτων και αποτροπής σοβαρών αδικηµάτων, όπως της 

διατάραξης δηµόσιας τάξης και εθνικής ασφάλειας, της προσβολής της υγείας, της 

καταστροφής του περιβάλλοντος, της παιδικής πορνογραφίας και της σεξουαλικής 

εκµετάλλευσης ανηλίκων».  

Ο ορισµός που παρουσιάστηκε συντελεί στη συναγωγή ορισµένων χρήσιµων 

διαπιστώσεων. Αρχικά, η διαδικτυακή ταυτότητα ορίζεται ως δεδοµένο προσωπικού 

                                                           
729 Βλ.σελ.259επ. για την ευθύνη των φορέων διαχείρισης ιστοσελίδων στο σχετικό θεµατικό κεφάλαιο 
περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. 
 
730 Βλ.σελ.176. 
 
731 Βλ.σελ.137. 
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χαρακτήρα. ∆εν πρόκειται τόσο για µια πανηγυρική διατύπωση αλλά για µια 

ουσιαστική κατοχύρωση του δικαιώµατος προστασίας της ταυτότητας του χρήστη 

στο διαδίκτυο, η οποία συγκαταλέγεται µέσα στα θεµελιώδη δικαιώµατά του στην 

κοινωνία των πληροφοριών. Τα συστατικά του στοιχεία αναφέρονται κυρίως σε 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της σύνδεσης στο διαδίκτυο ενώ η προσβολή του 

δικαιώµατος συνδέεται άµεσα µε την παράνοµη υποκλοπή και εντοπισµό τους, καθώς 

πράξεις επιτήρησης συµπεριφορών του χρήστη και συλλογής πληροφοριών που 

διακινεί και δηµοσιεύει θα πρέπει να κρίνονται περισσότερο ως προσβλητικές του 

δικαιώµατος προστασίας της προσωπικότητας, εφόσον επιδρούν αρνητικά στην 

ανάπτυξή της, και λιγότερο της ταυτότητας. Οι περιορισµοί που αναφέρονται στον 

προτεινόµενο ορισµό ακολουθούν τη λογική που εφαρµόζεται για την άρση του 

απορρήτου των επικοινωνιών και της ανωνυµίας, οι οποίοι συνίστανται στην 

επίκληση σπουδαίων λόγων κατόπιν σεβασµού της αρχής της αναλογικότητας και 

πάντοτε µε ρητή νοµοθετική εθνική διάταξη.  

Τέλος, αξίζει να προστεθεί µια σηµαντική διευκρίνιση σχετικά µε τα 

εννοιολογικά στοιχεία της διαδικτυακής ταυτότητας. Η «εικόνα» του χρήστη, όπως 

έχει αναλυθεί στο τµήµα της παρούσας διδακτορικής διατριβής περί διαδικτυακών 

επικοινωνιών
732, αποτελεί ιδιαίτερη έκφανση της προσωπικότητάς του. Ωστόσο, 

µπορεί, υπό προϋποθέσεις, να αποτελέσει αυτούσιο συστατικό στοιχείο της 

ταυτότητας. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις όπου παρατηρείται παράνοµη συλλογή και 

επεξεργασία εικόνων του προσώπου στο διαδίκτυο, καθώς και όταν αλλοιώνονται ή 

υποκλέπτονται φωτογραφίες του εν αγνοία του και χωρίς τη συναίνεσή του, επέρχεται 

προσβολή του δικαιώµατος προστασίας της ταυτότητάς του, καθώς προσβάλλονται 

µοναδικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ταυτοποίησης του χρήστη. Αντίθετα, όταν 

επιχειρείται µια συνεχής επιτήρηση της εικόνας τότε θίγεται η προσωπικότητά του, 

καθώς προκύπτουν εµπόδια στην διαµόρφωση και ανάπτυξή της. Φυσικά, οι 

περιορισµοί που δικαιολογούν την προσβολή του δικαιώµατος προστασίας της 

διαδικτυακής ταυτότητας εξακολουθούν να ισχύουν και για τη δηµοσίευση και 

διακίνηση εικόνων του χρήστη στο διαδίκτυο. Συµπερασµατικά, η ταυτότητα του 

χρήστη συνιστά εγγενές στοιχείο της προσωπικότητάς του, το οποίο όµως αξιώνει 

ξεχωριστής προστασίας, µε βάση τη θεωρία που αναλύθηκε. 

                                                           
732 Βλ.σελ.124επ. 
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Υιοθετώντας την εξέταση της ταυτότητας του χρήστη και της 

προσωπικότητάς του ανά κατηγορίες, επιχειρήθηκε η µελέτη και κριτική εξέταση των 

πολιτικών της Ένωσης στο διαδίκτυο, πάντα σε σχέση µε τα εν λόγω ζητήµατα. Η 

θέση των προσωπικών δεδοµένων και το µέγεθος προσβολής τους στους τοµείς που 

αναλύθηκαν στις θεµατικές ενότητες της προκείµενης διδακτορικής διατριβής, 

υποδεικνύει τη διαφορετική µεταχείρισή τους και την λήψη ξεχωριστών πολιτικών. 

Άλλωστε, όπως καταδείχτηκε από την ανάλυση στα πλαίσια της ηλεκτρονικής 

εγκληµατικότητας, σε ποινικό επίπεδο η ιδέα της δηµιουργίας µιας ενιαίας πολιτικής 

αµφισβητείται λόγω της ανοµοιογένειας των εθνικών νοµοθετικών συστηµάτων. Η 

πληµµελής συµµόρφωση κρατικών νοµοθεσιών απέναντι σε ευρωπαϊκές νοµοθετικές 

πράξεις, όπως της ελληνικής εξαιτίας της έλλειψης ποινικής τυποποίησης 

αδικηµάτων που προβλέπονται από τη ∆ιεθνή Σύµβαση της Βουδαπέστης733 καθώς 

και η διαφορετική µεταχείριση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης από κράτη 

µέλη µε διαφορετικό ποινικό σύστηµα κατ’εφαρµογή της κατάργησης της αρχής του 

διττού αξιοποίνου734, µαρτυρούν τις δυσκολίες του εγχειρήµατος καθιέρωσης µιας 

κοινής πολιτικής για τα κράτη της Ένωσης για το διαδίκτυο σε ποινικό επίπεδο.  

Επιπρόσθετα, το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο, τόσο σε επίπεδο οργάνων της 

Ένωσης όσο και των κρατών της, κρίνεται ανεπαρκές ενώ δε θα πρέπει να 

παραγνωρίζεται η επιρροή της αµερικανικής πολιτικής, µε αποτέλεσµα να 

επιβάλλεται µια οργανωµένη προσπάθεια µε διεθνή αντίκτυπο. Ειδικά στους τοµείς 

της πνευµατικής ιδιοκτησίας, όπου παρατηρούνται ανοµοιογενείς εθνικές πολιτικές, 

όπως για παράδειγµα η γαλλική νοµοθεσία HADOPI που έχει έντονα επικριθεί λόγω 

της σύγκρουσής της µε άλλα δικαιώµατα, µε κυριότερο εκείνο της ελεύθερης 

χρήστης του διαδικτύου735, αλλά και στον εργασιακό χώρο, όπου αποφάσεις 

αµερικανικών δικαστηρίων κινούνται προς την τάση αποδοχής της ηλεκτρονικής 

επιτήρησης του εργαζοµένου, σε αντίθεση µε την ευρωπαϊκή πολιτική που 

                                                           
733 Βλ. σχετική ενότητα στο κεφάλαιο περί ηλεκτρονικού εγκλήµατος, σελ.26επ. 
 
734 Βλ. την αµφιλεγόµενη εφαρµογή του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης για «εγκλήµατα σχετικά µε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή» από κράτη µε ετερογενή ποινικά συστήµατα, σελ.35επ. 
 
735 Βλ. αναλυτικά για το νόµο HADOPI σελ.267επ. 
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περισσότερο τάσσεται εναντίον της συγκεκριµένης πρακτικής736, διαφαίνονται τα 

κενά της ευρωπαϊκής πολιτικής και η απόστασή της από την αντίστοιχη των ΗΠΑ.  

Παρόλα τα προβλήµατα που εντοπίστηκαν, αξίζουν να τονιστούν τα βήµατα 

που γίνονται και προτείνονται προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών 

της κοινωνίας των πληροφοριών. Αξιοσηµείωτη είναι η προτεινόµενη αναθεώρηση 

του θεσµικού πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδοµένων µε κυριότερους 

εκφραστές την πρόταση Οδηγίας 2010/0273 και του Γενικού Κανονισµού 

Προστασίας ∆εδοµένων
737, η Ψηφιακή Ατζέντα 2020738, οι προσπάθειες 

επικαιροποίησης της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ, µε τελευταία απόπειρα την πρόταση 

υιοθέτησης της διεθνούς συνθήκης ACTA για µια διεθνή πολιτική για την 

πνευµατική ιδιοκτησία739, ενέργειες που φανερώνουν τη βούληση δράσης και 

δηµιουργίας ενός σαφούς και σύγχρονου νοµοθετικού πλαισίου για το διαδίκτυο. 

 Ωστόσο, ο γενικότερος προβληµατισµός που προκύπτει σχετικά µε την 

διαµόρφωση της πολιτικής για τον κυβερνοχώρο έγκειται κυρίως στη διαδικασία 

χάραξής της. Ειδικότερα, η προστασία των προσωπικών δεδοµένων συνδέεται 

άρρηκτα µε το ζήτηµα της «διακυβέρνησης του διαδικτύου»740, για την οποία έχουν 

διατυπωθεί διάφορες θεωρίες, όσον αφορά το επίπεδο, διεθνές ή διακυβερνητικό, 

όπου θα γίνει η ρύθµιση. Η επίδραση των προβληµάτων που αναλύθηκαν στην 

ιδιωτικότητα του χρήστη εντοπίζεται σε ποικίλους τοµείς και η ανεπαρκής πάταξή 

                                                           
736
Βλ. περισσότερα για την αµερικανική πολιτική σε θέµατα ηλεκτρονικής παρακολούθησης 

εργαζοµένου σελ.188-192. 
 
737 Σχετικά µε την προτεινόµενη αναθεώρηση του θεσµικού πλαισίου προστασίας των προσωπικών 
δεδοµένων µέσω τη θέσπιση µιας Οδηγίας και ενός Γενικού Κανονισµού Προστασίας ∆εδοµένων, βλ. 
τις σχετικές ενότητες στα τµήµατα περί ηλεκτρονικού εγκλήµατος και ηλεκτρονικού εµπορίου, 
σελ.42επ. και 140επ. αντίστοιχα. 
 
738 Βλ. σελ. 109επ. 
 
739 Βλ.σελ.277επ. 
 
740 Ο όρος «διακυβέρνηση του διαδικτύου» (internet governance) επινοήθηκε κατά τη Σύνοδο 
Κορυφής του ΟΗΕ για την Κοινωνία της Πληροφορίας (World Summit on the Information Society) το 
2005 στην Τύνιδα, κατόπιν συµβολής της Οµάδας Εργασίας για τη ∆ιακυβέρνηση του ∆ιαδικτύου 
(Working Group on Internet Governance). Ορίζεται ως « η ανάπτυξη και εφαρµογή, από κυβερνήσεις, 
τον ιδιωτικό τοµέα και την κοινωνία των πολιτών, κατά το σεβαστό ρόλο καθενός, κοινών αρχών, 
κανόνων, νόµων, διαδικασιών λήψης αποφάσεων και προγραµµάτων που διαµορφώνουν την ανάπτυξη 
και χρήση του ∆ιαδικτύου». Βλ. έκθεση της Οµάδας Εργασίας για τη ∆ιακυβέρνηση του ∆ιαδικτύου 
http://www.wgig.org/docs/WGIGREPORT.pdf και περισσότερες λεπτοµέρειες για τις δραστηριότητες 
της Οµάδας http://fsfe.org/activities/policy/igf/igf.el.html.  
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τους από το υφιστάµενο σύνολο δικαιικών κανόνων επιτάσσει την υιοθέτηση µιας 

πολιτικής ρύθµισης του διαδικτύου µε αντικειµενικό πεδίο εφαρµογής. 

Ως προς τη διακυβέρνησή του, αρχικά, υποστηρίζεται από τον 

Kleinwachter741, ότι προϋποθέτει τη θέσπιση κανόνων µε τη σύµπραξη όλων των 

φορέων, ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα, κρατών µελών και της Ένωσης, προκειµένου 

να επιτευχθεί µεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα στις αποφάσεις. Στον αντίποδα, 

η δηµιουργία κανονιστικού πλαισίου που να διέπει τη λειτουργία του διαδικτύου 

ανήκει στην αρµοδιότητα των κρατών, καθώς άπτεται της εθνικής σφαίρας εξουσιών 

τους. Συνεπώς, τα τελευταία οφείλουν να δράσουν και να υιοθετήσουν µέτρα 

ανάλογα µε τις ανάγκες τους και τις συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό τους. 

Τέλος, η τρίτη πρόταση συνίσταται στη θέσπιση αρχών µε αναγκαστική ισχύ και 

περιεχόµενο, των οποίων η έκδοση πηγάζει από τη δράση των οργάνων της Ένωσης, 

ώστε το εν λόγω εγχείρηµα να προσλάβει µεγαλύτερο κύρος και αυξηµένη 

οµοιογένεια. Αναφορικά µε την τελευταία περίπτωση, αξίζει να διευκρινιστεί ότι η 

υιοθέτηση των εν λόγω κανόνων υπαγορεύεται βάσει της αρχής της επικουρικότητας, 

συνεπώς έτσι δικαιολογείται ο ενωσιακός χαρακτήρας των πράξεων  που εκδίδονται. 

Ωστόσο, η προκείµενη θεωρία συνίσταται στην απόδοση µιας αποκλειστικής σχεδόν 

αρµοδιότητας των οργάνων της Ένωσης στον τοµέα ρύθµισης λειτουργίας της 

κοινωνίας των πληροφοριών.   

H λύση που προτείνεται από την παρούσα διδακτορική διατριβή υιοθετεί την 

πρώτη θεωρία που διατυπώθηκε. Η κυριαρχία των κρατών και οι αποκλειστικές τους 

εξουσίες επηρεάζονται σηµαντικά από την εξέλιξη του διαδικτύου, το οποίο εισχωρεί 

σε µεγάλο βαθµό στη διαµόρφωση του δικαίου. Η αρχή της συνταγµατικής 

αυτονοµίας αποκτά πλέον ιδιόµορφο περιεχόµενο λόγω της παγκοσµιοποίησης των 

συνεπειών της χρήσης του διαδικτύου και της οµοιογενοποίησης, συχνά, του 

αντικτύπου τους µε αποτέλεσµα να επέρχεται µια ανάλογη διεθνοποίηση του δικαίου. 

Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη ισχυρών δεσµών συνεργασίας τόσο σε κρατικό επίπεδο 

όσο και ενωσιακό, µε την παράλληλη σύµπραξη των οργάνων της Ένωσης, κρίνεται 

αναγκαία προκειµένου να επιτευχθεί µια ενιαία ρύθµιση των ζητηµάτων και να 

αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικότερα τα προβλήµατα, κατ’εφαρµογή της αρχής της 

                                                           
741 Σχετικά µε τη διακυβέρνηση του διαδικτύου βλ. W.Kleinwachter, «Multi-Stakeholder Internet 
Governance: the Role of Governments», σελ.9επ., σε W.Benedek, V.Bauer and M.C.Kettemann, 
«Internet governance and the information society», Eleven International Publishing, 2008. 
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επικουρικότητας. καθώς και οι διαφορετικές εθνικές προσεγγίσεις σε ζητήµατα 

ρύθµισης προσωπικών δεδοµένων, όπως σηµειώθηκαν ανωτέρω, καθιστούν 

υποχρεωτική την αναθεώρηση των εθνικών νοµοθετικών συστηµάτων.  

Πρωταρχικό µέληµα των κρατών µελών θα πρέπει να προτάσσεται η 

συµπλήρωση των κενών των νοµοθεσιών τους σύµφωνα µε τις επιταγές του 

ευρωπαϊκού κεκτηµένου, η οποία θα διευκολύνει την προσπάθεια σύγκλισής τους. 

Αρωγοί στην προσπάθεια καλούνται να είναι τα όργανα της Ένωσης, τα οποία 

χρειάζεται να κατευθύνουν τον εθνικό νοµοθέτη µε την έκδοση συχνών 

κατευθυντήριων γραµµών, όπως, για παράδειγµα, συστάσεων και ανακοινώσεων. 

Εποµένως, η διακυβέρνηση του διαδικτύου προκρίνεται ως πολιτικό ζήτηµα µείζονος 

σηµασίας ενώ δε θα πρέπει να παραγνωρίζεται ο σεβασµός θεµελιωδών αρχών, όπως 

η πολιτιστική και κοινωνική ιδιαιτερότητα του κάθε κράτους, η αυτονοµία του 

χρήστη και η ισορροπία στον καταµερισµό αρµοδιοτήτων µεταξύ κρατών µελών και 

Ευρωπαϊκής Ένωσης742. 

Ως προς τη µορφή των µέτρων που πρέπει να ληφθούν, η ιδέα της 

δηµιουργίας κανόνων µε άµεση δεσµευτική ισχύ και περιεχόµενο µέσω ενός 

Κανονισµού ή διεθνούς Σύµβασης, ή έκδοσης Οδηγίας που έχει δεσµευτικότητα ως 

προς τα αποτελέσµατα, αµφισβητείται. Ασφαλώς, η αναθεώρηση του υφιστάµενου 

νοµοθετικού συστήµατος κρίνεται επιβεβληµένη. Εντούτοις, αποδείχτηκε σε 

διάφορες περιπτώσεις, µε χαρακτηριστικότερη την κατάσταση που επικρατεί για την 

πάταξη της ηλεκτρονικής εγκληµατικότητας και της ρύθµισης της διαδικτυακής 

έκφρασης, ότι τόσο οι διαφορές µεταξύ των κρατών µελών όσο και η διαφορετική 

πολιτική της Ένωσης και των ΗΠΑ θέτουν εµπόδια για τη µορφή νοµοθετικών 

πράξεων µε το προαναφερθέν περιεχόµενο και περισσότερο δυσχεραίνουν παρά 

διευκολύνουν την καθιέρωση µιας οµοιογενούς πολιτικής. Επίσης, χρειάζεται να 

σηµειωθεί ότι η πολυνοµία που επικρατεί λόγω της ύπαρξης αρκετών µέτρων, όπως 

Οδηγιών, Συνθηκών και Συµβάσεων, µπορεί να προκαλέσει µια εύλογη σύγχυση.  

Άλλωστε, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και οι καινούριες συνθήκες 

προτάσσουν µια αναπροσαρµογή των εννοιών σχετικά µε τα προσωπικά δεδοµένα. Η 

κωδικοποίησή τους σε ένα κοινό σύστηµα κανόνων θα πρέπει να προκρίνεται έναντι 

                                                           
742 Βλ. εκτεταµένο σχολιασµό για το ρόλο των κρατών και το πώς διαµορφώνεται η κυριαρχία τους σε 
θέµατα διακυβέρνησης του διαδικτύου P.Turk, «La souveraineté des Etats à l’epreuve d’internet», 
Revue du droit public et de la science politique en France et à l’Etranger, 1 novembre 2013, n.6, 
σελ.1489επ. 
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της λήψης αποσπασµατικών κανόνων, καθώς χωρίς την αποσαφήνιση σηµαντικών 

όρων, όπως του δικαιώµατος αυτοδιάθεσης του ατόµου και της διαδικτυακής 

ταυτότητας, και την ένταξή τους στη σύγχρονη ψηφιακή πραγµατικότητα, η 

προσπάθεια θα είναι ηµιτελής. Η ερµηνεία του περιεχοµένου τους αναµφίβολα 

συνεχώς εξελίσσεται και εξειδικεύεται µε τις αποφάσεις δικαστηρίων, ωστόσο, η 

νοµολογιακή πρακτική που έχει ήδη χαραχτεί, βοηθά στην απόδοση των βασικών 

γραµµών που αποδίδουν την έννοιά τους. Η τυποποίησή τους δε θα έχει µόνο 

πανηγυρικό χαρακτήρα αλλά θα υποδηλώνει την πρόθεση ανάδειξής τους ως 

θεµελιώδεις αξίες στη νέα ψηφιακή εποχή και θα αποτυπώνει τη σφραγίδα της 

ευρωπαϊκής πολιτικής για τη ρύθµιση του διαδικτύου. Η υιοθέτηση µιας «Χάρτας 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων του χρήστη στο ∆ιαδίκτυο», µε δικαίωµα άµεσης 

επίκλησής της από τον χρήστη, µπορεί να ενσαρκώσει, κατά την άποψη του 

γράφοντος, την βούληση επικαιροποίησης της ισχύοντος νοµοθετικού ευρωπαϊκού 

ηλεκτρονικού δικαίου. 

Ως εκ τούτου, υποστηρίζεται από την παρούσα διδακτορική µελέτη, ότι, 

αρχικά, µέσω της διακρατικής συνεργασίας και συνδροµής των οργάνων της Ένωσης, 

και σε συνάρτηση µε την παρακολούθηση πρακτικών και συµπεριφορών σε διεθνές 

επίπεδο, θα πρέπει να επέλθει ένας προσδιορισµός των ψηφιακών δικαιωµάτων του 

χρήστη και η προσαρµογή τους στη σηµερινή εποχή. Το ευρωπαϊκό κεκτηµένο και οι 

αρχές που απορρέουν µπορούν να λειτουργήσουν ως οδηγός στην προσπάθεια 

απόδοσης µιας ευθύνης του χρήστη στην κοινωνία των πληροφοριών, που θα 

συνίσταται στη συνειδητοποίηση τόσο των υποχρεώσεων όσο και των δικαιωµάτων 

του. Η πρόθεση υιοθέτησης µεγαλόπνοων σχεδίων, όπως η δηµιουργία ενός ∆ιεθνούς 

Ποινικού ∆ικαστηρίου στον τοµέα της ηλεκτρονικής εγκληµατικότητας, που 

παρουσιάστηκε, καθίσταται αµφίβολη, καθώς προϋποθέτει σηµαντικό χρηµατικό 

κόστος. Επιπλέον, αποτελεί αναντίρρητη διαπίστωση ότι η τεχνολογία πάντα θα 

προλαβαίνει το δίκαιο, το οποίο καλείται να δίνει απαντήσεις στα προβλήµατα που 

τίθενται, ενώ ο προληπτικός του ρόλος συχνά περιορίζεται λόγω των ραγδαίων 

επιστηµονικών εξελίξεων. 

Εποµένως, η διακυβέρνηση του διαδικτύου δεν προωθείται τόσο µέσω της 

συχνής θέσπισης κανόνων όσο από την επανεξέταση του ήδη υφιστάµενου θεσµικού 

πλαισίου. Η αναπροσαρµογή του ρόλου οργανισµών και φορέων µε αρµοδιότητες 

στον χώρο της ψηφιακής κοινωνίας κρίνεται ιδιαίτερα ωφέλιµη και χρειάζεται να 
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προκρίνεται έναντι της λήψης σοβαρά ζηµιογόνων µέτρων. Για παράδειγµα, έχει 

υποστηριχτεί η ιδέα διεύρυνσης των αρµοδιοτήτων του διεθνούς φορέα, υπεύθυνου 

για την εποπτεία στο σύστηµα συντονισµού και χορήγησης διαδικτυακών 

διευθύνσεων, του γνωστού ως ICANN743. Μέχρι σήµερα, επιβλέπει και συντονίζει τις 

διευθύνσεις σε ολόκληρο τον κυβερνοχώρο που πληκτρολογεί ο χρήστης 

προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε µια ιστοσελίδα.  

Ωστόσο, σύµφωνα µε το καταστατικό λειτουργίας του, οποιαδήποτε εξουσία 

συναφή µε τον έλεγχο των χρηστών του διαδικτύου, όπως της προστασίας της 

κυκλοφορίας των δεδοµένων, της αποστολής ενοχλητικής ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας, των κανόνων διασυνοριακών ανταλλαγών αρχείων, δεν προβλέπεται. 

∆εδοµένης της στενής σύνδεσης του οργανισµού ICANN µε το διαδίκτυο θα 

µπορούσαν να επεκταθούν οι υπηρεσίες του στους προαναφερθέντες τοµείς, 

λειτουργώντας ως ένα ακόµη χρήσιµο εργαλείο στην πάταξη της ηλεκτρονικής 

εγκληµατικότητας. Συνεπώς, δεν προτείνεται η ίδρυση ενός καινούριου φορέα αλλά η 

επέκταση των αρµοδιοτήτων του ενώ σχετικά µε τις προτεινόµενες αλλαγές 

λειτουργίας του ICANN αξίζει να τονιστεί ότι έχει ήδη προβλεφθεί µε απόφαση της 

Αµερικανικής Κυβέρνησης η πλήρης ιδιωτικοποίησή του και η απεξάρτησή του από 

το αµερικανικό Υπουργείο Εµπορίου, που µέχρι τώρα διαχειριζόταν τη διεύθυνσή 

του, καταλήγοντας σε ένα ανεξάρτητο σώµα που θα αποτελείται από ιδιωτικές 

εταιρίες και εκπροσώπους άλλων χωρών µελών του ΟΗΕ744.  

Σε αντίθεση µε τα προτεινόµενα µέτρα, καθώς και µε πρακτικές που 

εφαρµόζονται σε αρκετά κράτη µέλη, οι οποίες έχουν ήδη εξεταστεί διεξοδικώς745, η 

ασφάλεια της προσωπικότητας του ατόµου στην ψηφιακή κοινωνία επιτάσσει την 

καταρχήν ανεµπόδιστη κατοχύρωση της ελεύθερης χρήσης των υπηρεσιών της. 

                                                           
743 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Βλ. https://www.icann.org/.  
 
744 Σχετικά µε τη διαυβέρνηση του διαδικτύου και την εποπτεία του ICANN βλ. J-P.Bigot, 
«”Dépolluer” le numérique :le filtrage d’internet est souhaitable, mais pas sans une réforme de sa 
gouvernance», Gazette du Palais, 24 Juillet 2010, n.205, σελ.15επ., B.Greeley, «The U.S Gives Up Its 
Control of the Free-Speech Internet», άρθρο δηµοσιευµένο στη διαδικτυακή τοποθεσία της εταιρίας 
Bloomberg, αναρτηµένο στην ιστοσελίδα http://www.businessweek.com/articles/2014-03-17/the-u-
dot-s-dot-ends-control-of-icann-gives-up-backing-of-the-free-speech-internet,ηµεροµηνία δηµοσίευσης 
17 Μαρτίου 2014.  
 
745 Βλ. τις εθνικές πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί σε θέµατα ρύθµισης λειτουργίας των ιστολογίων 
(blogs), ηλεκτρονικής επιτήρησης του εργαζοµένου και πνευµατικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο. 
Ειδικότερα, βλ. σελ.159επ., 201επ. και 265επ. αντίστοιχα.  
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Λανθάνουσες µορφές υπερβολικής επιτήρησής του, όπως η απαγόρευση της 

ανωνυµίας και το φιλτράρισµα της επισκεψιµότητάς του, θέτουν σε κίνδυνο την 

ιδιωτικότητά του. 

Η σύγχρονη τάση που παρατηρείται έγκειται στην ιδέα αστυνόµευσης του 

διαδικτύου και εγκλεισµού των δικαιωµάτων ελεύθερης έκφρασης και 

αυτοπροσδιορισµού µε υπέρµετρους περιορισµούς και εξαιρέσεις. Η εµπορική 

εκµετάλλευση προσωπικών πληροφοριών καθιστά το άτοµο συχνά είδος οικονοµικών 

συναλλαγών ενώ οι πρόσφατες εξελίξεις στη γειτονική Τουρκία και η υπόθεση 

Σνόουντεν
746 πιστοποιούν την πολιτική πρόθεση δηµιουργίας ενός νέου «Μεγάλου 

Αδερφού». Αντίθετα, παρόλα τα τεχνολογικά µέτρα αποτροπής ηλεκτρονικών 

εγκληµατικών πράξεων, κινήµατα όπως οι χακτιβιστές και οι Anonymous, 

επιδιώκουν την πλήρη ανοικτότητα του διαδικτύου, µε την έννοια της κατάργησης 

µηχανισµών επιτήρησης.  

Επιπρόσθετα, οι νοµικοί περιορισµοί της ελευθερίας στο διαδίκτυο αίρονται 

λόγω των επιστηµονικών επιτευγµάτων, µε αποτέλεσµα ο προσδιορισµός της σε 

στενά πλαίσια να συνιστά περισσότερο µια επίφαση παρά µια πραγµατικότητα.  Η εν 

λόγω διαπίστωση οδήγησε στην υποστήριξη της άποψης ότι χάρη στις δυνατότητες 

που προσφέρει η πληροφορική επιστήµη και των κινηµάτων υπέρ της πλήρους 

απελευθέρωσης της κοινωνίας των πληροφοριών,  η µελλοντική γενιά των χρηστών 

θα εκφράζεται χωρίς εµπόδια και περιορισµούς747, ενισχύοντας τη διαπίστωση της 

πραγµατικής αδυναµίας πρόληψης των τεχνολογικών εξελίξεων από το δίκαιο. 

Σε κάθε περίπτωση η ελευθερία στο διαδίκτυο δε συνεπάγεται την ύπαρξη 

ενός καθεστώτος ασυδοσίας και ανοµίας. Ο χρήστης θα πρέπει να είναι υπεύθυνος 

και να λογοδοτεί για τη συµπεριφορά του, δρώντας όπως στον εξωτερικό κόσµο. Η 

επαρκής γνώση των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών του, ιδιαίτερα µε βάση τα 

σύγχρονα δεδοµένα, µπορεί να αυξήσει τον βαθµό υπευθυνότητάς του, συµβάλλοντας 

στην οµαλή λειτουργία της ψηφιακής κοινωνίας. Απέναντι στις οποιεσδήποτε 

                                                           
746 Βλ. σελ.134-135 και 175-176 αντίστοιχα, στο κεφάλαιο περί διαδικτυακών επικοινωνιών. 
 
747 Βλ. σχολιασµό για το µέλλον της έκφρασης στο διαδίκτυο E.E.Schmidt and J.Cohen, «The Future 
of Internet Freedom», άρθρο στην ηλεκτρονική εφηµερίδα New York Times, διαθέσιµο στην 
ιστοσελίδα http://www.nytimes.com/2014/03/12/opinion/the-future-of-internet-freedom.html?_r=1, 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης 11 Μαρτίου 2014. 
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πολιτικές και προθέσεις επιτήρησης των κινήσεών του απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή 

και επαγρύπνηση.  

Λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική σηµασία των προσφερόµενων 

υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, επιβάλλεται να καταστεί σαφές ότι οι 

προσωπικές πληροφορίες του χρήστη αποτελούν «περιουσιακό» στοιχείο του, µε 

αποτέλεσµα η διαχείρισή του να ανήκει πρωτίστως σε εκείνο. Η υποχρεωτική 

γνωστοποίησή τους, ή εκµετάλλευσή τους εν αγνοία του, θα σηµάνει  ίσως το τέλος 

της δηµοκρατικότητας στο διαδίκτυο, καθώς εξαρχής θα θεωρείται ο κάθε χρήστης 

ύποπτος παραβατικότητας. Όπως στην εξωτερική ζωή προστατεύεται ως θεµελιώδες 

δικαίωµα το άβατο του ιδιωτικού βίου, έτσι και στον κόσµο του διαδικτύου, η 

αποκάλυψη πληροφοριών που εµπίπτουν στη σφαίρα προσωπικότητας του ατόµου, 

θα πρέπει να προϋποθέτει τη ρητή εξουσιοδότησή του και να πραγµατοποιείται υπό 

συγκεκριµένες συνθήκες. Η έννοια και το περιεχόµενο του δικαιώµατος του 

αυτοπροσδιορισµού, που έχει ήδη υπογραµµιστεί748, στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή 

επιτάσσουν, άλλωστε, την ανάδειξη του ατόµου στο επίκεντρο των προτεινόµενων 

ρυθµίσεων λειτουργίας του διαδικτύου και όχι την εµπορική µεταχείρισή του. 

 Ταυτόχρονα, ο ρόλος του κάθε χρήστη επιβάλλεται να είναι, όσο ποτέ 

άλλοτε, ενεργός και υπεύθυνος. Ενόψει των διαφαινόµενων πολιτικών 

παρακολούθησης της συµπεριφοράς του στο διαδίκτυο και της συνεχούς αύξησης της 

ηλεκτρονικής εγκληµατικότητας, καλείται να µεριµνά ιδιαίτερα για τα δεδοµένα που 

ο ίδιος διακινεί και τις πληροφορίες που παρέχει, γνωρίζοντας τους κινδύνους 

εκµετάλλευσής τους.  

Καταλήγοντας, σε συνάρτηση µε τα όσα τονίστηκαν περί της διακυβέρνησης 

του διαδικτύου και µε γνώµονα την υπόδειξη µιας αντιµετώπισης των κενών του 

ισχύοντος ευρωπαϊκού νοµοθετικού καθεστώτος, η δράση της Ένωσης πρέπει να 

λάβει έναν µεγαλύτερο βαθµό ανθρωποκεντρικής διάστασης. Οι αδυναµίες της 

υφιστάµενης ευρωπαϊκής πολιτικής, που αναλύθηκαν εκτενώς, σε συνδυασµό µε τις 

εθνικές πολιτικές αρκετών κρατών µελών, υποδηλώνουν µια διαφαινόµενη ενίσχυση 

των επιχειρηµατικών συµφερόντων εις βάρος της ιδιωτικότητας του χρήστη. 

Θεµελιώδη δικαιώµατα, όπως η ελευθερία της έκφρασης και η ανεµπόδιστη χρήση 

του διαδικτύου, υποχωρούν έναντι της επιδίωξης αύξησης της οικονοµικής 
                                                           
748 Το δικαίωµα του αυτοπροσδιορισµού συνδέεται αναπόσπαστα µε την ιδιωτικότητα του ατόµου, 
όπως έχει τονιστεί στην ενότητα περί ηλεκτρονικής παρακολούθησης του εργαζοµένου, σελ.222. 
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αξιοποίησης των ψηφιακών υπηρεσιών. Χαρακτηριστική απόδειξη τούτων αποτελούν 

οι τάσεις απαγόρευσης της ανωνυµίας καθώς και οι συχνές παραβιάσεις προσωπικών 

δεδοµένων των χρηστών από µεγάλες επιχειρήσεις µε έντονη δράση στο διαδίκτυο, 

ελλείψει ενός αυστηρού συστήµατος ελέγχου τους σε ευρωπαϊκή βάση. 

Εποµένως, το προτεινόµενο θεσµικό πλαίσιο θα πρέπει να στρέφεται 

πρωτίστως στην αποτελεσµατικότερη θωράκιση του ιδιωτικού βίου του χρήστη και 

την ενίσχυση της θέσης του έναντι των οικονοµικών επιχειρηµατικών επιδιώξεων που 

αναφέρθηκαν. Η ουσιαστική θεµελίωση του δικαιώµατος της αυτοδιάθεσης του 

χρήστη
749, αποτελεί ίσως το σηµαντικότερο µέσο επίτευξης των ανωτέρω στόχων. Η 

εξασφάλιση ανεµπόδιστης άσκησής του µέσω της διαφύλαξης θεµελιωδών 

δικαιωµάτων θα συντελέσει έµµεσα αλλά καθοριστικά, στην προστασία της 

προσωπικότητας και της ταυτότητάς του στην κοινωνία των πληροφοριών. Ως εκ 

τούτου, αναδεικνύεται ως πυξίδα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Εξάλλου, καµιά 

προτεινόµενη δράση και κανένα υπό εξέταση µέτρο δε θα έχουν αποτελεσµατική 

λειτουργία αν πρώτα ο ίδιος ο αποδέκτης τους, ο χρήστης του διαδικτύου, δεν είναι 

απόλυτα ενηµερωµένος και ευαισθητοποιηµένος απέναντι στις επικείµενες αλλαγές 

ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει και εκείνος µε τη σειρά του να δείχνει ενεργή και όχι 

παθητική συµπεριφορά στις συνεχείς εξελίξεις των υπηρεσιών του διαδικτύου. 

Εξοπλίζοντας τον χρήστη µε αναπτυγµένο αίσθηµα υπευθυνότητας αποτρέπεται 

περισσότερο ο κίνδυνος χειραγώγησής του από επιτήδειους δράστες του 

κυβερνοχώρου και από πολιτικές που θίγουν, έµµεσα ή άµεσα, την προσωπικότητά 

του. Μόνο τότε ίσως θα αποκτήσει ουσιαστικό νόηµα και περιεχόµενο η φράση ενός 

Βρετανού συγγραφέα, ο οποίος πολύ εύστοχα παρατήρησε ότι στο διαδίκτυο «είσαι 

ό,τι µοιράζεσαι» («you are what you share»)750. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
749 Σχετικά µε την ερµηνεία του όρου του «δικαιώµατος της αυτοδιάθεσης» βλ.σελ.4, 179(υποσ.458) 
και 211 (υποσ.535). 
 
750 C.Leadbeater, «We think: The Power of Mass Creativity», Profile Books, 2008. 
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