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 Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) διευκόλυνε τη ροή της κάθε 

είδους πληροφορίας. Η διάδοση των προσωπικών πληροφοριών ή άλλως των προσωπικών 

δεδομένων αποτέλεσε βασικό εργαλείο για τη χάραξη στρατηγικής πολιτικής της Ε.Ε., την οργάνωση 

της δημόσιας διοίκησης, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη λειτουργία 

πληροφοριακών συστημάτων. Η ψήφιση της κοινοτικής Οδηγίας 95/46/ΕΚ ήρθε να καλύψει τα 

νομοθετικά κενά σε επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τους 

κινδύνους προσβολής του ιδιωτικού βίου του ατόμου μέσω της υποκλοπής των προσωπικών του 

δεδομένων και του περιορισμού της πληροφοριακής του αυτονομίας. Η παρούσα μελέτη 

καταγράφει την έννομη προστασία των προσωπικών δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς στο 

ψηφιακό περιβάλλον μέσω της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας στην Ελλάδα και τη Γαλλία, με 

κριτήριο το διαφορετικό ρυθμό χρήσης της πληροφορικής και ενσωμάτωσης της κοινοτικής οδηγίας 

στις δύο χώρες. 

 Η παρούσα διατριβή χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος επεξηγούνται οι βασικές 

έννοιες και γίνονται οι απαραίτητες διακρίσεις, εξετάζεται η επεξεργασία των δεδομένων σε 

περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορίου και σε περιβάλλον ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αναλύεται η 

επεξεργασία των δεδομένων στο πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών από την 

«ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» αλλά και από το γαλλικό τραπεζικό σύστημα και γίνεται εκτενής αναφορά στο 

περιβάλλον ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων που περιέχουν δεδομένα οικονομικής 

φύσεως. Στο δεύτερο μέρος της διατριβής παρουσιάζεται η νομική προστασία προσωπικών 

δεδομένων και οι ειδικοί νόμοι στο ελληνικό και στο γαλλικό δίκαιο, το αντικείμενο, το πεδίο 

εφαρμογής και οι βασικές έννοιες του ελληνικού και του γαλλικού νόμου, η έννοια της 

συγκατάθεσης, οι αρχές επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, η διασύνδεση των αρχείων και η 

διασυνοριακή ροή δεδομένων, τα δικαιώματα των υποκειμένων, οι αρμόδιες Αρχές προστασίας 

προσωπικών δεδομένων, οι προβλεπόμενες κυρώσεις, η νομική προστασία των προσωπικών 
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δεδομένων στο ελληνικό και στο γαλλικό δίκαιο μέσω των διατάξεων του Συντάγματος, του Αστικού 

και του Ποινικού Κώδικα και τέλος η νομική προστασία των προσωπικών δεδομένων στο διεθνές 

δίκαιο.  

 Σαν συμπέρασμα της μελέτης τονίζεται η αμφίδρομη σχέση δικαίου και τεχνολογίας καθώς 

και η ανάγκη επαγρύπνησης όχι μόνο του υπευθύνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων αλλά 

και του ίδιου του υποκειμένου των δεδομένων. 

 

Λέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιά: προσωπικά δεδομένα, προσωπική πληροφορία, δεδομένα οικονομικής 

συμπεριφοράς, ιδιωτικότητα, εμπιστευτικότητα, ασφάλεια, απόρρητο 
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ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    

 The use of Information and Communication Technology (ICT) simplified the flow of any kind 

of information. The dissemination of personal information or otherwise of personal data has been a 

key tool for the development of EU policy strategy, the organization of public administration, the  

business planning, the creation and  the operation of information systems. The implementation of the 

EU Directive 95/46 / EC came to fill legislative gaps in the personal data protection level, taking into 

account the risks of individual’s privacy violation through the interception of personal data and the 

limitation of informational autonomy. This study records the legal protection of personal financial 

data in the digital environment through the relevant legislation and case law in Greece and France, on 

the basis of the different pace of the use of information technology and implementation of the EU 

directive. 

 The thesis is divided into two parts. The first section explains the basic concepts and makes 

necessary distinctions, examines data’s dissemination in e-business environment and e-government 

environment, analyzes the data processing for the provision of electronic banking services "TIRESIAS 

SA" and of the French banking system and closes with a detailed reference to the environment and 

information security systems that contain data of financial nature. The second part of the thesis 

presents the personal data legal protection as well as  the specific laws in Greek and French law, the 

object, the scope and the concepts of Greek and French law, the concept of consent, the principles of 

personal data processing, the data interconnection and their transfer to third countries, the data 

subject’s rights, the National Data Protection Authorities, the sanctions, as well as the personal data 

legal protection in the Greek and French law through the provisions of the Constitution, the Civil and 

Criminal code and finally the personal data legal protection in international law. 

 The conclusion of the study emphasizes the reciprocal relationship of law and technology and 

the need for vigilance not only for the personal data controller but also for the data subject itself. 

 

Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: personal data, personal information, financial data, privacy, confidentiality, security, secret 
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 Οφείλω από καρδιάς ευχαριστίες στην επιβλέπουσα Καθηγήτρια κ. Ευγενία 

Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, για την επίβλεψη της διδακτορικής μου διατριβής, τη συνεργασία 

της, την υποστήριξη και την πρόθυμη ανταπόκρισή της σε κάθε μου απορία ή προβληματισμό όλα 

αυτά τα χρόνια. Οι γνώσεις της και οι πολύτιμες συμβουλές της συνέβαλαν καθοριστικά στο να λάβει 

η διατριβή τη μορφή που έχει σήμερα. 

 Ευχαριστίες οφείλονται επίσης στον Καθηγητή κ. Αθανάσιο Βαζακίδη καθώς και στον 

Καθηγητή κ. Γεώργιο Στεφανίδη που συμμετέχουν  στην τριμελή επιτροπή, μελέτησαν τη διατριβή 

και συνέβαλαν  στην επιτυχή αποπεράτωσή της. Ομοίως, θερμές ευχαριστίες οφείλονται και στα 

τέσσερα μέλη που συμπληρώνουν την επταμελή επιτροπή, την Καθηγήτρια κ. Μάρω Βλαχοπούλου, 

τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Τζιώνα, τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Θωμά Χατζηγάγιο και τον Αναπληρωτή 

Καθηγητή κ. Χρήστο Μαστροκώστα. 

 Ξεχωριστές ευχαριστίες οφείλονται στον Καθηγητή κ. Georges Chatillon, καθηγητή μου στις 

μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Πανεπιστήμιο Paris 1- Panthéon Sorbonne, o οποίος με συνέδραμε 

καθοριστικά στην αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών αναφορικά με το γαλλικό θεσμικό πλαίσιο 

προστασίας δεδομένων. 

Θα ήταν παράλειψή μου να μην ευχαριστήσω από το σημείο αυτό όλους τους φίλους και 

μέλη της Επιστημονικής Ομάδας του Δικαίου Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για την 

ανταλλαγή απόψεων, την καθοδήγηση και τη διάθεση συνεργασίας όποτε το χρειαζόμουν. 

 Για τους γονείς μου και το σύζυγό μου Δημήτρη κρατάω το πιο μεγάλο ευχαριστώ για την 

υποστήριξη, την κατανόηση, τη φροντίδα και την ενθάρρυνση σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης της 

διδακτορικής μου διατριβής. 
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  Το «προσωπικό δεδομένο» ως αυτοτελώς προστατευόμενο έννομο αγαθό αποτύπωσε την 

ανάγκη του νομοθέτη να προσδώσει-σε μια εποχή πληροφοριακού υπερπληθωρισμού- συγκεκριμένο 

νόημα στις αφηρημένες έννοιες της «προσωπικής πληροφορίας» και της «ιδιωτικότητας» που 

«κινδυνεύουν» από τη χρήση της πληροφορικής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Με την ψήφιση 

της  κοινοτικής Οδηγίας 95/46/ΕΚ αναφορικά με «την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών» θεσμοθετήθηκαν βασικοί κανόνες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων με κύριο στόχο την 

εξασφάλιση της προστασίας των θεμελιωδών ελευθεριών και των δικαιωμάτων των φυσικών 

προσώπων και της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών μεταξύ των κρατών μελών στο 

σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. 

H δυναμική διείσδυση των νέων τεχνολογιών διευκόλυνε τη ροή της πληροφορίας 

καθιστώντας την σε πολλές περιπτώσεις προαπαιτούμενο για τη χάραξη στρατηγικής πολιτικής της 

Ε.Ε., την οργάνωση της δημόσιας διοίκησης, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη 

λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων. Ωστόσο, στην εικοσαετία που μεσολάβησε από την 

ψήφιση της κοινοτικής Οδηγίας και με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από την ενσωμάτωσή της 

στα εθνικά δίκαια των κρατών μελών, γίνεται αντιληπτό ότι παρά την ύπαρξη των θεσμικών 

εγγυήσεων που παρέχουν τα σχετικά νομοθετήματα, εξακολουθούν να είναι παρόντες οι κίνδυνοι 

προσβολής του ιδιωτικού βίου του ατόμου μέσω της υποκλοπής των προσωπικών του δεδομένων 

και του περιορισμού της πληροφοριακής του αυτονομίας. 

Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται η καταγραφή της έννομης προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς μέσω της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας στην Ελλάδα 

και τη Γαλλία. Η επιλογή της συγκεκριμένης κατηγορίας δεδομένων παρουσιάζει νομικό ενδιαφέρον 

δεδομένου ότι όλοι σχεδόν οι τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας των υποκειμένων περιέχουν 

οικονομικά δεδομένα. Το ενδιαφέρον αυτό γίνεται εντονότερο αν λάβουμε υπόψη ότι η αθέμιτη 

επεξεργασία των δεδομένων οικονομικής φύσεως αποτελεί στο πεδίο των προσωπικών δεδομένων 
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(μαζί με την αθέμιτη επεξεργασία των δεδομένων υγείας) το συχνότερο λόγο προσφυγής των 

πολιτών στη δικαιοσύνη και τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές με στόχο την προάσπιση των ατομικών 

τους ελευθεριών.  

Η επιλογή της μελέτης των δικαιϊκών συστημάτων της Ελλάδας και της Γαλλίας και η 

συγκριτική τους επισκόπηση δεν είναι τυχαία. Η ψήφιση της κοινοτικής Οδηγίας 95/46 βρίσκει τις 

δύο χώρες σε διαφορετική φάση «νομικής ωριμότητας» αναφορικά με την προστασία του ατόμου 

από την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Από τη μία η Ελλάδα, έχοντας στο νομικό της 

οπλοστάσιο διατάξεις που προστατεύουν εν γένει την ιδιωτικότητα του ατόμου (προσωπικότητα, 

άσυλο, απόρρητο) και ευρισκόμενη υπό το καθεστώς ενός καταιγιστικά εξελισσόμενου ψηφιακού 

περιβάλλοντος διακίνησης της πληροφορίας, ενσωμάτωσε σχετικά γρήγορα στο εθνικό δίκαιο την 

κοινοτική Οδηγία, με την ψήφιση του νόμου 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την 

επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στη σχετικά άμεση ενσωμάτωση της Οδηγίας 

στο ελληνικό δίκαιο συνέβαλε χωρίς αμφιβολία η έλλειψη κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με τη 

χρήση της πληροφορικής και κατά συνέπεια την αυτοματοποιημένη επεξεργασία της προσωπικής 

πληροφορίας. 

Στον αντίποδα η Γαλλία, ανήκει στις χώρες εκείνες στις οποίες η χρήση της πληροφορικής 

αποτέλεσε ήδη από τη δεκαετία του ’70 βασικό εργαλείο οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης και 

λειτουργίας της ιδιωτικής οικονομίας με φυσικό επακόλουθο τη θέσπιση νομικών κανόνων 

προστασίας της προσωπικής πληροφορίας. Ο νόμος 78-17, σχετικά με την πληροφορική, τα αρχεία 

και τις ελευθερίες αποτελεί πρωτοποριακό για την εποχή του νομοθέτημα, καθώς έθεσε από πολύ 

νωρίς τους κανόνες για την αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του ατόμου. 

Μάλιστα, η προνοητικότητα του γάλλου νομοθέτη αναφορικά με την ορθολογική επεξεργασία της 

προσωπικής πληροφορίας αποτυπώνεται ήδη στο πρώτο άρθρο του νόμου σύμφωνα με το οποίο «η 

πληροφορική πρέπει να είναι στην υπηρεσία κάθε πολίτη». Η ύπαρξη εξειδικευμένου 

νομοθετήματος προστατευτικού για τον ιδιωτικό βίο του ατόμου ήταν και η αιτία της εξαιρετικά 

μεγάλης καθυστέρησης ενσωμάτωσης της κοινοτικής Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο της Γαλλίας, που 

ήρθε μόλις το 2004, με την ψήφιση του νόμου 2004-801 αναφορικά με την προστασία των φυσικών 



I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣI. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣI. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣI. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ    

3 

 

προσώπων από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Η συσχέτιση των δύο δικαιϊκών συστημάτων, κρίνεται ωφέλιμη καθώς ο γαλλικός νόμος, 

ενέπνευσε όπως αποδεικνύεται τον έλληνα νομοθέτη όχι μόνο στο βασικό νομοθέτημα 2472/1997 

κυρίως αναφορικά με τη συγκρότηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα κατά το πρότυπο της αντίστοιχης γαλλικής Αρχής, αλλά και στη θέσπιση 

ειδικότερων κανόνων δικαίου αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τα 

διατραπεζικά πληροφοριακά συστήματα και την προστασία της δημόσιας πληροφορίας. 

Η παρούσα μελέτη εξετάζει το νομικό πλαίσιο που διέπει την προστασία των οικονομικών 

δεδομένων και χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται η οντολογική θεώρηση των 

δεδομένων οικονομικής φύσεως, επεξηγούνται η έννοια και οι κατηγορίες των δεδομένων και 

γίνονται οι απαραίτητες διακρίσεις (κεφάλαιο πρώτο), εξετάζεται η επεξεργασία των δεδομένων σε 

περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορίου και σε περιβάλλον ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (κεφάλαιο 

δεύτερο), αναλύεται η επεξεργασία των δεδομένων στο πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών τραπεζικών 

υπηρεσιών από την «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» (κεφάλαιο τρίτο) αλλά και από το γαλλικό τραπεζικό σύστημα 

(κεφάλαιο τέταρτο) και γίνεται εκτενής αναφορά στο περιβάλλον ασφάλειας των πληροφοριακών 

συστημάτων που περιέχουν δεδομένα οικονομικής φύσεως (κεφάλαιο πέμπτο). 

Το δεύτερο μέρος της μελέτης περιλαμβάνει τη νομική θεώρηση των δεδομένων 

οικονομικής φύσεως. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η νομική προστασία προσωπικών δεδομένων και 

οι ειδικοί νόμοι στο ελληνικό και στο γαλλικό δίκαιο (κεφάλαιο πρώτο), το αντικείμενο, το πεδίο 

εφαρμογής και οι βασικές έννοιες του ελληνικού και του γαλλικού νόμου (κεφάλαιο δεύτερο), η 

έννοια της συγκατάθεσης στους δύο νόμους (κεφάλαιο τρίτο), οι αρχές επεξεργασίας των 

προσωπικών δεδομένων στα δύο δικαιϊκά συστήματα (κεφάλαιο τέταρτο), η διασύνδεση των 

αρχείων και η διασυνοριακή ροή δεδομένων στον ελληνικό και στο γαλλικό νόμο (κεφάλαιο πέμπτο), 

τα δικαιώματα των υποκειμένων (κεφάλαιο έκτο), οι αρμόδιες Αρχές προστασίας προσωπικών 

δεδομένων (κεφάλαιο έβδομο), οι προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με τον ελληνικό και τον 

γαλλικό νόμο (κεφάλαιο όγδοο), η νομική προστασία των προσωπικών δεδομένων στο ελληνικό και 

στο γαλλικό δίκαιο μέσω των διατάξεων του Συντάγματος, του Αστικού και του Ποινικού κώδικα 
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(κεφάλαιο ένατο) και τέλος η νομική προστασία των προσωπικών δεδομένων στο διεθνές δίκαιο 

(κεφάλαιο δέκατο).  

Η μελέτη παρότι έχει ως κύριο θέμα την προστασία των οικονομικών δεδομένων, σε πολλά 

σημεία επεκτείνεται σε νομικές διατάξεις και νομολογιακά παραδείγματα που αφορούν και άλλες 

κατηγορίες δεδομένων, για λόγους συνοχής του κειμένου αλλά και μιας ολοκληρωμένης εικόνας του 

προστατευτικού πλαισίου. 
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Πρώτο Κεφάλαιο: Βασικές έννοιες και διακρίσειςΠρώτο Κεφάλαιο: Βασικές έννοιες και διακρίσειςΠρώτο Κεφάλαιο: Βασικές έννοιες και διακρίσειςΠρώτο Κεφάλαιο: Βασικές έννοιες και διακρίσεις    

 Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες που αφορούν στην προστασία των 

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, οι κατηγορίες αυτών, η νομική τους φύση και το ζήτημα 

προστασίας της ζωής του υποκειμένου αναφορικά με τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς. 

1. Έννοια και κατηγορίες των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς1. Έννοια και κατηγορίες των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς1. Έννοια και κατηγορίες των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς1. Έννοια και κατηγορίες των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς    

Ως δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς, λογίζονται τα δεδομένα που αφορούν στην 

οικονομική ζωή του υποκειμένου, όπως αυτή εκφράζεται από την εν γένει κοινωνική του 

δραστηριότητα, ως ακόμα μία έκφανση του δικαιώματος της πληροφοριακής του αυτοδιάθεσης1. 

Τέτοια δεδομένα που σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση του υποκειμένου είναι σύμφωνα με 

την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)2, στο εξής Αρχή 3: τα έσοδα, τα 

περιουσιακά στοιχεία, οι επενδύσεις, ο απολογισμός εξόδων, τα δάνεια, οι υποθήκες, οι πιστώσεις, 

τα επιδόματα, τα εργασιακά προνόμια, οι επιχορηγήσεις, τα δεδομένα ασφάλισης, τα δεδομένα 

σύνταξης γήρατος, τα αγαθά και οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο άτομο (υποκείμενο των 

δεδομένων) καθώς και τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που προσφέρει το άτομο, οι τραπεζικοί 

λογαριασμοί, οι πιστωτικές κάρτες, η κληρονομιά, οι αποζημιώσεις (που εισέπραξε το υποκείμενο) 

και ό,τι άλλο αποτελεί στοιχείο της οικονομικής κατάστασης του υποκειμένου. 

Όπως θα εξετάσουμε στα παρακάτω κεφάλαια, τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς του 

υποκειμένου διατρέχουν ένα εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας του ατόμου, καθώς 

                                                           
 

1
 Σαατζίδου-Παντελιάδου, Ε.: Νέοι κανόνες δικαίου στο πλαίσιο της Νέας οικονομίας: Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς, Θεσσαλονίκη 2006, εκδόσεις Γιαχούδη, σελ. 103 

2
 www.dpa.gr 

3
 Βλ. Παράρτημα εντύπου 2 Γνωστοποίησης Τήρησης Αρχείου/ Αίτησης για άδεια: Μέρος ΙΙ: Κατηγορίες Προσωπικών 

Δεδομένων/Οικονομική Κατάσταση, σελ. 2 σε: http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,19247&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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όλοι σχεδόν οι τομείς της κοινωνικής του δραστηριότητας περιέχουν δεδομένα οικονομικής φύσεως, 

είτε αυτό μεταβαίνει φυσικά στα καταστήματα ή τις υπηρεσίες που το αφορούν είτε χρησιμοποιεί τις 

δυνατότητες του διαδικτύου. Στην τελευταία περίπτωση, το υποκείμενο αξιοποιώντας τα 

πλεονεκτήματα των νέων τεχνολογιών 4, έχει για παράδειγμα τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί 

ηλεκτρονικό χρήμα (paypal, pay safe cards), να προβαίνει σε αγορές μέσω διαδικτύου (e-commerce), 

να διενεργεί εξ αποστάσεως χρηματοοικονομικές συναλλαγές (αγοραπωλησία ομολόγων, μετοχών, 

αμοιβαίων κεφαλαίων, κλπ), να χρησιμοποιεί τα ηλεκτρονικά καταστήματα τραπεζών και να 

προβαίνει σε τραπεζικές εργασίες (e-banking) που υπό άλλες προϋποθέσεις θα απαιτούσαν 

προσωπικό χρόνο και κόστος, να συμμετέχει σε διαδικτυακές δημοπρασίες, να κάνει κράτηση 

εισιτηρίων για θεάματα (e-entertainment) ή ταξίδια (e-transport), να υποβάλει ηλεκτρονικά τη 

φορολογική του δήλωση ή να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την ασφαλιστική του ενημερότητα από τον 

ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται (e-government). 

  Στο χώρο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 

δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς του υποκειμένου, υπό την έννοια ότι αυτά αποτελούν συχνά 

αντικείμενο αξιολόγησης της προσωπικότητάς του (profiling) από τους συναλλασσόμενους με αυτό 

φορείς, με κριτήριο τις οικονομικές του συνήθειες. Η καταγραφή με άλλα λόγια αυτών των 

οικονομικών συνηθειών, οδηγεί πολλές φορές τις επιχειρήσεις που επεξεργάζονται τα δεδομένα του 

υποκειμένου-πελάτη, να ταξινομούν τους πελάτες ανά κατηγορία5. Χαρακτηριστικότερο είναι το 

παράδειγμα ελέγχου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς του υποκειμένου από την Τράπεζα με 

την οποία αυτό συναλλάσσεται ή πρόκειται να συναλλαγεί. Αυτό σημαίνει ότι η Τράπεζα, έχοντας 

συνήθως ήδη στη διάθεσή της τα οικονομικά δεδομένα του υποκειμένου (όπως αυτό θα αναλυθεί 

διεξοδικά παρακάτω στην περίπτωση του διατραπεζικού συστήματος «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ» ή των αντίστοιχων 

διατραπεζικών συστημάτων που λειτουργούν στη Γαλλία),είναι σε θέση να αξιολογήσει το 

                                                           
 

4
 Άλλοτε δηλώνοντας διαδικτυακά τον αριθμό της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας, άλλοτε δηλώνοντας το όνομα και τον προσωπικό 

κωδικό χρήστη  

5
 La valeur du client est l’intérêt du client aux yeux de l’entreprise : Girot J.L.: Le harcèlement numérique, DALLOZ, 2005, σελ. 60 



Δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς: Οντολογική Θεώρηση 
Βασικές έννοιες και διακρίσειςΒασικές έννοιες και διακρίσειςΒασικές έννοιες και διακρίσειςΒασικές έννοιες και διακρίσεις    

    

7 

 

«οικονομικό του προφίλ» και να αποφανθεί θετικά ή αρνητικά για την πιστοληπτική του ικανότητα 

και φερεγγυότητα.  

2. Νομική φύση των δεδομένων οικονομικής συμπεριφο2. Νομική φύση των δεδομένων οικονομικής συμπεριφο2. Νομική φύση των δεδομένων οικονομικής συμπεριφο2. Νομική φύση των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράςράςράςράς        

Τόσο στα κείμενα του ελληνικού νόμου 2472/1997 και του γαλλικού νόμου 78-17 όπως 

αυτοί ισχύουν, όσο και στην κοινοτική οδηγία 95/46/ΕΚ αναφορικά με την προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αλλά και στην πρόσφατη πρόταση του Κανονισμού του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών (άρθρο 9)6, τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς δεν συμπεριλήφθηκαν στην κατηγορία 

των ευαίσθητων δεδομένων. Μάλιστα, με την τροποποίηση του N. 2472/1997 και συγκεκριμένα με 

το άρθρο 18 παρ. 1 του N. 3471/2006 7 το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 2β, τροποποιήθηκε ο 

κατάλογος των ευαίσθητων δεδομένων με αποτέλεσμα τον ουσιαστικό επαναπροσδιορισμό του 

όρου «ευαίσθητο δεδομένο». Η τροποποίηση αυτή, συνίσταται στο γεγονός ότι ενώ στην 

τροποποιημένη διάταξη ως ευαίσθητο δεδομένο οριζόταν η συμμετοχή αυτή καθαυτή σε ένωση, 

σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση, στην ισχύουσα διάταξη ως ευαίσθητο δεδομένο ορίζεται η 

συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση και η συμμετοχή σε ενώσεις προσώπων που σχετίζονται με 

ευαίσθητα δεδομένα (π.χ. ένωση νεφροπαθών, ένωση υιοθετημένων αναζητούντων τους φυσικούς 

τους γονείς κ.ά.). Γίνεται λοιπόν φανερό ότι όσο ίσχυε η καταργηθείσα ρύθμιση το πεδίο των 

ευαίσθητων δεδομένων ήταν ευρύτερο αφού περιελάμβανε τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε ένωση, 

είτε αυτή σχετιζόταν με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα είτε όχι, όπως συμβαίνει για παράδειγμα 

με την ένωση δανειοληπτών τραπεζών. Η νομοθετική αυτή επιλογή είναι ορθή8, καθώς εναρμονίζεται 

                                                           
 

6
 http://register.consilium.europa.eu/pdf/el/12/st05/st05853.el12.pdf 

7
 ΦΕΚ Α’ 133/28.6.2006 

8
 Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε.: Προσωπικά Δεδομένα- Η νομική ρύθμιση της ηλεκτρονικής επεξεργασίας τους, εκδόσεις Α.Ν. 

Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή, 2007, σελ. 35, υποσημ. 15 
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με τον υπόλοιπο κατάλογο των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, δεδομένου ότι η συμμετοχή σε 

ενώσεις προσώπων συνιστά ευαίσθητο δεδομένο μόνο αν οι ενώσεις αυτές δραστηριοποιούνται σε 

πεδία και τομείς που αναφέρονται στα λοιπά ευαίσθητα δεδομένα. Αντίθετα, η συμμετοχή σε άλλες 

ενώσεις, όπως για παράδειγμα σε αθλητικό σωματείο δε συνιστά ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, 

καθώς η δημοσιοποίησή του δεν ενέχει ιδιαίτερους κινδύνους για τα ατομικά δικαιώματα και τις 

ατομικές ελευθερίες του υποκειμένου. 

  Το δικαιολογητικό έρεισμα για την εξαίρεση των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς 

από τον κατάλογο των ευαίσθητων δεδομένων βρίσκεται στους λόγους διαφάνειας9 και περιορισμού 

του «βρώμικου χρήματος», που ενδεχομένως δε θα επιτυγχάνονταν αν αναγνωριζόταν στα δεδομένα 

οικονομικής συμπεριφοράς ένα ειδικό status 10 προστασίας. Πρόβλημα ωστόσο ανακύπτει όταν τα 

δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς, που όπως ήδη αναφέρθηκε δε λογίζονται ευαίσθητα, 

συνδέονται στενά με δεδομένα κοινωνικής πρόνοιας που συγκαταλέγονται στα ευαίσθητα 

δεδομένα. Στην καθημερινή πρακτική, είναι πολύ συνηθισμένη η περίπτωση να αναρτώνται από 

δημόσιες υπηρεσίες (στο κτίριο της δημόσιας υπηρεσίας ή διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της 

υπηρεσίας) και μάλιστα χωρίς διατυπώσεις εμπιστευτικότητας των δεδομένων11, ονομαστικές λίστες 

δικαιούχων ειδικών επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας, αναπηρίας, ασθένειας, γεγονός που οδηγεί τις 

περισσότερες φορές στο συμπέρασμα ότι οι δικαιούχοι αυτοί, λόγω ακριβώς της οικονομικής ή 

μισθολογικής τους κατάστασης, υπάγονται σε οικονομικά ειδική και συχνά «ασθενή» κατηγορία 

πολιτών12. Παρά το γεγονός δηλαδή ότι τηρείται η απαιτούμενη δημοσιότητα και διαφάνεια στη 

διαδικασία ανακοίνωσης των δικαιούχων, εντούτοις το υποκείμενο καταλήγει να «στοχοποιείται» 

κοινωνικά. Σε αυτό το πνεύμα, ανάλογη «στοχοποίηση» μπορεί να υποστεί το υποκείμενο που 

                                                           
 

9
 Για το λόγο αυτό, κρίνεται απόλυτα δικαιολογημένη η δημοσίευση στον τύπο του «πόθεν έσχες» των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου 

10
 Ιγγλεζάκη, Ι.: Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, 2003, σελ. 94 

11
 Κάτι που θα συνέβαινε, αν αντί για το όνομα του δικαιούχου, αναρτάτο ο κωδικός ή ο αριθμός πρωτοκόλλου που έχει λάβει η αίτησή 

του. 

12
 Ανάλογη είναι η περίπτωση ανάρτησης των στοιχείων των δικαιούχων προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού, επιδότησης ενοικίου, 

χορήγησης υποτροφίας για ακαδημαϊκές σπουδές, κλπ  
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πάσχει από χρόνιο σοβαρό νόσημα ή είναι άπορο και λόγω αυτής του της κατάστασης έχει ατέλεια 

στην αγορά φαρμάκων ή στην εκτέλεση ιατρικών εξετάσεων (μικροβιολογικών, ακτινολογικών, κλπ) 

γεγονός που αναγράφεται στη συνταγογράφηση των φαρμάκων που αυτός λαμβάνει .  

Προς αποφυγή ενός τέτοιου «στιγματισμού» του υποκειμένου, τη λύση θα μπορούσε να 

δώσει η στάθμιση της φύσεως των δεδομένων, ώστε, όταν συντρέχει μικτή περίπτωση, απλού 

δηλαδή και ευαίσθητου δεδομένου, να υπερτερεί το «ευαίσθητο» δεδομένο και η επεξεργασία να 

γίνεται βάσει των διατάξεων του νόμου για τα ευαίσθητα δεδομένα.  

3. Το ζήτημα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής του υποκειμένου αν3. Το ζήτημα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής του υποκειμένου αν3. Το ζήτημα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής του υποκειμένου αν3. Το ζήτημα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής του υποκειμένου αναφορικά με τα δεδομένα της αφορικά με τα δεδομένα της αφορικά με τα δεδομένα της αφορικά με τα δεδομένα της 

οικονομικής του συμπεριφοράςοικονομικής του συμπεριφοράςοικονομικής του συμπεριφοράςοικονομικής του συμπεριφοράς        

 

 Η διενέργεια συναλλαγών μέσω διαδικτύου, εκτός από τις ευκολίες που παρέχει στο 

υποκείμενο και χρήστη των νέων τεχνολογιών, κρύβει πολλές φορές και κινδύνους που δεν είναι 

εμφανείς σε αυτό. Για παράδειγμα, κάθε συναλλαγή που διενεργείται στο διαδίκτυο, αφήνει τα ίχνη 

της στον κυβερνοχώρο δίνοντας έτσι την ευκαιρία στο δέκτη των πληροφοριών (εν προκειμένω 

πληροφοριών οικονομικού περιεχομένου) να δημιουργήσει αρχείο προσωπικών δεδομένων ή όπως 

διατυπώνεται ορθά « αρχείο δεδομένων συμπεριφοράς»13 και να σχηματίζει γνώμη αναφορικά με 

την περιουσιακή, φορολογική, οικονομική κατάσταση αλλά και τις καταναλωτικές συνήθειες του 

υποκειμένου. Πρόκειται για τα λεγόμενα «cookies», ανιχνευτικά δηλαδή προγράμματα που 

δημιουργούνται από το διακομιστή (server) μιας ιστοσελίδας, εγκαθίστανται αυτόματα στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού (που εισέρχεται στο 

τερματικό του χρήστη εν αγνοία του) και παρέχουν τη δυνατότητα στο φορέα που διαχειρίζεται την 

ιστοσελίδα (administrator) να δημιουργεί το ιστορικό των κινήσεων και των συναλλαγών στις οποίες 

προέβη ο χρήστης. 

                                                           
 

13
 Chatillon, G.: Les données personnelles : enjeux juridiques et perspectives IDT juin 1999, σε www.georges-chatillon.eu, όπου 

αναφέρει: «constituer des «méga-bases de données comportementales» ouvre la voie au marketing efficace et lucratif» 
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 Σαφώς η χρήση των «cookies» καθιστά ταχύτερη τη ροή των πληροφοριών εκμηδενίζοντας 

στην ουσία το χρόνο που απαιτείται προκειμένου ο χρήστης να επισκεφτεί εκ νέου την ιστοσελίδα 

που τον ενδιαφέρει, δεδομένου ότι δε χρειάζεται να επαναπληκτρολογήσει το όνομα χρήστη ή τον 

κωδικό πρόσβασής του σε αυτή. Ταυτόχρονα ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα στους φορείς παροχής 

υπηρεσιών να συγκεντρώνουν τα δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες της ιστοσελίδας με σκοπό 

να τα επεξεργαστούν και κατόπιν να τα εκμεταλλευτούν για σκοπούς κατεξοχήν εμπορικούς χωρίς 

κατά κανόνα να έχουν λάβει τη συναίνεση των ενδιαφερομένων14. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με 

διάφορες μεθόδους μαθηματικού συσχετισμού15 που χρησιμοποιούν οι ενδιαφερόμενες 

επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα: α) η μέθοδος του credit scoring η οποία στηρίζεται σε 

στατιστικές μεθόδους για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας των πελατών τραπεζικών και 

πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο της εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου αλλά και της 

αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, β) η αποθήκευση δεδομένων (Data warehouse) η οποία 

στηρίζεται στην οργάνωση των δεδομένων σε μια ενιαία συλλογή δεδομένων καθώς πολλά από αυτά 

βρίσκονται διάσπαρτα σε διάφορα τμήματα της ίδιας επιχείρησης και γ) η εξόρυξη δεδομένων (Data 

mining) με τη βοήθεια της οποίας καθίσταται δυνατή η ανεύρεση συσχετισμών και άγνωστων δομών 

από τα δεδομένα που βρίσκονται συγκεντρωμένα σε αποθήκες δεδομένων και κατ’ αυτόν τον τρόπο 

παράγονται νέες πληροφορίες και γίνονται προβλέψεις. 

 Με άλλα λόγια, τα προσωπικά δεδομένα, συνιστούν για τις επιχειρήσεις ένα πρώτης τάξεως 

υλικό αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων και την προώθηση των πωλήσεών τους16. Μάλιστα, τις 

                                                           
 

14
 Σημειώνεται ότι η πρακτική αυτή των «cookies» ακολουθείται σε όλες τις ιστοσελίδες ανεξαρτήτως περιεχομένου, δεδομένου ότι όλες 

λειτουργούν απαραιτήτως με βάσεις δεδομένων, οι οποίες εμπλουτίζονται από τις συνεχείς επισκέψεις των χρηστών. Παράλληλα, 

ευκαιρία για να πληροφορηθεί κανείς για την οικονομική κατάσταση ή τις καταναλωτικές συνήθειες ενός χρήστη ιστοσελίδας, παρέχεται 

στην περίπτωση όπου ο ίδιος αναρτά με τη συναίνεσή του σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης προσωπικές πληροφορίες, όχι απαραίτητα 

αληθείς. 

15
 Ιγγλεζάκη, Ι.: Το νομικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2003, σελ. 211 επ., όπου 

αναλύονται διεξοδικά οι συγκεκριμένες μέθοδοι 

16
 Ιγγλεζάκη, Ι.: Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα, ό.π., σελ.5 επ., Girot J.L.: Le harcèlement numérique, ό.π., σελ. 34 όπου αναλύεται η 

περίπτωση διαφημιστικής εταιρείας με την επωνυμία Double Click (www.doubleclick.com), η οποία διαχειρίζεται διαφημιστικές 

καταχωρίσεις (banners) πολλών ιστοσελίδων και διατηρεί cookies για 10 εκατομμύρια χρήστες. Η διαφημιστική αυτή εταιρεία εξαγόρασε 
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περισσότερες φορές, αφού συγκεντρωθούν οι πληροφορίες που αφορούν το χρήστη, δε δίνεται στον 

τελευταίο η δυνατότητα να λάβει γνώση για τις πληροφορίες αυτές άλλα ούτε και για τα πρόσωπα 

που έχουν πρόσβαση σε αυτές. Στην περίπτωση αυτή, «είναι σαφής η προσβολή του δικαιώματος 

πληροφοριακού αυτοκαθορισμού (του υποκειμένου), η οποία φτάνει πολλές φορές εώς την 

προσβολή δικαιώματος του ιδιωτικού βίου»17. Στα πλαίσια αυτής της προσβολής του ιδιωτικού βίου 

εμπίπτει και η περίπτωση λήψης ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam), που τις περισσότερες φορές 

έχει εμπορικό περιεχόμενο, στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του υποκειμένου, στη 

συσκευή του κινητού του τηλεφώνου ή στη συσκευή του φαξ. Αυτή ήταν και η αιτία που τόσο η 

ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), όσο και η ελληνική Αρχή 

Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών18 (ΑΔΑΕ) και αντίστοιχα η Εθνική Επιτροπή της Γαλλίας 

για την Πληροφορική και τις Ελευθερίες19 (CNIL), αναγκάστηκαν να εκδώσουν σειρά αποφάσεων και 

οδηγιών, προκειμένου να διασφαλίσουν το υποκείμενο από κακόβουλη χρήση των προσωπικών του 

δεδομένων από τρίτους. Στην Ελλάδα, το ζήτημα της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ρυθμίζει, κατά 

τις επιταγές της κοινοτικής οδηγίας 2002/58/ΕΚ20 ο Ν. 3471/200621 στο άρθρο 11 παρ. 1 σύμφωνα με 

το οποίο «η χρησιμοποίηση αυτόματων συστημάτων κλήσης, ιδίως με χρήση συσκευών 

τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γενικότερα η πραγματοποίηση μη 

                                                                                                                                                                                    
 

τη βάση δεδομένων μιας εταιρείας με την επωνυμία Abacus Direct, στην οποία περιέχονταν πληροφορίες για τη συναλλακτική 

συμπεριφορά του 90% των αμερικανικών νοικοκυριών και είχε σκοπό να συσχετίσει τα δεδομένα αυτά με τα δικά της αρχεία cookies. Η 

ενέργεια αυτή θα οδηγούσε στη δημιουργία εκτεταμένων προφίλ προσωπικότητας για έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό πολιτών των ΗΠΑ. 

Όπως ήταν αναμενόμενο, το γεγονός προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία και επετεύχθη με την παρέμβαση των 

αρμόδιων φορέων η ματαίωση των σχεδίων της διαφημιστικής εταιρίας Double Click.  

17
 Βλ. διεξοδικά: Αλεξανδρίδου, Ε. : Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, ελληνικό και κοινοτικό, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα- 

Θεσσαλονίκη, 2004, σελ. 186 επ. 

18
 www.adae.gr 

19
 www.cnil.fr 

20
 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου 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), Επίσημη Εφημερίδα EE, L201/31.07.2002, σ. 37-47 

21
 Ν. 3471/2006 αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν.2472/1997, ΦΕΚ Α’ 133/28.06.2006, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση τον Ν. 3917/2011, ΦΕΚ 

Α’22/21.02.2011 
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ζητηθεισών επικοινωνιών με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, χωρίς ανθρώπινη 

παρέμβαση, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε 

είδους διαφημιστικούς σκοπούς, επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής συγκατατεθεί εκ των 

προτέρων ρητώς». Σημειώνεται, ότι την ως άνω οδηγία, τροποποίησε η υπ’ αριθμόν 2006/24/ΕΚ 

οδηγία22, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με τον Ν. 3917/2011 για τη διατήρηση 

δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή 

διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών. 

Στη Γαλλία αντίστοιχα, η κοινοτική οδηγία 2002/58/ΕΚ μεταφέρθηκε στο γαλλικό δίκαιο με το 

διάταγμα 2005-86223, ενώ η τροποποιητική αυτής οδηγία    2006/24/ΕΚ ενσωματώθηκε στο γαλλικό 

δίκαιο με το διάταγμα 2006-35824. Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται η διακίνηση δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς σε περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορίου και σε περιβάλλον ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 

 

                                                           
 

22
 Oδηγία 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, Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ, L105/13.04.2006,σ.0054-0063  

23
 Décret n° 2005-862 du 26 juillet 2005 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux et à la fourniture de services de 

communications électroniques, JORF n°175/29.7.2005 ,p. 12357, texte n° 16 

24
 Décret n°2006-358 du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications électroniques, JORF n°73/26.3.2006 p. 

4609 texte n° 9 
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Δεύτερο κεφάλαιο: Το περιβάλλον επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράςΔεύτερο κεφάλαιο: Το περιβάλλον επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράςΔεύτερο κεφάλαιο: Το περιβάλλον επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράςΔεύτερο κεφάλαιο: Το περιβάλλον επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς    

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις    

 Όπως ήδη επισημάνθηκε παραπάνω, πολλοί τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας του 

υποκειμένου περιέχουν δεδομένα της οικονομικής του συμπεριφοράς. Ωστόσο, ανάλογα με το 

περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται το υποκείμενο, χρήσιμος θα ήταν ο διαχωρισμός ανάμεσα 

στο περιβάλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου με τις επιμέρους εκφάνσεις του και στο περιβάλλον της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Έτσι σχηματικά θα μπορούσαμε να κατατάξουμε στην πρώτη 

περίπτωση οποιαδήποτε συναλλαγή στην οποία προβαίνει το υποκείμενο με τον εν γένει ιδιωτικό 

τομέα και στη δεύτερη περίπτωση οποιαδήποτε συναλλαγή στην οποία προβαίνει το υποκείμενο με 

τον εν γένει δημόσιο τομέα.  

 

2. Επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς σε περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορίου2. Επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς σε περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορίου2. Επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς σε περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορίου2. Επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς σε περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορίου        

 Τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς καλύπτουν μεγάλο πλήθος δεδομένων που 

εμπεριέχονται στα πληροφοριακά συστήματα. Σε επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων, 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς σε περιβάλλον ηλεκτρονικού 

εμπορίου. 

2.1. Έννοια και περιεχόμενο2.1. Έννοια και περιεχόμενο2.1. Έννοια και περιεχόμενο2.1. Έννοια και περιεχόμενο    

Ηλεκτρονικό είναι το εμπόριο που διενεργείται με ηλεκτρονικά μέσα. Βασίζεται στην 

ηλεκτρονική μετάδοση δεδομένων που περιλαμβάνουν κείμενα, ήχο και εικόνα και έχει ως 

αντικείμενο την ηλεκτρονική εμπορία αγαθών και υπηρεσιών. Το ηλεκτρονικό εμπόριο καλύπτει 

κυρίως δύο είδη δραστηριοτήτων και αναλόγως διακρίνεται σε έμμεσο (offline) και άμεσο (online). 

Έμμεσο είναι, όταν πρόκειται να διεξαχθεί ηλεκτρονικά παραγγελία ενσώματων υλικών αγαθών που 

μπορούν να παραδοθούν με παραδοσιακούς τρόπους, όπως για παράδειγμα με το ταχυδρομείο, ενώ 

άμεσο είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο που περιλαμβάνει παραγγελία, πληρωμή και παράδοση άϋλων 
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αγαθών και υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα το λογισμικό25. Ως εκ τούτου, στο ηλεκτρονικό εμπόριο 

εμπίπτει κάθε εμπορική συναλλαγή, η οποία εκτελείται αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό επίπεδο, 

δηλαδή με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών ανεξαρτήτως υλικής μορφής (iphone, ipad, tablets, 

pc, κλπ) που συνδέονται μέσω διαδικτύου26. Για την πραγματοποίηση μιας τέτοιας συναλλαγής 

χρησιμοποιούνται πολύπλοκοι προγραμματιστικοί μηχανισμοί και το κατάλληλο λογισμικό το οποίο 

επιτρέπει την Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (Electronic Data Interchange- EDI) στα 

συμβαλλόμενα μέρη (μεταξύ επιχειρήσεων αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών, B2B 

business to business, B2C, business to consumer) που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη συναλλαγή. Με 

άλλα λόγια, η συγκεκριμένη μορφή συναλλαγής πραγματοποιείται μόνο μέσω υπολογιστών, 

παρακάμπτοντας τον ανθρώπινο παράγοντα και συνάμα ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα λάθους 

και την κακόβουλη χρήση στοιχείων. 

Επί μέρους μορφές του ηλεκτρονικού εμπορίου συνιστούν η ηλεκτρονική τραπεζική, οι 

ηλεκτρονικές δημοπρασίες καθώς και η εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,o 

τρόπος λειτουργίας των οποίων εξετάζεται παρακάτω27. Τα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο 

ζητήματα ρυθμίστηκαν με την Οδηγία 31/2000/ΕΚ
28, όπως αυτή μεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το 

Π.Δ. 131/2003
29 και αντίστοιχα στο γαλλικό δίκαιο με το νόμο 2004-57530, όπως αυτοί ισχύουν. 

                                                           
 

25
 Καράκωστα, Ι.: Δίκαιο και Internet- Νομικά ζητήματα του Διαδικτύου, β’ έκδοση, εκδόσεις Π.Ν.Σάκκουλας, 2003, σελ.165 επ. 

26
Σoμπόλου, Β.: Νομικό πλαίσιο για ζητήματα του Ηλεκτρονικού εμπορίου: Το ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω κινητής τηλεφωνίας (m-

commerce), ΕπισκΕΔ 3(2002)894 επ., Ιγγλεζάκη, Ι.: Προστασία του καταναλωτή στις τηλεαγορές μέσω internet, ΕπισκΕΔ (2000)820 επ, 

Μούζουλα, Σπ.: Συναλλαγές δια μέσου του Internet,ΕλλΔ/νη 39(1998)16 επ. 

27
 Βλ. κεφ.2.2 έως 2.5 

28
 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 EE, L 178/17.07.2000, σ. 0001 - 0016 

29
 Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των 

υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά. (Οδηγία για το ηλεκτρονικό 

εμπόριο), ΦΕΚ Α΄ 116/16.05.2003 

30
 LOI n° 2004-575 « pour la confiance dans l'économie numérique », JORF n°143/22.6.2004 p. 11168, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή 

του από τον πρόσφατο νόμο LOI n° 2014-873 «pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes», JORF n°0179/5.8.2014, p. 12949  
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2.2 Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων σε περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορίου 2.2 Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων σε περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορίου 2.2 Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων σε περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορίου 2.2 Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων σε περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορίου 31    

 

Η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων γνωστότερη και ως EDI (Electronic Data 

Interchange/Échange de données informatisées) αποτελεί μέθοδο που χρησιμοποιείται ευρύτατα 

μεταξύ οργανισμών ή επιχειρήσεων και συνίσταται στη μετάδοση πληροφοριών από έναν 

υπολογιστή σε έναν άλλο, μεταξύ επιχειρήσεων αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών 32 

με σκοπό να αντικαταστήσει τα έγγραφα και να επιτρέψει την άμεση ανταπόκριση μεταξύ των 

συναλλασσομένων. Συνδυάζει τους υπολογιστές και τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών προκειμένου να 

υλοποιηθεί η ηλεκτρονική μεταφορά33 και στη συνέχεια η επεξεργασία δεδομένων αποστελλόμενων 

από τα συστήματα ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων που χρησιμοποιούν τα συναλλασσόμενα 

μέρη. Με τη βοήθεια της μεθόδου αυτής, η πληροφορία διακινείται από έναν υπολογιστή σε έναν 

άλλον, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση με τη μέθοδο της νεφοϋπολογιστικής (cloud-computing), 

επιτρέποντας έτσι αφενός την εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου και κόστους και αφετέρου τη μείωση 

πιθανότητας σφάλματος οφειλόμενου σε ανθρώπινη παρέμβαση.  

 Στον τομέα της οικονομίας, η ανταλλαγή δεδομένων έχει ως αντικείμενο την ηλεκτρονική 

μεταφορά συμβάσεων, παραστατικών, εμπορικών παραγγελιών, λογαριασμών, τιμολογίων, 

μισθοδοσίας, κλπ. Πρόκειται για δεδομένα που μεταβιβάζονται από τον υπολογιστή του αποστολέα 

στον υπολογιστή του παραλήπτη και εμφανίζονται σε κωδικοποιημένη μορφή με τη βοήθεια ειδικού 

λογισμικού του Η/Υ του αποστολέα και στη συνέχεια αποκωδικοποιούνται από τον Η/Υ του 

παραλήπτη34, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την ηλεκτρονική τιμολόγηση35 (e-invoicing). 

                                                           
 

31
 Σινανιώτη-Μαρουδή, Α.- Φαρσαρώτα, Ι.: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2005, σελ. 114-116  

32
 Βλ. σχετικά :1994/820/ΕΚ: Σύσταση της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 1994 σχετικά με «τις νομικές πτυχές    της ηλεκτρονικής 

ανταλλαγής δεδομένων»,    Επίσημη Εφημερίδα EE, L 338 /28.12.1994 σ. 0098 - 0117 

33
 Maisl, H. : Le droit des données publiques , L.G.D.J..1996, σελ. 51επ. 

34
 Ιγγλεζάκη, Ι. : Τα νομικά ζητήματα της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (EDI), ΕΕμπΔ MH’ (1997)239 

35
 Την πρακτική της ηλεκτρονικής τιμολόγησης εισήγαγε η κοινοτική οδηγία 2001/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «με στόχο την 

απλοποίηση, τον εκσυγχρονισμό και την εναρμόνιση των όρων που επιβάλλονται στην τιμολόγηση όσον αφορά το φόρο προστιθέμενης 

αξίας». Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, στα άρθρα 2 επ., δόθηκαν οι προδιαγραφές για τους εναλλακτικούς αποδεκτούς τρόπους έκδοσης, 
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Προκειμένου μάλιστα να μεταδοθούν τα δεδομένα με ασφάλεια και ακεραιότητα, προϋποτίθεται ότι 

έχει προηγηθεί η συμφωνία των συναλλασσόμενων μερών για τη μορφή των τυποποιημένων 

μηνυμάτων. Η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος τυποποίησης των μηνυμάτων EDI, είναι η 

EDIFACT36, η οποία αποτελεί «τη διεθνή γλώσσα της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων»37, 

επιτρέποντας την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών συστημάτων Η/Υ, ανεξαρτήτως από 

το λογισμικό που χρησιμοποιείται από τους χρήστες. Σε νομοθετικό επίπεδο, η μεθοδολογία EDI 

ρυθμίστηκε από την κοινοτική οδηγία 2001/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «με στόχο την 

απλοποίηση, τον εκσυγχρονισμό και την εναρμόνιση των όρων που επιβάλλονται στην τιμολόγηση 

όσον αφορά το φόρο προστιθέμενης αξίας», όπως αυτή ισχύει, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό 

δίκαιο με το N.3193/2003 αναφορικά με «τους κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις ΦΠΑ, ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»38 και στο γαλλικό δίκαιο με το νόμο 2003-1312 «««« Loi de finance 

rectificative pour 2003»39. Σημαντική ωστόσο θεωρείται και η συμβολή της κοινοτικής οδηγίας 

1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για 

τις ηλεκτρονικές υπογραφές» 40 σε επίπεδο αναγνώρισης της ηλεκτρονικής υπογραφής ως 

                                                                                                                                                                                    
 

αποστολής και αποθήκευσης ηλεκτρονικών τιμολογίων και δελτίων αποστολής από όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός 

της ΕΕ και με τελικό στόχο την αντικατάσταση των αντίστοιχων έντυπων παραστατικών. Έτσι σύμφωνα με την οδηγία, όλα τα τιμολόγια που 

διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα θεωρούνται έγκυρα και αποδεκτά εφόσον: α. Ο παραλήπτης του τιμολογίου, στα πλαίσια της 

εμπορικής σύμβασης με το αντισυμβαλλόμενο μέρος, συναινέσει και αποδεχθεί τη συγκεκριμένη μέθοδο και β. Η αποστολή και η λήψη 

των τιμολογίων πραγματοποιούνται σε ασφαλές δικτυακό περιβάλλον, είτε με τη χρήση αναβαθμισμένων ηλεκτρονικών υπογραφών 

(advanced digital signatures) είτε μέσω του συστήματος EDI (Electronic Data Interchange). Εναρμόνιση με την κοινοτική οδηγία έγινε σε 

ελληνικό επίπεδο με το N.3193/2003 αναφορικά με «τους κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις ΦΠΑ, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 266/20.11.2003) και σε γαλλικό επίπεδο με το νόμο 2003-1312 «Loi de finances rectificative pour 2003»,    JORF n°302/ 

31.12.2003 p. 22594 (texte n° 2) 

36
 EDIFACT :Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport 

37
 Σινανιώτη-Μαυρουδή ,Α.- Φαρσαρώτα, Ι.: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, ό.π., σελ. 116 

38
 ΦΕΚ Α’ 266/20.11.2003 

39
 JORF n°302/ 31.12.2003, p. 22594 (texte n° 2) 

40
 Επίσημη Εφημερίδα EE , L 013 /19.01.2000 σ. 0012 - 0020 
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εναλλακτικού και αξιόπιστου μέσου για τη διενέργεια συναλλαγών, η οποία ενσωματώθηκε στο 

ελληνικό δίκαιο με το ΠΔ 150/200141 και στο γαλλικό με το νόμο 2000-23042.  

 

2.3 Ηλεκτρονική Τραπεζική: Έννοια και περιεχόμενο2.3 Ηλεκτρονική Τραπεζική: Έννοια και περιεχόμενο2.3 Ηλεκτρονική Τραπεζική: Έννοια και περιεχόμενο2.3 Ηλεκτρονική Τραπεζική: Έννοια και περιεχόμενο    

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα έχουν καταστήσει την ηλεκτρονική 

τραπεζική μια πολύτιμη εφαρμογή για τον πολίτη, η οποία κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος 

σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο τραπεζικής εξυπηρέτησης43. Σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση 

Τραπεζών 44 ως ηλεκτρονική τραπεζική νοείται «οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή διεξάγεται μεταξύ 

της τράπεζας και των πελατών της διαμέσου ηλεκτρονικών δικτύων45 και βοηθάει ή οδηγεί στην 

πώληση τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων»46. Ο όρος ηλεκτρονική τραπεζική ή εξ αποστάσεως 

τραπεζική (remote banking) αναφέρεται στην εξ αποστάσεως διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών με τη 

χρήση ηλεκτρονικών μέσων 47. Ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιείται κάθε φορά για την εκτέλεση 

της συναλλαγής, η ηλεκτρονική τραπεζική διακρίνεται περαιτέρω σε τέσσερις κατηγορίες: στην 

τραπεζική αυτοεξυπηρέτησης (kiosk ή self-banking), στην τηλεφωνική τραπεζική (phone / mobile 

banking), στην τραπεζική μέσω αμφίδρομης τηλεόρασης (TV banking) και τέλος στην πλέον 

διαδεδομένη τραπεζική μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (PC banking).  

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της τραπεζικής αυτοεξυπηρέτησης, ο πελάτης μεταβαίνει στα 

                                                           
 

41
ΦΕΚ Α'125/ 25.6.2001, Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό 

πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές. 

42
 Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature 

électronique, JORF n°62/14.03.2000, p. 3968 

43
 Gkoutzinis, Α.: Internet Banking and the Law in Europe Regulation, Financial Integration and Electronic Commerce, Cambridge University 

Press, 2006, p.20 

44
 www.hba.gr 

45
 Αναφορικά με την ανάπτυξη και την εξέλιξη τραπεζικών δικτύων, βλ. Κλήμη, Κ.: Υπόδειγμα ανάπτυξης δικτύου τραπεζικών 

καταστημάτων:η περίπτωση του ελληνικού τραπεζικού τομέα, διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2008,σελ.7 επ. 

46
 Γιαννόπουλου, Γ.: Internet Banking Νομικά Ζητήματα από τη διεξαγωγή τραπεζικών συναλλαγών στο διαδίκτυο, Internet Banking Νομικά 

Θέματα, ΔΕΕΤ, Γ’ τρίμηνο (2003) 97 

47
 Γκόρτσου, Χρ.-Τασάκου, Κ.: Το Ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο για την ηλεκτρονική τραπεζική, Internet Banking Νομικά Θέματα, ΔΕΕΤ, Γ’ 

τρίμηνο (2003)77 
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μηχανήματα αυτόματης ανάληψης (ΑΤΜ) ή αυτόματης πληρωμής (easypay), τα οποία βρίσκονται 

εντός ή εκτός των καταστημάτων των Τραπεζών και διενεργεί συναλλαγές, εισάγοντας, ανάλογα με 

τις απαιτήσεις της συναλλαγής, τον προσωπικό κωδικό της κάρτας του, τον αριθμό του τραπεζικού 

του λογαριασμού ή τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού τρίτου προσώπου καθώς και στοιχεία που 

τον προσδιορίζουν, όπως το ονοματεπώνυμό του και το μυστικό κωδικό πρόσβασης (pin). 

Αναφορικά με τη μέθοδο της τηλεφωνικής τραπεζικής (phone banking), η οποία συνηθίζεται 

κυρίως σε περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής της κάρτας του δικαιούχου, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα 

να εξυπηρετηθεί μέσω τηλεφώνου με την τράπεζα με την οποία θέλει να κάνει συναλλαγές ή να 

πάρει πληροφορίες, ακολουθώντας οδηγίες μέσω του τηλεφωνητή ή με τη χρήση τονικής συσκευής 

(tone pad). Ειδικότερα στην περίπτωση χρήσης κινητού τηλεφώνου (mobile banking) για τη 

διενέργεια συναλλαγών, αυτή γίνεται με τη μορφή γραπτών μηνυμάτων με την τεχνολογία WAP48, με 

τη μέθοδο οπτικοακουστικής επικοινωνίας, με χρήση τεχνολογίας τηλεδιάσκεψης, καθώς και με τις 

πολλαπλές εφαρμογές που προσφέρουν τα smart-phones. 

 Στη μέθοδο αμφίδρομης τηλεόρασης (TV banking), ο ενδιαφερόμενος χρησιμοποιεί την 

τηλεοπτική του συσκευή η οποία συνδέεται με συνδρομητικό τηλεοπτικό δίκτυο ή με το διαδίκτυο 

που του παρέχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε συναλλαγές με την τράπεζα.Τέλος, στην περίπτωση 

του PC banking ο ενδιαφερόμενος με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή ο οποίος είναι 

συνδεδεμένος στο διαδίκτυο (ασύρματα ή ενσύρματα), συνδέεται απευθείας με τα υπολογιστικά 

συστήματα της τράπεζας και προβαίνει στις συναλλαγές ή λαμβάνει τις πληροφορίες που επιθυμεί 

(αρχείο πληρωμών, κινήσεις λογαριασμών, διαθέσιμο υπόλοιπο χρημάτων, κλπ) 

Αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες στα πλαίσια της ηλεκτρονικής τραπεζικής, συνιστούν49:1) οι 

                                                           
 

48
 Verbiest, T.: Les aspects juridiques du WAP et commerce électronique mobile. Διαθέσιμο σε: http://www.droit-

technologie.org/actuality-378/les-aspects-juridiques-du-wap-et-du-commerce-electronique-mobile.html 

49
 Ρεπούση, Σπ.: Τραπεζικές Υπηρεσίες, εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα –Θεσσαλονίκη,2005, σελ. 122-123  
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πληρωμές λογαριασμών και οι μεταφορές κεφαλαίων50, 2) η παρακολούθηση επιταγών και κινήσεων 

λογαριασμών 51, 3) η διαχείριση διαθεσίμων και οι χρηματιστηριακές συναλλαγές52, 4) η 

πληροφόρηση και η υποβολή αιτήσεων 53 καθώς και 5) η ηλεκτρονική διεκπεραίωση πληρωμών 

μισθοδοσίας. 

  

2.4 2.4 2.4 2.4 Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες     

 

Ειδικότερη μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου αποτελούν οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες54. 

Ανταποκρινόμενες στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς, οι επιχειρήσεις κατέφυγαν στις ηλεκτρονικές 

δημοπρασίες (e-auctions) οι οποίες διενεργούνται διαδικτυακά και έχουν ως αντικείμενο ο,τιδήποτε 

μπορεί να αποτελέσει εμπορικό είδος, είτε αυτό ανάγεται σε επίπεδο αγαθών- προϊόντων είτε σε 

επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών. Μάλιστα στην Ευρώπη, η πρακτική των ηλεκτρονικών 

                                                           
 

50
 Υπάρχει δυνατότητα πληρωμής λογαριασμών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, πληρωμής λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας, πληρωμής 

οφειλών πιστωτικών καρτών και δόσεων δανείων (καταναλωτικών, προσωπικών και στεγαστικών), πληρωμής ασφαλίστρων, πληρωμής 

εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία, πληρωμής οφειλών σε Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (πληρωμή Φ.Π.Α.) καθώς επίσης μεταφοράς σε 

λογαριασμούς πελατών που τηρούνται στην ίδια ή σε διαφορετικές τράπεζες και η αποστολή ή λήψη εμβασμάτων εντός και εκτός της 

Ελλάδας. 

51
 Έτσι, είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης έκδοσης βιβλιαρίου επιταγών, ανάκλησης επιταγής, πληρωμής επιταγής με 

μεταφορά κεφαλαίων από έναν λογαριασμό σε έναν άλλον, η παρακολούθηση, πληροφόρηση και άντληση στατιστικών στοιχείων για τον 

αριθμό των ανεξόφλητων επιταγών, για τον αριθμό των επιταγών που έχει γίνει ανάκληση καθώς επίσης και η πληροφόρηση για το 

διαθέσιμο και λογιστικό ύψος των λογαριασμών καταθέσεων, την άντληση πληροφοριακών ιστορικών στοιχείων για τις κινήσεις των 

λογαριασμών. 

52
 Είναι δυνατή η απευθείας σύνδεση (on line) και παρακολούθηση σε συνεχή και πραγματικό χρόνο των χρηματιστηριακών 

συνεδριάσεων, η διαβίβαση εντολών αγοράς και πώλησης μετοχών, η εμφάνιση πινακιδίων αγοράς και πώλησης μετοχών, η εμφάνιση των 

ημερήσιων εντολών, η συμμετοχή σε δημόσιες εγγραφές νεοεισαχθεισών στο Χρηματιστήριο Αξιών εταιριών, η αγοραπωλησία Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων, ομολόγων και παραγώγων προϊόντων με χρέωση ή πίστωση τραπεζικού λογαριασμού. 

53
 Υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής πληροφόρησης αναφορικά με το ύψος των επιτοκίων χορηγήσεων, των καταθέσεων, τις κινήσεις των 

νομισμάτων και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ενώ παράλληλα είναι δυνατή και η ενημέρωση του ενδιαφερομένου μέσω αναλύσεων 

αγορών και οικονομικών ειδήσεων.  

54
 Ευθυμιάτου, Μ.: Μεγάλες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες, άρθρο από το ένθετο της οικονομικής 

εφημερίδας «ΕΞΠΡΕΣ», έτος 44(2005)16 
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δημοπρασιών είναι ευρύτατα διαδεδομένη 55. Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες, διεξάγονται με τη 

συμμετοχή αφενός ιδιωτών-καταναλωτών (clients) και αφετέρου επιχειρήσεων (business), οπότε 

γίνεται λόγος για Β2C (business to consumer) δημοπρασίες, αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων, οπότε 

γίνεται λόγος για Β2Β (business to business) δημοπρασίες56. Για την εγγραφή σε ιστοσελίδα 

δημοπρασιών (auction-site), αρκεί ο αριθμός πιστωτικής κάρτας, ο κωδικός pay pal ή η χρήση της pay 

safe card, ο τηλεφωνικός αριθμός και η ταχυδρομική διεύθυνση του υποψήφιου αγοραστή 

(πλειοδότη)57.  

Αναφορικά με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες σε επίπεδο 

ιδιωτικού δικαίου, εφαρμόζεται η Κοινοτική Οδηγία 2000/31/ΕΚ58 (και ειδικά τα άρθρα 18 επόμενα) 

αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς και το Π.Δ. 131/200359 που ρυθμίζει ορισμένες νομικές 

πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου στην 

εσωτερική αγορά. Σε κάθε περίπτωση, επί των ηλεκτρονικών δημοπρασιών βρίσκουν εφαρμογή οι 

διατάξεις για συμβάσεις από απόσταση60. Αντιθέτως, για τις συμβάσεις δημοσίου δίνεται ο ορισμός 

και ο τρόπος διεξαγωγής ηλεκτρονικής δημοπρασίας στις συμβάσεις έργων των τομέων άμυνας και 

ασφάλειας στο άρθρο 67 του νόμου 3978/201161 που αποτελεί μεταφορά του άρθρου 48 της 

Οδηγίας 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον συντονισμό 

των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που 

συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της 

                                                           
 

55
 Verbiest, T.: Les ventes aux enchères électroniques : quel cadre juridique ? άρθρο της 1/10/2000 στο    :::: www.droit-

technologie.org/actuality-344/les-ventes-aux-encheres-electroniques-quel-cadre-juridique-chroni.html 

56
 Ιγγλεζάκη, Ι.: Οι διαδικτυακές δημοπρασίες. Περιγραφή και νομικός προβληματισμός (Μέρος Ι), Συνήγορος 68(2008)70 επ. 

57
 Ειδικότερα στο Βέλγιο και συγκεκριμένα στο διαδικτυακό τόπο του βέλγικου e-bay (www.e-bay.be) απαιτείται πέραν αυτών των 

στοιχείων και η εισαγωγή των στοιχείων της ηλεκτρονικής ταυτότητας του υποψήφιου αγοραστή προκειμένου να διασφαλιστεί 

περισσότερο η συναλλαγή αλλά και τα προσωπικά στοιχεία των συμβαλλόμενων μερών. Αναλυτικά, βλ.: Wery    E.    :::: Première mondiale: le 

site belge d'eBay utilise la carte d'identité électronique pour authentifier les utilisateurs, άρθρο της    28/02/2008 στο: http://www.droit-

technologie.org/actuality-1123/premiere-mondiale-le-site-belge-d-ebay-utilise-la-carte-d-identite-e.html     

58
 Επίσημη Εφημερίδα EE, L 178 της 17/07/2000 σ. 0001 - 0016 

59
 ΦΕΚ Α΄ 116/16.05.2003 

60
 Ιγγλεζάκη, Ι. : Δίκαιο της Πληροφορικής, εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2008, σελ.211 

61
 ΦΕΚ Α’ 137/16.6.2011 
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ασφάλειας62. Και στη Γαλλία, οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες ρυθμίζονται σε επίπεδο δημόσιων 

συμβάσεων και συγκεκριμένα από το διάταγμα 2001-84663. 

 

2222.5 Η εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών: Ορισμοί και νομοθετικό .5 Η εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών: Ορισμοί και νομοθετικό .5 Η εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών: Ορισμοί και νομοθετικό .5 Η εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών: Ορισμοί και νομοθετικό 

πλαίσιοπλαίσιοπλαίσιοπλαίσιο        

 

Πριν προχωρήσουμε στην ειδικότερη αυτή κατηγορία ηλεκτρονικού εμπορίου, χρήσιμο θα 

ήταν να διευκρινιστούν οι βασικές έννοιες που διέπουν τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες64. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4θ περ. α    του Ν. 2251/199465 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 

3587/200766 και ισχύει και ο οποίος ρυθμίζει τις υπηρεσίες αυτές, σύμβαση χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών από απόσταση είναι «κάθε σύμβαση που αφορά χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η οποία 

συνάπτεται μεταξύ ενός προμηθευτή και ενός καταναλωτή, χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία 

τους, στο πλαίσιο συστήματος εξ αποστάσεως πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που οργανώνεται από 

τον προμηθευτή, ο οποίος χρησιμοποιεί αποκλειστικά, για τη σύμβαση αυτή, ένα ή περισσότερα 

                                                           
 

62
 ΕΕ L 216/20.8.2009, σ. 76-136 

63
 Décret n° 2001-846 du 18 septembre 2001 pris en application du 3° de l'article 56 du code des marchés publics et relatif aux enchères 

électroniques, JORF n°217/ 19.9.2001, p. 14847. Ενδιαφέρουσα ωστόσο αναφορικά με τη νομική φύση των ηλεκτρονικών δημοπρασιών 

είναι η στάση της Γερμανικής νομολογίας, η οποία έκρινε ότι οι ιστοσελίδες ηλεκτρονικών δημοπρασιών εντάσσονται στην κατηγορία της 

φιλοξενίας, αφού απλώς φιλοξενούν τις προσφορές τρίτων και απαλλάσσονται από την ευθύνη για τις αναρτήσεις ακόμη και στην 

περίπτωση που ο πάροχος φιλοξενίας ηλεκτρονικών δημοπρασιών επωφελείται και χρεώνει προμήθεια σε βάρος τρίτων. Βλ. σχετικά, 

Γιαννόπουλου, Γ.: Η ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών Internet. H ανατροπή της ασυλίας τους από τη νομοθεσία για: ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες (μετά τον Ν 4070/2012), προστασία προσωπικών δεδομένων, απόρρητο των επικοινωνιών, πνευματική ιδιοκτησία, Νομική 

Βιβλιοθήκη, 2013, σελ. 181 με τις εκεί παραπομπές. Παρόμοια θέση έχει και η Σουηδία, που θεωρεί τις ιστοσελίδες διεξαγωγής 

ηλεκτρονικών δημοπρασιών χώρους ανάρτησης, ενώ αντιθέτως η Ολλανδία και η Γαλλία φαίνεται να μην παίρνουν ξεκάθαρη θέση ως 

προς το εάν αυτές εντάσσονται στην κατηγορία της φιλοξενίας ή του παρόχου περιεχομένου. Βλ. σχετικά, Schaffner, Μ.- Abello, A.: Une 

synthèse des questions relatives a` la responsabilité´ des plates-formes d’enchères, Revue Lamy Droit de l’Immatériel, 41 (2008): 75–86, 

Vivant, M.: Cybermonde: droit et droits des réseaux, JCP éd. G 43 (1996) I 3969, Stalla-Bourdillon,S.: Regulating the electronic marketplace 

through extraterritorial legislation: Google and eBay in the line of fire of French judges, International Review of Law, Computers & 

Technology, 24:1 (2010)39-49 

64
 Κουτσούμπα, Θ. : Προστασία καταναλωτή στην εξ αποστάσεως εµπορία χρηµατοοικονοµικών προϊόντων σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό και 

Εθνικό ∆ίκαιο, ΧρΙ∆ 10 (2005) 953-960 

65
 ΦΕΚ Α’ 191/16.11.1994 

66
 ΦΕΚ Α’ 152/10.07.2007 
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μέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως, μέχρι και τη στιγμή σύναψης της σύμβασης». Με τον όρο 

χρηματοοικονομική υπηρεσία (άρθρο 4θ περ. γ) νοείται «κάθε υπηρεσία τραπεζικής, πιστωτικής, 

ασφαλιστικής ή επενδυτικής φύσεως, ή σχετική με ατομικές συντάξεις ή με πληρωμές». Μέσο 

επικοινωνίας εξ αποστάσεως όπως ορίζεται στο άρθρο 4θ περ. β, είναι «κάθε μέσο το οποίο μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί, χωρίς την αυτοπρόσωπη και ταυτόχρονη παρουσία του προμηθευτή και του 

καταναλωτή, για την εξ αποστάσεως εμπορία υπηρεσίας μεταξύ των μερών αυτών» ενώ σταθερό 

μέσο κατά τις διατάξεις του άρθρου 4θ περ. στ’ «σταθερό μέσο είναι κάθε μέσο που επιτρέπει στον 

καταναλωτή να αποθηκεύει πληροφορίες απευθυνόμενες προσωπικά σε αυτόν, κατά τρόπο 

προσπελάσιμο για μελλοντική αναφορά επί χρονικό διάστημα επαρκές για τους σκοπούς που 

εξυπηρετούν οι πληροφορίες, και το οποίο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων 

πληροφοριών». Ως τέτοια λογίζονται μονάδες αποθήκευσης όπως οι δισκέτες, τα cd-rom, τα dvd, ο 

σκληρός δίσκος του Η/Υ (εσωτερικός ή εξωτερικός), τα usb, όπου αποθηκεύεται το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο του αποδέκτη των υπηρεσιών. 

 Οι συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ρυθμίζονται κατά τα παραπάνω από το 

άρθρο 4θ του Ν. 2251/1994 για την «Προστασία του καταναλωτή»67 που αφορά την εμπορία από 

απόσταση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών68, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση που επήλθε με την 

ΥΑ Ζ1-891/2013 απόφαση, η οποία εναρμονίζει τη σχετική ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις της 

κοινοτικής οδηγίας 2011/83/ΕΚ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών69. Την οδηγία αυτή, 

ενσωμάτωσε στο γαλλικό δίκαιο ο νόμος 2014-34470. 

                                                           
 

67
 Δεσποτίδου, Α.: Ζητήματα προστασίας του καταναλωτή στις συμβάσεις από απόσταση κατά το άρθρο 4 του Ν.2251/1994, 

ΕπισκΕΔ(2005)563επ, Παπαιωάννου, Γ.: Η σύμβαση από απόσταση κατά το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, ΔΕΕ9(2003)153 επ. 

68
 Το άρθρο 4α αναριθμήθηκε σε 4θ και τα άρθρα 4α,4β,4γ,4δ,4ε,4στ,4ζ και 4η προστέθηκαν με το άρθρο 4 της ΥΑ Ζ1-891/2013 (ΦΕΚ Β’ 

2144/30.8.2013), η οποία ισχύει από 13-06-2014 και εφαρμόζεται για συμβάσεις συναφθείσες μετά  τη 13.06.2014 (Προσαρμογή προς την 

Οδηγία 2011/83/ΕΕ) . 

69
 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, κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ, ΕΕ L 304/ 22.11.2011, σ. 64-88 

70
 LOI n° 2014-344/17.3.2014 relative à la consommation , JORF n°0065/18.3.2014,p. 5400 
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2.5.1 Περιεχόμενο των εξ αποστάσεως χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 
71

 

Οι υπηρεσίες αυτές συνίστανται στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές που 

πραγματοποιούνται μέσω Διαδικτύου και δεν προϋποθέτουν παράδοση αυτούσιου χρήματος. Οι 

συναλλαγές αυτές διακρίνονται72 σε συναλλαγές που αφορούν σε διεκπεραίωση εργασιών και σε 

συναλλαγές παροχής πληροφοριών στους καταναλωτές.  

Αναφορικά με τις συναλλαγές που αφορούν σε διεκπεραίωση εργασιών, αυτές συνοψίζονται 

ενδεικτικά: 1) Στη μεταφορά κεφαλαίων, υπό τη μορφή λογιστικού χρήματος, μεταξύ καταθέσεων 

του ίδιου πελάτη ή εντολές πληρωμής με χρέωση ορισμένης κατάθεσης. 2) Στις πληρωμές προς 

τρίτους (περιοδικά επαναλαμβανόμενες ή μη), όπως συμβαίνει με τις πληρωμές σε ΔΕΚΟ, τη 

μισθοδοσία σε προσωπικό εταιρείας, κλπ. 3) Στις εντολές για την έκδοση και την ανάκληση επιταγών, 

πιστωτικές συναλλαγές, καθώς και συναλλαγές έκδοσης και διαχείρισης πιστωτικών καρτών. 4) Στις 

συναλλαγές αγοραπωλησίας μετοχών, ομολόγων ή άλλων διαπραγματεύσιμων τίτλων ή 

χρηματοπιστωτικών μέσων (λ.χ. δικαιωμάτων προαίρεσης, δικαιωμάτων προτίμησης, προθεσμιακών 

συμφώνων κ.λπ.). 5) Στις συναλλαγές επί συναλλάγματος, μεριδίων συλλογικών επενδύσεων (λ.χ. 

αμοιβαίων κεφαλαίων) ή επί διενεργούμενων δημόσιων εγγραφών. 6) Στις ασφαλιστικές εργασίες 

που αφορούν ατομικά συνταξιοδοτικά και επενδυτικά προγράμματα.  

Αναφορικά με τις συναλλαγές παροχής πληροφοριών στους καταναλωτές, αυτές 

αναφέρονται στα στοιχεία καταθέσεων ή πιστώσεων ή ασφαλίσεων του καταναλωτή, στις διε-

νεργηθείσες πληρωμές και εκκρεμείς επιταγές του, στο χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών που τηρείται 

στο όνομά του, στην είσπραξη προσόδων, σε γενικότερη επενδυτική ενημέρωση για τις διακυμάνσεις 

των χρηματοοικονομικών αγορών και στις εκτελεσθείσες αγοραπωλησίες συναλλάγματος, 

                                                           
 

71
 Λιναρίτη, Ι.: Η πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου (Internet)- Υπό το πρίσμα των οδηγιών 

2002/65ΕΚ,200/31/ΕΚ και 1999/93/ΕΚ, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, 2005, σελ. 19 επ, όπου γίνεται διεξοδική 

αναφορά στις εξ αποστάσεως χρηματοοικονομικές υπηρεσίες    

72
 Αναφορικά με τη διάκριση, βλ. Ιγγλεζάκη, Ι. : Tραπεζικές συναλλαγές μέσω internet: Περιγραφή και Νομική προβληματική, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ 

25 (2001) 205 επ. και Ρόκα, Ν.: Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου, εκδόσεις εκδόσεις εκδόσεις εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2002, σελ. 13    
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αξιόγραφων, μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ή λοιπών χρηματοπιστωτικών μέσων 

που διαπραγματεύονται στις παραπάνω αγορές, για λογαριασμό του. Περαιτέρω, παρέχονται 

πληροφορίες για διενεργηθείσες εισπράξεις στο όνομά του (λ.χ. αξιόγραφων σε διαταγή, πα-

ραστατικών τίτλων, φορτωτικών εγγράφων) και την αξιολόγηση άλλων αιτημάτων του, όπως για 

παράδειγμα χρηματοδοτικά αιτήματα, αιτήσεις ασφάλισης, κλπ. 

 

2.5.2 Τρόπος λειτουργίας των εξ αποστάσεως χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 
73

 

 

 Όλες οι παραπάνω εργασίες υλοποιούνται είτε μέσω συγκεκριμένων «κλειστών» δικτύων 

τηλεπληροφορικής74, μέλη των οποίων είναι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αποδέχονται τους 

τεχνικούς και συμβατικούς κανόνες λειτουργίας τους75, είτε αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου. Τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διαθέτουν συγκεκριμένα προγράμματα λογισμικού Η/Υ για την 

υλοποίηση των παραπάνω εργασιών. Τα προγράμματα αυτά αποθηκεύονται και εκτελούνται σε Η/Υ 

που αφενός έχουν μεγάλη υπολογιστική δυνατότητα και χωρητικότητα πληροφοριών και αφετέρου 

είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο. Εκτός όμως από τα προγράμματα, στους Η/Υ αποθηκεύονται οι 

βάσεις δεδομένων με τις πληροφορίες που συνθέτουν τις ιστοσελίδες του προμηθευτή στον 

παγκόσμιο ιστό. Αντίστοιχα, ο καταναλωτής και επομένως αποδέκτης των παραπάνω υπηρεσιών, 

υποχρεούται για να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές και να διαθέτει Η/Υ ο οποίος είναι 

συνδεδεμένος στο διαδίκτυο ώστε να μπορεί να προμηθευτεί το απαραίτητο πρόγραμμα λογισμικού. 

                                                           
 

73
 Λιναρίτη, Ι.: Η πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου (Internet), ό.π...., σελ. 19 επ. 

74
 Όπως για παράδειγμα το σύστημα διακανονισμού εντολών πληρωμής σε συνεχή χρόνο ΕΡΜΗΣ, το σύστημα ΔΙΑΣ, το σύστημα SWIFT 

(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), το σύστημα CHAPS (Clearing House Automated Payments System), το 

σύστημα CHIPS (Clearing House Interbank Payments System), κλπ. Αναλυτικά βλ.: Λιναρίτη, Ι.: «Η πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου (Internet)», ό.π. σελ.19 και Σινανιώτη-Μαρουδή, Α.- Φαρσαρώτα, Ι.: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ», 

ό.π.,σελ. 265 επ. 

75
 Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 98/26/ΕΚ (ΕΕ ΕΕ, L 166/11.06.1998, σ. 0045 – 0050) η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το 

Ν. 2879/00 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού 

χρηματοπιστωτικών μέσων (ΦΕΚ Α'21 /11.2.2000) και στο γαλλικό δίκαιο με το νόμο Loi n°2001-420 relative aux nouvelles régulations 

économiques,    JORF n°113/16.05.2001, p. 7776  
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Με τον κατάλληλο χειρισμό του Η/Υ από την πλευρά του αποδέκτη των υπηρεσιών, σε συνδυασμό 

με την προγραμματισμένη λειτουργία του Η/Υ του προμηθευτή, υλοποιείται η συναλλακτική 

επικοινωνία μεταξύ των μερών και καταρτίζονται χρηματοοικονομικές συμφωνίες.  

 

2.6 Η ηλεκτρονική πληρωμή2.6 Η ηλεκτρονική πληρωμή2.6 Η ηλεκτρονική πληρωμή2.6 Η ηλεκτρονική πληρωμή    

 

 Ο όρος ηλεκτρονική πληρωμή έχει επικρατήσει να χρησιμοποιείται προκειμένου να 

αποτυπωθούν οι διάφοροι τρόποι πληρωμής μέσω διαδικτύου76. Συνηθέστεροι τρόποι ηλεκτρονικής 

πληρωμής είναι η ηλεκτρονική καταβολή χρημάτων μέσω της ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων 

(Electronic Fund Transfer), η χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών καθώς και η χρήση 

ηλεκτρονικού χρήματος.  

 

2.6.1 Τρόπος λειτουργίας της ηλεκτρονικής πληρωμής  

 

 Η ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων συνίσταται στην πράξη που πραγματοποιεί ο εντολέας 

μέσω τράπεζας, με σκοπό να τεθεί στη διάθεση του δικαιούχου χρηματικό ποσό πάλι μέσω 

τράπεζας. Είναι μάλιστα πιθανό, να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο ο εντολέας και ο δικαιούχος. 

Επιπλέον, η ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων μπορεί να εκτελείται είτε σε εθνικό επίπεδο είτε 

διασυνοριακά. Πρόκειται για θέματα που ρυθμίζει ο πρόσφατος ελληνικός Νόμος 3862/201077, ο 

οποίος ενσωμάτωσε στο εθνικό δίκαιο τις κοινοτικές Οδηγίες 2007/6478, 2007/4479 και 2010/1680 

                                                           
 

76
 Αναλυτικά, βλ. Καράκωστα, Ι.: Δίκαιο & Internet-Νομικά ζητήματα του Διαδικτύου,εκδόσεις Π.Ν.ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, Β’ ΕΚΔΟΣΗ, 2003, σελ. 210 

επ. 

77
 ΦΕΚ Α’ τεύχος 113/13.7.2010 

78
 Επίσημη Εφημερίδα EE, L319 /5.12.2007, pp. 1- 36 

79
 Επίσημη Εφημερίδα EE, L247/21.09.2007, pp 1-16  

80
Επίσημη Εφημερίδα EE, L60/10.03.2010, pp15- 16 
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αναφορικά με τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά και την προληπτική αξιολόγηση 

προτάσεων απόκτησης συμμέτοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα81. Στο γαλλικό 

δίκαιο ανάλογες ρυθμίσεις προβλέπει το προεδρικό διάταγμα 2009-93482 που ενσωμάτωσε την 

κοινοτική οδηγία    2007/64 καθώς και με την υπουργική απόφαση 2009-89783 που ενσωμάτωσε την 

κοινοτική οδηγία    2007/64. 

 Στην ηλεκτρονική πληρωμή μέσω πιστωτικής84, χρεωστικής, προπληρωμένης κάρτας ο 

υποψήφιος αγοραστής κοινοποιεί στον πωλητή τον αριθμό της κάρτας του, τον κωδικό αριθμό 

ασφάλειας της κάρτας 85 και την ημερομηνία λήξης της κάρτας και κατόπιν ο πωλητής χρεώνει την 

κάρτα με το συμφωνηθέν τίμημα. Αυτός ο τρόπος πληρωμής συνιστά ένα σύστημα ταυτόχρονης 

πληρωμής, που παρέχει άμεση πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς του αγοραστή και του 

πωλητή και καταγράφει άμεσες μεταβολές στους λογαριασμούς τους. 

 Άλλος συνηθισμένος τρόπος πληρωμής μέσω διαδικτύου είναι η περίπτωση του 

ηλεκτρονικού διαμεσολαβητή (όπως συμβαίνει με την εταιρεία Paypal86) ο οποίος εξασφαλίζει την 

αξιοπιστία της ηλεκτρονικής συναλλαγής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συμβληθούν με αυτόν 

τόσο ο αγοραστής όσο και ο πωλητής. Ο αγοραστής κοινοποιεί στον ηλεκτρονικό διαμεσολαβητή τα 

στοιχεία που τον ταυτοποιούν (αριθμός κάρτας, ονοματεπώνυμο, κτλ) και λαμβάνει τον προσωπικό 

του κωδικό που θα του επιτρέπει τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών. Αντίστοιχα, ο πωλητής 

που συμμετέχει στη σύμβαση αγοραπωλησίας, μπορεί αφού προηγουμένως διαπιστώσει την ύπαρξη 

                                                           
 

81
 Ωστόσο, τα θέματα των διασυνοριακών μεταφορών πιστώσεων ρύθμιζε αρχικά το Π.Δ. 33/2000 (ΦΕΚ Α' τεύχος 27/ 16.2.2000), το 

οποίο εναρμόνισε την ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 1997/5 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 43 της 14.2.1997, σ. 25 

έως 30) 

82
 JORF n°0175/31.07.2009 p. 12744 

83
 JORF n°0170/25.07. 2009 p. 12421 

84
 Αναλυτικά, Αλεξανδρίδου, Ε.: Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου-ελληνικό και κοινοτικό, εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ, Αθήνα-

Θεσσαλονίκη,2003, σελ.68-88 

85
 Ο κωδικός αριθμός ασφαλείας έχει διάφορες ονομασίες ανάλογα με τον εκδότη. Στην περίπτωση της Visa ονομάζεται «Card Verification 

Value» (CVV), στην περίπτωση της MasterCard ονομάζεται «Card Validation Code» (CVC) και στην περίπτωση της American Express 

ονομάζεται «Card Identification Number» (CID).  

Βλ. σχετικά:http://www.euretirio.com/2011/04/kodikos-arithmos-asfaleias.html#ixzz3BlFLxOdS  

86
 www.paypal.com 
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σύμβασης μεταξύ του υποψήφιου αγοραστή και του ηλεκτρονικού διαμεσολαβητή, να αποστείλει το 

λογαριασμό για πληρωμή στον τελευταίο, ο οποίος με τη σειρά του θα χρεώσει την πιστωτική κάρτα 

του αγοραστή. 

 Περαιτέρω, μία ιδιαιτέρως διαδεδομένη μορφή ηλεκτρονικής πληρωμής, συνιστά το 

λεγόμενο ηλεκτρονικό χρήμα87, η εκάστοτε καταβολή του οποίου πραγματοποιείται με την παροχή 

νομισματικής αξίας σε ψηφιακή μορφή, χωρίς να αποκαλύπτεται η ταυτότητα του κατόχου αυτού 

του μέσου πληρωμής και χωρίς να κοινοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου σε 

τρίτους88. Χαρακτηριστικό παράδειγμα χρήσης ηλεκτρονικού χρήματος, συνιστούν οι προπληρωμένες 

κάρτες. 

 Την επανάσταση ωστόσο στη μέθοδο της ηλεκτρονικής πληρωμής έχει φέρει τα τελευταία 

χρόνια η χρήση του εικονικού νομίσματος γνωστού και ως bitcoin που εκτός από τη διευκόλυνση 

νόμιμων συναλλαγών που διενεργούνται μεταξύ επιχειρήσεων, διαδικτυακών καταστημάτων (on line 

shops) και ιδιωτών για την αγορά και την πώληση προϊόντων, εξυπηρετεί και παράνομες 

δραστηριότητες (πχ. ξέπλυμα χρήματος) δεδομένου ότι λειτουργεί ως «οιονεί υποκατάστατο 

χρήματος»89. Η πρόκληση της χρήσης ενός τέτοιου εικονικού νομίσματος, όπως είναι φυσικό εγείρει 

μεταξύ άλλων και πλήθος νομικών ζητημάτων,στα οποία ο σύγχρονος νομοθέτης καλείται να 

ανταποκριθεί90. 

 

                                                           
 

87
 Για την ύπαρξη ηλεκτρονικού χρήματος πρέπει να συντρέχουν τρία στοιχεία: α) η νομισματική αξία αντιπροσωπευόμενη από απαίτηση 

έναντι του εκδότη να είναι αποθηκευμένη σε ηλεκτρονικό υπόθεμα, 2) να έχει εκδοθεί κατόπιν παραλαβής χρηματικού ποσού τουλάχιστον 

ίσου με την εκδοθείσα νομισματική αξία και 3) να γίνεται δεκτή ως μέσο πληρωμής από άλλες επιχειρήσεις πέραν της εκδότριας.  

88
 Ιγγλεζάκη, Ι.: Το νομικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη,2003, σελ.215-216 

89
 Boehm, F.-Pesch,P. : Bitcoin A First Legal Analysis with reference to German and US-American law , διαθέσιμο σε 

http://fc14.ifca.ai/bitcoin/papers/bitcoin14_submission_7.pdf, σελ.1, όπου και αναφέρεται: «(…) Bitcoins serve as a quasi 

anonymous substitute for moneyin illegal activities» 

90
 Doguet, J.: The Nature of the form:Legal and Regulatory Issues Surrounding the BitcoinDigital Currency System, Lousiana Law 

Review,v.73/No 4(2013)p.1119-1153 
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2.6.2 Ηλεκτρονική πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας και κίνδυνοι που διατρέχει το υποκείμενο  

 

 Η χρήση πιστωτικής (ή χρεωστικής) κάρτας πέρα από τις ευκολίες που παρέχει στον κάτοχό 

της για τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών, κρύβει σε επίπεδο προστασίας προσωπικών 

δεδομένων και αρκετούς κινδύνους για την ασφάλεια των συναλλαγών91. Οι κίνδυνοι αυτοί 

συνίστανται στο γεγονός ότι τα δεδομένα της κάρτας μπορεί να υποκλαπούν με δόλο και εν αγνοία 

του κατόχου της κάρτας καθώς επίσης και να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά από την 

αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση, στην οποία ο κάτοχος της κάρτας έχει κατά τα φαινόμενα με τη 

βούλησή του διαβιβάσει τα προσωπικά του δεδομένα. 

 Είναι έτσι αρκετά εύκολο για κάθε τρίτο που θα πληροφορηθεί τα στοιχεία της κάρτας 

(αριθμό και ημερομηνία λήξης), να πραγματοποιήσει συναλλαγές χρεώνοντας το λογαριασμό του 

κατόχου της. Φυσικά, ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται, εφόσον προηγηθεί απώλεια ή κλοπή της κάρτας. 

Η περίπτωση αθέμιτης χρησιμοποίησης των δεδομένων της πιστωτικής κάρτας του κατόχου από 

τρίτον χωρίς τη γνώση του πρώτου, έχει σαν αποτέλεσμα να υποχρεούται η εκδότρια τράπεζα να 

καταβάλει στη συμβεβλημένη επιχείρηση την αξία των συναλλαγών που διενήργησε ο τρίτος, 

χρεώνοντας το λογαριασμό του κατόχου ο οποίος ωστόσο καμία συμμετοχή δεν είχε στην 

προναφερθείσα συναλλαγή. Για το λόγο αυτό άρχισε τα τελευταία χρόνια να χρησιμοποιείται ευρέως 

η τεχνολογία «pay pass» που δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη και κάτοχο της κάρτας να 

πραγματοποιεί ανέπαφες συναλλαγές. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης και κάτοχος της κάρτας δεν δίνει 

στην πραγματικότητα την κάρτα του προκειμένου ο υπάλληλος της επιχείρησης να την εισάγει στο 

τερματικό μηχάνημα και να ολοκληρωθεί η συναλλαγή, αλλά πλησιάζει την κάρτα στο τερματικό της 

επιχείρησης το οποίο και τη «διαβάζει» από απόσταση με τη βοήθεια εξελιγμένης τεχνολογίας και 

                                                           
 

91
 Lance, R. : NetLaw : Your Rights in the Online World, Osborne Mc Graw-Hill, 1995, p. 319-321, Wéry, E.: Facture, monnaie et paiements 

électroniques -Aspects juridiques ,Juris-Classeur,2003, p.46-47, Αλεξανδρίδου, Ε.: Οι κίνδυνοι από την πληρωμή μέσω του διαδικτύου 

ειδικότερα όταν αυτή γίνεται με πιστωτική κάρτα,ΔΕΕ14(2008)399 επ. 
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μετά την πληκτρολόγηση του ποσού πληρωμής από τον υπάλληλο της επιχείρησης, η συναλλαγή 

ολοκληρώνεται σε απόλυτα ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον. 

2.7 Ηλεκτρονικό χρήμα2.7 Ηλεκτρονικό χρήμα2.7 Ηλεκτρονικό χρήμα2.7 Ηλεκτρονικό χρήμα    

 

  Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει η υπ’ αριθμόν 50/2002 Απόφαση του Συμβουλίου 

Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος92 ηλεκτρονικό χρήμα είναι «η νομισματική αξία 

που συνιστά απαίτηση έναντι του εκδότη, είναι αποθηκευμένη σε ηλεκτρονικό απόθεμα, έχει 

εκδοθεί κατόπιν παραλαβής χρηματικού ποσού χωρίς απαραίτητα την κίνηση τραπεζικών 

λογαριασμών και γίνεται δεκτή ως μέσο πληρωμής από άλλες επιχειρήσεις πέραν της εκδότριας». 

Πρόκειται με άλλα λόγια για άϋλες χρηματικές μονάδες που αποθηκεύονται σε μια «έξυπνη» κάρτα 

ή ένα «ηλεκτρονικό» πορτοφόλι υπό τη μορφή ψηφιακών μονάδων (bits, στη γλώσσα των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών). Τις μονάδες αυτές, στη συνέχεια, ο κάτοχος μπορεί να τις διαθέσει για 

την πληρωμή μιας ή περισσότερων συναλλαγών 93 (για παράδειγμα στην περίπτωση ηλεκτρονικής 

κράτησης εισιτηρίων για θεάματα και ταξίδια). Το ηλεκτρονικό χρήμα αποτελεί ουσιαστικά τη 

μετεξέλιξη του «πλαστικού χρήματος» (όρος που συνηθίζεται να χρησιμοποιείται για τις κάρτες 

(πιστωτικές, χρεωστικές, προπληρωμένες) και μπορεί να εκδίδεται από ένα χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα, όπως συμβαίνει με την έκδοση του πλαστικού χρήματος. Η διαφορά από το συμβατικό 

χρήμα έγκειται στο γεγονός ότι το ηλεκτρονικό χρήμα αποθηκεύεται σε ειδικά προγράμματα 

λογισμικού ( software based e-money) ή/και σε μικροεπεξεργαστές (hardware based e-money) σαν 

αυτούς που χρησιμοποιούνται στις έξυπνες κάρτες (smart cards)94.  

                                                           
 

92
 Υπ’ αριθμόν 50/31.7.2002 Πράξη Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής σε: http://www.bankofgreece.gr 

93
 Ζώτου, Μ.: Πορτοφόλια με τσιπ και έξυπνες κάρτες, Παρόλο που το ψηφιακό «χρήμα» είναι χρήμα ως προς τον ρόλο του, δεν είναι από νομικής 

απόψεως, άρθρο στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής», 12.10.1997, σελ. 25, www.tovima.gr 

94
 Καρέκλη, Π.: Επιπτώσεις του Internet στη λειτουργία και κερδοφορία των επιχειρήσεων από τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

τραπεζικής, Αφιέρωμα στο Internet Banking, ΔΕΕΤ Γ’ Τρ.(2003) 47 
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 Στην Ελλάδα θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό χρήμα ρυθμίζουν95, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, η Απόφαση του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής 50/2002, ο νόμος 3148/200396 

καθώς και ο νόμος 4021/201197 που ενσωμάτωσε στο εθνικό δίκαιο την κοινοτική οδηγία 

2009/110/ΕΚ «για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος 

ηλεκτρονικού χρήματος»98. Στη Γαλλία, τα σχετικά με το ηλεκτρονικό χρήμα ρυθμίζει η Απόφαση 

2002-13 της Επιτροπής Τραπεζικού και Οικονομικού Κανονισμού99 , η Υπουργική Απόφαση 27/2003 

του Υπουργείου Οικονομικών 100, η Υπουργική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών της 

2.05.2013101 καθώς και οι νόμοι 2010-1249102 και 2013-100103 και τα προεδρικά διατάγματα 2013-

372104 και 2013-383105 που ενσωμάτωσαν την κοινοτική Οδηγία 2009/110/ΕΚ στο γαλλικό δίκαιο. 

Στην Ευρώπη, το νομικό πλαίσιο σχετικά με το ηλεκτρονικό χρήμα καθορίστηκε από μια 

σειρά νομοθετημάτων και νομοθετικών διατάξεων, όπως η Σύσταση 87/598106 για τον ευρωπαϊκό 

κώδικα δεοντολογίας σε θέματα ηλεκτρονικών πληρωμών καθώς και η Σύσταση 88/590107, η Οδηγία 

2000/12108 αναφορικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων, 

όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2000/28109, η Οδηγία 2000/46110 για την ανάληψη, την 

άσκηση και την προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, που 

                                                           
 

95
 Βλ. μελέτη με θέμα: «E-BANKING/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑ», στο www.lawnet.gr 

96
 ΦΕΚ Α΄ 136/5.6.2003 

97
ΦΕΚ Α΄ 218/03.10.2011 

98
 JOUE n°267 du 10 octobre 2009 p. 7 

99
 http://www.banque-france.fr/fr/supervi/telechar/regle_bafi/crbf02-13.pdf 

100
 JORF n°27/1.2.2003, p. 2003, texte n° 12  

101
 Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique: JORF n°0104/4.05.2013, 

p. 7651, texte n° 9  

102
 JORF n°0247 /23.10.2010 p. 18984, texte n° 1  

103
 JORF n°0024 /29.01.2013 p. 1721, texte n° 3 

104
 JORF n°0104 /4.05.2013 p. 7651, texte n° 8 

105
 JORF n°0107/8.05.2013 p. 7820, texte n° 11  

106
 Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ . L 365/ 24.12.1987, σ. 0072 - 0076 

107
 Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ L 317/24.11.1988 σ. 0055 - 0058 

108
JOUE n°126 /26.5.2000, p. 1  

109
 JOUE n°275 /27.10.2000, p. 37 

110
 JOUE n°275/27.10.2000, p. 39 
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ωστόσο καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την Οδηγία 101/2009111 και η οποία αποτέλεσε μια 

πιο συντονισμένη προσπάθεια αντιμετώπισης θεμάτων που αφορούν το ηλεκτρονικό χρήμα σε 

σχέση με προγενέστερα νομοθετήματα 112. 

 

3. Επεξεργασία δεδομένων οικ3. Επεξεργασία δεδομένων οικ3. Επεξεργασία δεδομένων οικ3. Επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς σε περιβάλλον ηλεκτρονικής διακυβέρνησηςονομικής συμπεριφοράς σε περιβάλλον ηλεκτρονικής διακυβέρνησηςονομικής συμπεριφοράς σε περιβάλλον ηλεκτρονικής διακυβέρνησηςονομικής συμπεριφοράς σε περιβάλλον ηλεκτρονικής διακυβέρνησης    

 Όπως έχει ήδη επισημανθεί, τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς καλύπτουν μεγάλο 

πλήθος δεδομένων που εμπεριέχονται στα πληροφοριακά συστήματα που σχετίζονται με το 

ηλεκτρονικό εμπόριο. Ανάλογα μεγάλο είναι και το πληθος των δεδομένων που εμπεριέχονται στα 

πληροφοριακά συστήματα και σχετίζονται με τη δημόσια διοίκηση.  

3.1 Έννοια και περιεχόμενο3.1 Έννοια και περιεχόμενο3.1 Έννοια και περιεχόμενο3.1 Έννοια και περιεχόμενο    

 Ως ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-Government) 113 ορίζεται η χρήση των τεχνολογιών των 

πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη δημόσια διοίκηση, σε συνδυασμό με οργανωτικές 

αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού. Σκοπός είναι η βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, 

καθώς και η ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών και των διαδικασιών στήριξης των δημόσιων 

πολιτικών 114. Μορφή υλοποίησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης συνιστά μεταξύ άλλων η 

δυνατότητα που παρέχεται στο υποκείμενο να συναλλάσσεται με τις δημόσιες υπηρεσίες 

προκειμένου αυτό να μπορεί με ταχύτητα και ασφάλεια να ρυθμίζει θέματα που αφορούν την 

οικονομική, φορολογική και περιουσιακή του κατάσταση.  

                                                           
 

111
 Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ, L 267/10.10.2009, σ. 0007 – 0017 

112
Wéry,Ε.: Un nouveau cadre juridique européen pour la monnaie électronique, 

http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/43396/un-nouveau-cadre-juridique-europeen-pour-la-monnaie electronique.shtml 

113
 Ο όρος «ηλεκτρονική διακυβέρνηση» που πρωτοπαρουσιάστηκε το 2000 στη Στρατηγική της Λισσαβόνας, σαν το «εργαλείο» που 

βελτιώνει τη δημόσια διοίκηση σε σχέση με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, έχει ήδη εξελιχθεί σε βασική φιλοσοφία οργάνωσης της 

δημόσιας διοίκησης των κρατών μελών. Τα προγράμματα δράσης του 2002, 2005, η Συνθήκη της Λισσαβόνας, καθώς επίσης και το σχέδιο 

δράσης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τα έτη 2011-2015, δίνουν τις κατευθυντήριες γραμμές για την αναδιάρθρωση της εσωτερικής 

δημόσιας διοίκησης των κρατών μελών. 

114
 http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/public_procurement/l24226b_el.htm 
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Ανταποκρινόμενες στις κοινοτικές επιταγές για ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τόσο η Ελλάδα 

όσο και η Γαλλία, προχώρησαν σε αναδιάρθρωση των λειτουργικών διοικητικών τους δομών, 

ανάρτησαν ιστοσελίδες με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του δημόσιου φορέα και πέτυχαν σε μεγάλο 

βαθμό ένα είδος αμφίδρομης και διαδραστικής διοίκησης προς όφελος του πολίτη. Ιδιαίτερο ωστόσο 

ενδιαφέρον από πλευράς διακίνησης δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς του υποκειμένου 

παρουσιάζει η περίπτωση της οικονομικής συναλλαγής στην οποία προβαίνει το υποκείμενο με το 

Δημόσιο. 

Στην Ελλάδα, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής 

φορολογικής δήλωσης αλλά και λοιπών συναφών υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων115, της έκδοσης ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), 

της ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο116 

απευθείας από το ίδιο το ενδιαφερόμενο υποκείμενο, αλλά και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης 

της κατάστασης της ακίνητης περιουσίας του υποκειμένου μέσω της ιστοσελίδας του 

Υποθηκοφυλακείου από εξουσιοδοτημένο Δικηγόρο ή Δικαστικό Επιμελητή117. Επιπλέον, μέσω των 

Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών 118, το υποκείμενο έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί, μεταξύ άλλων, 

θεμάτων συνταξιοδότησης και παροχής ειδικών επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας αλλά και να 

διευθετήσει ζητήματα που αφορούν τις ασφαλιστικές του εισφορές.  

Ομοίως στη Γαλλία, όπου αντί για τον όρο ηλεκτρονική διακυβέρνηση, προτιμάται ο όρος 

ηλεκτρονική διοίκηση (administration électronique)119, το υποκείμενο έχει τη δυνατότητα, μεταξύ 

άλλων, να υποβάλει ηλεκτρονικά τη φορολογική του δήλωση120 και να ενημερώνεται σε πραγματικό 

χρόνο για την εξέλιξή της, να πληρώνει ηλεκτρονικά τα πρόστιμα που του έχουν επιβληθεί από την 

                                                           
 

115
 www.gsis.gr 

116
 www.ktimatologio.gr 

117
 http://portal.ypothes.gr/ypothes/ 

118
 www.kep.gov.gr 

119
Η « ηλεκτρονική διοίκηση» ξεκίνησε στη Γαλλία το 2004 ως κυβερνητικό πρόγραμμα γνωστό με την ονομασία ADELE: 

http://www.internet.gouv.fr/archives/rubriquec44f.html?id_rubrique=360 

120
 www.impots.gouv.fr 
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Τροχαία 121 αλλά και να αιτείται επιδότησης ενοικίου απευθείας από την αρμόδια υπηρεσία122. 

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής φακέλου δικαιολογητικών του αγρότη 

προκειμένου ο τελευταίος να λάβει τις επιδοτήσεις που του αναλογούν123, ηλεκτρονικής υποβολής 

δήλωσης και κατοχύρωσης επωνυμίας, σχεδίων και ευρεσιτεχνίας στον αρμόδιο οργανισμό 

πνευματικής ιδιοκτησίας124, ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης στις τελωνειακές αρχές για τη 

μεταφορά κεφαλαίων125 αλλά και ηλεκτρονικής διεξαγωγής των απαιτούμενων ενεργειών για τη 

δημιουργία επιχείρησης σε μια στάση126. 

 

3.2 Οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις3.2 Οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις3.2 Οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις3.2 Οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις    

 Σύμφωνα με την στρατηγική της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις όπως αυτή 

καταρτίστηκε το 2012127 με χρονικό ορίζοντα την «Ευρώπη 2020», προσδιορίστηκαν οι ενέργειες που 

θα πρέπει να αναληφθούν από την ΕΕ και από τα κράτη μέλη της προκειμένου να επιτευχθεί η 

μετάβαση προς τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις «από αρχής μέχρι τέλους». Πρόκειται για 

δημόσιες συμβάσεις οι οποίες στηρίζονται στη χρήση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της 

ηλεκτρονικής επεξεργασίας συναλλαγών από οργανισμούς του δημόσιου τομέα κατά την αγορά 

προμηθειών και υπηρεσιών ή τη δημοπράτηση δημόσιων έργων, από την ανακοίνωση μέχρι την 

πληρωμή. Μάλιστα, για να αξιοποιηθούν τα οφέλη των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων και στο 

πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, στα τέλη του 

2011 η Επιτροπή πρότεινε να καταστούν υποχρεωτικές οι φάσεις ηλεκτρονικής ανακοίνωσης, 

                                                           
 

121
 www.amendes.gouv.fr 

122
 www.caf.fr 

123
 http://agriculture.gouv.fr/TELEPAC-2014  

124
 www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/demarches-en-ligne.html 

125
 http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R15923.xhtml 

126
 http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R17488.xhtml 

127
 Βλ. σχετικά: Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις από αρχής μέχρι τέλους για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, Ανακοίνωση 

της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή οικονομική και κοινωνική επιτροπή των περιφερειών, ΕΕ, 

Βρυξέλλες,26.,6.2013 COM(2013) 453 final, σε: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0453:FIN:EL:PDF 
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ηλεκτρονικής πρόσβασης στα έγγραφα των διαγωνισμών και ηλεκτρονικής υποβολής. Από πλευράς 

προστασίας προσωπικών δεδομένων, το σύστημα των δημόσιων συμβάσεων παρουσιάζει ιδιαίτερο 

νομικό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι σε αυτό καταχωρίζονται πολλές προσωπικές πληροφορίες 

φυσικών προσώπων, προσβάσιμες σε ένα μεγάλο εύρος εμπλεκόμενων φορέων και των υπαλλήλων 

αυτών λόγω ακριβώς της φύσεως και της δημοσιότητας που λαμβάνουν οι συμβάσεις αυτές.  

  Με την ψήφιση του όλως πρόσφατου Ν. 4281/2014128 ο οποίος αντικατέστησε τον 

προγενέστερο αυτού Ν.4155/2013129 όπως αυτός ισχύει, καταρτίζεται το Εθνικό Σύστηµα 

Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο αποτελεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό 

σύστημα, που περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή αιτημάτων, τον 

προγραμματισμό, την έγκριση, τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης 

δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (άρθρο 135 στοιχ. α). Εκτός από το ΕΣΗΔΗΣ, με το νόμο 

4281/2014 προβλέπεται και η λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) που σκοπό έχει τη συλλογή, την επεξεργασία και τη δημοσιοποίηση 

στοιχείων, που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν οι αναθέτουσες αρχές, οι 

αναθέτοντες φορείς και οι κεντρικές αρχές προμηθειών (άρθρο 139 περ. 1). Η πρόσβαση στα 

στοιχεία του ΚΗΜΔΗΣ πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία του 

ατόμου από την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των κρατικών 

απορρήτων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, των κανόνων πνευματικής και βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας, καθώς και του εταιρικού ή άλλου απορρήτου που προβλέπεται σε ειδικότερες διατάξεις 

(άρθρο 139 περ. 2). 

  Την προστασία των διακινούμενων πληροφοριών θεσπίζει ο Ν. 4281/2014 με μια σειρά 

διατάξεων. Συγκεκριμένα, ο νόμος στο άρθρο 34 κάνει ρητή αναφορά στην ανάγκη εχεμύθειας των 
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 Ν. 4281/2014 αναφορικά με τα μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών 

και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α 160/08.08.2014 
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 ΦΕΚ Α’120/29.05.2013 
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διακινούμενων στις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις πληροφοριών, αναφέροντας ότι η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας, δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της/του έχουν 

διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες 

αυτές αφορούν ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των 

προσφορών. Επιπλέον, κατά τη διαβίβαση των τεχνικών προδιαγραφών στους ενδιαφερόμενους 

οικονομικούς φορείς, κατά την προεπιλογή και την επιλογή των οικονομικών φορέων  και κατά την 

ανάθεση των συμβάσεων, οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιβάλουν 

υποχρεώσεις προκειμένου να προστατεύσουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που 

διαβιβάζουν (34 στ.1).Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει τις πληροφορίες ως 

εμπιστευτικές λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωση του, αναφέρει 

ρητά όλες τις σχετικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν 

την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας (34 στ.2). Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, δεν 

χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές οι πληροφορίες που σχετίζονται με τις τιμές μονάδος, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της, εφόσον ως κριτήριο ανάθεσης έχει επιλεγεί η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (34 στ.3).  

 Τέλος, ιδιαίτερη διάταξη αφιερώνει ο νόμος στο άρθρο 35 στις διαβαθμισμένες 

πληροφορίες. Σύμφωνα λοιπόν με το συγκεκριμένο άρθρο, οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 

φορείς μπορούν να επιβάλουν απαιτήσεις στους οικονομικούς φορείς, με σκοπό την προστασία του 

εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών τις οποίες παρέχουν οι αναθέτουσες αρχές ή οι 

αναθέτοντες φορείς, καθ` όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης. 

Μπορούν επίσης να απαιτήσουν από τους οικονομικούς φορείς να διασφαλίζουν την τήρηση των 

απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους, και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο 

που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. 
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Στη Γαλλία, την ηλεκτρονική διεξαγωγή των δημόσιων συμβάσεων, διέπει η ΥΑ/14.12.2009130 

αναφορικά με την αποϋλοποίηση των διαδικασιών για την υπογραφή των δημόσιων συμβάσεων, 

όπως αυτές ρυθμίζονται από τον Κώδικα Δημόσιων Συμβάσεων και η οποία παρουσιάζει ενδιαφέρον 

αναφορικά με την εμπιστευτικότητα των δεδομένων και τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται. 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου, η πρόσβαση στα έγγραφα διαβούλευσης που δημοσιεύονται 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα αναφορικά με τα προαπαιτούμενα 

χαρακτηριστικά (προφίλ) του υποψήφιου αντισυμβαλλόμενου (εμπόρου) πρέπει να είναι άμεση και 

πλήρης. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προσδιορίσει ότι 

ορισμένα στοιχεία που θεωρεί ευαίσθητα ή εμπιστευτικά και περιέχονται στα έγγραφα 

διαβούλευσης, αποστέλλονται στους αντισυμβαλλόμενους αποκλειστικά σε έντυπη μορφή ή σε 

ηλεκτρονικό μέσο (προφανώς ο νόμος εννοεί ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης). Η επιλογή των 

ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και των ηλεκτρονικών αρχείων που χρησιμοποιούνται για την 

ηλεκτρονική διαβίβαση γίνεται από τον αναθέτοντα φορέα ή την αναθέτουσα αρχή (άρθρο 4). 

Προκειμένου για τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου υποψηφίου στη σύναψη δημόσιας σύμβασης 

δεν αρκεί η ηλεκτρονική αίτησή του για τη συμμετοχή του, αλλά και η αποστολή έντυπου ή 

ψηφιακού υλικού που κατατίθεται στις προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες και έχει το 

χαρακτήρα του εφεδρικού αντιγράφου ασφαλείας. Το αντίγραφο αυτό, «ανοίγεται» από την αρμόδια 

αρχή, στην περίπτωση που ένα κακόβουλο πρόγραμμα εντοπίστηκε σε εφαρμογές πληροφορικής ή 

στις προσφορές που διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, ή όταν μια προσφορά που διαβιβάζεται με 

ηλεκτρονικό τρόπο, δεν έχει διαβιβαστεί εντός ορισθείσας προθεσμίας ή δεν μπορεί να «ανοίξει» το 

αρχείο που την περιέχει, υπό την προϋπόθεση ότι το αντίγραφο ασφαλείας έχει παραληφθεί έγκαιρα 

(άρθρο 7). Στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς του ενδιαφερόμενου υποψηφίου, η 

προσφορά διαγράφεται από το αρχείο της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να διαβαστεί. Ομοίως 

καταστρέφεται και το αντίγραφο ασφαλείας και το ψηφιακό μέσο που το περιέχει, χωρίς να ανοιχθεί. 
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 Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, JORF n°0295/20.12.2009, p. 

22028  
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Για την καταστροφή των δεδομένων, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος (άρθρο 8). 

 

3.3 Η περαιτέρω χρήση της «πληροφορίας» του δημόσιου τομέα3.3 Η περαιτέρω χρήση της «πληροφορίας» του δημόσιου τομέα3.3 Η περαιτέρω χρήση της «πληροφορίας» του δημόσιου τομέα3.3 Η περαιτέρω χρήση της «πληροφορίας» του δημόσιου τομέα131    

 Ο Ν.3448/2006132 για την περαιτέρω χρήση της πληροφορίας του δημόσιου τομέα που 

εναρμονίζει την εθνική νομοθεσία με την αντίστοιχη Κοινοτική Οδηγία 2003/98/EΚ133, αποτελεί τη 

βάση για την επαναχρησιμοποίηση της δημόσιας πληροφορίας. Σύμφωνα με το κείμενο του νόμου 

(άρθρο 4§3) «έγγραφο προς περαιτέρω χρήση» είναι κάθε έγγραφο, το οποίο εκδίδεται ή κατέχεται 

από τους φορείς του δημόσιου τομέα και ιδίως μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιοι 

οδηγίες, απαντήσεις των διοικητικών αρχών, γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις, αναφορές, ανεξάρτητα από 

το μέσο αποτύπωσης που χρησιμοποιείται (π.χ. αποτύπωση σε χαρτί, αποθήκευση σε ηλεκτρονική 

μορφή ή ηχητική, οπτική, οπτικοακουστική εγγραφή), καθώς και τμήμα τέτοιου εγγράφου. Ως 

«έγγραφα», για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου λογίζονται και τα ιδιωτικά έγγραφα 

που βρίσκονται σε αρχεία (φακέλους) φορέων του δημόσιου τομέα και χρησιμοποιήθηκαν ή 

λήφθηκαν υπόψη για τον καθορισμό της διοικητικής τους δράσης. Ως «περαιτέρω χρήση» σύμφωνα 

με το νόμο (άρθρο 4§4), λογίζεται η χρήση, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εγγράφων που 

βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα, για εμπορικούς ή μη σκοπούς, πέραν του 

αρχικού σκοπού της εκπλήρωσης δημόσιας αποστολής, για τον οποίο εκδόθηκαν τα έγγραφα αυτά, 

ενώ διευκρινίζεται ότι η ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα κατά την άσκηση 

της δημόσιας αποστολής τους δεν συνιστά περαιτέρω χρήση. 

                                                           
 

131
 Μυλώση, Μ.-Γιαννουκάκου, Αικ.- Νικήτα, Μ. : Ιδιωτικότητα και Διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση: Προσωπικά δεδομένα και διάχυση 

δημόσιας πληροφορίας, σε Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου του Α.Π.Θ., του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και της Ένωσης Ελλήνων 

Νομικών «e-Θέμις» με τίτλο «Νομικές και κοινωνικές προεκτάσεις του Διαδικτύου σήμερα», (Θεσσαλονίκη, 7-8 Ιουνίου 2013),εκδόσεις 

Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2013, σελ. 183 επ. 

132
 Ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», ΦΕΚ Α΄ 57/15.3.2006 

133
 Οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2003 «για την περαιτέρω χρήση 

πληροφοριών του δημόσιου τομέα», Επίσημη Εφημερίδα EE, L 345/31.12.2003, σ. 90 -96 
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 Στο άρθρο 2 ο νόμος υπογραμμίζει την υποχρέωση του δημόσιου τομέα να μεριμνά ώστε τα 

έγγραφα τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για 

εμπορικούς ή μη σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους αυτού του νόμου, και μάλιστα όπου αυτό είναι 

δυνατόν, τα έγγραφα διατίθενται και με ηλεκτρονικά μέσα134. Ενδεικτική είναι η περίπτωση 

ανάρτησης στο διαδίκτυο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης πολιτικών προσώπων κατόπιν 

γνωμοδότησης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα135, η οποία ωστόσο έθεσε 

χρονικό περιορισμό στην ανάρτηση και πρότεινε τη διασφάλιση των αναρτώμενων δεδομένων με τη 

μέθοδο της κρυπτογράφησης κάθε δήλωσης με μορφότυπο swf ανά βουλευτή, με κλειδί 

(κρυπτογράφησης) που θα ανακτάται αυτόματα, όταν ο χρήστης εμφανίζει το αρχείο της δήλωσης 

μέσω του λογισμικού φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί. Στην ίδια λογική κινήθηκε και η 

γνωμοδότηση της Αρχής136 αναφορικά με την ανάρτηση στο διαδίκτυο στοιχείων οφειλετών 

ληξιπρόθεσμων οφειλών άνω των 150.000 € προς το Δημόσιο, κρίνοντας αυτή πρόσφορο μέτρο 

αναφορικά με την εμπέδωση της φορολογικής δικαιοσύνης, θέτοντας ωστόσο τους απαραίτητους 

περιορισμούς στο Υπουργείο Οικονομικών που είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας αναφορικά με την 

προστασία των προς ανάρτηση προσωπικών δεδομένων. 

Χρήσιμο ωστόσο είναι να τονιστεί, ότι σύμφωνα με το άρθρο 3§1 του Ν. 3448/2006 δεν 

                                                           
 

134
 Γιαννόπουλου, Γ.: Το δικαίωμα πρόσβασης σε ηλεκτρονικές βάσεις νομικών δεδομένων που δημιουργούνται από κρατικούς φορείς, 

ΔΙΜΕΕ 3/12(2006)478, Τουντόπουλου, Β.: Ναυτική δημοσιότητα και νέες τεχνολογίες. Ιδίως η ηλεκτρονική τήρηση των νηολογίων, ΕΝΑΥΤΔ 

(2007)161 

135
 ΑΠΔΠΧ (ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ) 7/2011 (www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2011), η οποία επέτρεψε την ανάρτηση στο διαδίκτυο των δηλώσεων 

περιουσιακής κατάστασης πολιτικών προσώπων στα πλαίσια της διαφάνειας στην άσκηση δημόσιας εξουσίας  

136
 ΑΠΔΠΧ (ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ) 4/2011 (www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2011),η οποία επέτρεψε την ανάρτηση στο διαδίκτυο στοιχείων οφειλετών 

ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, αλλά έθεσε τους εξής περιορισμούς: α. η δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το 

Δημόσιο θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά οφειλές από φόρους, δασμούς και λοιπά βάρη, β. θα πρέπει να υπάρχει οριστικοποίηση της 

φορολογικής ενοχής, γ. θα πρέπει να υπάρχει προηγούμενη έγκαιρη έγγραφη ενημέρωση του εκάστοτε ενδιαφερόμενου οφειλέτη για τη 

σκοπούμενη δημοσιοποίηση, δ. θα πρέπει να ταυτοποιείται προσηκόντως και επαρκώς ο εκάστοτε αναφερόμενος οφειλέτης, με τη 

δημοσιοποίηση του επωνύμου του, του ονόματός του, του ΑΦΜ του και του ονόματος του πατέρα του, αποκλειομένης της χρήσης 

οποιουδήποτε άλλου προσδιοριστικού της ταυτότητάς του στοιχείου, ε. δεν θα πρέπει να δημοσιεύονται ονόματα οφειλετών χρεών που 

είναι ανεπίδεκτα είσπραξης, στ. δεν θα πρέπει να δημοσιεύονται στοιχεία ανηλίκων οφειλετών και ζ. δεν θα πρέπει να γίνεται 

δημοσιοποίηση των στοιχείων αποβιωσάντων οφειλετών, καθόσον ενδέχεται μετά το θάνατο του κληρονομουμένου οφειλέτη το χρέος 

του να έχει διαιρεθεί κατά τρόπο ώστε στον καθέναν από τους κληρονόμους του να αναλογεί, σύμφωνα με τα άρθρα 1885 και 480 ΑΚ, 

χρέος μικρότερο των 150.000 Ευρώ 
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ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου και ως εκ τούτου δεν επαναχρησιμοποιούνται για 

περαιτέρω χρήση όσα έγγραφα δεν εμπίπτουν στη δημόσια αποστολή των οικείων φορέων του 

δημόσιου τομέα, όσα προστατεύονται από πνευματική ιδιοκτησία ή εμπίπτουν στις περιπτώσεις της 

εθνικής ασφάλειας και του στατιστικού, εμπορικού και βιομηχανικού απορρήτου. Επιπλέον, στο ίδιο 

άρθρο στην παράγραφο 2 διατυπώνεται ότι οι διατάξεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων θα πρέπει να εφαρμόζονται σε αντιστοιχία με τον σχετικό Ν.2472/1997 και σε κάθε 

περίπτωση, ύστερα από ειδική επεξεργασία, προκειμένου να απαλειφθούν τα παραπάνω στοιχεία137. 

Στα πλαίσια εξυπηρέτησης των σκοπών του νόμου, υπογραμμίζεται στο άρθρο 6 του Ν.3448/2006, 

ότι η διάθεση των εγγράφων από το δημόσιο τομέα, όπου αυτό είναι δυνατό και ενδεδειγμένο, 

γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα, ωστόσο η περαιτέρω χρήση των εγγράφων υπόκειται στον περιορισμό 

ότι το περιεχόμενό τους δεν πρέπει να αλλοιωθεί ούτε να διαστρεβλωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, 

καθώς και ότι πρέπει να γίνεται αναφορά στην πηγή προέλευσής τους και στην ημερομηνία 

τελευταίας επικαιροποίησής τους. 

 

3.4 Προστασία προσωπικών δεδομένων και Δημόσια Πληροφορία3.4 Προστασία προσωπικών δεδομένων και Δημόσια Πληροφορία3.4 Προστασία προσωπικών δεδομένων και Δημόσια Πληροφορία3.4 Προστασία προσωπικών δεδομένων και Δημόσια Πληροφορία138    

Η «ανοιχτή» πρόσβαση και η διάθεση της δημόσιας πληροφορίας όπως επιτάσσει η έννοια 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αφενός και αφετέρου η προστασία των προσωπικών δεδομένων 

και της ιδιωτικότητας, είναι δυο αυτόνομα δικαιώματα που χρησιμοποιούνται, τόσο για να 

προστατέψουν όσο και για να πληροφορήσουν. Είναι όμως εφικτό να μην αλληλοσυγκρούονται; Και 

τα δύο δικαιώματα στοχεύουν αν μη τί άλλο στο να διασφαλίσουν τη γνώση και τη διαφάνεια από 

διαφορετική ωστόσο οπτική γωνία το καθένα, είτε όταν ένα δημόσιο έγγραφο περιέχει προσωπικά 

δεδομένα που αφορούν το υποκείμενο που αιτήθηκε την πληροφορία είτε όταν η δημόσια 

                                                           
 

137
 Γιαννόπουλου, Γ.: Η ανωνυμοποίηση των βάσεων νομικών δεδομένων, ΔΙΜΕΕ 9/33(2012) 21 

138
 Μυλώση, Μ.-Γιαννουκάκου, Α.-Νικήτα, Μ.: « Ιδιωτικότητα και διαφάνεια στη δημόσια Διοίκηση: προσωπικά δεδομένα και διάχυση 

δημόσιας πληροφορίας»,ό.π., σελ. 187 επ. 
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πληροφορία αναφέρεται σε προσωπικά δεδομένα τρίτου. Στην πρώτη περίπτωση, το υποκείμενο και 

ο αιτών είναι η ίδια οντότητα, κάτι που άλλωστε προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 12 του 

Ν.2472/1997 σύμφωνα με την οποία «ο καθένας έχει το δικαίωμα να γνωρίζει αν τα προσωπικά 

δεδομένα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας» και ως εκ τούτου 

δεν τίθεται θέμα σύγκρουσης δικαιωμάτων. Αντιθέτως, η δεύτερη περίπτωση είναι πιο περίπλοκη, 

δεδομένου ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας καλείται να σταθμίσει τα δύο συνταγματικά δικαιώματα 

φορείς των οποίων είναι διαφορετικά πρόσωπα και σε περίπτωση που τα δικαιώματα αυτά 

αλληλοσυγκρούονται να αποφανθεί ποιό από τα δύο βαρύνει, ώστε αναλόγως να προβεί ή όχι στην 

επεξεργασία και τη διάθεση της δημόσιας πληροφορίας. Έτσι, το άρθρο 5§3 του Ν.2690/1999 

επιτρέπει την πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία που περιέχεται στο δημόσιο έγγραφο, το 

δικαίωμα αυτό όμως περιορίζεται όταν το έγγραφο αναφέρεται στην ιδιωτική και την οικογενειακή 

ζωή, το οποίο κρίνεται in concreto.To άρθρο 5§1 του Ν.2472/1997 επιτρέπει την επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων αφού προηγουμένως έχει ενημερωθεί το υποκείμενο και έχει συγκατατεθεί. 

Ωστόσο η παρ. 2 του ίδιου άρθρου εισάγει αρκετές εξαιρέσεις στις οποίες η επεξεργασία 

επιτρέπεται ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου139.  

Η δημοσιότητα που λαμβάνει μια πληροφορία στα πλαίσια της δημόσιας διοίκησης, 

προκύπτει κατά κύριο λόγο από τον ορισμό των «διοικητικών εγγράφων» που αποδίδεται στο άρθρο 

5§1 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει ως εκείνα «...που συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, 

όπως εκθέσεις140, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της 

Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις». Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, 

δημοσιότητα πληροφορίας προκύπτει και από τη δυνατότητα πρόσβασης του υποκειμένου στα 

ιδιωτικά έγγραφα που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με υπόθεσή του, η 

                                                           
 

139
 Όπως η διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος, η εκτέλεση δημοσίου έργου, η ικανοποίηση υπέρτερου έννομου συμφέροντος από αυτό του 

αιτούντα. 

140
 Βλ. ΓΝΜΔ ΝΣΚ (ΑΤΟΜΙΚΗ) 87/2004 σύμφωνα με την οποία, είναι νόμιμο το αίτημα χορήγησης αντιγράφου «εμπιστευτικής 

πορισματικής έκθεσης» στον αιτούντα, καθόσον αφορά άμεσα τον ίδιο και την εταιρεία που εκπροσωπεί: 

www.nsk.gr/ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ/2004 
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οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές, κατόπιν υποβολής αίτησής του και εφόσον 

αυτό έχει ειδικό έννομο συμφέρον141. 

Διευκρινίζεται ωστόσο στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου ότι η πρόσβαση στα διοικητικά 

έγγραφα απαγορεύεται στην περίπτωση που το έγγραφο αφορά στην ιδιωτική142 ή την οικογενειακή 

ζωή τρίτου ή αν παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, όπως για 

παράδειγμα το επιχειρηματικό143, το ιατρικό144, το φορολογικό145 ή το δικηγορικό146 απόρρητο. 

Ομοίως, το δικαίωμα πρόσβασης κάμπτεται και στην περίπτωση που η αρμόδια διοικητική αρχή 

αρνείται την ικανοποίησή του είτε γιατί το έγγραφο αναφέρεται στις συζητήσεις του Υπουργικού 

Συμβουλίου147 είτε γιατί ενδέχεται να δυσχεράνει ουσιωδώς την έρευνα δικαστικών, διοικητικών148, 

                                                           
 

141
 Βλ. ΓΝΜΔ ΝΣΚ 266/2011 σύμφωνα με την οποία δεν επιτράπηκε να χορηγηθούν στον αιτούντα ιατρό Β.Κ. τα αντίγραφα των πρακτικών 

της ειδικής επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ., περί αναγνωρίσεως χρόνου εκπαιδεύσεως συνυποψηφίου του, καθώς και τα αντίγραφα των 

δικαιολογητικών που κατέθεσε ο τελευταίος για την αναγνώριση της εκπαιδεύσεως αυτής, διότι ο ενδιαφερόμενος αιτών δεν τεκμηρίωσε 

το έννομο συμφέρον του, κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 περ. ε’ του Ν. 2472/1997: ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ 

142 Βλ. ΓΝΜΔ ΝΣΚ 384/2009 σύμφωνα με την όποια, στα πλαίσια δικαστικής διαμάχης μεταξύ γονέων ανήλικων τέκνων, δεν χορηγήθηκαν 

στην αιτούσα μητέρα και έχουσα τη γονική μέριμνα ανηλίκων αντίγραφα αναφορικά με την παιδοψυχιατρική εκτίμηση των τέκνων αυτών 

από επιστήμονες του Κ.Π.Υγιεινής του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, κατόπιν αναφοράς του πατέρα και σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας, διότι αφορούν 

ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των ανηλίκων τέκνων η δε μητέρα δεν έχει την ιδιότητα ούτε του υπευθύνου, ούτε του εκτελέσαντος την 

επεξεργασία  www.nsk.gr/ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ/2009 και επίσης δεν συντρέχει περίπτωση ειδικού έννομου συμφέροντος της μητέρας για την 

κατ’ εξαίρεση χορήγησή τους κατ’ άρθρο 7παρ.2γ. του Ν.2472/1997 
143

 Βλ. ΣτΕ 3717/2012, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού αρνήθηκε την πρόσβαση σε φάκελο από την αμυνόμενη 

εταιρεία επικαλούμενη επιχειρηματικό απόρρητο: ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ 

144
 Βλ. ΑΠΔΠΧ 27/2011, σύμφωνα με την οποία αρνήθηκε να ικανοποιήσει αίτημα αιτούντος για λήψη αντιγράφων εγγράφων που 

πιστοποιούν την ψυχολογική κατάσταση της εν διαστάσει συζύγου του από την υπηρεσία στην οποία η τελευταία υπηρετεί για δικαστική 

χρήση, δεδομένου ότι αν και είναι νόμιμο το αίτημα κατά τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 2 στοιχ. γ΄ του Ν. 2472/1997, παραβιάζει 

ωστόσο την αρχή της αναλογικότητας των δεδομένων σε σχέση με την σκοπούμενη επεξεργασία κατά το Άρθρο 4 του Ν.2472/1997. 

145
 Βλ. ΓΝΜΔ ΝΣΚ 628/2002 σύμφωνα με την οποία και μετά την θέση σε ισχύ των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.2690/1999, καλύπτονται 

από τις περί φορολογικού απορρήτου διατάξεις του άρθρου 85 του Ν.2238/1994, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις ελέγχου, οι πράξεις 

προσδιορισμού αποτελεσμάτων, τα φύλλα ελέγχου κλπ, τα οποία λήφθηκαν υπόψη και απετέλεσαν αντικείμενο διοικητικής έρευνας σε 

βάρος φορολογουμένης επιχείρησης, που έλαβε χώρα μετά από καταγγελία τρίτου προς την επιχείρηση προσώπου. Αντίθετη η ΓΝΜΔ ΝΣΚ 

330/2008 σύμφωνα με την οποία έναντι του μισθωτή το φορολογικό απόρρητο και δύναται να λάβει αυτός αντίγραφο του θεωρημένου, 

κατατεθειμένου και φυλασσομένου στο φορολογικό φάκελο του εκμισθωτή συμφωνητικού αστικής μίσθωσης ακινήτου: ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ 

146
 Βλ. Ε. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων κατά την Άσκηση του Δικηγορικού Επαγγέλματος: 

Σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν.2472/1997, Αρμ ΞΓ’ (2009) 1293-1310. 

147
 Βλ. ΣτΕ 1116/2009, σύμφωνα με την οποία η γνωστοποίηση των πρακτικών του Υπουργικού Συμβουλίου απαγορεύεται λόγω του 

απόρρητου χαρακτήρα των, εκτός εάν το περιεχόμενό τους αφορά ευθέως το πρόσωπο του αιτούντος και εφ` όσον η Διοίκηση, κατ` 

ενάσκηση της διακριτικής της ευχέρειας, κρίνει ότι υπερτερεί το συμφέρον του εν λόγω προσώπου προς το δημόσιο συμφέρον 

διατηρήσεως του απορρήτου των επίμαχων πρακτικών: ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ 
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αστυνομικών ή στρατιωτικών αρχών σχετικώς με την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης. 

Όμοιες διατυπώσεις κάνει και ο γαλλικός νόμος 78-753 αναφορικά με τη βελτίωση της 

δημόσιας διοίκησης και συγκεκριμένα στα άρθρα 1 και 2. Ειδικά για την προστασία του δικηγορικού 

απορρήτου σε σχέση με τη δημόσια διοίκηση, η γαλλική νομολογία είναι πλούσια. Χαρακτηριστικά 

αξίζει να αναφερθεί η απόφαση του Ακυρωτικού Δικαστηρίου 11-14.008/3.5.2012149, σύμφωνα με 

την οποία απορρίφθηκε το αίτημα των φορολογικών αρχών να ελεγχθεί η αλληλογραφία του 

δικηγόρου επιχείρησης που κατά τον οικονομικό έλεγχο κρίθηκε ύποπτη για απόκρυψη εσόδων. 

Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από το Δικηγόρο να αποκαλύψει το περιεχόμενο 17 μηνυμάτων 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που είχε με την εντολέα εταιρεία. Το Δικαστήριο δέχθηκε στο σκεπτικό 

του ότι η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που αποκτά ο δικηγόρος από τον πελάτη του είναι 

απόλυτη και καλύπτει τη νομική συμβουλή, τις σημειώσεις που κρατάει ο δικηγόρος κατά τη 

συνάντηση αλλά και όλα τα έγγραφα του φακέλου της υπόθεσης. Γίνεται μάλιστα δεκτό ότι το 

δικηγορικό απόρρητο διέπουν τρεις βασικές αρχές: ο σεβασμός στις πληροφορίες που λαμβάνονται 

ή αποστέλλονται από «έμπιστα» πρόσωπα, το δικαίωμα υπεράσπισης και το δικαίωμα της έρευνας 

των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για τη διακρίβωση της αλήθειας150. Στο ίδιο πνεύμα 

κινήθηκαν και οι αποφάσεις του Εφετείου του Παρισιού151 που προστατεύει την αλληλογραφία των 

δικηγόρων με τους πελάτες τους, αλλά και οι συναφείς αποφάσεις του Ακυρωτικού Δικαστηρίου με 

αριθμό 96-30.116/5.5.98152 σύμφωνα με την οποία το δικηγορικό απόρρητο καλύπτει και τις εκτός 

γραφείου επισκέψεις του δικηγόρου με τους πελάτες τους.  

 

                                                                                                                                                                                    
 

148
 Βλ. ΓΝΜΔ ΝΣΚ 454/2012, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία αρνήθηκε να χορηγήσει αντίγραφο καταγγελίας στον καθ’ ού 

ελεγχόμενο καθηγητή κατά τη διάρκεια εξέλιξης της ΕΔΕ, λόγω της αρχής της μυστικότητας της ΕΔΕ, www.nsk.gr/ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ/2012 

149
 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 mai 2012, 11-14.008, ΤΝΠ LEGIFRANCE 

150
 Steru, E. –Dezeuze, E.: Secret professionnel de l’avocat: La Chambre commerciale confirme le champ d’application large de la protection 

des correspondances échangées entre l’avocat et son client, Revue des sociétés, Dalloz, 12(2012) pp.721-725 

151
 CA Paris du 29.9.2011 , Martin, D.- Francon, M. : Correspondances d'avocat : la cour d'appel de Paris en état de récidive, Recueil Dalloz, 

3(2012)pp.204-207  

152
 Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 mai 1998, 96-30.116, Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 décembre 1998, 

96-30.082, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 juin 2011, 10-19.585, ΤΝΠ LEGIFRANCE 
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3.4.1 Προστασία «δημόσιων δεδομένων» στο γαλλικό δίκαιο  

 

 Στο πλαίσιο του γαλλικού δικαίου και κυρίως της επιστήμης, ο όρος «πληροφορία» 

συνδέεται άμεσα με τον όρο «δεδομένο». Το γαλλικό δίκαιο, σε αντίθεση με το ελληνικό, επιλέγει να 

χρησιμοποιεί στα κείμενά του κατά κύριο λόγο τον όρο «δημόσιο δεδομένο» αντί του όρου δημόσια 

πληροφορία (information publique)153. Από οικονομικής απόψεως, τα δημόσια δεδομένα 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τους ιδιωτικούς φορείς (π.χ. επιχειρήσεις) για το 

σχεδιασμό της μελλοντικής οικονομικής τους στρατηγικής όσο και για τη δημόσια διοίκηση 

αναφορικά με τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής που θα τηρήσει και τις επενδύσεις στις οποίες θα 

προβεί στον τομέα των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας154.Όπως συμβαίνει με την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έτσι και η επεξεργασία των δημόσιων δεδομένων υπόκειται σε 

περιορισμούς, όπως για παράδειγμα το επαγγελματικό απόρρητο του άρθρου 226-13 του ΠΚ155, το 

άρθρο 81 του Οικογενειακού Κώδικα αναφορικά με τις υιοθεσίες παιδιών156, το στατιστικό 

απόρρητο157, το απόρρητο της εξωτερικής πολιτικής, της δημόσιας ασφάλειας, των δημόσιων 

οικονομικών, κοκ. Σημαντική συμβολή στην προστασία των δημόσιων δεδομένων αποτέλεσε η 

ψήφιση του νόμου 78-753 αναφορικά με τη λήψη μέτρων για βελτίωση των σχέσεων της διοίκησης 

                                                           
 

153
 Για περαιτέρω ανάλυση, βλ. Bruguière J.-M.: La diffusion de l’information publique. Le service publique face au marche de l’information, 

Thèse, Montpellier, 1995  

154
 Fusfeld, H. : The technical Enterprise :Present and Future Patterns, Ballinger Publishing Company, Cambridge,1986, p.38, Burkert, H.: 

From the commercialization of public information to administrative information law, Colloque Informatique et droit, Montréal, 1992, όπου 

αναφέρεται στις τρεις «ηλικίες» της ανάπτυξης της πληροφορίας: το μυστικό, τη διαφάνεια και την αγορά. 

155
 « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en 

raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende». 

156
 « Le procureur de la République pourra, à l'occasion d'une procédure d'adoption, prendre connaissance des dossiers concernant les 

enfants recueillis par le service. En toutes matières, le service de l'aide sociale à l'enfance pourra, de sa propre initiative ou sur la demande 

de ce magistrat, lui fournir tous renseignements relatifs aux pupilles. Les renseignements ainsi obtenus ne pourront être révélés à l'occasion 

d'une procédure quelconque ni mentionnés dans une décision de justice. Ils ne pourront être communiqués qu'aux magistrats de l'ordre 

judiciaire». 

157
 Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, JORF du 8 juin 1951, page 6013  
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με το κοινό και διάφορες διατάξεις διοικητικής, κοινωνικής και φορολογικής φύσεως158 με 

αντικείμενο τη δημόσια πληροφορία και βασικό στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας στη δημόσια 

διοίκηση.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δυνατότητα επεξεργασίας καθώς και η οικονομική διάσταση των 

δημόσιων δεδομένων απασχόλησαν αρκετές φορές τη γαλλική δικαιοσύνη με χαρακτηριστικότερες 

τις υποθέσεις Metéo-France, France-Télécom και Shom. Πρόκειται για περιπτώσεις όπου ζητήθηκε 

από ιδιωτικές επιχειρήσεις η δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων τα οποία κατέχουν και 

επεξεργάζονται μονοπωλιακά οι δημόσιες υπηρεσίες Μετεωρολογίας, Τηλεπικοινωνιών, 

Υδατογράφησης και ωκεανογραφίας αντίστοιχα. Η στάση της γαλλικής δικαιοσύνης, αν και αρχικά 

απέρριπτε τα αιτήματα των ιδιωτών για λόγους δημόσιου συμφέροντος, κατέληγε ότι πρόκειται για 

κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης των δημόσιων υπηρεσιών159. 

 

3.4.2 Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων σε περιβάλλον ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

  

 Η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων αν και χρησιμοποιείται αρκετά χρόνια στο χώρο των 

επιχειρήσεων και της ιδιωτικής οικονομίας, στον τομέα της δημόσιας διοίκησης κερδίζει έδαφος 

μόλις τα τελευταία χρόνια. Η πραγματικότητα αυτή, αφορά βέβαια μόνο την Ελλάδα, που 

ανταποκρινόμενη στις ευρωπαϊκές επιταγές για ηλεκτρονική διακυβέρνηση, χρησιμοποίησε ευρέως 

τις ΤΠΕ μόλις την τελευταία δεκαετία προκειμένου να οργανώσει τις διοικητικές της δομές και να 

ενισχύσει τη μεταξύ τους διαλειτουργικότητα. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα λειτουργίας 

της βάσης δεδομένων TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου 

Οικονομικών, όπου γίνεται καταχώριση όλων των οικονομικών δεδομένων των φορολογούμενων 

                                                           
 

158
 Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses 

dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, JORF du 18.07.1978,p. 2851  

159
 Διεξοδική ανάλυση της νομολογίας αναφορικά με αυτές τις υποθέσεις, σε Bruguière, J.-M.: Les données publiques et le droit, Litec, 

Groupe LexisNexis, 2002, pp.135-145 
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στην Ελλάδα φυσικών και νομικών προσώπων, της βάσης δεδομένων των Κέντρων Εξυπηρέτησης 

Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών όπου διεκπεραιώνονται οι περισσότερες διοικητικές πράξεις 

που αφορούν την οικονομική και κοινωνική ζωή των διαμενόντων στην Ελλάδα πολιτών καθώς και 

της πλατφόρμας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (e-syntagografisi) του Υπουργείου Υγείας, στην 

οποία γίνεται καταγραφή των φαρμάκων και των ιατρικών εξετάσεων που συνταγογραφούνται από 

τον ΕΟΠΥΥ160. Πρόκειται για εφαρμογές που διευκολύνουν την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των 

φορέων δημόσιας διοίκησης, μειώνουν το χρόνο και το κόστος και ταυτόχρονα αναβαθμίζουν την 

ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

 Στη Γαλλία αντιθέτως, η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων161 λαμβάνει χώρα εδώ και τρεις 

δεκαετίες τόσο λόγω της οργανωμένης διάρθρωσης των διοικητικών δομών, όσο και λόγω της 

ευρείας χρήσης της τεχνολογίας ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 με τη χρήση του minitel. 

Έτσι ενδεικτικά, με το γνωστό ως νόμο Madelin162, επιτράπηκε ήδη από 1994 στις επιχειρήσεις να 

καταθέτουν ηλεκτρονικά κάθε έγγραφο που απευθύνεται στη δημόσια διοίκηση, ενώ με το διάταγμα 

96-650163 δημιουργήθηκαν το 1996 γραφεία επιχειρήσεων με σκοπό την ενοποιημένη τήρηση των 

διατυπώσεων που αφορούν τις επιχειρήσεις, κάτι αντίστοιχο με την εφαρμογή ΓΕΜΗ (Γενικού 

Εμπορικού Μητρώου) στην Ελλάδα, σύμφωνα με την οποία όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως 

νομικής μορφής, λαμβάνουν ενιαίο γενικό αριθμό εμπορικού μητρώου και όλες οι αλλαγές που 

συντελούνται στη λειτουργία τους καταγράφονται σε ενοποιημένη εθνική βάση δεδομένων164. 

                                                           
 

160
 Αναφορικά με τις εφαρμογές υγείας και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, σε Milossi, M.: Privacy protection in e-Health environment, 

Proceedings of the Liss-Cost seminar in Athens, Greece « Surveillance in Academia »,2012 plus selected papers from ICIL 2011 and 2012 in 

Corfu, Greece, in Privacy and Surveillance. Current aspects and future perspectives,editor Maria Bottis, NOMIKI BIBLIOTHIKI, Athens,2013, p. 

179 et seq, Μυλώση, Μ.: Τεχνολογίες νέας γενιάς στο χώρο της υγείας. Εφαρμογές e-health. Τεχνολογίες νέας γενιάς στο χώρο της υγείας. 

Εφαρμογές e-health, σε Πρακτικά 4ουΠανελλήνιου Συνέδριου της Ένωσης Ελλήνων Νομικών «e-Θέμις»και του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, με τίτλο«LegalTech & Data Protection» (Θεσσαλονίκη, 22-24 Μαρτίου 2013),εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 

2013,(προσάρτημα), σελ.3 επ. 

161
 Maincon-Vitrac, G. : EDI et régime de la preuve : La piste des équivalents fonctionnels, Expertises,193(1996), p.144-148 

162
 Loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, JORF n°37 du 13 février 1994, p. 2493 

163
 Décret n°96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises, JORF n°170 du 23 juillet 1996, p. 11122  

164
 Βλ. σχετικά: www.businessportal.gr 
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3.5 Επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς μέσω του προγράμματος «Διαύγεια» 3.5 Επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς μέσω του προγράμματος «Διαύγεια» 3.5 Επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς μέσω του προγράμματος «Διαύγεια» 3.5 Επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς μέσω του προγράμματος «Διαύγεια» 

του Ν. 3861/2010του Ν. 3861/2010του Ν. 3861/2010του Ν. 3861/2010    

 

Σημαντική σε επίπεδο διακίνησης οικονομικών προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου-

πολίτη είναι και η συμβολή κυβερνητικών σχεδίων δράσης, όπως συμβαίνει με το πρόγραμμα 

Διαύγεια 165. Πρόκειται για κυβερνητικό πρόγραμμα, η λειτουργία του οποίου θεσμοθετήθηκε με το 

Ν. 3861/2010166 και αφορά «στην ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο». Έτσι, 

σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του προαναφερθέντος νόμου δημοσιεύονται μεταξύ άλλων: «οι 

προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί και οι επιμέρους δαπάνες Υπουργείων, κεντρικών και 

περιφερειακών δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων 

των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (στ.6), οι πράξεις 

συγκρότησης αμειβόμενων ή μη επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων 

γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας ανεξαρτήτως αν τα μέλη τους αμείβονται ή όχι (στ. 9), οι 

πράξεις καθορισμού των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών μονομελών και συλλογικών 

οργάνων διοίκησης, μελών επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων 

γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας (στ. 10), οι πράξεις αποδοχής δωρεών στο Ελληνικό Δημόσιο, 

στα Ν.Π.Δ.Δ., σε φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε φορείς των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και συμβάσεων πολιτιστικών χορηγιών του Ν. 

3525/2007 (στ. 17) και τέλος πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών 

στοιχείων, από το Δημόσιο τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς των Ο.Τ.Α. ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά πρόσωπα δημοσίου 

                                                           
 

165
 http://diavgeia.gov.gr 

166
 ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010 
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δικαίου (στ. 18)». 

 Σκοπός του νόμου 3861/2010, όπως προκύπτει από τις προαναφερθείσες διατυπώσεις, 

είναι ο πολίτης να ενισχύεται στην απόλαυση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματός του 

για απρόσκοπτη πρόσβαση στην πληροφόρηση και να υποστηρίζεται στην ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς του αλλά και στη συμμετοχή του στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου και 

στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Σαφώς, η αναγκαιότητα προστασίας των προσωπικών δεδομένων 

είναι πάντα παρούσα και για το λόγο αυτό στο άρθρο 5 του νόμου, ορίζεται ρητά ότι: «η ανάρτηση 

των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 στο Διαδίκτυο και η οργάνωση της αναζήτησης 

πληροφοριών πραγματοποιείται με την επιφύλαξη κανόνων για την προστασία του ατόμου από την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο: 

«δεν αναρτώνται πράξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία». Τέλος, ορίζεται στο άρθρο 5 του νόμου 

ότι: «η ανάρτηση των πράξεων (που αναφέρονται στο άρθρο 2) στο Διαδίκτυο και η οργάνωση της 

αναζήτησης πληροφοριών πραγματοποιείται με την επιφύλαξη κρατικών απορρήτων167, των κανόνων 

πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και εταιρικού ή άλλου απορρήτου που 

προβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις». 

 

3.6 Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των φορολογουμένων μέσω της ηλεκτρονικής 3.6 Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των φορολογουμένων μέσω της ηλεκτρονικής 3.6 Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των φορολογουμένων μέσω της ηλεκτρονικής 3.6 Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των φορολογουμένων μέσω της ηλεκτρονικής 

κάρτας αποδείξεωνκάρτας αποδείξεωνκάρτας αποδείξεωνκάρτας αποδείξεων    

 

Ανταποκρινόμενη στις επιταγές του Ν. 3842/2010168 αναφορικά με την «αποκατάσταση της 

φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής», η Γενική Γραμματεία 

                                                           
 

167
 Μυλώση, Μ.-Γιαννουκάκου, Α.-Νικήτα, Μ.: Ιδιωτικότητα και διαφάνεια στη δημόσια Διοίκηση: προσωπικά δεδομένα και διάχυση 

δημόσιας πληροφορίας, ό.π., σελ. 182 επ με τις εκεί παραπομπές αναφορικά με το απόρρητο  

168
 ΦΕΚ A’ 58/23.04.2010 
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Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του υπουργείου Οικονομικών σχεδίασε την υλοποίηση 

εναλλακτικού και καταρχήν προαιρετικού συστήματος καταγραφής αποδείξεων δαπανών των 

φορολογούμενων φυσικών προσώπων μέσω μαγνητικής κάρτας (εφεξής κάρτας αποδείξεων). Προς 

αποφυγή κινδύνων αθέμιτης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του πολίτη, η Γ.Γ.Π.Σ. 

διαβεβαίωσε ότι μόνο αυτή θα δικαιούται να προβαίνει στην αντιστοίχιση του αριθμού της κάρτας 

με το φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοχός της και σε καμία περίπτωση κάποιος τρίτος, 

συμπεριλαμβανομένης και της συνεργαζόμενης τράπεζας. Παράλληλα, η Γ.Γ.Π.Σ. επισήμανε ότι δεν 

θα είναι εφικτή η δημιουργία αναλυτικού καταναλωτικού προφίλ των φορολογουμένων, καθώς οι 

καταγραφές των δαπανών μέσω της κάρτας αποδείξεων θα αφορούν στα συγκεντρωτικά ποσά 

δαπάνης και όχι στο είδος των παρεχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών.  

Η ηλεκτρονική κάρτα αποδείξεων συνιστά για την Ελλάδα, την πρώτη οργανωμένη απόπειρα 

της δημόσιας διοίκησης να συμπεριλάβει σε ένα αυτοματοποιημένο μέσο τις συναλλαγές στις οποίες 

προβαίνει ο πολίτης. Η προαιρετικότητα της χρήσης της οδήγησε στην εξαιρετικά περιορισμένη 

χρήση της.  

 

3.6.1 Τρόπος λειτουργίας της ηλεκτρονικής κάρτας αποδείξεων169
 

 Για την υλοποίηση του σχεδιασμού της ηλεκτρονικής κάρτας του πολίτη, η Γ.Γ.Π.Σ. βασίστηκε 

στην ήδη υπάρχουσα υποδομή για την εξυπηρέτηση συναλλαγών με χρεωστικές ή πιστωτικές 

κάρτες, δηλαδή, στα τερματικά POS (Points Of Sale) που είναι ήδη εγκατεστημένα σε επιχειρήσεις 

λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών και των αντίστοιχων υποδομών που διαθέτουν οι τράπεζες 

για την επεξεργασία των συναλλαγών αυτών. Η κάρτα αυτή εκτυπώνεται από τις τράπεζες υπό την 

εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών, ωστόσο δεν τηρείται κανένα στοιχείο του κατόχου της 
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 Milossi, M, -Alexandropoulou-Egyptiadou., Ε.: Personal Financial data in danger: the case of the new smart tax-card in Greece, 

Proceedings of the FourthInternational Seminar on Information Law, Thessaloniki 2011, Ed. Maria Bottis.Eugenia Alexandropoulou. Ioannis 

Iglezakis, 2012, σελ. 575-580 
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κάρτας, ώστε να είναι αδύνατη η μελλοντική ταυτοποίησή του, ενώ η καταγραφή των συναλλαγών 

θα γίνεται είτε απευθείας σε διαδικτυακή εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ., είτε μέσω συστήματος σύντομων 

γραπτών μηνυμάτων δικτύου κινητής τηλεφωνίας (SMS). 

 Στην κάρτα αποδείξεων καταγράφεται το κατάστημα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η 

συναλλαγή. Κατόπιν η συναλλαγή αποστέλλεται στο κέντρο επεξεργασίας της τράπεζας που παρέχει 

το συγκεκριμένο POS. Η εκδότρια τράπεζα αποστέλλει με τη σειρά της στη Γ.Γ.Π.Σ. το αρχείο των 

καταγεγραμμένων αποδείξεων, στο οποίο αναφέρεται ο κωδικός της κάρτας αποδείξεων του πολίτη, 

ο ΑΦΜ του εμπόρου, η ημερομηνία και η ώρα συναλλαγής, καθώς και το ποσό της συναλλαγής (ή οι 

πόντοι που αντιστοιχούν στο ποσό της συναλλαγής) και με τον τρόπο αυτό μπορεί να διενεργεί 

διασταυρώσεις που αφορούν στις επιχειρήσεις που εξέδωσαν αποδείξεις για τον έλεγχο της 

φορολογικής συμμόρφωσής τους, όπως για παράδειγμα για τον έλεγχο της απόδοσης ΦΠΑ. Κατόπιν, 

ανά περιοδικά διαστήματα, η Γ.Γ.Π.Σ. ομαδοποιεί για κάθε πολίτη τις συναλλαγές από όλες τις 

τράπεζες που έχουν πραγματοποιηθεί με την κάρτα ή τις κάρτες αποδείξεων που έχει χρεωμένες 

στον ΑΦΜ του. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις μέσω της 

υπηρεσίας Taxisnet κατόπιν ταυτοποίησής τους ως χρηστών και με τον τρόπο αυτό είναι εφικτή η 

παρακολούθηση των καταγεγραμμένων αποδείξεων από τους ενδιαφερομένους. 

 Τέλος, με την ολοκλήρωση του ημερολογιακού έτους, η Γ.Γ.Π.Σ. ανακεφαλαιώνει όλες τις 

αποδείξεις και διατηρεί τα συνολικά ποσά ανά φορολογούμενο φυσικό πρόσωπο και ανά επιχείρηση 

έκδοσης αποδείξεων, με στόχο την αξιοποίησή τους στην εκκαθάριση της φορολογίας εισοδήματος 

φυσικών προσώπων του οικείου οικονομικού έτους. Μετά την ανακεφαλαίωση των αποδείξεων και 

την υποβολή αντιρρήσεων του πολίτη εντός διμήνου από τη λήξη του ημερολογιακού έτους, τα 

αναλυτικά στοιχεία των συναλλαγών διαγράφονται, ενώ τηρούνται μόνο τα συγκεντρωτικά ποσά ανά 

φυσικό πρόσωπο και ανά επιχείρηση. 

3.6.2 Η γνωμοδότηση της Αρχής αναφορικά με τη ηλεκτρονική κάρτα αποδείξεων 

Δεδομένου ότι η νέα αυτή κάρτα θα εμπεριέχει προσωπικά στοιχεία του υποκειμένου, η 

Γ.Γ.Π.Σ. απευθύνθηκε ως όφειλε στην Αρχή, η οποία εξέδωσε την υπ’ αριθμόν 4/2010 γνωμοδότηση 
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170.Σημειώνεται ότι για την υλοποίηση του σχεδιασμού της κάρτας, η Γ.Γ.Π.Σ., στηρίχθηκε μεταξύ 

άλλων και στον ευκολότερο τρόπο από τον ήδη ισχύοντα, για τη θεμελίωση του αφορολογήτου που 

κατά την ψήφιση του νόμου ανερχόταν στα 12.000 Ευρώ, φορολογικό προνόμιο το οποίο θα 

απολαμβάνει ο πολίτης εφόσον προσκομίσει τις απαιτούμενες από το Νόμο αποδείξεις δαπανών171. 

Η Αρχή έκρινε ότι όπως προτάθηκε ο σχεδιασμός της κάρτας από τη Γ.Γ.Π.Σ., δεν έχει επαρκή νομική 

βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω της κάρτας αποδείξεων, καθώς όπως 

υποστήριξε «πρόκειται για μία διαφορετικής «έντασης» επεξεργασία από αυτήν που συνεπάγεται η 

προσκόμιση των αποδείξεων στην αρμόδια φορολογική αρχή (δημιουργία κεντρικής βάσης 

δεδομένων, μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των δεδομένων, διαμεσολάβηση τρίτων μερών – των 

τραπεζών)».  

Επιπλέον, η προαιρετικότητα του τρόπου καταγραφής των δαπανών, η μη τήρηση της οποίας 

δεν συνεπάγεται για τον πολίτη δυσμενείς έννομες συνέπειες, οδήγησε την Αρχή στο συμπέρασμα 

ότι η σκοπούμενη επεξεργασία «είναι απαραίτητο να προβλεφθεί σε νομοθετική διάταξη», η οποία 

θα αναφέρει τα βασικά χαρακτηριστικά της επεξεργασίας, δηλαδή τον υπεύθυνο επεξεργασίας, το 

σκοπό αυτής, τα δεδομένα τα οποία θα τύχουν επεξεργασίας καθώς και τους αποδέκτες αυτών, ώστε 

οι φορολογούμενοι να είναι σε θέση να παρέχουν την ελεύθερη, ρητή και ειδική συγκατάθεσή τους 

(άρθρο 2 στοιχ. ια΄ του Ν. 2472/1997) για τη συγκεκριμένη επεξεργασία. Παράλληλα η Αρχή, 

εξέφρασε την ανησυχία της αναφορικά με τον κίνδυνο εξαγωγής συμπερασμάτων σχετικά με τις 

καταναλωτικές συνήθειες των χρηστών της κάρτας αποδείξεων, τη δημιουργία δηλαδή 

καταναλωτικού «προφίλ» των φορολογουμένων, επισημαίνοντας παράλληλα το ενδεχόμενο 

παράνομης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου από τα μέρη που καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο εμπλέκονται στη λειτουργία του συστήματος καταγραφής αποδείξεων 

(προμηθευτές αγαθών ή παρόχους υπηρεσιών). Για το λόγο αυτό, συνέστησε στη Γ.Γ.Π.Σ. τη 
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 www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2010/ Γνωμοδότηση 4/2010 

171
 Όταν τα δηλωθέντα έσοδα του φορολογουμένου υπερβαίνουν το ποσό των 12.000 Ευρώ, το ύψος των αποδείξεων που οφείλει να 

προσκομίσει αυξάνεται αναλογικά 
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διασφάλιση της ταυτοποίησης των κατόχων της κάρτας, αποκλειστικά και μόνο απ’ αυτήν (Γ.Γ.Π.Σ.). 

Δεδομένης μάλιστα της συμμετοχής των τραπεζών στην επεξεργασία των εμπεριεχομένων στην 

κάρτα προσωπικών δεδομένων του πολίτη, είναι και πάλι ορατός ο κίνδυνος ταυτοποίησης του 

κατόχου της κάρτας από την τράπεζα που τηρεί διαρθρωμένο αρχείο, μέσω του συνδυασμού 

πληροφοριών των αρχείων που αφορούν στις αγορές/δαπάνες μέσω πιστωτικών καρτών των 

πελατών τους και του αρχείου που αφορά στις αγορές/δαπάνες μέσω της κάρτας αποδείξεων. 

 Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα παραπάνω, η Αρχή προέκρινε μια λύση αφενός για τη 

διευκόλυνση του φορολογουμένου και αφετέρου για τη διευκόλυνση των ελεγκτικών μηχανισμών 

του κράτους. Έτσι, καταρχήν προτάθηκε από την Αρχή, η χρήση μιας κατάλληλης «έξυπνης» κάρτας 

(smart card) στην οποία θα καταγράφονται αυτοματοποιημένα οι ανωτέρω πληροφορίες (με χρήση 

κατάλληλου τερματικού/εξοπλισμού), με τη διαφορά ότι η κάρτα θα είναι υπό την αποκλειστική 

ευθύνη του κατόχου της (αυστηρά προσωπική). Αυτονόητο βέβαια είναι ότι και σε αυτήν την 

περίπτωση πρέπει, κατά τη σχεδίαση και υλοποίηση του συστήματος, να λαμβάνονται υπόψη όλα τα 

απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας. Αναφορικά με τη 

διευκόλυνση των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους, προτάθηκε από την Αρχή η σύνδεση (on line) 

των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Υπουργείου 

Οικονομικών, η οποία θα επιτρέπει την επιδίωξη του ελέγχου απόδοσης ΦΠΑ, χωρίς να υφίσταται 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των φορολογουμένων. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε έκδοση 

απόδειξης θα καταγράφεται αυτομάτως στο Υπουργείο, ενώ το αρχείο που θα τηρείται στο 

τελευταίο, δεν θα περιέχει προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών, τα οποία ούτως ή άλλως δεν 

είναι αναγκαία για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας. Έτσι μηδενίζονται οι 

κίνδυνοι δημιουργίας καταναλωτικού προφίλ και καθίσταται αποτελεσματικός ο έλεγχος της 

απόδοσης ΦΠΑ172.  
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 Βλ. και Milossi, M.-Alexandropoulou-Egyptiadou, E. : Personal Financial data in danger: the case of the new smart tax-card in Greece,ό.π., 

σελ. 577-578, όπου εκφράζεται σύμφωνη άποψη με την άνω απόφαση της Αρχής στο πλαίσιο ελέγχου της νομιμότητας της επεξεργασίας 

προσωπικών δεδομένων μέσω της κάρτας αποδείξεων. 
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Μετά τον προβληματισμό που διατύπωσε με τη γνωμοδότησή της η Αρχή, εκδόθηκε ο 

Ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α’66/31.3.2011),αναφορικά με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, τη 

στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών. 

Στο άρθρο 29 του νόμου, διευκρινίζεται ότι η καταγραφή των στοιχείων των αποδείξεων δαπανών 

μπορεί να γίνεται μέσω μαγνητικής κάρτας που είναι ανώνυμη και προαιρετική για τον 

φορολογούμενο (κάρτα αποδείξεων). Ακολούθως, με την ΠΟΛ 1030/2012 του Υπουργείου 

Οικονομικών, καθορίστηκαν  λεπτομερώς η  λειτουργία της κάρτας αποδείξεων (άρθρο 2) καθώς 

επίσης και οι υποχρεώσεις των τρίτων φορέων συνεργασίας, δηλαδή των τραπεζών διάθεσης της 

κάρτας αποδείξεων, οι οποίες και λειτουργούν υποχρεωτικά ως φορείς εκκαθάρισης των στοιχείων 

των αποδείξεων που εκδίδουν και εμπεριέχονται στην κάρτα αποδείξεων (άρθρο 3). 

  

 

 

3.7 Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των φορολογουμένων μέσω της κατάρτισης 3.7 Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των φορολογουμένων μέσω της κατάρτισης 3.7 Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των φορολογουμένων μέσω της κατάρτισης 3.7 Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των φορολογουμένων μέσω της κατάρτισης 

φορολογικών καταλόγωνφορολογικών καταλόγωνφορολογικών καταλόγωνφορολογικών καταλόγων        

 

 Όπως έχει ήδη επισημανθεί, σκοπός της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, είναι μεταξύ άλλων η 

βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και η ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών. Στο 

πνεύμα αυτό, η ανάγκη αποκατάστασης της φορολογικής δικαιοσύνης και της αντιμετώπισης της 

φοροδιαφυγής που εισήγαγε ο Ν. 3842/2010, οδήγησε τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 

Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, στο σχεδιασμό δημοσιοποίησης στοιχείων 

φορολογούμενων φυσικών και νομικών προσώπων μέσω Διαδικτύου (άρθρο 8§20), ο οποίος τέθηκε 

προς γνωμοδότηση από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων173. Πρόκειται στην ουσία για 

την «επέκταση» του τρόπου δημοσιοποίησης των καταλόγων των φορολογούμενων φυσικών και 
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 Βλ. σχετικά, Γνωμοδότηση 1/2011, σε www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2011 



Δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς: Οντολογική Θεώρηση  
Το περιβάλλον επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράςΤο περιβάλλον επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράςΤο περιβάλλον επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράςΤο περιβάλλον επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς    

    

53 

 

νομικών προσώπων και τη διαθεσιμότητά τους πλέον και στο διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ.174 Με τις 

διατάξεις του Ν. 3842/2010, η Γ.Γ.Π.Σ. επιδιώκει πρωτίστως να καλλιεργήσει κλίμα φορολογικής 

συμμόρφωσης με απώτερο στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, καθόσον θα είναι πλέον 

προσβάσιμη η πληροφορία για το σύνολο των εισοδημάτων των φορολογουμένων. Συγκεκριμένα, 

μέσω της δημοσίευσης των δηλουμένων εισοδημάτων θα ασκείται –σύμφωνα με την πρόταση της 

Γ.Γ.Π.Σ. - κοινωνική πίεση σε φορολογουμένους που φοροδιαφεύγουν προκλητικά, προκειμένου να 

δηλώνουν εισοδήματα ανάλογα με τα προφανή έσοδα τους ή τον τρόπο ζωής τους. Επιπλέον, η 

δημοσιοποίηση των φορολογικών καταλόγων στο διαδίκτυο αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των 

πολιτών και των επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό την εγκυρότητα των 

συναλλαγών καθώς και στην αποτροπή φαινομένων εξαπάτησης για συναλλαγές με πλαστά ή ψευδή 

στοιχεία μέσω υπηρεσίας που θα δίνει τη δυνατότητα επιβεβαίωσης των στοιχείων των 

συναλλασσόμενων μερών.  

 Στο σημείο αυτό, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι αν και η δυνατότητα έντυπης 

δημοσιοποίησης των καταλόγων φορολογουμένων προβλέπεται στο ελληνικό δίκαιο ήδη από το 

1957175 (άρθρο 14 του Ν 3765/1957176), η εφαρμογή της στην πράξη δεν ήταν ούτε συνεπής ούτε 

ομοιόμορφη, ενώ σύμφωνα με τα έγγραφα που προσκόμισε η Γ.Γ.Π.Σ. στην Αρχή, παραμένει 

αδιευκρίνιστο το εάν οι έντυπες εκδόσεις των εν λόγω καταλόγων φορολογουμένων κυκλοφόρησαν 

πραγματικά ή εάν οι κατά τόπους αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες προέβησαν όντως στην ανάρτησή 

τους. Είναι επίσης χρήσιμο να αναφερθεί, ότι το Υπουργείο Οικονομικών, πριν προβεί στην υποβολή 

της προτάσεώς του στην Αρχή, απευθύνθηκε στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με 

τη δημοσίευση φορολογικών στοιχείων, με τα αντίστοιχα ονόματα των φορολογουμένων στο 

διαδίκτυο, προκειμένου να διαγνώσει αν τηρείται στις δικές τους έννομες πράξεις ανάλογη ρύθμιση. 
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 www.gsis.gr 
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 Λεπτομερής και εμπεριστατωμένη ιστορική αναδρομή στη νομοθεσία που προβλέπει τη σύνταξη καταλόγων των φορολογουμένων και 

τη δημοσιοποίηση αυτών γίνεται στην υπ’ αριθμόν 1/2011 γνωμοδότηση της Αρχής: www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2011 
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 ΦΕΚ Α’196/30.09.1957 
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Αφού έλαβε απαντήσεις από τις ακόλουθες χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία, Κύπρο, Λετονία, 

Φινλανδία, Αυστρία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ισπανία, Εσθονία και Νορβηγία, διαπιστώθηκε ότι μόνο στη 

Νορβηγία και στη Φινλανδία οι αρμόδιες φορολογικές αρχές προβαίνουν σε δημοσιοποίηση 

καταλόγων με στοιχεία φορολογουμένων στο διαδίκτυο. Μάλιστα, στις δύο αυτές χώρες επιτρέπεται 

επίσης η δημοσιοποίηση καταλόγων με στοιχεία φορολογουμένων σε έντυπη μορφή καθώς επίσης 

και η δημοσίευση των καταλόγων αυτών στον Τύπο (τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή).  

 Σημειώνεται επιπρόσθετα, ότι ούτε στη γαλλική έννομη τάξη, ακολουθείται η πρακτική 

διαδικτυακής δημοσιοποίησης καταλόγου των φορολογουμένων, ενώ στην περίπτωση της Ιταλίας, 

σε ρυθμίσεις για τη δημοσιοποίηση καταλόγων φορολογουμένων δια της αναρτήσεώς τους στις 

έδρες φορολογικών Αρχών και ΟΤΑ επιχειρήθηκε η δημοσιοποίησή τους από τις φορολογικές Αρχές 

στο διαδίκτυο, πρακτική που ωστόσο κρίθηκε παράνομη από τον Ιταλό Επόπτη για την προστασία 

του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Garante per la protezione dei 

dati personali), με την απόφασή του στις 06.05.2008177. 

 

3.7.1 Διευκρινήσεις του Υπουργείου Οικονομικών για τη σχεδιαζόμενη δημοσιοποίηση των 

καταλόγων των φορολογούμενων φυσικών προσώπων μέσω διαδικτύου 

 

 Προκειμένου να καταστήσει σαφή τον τρόπο υλοποίησης και σχεδιασμού των καταλόγων 

των φορολογούμενων φυσικών προσώπων μέσω διαδικτύου, η Γ.Γ.Π.Σ. προχώρησε σε μια σειρά 

διευκρινίσεων στο σχέδιο υπουργικής απόφασης που απηύθυνε στην Αρχή. Σύμφωνα με αυτό, η 

Γ.Γ.Π.Σ. καθιστά προσβάσιμους σε ηλεκτρονική μορφή τους καταλόγους φορολογουμένων, φυσικών 

και νομικών προσώπων, που συντάσσονται κάθε έτος από τους προϊσταμένους των δημόσιων 

οικονομικών υπηρεσιών της χώρας και θα πρέπει να δημοσιοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο της 

Γ.Γ.Π.Σ. εντός 30 ημερών από το πέρας της κεντρικής εκκαθάρισης των δηλώσεων φορολογίας 

                                                           
 

177
 www.garanteprivacy.it/ G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008/ Bollettino del n. 94/maggio 2008 



Δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς: Οντολογική Θεώρηση  
Το περιβάλλον επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράςΤο περιβάλλον επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράςΤο περιβάλλον επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράςΤο περιβάλλον επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς    

    

55 

 

εισοδήματος φυσικών προσώπων. Σχετικά με τα στοιχεία φορολογουμένων (μη επιτηδευματιών), 

που δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο, προβλέπεται ότι είναι τα ακόλουθα: α) όνομα, επώνυμο και 

πατρώνυμο, β) ΑΦΜ, γ) περιοχή κατοικίας και ΤΚ, δ) αρμόδια ΔΟΥ, ε) το συνολικό καθαρό εισόδημα 

που υπόκειται σε φορολογία και στ) ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημα. Στην περίπτωση που στο 

φυσικό πρόσωπο συντρέχει και η ιδιότητα του επιτηδευματία, τότε τα στοιχεία που 

δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο είναι τα ακόλουθα: α) όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο ή επωνυμία 

και τίτλος επιχείρησης β) ΑΦΜ, γ) διεύθυνση έδρας και ΤΚ, δ) κύρια δραστηριότητα, ε) αρμόδια ΔΟΥ, 

στ) ημερομηνία έναρξης / διακοπής, ζ) τα καθαρό εισόδημα, η) το συνολικό καθαρό εισόδημα που 

υπόκειται σε φορολογία και θ) ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημα.  

 Σχετικά με τη διαδικασία πρόσβασης στα ως άνω στοιχεία, προβλέπεται ότι αυτά θα είναι 

προσβάσιμα οπό όλους τους ταυτοποιημένους χρήστες του πληροφοριακού συστήματος TAXISNET, 

μέσω των κωδικών που οι ίδιοι διαθέτουν, η δε αναζήτηση θα γίνεται: α) βάσει ΑΦΜ και μέρους του 

επωνύμου και ονόματος του φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας ή τίτλου μιας επιχείρησης ή β) 

βάσει διεύθυνσης και μέρους του επωνύμου και ονόματος του φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας 

ή τίτλου μιας επιχείρησης. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι θα υπάρχει ποσοτικός περιορισμός στον 

αριθμό αναζητήσεων και αποτελεσμάτων 178, ενώ η ανάκτηση πληροφοριών δε θα είναι δυνατή για 

τα προηγούμενα έτη. Ο περιορισμός αυτός, δυσχεραίνει τη μαζική εξαγωγή δεδομένων και τα 

προστατεύει από επεξεργασία που δε δικαιολογείται από το σκοπό της προτεινόμενης διάταξης, 

όπως για παράδειγμα την εμπορική εκμετάλλευση των οικονομικών στοιχείων.  

 Ο πιστοποιημένος χρήστης θα έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που περιέχουν οι 

κατάλογοι φορολογουμένων, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών σχετικά με τα δηλωθέντα 

εισοδήματα του προσώπου το οποίο αφορά η αναζήτηση ή το φόρο που αναλογεί σε αυτά. 

Επιπλέον, βάσει του προτεινόμενου σχεδίου, θα παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να επαληθεύει 

τα στοιχεία του μητρώου των φορολογουμένων, με στόχο την αποτροπή των φαινομένων 

                                                           
 

178
 Σημειώνεται ότι ο κάθε χρήστης μπορεί να διενεργεί είκοσι ανακτήσεις πληροφοριών μηνιαίως, ενώ για κάθε ανάκτηση πληροφορίας 

το σύστημα της Γ.Γ.Π.Σ. καταγράφει μόνο την ημερομηνία και τον ΑΦΜ του χρήστη που πραγματοποίησε την αναζήτηση 
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εξαπάτησης σε συναλλαγές με πλαστά ή ψευδή στοιχεία. Έτσι, για παράδειγμα, θα μπορεί να 

προβαίνει σε επιβεβαίωση στοιχείων εκδότη ή λήπτη τιμολογίου αλλά και σε επιβεβαίωση στοιχείων 

συναλλασσόμενων μερών. Στην περίπτωση αυτή, δεν προβλέπεται ποσοτικός περιορισμός 

αναζήτησης, δεδομένου ότι δε θα χορηγείται καμία πληροφορία με τα δηλωθέντα εισοδήματα του 

προσώπου το οποίο αφορά η αναζήτηση ή το φόρο που αναλογεί σε αυτά.  

  

3.7.2 Η υπ’ αριθμόν 1/2011 γνωμοδότηση της Αρχής αναφορικά με τη δημοσιοποίηση των 

καταλόγων των φορολογούμενων φυσικών προσώπων στο διαδίκτυο 

  

 Όπως είναι γνωστό, η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της Αρχής πρέπει να ασκείται εγκαίρως 

τόσο στο στάδιο καταρτίσεως νομοθετικών ή κανονιστικών ρυθμίσεων όσο και στο σχεδιασμό 

επιμέρους επεξεργασιών. Στην προκειμένη περίπτωση, η Αρχή κλήθηκε να κρίνει κατά πόσο συνάδει 

με τις ρυθμίσεις για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα όχι μόνο η δημοσιοποίηση από το Υπουργείο Οικονομικών, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, 

καταλόγων φορολογουμένων στο διαδίκτυο, εν όψει του ως άνω υποβληθέντος σχεδίου Υπουργικής 

Απόφασης, αλλά και ευρύτερα η δημοσιοποίηση καταλόγων φορολογουμένων μέσω της 

αναρτήσεώς τους στα καταστήματα των κατά τόπους δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών και των 

δήμων ή κοινοτήτων, όπου εδρεύει δημόσια οικονομική υπηρεσία, καθώς, επίσης και η 

δημοσιοποίησή τους δια του Τύπου. 

 Όπως γίνεται αντιληπτό, στην υπό κρίση περίπτωση τέθηκε το ζήτημα του αναγκαίου 

συγκερασμού μεταξύ αφενός του δημόσιου συμφέροντος για την πάταξη της φοροδιαφυγής και της 

καταχρηστικής φοροαποφυγής και αφετέρου των επιταγών της ουσιαστικής κατοχύρωσης του 

θεμελιώδους δικαιώματος του ατόμου στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 

το αφορούν, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τις διατάξεις που θεσπίζουν το απόρρητο των 

φορολογικών στοιχείων του υποκειμένου. Δικαιολογητικό έρεισμα για την προτεινόμενη ρύθμιση της 

Γ.Γ.Π.Σ. αναφορικά με τη δημοσιοποίηση των καταλόγων των φορολογουμένων στο διαδίκτυο, 
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αποτέλεσε η άποψη ότι πρόκειται για μέτρο αναγκαίο, πρόσφορο και αναλογικό σε σχέση με τους 

σκοπούς δημοσίου συμφέροντος που εξυπηρετούνται. Συγκεκριμένα, το εν λόγω μέτρο θεωρήθηκε 

αναγκαίο, λόγω της υφιστάμενης δημοσιονομικής κατάστασης αλλά και της αυξημένης 

φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, πρόσφορο γιατί θα ενισχύσει τη διαφάνεια και θα αποτελέσει 

κίνητρο για την «αυτοσυμμόρφωση» και αναλογικό, καθώς στους φορολογικούς καταλόγους που 

δημοσιεύονται, θα περιλαμβάνονται «τα ελάχιστα δυνατά στοιχεία που προάγουν τη διαφάνεια 

σχετικά με τη φορολογική συνέπεια των προσώπων και όχι το σύνολο των στοιχείων της 

φορολογικής δήλωσης και του περιουσιολογίου». 

 Στον αντίποδα των παραπάνω, η Αρχή έκρινε ότι το μέτρο της δημοσιοποίησης από το 

Υπουργείο Οικονομικών -ως υπεύθυνου επεξεργασίας- καταλόγων φορολογουμένων μέσω της 

αναρτήσεώς τους στα καταστήματα των κατά τόπους δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών και των 

δήμων ή κοινοτήτων, όπου εδρεύει δημόσια οικονομική υπηρεσία, καθώς, επίσης, και δια του Τύπου 

και στο διαδίκτυο, συνιστά έντονο περιορισμό του δικαιώματος του ατόμου για την προστασία του 

από την επεξεργασία, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα. 

Επισήμανε μάλιστα, ότι το εν λόγω μέτρο ενέχει μια σειρά κινδύνων για το υποκείμενο, όπως για 

παράδειγμα την αναίτια έκθεση των φορολογικών του δεδομένων «στη βορά της απλής περιέργειας 

τρίτων», καθώς επίσης και τον κίνδυνο τα φορολογικά δεδομένα του υποκειμένου να τύχουν 

επεξεργασίας για σκοπούς, που επηρεάζουν άμεσα την ατομική ελευθερία συμμετοχής του στην 

κοινωνική και οικονομική ζωή. Τέτοιες για παράδειγμα είναι οι περιπτώσεις, όπως υπογραμμίζει η 

Αρχή, όπου θα μπορεί να γίνει χρήση των δεδομένων αυτών για τον καθορισμό τιμήματος σε 

αμφοτεροβαρείς συμβάσεις όπως είναι οι πωλήσεις, για τον καθορισμό του ύψους ενοικίου 

κατοικίας, για τη διαπραγμάτευση του ύψους της αμοιβής σε σχέσεις εργασίας, για την επιλογή 

προσώπων προς απόλυση στο πλαίσιο της διενέργειας ατομικών ή ομαδικών απολύσεων 

προσωπικού. Επιπρόσθετα, το μέτρο της δημοσιοποίησης καταλόγων φορολογουμένων ενέχει 

μεταξύ άλλων και τον κίνδυνο εγκληματικών ενεργειών, σε βάρος των φορολογουμένων, όπως για 

παράδειγμα εκβιασμούς, κλοπές, ληστείες και απαγωγές. Δεδομένης μάλιστα και της παραδοχής των 
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νορβηγικών Αρχών, χώρα στην οποία ισχύει η δημοσιοποίηση καταλόγων των φορολογουμένων, ότι 

στοιχεία από τους εκεί δημοσιευμένους καταλόγους φορολογουμένων χρησιμοποιήθηκαν από 

δράστες εγκληματικών ενεργειών για την επιλογή θυμάτων με βάση το εισόδημά τους, ο κίνδυνος 

εγκληματικών ενεργειών εις βάρος των φορολογουμένων είναι πολύ πιθανός.  

 Επιπλέον, σύμφωνα με την ελληνική Αρχή, το μέτρο της δημοσιοποίησης, και μάλιστα στο 

διαδίκτυο, καταλόγων φορολογουμένων, είναι αλυσιτελές για την αποκάλυψη και τον περιορισμό μη 

δηλούμενων εισοδημάτων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες και, με τον τρόπο αυτό, 

για τη βελτίωση της δημοσιονομικής θέση της χώρας μέσω του περιορισμού της φοροδιαφυγής και 

της διαφθοράς. Μια τέτοιου είδους αποκάλυψη μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη διενέργεια 

πρόσφορων και ενδελεχών ελέγχων από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές και με τη διασταύρωση από 

τις αρχές αυτές των πληροφοριών που συλλέγονται σχετικά με την πραγματική περιουσιακή 

κατάσταση των φορολογουμένων, καθώς επίσης και με τη διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού 

πλαισίου, το οποίο θα αποβλέπει πρωτίστως στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των αρμόδιων 

φορολογικών αρχών να εντοπίζουν και να ελέγχουν τη φορολογητέα ύλη 179. 

 Παράλληλα, η Αρχή έκρινε ότι το μέτρο δημοσιοποίησης των καταλόγων των 

φορολογουμένων, δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό αναφορικά με την ενίσχυση της διαφάνειας, 

δεδομένου ότι η δημοσιοποίηση αυτή, περιλαμβάνει τα ελάχιστα δυνατά στοιχεία του 

                                                           
 

179
 Ο νομοθέτης έχει ήδη εισάγει πληθώρα τέτοιου είδους ρυθμίσεων ιδίως με τις διατάξεις του προαναφερθέντος Ν. 3842/2010 για την 

αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις. Οι πρόσφορες και αναγκαίες ρυθμίσεις 

για την επίτευξη του σκοπού αυτού προσδιορίζονται από τον ίδιο το νομοθέτη στην Εισαγωγική Έκθεση του πρόσφατου Ν. 3888/2010 για 

την εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της 

φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 175/30.09.2010). Τέτοιου είδους ρυθμίσεις εισήχθησαν ήδη στην ελληνική έννομη τάξη με τις 

διατάξεις των νόμων 3900/2010 για τον εξορθολογισμό διαδικασιών και την επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 

Α΄213/17.12.2010) και 3904/2010 για τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις 

(ΦΕΚ Α΄ 218/ 23.12.2010). Είναι ενδεικτικό ότι τόσο από τις προαναφερόμενες αναφορές του ίδιου του νομοθέτη στα αναγκαία και 

πρόσφορα μέτρα για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού όσο και από την κριτική επισκόπηση των μέτρων αυτών από την Τράπεζα της 

Ελλάδος απουσιάζει κάθε ειδικότερη μνεία στο μέτρο της δημοσιοποίησης, και μάλιστα στο διαδίκτυο, καταλόγων φορολογουμένων. Το 

γεγονός αυτό ενισχύει την κρίση της Αρχής ότι το εν λόγω μέτρο είναι προδήλως απρόσφορο για την αποκάλυψη και τον περιορισμό μη 

δηλούμενων εισοδημάτων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες και, με τον τρόπο αυτό, για τη βελτίωση της δημοσιονομικής 

θέσης της χώρας μέσω του περιορισμού της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς. Σε:www.dpa.gr/ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ/ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

1/2011,σελ. 27 
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φορολογουμένου, χωρίς να παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες ούτε για τη συνολική περιουσιακή 

του κατάσταση του, ούτε για την ακριβή προέλευση των περιουσιακών του στοιχείων, ούτε για τον 

ακριβή τρόπο φορολόγησής του, ούτε για τους ακριβείς λόγους που δηλωθέντα εισοδήματα 

ενδεχομένως εκπίπτουν του φορολογητέου εισοδήματος. Στην αναποτελεσματικότητα του 

επιδιωκόμενου μέτρου, η Αρχή πρόσθεσε πως «είναι ιδιαιτέρως αμφίβολο κατά πόσο θα 

συνεισφέρει στην αύξηση του αισθήματος ευθύνης των πολιτών μέσω της αυτό-συμμόρφωσης». 

Αυτό συμβαίνει γιατί, σύμφωνα με την Αρχή, ο κατά σύστημα ανειλικρινής φορολογούμενος, που 

δεν υπολογίζει δηλαδή τις αυστηρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, δεν αναμένεται με τη 

δημοσιοποίηση των ετήσιων φορολογικών καταλόγων ότι θα «αυτό-συμμορφωθεί» προς τη 

φορολογική του υποχρέωση υπό το βάρος της ενδεχόμενης προσωπικής ηθικής αποδοκιμασίας από 

τους συμπολίτες του. Αντιθέτως, σύμφωνα με την Αρχή η σκοπούμενη δημοσιοποίηση και μάλιστα 

στο διαδίκτυο καταλόγων φορολογουμένων, ως μέτρο έκθεσης κάθε φορολογουμένου στην 

επιτήρηση οιουδήποτε τρίτου στην κοινωνική αποδοκιμασία καθώς και στο ενδεχόμενο καταγγελίας, 

λειτουργεί μάλλον ως μέσο ενστάλαξης φόβου και ψυχολογικού καταναγκασμού των 

φορολογουμένων, το οποίο υπερβαίνει προδήλως το αναγκαίο μέτρο για τη συμμόρφωσή τους. 

Λαμβάνοντας τέλος υπόψη την περίπτωση της Νορβηγίας και της Φιλανδίας, όπου ισχύει η 

δημοσιοποίηση των καταλόγων των φορολογουμένων, η Αρχή επεσήμανε ότι ανάλογη εφαρμογή 

στην ελληνική έννομη τάξη δεν μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική, δεδομένων των 

διαφορετικών συνθηκών που επικρατούν στις χώρες αυτές για τις έννοιες της διαφάνειας, της 

πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα, του φορολογικού απορρήτου και των κοινωνικών παροχών, 

συνθήκες που σαφώς επηρεάζουν τα ποσοστά συμμόρφωσης των φορολογουμένων. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Αρχή έκρινε ότι το επιδιωκόμενο μέτρο, όπως 

προτάθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, δεν τηρεί την αρχή της αναλογικότητας για τον 

επιδιωκόμενο σκοπό της πάταξης της φοροδιαφυγής. Σε ό,τι αφορά τέλος τον παρεπόμενο σκοπό 

του επιδιωκόμενου μέτρου, αναφορικά με την επαλήθευση των στοιχείων των φορολογουμένων και 

τον περιορισμό των συναλλαγών με πλαστά στοιχεία και παραστατικά, η Αρχή έκρινε ότι αυτός 
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καταρχήν συνάδει με τις διατάξεις υπέρτερης τυπικής ισχύος (άρθρα Σ 9Α, Σ 25§1, 8 του Χάρτη 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., 6§1γ’ της κοινοτικής οδηγίας 95/46/ΕΚ καθώς και 9 §2 της 

Σύμβασης 108 (1981) του Συμβουλίου της Ευρώπης). Ωστόσο, σύμφωνα με την Αρχή, το εν λόγω 

μέτρο χρήζει άμεσης ρητής νομοθετικής πρόβλεψης για την αποφυγή περαιτέρω χρήσης των 

πληροφοριών που περιέχονται στους φορολογικούς καταλόγους από αυτήν που ήδη προβλέπεται 

στο Ν. 3448/2006180, αναφορικά με τη χρήση πληροφοριών δημόσιου τομέα και αυτό γιατί οι 

πληροφορίες αυτές, ούτε από το φορολογικό απόρρητο καλύπτονται, ούτε υφίσταται νομικό πλαίσιο 

που να αποκλείει την εμπορική χρήση τους από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, κυρίως όμως από 

εκδοτικές εταιρείες ή εταιρείες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.  

 

3.8 Η απόφαση 98/2013 της Αρχής αναφορικά με την υποκλοπή τω3.8 Η απόφαση 98/2013 της Αρχής αναφορικά με την υποκλοπή τω3.8 Η απόφαση 98/2013 της Αρχής αναφορικά με την υποκλοπή τω3.8 Η απόφαση 98/2013 της Αρχής αναφορικά με την υποκλοπή των προσωπικών δεδομένων ν προσωπικών δεδομένων ν προσωπικών δεδομένων ν προσωπικών δεδομένων 

των φορολογούμενωντων φορολογούμενωντων φορολογούμενωντων φορολογούμενων181        

 

Το νομικό αλλά και το τεχνικό κενό προστασίας προσωπικών δεδομένων των 

φορολογούμενων πολιτών, αποτυπώθηκε στην περίπτωση υποκλοπής προσωπικών δεδομένων των 

φορολογουμένων από τη βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 

(στο εξής Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών. Κατά την πραγματοποίηση διοικητικών ελέγχων της 

Αρχής σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εμπορίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, διαπιστώθηκε ότι ορισμένες εξ αυτών είχαν στην κατοχή τους μεγάλο όγκο φορολογικών 

δεδομένων φυσικών και νομικών προσώπων. Συγκεκριμένα, κατόπιν εξέτασης των ληφθέντων 

ψηφιακών πειστηρίων από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε δύο εταιρείες, διαπιστώθηκε ότι σε 

αυτά περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των 

οικονομικών ετών 2006 και 2009.  

                                                           
 

180
 ΦΕΚ Α’ 57/15.03.2006 

181
 www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2013 
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3.8.1 Τα ευρήματα της Αρχής αναφορικά με την υποκλοπή δεδομένων  

 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα που προέκυψαν από τα ψηφιακά 

πειστήρια κατά τον έλεγχο της Αρχής. Συγκεκριμένα: 

α) Για το οικονομικό έτος 2009 βρέθηκε συμπιεσμένο αρχείο κειμένου με 21.283.143 εγγραφές, οι 

οποίες περιέχουν προσωπικά δεδομένα περίπου 1,5 εκατομμυρίου φορολογούμενων φυσικών 

προσώπων. Τα δεδομένα, μεταξύ άλλων, περιελάμβαναν το Α.Φ.Μ., το ονοματεπώνυμο, τη 

διεύθυνση, το επάγγελμα, τα τηλέφωνα, τα στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, τα στοιχεία 

συζύγου, καθώς και τους συγκεκριμένους κωδικούς (με επεξήγηση) του εντύπου Ε1 της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος που αντιστοιχούν στο δηλωθέν από το φορολογούμενο εισόδημα και σε 

άλλα φορολογικά δεδομένα. Επισημαίνεται ότι ορισμένοι εκ των παραπάνω κωδικών συνδέονται με 

ευαίσθητα, κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, δεδομένα (για παράδειγμα οι κωδικοί 001 και 002 

«ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 2.400 ΕΥΡΩ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΚΤΛ»).  

β) Για το οικονομικό έτος 2006 βρέθηκαν αρχεία βάσεων δεδομένων μορφής MDB και DBF, τα οποία 

περιέχουν δεδομένα φυσικών και νομικών προσώπων και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων Α.Φ.Μ., 

στοιχεία Δ.Ο.Υ., ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, επάγγελμα, στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, 

ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνα, αριθμό κυκλοφορίας οχήματος, μάρκα/τύπο οχήματος, στοιχεία 

συζύγου και διάφορα πεδία με τίτλο της μορφής (C001…C998). Από αντιπαραβολή με γνωστά 

στοιχεία προκύπτει ότι τα παραπάνω δεδομένα αναφέρονται στα στοιχεία του εντύπου Ε1 της 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2006 και έχουν υποστεί περαιτέρω 

επεξεργασία με προσθήκη επιπλέον δεδομένων (π.χ. επιπλέον τηλεφωνικοί αριθμοί, μάρκα και 

μοντέλο οχήματος). Το γεγονός ότι πρόκειται για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος προκύπτει και 

από επιμέρους πεδία (για παράδειγμα η αντιστοίχιση "011";"ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΚΑΙ ΠΗΡΑΤΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2005"). Αξιοποιώντας ψηφιακά ίχνη από την ανάλυση των πειστηρίων των 

ανωτέρω ελέγχων, η Αρχή πραγματοποίησε νέους ελέγχους σε άλλες εταιρείες, από τους οποίους, σε 
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συνδυασμό με τα αρχικά ευρήματα, προέκυψαν ενδείξεις ότι φυσικό πρόσωπο, εξωτερικός 

συνεργάτης των δύο εταιρειών σε θέματα πληροφορικής, είχε, ενδεχομένως παρανόμως, 

επεξεργαστεί προσωπικά (φορολογικά) δεδομένα. Η Αρχή διαβίβασε τα στοιχεία αυτά, στην 

Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (εφεξής ΔΗΕ). Κατά τον έλεγχο στην οικία του 

ανωτέρω φυσικού προσώπου, που πραγματοποίησε η ΔΗΕ με τη συνδρομή ελεγκτή της Αρχής, 

βρέθηκαν νέα ψηφιακά πειστήρια, τα οποία χορηγήθηκαν στην Αρχή για την παραλαβή των 

πειστηρίων. Από την εξέταση αυτών των πειστηρίων προέκυψε ότι επρόκειτο για μεγάλο όγκο 

φορολογικών δεδομένων του οικονομικού έτους 2011. Αναλυτικότερα, βρέθηκαν:  

α) Προσωπικά δεδομένα 3.165.546 φυσικών προσώπων που αφορούν σε όλα τα στοιχεία του 

εκκαθαριστικού σημειώματος της έκτακτης εισφοράς του Ν. 3986/2011. Τα δεδομένα περιέχονται σε 

130 αρχεία ascii χαρακτήρων, συμπιεσμένα σε 4 αρχεία τύπου rar. Κάθε ένα από τα αρχεία ascii 

χαρακτήρων έχει όνομα της μορφής “eisfXXY” (και σε δύο περιπτώσεις “eisfXX”, όσον αφορά στα 

τελευταία ημερολογιακά αρχεία), όπου ΧΧ διψήφιος αριθμός από 00 έως 12 και Y πεζό γράμμα του 

λατινικού αλφαβήτου. Τα αρχεία έχουν αύξουσα ημερομηνία δημιουργίας που ξεκινά από την 03-09-

2011 (eisf01a) και καταλήγει την 01-03-2012 (eisf12). Τα αρχεία έχουν 68 διαφορετικά πεδία, η 

γραμμογράφηση των οποίων περιέχεται σε ξεχωριστό αρχείο με τίτλο rec_eisf.txt.  

β) Δεδομένα που αφορούν στην πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 6.800.715 οχημάτων φυσικών και 

νομικών προσώπων για το έτος 2011. Τα δεδομένα αυτά περιέχονται σε 25 αρχεία ascii χαρακτήρων, 

με ονόματα της μορφής “SHMAΧΧ.Υ”, όπου το ΧΧ έχει τιμές 13, 24, 57, 68, 90 ή ME, ενώ το Υ είναι 

αριθμός από 1 έως το 5. Η ημερομηνία δημιουργίας των αρχείων είναι από την 09-11-2011 έως την 

23-11-2011, ενώ δεν ευρέθησαν τα πεδία της γραμμογράφησης.  

 Λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο και τη μορφή των στοιχείων, που ιδίως για το έτος 2011 

παρέπεμπε ευθέως στα τηρούμενα από τη Γ.Γ.Π.Σ. δεδομένα, η Αρχή επεκτείνοντας τον έλεγχο, 

κάλεσε με έγγραφο τη Γ.Γ.Π.Σ. σε συνάντηση και απέστειλε δείγματα των πειστηρίων και δομημένο 

ερωτηματολόγιο, ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με: α) την περιγραφή των συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ. 

και των μέτρων ασφάλειας που έχουν ληφθεί για κάθε ένα από αυτά, β) τα μέτρα που ελήφθησαν 
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από τη Γ.Γ.Π.Σ για την αντιμετώπιση του περιστατικού παραβίασης προσωπικών δεδομένων, γ) τις 

απαντήσεις που δόθηκαν κατά τη συνάντηση. Κατά την εξέταση των πειστηρίων που αφορούν τη μία 

από τις ελεγχόμενες εταιρείες, δεν κατέστη τεχνικώς δυνατό να ανακτηθούν τα αρχεία που, εκ 

πρώτης όψεως, περιελάμβαναν φορολογικά δεδομένα. Αντίθετα, τα ψηφιακά πειστήρια που 

βρέθηκαν κατά τον έλεγχο σε άλλη εταιρεία, διαπιστώθηκε ότι περιλαμβάνουν ιδιαίτερα μεγάλο 

όγκο φορολογικών δεδομένων φυσικών προσώπων. Συγκεκριμένα, κατά την εκτίμηση της Αρχής, 

προκύπτει ότι η συγκεκριμένη εταιρεία είχε στην κατοχή της προσωπικά δεδομένα, τα οποία 

περιλαμβάνουν:  

α) Τα δηλωθέντα στοιχεία του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα οικονομικά 

έτη από το 2003 έως και το 2009 καθώς και εν μέρει για το 2012. Ενδεικτικά παρατίθεται ο αριθμός 

ευρεθέντων εγγραφών στο βασικό πίνακα του εντύπου Ε1 για κάθε οικονομικό έτος: 2003 - 

9.534.230, 2004 - 9.978.141, 2005 - 10.552.945, 2006 - 11.305.339, 2007 - 11.548.998, 2008 - 

11.750.664, 2009 - 12.043.921, 2012 -5.770.280. 

β) Δηλωθέντα στοιχεία του εντύπου Ε2 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το οικονομικό 

έτος 2006.  

γ) Στοιχεία ακινήτων του εντύπου Ε9 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για απροσδιόριστο έτος.  

δ) Στοιχεία υπολογισμού του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ), όπου αναφέρονται τα έτη 2008, 2009 

και 2012.  

ε) Στοιχεία υπολογισμού της έκτακτης εισφοράς του ν. 3986/2011 για το οικονομικό έτος 2011.  

στ) Διάφορους πίνακες με στοιχεία του μητρώου φορολογουμένων καθώς και νεώτερα στοιχεία για 

την επικαιροποίησή του, χωρίς να μπορεί να διαπιστωθεί με βεβαιότητα το έτος αναφοράς.  

ζ) Στοιχεία των σημειωμάτων περαίωσης που εστάλησαν το έτος 2010.  

η) Στοιχεία πληρωμής τελών κυκλοφορίας οχημάτων για τα έτη από το 2006 έως και το 2012.  

Τα παραπάνω στοιχεία βρέθηκαν καταχωρημένα σε βάση δεδομένων τύπου ΜySQL, καταλάμβαναν 

αποθηκευτικό χώρο περί τα 70 Gb, ενώ εκτιμάται ότι κάποια από αυτά είχαν υποστεί από την 

εταιρεία περαιτέρω επεξεργασία (π.χ. διασταύρωση ως προς την ακρίβειά τους).  
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3.8.2 Οι διαπιστώσεις της Αρχής αναφορικά με την υποκλοπή των δεδομένων 

Από τα παραπάνω ευρήματα, διαπιστώθηκε ότι στοιχεία που βρέθηκαν στα αρχεία των 

παραπάνω εταιρειών παρουσίαζαν ορισμένες διαφορές σε σχέση με τα στοιχεία που τηρεί η Γ.Γ.Π.Σ., 

οι οποίες αφορούν στους πίνακες του μητρώου, όπου εμφανίζονται Α.Φ.Μ. και δεδομένα θανόντων, 

στην ημερομηνία γέννησης φυσικών προσώπων, στο πλήθος των εγγραφών που αφορούν στις 

δηλώσεις του εντύπου Ε1 για τα προ του 2009 έτη. Εντούτοις, η Αρχή έκρινε ότι οι ανωτέρω 

διαφορές δεν ανατρέπουν το συμπέρασμα ότι η βασική πηγή προέλευσης των στοιχείων είναι η 

Γ.Γ.Π.Σ., αλλά απλά καταδεικνύουν ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα έχουν υποστεί περαιτέρω 

επεξεργασία από τις εταιρείες στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν. Αναφορικά μάλιστα με τα 

δεδομένα που αφορούν έτη από το 2010 και μετά και αυτά προέρχονται από το σύστημα που 

χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την εκτύπωση εκκαθαριστικών σημειωμάτων και λοιπών 

ειδοποιητηρίων (π.χ. πληρωμής τελών κυκλοφορίας, ΕΤΑΚ, κ.λπ.), με σκοπό την αποστολή τους στους 

φορολογουμένους, όπως συνομολόγησε η Γ.Γ.Π.Σ. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να διαπιστωθεί από 

ποιά συστήματα προέρχονται τα δεδομένα προηγούμενων ετών.  

Αξίζει στο σημείο αυτό να ειπωθεί, ότι λόγω αναφοράς περιστατικού παραβίασης 

προσωπικών δεδομένων κατά το έτος 2010 που αφορούσε στοιχεία εισοδήματος του έτους 2008 και 

του μητρώου και είχε υποβληθεί σχετική μηνυτήρια αναφορά, τα μέτρα ασφάλειας της Γ.Γ.Π.Σ. 

ενισχύθηκαν (ενεργοποίηση της καταγραφής ενεργειών ανάγνωσης (SELECT) των πινάκων στους 

οποίους τηρούνται τα δεδομένα του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και της 

ηλεκτρονικής κάρτας αποδείξεων (φοροκάρτας), επικαιροποίηση της Πολιτικής Ασφάλειας 

Πληροφοριακών Συστημάτων, κατάρτιση οριζόντιου σχεδίου ασφάλειας των Πληροφοριακών 

Συστημάτων). Εντούτοις σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής, μέχρι και την εκδοσή της, δεν είχε 

πραγματοποιηθεί ολοκληρωμένη αποτίμηση των ευπαθειών ως προς τα υφιστάμενα συστήματα, 

ενώ ως προς τη νέα πληροφοριακή υποδομή της Γ.Γ.Π.Σ., στην οποία μεταφέρθηκαν σταδιακώς τα 

υφιστάμενα συστήματα, αυτή έχει προβλεφθεί αλλά δεν είχαν ακόμη παραληφθεί. Ως εκ τούτου 
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έγινε η εξαιρετικά ανησυχητική για το υφιστάμενο επίπεδο ασφάλειας και προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων διαπίστωση, ότι δεν έχει εφαρμοστεί από τη Γ.Γ.Π.Σ. διαδικασία εσωτερικών 

ή εξωτερικών ελέγχων ασφάλειας, δεν έχει ολοκληρωθεί το κεντρικό σύστημα ελέγχου πρόσβασης 

στα πληροφοριακά συστήματα της Γ.Γ.Π.Σ. με αποτέλεσμα η πρόσβαση να πραγματοποιείται ανά 

εφαρμογή, ενώ η απομακρυσμένη πρόσβαση των διαχειριστών στο πληροφοριακό σύστημα δεν 

ελέγχεται. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι τα συνθηματικά που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση δεν 

είναι πάντα ισχυρά, ενώ δεν εφαρμόζεται πολιτική ελέγχου των αποσπώμενων μέσων ή λήψης 

αντιγράφων από τους υπολογιστές που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων.  

Η Αρχή, αφού υπογράμμισε τη διοικητική και δημοσιονομική αυτοτέλεια της Γ.Γ.Π.Σ., 

επισήμανε τη βαρύτητα που δίδεται στο λειτουργικό κριτήριο επεξεργασίας των προσωπικών 

δεδομένων, στο γεγονός δηλαδή ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας, εν προκειμένω η Γ.Γ.Π.Σ., είναι 

αυτός που καθορίζει το σκοπό ή/και τα ουσιώδη, τουλάχιστον, στοιχεία του τρόπου της 

επεξεργασίας182. Περαιτέρω, τόνισε την υποχρέωση της Γ.Γ.Π.Σ. για λήψη των κατάλληλων 

οργανωτικών και τεχνικών μέτρων κατά τις διατάξεις του άρθρου 10§3 του Ν.2472/1997 για την 

προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, απαγορευμένη διάδοση ή 

πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Η Αρχή σημείωσε ότι η Γ.Γ.Π.Σ. 

επεξεργάζεται εν γένει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τόσο απλά όσο και ευαίσθητα κατά την 

έννοια του άρθρου 2 στοιχ. α) και β) του ν. 2472/1997, για παράδειγμα στο βαθμό που οι δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήματος περιέχουν πεδία για τη φορολόγηση με ειδικό τρόπο (π.χ. ΑΜΕΑ). Ένα 

σημαντικό μέρος αυτών υπόκειται παράλληλα και στο φορολογικό απόρρητο. Έτσι, σύμφωνα με το 

σκεπτικό της απόφασης, στο μέτρο που οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των δημοσίων 

υπαλλήλων περιέχουν στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων, τα δεδομένα αυτά υπόκεινται επίσης 

στο φορολογικό απόρρητο. Άλλες κατηγορίες δεδομένων αφορούν τη μισθοδοσία διάφορων 

                                                           
 

182
 Βλ. διεξοδική ανάλυση στην απόφαση της Αρχής, σελ. 11-15 
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υπουργείων, την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης κ.α.. Από το σύνολο των 

δεδομένων που τηρεί η Γ.Γ.Π.Σ. είναι δυνατό να εξαχθεί το οικονομικό και περιουσιακό προφίλ κάθε 

φορολογούμενου στην Ελλάδα. Η χρήση των στοιχείων αυτών από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, 

όπως οι εταιρείες στις οποίες διενεργήθηκαν οι διοικητικοί έλεγχοι καθώς και όσοι τρίτοι 

προμηθεύθηκαν από τις εταιρείες τα δεδομένα, συνιστά ιδιαίτερα έντονη προσβολή του 

δικαιώματος στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Συνεπώς, η Γ.Γ.Π.Σ. οφείλει, κατ’ 

εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 10§3 του Ν. 2472/1997 να εξασφαλίζει ιδιαίτερα υψηλό 

επίπεδο ασφάλειας, χωρίς να αποκλείονται διαβαθμίσεις ανάλογα με κάθε κατηγορία δεδομένων, 

εφόσον αυτά διαχωρίζονται, όπως άλλωστε οφείλει ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Επιπλέον, στο μέτρο 

που σε ένα σύστημα τηρούνται προσωπικά καθώς και άλλα δεδομένα, τα οποία δεν μπορούν να 

τύχουν ή δεν τυγχάνουν ξεχωριστής επεξεργασίας, τα μέτρα ασφάλειας πρέπει να διαμορφωθούν με 

γνώμονα τους κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

Τα δεδομένα, τα οποία κατέστησαν αντικείμενο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και 

περαιτέρω επεξεργασίας συνιστούν προσωπικά δεδομένα, τόσο απλά όσο και ευαίσθητα και 

επιπλέον υπόκεινται στο σύνολό τους στο φορολογικό απόρρητο. Το πλήθος και ο χρόνος αναφοράς 

των δεδομένων υποδεικνύουν ουσιαστικά σειρά αλλεπάλληλων επιμέρους περιστατικών 

παραβίασης προσωπικών δεδομένων, τουλάχιστον από το 2000 (στοιχεία Ε9) έως και το 2012, τα 

οποία και μεμονωμένα έχουν ιδιαίτερη έκταση και σοβαρότητα. Τα υφιστάμενα μέτρα ασφάλειας, 

διαπιστώθηκε από την Αρχή ότι, ακόμα μετά την ενίσχυσή τους το 2011 όπως προαναφέρθηκε, δεν 

κατέστησαν δυνατή την ανίχνευση και εξιχνίασή τους. Επακόλουθα, η Αρχή επέβαλε στη Γενική 

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ως υπευθύνου 

επεξεργασίας, πρόστιμο εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) Ευρώ για την ως άνω διαπιστωθείσα 

παραβίαση της διάταξης του άρθρου 10§3 του Ν. 2472/1997 και παράλληλα την κάλεσε να τηρεί τα 

μέτρα ασφαλείας όπως αυτά περιγράφονται στο σημείο 6 του σκεπτικού της απόφασής της.  
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3.9 Δεδομένα3.9 Δεδομένα3.9 Δεδομένα3.9 Δεδομένα    οικονομικής συμπεριφοράς και ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών οικονομικής συμπεριφοράς και ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών οικονομικής συμπεριφοράς και ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών οικονομικής συμπεριφοράς και ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών 

προσώπωνπροσώπωνπροσώπωνπροσώπων----Ν.3869/2010: Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες Ν.3869/2010: Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες Ν.3869/2010: Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες Ν.3869/2010: Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες 

διατάξειςδιατάξειςδιατάξειςδιατάξεις        

 Ο Ν. 3869/2010183 εισήγαγε ένα νέο για τα ελληνικά δεδομένα θεσμό, αυτόν της ρύθμισης 

των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων που στερούνται πτωχευτικής ικανότητας. Κατά το 

πρότυπο άλλων δικαιϊκών συστημάτων, όπως αυτό των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας 

που θα αναπτυχθεί παρακάτω, της Σκανδιναβίας, της Αυστρίας, της Ελβετίας, της Τσεχίας και της 

Γερμανίας184. Ιδιαίτερο νομικό ενδιαφέρον από πλευράς προστασίας προσωπικών δεδομένων, 

παρουσιάζει ο παραπάνω νόμος, σε επίπεδο φορέων που επιτρέπεται να παρέχουν τη συνδρομή 

τους στους οφειλέτες για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές τους, ενώ 

γίνεται ειδική μνεία στο νόμο για το Αρχείο Αιτήσεων (ρύθμιση των οφειλών) που τηρείται σε κάθε 

Ειρηνοδικείο και τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό καθώς επίσης και στο χρόνο τήρησης και χρήσης 

των δεδομένων που περιέχονται σ’ αυτές.  

 Ο Ν. 3869/2010185, όπως ρητά προβλέπει στο άρθρο 1 παρ.1, αφορά «στα φυσικά πρόσωπα 

που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία 

πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους» και τα οποία «δικαιούνται να υποβάλουν στο 

αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 για τη ρύθμιση 

των οφειλών αυτών και απαλλαγή». Ωστόσο, ο νόμος εισάγει στο άρθρο 1 παρ. 2 κάποιες 

εξαιρέσεις186 από τις οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση του νόμου. Επισημαίνεται ότι η απαλλαγή 

                                                           
 

183
 ΦΕΚ Α’ 130/03.08.2010 και Διόρθ.σφαλμ. ΦΕΚ Α 146/2.9.2010. 

184
 Για διεξοδική ανάλυση και συγκριτική επισκόπηση των δικαιϊκών συστημάτων των επιμέρους κρατών, βλ. Κρητικού, Α.: Ρύθμιση των 

οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3869/2010, Παραγωγή: Μ. Ρωμανός ΕΠΕ, Αθήνα, 2010, 

σελ. 31-35 

185
 Όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4161/2013, αναφορικά με το Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο 

ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α’143/14.06.2013 

186
 Οι εξαιρέσεις αυτές συνίστανται σε όσες έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για την έναρξη της 

διαδικασίας» καθώς και όσες «προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους 

και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, τέλη προς ΝΠΔΔ και εισφορές προς οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης. 
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του οφειλέτη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, μπορεί να γίνει μόνο μία φορά (άρθρο 

1 παρ.3). Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 του νόμου, τα μέρη μπορούν πριν την υποβολή της αίτησης 

να προσφύγουν στη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Σε περίπτωση που επιλεγεί αυτή η διαδικασία 

και αποτύχει, ο οφειλέτης μπορεί να καταθέσει την αίτηση του άρθρου 4 του νόμου ενώπιον του 

αρμόδιου Ειρηνοδικείου με το αναφερόμενο στο άρθρο 4 περιεχόμενο, καθώς και αντίγραφο του 

πρακτικού αποτυχίας της διαμεσολάβησης. Μετά την υποβολή της αίτησης του άρθρου 4 ενώπιον 

του αρμόδιου δικαστηρίου, ο οφειλέτης υποχρεούται να ακολουθήσει την προβλεπόμενη στο άρθρο 

5 διαδικασία187.  

Τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία και αφορά αποκλειστικά ο νόμος, υποχρεούνται μέσα σε 

δέκα εργάσιμες ημέρες από την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήματος του οφειλέτη να του 

παραδώσουν χωρίς επιβάρυνση αναλυτική κατάσταση των προς αυτά οφειλών του κατά κεφάλαιο, 

τόκους και έξοδα και το επιτόκιο με το οποίο εκτοκίζεται η οφειλή, καθώς και να τον ενημερώσουν 

εγγράφως για το ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης. Αρμόδιο δικαστήριο 

για την εκδίκαση της αίτησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 είναι το 

Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κατοικία του, άλλως τη συνήθη 

διαμονή του, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Για την έναρξη της διαδικασίας, ο 

οφειλέτης καταθέτει αίτηση στο γραμματέα του αρμόδιου δικαστηρίου (άρθρο 4 παρ.1), με το 

προβλεπόμενο περιεχόμενο188, επιφορτισμένος με την υποχρέωση υποβολής ειλικρινούς δήλωσης 

για τα περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματά του, τόσο κατά τη διαδικασία που αρχίζει με την 

υποβολή της αίτησης του άρθρου 4 παρ.1 όσο και κατά την περίοδο ρύθμισης των οφειλών, όπως 

                                                           
 

187
 Στο πλαίσιο του προδικαστικού συμβιβασμού, ο οφειλέτης μπορεί να ζητά τη συμβουλευτική συνδρομή του Συνηγόρου του 

Καταναλωτή, της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού που προβλέπεται στο άρθρο 11 του Ν. 2251/1994 (Α` 191) της Ένωσης Καταναλωτών 

που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 2251/1994 ή του Μεσολαβητή Τραπεζικών 

Επενδυτικών Υπηρεσιών ή δικηγόρου, όπως ισχύουν. 

188
 Σύμφωνα με το άρθρο 4§1 η αίτηση πρέπει να περιέχει: α) κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη και των κάθε φύσης εισοδημάτων 

του ίδιου και του συζύγου του, β) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο 

διευθέτησης οφειλών, που να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών, όσο και την περιουσία, 

τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη. 
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προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ.1. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1, στη Γραμματεία κάθε 

Ειρηνοδικείου τηρείται αλφαβητικό αρχείο των προσώπων που έχουν υποβάλει την αίτηση του 

άρθρου 4 παρ.1, στο οποίο εγγράφονται τα ονόματα των αιτούντων, η πορεία των αιτήσεών τους και 

οι αποφάσεις που εκδίδονται. Αναφορικά με την εμπιστευτικότητα των δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς, σημαντικό είναι να ειπωθεί ότι στο Ειρηνοδικείο Αθηνών τηρείται Γενικό Αρχείο, στο 

οποίο καταχωρίζονται τα πιο πάνω στοιχεία για ολόκληρη τη χώρα. Σημαντικό είναι να τονισθεί ότι 

από το αρχείο διαγράφονται ένα έτος μετά την υποβολή των αιτήσεων όλα τα στοιχεία που 

τηρούνται γι΄ αυτές, εφόσον οι αιτήσεις απορριφθούν αμετάκλητα, ανακληθούν ή καταλήξουν σε 

δικαστικό συμβιβασμό σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 7 του νόμου. Πρόσβαση σε πληροφορίες του 

αρχείου μπορεί να έχει κάθε ενδιαφερόμενος189.  

Τέλος, όπως προβλέπει στο άρθρο 16 ο Νόμος 3869/2010 αναφορικά με το χρόνο τήρησης 

των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς από τα πιστωτικά ιδρύματα (ή τρίτους χάριν αυτών), που 

αναφέρονται στη διαδικασία του παρόντος νόμου, αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό 

διάστημα των τριών ετών από την επέλευση της απαλλαγής από τα χρέη σύμφωνα με το άρθρο 

11παρ.1 εδ. α’.  

    

                                                           
 

189
 Μετά την πάροδο πενταετίας από την επέλευση των αποτελεσμάτων του άρθρου 11 παρ. 1, πρόσβαση σε στοιχεία του οφειλέτη στο 

αρχείο επιτρέπεται μόνο για τον έλεγχο της συνδρομής της προϋπόθεσης του άρθρου 1 παρ.3 
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Τρίτο κεφάλαιο: Επεξεργασία δεδομένων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα (πληροφοριακό σύστηΤρίτο κεφάλαιο: Επεξεργασία δεδομένων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα (πληροφοριακό σύστηΤρίτο κεφάλαιο: Επεξεργασία δεδομένων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα (πληροφοριακό σύστηΤρίτο κεφάλαιο: Επεξεργασία δεδομένων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα (πληροφοριακό σύστημα μα μα μα 

της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» )της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» )της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» )της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» )    

 

 Το πληροφοριακό σύστημα «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ» είναι ένα διαρθρωμένο αρχείο κατά τις διατάξεις 

του Ν.2472/1997, του οποίου η βάση δεδομένων εμπλουτίζεται καθημερινά με οικονομικά 

δεδομένα, η διαχείριση των οποίων διέπεται από αυστηρούς κανόνες επεξεργασίας.  

 

1. Συστήματα (Αρχεία) της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ1. Συστήματα (Αρχεία) της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ1. Συστήματα (Αρχεία) της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ1. Συστήματα (Αρχεία) της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ    

 

Με τη σταδιακή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος, οι 

Τράπεζες της χώρας αναγνώρισαν την ανάγκη για πρόσβαση σε ακριβή δεδομένα οικονομικής 

συμπεριφοράς, καθώς κατέστη σαφές ότι τέτοιες πληροφορίες συμβάλλουν στην προστασία της 

πίστης και στη μείωση των επισφαλειών προς όφελος του τραπεζικού συστήματος και των ίδιων των 

συναλλασσομένων. Για το σκοπό αυτό, οι Ελληνικές Τράπεζες μόλις το 1997, προχώρησαν στην 

ίδρυση της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε.» και τον 

διακριτικό τίτλο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» στην οποία και ανατέθηκε η ανάπτυξη και διαχείριση ενός 

αξιόπιστου Αρχείου Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς το οποίο ήδη λειτουργούσε στους 

κόλπους της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Κυριότερη αποστολή του ΤΕΙΡΕΣΙΑ, ο οποίος λειτουργεί σε 

πολύ μεγάλο βαθμό κατά το πρότυπο άλλων ανάλογων ευρωπαϊκών ενοποιημένων συστημάτων190, 

(τα οποία υπάρχουν ήδη από το 1830), είναι η συγκέντρωση και η διάθεση πληροφοριών 

οικονομικής συμπεριφοράς για επιχειρήσεις και ιδιώτες, δεδομένων συγκέντρωσης χορηγήσεων για 

                                                           
 

190
 Milossi, M.- Alexandropoulou, E: Personal Financial Data: Regulatory Framework of their E-Processing Focusing on the Function of the 

Interbank Information Systems in Greece and France. An Information Law for the 21stCentury: Proceedings of the Third International 

Seminar on Information Law, Corfu, 25-26 June 2010. Editor MariaBottis, NOMIKI BIBLIOTHIKI, Athens, 2011, pp.  237-52 
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ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις, υποθηκών και προσημειώσεων καθώς και στοιχείων που 

συνδράμουν στην αποτροπή απάτης στις τραπεζικές συναλλαγές, τα οποία παρέχει μέσω αξιόπιστων 

πληροφορικών συστημάτων191. 

Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, στα πλαίσια καλύτερης διάρθρωσης του συστήματός της, οργάνωσε τη 

λειτουργία τεσσάρων και ήδη από το 2012 πέντε επιμέρους συστημάτων-αρχείων, κατά τα πρότυπα 

ξένων χωρών192, προκειμένου να εξασφαλίσει την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των 

προσωπικών του δεδομένων και δη των οικονομικών. Οι επιμέρους αυτές κατηγορίες συστημάτων 

αναλύονται ως εξής:1) Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) & Σύστημα Δεδομένων Υποθηκών - 

Προσημειώσεων (ΣΥΠ), 2) Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων (ΣΣΧ), 3) Σύστημα Καταγγελθεισών 

Συμβάσεων Επιχειρήσεων(ΣΚΣΕ) και 4) Σύστημα απωλεσθέντων ή κλαπέντων Ταυτοτήτων/ 

Διαβατηρίων, 5) Σύστημα Βαθμολόγησης Πιστοληπτικής Συμπεριφοράς (Scoring). Ήδη, από τον 

Ιούνιο του 2013, ενεργοποιήθηκε από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ και το σύστημα Ελέγχου Κινδύνων (ΤΣΕΚ) για 

το οποίο θα γίνει ειδική μνεία παρακάτω.  

 

1.1 Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) & Σύστημα Δεδομένων Υποθηκών - Προσημειώσεων 

(ΣΥΠ) 193 

Στο ΣΑΥ καταχωρούνται δεδομένα που αφορούν σε ακάλυπτες (σφραγισμένες) επιταγές, 

απλήρωτες κατά τη λήξη τους συναλλαγματικές, καταγγελίες συμβάσεων καρτών, καταγγελίες 

συμβάσεων χορηγήσεων καναλωτικής και στεγαστικής πίστης, διαταγές πληρωμής, προγράμματα 

πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων, κατασχέσεις του Ν.Δ. 1923, διοικητικές κυρώσεις του 

                                                           
 

191
 Βλ. σχετικά: Ιγγλεζάκη Ι.: Προστασία προσωπικών δεδομένων στο σύστημα πληροφοριών «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ», εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-

Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 14 επ., Σινανιώτη-Μαρούδη Α.-Φαρσαρώτα Ι.: Ηλεκτρονική Τραπεζική, ό.π., σελ. 224. επ., Ψυχομάνη Σπ.: 

Τραπεζικές δραστηριότητες αμφισβητήσιμης νομιμότητας, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2002, σελ. 35 επ., Αλεξανδροπούλου-

Αιγυπτιάδου Ε.: Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πεδίο της τραπεζικής δραστηριότητας (Νομικό Πλαίσιο) Αρμ 

ΝΗ’(2004)1377 επ. 

192
 Βλέπε το γαλλικό μοντέλο, παρακάτω, κεφάλαιο τέταρτο  

193
Βλ. http://www.tiresias.gr/SOS/index.html 
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Υπουργείου Οικονομικών, αιτήσεις συνδιαλλαγής, συμφωνίες συνδιαλλαγής (του αρ. 99 επ. 

Πτωχευτικού Κώδικα), κηρυχθείσες πτωχεύσεις, τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες, αιτήσεις 

δικαστικής ρύθμισης οφειλών καθώς και αποφάσεις δικαστικής ρύθμισης χρεών, με σκοπό την εκ 

μέρους των αποδεκτών των δεδομένων εκτίμηση της φερεγγυότητας ιδιωτών και επιχειρήσεων. 

Στο ΣΥΠ, καταχωρούνται δεδομένα που αφορούν σε υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών 

και τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες επί ακινήτων, με σκοπό να επιτυγχάνεται η ενημέρωση του 

συστήματος αναφορικά με εμπράγματα βάρη επί ακινήτων για φυσικά και νομικά πρόσωπα, παρά το 

γεγονός ότι τα τελευταία δεν προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997. 

 Πηγή πληροφόρησης για τα ως άνω συστήματα αποτελούν τα κατά τόπους Πρωτοδικεία, 

Ειρηνοδικεία, Υποθηκοφυλακεία ή κατά περίπτωση τα λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία, οι 

Τράπεζες καθώς και το Υπουργείο Οικονομικών. Η οικονομική ή άλλη αξιολόγηση των εντασσόμενων 

δεδομένων στο ΣΑΥ και στο ΣΥΠ, ανήκει στον αποδέκτη των δεδομένων (που ως επί το πλείστον είναι 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα), ο οποίος τα συνεκτιμά και με τις πληροφορίες που ο ίδιος διαθέτει, σε 

συνδυασμό βέβαια και με την οικονομική συναλλαγή που πρόκειται να πραγματοποιήσει. Τυχόν 

εξέλιξη της οικονομικής πράξης ή διαφοροποίηση της συμπεριφοράς του υποκειμένου στην οποία το 

δεδομένο αυτό αφορά, δεν επηρεάζει τη διατήρησή του στο σύστημα. Εάν για παράδειγμα, 

εντάχθηκε στο σύστημα το δεδομένο (πληροφορία) ότι μια επιταγή σφραγίστηκε διότι ήταν 

ακάλυπτη, αυτό διατηρείται στο σύστημα για όσο χρόνο προβλέπεται για τις επιταγές, έστω και αν 

μεταγενέστερα (μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης στο νόμο προθεσμίας εμφάνισης της 

επιταγής προς πληρωμή) ο εκδότης της επιταγής τακτοποίησε τη σχετική οικονομική του υποχρέωση, 

με την αντίστοιχη συμπλήρωση του δεδομένου, ότι η εν λόγω επιταγή εξοφλήθηκε. Αυτό συμβαίνει 

γιατί η σφράγιση της επιταγής έλαβε χώρα και αποτελεί στοιχείο οικονομικής συμπεριφοράς 

αντικειμενικού χαρακτήρα, η δε μετάδοση του δεδομένου αυτού στους αποδέκτες από τους οποίους 

θα αξιολογηθεί, αφού συνεκτιμηθούν από αυτούς και οι λοιπές πληροφορίες που τυχόν διαθέτουν, 

συμβάλλει στην εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών και στην προστασία της εμπορικής πίστης.  
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 Αναφορικά με το χρόνο τήρησης των δεδομένων στο αρχείο ΣΑΥ και ΣΥΠ, υπογραμμίζεται ότι 

οι εκεί καταχωρημένες πληροφορίες διαγράφονται εφόσον έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της 

και ισχύουν, οι παρακάτω αναφερόμενες, κατά περίπτωση συνθήκες και σε κάθε περίπτωση μετά 

την παρέλευση δέκα (10) ετών. Εξαιρούνται και δε διαγράφονται κατά τα ανωτέρω οι πληροφορίες 

που αφορούν σε διοικητικές κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών που δεν έχουν αρθεί.  

 

Κατηγορίες ΔεδομένωνΚατηγορίες ΔεδομένωνΚατηγορίες ΔεδομένωνΚατηγορίες Δεδομένων Χρόνος τήρησηςΧρόνος τήρησηςΧρόνος τήρησηςΧρόνος τήρησης194 

Επιταγές 

2 χρόνια 

Συναλλαγματικές 

Καταγγελίες συμβάσεων 

καρτών, δανείων 
2 χρόνια 

                                                           
 

194
 Οι πληροφορίες που αφορούν επιταγές, συναλλαγματικές, καταγγελίες συμβάσεων καρτών, καταγγελίες συμβάσεων χορηγήσεων 

καναλωτικής και στεγαστικής πίστης, διαγράφονται από το ΣΑΥ εφόσον έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της (ήτοι έχουν εξοφληθεί όλα 

τα δεδομένα που υφίστανται καταχωρημένα στο ΣΑΥ) και έχει παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για όλα τα δεδομένα της 

συγκεκριμένης κατηγορίας (π.χ ακάλυπτες επιταγές) στην οποία εντάσσονται οι πληροφορίες που διαγράφονται. Οι πληροφορίες που 

αφορούν προγράμματα πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων, κατασχέσεις του Ν.Δ. 1923 καθώς και διοικητικές κυρώσεις του Υπουργείου 

Οικονομικών, διαγράφονται από το ΣΑΥ εφόσον έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της (ήτοι έχουν εξοφληθεί όλα τα δεδομένα που 

υφίστανται καταχωρημένα στο ΣΑΥ) και έχει παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για το σύνολο των καταχωρημένων δεδομένων. 

Οι παραπάνω πληροφορίες διαγράφονται, σε κάθε περίπτωση από το αρχείο μετά την παρέλευση δέκα (10) ετών. Εξαιρούνται και δε 

διαγράφονται οι πληροφορίες που αφορούν σε διοικητικές κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών που δεν έχουν αρθεί. Αναφορικά με τις 

ειδικότερες ρυθμίσεις μη εμφανίσεως δεδομένων προβλέπεται ότι οι πληροφορίες που αφορούν σε σφραγισμένες επιταγές, απλήρωτες 

συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, καταγγελίες συμβάσεων καρτών και δανείων, διαταγές πληρωμής, προγράμματα 

πλειστηριασμών, κατασχέσεις, επιταγές του ΝΔ 1923, τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες, αιτήσεις πτωχεύσεων και διαταγές απόδοσης 

της χρήσης μισθίου ακινήτου εφόσον δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €), δεν μεταδίδονται. Η 

διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εφόσον στο ΣΑΥ υφίσταται καταχωρημένη πληροφορία για, αίτηση πτώχευσης χωρίς ποσό, κηρυχθείσα 

πτώχευση ή διοικητική κύρωση του Υπουργείου Οικονομικών ή αίτηση/απόφαση ή συμφωνία συνδιαλλαγής ή αίτηση δικαστικής ρύθμισης 

οφειλών ή απόφαση δικαστικής ρύθμισης χρεών. Οι ανωτέρω πληροφορίες που έχουν αποδεδειγμένα εξοφληθεί εφόσον: α. δεν 

υπερβαίνουν τα 3.000 € στο σύνολό τους και β. δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) στοιχεία/τεμάχια δεν εμφανίζονται στο αρχείο μεταδιδομένων 

πληροφοριών, γ. Προκειμένου να εφαρμοστεί η διαταξή για καταγγελίες συμβάσεων δανείων και καρτών που δεν φέρουν ποσό (λόγω μη 

συλλογής του ποσού κατά το χρόνο συλλογής του δεδομένου) θα πρέπει το υποκείμενο να προσκομίσει δικαιολογητικά που αναφέρουν το 

ποσό της κατά την καταγγελία, ληξιπρόθεσμης απαίτησης (>1000,00 €), αλλιώς οι σχετικές πληροφορίες εκλαμβάνονται ως υπερβαίνουσες 

το ποσό των 1000,00 €. Σχετικά, βλ. www.tiresias.gr 
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καταναλωτικής, στεγαστικής 

επιχειρηματικής πίστης 

Διαταγές Πληρωμής 3 χρόνια 

Προγράμματα 

Πλειστηριασμών κινητών και 

ακινήτων 

4 χρόνια 

Κατασχέσεις-Επιταγές του 

Ν.Δ. 1923 
4 χρόνια 

Διοικητικές Κυρώσεις του 

Υπουργείου Οικονομικών 
4 χρόνια 

Αιτήσεις Πτωχεύσεων 

Διαγράφονται, είτε με την καταχώρηση της τελικής πληροφορίας για 

κήρυξη της πτώχευσης, είτε, εφόσον ματαιωθεί η σχετική μ' αυτές 

συζήτηση, μετά 12μηνο από την ημερομηνία της (ματαιωθείσας) 

συζήτησης, σε κάθε δε περίπτωση διαγράφονται στο μήνα εντός του 

οποίου συμπληρώνονται 5 έτη από την ημερομηνία κατάθεσης αυτών 

στο αρμόδιο δικαστήριο. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης 

πτώχευσης, λόγω μη επάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη 

διαγράφεται η πληροφορία για την αίτηση πτώχευσης, αλλά 

καταχωρίζεται στο ΣΑΥ η σχετική πληροφορία, η οποία διατηρείται σε 

αυτό για δέκα (10) έτη. 

Αιτήσεις συνδιαλλαγής / 

Συμφωνίες συνδιαλλαγής 

(αρ.99 επ. Πτωχευτικού 

Οι αιτήσεις συνδιαλλαγής διαγράφονται από το αρχείο μετά την 

πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία κατάθεσης αυτών στο 

αρμόδιο Δικαστήριο. 
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Κώδικα)  Σε περίπτωση που εκδοθεί απόφαση επικύρωσης συμφωνίας, τόσο η 

αίτηση όσο και η επικύρωση, διατηρούνται στο αρχείο για χρονικό 

διάστημα πέντε (5) ετών από τη λήξη της διάρκειας ισχύος της 

συμφωνίας. Σε περίπτωση απόρριψης της επικύρωσης της συμφωνίας 

ή κήρυξης της λύσης αυτής, τα σχετικά δεδομένα διατηρούνται στο 

αρχείο για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της 

σχετικής απόφασης. 

Κηρυχθείσες Πτωχεύσεις 

Οι πληροφορίες για κηρυχθείσες πτωχεύσεις διαγράφονται από το 

Αρχείο μετά τη πάροδο δέκα ετών (10) εφόσον οι εργασίες τους δεν 

συνεχίζονται και σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο δέκα πέντε (15) 

ετών από την κήρυξή τους. 

Τροπές Προσημειώσεων σε 

Υποθήκες 
Έως ότου εξαλειφθούν 

Αιτήσεις Δικαστικής 

Ρύθμισης Οφειλών 

Εφόσον επέλθει ο συμβιβασμός (δικαστικός) διατηρούνται στο αρχείο 

για χρονικό διάστημα τριών (3)ετών από την εξόφληση των σχετικών 

οφειλών. Εφόσον οι παραπάνω αιτήσεις δεν καταλήξουν σε 

συμβιβασμό διαγράφονται από το αρχείο τρια (3) έτη μετά την 

υποβολή τους. Σε περίπτωση παραίτησης του αιτούντος η σχετική με 

την αίτηση πληροφορία διαγράφεται από το αρχείο ενα (1) έτος μετά 

την υποβολή της αίτησης. 

Αποφάσεις Δικαστικής 

Ρύθμισης Χρεών 

Διατηρούνται για τρια (3) χρόνια από την επέλευση της απαλλαγής 

(αρ.11 & 1α ν.3869/10) από τα χρέη. Για τρία (3) χρόνια διατηρούνται 

και οι αποφάσεις για την πλήρη απαλλαγή του οφειλέτη(αρ.8 & 5 

ν.3869/10) 
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Χρόνος Τήρησης Δεδομένων ΣΥΠ 

Κατηγορίες ΔεδομένωνΚατηγορίες ΔεδομένωνΚατηγορίες ΔεδομένωνΚατηγορίες Δεδομένων Χρόνος τήρησηςΧρόνος τήρησηςΧρόνος τήρησηςΧρόνος τήρησης 

Προσημειώσεις Υποθηκών και Υποθήκες Έως ότου εξαλειφθούν 

 

1.2 Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων 195 

 

Στο Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων καταχωρούνται δεδομένα που αφορούν σε 

ενήμερες οφειλές και οφειλές σε καθυστέρηση196 για δάνεια καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης, 

πιστωτικές κάρτες φυσικών προσώπων, χορηγήσεις προς επιχειρήσεις των οποίων ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών δεν υπερβαίνει τα 2,5 εκατ. ευρώ («μικρές επιχειρήσεις») και εταιρικές κάρτες. Με τον 

τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται η ομαλή συλλογή των στοιχείων από τους φορείς (τράπεζες ή άλλες 

εταιρείες που στέλνουν σχετικά στοιχεία στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ), ο έλεγχος πληρότητας αυτών, καθώς 

και η διάθεση των επεξεργασμένων πληροφοριών, με στόχο την εκ μέρους των αποδεκτών των 

δεδομένων εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των ιδιωτών και μικρών επιχειρήσεων. Πηγή 

ενημέρωσης του ΣΣΧ, συνιστούν οι φορείς, όπως τα πιστωτικά ιδρύματα, οι εταιρείες παροχής 

πιστώσεων και οι εταιρείες έκδοσης και διαχείρισης καρτών, οι οποίοι χορήγησαν τα σχετικά 

δάνεια/κάρτες και οι οποίοι φροντίζουν να διαβιβάζουν τα δεδομένα χορηγήσεων στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ 

με ηλεκτρονικά μέσα. Τα δεδομένα τηρούνται στο ΣΣΧ πέντε (5) χρόνια από την τελευταία μηνιαία 

ενημέρωσή τους από τους φορείς.  

 

                                                           
 

195
 Βλ. http://www.tiresias.gr/SSK/index.html. Πρόκειται για το μέχρι πρότινος σύστημα συγκέντρωσης κινδύνων που μετονομάστηκε 

σε σύστημα συγκέντρωσης χορηγήσεων. Αναφορικά, απόφαση 86/2002 της Αρχής: www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

196
 Με την προϋπόθεση ότι δεν έχει καταγγελθεί (ακόμη) η αντίστοιχη σύμβαση από την Τράπεζα. Βλ. Αλεξανδροπούλου -Αιγυπτιάδου, Ε.: 

Ηλεκτρονική Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων στο Πεδίο της Τραπεζικής Δραστηριότητας, ό.π., σελ.1384. Όταν καταγγελθεί η 

σύμβαση, η πληροφορία μεταφέρεται στο ΣΑΥ. 
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1.3 Σύστημα  Καταγγελθεισών Συμβάσεων Επιχειρήσεων(ΣΚΣΕ)197  

 

Το αρχείο αυτό, περιλαμβάνει δεδομένα για επιχειρήσεις, των οποίων οι συμβάσεις για την 

αποδοχή καρτών, ως μέσο πληρωμής, έχουν καταγγελθεί. Οι καταγγελίες σχετίζονται με λόγους που 

αφορούν στην αθέτηση των όρων των συμβάσεων των συναλλαγών (π.χ. αποδοχή καρτών που έχουν 

δηλωθεί ως απωλεσθείσες, εικονικές συναλλαγές, αυτοχρηματοδότηση, κλπ). Στο αρχείο αυτό, δεν 

καταγράφεται καμία πληροφορία που αφορά στις αγορές μέσω καρτών (π.χ. είδος προϊόντος, τιμή, 

κλπ.) και στους κατόχους αυτών. Το ΣΚΣΕ εξυπηρετεί το σκοπό τήρησης των Αρχείων της Τειρεσίας 

ΑΕ, δηλαδή την ενίσχυση της πίστης και την εξυγίανση των συναλλαγών μέσω της παροχής της 

δυνατότητας στους αποδέκτες του να αξιολογούν τους κινδύνους που απορρέουν από τη σύναψη 

σύμβασης με συγκεκριμένη επιχείρηση. Επιπλέον σκοπός του αρχείου είναι η ενίσχυση της 

ασφαλούς διακίνησης και χρήσης των καρτών ως μέσου πληρωμής. 

 Τα δεδομένα διατίθενται, για ίδια χρήση και για τον σκοπό που περιγράφεται ανωτέρω, στις 

υπηρεσίες των πιστωτικών ιδρυμάτων και των εταιριών έκδοσης και διαχείρισης μέσων πληρωμών 

(πιστωτικών και χρεωστικών καρτών198), που είναι αρμόδιες για τη σύναψη συμβάσεων για την 

αποδοχή καρτών με τις επιχειρήσεις.Οι αιτίες καταγγελίας της σύμβασης για την αποδοχή καρτών ως 

μέσο πληρωμής από επιχειρήσεις παρουσιάζονται παρακάτω:  

Κωδικός Αιτία Καταγγελίας Σύμβασης 

1 Αποδοχή καρτών, οι οποίες έχουν δηλωθεί ως απωλεσθείσες ή κλαπείσες 

2 Αποδοχή καρτών που δεν έχουν χορηγηθεί από Φορέα 

3 Διενέργεια ή πληκτρολόγηση πραγματικών ή εικονικών συναλλαγών χωρίς την 

                                                           
 

197
 http://www.tiresias.gr/SKSE/index.html 

198
 Η πιστωτική κάρτα παρέχει στον κάτοχό της τη δυνατότητα να πραγματοποιεί αγορές αγαθών και υπηρεσιών χωρίς άμεση καταβολή 

της αξίας τους, εντός βέβαια των πιστωτικών ορίων της, από επιχειρήσεις που είναι συμβεβλημένες με τον τραπεζικό οργανισμό που την 

εξέδωσε. Η χρεωστική κάρτα συνδέεται με τον καταθετικό λογαριασμό του κατόχου της. 
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εξουσιοδότηση του κατόχου 

4 
Παραβίαση όρων της Σύμβασης Συνεργασίας, Φορέα-επιχείρησης οι οποίοι δεν 

περιλαμβάνονται στους υπόλοιπους κωδικούς 

5 Χαρακτηρισμός επιχείρησης ως Κοινό Σημείο Πώλησης (Common Point of Purchase) 

6 Ξέπλυμα χρήματος 

7 
Επιχειρήσεις που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση, έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση ή 

αναγκαστική διαχείριση ή δε λειτουργούν για οποιονδήποτε λόγο ή έχουν λυθεί 

8 Αλλοίωση των ποσών των συναλλαγών στα χρεωστικά δελτία των συναλλαγών 

9 Αυτοχρηματοδότηση 

10 Σπάσιμο συναλλαγών 

11 Ανακριβείς αιτήσεις χορήγησης κάρτας (από την επιχείρηση στο Φορέα) 

12 Ανακριβής αίτηση συνεργασίας της επιχείρησης προς τον Φορέα 

13 Πραγματοποίηση συναλλαγών, με επίκληση εικονικής έγκρισης 

14 Υπέρογκος αριθμός αντιλογισμών / αμφισβητήσεων συναλλαγών 

 

Ο χρόνος παραμονής των στοιχείων των επιχειρήσεων στο αρχείο ορίζεται σε 5 (πέντε) έτη από την 

ημερομηνία της καταγγελίας. Μετά την πάροδο των 5 ετών τα δεδομένα του αρχείου διαγράφονται 

αυτόματα. 

1.4 Σύστημα απωλεσθέντων ή κλαπέντων Ταυτοτήτων/ Διαβατηρίων (ΣΤΔ) 

 

Το Αρχείο Ταυτοτήτων-Διαβατηρίων είναι επικουρικό, έχει τεθεί σε λειτουργία από το 2000 

και καταχωρούνται σε αυτό δηλώσεις πολιτών (απευθείας προς την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, μέσω Τραπεζών με 

σχετική αίτηση ενημέρωσης της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ή μέσω του Υπουργείου Προστασίας του πολίτη) περί της 

απώλειας ή κλοπής της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους. Από το Σεπτέμβριο του 2006 το 

συγκεκριμένο αρχείο διασυνδέθηκε με το αντίστοιχο αρχείο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, 
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από το οποίο ενημερώνεται σε τακτά διαστήματα το αρχείο του ΤΕΙΡΕΣΙΑ199. 

Σκοπός του αρχείου είναι να παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης του ευρύτερου 

τραπεζικού χώρου με στόχο την προστασία των συναλλαγών και των συναλλασσομένων από πιθανές 

παρεπόμενες συνέπειες της απώλειας ή κλοπής όπως ο κίνδυνος κατάρτισης τραπεζικών συμβάσεων 

με στοιχεία της απωλεσθείσας/κλαπείσας ταυτότητάς τους. Τα δεδομένα του αρχείου τηρούνται σε 

αυτό χωρίς χρονικό περιορισμό, εφόσον η σχετική δήλωση απώλειας/κλοπής δεν ανακληθεί και 

ενημερωθεί σχετικά η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. 

 

1.5 Σύστημα Βαθμολόγησης Πιστοληπτικής Συμπεριφοράς (Scoring) 

 

 Πρόκειται για το νεοεισαχθέν στο ελληνικό διατραπεζικό σύστημα ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, σύστημα 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων (credit scoring). Η 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, με βάση τα δεδομένα που επεξεργάζεται, έχει αναπτύξει και θέσει σε παραγωγική 

λειτουργία σύστημα ανάλυσης και συναλλακτικής συμπεριφοράς των δανειοληπτών, φυσικών 

προσώπων, από τις αρχές του 2010 και μικρών επιχειρήσεων από τις αρχές του 2012. Σκοπός του 

συστήματος είναι η εκτίμηση, με βάση το σύνολο των δεδομένων του Αρχείου Δεδομένων 

Οικονομικής Συμπεριφοράς, της πιθανότητας αθέτησης, δηλαδή της πιθανότητας αυτός στον οποίο 

τα δεδομένα αφορούν να αθετήσει οικονομική υποχρέωση στους επόμενους δώδεκα (12) μήνες. 

 Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με σύγχρονα μοντέλα στατιστικής ανάλυσης και 

βαθμολόγησης και βασίζεται σε προδιαγραφές και παραμέτρους που έχουν τεθεί από τις τράπεζες, 

σύμφωνα και με την ακολουθούμενη διεθνώς σχετική πρακτική. Τα μοντέλα επεξεργασίας και 

υπολογισμού της βαθμολόγησης (scores) επαναξιολογούνται τακτικά και επικαιροποιούνται οι 

αλγόριθμοί τους, ώστε αφενός να προσαρμόζονται στις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και στις 
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διαμορφούμενες συναλλακτικές πρακτικές και αφετέρου να επιβεβαιώνεται η ακρίβεια των 

εκτιμήσεων. 

 

1.6 Το σύστημα Ελέγχου Κινδύνων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (ΤΣΕΚ) 

 

 Πρόκειται για μια νέα υπηρεσία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, που λειτουργεί από το 2013 με την 

ονομασία ΤΣΕΚ (Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων), η οποία αποσκοπεί στην άμεση και 

αξιόπιστη υποστήριξη των επιχειρηματικών αποφάσεων, έτσι ώστε να αξιολογούνται 

αντικειμενικότερα και αποδοτικότερα οι οικονομικές δοσοληψίες με προμηθευτές και πελάτες, να 

υπάρχει προστασία από επισφαλείς συνεργασίες και παρεπόμενες συνέπειες, να μειώνεται το 

λειτουργικό κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας, να ενισχύεται η επιχειρηματική 

εμπιστοσύνη και η οικονομική σταθερότητα, ενώ παράλληλα αποτρέπονται συνεργασίες οι οποίες 

θα μπορούσαν να αποβούν προβληματικές ή/και ζημιογόνες. Δικαίωμα εγγραφής στην υπηρεσία 

έχουν επιτηδευματίες και συγκεκριμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων του 

αστικού κώδικα που ασκούν εμπορική, βιομηχανική, βιοτεχνική, γεωργική ή άλλη επιχείρηση στην 

ελληνική επικράτεια, στο πλαίσιο της οποίας συναλλάσσονται με πίστωση και κρίνεται ότι 

αναλαμβάνουν σχετικό οικονομικό κίνδυνο. Ως εκ τούτου καθίσταται απαραίτητος ο έλεγχος της 

φερεγγυότητας των αντισυμβαλλομένων των επιτηδευματιών  και συνακόλουθα είναι προφανές το 

έννομο συμφέρον πρόσβασης στην συγκεκριμένη υπηρεσία. 

 Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην υπηρεσία ΤΣΕΚ συμπληρώνοντας 

την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής και προσκομίζοντας τα κατάλληλα δικαιολογητικά, εντός σαράντα 

ημερών από την υποβολή της αίτησης εγγραφής. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των 

δικαιολογητικών από το αρμόδιο τμήμα της Τειρεσίας ΑΕ, αποστέλλεται αυτόματα μήνυμα 

ενεργοποίησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί στην αίτηση, ή, στην περίπτωση που 

υπάρχουν ελλιπή ή εσφαλμένα δικαιολογητικά, ενημερωτικό μήνυμα.Οι παρεχόμενες οικονομικές 
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πληροφορίες αφορούν νομικά πρόσωπα, με αποτέλεσμα να μην εμπίπτουν στην προστασία του Ν. 

2472/1997, ο οποίος αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων. 

Εάν οι ζητούμενες πληροφορίες αφορούν δεδομένα φυσικών προσώπων, απαιτείται η συγκατάθεσή 

τους200 . 

 Τα δεδομένα που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ΤΣΕΚ αφορούν σε στοιχεία που έχουν 

καταχωρηθεί στο Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) της Τειρεσίας ΑΕ και παρατίθενται 

αναλυτικά στοιχεία για το τρέχον έτος και την τελευταία τριετία καθώς και συγκεντρωτικά πέραν 

αυτής, με σχετική ένδειξη αν έχουν τακτοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, πάντα σύμφωνα με τις 

κατά περίπτωση προβλεπόμενες διαδικασίες και τους χρόνους τήρησης. Τα στοιχεία αυτά αφορούν 

σε: ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτες, κατά τη λήξη τους, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, 

αιτήσεις πτωχεύσεων - αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτώχευσης λόγω μη επάρκειας 

περιουσίας του οφειλέτη, αιτήσεις και αποφάσεις συνδιαλλαγής / εξυγίανσης (αρ. 99 επ. 

Πτωχευτικού Κώδικα), κηρυχθείσες πτωχεύσεις, διαταγές πληρωμής & διαταγές απόδοσης χρήσης 

μισθίου ακινήτου, πλειστηριασμούς ακινήτων, πλειστηριασμούς κινητών, τροπές προσημειώσεων σε 

υποθήκες, κατασχέσεις ακινήτων και εγγραφές επιταγών βάσει Ν.Δ. 1923, παρέχονται επίσης 

στοιχεία υποθηκών-προσημειώσεων (ΣΥΠ) υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών. Κάθε 

ενδιαφερόμενος  μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην υπηρεσία ΤΣΕΚ συμπληρώνοντας την 

ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής  προσκομίζοντας τα κατάλληλα δικαιολογητικά, εντός σαράντα 

ημερών από την υποβολή της αίτησης εγγραφής. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των 

δικαιολογητικών από το αρμόδιο τμήμα της Τειρεσίας ΑΕ, αποστέλλεται αυτόματα e-mail 

ενεργοποίησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί στην αίτηση, ή στην περίπτωση που 

υπάρχουν ελλιπή ή εσφαλμένα δικαιολογητικά, ενημερωτικό e-mail. 

 Δεδομένης της φύσεως των δεδομένων που περιέχονται στο Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων της 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο επίπεδο ασφάλειας λειτουργίας του συστήματος. 
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 Σύμφωνα με την όλως πρόσφατη απόφαση της Αρχής 186/2014, σε:www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ 
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Συνοπτικά, τα μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζονται στη λειτουργία της υπηρεσίας ΤΣΕΚ, 

συνοψίζονται παρακάτω:  

 α. Χρήση δικτυακών υποδομών ασφαλείας: Το σύστημα ΤΣΕΚ προστατεύεται από τις πλέον 

σύγχρονες υποδομές δικτυακής ασφάλειας που αποσκοπούν στον εντοπισμό και αποφυγή 

κακόβουλων επιθέσεων καθώς και στον πλήρη έλεγχο και καταγραφή των εισερχόμενων και 

εξερχόμενων δεδομένων. 

 β. Κρυπτογραφημένη μεταφορά δεδομένων: Για τη μεταφορά των δεδομένων από τα 

συστήματα της Τειρεσίας ΑΕ προς τον χρήστη, χρησιμοποιούνται κατάλληλα πρωτόκολλα ώστε τα 

δεδομένα και γενικά το σύνολο της επικοινωνίας να παραμένει κρυπτογραφημένο έως και την 

παραλαβή τους από τον χρήστη. Έτσι η υπηρεσία προσφέρεται μέσω ασφαλούς σύνδεσης 

(ένδειξη https://tsek.teiresias.gr στον Browser). 

 γ. Τήρηση αρχείου δεδομένων από την υπηρεσία ΤΣΕΚ της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.: Το αρχείο 

δεδομένων διαχειρίζεται αποκλειστικά από την Τειρεσίας ΑΕ σε πλήρως ανεξάρτητες βάσεις 

δεδομένων. Η επικοινωνία μεταξύ των δύο αυτών συστημάτων γίνεται αποκλειστικά στο εσωτερικό 

δίκτυο της Τειρεσίας ΑΕ με ειδικά πρωτόκολλα, χωρίς να παρεμβαίνει καμία εξωτερική 

επικοινωνιακή γραμμή ή οποιουσδήποτε τρίτος πάροχος. Η πρόσβαση των χρηστών γίνεται μόνο με 

χρήση κωδικών που είναι απόρρητοι ακόμα και για την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. 

 δ. Ελεγχόμενη πρόσβαση: Η πρόσβαση στην υπηρεσία χορηγείται μόνο μετά από τον έλεγχο 

και επικύρωση των απαιτούμενων νομιμοποιητικών εγγράφων της Τειρεσίας ΑΕ. Η πρόσβαση των 

χρηστών διενεργείται μόνο με χρήση Username & Password (όνομα χρήστη-κωδικός). Μόνο o 

χρήστης γνωρίζει τους κωδικούς που έχει δώσει και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις ασφαλείας και 

μόνο αυτός μπορεί να αλλάξει τον κωδικό του, 

  ε. Πολιτικές ασφαλείας: Η Τειρεσίας ΑΕ τηρεί αυστηρότατες διαδικασίες και πολιτικές 

ασφαλείας, οι οποίες εντάσσονται στο πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008, σύμφωνα με 

το οποίο έχει πιστοποιηθεί η εταιρία και η τήρησή του ελέγχεται διαρκώς τόσο εσωτερικά, όσο και 

από τακτικές εξωτερικές επιθεωρήσεις και  
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 στ. Ασφαλείς πληρωμές: Οι πληρωμές πραγματοποιούνται αυτοματοποιημένα και διαφανώς, 

είτε μέσω πιστωτικής κάρτας, είτε με έμβασμα με χρήση της υπηρεσίας DIAS Credit Transfer (DCT). H 

Τειρεσίας ΑΕ δεν τηρεί καθόλου και με κανέναν τρόπο αρχείο με τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών, 

οι οποίες χρησιμοποιούνται για αγορά πακέτων. 

  

2. Χρονική 2. Χρονική 2. Χρονική 2. Χρονική διδιδιδιάρκειαάρκειαάρκειαάρκεια    τήρησης δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς στοτήρησης δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς στοτήρησης δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς στοτήρησης δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς στο    σύστημα «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ»σύστημα «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ»σύστημα «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ»σύστημα «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ»        

 

Οι αποφάσεις 109/1999, 523/1999, 24/2004 και 25/2004201 που εξέδωσε η Αρχή, 

αποτέλεσαν τις κατευθυντήριες γραμμές για την τήρηση του αρχείου του ΤΕΙΡΕΣΙΑ και τη χρονική 

ισχύ διατήρησης των οικονομικών δεδομένων των υποκειμένων. Με βάση το συνδυασμό των 

διατάξεων του άρθρου 40 του Ν. 3259/2004202 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 70 Ν. 

3746/2009203 και από το άρθρο 4 του Ν. 3816/2010204, η «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ» διατηρεί τις πληροφορίες 

της για χρονικό διάστημα που ήδη αναφέρθηκε παραπάνω. Ο χρόνος διατήρησης των οικονομικών 

δεδομένων, ορίσθηκε ανά κατηγορία δεδομένων είτε ευθέως, είτε έμμεσα μέσω της 

περιπτωσιολογικής ρύθμισης της διαγραφής των δεδομένων.Παρατηρείται ωστόσο, ότι η ισχύουσα 

σήμερα διάρκεια τήρησης των δεδομένων από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, είναι μικρότερη σε σχέση με τη 

διάρκεια τήρησης των δεδομένων που ίσχυε στο παρελθόν205.  

 

                                                           
 

201
 www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/1999 και 2004 αντίστοιχα  

202
 Ν.3259/2004 (ΦΕΚ Α' 149/4.8.2004):Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες 

διατάξεις. 

203
 Ν. 3746/2009 (ΦΕΚ Α 27 16.2.2009): Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για 

την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις. 

204
 Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ Α 6/26.01.2010): Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για 

την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις. 

205
 Για την προϊσχύουσα διάρκεια τήρησης των δεδομένων, ανά κατηγορία, βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε.: Ηλεκτρονική 

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων στο Πεδίο της Τραπεζικής Δραστηριότητας: Νομικό Πλαίσιο, ό.π., σελ.1384-1386 
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3. Οι απο3. Οι απο3. Οι απο3. Οι αποδέκτες των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕδέκτες των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕδέκτες των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕδέκτες των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ    

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 523/1999206απόφαση της Αρχής, η οποία συμπλήρωσε την 

109/1999 απόφασή της, διευρύνθηκε ο κύκλος των φορέων207 στους οποίους διαβιβάζονται τα 

οικονομικά δεδομένα, πέρα από αυτά καθ’ εαυτά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

 Αντιθέτως, με την υπ’ αριθμόν 62/2003208 απόφασή της, η Αρχή έκρινε ότι στον κύκλο των 

αποδεκτών των δεδομένων που διαβιβάζει η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, δεν πρέπει να περιλαμβάνονται οι 

εταιρίες ασφάλισης  πιστώσεων. Ο λόγος ήταν, ότι η ασφάλιση ως εμπορική πράξη, ενέχει εξ 

ορισμού την έννοια του κινδύνου. Κατά συνέπεια, η ασφάλιση των πιστώσεων και εγγυήσεων από 

ασφαλιστική εταιρία εμπεριέχει τον κίνδυνο αφερεγγυότητας του οφειλέτη. Το γεγονός ότι μετά την 

τροποποίηση της αρχικής απόφασης της Αρχής, στους αποδέκτες του αρχείου της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ» 

προστέθηκαν και οι εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), δεν αποτελεί 

επαρκή λόγο για τη διεύρυνση του κύκλου των αποδεκτών, ώστε σε αυτούς να συμπεριλαμβάνονται 

και οι ασφαλιστικές εταιρίες που ασφαλίζουν πιστώσεις. Ακόμα δηλαδή και αν η πρακτορεία 

επιχειρηματικής απαίτησης έχει και εξασφαλιστικό σκοπό (εκτός, δηλαδή, από τον χρηματοδοτικό 

και διαχειριστικό), αυτή εξακολουθεί να διαφέρει από την ασφάλιση πιστώσεων και επομένως 

δικαιολογείται η διαφορετική μεταχείριση, αφού το προέχον στοιχείο στην τελευταία έγκειται στην 

ανάληψη του ασφαλιστικού κινδύνου (της αφερεγγυότητας του οφειλέτη). Ώστε, η επέκταση των 

αποδεκτών του αρχείου της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ» και στις εταιρίες ασφάλισης πιστώσεων και εγγυήσεων 

                                                           
 

206
 Καϊση Α. / Ν. Παρασκευόπουλου: «Προστασία προσωπικών δεδομένων», εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα –Θεσσαλονίκη,2001, σελ. 273 

207
 Βλ. επίσης, απόφαση της Αρχής, αρ. 10/2002, ΚΝοΒ51(2003)753, σύμφωνα με την οποία ορθά κρίθηκε ότι εταιρεία παροχής υπηρεσιών 

πιστωτικών καρτών, νομίμως συνέλεξε προσωπικά δεδομένα αιτούσας τη χορήγηση πιστωτικής κάρτας, με σκοπό τον έλεγχο της 

πιστωτικής της ικανότητας, αφού προηγουμένως την είχε ενημερώσει, με το έντυπο της αίτησης, για την πηγή των αντλούμενων 

πληροφοριών (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ) και για τον σκοπό διαβίβασης.  

208
 Αναφορικά, απόφαση της Αρχής 62/2003, www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2003 
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δε δικαιολογείται από το σκοπό επεξεργασίας του συγκεκριμένου αρχείου και επομένως δεν είναι 

νόμιμη209.  

  Με την υπ’ αριθμόν 20/2001210απόφασή της, η Αρχή, έκρινε ότι στα πλαίσια της σχέσης 

αντιπροσώπευσης, είναι νόμιμη η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εκτελούντα 

την επεξεργασία για λογαριασμό του υπεύθυνου της επεξεργασίας, (άρθρο 2 εδάφιο η του Ν. 

2472/1997), εφόσον περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στους σκοπούς της αντιπροσώπευσης, 

τηρούνται οι όροι του άρθρου 10 του Ν. 2472/1997 που αφορούν το απόρρητο και την ασφάλεια της 

επεξεργασίας και τα προσωπικά δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς. Την Αρχή  

απασχόλησε το ζήτημα της νομιμότητας της  επεξεργασίας οικονομικών δεδομένων οφειλέτη 

τράπεζας από εταιρεία, η οποία λειτουργούσε ως αντιπρόσωπος της Τράπεζας και εκτελούσε την 

επεξεργασία. Με τις  υπ’ αριθμούς  482/2001 και 158/2002 αποφάσεις της, η Αρχή έκρινε νόμιμη την 

επεξεργασία  στα πλαίσια της αντιπροσώπευσης, με σκοπό την πραγματοποίηση εξωδικαστικών ή 

δικαστικών ενεργειών  για λογαριασμό της αντιπροσωπευόμενης τράπεζας στην πρώτη περίπτωση 

και για διαχείριση αιτήσεων για υπηρεσίες πιστωτικών καρτών παρεχόμενες από την 

αντιπροσωπευόμενη τράπεζα στη δεύτερη περίπτωση. Υπογραμμίζεται ωστόσο, ότι κρίνεται 

απαραίτητη η ενημέρωση του υποκειμένου για τη μετάδοση των δεδομένων που το αφορούν από 

                                                           
 

209
 Αντίθετη η Αλεξανδροπούλου –Αιγυπτιάδου Ε., η οποία υποστηρίζει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις των συμβάσεων factoring, η 

εταιρία factoring αναλαμβάνει τον κίνδυνο είσπραξης των απαιτήσεων και ως εκ τούτου ενδιαφέρεται κατά κύριο λόγο να έχει πρόσβαση 

σε οικονομικά δεδομένα, προκειμένου να διευκολυνθεί στη στάθμιση του μεγέθους του ως άνω αναλαμβανόμενου κινδύνου και στην 

είσπραξη των απαιτήσεών της. Σε διαφορετική περίπτωση, όταν δηλαδή η λειτουργία της εταιρίας factoring αποβλέπει μόνον στην 

είσπραξη της απαίτησης, χωρίς την παράλληλη ανάληψη κινδύνου, τα δυσμενή στοιχεία των οφειλετών παρουσιάζουν μικρό ενδιαφέρον. 

Δεδομένης δε της εξασφαλιστικής λειτουργίας είσπραξης, που επιτελούν οι εταιρίες factoring και που συναντάται και στις εταιρίες 

εξασφάλισης πιστώσεων, θα έπρεπε, για την εξυπηρέτηση της αρχής του με ίσους όρους ανταγωνισμού και της ίσης μεταχείρισης, οι 

τελευταίες να περιληφθούν στον κατάλογο των αποδεκτών των οικονομικών δεδομένων. Βλ σχετικά: Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου Ε.: 

Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πεδίο της τραπεζικής δραστηριότητας (Νομικό πλαίσιο), Αρμ58 (2004)1387  

210
 Αναφορικά, απόφαση της Αρχής 20/2001, www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2001 
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την αντιπροσωπευόμενη εταιρεία στην εκτελούσα την επεξεργασία εταιρεία-αντιπρόσωπο της 

τράπεζας, δεχόμενοι ότι «ο εκτελών την επεξεργασία» εμπίπτει στην έννοια του αποδέκτη211. 

Πρόσφατα, στο πλαίσιο του Συστήματος Τ.Σ.Ε.Κ., στους αποδέκτες προστέθηκαν 

επιτηδευματίες και συγκεκριμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων του αστικού 

κώδικα που ασκούν εμπορική, βιομηχανική, βιοτεχνική, γεωργική ή άλλη επιχείρηση στην ελληνική 

επικράτεια, στο πλαίσιο της οποίας συναλλάσσονται με πίστωση και κρίνεται ότι αναλαμβάνουν 

σχετικό οικονομικό κίνδυνο. 
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 Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου Ε.: Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πεδίο της τραπεζικής δραστηριότητας 

(Νομικό πλαίσιο), Αρμ58 (2004)1388 με τις εκεί υποσημειώσεις. 
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    Τέταρτο κεφάλαιο: Επεξεργασία οικονομικών δεδομένων στο γαλλικό τραπεζικό σύστημαΤέταρτο κεφάλαιο: Επεξεργασία οικονομικών δεδομένων στο γαλλικό τραπεζικό σύστημαΤέταρτο κεφάλαιο: Επεξεργασία οικονομικών δεδομένων στο γαλλικό τραπεζικό σύστημαΤέταρτο κεφάλαιο: Επεξεργασία οικονομικών δεδομένων στο γαλλικό τραπεζικό σύστημα    

 

 Λόγω της διευρυμένης χρήσης της πληροφορικής και της ανάλογης τεχνογνωσίας του 

ανθρώπινου δυναμικού στη Γαλλία λειτουργούσαν από πολύ νωρίς πληροφοριακά συστήματα με 

αυτοματοποιημένες βάσεις δεδομένων οικονομικής φύσεως, υπό την εποπτεία της Εθνικής 

Τράπεζας της Γαλλίας, με σκοπό τον έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας και φερεγγυότητας των 

γάλλων πολιτών και όσων διαμένουν στη γαλλική επικράτεια212. Τον τρόπο λειτουργίας των 

πληροφοριακών συστημάτων, θα εξετάσουμε αμέσως παρακάτω. 

    

1. Η επιτροπή υπερχρέωσης1. Η επιτροπή υπερχρέωσης1. Η επιτροπή υπερχρέωσης1. Η επιτροπή υπερχρέωσης    

    

Προκειμένου να κατανοηθεί ο τρόπος λειτουργίας των αρχείων στα οποία καταχωρίζονται τα 

οικονομικά δεδομένα των Γάλλων πολιτών και όσων διαμένουν στη Γαλλική επικράτεια, θα ήταν 

χρήσιμο προηγουμένως να περιγράψουμε τη διαδικασία που ακολουθείται πριν την καταχώρηση 

οικονομικών δεδομένων στα αρχεία αυτά στην περίπτωση ληξιπρόθεσμων χρεών των οφειλετών. 

Βάσει του νόμου 89-1010 της 1ης Μαρτίου 1990213 αναφορικά με «την προστασία και τον 

χειρισμό των δυσκολιών που προκύπτουν με την υπερχρέωση των ιδιωτών και των οικογενειών 

τους», δημιουργήθηκε η λεγόμενη επιτροπή υπερχρέωσης (commission de surendettement) 214. Ο 

                                                           
 

212
 Milossi, M.- Alexandropoulou, E: Personal Financial Data: Regulatory Framework of their E-Processing Focusing on the Function of the 

Interbank Information Systems in Greece and France, ό.π.,  pp.  237-52 

213
 Βλ. JORF: n°1 du 2 janvier 1990, γνωστός και ως « loi Neiertz », όπως τροποποιήθηκε από το νόμο 2003-710 της 1ης Αυγούστου 2003, 

JORF n°177 du 2 août 2003 που συμπεριέλαβε και τα χρέη φορολογικής φύσεως που μέχρι την ψήφισή του δεν προβλέπονταν η ρύθμισή 

τους από την Επιτροπή υπερχρέωσης  

214
 Βλ. διεξοδική ανάλυση του τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής : « LE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS», NOTE D'INFORMATION N° 

134, Banque de France : http://www.banque-france.fr/fr/publications/telechar/catalogue/note134.pdf 
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νόμος αυτός υπέστη αρκετές τροποποιήσεις με τελευταία την ψήφιση του νόμου 2010-737, γνωστού 

και ως νόμου «Lagarde» που απλοποίησε τις διαδικασίες προσφυγής στην επιτροπή υπερχρέωσης215. 

Πρόκειται για δημόσιο οργανισμό που λειτουργεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Γαλλίας και 

σκοπό έχει να ρυθμίσει τις αντιξοότητες που μπορεί να προκύψουν κατά την αποπληρωμή δανείου 

από έναν ιδιώτη ή την οικογένειά του. Στο σημείο αυτό, πρέπει να επισημανθεί, ότι η οποιαδήποτε 

αδυναμία εξόφλησης χρεών του οφειλέτη, δε σχετίζεται με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας 216. Αυτός είναι και ο λόγος που στη Γαλλία, γίνεται διάκριση των χρεών σε 

προσωπικά και σε χρέη επαγγελματικής φύσεως 217 και έτσι ο οφειλέτης που έχει μείνει άνεργος, 

είναι διαζευγμένος, άρρωστος και σε κάθε περίπτωση ανήμπορος να ανταπεξέλθει στις οικονομικές 

υποχρεώσεις έναντι του δανειστή του. 

Σ’ αυτήν την περίπτωση, δίνεται από το νόμο η δυνατότητα στον οφειλέτη να προσφύγει 

στην Επιτροπή, η οποία αφού προβεί σε έλεγχο της περίπτωσής του και διαπιστώσει τη συνδρομή 

των απαραίτητων προϋποθέσεων υπαγωγής του σ’ αυτήν 218, προχωρά σε μια σειρά ενεργειών 

προκειμένου να εξευρεθεί λύση για την εξόφληση των χρεών του. Η Επιτροπή, ξεκινά από τη 

διαδικασία φιλικού διακανονισμού μεταξύ του οφειλέτη και του δανειστή. Αν δεν επέλθει 

συμβιβασμός μεταξύ των μερών, αναζητάται η δικαστική συνδρομή. Το δικαστήριο, σε περίπτωση 

που διαπιστωθεί ανυπέρβλητη αδυναμία του οφειλέτη για εξόφληση των χρεών του, αποφασίζει την 

αναστολή πληρωμών και τη μερική εξάλειψη των χρεών του. Μια άλλη μέθοδος επίλυσης που 

                                                           
 

215
Le surendettement des particuliers, σε:  

https://www.banque france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/La_Banque_de_France/NI134_internet_sept2012.pdf                                                               

216
 Αυτός είναι και ο λόγος που αποκλείονται από τη διαδικασία ελέγχου από την επιτροπή υπερχρέωσης οι έμποροι, οι καλλιτέχνες, οι 

γεωργοί και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, βλ. ενημερωτικό φυλλάδιο της COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS LES 

PRINCIPALES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE, σελ. 1: http://www.banque-france.fr/fr/instit/telechar/services/suren_procedure.pdf 

217
 Ως επαγγελματικό, ορίζεται το χρέος που σχετίζεται με τις ανάγκες άσκησης επαγγέλματος ή εξαιτίας της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του οφειλέτη. . . . Βλ. σχετικά απόφαση 8 Avril 2004    Cour de cassation/Civ, η οποία αναφέρεται στον ορισμό των 

επαγγελματικών χρεών: «les dettes professionnelles s'entendent des dettes nées pour les besoins ou au titre d'une activité 

professionnelle», σε: http://www.net-iris.fr/veille-juridique/jurisprudence/9447/les-dettes-professionnelles-entendent-des-dettes-nees-

pour-les-besoins-ou-au-titre-une-activite-professionnelle.php 

218
 Τέτοιες προϋποθέσεις είναι για παράδειγμα ότι πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ότι τα χρέη του είναι προσωπικά, ότι είναι καλόπιστος, 

κ.ο.κ. 
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χρησιμοποιείται από την Επιτροπή είναι η προσπάθεια αποκατάστασης του οφειλέτη, όταν κρίνεται 

ότι αυτός αδυνατεί να εξοφλήσει την οφειλή του. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει το ενδεχόμενο 

πλήρους εξάλειψης των χρεών μετά την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.  

Παράλληλα με την Επιτροπή Υπερχρέωσης, άρχισε να λειτουργεί στη Γαλλία και το σύστημα FICP, με 

στόχο να ενισχυθεί η προστασία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με τη φερεγγυότητα 

και την αξιοπιστία των πιστοληπτών.  

 

2. Αρχεία καταχώρισης ο2. Αρχεία καταχώρισης ο2. Αρχεία καταχώρισης ο2. Αρχεία καταχώρισης οικονομικών δεδομένωνικονομικών δεδομένωνικονομικών δεδομένωνικονομικών δεδομένων        

    

 Όπως ισχύει στα περισσότερα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη, έτσι και στη Γαλλία, οι 

πληροφορίες που αφορούν τα οικονομικά δεδομένα των φυσικών ή νομικών προσώπων219, 

καταγράφονται και κατηγοριοποιούνται σε μια αυτοματοποιημένη βάση δεδομένων. Η βάση αυτή, 

που δημιουργήθηκε κατ’ αρχήν για να διαπιστώνεται ή μη η πιστοληπτική ικανότητα και 

φερεγγυότητα των Γάλλων πολιτών, εμπλουτίζεται από τις πληροφορίες που εισάγουν τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε κατόπιν πρωτοβουλίας των 

ιδιωτών. Κατά τον τρόπο που λειτουργεί το ελληνικό διατραπεζικό σύστημα της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» και 

τα επί μέρους αρχεία της με κάποιες αποκλίσεις, λειτουργούν στη Γαλλία, υπό τη διαχείριση και την 

εποπτεία της Εθνικής Τράπεζας της Γαλλίας (Banque Nationale de France)220 τρία βασικά 

ενοποιημένα αρχεία οικονομικών δεδομένων, το FICP, το FCC και το FNCI.  

 

                                                           
 

219
 Όπως θα εξεταστεί παρακάτω, καταχωρούνται τα οικονομικά δεδομένα των νομικών προσώπων στο αρχείο FCC 

220
 www.banque-france.fr 
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2.1 Το αρχείο 2.1 Το αρχείο 2.1 Το αρχείο 2.1 Το αρχείο FICPFICPFICPFICP        

 

  Το FICP221 (Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, 

Εθνικό Αρχείο ζητημάτων που ανακύπτουν αναφορικά με τη χρηματοδότηση ιδιωτών), που 

δημιουργήθηκε το 1989 είναι το αντίστοιχο με το σύστημα που τηρεί η «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.». Πρόκειται 

για ένα εθνικό ενοποιημένο διατραπεζικό αρχείο στη Γαλλία, στο οποίο καταχωρίζονται τα 

προσωπικά δεδομένα που άπτονται της πιστοληπτικής ικανότητας και φερεγγυότητας των φυσικών 

προσώπων. Βασικό μέλημα των διαχειριστών του FICP είναι να κρατούν ενήμερες τόσο τις Τράπεζες 

όσο και τα υπόλοιπα πιστωτικά ιδρύματα, αναφορικά με τους κινδύνους που μπορεί να διατρέξει η 

αποπληρωμή μιας χορηγηθείσας πίστωσης.  

 

2.1.1 Το νομικό πλαίσιο και η λειτουργία του FICP  

 

Τόσο το περιεχόμενο όσο και ο τρόπος λειτουργίας του αρχείου, ρυθμίζονται από το 

κεφάλαιο ΙΙΙ του βιβλίου ΙΙΙ του Κώδικα Καταναλωτή και συγκεκριμένα από τα άρθρα L333-4 έως L 

333-6222, καθώς επίσης και από τον Κανονισμό 90-05 της 11ης Απριλίου 1991223 της Επιτροπής 

Τραπεζικού και Οικονομικού Διακανονισμού224 (Comité de la réglementation bancaire et financière, 

CRBF), όπως αυτός ισχύει μετά την ψήφιση του νόμου 2010-737 της 1ης Ιουλίου 2010225. 

                                                           
 

221
Βλέπε σχετικά: http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/publications/note129.pdf 

222
 Βλ. βάση δεδομένων LEGIFRANCE. Το άρθρο L333-4 αναφέρεται στη δημιουργία μιας εθνικής βάσης δεδομένων, την οποία 

διαχειρίζεται η Banque de France και η οποία καταχωρεί πληροφορίες αναφορικά με τη χρηματοδοτήσεις ιδιωτών και μάλιστα για 

χρηματοδοτήσεις που δεν αφορούν τις επαγγελματικές τους ανάγκες.  

223
 Όπως αυτή τροποποιήθηκε με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών στις 29.10.2009. Βλ. σχετικά : http://www.banque-

france.fr/fr/supervi/telechar/regle_bafi/textes/CRBF90_05.pdf 

224
 Πρόκειται για την επιτροπή που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Τράπεζας της Γαλλίας και είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό των γενικών 

απαιτήσεων που ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις επενδύσεων και συγκεκριμένα για τον καθορισμό : 1) Των γενικών 

όρων λειτουργίας των τραπεζών, (ύψος του ελάχιστου κεφαλαίου, τις προϋποθέσεις για το άνοιγμα ταμείου, οργάνωση αρχείων 

γραφείου), 2) Των χαρακτηριστικών των συναλλαγών που διεκπεραιώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα (η αμοιβή που καταβάλλεται 

στους πιστωτικούς λογαριασμούς, οι κανόνες που εφαρμόζονται στις σχέσεις του πιστωτικού ιδρύματος με τους πελάτες, κλπ), 3) Της 
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 Το αρχείο FICP, λειτουργεί όπως και το αρχείο της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» στην Ελλάδα, καθαρά 

προληπτικά και όχι αποτρεπτικά, ώστε να μειώσει κατά το δυνατόν στο ελάχιστο τους κινδύνους 

τόσο για τις Τράπεζες όσο και για τους ίδιους τους πιστολήπτες226. Σε κάθε περίπτωση, το FICP 

καταγράφει και επεξεργάζεται, χρηματοδοτήσεις ιδιωτών,που δε σχετίζονται με τις επαγγελματικές 

τους ανάγκες. Έτσι, οι πληροφορίες που καταχωρίζονται στο FICP αφορούν χρηματοδοτήσεις για 

αγορά, κατασκευή, επισκευή κατοικίας, για αγορές αγαθών ή υπηρεσιών με δόσεις, για μισθώσεις, 

προσωπικά δάνεια και τις εν γένει συναλλαγές τους227 . Συγκεκριμένα, στο αρχείο FICP 

καταχωρίζονται πληροφορίες για: α) τα φυσικά πρόσωπα-οφειλέτες, β) για τα ζητήματα που 

ανακύπτουν όταν η εξόφληση των χρεών τους δεν είναι ομαλή καθώς και γ) για τις διαδικασίες που 

ακολουθούνται ώστε να βρεθεί καταρχήν συμβιβαστική λύση για την εξόφληση των χρεών τους πριν 

ακολουθηθεί η δικαστική οδός.  

 Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα που καταχωρίζονται στο αρχείο FICP , αυτά είναι τα 

φυσικά πρόσωπα που ζουν στη Γαλλία ή στις Γαλλικές αποικίες, ανεξαρτήτως εθνικότητας καθώς 

επίσης και εκείνα που έχουν γαλλική εθνικότητα, ζουν εκτός Γαλλίας αλλά έχουν συναλλαγές με 

τράπεζες που εδρεύουν στη Γαλλία. Βασική προϋπόθεση για να εγγραφούν τα πρόσωπα αυτά στο 

αρχείο FICP, είναι να έχουν προηγουμένως αιτηθεί να συμπεριληφθούν στη διαδικασία ρύθμισης 

                                                                                                                                                                                    
 

οργάνωσης της διατραπεζικής αγοράς, 4) Των τρόπων διαχείρισης (φερεγγυότητα, ρευστότητα, κλπ), 5)Της δημοσιοποίησης πληροφοριών 

στις αρμόδιες αρχές, 6)Των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. Επιπλέον, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής είναι να καθορίζει 

τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα πιστωτικά ιδρύματα και οι επιχειρήσεις επενδύσεων μπορούν να εκδώσουν χρεόγραφα, αλλά και να 

καταπολεμά τη νομιμοποίηση εσόδων από διακίνηση ναρκωτικών ή εγκληματικής δραστηριότητας ή την πρόληψη των προβλημάτων που 

σχετίζονται με το χρέος των φυσικών προσώπων. Περαιτέρω, βλ. http://www.banque-france.fr/fr/supervi/regle_bafi/comite/crbf.htm 

225
 LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1):JORF n°0151/ 2.07.2010, p.12001, texte n° 1 

226
 Le FICP n’interdit pas à la banque d’octroyer un crédit mais lui permet d’apprécier, au cas par cas, l’opportunité de délivrer un crédit en 

limitant les risques d’impayés, tant pour le client que pour elle-même, ό.π., Mini-guide n°17 - Le FICP, 29/04/2005 NOUVELLE EDITION - Mai 

2007, σημ. 8 

227
 Άρθρο 2 του Κανονισμού 90-05 της 11ης Απριλίου 1990 της Επιτροπής Τραπεζικού και Οικονομικού Διακανονισμού: «Pour l'application 

du présent règlement, est considéré comme crédit tout acte par lequel un établissement de crédit met des fonds à la disposition d’une 

personne physique pour le financement de ses besoins non professionnels ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature, 

quelle que soit la qualification ou la technique utilisée. La location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations 

de crédit. Ainsi, sont notamment visés : les concours accordés pour l'acquisition, la construction, l'aménagement ou l'entretien d'un 

immeuble ; les financements d’achats à tempérament ; les locations avec option d’achat et les locations-ventes ; les prêts personnels et les 

crédits permanents ; les découverts de toute nature». 
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χρεών με τη διαμεσολάβηση της Επιτροπής Υπερχρέωσης ή στη διαδικασία ατομικής πτώχευσης 

(faillite civile personelle), αφού σύμφωνα με το Γαλλικό δίκαιο, προβλέπεται η δυνατότητα, πέραν 

της πτώχευσης των επιχειρήσεων, να κηρύσσονται σε πτώχευση και οι ιδιώτες (μη έμποροι)228. Στο 

αρχείο, καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο (πατρικό και συζυγικό), η ημερομηνία και ο τόπος 

γέννησης καθώς και το είδος της χορηγηθείσας πίστωσης229. Ομοίως, στο αρχείο καταχωρίζονται 

υποχρεωτικά και οι διακανονισμοί αποπληρωμής της οφειλής στους οποίους προβαίνει το 

υποκείμενο με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, γεγονός που πρέπει να γνωστοποιείται προς την 

Τράπεζα της Γαλλίας υποχρεωτικά εντός 4 ημερών230. 

  Αναφορικά με τα ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με την εξόφληση των χρεών των 

φυσικών προσώπων, η καταχώριση στο αρχείο γίνεται εφόσον υπάρχει καθυστέρηση πληρωμών 

(προθεσμιακών ή μη) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 μηνών ή για χρηματικό ποσό τουλάχιστον 

500 Ευρώ ή εφόσον η δανείστρια τράπεζα έχει κινηθεί δικαστικά κατά του οφειλέτη. Εφόσον 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, το πιστωτικό ίδρυμα-δανειστής, υποχρεούται να ενημερώσει 

τον οφειλέτη παρέχοντάς του ταυτόχρονα μηνιαία προθεσμία231 για τη ρύθμιση της οφειλής του. Αν 

η οφειλή δεν εξοφληθεί, τότε η τράπεζα καταχωρίζει στο αρχείο τα στοιχεία του οφειλέτη και 

                                                           
 

228
 Faillite civile personelle: «Πτώχευση Ιδιώτη», είναι μία διαδικασία, που ακολουθείται στις υπηρεσίες της Moselle, Bas-Rhin και Haut-

Rhin, (περιοχές της Αλσατίας) και η οποία θυμίζει την κατάσταση χρέους (situation surendettement) που αναλύθηκε παραπάνω και ισχύει 

στα υπόλοιπα γαλλικά διαμερίσματα. Εφαρμόζεται σε φυσικά πρόσωπα που δεν είναι αγρότες και δεν ασκούν εμπορική, βιοτεχνική ή άλλη 

ανεξάρτητη επαγγελματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένου και του ελεύθερου επαγγέλματος. Και σ’ αυτήν την περίπτωση για να 

μπορεί ένα φυσικό πρόσωπο να υπαχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, πρέπει να υπάρχει το στοιχείο της καλής πίστης και της πασίδηλης 

αφερεγγυότητας. Βλ. σχετικά: Braudoin S.: Dictionnaire du droit privé français: http://www.dictionnaire-

juridique.com/definition/faillite-civile.php. 

229
 Άρθρο 5 του Κανονισμού 90-05 της 11ης Απριλίου 1990 της Επιτροπής Τραπεζικού και Οικονομικού Διακανονισμού: «Les établissements 

de crédit communiquent à la Banque de France pour chaque incident de paiement caractérisé (….) les noms patronymique et marital, 

prénoms, date de naissance, code géographique du lieu de naissance ou, dans l'ignorance de celui-ci, lieu de naissance des personnes 

défaillante ; la nature du crédit telle que définie à l'article 2 ci-dessus». 

230
 Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος που η CNIL επανειλημμένα εξέδωσε συστάσεις και αποφάσεις αναφορικά με την παραβίαση αυτής της 

υποχρέωσης από την πλευρά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, βλ. σχετικά την απόφαση της CNIL αναφορικά με την παραβίαση 

υποχρέωσης ενημέρωσης του αρχείου FICP από την τράπεζα BNP Paribas: Déliberation de la formation restreinte no 2013-173 du 19 juin 

2013 BNP Paribas:http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/deliberations/Formation_contentieuse/D2013-173.pdf 

231
 Άρθρο 4 του Κανονισμού 90-05 της 11ης Απριλίου 1990 της Επιτροπής Τραπεζικού και Οικονομικού Διακανονισμού: «Dès qu'un incident 

de paiement caractérisé est constaté, l'établissement de crédit informe le débiteur défaillant que l'incident sera déclaré à la Banque de 

France à l'issue d'un délai d’un mois à compter de la date de l'envoi de cette information». 
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ενημερώνει την Τράπεζα της Γαλλίας, είτε εγγράφως είτε μέσω διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο. Η 

διάρκεια παραμονής των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου στο αρχείο είναι πενταετής και 

υπολογίζεται αυτόματα από την Τράπεζα της Γαλλίας από την ημερομηνία καταχώρισής τους στο 

αρχείο FICP. 

  Αναφορικά τέλος με τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τη ρύθμιση των χρεών του 

οφειλέτη που καταχωρίζονται στο αρχείο, αυτές συνίστανται στις ενέργειες που έχουν γίνει τόσο από 

τον οφειλέτη, όσο και από την Επιτροπή Υπερχρέωσης για να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση σχετικά 

με την οφειλή του. Πρόκειται δηλαδή για τις ενέργειες διαπραγματεύσεων στις οποίες προβαίνει η 

Επιτροπή, και αν αυτές δεν ευδοκιμήσουν, τότε ακολουθείται όπως είδαμε παραπάνω, η δικαστική 

διεκδίκηση των χρεών από τη δανείστρια τράπεζα. Επομένως, οι πληροφορίες που καταχωρίζονται 

στο αρχείο συνοψίζονται στις προσπάθειες επανεξέτασης της περίπτωσης για εύρεση συμβιβαστικής 

λύσης, τις συστάσεις που έχουν γίνει στον οφειλέτη, στην αναστολή πληρωμών, στη μερική 

εξόφληση του χρέους, στις προσπάθειες αποκατάστασης του οφειλέτη από την Επιτροπή καθώς και 

στις αποφάσεις αναφορικά με την ατομική πτώχευση. Ειδικά για τις δύο τελευταίες περιπτώσεις, η 

διάρκεια παραμονής καταχώρισης των δεδομένων στο αρχείο FICP είναι οκταετής, σε αντίθεση με τις 

υπόλοιπες πληροφορίες των οποίων η διάρκεια παραμονής είναι διετής. Τις πληροφορίες αυτές 

διαβιβάζουν στην Τράπεζα της Γαλλίας, τόσο η αρμόδια επιτροπή χρέους, όσο και οι γραμματείες 

των Πρωτοδικείων τα οποία χειρίζονται την υπόθεση. Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι η τυχόν εξόφληση 

χρεών από πλευράς του φυσικού προσώπου δεν εμποδίζει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που 

καταχώρισε το συμβάν στο FICP, να εξακολουθεί να φυλάσσει στο αρχείο του το πλήρες ιστορικό της 

κάθε περίπτωσης.  

 

2.1.2 Τα δικαιώματα του υποκειμένου των οικονομικών δεδομένων αναφορικά με την καταχώρησή 

του στο σύστημα FICP 
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 Σύμφωνα με το δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου στις πληροφορίες που το αφορούν 

(droit d’ acces) που παρέχει στο άρθρο 40 ο νόμος 78-17232,παρέχεται στο υποκείμενο το δικαίωμα 

πρόσβασης στις πληροφορίες που το αφορούν και είναι καταχωρημένες στο αρχείο FICP. Το 

δικαίωμα αυτό ασκείται αποκλειστικά στην Τράπεζα της Γαλλίας. Μάλιστα, η ενημέρωση που 

παρέχει η Τράπεζα της Γαλλίας, γίνεται αυστηρά προφορικά, καθώς είναι ο μόνος τρόπος 

επικοινωνίας που επιτρέπει ο Νόμος, προς αποφυγήν έκδοσης «πιστοποιητικών φερεγγυότητας»233 

των ιδιωτών. Σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο έχει προβεί σε εξόφληση του χρέους του, τότε η 

δανείστρια Τράπεζα ενημερώνει την Τράπεζα της Γαλλίας προκειμένου να απαλείψει τα στοιχεία του 

από το αρχείο FICP. Μία φορά το μήνα και συγκεκριμένα ανάμεσα στο διάστημα που μεσολαβεί στην 

15η και την 20η του κάθε μήνα, η Τράπεζα της Γαλλίας, αναλαμβάνει να ενημερώνει τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αναφορικά με τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο αρχείο FICP 

καθώς και για τις διαγραφές και τις νέες καταχωρήσεις.  

 Συμπερασματικά, το δικαίωμα αυτό ενημέρωσης του υποκειμένου, το προφυλάσσει από 

περιστατικά όπως για παράδειγμα την εκ παραδρομής εγγραφή του στο αρχείο λόγω συνωνυμίας με 

τον πραγματικό οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή, είναι ο ίδιος ο ιδιώτης, που οφείλει να επισημάνει 

το λάθος, αποδεικνύοντας την μη εμπλοκή του. Πρέπει δηλαδή να απευθυνθεί στο 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που τον ενέγραψε και τον καταχώρισε στο αρχείο FICP ή στην επιτροπή 

υπερχρέωσης στην οποία αυτός έχει απευθυνθεί ή στη γραμματεία του δικαστηρίου στην περίπτωση 

που η υπόθεσή του έχει τεθεί στην κρίση του δικαστηρίου για έκδοση απόφασης και σε καμία 

                                                           
 

232
 JORF n°182 du 7.8.2004 

233
 Βλ. σχετικά, άρθρο L333-4 Code de la consommation ( όπως ισχύει μετά την ψήφιση του Νόμου 2013-100 αναφορικά με την 

ενσωμάτωση διατάξεων δικαίου της ΕΕ στον οικονομικό τομέα ), σύμφωνα με το οποίο, απαγορεύεται τόσο στην Τράπεζα της Γαλλίας, όσο 

και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς να δίνουν σε οποιονδήποτε, αντίγραφο, σε οποιαδήποτε μορφή, με πληροφορίες 

που περιλαμβάνονται στο FICP, ακόμη και στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο που έχει δικαίωμα πρόσβασης σ’ αυτές σύμφωνα με το άρθρο 39 

του Ν. 78-17 du 6 janvier 1978. («Il est interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et 

aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier de remettre à quiconque copie, sous quelque forme 

que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 39 de 

la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-22 et 226-21 du code pénal».): ΤΝΠ 

LEGIFRANCE 
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περίπτωση στην Τράπεζα της Γαλλίας, η οποία δεν μπορεί να επέμβει στο αρχείο με καταχώριση 

νέων στοιχείων. Τα νέα αυτά στοιχεία συνίστανται είτε στη διόρθωση λαθεμένων καταχωρήσεων ή 

στη συμπλήρωση ήδη καταχωρημένων πληροφοριών.  

2.2 Το αρχείο FCC2.2 Το αρχείο FCC2.2 Το αρχείο FCC2.2 Το αρχείο FCC        

 Το αρχείο FCC (Fichier central des chèques, Κεντρικό αρχείο επιταγών)    234, δημιουργήθηκε το 

1955235, υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Γαλλίας ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της προκειμένου 

αφενός να καθιερωθεί η επιταγή ως μέσο πληρωμής και αφετέρου να ενισχυθεί η ασφάλειά της. Ο 

νόμος ωστόσο που έδωσε τις βασικές κατευθύνσεις αναφορικά με την ασφάλεια των επιταγών και 

των καρτών πληρωμής, ήταν αυτός της 30ης Δεκεμβρίου του 1991236. Συγκεκριμένα, ο νόμος έκανε 

λόγο για αποποινικοποίηση της πράξης έκδοσης ακάλυπτης επιταγής, για μείωση του χρόνου 

απαγόρευσης έκδοσης νέων επιταγών και χρήσης πιστωτικής κάρτας, για διασύνδεση των αρχείων 

FICP, FCC και του αρχείου FICOBA237 και για την τροποποίηση των μέχρι τότε ρυθμίσεων αναφορικά 

με τις συνέπειες κυκλοφορίας ακάλυπτων επιταγών.  

                                                           
 

234
 http://www.banque-france.fr/fr/instit/services/page3c.htm  

235
 Décret du 20 mai 1955 : Δήλωση των απλήρωτων επιταγών στην Τράπεζα της Γαλλίας. Βλ. σχετικά, Banque des particuliers - Dossier 

Chèques: FICHE 9 - DATES ET TEXTES DE REFERENCE Fédération Bancaire Française, www.fbf.fr 

236
 Loi n 91-1382 JORF n° 1 du 1 janvier 1992. Επιχειρώντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή στο θεσμό της επιταγής, σημειώνεται ότι η 

επιταγή αναγνωρίστηκε ως μέσο πληρωμής με τον νόμο Loi du 14 février 1865 : création du chèque, κατόπιν προστέθηκε στις επιταγές η 

τεχνολογία του γραμμωτού κώδικα (barcode) με τον Νόμο Loi du 30 décembre 1911: création du chèque barré. Αργότερα, επιβλήθηκαν 

ποινικές κυρώσεις για την έκδοση ακάλυπτων επιταγών με τους νόμους Loi du 2 avril 1917 et du 12 août 1926 : l’émission de chèque sans 

provision est passible de sanctions pénales. Ακολούθως, η επιταγή έγινε υποχρεωτικό μέσο πληρωμής για κάποιες διαδικασίες σύμφωνα 

με τον Νόμο Loi du 22 octobre 1940 : le paiement par chèque devient obligatoire pour certaines opérations, ενώ αργότερα, τα σώματα 

επιταγής άρχισαν να διανέμονται δωρεάν στους κατόχους τραπεζικών λογαριασμών, με σκοπό αφενός να καταπολεμηθεί το «μαύρο 

χρήμα» και αφετέρου να προτιμηθεί ως μέσο πληρωμής σε σχέση με τα χρήματα. Loi du 1er février 1943 : gratuité de la délivrance des 

formules de chèques. (L’article L 131-71 du Code monétaire et financier reprend cette disposition : « Lorsqu’il en est délivré, les formules de 

chèque sont mises gratuitement à la disposition du titulaire de compte. » Dans le contexte très particulier de l’Occupation, l’objectif était de 

lutter contre le marché noir en favorisant l’utilisation des chèques à la place des espèces. Τέλος, οι νόμοι Lois du 3 février 1972 et du 3 

janvier 1975, ψηφίστηκαν προκειμένου να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων για την κυκλοφορία των ακάλυπτων 

επιταγών). Βλ. σχετικά, Banque des particuliers - Dossier Chèques: FICHE 9 - DATES ET TEXTES DE REFERENCE Fédération Bancaire Française, 

www.fbf.fr 

237
 βλ. Παρακάτω, Κεφάλαιο 3 
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2.2.1 Το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το FCC  

 Τόσο το περιεχόμενο, όσο και οι κανόνες λειτουργίας του αρχείου FCC238, καθορίζονται 

καταρχήν από το άρθρο L 131-73 239 επόμενα αλλά και από το άρθρο R 131-1240 επόμενα του 

Γαλλικού Νομισματικού και Οικονομικού Κώδικα, από τη σύμβαση της 11ης Μαΐου 1987 που 

υπεγράφη ανάμεσα στην Τράπεζα της Γαλλίας και την ομάδα οικονομικού ενδιαφέροντος των 

πιστωτικών καρτών (Groupement des Cartes Bancaires CB) και αφορά την παροχή ασφάλειας κατά τη 

χρήση της πιστωτικής κάρτας241 καθώς και από την απόφαση 2010-028 της CNIL αναφορικά με την 

άδεια που χορηγείται στην Τράπεζα της Γαλλίας να προβαίνει σε αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης του 

αρχείου FCC αναφορικά με την απόσυρση των πιστωτικών καρτών242. Πρόκειται για έναν ιδιωτικό 

οργανισμό, του οποίου μέλη είναι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στη 

Γαλλία, εθνικά ή αλλοδαπά με σκοπό να οργανώσει ένα διατραπεζικό σύστημα πληρωμής και 

ανάληψης χρημάτων μέσω πιστωτικής κάρτας και να εγγυηθεί την αξιοπιστία και την ασφάλεια κατά 

τη χρήση της πιστωτικής κάρτας.  

2.2.2 Το αρχείο FCC και οι πληροφορίες που καταχωρίζονται σε αυτό 

 

                                                           
 

238
Πιο αναλυτικά, βλέπε:  

http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Mission/Protection_du_consommateur/note135.pdf, σελ. 2-4           

239
 Βλ. ΤΝΠ LEGIFRANCE:http://www.legifrance.gouv.fr/ Code monétaire et financier, L 131-73 : Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ο 

υπάλληλος της τράπεζας, όταν κατά τον έλεγχο επιταγής διαπιστώνει την έλλειψη διαθέσιμου κεφαλαίου αρνείται να την πληρώσει. 

Κατόπιν ενημερώνει τον κάτοχο του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο σύρεται η επιταγή αφενός για να επιστρέψει σε όλες τις τράπεζες 

στις οποίες τηρεί λογαριασμό τα σώματα των επιταγών που βρίσκονται στην κατοχή του ή βρίσκονται στην κατοχή των εις διαταγή 

προσώπων που ο ίδιος όρισε και αφετέρου για να σταματήσει την κυκλοφορία επιταγών. Ακολούθως, ο τραπεζικός υπάλληλος ενημερώνει 

τα εις διαταγή πρόσωπα των επιταγών. Με τη σειρά του, ο κάτοχος του λογαριασμού, εφόσον εξοφλήσει την απλήρωτη επιταγή και 

πληρώσει την ποινική ρήτρα που προβλέπονται από τα άρθρα L131-75 à L131-77, είναι σε θέση να αρχίσει να επανακυκλοφορεί επιταγές 

240
 Βλ. ΤΝΠ LEGIFRANCE, Code monétaire et financier, R131-1: Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, δίνεται ο ορισμός του τραπεζικού 

υπαλλήλου (banquier), είτε με την έννοια του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο είτε με την έννοια του πιστωτικού ιδρύματος στο 

οποίο τηρείται λογαριασμός στον οποίο σύρονται οι επιταγές  

241
 www.cartes-bancaires.com. Σημειώνεται ότι η ομάδα αυτή, εμπλούτισε το αρχείο FCC με τις αποφάσεις απόσυρσης πιστωτικών 

καρτών που χρησιμοποιήθηκαν με καταχρηστικό τρόπο. 

242
 Délibération n° 2010-028 du 4 février 2010 autorisant la modification par la Banque de France des modalités de gestion du fichier central 

des retraits de cartes bancaires « CB »: ΤΝΠ LEGIFRANCE/CNIL/DELIBERATIONS 
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 Στο αρχείο FCC καταχωρίζονται καταρχήν τα ονόματα των φυσικών ή η επωνυμία των 

νομικών προσώπων, στα οποία έχει απαγορευθεί από την τράπεζα στην οποία τηρούν λογαριασμό, η 

κυκλοφορία επιταγών ή η χρήση πιστωτικής κάρτας, καθώς επίσης και τα ονόματα των φυσικών 

προσώπων για τα οποία έχει προηγηθεί δικαστική απαγόρευση κυκλοφορίας των επιταγών.  

 Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τα μέτρα απαγόρευσης από την τράπεζα για έκδοση 

επιταγής, εφαρμόζονται τα άρθρα L131-84 επόμενα του Γαλλικού Νομισματικού και Οικονομικού 

Κώδικα 243, σύμφωνα με τα οποία απαγορεύεται η πληρωμή επιταγής, όταν στο λογαριασμό στον 

οποίο αυτή σύρεται, δεν υπάρχουν διαθέσιμα υπόλοιπα. Αυτό οδηγεί στην απαγόρευση που 

επιβάλλει η τράπεζα στον κάτοχο του λογαριασμού για έκδοση νέων επιταγών, η οποία ξεκινά από 

την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο και σταματά με την παρέλευση πενταετίας, με την 

προϋπόθεση ότι στο διάστημα που μεσολάβησε, δεν πληρώθηκε η επιταγή. Στην αντίθετη 

περίπτωση εξόφλησης της επιταγής, η απαγόρευση σταματά όταν αποκαθίσταται η πληρωμή της 

επιταγής. Σημειώνεται ότι τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να δηλώσουν στο αρχείο FCC εντός δύο 

ημερών από την ημερομηνία εμφάνισης της επιταγής προς πληρωμή, είτε την περίπτωση μη 

ύπαρξης διαθέσιμων κεφαλαίων στο λογαριασμό στον οποίο αυτή σύρεται, είτε την περίπτωση που 

η επιταγή τελικά πληρώνεται. 

 Αναφορικά με την απαγόρευση που επιβάλλουν οι τράπεζες για την καταχρηστική χρήση 

πιστωτικής κάρτας, αυτή συνίσταται στο γεγονός, ότι κατά τη διάρκεια της συναλλαγής και κατά 

παράβαση των όρων της σύμβασης εκδόσεως της κάρτας, ο κάτοχός της υπερέβη το συμφωνημένο 

πιστωτικό όριο. Η τράπεζα, με απόφασή της αποσύρει τη χρήση της κάρτας και δηλώνει κατευθείαν 

το γεγονός στο αρχείο FCC. Η διάρκεια αναγραφής της ακύρωσης χρήσης της πιστωτικής κάρτας, 

παραμένει καταχωρημένη στο αρχείο του FCC για δύο έτη από την ημέρα που αποφασίστηκε η 

απόσυρσή της. Τέλος, αναφορικά με την απαγόρευση που επιβάλλουν τα δικαστήρια στην 

                                                           
 

243
 Βλ. ΤΝΠ LEGIFRANCE 
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περίπτωση έκδοσης ακάλυπτης επιταγής, αυτή ισχύει για πέντε έτη από την ημερομηνία απόφασης 

του δικαστηρίου το οποίο διαπιστώνει την ενέργεια της παράνομης πράξης244.  

 

2.2.3 Επεξεργασία του αρχείου FCC από την Τράπεζα της Γαλλίας 

 Η τράπεζα της Γαλλίας, ως υπεύθυνη επεξεργασίας του αρχείου FCC, αναλαμβάνει να 

ενημερώσει όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα οποία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο τηρεί 

λογαριασμούς και το οποίο τελεί σε απαγόρευση κυκλοφορίας επιταγών ή χρήσης πιστωτικής 

κάρτας, σύμφωνα με τα άρθρα L 131-85 και L163-6 του Γαλλικού Νομισματικού και Οικονομικού 

Κώδικα, όπως ήδη εξετάσαμε. Για το σκοπό αυτό, η τράπεζα της Γαλλίας ενημερώνει αφενός το 

Αρχείο τραπεζικών λογαριασμών (FICOBA) που τηρείται στη Γαλλία και διοικείται από την Γενική 

διεύθυνση Εσόδων (DGI)245 και αφετέρου το ανάλογο Αρχείο τραπεζικών λογαριασμών υπεράκτιων 

περιοχών (FICOM)246 που διοικείται από το Ινστιτούτο υπεράκτιων περιοχών (IEOM)247. Περαιτέρω, 

σύμφωνα με το διάταγμα 91-188 της 21ης Φεβρουαρίου 1991248, η Τράπεζα της Γαλλίας 

νομιμοποιείται να χρησιμοποιεί το εθνικό ευρετήριο ταυτοποίησης φυσικών προσώπων (RNIPP)249, 

να το συμβουλεύεται και να κάνει τις απαραίτητες ενημερώσεις στο Αρχείο της. 

                                                           
 

244
 Βλ. Σχετικά ό.π.: «Le rôle du fichier central des chèques et du fichier national des chèques irrégulières», σελ. 3 επ. 

245
 DGI : Direction Générale des Impôts: www.impots.gouv.fr 

246
 FICOM: Fichier des comptes outre-mer. Πρόκειται για αρχείο καταγραφής τραπεζικών λογαριασμών Γάλλων που ζουν σε υπεράκτιες 

περιοχές του Ειρηνικού καθώς και στις περιοχές Saint-Pierre-et-Miquelon και Mayotte και λειτουργεί υπό την εποπτεία του IEOM, 

Ινστιτούτου Υπερπόντιων περιοχών IEOM (L’Institut d’Emission d’Outre-Mer). Βλ. σχετικά: www.ieom.fr 

247
 IEOM : Institut d’Emission d’Outre-Mer. Πρόκειται για δημόσιο οργανισμό που αποστολή έχει την οργάνωση του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος στα Γαλλικά εδάφη του Ειρηνικού. Βλ. σχετικά: www.ieom.fr 

248
 Décret n°91-188 du 21 février 1991 relatif a l'utilisation par la banque de France (bdf) et par l'institut d'émission des départements 

d'outre-mer (IEDOM) du répertoire national d'identification des personnes physiques (rnipp),    JJJJORF n°47 du 23 février 1991 p. 2713. 

Πρόκειται για διάταγμα, το οποίο έδωσε τη δυνατότητα στη Γαλλία να ταυτοποιεί Γάλλους πολίτες που ζουν είτε στη Γαλλία είτε σε 

γαλλικά εδάφη εκτός αυτής.  

249
 RNIPP: répertoire national d'identification des personnes physiques, εθνικό ευρετήριο ταυτοποίησης φυσικών προσώπων, που 

λειτουργεί υπό την εποπτεία του εθνικού ινστιτούτου στατιστικής και οικονομικών μελετών INSEE (Institute national de la statistique et des 

études économiques) και σκοπό έχει να συλλέγει, να αναλύει και να δημοσιεύει πληροφορίες αναφορικά με την οικονομία και τη γαλλική 

κοινωνία. Βλ. σχετικά: www.insee.fr 
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 Υπ’ αυτές τις προϋποθέσεις, τα επί μέρους χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, πριν χορηγήσουν 

μπλοκ επιταγών ή πιστωτική κάρτα στον πελάτη τους, φροντίζουν να ενημερωθούν άμεσα και 

μάλιστα σε πραγματικό χρόνο μέσω της διασύνδεσης αρχείων με το αρχείο FCC και να προχωρήσουν 

αναλόγως στην έγκριση ή την απόρριψη της ζητηθείσας υπηρεσίας. 

 

2.2.4 Τα δικαιώματα του υποκειμένου στα καταχωρημένα στο Αρχείο FCC προσωπικά του δεδομένα  

 

 Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 39250 του νόμου 78-17 για τα προσωπικά δεδομένα, όπως 

αυτός τροποποιήθηκε με το νόμο 2004-801, κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση 

στις πληροφορίες που το αφορούν. Το ίδιο δικαίωμα πρόσβασης για τα νομικά πρόσωπα προβλέπει 

ο νόμος 79-587251 όπως ισχύει αναφορικά με την προώθηση των πράξεων της διοίκησης και τη 

βελτίωση των σχέσεων της διοίκησης και του κοινού. 

 Έτσι, κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που επιθυμεί να ενημερωθεί ή να διορθώσει τις ήδη 

καταχωρημένες στο FCC πληροφορίες που το αφορούν, οφείλει να υποβάλει σχετικό αίτημα στην 

Τράπεζα της Γαλλίας. Η Τράπεζα της Γαλλίας με τη σειρά της απευθύνει το αίτημα στα κατά τόπους 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα οποία τηρείται ο λογαριασμός του ως άνω προσώπου και τα οποία 

είναι και τα μόνα υπεύθυνα να εκτιμήσουν και να αποφανθούν για την κατάσταση. 

 

2.3 Το αρχείο 2.3 Το αρχείο 2.3 Το αρχείο 2.3 Το αρχείο FNCIFNCIFNCIFNCI        

 

                                                           
 

250
 Art. 36 loi 78-17 : « Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable d'un traitement de données 

à caractère personnel en vue d'obtenir (….) la communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la 

concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci; » : ΤΝΠ LEGIFRANCE 

251
 JORF du 12 juillet 1979, p.1711 
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 Το αρχείο FNCI (fichier national des chèques irrégulières, εθνικό αρχείο ανώμαλων 

επιταγών)252 είναι το αρχείο που τέθηκε σε λειτουργία από την Τράπεζα της Γαλλίας προκειμένου να 

προστατευθεί η ομαλή κυκλοφορία των επιταγών μέσω της σχετικής ενημέρωσης των δικαιούχων.  

 

2.3.1 Το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το FNCI 

 Το αρχείο αυτό, που διαδέχτηκε το παλαιότερο αρχείο FNCV 253 και αφορούσε τις επιταγές 

που είχαν χαθεί ή κλαπεί, λειτουργεί βάσει του νόμου 91-1382254 αναφορικά με την ασφάλεια των 

επιταγών και των καρτών πληρωμής και σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρων του Γαλλικού 

Νομισματικού και Οικονομικού κώδικα, και συγκεκριμένα: α) του άρθρου L131-84255 σύμφωνα με το 

οποίο αναφέρονται οι λόγοι άρνησης πληρωμής μιας επιταγής από την εκδότρια τράπεζα, β) του 

άρθρου L131-86256 σύμφωνα με το οποίο η Τράπεζα της Γαλλίας καταχωρεί στο αρχείο όποιον 

(δικαιούχο) ζητάει πληροφορίες αναφορικά με την ομαλότητα μιας επιταγής, γ) των άρθρων R131-5 

ως 9 257, σύμφωνα με τα οποία επεξηγείται η διαδικασία επαλήθευσης της ομαλότητας μιας επιταγής 

από την Τράπεζα της Γαλλίας, δ) του άρθρου R131-32 258 σύμφωνα με το οποίο η τράπεζα οφείλει να 

                                                           
 

252
Le rôle du Fichier centrales chèques et du Fichier National des chèques irréguliers :  

http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Mission/Protection_du_consommateur/note135.pdf,σελ. 4 επ. 

253
 F.N.C.V.: fichier national des chèques déclarés volés ou perdus, το οποίο δημιουργήθηκε το 1990 βάσει απόφασης της CNIL . Βλ. 

σχετικά: Délibération n°90-36 portant avis sur la mise en oeuvre par la Banque de France d'un traitement automatisé d'informations 

nominatives, relatif à la gestion d'un fichier national des chèques déclarés volés ou perdus (F.N.C.V.):ΤΝΠ LEGIFRANCE  

254
 JORF n°1/1.01.1992, p. 12 

255
 «Le tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante ou qui a clôturé un compte sur lequel des formules de 

chèque ont été délivrées ou qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques ou de formules de chèque en avise la Banque de 

France.»    : ΤΝΠ LEGIFRANCE 

256
 «La Banque de France assure l'information de toute personne qui, lors de la remise d'un chèque pour le paiement d'un bien ou d'un 

service, souhaite vérifier la régularité, au regard du présent chapitre, de l'émission de celui-ci. L'origine de ces demandes d'information 

donne lieu à enregistrement.»: ΤΝΠ LEGIFRANCE 

257
 ΤΝΠ LEGIFRANCE 

258
 «Le banquier avise la Banque de France des clôtures de comptes autres que celles qui résultent d'un transfert dans son établissement et 

des oppositions à paiement mentionnées à l'article L. 131-84 dans le meilleur délai et au plus tard le premier jour ouvré suivant la clôture du 

compte ou l'opposition à paiement. A cette fin, il communique les renseignements prévus au 1° de l'article R. 131-12, ainsi que, s'il en a 

connaissance, les numéros des formules de chèque volées ou perdues. Le banquier enregistre les faits et les renseignements mentionnés ci-

dessus. Il conserve cet enregistrement pendant un délai d'un an à compter de l'avis». : ΤΝΠ LEGIFRANCE 
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ενημερώσει την Τράπεζα της Γαλλίας, αναφορικά με το κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών στους 

οποίους σύρονται οι επιταγές καθώς και αναφορικά με την κλοπή ή την απώλεια των σωμάτων της 

επιταγής και τέλος ε)του άρθρου R 131-42, αναφορικά με τις πληροφορίες που παρέχει η Τράπεζα 

της Γαλλίας στα ενδιαφερόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  

 Πρόκειται με άλλα λόγια, για μία προληπτική διαδικασία στην οποία προβαίνουν οι 

τράπεζες, όταν αυτό τους ζητηθεί από τους δικαιούχους των επιταγών, προκειμένου αυτοί να 

ενημερωθούν προκαταβολικά για τα στοιχεία της επιταγής πριν τη δεχθούν ως μέσο πληρωμής ή 

εξασφάλισης. Η διαδικασία αυτή εξετάζεται αμέσως παρακάτω. 

 

2.3.2 Οι πληροφορίες που καταχωρίζονται στο αρχείο FNCI 

 Στο αρχείο FNCI καταχωρίζονται οι πληροφορίες που αφορούν αφενός τις επιταγές των 

οποίων η κυκλοφορία δεν ήταν ομαλή και αφετέρου τους λογαριασμούς στους οποίους αυτές 

σύρονται. Καταχωρίζονται δηλαδή στο εν λόγω αρχείο τα στοιχεία επικοινωνίας της τράπεζας που 

τηρεί λογαριασμούς που έχουν κλείσει, τα στοιχεία των προσώπων που απαγορεύεται να εκδώσουν 

επιταγές, ο αριθμός του σώματος της επιταγής σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής και τέλος τα 

χαρακτηριστικά των πλαστών επιταγών.Οι πληροφορίες αυτές που καταχωρίζονται στο αρχείο FNCI, 

ενημερώνονται καθημερινά τόσο από τα ίδια τα επιμέρους χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όσο και 

από το Εθνικό κέντρο κλήσης για τις κλαπείσες ή απωλεσθείσες επιταγές (centre national d’ appel 

des chèques perdus ou volés, CNACPV 259). 

 

                                                           
 

259
 Η Τράπεζα της Γαλλίας, έθεσε σε λειτουργία τη συγκεκριμένη υπηρεσία, η οποία είναι διαθέσιμη όλο το εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες 

την εβδομάδα και η οποία επιτρέπει στους κατόχους των σωμάτων επιταγών να δηλώσουν την απώλεια ή την κλοπή επιταγών στο αρχείο 

FNCI, μόλις αυτή λάβει χώρα και δεδομένου ότι αυτό συμβαίνει σε ώρες και ημέρες που δεν λειτουργούν τα καταστήματα των τραπεζών. Η 

καταχώριση της δήλωσης κλοπής ή απώλειας παραμένει στο αρχείο για 48 ώρες αν δεν έχει ακολουθήσει μετά την κλήση και έγγραφη 

δήλωση του συμβάντος στην τράπεζα από τον ενδιαφερόμενο. Βλ. σχετικά: www.banque-

france.fr/fr/instit/protection_consommateur/centre_national_appel_cheques_perdus_ou_voles.htm 
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2.3.3 Τα δικαιώματα του υποκειμένου των οικονομικών δεδομένων αναφορικά με την καταχώρισή 

τους στο σύστημα FNCI  

 Το δικαίωμα ενημέρωσης από το εν λόγω αρχείο, έχουν τόσο οι ιδιώτες – δικαιούχοι των 

επιταγών όσο και οι τραπεζικοί οργανισμοί που τηρούν τους λογαριασμούς επί των οποίων σύρονται 

οι επιταγές.Η καινοτομία που εισήγαγε το εν λόγω αρχείο, ήταν ότι έδωσε τη δυνατότητα στους 

ιδιώτες, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις260, να συμβουλεύονται άμεσα το αρχείο αυτό, χωρίς 

γραφειοκρατικές διαδικασίες. Για τον σκοπό αυτό, η Τράπεζα της Γαλλίας συμβλήθηκε με έναν 

εξωτερικό συνεργάτη, την εταιρεία Vérifiance -FNCI-Banque de France261, προκειμένου να αναλάβει 

τη διαχείριση του συστήματος ενημέρωσης για τις καταχωρημένες πληροφορίες του αρχείου, προς 

τους ιδιώτες –δικαιούχους των επιταγών. Η ενημέρωση του αρχείου FNCI, γίνεται σε πραγματικό 

χρόνο, με το που παραλαμβάνεται δηλαδή μια επιταγή, με τη βοήθεια των αναγραφομένων στο 

σώμα της επιταγής στοιχείων στη γραμμή CMC7262 (αριθμός επιταγής, στοιχεία υποκαταστήματος 

Τράπεζας) και με την πρωτοβουλία είτε του ίδιου του κομιστή είτε άλλου ενεχόμενου προσώπου. 

 Έτσι, σε περίπτωση ερωτήματος του αρχείου FNCI οι πιθανές ενδείξεις, είναι οι ακόλουθες: 

 «Πράσινη» απάντηση: Ένδειξη ότι καμία πληροφορία δεν έχει καταχωρηθεί στο αρχείο σε 

ό,τι αφορά την επιταγή ή τον τραπεζικό λογαριασμό με τον οποίο συνδέεται  

 « Κόκκινη» απάντηση: Ένδειξη ότι η επιταγή έχει κάποια ανωμαλία. Ότι για παράδειγμα ο 

δικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο αυτή σύρεται έχει κάποια απαγόρευση, 

τραπεζική ή δικαστική (όπως αναλύθηκε παραπάνω), ότι έχει δηλωθεί κλοπή ή απώλεια, ότι υπάρχει 

κίνδυνος πλαστότητας ή ότι έχει κλείσει ο λογαριασμός 

                                                           
 

260
 Για να ληφθούν πληροφορίες από το αρχείο FNCI, προαπαιτείται εγγραφή του υποψήφιου χρήστη στο σύστημα, προκειμένου να του 

δοθεί κωδικός πρόσβασης στο αρχείο 

261
 www.verifiance-fnci.fr 

262
 Η γραμμή CMC7 (codage informatique inscrit en bas du chèque) είναι μία μαγνητική γραμμή που βρίσκεται στο κάτω μέρος του 

σώματος της επιταγής και επιτρέπει την ταυτοποίηση του δικαιούχου, όταν αυτή περάσει από τα κατάλληλο μηχάνημα ανίχνευσης. 
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 «Πορτοκαλί» απάντηση: Ένδειξη δήλωσης λογαριασμού στο CNACPV για απώλεια ή κλοπή 

επιταγών ή δήλωση ενώπιον της Τράπεζας όπου τηρείται ο λογαριασμός, χωρίς ωστόσο να 

αναφέρονται οι αριθμοί των σωμάτων των επιταγών 

 « Λευκή» απάντηση: Ένδειξη ότι η υπηρεσία δεν μπορεί να απαντήσει είτε γιατί η ανάγνωση 

της γραμμής CMC7 είναι αδύνατη, είτε γιατί είναι ανύπαρκτα τα στοιχεία του δικαιούχου ή της 

τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός 

 Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι η απάντηση σε ερώτηση αναφορικά με τις 

καταχωρημένες πληροφορίες του αρχείου FNCI, περιορίζεται στη γνώση για το αν έχουν 

καταχωριστεί στοιχεία που αφορούν το σώμα της επιταγής και δεν επεκτείνεται στη φύση της 

ανωμαλίας που οδήγησε στην καταχώριση των στοιχείων αυτών. Αυτό συμβαίνει, γιατί υπάρχει η 

σχετική πρόβλεψη του νόμου 78-17, όπως αυτός ισχύει, στο σύνολο των διατάξεών του για 

εμπιστευτικότητα των καταχωρημένων δεδομένων του αρχείου (confidentialité des données à 

caractère personnelle) σε συνδυασμό με τις συστάσεις της CNIL263 και τις κυρώσεις του άρθρου 226-

21264 του Γαλλικού Ποινικού Κώδικα που αφορούν στην πενταετή φυλάκιση και στην επιβολή 

προστίμου ύψους έως 300.000 Ευρώ, σε περίπτωση που το πρόσωπο που επεξεργάζεται δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα, τα γνωστοποιεί χωρίς να συντρέχουν από το νόμο οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις. Σε αντίθεση με τους ιδιώτες, οι τράπεζες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο FNCI 

μέσω διαδικτύου με τη βοήθεια λειτουργικών συστημάτων υψηλής ασφάλειας. 

 Στα άρθρα 39 και 40 του γαλλικού νόμου 78-17 προβλέπεται το δικαίωμα πρόσβασης στα 

αρχεία, υπό τις προϋποθέσεις που ισχύουν και για το αρχείο FCC και επιπλέον με την επίδειξη του 

                                                           
 

263
 Βλ. σχετικά: Délibération no 2005-213, portant adoption d'une recommandation concernant les modalités d'archivage électronique, dans 

le secteur privé, de données à caractère personne : ΤΝΠ LEGIFRANCE καθώς και « 10 conseils pour sécuriser votre système d’information », 

σε:www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/10-conseils-pour-securiser-votre-systeme-dinformation-1/ 

264
 «Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de 

leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition 

législative, l'acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant le traitement 

automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 

Euros d'amende» : ΤΝΠ LEGIFRANCE 
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αριθμού λογαριασμού του αιτούντα 265. Ομοίως, ισχύει και το δικαίωμα διόρθωσης του αρχείου, με 

τη φυσική παρουσία του ενδιαφερομένου ενώπιον της τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός. 

 

2.3.4 Η στάση της CNIL αναφορικά με το αρχείο FNCI 

 Αναφορικά με τη λειτουργία του αρχείου FNCI και την επεξεργασία δεδομένων των επιταγών 

στην οποία προβαίνουν οι δικαιούχοι, η CNIL υποστήριξε266 ότι καταρχήν, τα καταστήματα στα οποία 

εισέρχονται οι κάτοχοι των επιταγών προκειμένου να προβούν σε αγορά αγαθών ή υπηρεσιών 

οφείλουν, πριν αυτοί μεταβούν στο ταμείο για πληρωμή, να τους ενημερώνουν επαρκώς για τους 

ελέγχους που υφίστανται λόγω της χρήσης των επιταγών. Συγκεκριμένα, η ενημέρωση αυτή, πρέπει 

να γίνεται υπό τη μορφή ανάρτησης εμφανών πινακίδων τόσο στην είσοδο των καταστημάτων όσο 

και μπροστά από τα ταμεία και να συνίσταται στη χορήγηση πληροφοριών αναφορικά με τον τρόπο 

και τους σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών καθώς και τα δικαιώματα 

ενημέρωσης, διόρθωσης και αντίρρησης του υποκειμένου στην επεξεργασία αυτή. Σημειώνει 

μάλιστα η CNIL, ότι σε περίπτωση μη αποδοχής της επιταγής μετά τον έλεγχο στο ταμείο, ο κάτοχος 

της επιταγής δικαιούται να ζητήσει την απόδειξη του ταμείου στην οποία αναγράφεται ότι η επιταγή 

δεν έγινε αποδεκτή και να μεταβεί στην τράπεζα όπου τηρεί το λογαριασμό προκειμένου να 

ενημερωθεί για την «ανωμαλία» της επιταγής. Σε περίπτωση μάλιστα που ο κάτοχος της επιταγής 

εξοφλήσει ολοσχερώς το χρέος του στο κατάστημα το οποίο αρχικά δεν του έκανε αποδεκτή την 

επιταγή, δικαιούται να παραλάβει από αυτό εξοφλητική απόδειξη-βεβαίωση προκειμένου να την 

επιδείξει στην τράπεζα στην οποία τηρεί το λογαριασμό του. 

 Ωστόσο, πέρα από τον τρόπο ελέγχου της επιταγής στον οποίον προβαίνουν οι δικαιούχοι 

όπως αυτός αναλύθηκε παραπάνω, ακολουθείται στη Γαλλία και η πρακτική των εταιριών εγγύησης 

                                                           
 

265
 Γνωστός και ως αριθμός RIB (relevé d’identité bancaire)  

266
 Πρόκειται για ενημέρωση των καταναλωτών, με πρακτικές συμβουλές αναφορικά με τους ελέγχους που αυτοί υφίστανται κατά την 

πληρωμή στο ταμείο. Βλ. σχετικά: http://www.cnil.fr/dossiers/argent/fiches-pratiques/article/238/je-vais-payer-en-caisse-dun-magasin-

quels-controles 
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(sociétés de garantie). Πρόκειται για εταιρείες με τις οποίες συμβάλλονται οι έμποροι και οι οποίες 

προβαίνουν σε έλεγχο στατιστικού υπολογισμού αποδοχής ή απόρριψης μιας επιταγής (πρακτική 

γνωστή και ως Credit Score 267), όπως συμβαίνει με το αντίστοιχο σύστημα βαθμολόγησης 

πιστοληπτικής συμπεριφοράς (Scoring) του ΤΕΙΡΕΣΙΑ που εξετάσαμε στο αμέσως προηγούμενο 

κεφάλαιο. Συνδυάζουν στοιχεία τα οποία σχετίζονται με τη συναλλαγή και τον πελάτη, όπως για 

παράδειγμα την τράπεζα του πελάτη, την ώρα και το ύψος της συναλλαγής, το είδος της αγοράς, τον 

τόπο της αγοράς καθώς και το είδος του πιστοποιητικού που επιδείχθηκε από τον κάτοχο της 

επιταγής για την αγορά (αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο). Δίνουν σε κάθε ένα από αυτά τα 

επιμέρους στοιχεία ένα βαθμό και ανάλογα βαθμολογούν την πραγματοποιηθείσα συναλλαγή. Βάσει 

της βαθμολογίας αυτής, αποδέχονται ή αρνούνται αντίστοιχα να εγγυηθούν τη συναλλαγή εφόσον ο 

έμπορος αποδέχτηκε την επιταγή. Στην περίπτωση μάλιστα που η εγγύηση από την εταιρεία δόθηκε 

και ο έμπορος παρέλαβε την επιταγή, την οποία ωστόσο η τράπεζα αργότερα αρνήθηκε να 

πληρώσει, τότε ο έμπορος αποζημιώνεται από την εταιρεία εγγύησης με την οποία συμβλήθηκε. 

 

3. Το αρχείο 3. Το αρχείο 3. Το αρχείο 3. Το αρχείο FICOBAFICOBAFICOBAFICOBA    

 

  Το αρχείο FICOBA 268 λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1649Α του Γενικού 

Κώδικα Εσόδων269 αναφορικά με την υποχρέωση δήλωσης των λογαριασμών πάσης φύσεως και 

                                                           
 

267
 Πρόκειται για μέθοδο με την οποία προβλέπεται αν κάποιος πελάτης έχει χαμηλό ή υψηλό πιστωτικό κίνδυνο (Credit Risk)  

268
 Fichier des comptes bancaires et assimiles (FICOBA), βλ. αναλυτικά σε: http://www.cnil.fr/documentation/fichiers-en-

fiche/fichier/article/ficoba-fichier-national-des-comptes-bancaires-et-assimiles/ 

269
 Article 1649 A du code général des impôts: « Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de 

l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent 

déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature (1).Les personnes physiques, les associations, 

les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur 

déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du 

présent alinéa sont fixées par décret (2).Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par 
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τηρείται και ενημερώνεται από τη Γενική διεύθυνση των Δημόσιων Οικονομικών που ανήκει στο 

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Συγκεντρώνει πληροφορίες αναφορικά με πάσης φύσεως 

λογαριασμούς που τηρούνται σε εθνικό επίπεδο (για εμπορικούς ή αποταμιευτικούς σκοπούς, κλπ) 

και χορηγεί στους εξουσιοδοτημένους για το σκοπό αυτό φορείς, πληροφορίες για τους 

λογαριασμούς. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από τις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται 

από τους οργανισμούς που τηρούν τους λογαριασμούς αυτούς, όπως για παράδειγμα οι τράπεζες 

και οι χρηματιστηριακές εταιρείες. Στις πληροφορίες που καταχωρίζονται στο αρχείο FICOBA, 

συγκαταλέγονται το άνοιγμα, το κλείσιμο ή οι αλλαγές των λογαριασμών, το όνομα και η διεύθυνση 

του φορέα στον οποίο τηρείται ο λογαριασμός, η φύση της δηλωθείσας στο αρχείο ενέργειας 

(άνοιγμα, κλείσιμο ή αλλαγές στο λογαριασμό), το ονοματεπώνυμο, ο τόπος και η ημερομηνία 

γέννησης του κατόχου του λογαριασμού, η διεύθυνσή του και ο αριθμός SIRET270 των ατομικών 

επιχειρήσεων, ενώ, για τα νομικά πρόσωπα, το αρχείο περιέχει την επωνυμία, τη νομική μορφή, τον 

αριθμό SIRET καθώς και τη διεύθυνσή τους. Αντιθέτως, δε χορηγούνται από το αρχείο FICOBA 

πληροφορίες αναφορικά με τις κινήσεις ή το υπόλοιπο του λογαριασμού. 

 Η διάρκεια διατήρησης των δεδομένων στο αρχείο FICOBA είναι τριετής από την ημερομηνία 

καταγραφής του κλεισίματος του λογαριασμού για τα φυσικά πρόσωπα και δεκαετής για τα νομικά 

πρόσωπα. Το δικαίωμα παροχής πληροφοριών του αρχείου FICOBA χορηγείται στα εξουσιοδοτημένα 

πρόσωπα ή στους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς που δεσμεύονται από το επαγγελματικό 

απόρρητο σύμφωνα με το άρθρο L103 του γαλλικού κώδικα φορολογικής διαδικασίας, μεταξύ των 

οποίων και η Τράπεζα της Γαλλίας. Το δικαίωμα πρόσβασης όπως και το δικαίωμα διόρθωσης στο 

αρχείο ασκείται απευθείας από τον φερόμενο ως δικαιούχο του λογαριασμού στην αρμόδια εφορία. 

                                                                                                                                                                                    
 

l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus 

imposables » 

270
 Πρόκειται για τον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης των επιχειρήσεων, όπως συμβαίνει με τον αντίστοιχο αριθμό ΓΕΜΗ (ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

ΜΗΤΡΩΟ) που τηρούν όλες ελληνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής 



Δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς: Οντολογική Θεώρηση  
Τεχνολογικές απειλές και ασφάλεια των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς Τεχνολογικές απειλές και ασφάλεια των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς Τεχνολογικές απειλές και ασφάλεια των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς Τεχνολογικές απειλές και ασφάλεια των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς     

στα πληροφοριακά συστήματαστα πληροφοριακά συστήματαστα πληροφοριακά συστήματαστα πληροφοριακά συστήματα    

    

107 

 

Πέμπτο κεφάλαιο: Τεχνολογικές απειλές και ασφάλεια των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς στα Πέμπτο κεφάλαιο: Τεχνολογικές απειλές και ασφάλεια των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς στα Πέμπτο κεφάλαιο: Τεχνολογικές απειλές και ασφάλεια των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς στα Πέμπτο κεφάλαιο: Τεχνολογικές απειλές και ασφάλεια των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς στα 

πληροφοριακά συστήματαπληροφοριακά συστήματαπληροφοριακά συστήματαπληροφοριακά συστήματα    

 Η καταιγιστική ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών καθώς και η ολοένα αυξανόμενη χρήση του 

διαδικτύου συμβαδίζουν με την ανάπτυξη των κινδύνων που υπονομεύουν την ιδιωτικότητα του 

υποκειμένου στον τομέα των οικονομικών του συναλλαγών. Αυτός είναι και ο λόγος που 

καθίσταται επιτακτική η ανάγκη ολοένα και μεγαλύτερης ασφάλειας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

 Στην κατεύθυνση αυτή, κινείται η επιστήμη που ασχολείται με την ασφάλεια των 

πληροφοριακών συστημάτων και στόχο έχει την πρόληψη και την ανίχνευση μη εξουσιοδοτημένων 

ενεργειών των χρηστών ενός πληροφοριακού συστήματος.  

 

1111. Τεχνολογικές απειλές κατά των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς . Τεχνολογικές απειλές κατά των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς . Τεχνολογικές απειλές κατά των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς . Τεχνολογικές απειλές κατά των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς     

 

Όπως έχει ήδη επισημανθεί, η ανταλλαγή πληροφοριών μέσω διαδικτύου, εν προκειμένω 

οικονομικού περιεχομένου, πέρα από τη διευκόλυνση που παρέχει στο υποκείμενο σε ό,τι αφορά τη 

συναλλαγή του με τις τράπεζες, εν γένει τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες κρύβει πολλές 

φορές και κινδύνους που λόγω της πολυπλοκότητάς τους, δεν είναι εμφανείς σε αυτό. Οι κίνδυνοι 

αυτοί, συνίστανται κατά κύριο λόγο στην υποκλοπή των προσωπικών στοιχείων του υποκειμένου με 

απώτερο στόχο τη διενέργεια συναλλαγών χωρίς τη γνώση και φυσικά τη συγκατάθεση του 

εξαπατηθέντος υποκειμένου, του οποίου η ιδιωτική ζωή πλήττεται. Διευκρινίζεται ωστόσο, ότι η 

υποκλοπή δεδομένων δεν συνίσταται απαραίτητα σε δολιοφθορά, καταστροφή ή  αποκόµιση 

οικονοµικού οφέλους, αλλά σε ικανοποίηση από την παράκαµψη των συστημάτων ασφαλείας και 

επιβεβαίωση της ικανότητας εισβολής σε ένα πληροφοριακά σύστημα όπως συμβαίνει στην 

περίπτωση της µη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και  χωρίς δικαίωμα διείσδυσης σε συστήματα 

ηλεκτρονικού υπολογιστή (hacking).Αντιθέτως, η παράνομη πρόσβαση σε ξένα πληροφοριακά 
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συστήματα, η αλλαγή των σχετικών κωδικών πρόσβασης και η άρνηση προστασίας των 

προγραµµάτων που καθιστά δυνατή την παράνομη αντιγραφή τους, στοχεύει στην  κλοπή 

πληροφοριών και στην πρόκληση οικονομικής ή άλλου είδους ζηµιάς (cracking)271. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι στη Γαλλία, η υποκλοπή προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου 

στοιχειοθετεί αυτοτελές ποινικό αδίκημα ήδη από το 2011 με την ψήφιση του νόμου 2011-267272, 

όπως αυτό αποτυπώνεται στη διάταξη του άρθρου 226-4-1 του γαλλικού ποινικού κώδικα, σύμφωνα 

με το οποίο «το γεγονός της υποκλοπής της ταυτότητας τρίτου για χρήση ενός ή περισσότερων 

δεδομένων κάθε φύσεως που επιτρέπουν την ταυτοποιήσή του με στόχο να ταράξουν την ηρεμία 

αυτού ή άλλου ή να προσβάλουν την τιμή του, τιμωρείται με 1 χρόνο φυλάκισης και χρηματική ποινή 

15.000€. Όταν η παράβαση διαπράττεται μέσω επιγραμμικού δημόσιου δικτύου επικοινωνίας, 

τιμωρείται με τις ίδιες ποινές».  

Η τεχνολογική εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων και οι ευκολίες που αυτή παρέχει, 

συμβαδίζει αναπόφευκτα με τα προβλήματα προστασίας και διαθεσιμότητας των παρεχόμενων σε 

αυτά πληροφοριών273. Δεδομένης λοιπόν της διαρκούς ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών είναι 

αναμενόμενο να επινοούνται ολοένα και νεότερες μορφές εξαπάτησης του υποκειμένου με 

αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ιδιωτικότητα και η οικονομική του ελευθερία. Με βάση τα στοιχεία 

του 2013 από το Ελληνικό κέντρο Ασφάλειας του Διαδικτύου (Safeline), στην Ελλάδα στο σύνολο των 

καταγγελιών, το 34 % αφορά σε παραβίαση προσωπικών δεδομένων και το 16% σε οικονομικές 

                                                           
 

271
 Για λεπτομερέστερη περιγραφή αναφορικά με το hacking και cracking, βλ. Λιανού, Κ.:Έγκλημα και Διαδύκτιο, Διπλωματική Εργασία, 

ΕΜΠ, Αθήνα,2013: http://artemis.cslab.ntua.gr/el_thesis/artemis.ntua.ece/DT2013-0020/DT2013-0020.pdf, σελ. 23 επ. 

272
 226-4-1 CP: “Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de 

l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an 

d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de 

communication au public en ligne”. 

273
 Διευκρινίζεται στο σημείο αυτό, ότι διαρροή και αθέμιτη επεξεργασία οικονομικής φύσεως δεδομένων συντρέχει και στην περίπτωση 

νομικών προσώπων με αρκετά σοβαρές συνέπειες. Έτσι, όταν τα νομικά πρόσωπα (κυρίως μεγάλες επιχειρήσεις) δεν έχουν την κατάλληλη 

τεχνική υποδομή, είναι πιθανό στα πλαίσια κυρίως του αθέμιτου ανταγωνισμού, να διαρρεύσουν τα οικονομικά τους στοιχεία καθώς και 

τα επιχειρηματικά τους «μυστικά», που περιλαμβάνουν ισολογισμούς, οικονομικές προβλέψεις, κέρδη και ζημίες της επιχείρησης.  
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απάτες μέσω διαδικτύου274. 

 

1.1 Το κακόβουλο λογισμικό1.1 Το κακόβουλο λογισμικό1.1 Το κακόβουλο λογισμικό1.1 Το κακόβουλο λογισμικό275    

    

Ο πιο διαδεδομένος τρόπος προσβολής προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο 

πραγματοποιείται με τη χρήση κακόβουλων προγραμμάτων (malicious codes)276, τα οποία 

«εισχωρούν» στο εσωτερικό του υπολογιστή και για την ακρίβεια στο σκληρό δίσκο του χρήστη, στον 

οποίο βρίσκονται αποθηκευμένες οι προσωπικές πληροφορίες που το αφορούν και οι οποίες 

κινδυνεύουν με αυτόν τον τρόπο να αλλοιωθούν, να χαθούν ή να χρησιμοποιηθούν για αθέμιτους 

και παράνομους σκοπούς. Το πρόβλημα αυτό της εισβολής βλαβερού λογισμικού, γίνεται ωστόσο 

ακόμα εντονότερο όταν αυτή πραγματοποιείται σε δίκτυο υπολογιστών μιας υπηρεσίας ή ενός 

τραπεζικού οργανισμού, με αποτέλεσμα να τίθενται σε κίνδυνο τα προσωπικά δεδομένα 

αναρίθμητου πλήθους προσώπων. Στο σημείο αυτό, πρέπει να επισημανθεί το παράδοξο ότι η χρήση 

βλαβερού λογισμικού δεν γίνεται απαραίτητα από τους ανεπιθύμητους εισβολείς με σκοπό να 

προκαλέσει βλάβη στα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων, αλλά προκειμένου να αναδείξει την 

αδυναμία ασφάλειας των συστημάτων προστασίας που τα διέπει 277. 

 α. Συνηθέστερη μορφή βλαβερού λογισμικού συνιστούν οι λεγόμενοι ιοί  

(viruses): Ονομάζονται έτσι τα μέρη κώδικα, που είναι προσαρτημένα σε ένα κανονικό (ωφέλιμο) 

πρόγραμμα και αντιγράφονται από μόνα τους. Είναι μάλιστα έτσι σχεδιασμένοι ώστε να 

«εισβάλουν» στον υπολογιστή του χρήστη και να δημιουργούν ανεπιθύμητες παρενέργειες, όπως 

                                                           
 

274
 http://www.safeline.gr/kataggelies/statistika-stoiheia 

275
http://www.saferinternet.org/online-issues/parents-and-carers/viruses-and-malware και 

http://www.saferinternet.gr/index.php?objId=Category39&childobjId=Category128&parentobjId=Page2 

276
 Παγκάλου, Γ. – Μαυρίδη, Ι.: Ασφάλεια Πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων, εκδόσεις ΑΝΙΚΟΥΛΑ, Θεσσαλονίκη,2002, σελ. 77-87 

277
 Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα εισβολής από hackers στα αρχεία του Λευκού Οίκου  
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για παράδειγμα αδυναμία έναρξης του υπολογιστή (ιοί εκκίνησης), μη σωστή λειτουργία 

εφαρμογών ή ξαφνική εμφάνιση διαφόρων χαρακτήρων και αριθμών στην οθόνη του. Ο ιός μπορεί 

επιπλέον να προκαλέσει σοβαρές ή ακόμη και ανεπανόρθωτες βλάβες, όπως για παράδειγμα την 

καταστροφή των αρχείων από το σκληρό δίσκο.  

 β. Μια άλλη μορφή βλαβερού λογισμικού συνιστούν τα λεγόμενα «σκουλήκια» (Worms): 

Πρόκειται για ιούς που αναπαράγονται δημιουργώντας αντίγραφα του εαυτού τους διαμέσου των 

δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η «μόλυνση» από σκουλήκια επιτυγχάνεται μέσω δικτυακών 

συνδέσεων και για το λόγο αυτό, ο εντοπισμός των σημείων προσβολής είναι δύσκολος. 

 γ. Ο Δούρειος Ίππος (Trojan horse), συνιστά ακόμα μια περίπτωση κακόβουλου 

προγράμματος. Πρόκειται για πρόγραμμα που, ενώ φαίνεται πως δουλεύει σωστά και με νόμιμο 

τρόπο, στην πραγματικότητα μπορεί να προκαλέσει αρκετές βλάβες στο λειτουργικό σύστημα του 

υπολογιστή. Ονομάζεται έτσι, γιατί (όπως και ο Δούρειος Ίππος της Τροίας) μπορεί να εισχωρήσει 

στον υπολογιστή του χρήστη μέσω διαδικασιών που θεωρούνται ακίνδυνες, όπως για παράδειγμα 

μέσω ενός παιχνιδιού ή μέσω ενός προγράμματος ανίχνευσης ιών και έτσι να εξαπατήσει τον 

χρήστη κρύβοντας την «παρασκηνιακή» του δραστηριότητα. Ένας δούρειος ίππος μπορεί να δράσει 

και ως «κατάσκοπος», να ξεκινήσει δηλαδή να καταγράφει οτιδήποτε πληκτρολογεί ο χρήστης στο 

πληκτρολόγιό του, συλλέγοντας έτσι πληροφορίες κωδικών πρόσβασης, λογαριασμών, πιθανών 

τραπεζικών συναλλαγών και εν γένει προσωπικών δεδομένων του χρήστη.  

 δ. Τέλος, τα spyware αποτελούν προγράμματα που προσκολλώνται κρυφά σε αρχεία που 

«κατεβάζει» ο χρήστης από το Διαδίκτυο. Μόλις το «κατέβασμα» του προγράμματος αυτό 

ολοκληρωθεί, αυτοεγκαθίσταται στον υπολογιστή του χρήστη και ξεκινά η παρακολούθηση της 

διαδικτυακής του δραστηριότητας. Οι πληροφορίες που το λογισμικό αυτό καταγράφει, 

αποστέλλονται σε τρίτους, που τις περισσότερες φορές είναι εταιρείες που ενδιαφέρονται αφενός 

να δημιουργήσουν το δικό του προφίλ (καταναλωτικό, οικονομικό, κλπ) και αφετέρου να του 

αποστείλουν διαφημιστικό ή άλλο υλικό ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Επιπλέον, η χρήση των 



Δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς: Οντολογική Θεώρηση  
Τεχνολογικές απειλές και ασφάλεια των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς Τεχνολογικές απειλές και ασφάλεια των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς Τεχνολογικές απειλές και ασφάλεια των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς Τεχνολογικές απειλές και ασφάλεια των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς     

στα πληροφοριακά συστήματαστα πληροφοριακά συστήματαστα πληροφοριακά συστήματαστα πληροφοριακά συστήματα    

    

111 

 

spyware μπορεί να συγκεντρώσει πληροφορίες για τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

τους κωδικούς πρόσβασης ακόμη και τους αριθμούς πιστωτικών καρτών του χρήστη. 

 

1.2 To 1.2 To 1.2 To 1.2 To PPPPhishinghishinghishinghishing    

 

Την πιο γνωστή μορφή εξαπάτησης του υποκειμένου στον τομέα των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών αποτελεί το phishing278. Πρόκειται για ιδιαίτερα διαδεδομένη τεχνική οικονομικής 

εξαπάτησης μέσω της «αλίευσης» προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα στοιχείων που αφορούν 

οικονομικές συναλλαγές του υποκειμένου (όπως για παράδειγμα ο αριθμός του τραπεζικού του 

λογαριασμού, ο κωδικός της πιστωτικής/χρεωστικής του κάρτας, ο κωδικός πρόσβασής του στο e-

banking, κ.λπ.). Συνήθως, κάποια τράπεζα, οργανισμός, τηλεπικοινωνιακός πάροχος ή άλλη εταιρεία 

εγνωσμένου κύρους εμφανίζεται ως αποστολέας ηλεκτρονικού μηνύματος που ενημερώνει τους 

παραλήπτες της για την ύπαρξη κενών ασφαλείας σε κάποιο λογαριασμό και ζητά τη συνδρομή των 

υποψήφιων θυμάτων για την αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας. Μάλιστα, για να γίνει ακόμη 

πιο πειστικό και αληθοφανές το μήνυμα του αποστολέα, υπάρχει στο κείμενο του αποστελλόμενου 

μηνύματος ένας σύνδεσμος (link) που αποτελεί τη διαδικτυακή διεύθυνση της ιστοσελίδας η οποία 

εμφανίζεται ως η επίσημη ιστοσελίδα του αποστολέα, ενώ στην πραγματικότητα αυτή είναι πλαστή. 

Ενίοτε, για να γίνει το περιεχόμενο του μηνύματος πιο ελκυστικό για τον παραλήπτη, 

χρησιμοποιείται και το λογότυπο της εταιρείας που υποτίθεται πως αποστέλλει το συγκεκριμένο 

ηλεκτρονικό μήνυμα. 

                                                           
 

278
 Παπαδόπουλου, Μ.: Phishing: Η νέα μέθοδος εξαπάτησης στο Διαδίκτυο, σε Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 2005 Δικτυοπειρατεία & Τηλεπικοινωνιακή Απάτη Πρόληψη - Αντιμετώπιση - Λύσεις – Εφαρμογές, σελ. 4 επ., σε: 

http://www.marinos.com.gr/bbpdf/pdfs/msg50.pdf και Παπαϊωάννου, Π.: Phishing: Η μετάλλαξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος, 

Ημερησία, Net Economy τεύχος 210, (29-30.1.2005), σελ. 5, Βασιλάκη, Ε: Το φαινόμενο «phising», «pharming» και η ποινική τους 

αξιολόγηση, Ποιν Χρον, ΝΖ’(2007)860, όπου το phising επιχειρείται να υπαχθεί είτε στην απάτη του ΠΚ386 είτε στην απόπειρα απάτης (ΠΚ 

386+42). Επίσης βλ. σχετικά και www.saferinternet.gr/ Ηλεκτρονικές απάτες 
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   Επισκεπτόμενος την ιστοσελίδα αυτή, ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τα προσωπικά 

του στοιχεία, με το πρόσχημα ότι σε αντίθετη περίπτωση ο λογαριασμός του κινδυνεύει να κλείσει. 

Ο ανυποψίαστος χρήστης, συμπληρώνει τα απαιτούμενα προσωπικά του στοιχεία με δική του 

βούληση και δίνει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία τους, ενώ ταυτόχρονα, ο 

υποκρυπτόμενος αποστολέας αποκτά πρόσβαση στα στοιχεία αυτά. Η πρόσβαση αυτή στις 

προσωπικές πληροφορίες του παραλήπτη παρέχει στον αποστολέα τη δυνατότητα να διαπράξει 

ουσιαστικά ηλεκτρονική απάτη279 εις βάρος του. 

 Παράδειγμα τέτοιου μηνύματος αποτελεί μήνυμα που φαινομενικά προερχόταν από το 

Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το οποίο ο παραλήπτης ενημερωνόταν ότι 

δικαιούται κάποιου ποσού ως επιστροφή φόρου και προκειμένου να το παραλάβει άμεσα, θα 

έπρεπε να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία στην ηλεκτρονική φόρμα που του είχε 

αποσταλεί. Στην ηλεκτρονική αυτή φόρμα ζητούνταν τα προσωπικά δεδομένα του παραλήπτη 

(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ, κ.α), τα στοιχεία πρόσβασης στον τραπεζικό του 

λογαριασμό (όνομα χρήστη-username και συνθηματικό-password), καθώς και όλα τα στοιχεία της 

πιστωτικής του κάρτας280.  

                                                           
 

279
 Ο όρος ηλεκτρονική απάτη ή απάτη μέσω Η/Υ, αποδίδεται στο ελληνικό δίκαιο στο άρθρο ΠΚ 386 Α, σύμφωνα με το οποίο: «Όποιος με 

σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία, επηρεάζοντας τα στοιχεία 

υπολογιστή είτε με μη ορθή διαμόρφωση του προγράμματος, είτε με επέμβαση κατά την εφαρμογή του είτε με χρησιμοποίηση μη ορθών 

ή ελλιπών στοιχείων είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τιμωρείται με τις ποινές του προηγούμενου άρθρου (ΠΚ 386). Περιουσιακή βλάβη 

υφίσταται και τα πρόσωπα που την υπέστησαν είναι άδηλα. Για την εκτίμηση του ύψους της ζημίας είναι αδιάφορο αν παθόντες είναι ένα 

ή περισσότερα πρόσωπα». Η διαφοροποίηση στο γαλλικό δίκαιο στο αντίστοιχο άρθρο 323 του γαλλικού ΠΚ (323-1 έως 7), σύμφωνα με το 

οποίο: «Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est 

puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données 

contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45000 

euros d'amende», συνίσταται στο γεγονός ότι αναλόγως της βαρύτητας της βλάβης διαφοροποιείται και η ποινή. Έτσι, σε περίπτωση που 

κάποιος με δόλο εισχωρήσει ή παραμείνει σε μέρος ή στο σύνολο αυτοματοποιημένου συστήματος δεδομένων τιμωρείται με φυλάκιση 2 

ετών και χρηματική ποινή 30.000 Ευρώ, ενώ αν αυτή η εισβολή καταλήξει σε αλλοίωση ή απαλοιφή των δεδομένων ή αλλαγή του τρόπου 

λειτουργίας του συστήματος, τιμωρείται με φυλάκιση 3 ετών και χρηματική ποινή 45.000 Ευρώ. 

280
 www.saferinternet.gr/ Ηλεκτρονικές απάτες 
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1.2.1 Εναλλακτικές μορφές Phishing 

  

 Πέρα από την παραδοσιακή μορφή του phishing που αναπτύχθηκε παραπάνω, υπάρχουν 

και εναλλακτικοί τρόποι «ψαρέματος» προσωπικών πληροφοριών του υποκειμένου. Για 

παράδειγμα: 

  α. Το spear phishing: Πρόκειται για στοχευμένα μηνύματα που μοιάζουν αυθεντικά για 

κάποιες ομάδες ανθρώπων. Για παράδειγμα, στους υπαλλήλους μιας εταιρίας μπορεί να φτάσει 

μήνυμα με αποστολέα τον εργοδότη τους, στο οποίο τους απευθύνεται προσωπικά και τους ζητά 

όνομα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης. Απαντώντας κανείς σε ένα μήνυμα spear phishing θέτει 

προσωπικές και συχνά απόρρητες πληροφορίες στη διάθεση επιτήδειων. 

  β. Το vishing: Σε αυτή την εκδοχή του phishing, για να πειστεί ευκολότερα το υποψήφιο 

θύμα, του δίνεται τηλεφωνικός αριθμός εξυπηρέτησης ή του ζητείται το δικό του τηλέφωνο ώστε 

να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του οι υποτιθέμενοι εκπρόσωποι της εταιρίας. Η πρακτική 

αυτή στηρίζεται στις τεχνολογίες VoIP (Voice over Internet Protocol) που προσφέρει το Διαδίκτυο. 

  γ. Το social networking phishing: Αντλώντας πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα από τα 

προφίλ των χρηστών των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης281, οι επιτήδειοι αποστέλλουν 

εξατομικευμένα μηνύματα. Το γεγονός μάλιστα ότι τα μηνύματα αυτά είναι εξατομικευμένα και όχι 

ομαδικά, καθιστά ευκολότερη την παραπλάνηση των ανυποψίαστων θυμάτων, που πείθονται από 

τον πιο προσωπικό χαρακτήρα των μηνυμάτων. 

 

1.3 Το 1.3 Το 1.3 Το 1.3 Το Pharming Pharming Pharming Pharming     

 

                                                           
 

281
 Βλ. facebook, twitter, hi-5, κλπ 
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 Το Pharming282 αποτελεί ένα είδος απάτης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (domain name) 

που έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται η εντύπωση στους οι χρήστες της βρίσκονται σε μια 

γνήσια ιστοσελίδα με το σωστό σύνδεσμο (URL). Ωστόσο, στην πραγματικότητα έχουν εν αγνοία 

τους παραπεμφθεί σε μια πλαστή ιστοσελίδα, η οποία ωστόσο είναι πανομοιότυπη με την 

αυθεντική. Εκμεταλλευόμενοι τυχόν κενά στην ασφάλεια μιας ιστοσελίδας την οποία οι χρήστες 

επισκέπτονται για να πραγματοποιήσουν διάφορες συναλλαγές, μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες 

καταφέρνουν να εκτρέψουν τη ροή των επισκεπτών σε άλλη ιστοσελίδα, όπου τα στοιχεία των 

συναλλαγών που καταχωρούνται χρησιμοποιούνται για την οικονομική εξαπάτηση των επισκεπτών. 

Ωστόσο, μια τέτοιου είδους εκτροπή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ιστοσελίδες που 

χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), το οποίο παρέχει    ασφάλεια κατά τη 

μετάδοση δεδομένων στο διαδίκτυο και κατά κύριο λόγο δεδομένων που είναι απαραίτητα για τη 

διενέργεια ηλεκτρονικής συναλλαγής, όπως για παράδειγμα ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας και η 

ημερομηνία λήξης της. 

 

1.4 Ηλεκτρον1.4 Ηλεκτρον1.4 Ηλεκτρον1.4 Ηλεκτρονική απάτη «ική απάτη «ική απάτη «ική απάτη «scamscamscamscam»»»»    

 

  Οι απάτες που είναι γνωστές με τον όρο «scam»283 αφορούν τις συναλλαγές για την 

ολοκλήρωση των οποίων είναι απαιτούμενη η αποστολή χρημάτων από το υποψήφιο θύμα - 

παραλήπτη του παραπλανητικού ηλεκτρονικού μηνύματος. Είναι βεβαίως αυτονόητο ότι το θύμα 

δεν παραλαμβάνει ποτέ τα προσφερόμενα ανταλλάγματα. Μορφές απάτης- scams αποτελούν τα 

παρακάτω: 

                                                           
 

282
 Βλ. σχετικά: www.saferinternet.gr/ Ηλεκτρονικές απάτες 

283
 Βλ. σχετικά: www.saferinternet.gr/ Ηλεκτρονικές απάτες 
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 α. Τα νιγηριανά scam (γνωστά κα ως απάτη 419 ή nigerian letters): Μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου αποστέλλεται μήνυμα που ζητάει από τον παραλήπτη να βοηθήσει στην 

διεκπεραίωση κάποιας οικονομικής συναλλαγής, η οποία συνήθως αφορά ποσό πολλών 

εκατομμυρίων δολαρίων ή ευρώ. Ως αντάλλαγμα της βοήθειας που θα παράσχει το θύμα, θα έχει 

προμήθεια ένα σημαντικό ποσοστό του ποσού αυτού. Οι συναλλαγές που εμφανίζονται συχνότερα 

είναι: η διεκδίκηση ανύπαρκτων κληρονομιών, η αποδέσμευση χρημάτων από τραπεζικούς 

λογαριασμούς, η παραλαβή και αποθήκευση των χρημάτων του αποστολέα σε ασφαλές μέρος και 

η επένδυση των χρημάτων αυτών στη χώρα του θύματος. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτού του 

είδους των μηνυμάτων προέρχεται από τη Νιγηρία284. Οι επιτήδειοι διατηρούν την επικοινωνία και 

στέλνουν μάλιστα και αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητάς τους (στην πραγματικότητα πλαστά), 

ώστε το θύμα να μην έχει την παραμικρή αμφιβολία. Κατόπιν, ζητούν χρήματα από τον παραλήπτη 

για τα έξοδα της συναλλαγής, καταβολή φόρων, κ.λπ. Από τη στιγμή που θα παραλάβουν τα 

χρήματα, κάθε επικοινωνία διακόπτεται με το θύμα, το οποίο και διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να 

εισπράξει το ποσό που οι επιτήδειοι του είχαν υποσχεθεί.  

 β. Τα διεθνή Λαχεία (γνωστά και ως Ισπανικό Λόττο): «Διεθνή» λαχεία αποστέλλονται στην 

προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση ανυποψίαστων χρηστών του διαδικτύου ανακοινώνοντας τους 

ότι έχουν κερδίσει κάποιο μεγάλο χρηματικό ποσό. Στη συνέχεια και αφού τα θύματα έχουν 

πεισθεί για τα κέρδη που πρόκειται να εισπράξουν, ζητάται απ’ αυτά να καταβάλουν χρήματα για 

διαδικαστικά έξοδα και με τον τρόπο αυτό κατορθώνουν να αποσπούν σημαντικά χρηματικά ποσά. 

 γ. Οι πλασματικές δημοπρασίες: Απάτη συντελείται και στην περίπτωση που σε μη 

αξιόπιστες ιστοσελίδες δημοπρασιών ενδέχεται να γίνεται πλειστηριασμός ανύπαρκτων 

αντικειμένων. Τα θύματα πληρώνουν προκαταβολές και διαδικαστικά έξοδα, χωρίς φυσικά να 

παραλαμβάνουν ποτέ το αντικείμενο για το οποίο πλειοδότησαν. 
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 Για το λόγο αυτό η πρακτική αυτή αποκαλείται «νιγηριανό scam» αλλά και «απάτη 419» από το άρθρο του ποινικού κώδικα της 

Νιγηρίας που αφορά στις οικονομικές απάτες. 
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 δ. Τα ransomwares: Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το θύμα λαμβάνει μήνυμα με ένα 

συνημμένο αρχείο ή πρόγραμμα. Μόλις ανοίξει αυτό το αρχείο, αρχίζει η διαδικασία 

κρυπτογράφησης των αρχείων που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή του. Κατά συνέπεια, το 

θύμα δεν μπορεί να ανοίξει κανένα αρχείο του εκτός από το μήνυμα που του άφησαν οι 

«scammers» στο οποίο του εξηγούν ότι θα του αποσταλεί ο κωδικός πρόσβασης, εφόσον τους 

καταβάλλει ένα συγκεκριμένο ποσό. 

 

2. Τεχνολογικές απειλές κατά των πληροφορι2. Τεχνολογικές απειλές κατά των πληροφορι2. Τεχνολογικές απειλές κατά των πληροφορι2. Τεχνολογικές απειλές κατά των πληροφοριακών συστημάτωνακών συστημάτωνακών συστημάτωνακών συστημάτων    

 

   Η ψηφιακή οικονομία στηρίζεται στην ύπαρξη και στην εύρυθμη λειτουργία των 

οργανωμένων πληροφοριακών συστημάτων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών285.  

2.1 Πληροφοριακά συστήματα και επεξεργασία δεδομένων2.1 Πληροφοριακά συστήματα και επεξεργασία δεδομένων2.1 Πληροφοριακά συστήματα και επεξεργασία δεδομένων2.1 Πληροφοριακά συστήματα και επεξεργασία δεδομένων        

 

  Πληροφοριακό σύστημα είναι ένα σύνολο ανθρώπων, επεξεργασιών, δεδομένων, 

μοντέλων, τεχνολογίας και μερικώς τυποποιημένης γλώσσας που συνθέτει μια ενιαία δομή, η 

οποία εξυπηρετεί έναν οργανωσιακό σκοπό ή μια λειτουργία286. Τα πληροφοριακά συστήματα 

αποτελούν το μέσο για τη διαδραστική σχέση μεταξύ του ανθρώπινου δυναμικού που το οργανώνει 

                                                           
 

285
 Αναφορικά με τη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων, βλ. αναλυτικά σε Laudon, K.-Laudon, J.P.: Management Information 

Systems. A contemporary perspective, New York : Macmillan Pub. Co. ; Toronto : Collier Macmillan Canada ; New York : Maxwell Macmillan 

International, 1991, σε σχέση με το διαδίκτυο, ομοίως Laudon, K.-Laudon, J.P.: Information Systems and the Internet. A problem solving 

approach, Fort Worth, TX : Dryden Press, 1998. 

286
 Παπαθανασίου, Ε.: Πληροφοριακά συστήματα: Θεωρία και Εφαρμογές, ΤόμοςΑ’, Γκιούρδας Εκδοτική, Αθήνα,2008, σελ. 93, όπου 

καταγράφεται το σύνολο των ορισμών στη διεθνή βιβλιογραφία για τον όρο «πληροφοριακό σύστημα», Χαραμή, Γ.: Ανάλυση και 

σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων. Γενικές Αρχές-Μεθοδολογία-Πρότυπα-Διαδικασίες, Δ’ έκδοση, εκδόσεις ΑΝΙΚΟΥΛΑ, 

Θεσσαλονίκη, 1998, σελ. 93-96 
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και διαχειρίζεται (το εμπλουτίζει, το αναπαράγει και το αναλύει) και των οργανωμένων δομών τόσο 

σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης 287 όσο και σε επίπεδο ιδιωτικής οικονομίας288. Οι ρόλοι των ατόμων 

που έχουν πρόσβαση και επεξεργάζονται τα δεδομένα που περιέχει ένα πληροφοριακό σύστημα 

διακρίνονται σε αυτούς του δημιουργού και χειριστή του συστήματος (εκτελούντα την επεξεργασία 

των δεδομένων), δηλαδή του προγραμματιστή, του αναλυτή βάσεων δεδομένων και εν γένει του 

εξειδικευμένου πληροφορικού που μεριμνά για την ορθή λειτουργία του συστήματος καθώς και 

του χρήστη και υπεύθυνου επεξεργασίας του συστήματος (διευθυντή εταιρείας, προϊσταμένου 

δημόσιας υπηρεσίας, κλπ). Οι δομές πάνω στις οποίες δημιουργείται ένα πληροφοριακό σύστημα 

περιέχουν αφενός τα προς επεξεργασία δεδομένα και αφετέρου το λογισμικό πάνω στο οποίο 

βασίζεται η λειτουργία ενός πληροφοριακού συστήματος. Το κατά πόσο ένα πληροφοριακό 

σύστημα είναι «ευάλωτο» στους τεχνολογικούς κινδύνους εξαρτάται από τα μέτρα ασφάλειας που 

έχουν τηρηθεί ώστε να αποφευχθεί τυχόν αθέμιτη επεξεργασία των δεδομένων που το 

πληροφοριακό σύστημα περιέχει289. 

 

2.2. Συνήθεις τεχνολογικές απειλές κατά των πληροφοριακών συστημάτων2.2. Συνήθεις τεχνολογικές απειλές κατά των πληροφοριακών συστημάτων2.2. Συνήθεις τεχνολογικές απειλές κατά των πληροφοριακών συστημάτων2.2. Συνήθεις τεχνολογικές απειλές κατά των πληροφοριακών συστημάτων    

 

 Από τεχνικής απόψεως, η ασφάλεια των συστημάτων πληροφοριών επιτυγχάνεται όταν το 

υλικό περιεχόμενο (hardware), το λογισμικό (software) καθώς και τα δεδομένα (data) που αυτό 

περιέχει δεν υφίστανται αλλοίωση (modification), καταστροφή (destruction), διακοπή (interruption) 

και δεν είναι εφικτή η αναπαραγωγή (fabrication), η υποκλοπή (interception) ή η κοινοποίηση 

(disclosure) του περιεχομένου τους. Οι προπεριγραφείσες καταστάσεις, συνιστούν τις «ευπάθειες» 
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 Βλ., Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών: www.gsis.gr 

288
 Βλ. Διατραπεζικό σύστημα πληροφοριών ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ: http://www.tiresias.gr/ 

289
 Himma, K. E.-.Tavani, H. :The handbook of information and computer ethics, Hoboken, N.J. : Wiley, 2008. 
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(vulnerabilities) που μπορεί να απειλήσουν την ασφαλή λειτουργία ενός συστήματος πληροφοριών 

και οι οποίες συντρέχουν290: 

 Όταν στα δεδομένα που περιέχονται στο σύστημα υπάρχει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 

και αυτά αλλάζουν χωρίς την απαιτούμενη άδεια (αλλοίωση).Όταν το υλικό, το λογισμικό καθώς 

και τα περιεχόμενα του συστήματος πληροφοριών καταστρέφονται από κακόβουλη πρόθεση 

(καταστροφή).Όταν το πληροφοριακό σύστημα παύει να λειτουργεί συχνά λόγω κακόβουλης 

καταστροφής του υλικού, απάλειψης του λογισμικού ή κακής λειτουργίας του λειτουργικού του 

συστήματος (διακοπή).Όταν ψευδείς συναλλαγές εγκαθίστανται σε δίκτυο ή ψευδείς καταγραφές 

πραγματοποιούνται σε υπάρχουσα βάση δεδομένων. Πρόκειται για παραποιημένα στοιχεία που 

υπεισέρχονται στο σύστημα πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πηγή (αναπαραγωγή).Όταν μη 

εξουσιοδοτημένος χρήστης ή λογισμικό αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα ή στα αρχεία του 

υπολογιστή, γεγονός που συχνά καταλήγει σε αντιγραφή προγραμμάτων, δεδομένων ή άλλων 

εμπιστευτικών πληροφοριών (υποκλοπή).Όταν τα δεδομένα και το λογισμικό του συστήματος 

πληροφοριών γίνονται διαθέσιμα και προσβάσιμα χωρίς τη συγκατάθεση του υπεύθυνου για τα 

δεδομένα ή το λογισμικό (κοινοποίηση).  

 Για παράδειγμα, η χρήση πιστωτικής (ή χρεωστικής) κάρτας πέρα από τις ευκολίες που 

παρέχει στον κάτοχό της για τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών, κρύβει σε επίπεδο 

προστασίας προσωπικών δεδομένων και αρκετούς κινδύνους για την ασφάλεια των συναλλαγών291. 

Οι κίνδυνοι αυτοί συνίστανται στο γεγονός ότι τα δεδομένα της κάρτας μπορεί να υποκλαπούν με 

δόλο και εν αγνοία του κατόχου της κάρτας καθώς επίσης και να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά 
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 Dhillon,G..: Principles of information systems security. Text and cases, Wiley,2007, σελ. 17 επ., όπου γίνεται εκτενής αναφορά 

παραδειγμάτων των ευπαθειών που υφίστανται τα συστήματα πληροφοριών 

291
 Lance, R. : NetLaw : Your Rights in the Online World, Osborne Mc Graw-Hill, 1995, p. 319-321, Wéry, E.: Facture, monnaie et paiements 

électroniques -Aspects juridiques ,Juris-Classeur,2003, p.46-47, Αλεξανδρίδου, Ε.: Οι κίνδυνοι από την πληρωμή μέσω του διαδικτύου 

ειδικότερα όταν αυτή γίνεται με πιστωτική κάρτα,ΔΕΕ14(2008)399 επ. 
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από την αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση, στην οποία ο κάτοχος της κάρτας έχει κατά τα φαινόμενα 

με τη βούλησή του διαβιβάσει τα προσωπικά του δεδομένα. 

 Είναι έτσι αρκετά εύκολο για κάθε τρίτο που θα πληροφορηθεί τα στοιχεία της κάρτας 

(αριθμό και ημερομηνία λήξης), να πραγματοποιήσει συναλλαγές χρεώνοντας το λογαριασμό του 

κατόχου της. Φυσικά, ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται, εφόσον προηγηθεί απώλεια ή κλοπή της κάρτας. 

Η περίπτωση αθέμιτης χρησιμοποίησης των δεδομένων της πιστωτικής κάρτας του κατόχου από 

τρίτον χωρίς τη γνώση του πρώτου, έχει σαν αποτέλεσμα να υποχρεούται η εκδότρια τράπεζα να 

καταβάλει στη συμβεβλημένη επιχείρηση την αξία των συναλλαγών που διενήργησε ο τρίτος, 

χρεώνοντας το λογαριασμό του κατόχου ο οποίος ωστόσο καμία συμμετοχή δεν είχε στην 

προναφερθείσα συναλλαγή. Για το λόγο αυτό άρχισε τα τελευταία χρόνια να χρησιμοποιείται 

ευρέως η τεχνολογία «pay pass» που δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη και κάτοχο της κάρτας να 

πραγματοποιεί ανέπαφες συναλλαγές. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης και κάτοχος της κάρτας δεν 

δίνει στην πραγματικότητα την κάρτα του προκειμένου ο υπάλληλος της επιχείρησης να την εισάγει 

στο τερματικό μηχάνημα και να ολοκληρωθεί η συναλλαγή, αλλά πλησιάζει την κάρτα στο 

τερματικό της επιχείρησης το οποίο και τη «διαβάζει» από απόσταση με τη βοήθεια εξελιγμένης 

τεχνολογίας και μετά την πληκτρολόγηση του ποσού πληρωμής από τον υπάλληλο της επιχείρησης, 

η συναλλαγή ολοκληρώνεται σε απόλυτα ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον. 

 

3. Τεχνολογική προστασία των πληροφοριακών3. Τεχνολογική προστασία των πληροφοριακών3. Τεχνολογική προστασία των πληροφοριακών3. Τεχνολογική προστασία των πληροφοριακών    συστημάτωνσυστημάτωνσυστημάτωνσυστημάτων        

  Η ορθή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων βασίζεται στις τεχνικές και τις 

μεθόδους που εγγυώνται την ασφαλή επεξεργασία των περιεχόμενων σε αυτά δεδομένων.  

3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις    

  Η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και ο υψηλός δείκτης ετοιμότητας για 

επαναφορά του συστήματος σε περίπτωση σφάλματος πρέπει να αποτελούν τη βασική 
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προτεραιότητα για τους διαχειριστές του συστήματος ώστε να παρέχονται οι απαραίτητες 

εγγυήσεις ορθής λειτουργίας του συστήματος τόσο για τους χρήστες όσο και για τους τελικούς 

αποδέκτες του. Σε κάθε εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος πρέπει να καθορίζονται ειδικές 

πολιτικές, πρότυπα και διαδικασίες που αφορούν τα δεδομένα292. Προκειμένου να αποτραπούν ή 

να αντιμετωπιστούν οι τεχνολογικές απειλές293 που επηρεάζουν την ασφαλή λειτουργία των 

συστημάτων πληροφοριών, βασική προϋπόθεση αποτελεί η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα, η 

αυθεντικότητα και η διαθεσιμότητα των δεδομένων που αυτά περιέχουν. Η φύση του συστήματος 

πληροφοριών είναι αυτή που καθορίζει τα αναγκαία προαπαιτούμενα ασφάλειας ανά περίπτωση. 

Έτσι, στην περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων, οι απαιτήσεις για ακεραιότητα των 

δεδομένων είναι εξαιρετικά υψηλές ενώ στην περίπτωση μιας συνήθους επίθεσης σε αμυντικά 

συστήματα η ανάγκη για εμπιστευτικότητα των δεδομένων είναι μεγαλύτερη.  

 Υπάρχουν ωστόσο και περιπτώσεις όπου πλήττονται εξίσου η εμπιστευτικότητα, η 

ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα των δεδομένων στα πληροφοριακά συστήματα, όπως έγινε πολύ 

πρόσφατα με την υποκλοπή δεδομένων φορολογούμενων στην Ελλάδα πολιτών, περίπτωση για την 

οποία η Αρχή εξέδωσε την υπ’ αριθμόν 98/2013 απόφασή της που εξετάστηκε διεξοδικά 

παραπάνω. Η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων εξειδικεύεται σε τρεις βασικούς 

στόχους: την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων, ενώ 

συμπληρωματικοί στόχοι, ιδίως σε επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, αποτελούν 

ιδίως η μη αποποίηση της ευθύνης (ή λογοδοσία) καθώς και ο διαχωρισμός των δεδομένων 

ανάλογα με το σκοπό της επεξεργασίας. Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση της Αρχής, κατά τα 

διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων (π.χ. βλ. σειρά ISO/IEC 27000) 

τα κατάλληλα μέτρα κατά το άρθρο 10 παρ. 3 Ν. 2472/1997 εντάσσονται σε ένα Σύστημα 

Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (ISMS). Το εν λόγω Σύστημα προϋποθέτει την εκπόνηση 
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 Γιαννακόπουλου, Δ.-Παπουτσή, Ι.: Διοικητικά Πληροφοριακά Συστήματα, Σύγχρονη εκδοτική, Αθήνα,2003, σ.321 επ. 
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 Dhillon,G.: Principles of information systems security. Text and cases, ό.π., σελ. 19-22 
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μελέτης επικινδυνότητας με βάση τους κινδύνους και τη φύση των δεδομένων, και μεταξύ άλλων 

περιλαμβάνει την κατάρτιση πολιτικής και σχεδίων ασφάλειας, όπου προσδιορίζονται 

συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Τα μέτρα αυτά, εκτός του ότι πρέπει να 

εφαρμόζονται, κάτι που όπως διαπιστώθηκε από τους ελέγχους της Αρχής, δεν έγινε ή έγινε 

πλημμελώς, επιπλέον παρακολουθούνται και αξιολογούνται με σκοπό τη διαρκή προσαρμογή τους 

στις επιχειρησιακές ανάγκες του υπευθύνου επεξεργασίας και στις τεχνολογικές εξελίξεις, τις 

οποίες οφείλει να λαμβάνει υπόψη ο υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 της 

Οδηγίας 95/46/ΕΚ. 

 Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου μια συναλλαγή να θεωρείται ασφαλής, θα πρέπει, όπως 

ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, να καλύπτει τέσσερα βασικά κριτήρια, την εμπιστευτικότητα, την 

ακεραιότητα, την αυθεντικότητα και τη διαθεσιμότητα. Καταρχήν, κατά τη διενέργεια της 

συναλλαγής θα πρέπει  να  διασφαλίζεται  όπως  εξετάσαμε  παραπάνω,  η  εμπιστευτικότητα  των 

πληροφοριών  (confidentiality). Αυτό σημαίνει ότι η  ανταλλαγή των δεδομένων του υποκειμένου, 

πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε αφενός να μην μπορεί να αποκαλυφθεί το περιεχόμενο της 

συναλλαγής και αφετέρου  αυτή να κοινοποιείται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένους γι' αυτό 

φορείς, είτε εμπεριέχονται σε σύστημα πληροφοριών είτε μεταδίδονται προς το σύστημα 

πληροφοριών, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του μηχανισμού της κρυπτογράφησης των 

μεταδιδόμενων πληροφοριών με τη χρήση κλειδιού και μυστικού κωδικού αποκρυπτογράφησης.  

Ωστόσο η έννοια της εμπιστευτικότητας αφορά όχι μόνο την προστασία από τη μη 

εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη δεδομένων, αλλά και τα δεδομένα αυτά καθεαυτά. 

 Παράλληλα, τα δεδομένα, πρέπει να διατίθενται ακέραια, με τρόπο ώστε να μην 

αλλοιώνονται κατά την μετάδοση τους. Ο παραλήπτης τους, θα πρέπει να λάβει τα δεδομένα όπως 

ακριβώς τα έστειλε ο αποστολέας και να είναι σίγουρος ότι είναι αυτά που ο αποστολέας έχει 

στείλει. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να εξασφαλίζεται κατά τη διενέργεια της ηλεκτρονικής 

συναλλαγής η ακεραιότητα των δεδομένων (integrity), χωρίς αυτά να διαγράφονται ή να 

τροποποιούνται. Η ακεραιότητα των δεδομένων συντρέχει όταν τα δεδομένα ξεκινούν και 
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σταματούν στην ίδια κατάσταση, διατηρώντας δηλαδή την ολότητα (wholeness)  και την  

πληρότητα  τους  (completeness).  Οι  μηχανισμοί  ακεραιότητας στοχεύουν στην πρόληψη και στην 

ανίχνευση των επιθέσεων κατά των συστημάτων ασφαλείας.  Η  πρόληψη  για  την  ακεραιότητα  

των  δεδομένων  εμποδίζει  τη  μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή των δεδομένων, όπως συμβαίνει στην 

περίπτωση που μη εξουσιοδοτημένος χρήστης «σπάει» το σύστημα πωλήσεων μιας επιχείρησης με 

στόχο να παραβιάσει την ακεραιότητα των δεδομένων. Αντιθέτως, η ανίχνευση των επιθέσεων 

καταγράφει τις παραβιάσεις κατά της ακεραιότητας των δεδομένων, αναλύοντας τα δεδομένα 

προκειμένου να εξετάσουν ότι οι περιορισμοί ασφαλείας εξακολουθούν να υφίστανται, χωρίς 

ωστόσο να μπορούν να αποτρέψουν την παραβίαση που λαμβάνει χώρα. 

 Είναι αυτονόητο ότι κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, ο παραλήπτης πρέπει να είναι 

σίγουρος για την ταυτότητα του αποστολέα των δεδομένων, να ικανοποιείται με άλλα λόγια το 

κριτήριο της αυθεντικότητας (authentification). Πρέπει ωστόσο να επισημανθεί η διαφορά που 

υπάρχει ανάμεσα στην πληροφορία που απαιτείται για την αναγνώριση ενός προσώπου 

(identification) και στην πληροφορία που απαιτείται για να επιβεβαιωθεί ότι κανείς πράγματι είναι 

το πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι είναι (authentification). Η αυθεντικότητα των δεδομένων 

διασφαλίζει ότι το μεταδιδόμενο μήνυμα προέρχεται όντως από την πηγή που αναφέρεται. Έτσι σε 

μια επιγενόμενη ενέργεια μεταξύ τερματικού και παρόχου, η αυθεντικότητα των δεδομένων 

συνίσταται τόσο στο γενονός ότι αυτές οι δύο οντότητες είναι αυθεντικές, όσο και στο ότι η μεταξύ 

τους σύνδεση διασφαλίζει ότι κάποιος τρίτος δεν μπορεί να προσποιηθεί ότι είναι η μία από τις 

δύο οντότητες. 

 Τέλος, για να θεωρείται ασφαλής η ηλεκτρονική συναλλαγή, θα πρέπει να μην είναι 

δυνατόν τα εμπλεκόμενα μέρη να αρνηθούν εκ των υστέρων τη συμμετοχή τους στη συναλλαγή 

αυτή (denial of service), οπότε θα πρέπει να ικανοποιείται το κριτήριο της διαθεσιμότητας 

(availability)- μη αποποίησης ευθύνης. Με άλλα λόγια, η διαθεσιμότητα των δεδομένων 

εξασφαλίζει ότι τα συστήματα πληροφοριών καθώς και τα δεδομένα που περιέχουν θα είναι στη 
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διάθεση των χρηστών όποτε απαιτείται η χρήση τους. Εντούτοις, η επίθεση κατά της 

διαθεσιμότητας των δεδομένων είναι δύσκολο να ανιχνευθεί.  

 Όλοι οι παραπάνω παράγοντες της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας, της 

αυθεντικότητας και της διαθεσιμότητας-μη αποποίησης στον ηλεκτρονικό κόσμο, πρέπει να 

συντρέχουν, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια μετάδοσης των πληροφοριών. Στην κατεύθυνση 

αυτή, κατατείνει το τρίπτυχο: α) Πρόληψη (prevention), η οποία συνίσταται στη λήψη μέτρων για 

να προληφθούν «φθορές» των συστατικών ενός πληροφοριακού συστήματος, β) Ανίχνευση 

(detection), η οποία συνίσταται στη λήψη μέτρων για την ανίχνευση των συνθηκών βάσει των 

οποίων προκλήθηκε η φθορά σε ένα συστατικό ενός πληροφοριακού συστήματος (χρόνος, τρόπος, 

φορέας) και ν) Αντίδραση (reaction), η οποία συνίσταται στη λήψη μέτρων για την αποκατάσταση ή 

την ανάκτηση των συστατικών ενός πληροφοριακού συστήματος
25
. 

 

3.2 Τεχνικές και μέθοδοι ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων3.2 Τεχνικές και μέθοδοι ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων3.2 Τεχνικές και μέθοδοι ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων3.2 Τεχνικές και μέθοδοι ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων    

 Όπως έγινε αντιληπτό από τα παραπάνω, για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία ενός 

πληροφοριακού συστήματος πρέπει να συντρέχουν επιμέρους προϋποθέσεις που θα το 

προστατεύουν από πιθανές «επιθέσεις» εισβολέων που στόχο έχουν την αθέμιτη επεξεργασία των 

περιεχόμενων σε αυτά πληροφοριών. Άμυνα στις ευπάθειες (vulnerabilities) που παρουσιάζουν τα 

πληροφοριακά συστήματα, αποτελεί η υλοποίηση ειδικών μηχανισμών και τεχνικών, όπως η 

αυθεντικοποίηση, η κρυπτογράφηση και η αποκρυπτογράφηση, η ψηφιακή υπογραφή. 

3.2.1 Η αυθεντικοποίηση 

 Το σύστημα της αυθεντικοποίησης χρηστών συνιστά την πρωτογενή μορφή άμυνας που 

τηρείται σε ένα πληροφοριακό σύστημα προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητες εισβολές. Οι 

τεχνικές που χρησιμοποιούνται, στηρίζονται στη χρήση συνθηματικών, προσωπικών αριθμών 

αναγνώρισης για τραπεζικές συναλλαγές (PIN/Personal Identification Number), κουπονιών (tokens), 
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μαγνητικών καρτών που χρησιμοποιούνται σε ΑΤΜ ή σε POS καθώς επίσης και έξυπνων καρτών 

(smart cards).  

3.2.2 Η κρυπτογράφηση και η αποκρυπτογράφηση  

 Η ανάγκη για εμπιστευτικότητα στην ηλεκτρονική συναλλαγή ικανοποιείται με την 

κρυπτογραφία (cryptography). Ο αποστολέας των δεδομένων, χρησιμοποιώντας κάποια 

μαθηματική συνάρτηση (κρυπτογραφικό αλγόριθμο) μετατρέπει το αρχικό κείμενο σε μορφή μη 

κατανοητή για οποιονδήποτε τρίτο πέραν του παραλήπτη. Αποστέλλει δηλαδή τα δεδομένα σε 

κρυπτογραφημένη μορφή. Ο παραλήπτης, έχοντας γνώση του τρόπου κρυπτογράφησης, 

αποκρυπτογραφεί το κείμενο στην αρχική του μορφή. Το περιεχόμενο του μηνύματος παραμένει 

εμπιστευτικό, μέχρι να αποκρυπτογραφηθεί. Τα σύγχρονα κρυπτοσυστήματα χρησιμοποιούν 

αλγόριθμους και κλειδιά (σειρά από bits συγκεκριμένου μήκους) για να διατηρήσουν την 

πληροφορία ασφαλή. Συνηθέστερη μέθοδο κρυπτογράφησης συνιστά η συμμετρική κρυπτογραφία 

η οποία χρησιμοποιεί το ίδιο «κλειδί» για την κρυπτογράφηση και την αποκρυπτογράφηση. Ο 

αποστολέας κρυπτογραφεί και ο παραλήπτης αποκρυπτογραφεί με το ίδιο κλειδί. Το κλειδί θα 

πρέπει να παραμένει μυστικό και να είναι γνωστό μόνο στους συναλλασσόμενους. Η μέθοδος αυτή 

παρουσιάζει μειονεκτήματα όσον αφορά την εφαρμογή της σε ανοιχτά δίκτυα με πολλούς χρήστες 

και τις αυξημένες απαιτήσεις της για την ασφάλεια (π.χ. αποθήκευση των κλειδιών κ.λπ).  

 Η ασύμμετρη κρυπτογραφία (ή κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού- public key cryptography) 

χρησιμοποιεί δύο διαφορετικά κλειδιά για την κρυπτογράφηση και την αποκρυπτογράφηση. Κάθε 

χρήστης έχει στη διάθεσή του δύο κλειδιά. Το δημόσιο κλειδί είναι αυτό που ο χρήστης μπορεί να 

το γνωστοποιήσει σε τρίτους (για παράδειγμα η ηλεκτρονική του διεύθυνση), ενώ το ιδιωτικό είναι 

εκείνο που το φυλάσσει με ασφάλεια και μόνο αυτός θα πρέπει να το γνωρίζει και κατέχει (για 

παράδειγμα ο προσωπικός κωδικός πρόσβασης). Για να επιτευχθεί η εμπιστευτικότητα, ο 

αποστολέας κρυπτογραφεί το μήνυμα με το δημόσιο κλειδί του παραλήπτη. Έτσι, το μήνυμα 
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μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί μόνο από τον παραλήπτη (που είναι ο κάτοχος του αντίστοιχου 

ιδιωτικού κλειδιού).  

3.2.3 Η ψηφιακή υπογραφή  

 

 Ως ψηφιακή άλλως ως ηλεκτρονική υπογραφή ορίζεται το σύνολο των συμβόλων με τα 

απαραίτητα χαρακτηριστικά για τον προσδιορισμό του προσώπου που έχει υπογράψει με τη 

μέθοδο αυτή το ηλεκτρονικό μήνυμα. Η ηλεκτρονική υπογραφή στο διαδίκτυο εμφανίζεται σαν μια 

εικόνα υπογραφής αποτελούμενης από γράμματα, σύμβολα ή χαρακτήρες, τα οποία 

δημιουργούνται από τον αποστολέα με σκοπό να καταστήσουν γνήσιο ένα έγγραφο. Για να 

χαρακτηρισθούν ως ηλεκτρονική υπογραφή, πρέπει να καταστούν φανερά σε τρίτους μέσω του 

Διαδικτύου. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η γνησιότητα της ηλεκτρονικής υπογραφής τα 

συμβαλλόμενα μέρη δημιουργούν το ηλεκτρονικό μέσο αναγνωρίσεως της ταυτότητας τους με τη 

βοήθεια κωδίκων κρυπτογράφησης όπως είδαμε παραπάνω. Η μέθοδος αναγνωρίσεως του εκδότη 

του εγγράφου, που παράγεται μέσω ηλεκτρονικών υπογραφών, ονομάζεται ψηφιακή υπογραφή 294. 

 Η ηλεκτρονική υπογραφή έχει αφενός επιβεβαιωτική λειτουργία, πράγμα που σημαίνει ότι 

ο παραλήπτης είναι βέβαιος ότι το μήνυμα που παραλαμβάνει ανήκει στον αποστολέα χωρίς 

αλλοιώσεις και αφετέρου εμπιστευτική λειτουργία, που σημαίνει ότι μόνο ο παραλήπτης μπορεί να 

διαβάσει το μήνυμα. Αρχικά, λόγος για ψηφιακή υπογραφή σε νομοθετικό κείμενο γίνεται στην 

κοινοτική οδηγία 1999/93/ΕΚ295 σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές 

που στόχο είχε τη διευκόλυνση της χρήσης των ηλεκτρονικών υπογραφών και τη νομική 

αναγνώρισή τους. 

                                                           
 

294
 Διεξοδική ανάλυση και ιστορική αναδρομή της ψηφιακής υπογραφής, βλ. Καράκωστα, Ι.: «Δίκαιο & Internet-Νομικά ζητήματα του 

Διαδικτύου», ό.π., σελ. 193 επ. 

295
 EEL 13/19.1.2000, σ. 0012-0020 
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 Στο ελληνικό Δίκαιο και συγκεκριμένα στο άρθρο 14§2 στ.ε’ του Ν. 2672/1998296 προτιμάται 

ο όρος «ψηφιακή υπογραφή» αντί για «ηλεκτρονική» στο άρθρο όπου ορίζεται ως : Η ψηφιακής 

μορφής υπογραφή σε δεδομένα ή λογικά συνεχιζόμενη με αυτά, που χρησιμοποιείται από τον 

υπογράφοντα ως ένδειξη υπογραφής του περιεχομένου των δεδομένων αυτών, εφόσον η εν λόγω 

υπογραφή α) συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα, β) ταυτοποιεί τον υπογράφοντα, γ) 

δημιουργείται με μέσα τα οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον έλεγχό του και δ) 

συνδέεται με τα δεδομένα στα οποία αναφέρεται κατά τρόπο ώστε να μπορεί να αποκαλυφθεί 

οποιαδήποτε αλλοίωση των εν λόγω δεδομένων. Παρά ωστόσο τον παραπάνω ορισµό, ο εν λόγω 

νόµος δεν εξοµοιώνει νομικά την ψηφιακή υπογραφή µε την ιδιόχειρη, κενό το οποίο ήρθε να 

καλύψει το Προεδρικό Διάταγµα 150/2001297 (και το οποίο ενσωματώνει την προαναφερθείσα 

κοινοτική Οδηγία στο εθνικό δίκαιο) στο άρθρο 3§1 σύμφωνα με το οποίο η προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή ή ψηφιακή υπογραφή που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και 

δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής, επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής 

τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο. Ανάλογη ισοδυναμία μεταξύ ιδιόχειρης και 

ψηφιακής υπογραφής, αναγνωρίζεται στο γαλλικό δίκαιο στο άρθρο 1316-1 του γαλλικού ΑΚ, με 

την προϋπόθεση ότι ο υπογράφων μπορεί να ταυτοποιηθεί και το περιεχόμενο της υπογραφής να 

παραμείνει ακέραιο298. Ειδικά στην περίπτωση υπογραφής από δημόσιο λειτουργό, λ.χ. 

συμβολαιογράφο299, το έγγραφο μπορεί να υπογράφεται ηλεκτρονικά, διατηρώντας την 

                                                           
 

296
 ΦΕΚ τεύχος Α’ 290 /28.12.1998 

297 
ΦΕΚ τεύχος Α’ 125/ 25.6.2001 

298
 Code civil 1316-1:

 
«L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que 

puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir 

l'intégrité. », Devèze, J. : Perseverare diabolicum : À propos de l’adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information par le 

Décret no 2002-1436 du 3 décembre 2002 , Communication Commerce Électronique (CCE), 2003, p.1 

299
 Code civil 1317-1: «L'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, 

dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi». 



Δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς: Οντολογική Θεώρηση  
Τεχνολογικές απειλές και ασφάλεια των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς Τεχνολογικές απειλές και ασφάλεια των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς Τεχνολογικές απειλές και ασφάλεια των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς Τεχνολογικές απειλές και ασφάλεια των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς     

στα πληροφοριακά συστήματαστα πληροφοριακά συστήματαστα πληροφοριακά συστήματαστα πληροφοριακά συστήματα    

    

127 

 

επισημότητά του, σύμφωνα με το άρθρο 1317 του γαλλικού ΑΚ300. Τη σημασία της αξιοπιστίας που 

έχει η ψηφιακή υπογραφή σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, τόνισε ο νόμος 2004-575301 

για την εμπιστοσύνη (confiance) στην ψηφιακή οικονομία.  

  

3.2.4 Άλλοι τρόποι προστασίας του υποκειμένου για την εμπιστευτικότητα των συναλλαγών του στο 

Διαδίκτυο 

 

 Η πλέον ενδεικνυόμενη μέθοδος προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 

συναλλασσόμενων στο Διαδίκτυο, συνίσταται στη χρήση ψευδωνύμου, όπως συμβαίνει με τη 

μέθοδο SET που χρησιμοποιείται κατά την πληρωμή με πιστωτική (ή χρεωστική) κάρτα, σύμφωνα 

με την οποία κρυπτογραφείται ο αριθμός της κάρτας του αγοραστή προϊόντων ή υπηρεσιών και 

αποστέλλεται σε κρυπτογραφημένη μορφή ως ψηφιακή υπογραφή στο φορέα παροχής υπηρεσιών. 

Ο τελευταίος, χωρίς να μπορεί να αναγνώσει τα κρυπτογραφημένα στοιχεία της κάρτας του 

αγοραστή, τα διαβιβάζει στην εταιρεία που διαχειρίζεται την πιστωτική του κάρτα (συνήθως 

πρόκειται για χρηματοπιστωτικό ίδρυμα), η οποία με τη σειρά της διαβεβαιώνει το φορέα παροχής 

υπηρεσιών αναφορικά με τη φερεγγυότητα του αγοραστή, πιστώνοντάς του το σχετικό τίμημα 302. 

 Μια άλλη εξαιρετικά δημοφιλής μέθοδος διαπίστωσης ασφαλούς πλοήγησης και 

συναλλαγής του χρήστη του διαδικτύου, αποτελεί, όπως είδαμε παραπάνω, η τεχνολογία που 

βασίζεται στην κρυπτογραφία Secure Sockets Layer (SSL), σύμφωνα με την οποία χρησιμοποιείται 

αφενός η κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού και έπειτα εφαρμόζεται η κρυπτογράφηση και 

                                                           
 

300
 Code civil 1317: «L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été 

rédigé, et avec les solennités requises.Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par 

décret en Conseil d'Etat.» Βλ. σχετικά, Reynis, Β.: Cliquer c’est signer, Semaine juridique, Edition notariale et immobilière 49 (2000) p. 1747, 

Montero, E. : Les contrats de l’Informatique et de l’Internet, Larcier, 2005, p.195 

301
 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, Journal Officiel du 22 juin 2004, p. 11168, Caprioli, Ε. - 

Agosti, P..: La confiance dans l’économie numérique, Petites Affiches du 3 juin 2005, p. 4 et s 

302 
Ιγγλεζάκη, Ι.: Το νομικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, ό.π., σελ.216-217 
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αποκρυπτογράφηση συμμετρικού κλειδιού για τη μεταφορά των δεδομένων. Η χρήση 

πρωτοκόλλου SSL, γίνεται εμφανής στο χρήστη-συναλλασσόμενο συνήθως με μία προσθήκη στη 

γραμμή διεύθυνσης της ιστοσελίδας που τον ενδιαφέρει να διενεργήσει τη συναλλαγή. Έτσι, αντί 

για το σύνηθες http που προηγείται από κάθε domain name, η προσθήκη του γράμματος ‘s’ (αρχικό 

της λέξης Secure) και επομένως η αναγραφή https υποδεικνύει ότι ο χρήστης εισέρχεται σε ασφαλή 

ιστοσελίδα. Επιπλέον, ακόμα μία ένδειξη αξιοπιστίας της ιστοσελίδας στην οποία εισέρχεται ο 

χρήστης για να πραγματοποιήσει τη συναλλαγή που τον ενδιαφέρει, είναι η ύπαρξη του εικονιδίου 

που απεικονίζει ένα λουκέτο δίπλα ακριβώς στο πεδίο, όπου ο χρήστης πρέπει να εισάγει τα 

στοιχεία της κάρτας του, προειδοποιώντας τον ότι πρόκειται για ασφαλή συναλλαγή.  

 Με την τεχνολογία SSL, ο πελάτης (αγοραστής) πρώτα ελέγχει αν το ψηφιακό πιστοποιητικό 

του διακομιστή (browser) είναι έγκυρο κατά την ημερομηνία που γίνεται η συναλλαγή δεδομένου 

ότι ένα ψηφιακό πιστοποιητικό μπορεί να εκπνεύσει. Στη συνέχεια ο διακομιστής ελέγχει αν η αρχή 

πιστοποίησης που εξέδωσε το ψηφιακό πιστοποιητικό του διακομιστή είναι μια έμπιστη αρχή 

πιστοποίησης303. Το επόμενο βήμα είναι να πιστοποιηθεί η ψηφιακή υπογραφή του εκδότη του 

πιστοποιητικού. Αν αυτή η διαδικασία πετύχει, τότε ο πελάτης μπορεί να νοιώθει ασφαλής ότι το 

πιστοποιητικό του διακομιστή είναι έγκυρο. Tο επόμενο βήμα είναι να ελέγξει αν το όνομα domain 

στο πιστοποιητικό του διακομιστή ταιριάζει το όνομα domain του διακομιστή 304.  

 

                                                           
 

303
 Renault, F. : Le harcèlement numérique , PRESAJE, DALLOZ, 2005, p. 43, Antoine, M. – Gobert, D. - Salaün, A. :Le développement du 

commerce électronique : Les nouveaux métiers de la confiance, in Droits des technologies de l'information, Regards prospectifs, (direction : 

E. Montero), Bruylant, Bruxelles, 1999,pp.11-21,όπου υποστηρίζεται ότι η σήμανση, εν προκειμένω η προσθήκη του γράμματος ‘s’ , είναι 

αποτέλεσμα του συνδυασμού της τεχνολογίας και του ελέγχου.  

304
 Αν περαιτέρω απαιτείται η πιστοποίηση και του πελάτη, τότε ο πελάτης στέλνει στον διακομιστή το δικό του ψηφιακό πιστοποιητικό 

και ένα υπογεγραμμένο μήνυμα. Η σύνοψη του μηνύματος πραγματοποιείται με το ιδιωτικό κλειδί. Η επιτομή του μηνύματος έπειτα 

κρυπτογραφείται με το ιδιωτικό κλειδί που συσχετίζεται με το δημόσιο κλειδί στο ψηφιακό πιστοποιητικό του πελάτη. Αυτή η πράξη 

λειτουργεί σαν ψηφιακή υπογραφή. Ο διακομιστής αυθεντικοποιεί τον πελάτη σε ορισμένα βήματα. Το πρώτο βήμα είναι ο έλεγχος για το 

αν το δημόσιο κλειδί του χρήστη ταιριάζει με την υπογραφή που έστειλε. Ακολουθεί ο έλεγχος για την εγκυρότητα της ημερομηνίας του 

ψηφιακού πιστοποιητικού του χρήστη. Το τρίτο βήμα είναι ο έλεγχος ότι ο εκδότης του ψηφιακού πιστοποιητικού είναι έμπιστος. Για να το 

πράξει αυτό ο διακομιστής θα ακολουθήσει την ίδια διαδικασία που εκτελεί ο πελάτης όταν ελέγχει το πιστοποιητικό του διακομιστή, που 

προϋποθέτει ότι το δημόσιο κλειδί του εκδότη ταιριάζει με τη ψηφιακή υπογραφή του που βρίσκεται στο ψηφιακό πιστοποιητικό.  
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Το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

στην Ελλάδα και στη Γαλλία, βασίζεται είτε σε νομοθετήματα που ενσωμάτωσαν στο εθνικό τους 

δίκαιο την κοινοτική Οδηγία 95/49/ΕΚ, είτε σε νομοθετήματα που προϋπήρχαν αυτής. Στην Ελλάδα, 

την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ρυθμίζει ad hoc ο νόμος 2472/1997 και στη 

Γαλλία ο νόμος 78-17 όπως αυτός τροποποιήθηκε από το νόμο 2004-801. 

1. Ο νόμος 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των προσωπικών του 1. Ο νόμος 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των προσωπικών του 1. Ο νόμος 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των προσωπικών του 1. Ο νόμος 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των προσωπικών του 

δεδομένωνδεδομένωνδεδομένωνδεδομένων    

Με την ψήφιση της κοινοτικής Οδηγίας 95/46/ΕΚ 305 αναφορικά με την προστασία των 

προσώπων από την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και την ενσωμάτωσή της στο 

ελληνικό δίκαιο με το Ν. 2472/1997, επιτυγχάνεται για πρώτη φορά από τον έλληνα νομοθέτη, μια 

εξειδικευμένη και λεπτομερής καταγραφή διατάξεων αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα306. Η 
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 Υποστηρίζεται ότι με την Οδηγία κατοχυρώνεται ένα minimum προστασίας προσωπικών δεδομένων και ότι τα κράτη-μέλη της ΕΕ 

μπορούν να θεσπίσουν νομοθετικά και υψηλότερο επίπεδο προστασίας σε σχέση με το προβλεπόμενο από την Οδηγία. Σύμφωνα μάλιστα 

με το άρθρο 10 της Οδηγίας, στο οποίο ορίζεται ότι η προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών και η εναρμόνισή τους με την Οδηγία «δεν 

πρέπει να οδηγήσει στην εξασθένιση της προστασίας που εξασφαλίζουν αλλά, αντιθέτως, πρέπει να έχει στόχο την κατοχύρωση υψηλού 

επιπέδου προστασίας στην Κοινότητα», θεμελιώνεται κατά τη Μήτρου, Λ. η αρχή «εν αμφιβολία, υπέρ του υποκειμένου των δεδομένων». 

Σχετικά, βλ. Μήτρου, Λ. : Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, Σ. Κάτσικα/Δ. Γκρίτζαλη/Σ. Γκρίτζαλη, επιστ. επιμ., Εκδόσεις Νέων 

Τεχνολογιών, Αθήνα, 2004, σελ. 469) και Αρμαμέντου, Π.-Σωτηρόπουλου, Β.: Προσωπικά δεδομένα . Ερμηνεία Ν. 2472/1997, Αντ. Ν. 

Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2005, σελ. 5 και σχετική παραπομπή 

306
 Για το σύστημα προστασίας του Ν. 2472/1997 , βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε.: Προσωπικά δεδομένα, εκδόσεις Σάκκουλα 

Αθήνα –Κομοτηνή, 200, σελ. 33 επ. , Αρμαμέντου, Π. – Σωτηρόπουλου, Β. Προσωπικά Δεδομένα. Ερμηνεία ν.2472/1997, ό.π., σελ. 221 επ, 

Δούκα, Β.: Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στη σχέση εργασίας. Ο ν. 2472/1997 και οι εργαζόμενοι, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-
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μέχρι πρότινος παρεμπίπτουσα και όχι απόλυτα επαρκής θα τολμούσαμε να πούμε προστασία του 

ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν, είτε μέσω αστικών και 

συνταγματικών διατάξεων, είτε μέσω ειδικότερων νομοθετικών προβλέψεων όπως το 

επαγγελματικό, το τραπεζικό, το δικηγορικό ή το ιατρικό απόρρητο, ενισχύθηκε με το νόμο 

2472/1997. Ο νόμος 2472/1997, χωρίζεται σε έξι κεφάλαια και είκοσι έξι άρθρα, τα σημαντικότερα 

των οποίων θα παρουσιαστούν παρακάτω. 

 Ο νόμος αυτός έχει υποστεί αλλεπάλληλες τροποποιήσεις, με βασικότερες τις αλλαγές που 

επέφερε ο νόμος 3471/2006 αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών307, ο νόμος 3917/2011 αναφορικά με 

τη διατήρηση των δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την 

παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων 

επικοινωνιών, τη χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε 

δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις308, ο νόμος 3917/2013 309 που τροποποιεί τη διάταξη του 

άρθρου 2β΄του νόμου 2472/1997310, αλλά και τον όλως πρόσφατο νόμο 4225/2014, αναφορικά με 

την αναβάθμιση και τη βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, τα 

                                                                                                                                                                                    
 

Θεσσαλονίκη, 2011, σελ. 7 και 53, Ιγγλεζάκη, Ι.: Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 61 επ. και 82, 

Κατραμάδου, Δ.: Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997). Δικλείδα Ασφαλείας ή κερκόπoρτα 

για την κατάλυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του πολίτη;, ΔτΑ 3(1999)577επ. 

307
 ΦΕΚ Α’ 133/28.06.2006 

308
 ΦΕΚ Α 22/21.2.2011 

309
 Νόμος για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013 και Διόρθωση σφαλμάτων με ΦΕΚ Α’ 92/19.4.2013.  

310
 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του νόμου 3917/2013, «Ευαίσθητα δεδομένα», τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, 

στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην 

κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα 

ανωτέρω ενώσεις προσώπων. Ειδικά για τα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες δύναται να επιτραπεί η δημοσιοποίηση μόνον από την 

εισαγγελική αρχή για τα αδικήματα που αναφέρονται στο εδάφιο β` της παρ. 2 του άρθρου 3 με διάταξη του αρμόδιου Εισαγγελέα 

Πρωτοδικών ή του Εισαγγελέα Εφετών, εάν η υπόθεση εκκρεμεί στο Εφετείο. Η διάταξη πρέπει να είναι ειδικώς και πλήρως 

αιτιολογημένη, να προσδιορίζει τον τρόπο δημοσιοποίησης και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει. Η δημοσιοποίηση αυτή αποσκοπεί 

στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέστερη 

πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων. (…)» 
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πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας311. 

2. Ο νόμος 782. Ο νόμος 782. Ο νόμος 782. Ο νόμος 78----17 για την πληροφορική, τα αρχεία και τις ελευθερίες17 για την πληροφορική, τα αρχεία και τις ελευθερίες17 για την πληροφορική, τα αρχεία και τις ελευθερίες17 για την πληροφορική, τα αρχεία και τις ελευθερίες    

 

Ο νόμος 78-17312 σχετικά με την «πληροφορική, τα αρχεία και τις ελευθερίες»    (Loi n° 78-17 

du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés), ήταν ο πρώτος νόμος στη 

Γαλλία που έκανε αναφορά στη διαχείριση της προσωπικής πληροφορίας313, αναγνώρισε το δικαίωμα 

πρόσβασης του ατόμου στις πληροφορίες που το αφορούν, είτε αυτές υπάρχουν σε 

αυτοματοποιημένη είτε σε χειρόγραφη μορφή και δημιούργησε έναν ελεγκτικό μηχανισμό για το 

σκοπό αυτό, την CNIL314, ο οποίος θα εξεταστεί αναλυτικότερα παρακάτω. Αφορμή για την ψήφιση 

του νόμου 78-17, υπήρξε η πρόταση της Γαλλικής Κυβέρνησης τη δεκαετία του ’70, για ταυτοποίηση 

κάθε πολίτη με ένα μοναδικό αριθμό (γνωστό ως NIR315) καθώς και για τη διασύνδεση των αρχείων 

της δημόσιας διοίκησης316, δημιουργώντας έτσι «τη διοικητική εικόνα»317 του κάθε πολίτη. 

                                                           
 

311
 ΦΕΚ Α' 2/07.01.2014. Σύμφωνα το άρθρο 9 του νόμου 4225/2014, «1. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.) εξαιρείται από τις διατάξεις 

του ν. 2472/1997 (Α΄50) αναφορικά με τα στοιχεία που συλλέγει και επεξεργάζεται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. 2. Κατόπιν 

έγγραφου ή ηλεκτρονικού αιτήματος της αρμόδιας διεύθυνσης της «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» και χωρίς να απαιτείται προηγούμενη άδεια από την 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) υποχρεούται να παρέχει στην 

«Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με τις καταβληθείσες μηνιαίες εισφορές εκάστου ασφαλισμένου, καθώς και τα 

μητρώα και στοιχεία ασφαλισμένων που έχει στην κατοχή του.» 

312
 JORF du 7 janvier 1978 page 227  

313
 Στο νόμο γίνεται λόγος για ονομαστική και όχι για προσωπική πληροφορία: information nominative, όρος που καταργήθηκε με το νόμο 

2004-801  

314
 Commission Nationale de l’informatique et libertés : www.cnil.fr 

315
 Πρόκειται για το εθνικό μητρώο ταυτοποίησης ατόμων που γεννήθηκαν στη Γαλλία και αφορά στα στοιχεία γεννήσεώς τους και 

οικογενειακής τους κατάστασης, επιτρέποντας μεταξύ άλλων την κατάρτιση εκλογικών καταλόγων, τη χρήση των πληροφοριών αυτών από 

τη δημόσια διοίκηση αλλά και την κοινωνική ασφάλιση. O NIR είναι αντίστοιχος με τον ελληνικό μοναδικό αριθμό κάθε ασφαλισμένου 

ΑΜΚΑ: www.amka.gr  

316
 Maisl, H.: Le droit des données publiques , L.G.D.J, (1996), p. 56-58 

317
 Linhardt, D. : La « question informationnelle » éléments pour une sociologie politique des fichiers de police et de population en 

Allemagne et en France (Années 1970 et 1980), Revue Déviance et Société, 2005/3-Vol.29, p. 264 : http://www.cairn.info/revue-deviance-et 

societe-2005-3page-259.htm 
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Αποτέλεσμα της κυβερνητικής αυτής πρότασης, ήταν η δημιουργία του προγράμματος «SAFARI»318 

γνωστό και ως «κυνήγι των Γάλλων»319, που προκάλεσε έντονα την κοινή γνώμη και ξεκίνησε ένα 

κύκλο συζητήσεων που κατέληξε στην ψήφιση του νόμου 78-17. 

Το νόμο 78-17, τροποποίησε ο νόμος 2004-801320 σχετικά με «την προστασία των φυσικών 

προσώπων αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Πρόκειται 

ουσιαστικά για την ενσωμάτωση στο γαλλικό δίκαιο της κοινοτικής οδηγίας 95/46, η οποία έγινε με 

χαρακτηριστικά μεγάλη καθυστέρηση321, δεδομένου ότι το γαλλικό δίκαιο ήταν ήδη «οπλισμένο» με 

ένα αρκετά πρωτοποριακό για την εποχή του νόμο αναφορικά με την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. Ο νόμος 2004-801, τροποποίησε τον προγενέστερο αυτού νόμο 78-17, όχι 

αναφορικά με τις αρχές επεξεργασίας των δεδομένων αλλά αναφορικά με τη διαδικασία που πρέπει 

να ακολουθείται για τη διασφάλιση του ιδιωτικού βίου, τις ατομικές και συλλογικές ελευθερίες. Έτσι, 

στο νέο νόμο συναντώνται για πρώτη φορά ορισμοί όπως «το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδομένα» (personne concernée), «υπεύθυνος επεξεργασίας» και καθορίζονται οι προϋποθέσεις για 

την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, η 

συλλογή των δεδομένων πρέπει να είναι νόμιμη, ο σκοπός επεξεργασίας τους καθορισμένος, σαφής 

και νόμιμος, τα δε δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή, επικαιροποιημένα και ο χρόνος τήρησής τους 

να ανταποκρίνεται στο σκοπό για τον οποίο τίθενται σε επεξεργασία. Ομοίως, ανταποκρινόμενα στην 

αρχή της ακρίβειας και της αναλογικότητας τα δεδομένα πρέπει εκτός από ακριβή, να είναι 

κατάλληλα και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτούνται για την εξυπηρέτηση του σκοπού 

για τον οποίον έχουν συλλεγεί. Παράλληλα, ο νόμος 2004-801 θέτει μια σειρά προϋποθέσεων για τη 

                                                           
 

318
 Safari: Système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus 

319
 Βλ. σχετικά άρθρο του Philippe Boucher στην εφημερίδα «Le Monde» με τον χαρακτηριστικό τίτλο « «Safari» ou la chasse aux Français», 

που έκανε μεγάλη αίσθηση στη γαλλική κοινή γνώμη: Le Monde, 21.03.1974, p. 9  

320
 JORF n°182 du 7 août 2004, p. 14063 

321
 Αξίζει να σημειωθεί ότι η οδηγία 95/46, έπρεπε να ενσωματωθεί στο γαλλικό εθνικό δίκαιο μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 1998, κάτι ωστόσο 

δεν έγινε, σε αντίθεση με τα κράτη της Ελλάδας και της Ισπανίας, που ενσωμάτωσαν σχετικά σύντομα και πάντως στον προβλεπόμενο 

χρόνο την κοινοτική οδηγία δεδομένης της έλλειψης σχετικής εξειδικευμένης νομοθεσίας. Le Clainche, J.: Transposition de la Directive 

95/46, σε:http://www.droit-ntic.com/news/afficher.php?id=3 



Δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς: Νομική Θεώρηση 
Νομική προστασία των προσωπικών δεδομένων στο ελληνικό και στο γαλλικό δίκαιο. Οι ειδικοί νόμοιΝομική προστασία των προσωπικών δεδομένων στο ελληνικό και στο γαλλικό δίκαιο. Οι ειδικοί νόμοιΝομική προστασία των προσωπικών δεδομένων στο ελληνικό και στο γαλλικό δίκαιο. Οι ειδικοί νόμοιΝομική προστασία των προσωπικών δεδομένων στο ελληνικό και στο γαλλικό δίκαιο. Οι ειδικοί νόμοι    

    

134 

 

νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων, όπως η συγκατάθεση του υποκειμένου, η διαφύλαξη της ζωής 

του υποκειμένου, η εκτέλεση δημόσιας υπηρεσίας ή σύμβασης ή το έννομο συμφέρον του 

υπεύθυνου επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παρακάμπτεται το έννομο συμφέρον ή οι 

θεμελιώδεις ελευθερίες του υποκειμένου (που αφορά η επεξεργασία).  

 Με την ψήφιση του νέου νόμου, επιχειρήθηκε να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στα 

συμφέροντα των υπεύθυνων επεξεργασίας και στα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. 

Αυτός ήταν και ο λόγος που ο εισηγητής του νόμου τόνισε ότι η διασφάλιση αυτής της ισορροπίας 

ανήκει στην CNIL μέσω των ελέγχων που πρέπει να διενεργεί a priori ή a posteriori322. Σημαντικό είναι 

να ειπωθεί ότι με το νόμο 78-17, η CNIL διενεργούσε προληπτικό έλεγχο για τα δημόσια αρχεία και 

κατασταλτικό για τα ιδιωτικά, κάτι που άλλαξε με το νόμο 2004-801 ο οποίος δε διακρίνει πλέον την 

υποχρέωση ελέγχου της CNIL με κριτήριο την προέλευση του εγγράφου (από το δημόσιο δηλαδή ή 

τον ιδιωτικό τομέα), αλλά με κριτήριο τη φύση αυτού (αν δηλαδή αναφέρεται σε ευαίσθητα 

δεδομένα όπως αυτά της υγείας, σε καταδίκες, κλπ ή όχι)323. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι με το νόμο 

2004-801 ενισχύθηκαν οι αρμοδιότητες της CNIL, αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων (βλ. άρθρα 

44 επ. ). 

 Ο νόμος 78-17 όπως ισχύει, χωρίζεται σε δώδεκα κεφάλαια και εβδομήντα δύο άρθρα, τα 

σημαντικότερα των οποίων θα παρουσιαστούν παρακάτω, προκειμένου να γίνει εύληπτο το νομικό 

πλαίσιο που διέπει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη Γαλλία.  

2.1 Ο όρος «ονομαστική» πληροφορία όπως ίσχυε στο γαλλικό δίκαιο πριν την ενσωμάτωση2.1 Ο όρος «ονομαστική» πληροφορία όπως ίσχυε στο γαλλικό δίκαιο πριν την ενσωμάτωση2.1 Ο όρος «ονομαστική» πληροφορία όπως ίσχυε στο γαλλικό δίκαιο πριν την ενσωμάτωση2.1 Ο όρος «ονομαστική» πληροφορία όπως ίσχυε στο γαλλικό δίκαιο πριν την ενσωμάτωση    

της κοινοτικής οδηγίας 95/46/ΕΚτης κοινοτικής οδηγίας 95/46/ΕΚτης κοινοτικής οδηγίας 95/46/ΕΚτης κοινοτικής οδηγίας 95/46/ΕΚ        

 Με το νόμο 78-17 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον νόμο 2004-801, απαλείφθηκε ο όρος 

«ονομαστική πληροφορία» που χρησιμοποιούνταν μέχρι την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 

                                                           
 

322
 Fourets, F.: La protection des données, ou le symbole d’une démocratie nouvelle. Le contrôle de la CNIL, Revue Informations sociales, 

2005/6 no 126,pp.99-100 διαθέσιμο σε : http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2005-6-page-94.htm.  

323
 Cahen, M.-I.: Informatique et libertés, droits de la personnalité. La loi Informatique et Libertés ,pp.4-11, διαθέσιμο σε : 

http://www.droit-tic.com/pdf/revue200409.pdf 
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95/46 δίνοντας τη θέση του στον γενικότερο όρο «δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα». 

Συγκεκριμένα, ο νόμος 78-17 στην αρχική του μορφή (στο άρθρο 4), όριζε ως ονομαστικές τις 

πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση φυσικών προσώπων άμεσα ή έμμεσα324. Η περίπτωση 

της άμεσης ταυτοποίησης φυσικού προσώπου, αφορούσε στις πληροφορίες που μπορούσαν να 

συλλεγούν σχετικά με τα δεδομένα που αναφέρονται για παράδειγμα τους ασθενείς που πάσχουν 

από AIDS325, ενώ περιπτώσεις έμμεσης ταυτοποίησης φυσικών προσώπων που απασχόλησαν την 

CNIL, ήταν για παράδειγμα η περίπτωση «του κεντρικού αρχείου διατάξεων τελευταίας βούλησης» 

που τηρείται από το ανώτατο Συμβούλιο Συμβολαιογράφων326 ή οι περιπτώσεις καρτών μνήμης που 

χρησιμοποιούνταν στο χώρο της υγείας327. Υπ’ αυτήν την έννοια θεωρήθηκε από μερίδα της θεωρίας, 

ονομαστική πληροφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 78-17 η διεύθυνση προσωπικού 

ταχυδρομείου χρήστη στην περίπτωση που αυτή αποθηκεύεται σε διαδικτυακό τόπο με σκοπό να 

χρησιμοποιηθεί328. Αντιθέτως, δεν κρίθηκε ως προσωπικό δεδομένο κατά τις διατάξεις του νόμου 78-

17 όπως σήμερα ισχύει, η διεύθυνση IP υπολογιστή που είναι στη διάθεση του εργαζομένου για την 

ανάγκες της εργασίας που του ανατέθηκε από τον εργοδότη του, ο οποίος είναι και ο κάτοχος της 

σύνδεσης και επομένως «ταυτοποιήσιμος» από τον πάροχο της ηλεκτρονικής επικοινωνίας329.  

3. Συγκριτική επισκόπηση στην ελληνική και στη γαλλική ρύθμιση3. Συγκριτική επισκόπηση στην ελληνική και στη γαλλική ρύθμιση3. Συγκριτική επισκόπηση στην ελληνική και στη γαλλική ρύθμιση3. Συγκριτική επισκόπηση στην ελληνική και στη γαλλική ρύθμιση    

 Η Ελλάδα σε αντίθεση με τη Γαλλία, στερείτο μέχρι την ψήφιση του Ν. 2472/1997 ένα 

νομοθέτημα που να ρυθμίζει επαρκώς και εμπεριστατωμένα την προστασία του ατόμου από την 

επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Αντιθέτως η Γαλλία, ανήκει στην κατηγορία των 

                                                           
 

324
 LOI 78-17, article 4: ‘ Sont réputés nominatives au sens de la présente loi les informations qui permettent (…) directement ou non, 

l’identification des personnes physiques (….)’ 

325
 Données concernant les malades atteint du SIDA, CNIL, 7e Rapport d’activité, La documentation française (1987) p. 225 

326
 CNIL, 6e Rapport d’activité, La documentation française (1985) p. 44 

327
 Expérience de cartes à mémoire individuelles de santé (όπως ισχύει σήμερα με την κάρτα υγείας των ασφαλισμένων στη Γαλλία, carte 

sesam-vitale : http://www.sesam-vitale.fr) CNIL, 6e Rapport d’activité, La documentation française (1985) p. 113  

328
 Fennol-Trousseau, M.P.-Haas, G. : Internet et protection des données personnelles, Litec, 2000, p. 13 

329
 Βλ. σχετικά: Cour d'appel de Lyon,17.03.2009, n° de RG: 08/03020, ΤΝΠ LEGIFRANCE 
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κρατών εκείνων330 που προέβλεψαν αρκετά νωρίς τη δυναμική της διείσδυσης της πληροφορίας και 

της πληροφορικής στον κοινωνικό βίο και προχώρησαν στην ψήφιση σχετικού νομοθετήματος ήδη 

από το 1978, είκοσι χρόνια δηλαδή νωρίτερα από την Ελλάδα, μετεξελίσσοντάς το με την ψήφιση 

του νόμου 2004-801 για την πληροφορική και τις ελευθερίες που ενσωμάτωσε στο γαλλικό δίκαιο 

την κοινοτική Οδηγία 95/46/ΕΚ. 

    

    

                                                           
 

330
 Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε.: Προσωπικά δεδομένα, ό.π., σελ. 123, Dumortier , J. -Alonso Blas, D.M .:Some Legal Issues Related to 

the Implementation of the European Data Protection Directive in Belgium, International Review of Law, Computers & Technology(1997), 

11:2, 221-242, DOI: 10.1080/13600869755677 
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Δεύτερο Κεφάλαιο: Αντικείμενο, πεδίοΔεύτερο Κεφάλαιο: Αντικείμενο, πεδίοΔεύτερο Κεφάλαιο: Αντικείμενο, πεδίοΔεύτερο Κεφάλαιο: Αντικείμενο, πεδίο    εφαρμογής και βασικές έννοιες του ελληνικού και του γαλλικού εφαρμογής και βασικές έννοιες του ελληνικού και του γαλλικού εφαρμογής και βασικές έννοιες του ελληνικού και του γαλλικού εφαρμογής και βασικές έννοιες του ελληνικού και του γαλλικού 

νόμουνόμουνόμουνόμου    

 Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται το αντικείμενο, το πεδίο εφαρμογής καθώς και οι 

βασικές έννοιες του ελληνικού και του γαλλικού νόμου. 

1. 1. 1. 1. OOOO    Νόμος 2472/1997Νόμος 2472/1997Νόμος 2472/1997Νόμος 2472/1997    

Ο Νόμος 2472/1997 ενσωμάτωσε στο εθνικό δίκαιο την κοινοτική Οδηγία 95/46/ΕΚ, δύο 

περίπου χρόνια μετά την ψήφισή της και συγκεκριμένα στις 10.4.1997 (ΦΕΚ Α’/50).  

    1.1 Αντικείμενο του Ν. 2472/19971.1 Αντικείμενο του Ν. 2472/19971.1 Αντικείμενο του Ν. 2472/19971.1 Αντικείμενο του Ν. 2472/1997    

Στο πρώτο κεφάλαιο του Νόμου 2472/1997 στα άρθρα 1-3 αναλύεται το αντικείμενο και το 

πεδίο εφαρμογής του και δίνονται οι ορισμοί για βασικές έννοιες του νόμου. Αντικείμενο του νόμου 

αποτελεί η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

αναφορικά με την προστασία των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των φυσικών 

προσώπων331 και ιδίως της ιδιωτικής τους ζωής. Ζητούμενο ωστόσο αποτελεί η αναλογική επέκταση 

της προστασίας και στα νομικά πρόσωπα332, τις ατομικές επιχειρήσεις, τις ΟΕ, τις ΕΕ, τις ΙΚΕ αλλά και 

τις μονοπρόσωπες ΕΠΕ ή ΑΕ, όπου δηλαδή ο σύνδεσμος μεταξύ φυσικού και νομικού προσώπου 

είναι στενός. Την αναλογική αυτή επέκταση εφαρμογής του νόμου 2472/1997 και στα νομικά 

πρόσωπα, δείχνει να δικαιολογεί μόνο η περίπτωση κατά την οποία το τυχόν θιγόμενο φυσικό 

πρόσωπο θα είχε έννομο συμφέρον να αποκρύψει τη σχέση του προς αυτά (ως μέλους, εταίρου, 

μετόχου αυτών,κτλ.)333. 

                                                           
 

331
 Ο νόμος κάνει λόγο για φυσικά και όχι για νομικά πρόσωπα, σε αντίθεση με τον μεταγενέστερο νόμο 3471/2006 για την «Προστασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 

2472/1997» 

332
 Χριστοδούλου, Κ.: Δίκαιο προσωπικών δεδομένων, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ.34, με την εκεί αναλυτική επεξήγηση  

333
 Χριστοδούλου, Κ.: Δίκαιο προσωπικών δεδομένων, ό.π., σημ.28 



Δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς: Νομική Θεώρηση  
Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και βασικές έννοιες του ελληνικού και του γαλλικού νόμου Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και βασικές έννοιες του ελληνικού και του γαλλικού νόμου Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και βασικές έννοιες του ελληνικού και του γαλλικού νόμου Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και βασικές έννοιες του ελληνικού και του γαλλικού νόμου     

 

138 

 

1.2 Βασικές έννοιες του Ν. 2472/19971.2 Βασικές έννοιες του Ν. 2472/19971.2 Βασικές έννοιες του Ν. 2472/19971.2 Βασικές έννοιες του Ν. 2472/1997    

Στο δεύτερο άρθρο του νόμου, δίνονται ορισμοί για τις βασικές έννοιες που διατρέχουν όλο 

το κείμενο του νόμου και εξυπηρετούν τους σκοπούς θέσπισής του. Έτσι, «δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα», είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, τα οποία και 

διαχωρίζονται από τα «ευαίσθητα δεδομένα»334,335. «Υποκείμενο των δεδομένων», είναι το φυσικό 

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να 

εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει του αριθμού 

ταυτότητας ή βάσει ενός η περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την 

υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική336, πολιτιστική, πολιτική ή 

κοινωνική. Ως «επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» («επεξεργασία»)337, ορίζεται από 

                                                           
 

334
 άρθρο 2β’ Ν. 2472/1997: ευαίσθητα δεδομένα είναι τα δεδομένα που αφορούν τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά 

φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την 

κοινωνική πρόνοια και την ερωτική ζωή καθώς και τα σχετικά με ποινικές διώξεις και καταδίκες, στα οποία έχουν προστεθεί και άλλα με 

νεότερους νόμους, σχετικά βλ. . Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε.: Προσωπικά δεδομένα, ό.π., σελ. 34 επ. 

335
 Πολλές φορές ωστόσο δημιουργείται πρόβλημα, όταν στα προς επεξεργασία δεδομένα, συνυπάρχουν τόσο τα απλά, όσο και τα 

ευαίσθητα δεδομένα. Για παράδειγμα, υποβλήθηκε στην Αρχή αίτηση συζύγου, ο οποίος έχοντας επιτύχει και την έκδοση ειδικής 

εισαγγελικής παραγγελίας προς τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, ζητούσε δυνάμει της διατάξεως του άρθρου 1445 ΑΚ να του χορηγηθεί βεβαίωση 

σχετικά με την υπαγωγή της συζύγου του στο Ταμείο Ανεργίας κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, για το οποίο ζητείτο η καταβολή 

διατροφής του ανήλικου τέκνου τους. Με δεδομένο ότι η ζητούμενη πληροφορία συνδέεται με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα της 

συζύγου ως άνεργης, προέκυψε το ζήτημα αν απαιτείται άδεια της Αρχής για τη χορήγησή της. Η Αρχή στο ζήτημα αυτό έλαβε υπόψη ότι 

ειδικά για την περίπτωση της άσκησης αξιώσεων διατροφής θεσπίστηκε ρητή υποχρέωση παροχής πληροφοριών σχετικά με την 

περιουσιακή κατάσταση των συζύγων, σύμφωνα με το άρθρο 1445 ΑΚ. Η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζητηθείσα βεβαίωση ανεργίας 

μπορεί να περιέχει μεν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα κοινωνικής πρόνοιας, πλην όμως αφορά την περιουσία ή τα εισοδήματα του 

άλλου συζύγου, στοιχεία απαραίτητα για τη θεμελίωση ή τον καθορισμό του ύψους της διατροφής, έκρινε ότι για τη χορήγηση των 

στοιχείων αυτών εφαρμόζεται η ειδικότερη σε σχέση με τον Ν. 2472/1997 διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 1445 εδ. β΄ ΑΚ. Η 

τελευταία αυτή διάταξη, ως ειδικότερη, κατισχύει των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 2472/1997. Για το λόγο αυτό η Αρχή αποφάνθηκε 

ότι είναι νόμιμη η χορήγηση της ζητηθείσας βεβαίωσης του ΟΑΕΔ με την ειδικότερη διαδικασία που προβλέπει το εδ. β΄ του άρθρου 1445 

ΑΚ, δηλαδή της λήψη (ειδικής) εισαγγελικής παραγγελίας, η οποία, στην περίπτωση αυτή, δεσμεύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Συνεπώς, 

δεν απαιτείται η έκδοση άδειας της Αρχής για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης για τα εισοδήματα (τυχόν χορήγηση επιδόματος 

ανέργου) στον άλλον σύζυγο για την επικαλούμενη δικαστική χρήση (σε δίκη διατροφής). Σχετικά, βλ. απόφαση της Αρχής 2/2009 και 

γνωμοδότηση της Αρχής 3/2009,σε: www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2009 

336
 Στην περίπτωση της παρούσας μελέτης, υποκείμενο των δεδομένων, είναι ο συναλλασσόμενος με τις υπηρεσίες του ιδιωτικού ή του 

δημόσιου τομέα, ο δανειολήπτης, ο έμπορος, ο καταναλωτής. 

337
 Η αντιμετώπιση της χρήσης του όρου «επεξεργασία» διαφέρει τόσο στο ίδιο το κείμενο του νόμου, αφού προτιμάται σε συγκεκριμένα 

σημεία του στενότερη έννοια αυτού (βλ. αντίστοιχα άρθρα 2 περ. 2, 4παρ.2, 7 παρ.2, 3), όσο και στο 9Α του Συντάγματος, το οποίο θεωρεί 
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το νόμο κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται, από το Δημόσιο ή από νομικό 

πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς 

τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζονται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 

όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η 

εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο 

συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή, η καταστροφή. Ως «αρχείο 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» («αρχείο»), ορίζεται κάθε διαρθρωμένο σύνολο προσωπικών 

δεδομένων, τα οποία είναι προσιτά με συγκεκριμένα κριτήρια338. Ως «διασύνδεση», ο νόμος ορίζει τη 

μορφή επεξεργασίας που συνίσταται στη δυνατότητα συσχέτισης των δεδομένων ενός αρχείου339 με 

δεδομένα αρχείου ή αρχείων που τηρούνται από άλλον ή άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας ή που 

τηρούνται από τον ίδιο υπεύθυνο επεξεργασίας για άλλο σκοπό340.  

 Ο νόμος δίνει και τον ορισμό του «υπεύθυνου επεξεργασίας» ο οποίος είναι οποιοσδήποτε 

καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως 

                                                                                                                                                                                    
 

τη συλλογή και τη χρήση προσωπικών δεδομένων ως ενέργειες ανεξάρτητες από την επεξεργασία. Για διεξοδική παρατήρηση της χρήσης 

του όρου «επεξεργασία», βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε.: Προσωπικά δεδομένα, ό.π., σελ. 25 

338
 Τέτοια περίπτωση αρχείου δεδομένων, αποτελεί το διατραπεζικό σύστημα που τηρείται από την εταιρεία «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.», μέτοχοι της 

οποίας είναι οι μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, καθώς και το ηλεκτρονικό αρχείο όλων των χορηγουμένων από τη Γενική Γραμματεία 

Πρόνοιας προνοιακών επιδομάτων που αποστέλλεται στην υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ) για 

να καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΗΛΙΟΣ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4225/2014. Για αναλυτική παρουσίαση του συστήματος «ΤΕΙΡΕΣΙΑ», βλ. τρίτο κεφάλαιο.Αξίζει να σημειωθεί ότι το άρθρο 

18 παρ.2 του Ν. 3471/2006 εναρμονισμένο με τον ορισμό που δίνει η οδηγία 95/46, αντικατέστησε τον πιο διευρυμένο ορισμό του 

αρχείου, όπως αυτό οριζόταν με το νόμο 2472/1997, στο άρθρο 2 παρ.2 περ. ε’, σύμφωνα με τον οποίον αρχείο προσωπικών δεδομένων 

είναι το σύνολο προσωπικών δεδομένων που αποτελούν ή μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας. Για περαιτέρω 

παρατηρήσεις και σχολιασμό, βλ. σε Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε.: Προσωπικά δεδομένα, ό.π.,σελ. 42 επ., υποσημ. 29, της ιδίας, Η 

αυθαίρετη φωτογράφηση προσώπου και η προστασία από την ειδική νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα (με αφορμή την υπ’ αριθμόν 

959/2004 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και την υπ’ αριθμόν 44/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων), Αρμ ΝΘ’ (2005)315, Αποστολάκη, Γ.: Τα αρχεία των Ιερών Μονών και το άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 2472/1997, Αρμ ΝΔ’ (2000)869 

339
 Όπως συμβαίνει με το Σύστημα Βαθμολόγησης Πιστοληπτικής Συμπεριφοράς του «ΤΕΙΡΕΣΙΑ», που συσχετίζει δεδομένα με τη μέθοδο 

του credit scoring, σχετικά βλ.:    http://www.tiresias.gr/scoring/index.html 

340
 Χαρακτηριστική περίπτωση διασύνδεσης αρχείου αποτελεί η περίπτωση του διατραπεζικού συστήματος «ΤΕΙΡΕΣΙΑ», η διασύνδεση του 

ΚΕΠΠΥΟ, των αρμόδιων ΔΟΥ 
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φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία341 ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός. 

«Εκτελών την επεξεργασία», είναι οποιοσδήποτε επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

για λογαριασμό υπεύθυνου επεξεργασίας342, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή 

υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, ενώ «τρίτος», είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 

δημόσια αρχή ή υπηρεσία, ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, εκτός από το υποκείμενο των 

δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να 

επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία ή 

για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας343. Η έννοια του «τρίτου» είναι σε ορισμένες 

περιπτώσεις ασαφής και ενίοτε συγχέεται με την έννοια του «αποδέκτη». Ίσως για το λόγο αυτό 

επελέγη η απαλοιφή του όρου «τρίτος» στην πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 

2012344. 

  «Αποδέκτης», σύμφωνα με το νόμο, είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή ή 

υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, στον οποίο ανακοινώνονται ή μεταδίδονται τα 

δεδομένα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για τρίτο ή όχι. Υπό την έννοια αυτή, αποδέκτες των στοιχείων 

που επεξεργάζεται η εταιρεία «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.», είναι οι τράπεζες και τα λοιπά χρηματοπιστωτικά 

                                                           
 

341
 Υπ’ αυτήν την έννοια, το Γ.Ε.Α. είναι υπεύθυνος επεξεργασίας και το πρόστιμο για παράνομη εκ μέρους του επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων επιβάλλεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, βλ. σχετικά την υπ’ αριθμόν 57/2003, απόφαση της Αρχής: 

www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2003 

342
 Για παράδειγμα συγκεκριμένη εταιρεία ενεργεί για λογαριασμό μιας Τράπεζας ως αντιπρόσωπός της και με την επεξεργασία των 

οικονομικών δεδομένων επιδιώκει την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού για λογαριασμό της Τράπεζας. Η εταιρεία αυτή κρίνεται ότι 

ενεργεί στα πλαίσια αντιπροσώπευσης και η συγκεκριμένη επεξεργασία είναι νόμιμη και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997. Βλ. 

σχετικά, την υπ’ αριθμόν 482/2001 απόφαση της Αρχής: www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ /2001 

343
 Υπό την έννοια αυτή, η Αρχή έκρινε με την υπ’ αριθμόν 13/2008 απόφασή της ότι οι δημοτικοί και οι νομαρχιακοί σύμβουλοι 

αποτελούν τρίτους σε σχέση με τα αρχεία που τηρούνται από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Δήμους και 

Νομαρχίες), καθώς δεν ταυτίζονται με τα νομικά αυτά πρόσωπα που αποτελούν τους υπεύθυνους επεξεργασίας. Αντίστοιχα, σύμφωνα με 

την υπ’ αριθμόν 14/2008 απόφαση της Αρχής, κρίθηκε ότι η εταιρεία η οποία πρόκειται να εξαγοράσει μία άλλη εταιρεία θεωρείται τρίτος 

σε σχέση με τα δεδομένα των εργαζομένων της υπό μεταβίβαση εταιρίας μέχρι τη στιγμή που θα λάβει χώρα η κρίσιμη μεταβίβαση. 

Σχετικά, βλ. ετήσια έκθεση Αρχής, έτους 2008, σελ. 38: www.dpa.gr/ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2008 

344
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0011&from=EL 
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ιδρύματα, οι εταιρείες διαχείρισης πιστωτικών καρτών345,οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών 

απαιτήσεων (factoring) και οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)346, καθώς και φορείς του 

δημόσιου τομέα. Ακολούθως, ο νόμος κάνει ιδιαίτερη μνεία και στην έννοια της «συγκατάθεσης» για 

την οποία γίνεται λόγος σε ξεχωριστό κεφάλαιο, δεδομένης της ιδιαίτερης βαρύτητας που έχει στο 

πεδίο των οικονομικών συναλλαγών.  

 

1.3 Πεδίο εφαρμογής του Ν.2472/19971.3 Πεδίο εφαρμογής του Ν.2472/19971.3 Πεδίο εφαρμογής του Ν.2472/19971.3 Πεδίο εφαρμογής του Ν.2472/1997    

 

 Στο τρίτο άρθρο, ο Ν. 2472/1997, αναφέρεται στο αντικειμενικό και το εδαφικό πεδίο 

εφαρμογής του. Έτσι, ο νόμος εφαρμόζεται στην εν όλω ή εν μέρει αυτοματοποιημένη επεξεργασία 

καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 

περιλαµβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε αρχείο347, με εξαίρεση την επεξεργασία η οποία 

πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο για την άσκηση δραστηριοτήτων αποκλειστικά προσωπικών 

ή οικιακών όπως η τήρηση αρχείου αλληλογραφίας ή οικιακών εξόδων. Οι διατάξεις αυτές του νόμου 

εφαρμόζονται όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτελείται είτε από κάποιον 

εγκατεστημένο στην Ελληνική Επικράτεια ή σε τόπο όπου βάσει του δημόσιου διεθνούς δικαίου 

εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο, είτε από υπεύθυνο επεξεργασίας που δεν είναι εγκατεστημένος 

στην επικράτεια Κράτους- Μέλους της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης ή κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου, αλλά τρίτης χώρας οπότε και είναι υποχρεωμένος στην περίπτωση αυτή να υποδείξει με 

                                                           
 

345
 Πρόκειται για κατηγορίες αποδεκτών που προβλέπονται στην υπ’ αριθμόν 109/1999 απόφαση της Αρχής:www.dpa.gr/ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/1999, η οποία επαναλήφθηκε με την υπ’ αριθμόν 24/2004 απόφαση της Αρχής: www.dpa.gr/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2004 

346
 Σχετικά βλ. απόφαση 523/1999 της Αρχής η οποία επαναλήφθηκε με την υπ’ αριθμόν 25/2004 απόφαση της Αρχής: www.dpa.gr/ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2004 

347
 Για το αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής του Ν.2472/1997 και ειδικότερα για τη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, βλ. διεξοδική ανάλυση σε Αρμαμέντο,Π./Σωτηρόπουλο, Β.,ό.π., σελ.99, υποσημείωση 3 
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γραπτή δήλωσή του προς την Αρχή εκπρόσωπο εγκατεστημένο στην Ελληνική Επικράτεια348, ο οποίος 

υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του υπεύθυνου, χωρίς ο τελευταίος αυτός να 

απαλλάσσεται από τυχόν ιδιαίτερη ευθύνη του.  

 

2. Ο Νόμος 782. Ο Νόμος 782. Ο Νόμος 782. Ο Νόμος 78----17171717    

Ο Νόμος 78-17 ενσωμάτωσε στο εθνικό δίκαιο την κοινοτική Οδηγία 95/46/ΕΚ,πολύ 

αργότερα από την ψήφισή της και συγκεκριμένα στις 6.08.2004 (JO 182/7/08/2004). 

2.1 Αντικείμενο του νόμου 782.1 Αντικείμενο του νόμου 782.1 Αντικείμενο του νόμου 782.1 Αντικείμενο του νόμου 78----17171717    

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 78-17 «η πληροφορική πρέπει να είναι στην υπηρεσία 

κάθε πολίτη». Η ανάπτυξή της «πρέπει να πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας 

και δεν πρέπει να υπονομεύει την ανθρώπινη ταυτότητα, τα δικαιώματα του ανθρώπου, τον ιδιωτικό 

βίο ή τις ατομικές ή συλλογικές ελευθερίες». Στο προσχέδιο του νόμου, η προστασία των ελευθεριών 

αφορούσε εκτός από τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα349. Ωστόσο η άποψη που αφορούσε τα 

νομικά πρόσωπα γρήγορα εγκαταλείφθηκε, δεδομένου ότι «σκοπός του νόμου ήταν η προστασία 

των ελευθεριών και ειδικότερα του ιδιωτικού βίου και ως εκ τούτου είναι δύσκολο να μιλάς για 

ιδιωτικό βίο στην περίπτωση των νομικών προσώπων»350. Εντούτοις, υπόκεινται στη προστασία του 

νόμου τα εμπορικά αρχεία που ανταλλάσσονται μεταξύ επαγγελματιών και περιλαμβάνουν το όνομα 

και το επώνυμο φυσικών προσώπων με την ιδιότητά τους ως αποδεκτών πληροφοριών, καθώς και τα 

αρχεία εταιρειών ή οργανισμών που περιέχουν τα επώνυμα των διευθυντών, των συνεργατών ή των 

                                                           
 

348
 Για το λόγο αυτό, είναι σύμφωνη με το νόμο η πρόσβαση της εδρεύουσας στο Ηνωμένο Βασίλειο τράπεζας Barclays Bank στην βάση 

δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., μέσω της εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, νόμιμου εκπροσώπου της Barclays Bank, εδρεύουσας στην 

Ελλάδα και εκτελούσας την επεξεργασία για λογαριασμό της. Βλ. σχετικά την υπ’ αριθμόν 158/2001 απόφαση της Αρχής: 

www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2001 

349
 Doc. Ass. Nat., no 2516 du 09.08.1976, p. 4 . 

350
 Thyraud, J.: Rapport, Doc. Senat, no 199 du 19.12.1977, p.9 
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εταίρων351.  

2.2 Βασικές έννοιες του νόμου 782.2 Βασικές έννοιες του νόμου 782.2 Βασικές έννοιες του νόμου 782.2 Βασικές έννοιες του νόμου 78----17171717    

 Στα άρθρα 2 και 3 του νόμου, δίνονται ορισμοί για τις βασικές έννοιες που εμπεριέχονται 

στο κείμενό του. Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 2, «δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα», συνιστά κάθε 

πληροφορία που αναφέρεται σε προσδιορισμένο φυσικό πρόσωπο ή που μπορεί να προσδιορισθεί 

(ταυτοποιηθεί), αμέσως ή εμμέσως, με αναφορά σε αριθμό ταυτοποίησής του (πχ. αριθμός 

κοινωνικής ασφάλισης/ numéro de sécurité sociale) ή σε ένα ή σε πολλά στοιχεία που το αφορούν. 

Έτσι για παράδειγμα, στην περίπτωση καταγραφής ιδιοκτησίας και εμπράγματων δικαιωμάτων του 

ιδιοκτήτη του ακινήτου στο μητρώο του Κτηματολογίου, συνιστούν δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα και είναι προσδιοριστικά της ταυτότητας του ιδιοκτήτη, στοιχεία όπως το όνομα 

ιδιοκτήτη ακινήτου, η διεύθυνση του, η διεύθυνση του ακινήτου του, κλπ352. 

Προκειμένου να καθορισθεί αν ένα πρόσωπο μπορεί να προσδιορισθεί, πρέπει να ληφθεί 

υπ’ όψιν το σύνολο των μέσων που ( το ίδιο ) διαθέτει και που επιτρέπουν τον προσδιορισμό του ή 

στα οποία έχει πρόσβαση ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή κάθε άλλο πρόσωπο. Η «επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» συνίσταται σε κάθε εργασία ή σύνολο εργασιών που 

πραγματοποιείται, ανεξαρτήτως της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για την επεξεργασία και κυρίως 

η συλλογή, η εγγραφή (καταχώριση), η οργάνωση, η διατήρηση, η προσαρμογή ή η τροποποίηση, η 

εξαγωγή, η συμβουλή, η χρήση, η επικοινωνία μέσω διάδοσης, η διάθεση ή κάθε άλλης μορφής 

διάθεση, η συσχέτιση, ο συνδυασμός ή διασύνδεση καθώς και το κλείδωμα, η διαγραφή ή και η 

καταστροφή. Υπ’ αυτήν την έννοια, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνιστά η 

καταγραφή και η οργάνωση της μισθοδοσίας των απασχολουμένων στο Δημόσιο, των 

                                                           
 

351
 Bensoussan, A.: Informatique et libertés, Francis Lefebvre, 2e édition, 2010, p.58 

352
 Βλ. σχετικά: Délibération n° 2012-088 du 29 mars 2012 dispensant de déclaration les traitements automatisés de données personnelles 

mis en œuvre aux fins de consultation de données issues de la matrice cadastrale par toute commune, groupement et organisme privé ou 

public chargé d’une mission de service public ainsi que la diffusion sur Internet de base géographique de référence au sens du Code de 

l’environnement, et abrogeant la délibération n° 04-074 du 21 septembre 2004, JORF n°0088 du 13 avril 2012 page texte n°84 
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απασχολούμενων στους δημόσιους οργανισμούς, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα 

Ν.Π.Ι.Δ.353, η καταγραφή των δεδομένων γεωεντοπισμού οχημάτων που διενεργείται από δημόσιους 

ή ιδιωτικούς οργανισμούς για τα οχήματα που κυκλοφορούν οι εργαζόμενοι σε αυτούς στα πλαίσια 

της υπηρεσίας που τους έχει ανατεθεί354 καθώς και η διασύνδεση των επεξεργαζόμενων από τους 

Συμβολαιογράφους αρχείων με το Υπουργείο Οικονομικών, τους τραπεζικούς οργανισμούς και τους 

υπόλοιπους Συμβολαιογράφους355. 

Ως «αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 78-17 

λογίζεται κάθε δομημένο και σταθερό σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι 

προσιτά βάσει καθορισμένων κριτηρίων. Υπ’ αυτήν την έννοια, αρχείο δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα αποτελεί μεταξύ άλλων το σύστημα καταγραφής οχημάτων (SIV), στο οποίο 

καταχωρίζονται τα δικαιολογητικά καθώς και οι διοικητικές πράξεις που αφορούν στην κυκλοφορία 

των οχημάτων στη Γαλλία356. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου, «υπεύθυνος 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», είναι πέρα από όσους είναι διορισμένοι βάσει 

νομικών ή κανονιστικών διατάξεων για την επεξεργασία, οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, δημόσια 

αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός που καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο της 

επεξεργασίας. «Αποδέκτης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» είναι κάθε πρόσωπο στο οποίο 

ανακοινώνονται τα δεδομένα, εκτός από το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο της 

επεξεργασίας καθώς και τα πρόσωπα τα οποία, λόγω των καθηκόντων τους, είναι επιφορτισμένα με 

                                                           
 

353
 Βλ. σχετικά: Délibération n°2004-096 du 9 décembre 2004 décidant la dispense de déclaration des traitements de gestion des 

rémunérations mis en œuvre par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les personnes morales de droit privé gérant un 

service public , JORF n°4 du 6 janvier 2005 page 286 , texte n° 53:  

354
 Délibération n°2006-067 du 16 mars 2006 portant adoption d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données 

à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics ou privés destinés à géolocaliser les véhicules utilisés par leurs employés 

355
 Délibération n° 2014-016 du 23 janvier 2014 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel aux fins 

d’exercice des activités notariales et de rédaction des documents des offices notariaux, JORF n°0035 du 11 février 2014 Texte n°73 

356
 Délibération n° 2013-321 du 24 octobre 2013 autorisant le ministère de l’intérieur à mettre en œuvre un traitement automatisé de 

données à caractère personnel dénommé Système d’Immatriculation des Véhicules (SIV) ayant pour finalité la gestion des pièces 

administratives du droit de circuler des véhicules: ΤΝΠ LEGIFRANCE 
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την επεξεργασία δεδομένων357. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές, στα πλαίσια συγκεκριμένης αποστολής ή 

άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας, όταν ζητούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να τους 

επικοινωνήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δε λογίζονται ως αποδέκτες. 

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στις έννοιες του «ανταποκριτή/υπεύθυνου προστασίας 

προσωπικών δεδομένων» (Correspondant Informatique et Libertés,CIL)καθώς και στην έννοια της 

«πιστοποίησης προστασίας των δεδομένων» που διαφοροποιούν τον γαλλικό από τον ελληνικό νόμο 

αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο θεσμός του 

«ανταποκριτή»358, προστέθηκε στο Ν.78-17 μετά την ενσωμάτωση της κοινοτικής Οδηγίας και 

αναφέρεται στη δυνατότητα που παρέχει ο νόμος στους υπεύθυνους επεξεργασίας να ορίζουν 

«ανταποκριτή» του οποίου η βασική αποστολή είναι η διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων 

στην επεξεργασία στην οποία προβαίνει ο εντολέας του, ο οποίος δραστηριοποιείται είτε στον 

δημόσιο (δημόσιοι οργανισμοί), είτε στον ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις). Η ιδιότητα του ανταποκριτή 

είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας και προσφέρει στον ανταποκριτή 

ελευθερία σε επίπεδο αποφάσεων, απαλλάσσοντάς τον ταυτόχρονα  από τυχόν επιβολή κυρώσεων 

από τον εργοδότη του, παρεκτός και αν διαπιστωθεί ότι ο ανταποκριτής υπέπεσε σε σοβαρές 

παραβάσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Στα βασικά καθήκοντα του ανταποκριτή, 

συγκαταλέγεται η κατάρτιση μητρώου όλων των επεξεργασιών στις οποίες προβαίνει ο εντολέας του 

υπεύθυνος επεξεργασίας και η χορήγηση πληροφοριών σε όποιον νομιμοποιείται να τις ζητήσει, 

καθώς επίσης  και η μέριμνα για την τήρηση των διατάξεων του νόμου κυρίως σε επίπεδο 

συμβουλών  και συστάσεων στου υπεύθυνο επεξεργασίας  αλλά και συνεργασίας του με την CNIL.  

                                                           
 

357
 Βλ. σχετικά την ανακοίνωση της εταιρείας διαδικτυακών συναλλαγών paypal, αναφορικά με τη διεύρυνση του αριθμού των αποδεκτών 

η οποία ισχύει από 18.11.2013: La CNIL alerte les détenteurs d'un compte PAYPAL sur les modifications de son règlement relatif à la vie 

privée, σε: http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/la-cnil-alerte-les-detenteurs-dun-compte-paypal-sur-les-modifications-de-

son-reglement-relatif-a/ 

358
 Βλ. σχετικά τον οδηγό που εξέδωσε η CNIL αναφορικά με το θεσμό του ανταποκριτή: 

http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/Guides_pratiques/Livrets/CIL/CnilCIL_V2/index.html#/8/zoomed 
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Ομοίως, προσθήκη στο νόμο 78-17 αποτελεί η δυνατότητα πιστοποίησης προϊόντων ή 

διαδικασιών που εγγυώνται το υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων359 (άρθρο 11). Ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας που αιτείται της πιστοποίησης, απευθύνεται στην Αρχή, η οποία αφού 

προβεί στον έλεγχο του φακέλου της αίτησής του, αποφασίζει αν η επεξεργασία των δεδομένων 

στην οποία προβαίνει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του νόμου. Στην 

περίπτωση που η Αρχή κάνει δεκτή την αίτηση του υπεύθυνου επεξεργασίας, χορηγεί την 

πιστοποίηση με ειδική σήμανση, που δίνει τη δυνατότητα στο συναλλασσόμενο κοινό να αντιληφθεί 

ότι η συγκεκριμένη  επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι σύμφωνη με το νόμο, γεγονός που 

έχει ελεγχθεί απευθείας από την Αρχή. 

2.3 Πεδίο εφαρμογής του νόμου 782.3 Πεδίο εφαρμογής του νόμου 782.3 Πεδίο εφαρμογής του νόμου 782.3 Πεδίο εφαρμογής του νόμου 78----17171717    

 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 78-17, πεδίο εφαρμογής του νόμου συνιστά η 

αυτοματοποιημένη επεξεργασία, όπως για παράδειγμα η ψηφιοποίηση του φακέλου δικογραφίας 

που περιλαμβάνει τη δικαστική εξέλιξη μιας ποινικής υπόθεσης και διενεργείται από το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης360, ή η μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 

περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε αρχεία361, με εξαίρεση την επεξεργασία που 

διενεργείται για σκοπούς τελείως προσωπικούς. 

Αντιθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 4, δεν υπόκεινται στην προστασία του νόμου τα 

προσωρινά αντίγραφα που δημιουργούνται στο πλαίσιο τεχνικών μετάδοσης των δεδομένων για την 

καλύτερη δυνατή πρόσβαση των αποδεκτών της υπηρεσίας που επεξεργάζεται τα δεδομένα. Τέλος, 

στο άρθρο 5 προσδιορίζεται η «γεωγραφική ισχύς» του νόμου, δεδομένου ότι μπορεί να τυγχάνει 

                                                           
 

359
 Βλ. σχετικά: http://www.cnil.fr/linstitution/labels-cnil/ 

360
 Arrêté du 16 janvier 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «numérisation des 

procédures pénales », JORF n°0018 du 22 janvier 2008,Texte n°10 

361
 «Αρχείο» είναι το σύνολο ομοειδών συνόλων όπως αυτά περιγράφονται με στοιχεία της πληροφορικής, βλ. σχετικά, CNIL, ‘Dix ans d’ 

informatique et libertés’, Economica, 1988, p. 36 
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της προστασίας του νόμου, η επεξεργασία από υπεύθυνο επεξεργασίας που είναι εγκατεστημένος 

στη Γαλλική Επικράτεια αλλά και σε τόπο όπου βάσει του δημόσιου διεθνούς δικαίου εφαρμόζεται 

το γαλλικό δίκαιο362. 

Τέλος, όπως ήδη εξετάσαμε, σε αντίθεση με τον ελληνικό, ο γαλλικός νόμος προβλέπει το 

θεσμό του ανταποκριτή (υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων)  και της πιστοποίησης 

προϊόντων ή διαδικασιών που εγγυώνται το υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Πρόκειται 

για διαφοροποιήσεις που, αφενός αναδεικνύουν τις ελλείψεις της ελληνικής Αρχής και αφετέρου 

αποτελούν χρήσιμους οδηγούς για ανάληψη πρωτοβουλιών από πλευράς της στην εποχή της 

ψηφιακής οικονομίας. 

 

 

 

3. Συγκριτική επισκόπηση στην ελληνική και στη γαλλική ρύθμιση3. Συγκριτική επισκόπηση στην ελληνική και στη γαλλική ρύθμιση3. Συγκριτική επισκόπηση στην ελληνική και στη γαλλική ρύθμιση3. Συγκριτική επισκόπηση στην ελληνική και στη γαλλική ρύθμιση    

Το γεγονός ότι στο κείμενο του νόμου 78-17 αναγνωρίζεται η ανάπτυξη της πληροφορικής 

και η επιρροή της στον κοινωνικό βίο του ατόμου σε επίπεδο προστασίας των δεδομένων που το 

αφορούν, καταδεικνύει τη σημασία που έδωσε από πολύ νωρίς ο γάλλος νομοθέτης στις νέες 

τεχνολογίες363. Η τάση αυτή μάλιστα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστούμε το 

γεγονός ότι την εποχή της ψήφισης του νόμου 78-17 δεν υπήρχε ο «υπερπληθωρισμός» της 

πληροφορίας ούτε και η εξέλιξη της πληροφορικής που παρατηρείται σήμερα. Αντιθέτως, το κείμενο 

του νόμου 2472/1997, που ψηφίστηκε είκοσι χρόνια αργότερα από το γαλλικό νόμο στο πλαίσιο της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας, δεν επισημαίνει, στον ίδιο βαθμό, τη σημασία της πληροφορικής. 

 Επιπρόσθετα, υπάρχει λεπτομερέστερη πρόβλεψη σε διάφορα σημεία του γαλλικού νόμου 

                                                           
 

362
 Όπως ισχύει στις χώρες d’outre-mer και στη Γαλλική Πολυνησία, γνωστές και ως περιοχές DOM/TOM. Για περισσότερες πληροφορίες, 

βλ.: http://www.outre-mer.gouv.fr/ 

363
 Βλ. Σχετικά, άρθρο 1 του νόμου 78-72. 
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σε σχέση με τον αντίστοιχο ελληνικό -αποτέλεσμα προφανώς της μεγαλύτερης εμπειρίας στον τομέα 

των προσωπικών δεδομένων- όπως για παράδειγμα συμβαίνει με το άρθρο 4 του νόμου που 

ρυθμίζει λεπτομερέστερα τις περιπτώσεις που αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου, 

όπως εκείνης της τεχνικής αποθήκευσης προσωρινών αντιγράφων (copies temporaires ), με 

αποκλειστικό σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση των αποδεκτών στις μεταδιδόμενες 

πληροφορίες364. 

    

                                                           
 

364
 article 4 du loi 78-17: « Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux copies temporaires qui sont faites dans le cadre 

des activités techniques de transmission et de fourniture d'accès à un réseau numérique, en vue du stockage automatique, intermédiaire et 

transitoire des données et à seule fin de permettre à d'autres destinataires du service le meilleur accès possible aux informations 

transmises ».  
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Τρίτο κεφάλαιο: Η συγκατάθεση του υποκειμένου στον ελληνικό και στον γαλλικό Τρίτο κεφάλαιο: Η συγκατάθεση του υποκειμένου στον ελληνικό και στον γαλλικό Τρίτο κεφάλαιο: Η συγκατάθεση του υποκειμένου στον ελληνικό και στον γαλλικό Τρίτο κεφάλαιο: Η συγκατάθεση του υποκειμένου στον ελληνικό και στον γαλλικό νόμονόμονόμονόμο    

 

 Το γεγονός ότι ο νόμος τόσο στο ελληνικό όσο και στο γαλλικό δίκαιο αναγνωρίζει στο 

υποκείμενο τη δυνατότητά του να συγκατατίθεται στην επεξεργασία των δεδομένων που το 

αφορούν, συνιστά την κατεξοχήν έκφραση της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης του ατόμου. 

Παρακάτω θα εξεταστεί η έννοια της συγκατάθεσης στο κείμενο του ελληνικού και του γαλλικού 

νόμου μέσα και από την εμπειρία δικαστικών αποφάσεων. 

 

1.Η έννοια της συγκατάθεσης στο Ν. 2472/19971.Η έννοια της συγκατάθεσης στο Ν. 2472/19971.Η έννοια της συγκατάθεσης στο Ν. 2472/19971.Η έννοια της συγκατάθεσης στο Ν. 2472/1997    

Με τον όρο «συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων, ο νόμος θεωρεί κάθε 

ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται με τρόπο σαφή, και με πλήρη 

επίγνωση, και με την οποία, το υποκείμενο των δεδομένων, αφού προηγουμένως ενημερωθεί, 

δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το 

αφορούν. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει πληροφόρηση τουλάχιστον για το σκοπό της 

επεξεργασίας, τα δεδομένα ή τις κατηγορίες δεδομένων που αφορά η επεξεργασία, τους αποδέκτες 

ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το όνομα, την 

επωνυμία και τη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του. Η 

συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Από το δικαίωμα 

ανάκλησης δεν συγχωρείται παραίτηση δεδομένου ότι κάτι τέτοιο, θα ενείχε την έννοια της «εν 

λευκώ, εκ των προτέρων και κατ΄ αποκοπήν» συγκατάθεσης προς μελλοντική επεξεργασία και ως εκ 

τούτου θα ήταν άκυρη365.  

 Η έννοια της συγκατάθεσης, περιλαμβάνει τόσο τη συναίνεση (ΑΚ236), όσο και την έγκριση 

(ΑΚ238) του υποκειμένου, προκειμένου αυτό να προχωρήσει σε δικαιοπραξία. Η διαφορά μεταξύ 

                                                           
 

365
 Χριστοδούλου, Κ.: Δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, ό.π.,σελ. 62 
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συναίνεσης και έγκρισης, συνίσταται στο χρονικό σημείο κατά το οποίο το υποκείμενο ενημερώνεται 

για την επεξεργασία. Έτσι, η μεν συναίνεση προηγείται και είναι προαπαιτούμενη για την επιχείρηση 

της δικαιοπραξίας, η δε έγκριση, έπεται της δικαιοπραξίας και αφορά συγκατάθεση που παρέχεται 

μετά την επιχείρηση της δικαιοπραξίας. Ως εκ τούτου, η συναίνεση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 

της έννοιας της συγκατάθεσης, η δε έγκριση, «δεν αποτελεί συγκατάθεση και δεν συνιστά θετική 

προϋπόθεση επιτρεπτής επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 5§1 του νόμου»366. Γίνεται σαφές, ότι 

η συγκατάθεση του υποκειμένου ως δήλωση βουλήσεως και κατά συνέπεια κατάρτιση ενοχικής 

συμβάσεως, δεσμεύει το υποκείμενο αφενός να μην ασκήσει τα ένδικα βοηθήματα που του 

παρέχονται και αφετέρου, με τη συγκατάθεσή του αυτή, να θεμελιώνεται λόγος άρσης του, άλλως 

παρανόμου, χαρακτήρα της τυχόν προσβολής367. Με την εκδήλωση της δήλωσης βουλήσεώς του 

λοιπόν, το υποκείμενο, έχει τη δυνατότητα να ορίζει μόνο του αν επιθυμεί τα δεδομένα που το 

αφορούν να καθίστανται αντικείμενο επεξεργασίας. Αυτός είναι και ο λόγος που η έννοια της 

συγκατάθεσης συνιστά σαφή εκδήλωση του δικαιώματος της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης ή κατ’ 

άλλους, του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού του ατόμου368. Υπό την έννοια αυτή, το υποκείμενο, 

πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του για τη διενέργεια προωθητικών ενεργειών για τη διαφήμιση 

προϊόντων  στα μέλη του συλλόγου του οποίου είναι μέλος 369, για τη διαβίβαση του αρχείου των 

                                                           
 

366
 Αναφορικά με την ερμηνεία του όρου της «συγκατάθεσης», βλ. Αρμαμέντου Π./Σωτηρόπουλου Β, ό.π., σελ. 95 επ. και 

Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. , Ηλεκτρονική Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων στο Πεδίο της Τραπεζικής Δραστηριότητας: Νομικό 

Πλαίσιο, ΑΡΜ ΝΗ’(2004)1377-1395, της ιδίας, Προσωπικά δεδομένα,ό.π.σελ 57 επ. 

367
 Βλ. Αρμαμέντου Π./Σωτηρόπουλου Β., ό.π., υπ.2 

368
 Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε.: Ζητήματα από το δίκαιο πληροφορικής, εκδόσεις Αντ. Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2002, σελ. 

117 επ., Δόνου Π. :Τεχνολογική Διακινδύνευση και προστασία προσωπικών δεδομένων, σε Νέες Τεχνολογίες και συνταγματικά 

Δικαιώματα, σειρά « Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο αιώνα», τόμος 7,εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 27, Γέροντα Α., Η 

προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2002,σελ. 69 επ., 

Μήτρου,Λ.:, Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Αντ. Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1999, σελ. 17επ. Με τη συγκατάθεση 

προτάσσει ο νόμος την προστασία της προσωπικότητας έναντι της πληροφοριακής ελευθερίας την οποία θέτει υπό περιορισμούς ενόψει 

των ιδιαιτέρων κινδύνων από την ανάπτυξη της τεχνολογίας και έναντι της ισχύος των κατόχων της οικονομικής, ιδίως, πληροφορίας. 

Σαατζίδου-Παντελιάδου Ε., Νέοι κανόνες δικαίου, στο πλαίσιο της Νέας Οικονομίας, ό.π., σελ. 107 

369
 Βλ. απόφαση 5/2008 της Αρχής, σύμφωνα με την οποία κρίθηκε παράνομη η επεξεργασία που συνίσταται στη διαβίβαση από 

δικηγορικό σύλλογο σε εταιρεία προσωπικών δεδομένων των μελών του και ειδικότερα του ονοματεπωνύμου, της ιδιότητας και της 

διεύθυνσης τους με σκοπό τη διενέργεια από την εν λόγω εταιρεία προωθητικών ενεργειών για τη διαφήμιση των προϊόντων της στα μέλη 
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πελατών μιας εταιρίας προς εταιρία ερευνών προκειμένου η τελευταία να διεξάγει έρευνα αγοράς 

370, για την αποστολή σε αυτό μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Γενική 

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων προκειμένου να πληροφορηθεί αν εκκαθαρίστηκε ή όχι η 

φορολογική του δήλωση και να προειδοποιηθεί εγκαίρως για την προθεσμία καταβολής των τυχόν 

οφειλομένων δόσεων 371 καθώς και για την επεξεργασία των συμβάσεων που έχει υπογράψει με 

τράπεζα, προκειμένου αυτή με τη σειρά της να διαβιβάσει τα στοιχεία αυτά των συμβάσεων που το 

αφορούν στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.372. 

 Καθοριστικό κριτήριο για τη συγκατάθεση του υποκειμένου, αποτελεί η ενημέρωσή του373, 

πράξη που ωστόσο δεν είναι πάντα απόλυτα ευχερής ούτε πάντα αποτέλεσμα ελεύθερης βούλησης, 

ειδικά στις περιπτώσεις συμβάσεων προσχώρησης με χρήση των ΓΟΣ, ακριβώς γιατί το υποκείμενο 

δεν έχει πάντα το χρόνο να ενημερωθεί και υπό το βάρος της ανάγκης του να συνάψει τη σύμβαση 

υπογράφει ταχύτατα374. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση δανειακών συμβάσεων τραπεζών που 

περιλαμβάνουν πλήθος αιτούμενων πληροφοριών τις οποίες ο υποψήφιος δανειολήπτης καλείται να 

παράσχει και να συγκατατεθεί, χωρίς οι πληροφορίες αυτές να σχετίζονται απαραίτητα με τον 

επιδιωκόμενο σκοπό συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του (υποψήφιου) 

                                                                                                                                                                                    
 

του συλλόγου. Η παρανομία έγκειται στο γεγονός ότι η διαβίβαση πραγματοποιήθηκε χωρίς συγκατάθεση των υποκειμένων των 

δεδομένων και χωρίς τη συνδρομή κάποιας από τις εξαιρετικές βάσεις νομιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ.2 του Ν. 

2472/1997. Βλ. σχετικά, ετήσια έκθεση Αρχής, έτους 2008, σελ. 41:www.dpa.gr/ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2008 

370
 Απόφαση 23/2007: www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2007 

371
 Απόφαση 48/2007 της Αρχής, σε ετήσια έκθεση Αρχής, έτους 2007, σελ. 188 επ., όπου η ΓΓΠΣ υποχρεούται να προσθέσει στις 

φορολογικές δηλώσεις ένα ειδικό κουτάκι το οποίο επιλέγοντας ο κάθε φορολογούμενος ρητώς θα δηλώνει ότι επιθυμεί να κάνει χρήση 

των συγκεκριμένων υπηρεσιών πληροφόρησης για την εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης: www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2007  

372
 Απόφαση 63/2007 της Αρχής, σε ετήσια έκθεση Αρχής, έτους 2007, σελ. 218 επ.: www.dpa.gr/ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2007  

373
 Βλ. Απόφαση 39/2005 της Αρχής: www.dpa.gr /ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2005 

374
 Ενδεικτική η περίπτωση καταχρηστικών ρητρών σε περιπτώσεις συμβάσεων χορήγησης πιστωτικών καρτών και δανείων. Βλ. Σκαλίδη, 

Λ.: Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο, 6η έκδοση, JUS, Θεσσαλονίκη, 2007, σελ. 95 επ. με τις εκεί πλούσιες παραπομπές, Κουμάνη, Σ: 

Καταχρηστικοί γενικοί όροι συναλλαγών στεγαστικού δανείου (Η επιβολή του κόστους προεξόφλησης στεγαστικού δανείου και της 

εισφοράς του ν.128/1975 στον καταναλωτή με Γ.Ο.Σ.), ΧρΙΔ Δ(2004) 283, του ιδίου Κουμάνη, Σ :Η προστασία του καταναλωτή με συλλογική 

αγωγή κατά τον Ν.2251/1994 από την παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων(Ν.2472/1997), ΑΡΜ59(2005)523επ.(502-525), Ρόκα 

Ι.: Παρατηρήσεις στην ΠολΠρΑθ 3229/1996, ΝοΒ 46Α(1998)811 επ.. Έτσι κρίθηκε παράνομη ως αντίθετη στις διατάξεις του Ν. 2472/1997 η 

χορήγηση με ταχυδρόμηση προεγκεκριμένης πιστωτικής κάρτας από Τράπεζα χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση και ενημέρωση του 

υποκειμένου, δυνάμει της υπ’ αριθμόν 147/2012 απόφασης της Άρχης.  
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δανειολήπτη375. Σημειώνεται ότι η συγκατάθεση του υποκειμένου στην επεξεργασία δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς, μπορεί να απορρέει είτε από τη σχέση που μπορεί να συνδέει το 

υποκείμενο με τον υπεύθυνο επεξεργασίας, είτε από συνδυασμό περιστάσεων που συνοδεύουν την 

επεξεργασία376 και είναι οποτεδήποτε ανακλητή, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα377. Όπως αναφέρεται 

στον ορισμό, η συγκατάθεση πρέπει να είναι καταρχήν ελεύθερη, να μην εξαναγκάζεται δηλαδή το 

υποκείμενο στην παροχή της378. Επιπλέον, πρέπει να είναι ρητή379 και όχι απαραιτήτως έγγραφη380, σε 

αντίθεση με τη ρύθμιση του ΑΚ που προβλέπει και τη σιωπηρή συγκατάθεση381 και ειδική382, 

                                                           
 

375
 Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε., Προσωπικά Δεδομένα, σελ. 58-59 

376
 Βλ. Σαατζίδου-Παντελιάδου Ε., ό.π., σελ. 109, σημ. 393,394. Αναφέρεται η περίπτωση «λευκής συγκατάθεσης υποκειμένου» σε 

χρηματιστηριακή εταιρεία, να επιχειρεί για λογαριασμό του συναλλαγές με οποιαδήποτε χρηματιστηριακή επιχείρηση, απόφαση 81/2001 

της Αρχής, ΚΝοΒ50(2002)1677. Επιπλέον, αναφέρεται η περίπτωση συγκατάθεσης υποκειμένου στην αποστολή διαφημιστικού υλικού, η 

οποία τεκμαίρεται από το γεγονός ότι αυτό επί τετραετία δεν πρόβαλε αντιρρήσεις σε τηλεφωνική επικοινωνία εκπροσώπου της εταιρείας, 

απόφαση 124/2001 της Αρχής, ΚΝοΒ50(2002)1677 

377
 Βλ. Απόφαση 68/2005 της Αρχής: www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2005 

378
 Βλ. απόφαση της Αρχής 38/2002, ΚΝοΒ51(2003)738 

379
 Χριστοδούλου, Κ.: Προς μια επανεξέταση της έννοιας της δικαιοπραξίας; Το παράδειγμα της συγκατάθεσης του υποκειμένου στην 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, ΔΙΜΕΕ2 (2005)362 

380
 Η έγγραφη συγκατάθεση του υποκειμένου, αφορά στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, στα οποία δεν ανήκουν τα δεδομένα 

οικονομικής συμπεριφοράς. Άρθρο 7§2 στ. α’ του ν. 2472/1997. Βλ. Σαατζίδου-Παντελιάδου Ε., ό.π., σελ. 109, σημ. 393.Σύμφωνα με την 

81/2001 απόφασή της η Αρχή (ΚΝοΒ50(2002)1677), συνήγαγε συγκατάθεση του υποκειμένου, προς την εταιρεία παροχής επενδυτικών 

υπηρεσιών με την οποία συνδεόταν με συμβατική σχέση, για τη διενέργεια εκ μέρους της και για λογαριασμό του πράξεων μέσω 

οποιασδήποτε χρηματιστηριακής εταιρείας από το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος είχε δώσει λευκή συγκατάθεση στην εταιρεία να 

συναλλάσσεται με οποιαδήποτε χρηματιστηριακή επιχείρηση. 

381
 Βλ. Αρμαμέντου Π./Σωτηρόπουλου Β., ό.π., υποσημ.181. Η μη απάντηση του υποκειμένου, δεν συνεπάγεται σιωπηρή συμφωνία αυτού. 

Το μητρώο του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν. 2472/1997 ως μέσο εξασφάλισης του δικαιώματος αντίρρησης που προβλέπει ο ίδιος νόμος στις 

παραγράφους 1 και 2 του ίδιου άρθρου, δεν έχει στις τηλεφωνικές επικοινωνίες, για τις οποίες ισχύει ο ειδικότερος Ν. 3471/2006 που 

εφαρμόζεται σε όλες τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και επιτάσσει την εκ των προτέρων ρητή συγκατάθεση του συνδρομητή (σύστημα opt-

in). Το λεγόμενο μητρώο του άρθρου 13 του ν. 2472/1997 αφορά σε όλους τους άλλους τρόπους επικοινωνίας με σκοπό την προώθηση 

πωλήσεως αγαθών ή υπηρεσιών εξ αποστάσεως, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την παραδοσιακή επικοινωνία με το ταχυδρομείο. 

Σημειώνεται ότι η μη ζητηθείσα επικοινωνία προς τους συνδρομητές δεν αφορά ήδη συνδρομητές των υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών της εταιρείας παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αλλά αντίθετα άγνωστους σ’ αυτή από προηγούμενες συναλλαγές 

συνδρομητές οι οποίοι μπορεί ή όχι να ενδιαφέρονταν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Ώστε, η εταιρεία παροχής τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών παραβιάζει το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 3471/2006, αφού οι εμπορικοί της συνεργάτες ως εκτελούντες την επεξεργασία 

πραγματοποιούν τηλεφωνικές επικοινωνίες κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των 

υπηρεσιών της, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζεται η ύπαρξη της προηγούμενης ρητής συγκατάθεσης των υποκειμένων των δεδομένων με τα 

οποία επικοινωνούν τηλεφωνικώς. Απόφαση 57/2007 της Αρχής: www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ /2007 

382
 Βλ. απόφαση 78/2001 της Αρχής. Η ειδική συγκατάθεση του ερευνητή να περιληφθεί το όνομά του στο σχετικό αρχείο της Εθνικής 

Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, δεν σημαίνει και συγκατάθεσή του για την ανακοίνωση του ονόματός του μέσω του Διαδικτύου. 
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συγκεκριμένη δηλαδή και ακριβής. Όπως ήδη εξηγήθηκε παραπάνω, δεδομένου ότι είναι δύσκολο 

πολλές φορές να αποδειχθεί υπό ποιές συνθήκες δόθηκε η συγκατάθεση για την επεξεργασία των 

δεδομένων, υποστηρίζεται ότι το βάρος απόδειξης της συγκατάθεσης το φέρει ο μαχόμενος υπέρ 

της νομιμότητας της επεξεργασίας383.  

  Τόσο η νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων, όσο και αυτή που προέκυψε από τις 

αποφάσεις της Αρχής, έχει αναφερθεί πολλές φορές στην έννοια της συγκατάθεσης του υποκειμένου 

με σκοπό την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Ενδεικτικά, με 

την υπ’ αριθμόν 7/2007 απόφαση του ΜΠρΚορίνθου384, κρίθηκε ότι τα περιεχόμενα στους 

λογαριασμούς των ασφαλισμένων του ΙΚΑ, εμπίπτουν στους περιορισμούς του Ν. 2472/1997 και ως 

εκ τούτου, τυχόν επεξεργασία τους χωρίς τη συναίνεση των εμπλεκόμενων μερών είναι αθέμιτη και 

παράνομη, δεδομένου ότι «προσβάλλει την προσωπικότητα του ατόμου (που δεν έχει συναινέσει) 

ως προς την έκφανση της πληροφοριακής του αυτοδιάθεσης και του απορρήτου της ιδιωτικής και 

επαγγελματικής - οικονομικής του ζωής, και κατ` επέκταση της ιδιωτικότητάς του». Ομοίως, η υπ’ 

αριθμόν 2252/2005 απόφαση του ΣτΕ385, έκρινε ότι όταν πρόκειται να ανακοινωθούν από τρίτο 

προσωπικά δεδομένα οικονομικής φύσεως του υποκειμένου, χωρίς τη συγκατάθεση του τελευταίου, 

τότε η επεξεργασία είναι παράνομη και ως εκ τούτου αθέμιτη, έστω και αν έχει εφαρμογή το άρθρο 

5§2 του Ν. 2472/1997. Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η 87/2013 απόφαση του Εφετείου 

Θεσσαλονίκης386 η οποία έκρινε ότι το ύψος της αποζημίωσης απόλυσης που λαμβάνει ο 

εργαζόμενος αποτελεί στοιχείο των προσωπικών του δεδομένων και προστατεύεται από το νόμο και 

ως εκ τούτου, η γνωστοποίηση από τον εργοδότη σε τρίτο του ποσού της αποζημίωσης που 

                                                           
 

383
 Χριστοδούλου, Κ.: Δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων, ό.π., σελ. 50 

384
 Βλ. ΑρχΝ ΝΗ’(2007) 611-619 με σημείωση Βάκη, Ν.. Το γεγονός ότι η λήψη των ως άνω εγγράφων έγινε ύστερα από εισαγγελική 

παραγγελία δεν αναιρεί τον παράνομο χαρακτήρα της συγκεκριμένης επεξεργασίας των παραπάνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

καθόσον και στην εισαγγελική παραγγελία αναφερόταν ότι επιτρέπεται η χορήγηση του δεδομένου, εφόσον δεν αντίκειται τούτο στις 

διατάξεις περί απορρήτων. Βλ. Απόφαση 2/2004 της Αρχής, ΕΕμπΔ ΝΕ’(2004) 100-103 : «Ασφαλιστικός όρος σε ασφάλιση προσώπων που 

υποχρεώνει σε προσυμβατική ανακοίνωση ιατρικού στοιχείου. Ανακοίνωση και καταχώριση τούτου στο αρχείο του ασφαλιστή, χωρίς τις 

προϋποθέσεις του Ν.2472/97. Κυρώσεις.», με σημείωμα Ρόκα, Ι.  

385
 Βλ. ΕλλΔνη 47(2006)1255. Ομοίως και η 61/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ50(2002)1676 

386
 Βλ. Αρμ 67(2013) 521-525 
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εισέπραξε ο εργαζόμενος προϋποθέτει την προηγούμενη ενημέρωσή του, διαφορετικά ο 

εργαζόμενος θεωρείται ζημιωθείς. Εξίσου αθέμιτη και παράνομη κρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 

2254/2005 απόφαση του ΣτΕ387, η διαβίβαση πληροφοριών, που προέρχονται από το τηρούμενο 

αρχείο χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, για την οικονομική συμπεριφορά υπαξιωματικών των 

ενόπλων δυνάμεων στην Υπηρεσία τους, αρμόδια για τον πειθαρχικό τους έλεγχο, προκειμένου να 

εξαναγκασθούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς αυτήν. Είναι σαφές ότι αυτή η πρακτική 

του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, δε συνδέεται με τον σκοπό της τηρήσεως του επίμαχου αρχείου. 

Με την υπ’ αριθμόν 749/2005 απόφαση του ΣτΕ388, κρίθηκε παράνομη και αθέμιτη η διαβίβαση από 

ασφαλιστική εταιρεία προσωπικών στοιχείων του υποκειμένου τα οποία περιέχονταν στο αρχείο της, 

σε τράπεζα για την έκδοση πιστωτικής κάρτας χωρίς τη συγκατάθεσή του υποκειμένου. Στην ίδια 

λογική, κινήθηκε και η υπ’ αριθμόν απόφαση 54/2001 της Αρχής389, η οποία δεν επέτρεψε σε 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, την επεξεργασία πληροφοριών για την πιστοληπτική ικανότητα του 

συζύγου αιτούσας δάνειο, χωρίς την ανάμειξη αυτού στη δανειακή σύμβαση. Με την με αριθμό 

86/2002 απόφασή της390 η Αρχή έκρινε ότι απαιτείται η συγκατάθεση του υποκειμένου, προκειμένου 

το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να προχωρήσει σε επεξεργασία δεδομένων που αφορούν στη 

συγκέντρωση «κινδύνων» που έχουν αναλάβει ιδιώτες και επιχειρήσεις από καταναλωτικά ή 

προσωπικά δάνεια και πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, όπως άλλωστε ισχύει και στην πρακτική των 

υπόλοιπων Ευρωπαϊκών Αρχών.  

 Σε ό,τι αφορά την καθημερινή συναλλαγή του υποκειμένου με δημόσιες κατά κύριο λόγο 

υπηρεσίες, είναι εμφανής ο δισταγμός του πρώτου να συγκατατεθεί στην επεξεργασία δεδομένων 

οικονομικής του συμπεριφοράς, αναφορικά με την οικονομική, μισθολογική του κατάσταση ή την 

κινητή και ακίνητη περιουσία του, όταν αυτό δεν εξυπηρετεί το σκοπό της επεξεργασίας τους. Για 

                                                           
 

387
 Βλ. Δελτίο Νομολογιακής και Βιβλιογραφικής Ενημέρωσης ΣτΕ, 22 (2005) σε: www.ste.gr 

388
 Βλ. ΕλλΔνη 47(2006)1286. Ομοίως, βλ. απόφαση 41/2001 της Αρχής, ΚΝοΒ50(2002)1677 

389
 Βλ. ΚΝοΒ50(2002)1677 

390
 Βλ. ΚΝοΒ51(2003)736 
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τον λόγο αυτό, η Αρχή, εξέδωσε τη με αριθμό 31/2002391 απόφαση, η οποία και απέρριψε το αίτημα 

Ταμείου που χορηγούσε βοήθημα στους δικαιούχους του να ζητά προηγουμένως την προσκόμιση 

θεωρημένου φωτοαντίγραφου της φορολογικής του δήλωσης και του εκκαθαριστικού σημειώματος 

της αρμόδιας ΔΟΥ στην οποία υπάγεται το υποκείμενο. Το αιτιολογικό επίδειξης αυτών των 

εγγράφων ήταν, σύμφωνα με το Ταμείο, η εξακρίβωση τυχόν επέλευσης μεταβολής στην προσωπική, 

οικογενειακή κατάσταση του άμεσα βοηθηματούχου, η οποία συνεπάγεται τη μείωση ή ακόμη και τη 

διακοπή καταβολής του βοηθήματος. Η Αρχή ωστόσο ορθώς έκρινε ότι ο σκοπός της επεξεργασίας 

επιτυγχάνεται και εξαντλείται με απλή επίδειξη στον εκτελούντα την επεξεργασία των στοιχείων 

αυτών από το βοηθηματούχο ή αντιπρόσωπό του, χωρίς να εκτίθενται λοιπά προσωπικά του 

δεδομένα ενίοτε και ευαίσθητα392. Με το ίδιο ακριβώς σκεπτικό, η Αρχή γνωμοδότησε και απέρριψε 

αίτημα του ΙΚΑ για λήψη αντίγραφου της φορολογικής δήλωσης ασφαλισμένου του για 

συγκεκριμένο οικονομικό έτος, προκειμένου να θεωρηθεί το οικογενειακό βιβλιάριο υγείας της 

συζύγου του για το έτος αυτό393. 

 Αναφορικά με την επεξεργασία οικονομικών δεδομένων των φορολογουμένων και την 

ενημέρωση τους μέσω της υπηρεσίας M-TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (στο εξής Γ.Γ.Π.Σ.) με τη βοήθεια γραπτού μηνύματος στο 

κινητό του φορολογουμένου σχετικά με την εκκαθάριση ή μη της φορολογικής του δήλωσης, η Αρχή 

επεσήμανε με την υπ’ αριθμόν 48/2007 απόφασή της394 τον μικρό αλλά υπαρκτό κίνδυνο βλάβης που 

                                                           
 

391
 www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2002 

392
 Τα έγγραφα αυτά, είναι από το νόμο απόρρητα, δεν είναι πρόσφορα για απόδειξη αποκλειστικά των δεδομένων που προαναφέρθηκαν. 

Είναι δυνατόν μεν να περιέχουν και τα προς απόδειξη στοιχεία (δήλωση του εργοδότη ή μεταβολή της προσωπικής-οικογενειακής 

κατάστασης του δικαιούχου) περιλαμβάνουν ωστόσο και άλλα στοιχεία, πολλά από τα οποία ευαίσθητα (δαπάνες υγείας π.χ.) τα οποία 

αφενός υπερβαίνουν το σκοπό της επεξεργασίας και αφετέρου για τη συλλογή τους είναι δυνατό να απαιτείται άδεια της Αρχής. 

393
 Βλ. Γνωμοδότηση Αρχής 1/2007, σε www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2007. Στην κρινόμενη περίπτωση, το απαιτούμενο από το Ταμείο 

έγγραφο, όπως προκύπτει από το περιεχόμενό του, περιλαμβάνει περισσότερα στοιχεία από όσα απαιτούνται για την εκπλήρωση του 

προαναφερόμενου σκοπού επεξεργασίας, αφού μπορεί να περιλαμβάνει και άλλα δεδομένα, κάποια από τα οποία θεωρούνται απόρρητα, 

και τα οποία υπερβαίνουν το αναγκαίο μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β του Ν. 2472/97, όπως είναι τα δεδομένα υγείας του 

ίδιου του ενδιαφερομένου αλλά ακόμη και των μελών της οικογένειάς του (συζύγου, ανηλίκων τέκνων κ.τ.λ.) 

394
 www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2007 
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μπορεί να προκληθεί στον φορολογούμενο από τη χρήση του συστήματος από κακόπιστους και 

κακόβουλους που αποστέλλουν τον ΑΦΜ άλλου φορολογούμενου προκειμένου να πληροφορηθούν 

στοιχεία για την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης του τελευταίου και για το λόγο αυτό, 

ανέθεσε στη Γ.Γ.Π.Σ να συμπεριλαμβάνει στα έντυπα των νέων φορολογικών δηλώσεων το στοιχείο 

της συγκατάθεσης ή μη του υποκειμένου395. Προφανώς αυτός είναι και ο λόγος που επιλέγεται πλέον 

η επικοινωνία της Γ.Γ.Π.Σ με το φορολογούμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 Δεδομένου τέλος, ότι το φυσικό πρόσωπο εκτίθεται καθημερινά στο χώρο στον οποίο 

δραστηριοποιείται και εργάζεται, τα δε δεδομένα που το αφορούν ενδεχομένως να ανακοινώνονται 

ή να μεταδίδονται σε τρίτους, άθελά του, οδηγώντας έτσι στο «στιγματισμό» του, η Αρχή υπέδειξε 

τον τρόπο ώστε αφενός να εξυπηρετείται ο σκοπός για τον οποίο προορίζονται και αφετέρου να 

διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων του ατόμου. Έτσι, η Αρχή υπέδειξε για 

παράδειγμα τον τρόπο ανάρτησης κοινόχρηστων δαπανών οικοδομής396 αλλά και τον τρόπο 

ενημέρωσης των ενδιαφερομένων δικαιούχων μερίσματος Δικηγορικού Συλλόγου, για τα μέλη που 

κρίθηκε ότι δε δικαιούνται μερίσματος397.  

 

1.1 Αποκλίσεις από τη συγκατάθεση του υποκειμένου για την νόμιμη επεξεργασία των 1.1 Αποκλίσεις από τη συγκατάθεση του υποκειμένου για την νόμιμη επεξεργασία των 1.1 Αποκλίσεις από τη συγκατάθεση του υποκειμένου για την νόμιμη επεξεργασία των 1.1 Αποκλίσεις από τη συγκατάθεση του υποκειμένου για την νόμιμη επεξεργασία των 

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράςδεδομένων οικονομικής συμπεριφοράςδεδομένων οικονομικής συμπεριφοράςδεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς    

 

 Στο άρθρο 5§2 στοιχ. α-ε του Ν. 2472/1997, απαριθμούνται οι λόγοι για τους οποίους, ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας, μπορεί να προχωρήσει ακώλυτα στην επεξεργασία δεδομένων κατ’ 

απόκλιση της συγκατάθεσης του υποκειμένου. Ωστόσο, όπως υποστηρίζεται αλλά και προκύπτει από 

σειρά αποφάσεων της Αρχής και των Ελληνικών Δικαστηρίων, η ερμηνευτική προσέγγιση των 

                                                           
 

395
 Πρόκειται για ένα ειδικό κουτάκι στον έντυπο της φορολογικής δήλωσης το οποίο επιλέγοντας ο κάθε φορολογούμενος ρητώς θα 

δηλώνει ότι επιθυμεί να κάνει χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών πληροφόρησης για την εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης 

396
 Βλ. υπ’ αριθμόν 35/2006 απόφαση της Αρχής: www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2006 

397
 Βλ. υπ’ αριθμόν 36/2006 απόφαση της Αρχής: www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2006 
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εξαιρέσεων που προβλέπει το άρθρο 5§2, πρέπει να είναι «στενή και προς όφελος του 

υποκειμένου»398. Διευκρινίζεται ωστόσο, ότι στο παρόν κεφάλαιο εξετάζονται μόνο οι αποκλίσεις του 

άρθρου 5§2 και όχι οι αντίστοιχες του άρθρου 7§2 (που αφορούν στα «ευαίσθητα δεδομένα») 

καθώς τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς συγκαταλέγονται στα επονομαζόμενα ως «απλά» 

προσωπικά δεδομένα. 

 

1.1.1 Αναγκαιότητα επεξεργασίας για σύναψη σύμβασης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο 

 

  Η πρώτη περίπτωση που προβλέπει ο νόμος (5 §2 στοιχ.α’) και συνιστά απόκλιση από τον 

κανόνα της συγκατάθεσης του υποκειμένου, είναι όταν η επεξεργασία είναι αναγκαία για την 

εκτέλεση σύμβασης, στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι υποκείμενο δεδομένων ή για τη λήψη 

μέτρων κατόπιν αιτήσεως του υποκειμένου κατά το προσυμβατικό στάδιο399. Έτσι, είναι νόμιμη η 

                                                           
 

398
 Βλ. Αρμαμέντου Π./Σωτηρόπουλου Β., ό.π.,σελ. 151 

399
 Η συνηθέστερη περίπτωση αυτής της απόκλισης, συναντάται στον εργασιακό τομέα Για τον λόγο αυτό, η Αρχή εξέδωσε την υπ’ αριθμόν 

115/2001 Οδηγία αναφορικά με «την επεξεργασία» των δεδομένων στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων» δυνάμει της οποίας δίνονται οι 

κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό 

τομέα. Γίνεται λόγος για απολύτως αναγκαία επεξεργασία προκειμένου να εκτελεσθεί η σύμβαση. Αναλυτικά, βλ. Αρμαμέντου 

Π./Σωτηρόπουλου Β., ό.π., σελ.158, Μήτρου, Λ.: Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η νομολογία του ΣτΕ, Τιμητικός Τόμος για τα 

75 έτη του ΣτΕ, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 353, σχολιασμός των 94,95/2003 αποφάσεων του ΣτΕ, σύμφωνα με τις 

οποίες, το άνοιγμα μερίδων στο χρηματιστήριο, δεν συνδέεται αναγκαίως με τον σκοπό εκτέλεσης της σύμβασης των μερών και ως εκ 

τούτου, η ύπαρξη σύμβασης εργασίας, δεν αίρει εν προκειμένω την έλλειψη συγκατάθεσης. Κρίσιμο στοιχείο για την εφαρμογή της 

Οδηγίας συνιστά η σχέση εξάρτησης μεταξύ προϊσταμένου/ εργοδότη και υπαλλήλου. Ως εργαζόμενοι κατά την παρούσα Οδηγία νοούνται 

επίσης α) οι υποψήφιοι για εργασία καθώς και β) οι πρώην εργαζόμενοι. Ως εργοδότης (ή προϊστάμενος στην περίπτωση των δημοσίων 

αρχών) νοείται στην προκειμένη Οδηγία αυτός που προσδιορίζει δεσμευτικά την οργάνωση, το περιεχόμενο και γενικά τους όρους της 

εργασίας. Η Οδηγία, βρίσκει εφαρμογή και στην περίπτωση που η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται από 

τα γραφεία ευρέσεως εργασίας και διαμεσολάβησης, από τα γραφεία προσωρινής εργασίας, από τους συμβούλους επιλογής προσωπικού, 

καθώς και από τα γραφεία και τις επιχειρήσεις που διαθέτουν εργαζόμενους σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (« δανεισμός »). Βλ. 

Οδηγία 115/2001. Έτσι, δεν απαιτείται η συγκατάθεση του προσωπικού για την αξιολόγησή του εκ μέρους του εργοδότη αφού η 

αξιολόγηση είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας και επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 εδάφιο α του Ν. 

2472/1997, εξαιρείται της υποχρέωσης συγκατάθεσης, βάσει της υπ’ αριθμόν 62/2005 απόφασης της Αρχής 

(www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2005). Ομοίως, με την με αριθμό 12/2002 απόφασή της, η Αρχή, έκρινε ότι η αναφορά στοιχείων της 

υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλου της ΔΕΗ σε ετήσιο φύλλο αξιολόγησης που αφορά τρίτο πρόσωπο, επίσης υπάλληλο της ΔΕΗ, δεν 

αντίκειται σε διατάξεις του Ν. 2472/97, αφού έγινε σε εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης και η δυνατότητα αυτή παρεχόταν από 
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επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν τον πελάτη εταιρείας εμπορίας αυτοκινήτων από την 

παραπάνω εταιρεία μόνο για την εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς τη συγκατάθεσή του400, καθώς και η 

αναγραφή στον πίνακα κοινοχρήστων δεδομένων των ιδιοκτητών διαμερισμάτων πολυκατοικίας, 

χωρίς τη συγκατάθεσή τους, προς εξυπηρέτηση διαχειριστικών σκοπών401. Υπ’ αυτήν την έννοια, δεν 

απαιτείται συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων εργαζομένων για τον καθορισμό της 

μισθοδοσίας τους και την πληρωμή τους, όπως δεν απαιτείται συγκατάθεση του υποκειμένου για 

τον υπολογισμό διάρκειας κλήσεων στις οποίες έχει προβεί και της αντίστοιχης χρέωσης, για την 

κατάρτιση λογαριασμού εταιρείας (κινητής ή σταθερής) τηλεφωνίας. 

 

1.1.2 Αναγκαιότητα επεξεργασίας για εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπεύθυνου επεξεργασίας, η 

οποία επιβάλλεται από το νόμο 

  Η δεύτερη απόκλιση από τον κανόνα της συγκατάθεσης του υποκειμένου που θεμελιώνεται 

στο 5§2 στοιχ.β’, αφορά στην επεξεργασία που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του 

υπεύθυνου επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από το νόμο. Έτσι, το ΝΣΚ με την με αριθμό 96/2008 

γνωμοδότησή του402,γνωμοδότησε θετικά αναφορικά με την άρση του φορολογικού απορρήτου του 

άρθρου 85 του Ν. 2238/1994403, τόσο στην περίπτωση κατά την οποία τα αρμόδια όργανα 

διενεργούν προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, όσο και στην 

περίπτωση που διενεργούν προκαταρκτικές πράξεις αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα με τη διάταξη του 

άρθρου 243 Κ.Π.Δ., για τα αδικήματα του άρθρου 1 του Ν.2713/1999404. 

                                                                                                                                                                                    
 

τον κανονισμό της ΔΕΗ και από τις γενικές αρχές της καλόπιστης εκτέλεσης της σύμβασης εργασίας που έχουν ειδική εφαρμογή κατά την 

εκτέλεση της εργασιακής σχέσης σε: www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2002 

400
 Βλ. υπ’ αριθμόν 18/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)738 

401
 Βλ. υπ’ αριθμόν 72/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1678 καθώς και την υπ’ αριθμόν 47/2005 απόφαση της Αρχής σε: 

www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2005 

402
 Βλ. www.nsk.gov.gr/ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ/2008 

403
 ΦΕΚ Α'151/16.09.1994, Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος  

404
 ΦΕΚ Α' 89/30.4.1999, Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις 
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 Ομοίως, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 157/2007 γνωμοδότηση του ΝΣΚ405, δεν 

απαιτείται η συγκατάθεση του υποκειμένου όταν διενεργείται επεξεργασία των προσωπικών του 

δεδομένων μέσα στα πλαίσια φορολογικών ελέγχων και από τα κατά νόμο αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα, δεδομένου ότι η επεξεργασία αυτή είναι αναγκαία αφενός μεν για την εκπλήρωση 

υποχρέωσης του υπεύθυνου επεξεργασίας ο οποίος τηρεί τα δεδομένα406, αφετέρου δε για την 

εκτέλεση έργου δημόσιου συμφέροντος ή έργου που εμπίπτει στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και 

εκτελείται από δημόσια αρχή ή έχει ανατεθεί από αυτή σε τρίτο, στον οποίο γνωστοποιούνται τα 

δεδομένα407.  

 

1.1.3 Αναγκαιότητα επεξεργασίας για διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντός του υποκειμένου  

 

 Τρίτη απόκλιση που εισάγει ο Ν.2472/1997 από τον κανόνα της συγκατάθεσης του 

υποκειμένου, στο άρθρο 5§2 στοιχ.γ’, είναι η περίπτωση για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντός 

του, εάν αυτό τελεί σε φυσική ή νομική αδυναμία να δώσει τη συγκατάθεσή του. Ως ζωτικού 

συμφέροντος έννομα αγαθά του ατόμου, μπορεί να εκληφθούν καταρχήν η ζωή και έπειτα η υγεία 

του. Ωστόσο, εξίσου ζωτικής σημασίας είναι τα οικονομικά έννομα αγαθά της περιουσίας και της 

ιδιοκτησίας του υποκειμένου, στο βαθμό που επηρεάζουν την επιβίωση του και δυσχεραίνουν την 

παροχή συγκατάθεσής του ή την εκδήλωση αντίρρησής του στην επεξεργασία των προσωπικών του 

δεδομένων. Για το λόγο αυτό, η υπαγωγή στις εξαιρέσεις του 5§2 στοιχ.γ, πρέπει να γίνεται «βάσει 

της εκτίμησης της περίστασης και υπό το πρίσμα των συνταγματικών κατοχυρώσεων που εισάγουν 

τα 2§1 και 5§1 του Σ408».  

                                                           
 

405
 Βλ. www.nsk.gov.gr/ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ/2007 

406
 Βλ. στοιχ. β’ της §2 του άρθρου 5 του Ν. 2472/1997 

407
 Βλ. στοιχ. δ’ της §2 του άρθρου 5 του Ν. 2472/1997. Αντιθέτως, αναγκαία είναι η προηγούμενη άδεια της Αρχής, σε περίπτωση που στα 

ελεγχόμενα βιβλία, στοιχεία και εν γένει έγγραφα του ελεγχόμενου φορολογουμένου, περιλαμβάνονται ένα ή περισσότερα ευαίσθητα 

προσωπικά δεδομένα του ελεγχόμενου ή τρίτου.  

 
408

 Βλ. σχετικά Αρμαμέντου Π./Σωτηρόπουλου Β., ό.π. σελ. 166 επ.  
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1.1.4 Αναγκαιότητα επεξεργασίας για εκτέλεση έργου δημόσιου συμφέροντος ή ενάσκηση δημόσιας 

εξουσίας 

 

 Στο άρθρο 5§2 στοιχ. δ’ του νόμου, προβλέπεται η εξαίρεση του κανόνα της συγκατάθεσης 

του υποκειμένου για την εκτέλεση έργου δημόσιου συμφέροντος ή έργου που εμπίπτει στην άσκηση 

δημόσιας εξουσίας και εκτελείται από δημόσια αρχή ή έχει ανατεθεί από αυτή είτε στον υπεύθυνο 

επεξεργασίας είτε σε τρίτο, στον οποίο γνωστοποιούνται τα δεδομένα. Έτσι, κρίθηκε νόμιμη από την 

Αρχή, η on-line διασύνδεση των αρχείων των Υπουργείων Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας 

Τάξης και Οικονομικών, για το σκοπό της βεβαίωσης παραβάσεων των κατόχων οχημάτων και την 

είσπραξη των αναλογούντων προστίμων χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων 409. Ομοίως, νόμιμη 

κρίθηκε από την Αρχή, η δημοσιοποίηση πορίσματος ελέγχου των χρηματιστηριακών συναλλαγών 

των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που σκοπό έχει το δημόσιο έλεγχο των 

χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων των βουλευτών στα πλαίσια της αρχής της διαφάνειας410, όπως 

νόμιμη κρίθηκε και η ανάρτηση στο διαδίκτυο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης πολιτικών 

προσώπων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 7/2011 γνωμοδότηση της Αρχής411, δεδομένου ότι σκοπός 

της ανάρτησης των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης στο διαδίκτυο είναι ο δημόσιος έλεγχος για 

την περιουσιακή κατάσταση του δημόσιου λειτουργού όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του, καθώς και οι 

περιουσιακές μεταβολές κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του. Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε, 

                                                           
 

409
 Αναφορικά, βλ. 92/2002 απόφαση της Αρχής, www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2002 

410
 Αναφορικά, βλ. 34/2005 απόφαση της Αρχής, www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2005 

411
Αναφορικά, βλ. www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2011. Σημειώνεται ότι λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης επικινδυνότητας του μέσου 

του διαδικτύου, η Αρχή έκρινε ότι η διάταξη του άρθρου 2§3 του Ν. 3213/2003 επιβάλλει κατά το πρώτο έτος ανάρτησης τη 

δημοσιοποίηση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των υπόχρεων, κατά τα επόμενα όμως έτη την ανάρτηση μόνον των 

περιουσιακών μεταβολών και την αιτιολόγηση των μεταβολών αυτών. Η δημοσιοποίηση περαιτέρω στοιχείων κατά τα έτη που 

ακολουθούν το πρώτο έτος ανάρτησης, δεν είναι αναγκαία αφού δεν συνδέεται με την πραγμάτωση της αρχής της διαφάνειας, θα 

μπορούσε μάλιστα να υποστηριχθεί ότι απομακρύνει την προσοχή του κοινού από το ζητούμενο που συνίσταται στη μεταβολή της 

περιουσιακής κατάστασης του υπόχρεου δημόσιου λειτουργού κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του. Βλ. σχετικά, Μυλώση, Μ.-

Γιαννουκκάκου, Αικ.- Νικήτα, Μ. : Ιδιωτικότητα και Διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση:, ό.π, σελ. 184-185 
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η απόφαση της Αρχής, αναφορικά με τη γνωστοποίηση στο δικαστικό επιμελητή (εφοδιασμένο με 

τίτλο εκτελεστό) περιουσιακών στοιχείων οφειλέτη που τηρούνται σε δημόσια αρχεία και είναι 

αναγκαία για την εκτέλεση του τίτλου412 . 

 

1.1.5 Αναγκαιότητα επεξεργασίας για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος του υπεύθυνου 

επεξεργασίας ή τρίτου 

 

 Η τελευταία περίπτωση (5§2 στοιχ.ε) που προβλέπει ο νόμος ως εξαίρεση από την ανάγκη 

λήψης συγκατάθεσης του υποκειμένου, συνίσταται στην ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος 

που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος ή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα 

δεδομένα, υπό τον όρο ότι το έννομο αυτό συμφέρον υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και των 

συμφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και δε θίγονται οι θεμελιώδεις 

ελευθερίες αυτών. Νόμιμη είναι λοιπόν με βάση τα παραπάνω, η χορήγηση από τράπεζα σε διάδικο 

(πρώην σύζυγο του προσφεύγοντος) σε δίκη διατροφής, αντιγράφων των αιτήσεων προεγγραφών 

μετοχών του προσφεύγοντος και των δύο παιδιών τους, η οποία έγινε χωρίς τη συγκατάθεση του 

προσφεύγοντος413. Εξίσου νόμιμη, είναι η χορήγηση βεβαίωσης από το Ταμείο Σύνταξης και 

Επικουρικής Ασφάλισης σε Ασφαλιστικό Οργανισμό, με περιεχόμενο ποιοί πρώην υπάλληλοί του 

έχουν υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση καθώς και αν έχουν εκδοθεί αποφάσεις απονομής 

συντάξεων, χωρίς όμως να γίνεται αναφορά σε περαιτέρω στοιχεία, δεδομένου ότι είναι υπέρτερο το 

έννομο συμφέρον του αιτούντος, ως τρίτου Ασφαλιστικού Οργανισμού414. Νόμιμη κρίθηκε από την 

Αρχή, η χορήγηση στον εκ διαθήκης κληρονόμο αποβιώσαντος συνδικαιούχου κοινού τραπεζικού 

λογαριασμού, των ζητηθέντων από τον πρώτο στοιχείων για τους αριθμούς των λογαριασμών και 

τους αριθμούς των ομολόγων, που διατηρούσε στην εν λόγω Τράπεζα ο αποβιώσας βάσει του 

                                                           
 

412
 Αναφορικά, βλ. 30/2001 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 50(2002)1679 

413
 Βλ. σχετικά, απόφαση 71/2005 της Αρχής, Ετήσιες εκθέσεις Αρχής έτους 2005, σελ.54: www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2005 

414
 Βλ. σχετικά, απόφαση 27/2006 της Αρχής, Ετήσιες εκθέσεις Αρχής έτους 2006, σελ.51: www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2006 
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άρθρου 5§2 στοιχ.ε’ 415. Παρομοίως, νόμιμη κρίθηκε από την Αρχή βάσει του άρθρου 5 §2 στοιχ.ε’ 

του Ν. 2472/1997 η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ασφαλιστικού συμβούλου με τη μορφή 

της αποστολής από την ασφαλιστική εταιρεία επιστολής σε πελάτες της, με την οποία τους 

ενημερώνει για την καταγγελία της συμβατικής σχέσης που τη συνέδεε με τον ασφαλιστικό 

σύμβουλο416. Ομοίως, νόμιμη κρίθηκε από την Αρχή η τήρηση αρχείου με απλά προσωπικά δεδομένα 

πολιτών από βουλευτές, υποψήφιους βουλευτές και άλλους αιρετούς κατά το Σύνταγμα 

αξιωματούχους, ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων, εφόσον η 

επεξεργασία περιορίζεται στο όνομα, στη διεύθυνση, στον αριθμό τηλεφώνου και στο επάγγελμα 

των πολιτών, δεδομένου ότι η επικοινωνία μεταξύ των υποκειμένων του ενεργητικού και του 

παθητικού εκλογικού δικαιώματος κρίνεται απολύτως αναγκαία για τις ανάγκες του δημοκρατικού 

πολιτεύματος 417. Περαιτέρω, με την υπ’ αριθμόν 1/2010 Οδηγία της Αρχής418, σχετικά με την 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας, καθοριστήκαν οι 

προϋποθέσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μεταξύ των υποκειμένων του ενεργητικού και 

του παθητικού εκλογικού δικαιώματος και έγιναν οι απαραίτητες διευκρινήσεις αναφορικά με την 

πολιτική επικοινωνία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας.  

 

2. Η έννοια της συγκατάθεσης του υποκειμένου στο νόμο 782. Η έννοια της συγκατάθεσης του υποκειμένου στο νόμο 782. Η έννοια της συγκατάθεσης του υποκειμένου στο νόμο 782. Η έννοια της συγκατάθεσης του υποκειμένου στο νόμο 78----17171717    

  Ο νόμος θέτει ως προαπαιτούμενο την ύπαρξη συγκατάθεσης του υποκειμένου, 

προκειμένου να τύχουν τα δεδομένα αυτά νόμιμης επεξεργασίας. Έτσι, με βάση το άρθρο 7 του 

                                                           
 

415
 Βλ. σχετικά, απόφαση της Αρχής, 22/2007. Η επίκληση από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο των διατάξεων του Ν. 5638/1932 σχετικά με το 

απόρρητο καταθέσεων κοινού τραπεζικού λογαριασμού δεν μπορεί να εμποδίσει τη διαβίβαση των ως άνω ζητηθέντων στοιχείων στον 

προσφεύγοντα, καθόσον η διαβίβαση αυτή επιτρέπεται βάσει των κρίσιμων διατάξεων του ν. 2472/1997, οι οποίες εισάγουν στην 

ελληνική έννομη τάξη ρυθμίσεις κοινοτικού δικαίου αυξημένης τυπικής ισχύος, σε: www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2002 

416
 Βλ. σχετικά, απόφαση 9/2008, 32/2008 και 53/2008, Ετήσιες εκθέσεις Αρχής έτους 2008, σελ.42: www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2008  

417
 Βλ. σχετικά, αποφάσεις 32,53/2009, Ετήσιες εκθέσεις Αρχής έτους 2009, σελ.43 www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2009 

418
 www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2010  
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νόμου 78-17, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να τύχουν επεξεργασίας, αφού έχει 

προηγουμένως ληφθεί η συγκατάθεση του υποκειμένου ή συντρέχουν συγκεκριμένες συνθήκες 

επεξεργασίας. Αξίζει να σημειωθεί, ότι πέραν των εξαιρέσεων που θα αναπτυχθούν παρακάτω, ο 

νόμος προβλέπει την απλή συγκατάθεση του υποκειμένου στο άρθρο 7 και τη ρητή συγκατάθεση 

του υποκειμένου στο άρθρο 8. Στην περίπτωση της απλής συγκατάθεσης, δεν υπάρχουν 

συγκεκριμένες διατυπώσεις για τη λήψη της, ενώ το βάρος αποδείξεώς της ανήκει στον υπεύθυνο 

επεξεργασίας. Στην περίπτωση της ρητής συγκατάθεσης, αυτή πρέπει να παρέχεται για παράδειγμα 

με σήμανση επιλογής από τις περισσότερες διαθέσιμες επιλογές. Έτσι κρίθηκε από την CNIL 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 2013-358 απόφασή της419, ότι πρέπει να είναι ρητή η συγκατάθεση του 

υποκειμένου στη διατήρηση του αριθμού της τραπεζικής του κάρτας για χρονικό διάστημα 

μεταγενέστερο της ολοκλήρωσης της συναλλαγής με τον αποδέκτη της πληρωμής420. Αυτό συμβαίνει 

συνήθως στις εξ αποστάσεως συναλλαγές με χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα της συχνής 

κράτησης ξενοδοχείου από τον ίδιο χρήστη με τον ίδιο αριθμό τραπεζικής κάρτας, για διευκόλυνση 

αμφότερων των συναλλασσομένων.  

 

2.1 Αποκλίσεις από τη συγκατάθεση2.1 Αποκλίσεις από τη συγκατάθεση2.1 Αποκλίσεις από τη συγκατάθεση2.1 Αποκλίσεις από τη συγκατάθεση        

 Ο νόμος 78-17 προβλέπει αποκλίσεις από τον κανόνα της προηγούμενης συγκατάθεσης του 

υποκειμένου. Έτσι, η συγκατάθεση δεν απαιτείται στην περίπτωση: α. που η επεξεργασία 

επιβάλλεται από το νόμο για εκπλήρωση υποχρέωσης του υπεύθυνου επεξεργασίας (άρθρο 7.1) 

όπως κρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 98-87873 απόφαση του Cour de Cassation421 σχετικά με τη 

                                                           
 

419
 Délibération n° 2013-358 du 14 novembre 2013 portant adoption d'une recommandation concernant le traitement des données 

relatives à la carte de paiement en matière de vente de biens ou de fourniture de services à distance et abrogeant la délibération n°03 034 

du 19 juin 2003, ΤΝΠ LEGIFRANCE 

420
 Ομοίως, βλ.: Délibération n°2012-214 du 19 juillet 2012 portant avertissement à l’encontre de la société FNAC DIRECT, όπου 

μνημονεύεται η υποχρέωση της εταιρείας να διατηρεί τα δεδομένα των πελατών της πέρα από την προβλεπόμενη διάρκεια του σκοπού 

επεξεργασίας, μόνο μετά τη ρητή συγκατάθεση των τελευταίων,ΤΝΠ LEGIFRANCE 

421
 Cour de cassation, chambre criminelle ,Audience publique du mardi 13 avril 1999 , N° de pourvoi: 98-87873, ΤΝΠ LEGIFRANCE 
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διασταύρωση δεδομένων από τις τράπεζες για τη φερεγγυότητα των πελατών τους καθώς και στην 

περίπτωση δημιουργίας αρχείου γεωεντοπισμού οχημάτων χωρίς τη συγκατάθεση των ιδιοκτητών 

τους στα πλαίσια δικαστικής έρευνας για διερεύνηση αδικημάτων422 β. για διαφύλαξη ζωτικού 

συμφέροντος του υποκειμένου (άρθρο 7.2), όπως συνέβη στην περίπτωση δημιουργίας 

αυτοματοποιημένου αρχείου δεδομένων ψυχικά ασθενών νοσηλευομένων χωρίς τη συγκατάθεση 

αυτών με σκοπό την ιατρική τους παρακολούθηση423,γ. για εκτέλεση έργου που εκτελείται από 

δημόσια αρχή και που επιδιώκει ο υπεύθυνος ή ο αποδέκτης της επεξεργασίας (άρθρο 7.3), όπως 

συνέβη στην περίπτωση δημιουργίας αυτοματοποιημένου αρχείου από τα αρμόδια Εφετεία, με 

σκοπό την παρακολούθηση των τηρούμενων διαδικασιών, των προθεσμιών και των δικαστικών 

αποφάσεων424 δ. για εκτέλεση σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι 

συμβαλλόμενο μέρος ή κατά το προσυμβατικό στάδιο (άρθρο 7.4) και τέλος ε. σε περίπτωση 

ικανοποίησης του έννομου συμφέροντος που επιδιώκεται από τον υπεύθυνο ή τον αποδέκτη της 

επεξεργασίας, υπό την επιφύλαξη ότι δε θίγονται τα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες του 

προσώπου στο οποίο αναφέρεται (άρθρο 7.5). 

 

3. Συγκριτική επισκόπηση στην ελληνική και στη γαλλική ρύθμιση3. Συγκριτική επισκόπηση στην ελληνική και στη γαλλική ρύθμιση3. Συγκριτική επισκόπηση στην ελληνική και στη γαλλική ρύθμιση3. Συγκριτική επισκόπηση στην ελληνική και στη γαλλική ρύθμιση    

 Η προϋπόθεση της συγκατάθεσης του υποκειμένου στην επεξεργασία των δεδομένων που 

το αφορούν, έχει βαρύνουσα σημασία τόσο στο κείμενο του ελληνικού όσο και στο αντίστοιχο του 

γαλλικού νόμου. Η έλλειψη προηγούμενης λήψης συγκατάθεσης του υποκειμένου, τουλάχιστον σε 

επίπεδο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, αποτελεί ίσως και το συχνότερο λόγο προσφυγής 

                                                           
 

422
 Délibération n° 2013-404 du 19 décembre 2013 portant avis sur un projet de loi relatif à la géolocalisation. ΤΝΠ LEGIFRANCE 

423
 Délibération n°92-014 du 21 janvier 1992 portant avis sur le projet d'arrêté présenté par le ministre des affaires sociales et de 

l'intégration concernant un modèle-type relatif à la gestion automatisée du suivi des personnes hospitalisées sans leur consentement en 

raison de troubles mentaux et au secrétariat des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques (application GEPHOSC), 

ΤΝΠ LEGIFRANCE 

424
 Délibération n°95-104 du 12 septembre 1995 relative à la demande d'avis présentée par le ministère de la Justice portant création d'un 

modèle type de gestion automatique des dossiers soumis aux chambres correctionnelles des cours d'appel, ΤΝΠ LEGIFRANCE 
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των υποκειμένων στις αρμόδιες Αρχές προστασίας δεδομένων αλλά και στη δικαιοσύνη. Αναφορικά 

με τον τύπο της συγκατάθεσης του υποκειμένου για την επεξεργασία των δεδομένων που το 

αφορούν, αυτή πρέπει να είναι ρητή. 
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Τέταρτο κεφάλαιο: Οι προϋποθέσεις επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον Τέταρτο κεφάλαιο: Οι προϋποθέσεις επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον Τέταρτο κεφάλαιο: Οι προϋποθέσεις επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον Τέταρτο κεφάλαιο: Οι προϋποθέσεις επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 

ελληνικό και στον γαλλικό νόμοελληνικό και στον γαλλικό νόμοελληνικό και στον γαλλικό νόμοελληνικό και στον γαλλικό νόμο        

  

 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι προϋποθέσεις γνωστές και ως «αρχές» που καθιστούν 

νόμιμη την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τόσο στο κείμενο του ελληνικού 

όσο και στο αντίστοιχο του γαλλικού νόμου. 

 

1. Οι αρχές επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στο Ν. 2472/19971. Οι αρχές επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στο Ν. 2472/19971. Οι αρχές επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στο Ν. 2472/19971. Οι αρχές επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στο Ν. 2472/1997    

 

 Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, για να είναι νόμιμη, πρέπει να πληροί τις 

προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις της νομιμότητας του σκοπού και του τρόπου 

επεξεργασίας, της αναλογικότητας, της ακρίβειας και της χρονικής διάρκειας τήρησης των 

δεδομένων425. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τήρηση των αρχών αυτών στον τομέα της 

οικονομίας, με έμφαση στον τραπεζικό τομέα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι αρχές αυτές 

θα αναπτυχθούν υπό το πρίσμα της ελληνικής τραπεζικής εμπειρίας και πραγματικότητας. 

 Ο πιστολήπτης, δηλαδή το πρόσωπο426 που συναλλάσσεται με τις τράπεζες και τους 

συνεργαζόμενους μ’ αυτές φορείς, είναι το κεντρικό πρόσωπο του συστήματος του ΤΕΙΡΕΣΙΑ, γύρω 

                                                           
 

425
 Τόσο στην ελληνική όσο και στη γαλλική βιβλιογραφία, οι προϋποθέσεις νομιμότητας της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, 

αναφέρονται ως αρχές . 

426
 Ο Νόμος περί προστασίας προσωπικών δεδομένων Ν.2472/1997, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, αφορά αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο 

ως δεκτικό προστασίας. Άλλωστε, το άρθρο 2 του νόμου, κάνει ρητή αναφορά στο «υποκείμενο των δεδομένων». Βλέπε σχετικά απόφαση 

3058/2003 ΠΠΡ, ΕΤΡΑΞΧΡΔ (2003)891. Αναφορικά με το νομικό πρόσωπο, ισχύουν οι γενικές διατάξεις για την παροχή έννομης 

προστασίας της προσωπικότητας με το ΑΚ 57, Αλεξανδροπούλου –Αιγυπτιάδου Ε.: Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο 

πεδίο της τραπεζικής δραστηριότητας (νομικό πλαίσιο),ΑΡΜ 58(2004) 1380 παρ. 10 σελ. και 1391παρ. 88, Αγαλλοπούλου Π.: Βασικές 

έννοιες Αστικού Δικαίου, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2003, σελ.56 επ., Γεωργιάδη Απ. Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, Αντ. 

Ν. Σάκκουλα , Αθήνα-Κομοτηνή 2002, εκδ. 3η, σελ. 146 επ., Παπαστερίου Δ.: Γενικές Αρχές του Αστικού Δικαίου , Τομ. Ι/α, Σάκκουλα, 

Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 171 επ. 
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από το οποίο διακινείται πλήθος πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές, άπτονται κατεξοχήν των 

οικονομικών δεδομένων που αφορούν το υποκείμενο, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τον 

αριθμό φορολογικού μητρώου, τα στοιχεία της αίτησης χορήγησης δανείου (καταναλωτικού, 

στεγαστικού, κλπ), τα στοιχεία της αίτησης χορήγησης πιστωτικής (χρεωστικής ή προπληρωμένης) 

κάρτας, τη θέση του σε δυσμένεια λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, την εγγραφή βαρών στην ακίνητη 

περιουσία του. Παρά το γεγονός ωστόσο, ότι η αναζήτηση των ως άνω πληροφοριών γίνεται στο 

όνομα της οικονομικής φερεγγυότητας, της αξιοπιστίας και της συναλλακτικής συμπεριφοράς των 

πιστοληπτών, συχνά καταλήγουμε, στο να καταστρατηγούνται οι θεμελιώδεις, συνταγματικώς 

κατοχυρωμένες ελευθερίες τους 427. Προσκρούει δηλαδή πολλές φορές το οικονομικό συμφέρον της 

πληροφόρησης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο συμφέρον του πολίτη να προστατεύει τα 

προσωπικά του δεδομένα-εν προκειμένω οικονομικής φύσεως- από την ηλεκτρονική επεξεργασία 

τους 428. Σ’ αυτήν ακριβώς την περίπτωση είναι που χρήζουν εφαρμογής οι διατάξεις του 

Ν.2472/1997, αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα των πιστοληπτών και ειδικότερα για την 

εφαρμογή των αρχών της επεξεργασίας τους. Έτσι, ακόμη και αν υπάρχει σημαντική διασφάλιση των 

πιστοληπτών στον τραπεζικό τομέα ως καταναλωτών, δυνάμει του Ν. 2251/1994 περί «προστασίας 

των καταναλωτών»429 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 3587/2007430,η έννομη προστασία τους, 

ενισχύεται σημαντικά από τον νόμο περί προσωπικών δεδομένων, που έρχεται να εξειδικεύσει πλέον 

                                                           
 

427
 Σχετικά, βλέπε αποφάσεις: 4786/2002 ΕφΑθ, ΔΕΕ 10(2002)1003-1004, ΕΕΜΠΔ (2004)125, απόφαση373/2004 ΜΠρΑθ, ΔΕΕ 

10(2004)557-560, ΝΟΒ (2004)1230, απόφαση 45/2005 ΜΠρ Χαν σε ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ. 

428
 Αναφορικά, βλέπε: Σαατζίδου-Παντελιάδου Ε., ό.π., σελ. 113 επ. 

429
 Σχετικές αποφάσεις από την πρόσφατη νομολογία:15/2007 ΑΠ, ΔΕΕ 13(2007)975, 961/2007 ΠΠΡ ΑΘ σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ.  

430
 ΦΕΚ Α’ 152/10.07.2007. Ο Ν.3587/2007 ενσωματώνει την οδηγία 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 

149) : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:EL:PDF, Αλεξανδρίδου, Ελ.: Η οδηγία για 

τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές», ΔΕΕ 11(2005)639 επ. , Δέλλιου, Γ. : Ατομική και συλλογική προστασία των καταναλωτών από την 

έλλειψη ουσιαστικής διαπραγμάτευσης -Ερμηνεία των άρθρων 2&10 του Ν. 2251/1994 μετά το Ν. 3587/2007. Με ανάλυση νομολογίας, 

Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2008, Παπανικολάου Π., :Σκέψεις πάνω στον νέο νόμο (ν.3587/2007) για την προστασία των 

καταναλωτών, ΕλλΔνη 49(2008)660-676, Τζουγανάτου Δ.,: Αθέμιτος ανταγωνισμός και προστασία καταναλωτή. Παρατηρήσεις με αφορμή 

την τροποποίηση του Ν 2251/1994 με το Ν 3587/2007, ΔΕΕ 14(2008)508-512, Χατζηνικολάου- Αγγελίδου Ρ.,: Το στοιχείο του αθέμιτου στο 

δίκαιο του ανταγωνισμού ( σύμφωνα με το άρθρο 1 Ν.146/1914 και με την οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές), 

Αρμ62 (2008)829-842 
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την προστασία του ατόμου ως φορέα δεδομένων που διαβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα και 

αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και όχι απλά ως καταναλωτή 431 -χρήστη υπηρεσιών. 

 Τα προσωπικά δεδομένα οικονομικής φύσεως, τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από 

το σύστημα ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ βάσει κάποιων γενικών αρχών τήρησης αρχείου δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς, όπως αυτές προβλέπονται στον Κανονισμό επεξεργασίας δεδομένων 432. Συνοπτικά, 

οι αρχές αυτές, καθορίζουν, α) την επεξεργασία πληροφοριών που χαρακτηρίζονται από υψηλό 

βαθμό αντικειμενικότητας, β)τη διάθεση των πληροφοριών χωρίς καμία επ’ αυτών κρίση ή 

χαρακτηρισμό, ώστε η αξιολόγησή τους να γίνεται αποκλειστικά από τους αποδέκτες των 

πληροφοριών αυτών, γ) την απόλυτη διαφάνεια των κανόνων λειτουργίας των Αρχείων και την 

απαρέγκλιτη εφαρμογή αυτών, δ) την εξασφάλιση του αδιάβλητου των Αρχείων με 

αποτελεσματικούς μηχανισμούς ασφαλείας καθώς και ε)το σεβασμό και την προστασία των 

δικαιωμάτων των πολιτών καθώς και παροχή προς αυτούς κάθε δυνατής συνδρομής για την 

αποτελεσματική άσκησή τους. Αξίζει στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι ο εν λόγω κανονισμός, ορίζει 

ότι η οποιαδήποτε διαφοροποίηση οικονομικού δεδομένου του υποκειμένου, δεν επηρεάζει το ήδη 

υπάρχον και καταχωρημένο στο Αρχείο δεδομένο, αλλά αποτελεί νέο δεδομένο που λειτουργεί 

συμπληρωματικά σε σχέση με το ήδη υπάρχον433. Έτσι, σε μία συναλλαγματική που έχει καταχωρηθεί 

στο Αρχείο ως ανεξόφλητη, η προσθήκη του όρου «εξοφλημένη», εισάγει ένα νέο στοιχείο- 

δεδομένο που συσχετίζεται με την ήδη υπάρχουσα καταχωρημένη πληροφορία της ανεξόφλητης 

συναλλαγματικής.  

 Το σύστημα του ΤΕΙΡΕΣΙΑ διέπεται πέρα από τις προναφερθείσες αρχές και από τις 

ειδικότερες αρχές που εισήγαγε στο άρθρο 4 ο Ν. 2472/1997 και αναφέρονται στην αρχή του 

                                                           
 

431
 Κριτική για την έννοια του «μέσου» καταναλωτή , κάνει η Αλεξανδρίδου Ελ., ό.π., ΔΕΕ 11(2005)642 

432
 Σινανιώτη-Μαυρουδή Α. –Φαρσαρώτα Ι.:, Ηλεκτρονική τραπεζική, ό.π.,σελ. 225 επ. 

433
 Ιγγλεζάκη Ι.: Προστασία προσωπικών δεδομένων στο σύστημα πληροφοριών ΤΕΙΡΕΣΙΑ, ό.π., σελ. 20 
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σκοπού, της αναλογικότητας, της ακρίβειας και της χρονικής διάρκειας τήρησης των δεδομένων434. Οι 

αρχές αυτές, αποτελούν εξειδικεύσεις της αρχής της αναλογικότητας του Σ 25§1 σε συνδυασμό με το 

δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή και την εν γένει επεξεργασία και χρήση των προσωπικών 

δεδομένων του Σ 9 Α. Οι εν λόγω αρχές, είναι κανόνες αναγκαστικού δικαίου, έχουν απόλυτη 

δεσμευτικότητα, η δε ιδιωτική βούληση δεν μπορεί να παρεκκλίνει από την εφαρμογή τους κατ’ 

άρθρο ΑΚ 3 435. Μια διεξοδική ανάπτυξη των αρχών αυτών, θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε το 

«πνεύμα» που διέπει τη λειτουργία του συστήματος του ΤΕΙΡΕΣΙΑ. Στο σημείο αυτό, αξίζει να 

επισημανθεί και η ειδικότερη αρχή, αυτή της «υπευθυνότητας του υπευθύνου»436 η οποία είναι 

σύμφυτη με την ιδιότητά του και απορρέει από την υποχρέωσή του να εκπληρώνει όσα ο νόμος 

προβλέπει στο άρθρο 4. 

 

1.1 Η αρχή της νομιμότητας του σκοπού επεξεργασίας των δεδομένων1.1 Η αρχή της νομιμότητας του σκοπού επεξεργασίας των δεδομένων1.1 Η αρχή της νομιμότητας του σκοπού επεξεργασίας των δεδομένων1.1 Η αρχή της νομιμότητας του σκοπού επεξεργασίας των δεδομένων        

 Ο σκοπός για τον οποίο πραγματοποιείται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των 

πολιτών, συνιστά το κατεξοχήν κριτήριο για την επεξεργασία τους437 και αυτό γιατί διέπει όλο το 

φάσμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων καθ’ όλη τη διαδικασία και τη διάρκεια 

επεξεργασίας τους. Δεδομένου ότι ο σκοπός αυτός πολλές φορές υπερακοντίζεται στον χώρο των 

προσωπικών δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών δεδομένων, 

εξέδωσε την υπ’ αριθμόν 109/1999438 απόφαση, όπως αυτή επαναλήφθηκε από την υπ’ αριθμόν 

                                                           
 

434
 Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε.: Ζητήματα από το δίκαιο πληροφορικής, ό.π.,σελ. 42 επ., της ιδίας,Προσωπικά Δεδομένα, ό.π.: σελ. 

46 

435
 Αρμαμέντου Π./Σωτηρόπουλου Β.: ό.π.,σελ. 113 επ. καθώς και τις εκεί παραπομπές αρ. 5, 6 

436
 Ο όρος ανήκει στη Μήτρου: Προστασία Προσωπικών δεδομένων, συλλογικό έργο ό.π. σελ. 480 και Αρμαμέντου, Π./Σωτηρόπουλου, Β., 

ό.π., σελ. 137-139 

437
 Μήτρου, Λ.: Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων σε: Δόνο Π., Μήτρου Λ., 

Μίττλετον Φ., Παπακωνσταντίνου Ε.: Η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων και η επαύξηση της προστασίας των δικαιωμάτων, 

εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα –Θεσσαλονίκη 2002, σελ. 21 

438
 Βλ. σχετικά απόφαση 109/1999 της Αρχής: www.dpa.gr /ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/1999 
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24/2004439 απόφασή της, οι οποίες αποφάνθηκαν αναφορικά με τη νομιμότητα επεξεργασίας 

δεδομένων ειδικά από το σύστημα ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. Πιο συγκεκριμένα, οι προαναφερθείσες αποφάσεις 

έκριναν ότι «σκοπός της επεξεργασίας είναι η ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τη σύναψη 

πιστωτικών συμβάσεων με αφερέγγυους πελάτες και εν γένει από τη δημιουργία επισφαλών 

απαιτήσεων και τελικά η προστασία της εμπορικής πίστης και η εξυγίανση των οικονομικών 

συναλλαγών. Η επεξεργασία είναι πράγματι «απολύτως αναγκαία» για την ικανοποίηση του σκοπού 

αυτού, ενώ η προστασία της εμπορικής πίστης, σε σύγκριση με τα συμφέροντα των υποκειμένων των 

δεδομένων, μπορεί να θεωρηθεί ότι «υπερέχει προφανώς» 440, υπό την έννοια του άρθρου 5 §2 

στοιχ.ε΄. Ως εκ τούτου, «η επεξεργασία επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου, 

αφού βέβαια αυτό ενημερωθεί (άρθρα 11 §1 και 24 §3 του N. 2472/1997)».Υπό την έννοια αυτή, 

νόμιμη κρίθηκε από την Αρχή με την υπ’ αριθμόν 50/2011 απόφασή της441, η συλλογή των σχετικών 

με την υποβολή αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού, κατά το άρθρ. 2 του Ν. 3869/ 2010, 

δεδομένων οφειλετών από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. χωρίς τη συγκατάθεσή τους βάσει του άρθρου 5 § 2 

στοιχ. β΄ του Ν. 2472/1997 προκειμένου να καταχωρηθούν στο Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων 

(λευκή λίστα). Ο σκοπός λειτουργίας του ΤΕΙΡΕΣΙΑ, είναι όπως προαναφέρθηκε, η διακρίβωση της 

πιστοληπτικής ικανότητας και φερεγγυότητας των συναλλασσόμενων προσώπων. Δεδομένου 

μάλιστα, ότι έχει αναγνωριστεί ως θεσμοθετημένος και επομένως νόμιμος φορέας συλλογής και 

επεξεργασίας οικονομικών κατεξοχήν δεδομένων, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη να διέπεται και ο 

σκοπός λειτουργίας του από νομιμότητα. Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, κρίθηκε από την Αρχή, 

                                                           
 

439
 ΚΝοΒ 52(2004)683-685 

440
 Αναφορικά με την υπεροχή του εννόμου συμφέροντος και τις απόψεις που έχουν διατυπωθεί, βλ. υπ.’ αριθμ. 36/2001 απόφαση της 

Αρχής, ΚΝοΒ (2002)1679, υπ’ αριθμ. 86/2002 απόφαση της Αρχής σε: www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2002, ΕφΑθ3833/2002, ΝΟΒ 

52(2004)247 και σχετική μελέτη Σταθόπουλου, Μ: Το πρόβλημα της οριοθέτησης μεταξύ προστασίας προσωπικών δεδομένων και 

προστασίας της εμπορικής πίστης, ΕΠΙΔΙΚΙΑ (2005)239, ΜΠρΘεσ. 2950/2002, ΑΡΜ 58(2004)195 και ενημερωτικό σημείωμα 

Αλεξανδροπούλου Ε., ΑΡΜ58(2004)201,Ψυχομάνη, Σ.: Τραπεζικές δραστηριότητες αμφισβητήσιμης νομιμότητας, εκδόσεις Σάκκουλα, 

Αθήνα –Θεσσαλονίκη, σελ. 40 επ. 

 
441

 Βλ. σχετικά απόφαση 50/2011 της Αρχής, σε:www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2011 



Δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς: Νομική Θεώρηση  
Οι Οι Οι Οι προϋποθέσεις επεξεργασίαςπροϋποθέσεις επεξεργασίαςπροϋποθέσεις επεξεργασίαςπροϋποθέσεις επεξεργασίας    των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα     

στον ελληνικό και στον γαλλικό νόμοστον ελληνικό και στον γαλλικό νόμοστον ελληνικό και στον γαλλικό νόμοστον ελληνικό και στον γαλλικό νόμο    

    

171 

 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 39/2005 απόφασή της442, ότι δεν είναι νόμιμη η χρήση από την 

Τράπεζα των προσωπικών στοιχείων του υποκειμένου, τα οποία τηρεί και επεξεργάζεται στο αρχείο 

της από κάποια συναλλακτική σχέση της με αυτό, για άλλο σκοπό πέραν του προαναφερθέντος, 

όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση για άμεση εμπορία –αποστολή πιστωτικών καρτών. Αντιθέτως 

ήταν θετική η γνωμοδότηση της Αρχής για σύσταση και λειτουργία από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. αρχείου 

επιχειρήσεων των οποίων οι συμβάσεις για την αποδοχή καρτών έχουν καταγγελθεί 443. 

 Προκειμένου λοιπόν για το σύννομο του σκοπού, η επεξεργασία των δεδομένων πρέπει, να 

μην αποκλίνει από τον αρχικό σκοπό που δηλώθηκε στην Αρχή. Προς ενίσχυση της νομιμότητας του 

σκοπού, η Αρχή κατάρτισε κατάλογο σκοπών επεξεργασίας, στον οποίο κατατάσσονται κατά 

κατηγορίες και περιγράφονται συνοπτικά οι νόμιμοι σκοποί επεξεργασίας, μεταξύ των οποίων είναι 

η διοίκηση προσωπικού, η διαχείριση πελατολογίου, η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, η 

διαχείριση μετοχολογίου και το εμπόριο προσωπικών δεδομένων444.Σημαντική παράμετρος για τη 

νομιμότητα του σκοπού επεξεργασίας των δεδομένων, είναι ο σκοπός αυτός να είναι εξ αρχής 

καθορισμένος. Αυτό συμβαίνει, όταν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις445: 

α) Περιλαμβάνεται στον κατάλογο πληροφοριών που χορηγούνται στο υποκείμενο από τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας, ώστε να εκπληρώνεται η υποχρέωση ενημέρωσής του (άρθρο 11 του 

N.2472/1997) 

β) Αναφέρεται στη γνωστοποίηση σύστασης και λειτουργίας του αρχείου για συλλογή απλών 

προσωπικών δεδομένων, όπως είναι τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς (άρθρο 6 του N. 

2472/1997) 

                                                           
 

 
442

 Βλ. ετήσια έκθεση της Αρχής έτους 2005,σελ.193:www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/ 2005 

443
 Αναφορικά, βλ. απόφαση 6/2006 της Αρχής: www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2006 

444
 Βλ. σχετικά: Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε.: Προσωπικά Δεδομένα-Η νομική ρύθμιση της ηλεκτρονικής επεξεργασίας τους, 

εκδόσεις Αντ. Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2007, σελ. 46 και ΚΝοΒ48(200)2265-2268 

445
 Αναλυτικά, Αρμαμέντου Π./Σωτηρόπουλου Β., ό.π., σελ.118 
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γ) Αναφέρεται στην προηγούμενη λήψη άδειας από την αρχή για την συλλογή και επεξεργασία των 

ευαίσθητων δεδομένων (άρθρο 7 και 7Α του N. 2472/1997) στο βαθμό που αυτά σχετίζονται με απλά 

δεδομένα (περίπτωση αναγραφής σε έντυπο φορολογικής δήλωσης εξόδων νοσηλείας). 

δ) Σε περίπτωση διασύνδεσης αρχείων, έχει περιληφθεί στη γνωστοποίηση της Αρχής, το γεγονός ότι 

τα αρχεία πρόκειται να διασυνδεθούν (άρθρο 8 του N. 2472/1997) 

ε) Σε περίπτωση διαβίβασης δεδομένων σε χώρες εκτός Ε.Ε., συμπίπτει ο σκοπός με αυτόν που 

περιλήφθηκε στη άδεια της αρχής (άρθρο 9 του N. 2472/1997) 

 Σε κάθε περίπτωση, ο σκοπός, πρέπει να είναι καθορισμένος προς δύο κατευθύνσεις· 

αφενός στην Αρχή και αφετέρου στο υποκείμενο των δεδομένων. Εξάλλου ακόμα και στην 

περίπτωση που ο σκοπός δεν είναι καθορισμένος, αλλά καθίσταται αργότερα (συμπληρωματικός) 

απαιτούνται οι παραπάνω γνωστοποιήσεις για το νέο σκοπό στην Αρχή (άρθρο 6§4 του Ν. 

2472/1997), αλλά και η ενημέρωση του υποκειμένου (άρθρο 11 του Ν. 2472/1997). Ώστε, αν ο 

αρχικός σκοπός επεξεργασίας συμπληρωθεί από τον επιγενόμενο, τότε πρόκειται για ένα άλλον, νέο 

σκοπό που πρέπει να δηλωθεί εκ νέου στην Αρχή446. Προκειμένου να τελεσφορήσει ο σκοπός για τον 

οποίο γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων στο σύστημα του ΤΕΙΡΕΣΙΑ, πρέπει αυτός να είναι 

διατυπωμένος με σαφήνεια, ώστε να μην αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας και να γίνεται 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, για σκοπούς αλλότριους πέρα από τους ήδη 

προκαθορισμένους 447. Από τη σαφήνεια του σκοπού λειτουργίας του ΤΕΙΡΕΣΙΑ, προκύπτει ότι η 

επεξεργασία των σχετικών δεδομένων γίνεται μόνο για προληπτικό έλεγχο της πιστοληπτικής 

                                                           
 

446
 Παρόμοια είναι η περίπτωση που ήδη εξετάστηκε ανωτέρω, αναφορικά με την συναλλαγματική που έχει καταχωρηθεί στο Αρχείο ως 

ανεξόφλητη, ωστόσο η προσθήκη του όρου «εξοφλημένη», εισάγει ένα νέο στοιχείο- δεδομένο που συσχετίζεται με την ήδη υπάρχουσα 

καταχωρημένη πληροφορία της ανεξόφλητης συναλλαγματικής. Βλ. σχετικά, Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε.: «Προσωπικά Δεδομένα-Η 

νομική ρύθμιση της ηλεκτρονικής επεξεργασίας τους», ό.π.,σελ. 46 

447
 Έτσι, κρίθηκαν παράνομες από την Αρχή, λόγω του ότι δεν συνάδουν με τον σκοπό επεξεργασίας και συλλογής: α) η εξέταση του 

λογαριασμού μισθοδοσίας εργαζομένου για σκοπούς που δεν αφορούν την μισθολογική κατάστασή του, όπως για παράδειγμα για τη 

διακρίβωση πειθαρχικού του παραπτώματος, (βλ. απόφαση 1/2002 της Αρχής) αλλά και η εξέταση της οικονομικής κατάστασης του 

υποκειμένου από ασφαλιστική εταιρεία για έκδοση πιστωτικής κάρτας, χωρίς την συγκατάθεσή του, γεγονός που δεν έχει σχέση με την 

ασφαλιστική σύμβαση, (βλ. αποφάσεις 46,138/2001 της Αρχής) 
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ικανότητας και φερεγγυότητας του υποκειμένου και όχι κατασταλτικά, όπως για παράδειγμα σε δίκη 

για υποστήριξη έννομου συμφέροντος της Τράπεζας ενώπιον Δικαστηρίων, σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμόν 61/2001448 απόφαση της Αρχής. Σύμφωνα με την αρχή της σαφήνειας, δεν αρκεί η γενική και 

αόριστη συγκατάθεση του υποκειμένου για κάθε μελλοντικό σκοπό επεξεργασίας, αλλά απαιτείται η 

ειδική συγκατάθεση του υποκειμένου για κάθε συγκεκριμένο, σαφή σκοπό 449, κάτι που ωστόσο δεν 

τηρείται στην πράξη. 

 Με πλήθος αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων η Αρχή διασαφηνίζει με τον πλέον ευκρινή 

τρόπο το νόμιμο χαρακτήρα του σκοπού επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

γεγονός που αποτυπώνεται σε κάθε ετήσια έκθεσή της. Χαρακτηριστικά, με την με αριθμό 6/2006 

γνωμοδότησή450 της η Αρχή, έκρινε νόμιμη τη δημιουργία βάσεων δεδομένων, με τη μορφή αρχείου, 

των επιχειρήσεων των οποίων οι συμβάσεις για αποδοχή καρτών έχουν καταγγελθεί, δεδομένου ότι 

σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων είναι ο περιορισμός της απάτης στα μέσα πληρωμών451. 

Ομοίως, κρίθηκε από την Αρχή με τη με αριθμό 56/2010 απόφασή της452 ότι οι σκοποί της 

υποχρεωτικής αναγραφής του ΑΜΚΑ του θεράποντος ιατρού και του φαρμακοποιού που εκτελεί τη 

συνταγή στα συνταγολόγια των διάφορων ασφαλιστικών οργανισμών συνίστανται ιδίως στην 

απλούστευση της λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων των ασφαλιστικών οργανισμών, 

στην ευχερέστερη και πληρέστερη παρακολούθηση των φαρμακευτικών δαπανών, στην 

καταπολέμηση της αλόγιστης συνταγογράφησης και στην εξοικονόμηση δημόσιων πόρων με τη 

μείωση των δημόσιων δαπανών και ως εκ τούτου η αναγραφή του ΑΜΚΑ συνιστά νόμιμη 

                                                           
 

448
 ΚΝοΒ50 (2002)1676 

449
 Βλ. Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου, Ε.: «Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πεδίο της τραπεζικής δραστηριότητας 

(νομικό πλαίσιο),ΑΡΜ ΝΗ’ (2004)1393, Γέροντα Α.: «Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων», 

εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2002, σελ. 190, Αρμαμέντου Π./Σωτηρόπουλου Β., ό.π., σελ.120 και Ιγγλεζάκη Ι.: Το νομικό 

πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, ό.π., σελ. 199 

450
 Βλ. σχετικά, ετήσια έκθεση της Αρχής έτους 2006, σελ.130:www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2006 

451
 Όπως άλλωστε έχει θέσει ως προτεραιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα Σχέδια Δράσης (Φεβρουάριος 2001 και Oκτώβριος 2004). Οι 

Οδηγίες αυτές θεσπίζουν ενιαία κριτήρια που πρέπει να είναι εναρμονισμένα ώστε τα ατομικά στοιχεία των οποίων περιέχονται στις 

βάσεις να έχουν τα ίδια δικαιώματα και εγγυήσεις σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. 

452
 Βλ. σχετικά, ετήσια έκθεση Αρχής έτους 2010, σελ. 204 επ.: www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2010 
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επεξεργασία.  Την Αρχή απασχόλησε και η περίπτωση αιτούσας βεβαίωση σχετικά με το ύψος της 

συνολικής (κύριας και επικουρικής) σύνταξης του εν διαστάσει συζύγου της, για το σκοπό της 

δικαστικής χρήσης (κατάθεση αγωγής διατροφής), με ιδιαίτερη μνεία για τον αριθμό των 

εργαζομένων που έχει αναγγείλει στον ασφαλιστικό του φορέα και που απασχολεί στην εταιρεία που 

διατηρεί, τον αριθμό των οικιακών βοηθών που έχει αναγγείλει ότι απασχολεί στην οικία του καθώς 

και το ύψος των αμοιβών που καταβάλλει σε αυτούς, προκειμένου να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία 

αυτά κατά τη δίκη διατροφής. Η Αρχή, έκρινε ότι η ζητηθείσα βεβαίωση περιέχει απλά (και όχι 

ευαίσθητα) προσωπικά δεδομένα, για τα στοιχεία αυτά υπάρχει αξίωση παροχής της πληροφορίας, 

οπότε η χορήγηση της ζητηθείσας βεβαίωσης εισοδήματος είναι σύμφωνη με το άρθρο 5§2 στοιχ. β΄ 

του Ν. 2472/1997 σε συνδυασμό με το άρθρο 1445 ΑΚ453.  

 Αντιθέτως, με την με αριθμό 29/2007454 απόφασή της η Αρχή έκρινε παράνομη τη συλλογή 

και επεξεργασία αντιγράφων δελτίων αστυνομικής ταυτότητας πελατών από τράπεζα και από 

αλυσίδα καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, εν όψει του σκοπού επεξεργασίας που 

ήταν η χορήγηση δώρων σε δικαιούχους και ως εκ τούτου η συλλογή αντιγράφων αστυνομικής 

ταυτότητας υπερέβαινε το σκοπό αυτό της επεξεργασίας. Περαιτέρω, με την υπ’ αριθμόν 40/2008455 

απόφασή της η Αρχή έκρινε παράνομη την επεξεργασία που συνίσταται στην καταγραφή σε 

ημερήσιο δελτίο του ονόματος και του επωνύμου κάθε προσώπου, που επισκέπτεται με 

οποιαδήποτε ιδιότητα την έδρα εμπορικής εταιρίας, καθώς επίσης και την καταγραφή στο ίδιο 

                                                           
 

453
 Συγκεκριμένα, για την περίπτωση της άσκησης αξιώσεων διατροφής θεσπίστηκε υποχρέωση παροχής πληροφοριών για την 

περιουσιακή κατάσταση των συζύγων και προπάντων για τα εισοδήματά τους (άρθρο 1445 ΑΚ). Η διάταξη του άρθρου 1445 ΑΚ έχει 

χαρακτήρα ουσιαστικό όσον αφορά τη θεσπιζόμενη υποχρέωση παροχής πληροφοριών για την περιουσιακή κατάσταση των συζύγων σε 

δίκες διατροφής, αλλά και δικονομικό όσον αφορά τη θεσπιζόμενη διαδικασία με αίτηση που διαβιβάζεται με ειδική εισαγγελική 

παραγγελία, με βάση τη διάταξη αυτή. Συνεπώς, για τη χορήγηση της ζητηθείσας βεβαίωσης εφαρμόζεται η ειδικότερη διάταξη του 

άρθρου 1445 εδ. β΄ ΑΚ, η οποία κατισχύει των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 2472/1997. Με βάση τα προαναφερόμενα, η Αρχή έκρινε ότι 

δεν απαιτείται η έκδοση άδειας, ακόμα και αν εμμέσως είναι δυνατό να αποκαλυφθούν ευαίσθητα δεδομένα (π.χ. πρόκειται για 

αναπηρική σύνταξη), και ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η ζητηθείσα βεβαίωση χορηγείται με την εισαγγελική παραγγελία που ήδη 

εκδόθηκε βάσει του άρθρου 1445 εδ. β΄ ΑΚ. Βλ. σχετικά ετήσια έκθεση Αρχής έτους 2010, σελ. 63, σε: www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2010 

454
 Βλ. σχετικά, ετήσια έκθεση Αρχής έτους 2007, σελ. 144: www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2007 

455
 Βλ. σχετικά, απόφαση 40/2008, σε ετήσια έκθεση Αρχής, έτους 2008, σελ. 40:www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2008 
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δελτίο του αριθμού της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του, γιατί ο σκοπός της 

αποτροπής ή διαλεύκανσης τυχόν εγκληματικών ενεργειών (όπως η κλοπή εγγράφων ή χρημάτων, 

τυχόν τρομοκρατικές πράξεις, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κ.ά.), που ενδεχομένως θα προκύψουν στους 

χώρους της εταιρίας, μπορεί να επιτευχθεί με ηπιότερα μέσα.  

 

1. 2 Η αρχή της αναλογικότητας στην επεξεργασία των 1. 2 Η αρχή της αναλογικότητας στην επεξεργασία των 1. 2 Η αρχή της αναλογικότητας στην επεξεργασία των 1. 2 Η αρχή της αναλογικότητας στην επεξεργασία των δεδομένωνδεδομένωνδεδομένωνδεδομένων    

 

  Η προϋπόθεση της αναλογικότητας των δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία, ορίζει ότι 

τα υπό επεξεργασία δεδομένα, πρέπει να είναι «πρόσφορα, συναφή και όχι περισσότερα από όσα 

προβλέπει ο νόμος». Έτσι, κρίθηκε νόμιμη από την Αρχή η επεξεργασία με τη μορφή της αναγραφής 

του ύψους του μισθώματος, που λαμβάνει ο εκμισθωτής, σε απόφαση του Νομάρχη, προκειμένου η 

τελευταία να είναι σαφώς, ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένη, όπως ορίζει το άρθρο 17 ΚΔΔιαδ456. 

Επιπλέον, σύμφωνα με την Αρχή, για τη νομιμότητα της επεξεργασίας, απαιτείται αυστηρή σύνδεση 

του σκοπού της επεξεργασίας με τα υπό επεξεργασία δεδομένα, με την έννοια ότι τα δεδομένα που 

χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι τα ελάχιστα δυνατά και φυσικά, να άπτονται του σκοπού 

επεξεργασίας τους. Σε αυτό το πνεύμα, κινήθηκε η υπ’ αριθμόν 1185/2010 απόφαση του ΣτΕ, 

δυνάμει της οποίας κρίθηκε ότι είναι δικαιολογημένη η άρνηση της φορολογικής αρχής να θεωρήσει 

επαγγελματικά βιβλία, επειδή ο ενδιαφερόμενος δεν προσκόμισε ασφαλιστική ενημερότητα, 

δεδομένου ότι έτσι εξασφαλίζεται ο δημόσιος σκοπός της κοινωνικής ασφάλισης και ως εκ τούτου 

δεν παραβιάζεται η αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, η αρχή της αναλογικότητας και της 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων457. 

                                                           
 

456
 Βλ. σχετικά, απόφαση 40/2007, σε ετήσια έκθεση Αρχής, έτους 2007, σελ. 52: www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2007 

457
 ΔΕΕ16(2010) 742, με σημείωμα Σταυρόπουλου, Α. 
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  Ως εκ τούτου, η αρχή της αναλογικότητας458 βασίζεται σε δύο κριτήρια459, προκειμένου να 

εξυπηρετείται ο έλεγχος νομιμότητας της επεξεργασίας, ένα ποιοτικό («συναφή και πρόσφορα») και 

ένα ποσοτικό («όχι περισσότερα από όσα προβλέπει ο νόμος»). Μάλιστα, το ποιοτικό κριτήριο 

πρέπει να προηγείται χρονικά του ποσοτικού, υπό την έννοια ότι προέχει το δεδομένο να είναι 

καταρχήν συναφές και κατά συνέπεια ικανό να οδηγήσει στην επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. 

Αν δεν υφίσταται αυτή η συνάφεια μεταξύ του δεδομένου και του επιδιωκόμενου σκοπού, τότε η 

επεξεργασία είναι παράνομη και δεν απαιτείται περαιτέρω η συνδρομή του ποσοτικού κριτηρίου. 

Αντιθέτως, αν πληρούται το ποιοτικό κριτήριο επεξεργασίας, τότε δικαιολογείται και ο έλεγχος της 

νομιμότητας της επεξεργασίας με βάση το ποσοτικό κριτήριο460. Αν η επεξεργασία πληροί και το 

ποσοτικό κριτήριο, τότε είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας.  

 Όπως αναλυτικά αναφέρθηκε παραπάνω, είναι απαραίτητο να υπάρχει συνάφεια, μια 

εύλογη δηλαδή σχέση μεταξύ του δεδομένου προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, που προαπαιτείται να 

είναι νόμιμος. Έτσι για παράδειγμα, με την υπ’ αριθμόν 36/2000 απόφασή της, η Αρχή ανέστειλε 

μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που να αποφαίνεται για τη σχέση που συνδέει 

τον προσφεύγοντα με το ΙΚΑ, οποιαδήποτε ανακοίνωση στοιχείων από το φορολογικό του φάκελο 

                                                           
 

458
 Η αρχή της αναλογικότητας, ως συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή στα άρθρα 5 § 1 και 25 § 1 του Σ, διέπει το σύστημα 

προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και διατρέχει την πρόσφατη νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων 

(Ακυρωτικών και Δικαστηρίων της ουσίας) όλων των κλάδων του δικαίου και των ανεξάρτητων αρχών. Πλούσια είναι και η 

νομολογία των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, καθώς η αρχή της αναλογικότητας αποτελεί αρχή του κοινοτικού δικαίου στη 

Συνθήκη του Ευρωπαϊκού Συντάγματος (που εντούτοις δεν ετέθη μέχρι την σύνταξη της παρούσας διδακτορικής διατριβής 

σε εφαρμογή) και ακολουθείται από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), αλλά και από το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) κατ' εφαρμογή των άρθρων 6 § 1, 8 §2, 9 § 2 και 10 § 2 της Διεθνούς 

Συμβάσεως της Ρώμης (ΕΣΔΑ). Βασιλακάκη, Γ.: Η αρχή της αναλογικότητας. O αναιρετικός έλεγχος της εφαρμογής της από τον Άρειο 

Πάγο επί χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης, ΝομΧρον50 (2008)1 διαθέσιμο σε: 

http://www.nomikaxronika.gr/article.aspx?issue=50 

459
 Βλ. Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου Ε. η οποία προβαίνει σε ανάλυση του ποιοτικού και ποσοτικού κριτηρίου σε : «Προσωπικά 

Δεδομένα-Η νομική ρύθμιση της ηλεκτρονικής επεξεργασίας τους», ό.π., σελ. 47επ. 

460
 Milossi, M- Alexandropoulou-Egyptiadou, E.: Personal financial data in danger: The case of the new smart tax-card in Greece, 

Proceedings of the Fourth International Seminar on Information Law, Thessaloniki,2011, NOMIKI VIVLIOTHIKI, 587-92 
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προς το ΙΚΑ, λόγω αμφισβήτησης δικαστικά από το ΙΚΑ του καθεστώτος ασφάλισης του υποκειμένου 

ως ετεροαπασχολούμενου461. 

 Πολύ κοντά στην έννοια της συνάφειας είναι και η προσφορότητα του επιδιωκόμενου 

σκοπού. Υπ’ αυτήν την έννοια, τα προς επεξεργασία δεδομένα πρέπει να είναι κατάλληλα 

προκειμένου να διευκολυνθεί ο σκοπός για τον οποίο προορίζονται. Στο πνεύμα αυτό, κρίθηκε από 

την Αρχή, με βάση την υπ’ αριθμόν 82/2002 απόφασή της, ότι είναι απρόσφορη η χορήγηση 

βεβαίωσης από τον Δ.Σ.Α. για έκδοση ή όχι προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής προκειμένου να 

καταρριφθεί ο ισχυρισμός του δικηγόρου ότι παρίστατο σε συγκεκριμένη δίκη, καθότι είναι δυνατόν 

να παρίσταται δικηγόρος σε δικαστήριο χωρίς να έχει προηγουμένως εκδοθεί γραμμάτιο 

προείσπραξης (πχ. σε περίπτωση αυτόφωρης διαδικασίας για εκδίκαση υπόθεσης ημέρα και ώρα 

κατά την οποία έχει κλείσει η αρμόδια υπηρεσία έκδοσης γραμματίου προείσπραξης) . Ωστόσο, η 

έννοια της καταλληλότητας, ποικίλλει βεβαίως από περίπτωση σε περίπτωση 462. 

 Υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας463 αναφορικά με την επεξεργασία οικονομικών 

δεδομένων, τις κατευθυντήριες γραμμές δίνει και πάλι η απόφαση 109/1999 της Αρχής. Σύμφωνα με 

το σκεπτικό της ως άνω απόφασης, από τα δεδομένα της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. που υποβάλλονται σε 

επεξεργασία, πρέπει να απαλείφονται όσα αφορούν αγορές και πωλήσεις ακινήτων, ως μη 

συμβιβαζόμενα στην αρχή της αναλογικότητας, κατά την οποία δεν πρέπει να είναι περισσότερα, 

από όσα κάθε φορά απαιτείται εν όψει του επιδιωκόμενου σκοπού επεξεργασίας. Άλλωστε, η 

                                                           
 

461
 Αντιθέτως, με άλλη απόφαση (υπ’ αριθ. 37/2002 ), η Αρχή έκρινε ότι επιτρέπεται η πρόσβαση στα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. του 

Οδοντιατρικού Συλλόγου σε οδοντίατρο, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία για την υποστήριξη υποψηφιότητας του αιτούντα για 

την προεδρία του Συλλόγου, σε www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2002 

462
 Έτσι, με την υπ’ αριθμόν 56/2002 απόφασή της η Αρχή αποφάνθηκε, ότι προκειμένου για τη διάγνωση ή μη της πατρότητας τέκνου, 

είναι πρόσφορη η επεξεργασία γενετικών δεδομένων (DNA) του πατέρα και του τέκνου. Βλ. σχετικά: www.dpa.gr/ Ετήσια έκθεση της Αρχής 

έτους 2002/ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ, σελ. 7 επ.. Ομοίως και για τις υπ’ αριθμούς: 36/2002, 37/2002 και 82/2002: www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2002 

463
 Η αρχή της αναλογικότητας αποτελεί συνταγματικό περιορισμό των νομοθετικών περιορισμών των συνταγματικών θεμελιωδών 

δικαιωμάτων, που επιτάσσει ότι μεταξύ του νόμιμου σκοπού που επιδιώκει ένας περιορισμός του δικαιώματος και του συγκεκριμένου 

περιορισμού πρέπει να υπάρχει εύλογη σχέση Δαγτόγλου, Π.: Συνταγματικό Δίκαιο- Ατομικά Δικαιώματα, τ. Α, Σάκκουλα, Αθήνα –Κομοτηνή 

1991, σελ. 176 επ.., Δαγτόγλου, Π. :Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Σάκκουλα, Αθήνα –Κομοτηνή 1997, σελ. 184  
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διατήρηση τέτοιων στοιχείων προκαταβολικά, για απροσδιόριστο αριθμό ατόμων που δεν τα συνδέει 

καμία σχέση με τις τράπεζες, υπερακοντίζει τους σκοπούς του αρχείου464. Αντιθέτως, δυσμενή 

οικονομικά στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί στο αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και διαβιβάζονται σε 

τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς αποδέκτες, δεν βρίσκονται σε αντίθεση με την 

αρχή της αναλογικότητας ούτε συνιστούν κατάχρηση δικαιώματος, δεδομένου ότι η διαβίβαση των 

πληροφοριών αυτών στους παραπάνω αποδέκτες είναι απολύτως αναγκαία για την προστασία της 

οικονομικής πίστης και των οικονομικών συναλλαγών σε σύγκριση με τα συμφέροντα των 

υποκειμένων των δεδομένων που θίγονται από την επεξεργασία αυτή, όπως έχει ήδη υποστηρίξει η 

Αρχή στις υπ’ αριθμούς 24/2004 και 64/2005 αποφάσεις της465. 

 Η έννοια της ποσοτικής ισορροπίας των προς επεξεργασία δεδομένων σε σχέση με τον 

επιδιωκόμενο σκοπό, καθίσταται εξίσου απαραίτητη σε σχέση με τις προεκτεθείσες έννοιες της 

συνάφειας και της προσφορότητας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι «επεξεργάζομαι τόσα δεδομένα, όσα 

μου είναι απαραίτητα για να εξυπηρετήσω τον σκοπό τον οποίο επιδιώκω και όχι περισσότερα, που 

ενδεχομένως εξυπηρετούν αλλότριους από τους δικούς μου σκοπούς». Με αυτό το σκεπτικό η Αρχή 

έκρινε με την υπ’ αριθμόν 60/2006 απόφασή της μη νόμιμο το αίτημα συλλογής από μέρους 

ασφαλιστικής εταιρείας των δηλώσεων φόρου εισοδήματος και των αντίστοιχων εκκαθαριστικών 

σημειωμάτων ασφαλισμένου της, προκειμένου η πρώτη να συνεχίσει να του καταβάλει τη μηνιαία 

αποζημίωση λόγω απώλειας εισοδήματος για προσωρινή ολική ανικανότητά του προς εργασία που 

προκλήθηκε από ατύχημα εν ώρα εργασίας, ασφαλιστικό κίνδυνο για τον οποίον ο ασφαλισμένος 

καλυπτόταν από το ασφαλιστήριο ζωής που είχε συνάψει με την εταιρεία466. Ομοίως, μη νόμιμη 

                                                           
 

464
 Βλ. Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου, Ε. :«Προσωπικά Δεδομένα-Η νομική ρύθμιση της ηλεκτρονικής επεξεργασίας τους», ό.π., σελ. 49. 

465
 Αναφορικά βλ. www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2004,2005 

466
 Βλ. σχετικά, ετήσια έκθεση της Αρχής 2006,σελ. 48: www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2006. Η συλλογή και επεξεργασία των εν λόγω 

στοιχείων δεν κρίνεται αναγκαία και πρόσφορη για την εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης, καθώς το ύψος του μηνιαίου επιδόματος 

προκύπτει από τους ασφαλιστικούς πίνακες παροχών, συνδέεται με το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών και από κανένα όρο του 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου δεν προκύπτει σύνδεση της ασφαλιστικής παροχής λόγω της επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου από το 
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κρίθηκε από την Αρχή η καταχώριση και επεξεργασία στο αρχείο οικονομικής συμπεριφοράς της 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ στοιχείων εκπροσώπων νομικών προσώπων οι οποίοι δεν είναι από το νόμο οφειλέτες 

της απαίτησης με βάση την υπ’ αριθμόν 52/2006 απόφασή της467. Αντιθέτως, με την με αριθμό 

25/2007468 απόφαση της Αρχής, ήταν νόμιμη η χορήγηση στοιχείων από τον πειθαρχικό φάκελο σε 

συναδέλφους εργαζόμενης στο Ο.Α.Κ.Α., προκειμένου αυτοί να τα χρησιμοποιήσουν για την 

αντίκρουση αγωγής αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης από συκοφαντική δυσφήμιση που είχε 

ασκήσει η πρώτη εναντίον τους, δεδομένου ότι αυτά κρίθηκαν απολύτως αναγκαία και πρόσφορα.  

 Αναφορικά με την ποσοτική ισορροπία μεταξύ των προς επεξεργασία δεδομένων και του 

επιδιωκόμενου σκοπού, η Αρχή εξέδωσε μέχρι σήμερα έναν ιδιαιτέρως σημαντικό αριθμό 

αποφάσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστά η υπ’ αριθμόν 29/2002 469 απόφαση της Αρχής, 

σύμφωνα με την οποία η φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος ως αποδεικτικό στοιχείο του 

ΑΦΜ, περιέχει και προσωπικά δεδομένα που δεν απαιτούνται για το σκοπό της έκδοσης 

παραστατικού πληρωμής από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και για το λόγο αυτό δεν είναι νόμιμη, 

καθώς ο παραπάνω σκοπός μπορεί να επιτευχθεί με μια βεβαίωση από την εφορία σχετικά με το 

ΑΦΜ του υποκειμένου. Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η υπ’ αριθμόν 15/2003 απόφαση της Αρχής, 

σύμφωνα με την οποία, η διάθεση από πλευράς ΚΕΠΥΟ προς ασφαλιστικό ταμείο στοιχείων 

φορολογουμένων, κρίθηκε απρόσφορη δεδομένου ότι σκοπός επεξεργασίας ήταν ο εντοπισμός των 

υπόχρεων σε καταβολή εισφορών και η περαίωση εκκρεμών ασφαλιστικών θεμάτων των 

ασφαλισμένων, ενώ τα προς επεξεργασία δεδομένα τους, ήταν περισσότερα από όσα απαιτούνταν 

για τον εν λόγω σκοπό. Επιπλέον, κρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 51/2003 απόφαση της Αρχής, 

                                                                                                                                                                                    
 

δηλωθέν ή το πραγματικό εισόδημα του ασφαλισμένου που δεν προέρχεται από το καλυπτόμενο από τη σύμβαση επάγγελμα αλλά από 

άλλη πηγή. 

467
 Βλ. σχετικά, ετήσια έκθεση της Αρχής 2006, σελ. 48: www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2006 

468
 Βλ. σχετικά, ετήσια έκθεση της Αρχής 2007, σελ. 138: www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2007 

469
 Βλέπε αντίστοιχα και την υπ’ αριθμό 2/2005 απόφαση της Αρχής, σύμφωνα με την οποία κρίθηκε παράνομη η συλλογή από την ΕΥΔΑΠ 

των εκκαθαριστικών σημειωμάτων της εφορίας και των φορολογικών δηλώσεων πολύτεκνων καταναλωτών με σκοπό την εφαρμογή 

ειδικού μειωμένου τιμολογίου για πολύτεκνες οικογένειες,www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2005 
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παράνομη η διαβίβαση από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στη Βουλή, προσωπικών 

στοιχείων φυσικών προσώπων που περιλαμβάνονται στους πίνακες παραβατών φορολογικής 

νομοθεσίας και συνοδεύουν την κατάθεση του προϋπολογισμού, αφού η αναφορά των σχετικών 

περιπτώσεων, μπορεί να γίνει με κωδικό αριθμό. Διευκρινίζεται μάλιστα ότι σχετική δημοσίευση 

στον τύπο δεν συνιστά παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθόσον τα σχετικά 

στοιχεία είχαν κατατεθεί στη Βουλή και ως εκ τούτου αποτελούν προσβάσιμη πηγή470.  

 Από μερίδα της θεωρίας ωστόσο, προτιμάται αντί του όρου αρχή της αναλογικότητας ως 

προς την νομιμότητα επεξεργασίας των δεδομένων σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, ο όρος 

«αρχή της αναγκαιότητας», ως εξειδίκευση της αρχής της αναλογικότητας, υπό την έννοια ότι ο 

επιδιωκόμενος σκοπός δεν επιτυγχάνεται χωρίς «συγκεκριμένα και αναγκαία προσωπικά 

δεδομένα»471. Προτιμώνται μάλιστα και οι έννοιες της συνάφειας, της προσφορότητας και της 

ποσοτικής ισορροπίας472 των δεδομένων και μάλιστα υπό τη μορφή των αρχών, ως ειδικότερες 

εκφάνσεις της αρχής της αναγκαιότητας προς τους σκοπούς επεξεργασίας. 

 

1.3 Η αρχή της ακρίβειας των δεδομένων1.3 Η αρχή της ακρίβειας των δεδομένων1.3 Η αρχή της ακρίβειας των δεδομένων1.3 Η αρχή της ακρίβειας των δεδομένων    

 

` Η προϋπόθεση της ακρίβειας και της ενημέρωσης των δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική 

για τη λειτουργία του συστήματος ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, για να τύχουν 

νόμιμης επεξεργασίας πρέπει μεταξύ άλλων, να είναι και ακριβή και να υποβάλλονται σε 

επικαιροποίηση σύμφωνα με το 4§1 του N. 2472/97. Η ακρίβεια αυτή συνίσταται στο ότι τα υπό 

                                                           
 

470
 Αναφορικά με τις 15/2003 και 51/2003 αποφάσεις της Αρχής, βλ. Ετήσια έκθεση της Αρχής έτους 2003, σελ. 29-30: www.dpa.gr/ 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2003  

471
 Διεξοδική προσέγγιση στην αρχή της αναγκαιότητας, βλέπε στους Αρμαμέντο /Σωτηρόπουλο, ό.π.,σελ. 123 επ. 

472
 Αρμαμέντου, Π. /Σωτηρόπουλου, Β., ό.π., σελ. 128 
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επεξεργασία δεδομένα 473, πρέπει να είναι αληθή, να ανταποκρίνονται δηλαδή στην πραγματικότητα 

και να επικαιροποιούνται προκειμένου να αποδίδεται η κατάστασή τους σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, 

η διαβίβαση από ανώνυμη τραπεζική εταιρία ανακριβών δυσμενών δεδομένων στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ 

συνιστά παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ως αντιβαίνουσα στο άρθρο 4§1στοιχ.γ΄ 

του Ν. 2472/1997, η οποία βαρύνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ενός αρχείου που έχει την ευθύνη 

για την ακρίβεια των στοιχείων που τηρεί στο αρχείο του, η δε επεξεργασία από τις τράπεζες ως 

πηγές των δεδομένων, δεν απαλλάσσει την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από το καθήκον της να ελέγχει και να 

εξασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις του νόμου για τη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων εφαρμόζονται474.  

 Η μη τήρηση της αρχής της ακρίβειας των δεδομένων, συνεπάγεται την ενεργοποίηση της 

έννομης προστασίας που παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων ο Ν. 2472/1997 και οι γενικές 

διατάξεις για την προστασία της προσωπικότητας475. Την επιμέλεια ακρίβειας και επικαιροποίησης 

των δεδομένων αναθέτει ο νομοθέτης καταρχήν στον υπεύθυνο επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις. 

Σαφώς, ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι αυτός, που θα μεριμνήσει για την ενημέρωση των 

δεδομένων, επιδεικνύοντας τη δέουσα επιμέλεια που του επιβάλλει ο νόμος, ώστε αυτά να είναι 

επίκαιρα και ακριβή 476. Το βάρος του υπεύθυνου της επεξεργασίας, συνίσταται στο ότι πρέπει να 

                                                           
 

473
 Ο νόμος δεν συγκεκριμενοποιεί το στάδιο κατά το οποίο τα δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και επίκαιρα, προκειμένου αυτά να 

τύχουν νόμιμης επεξεργασίας. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία της ακρίβειας και της επικαιρότητας πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το στάδιο 

της συλλογής όσο και κατά αυτό της διόρθωσής τους. Αναφορικά, βλ. Σαατζίδου-Παντελιάδου Ε., ό.π., σελ. 131 

474
 Βλ. σχετικά αποφάσεις 35/2007 και 49/2007 της Αρχής, σε ετήσια έκθεση της Αρχής έτους 2007, σελ. 52: www.dpa.gr/ ΕΤΗΣΙΕΣ 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2002 

475
 Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε.: Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πεδίο της Τραπεζικής δραστηριότητας 

(Νομικό πλαίσιο), Αρμ58(2004)1391 

476
 Σύμφωνα με την 41/2006 απόφαση της Αρχής, βλ.: www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2006, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενός αρχείου έχει την 

ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που τηρεί στο αρχείο του και για ασφαλή διεξαγωγή της επεξεργασίας που εκτελείται από 

υπαλλήλους του ή τρίτους όπως επιτάσσει το άρθρο 10§3 του Ν. 2472/1997, η δε επεξεργασία από τους εκτελούντες δεν απαλλάσσει τον 

υπεύθυνο από το καθήκον του να ελέγχει και να εξασφαλίζει ότι τα μέτρα ασφάλειας που απαιτεί ο Ν. 2472/1997 εφαρμόζονται. Έτσι, 

Τράπεζα εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό χρηματιστηριακής εταιρίας, δεν τήρησε τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να 

ακολουθούνται κατ’ άρθρο 10 §4 του Ν..2472/1997 αφού δεν έλεγξε ως όφειλε ποιά στοιχεία είχε δηλώσει ο προσφεύγων σε σχέση με 

επίδικο λογαριασμό πριν τα διαβιβάσει στην χρηματιστηριακή εταιρία, με αποτέλεσμα να αποστείλει στον υπεύθυνο επεξεργασίας 

στοιχεία επικοινωνίας του προσφεύγοντος που αντιστοιχούσαν σε άλλο λογαριασμό, ως εκ τούτου μη ακριβή. Επομένως, και οι δύο 

εταιρίες επεξεργάστηκαν παρανόμως προσωπικά δεδομένα του προσφεύγοντος. 
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λαμβάνει εύλογα μέτρα επιμέλειας για να επιβεβαιώσει την ακρίβεια των δεδομένων που συλλέγει, 

τηρεί και επεξεργάζεται. Ωστόσο, όταν πρόκειται για πληροφορίες για τις οποίες ο υπεύθυνος δεν 

έχει ούτε οφείλει να γνωρίζει με πληροφόρηση από τις πηγές του (όπως για παράδειγμα εξοφλήσεις 

οικονομικών υποχρεώσεων από συναλλαγματικές ή επιταγές, ακυρώσεις κατασχέσεων ή 

πλειστηριασμών με δικαστικές αποφάσεις, εκτός από τις διαταγές πληρωμής οι οποίες αποτελούν 

πρωτογενή δεδομένα του αρχείου), η συνδρομή του υποκειμένου για την ακρίβεια και 

επικαιροποίηση των στοιχείων είναι αναγκαία, σε σημείο μάλιστα που αν αυτό αμελήσει την 

επικαιροποίηση των δεδομένων που το αφορούν, να γίνεται λόγος για «συντρέχον πταίσμα του 

υποκειμένου» 477 που δε μεριμνά με δική του βούληση να ενημερώσει τον υπεύθυνο επεξεργασίας 

για τις αλλαγές στα δεδομένα του. Έτσι, στην περίπτωση που γεγονότα δικαιολογητικά της 

διαγραφής δεδομένων του υποκειμένου από το σύστημα της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. δεν αποκτούν 

δημοσιότητα, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με την περίπτωση εξόφλησης οικονομικών 

υποχρεώσεων για τις οποίες εκδόθηκαν προγράμματα πλειστηριασμών, τα σχετικά στοιχεία 

προσκομίζονται από τα ενδιαφερόμενα υποκείμενα478.  

 Αντίθετος ο Α. Γέροντας479, που θεωρεί μεν εξίσου σημαντική τη συνδρομή του υποκειμένου 

στην ενημέρωση των δεδομένων που το αφορούν, υποστηρίζει ωστόσο πως σε κάθε περίπτωση, η 

υποχρέωση επικαιροποίησης των δεδομένων, βαρύνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας όπως επεσήμανε 

η Αρχή με την υπ’ αριθμόν 83/2012 απόφασή της480, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι ο κανόνας 

                                                           
 

477
 Αρμαμέντου, Π. /Σωτηρόπουλου, Β., ό.π., σελ 131 

478
 Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε.: Προσωπικά Δεδομένα,ό.π. σελ.51  

479
 Γέροντα, Α.: «Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων», Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2002, 

σελ. 196  

480
 Kατά την υπ΄αριθμόν 24/2004 κανονιστική απόφαση της Αρχής σχετικά με τις προϋποθέσεις τήρησης αρχείου από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.. 

ορίζεται ότι τα δυσμενή για το υποκείμενο προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται κάθε φορά στον αποδέκτη πρέπει να είναι ακριβή και 

ενημερωμένα μέχρι το χρόνο της διαβίβασης. Η ακρίβεια και ενημέρωση των στοιχείων αποτελεί βάρος του υπεύθυνου της επεξεργασίας 

και σε καμιά περίπτωση του υποκειμένου. Στην κρινόμενη περίπτωση, κρίθηκε παράνομη η επεξεργασία δεδομένων από τράπεζα σχετικά 

με αξιόγραφο και αποστολή τους στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, καθώς η πληρεξούσια τράπεζα συσχέτισε στοιχεία της συναλλαγματικής και 

συγκεκριμένα όνομα, επώνυμο και διεύθυνση κατοικίας που αναγράφονταν στο σώμα του αξιογράφου με τον Α.Φ.Μ. που ανήκε στον 

προσφεύγοντα, ταύτισε τα στοιχεία αυτά με τον προσφεύγοντα ως αποδέκτη της συναλλαγματικής και τα ανήγγειλε περαιτέρω στο αρχείο 
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αυτός είναι ανεξαίρετος. Έτσι, η εκ παραδρομής καταχώρηση αίτησης πτώχευσης με λάθος όνομα 

του καθ’ ού η αίτηση, συνεπάγεται ευθύνη της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.»481. Για το λόγο αυτό και προς 

αποφυγή τυχόν συγχύσεων με πρόσωπα που δεν βαρύνονται με δυσμενή δεδομένα οικονομικής 

συμπεριφοράς, σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο του υποκειμένου είναι συνηθισμένο, 

επιβάλλεται να προστεθούν προσδιοριστικά στοιχεία που θα συγκεκριμενοποιούν κατά το μέγιστο 

δυνατό βαθμό το υποκείμενο (πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΦΜ, αριθμός δελτίου αστυνομικής 

ταυτότητας/διαβατηρίου, κλπ)482. Είναι αυτονόητο, πως για να έχει την οποιαδήποτε συμμετοχή στη 

διαδικασία ενημέρωσης των δεδομένων του το ίδιο το υποκείμενο, πρέπει προηγουμένως αυτό να 

του έχει ζητηθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον αποδέκτη τους483. Περαιτέρω, το δικαίωμα 

ενημέρωσης αποτελεί και την απαιτούμενη προϋπόθεση για την άσκηση των δικαιωμάτων της 

πρόσβασης και της αντίρρησης484.  

  Πλούσια είναι η νομολογία της Αρχής, που εξέδωσε στη διάρκεια των τελευταίων ετών έναν 

σημαντικό αριθμό αποφάσεων αναφορικά με την αρχή της ακρίβειας των δεδομένων τα οποία 

επεξεργάζεται το σύστημα Τειρεσίας. Έτσι ενδεικτικά αναφέρεται ότι, η «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε» πρέπει να 

συμπληρώσει εγγραφή που αφορά κατάσχεση ακινήτου, με την ένδειξη «εκκρεμεί ασκηθείσα 

ανακοπή», καθώς η τυχόν ευδοκίμησή της θα οδηγήσει σε ακύρωση της επιβληθείσας κατάσχεσης 

                                                                                                                                                                                    
 

οικονομικής συμπεριφοράς της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. Ενώ, όπως αποδείχθηκε η συναλλαγματική αφορούσε άλλο πρόσωπο, από αμέλεια των 

οργάνων της, τα οποία παρέλειψαν να ελέγξουν την ακρίβεια των στοιχείων και την εγκυρότητα του αξιογράφου, ως όφειλαν, η τράπεζα 

συμπλήρωσε το Α.Φ.Μ. και τον Α.Τ. του προσφεύγοντα στο ηλεκτρονικό έντυπο αναγγελίας προς την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ με αποτέλεσμα να 

διαβιβάσει παρανόμως προσωπικά δεδομένα του προσφεύγοντος στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. Η επεξεργασία και η τήρηση των δεδομένων αυτών με 

μη ακριβή τρόπο είχε συνέπειες ως προς την ασφαλή τήρησή τους και στην επακόλουθη μη θεμιτή διαβίβασή τους. Βλ. σχετικά, απόφαση 

83/2012 της Αρχής, σε: www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2012 

481
 Βλ. ΜονΠρΘεσ2950/2002, Αρμ 58(2004)195 όπου και ενημερωτικό σημείωμα Αλεξανδροπούλου Ε. 

482
 Βλ. ΠολΠρΑθ 4677/2001, ΕΕμπΔ ΝΒ’ (2001)566-569 

483
 Βλ. σχετικά, την 90/2002 απόφαση της Αρχής (ΚΝοΒ 51(2003)741) σύμφωνα με την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο σε εταιρεία διαχείρισης 

πιστωτικών καρτών (αποδέκτη δυσμενών δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.) για μη ενημέρωση του υποκειμένου για την επεξεργασία των 

προσωπικών του δεδομένων καθώς και την υπ’ αριθμόν 26/2002 απόφαση της Αρχής (ΚΝοΒ51(2003)741), σύμφωνα με την οποία οι 

εταιρείας – αποδέκτες δεδομένων πιστοληπτικής ικανότητας, οφείλουν να ενημερώνουν για την πηγή των πληροφοριών τους πριν από την 

επεξεργασία οικονομικών δεδομένων υποψήφιων αγοραστών τους και αφού λάβουν τη συγκατάθεσή τους. 

484
 Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε.: Προσωπικά Δεδομένα,ό.π. σελ 85-86 
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και άρα στη διαγραφή της πληροφορίας (απόφαση Αρχής 11/2002)485. Ομοίως, δεδομένα που 

αφορούν εγγυητές πρέπει να διαγράφονται χωρίς να απαιτείται η υποβολή αιτήματος από το 

υποκείμενο, εφόσον η αντίστοιχη απαίτηση διαγράφηκε για τον πρωτοφειλέτη (απόφαση Αρχής 

26/2002). Με την απόφαση της Αρχής 20/2002 κρίθηκε ότι η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., εφόσον προκύψει ότι 

δεύτερη επιταγή, η οποία αντικατέστησε πρώτη σφραγισμένη ακάλυπτη επιταγή, εξοφλήθηκε, 

πρέπει να συμπληρώσει το δεδομένο της πρώτης ακάλυπτης επιταγής με την ένδειξη ότι 

αντικαταστάθηκε με τη δεύτερη επιταγή που εξοφλήθηκε. Τέλος, με την απόφαση Αρχής 26/2002 

υπεδείχθη στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαπίστωσης πιστοληπτικής ικανότητας να 

ενημερώνουν, όπου είναι δυνατόν, τις υπόλοιπες ομοειδούς δραστηριότητας εταιρείες, για τη 

διαγραφή δεδομένων, έτσι ώστε τα δεδομένα στα αρχεία τους να είναι ακριβή 486. Περαιτέρω, 

παράνομη έκρινε η απόφαση της Αρχής 1/2005 την ανακριβή εγγραφή στο διατραπεζικό σύστημα 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, συνιστάμενη σε εγγραφή κατάσχεσης στο όνομα του υποκειμένου των δεδομένων, η 

οποία στην πραγματικότητα αφορούσε δικαστική μεσεγγύηση. Ομοίως, παράνομη κρίθηκε από την 

Αρχή, με την 68/2005 απόφασή της, η τήρηση των δεδομένων του υποκειμένου στο αρχείο («λευκή 

λίστα») της εταιρείας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, όταν το υποκείμενο ανακάλεσε τη συγκατάθεσή του και ζήτησε 

να διαγραφούν τα στοιχεία του παρά το γεγονός ότι υπάρχει η ένδειξη της ανάκλησης της 

συγκατάθεσης, διότι έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο υποκείμενο. Η δε ανάκληση της συγκατάθεσης 

δεν θα πρέπει να ανακοινώνεται στους αποδέκτες των πληροφοριών, αλλά να διατηρείται στο αρχείο 

μη μεταδιδόμενων πληροφοριών που τηρεί η τράπεζα για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών 487.  

                                                           
 

485
 Σημειώνεται ότι για την ταυτότητα του νομικού λόγου, θα πρέπει να γίνει δεκτή η υποχρέωση της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» να θέτει παρόμοιες 

ενδείξεις και σε κάθε άλλη περίπτωση που τα καταχωρημένα δυσμενή δεδομένα έχουν δικαστικώς προσβληθεί, όπως συμβαίνει στην 

περίπτωση εκκρεμούς ανακοπής κατά καταχωρημένης διαταγής πληρωμής. Αναφορικά, βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε.: 

Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πεδίο της Τραπεζικής δραστηριότητας (Νομικό πλαίσιο), Αρμ58(2004)1392 

486
 Αναφορικά με τις προαναφερθείσες αποφάσεις, βλ. ετήσια έκθεση της Αρχής έτους 2002, σελ. 38-39: www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2002 

487
 Αναφορικά, βλ. www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2005. Πρόκειται για απόφαση, που ρητά επιβεβαιώνει την προγενέστερη με αριθμό 

24/2004 απόφαση της Αρχής 
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Αντιθέτως, νόμιμη κρίθηκε με την 64/2005 απόφαση της Αρχής, η καταχώριση στο αρχείο 

της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. νεότερων δυσμενών οικονομικών δεδομένων φυσικών προσώπων που 

διαγράφονται σε μεταγενέστερο χρόνο από τα ήδη καταχωρημένα και επομένως ορθώς συνεχίζουν 

να υφίστανται όλες οι καταχωρίσεις, ανεξάρτητα αν κάποιες έχουν εξοφληθεί, έως ότου 

αποδεδειγμένα εξοφληθούν όλες οι αντίστοιχες οικονομικές υποχρεώσεις και εφόσον μέχρι τη 

συμπλήρωση του προς τούτο χρονικού διαστήματος δεν προκύψουν άλλες νεότερες, ενόψει και του 

γεγονότος ότι τα στοιχεία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ δεν είναι δεσμευτικά αλλά συμβουλευτικά488.  

 

1.4 1.4 1.4 1.4 HHHH    αρχή της χρονικής τήρησης των προσωπικών δεδομένωναρχή της χρονικής τήρησης των προσωπικών δεδομένωναρχή της χρονικής τήρησης των προσωπικών δεδομένωναρχή της χρονικής τήρησης των προσωπικών δεδομένων    

 

 Σύμφωνα με το άρθρο 4§1 στοιχ. δ του Ν. 2472/1997, «τα προσωπικά δεδομένα, πρέπει να 

διατηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων τους 

μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται489, κατά την κρίση της Αρχής, για την 

πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους και της επεξεργασίας τους. Μετά την παρέλευση 

της περιόδου αυτής, η Αρχή μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή της, να επιτρέπει τη διατήρηση 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για ιστορικούς, επιστημονικούς ή στατιστικούς σκοπούς, εφ΄ 

όσον κρίνει ότι δε θίγονται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση τα δικαιώματα των υποκειμένων τους ή 

και τρίτων». 

 Από τη διατύπωση του άρθρου, προκύπτει εξ αντιδιαστολής, ότι όταν η ταυτότητα του 

υποκειμένου των δεδομένων δεν είναι προσδιορίσιμη490, δε συντρέχει περίπτωση ύπαρξης 

προσωπικών δεδομένων, ακριβώς γιατί χαρακτηριστικό στοιχείο των τελευταίων, είναι η σύνδεσή 

                                                           
 

488
 Αναφορικά, βλ. www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2005 

489
 Βλ. Fennoll-Trouseau,M.-P.-Haas, G.: Internet et protection des données personnelles, Litec, Paris 2000, p. 56 

490
 Οι Αρμαμέντος/Σωτηρόπουλος προτιμούν τον όρο για «ανωνυμοποίηση»,ό.π., σελ 135 
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τους με συγκεκριμένο πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα491. Παράλληλα, επισημαίνεται η ανάγκη διατήρησης 

των δεδομένων για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για τη 

συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων, πάντα κατά την εκτίμηση της Αρχής. Αυτό σημαίνει ότι 

υπάρχει καταρχήν ευελιξία ως προς τα χρονικά όρια διατήρησης, που παρέχει ο νόμος στον 

υπεύθυνο επεξεργασίας. Ειδικά όμως στην περίπτωση του ΤΕΙΡΕΣΙΑ, με τις υπ’ αριθμούς 109/1999 

και 24/2004 αποφάσεις λόγω της ιδιαίτερης σημασίας των καταχωρημένων στοιχείων, η Αρχή και 

στη συνέχεια ο νομοθέτης έθεσαν περιπτωσιολογικά, συγκεκριμένους χρόνους τηρούμενων 

στοιχείων στο σύστημα ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.  

 Εμβαθύνοντας στην αρχή της χρονικής διάρκειας τήρησης των δεδομένων, διαπιστώνουμε 

αβίαστα ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς τη συνδρομή των υπόλοιπων αρχών. Άπτεται δηλαδή 

άμεσα της αρχής του σκοπού, που καθορίζει τον χρόνο που απαιτείται για τη διατήρηση των 

δεδομένων και συνδέεται με τις προϋποθέσεις τόσο της αναλογικότητας όσο και της ακρίβειας στο 

βαθμό που τα προς επεξεργασία δεδομένα τηρούνται στον ελάχιστο χρόνο που εξυπηρετεί τον 

επιδιωκόμενο σκοπό και για να είναι ακριβής η επεξεργασία, πρέπει να διαγράφονται στον ανάλογο 

χρόνο. Αυτό επιτυγχάνεται με τρόπο ώστε τα δεδομένα να είναι ακριβή και επίκαιρα σε σχέση με το 

χρόνο συλλογής και επεξεργασίας τους και να αποφεύγεται έτσι ο κίνδυνος να συνδέεται το 

υποκείμενο με δεδομένα που δεν ισχύουν σε σχέση με το χρόνο δημιουργίας τους.  

 

1.4.1 Διατήρηση των προσωπικών δεδομένων και μετά την καθορισμένη διάρκεια επεξεργασίας τους  

 Όπως προκύπτει από τον ορισμό του άρθρου 4§1στοιχ. δ του Ν. 2472/1997, μετά το πέρας 

της χρονικής διάρκειας τήρησης των δεδομένων, η Αρχή μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή της, να 

επιτρέπει τη διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για ιστορικούς, επιστημονικούς ή 

στατιστικούς σκοπούς, εφ΄ όσον κρίνει ότι δε θίγονται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση τα 

                                                           
 

491
 Βλ. Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου, Ε.: Προσωπικά Δεδομένα-Η νομική ρύθμιση της ηλεκτρονικής επεξεργασίας τους, ό.π., σελ. 51 επ. 
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δικαιώματα των υποκειμένων τους ή και τρίτων. Στην περίπτωση των δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς, οι λόγοι που εξυπηρετούν μια τέτοια ανάγκη διατήρησης των δεδομένων, είναι κατά 

βάση στατιστικοί, ιστορικοί, κλπ ώστε να μη γίνεται λόγος πια για προσωπικά δεδομένα, καθώς το 

υποκείμενο των δεδομένων παύει να είναι προσδιορίσιμο. Έτσι, το να καταχωριστεί στατιστικά από 

ένα Πρωτοδικείο492 ο ακριβής αριθμός έκδοσης διαταγών πληρωμής ή αποφάσεων εγγραφής 

συναινετικών προσημειώσεων δε συγκεκριμενοποιεί οικονομικά δεδομένα του αντίστοιχου 

υποκειμένου, εξυπηρετεί όμως ανάγκες οργανωτικής και διοικητικής φύσεως.  

 Η αδικαιολόγητη τήρηση των δεδομένων μετά την καθορισμένη διάρκεια επεξεργασίας τους, 

συνιστά και τη συχνότερη περίπτωση μη τήρησης των αρχών επεξεργασίας από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας. Έτσι, όταν η Αρχή κρίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται 

χωρίς τις απαιτούμενες προβλέψεις του Ν.2472/1997, καταστρέφονται κατόπιν εντολής της Αρχής, η 

οποία λειτουργεί είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας493 πέρα από την επιβολή των λοιπών 

νόμιμων κυρώσεων. 

 

2. 2. 2. 2. ToToToTo    απόρρητο και η ασφάλεια της επεξεργασίας τωναπόρρητο και η ασφάλεια της επεξεργασίας τωναπόρρητο και η ασφάλεια της επεξεργασίας τωναπόρρητο και η ασφάλεια της επεξεργασίας των    δεδομένωνδεδομένωνδεδομένωνδεδομένων    

  Το άρθρο 10 του νόμου αναφέρεται στο απόρρητο της επεξεργασίας των δεδομένων 494 

προσωπικού χαρακτήρα, δεδομένου ότι αυτή διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που 

τελούν υπό τον έλεγχο του υπεύθυνου επεξεργασίας και μόνο κατ’ εντολή του. Ώστε κρίθηκε νόμιμη 

η επεξεργασία οικονομικών δεδομένων κατόχου πιστωτικής κάρτας από εταιρεία, η οποία 

ενεργώντας για λογαριασμό και κατ΄ εντολή της (υπεύθυνης επεξεργασίας) Τράπεζας, επεξεργάστηκε 

τα παραπάνω δεδομένα ως εκτελούσα την επεξεργασία προκειμένου να εισπράξει το οφειλόμενο 

                                                           
 

492
 Βλ. παράδειγμα Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης όπου καταγράφονται για στατιστικούς λόγους μεταξύ άλλων τα ανωτέρω στοιχεία για τα 

έτη 1993-2009: https://www.protodikeio-thes.gr/opencms_prot/opencms/ProtSite/info/statistics.html 

493
 Βλ. Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου, Ε.: Προσωπικά Δεδομένα-Η νομική ρύθμιση της ηλεκτρονικής επεξεργασίας τους, ό.π. σελ. 55 

 



Δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς: Νομική Θεώρηση  
Οι Οι Οι Οι προϋποθέσεις επεξεργασίαςπροϋποθέσεις επεξεργασίαςπροϋποθέσεις επεξεργασίαςπροϋποθέσεις επεξεργασίας    των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα     

στον ελληνικό και στον γαλλικό νόμοστον ελληνικό και στον γαλλικό νόμοστον ελληνικό και στον γαλλικό νόμοστον ελληνικό και στον γαλλικό νόμο    

    

188 

 

ποσό495. Ομοίως κρίθηκε ότι δε συνιστά παραβίαση τραπεζικού λογαριασμού και δεν 

στοιχειοθετείται η αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος της παραβίασης του τραπεζικού 

απορρήτου,η από μέρους συνδιαχειριστή εταιρείας προς προάσπιση των νομίμων συμφερόντων του 

χρήση και κατάθεση στις αρχές βεβαιώσεων των τραπεζικών ιδρυμάτων για την πορεία των 

εμβασμάτων και πληρωμών των πελατών προς την εταιρία, σύμφωνα με την από 1.7.2011 διάταξη 

του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών496.  

 Στον τομέα των τραπεζικών συναλλαγών αντιμετωπίζεται συχνά το ζήτημα συρροής του 

τραπεζικού απορρήτου προς το απόρρητο του τραπεζικού λογαριασμού ως προσωπικού δεδομένου 

του δικαιούχου ως υποκειμένου, πολλώ δε μάλλον, στις περιπτώσεις που το απόρρητο των 

καταθέσεων αντιπαρατίθεται στο δημόσιο συμφέρον497 για την είσπραξη δημοσίων εσόδων βάσει 

των διατάξεων του ΚΕΔΕ. Έτσι, στην περίπτωση νομοθετημένης άρσης του τραπεζικού απορρήτου ως 

υπέρτερο προκρίνεται το συμφέρον του εξοπλισμένου με εκτελεστό τίτλο δανειστή έναντι του 

καθ΄ού οφειλέτη, όπως υπέρτερο κρίνεται και το δημόσιο συμφέρον, έναντι του ατομικού 

αποκλείοντας τα οικονομικά δεδομένα από την εφαρμογή της διάταξης 9Α του Συντάγματος που θα 

εξετάσουμε παρακάτω498. 

 Προκειμένου να επιτυγχάνεται η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη διασφάλιση του απορρήτου, ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που 

παρέχουν εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση 

του απορρήτου. Περαιτέρω, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, έχει την ευθύνη της ασφάλειας των 

δεδομένων που επεξεργάζεται. Στο πλαίσιο αυτής της ευθύνης, οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα 

οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία 

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

                                                           
 

495
 Βλ. σχετικά τη με αριθμό 482/2001 απόφαση της Αρχής, www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2001   

496
 ΔΙΑΤ ΕΙΣΠΛΑΘ 1.7.2011, ΑΡΜ 65(2011)1885 

497
 Χριστοδούλου, Κ.: Δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων, ό.π., σελ. 81 

498
 Χριστοδούλου, Κ.: Δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων, Νομική Βιβλιοθήκη, ό.π., σελ 82 
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άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας499. Ένα τέτοιο μέτρο κρίθηκε από την Αρχή δυνάμει της υπ’ 

αριθμόν 52/2008 απόφασής της500, ότι είναι η εφαρμογή του συστήματος δακτυλοσκόπησης σε 

υπαλλήλους τράπεζας υπεύθυνους για τη διακίνηση μεγάλων κεφαλαίων, υπό την προϋπόθεση ότι: 

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας προτού προβεί σε ενέργειες εγκατάστασης του βιομετρικού 

συστήματος, οφείλει προηγουμένως να εκπονήσει ανάλυση επικινδυνότητας του πληροφοριακού 

συστήματός της, η οποία να καταλήγει σε συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας, 

ενώ ακολούθως οφείλει να ενημερώνει την Αρχή Προστασίας Δεδομένων εγγράφως σχετικά με τις 

συγκεκριμένες ηλεκτρονικές εφαρμογές για τις οποίες απαιτείται υψηλό επίπεδο ασφάλειας 

σύμφωνα με την μελέτη, 2. Τα βιομετρικά στοιχεία δεν θα αποθηκεύονται σε κεντρική βάση 

δεδομένων και δεν θα τυπώνονται συγκεντρωτικές καταστάσεις χρηστών, 3. Ο υπεύθυνος της 

επεξεργασίας θα ενημερώσει λεπτομερώς και πριν την εγκατάσταση και λειτουργία του βιομετρικού 

συστήματος όλους τους εργαζομένους της, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στις συγκεκριμένες 

εφαρμογές, 4. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέκταση λειτουργιών ή άλλη τεχνική αλλαγή ή αλλαγή 

διαδικασιών σχετικά με την εφαρμογή και λειτουργία του βιομετρικού συστήματος, χωρίς 

προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση της Αρχής, 5. Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας οφείλει να 

υποβάλει στην Αρχή, με την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής του βιομετρικού συστήματος, 

έκθεση στην οποία να παρατίθενται τα συμπεράσματα από τη λειτουργία του συστήματος και 

ενδεχόμενα προβλήματα, από τεχνικής απόψεως και σε συνδυασμό με την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων και την ανταπόκριση του συστήματος από τους εργαζομένους και 6. Ο 

υπεύθυνος της επεξεργασίας οφείλει να υποβάλει λεπτομερείς περιγραφές των μέτρων ασφαλείας, 

συμπεριλαμβανομένων των πρωτοκόλλων και των κρυπτογραφικών αλγορίθμων που 

χρησιμοποιούνται στο βιομετρικό αυτό σύστημα. 

                                                           
 

499
 Όπως συμβαίνει στην περίπτωση υποκλοπής προσωπικών δεδομένων πελατών τράπεζας με την προσπάθεια «σπασίματος» κωδικών 

ασφαλείας με τεχνητά μέσα ή απόπειρα phising, όπως αναπτύχθηκε παραπάνω, βλ. σχετικά σελ. 118 επ. 

500
 Βλ. σχετικά ετήσια έκθεση της Αρχής, έτους 2008, σελ. 165 επ., www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2008 
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  Συμπερασματικά, τα μέτρα που λαμβάνει ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 

εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και 

η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο της επεξεργασίας. Η «αναλογικότητα» αυτή που 

οφείλει να τηρεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας, τόσο σε επίπεδο καταλληλότητας όσο και σε επίπεδο 

βαρύτητας των εκάστοτε ληφθέντων μέτρων, διευκολύνεται από την έκδοση σχετικών οδηγιών της 

Αρχής, λαμβανομένων υπόψη των τεχνολογικών εξελίξεων. Έτσι για παράδειγμα, η Αρχή με την υπ’ 

αριθμόν 50/2000 απόφασή της, έθεσε κοινούς κανόνες για τους υπεύθυνους επεξεργασίας 

προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της άμεσης εμπορίας και της διαπίστωσης πιστοληπτικής 

ικανότητας και όρισε ως προϋπόθεση λειτουργίας των εταιρειών εμπορίας πληροφοριών ή άλλων 

υπεύθυνων επεξεργασίας, να έχουν εκδώσει εσωτερικό κανονισμό επεξεργασίας προσωπικών 

δεδομένων, ο οποίος θα έχει την έγκριση της Αρχής. Με την υπ’ αριθμόν 1619/2000 Οδηγία της501 η 

Αρχή έκρινε ότι αναφορικά με την περιουσιακή κατάσταση των υπαλλήλων, υπεύθυνος 

επεξεργασίας είναι ο προϊστάμενος της διεύθυνσης διοικητικού προσωπικού και αποδέκτης ο 

αρμόδιος Υπουργός, τα δε στοιχεία πρέπει να διαβιβάζονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας σε 

σφραγισμένο φάκελο, ώστε να μην μπορεί άλλο πρόσωπο, πέραν αυτού, να λάβει γνώση του 

περιεχομένου του φακέλου. Αν τέλος η επεξεργασία ανατεθεί για λογαριασμό του υπευθύνου, σε 

πρόσωπο μη εξαρτώμενο από αυτόν, η ανάθεση γίνεται υποχρεωτικά εγγράφως. 

 

3. Γνωστοποίηση της επεξεργασίας στην Αρχή Προστασίας προσωπικών δεδομένων3. Γνωστοποίηση της επεξεργασίας στην Αρχή Προστασίας προσωπικών δεδομένων3. Γνωστοποίηση της επεξεργασίας στην Αρχή Προστασίας προσωπικών δεδομένων3. Γνωστοποίηση της επεξεργασίας στην Αρχή Προστασίας προσωπικών δεδομένων    

 

 Ο Ν. 2472/1997 καθιερώνει στο άρθρο 6, το σύστημα γνωστοποίησης κάθε επεξεργασίας ή 

αρχείου απλών δεδομένων και σύστημα παροχής από μια σειρά από επεξεργασίες ή αρχεία 

ευαίσθητων δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό, ο Έλληνας νομοθέτης απομακρύνεται συνειδητά από το 

                                                           
 

501
 www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2000 
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σύστημα παροχής άδειας για κάθε αρχείο, η Αρχή μπορεί να λειτουργήσει χωρίς υπέρμετρη 

γραφειοκρατική επιβάρυνση και κατά συνέπεια ο νόμος μπορεί να καθίσταται εφαρμόσιμος και 

αποτελεσματικός502. Υπόχρεος για τη γνωστοποίηση σύστασης και λειτουργίας αρχείου στην Αρχή, 

είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας503, ο οποίος οφείλει να προβεί σε έγγραφη γνωστοποίηση της 

σύστασης του αρχείου, της έναρξης λειτουργίας καθώς και των προβλεπόμενων στοιχείων, όπως 

αυτά ορίζονται στο άρθρο 6§2 και συγκεκριμένα:  

α) Το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία ή τον τίτλο του και τη διεύθυνσή του. 

β) Τη διεύθυνση όπου είναι εγκατεστηµένο το αρχείο ή ο κύριος εξοπλισµός που υποστηρίζει την 

επεξεργασία.  

γ) Την περιγραφή του σκοπού της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που 

περιέχονται ή πρόκειται να περιληφθούν στο αρχείο.  

δ) Το είδος των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται ή πρόκειται να υποστούν 

επεξεργασία ή περιέχονται ή πρόκειται να περιληφθούν στο αρχείο.  

ε) Το χρονικό διάστηµα για το οποίο προτίθεται να εκτελεί την επεξεργασία ή να διατηρήσει το 

αρχείο.  

στ) Τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους ανακοινώνει ή ενδέχεται να 

ανακοινώνει τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα.  

ζ) Τις ενδεχόµενες διαβιβάσεις και το σκοπό της διαβίβασης δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε 

τρίτες χώρες.  

η) Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήµατος και των µέτρων ασφαλείας του αρχείου ή της 

επεξεργασίας. 

                                                           
 

502
 Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου Ε., Προσωπικά Δεδομένα-Η νομική ρύθμιση της ηλεκτρονικής επεξεργασίας τους, ό.π., σελ. 69 

503
 Μεταξύ των υπεύθυνων επεξεργασίας που προέβησαν σε γνωστοποίηση συγκαταλέγονται το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, το ΙΚΑ, 

τα λιμεναρχεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ο Οργανισμός Αθήνα 2004, η 

Διεύθυνση Ασφάλειας Ολυμπιακών αγώνων, ο Συνήγορος του Πολίτη, η ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ. Σχετικά, βλ. σε Σαατζίδου-Παντελιάδου, Ε., ό.π., 

σελ. 143, υποσημ.578 
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 Σύμφωνα με το άρθρο 6§4, καθιερώνεται η υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας για 

γνωστοποίηση και στην περίπτωση μεταβολής στοιχείων που περιέχονται το αρχείο και μάλιστα 

χωρίς καθυστέρηση. Στο πνεύμα αυτό, η Αρχή εξέδωσε την υπ’ αριθμόν 62/2001 απόφαση504, με 

βάση την οποία ο Δήμος Αθηναίων, συνέστησε αρχείο οφειλετών του Δήμου το οποίο και 

γνωστοποίησε στην Αρχή και το οποίο περιέλαμβανε αναγνωριστικά στοιχεία αυτών, όπως όνομα, 

επώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας, ποσό και αιτία οφειλής. Σύμφωνα με την 

παράγραφο 3 του άρθρου 6, τα αρχεία και οι επεξεργασίες που γνωστοποιούνται στην Αρχή 

καταχωρούνται στο Μητρώο Αρχείων και Επεξεργασιών, όπως προβλέπει το άρθρο 19§4 στοιχείο α’ 

του νόμου, η δε πρόσβαση σε αυτό είναι ελεύθερη σε κάθε ενδιαφερόμενο υπό τις προϋποθέσεις 

του άρθρου 19§ 5. 

 Ειδικά για τη γνωστοποίηση του αρχείου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς της 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., η Αρχή με την υπ’ αριθμόν 109/1999 απόφασή της, κάλεσε τη διατραπεζική εταιρεία 

σε γνωστοποίηση του αρχείου της505. Ομοίως, με την υπ’ αριθμόν 50/2000506 απόφασή της η Αρχή, 

έθεσε τις προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας για τη νόμιμη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα για τους σκοπούς της άμεσης εμπορίας ή διαφήμισης και της διαπίστωσης πιστοληπτικής 

ικανότητας.  

 

                                                           
 

504
 Βλ. σχετικά και απόφαση της Αρχής 62/2001: www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2001 

505
 Βλ. σχετικά και απόφαση της Αρχής 523/1999, σύμφωνα με την οποία, διευρύνθηκε ο κύκλος των αποδεκτών του αρχείου που τηρεί η 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. Έτσι, εκτός από τις τράπεζες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τις εταιρείες διαχείρισης πιστωτικών καρτών και τους φορείς 

του δημόσιου φορέα, προστέθηκαν οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) και οι εταιρείες χρηματοδοτικής 

μίσθωσης (leasing) και όχι οι εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων και εγγυήσεων. Για περαιτέρω σχολιασμό, βλ. Αλεξανδροπούλου-

Αιγυπτιάδου, Ε: Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της τραπεζικής δραστηριότητας (Νομικό πλαίσιο) ΑΡΜ 

ΝΗ(2004)1387, 1377-1395 

506
 ΚΝοΒ 50(2002)107 
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3.1 Απαλλαγή από την υποχρέωση γνωστοποίησης ή λήψης άδειας3.1 Απαλλαγή από την υποχρέωση γνωστοποίησης ή λήψης άδειας3.1 Απαλλαγή από την υποχρέωση γνωστοποίησης ή λήψης άδειας3.1 Απαλλαγή από την υποχρέωση γνωστοποίησης ή λήψης άδειας    

 Με την προσθήκη του άρθρου 7Α στο νόμο507, προβλέπονται οι προϋποθέσεις απαλλαγής 

από την υποχρέωση γνωστοποίησης ή λήψης άδειας από την Αρχή, γεγονός που αποφόρτισε 

αισθητά την Αρχή και οδήγησε στην επιλογή της «αυτορρύθμισης», ως πολιτικής προστασίας 

δεδομένων508. Οι κατηγορίες επεξεργασίας και αρχείων που απαλλάσσονται από τις παραπάνω 

υποχρεώσεις είναι οι εξής:  

 α. Όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς που συνδέονται άµεσα 

µε σχέση εργασίας ή έργου ή µε παροχή υπηρεσιών στο δηµόσιο τοµέα και είναι αναγκαία για την 

εκπλήρωση υποχρέωσης που επιβάλλει ο νόµος ή για την εκτέλεση των υποχρεώσεων από τις 

παραπάνω σχέσεις και το υποκείμενο έχει προηγουμένως ενημερωθεί.  

 β. Όταν η επεξεργασία αφορά πελάτες ή προμηθευτές509, εφόσον τα δεδομένα δεν 

διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης τα 

δικαστήρια και οι δηµόσιες αρχές δεν λογίζονται ως τρίτοι, εφόσον τη διαβίβαση ή την κοινοποίηση 

επιβάλλει νόµος ή δικαστική απόφαση. Αντιθέτως, σημαντικό είναι να ειπωθεί ότι δεν 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση γνωστοποίησης οι ασφαλιστικές εταιρείες για όλους τους 

κλάδους ασφάλισης, οι φαρµακευτικές εταιρείες, οι εταιρείες εµπορίας πληροφοριών και τα 

χρηµατοπιστωτικά νοµικά πρόσωπα, όπως οι τράπεζες και οι εταιρείες έκδοσης πιστωτικών καρτών.  

                                                           
 

507
 Βλ. άρθρο 8 παρ.4 ν.2819/2000 (ΦΕΚ Α’ 84/15.3.2000) 

508
 Γέροντα, Α: Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ό.π., σελ.213, Αυγουστιανάκη, Μ: 

Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ΔτΑ 11(2001) 673-710 

509
 Για την περίπτωση όπου ο προμηθευτής συμβαίνει να συνδέεται με σχέση εργασίας ή έργου ή με παροχή υπηρεσιών στο δημόσιο 

τομέα και η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων προμηθευτών και πελατών είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρέωσης που επιβάλλει 

ο νόμος ή για την εκτέλεση των υποχρεώσεών τους από τις παραπάνω σχέσεις, βλ. κριτική ανάλυση σε: Αρμαμέντο/Σωτηρόπουλο, ό.π. σελ. 

261 επ. 
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 γ. Όταν η επεξεργασία γίνεται από σωµατεία, εταιρείες, ενώσεις προσώπων και πολιτικά 

κόµµατα και αφορά δεδοµένα των µελών ή εταιρειών τους510, εφόσον αυτοί έχουν δώσει την 

συγκατάθεσή τους και τα δεδοµένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Δεν 

λογίζονται τρίτοι τα µέλη ή εταίροι, εφόσον η διαβίβαση γίνεται προς αυτούς για τους σκοπούς των 

ως άνω νοµικών προσώπων ή ενώσεων, ούτε τα δικαστήρια και οι δηµόσιες αρχές, εφόσον τη 

διαβίβαση επιβάλλει νόµος ή δικαστική απόφαση.  

 δ. Όταν η επεξεργασία αφορά δεδοµένα υγείας και γίνεται από ιατρούς ή άλλα πρόσωπα 

που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεσµεύεται από το ιατρικό 

απόρρητο ή άλλο απόρρητο που προβλέπει νόµος ή κώδικας δεοντολογίας και τα δεδοµένα δεν 

διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους511. 

 ε. Όταν η επεξεργασία γίνεται από δικηγόρους, συµβολαιογράφους, άµισθους 

υποθηκοφύλακες και δικαστικούς επιµελητές ή εταιρείες των προσώπων αυτών και αφορά στην 

παροχή νοµικών υπηρεσιών προς πελάτες τους, εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας και τα µέλη των 

εταιρειών δεσµεύονται από υποχρέωση απορρήτου που προβλέπει νόµος και τα δεδοµένα δεν 

διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο 

και συνδέεται άµεσα µε την εκπλήρωση εντολής του πελάτη. 

 στ. Όταν η επεξεργασία γίνεται από δικαστικές αρχές ή υπηρεσίες στο πλαίσιο απονομής 

δικαιοσύνης ή για την εξυπηρέτηση των αναγκών της λειτουργίας τους.  

 

                                                           
 

510
 Για την περίπτωση κατά την οποία μέλη ενός σωματείου ή μιας εταιρείας ή μιας ένωσης προσώπων ή ενός πολιτικού κόμματος, είναι 

ταυτόχρονα και πελάτες ή προμηθευτές τους ή συνδεομένοι με σχέση εργασίας ή έργου, κριτική ανάλυση σε: Αρμαμέντο/Σωτηρόπουλο, 

ό.π. σελ. 265 επ. 

511
 Για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης τα δικαστήρια και οι δηµόσιες αρχές δεν λογίζονται ως τρίτοι, εφόσον τη διαβίβαση ή 

κοινοποίηση επιβάλλει νόµος ή δικαστική απόφαση. ∆εν εµπίπτουν στην απαλλαγή της παρούσας διάταξης τα νοµικά πρόσωπα ή 

οργανισµοί που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, όπως κλινικές, νοσοκοµεία, κέντρα αποθεραπείας και αποτοξίνωσης, ασφαλιστικά ταµεία και 

ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα όταν η επεξεργασία διεξάγεται στο 

πλαίσιο προγραµµάτων τηλεϊατρικής ή παροχής ιατρικών υπηρεσιών µέσω δικτύου. Αναλυτικά για την εμπιστευτικότητα των δεδομένων 

υγείας βλ. σε Milossi, M.: Privacy protection in eHealth environment,ό.π. σελ.164-186 
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4. Οι αρχές επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στο νόμο 784. Οι αρχές επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στο νόμο 784. Οι αρχές επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στο νόμο 784. Οι αρχές επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στο νόμο 78----17171717        

 Το δεύτερο κεφάλαιο του νόμου 78-17 στην πρώτη του ενότητα αναφέρεται στις 

προϋποθέσεις (αρχές) που διέπουν τη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο.  

 

4.1 Η αρχή της νομιμότητας του σκοπού της επεξεργασίας των δεδομένων4.1 Η αρχή της νομιμότητας του σκοπού της επεξεργασίας των δεδομένων4.1 Η αρχή της νομιμότητας του σκοπού της επεξεργασίας των δεδομένων4.1 Η αρχή της νομιμότητας του σκοπού της επεξεργασίας των δεδομένων    

 Η νομιμότητα του σκοπού, βάσει της οποίας τα δεδομένα συλλέγονται και υφίστανται 

επεξεργασία με νόμιμο και σαφή τρόπο (άρθρο 6.1) είναι η βασική προϋπόθεση που διέπει όλο το 

φάσμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων καθ’ όλη τη διαδικασία και τη διάρκεια 

επεξεργασίας τους. Μάλιστα η νομιμότητα του σκοπού αναφέρεται για πρώτη φορά ρητά με το νόμο 

801-2004. Σύμφωνα με την αρχή του σκοπού, τα δεδομένα συλλέγονται για σκοπό καθορισμένο, 

επομένως έχουν συγκεκριμένο προορισμό512, σαφή και νόμιμο, χωρίς να επιτρέπεται η περαιτέρω 

επεξεργασία τους, παρεκτός και αν πρόκειται για λόγους έρευνας, για στατιστικούς, επιστημονικούς 

ή ιστορικούς σκοπούς που συμβαδίζουν με τον αρχικό σκοπό επεξεργασίας (άρθρο 6.2). Βέβαια, 

σύμφωνα με το Ακυρωτικό Δικαστήριο της Γαλλίας ο παράνομος χαρακτήρας της συλλογής των 

δεδομένων δεν εξαρτάται μόνο από τη χρήση των τρόπων συλλογής (που καθιστούν παράνομη τη 

συλλογή) αλλά και από το γεγονός ότι τα δεδομένα αυτά καταχωρίζονται ή διατηρούνται σε αρχείο, 

ανεξαρτήτως αν αυτό είναι αυτοματοποιημένο ή όχι513. Ομοίως, κρίθηκε από το Ακυρωτικό 

Δικαστήριο ότι η συλλογή ηλεκτρονικών διευθύνσεων των χρηστών του διαδικτύου που ταυτοποιεί 

τους χρήστες αυτούς προκειμένου να τους αποστέλλονται ηλεκτρονικά μηνύματα με τη μέθοδο της 

                                                           
 

512
 Bensoussan, A.: Informatique et libertés, ό.π., p.50 

513
 Cour de cassation, chambre criminelle, Audience publique du mardi 3 novembre 1987, N° de pourvoi: 87-83429:ΤΝΠ LEGIFRANCE 
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ενοχλητικής αλληλογραφίας (spamming) συνιστά συλλογή προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, η 

συλλογή αυτή κρίθηκε παράνομη, καθώς έγινε εν αγνοία των χρηστών και χωρίς αυτοί να μπορέσουν 

να ασκήσουν το δικαίωμα αντίρρησης στη συλλογή αυτή514. Στην ίδια λογική κινήθηκαν και οι 

αποφάσεις της CNIL n°2007-352515 και n°2007-049516 αναφορικά με την ανεπιθύμητη αλληλογραφία 

και την εμπορική της εκμετάλλευση, επιβάλλοντας και τις σχετικές κυρώσεις αλλά και η 2009-148517 

σχετικά με τη δημιουργία λίστας αγγελιών κατοικιών που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο από ιδιώτες 

και χρησιμοποιήθηκαν από επαγγελματίες (μεσίτες) με σκοπό τη μεταπώληση των αγγελιών αυτών 

χωρίς προηγουμένως να έχουν ενημερωθεί οι ιδιώτες.  

 

4.2 Η αρχή της αναλογικότητας της επεξεργασίας των δεδομένων4.2 Η αρχή της αναλογικότητας της επεξεργασίας των δεδομένων4.2 Η αρχή της αναλογικότητας της επεξεργασίας των δεδομένων4.2 Η αρχή της αναλογικότητας της επεξεργασίας των δεδομένων    

 H αρχή της αναλογικότητας αποτελεί νέα προσθήκη στο κείμενο του νόμου 78-17 με την 

τροποποίηση του νόμου 801-2004 και συνίσταται στο ότι τα δεδομένα που υφίστανται την 

επεξεργασία πρέπει να είναι επαρκή, συναφή και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται εν 

όψει των σκοπών της επεξεργασίας (άρθρο 6.3). Έτσι, κρίθηκε από το γαλλικό ΣτΕ ότι είναι ανάλογη 

του σκοπού η αναζήτηση της εθνικότητας του υποψήφιου δανειολήπτη για τη λήψη του δανείου, 

προκειμένου να διεξαχθεί ο αυτόματος υπολογισμός κινδύνου, χωρίς αυτό να συνεπάγεται 

απόρριψη του δανείου ούτε και να συνιστά διάκριση σε βάρος του υποκειμένου518. Αντιθέτως, 

κρίθηκε ότι είναι δυσανάλογη με τον επιδιωκόμενο σκοπό η ίδρυση βάσης δεδομένων των 

δακτυλικών αποτυπωμάτων του προσωπικού, η διαδικασία διαχείρισης και ελέγχου του χρόνου 

παραμονής των εργαζομένων στο διαδίκτυο με μια συσκευή ανάγνωσης των βιομετρικών τους 

                                                           
 

514
 Cour de cassation, chambre criminelle, Audience publique du mardi 14 mars 2006, N° de pourvoi: 05-83423: ΤΝΠ LEGIFRANCE και 

σχετικά βλ. Bensoussan, A :Prospecter à l’insu de l’internaute est illicite, 01 Informatique,14.4.2006, p.66  

515
 Délibération n°2007-352 du 22 novembre 2007 sanctionnant la société JPS: ΤΝΠ LEGIFRANCE 

516
 Délibération n°2007-049 du 15 mars 2007 sanctionnant la société STUDIO REPLAY: ΤΝΠ LEGIFRANCE 

517
 Délibération n° 2009-148 du 26 février 2009 de la formation restreinte prononçant une sanction pécuniaire à l’encontre de la société 

DIRECTANNONCES: ΤΝΠ LEGIFRANCE 

518
 Conseil d'Etat statuant au contentieux, N° 204909, 30 octobre 2001: ΤΝΠ LEGIFRANCE 
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στοιχείων με τη χρήση της τεχνολογίας δακτυλικών αποτυπωμάτων519. Σημαντική τέλος για την 

κατανόηση της προϋπόθεσης της αναλογικότητας των δεδομένων που τίθενται σε επεξεργασία, είναι 

η πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση 2012-113 που εξέδωσε η CNIL520 αναφορικά με την άδεια που 

χορήγησε στις δημόσιες υπηρεσίες αρχείων για τη δημοσιοποίηση δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα στο διαδίκτυο για λόγους πολιτιστικής κληρονομιάς, για γεγονότα που συνέβησαν (κατά 

μέσο όρο) 100 χρόνια νωρίτερα, υπό την προϋπόθεση -μεταξύ άλλων- ότι τα δεδομένα που θα 

δημοσιοποιούνται θα είναι επαρκή, συναφή και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται. Για 

το λόγο αυτό σύμφωνα με την απόφαση, τα γεγονότα που αποτυπώνονται στο περιθώριο των 

πιστοποιητικών δημοτικής κατάστασης, όπως για παράδειγμα οι υιοθεσίες, οι αλλαγές ονόματος, οι 

αναγνωρίσεις, θα προστατεύονται και θα δημοσιοποιούνται σε πολύ απώτερη χρονική προθεσμία 

από αυτήν που ορίζεται για τη δημοσιοποίηση των εγγράφων στα οποία περιέχονται. 

 

4.3 Η αρχή της ακρίβειας της επεξεργασίας των δεδομένων4.3 Η αρχή της ακρίβειας της επεξεργασίας των δεδομένων4.3 Η αρχή της ακρίβειας της επεξεργασίας των δεδομένων4.3 Η αρχή της ακρίβειας της επεξεργασίας των δεδομένων    

 H ακρίβεια των δεδομένων, είναι εξίσου βασική προϋπόθεση αναφορικά με την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτό αποτυπώνεται στο άρθρο 6.4 του νόμου 78-17. 

Σύμφωνα με την προϋπόθεση αυτή, τα δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή, πλήρη και 

επικαιροποιημένα, ώστε όσα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές να απαλείφονται ή να 

διορθώνονται προκειμένου να υφίστανται νόμιμη επεξεργασία. Στο πεδίο των οικονομικών 

συναλλαγών και κυρίως των καταχωρίσεων των δεδομένων των συναλλασσομένων στα διατραπεζικά 

συστήματα, η έννοια της ακρίβειας και της επικαιροποίησης των δεδομένων έχει βαρύνουσα 

σημασία, δεδομένου ότι μια εσφαλμένη (συνωνυμία) ή μη επικαιροποιημένη εγγραφή (εξόφληση 

                                                           
 

519
 TGI Paris, 19-4-2005,Comité d’entreprise d’Effia Services c. Fédération des syndicats Sud Rail, n° 05/00382, σε: http://www.alain-

bensoussan.com/wp-content/uploads/232744.pdf 

520
 Délibération n°2012-113 du 12 avril 2012 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel contenues dans 

des informations publiques aux fins de communication et de publication par les services d’archives publiques (Décision d’autorisation 

unique – AU-029) : ΤΝΠ LEGIFRANCE 
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δανείου), μπορεί να καταστήσει εξαιρετικά δυσχερή τη θέση του συναλλασσόμενου με την τράπεζα 

υποκειμένου. Η παράλειψη μάλιστα των υπηρεσιών των τραπεζών να επικαιροποιούν τα δεδομένα 

των συναλλασσομένων με αυτές, έχει σαν συνέπεια μεταξύ άλλων και την ανταλλαγή εσφαλμένων 

πληροφοριών μεταξύ των τραπεζών που συμβουλεύονται τα αρχεία που εποπτεύονται από την 

τράπεζας της Γαλλίας. Για το λόγο αυτό η CNIL εξέδωσε το 2005 την απόφαση 307521, σύμφωνα με 

την οποία, οι τράπεζες πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα ανακριβή ή ελλιπή 

σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό δεδομένα κατά περίπτωση να απαλείφονται ή να 

συμπληρώνονται.  

 Όπως συνέβη επανειλημμένα στην Ελλάδα σε ανάλογες περιπτώσεις, έτσι και στη Γαλλία, 

κατά τα έτη 2008 και 2009 διατυπώθηκαν ενώπιον της CNIL πολλά παράπονα από πελάτες της 

τράπεζας BNP PARIBAS, οι οποίοι ενώ είχαν εξοφλήσει τις οφειλές τους, εξακολουθούσαν να 

φαίνονται εγγεγραμμένοι στο αρχείο FICP με υπαιτιότητα της τράπεζας. Η CNIL έκανε τις 

απαραίτητες συστάσεις στην τράπεζα, η οποία μόλις το 2010 δεσμεύτηκε να προβεί στην 

απαραίτητη επικαιροποίηση των δεδομένων των πελατών της, κάτι που ωστόσο δεν έπραξε, όπως 

αποδείχθηκε από το πλήθος των παραπόνων πελατών της και κατά τα έτη 2011 και 2012, με το 

πρόσχημα ότι η παράλειψή της αυτή οφειλόταν σε ανθρώπινο λάθος. Η CNIL δέχθηκε ότι οι 

διαγραφές των δεδομένων από το τηρούμενο αρχείο έπρεπε να γίνουν αυτοματοποιημένα από την 

ίδια την τράπεζα, χωρίς να χρειάζεται να προηγηθεί η ρητή επέμβαση των πελατών της και επέβαλε 

κυρώσεις στην τράπεζα522. 

 Αξίζει βέβαια να επισημάνουμε ότι πέρα από τα γεγονότα τα οποία είναι σε θέση να γνωρίζει 

ο υπεύθυνος επεξεργασίας προκειμένου να προβαίνει ο ίδιος στην επικαιροποίηση των δεδομένων 

που αφορούν το υποκείμενο, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στην περίπτωση γνώσης της τράπεζας 

                                                           
 

521
 Délibération n°2005-307 du 13 décembre 2005 portant avertissement à l'encontre de la société Banque Populaire Val de France: ΤΝΠ 

LEGIFRANCE 

522
 Βλ. σχετικό άρθρο: Avertissement pour BNP PARIBAS en raison d'une radiation tardive du FICP, 10 juillet 2013 σε www.cnil.fr καθώς 

επίσης και τη σχετική απόφαση της CNIL: Délibération de la formation restreinte n°2013-173 du 19 juin 2013: ΤΝΠ LEGIFRANCE  
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για εξόφληση επιταγής εκδόσεώς της και απαλοιφής των δεδομένων του υποκειμένου από τα 

διατραπεζικά αρχεία των αφερέγγυων πελατών, συντρέχει και η περίπτωση κατά την οποία ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τα νέα δεδομένα που προέκυψαν στη ζωή 

του υποκειμένου, αν το ίδιο δεν φροντίσει να τον ενημερώσει, όπως συμβαίνει στην περίπτωση 

αλλαγής διεύθυνσης, τηλεφωνικού αριθμού, επαγγέλματος, κλπ. Για το λόγο αυτό, ο νόμος στο 

άρθρο 40, προβλέπει το δικαίωμα του υποκειμένου να αιτείται στον υπεύθυνο επεξεργασίας τη 

διόρθωση των δεδομένων που το αφορούν όταν αυτό κρίνει ότι τα δεδομένα αυτά δεν είναι ακριβή. 

 

4.4 Η αρχή της χρονικής τήρησης των δεδομένων4.4 Η αρχή της χρονικής τήρησης των δεδομένων4.4 Η αρχή της χρονικής τήρησης των δεδομένων4.4 Η αρχή της χρονικής τήρησης των δεδομένων    

 Η προϋπόθεση της χρονικής τήρησης των δεδομένων, που συνδέεται με το δικαίωμα στη 

λήθη (droit à l’ oubli) ή κατ’ άλλους δικαίωμα στην ανωνυμία (droit à l’ anonymat)523, προβλέπει τη 

διατήρηση των δεδομένων σε μορφή που να επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των 

υποκειμένων τους μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται, για την πραγματοποίηση των 

σκοπών της συλλογής τους και της επεξεργασίας τους (άρθρο 6.5). Αφού πάψει να συντρέχει ο 

σκοπός συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων του, το υποκείμενο καθίσταται ο «μοναδικός 

αρχειοθέτης της προσωπικής του ιστορίας524» και αποκτά «πληροφοριακή αυτονομία»525.  

 Στο χώρο των οικονομικών συναλλαγών η παράβαση της προϋπόθεσης της χρονικής τήρησης 

των δεδομένων του υποκειμένου, μπορεί να πλήξει σοβαρά την ασφάλεια αλλά και την ιδιωτικότητα 

της συναλλαγής στην οποία προέβη το υποκείμενο. Μάλιστα, σύμφωνα με την CNIL, τα δεδομένα 

του υποκειμένου διαδικτυακής συναλλαγής είναι ευαίσθητα, η δε επεξεργασία τους πρέπει να 

                                                           
 

523
 Bruguière, J.-M.: Les données publiques et le droit, Litec, 2002, p.52 

524
 Bensoussan, A.: Le droit à la mort virtuelle: plaidoyer pour les droits de l’ homme numérique, La lettre de l’ ARCEP, No 67, 2009, p.22: 

http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/lettre67.pdf, «La vie privée à l'heure des mémoires numériques. Pour une confiance 

renforcée entre citoyens et société de l'information», Audition au Rapport du Sénat, no 441/27.05.2009,p. 10,: 

http://www.senat.fr/rap/r08-441/r08-4411.pdf 

525
 Braibant, G.: Droit d’accès et droit a l’information, Service public et libertés – Mélanges offerts au professeur Robert-Édouard Charlier, 

Paris, Éditions de l’Université et de l’Enseignement Moderne, 1981, p. 703  
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διέπεται από αυστηρούς κανόνες. Για το λόγο αυτό, εξέδωσε την υπ’ αριθμόν 2012-214 απόφασή 

της526 σύμφωνα με την οποία έκρινε παράνομη τη συμπεριφορά επιχείρησης η οποία τηρούσε τα 

δεδομένα εκατομμυρίων κατόχων πιστωτικών καρτών που συναλλάχθηκαν διαδικτυακά με την 

επιχείρηση, σε χρόνο μεταγενέστερο της διενέργειας συναλλαγής, χωρίς αυτό να εξυπηρετεί το 

σκοπό της επεξεργασίας. Συγκεκριμένα, η εν λόγω επιχείρηση τηρούσε στην ίδια βάση δεδομένων το 

όνομα του κατόχου της κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για τη συναλλαγή στη σελίδα της, την 

ημερομηνία ισχύος της κάρτας, ενίοτε και το οπτικό κρυπτόγραμμα και σε μη ασφαλή μορφή τον 

αριθμό της κάρτας. Κατά τον έλεγχο της CNIL, διαπιστώθηκε ότι η βάση δεδομένων της επιχείρησης 

περιελάμβανε δεδομένα που σχετίζονταν με εκατομμύρια τραπεζικές κάρτες που ήταν σε ισχύ ή των 

οποίων η ισχύς είχε λήξει, χωρίς ωστόσο η καταχώρηση αυτή να αποτελεί προϊόν εκκαθάρισης ή 

αρχειοθέτησης.  

 Η απόφαση της CNIL υπογράμμισε εκ νέου τη σημασία τήρησης της προϋπόθεσης της 

τήρησης των δεδομένων για συγκεκριμένη διάρκεια και μάλιστα σε ασφαλές περιβάλλον, κρίνοντας 

ανεπαρκή τη δικαιολογία της επιχείρησης περί διευκόλυνσης των συναλλαγών των πελατών της για 

τις συναλλαγές που αυτοί θα πραγματοποιούσαν μέσω της ιστοσελίδας της επιχείρησης στο μέλλον. 

Ταυτόχρονα τονίστηκε από την CNIL ότι τα τραπεζικά δεδομένα πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν 

ευαίσθητα και για το λόγο αυτό η τήρηση τους μετά το πέρας της επεξεργασίας τους, γίνεται υπό την 

απαραίτητη προϋπόθεση της συγκατάθεσης του υποκειμένου που πραγματοποιεί τη συναλλαγή.  

 Το ενδιαφέρον αναφοράς στα ευαίσθητα δεδομένα στην παρούσα μελέτη δικαιολογείται 

από το γεγονός ότι τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς, όπως για παράδειγμα το ύψος των 

τραπεζικών καταθέσεων, τα δυσμενή οικονομικά στοιχεία, τα εκκαθαριστικά σημειώματα της 

αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας που αφορούν το υποκείμενο, κλπ, ενώ δεν ανήκουν στην 

κατηγορία των ευαίσθητων δεδομένων, θεωρούνται δικαίως, από μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, 

                                                           
 

526
 Délibération de la formation restreinte n°2012-214 du 19 juillet 2012 portant avertissement à l’encontre de la société FNAC DIRECT: ΤΝΠ 

LEGIFRANCE 
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ευαίσθητα δεδομένα. Παρ’ όλα αυτά, ο κατάλογος των ευαίσθητων δεδομένων, όπως ορίζεται τόσο 

στο ελληνικό όσο και στο γαλλικό δίκαιο, είναι εξαντλητικός, η δε τροποποίησή του μπορεί να γίνει 

μόνο με νεότερο νόμο527. Σε κάθε περίπτωση, η προστασία των δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς μπορεί να χαρακτηρισθεί διαβαθμισμένη έναντι των άλλων απλών δεδομένων, λόγω 

της πρόσθετης προστασίας που παρέχει το φορολογικό και το τραπεζικό απόρρητο καθώς και το 

όποιο επαγγελματικό απόρρητο σχετίζεται με την επεξεργασία των δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς, όπως για παράδειγμα το δικηγορικό ή το λογιστικό απόρρητο. 

 

5. Το απόρρητο και η ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων5. Το απόρρητο και η ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων5. Το απόρρητο και η ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων5. Το απόρρητο και η ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων    

  Σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου 78-17, ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να λαμβάνει 

όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διαφυλάττει την ασφάλεια των δεδομένων προς αποφυγή 

αλλοίωσής τους, καταστροφής τους ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτά528. Το άρθρο 34bis, 

αναφέρεται ειδικά στην επεξεργασία των δεδομένων που πραγματοποιείται από τα ανοικτά δημόσια 

δίκτυα επικοινωνίας και επισημαίνει την υποχρέωση του παρόχου του δικτύου (και υπεύθυνου 

επεξεργασίας) να ειδοποιήσει άμεσα την CNIL αλλά και το θιγόμενο υποκείμενο στην περίπτωση 

παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι η ειδοποίηση του 

θιγόμενου υποκειμένου αναφορικά με την παραβίαση των δεδομένων που το αφορούν δεν είναι 

απαραίτητη στην περίπτωση που η CNIL έχει διαπιστώσει την καταλληλότητα των μέτρων ασφαλείας 

που τηρεί ο πάροχος τα οποία εφαρμόστηκαν στα εν λόγω δεδομένα και συνίστανται στην 

κωδικοποίηση αυτών ώστε η πρόσβασή τους σε αυτά να μην είναι εφικτή από οποιονδήποτε.  
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 Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε.: Προσωπικά δεδομένα, ό.π., σελ.37 

528
 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου 78-753 για τη λήψη μέτρων βελτίωσης των σχέσεων ανάμεσα στη 

διοίκηση,JORF/18.071978, p. 2851 
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 Ο απόρρητος χαρακτήρας της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η 

ανάγκη τήρησής του, αν και όχι τόσο ξεκάθαρα όπως ισχύει με τον ελληνικό νόμο 2472/1997, 

προκύπτει από διάφορες διατάξεις του νόμου 78-17.Έτσι, στο άρθρο 8.2.6, ο νόμος κάνει λόγο για το 

επαγγελματικό απόρρητο που πρέπει να τηρείται στο χώρο της υγείας αναλύοντας τις σχετικές 

περιπτώσεις529 και στο ίδιο άρθρο περ.7, ο νόμος αναφέρεται στον απόρρητο χαρακτήρα των 

στατιστικών δεδομένων530. Το άρθρο 9.2, κάνει λόγο για το απόρρητο που πρέπει να τηρούν τα 

βοηθητικά πρόσωπα της δικαιοσύνης και μάλιστα όπως διευκρινίζεται αυστηρά για την εκτέλεση της 

αποστολής τους531.  

 

6. Γνωστοποίηση της επεξεργασίας δεδομ6. Γνωστοποίηση της επεξεργασίας δεδομ6. Γνωστοποίηση της επεξεργασίας δεδομ6. Γνωστοποίηση της επεξεργασίας δεδομένων στην ένων στην ένων στην ένων στην CNILCNILCNILCNIL        

 

 Τα άρθρα 25 έως 29 του νόμου, κάνουν λόγο για την προαπαιτούμενη λήψη άδειας της CNIL, 

προκειμένου να επιτραπεί η επεξεργασία (αυτοματοποιημένη ή μη) των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα όταν αυτά αναφέρονται σε: γενετικά δεδομένα, εκτός από όσα αποτελούν αντικείμενο 

επεξεργασίας ιατρών ή βιολόγων στα πλαίσια προληπτικής ιατρικής, διάγνωσης ή θεραπείας (άρθρο 

25.Ι2), δεδομένα που αφορούν ποινές, καταδίκες ή μέτρα ασφάλειας, με εξαίρεση όσα είναι 

αναγκαία για τους φορείς της δικαιοσύνης προς υπεράσπιση των υποκειμένων τους (άρθρο 25.Ι3), 

δεδομένα, που λόγω της φύσης ή του σκοπού που εξυπηρετούν, αποκλείουν πρόσωπα από την 

απόλαυση δικαιώματος, οφέλους ή σύμβασης (άρθρο 25.Ι4). Η αυτοματοποιημένη επεξεργασία, έχει 

                                                           
 

529
 Article 8.6 du loi 78-17: Les traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l’administration de 

soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santé et mis en oeuvre par un membre d’une profession de santé, ou par une autre 

personne à laquelle s’impose en raison de ses fonctions l’obligation de secret professionnel prévue par l’article 226-13 du code pénal ; 

530
 Article 8.7 du loi 78-17: Les traitements statistiques réalisés par l’Institut national de la statistique et des études économiques ou l’un des 

services statistiques ministériels dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de 

statistiques, après avis du Conseil national de l’information statistique et dans les conditions prévues à l’article 25 de la présente loi ; 

531
 Article 9.2 du loi 78-17: Les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l’exercice des missions qui leur sont confiées par la loi ; 
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ως αντικείμενο τη διασύνδεση αρχείων σχετικά με ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα που 

υπηρετούν τη δημόσια διοίκηση και οι σκοποί τους άπτονται του δημοσίου συμφέροντος, καθώς 

επίσης και τη διασύνδεση αρχείων που αφορούν άλλα πρόσωπα και οι πρωταρχικοί σκοποί τους 

είναι διαφορετικοί (25.Ι5), τα δεδομένα εκείνα που περιλαμβάνουν τον αριθμό εγγραφής στο εθνικό 

μητρώο ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων (25.Ι6), τα δεδομένα που περιέχουν αξιολόγηση για 

τις κοινωνικές δυσκολίες των προσώπων (25.Ι7), τα βιομετρικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για 

τον έλεγχο της ταυτότητας των προσώπων (25.Ι8). Η άδεια επεξεργασίας δεδομένων, χορηγείται από 

την CNIL εντός δύο μηνών από την ημέρα του αιτήματος χορήγησης της άδειας με δυνατότητα 

παράτασης της προθεσμίας αυτής με απόφαση του προέδρου της (25 ΙΙΙ). 

  Στα άρθρα 26 και 27, αναλύονται οι περιπτώσεις στις οποίες χορηγείται άδεια της CNIL για 

την επεξεργασία των δεδομένων κατόπιν υπουργικής απόφασης του αρμόδιου Υπουργού ή 

διατάγματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώ στο άρθρο 28, προβλέπεται η δίμηνη προθεσμία 

στη διάρκεια της οποίας η CNIL πρέπει να αποφανθεί. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης της CNIL εντός 

της προθεσμίας αυτής, η άδεια θεωρείται χορηγηθείσα. Στα άρθρα 30 και 31, ο νόμος αναφέρεται 

στο περιεχόμενο της δήλωσης επεξεργασίας, το οποίο περιλαμβάνει την ταυτότητα και τη διεύθυνση 

του υπεύθυνου επεξεργασίας, τους σκοπούς επεξεργασίας, το είδος και την προέλευση των προς 

επεξεργασία δεδομένων, τη διάρκεια διατήρησής τους, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες των 

αποδεκτών τους, τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες καθώς και τις κατηγορίες των επαγγελματιών που 

λόγω της φύσης του επαγγέλματός τους έχουν άμεση πρόσβαση στα προς επεξεργασία δεδομένα, τη 

διασύνδεση των προς επεξεργασία δεδομένων και τέλος την περίπτωση επεξεργασίας των 

δεδομένων αυτών σε χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατόπιν, η CNIL δημοσιεύει τη λίστα 

των αυτοματοποιημένων επεξεργασιών, η οποία αναφέρει για κάθε επεξεργασία την πράξη 

(υπουργική απόφαση, διάταγμα) με την οποία αποφασίστηκε η επεξεργασία καθώς και την 

ημερομηνία δήλωσης, το σκοπό της επεξεργασίας, την ταυτότητα και τη διεύθυνση του υπεύθυνου 

επεξεργασίας, την ιδιότητα του προσώπου ή την υπηρεσία που πρόκειται να έχει πρόσβαση στα 
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προς επεξεργασία δεδομένα, τις κατηγορίες των προς επεξεργασία δεδομένων, τους αποδέκτες 

αυτών και τέλος τη διασυνοριακή διαβίβασή τους όταν αυτή συντρέχει. 

 

7. Συγκριτική επισκόπηση στην ελληνική και στη γαλλική ρύθμιση7. Συγκριτική επισκόπηση στην ελληνική και στη γαλλική ρύθμιση7. Συγκριτική επισκόπηση στην ελληνική και στη γαλλική ρύθμιση7. Συγκριτική επισκόπηση στην ελληνική και στη γαλλική ρύθμιση    

 Τόσο στο ελληνικό δίκαιο, όσο και στο γαλλικό ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις αναφορικά με 

την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ωστόσο το 

γεγονός ότι ενώ στο αρχικό κείμενο του νόμου 78-17 δεν υπήρχε ρητή αναφορά στις προϋποθέσεις 

της νομιμότητας και της αναλογικότητας του σκοπού επεξεργασίας αυτή γίνεται για πρώτη φορά με 

την ψήφιση του νόμου 801-2004 και την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της κοινοτικής Οδηγίας 

95/46. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι σε αντίθεση με την ελληνική Αρχή η αντίστοιχη γαλλική έχει 

την τάση να προσδίδει στα δεδομένα οικονομικής φύσεως τη χροιά του «ευαίσθητου δεδομένου», 

επισημαίνοντας το με τις αποφάσεις της532 .  

 

    

    

    

                                                           
 

532
 Βλ. για παράδειγμα, Délibération de la formation restreinte n°2012-214 du 19 juillet 2012: ΤΝΠ LEGIFRANCE 
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Πέμπτο κεφάλαιο: Η διασύνδεση των αρχείων και η διασυνοριακή ροή δεδομένων στον ελληνικό και Πέμπτο κεφάλαιο: Η διασύνδεση των αρχείων και η διασυνοριακή ροή δεδομένων στον ελληνικό και Πέμπτο κεφάλαιο: Η διασύνδεση των αρχείων και η διασυνοριακή ροή δεδομένων στον ελληνικό και Πέμπτο κεφάλαιο: Η διασύνδεση των αρχείων και η διασυνοριακή ροή δεδομένων στον ελληνικό και 

στον γαλλικό νόμοστον γαλλικό νόμοστον γαλλικό νόμοστον γαλλικό νόμο        

 Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται η δυνατότητα που παρέχει ο ελληνικός και ο γαλλικός νόμος 

στη διασύνδεση των αρχείων και τη διασυνοριακή ροή δεδομένων. Σε επίπεδο προστασίας 

οικονομικών δεδομένων, η διασύνδεση αρχείων που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα πολιτών 

αλλά και η διασυνοριακή διαβίβασή τους εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους σε ό,τι αφορά την 

προστασία της ιδιωτικότητας αν δεν τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, όπως συνέβη με 

την υπόθεση SWIFT την οποία θα εξετάσουμε στο παρόν κεφάλαιο. 

    

1.Η διασύνδεση των αρχείων σύμφωνα με το Ν. 2472/19971.Η διασύνδεση των αρχείων σύμφωνα με το Ν. 2472/19971.Η διασύνδεση των αρχείων σύμφωνα με το Ν. 2472/19971.Η διασύνδεση των αρχείων σύμφωνα με το Ν. 2472/1997    

 

 Η διασύνδεση αρχείων αναγνωρίζεται στο άρθρο 2 του Ν. 2472/1997 ως μορφή 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ στο άρθρο 8 του νόμου προβλέπεται η 

γνωστοποίηση της διασύνδεσης στην Αρχή, με δήλωση την οποία υποβάλλουν από κοινού οι 

υπεύθυνοι ή ο υπεύθυνος επεξεργασίας που διασυνδέει δύο ή περισσότερα αρχεία που 

εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η Αρχή εξέδωσε την υπ’ αριθμόν 92/2002 

απόφαση533, σύμφωνα με την οποία έκρινε ότι είναι νόμιμη η on line διασύνδεση των αρχείων του 

Υπουργείου Μεταφορών και επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Οικονομικών για το σκοπό της 

βεβαίωσης παραβάσεων των κατόχων οχημάτων και την είσπραξη των αναλογούντων προστίμων, 

ενώ ειδικά για τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς έκρινε με την υπ’ αριθμόν 109/1999, ότι η 

                                                           
 

533
 Βλ. σχετικά ΚΝοΒ51(2003)740 
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συνεργασία της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ» με την ΚΕΠΥΟ534, συνιστά διασύνδεση και πρέπει να εφαρμοστούν οι 

διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου. Αντιθέτως, δεν κρίθηκε νόμιμη535 επειδή προσκρούει στο 

φορολογικό απόρρητο η διαβίβαση των φορολογικών δεδομένων του υποκειμένου από την αρμόδια 

ΔΟΥ σε προσφεύγοντα, ως τρίτο, καθώς δεν εμπίπτει σε κάποια από τις περιοριστικά θεσπιζόμενες 

από το άρθρο 103 του ΝΔ 118/1973 εξαιρέσεις σχετικά με την άρση του απορρήτου των 

φορολογικών δεδομένων του υποκειμένου τους 536, κάτι που άλλωστε παγίως δέχεται και η 

νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων537.  

 

2. Η διασυνοριακή ροή δεδομένων σύμφωνα με το Ν. 2472/19972. Η διασυνοριακή ροή δεδομένων σύμφωνα με το Ν. 2472/19972. Η διασυνοριακή ροή δεδομένων σύμφωνα με το Ν. 2472/19972. Η διασυνοριακή ροή δεδομένων σύμφωνα με το Ν. 2472/1997    

 Η διασυνοριακή διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπεται στο άρθρο 

9 του νόμου είναι ελεύθερη προς χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να 

υλοποιηθούν βασικοί στόχοι της οδηγίας 95/46 όπως η ανάπτυξη των διεθνών εμπορικών 

συναλλαγών538. Στην περίπτωση κατά την οποία η διαβίβαση δεδομένων γίνεται προς χώρα μη μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχεται υποχρεωτικά άδεια της Αρχής539 εφόσον αυτή κρίνει ότι η εν 

λόγω χώρα εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας, συνεκτιμώντας τη φύση των δεδομένων, 

τους σκοπούς και τη διάρκεια της επεξεργασίας, τους σχετικούς γενικούς και ειδικούς κανόνες 

                                                           
 

534
 Όπως για παράδειγμα συμβαίνει στην περίπτωση δικαστικής απόφασης εξάλειψης συναινετικής προσημείωσης επί ακινήτου, όπου 

ενημερώνεται υποχρεωτικά το ΚΕΠΥΟ από τον ενδιαφερόμενο υπερ’ ού η εξάλειψη, πριν μεταγραφεί στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή 

καταχωριστεί στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο όπου ανήκει το προσημειούμενο ακίνητο. 

535
 Βλ. υπ’ αριθμόν 30/2007 απόφαση της Αρχής σε ετήσια έκθεση Αρχής, έτους 2007, σελ. 146, www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2007 

536
 Όπως τροποποιήθηκε από το Ν.2961/2001, ΦΕΚ Α’266/22.11.2001 

537
 Βλ. ενδεικτικά αποφάσεις ΣτΕ 2451/84, ΕλλΔ/νη 25(1984)1640-1647, ΜΠΘ 929/1987, ΕΕμπΔ Μ΄40 (1989)86-88, ΜΠΘ 1884/1988, ΑΡΜ 

(1989)24, ΠΠΑθ. 10131/1991, ΝοΒ 41(1993) 532-534, Γνωμοδότηση ΝΣΚ 326/2004 και Γνωμοδότηση ΟλΝΣΚ 208/2005, σε 

www.nsk.gr/ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

538
 Αναφορικά με τους στόχους της Οδηγίας και τη διασυνοριακή ροή των δεομένων, βλ. Γιαννόπουλου, Γ: Προστασία προσωπικών 

δεδομένων και διασυνοριακή ροή πληροφοριών, σε ΔτΑ11(2001)737 επ., Λουκέρη, Γ: Εναρμόνιση του δικαίου προστασίας του ατόμου από 

την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝοΒ45(1997) 555 (547-560) 

539
 Βλ. σχετικά τη με αριθμό 89/2002 απόφαση της Αρχής, ΚΝοΒ 51(2003)735, με βάση την οποία υπάρχει αρμοδιότητα της Αρχής σε 

περίπτωση διασυνοριακής ροής δεδομένων, εφόσον τα αιτούμενα στοιχεία προέρχονται από ορισμένο αρχείο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

του οποίου πρέπει να ζητήσει από την Αρχή, άδεια διαβίβασής τους σε τρίτη χώρα 
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δικαίου, τους κώδικες δεοντολογίας, τα μέτρα ασφάλειας για την προστασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το επίπεδο προστασίας των χωρών προέλευσης, διέλευσης και 

τελικού προορισμού των δεδομένων. Για το λόγο αυτό, η Αρχή συνέταξε το Έντυπο 5.0 που αφορά 

στην αίτηση άδειας διαβίβασης δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με κωδικοποίηση 

των χωρών αυτών για τις οποίες προορίζονται τα δεδομένα. Στην περίπτωση κατά την οποία η Αρχή 

κρίνει ότι μια τρίτη χώρα δεν παρέχει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας, η διαβίβαση των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς την εν λόγω χώρα πρέπει κατά κανόνα να απαγορεύεται 540. 

Αντιθέτως, δεν απαιτείται άδεια της Αρχής εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφανθεί, με τη 

διαδικασία του άρθρου 31§2 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ541 ότι η χώρα αυτή εξασφαλίζει ικανοποιητικό 

επίπεδο προστασίας542, κατά την έννοια της §2 του άρθρου 25 της ανωτέρω Οδηγίας543, όπως στην 

περίπτωση του Guernsey544, της Αργεντινής545, του Καναδά546, της Ουγγαρίας547 και της Ελβετίας548 και 

της Ουρουγουάης549.  

                                                           
 

540
 Βλ. σχετικά αιτιολογική σκέψη 57 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ 

541
 « Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των ληπτέων μέτρων. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το 

σχέδιο αυτό μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα με το επείγον του θέματος. Η γνώμη εγκρίνεται με την 

πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης. Κατά τις ψηφοφορίες στα πλαίσια της επιτροπής, οι ψήφοι των 

αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται όπως ορίζεται στο προαναφερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία. 

Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα τα οποία εφαρμόζονται αμέσως. Ωστόσο, εάν τα μέτρα αυτά δεν συμφωνούν με τη γνώμη της επιτροπής, 

ανακοινώνονται από την Επιτροπή στο Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή: α. η Επιτροπή αναβάλλει την εφαρμογή των μέτρων που 

αποφάσισε για μια περίοδο τριών μηνών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης, β. το Συμβούλιο μπορεί, με ειδική πλειοψηφία, να λάβει 

διαφορετική απόφαση μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο». 

542
 Σχετικά βλ. Αρμαμέντου, Π.-Σωτηρόπουλου, Β., ό.π., σελ 288 επ. με τις εκεί υποσημειώσεις 

543
 « Η επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από τρίτη χώρα σταθμίζεται λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων που 

επηρεάζουν μια διαβίβαση ή κατηγορία διαβιβάσεων δεδομένων ειδικότερα, εξετάζονται η φύση των δεδομένων, οι σκοποί και η διάρκειά 

της ή των προβλεπομένων επεξεργασιών, η χώρα προέλευσης και τελικού προορισμού, οι γενικοί ή τομεακοί κανόνες δικαίου, οι 

επαγγελματικοί κανόνες και τα μέτρα ασφαλείας που ισχύουν στην εν λόγω τρίτη χώρα». 

544
 Με βάση την υπ’ αριθμόν 2003/821/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής  

545
 Με βάση την υπ’ αριθμόν 2003/1731/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής 

546
 Με βάση την υπ’ αριθμόν 2002/2/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής 

547
 Με βάση την υπ’ αριθμόν 2002/519/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής 

548
 Με βάση την υπ’ αριθμόν 2002/518/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής 

549
 Βλ. σχετικά Γνώμη 6/2010 της ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29, σε ετήσια έκθεση Αρχής έτους 2010, σελ. 113, www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2010 



Δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς: Νομική Θεώρηση  
Η διασύνδεση των αρχείων και η διασυνοριακή ροή δΗ διασύνδεση των αρχείων και η διασυνοριακή ροή δΗ διασύνδεση των αρχείων και η διασυνοριακή ροή δΗ διασύνδεση των αρχείων και η διασυνοριακή ροή δεδομένων στον ελληνικό και στον γαλλικό νόμοεδομένων στον ελληνικό και στον γαλλικό νόμοεδομένων στον ελληνικό και στον γαλλικό νόμοεδομένων στον ελληνικό και στον γαλλικό νόμο    

    

208 

 

 Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς χώρα που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και η οποία δεν εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, 

με άδεια της Αρχής υπό τις εξής διαζευκτικές προϋποθέσεις: α. εάν το υποκείμενο των δεδομένων 

έδωσε τη συγκατάθεσή του για τη διαβίβαση, εκτός εάν η συγκατάθεση έχει αποσπασθεί με τρόπο 

που να αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη, β. εάν η διαβίβαση είναι απαραίτητη, για τη 

διασφάλιση ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων, ή για τη συνομολόγηση και 

εκτέλεση σύμβασης μεταξύ αυτού και του υπεύθυνου επεξεργασίας ή μεταξύ του υπεύθυνου 

επεξεργασίας και τρίτου προς το συμφέρον του υποκειμένου των δεδομένων, ή για την εκτέλεση 

προσυμβατικών μέτρων που έχουν ληφθεί με αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων καθώς, γ. αν 

η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση εξαιρετικής ανάγκης και τη διαφύλαξη 

υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος, δ. αν η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την αναγνώριση, 

άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον του δικαστηρίου, ε. όταν η μετάδοση των δεδομένων 

πραγματοποιείται από δημόσιο μητρώο και τέλος στ. όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει 

επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων και την 

άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων και οι εγγυήσεις αυτές προκύπτουν από συμβατικές ρήτρες. Έτσι, 

κρίθηκε νόμιμη από την Αρχή σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 67/2010 απόφασή της550 η διαβίβαση 

εκτός Ε.Ε. των προσωπικών δεδομένων που τηρεί εισαγωγική εταιρεία, θυγατρική αμερικανικής 

εταιρείας, σχετικά με τους κατόχους αυτοκινήτων που εισάγει, τους διανομείς της, τους υπαλλήλους 

της, τους προσωρινούς εργαζομένους της, τους μετόχους των διανομέων της και τα τρίτα 

συμβεβλημένα με αυτή πρόσωπα στην εκτελούσα την επεξεργασία μητρική της εταιρεία στις Η.Π.Α. 

για το σκοπό της συγκέντρωσης των δεδομένων σε έναν κεντρικό διακομιστή για λόγους 

εξοικονόμησης πόρων και βέλτιστης διαχείρισης, ενώ αποφάνθηκε ότι δεν απαιτείται η χορήγηση 

άδειας για την αιτούμενη διαβίβαση δεδομένων εκτός Ε.Ε., διότι η συγκεκριμένη επεξεργασία 

εμπίπτει στην εξαίρεση του άρθρου 9 §2 στοιχ. στ΄ εδ. β’ του Ν. 2472/1997. 

                                                           
 

550
 Βλ. ετήσια έκθεση της Αρχής, έτους 2010, σελ. 107 επ., www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2010 
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 Αξίζει να σημειωθεί ότι αναφορικά με τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από 

ευρωπαϊκές εταιρείες προς εταιρείες με έδρα στις ΗΠΑ στο πλαίσιο προδικαστικής επίλυσης αστικών 

διαφορών η Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29 εξέδωσε μεταξύ άλλων γνώμη σύμφωνα με την οποία 

τα σχετικά αιτήματα των εταιρειών στις ΗΠΑ δεν επιτρέπεται να ικανοποιούνται με βάση την κείμενη 

ευρωπαϊκή νομοθεσία, εκτός κι αν έχει ήδη ασκηθεί αγωγή και τότε η διαβίβαση θα πρέπει αρχικώς 

να πραγματοποιείται με ψευδώνυμα στοιχεία και εφόσον προκύπτουν συγκεκριμένες υπόνοιες να 

διαβιβάζονται551. 

 

3. Η διασύνδεση των αρχείων σύμφωνα με το νόμο 783. Η διασύνδεση των αρχείων σύμφωνα με το νόμο 783. Η διασύνδεση των αρχείων σύμφωνα με το νόμο 783. Η διασύνδεση των αρχείων σύμφωνα με το νόμο 78----17171717    

 Όπως συμβαίνει με τον ελληνικό νόμο, έτσι και ο γαλλικός, αναγνωρίζει στο άρθρο 2 τη 

διασύνδεση των αρχείων ως μορφή επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ στο 

άρθρο 25 του νόμου προβλέπεται η γνωστοποίηση της διασύνδεσης στην Αρχή, με δήλωση την 

οποία υποβάλλουν από κοινού οι υπεύθυνοι ή ο υπεύθυνος επεξεργασίας που διασυνδέει δύο ή 

περισσότερα αρχεία που εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς. Για το λόγο αυτό, με σχετική άδεια της 

Αρχής, επιτράπηκε η διασύνδεση των αρχείων της Γενικής Διεύθυνσης Εσόδων με τα αντίστοιχα 

αρχεία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, ώστε να διευκολύνονται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό 

οι διαδικασίες στις οποίες προβαίνουν οι συμβολαιογράφοι για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών 

πράξεων552 στα πλαίσια του προγράμματος Téléactes, η διασύνδεση αρχείων που περιέχουν 

πληροφορίες πολιτών οι οποίες σχετίζονται με τη δημόσια ασφάλεια (γνωστό και ως αρχείο EDVIGE) 

και αποστέλλονται στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές από την κεντρική διεύθυνση δημόσιας 

                                                           
 

551
 Βλ. ετήσια έκθεση της Αρχής, έτους 2009, σελ. 90, www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2009 

552
Βλ. σχετικά: Simplification des démarches de notaires participant au projet Téléactes, σε CNIL: 

http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/simplification-des-demarches-de-notaires-participant-au-projet 

teleactes/καθώς και Délibération n°2006-088 du 21 mars 2006, portant autorisation de mise en oeuvre par la direction générale des 

impôts des modifications apportées à la banque nationale de données patrimoniales NDP) par la création de l'application Téléactes:ΤΝΠ 

LEGIFRANCE 
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ασφάλειας της Γαλλίας553 καθώς και η διασύνδεση των αρχείων ποινικού μητρώου μεταξύ των 

δικαστικών και των διοικητικών αρχών554. Όπως και στην Ελλάδα, έτσι και στη Γαλλία, αν και 

προγενέστερα της ψήφισης του νόμου 2004-801, υπήρξαν περιπτώσεις, όπου η Αρχή δε χορήγησε 

άδεια για τη διασύνδεση αρχείων. Τέτοια ήταν η περίπτωση απόρριψης αιτήματος για διασύνδεση 

αρχείων δήμου και γενικής διεύθυνσης εσόδων αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με το φόρο 

ακίνητης περιουσίας 555 καθώς και η περίπτωση απόρριψης αιτήματος διασύνδεσης αρχείων μεταξύ 

δημόσιων υπηρεσιών και ασφαλιστικών ταμείων για την κατάρτιση εκλογικών καταλόγων556. Και στις 

δύο περιπτώσεις η Αρχή έκρινε ότι ο επιδιωκόμενος σκοπός δε σχετιζόταν με το αίτημα και σε κάθε 

περίπτωση μπορούσε να εξυπηρετηθεί χωρίς τη διασύνδεση των αιτούμενων αρχείων. 

 

4. Η διασυνοριακή ροή δεδομένων σύμφωνα με το νόμο 784. Η διασυνοριακή ροή δεδομένων σύμφωνα με το νόμο 784. Η διασυνοριακή ροή δεδομένων σύμφωνα με το νόμο 784. Η διασυνοριακή ροή δεδομένων σύμφωνα με το νόμο 78----17171717    

  

 Σύμφωνα με το άρθρο 68 του νόμου 78-17 , ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν μπορεί να 

διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε κράτος που δεν είναι μέλος της ΕΕ, εάν αυτό δεν 

παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 

ελευθεριών του ανθρώπου αναφορικά με την επεξεργασία, της οποίας αντικείμενο είναι τα 

                                                           
 

553
 Βλ. σχετικά: De "Edvige I" à "Edvige III" : des fichiers de renseignement désormais mieux encadrés et plus contrôlés, σε 

CNIL:http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/de-edvige-i-a-edvige-iii-des-fichiers-de-renseignement-

desormais-mieux-encadre/,Délibération n°2008-174 du 16 juin 2008 portant avis sur un projet de décret en Conseil d’Etat portant 

création au profit de la direction centrale de la sécurité publique d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé 

«EDVIGE» :ΤΝΠ LEGIFRANCE 

554
Βλ. σχετικά: TAJ : traitement d'antécédents judiciaires, σε CNIL: http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/taj-traitement-

dantecedents-judiciaires/, καθώς και Délibération n° 2011-204 du 7 juillet 2011 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat relatif 

à la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « traitement de procédures judiciaires » (TPJ) (demande 

d'avis n° 1484843) :ΤΝΠ LEGIFRANCE 

555
 Délibération n°92-097 du 22 septembre 1992, relative à la demande d'avis de la commune de La-Londe-les-Maures concernant le 

traitement automatisé d'aide à la mise à jour par les services municipaux de fichiers de la direction générale des impôts sur les impôts 

fonciers et la taxe d'habitation:ΤΝΠ LEGIFRANCE 

556
 Délibération n°82-94 du 01 juin 1982, portant avis sur le projet de loi relatif à la composition des conseils d'administration des 

organismes du régime général de la sécurité sociale:ΤΝΠ LEGIFRANCE 
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δεδομένα αυτά. Η επάρκεια του επιπέδου προστασίας που παρέχεται από ένα μέλος αξιολογείται 

σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στο εν λόγω κράτος, τα μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζονται, 

τα χαρακτηριστικά της επεξεργασίας, με τους σκοπούς και τη διάρκεια, καθώς και τη φύση, την 

προέλευση και τον προορισμό των δεδομένων που υφίστανται την επεξεργασία.  

  Κατ’ εξαίρεση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να διαβιβάσει τα δεδομένα και σε κράτος 

που δεν πληροί τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 68, εφόσον το υποκείμενο το οποίο 

αφορούν τα δεδομένα έχει συναινέσει ρητώς για τη μεταφορά τους ή εφόσον η διαβίβαση είναι 

αναγκαία για έναν από τους ακόλουθους σκοπούς: 

α. Για διασφάλιση της ζωής του υποκειμένου, β. Για διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, γ. Για 

διασφάλιση της αναγνώρισης, άσκησης ή υπεράσπισης ενός δικαιώματος ενώπιον της δικαιοσύνης, 

δ. Για ενημέρωση δημόσιου μητρώου το οποίο, σύμφωνα με νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, 

προορίζεται για την ενημέρωση του κοινού και είναι ανοικτό για διαβούλευση από οποιοδήποτε 

πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον,ε. Για εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του ελεγκτή και του 

ενδιαφερόμενου προσώπου ή προσυμβατικών μέτρων που λαμβάνονται κατόπιν αιτήματος και ζ. Για 

τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης, για τον ενδιαφερόμενο που συνήφθη ή πρόκειται να συναφθεί 

μεταξύ του ελεγκτή και ενός τρίτου μέρους. Περαιτέρω, με απόφαση της Αρχής η οποία 

δημοσιεύεται με τη σχετική άδεια διαβίβασης, επιτρέπεται η διαβίβαση δεδομένων σε κράτη εκτός 

Ε.Ε. όταν η επεξεργασία αφορά δεδομένα που σχετίζονται με τη δημόσια και την κρατική ασφάλεια, 

την άμυνα (άρθρο 26.Ι.1), την πρόληψη, την αναζήτηση, την εκτέλεση ποινών, κτλ (άρθρο 26.Ι.2), 

καθώς και τα ευαίσθητα δεδομένα (άρθρο 8.Ι), υπό τον όρο ότι η επεξεργασία των προς διαβίβαση 

δεδομένων, εγγυάται επαρκές επίπεδο προστασίας και αποτελεί αντικείμενο συμβατικών ρητρών ή 

εσωτερικών κανόνων (του κράτους προορισμού). 

  Η CNIL, η οποία εγκρίνει τη διαβίβαση στις παραπάνω περιπτώσεις, θέτει σε γνώση της 

Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αποφάσεις έγκρισης για τη διαβίβαση των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει.Σύμφωνα τέλος με το άρθρο 70, στις περιπτώσεις που η 

Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποφανθεί ότι κράτος, μη μέλος της Ε.Ε. δεν παρέχει επαρκές 
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επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και γνωστοποιηθεί στην CNIL από υπεύθυνο 

επεξεργασίας η προτιθέμενη διαβίβαση στο παραπάνω κράτος, η CNIL διαβιβάζει τη σχετική 

απαγόρευση στον υπεύθυνο επεξεργασίας.  

 

5. Διασυνοριακή ροή δεδομένων και υπόθεση «5. Διασυνοριακή ροή δεδομένων και υπόθεση «5. Διασυνοριακή ροή δεδομένων και υπόθεση «5. Διασυνοριακή ροή δεδομένων και υπόθεση «SWIFTSWIFTSWIFTSWIFT»»»»557    

 Η υπόθεση που απασχόλησε έντονα τις Ευρωπαϊκές Αρχές Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα, ήταν η λεγόμενη υπόθεση SWIFT. Πρόκειται για την αποκάλυψη της 

κρυφής και παράνομης διαβίβασης τραπεζικών δεδομένων Ευρωπαίων πολιτών διαφόρων χωρών 

από την τραπεζική κοινοπραξία SWIFT προς τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ για την πρόληψη της 

τρομοκρατίας και άλλων αδικημάτων. Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2006, ήρθε στο φως από τα μέσα 

ενημέρωσης της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η ύπαρξη του Προγράμματος 

Ανίχνευσης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Terrorist Finance Tracking Program), που 

θέσπισε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, χάρη στο οποίο κατέστη δυνατό στις Αρχές των ΗΠΑ να αποκτήσουν 

πρόσβαση σε ένα περιορισμένο τμήμα των οικονομικών δεδομένων Ευρωπαίων πολιτών που 

συγκεντρώνει η Παγκόσμια Εταιρία Διατραπεζικών Χρηματοπιστωτικών Τηλεπικοινωνιών SWIFT 

(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) 558.Οι πληροφορίες SWIFT στις 

οποίες στόχευαν οι έρευνες των αμερικανικών αρχών και οι οποίες ενεργούσαν στο όνομα της 

καταπολέμησης της τρομοκρατίας, είναι σαφές ότι αφορούν δυνητικά εκατοντάδες χιλιάδων πολιτών 

της ΕΕ.  

                                                           
 

557
 Για ανάλυση και ιστορική αναδρομή της υπόθεσης SWIFT, βλ. Montbeyre, R.: Le transfert de données bancaires à caractère personnel 

vers les Etats-Unis, Paris, 2008, διαθέσιμο σε: http://www.droit-tic.com/pdf/Aspects-juridiques-Swift.pdf και Αmicelle, A. : The Great 

(Data) Bank Robbery: Terrorist Finance Tracking Program and the “SWIFT Affair”, Research Questions, n°36, May 2011, σε: 

http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/qdr36.pdf 

558
 www.swift.com 
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 Η SWIFT559 (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) είναι μια 

παγκόσμια υπηρεσία ανταλλαγής χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων με έδρα το Βέλγιο η οποία 

διευκολύνει τις διεθνείς μεταφορές χρημάτων. Αποστολή560 της SWIFT είναι να αποθηκεύει όλα τα 

μηνύματα για μια περίοδο 124 ημερών σε δύο επιχειρησιακά κέντρα, ένα στην ΕΕ και ένα στις ΗΠΑ, 

σύμφωνα με την επιλεγείσα αρχιτεκτονική της υπολογιστικής της υποδομής, η οποία βασίζεται σε 

τεχνική «mirroring». Τα μηνύματα περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου που 

«εμπλέκεται» σε συναλλαγή, όπως για παράδειγμα το όνομα του δικαιούχου και του καταθέτη. 

Μετά από τις τρομοκρατικές επιθέσεις του Σεπτεμβρίου του 2001, το Υπουργείο Οικονομικών των 

ΗΠΑ ζήτησε από τη SWIFT να παράσχει πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της, προκειμένου να 

εντοπίσει παράνομες χρηματοδοτήσεις τρομοκρατών. Όπως ήταν αναμενόμενο, η διαβίβαση 

οικονομικών προσωπικών δεδομένων ευρωπαίων πολιτών από την εταιρία SWIFT που εδρεύει στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση προς Αρχές των ΗΠΑ, προκάλεσαν ανησυχία στις κατά τόπους Αρχές Προστασίας 

Δεδομένων της ΕΕ, δεδομένου ότι ουδέποτε ενημερώθηκαν σχετικά, γεγονός που τόνισε και ο τότε 

πρόεδρος CNIL η οποία και προήδρευε μεταξύ των άλλων εθνικών Αρχών561. Για το λόγο αυτό με την 

αριθμό 10/2006 γνωμοδότησή της562 η Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46 της ΕΕ 

υπογράμμισε την ανάγκη διασφάλισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τόνισε την από κοινού ευθύνη 

της SWIFT και των συμμετεχόντων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αν και σε διαφορετικό βαθμό, για 

την προστασία των προσωπικών δεδομένων με την ιδιότητά τους ως υπεύθυνων επεξεργασίας563 και 

παράλληλα ζήτησε να αποσαφηνιστεί το καθεστώς της εποπτείας της SWIFT. 

                                                           
 

559
 Βλ. ιστότοπο της swift http://www.swift.com/ 

560
 Βλ. ετήσια έκθεση της Αρχής, έτους 2006, σελ. 86-87:www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2006 

561
 Βλ. σχετικά: «Surveillance des transferts bancaires européens par les autorités américaines : vers une remise en cause des garanties 

négociées ?»,σε: http://www.cnil.fr/la-cnil/actualite/article/article/surveillance-des-transferts-bancaires-europeens-par-les-

autorites-americaines-vers-une-remise-e/ 

562
 Βλ. σχετικά http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2006/wp128_en.pdf 

563
 Στην περίπτωση SWIFT, η εταιρεία SWIFT προχώρησε σε διαβίβαση των δεδομένων στις Η.Π.Α. και ως προς τούτο έδρασε ως 

υπεύθυνος επεξεργασίας και όχι ως εκτελών για λογαριασμό των τραπεζών. Βλ. σχετικά, ετήσια έκθεση Αρχής, έτους 2010, σελ. 111: 

www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2010 
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 Ο οργανισμός SWIFT που εδρεύει στο Βέλγιο και προσφέρει υπηρεσίες αποστολής 

μηνυμάτων σχετικά με διεθνείς μεταφορές χρηματικών ποσών, διατηρούσε και δεύτερο 

επιχειρησιακό κέντρο στις ΗΠΑ, στο οποίο αποθηκεύονταν όλα τα μηνύματα564, όπως ακριβώς 

γινόταν και στο κέντρο του οργανισμού στο Βέλγιο565. Δεδομένου μάλιστα ότι ο SWIFT είναι 

οργανισμός που εδρεύει στο Βέλγιο, οφείλει να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της χώρας αυτής 

που αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και τη διαβίβαση τους σε τρίτες χώρες. 

Σύμφωνα με τη βελγική νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, ο οργανισμός SWIFT 

δε νομιμοποιείται να διαβιβάζει στις ΗΠΑ προσωπικά δεδομένα γιατί η χώρα αυτή δεν παρέχει 

ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Επίσης, σύμφωνα πάντα με τη 

σχετική νομοθεσία, ο SWIFT όφειλε να ενημερώσει τους χρήστες των υπηρεσιών (εν προκειμένω, τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) για το γεγονός της διαβίβασης στις ΗΠΑ προσωπικών δεδομένων και 

της πρόσβασης σ’ αυτά από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, οι δε χρήστες με τη σειρά τους 

όφειλαν να ενημερώσουν τους πελάτες τους που χρησιμοποιούσαν τις υπηρεσίες του SWIFT.  

Τόσο η Βελγική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όσο και η Ομάδα Εργασίας του 

άρθρου 29 επελήφθησαν της υπόθεσης566 αφού είχαν διαπιστωθεί παραβάσεις της κοινοτικής 

οδηγίας 95/46 ΕΚ και των επιμέρους εθνικών νομοθεσιών για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων. Στην Απόφαση της Βελγικής Αρχής και στη Γνώμη της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29, 

αναφέρονται οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν καθώς και τα μέτρα του οφείλουν να λάβουν ο 

οργανισμός SWIFT και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του. Ως 

                                                           
 

564
 Tα μηνύματα περιέχουν προσωπικά δεδομένα όπως το όνομα του πληρωτή και του δανειστή. Μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 

2001, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ υποχρέωσε την SWIFT να δώσει πρόσβαση σε πληροφορίες μηνυμάτων που βρίσκονται στις 

ΗΠΑ: http://elawyer.blogspot.com/2006/11/swift.html  

565
http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/451CFE90F7C47874C2257380003B7C1D?OpenDocument 

566
 Κατόπιν ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούλιο 2006, εγκρίθηκε από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης 

και Εσωτερικών Υποθέσεων από κοινού με την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων η διεξαγωγή κοινής ακρόασης, με τη 

συμμετοχή των παραγόντων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα οι οποίοι ενέχονταν στην υπόθεση, για να εξακριβωθεί ποια είναι τα 

στοιχεία που θα μπορούσαν (οι Η.Π.Α.) να είχαν στη διάθεσή 

τους.http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/oj/632/632318/632318el.pdf 
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αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών, το SWIFT έχει ενταχθεί ήδη από τον Ιούλιο του 2007567 στο 

σύστημα Safe Harbour 568, γεγονός που καθιστά νόμιμη τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στις 

ΗΠΑ δεδομένου ότι η ένταξη στο σύστημα αυτό έχει αναγνωριστεί από το Συμβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι προσφέρει ικανοποιητική προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Επιπλέον, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στα κράτη μέλη της Ε.Ε. ύστερα από 

επαφές και συνεννόηση με τις εθνικές Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ανέλαβαν να 

ενημερώνουν τους πελάτες τους που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του SWIFT τόσο για τη διαβίβαση 

των προσωπικών τους δεδομένων που περιλαμβάνονται στα σχετικά μηνύματα στις ΗΠΑ, όσο και για 

την πιθανή πρόσβαση σ’ αυτά από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ. 

 Πέρα από το βαθύ πολιτικοκοινωνικό υπόβαθρο569 που υποκρύπτεται πίσω από την υπόθεση 

SWIFT και που δεν είναι αντικείμενο εξέτασης του παρόντος πονήματος, η συγκεκριμένη υπόθεση, 

ανέδειξε για άλλη μια φορά την αναγκαιότητα διασφάλισης της προστασίας του ατόμου αναφορικά 

με την επεξεργασία των οικονομικών του δεδομένων από πλευράς νομικής του κατοχύρωσης570. 

Αυτός ήταν και ο λόγος που οι Αρχές Προσωπικών Δεδομένων των κρατών- μελών, ανταποκρίθηκαν 

άμεσα, έχοντας υπόψη τις καταγγελίες που κατατέθηκαν από την Privacy International (PI)571 στις 

Αρχές ρύθμισης της προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικότητας σε 33 χώρες, σύμφωνα με τις 

                                                           
 

567
 Βλ. Caprioli, E.: Violation des règles propres aux données à caractère personnel et réseau SWIFT , Revue de droit bancaire et financier, 

éditions LEXISNEXIS, janvier-février 2007, p.3 

568
 Κυβερνητικός Φορέας των ΗΠΑ αναφορικά με τις εξαγωγές που συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία της 

ιδιωτικότητας: www.export.gov/safeharbor  

569
 Βλ. Φραγκάκη Ν.: «…..(ο πολίτης) θέλει να είναι ελεύθερος αλλά και ασφαλής. Θέλει να ασκεί το δικαίωμα του πληροφορείσθαι στις 

ζωές των άλλων, ενώ η υποχρέωση του πληροφορείν να μην αγγίζει τον δικό του ιδιωτικό χώρο. Δεν του αρέσει να πληροφορείται εκ των 

υστέρων ότι οι διεθνείς τραπεζικές συναλλαγές του, που τις θεωρούσε απόρρητες, ελέγχονται από χρόνια από τη CΙΑ χωρίς ποτέ κανένας 

να τον έχει ενημερώσει γι  ́ αυτό (υπόθεση Swi°). Θέλει-δεν θέλει, ζει, όπως όλοι μας, στην κοινωνία της διακινδύνευσης που είναι 

κοινωνία της στάθμισης και των ισορροπιών – ούτε καλύτερη ούτε χειρότερη από το παρελθόν, απλώς πιο «εξελιγμένη»». Άρθρο: «Τα όρια 

μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας, δημόσιου και ιδιωτικού», Αφιέρωμα: «Ιδιωτικότητα – Τα όρια μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας, 

δημόσιου και ιδιωτικού», ΒΗΜΑ Ιδεών, τ. 10, Φεβρουάριος 2008 

570
 Montebeyre, R. : Le transfert de données bancaires à caractère personnel vers les Etats-Unis : aspects juridiques de l’Affaire SWIFT, 

Mémoire présenté et soutenu publiquement le Février 2008, à Paris 1-Panthéon, Sorbonne, FRANCE, p.29 

571
 Πρόκειται για μη κερδοσκοπικό οργανισμό που εδρεύει στην Αγγλία και σκοπό έχει την προστασία της ιδιωτικότητας σε διεθνές 

επίπεδο: https://www.privacyinternational.org/ 
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οποίες οι μεταφορές SWIFT πραγματοποιήθηκαν χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία που 

προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και η κοινοποίηση αυτών των 

πληροφοριών έγινε χωρίς να υπάρχει κάποια σχετική νομική βάση ή εξουσιοδότηση. 

  Η Ελληνική Αρχή επικοινώνησε με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών για το θέμα και ζήτησε να 

πληροφορηθεί: α) για το είδος της επεξεργασίας που υφίστανται τα προσωπικά δεδομένα από τις 

τράπεζες- μέλη της ένωσης που είναι συμβεβλημένα με την SWIFT στο πλαίσιο των διατραπεζικών 

πληρωμών και συναλλαγών που πραγματοποιούν μέσω του συστήματος SWIFT, β) για την 

ενημέρωση των τραπεζών που χρησιμοποιούν το σύστημα SWIFT σχετικά με τη διαβίβαση 

δεδομένων από μέρους της SWIFT, μέσω του κέντρου επιχειρήσεών της, στις Ηνωμένες Πολιτείες, 

προς τις Αρχές του Υπουργείου Οικονομικών της χώρας αυτής καθώς και γ) για τον τρόπο διαβίβασής 

τους. Ειδικότερα, για το ζήτημα της ενημέρωσης των προσώπων των οποίων τα δεδομένα 

υφίστανται την επεξεργασία, η Αρχή ζήτησε να πληροφορηθεί αν τα πρόσωπα ενημερώνονται ως 

προς το γεγονός ότι τα προσωπικά τους δεδομένα διαβιβάζονται σε κέντρο επιχειρήσεων εκτός ΕΟΧ 

(SWIFT-US) και ως προς τον σκοπό της διαβίβασής τους σε τρίτη χώρα. Όπως πληροφορήθηκε η 

Αρχή, η εταιρία SWIFT ουδέποτε γνωστοποίησε στις τράπεζες με τις οποίες έχει συνάψει συμβατική 

σχέση ότι προτίθεται ή ότι αποστέλλει τα δεδομένα των μεταφορών κεφαλαίων που 

πραγματοποιούνται μέσω του συστήματός της σε οποιονδήποτε τρίτο. Πολύ περισσότερο δε, οι 

τράπεζες δεν είχαν καμία ενημέρωση αναφορικά με το είδος και το εύρος των δεδομένων που 

διαβιβάζονται, το σκοπό της διαβίβασης, τον φορέα προς τον οποίο έγινε η διαβίβαση και τους τυχόν 

τελικούς αποδέκτες των δεδομένων. Εν όψει των ανωτέρω, οι τράπεζες κρίθηκε ότι δεν ήταν τότε 

αντικειμενικά σε θέση να ενημερώσουν σχετικά τους πελάτες τους.  

 Τελικά, τον Ιούνιο του 2007572 οι Αρχές των ΗΠΑ και Ε.Ε. έφτασαν σε συμβιβασμό σχετικά με 

το Πρόγραμμα SWIFT, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ συμφώνησαν να χρησιμοποιούν δεδομένα που 

συλλέγουν μέσω του προγράμματος αυτού αποκλειστικά για σκοπούς καταπολέμησης της 

                                                           

 

572
 Βλ. σχετικά ετήσια έκθεση Αρχής έτους 2007, σελ.73-74: www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2007 
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τρομοκρατίας, να διαγράφουν δεδομένα που δεν έχουν σχέση με έρευνες για τους παραπάνω 

σκοπούς σε συνεχή βάση, να τηρούν τα δεδομένα για χρονικό διάστημα όχι πέραν των πέντε ετών 

αλλά και να επιτρέπουν σε αξιωματούχο της Ε.Ε. να επιβλέπει το πρόγραμμα και να δημοσιεύσουν 

τους όρους της συμφωνίας στην Εφημερίδα της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Στη συνεδρίαση της 

20
ης

 Ιουνίου 2007, η Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46 της Ε.Ε. ασχολήθηκε με το 

θέμα της υποχρέωσης που υπέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα για ενημέρωση των πελατών τους 

σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους από την εταιρεία SWIFT και έθεσε την 1η 

Σεπτεμβρίου 2007 ως καταληκτική ημερομηνία για τη συμμόρφωση των πιστωτικών ιδρυμάτων των 

κρατών μελών με την ως άνω υποχρέωση. Η ελληνική Αρχή, μετά από σχετική αλληλογραφία με την 

Ελληνική Ένωση Τραπεζών διαμόρφωσε το περιεχόμενο του κειμένου βάσει του οποίου θα γίνεται η 

ενημέρωση των υποκειμένων573 ενώ καθόρισε και τον τρόπο ενημέρωσης. Ειδικότερα, σύμφωνα με 

την Αρχή, η κάθε τράπεζα πρέπει να ενημερώνει τους πελάτες της ότι, εφόσον για την ολοκλήρωση 

της συναλλαγής χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες της SWIFT που εδρεύει στο Βέλγιο, τα δεδομένα που 

αφορούν τη συναλλαγή θα διαβιβαστούν σε αυτή, η οποία στη συνέχεια θα τα διαβιβάσει για 

λόγους ασφαλείας σε εφεδρικό αρχείο (back up) που τηρεί στις ΗΠΑ. Στο αρχείο αυτό 

καταχωρούνται ομοίως δεδομένα από τις Τράπεζες όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και δικαίωμα πρόσβασης έχουν οι αρχές των ΗΠΑ (όπως για παράδειγμα το Υπουργείο Οικονομικών), 

με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες. 

 Τον Σεπτέμβριο του 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα σχετικά με μια 

σχεδιαζόμενη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών πληρωμών για 

                                                           

 

573
 Σημειώνεται ότι οι ελληνικές τράπεζες προχώρησαν στις διαδικασίες που απαιτούνται ώστε το κείμενο αυτό να αναγράφεται τόσο στην 

ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα στα έντυπα που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για την παραγγελία από τους πελάτες τους μεταφοράς 

κεφαλαίων τους μέσω SWIFT, να εμφανίζεται στην οθόνη των Η/Υ των πελατών- χρηστών, εφόσον η συναλλαγή μπορεί να γίνει 

ηλεκτρονικά (e-banking), καθώς και στο διαδικτυακό τόπο κάθε τράπεζας και να εκφωνείται εφόσον η συναλλαγή γίνεται μέσω 

τηλεφωνικής επικοινωνίας (phone banking). Περαιτέρω, έγινε και ενημέρωση των υποκειμένων που έχουν ήδη προβεί σε σχετικές 

συναλλαγές με δημοσίευση από την Ε.Ε.Τ. για λογαριασμό των μελών της στον Τύπο. 
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τους σκοπούς του TFTP574. Το ψήφισμα όριζε ότι η συμφωνία πρέπει να έχει μικρή διάρκεια ισχύος, 

ότι η επεξεργασία χρηματοπιστωτικών δεδομένων πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά για 

αντιτρομοκρατικούς σκοπούς και ότι οι αιτήσεις δεδομένων πρέπει να βασίζονται σε συγκεκριμένες, 

στοχευμένες περιπτώσεις και να υπόκεινται σε δικαστική εξουσιοδότηση.Έπειτα από πολλούς 

γύρους διαπραγματεύσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με νομοθετικό ψήφισμα, αρνήθηκε την 

έγκριση σύναψης της συμφωνίας και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει αμέσως 

συστάσεις στο Συμβούλιο με στόχο μακροπρόθεσμη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την 

πρόληψη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ενώ επανέλαβε ότι οποιαδήποτε νέα συμφωνία 

στον τομέα αυτόν πρέπει να συμμορφώνεται με το νέο νομικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε από τη 

Συνθήκη της Λισαβόνας και το δεσμευτικό πλέον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης575. 

  Παρά τα εχέγγυα προστασίας προσωπικών δεδομένων των πολιτών της ΕΕ που δόθηκαν από 

τις ΗΠΑ, το θέμα της ενδιάμεσης διεθνούς συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ με αντικείμενο τη 

διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από το διατραπεζικό σύστημα SWIFT δεν έπαψε να απασχολεί 

την ομάδα εργασίας του άρθρου 29, γεγονός που οδήγησε στη μη έγκριση της συμφωνίας από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 11.2.2010576. Μάλιστα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

εξουσιοδότησε εκ νέου την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματευθεί σχετική συμφωνία, 

λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πλέον στο πλαίσιο των 

κανόνων που έθεσε η Συνθήκη της Λισαβόνας. Αν και ακόμη δεν υπάρχει οριστική συμφωνία επί του 

θέματος, φαίνεται ότι μετά από κοπιώδεις διαπραγματεύσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνει να 

                                                           

 

574
 Επίσημη Εφημερίδα EE , L8/11/13.1.2010 

575
 Επίσημη Εφημερίδα EE , C 341 E/100/16.12.2010 

576
 Βλ. σχετικά, ετήσια έκθεση της Αρχής του έτους 2009, σελ. 90, www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2009 
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γίνεται ο ρυθμιστής των διαπραγματεύσεων στις σχέσεις μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ με έμφαση στα ζητήματα 

ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων577. 

 

 

6. Συγκριτική επισκόπηση στην ελληνική και στη γαλλική ρύθμιση6. Συγκριτική επισκόπηση στην ελληνική και στη γαλλική ρύθμιση6. Συγκριτική επισκόπηση στην ελληνική και στη γαλλική ρύθμιση6. Συγκριτική επισκόπηση στην ελληνική και στη γαλλική ρύθμιση    

  Αναφορικά με τη διασύνδεση αρχείων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Γαλλία αυτή γίνεται 

κατόπιν σχετικής άδειας της Αρχής, η οποία κατά περίσταση κρίνει αν η αιτούμενη διασύνδεση 

εξυπηρετεί ή όχι τον επιδιωκόμενο σκοπό επεξεργασίας και αποφαίνεται σχετικά. Αναφορικά με τη 

διασυνοριακή διαβίβαση δεδομένων, οι ρυθμίσεις και για τις δύο χώρες είναι κοινές, δεδομένου ότι 

ακολουθούν τις συστάσεις της ομάδας εργασίας του άρθρου 29, με την Ελληνική να δείχνει ωστόσο 

γρηγορότερα αντανακλαστικά σε ό,τι αφορά την κατάσταση που δημιουργήθηκε με τα προσωπικά 

δεδομένα πελατών τραπεζών και τη διαβίβασή τους στο σύστημα SWIFT. 

    

                                                           

 

577
 Servent, A. R.- MacKenzie, A.: The European Parliament as a ‘Norm Taker’? EU-US Relations after the SWIFT Agreement', 

European Foreign Affairs Review, 17(2012) pp. 71–86 
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Έκτο κεφάλαιο: Έκτο κεφάλαιο: Έκτο κεφάλαιο: Έκτο κεφάλαιο: Τα δικαιώματα των υποκειμένων στον ελληνικό και στον γαλλικό νόμοΤα δικαιώματα των υποκειμένων στον ελληνικό και στον γαλλικό νόμοΤα δικαιώματα των υποκειμένων στον ελληνικό και στον γαλλικό νόμοΤα δικαιώματα των υποκειμένων στον ελληνικό και στον γαλλικό νόμο    

 

 Στο πλαίσιο της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θεσμοθετούνται 

δικαιώματα για τα υποκείμενα των δεδομένων που ταυτόχρονα γεννούν υποχρεώσεις για τους 

υπεύθυνους επεξεργασίας578. Η παραβίαση των υποχρεώσεων από την πλευρά των υπεύθυνων 

επεξεργασίας ή/και των αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων και αντίστοιχα ο μη σεβασμός των 

δικαιωμάτων των υποκειμένων των οποίων τα δεδομένα τίθενται σε επεξεργασία, αποτελεί το 

βασικό λόγο προσφυγής στην αρμόδια Αρχή, η οποία με τη σειρά της γνωμοδοτεί, κάνει συστάσεις 

και επιβάλλει κυρώσεις όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε τα 

δικαιώματα των υποκειμένων και τις υποχρεώσεις των υπεύθυνων επεξεργασίας στον ελληνικό και 

στο γαλλικό νόμο. 

 

1.Τα δικαιώματα των υποκειμένων σύμφωνα με το Ν.2472/19971.Τα δικαιώματα των υποκειμένων σύμφωνα με το Ν.2472/19971.Τα δικαιώματα των υποκειμένων σύμφωνα με το Ν.2472/19971.Τα δικαιώματα των υποκειμένων σύμφωνα με το Ν.2472/1997    

 Στα άρθρα 11 έως 14 του νόμου, γίνεται αναφορά στα δικαιώματα των υποκειμένων και 

θεσπίζονται θεσμικές εγγυήσεις για την προάσπισή τους. Ειδικότερα τα δικαιώματα αυτά είναι το 

δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρο 11), της πρόσβασης (άρθρο 12), της αντίρρησης (άρθρο 13) και της 

προσωρινής δικαστικής προστασίας(άρθρο 14). 

 

                                                           

 

578
Βλ. σχετικά Ο Δεκάλογος του υπεύθυνου επεξεργασίας,  

σε: http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,19278&_dad=portal&_schema=PORTAL, όπου αναφέρονται οι υποχρεώσεις των 

υπεύθυνων επεξεργασίας, παραλείποντας ωστόσο η ΑΠΔΠΧ να αναφερθεί στην υποχρέωση που έχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας να 

λαμβάνει τη συγκατάθεση του υποκειμένου, όπου αυτό απαιτείται.  
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1.1 Το δικαίωμα ενημέρωσης1.1 Το δικαίωμα ενημέρωσης1.1 Το δικαίωμα ενημέρωσης1.1 Το δικαίωμα ενημέρωσης    

  Αναφορικά με το δικαίωμα ενημέρωσης579 του υποκειμένου, γίνεται δεκτό ότι αποτελεί 

βασική προϋπόθεση για την άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης και αντίρρησης580, εντάσσεται στο 

πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου581 που καθιερώνεται για τον έλεγχο επεξεργασίας των δεδομένων 

και συνιστά ειδικότερη έκφραση του ευρύτερου δικαιώματος του υποκειμένου για πληροφορικό 

αυτοκαθορισμό582. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, κατά το στάδιο της συλλογής δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, να ενημερώνει με τρόπο πρόσφορο και σαφή το υποκείμενο. Η ενημέρωση 

αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής τουλάχιστον στοιχεία: α. την ταυτότητά του και την ταυτότητα 

του τυχόν εκπροσώπου του, β. τον σκοπό της επεξεργασίας583, γ. τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 

αποδεκτών των δεδομένων584, δ. την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης585. Έτσι, η Αρχή σε τρεις 

                                                           

 

579
Βλ. σχετικά Τουντόπουλου, Β.: Το δικαίωμα ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων, ΔΕE 5(1999) 576-582, Αλεξανδροπούλου-

Αιγυπτιάδου, Ε.: Ηλεκτρονική Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων στο Πεδίο της Τραπεζικής Δραστηριότητας: Νομικό Πλαίσιο, ό.π. σελ 

1388 επ. 

580
 Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. : Ζητήματα από το Δίκαιο Πληροφορικής, ό.π., σελ. 38 

581
 Αναφορικά με τα συστήματα προληπτικού ελέγχου, βλ. Σχετικά, βλ. Αρμαμέντου, Π.-Σωτηρόπουλου, Β., ό.π., σελ. 316, σημ.1, 

Σταθόπουλου, Μ.: Η χρήση προσωπικών δεδομένων και η διαπάλη μεταξύ ελευθεριών των κατόχων τους και ελευθεριών των υποκειμένων 

τους, ΝοΒ 48(2000)12 (1-19) 

582
 Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε.: Προσωπικά Δεδομένα, ό.π. σελ 86 

583
 Έτσι, ενδεικτικά η Αρχή έκρινε: με τη με αριθμό 50/2000 απόφαση, ότι για το σκοπό διαπίστωσης πιστοληπτικής ικανότητας, ο 

υπεύθυνος υποχρεούται να ενημερώσει ατομικά τα υποκείμενα μετά τη συλλογή των δυσμενών δεδομένων και πριν από κάθε διαβίβαση, 

με τη με αριθμό 26/2002 απόφαση, ότι οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαπίστωσης πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να ενημερώνουν 

ατομικά τα υποκείμενα κατά το στάδιο της συλλογής στοιχείων, εφόσον τα στοιχεία ταυτότητάς τους είναι γνωστά ή προκύπτουν από τα 

βιβλία δημοσιεύσεων των δικαστηρίων, με τη με αριθμό 38/2002 απόφαση, ότι πριν τη λήψη ρητής συγκατάθεσης των πελατών για την 

επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων με σκοπό την έκδοση «έξυπνης κάρτας» μέλους από εταιρεία πετρελαιοειδών, οι κάτοχοι 

της οποίας θα απολαμβάνουν ορισμένα προνόμια, πρέπει να προηγείται ενημέρωση για τους σκοπούς της επεξεργασίας, σε 

www.dpa.gr/ΑΠΦΑΣΕΙΣ/2000 και 2002 αντίστοιχα 

584
 Βλ. υπ’ αριθμόν 90/2002 απόφαση της Αρχής (ΚΝοΒ51(2003)741), που επέβαλε πρόστιμο σε αποδέκτη δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 

και συγκεκριμένα σε εταιρεία διαχείρισης πιστωτικών καρτών λόγω μη ενημέρωσης του υποκειμένου για την επεξεργασία των 

προσωπικών του δεδομένων. Ομοίως, με την υπ’ αριθμόν 26/2002 απόφασή της η Αρχή (ΚΝοΒ51 (2003)741), κρίθηκε ότι οι εταιρείες- 

αποδέκτες δεδομένων πιστοληπτικής ικανότητας οφείλουν πριν την επεξεργασία οικονομικών δεδομένων υποψήφιων αγοραστών τους και 

αφού λάβουν τη συγκατάθεσή τους, να τους ενημερώνουν για την πηγή των πληροφοριών τους. Η προσθήκη νέων αποδεκτών ή νέας 

κατηγορίας αποδεκτών, συνεπάγεται υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας για ενημέρωση του υποκειμένου, η οποία πρέπει να 

περιλαμβάνει και τον τρόπο πρόσβασης στα δεδομένα αυτά του υποκειμένου (π.χ. στην περίπτωση της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., με on line 

διαδικασία). Επιπρόσθετα και ο αποδέκτης (πχ Τράπεζα συνδεδεμένη με το σύστημα του ΤΕΙΡΕΣΙΑ) , υποχρεούται σε ενημέρωση του 

υποκειμένου αναφορικά με τα δεδομένα που άντλησε και χρησιμοποιεί στις συναλλαγές. Σχετικά, βλ. σε Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, 

Ε.: Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πεδίο της τραπεζικής δραστηριότητας Νομικό πλαίσιο, ό.π., σελ. 1378 
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αποφάσεις της (58/2009, 59/2009, 60/2009586), επανέλαβε τη θέση της για την υποχρέωση που 

έχουν οι τράπεζες να ενημερώνουν τον καθ’ ου η καταγγελία της σύμβασης πριν από την αναγγελία 

του σχετικού στοιχείου στο αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, αφού διαπίστωσε ότι η ενημέρωση σε όρους 

τραπεζικών συμβάσεων χορηγήσεων δανείων και πιστωτικών καρτών συχνά είναι ανεπαρκής και 

ασαφής και μάλιστα επέβαλε την κύρωση της προειδοποίησης στις τράπεζες που δεν ενημέρωσαν 

προσηκόντως τα υποκείμενα των δεδομένων. Σημαντικό στο σημείο αυτό είναι να αναφερθεί ότι η 

Αρχή, απηύθυνε προειδοποίηση και στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ προκειμένου να ελέγχει τη βεβαίωση ότι έγινε 

επίδοση της καταγγελίας στον καθ όύ πριν προβεί στη σχετική καταχώριση στο αρχείο της587, 

επεσήμανε δε με σύστασή της την υποχρέωση να τροποποιηθεί το κείμενο της ενημέρωσης δια του 

Τύπου στο οποίο προβαίνει κατά τακτά χρονικά διαστήματα η εταιρεία, όπως θα εξετάσουμε 

αμέσως παρακάτω. 

Αναφορικά με τον τρόπο ενημέρωσης του υποκειμένου για την επεξεργασία των δεδομένων 

που το αφορούν, αυτή πραγματοποιείται είτε με έγγραφη δήλωση του υποκειμένου, το οποίο 

συνδράμει άμεσα στην ενημέρωσή του588 , είτε με τον πλέον πρόσφορο τρόπο, ώστε να καταστεί 

απρόσκοπτη και επαρκής η ενημέρωση του υποκειμένου. Στην τελευταία περίπτωση, η ενημέρωση 

μπορεί να γίνει με τοποθέτηση ευδιάκριτης προειδοποιητικής πινακίδας στο χώρο συναλλαγής, με 

διάθεση έντυπου υλικού, με συμπλήρωση ερωτηματολογίου το οποίο ενημερώνει το υποκείμενο με 

ευδιάκριτη επισημείωση, κλπ. Για λειτουργούντα αρχεία και επεξεργασίες που προϋπήρχαν της 

έναρξης ισχύος του Ν. 2472/1997 και αφορούσαν αριθμό υποκειμένων ίσο ή μεγαλύτερο των 

                                                                                                                                                                                    

 

585
 Άρθρο 11 παρ.1 Ν. 2472/1997 

586
 Βλ. ετήσια έκθεση Αρχής, έτους 2009, σελ. 60: www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2009 

587
 Αυτός ήταν και ο λόγος, που η Αρχή με την υπ’ αριθμόν 57/2009 απόφασή της έκρινε ότι εσφαλμένα η Τειρεσίας και η αρμόδια 

Τράπεζα προέβησαν σε καταχώριση δυσμενούς δεδομένου πριν τη σχετική επίδοση της καταγγελίας στον ενδιαφερόμενο καθ όύ ενώ 

παράλληλα έκρινε σκόπιμο ότι προς όφελος του καθ’ ού πρέπει να γίνει η διαγραφή των σχετικών στοιχείων της καταγγελίας από το αρχείο 

της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ πεντέμισυ μήνες νωρίτερα από το χρόνο που προβλέπεται για τη διαγραφή τους. Βλ. σχετικά ετήσια έκθεση της Αρχής έτους 

2009, σελ. 139: www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2009 

588
 Υπογράφοντας το διπλότυπο έγγραφο που χρησιμοποιεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας και κρατώντας το ένα στέλεχος αυτού, όπως 

προβλέπει η υπ’ αριθμόν 1/1999 Κανονιστική Πράξη της Αρχής (ΦΕΚ Β’ 555/6.5.1999). 
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χιλίων589, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του διατραπεζικού συστήματος του ΤΕΙΡΕΣΙΑ, 

ορίστηκε με μεταβατική διάταξη της Αρχής, ότι η ενημέρωση των υποκειμένων μπορεί να γίνεται διά 

του τύπου, με δημοσίευση σε δύο εφημερίδες Αθηνών και μία της έδρας του υπεύθυνου 

επεξεργασίας590. Τόσο η Αρχή591 όσο και η νομολογία592 δέχτηκαν ότι όταν πρόκειται για μεγάλο 

αριθμό υποκειμένων, αρκεί η ενημέρωση διά του τύπου, κατά παρέκκλιση του κανόνα της ατομικής 

ενημέρωσης, η οποία απευθύνεται προς το ίδιο το υποκείμενο593. Ωστόσο ο κανόνας της δια του 

τύπου ενημέρωσης δεν είναι απόλυτος. Έτσι, κρίθηκε από την Αρχή ότι η ατομική ενημέρωση με 

συστημένη επιστολή των μελών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που υπερβαίνει τον αριθμό των 

χιλίων, είναι δε γνωστά τα στοιχεία της αλληλογραφίας τους είναι ο προσφορότερος και 

ασφαλέστερος τρόπος προκειμένου να παρασχεθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους ιατρούς η 

δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος αντίρρησης, σύμφωνα με την απόφαση 75/2009 της Αρχής594. 

Επιπλέον, το άρθρο 11 αναφέρει επίσης πως σε περίπτωση που τα δεδομένα ανακοινώνονται σε 

τρίτους, το υποκείμενο θα πρέπει να ενημερώνεται για την ανακοίνωση πριν από αυτούς. Μόνο 

εφόσον η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται για λόγους εθνικής ασφάλειας595 

ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων596 μπορεί να γίνει με απόφαση της Αρχής, η 

                                                           

 

589
 Βλ. σχετικά την υπ’ αριθμόν 408/1998 απόφαση της Αρχής, όπου ορίζεται άνω των χιλίων ο «μεγάλος αριθμός υποκειμένων» 

590
 Πράξη στην οποία εξακολουθεί να προβαίνει συχνά μέχρι και σήμερα η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 

591
 Βλ. υπ’ αριθμόν 109/1999 απόφαση της Αρχής 

592
 Βλ. 3944/2009 ΠΠΑθ, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 793/2003, ΝοΒ52(2004) 297-300, ΕφΑθ 3833/2003, ΝοΒ 52(2004)247-254, ΜΠΘ 2950/2002, 

ΝοΒ50 (2002)713-719 

593
 Αντίθετος ο Ιγγλεζάκης, ο οποίος κρίνει ότι η Αρχή υπερέβη την εξουσιοδότηση που της παρεχόταν με το άρθρο 24 παρ.3 ε. γ’ του Ν. 

2472/1997 και «νομοθέτησε» -τροποποιώντας το άρθρο 11 του Ν. 2472/1997- τη δυνατότητα των υπεύθυνων επεξεργασίας να 

ενημερώνουν εφεξής διά του τύπου τα υποκείμενα, όχι μόνο όσον αφορά τα υφιστάμενα κατά την έναρξη του νόμου αρχεία, αλλά σε κάθε 

περίπτωση καθώς και του ιδίου , Προστασία προσωπικών δεδομένων στο σύστημα πληροφοριών «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ», ό.π., σελ. 55 και του ιδίου, 

Ζητήματα από την καταχώριση προσωπικών δεδομένων στο σύστημα πληροφοριών «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ», ΕπισκΕΔ ΙΑ(2005) 775 (772-778) 

594
 Βλ. σχετικά, ετήσια έκθεση της Αρχής, έτους 2009, σελ. 155: www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2009 

595
 Όπως κρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 19/2008 απόφαση της Αρχής, στην περίπτωση διαβίβασης από τους παρόχους κινητής και σταθερής 

τηλεφωνίας προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών τους στο Λιμενικό Σώμα για την άσκηση των αστυνομικών τους καθηκόντων, όπως 

αυτά προβλέπονται στο ΠΔ 242/1999, βλ. ετήσια έκθεση Αρχής, έτους 2008, σελ.89.: www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2008 

596
 Έτσι, κρίθηκε νόμιμη με τη με αριθμό 113/2001 απόφαση της Αρχής, η συλλογή από το Σ.Δ.Ο.Ε. στοιχείων για τη διακρίβωση ιδιαίτερα 

σοβαρών εγκλημάτων, χωρίς την υποχρέωση ενημέρωσης του υποκειμένου, σε: www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2001 
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άρση εν όλω ή εν μέρει της υποχρέωσης ενημέρωσης. Επίσης με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων 

των άρθρων 12 και 13 δεν υφίσταται υποχρέωση ενημέρωσης όταν η συλλογή γίνεται αποκλειστικά 

για δημοσιογραφικούς σκοπούς και αφορά δημόσια πρόσωπα.  

1.2 Το δικαίωμα πρόσβασης 1.2 Το δικαίωμα πρόσβασης 1.2 Το δικαίωμα πρόσβασης 1.2 Το δικαίωμα πρόσβασης     

 Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/1997 καθένας έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο 

επεξεργασίας. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει πάντα δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει 

εγγράφως από τον υπεύθυνο επεξεργασίας597, χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή 

τις ακόλουθες πληροφορίες για: α. όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 

καθώς και την προέλευσή τους, β. τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 

αποδεκτών598, γ. την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη 

ενημέρωση ή πληροφόρησή του δ. τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, ε. κατά 

περίπτωση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η 

επεξεργασία δεν είναι σύννομη, ιδίως λόγω του ελλιπούς ή ανακριβούς χαρακτήρα των δεδομένων 

και στ. την κοινοποίηση σε τρίτους, στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα, κάθε 

διόρθωσης, διαγραφής ή δέσμευσης (κλειδώματος) που διενεργείται σύμφωνα με την περίπτωση ε', 

εφόσον αυτό δεν είναι αδύνατον ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες. 

 Το δικαίωμα πρόσβασης ασκείται από το υποκείμενο εγγράφως, είτε αυτοπροσώπως είτε 

διά του νομίμου εκπροσώπου αυτού, κατόπιν πληρωμής σχετικού ποσού599. Η προθεσμία που 

παρέχει ο νόμος στον υπεύθυνο επεξεργασίας να ικανοποιήσει το δικαίωμα του ενδιαφερομένου 

είναι 15 ημερών600. Τυχόν αδυναμία ικανοποίησης του δικαιώματος πρόσβασης για παράδειγμα 

                                                           

 

597
 Άρθρο 11 παρ.4 Ν. 2472/1997 στην οποία προστέθηκαν οι περιπτώσεις ε και στ ως άνω σύμφωνα με το άρθρο 26 Ν. 3471/2006 

598
 Όπως αναπτύχθηκε ανωτέρω, στην αντίστοιχη πρόβλεψη του άρθρου 11 παρ.1  

599
 Άρθρο 12 παρ.3 Ν. 2472/1997 

600
 Άρθρο 12 παρ.4 Ν. 2472/1997 
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λόγω λειτουργικής αδυναμίας ανεύρεσης των επίμαχων στοιχείων, δημιουργεί υποχρέωση 

διαγραφής των στοιχείων αυτών από το αρχείο και επισύρει χρηματικό πρόστιμο601. 

 Η υποχρέωση πληροφόρησης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 και 2, μπορεί να αρθεί, εν 

όλω ή εν μέρει, εφ’ όσον η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται για λόγους 

εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων602. 

Πλούσια είναι η εμπειρία της Αρχής αναφορικά με την έκδοση αποφάσεων σχετικών με το 

δικαίωμα πρόσβασης που έχει το υποκείμενο στα δεδομένα που το αφορούν. Έτσι, με την υπ’ 

αριθμόν 1/2006 απόφασή της η Αρχή ικανοποίησε το αίτημα του προσφεύγοντος για πρόσβαση σε 

απόσπασμα πρακτικού και εγγράφων που αναφέρονται σε καταγγελία σύμβασης εργασίας603 , με την 

υπ’ αριθμόν 22/2007 απόφασή της η Αρχή επέτρεψε την κάμψη τραπεζικού απορρήτου καταθέσεων 

κοινού τραπεζικού λογαριασμού και τη χορήγηση στοιχείων στον κληρονόμο του αποβιώσαντος 

συνδικαιούχου604, με την υπ’ αριθμόν 33/2008 απόφασή της η Αρχή επέτρεψε μερικώς την 

πρόσβαση στο ενδιαφερόμενο υποκείμενο- πελάτη ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας σε έγγραφα 

εσωτερικής αλληλογραφίας μεταξύ τμημάτων της τράπεζας, στα οποία περιέχονται στοιχεία που 

αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στο πρόσωπο του εν λόγω πελάτη και τα οποία επηρέασαν 

ουσιαστικά τον τρόπο αντιμετώπισής του από την τράπεζα605. Αντιθέτως, η Αρχή περιόρισε το 

δικαίωμα πρόσβασης με την υπ’ αριθμόν 66/2008 απόφασή της, τονίζοντας ότι ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας απαγορεύεται να γνωστοποιεί στο υποκείμενο των δεδομένων ότι διεξάγεται εις 

βάρος του έρευνα για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα ή ότι οι σχετικές με το 

πόρισμα της έρευνας πληροφορίες διαβιβάστηκαν στην αρμόδια Επιτροπή για την αξιολόγηση και 

                                                           

 

601
 Όπως συνέβη στην περίπτωση τράπεζας, η οποία αδυνατούσε να ικανοποιήσει το δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου, λόγω 

λειτουργικής αδυναμίας ανεύρεσης απλήρωτων συναλλαγματικών, καταχωρημένων στο σύστημα ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, εξαιτίας του γεγονότος, ότι τα 

σχετικά αρχεία τηρούνταν σε άλλη τράπεζα, με την οποία συγχωνεύθηκε. Βλ. σχετικά, υπ’ αριθμόν 28/2003 απόφαση της Αρχής, 

www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2003  

602
 Όπως ισχύει και με το άρθρο 11 παρ. 4 

603
 Βλ. ετήσια έκθεση της Αρχής, έτους 2006, σελ. 122: www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2006 

604
 Βλ. ετήσια έκθεση της Αρχής, έτους 2007, σελ. 132: www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2007 

605
 Βλ. ετήσια έκθεση της Αρχής, έτους 2008, σελ. 173: www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2008 
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διερεύνηση των πληροφοριών κατ’ άρθρο 31 του Ν. 3691/08. Εντούτοις η Αρχή τόνισε ότι ο εν λόγω 

περιορισμός του δικαιώματος πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων παύει να ισχύει, αφότου 

το πιστωτικό ίδρυμα ολοκλήρωσε την έρευνα και δεν διαβίβασε στην αρμόδια Επιτροπή τις 

συλλεγείσες πληροφορίες και στοιχεία, εκτιμώντας ότι δεν συνιστούν ένδειξη νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα606. 

  Επιπλέον, σε επίπεδο εργασιακών σχέσεων, η Αρχή έκρινε ότι συνάδει με τις διατάξεις του 

Ν. 2472/1997 η διαβίβαση από την αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ στον αιτούντα τρίτο-υπερήμερο 

εργοδότη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πρώην εργαζομένων του και ειδικότερα το 

ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του συγκεκριμένου (έτερου) εργοδότη τους κατά το επίδικο χρονικό 

διάστημα, τις ημέρες ασφάλισης, το χρόνο συγκεκριμένης απασχόλησής τους και το ύψος των 

αποδοχών τους. Μάλιστα κρίθηκε ότι η διαβίβαση των στοιχείων αυτών (απλών προσωπικών 

δεδομένων) είναι νόμιμη, καθώς κρίνεται ως απολύτως αναγκαία για την άσκηση δικαιώματος 

ενώπιον δικαστηρίου, για την προβολή της ένστασης του υπερήμερου εργοδότη των «αλλαχού 

κερδηθέντων» (κατά το άρθρο 656 εδ. β  ́ ΑΚ) και επιτρέπεται αποκλειστικά για δικαστική χρήση. 

Ακόμα όμως και όταν το δικαίωμα πρόσβασης δε στοχεύει στη δικαστική χρήση των δεδομένων του 

υποκειμένου, η Αρχή έκρινε σύννομη τη χορήγηση από την εργοδότρια εταιρεία, ως υπεύθυνη 

επεξεργασίας, με βάση την κείμενη εργατική νομοθεσία, των ζητηθέντων στοιχείων σε πρωτοβάθμια 

συνδικαλιστική οργάνωση που αφορούν ονομαστικές καταστάσεις των πάσης φύσεως πρόσθετων 

αμοιβών των εργαζομένων της (από υπερωρίες, πρόσθετες αμοιβές για ελέγχους, συμμετοχή σε 

διάφορες επιτροπές, ομάδες εργασίας κλπ.) καθώς, επίσης, και αντίγραφα των εισηγήσεων των 

αρμόδιων διευθύνσεων και των αποφάσεων της διοίκησης, που αφορούν τη διαδικασία χορήγησης 

πρόσθετων αμοιβών κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της ισχύουσας Επιχειρησιακής Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας και του Κανονισμού Πρόσθετων Αμοιβών, για τους σκοπούς του ελέγχου της 

ορθής (ή μη) εφαρμογής της ισχύουσας επιχειρησιακής ΣΣΕ, της διαπραγμάτευσης για την κατάρτιση 

                                                           

 

606
 Βλ. ετήσια έκθεση της Αρχής, έτους 2008, σελ. 173: www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2008 
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νέου Κανονισμού Πρόσθετων Αμοιβών και του ελέγχου ότι τηρείται στην εν λόγω επιχείρηση η αρχή 

της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των εργαζομένων της ίδιας ειδικότητας και ότι δεν έχουν εισαχθεί 

αθέμιτες διακρίσεις κατά την απασχόληση607.  

  Σε περίπτωση καταγγελίας σε βάρος του υποκειμένου των δεδομένων, η Αρχή έκρινε σε 

απόφασή της (με αριθμό 73/2010) ότι ο καταγγελλόμενος, έχει δικαίωμα πρόσβασης όχι μόνο στο 

κείμενο της καταγγελίας που υποβλήθηκε σε δημόσια υπηρεσία αλλά και σε κάθε πληροφορία 

σχετική με την προέλευση (πηγή) των δεδομένων αυτών. Με την ίδια εξάλλου συλλογιστική 

απάντησε η Αρχή (4650/22.07.2010) σε προσφυγή που υποβλήθηκε ενώπιόν της για παράνομη 

χορήγηση από υποκατάστημα του ΙΚΑ αντιγράφου καταγγελίας για παράνομες οικοδομικές εργασίες 

και παραβάσεις σχετικές με καταβολή εργοδοτικών εισφορών και ενσήμων σε καταγγελλόμενο, 

χωρίς τη συναίνεση του καταγγέλλοντος608. Σύνηθες είναι τέλος, το φαινόμενο καταστρατήγησης του 

δικαιώματος πρόσβασης του υποκειμένου στα δεδομένα που το αφορούν στον τομέα των 

τραπεζικών συναλλαγών. Η Αρχή, με τις υπ’ αριθμούς, 82,83/2012 αποφάσεις της609, επέβαλε 

χρηματικό πρόστιμο σε τράπεζα που δεν ανταποκρίθηκε στην εκ του νόμου υποχρέωσή της, κατά 

παράβαση του άρθρου 12 του Ν.2472/97. 

 

1.3 Το δικαίωμα αντ1.3 Το δικαίωμα αντ1.3 Το δικαίωμα αντ1.3 Το δικαίωμα αντίρρησηςίρρησηςίρρησηςίρρησης    

 Το δικαίωμα αντίρρησης610 το οποίο προβλέπει ο Ν. 2472/1997 στο άρθρο 13, συνιστά μαζί 

με το δικαίωμα ενημέρωσης, την κατ’ εξοχήν εκδήλωση του δικαιώματος του υποκειμένου στον 

πληροφοριακό του αυτοκαθορισμό. Η αντίρρηση συνίσταται στο δικαίωμα που έχει το υποκείμενο 

των δεδομένων να αντιταχθεί οποτεδήποτε στην επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν, οι δε 

                                                           

 

607
 Αναλυτικά, βλ. ετήσια έκθεση της Αρχής, έτους 2009, σελ. 70 επόμενα, www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2009 

608
 Αναφορικά, βλ. ετήσια έκθεση Αρχής, έτους 2010, σελ. 45, www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2010 

609
 Βλ. αποφάσεις Αρχής, www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2012   

610
 Βλ. Αλεξανδροπούλου –Αιγυπτιάδου, Ε.: Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και το δικαίωμα αντίρρησης του 

υποκειμένου τους, Αρμ59(2005)138, Τουντόπουλου, Β. : Το δικαίωμα αντίρρησης του υποκειμένου των δεδομένων, ΤοΣ 25(1999) 21-35, 

όπου γίνεται λεπτομερής ανάλυση του δικαιώματος 
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αντιρρήσεις που αυτό υποβάλει πρέπει να απευθύνονται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας με 

αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση611, μη 

διαβίβαση612 ή διαγραφή613. Ειδικότερα η διαγραφή προσωπικών δεδομένων, είναι θεμιτό να 

επιδιώκεται και με την πάροδο του καθορισμένου χρόνου διατήρησής τους στο αρχείο του 

ΤΕΙΡΕΣΙΑ614. 

 Το δικαίωμα αντίρρησης, παρέχει στο φορέα του δύο δυνατότητες, μια απόλυτη και μια 

σχετική615. Έτσι το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί: α. να αποκλείσει την επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων από οποιονδήποτε (απόλυτη αντίρρηση) για λόγους προώθησης πώλησης 

αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως (με φαξ, τηλεφωνικώς, με ηλεκτρονικό ή απλό 

ταχυδρομείο), με δήλωσή του ενώπιον της Αρχής οποτεδήποτε ατελώς και με καταχώρισή του στο 

Μητρώο του άρθρου 19 παρ.4 του N. 2472/1997, το οποίο οφείλουν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας να 

συμβουλεύονται πριν από κάθε επεξεργασία και να προβαίνουν σε διαγραφές616 και β. να προβάλει 

αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν, σε συγκεκριμένο υπεύθυνο 

                                                           

 

611
 Με την με αριθμό 26/2003 απόφαση της Αρχής κρίθηκε ότι είναι παράνομη η τήρηση από την τράπεζα προσωπικών στοιχείων ατόμου, 

εφόσον απορρίφθηκε το αίτημά του για χορήγηση πιστωτικής κάρτας, Ετήσια έκθεση Αρχής, σελ. 86:www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2003  

612
 Όπως προβλέπει ο Κανονισμός της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (στοιχείο 9-12-1), το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ζητήσει τη μη μετάδοση 

του συνόλου των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που το αφορούν, από το αρχείο μεταδιδόμενων πληροφοριών, οπότε στη θέση 

των δεδομένων στο αρχείο υπάρχει η ένδειξη «δεν επιθυμεί τη μετάδοση δεδομένων που το αφορούν», γεγονός που ενώ φαινομενικά 

προστατεύει το υποκείμενο από τη μη επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν, μάλλον το στιγματίζει, με αποτέλεσμα οι αποδέκτες 

να το αξιολογούν αρνητικά και να μην προβαίνουν στη σύναψη πιστωτικών συμβάσεων. Σχετικά, βλ. Ιγγλεζάκη, Ι.: Προστασία προσωπικών 

δεδομένων στο σύστημα πληροφοριών «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ», ό.π.,σελ. 58  

613
 Με την με αριθμό 20/2002 απόφαση της Αρχής ΚΝοΒ51(2003)741, κρίθηκε επιβεβλημένη η διαγραφή προσφεύγοντα από την 

κατάσταση εκπροσώπων εταιρειών που εξέδωσαν ακάλυπτη επιταγή, εφόσον προκύπτει ότι δεύτερη επιταγή, η οποία αντικατέστησε την 

πρώτη σφραγισμένη ακάλυπτη επιταγή, εξοφλήθηκε. Υπό την έννοια αυτή, η διαγραφή είναι επιβεβλημένη, όταν λείπει η γενεσιουργός 

αιτία αναγραφής των δυσμενών οικονομικών δεδομένων, όπως συμβαίνει στη ματαίωση πλειστηριασμού λόγω ανυπαρξίας χρέους. 

Σχετικά, βλ. τις με αριθμούς 24/2001 και 139/2001 αποφάσεις της Αρχής, ΚΝοΒ50(2002)1677. 

614
 Για το ζήτημα της αντιμετώπισης του αιτήματος διαγραφής μεμονομένων πληροφοριών, βλ. υπ’ αριθμόν 64/2005 απόφαση της Αρχής, 

ΕπισκΕΔ ΙΑ(2005)1112-1113 (1105-1113)., με παρατηρήσεις Ιγγλεζάκη. 

615
 Ο όρος «απόλυτη» και «σχετική» αντίρρηση προκρίνεται αιτιολογικά έναντι της «γενικής» και «ειδικής» αντίρρησης. Βλ. εκτεταμένη 

αιτιολόγηση σε Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. : Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και το δικαίωμα αντίρρησης του 

υποκειμένου τους, Αρμ ΝΘ’(2005)138 

616
 Βλ. σχετικά υπ’ αριθμούς 21,154,155,156,157,159/2001 αποφάσεις της Αρχής, ΚΝοβ 50 (2002)1679 
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επεξεργασίας617, οπότε γίνεται λόγος για σχετική αντίρρηση. Έτσι, κρίθηκε παράνομη η καταχώριση 

προσωπικών στοιχείων συνδρομητή του φορέα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στον 

ονομαστικό τηλεφωνικό κατάλογο παρά την αίτηση αντίρρησης του συνδρομητή για μη 

ανακοινώσιμη τηλεφωνική σύνδεση σύμφωνα με την απόφαση 22/2006 της Αρχής, όπως παράνομη 

κρίθηκε και η καταχώριση στοιχείων εκπροσώπων νομικών προσώπων στο αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 

και η μη ικανοποίηση αυτών από την πλευρά της τράπεζας για άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 52/2006 απόφασή της618. 

 Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως και οφείλει να 

ενημερώσει το υποκείμενο για τις ενέργειες στις οποίες προέβη ή, για τους λόγους που δεν 

ικανοποίησε το αίτημά του. Η απάντηση σε περίπτωση απόρριψης των αντιρρήσεων πρέπει να 

κοινοποιείται και στην Αρχή619. Εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαντήσει στην προθεσμία 

των 15ημερών που του χορηγεί ο νόμος (άρθρο 13 παρ. 1) ή η απάντησή του δεν είναι 

ικανοποιητική, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή και να ζητήσει 

την εξέταση των αντιρρήσεών του. Αν η Αρχή πιθανολογήσει ότι οι αντιρρήσεις είναι εύλογες και ότι 

συντρέχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης του υποκειμένου από την συνέχιση της επεξεργασίας, μπορεί 

να επιβάλει την άμεση αναστολή της επεξεργασίας των δεδομένων μέχρι να εκδώσει οριστική 

απόφαση επί των αντιρρήσεων του υποκειμένου.  

 

1.4 Το δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας1.4 Το δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας1.4 Το δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας1.4 Το δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας        

 

                                                           

 

617
 Η περίπτωση αντίρρησης του υποκειμένου στην επεξεργασία δυσμενών οικονομικών δεδομένων από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, υπάγονται στην 

περίπτωση της σχετικής αντίρρησης. Σχετικά, βλ. απόφαση 50/2000 της Αρχής, www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2000  

618
 Βλ. σχετικά ετήσια έκθεση Αρχής, έτους 2006, σελ. 55 και 227 αντίστοιχα, www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2006 

619
Άρθρο 13 παρ.1 Ν. 2472/1997 
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 Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας620 παρέχεται στο υποκείμενο των δεδομένων σύμφωνα 

με το άρθρο 14 όπου προβλέπεται ότι καθένας έχει δικαίωμα να ζητήσει από το αρμόδιο κάθε φορά 

δικαστήριο την άμεση αναστολή ή μη εφαρμογή πράξης ή απόφασης που τον θίγει, την οποία έχει 

λάβει διοικητική αρχή, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή 

φυσικό πρόσωπο αποκλειστικά με αυτοματοποιημένη επεξεργασία στοιχείων, εφόσον η 

επεξεργασία αυτή αποβλέπει στην αξιολόγηση της προσωπικότητάς του και ιδίως της 

αποδοτικότητάς του στην εργασία, της οικονομικής φερεγγυότητάς του, της αξιοπιστίας του και της 

εν γένει συμπεριφοράς του.  

 Στα πλαίσια κυρίως της τραπεζικής συναλλαγής αλλά και της διαδικτυακής διαφήμισης, είναι 

σύνηθες το φαινόμενο αξιολόγησης της προσωπικότητάς του υποκειμένου μέσω 

αυτοματοποιημένων συστημάτων, με τη μέθοδο του credit ή του behavioural scoring621. 

Χαρακτηριστικά, αξίζει να αναφερθεί ότι η ομάδα του άρθρου 29 εξέδωσε τη γνώμη 2/2010 σχετικά 

με την επιγραμμική (online) διαφήμιση μέσω ανάλυσης συμπεριφοράς. Η μέθοδος αυτή διαφήμισης 

στηρίζεται στην παρακολούθηση των ιστοσελίδων που επισκέπτεται ένας χρήστης στο διαδίκτυο και 

των ενεργειών που γενικότερα πραγματοποιεί ηλεκτρονικά (π.χ. αγορές προϊόντων και υπηρεσιών) 

με σκοπό την αποτύπωση των προτιμήσεων και των ενδιαφερόντων του και ακολούθως την προβολή 

σχετικών μόνο διαφημίσεων. Η μέθοδος προϋποθέτει ανάλυση της συμπεριφοράς του χρήστη και 

οδηγεί στη δημιουργία προφίλ χρηστών κατά τη διαδικτυακή τους πλοήγηση, χωρίς κατ’ ανάγκη να 

αναγνωρίζεται ο χρήστης από το όνομά του ή άλλα αναγνωριστικά στοιχεία. Το δικαίωμα του 

άρθρου 14 μπορεί να ικανοποιηθεί και όταν δεν συντρέχουν οι λοιπές ουσιαστικές προϋποθέσεις της 

                                                           

 

620
 Βλ. Ιγγλεζάκη, Ι.: Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, ό.π, σελ. 80 επ. όπου θεωρεί παραπλανητικό τον τίτλο του άρθρου αφού 

ικανοποιείται πλήρως το δικαίωμα του ενδιαφερόμενου προσώπου ομοίως και σε Μήτρου, Λ.: Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Forum Σύγχρονη Πολιτεία, Τόμος 1, εκδόσεις Αντ.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 1999, σελ. 

93 

621
 Βλ. Αρμαμέντου, Π/Σωτηρόπουλου, Β:ό.π., σελ 380-381, Ιγγλεζάκη, Ι.: Το νομικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, ό.π., σελ. 212 και 

σε ετήσια έκθεση της Αρχής, έτους 2010, σελ. 112, www.dpa.gr/ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/2010 
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προσωρινής δικαστικής προστασίας, όπως προβλέπονται κάθε φορά, σύμφωνα με την § 2 του 

άρθρου. 

 Αρμόδιο δικαστήριο για την προσφυγή προσωρινής δικαστικής προστασίας του υποκειμένου 

είναι αυτό που θα επιλαμβανόνταν της επίλυσης της διαφοράς και στην περίπτωση οριστικής 

δικαστικής προστασίας του υποκειμένου. Ανάλογα με τη φύση της κρινόμενης υποθέσεως 

(διοικητική ή ιδιωτική) αρμόδια δικαστήρια είναι τα διοικητικά ή τα πολιτικά.  

 

2. Τα δικαιώματα των υποκειμένων σύμφωνα με το νόμο 782. Τα δικαιώματα των υποκειμένων σύμφωνα με το νόμο 782. Τα δικαιώματα των υποκειμένων σύμφωνα με το νόμο 782. Τα δικαιώματα των υποκειμένων σύμφωνα με το νόμο 78----17 17 17 17     

  Στο κεφάλαιο 5 του νόμου, γίνεται αναφορά στα δικαιώματα των υποκειμένων και 

θεσπίζονται θεσμικές εγγυήσεις για την προάσπισή τους. Ειδικότερα τα δικαιώματα αυτά είναι το 

δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρο 32), της πρόσβασης (άρθρο 39) και της αντίρρησης (άρθρο 38). 

 

2.1 Το δικαίωμα ενημέρωσης 2.1 Το δικαίωμα ενημέρωσης 2.1 Το δικαίωμα ενημέρωσης 2.1 Το δικαίωμα ενημέρωσης     

 

 Σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου 78-17, όπως αυτό ισχύει με πρόσφατη προσθήκη στο 

νόμο622,ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ενημερώνει το υποκείμενο ενώπιον του οποίου 

συλλέγονται τα δεδομένα που το αφορούν, αναφορικά με την ταυτότητά του ή την ταυτότητα τυχόν 

εκπροσώπου του, το σκοπό επεξεργασίας, τον υποχρεωτικό ή μη χαρακτήρα των ερωτήσεων και τις 

συνέπειες σε περίπτωση απουσίας απάντησης (σε περίπτωση συλλογής δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα με τη χρήση ερωτηματολογίου), τους αποδέκτες, τα δικαιώματα του υποκειμένου καθώς 

και τη διαβίβαση σε κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Ομοίως, κάθε συνδρομητής ή χρήστης ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πρέπει να είναι ενήμερος 

με τρόπο σαφή και πλήρη, από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκπρόσωπό του, για το σκοπό κάθε 

                                                           

 

622
 Ordonnance no 2011-1012 relative aux communications électroniques, JORF n°0197/26.08.2011, p. 14473 
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πράξης πρόσβασης με ηλεκτρονική διαβίβαση στις πληροφορίες που είναι ήδη αποθηκευμένες στον 

τερματικό εξοπλισμό της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή (κάθε πράξης) εγγραφής των πληροφοριών σ’ 

αυτόν τον εξοπλισμό και τα μέσα που (το υποκείμενο) διαθέτει προκειμένου να υποβάλει τις 

αντιρρήσεις του623. Σε περίπτωση παραβίασης των μέτρων ασφαλείας των δεδομένων που λαμβάνει 

ο πάροχος ηλεκτρονικής επικοινωνίας, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει άμεσα την CNIL, καθώς 

και το πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα ή η ιδιωτική ζωή πλήττονται. 

 Οι ίδιες προϋποθέσεις ενημέρωσης ισχύουν και στην περίπτωση που το υποκείμενο δε είναι 

παρόν κατά το στάδιο της συλλογής των δεδομένων που το αφορούν. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

υποχρεούται να ενημερώσει το υποκείμενο κατά το στάδιο καταγραφής των δεδομένων που το 

αφορούν ή σε περίπτωση αποστολής τους σε τρίτο, το αργότερο μέχρι την πρώτη κοινοποίηση των 

δεδομένων. Οι διατάξεις του άρθρου 32 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση της επεξεργασίας 

δεδομένων με αντικείμενο την πρόληψη, την αναζήτηση, τη διαπίστωση ή τη δίωξη της αξιόποινης 

πράξης. 

 

2.2 Το δικαίωμα πρόσβασης 2.2 Το δικαίωμα πρόσβασης 2.2 Το δικαίωμα πρόσβασης 2.2 Το δικαίωμα πρόσβασης     

 

 Σύμφωνα με το άρθρο 39, κάθε φυσικό πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα τίθενται προς 

επεξεργασία, δικαιούται να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πρόσβαση σε πληροφορίες 

αναφορικά με: την επιβεβαίωση για το εάν τα δεδομένα που το αφορούν, αποτελούν ή όχι 

αντικείμενο επεξεργασίας, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων που 

υφίστανται επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών στους οποίους τα 

                                                           

 

623
 Ρητά ο νόμος διευκρινίζει, ότι η πρόσβαση ή η εγγραφή των προς επεξεργασία δεδομένων σε τερματικό εξοπλισμό, δεν μπορούν να 

λάβουν χώρα αν ο συνδρομητής ή ο χρήστης της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, δεν έχει δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή του η οποία 

συνάγεται από τη σύνδεσή του ή άλλο μέσο επικοινωνίας υπό τον έλεγχό του, εκτός εάν η επεξεργασία γίνεται προκειμένου να επιτραπεί 

ή να διευκολυνθεί η ηλεκτρονική επικοινωνία ή είναι απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας επικοινωνίας κατόπιν άμεσου αιτήματος 

του χρήστη. 
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δεδομένα αυτά πρόκειται να κοινοποιηθούν τη διαβίβαση των δεδομένων σε κράτη-μη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος την επικοινωνία σε προσβάσιμη μορφή των δεδομένων που το 

αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους. 

 Οι πληροφορίες αυτές, επιτρέπουν στο υποκείμενο να γνωρίζει τον υπεύθυνο που 

επεξεργάζεται αυτοματοποιημένα τα προσωπικά του δεδομένα και παράγουν έννομα αποτελέσματα 

για το ενδιαφερόμενο υποκείμενο. Προς αποφυγή του κινδύνου απάλειψης ή εξαφάνισης των 

δεδομένων του υποκειμένου, το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να λάβει οποιοδήποτε πρόσφορο 

μέτρο.  

 Από την πλευρά του, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί τη 

χορήγηση των ως άνω πληροφοριών που κρίνονται καταχρηστικές, δεδομένου του αριθμού τους και 

του συστηματικά επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους. Σε περίπτωση επίκλησης της παραπάνω 

καταχρηστικότητας, το βάρος απόδειξης, φέρει ο υπεύθυνος επεξεργασίας στον οποίον απευθύνεται 

το υποκείμενο (για παροχή πληροφοριών). Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν εφαρμόζονται στην 

περίπτωση που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυλάσσονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

αποκλείεται κάθε κίνδυνος προσβολής της ιδιωτικής ζωής του ενδιαφερόμενου υποκειμένου, 

εφόσον συντελείται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον προβλεπόμενο χρόνο που 

απαιτείται για την επεξεργασία δεδομένων, για σκοπούς στατιστικούς, επιστημονικούς ή ιστορικούς. 

Επιπλέον, το αίτημα πρόσβασης του υποκειμένου στις πληροφορίες που το αφορούν από τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας τους, υποβάλλεται κατά το αίτημα άδειας ή κατά τη δήλωση επεξεργασίας 

ενώπιον της CNIL. 

 Εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων αφορά την ασφάλεια του κράτους, την άμυνα και τη 

δημόσια ασφάλεια, το δικαίωμα πρόσβασης ασκείται υπό τους όρους του άρθρου 41. Το αίτημα 

διαβιβάζεται στην CNIL η οποία αναθέτει σε κάποιο μέλος της που μετέχει ή μετείχε στο Συμβούλιο 

Επικρατείας, στον Ανώτατο Ακυρωτικό ή στο Ελεγκτικό συνέδριο, να διεξάγαγει την απαραίτητη 

έρευνα και να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις. Εφόσον η CNIL σε συνεργασία με τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας, καταλήξει ότι η κοινοποίηση των δεδομένων που περιέχονται στην ως άνω 
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επεξεργασία, δε θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια και την εθνική άμυνα, τα δεδομένα αυτά 

μπορούν να διαβιβαστούν στον αιτούντα624. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση όπου η επεξεργασία 

πραγματοποιείται από τη δημόσια διοίκηση ή από ιδιωτικούς φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί η 

αποστολή της δημόσιας υπηρεσίας για αποφυγή, αναζήτηση ή διαπίστωση παραβάσεων, ή για 

έλεγχο της επεξεργασίας, αν τέτοιο δικαίωμα προβλέφθηκε κατά τα άρθρα 25,26 ή 28 του νόμου 

(άρθρο 42).  

 

2.3 Το δικαίωμα αντίρρησης 2.3 Το δικαίωμα αντίρρησης 2.3 Το δικαίωμα αντίρρησης 2.3 Το δικαίωμα αντίρρησης     

    

 Το άρθρο 38, αναφέρεται στο δικαίωμα του υποκειμένου να αντιτάσσεται στην επεξεργασία 

των δεδομένων που το αφορούν. Στο γαλλικό δίκαιο, το γενικότερο  δικαίωμα αντίρρησης  αναλύεται 

στο δικαίωμα αντίταξης (droit d’ opposition) και στο δικαίωμα αποκατάστασης (droit de rectification) 

ως εξής: Το δικαίωμα αντίταξης μπορεί να εκφραστεί για παράδειγμα με άρνηση στη συλλογή 

δεδομένων ή στη χορήγηση της συγκατάθεσης του υποκειμένου στην επεξεργασία των δεδομένων 

που το αφορούν. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί από το υποκείμενο ατελώς, στην περίπτωση 

που τα δεδομένα που το αφορούν, γίνεται για εμπορικούς σκοπούς. Αντιθέτως, δεν μπορεί να 

ασκηθεί εφόσον η επεξεργασία απορρέει από νόμιμη υποχρέωση ή έχει απαγορευθεί η εφαρμογή 

του δικαιώματος αντίρρησης (με την πράξη της Αρχής που επιτρέπει την επεξεργασία).  

 Περαιτέρω,με το άρθρο 40 σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται το δικαίωμα αποκατάστασης 

των δεδομένων, κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί εφόσον ενημερώσει τον υπεύθυνο για την ταυτότητά 

του, να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τα δεδομένα που το αφορούν και που 

                                                           

 

624
 Το άρθρο 43 του νόμου προβλέπει ότι ειδικά στην περίπτωση κοινοποίησης δεδομένων υγείας στον ασθενή, τα δεδομένα αυτά 

μπορούν να διαβιβαστούν κατ’ επιλογήν του είτε απευθείας είτε από εξουσιοδοτημένο από αυτόν γιατρό, λαμβανομένου υπ’ όψιν του 

άρθρου L 1111-7 του Κώδικα Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις πρόσβασης του ασθενούς σε ιατρικές 

πληροφορίες που το αφορούν. 
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υφίστανται επεξεργασία και τα οποία είναι ανακριβή, ελλιπή, ασαφή, δεν ισχύουν ή των οποίων η 

συλλογή, η χρήση, η διαβίβαση ή η διατήρησή τους απαγορεύεται, αναλόγως να διορθωθούν,να  

συμπληρωθούν ή να επικαιροποιηθούν κατά περίπτωση. Εφόσον ζητηθεί από το υποκείμενο, το 

αίτημα του ενδιαφερόμενου υποκειμένου, υποβάλλεται ατελώς στον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο 

οποίος πρέπει να αποδείξει ότι προέβη στις αιτούμενες πράξεις για την επεξεργασία δεδομένων. 

Στην περίπτωση που κάποιο δεδομένο διαβιβαστεί σε τρίτο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

υποχρεούται να μεριμνήσει για να γνωστοποιήσει στον τρίτο τις ενέργειες στις οποίες προέβη για 

την ικανοποίηση του δικαιώματος αντίρρησης του υποκειμένου. 

 Τέλος, στην περίπτωση θανάτου του υποκειμένου των δεδομένων, οι κληρονόμοι του, 

εφόσον συνάγουν ότι τα προσωπικά δεδομένα του μετέπειτα αποβιώσαντος δεν μπορούν να 

αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, μπορούν να ζητήσουν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να 

λάβει υπ’ όψιν του το θάνατο του υποκειμένου και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες (άρθρο 40). 

 

3. Συγκριτική επισκόπηση στην ελληνική και στη γαλλική ρύθμιση3. Συγκριτική επισκόπηση στην ελληνική και στη γαλλική ρύθμιση3. Συγκριτική επισκόπηση στην ελληνική και στη γαλλική ρύθμιση3. Συγκριτική επισκόπηση στην ελληνική και στη γαλλική ρύθμιση    

 Τόσο στην ελληνική όσο και στη γαλλική ρύθμιση που διέπει την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, παρατηρείται το ίδιο εύρος δικαιωμάτων των υποκειμένων-με μόνη 

εξαίρεση το αυτοτελές δικαίωμα της προσωρινής δικαστικής προστασίας που αναγνωρίζει στα 

υποκείμενα των δεδομένων ο Ν. 2472/1997- και υποχρεώσεων των υπευθύνων επεξεργασίας, χωρίς 

σημαντικές διαφοροποιήσεις. 
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    Έβδομο Κεφάλαιο : Οι αρμόδιες Αρχές Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στον ελληνικό Έβδομο Κεφάλαιο : Οι αρμόδιες Αρχές Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στον ελληνικό Έβδομο Κεφάλαιο : Οι αρμόδιες Αρχές Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στον ελληνικό Έβδομο Κεφάλαιο : Οι αρμόδιες Αρχές Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στον ελληνικό 

και στον γαλλικό νόμοκαι στον γαλλικό νόμοκαι στον γαλλικό νόμοκαι στον γαλλικό νόμο    

 Τη διασφάλιση της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναλαμβάνουν μέσω 

του θεσμικού τους ρόλου οι αρμόδιες Αρχές Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τόσο 

η Αρχή της Ελλάδας, όσο και η αντίστοιχη Γαλλική Επιτροπή Πληροφορικής και Ελευθεριών (CNIL)625 

της Γαλλίας έχουν να επιδείξουν – συγκριτικά με τις Αρχές άλλων κρατών της ΕΕ- αρκετά σημαντικό 

έργο σε επίπεδο ενημέρωσης του κοινού, οδηγιών προς τους υπεύθυνους επεξεργασίας, 

γνωμοδοτήσεων αλλά και επιβολής σημαντικών κυρώσεων όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Στο 

κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε το ρόλο και τις αρμοδιότητες των Αρχών Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα στον ελληνικό και στο γαλλικό νόμο. 

 

1. Η Αρχή 1. Η Αρχή 1. Η Αρχή 1. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Ν. 2472/1997Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Ν. 2472/1997Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Ν. 2472/1997Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Ν. 2472/1997    

  

 Κατά τα πρότυπα των εθνικών Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που υπάρχουν σε 

άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα κατά το πρότυπο της Γαλλικής 

Επιτροπής Πληροφορικής και Ελευθεριών (CNIL) που επέλεξε ο έλληνας νομοθέτης, συστάθηκε με το 

Ν. 2472/1997 η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ως όργανο επιφορτισμένο μεταξύ άλλων 

με την εποπτεία της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας. Στα άρθρα 15 και 16 του νόμου 

προβλέπονται η σύνθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και η 

αποστολή της που είναι η εποπτεία της εφαρμογής του νόμου και «άλλων ρυθμίσεων»626 που 

                                                           

 

625
 Βλ. σχετικά Κτιστάκη, Σ. :Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Δομή και λειτουργία της στη Γαλλία και στην Ελλάδα, ΔτΑ 

3(1999)566 επ., Μήτρου, Λ.: «Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», ό.π.,σελ. 34 επ. 

626
 Με τον όρο «άλλες ρυθμίσεις», νοείται όλο το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την προστασία προσωπικών δεδομένων, δηλαδή 

οι διεθνείς συνθήκες, οι κοινοτικές οδηγίες, οι κοινοτικές συστάσεις, οι νόμοι, τα προεδρικά διατάγματα, οι κανονιστικές πράξεις της 
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αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

καθώς και η ενάσκηση των αρμοδιοτήτων της.  

 

1.1 Οι αρμοδιότητες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Ν. 1.1 Οι αρμοδιότητες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Ν. 1.1 Οι αρμοδιότητες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Ν. 1.1 Οι αρμοδιότητες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Ν. 

2472/19972472/19972472/19972472/1997    

 Οι αρμοδιότητες της Αρχής, μπορούν να διακριθούν σε: α. εποπτικές-ελεγκτικές, β. 

αποφασιστικές-κυρωτικές και γ. νομοθετικές-κυρωτικές627. Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων είναι ανεξάρτητη δημόσια αρχή, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε διοικητικό έλεγχο, ενώ 

τα μέλη της κατά την άσκηση των καθηκόντων τους απολαύουν προσωπικής και λειτουργικής 

ανεξαρτησίας. 

 Στα άρθρα 17,18,19 και 20 προβλέπονται τα κωλύματα και ασυμβίβαστα των μελών της 

Αρχής, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτών, οι αρμοδιότητες, η ευρύτερη λειτουργία και η 

φύση των αποφάσεων που εκδίδει η Αρχή καθώς και η αποστολή της Γραμματείας της Αρχής. 

 

2. Η Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής και Ελευθεριών (2. Η Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής και Ελευθεριών (2. Η Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής και Ελευθεριών (2. Η Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής και Ελευθεριών (CNILCNILCNILCNIL))))    

 Η Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής και Ελευθεριών (CNIL), είναι η πρώτη ανεξάρτητη 

διοικητική αρχή στη Γαλλία και συστάθηκε με το νόμο 78-17.Στα άρθρα 11 έως 19 αναλύονται οι 

αρμοδιότητες της Επιτροπής, η σύνθεση και τα ασυμβίβαστα των μελών της, ενώ στα άρθρα 20 και 

21 επισημαίνεται η δέσμευση των μελών της CNIL από το επαγγελματικό απόρρητο για τα γεγονότα, 

                                                                                                                                                                                    

 

Αρχής, οι ειδικοί κανόνες επεξεργασίας για τις πλέον συνήθεις κατηγορίες επεξεργασιών και αρχείων, Αρμαμέντου, Π./Σωτηρόπουλου, Β.: 

ό.π., σελ. 393  

627
 Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε.: Προσωπικά δεδομένα, ό.π.,σελ. 106. Σύμφωνα με πρόσφατη ταξινόμηση των αρμοδιοτήτων όπως 

εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Αρχής οι αρμοδιότητες διακρίνονται σε: διοικητικές και ελεγκτικές, κανονιστικές και συμβουλευτικές και 

στον απολογισμό και τη δημοσιοποίηση των συνεργασιών. Βλ. σχετικά σε: 

 http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,14983&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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τις ενέργειες και τις πληροφορίες που λόγω της ιδιότητάς τους τα μέλη γνωρίζουν αλλά και η 

απόλυτη ανεξαρτησία που αυτά έχουν, δεδομένου ότι κατά την εκτέλεση του έργου τους, δε 

λαμβάνουν υποδείξεις από καμία Αρχή.  

 

2.1 Οι αρμοδιότητες της Γαλλικής Αρχής του νόμου 78-17 

 

 Αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Αρχής628, αυτές μπορούν να συνοψιστούν σε 

συμβουλευτικές-προστατευτικές, δεδομένου ότι πληροφορεί τους πολίτες για τα δικαιώματά τους 

και συμβουλεύει σχετικά τους υπεύθυνους επεξεργασίας αλλά και συνδράμει όποιον αντιμετωπίζει 

πρόβλημα αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν, σε κανονιστικές – 

ρυθμιστικές, δεδομένου ότι θέτει σε γνώση του κοινού τον κατάλογο των αρχείων που δηλώθηκαν 

στην Αρχή, εκδίδει απλοποιημένους κανόνες, (normes simplifiées) για τις πιο συχνές κατηγορίες 

δεδομένων, που διευκολύνουν τις διαδικασίες για τους υπεύθυνους επεξεργασίας (άρθρο 24) 

απαλλάσσοντάς τους από την υποχρέωση λήψης σχετικής άδειας της Αρχής, χορηγεί τη σχετική 

άδεια επεξεργασίας και πιστοποιεί προϊόντα ή διαδικασίες που έχουν προβεί σε επεξεργασία 

δεδομένων629. Πρόκειται για νόμιμη αρμοδιότητα της Αρχής, η οποία στοχεύει στην προστασία των 

προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να αναγνωρίζεται στα πιστοποιημένα προϊόντα ή τις 

διαδικασίες που έχουν προβεί σε επεξεργασία δεδομένων ότι εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας 

των δεδομένων. που υφίστανται την επεξεργασία. Περαιτέρω, οι αρμοδιότητες της Αρχής είναι 

ελεγκτικές και συνίστανται στον έλεγχο που αυτή διεξάγει τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά630 

                                                           

 

628
 Βλ. σχετικά με τις αρμοδιότητες της Αρχής, σε: www.cnil.fr/linstitution/missions/ 

629
 Αναλυτικά για την πιστοποίηση της Αρχής με σχετική σήμανση, βλ. σε : http://www.cnil.fr/linstitution/labels-cnil/ 

630
 Βλ. σελ. 5 με την εκεί σχετική υποσημείωση 
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στην επεξεργασία των δεδομένων, όπως ήδη εξετάσαμε σε προηγούμενα κεφάλαια631 και κυρωτικές, 

όπως θα εξετάσουμε στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο.  

 Ξεχωριστή θέση στις αρμοδιότητες της Αρχής, η οποία δεν απορρέει απευθείας από το νόμο 

78-17, καταλαμβάνει η αρμοδιότητα της CNIL να προβλέπει τις αλλαγές τις οποίες μπορεί να 

επιφέρουν οι καταιγιστικές τεχνολογικές εξελίξεις και να επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν στην 

προστασία των δεδομένων όπως αυτά διακινούνται στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Για το 

σκοπό αυτό, η CNIL συγκρότησε το 2011 τη Διεύθυνση μελετών, καινοτομίας και πρόγνωσης 

(Direction des Etudes, de l'Innovation et de la Prospective, DEIP) η οποία στόχο έχει να προετοιμάσει 

την CNIL κατά το δυνατόν περισσότερο αναφορικά με τις συνέπειες στο χώρο των προσωπικών 

δεδομένων ενόψει των επερχόμενων κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων632.  

 

3. Συγκριτική επισκόπηση στην ελληνική και στη γαλλική ρύθμιση3. Συγκριτική επισκόπηση στην ελληνική και στη γαλλική ρύθμιση3. Συγκριτική επισκόπηση στην ελληνική και στη γαλλική ρύθμιση3. Συγκριτική επισκόπηση στην ελληνική και στη γαλλική ρύθμιση        

 

 Ο ρόλος των Ανεξάρτητων Αρχών στο πέρασμα των χρόνων έχει αποδείξει την αναγκαιότητα 

της ύπαρξής τους και τη συμβολή στην κατά το δυνατόν μεγαλύτερη θεσμική διασφάλιση της 

προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σαφώς η μακροβιότερη ιστορία της CNIL η 

οποία συστάθηκε το 1978, ενέπνευσε την κατά δεκαεννέα χρόνια νεώτερή της ελληνική Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τόσο στη δομή όσο και στο σύνολο των 

αρμοδιοτήτων της633. Στις βασικές διαφορές μεταξύ των δύο εθνικών Αρχών, όπως έχουμε ήδη 

εξετάσει σε προηγούμενο κεφάλαιο, συγκαταλέγεται καταρχήν ο εξαιρετικά χρήσιμος  θεσμός του 

                                                           

 

631
 Για αναλυτικό κατάλογο των ελέγχων που διεξάγει η Αρχή, βλ. σε: www.cnil.fr/linstitution/missions/controler/les-controles-de-a-a-z/ 

632
 Αναλυτικά για τη Διεύθυνση μελετών, καινοτομίας και προοπτικής και την αποστολή της, βλ. σχετικά σε: 

www.cnil.fr/linstitution/missions/anticiper/ 

633
 Κτιστάκη, Σ.: Η Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η δομή και η λειτουργία της στη Γαλλία και στην Ελλάδα, ΔτΑ 3(1999)567, 

Μήτρου, Λ.: Η Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα,1999, σελ. 34 επ. 
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ανταποκριτή της Αρχής (γνωστός και ως CIL, correspondant Informatique et libertés) ο οποίος 

συνεργάζεται με την CNIL και επιταχύνει τις διαδικασίες ελέγχου της γαλλικής Αρχής στους 

αρμόδιους υπεύθυνους επεξεργασίας. Σύμφωνα μάλιστα με την πρόταση Κανονισμού του 

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

της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που κατατέθηκε το 2012, ο θεσμός του 

ανταποκριτή προτείνεται πλέον επίσημα σε όλα τα κράτη- μέλη της Ε.Ε, με τη διαφορά ότι στο 

κείμενο της πρότασης αναφέρεται ως υπέυθυνος προστασίας δεδομένων. Περαιτέρω, την CNIL 

διαφοροποιεί από την ελληνική Αρχή, η αρμοδιότητα της πρώτης να πιστοποιεί τα προϊόντα ή τις 

διαδικασίες που εγγυώνται το υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων αλλά και να 

παρακολουθεί τις εξελίξεις μέσω της Διεύθυνσης μελετών, καινοτομίας και προοπτικής, ώστε να 

επεμβαίνει κανονιστικά στις νέες μορφές παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Οι διαφοροποιήσεις 

αυτές, αφενός αναδεικνύουν τις ελλείψεις της ελληνικής Αρχής και αφετέρου αποτελούν χρήσιμους 

οδηγούς για ανάληψη πρωτοβουλιών από πλευράς της στην εποχή της ψηφιακής οικονομίας. 
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Όγδοο κεφάλαιο: Οι προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με τον ελληνικό και τον γαλλικό νόμοΌγδοο κεφάλαιο: Οι προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με τον ελληνικό και τον γαλλικό νόμοΌγδοο κεφάλαιο: Οι προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με τον ελληνικό και τον γαλλικό νόμοΌγδοο κεφάλαιο: Οι προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με τον ελληνικό και τον γαλλικό νόμο    

  Η μη τήρηση των υποχρεώσεων των υπεύθυνων και/ή η έλλειψη σεβασμού των 

δικαιωμάτων των υποκειμένων αναφορικά με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, 

συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων τόσο στο ελληνικό όσο και στο γαλλικό κεφάλαιο, όπως θα 

εξετάσουμε στο παρόν κεφάλαιο. 

 

1. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις του Ν. 2472/19971. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις του Ν. 2472/19971. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις του Ν. 2472/19971. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις του Ν. 2472/1997    

  Η παράβαση της νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων, συνεπάγεται 

διοικητικές634, ποινικές635 και αστικές 636 κυρώσεις με την προϋπόθεση ότι οι κυρώσεις αυτές θα είναι 

ανάλογες προς τη βαρύτητα της παράβασης που καταλογίζεται637. Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται 

στους υπεύθυνους επεξεργασίας ή στους εκπροσώπους τους και ως εκ τούτου, δε χωρεί επιβολή 

κύρωσης σε υποκείμενο των δεδομένων, σε εκτελούντα την επεξεργασία, σε τρίτο και σε αποδέκτη, 

εφόσον δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους (και) η ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του 

εκπροσώπου του638.  

 

1.1 Διοικητικές κυρώσεις1.1 Διοικητικές κυρώσεις1.1 Διοικητικές κυρώσεις1.1 Διοικητικές κυρώσεις    

 

                                                           

 

634
  Άρθρο 21 Ν. 2472/1997 

635
  Άρθρο 22 Ν. 2472/1997 

636
  Άρθρο 23 Ν. 2472/1997 

637
  Για την αρχή της αναλογικότητας στις κυρώσεις, βλ. Μήτρου, Λ. : Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ό.π. σελ. 44 επ., 

Αλεξανδροπούλου- Αιγυπτιάδου, Ε.: Προσωπικά Δεδομένα, ό.π. σελ. 98 επ. με τις εκεί παραπομπές, Αρμαμέντου, Π./Σωτηρόπουλου, Β.: 

Προσωπικά Δεδομένα. Ερμηνεία Ν. 2472/1997, ό.π. σελ.518 

638
 Αρμαμέντου, Π./Σωτηρόπουλου, Β.: «Προσωπικά Δεδομένα. Ερμηνεία ν.2472/1997» ό.π. σελ.509 
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 Σε περίπτωση παράβασης διατάξεων του Ν. 2472/1997, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων έχει την εξουσία να επιβάλει στους υπεύθυνους επεξεργασίας καταρχήν διοικητικές 

κυρώσεις, οι οποίες συνίστανται σε:  

 α. προειδοποίηση, με αποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβασης, όπως συνέβη στην 

περίπτωση σύστασης της Αρχής στο διαχειριστή πολυκατοικίας για ανάρτηση της κατάστασης 

κοινόχρηστων δαπανών σε σημείο μη προσβάσιμο σε τρίτους, πέραν των ιδιοκτητών των 

διαμερισμάτων639, στην περίπτωση σύστασης της Αρχής σε τράπεζα να διαγράψει τα στοιχεία Α.Φ.Μ. 

και Α.Δ.Τ. των πελατών της από τους απαντητικούς φακέλους που χρησιμοποιεί για την αποστολή 

βεβαιώσεων640, στην περίπτωση προειδοποίησης της Αρχής σε τράπεζα να επιστρέψει προσωπικά 

στοιχεία ατόμου σχετικά με το αίτημά του χορήγησης πιστωτικής κάρτας, εφόσον απορρίφθηκε το 

αίτημά του641, στην περίπτωση σύστασης της Αρχής σε εταιρία εμπορίας ηλεκτρικών ειδών, 

συνεργαζόμενης με τραπεζικές εταιρίες, να διαγράψει από τα αρχεία της τα προσωπικά δεδομένα 

του υποκειμένου το οποίο δεν αιτήθηκε σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης με στη συνεργαζόμενη 

τράπεζα642. Ομοίως η Αρχή έκανε αυστηρή προειδοποίηση σε ανώνυμη εταιρεία για την εγκατάσταση 

και λειτουργία συστήματος εσωτερικού συναγερμού (Whistleblowing) χωρίς την προηγούμενη 

γνωστοποίηση και λήψη άδειας από την Αρχή643.  

 β. επιβολή προστίμου το ύψος του οποίου κυμαίνεται μεταξύ των ποσών από 880,41 € έως 

146.735,14 € ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος, όπως συνέβη στην περίπτωση τράπεζας για 

μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης του υποκειμένου στα στοιχεία που το αφορούν644, στην 

περίπτωση τράπεζας της οποίας υπάλληλος ανακοίνωσε στοιχεία σχετικά με χρηματική οφειλή στον 

                                                           

 

639
 Βλ. υπ’ αριθμόν 75/2002 απόφαση της Αρχής, www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2002   

640
 Βλ. υπ’ αριθμόν 1/2003 απόφαση της Αρχής, www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2003  

641
 Βλ. υπ’ αριθμόν 22/2003 απόφαση της Αρχής, www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2003  

642
 Βλ. υπ’ αριθμόν 68/2006 απόφαση της Αρχής, www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2006  

643
 Βλ. υπ’ αριθμόν 14/2008 απόφαση της Αρχής, www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2008  

644
Βλ. υπ’ αριθμούς 30/2003,35/2007,42/2007,49/2007,1/2008,2/2008 αποφάσεις της Αρχής: 

www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2003,2007,2008 αντίστοιχα  
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προϊστάμενο του οφειλέτη645, στην περίπτωση τράπεζας, η οποία έχει αυτοτελή ευθύνη ως 

υπεύθυνος επεξεργασίας, για διαρροή στοιχείων πιστοληπτικής ικανότητας σε τρίτο, ο οποίος 

σκοπεύει να τα χρησιμοποιήσει για την υποστήριξη δικαιωμάτων του ενώπιον δικαστηρίου646.  

 γ. ανάκληση της άδειας επεξεργασίας (προσωρινή ή οριστική), αναφορικά με την ίδρυση, τη 

λειτουργία, τη διασύνδεση αρχείων που περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα, καθώς και τη διασυνοριακή 

διαβίβαση (απλών) δεδομένων και 

 δ. καταστροφή αρχείου ή διακοπή επεξεργασίας και καταστροφή των σχετικών δεδομένων, 

όπως συνέβη στην περίπτωση επιβολής κυρώσεων της Αρχής σε ασφαλιστική εταιρεία, η οποία είχε 

συλλέξει και καταχωρήσει στο αρχείο της παρανόμως δεδομένα ασφαλισμένου647, στην περίπτωση 

τράπεζας που συμπεριέλαβε στο φάκελο του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων τα 

φωτοαντίγραφα των αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεών υποκειμένου, χωρίς αυτό να έχει 

ενημερωθεί προηγουμένως648, αλλά και στην αρκετά συνηθισμένη περίπτωση στην τραπεζική 

πρακτική της αθέτησης υποχρέωσης των τραπεζών για καταστροφή δεδομένων μετά το πέρας της 

νόμιμης περιόδου επεξεργασίας649. 

 

1.2 Ποινικές κυρώσεις1.2 Ποινικές κυρώσεις1.2 Ποινικές κυρώσεις1.2 Ποινικές κυρώσεις        

 

 Οι ποινικές κυρώσεις650 που προβλέπονται στο άρθρο 22 του Ν. 2472/1997 επιβάλλονται 

στον υπεύθυνο επεξεργασίας από τα ποινικά δικαστήρια651. Οι κυρώσεις αυτές συνίστανται σε 

                                                           

 

645
 Βλ. υπ’ αριθμόν 69/2002 απόφαση της Αρχής, www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2002  

646
 Βλ. υπ’ αριθμόν 23/2006 απόφαση της Αρχής, www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2006  

647
 Βλ. υπ’ αριθμόν 52/2005 απόφαση της Αρχής, www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2005  

648
 Βλ. υπ’ αριθμόν 55/2010 απόφαση της Αρχής, www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2010  

649
 Βλ. υπ’ αριθμούς 71,73,75,105 και 129/2012 αποφάσεις της Αρχής, www.dpa.gr/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/2012  

650
 Σχετικά με ποινικές κυρώσεις, βλ. αναλυτικά σε Αρμαμέντου, Π./Σωτηρόπουλου, Β.: Προσωπικά Δεδομένα. Ερμηνεία Ν.2472/1997, ό.π. 

σελ.525 επ., Νούσκαλη, Γ.: Ποινική προστασία προσωπικών δεδομένων, 2
η
 έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2007  

651
 Στην περίπτωση που υπεύθυνος επεξεργασίας δεν είναι φυσικό πρόσωπο, ευθύνεται ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου ή 

ο επικεφαλής της δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας ή οργανισμού 
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επιβολή ποινών φυλάκισης που συνοδεύονται και από χρηματικές ποινές. Τα αδικήματα που 

επισύρουν ποινικές κυρώσεις, συνίστανται σε παράλειψη γνωστοποίησης σύστασης και λειτουργίας 

αρχείου, σε διατήρηση αρχείου ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων χωρίς άδεια, σε παράνομη 

διασύνδεση αρχείων, σε παράνομη επέμβαση σε προσωπικά δεδομένα, σε μη συμμόρφωση σε 

απόφαση της Αρχής καθώς και σε μη συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση προσωρινής προστασίας. 

Το εύρος των επιβαλλόμενων ποινών κατά κατηγορία αδικήματος ποικίλλει από ένα έως τρία έτη και 

σωρευτικά ή διαζευκτικά με χρηματική ποινή από 150,00 έως 29.347,02 €, αναλόγως του βαθμού 

δόλου ή αμέλειας του υπαίτιου της παράνομης πράξης.  

 

1.3 Αστικές κυρώσεις1.3 Αστικές κυρώσεις1.3 Αστικές κυρώσεις1.3 Αστικές κυρώσεις        

  Τέλος, οι αστικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 του Ν. 2472/1997, 

επιβάλλονται από τα πολιτικά δικαστήρια. Στην περίπτωση που από την παράνομη επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων προκληθεί ζημία στο υποκείμενο των δεδομένων652, γεννάται δικαίωμα 

αποζημίωσής του κατά τις διατάξεις για αδικοπραξία σύμφωνα με το άρθρο ΑΚ914. Τέτοια είναι η 

περίπτωση για παράδειγμα όταν από υπαιτιότητα των προστηθέντων πιστωτικού ιδρύματος, 

διαβιβάζονται ανακριβή προσωπικά δεδομένα στο σύστημα «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ» και την ευθύνη που 

προκύπτει για το πιστωτικό αυτό ίδρυμα έναντι του πελάτη του, εξαιτίας παραβίασης υποχρέωσης 

πρόνοιας653. Σημειώνεται ότι η αστική ευθύνη υπάρχει και στην περίπτωση που ο υπόχρεος όφειλε 

να γνωρίζει την πιθανότητα να επέλθει βλάβη σε άλλον. 

 Η κατά το άρθρο 932 ΑΚ χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης για παράβαση του 

παρόντος νόµου ορίζεται κατ’ ελάχιστο στο ποσό των 5.869, 40 € εκτός αν ζητήθηκε από τον 

ενάγοντα µικρότερο ποσό ή η παράβαση οφείλεται σε αµέλεια. Η χρηµατική αυτή ικανοποίηση 

                                                           

 

652
 Για τον δικαιούχο αποζημίωσης και τις σχετικές θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί, βλ. αναλυτικά σε Αρμαμέντου, Π./Σωτηρόπουλου, Β.: 

Προσωπικά Δεδομένα. Ερμηνεία ν.2472/1997, ό.π., σελ. 552 επ., Ιγγλεζάκη, Ι.: Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, ό.π., σελ. 282 

653
 ΕφΘεσ147/2005 σε ΕπισκΕΔ50(2005)168-182 με παρατηρήσεις Παμπούκη, Κ, για τη χρηματική ικανοποίηση λόγω προσβολής 

προσωπικότητας από αθέτηση ενοχικής υποχρεώσεως, σελ. 175-179 
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επιδικάζεται ανεξαρτήτως από την αιτούµενη αποζηµίωση για περιουσιακή βλάβη654. Οι απαιτήσεις 

του παρόντος άρθρου εκδικάζονται κατά τα άρθρα 664 - 676 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, 

ανεξάρτητα από την τυχόν έκδοση ή µη απόφασης της Αρχής ή την τυχόν άσκηση ποινικής δίωξης, 

καθώς και από την αναστολή ή αναβολή της για οποιοδήποτε λόγο. Η απόφαση του δικαστηρίου 

εκδίδεται µέσα σε δύο (2) µήνες από την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο.  

 

2. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις του Ν.782. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις του Ν.782. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις του Ν.782. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις του Ν.78----17171717    

 

 Στα άρθρα 45-49 του νόμου, προβλέπονται οι κυρώσεις που επιβάλλει η CNIL σε περίπτωση 

παράβασης των διατάξεων του νόμου 78-17 από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Ο πρόεδρος της CNIL, 

μπορεί να χορηγήσει στον υπεύθυνο επεξεργασίας συγκεκριμένη προθεσμία προκειμένου να 

σταματήσουν οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν. Σε επείγουσα περίπτωση, η προθεσμία αυτή είναι 

πενθήμερη. Αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας συμμορφωθεί με τις συστάσεις της Αρχής, ο Πρόεδρος 

της CNIL σταματά τη διαδικασία.  

 

2.1 Διοικητικές κυρώσεις2.1 Διοικητικές κυρώσεις2.1 Διοικητικές κυρώσεις2.1 Διοικητικές κυρώσεις        

 

 Σε περίπτωση παράβασης διατάξεων του νόμου 78-17, η Αρχή καταρχήν προειδοποιεί τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας που δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του νόμου. Η προειδοποίηση αυτή 

γίνεται εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που ορίζεται από τον Πρόεδρο της Αρχής και που σε 

περίπτωση επείγοντος η προθεσμία αυτή δεν υπερβαίνει τις 5 ημέρες. Εφόσον ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας συμμορφωθεί με την προειδοποίηση της Αρχής, ο Πρόεδρος της Αρχής ανακοινώνει τη 

                                                           

 

654
 Κανελλοπούλου-Μπότη, Μ: Αστική ευθύνη για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ΕΦΑΔ 2(2009) 784-787 με τις εκεί 

πλούσιες παραπομπές  
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διακοπή της επεξεργασίας. Στην περίπτωση που ο υπεύθυνος επεξεργασίας δε συμμορφωθεί με τις 

συστάσεις της Αρχής, η Αρχή έχει τη δυνατότητα να επιβάλει διοικητικής φύσεως κυρώσεις, όπως να 

προβεί σε: 

 α. Επιβολή προστίμου, το ύψος του οποίου σύμφωνα με το άρθρο 47 είναι ανάλογο της 

βαρύτητας της παράβασης και τους οφέλους που απορρέει από την παράβαση. Έτσι, για παράβαση 

που συντελείται μια φορά, το πρόστιμο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150.000 €. Σε περίπτωση 

επαναλαμβανόμενης παράβασης εντός πενταετίας από την πρώτη φορά, το πρόστιμο δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τις 300.000 € ή σε περίπτωση επιχειρήσεων το 5% του κύκλου εργασιών της κατά το 

τελευταίο έτος που έληξε στο όριο των 300.000 € (μη συμπεριλαμβανομένων των φόρων). Στην 

περίπτωση που η επιβολή χρηματικού προστίμου καταστεί τελεσίδικη πριν την οριστική απόφαση 

του ποινικού δικαστηρίου σχετικά με τα ίδια πραγματικά περιστατικά ή τα σχετικά πραγματικά 

περιστατικά, μπορεί να διαταχθεί ότι η ποινή βαρύνεται σχετικά με το πρόστιμο που έχει ήδη 

επιβληθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας. Πρόστιμο δεν επιβάλλεται όταν η επεξεργασία υλοποιείται 

από το κράτος. 

 β. Παύση της επεξεργασίας, όταν εμπίπτει στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 22 που 

προβλέπει τη γνωστοποίηση της επεξεργασίας για συγκεκριμένες κατηγορίες δεδομένων, ή 

ανάκληση της άδειας επεξεργασίας που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 25. 

Στην περίπτωση που η επεξεργασία ή η λειτουργία των δεδομένων παραβιάζει τα δικαιώματα και τις 

ελευθερίες του υποκειμένου, η CNIL μπορεί με τη διαδικασία του επείγοντος να: 

 α. Αποφασίσει τη διακοπή της επεξεργασίας, για χρονική διάρκεια 3 μηνών, εφόσον η 

επεξεργασία δεν περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις του άρθρου 26 I,II που αφορούν στην κρατική, τη 

δημόσια ασφάλεια, την άμυνα και τα σχετικά με τις ποινικές διώξεις και του άρθρου 27 που 

προβλέπει επεξεργασία που διεξάγεται για λογαριασμό του κράτους. 

 β. Προβαίνει σε προειδοποιήσεις. 

 γ. Αποφασίζει το «κλείδωμα» ορισμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 

υποβάλλονται σε επεξεργασία, για μέγιστη διάρκεια τριών μηνών, αν η επεξεργασία δεν είναι μεταξύ 
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εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 26 Ι,ΙΙ (και που αφορούν στην κρατική, τη δημόσια ασφάλεια, 

την άμυνα και τα σχετικά με τις ποινικές διώξεις). 

 δ. Ενημερώνει τον πρωθυπουργό για τη λήψη μέτρων προκειμένου να διακοπεί κατά 

περίπτωση η παραβίαση που διαπιστώθηκε, εάν η εν λόγω επεξεργασία είναι μεταξύ εκείνων που 

αναφέρονται στο άρθρο 26 Ι,ΙΙ(και που αφορούν στην κρατική, τη δημόσια ασφάλεια, την άμυνα και 

τα σχετικά με τις ποινικές διώξεις).  

 Σε περίπτωση σοβαρής και άμεσης παραβίασης των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του 

υποκειμένου, ο Πρόεδρος της CNIL μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο να λάβει 

οποιοδήποτε μέτρο ασφάλειας είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 46, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις καταγράφονται σε γραπτή αναφορά η οποία 

συντάσσεται από μέλος της CNIL. Η αναφορά αυτή ανακοινώνεται στον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο 

οποίος μπορεί να παρασταθεί ή να εκπροσωπηθεί ενώπιον της CNIL και να υποβάλει τις 

παρατηρήσεις του. Οι κυρώσεις αυτές μπορούν να δημοσιευτούν στο τύπο. 

 Διευκρινίζεται ότι οι εξουσίες της CNIL που προβλέπονται στα άρθρα 44 και 45, μπορούν να 

ασκηθούν και σε επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιήθηκε εν όλω ή εν μέρει στη γαλλική 

επικράτεια, ακόμα και εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος 

της Ε.Ε. (άρθρο 48). Η CNIL, έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με ομόλογη Αρχή άλλου κράτους 

μέλους της Ε.Ε., εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 του νόμου 78-17 που προβλέπει 

τις ελεγκτικές αρμοδιότητες της CNIL, κάτι που δεν ισχύει στην περίπτωση του άρθρου 26 Ι, ΙΙ655. Ο 

Πρόεδρος ή η μειοψηφία της CNIL, μετά από αίτημα αντίστοιχης Αρχής κράτους μέλους της Ε.Ε., 

μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις, ενώ παράλληλα μπορεί να επικοινωνεί τις πληροφορίες που έχει 

συλλέξει στις Αρχές αυτές , σύμφωνα με το άρθρο 49 του νόμου 78-17. 

 

 

                                                           

 

655
 Οι διατάξεις του οποίου αφορούν στην κρατική, τη δημόσια ασφάλεια, την άμυνα και τα σχετικά με τις ποινικές διώξεις 



Δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς: Νομική Θεώρηση  

Οι προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με τον ελληνικό και τον γαλλικό νόμοΟι προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με τον ελληνικό και τον γαλλικό νόμοΟι προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με τον ελληνικό και τον γαλλικό νόμοΟι προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με τον ελληνικό και τον γαλλικό νόμο    

    

248 

 

2.2 Ποινικές Κυρώσεις2.2 Ποινικές Κυρώσεις2.2 Ποινικές Κυρώσεις2.2 Ποινικές Κυρώσεις        

  

  Οι παραβιάσεις των διατάξεων του νόμου 78-17 προβλέπονται στα άρθρα 226-16 έως 226-

24 του γαλλικού ποινικού κώδικα. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του νόμου, η παρεμπόδιση της δράσης 

της CNIL,τιμωρείται με ποινή φυλάκισης και χρηματικό πρόστιμο 15.000 €. Η παρεμπόδιση αυτή 

συνίσταται: 

 α. Στην αμφισβήτηση της άσκησης των καθηκόντων των μελών της όπως προβλέπεται στην 

τελευταία παράγραφο του άρθρου 19, εφόσον η επίσκεψη επετράπη από το δικαστή, 

 β. Στην περίπτωση άρνησης να ανακοινωθούν στην CNIL οι πληροφορίες και τα έγγραφα που 

σχετίζονται με την αποστολή των μελών της ή στην περίπτωση συγκάλυψης ή εξαφάνισής αυτών των 

εγγράφων και πληροφοριών  

 γ. Στην περίπτωση κοινοποίησης πληροφοριών οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με το 

περιεχόμενο των εγγραφών όπως ήταν τη στιγμή που υποβλήθηκε η αίτηση γνωστοποίησης τους ή 

δεν παρουσιάζουν το περιεχόμενό τους σε άμεσα προσβάσιμη μορφή. 

 

    3. Συγ3. Συγ3. Συγ3. Συγκριτική επισκόπηση στην ελληνική και στη γαλλική ρύθμισηκριτική επισκόπηση στην ελληνική και στη γαλλική ρύθμισηκριτική επισκόπηση στην ελληνική και στη γαλλική ρύθμισηκριτική επισκόπηση στην ελληνική και στη γαλλική ρύθμιση    

 

 Οι κυρώσεις στο ελληνικό και στο γαλλικό δίκαιο δεν μπορούμε να πούμε ότι διαφέρουν 

ουσιωδώς, με εξαίρεση το γεγονός ότι ο γαλλικός νόμος προβλέπει μόνο διοικητικές και ποινικές 

κυρώσεις, σε αντίθεση με τον ελληνικό νόμο που προβλέπει και αστικές κυρώσεις. Μάλιστα, οι 

διοικητικές κυρώσεις που προβλέπει ο γαλλικός νόμος είναι αυστηρότερες σε σχέση με τις 

αντίστοιχες του ελληνικού, δεδομένου ότι προβλέπεται η περίπτωση της επαναλαμβανόμενης 

παράβασης εντός πενταετίας από την πρώτη φορά. Πρόκειται για εξαιρετικά χρήσιμη διάταξη που 

αν ίσχυε και στο ελληνικό νομικό πλαίσιο θα αποφεύγονταν σε μεγάλο βαθμό οι περιπτώσεις 

παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων κυρίως στον χρηματοπιστωτικό τομέα. 
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Δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς: Νομική Θεώρηση  

Νομική προστασία των Νομική προστασία των Νομική προστασία των Νομική προστασία των προσωπικών δεδομένων στο ελληνικό και στο γαλλικό δίκαιο: προσωπικών δεδομένων στο ελληνικό και στο γαλλικό δίκαιο: προσωπικών δεδομένων στο ελληνικό και στο γαλλικό δίκαιο: προσωπικών δεδομένων στο ελληνικό και στο γαλλικό δίκαιο:     

Σύνταγμα, ΑΚ και ΠΚΣύνταγμα, ΑΚ και ΠΚΣύνταγμα, ΑΚ και ΠΚΣύνταγμα, ΑΚ και ΠΚ    

    

250 

 

ΈναΈναΈναΈνατο κεφάλαιο: Νομική προστασία των προσωπικών δεδομένων στο ελληνικό και στο γαλλικό δίκαιο: το κεφάλαιο: Νομική προστασία των προσωπικών δεδομένων στο ελληνικό και στο γαλλικό δίκαιο: το κεφάλαιο: Νομική προστασία των προσωπικών δεδομένων στο ελληνικό και στο γαλλικό δίκαιο: το κεφάλαιο: Νομική προστασία των προσωπικών δεδομένων στο ελληνικό και στο γαλλικό δίκαιο: 

Σύνταγμα, ΑΚ και ΠΚΣύνταγμα, ΑΚ και ΠΚΣύνταγμα, ΑΚ και ΠΚΣύνταγμα, ΑΚ και ΠΚ        

 

 Τα προσωπικά δεδομένα, πέρα από την ψήφιση των ειδικών νομοθετημάτων για την 

προστασία τους στο ελληνικό και στο γαλλικό δίκαιο, προστατεύονται και από διατάξεις του 

συνταγματικού κατά βάση, του αστικού και του ποινικού δικαίου. Η πρόοδος των ΤΠΕ σε συνδυασμό 

με την έκρηξη της διάχυσης της πληροφορίας, δε θα μπορούσε παρά να επηρεάσει τους ήδη 

υπάρχοντες αλλά και να γεννήσει νέους κανόνες δικαίου. 

  

1. Ελληνικό δίκαιο1. Ελληνικό δίκαιο1. Ελληνικό δίκαιο1. Ελληνικό δίκαιο    

  Πέρα από την ειδική ρύθμιση του Ν. 2472/1997 που περιέχει ad hoc διατάξεις για την 

προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υφίσταται ένα 

επαρκές πλέγμα συνταγματικών, αστικών και ποινικών διατάξεων αναφορικά με την εν γένει 

προστασία της προσωπικότητας του ατόμου και τη διασφάλιση της ιδιωτικότητάς του. 

 

1.1 Η συνταγματική κατοχύρωση1.1 Η συνταγματική κατοχύρωση1.1 Η συνταγματική κατοχύρωση1.1 Η συνταγματική κατοχύρωση        

 

 Οι προϋφιστάμενες του Ν. 2472/1997 διατάξεις των άρθρων 2§1 Σ αναφορικά με το 

σεβασμό της αξίας του ανθρώπου, 5§1Σ αναφορικά με την προστασία του δικαιώματος ελεύθερης 

ανάπτυξης της προσωπικότητας, 9§1Σ αναφορικά με την προστασία του δικαιώματος του ιδιωτικού 

βίου, 13§1α’Σ αναφορικά με την προστασία της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης καθώς και 

19Σ αναφορικά με την προστασία του απορρήτου της επικοινωνίας θωράκισαν σε μεγάλο βαθμό το 

σεβασμό στην ιδιωτικότητα του ατόμου και αποτέλεσαν το κύριο συνταγματικό «οπλοστάσιο» για 
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την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέχρι την αναθεώρηση του ελληνικού 

Συντάγματος το 2001656.  

  Το νέο περιβάλλον διακινδύνευσης των προσωπικών δεδομένων οδήγησε ωστόσο το 

συνταγματικό νομοθέτη στην αναγωγή της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 

αυτοτελές συνταγματικό αγαθό, θεσπίζοντας τρία νέα άρθρα και συγκεκριμένα το άρθρο 5
Α
 

αναφορικά με τη συμμετοχή στην Κοινωνία της Πληροφορίας και το δικαίωμα στην πληροφόρηση, το 

9
Α 

αναφορικά με το δικαίωμα του καθενός στην προστασία των προσωπικών του δεδομένων και το 

άρθρο 101
Α
 αναφορικά με την κατοχύρωση, τη συγκρότηση και τη λειτουργία των Ανεξάρτητων 

Αρχών, μεταξύ των οποίων και η ΑΠΔΠΧ. 

 

1.1.1 Το άρθρο 2§1 του Συντάγματος 

 

  Σύμφωνα με το άρθρο 2§1 του Συντάγματος «ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του 

ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας». Με το άρθρο αυτό ο 

συνταγματικός νομοθέτης ανήγαγε την έννοια της «αξίας του ανθρώπου» σε βασικό κριτήριο για την 

έννοια της προσωπικότητας καλύπτοντας επικουρικά με αυτόν τον τρόπο τις εκδηλώσεις εκείνες της 

προσωπικότητας που δεν προστατεύονται από άλλες ειδικές συνταγματικές διατάξεις.  

 Επιπλέον, με τη διάταξη του 2§1 του Συντάγματος καθιερώθηκε η υποχρέωση της Πολιτείας 

αφενός να σέβεται την αξία του ανθρώπου και αφετέρου να μεριμνά για την αποτροπή της 

προσβολής της, ώστε να μην καθίσταται αυτός αντικείμενο εξυπηρέτησης οποιωνδήποτε σκοπών657. 

 

                                                           

 

656
 Ψήφισμα 6

ης
 Απριλίου 2001 της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ Α’85/18.4.2001), Χρυσόγονου, Κ.: Συνταγματικό 

Δίκαιο,Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2003, σελ.126 επ., Χρυσόγονου, Κ.: Μια βεβαιωτική αναθεώρηση, ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ 28 / Η αναθεώρηση των διατάξεων του Συντάγματος για τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2000  

657
 Σωτηρόπουλου, Β.: Η συνταγματική προστασία των προσωπικών δεδομένων», Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2006,σελ. 52, Μήτρου, 

Λ.: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Ένα νέο δικαίωμα;,συλλογικό έργο: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Το Νέο Σύνταγμα, 

Αθήνα 2001, σελ. 85 επ., Χρυσόγονου, Κ. : Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, Αντ. Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2002, σελ.109 επ. 
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1.1.2 Το άρθρο 5§1 του Συντάγματος 

 

 Σύμφωνα με το άρθρο 5§1 του Συντάγματος «καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει 

ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή 

της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα 

χρηστά ήθη». 

  Με τη διάταξη αυτή συγκεκριμενοποιείται η ευρεία έννοια της προσωπικότητας και 

συμπληρώνονται οι παρεχόμενες από άλλα ατομικά δικαιώματα εγγυήσεις κατοχυρώνοντας την 

ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας που περιλαμβάνει κάθε στοιχείο που αποτελεί τη 

σωματική, ψυχική, πνευματική και κοινωνική ατομικότητα του ανθρώπου658.  

 

1.1.3 Το άρθρο 5
Α
 του Συντάγματος 

 

 Στο άρθρο 5
Α
 του αναθεωρημένου συντάγματος αναγνωρίζεται το αυτοτελές δικαίωμα του 

ατόμου στην πληροφόρηση και στη συμμετοχή του στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Συγκεκριμένα 

στο άρθρο 5Α§1 ορίζεται ότι «καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση659, όπως ο νόμος ορίζει» 

ενώ παράλληλα διευκρινίζεται ότι «περιορισμοί στο δικαίωμα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν με 

νόμο μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, 

καταπολέμησης του εγκλήματος ή προστασίας δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων», 

περιπτωσιολογία την οποία προέβλεψε ο Ν.2472/1997 στις ειδικότερες διατάξεις του για το 

επιτρεπτό ή μη της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Περαιτέρω, στο άρθρο 

                                                           

 

658
 Βαθρακοκοίλη, Β. : Ερμηνεία Αστικού Κώδικα , Τόμος Α Γενικές Αρχές άρθρα 1-286, Αθήνα, 2001, σελ. 269. 

659
 Το δικαίωμα με το άρθρο 14§1Σ που ορίζει ότι «καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους 

στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του Κράτους» κατοχυρώνει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και άρα το δικαίωμα του 

«πληροφορείν», το δε άρθρο 5Α§1 κατοχυρώνει το δικαίωμα του «πληροφορείσθαι», Δαγτόγλου, Π.: Συνταγματικό Δίκαιο-Ατομικά 

Δικαιώματα Α’, Σάκκουλα,Αθήνα-Κομοτηνή, 1991, σελ. 402 και 435 επ. 
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5Α§1 ορίζεται ότι «καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας» 

διευκρινίζοντας ότι «η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, 

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

τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19». 

 Ως εκ τούτου το άτομο καθίσταται «πομπός» και «δέκτης» της πληροφορίας και της ροής της 

στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο αφού αποκτά τη δυνατότητα όχι μόνο να κατέχει αλλά και να 

διαχειρίζεται την πληροφορία, γεγονός που ενισχύει τον ενεργό του ρόλο ως πολίτη στο πλαίσιο 

λειτουργίας μιας ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας. 

 

1.1.4 Το άρθρο 9 του Συντάγματος 

 

  Στο άρθρο 9Σ660 θεμελιώνεται η προστασία της ιδιωτικότητας του ατόμου, καθώς ορίζεται 

ότι «η κατοικία του καθενός είναι άσυλο661» και ότι «η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή (του ατόμου) 

είναι απαραβίαστη». Υπό την έννοια αυτή, το απαραβίαστο της ιδιωτικότητας του ατόμου συνιστά 

την απαγόρευση της δημοσιοποίησης της ζωής του662 και τη «μη προσπέλαση στη σφαίρα της 

ιδιωτικής δράσης του»663. Βεβαίως, τόσο «η κατοικία» όσο και η «ιδιωτική ζωή»664 δεν είναι πάντα 

                                                           

 

660
 «1. Η κατοικία του καθενός είναι άσυλο. Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη. Καμία έρευνα δεν γίνεται σε 

κατοικία, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος και πάντοτε με την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας. 2. Οι παραβάτες 

της προηγούμενης διάταξης τιμωρούνται για παράβαση του οικιακού ασύλου και για κατάχρηση εξουσίας και υποχρεούνται σε πλήρη 

αποζημίωση του παθόντος, όπως νόμος ορίζει.» 

661
 Καμίνη, Γ.: Όψεις της κατοχύρωσης του ασύλου της κατοικίας στο ελληνικό συνταγματικό δίκαιο, ΔτΑ 11(2001) 63-72 

662
 Δαγτόγλου, Π.: Συνταγματικό Δίκαιο-Ατομικά Δικαιώματα Α’, ό.π. σελ. 325, Μαυριά, Κ:. Το συνταγματικό δικαίωμα του ιδιωτικού βίου, 

Σάκκουλα Αθήνα –Κομοτηνή 1982, σελ. 105, Αλιβιζάτου, Ν.: Το Σύνταγμα του 1975 και η εφαρμογή του: Ένας στρεβλός 

εκσυγχρονισμός,ΝοΒ36(1988)552 επ 

663
 Μήτρου, Λ.:Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Ένα νέο δικαίωμα;,ό.π.,σελ. 85 

664
 Σαρίπολου, Ν. : Πραγματεία του Συνταγματικού Δικαίου, τόμος 4ος (2η έκδοση), Τυπογραφείο Μιχαήλ Ν. Αγγελίδη, Αθήνα 1874, §813, 

σελ. 192, «…η του οίκου ασυλία ου σημαίνει απλώς το σωματικώς και, ως ειπείν, υλικώς απαραβίαστον, αλλά και το σέβας και το πλήρες 

ακαταζήτητον περί τα πάντα τα προς τον ιδιωτικόν βίον την αναφοράν έχοντα συμβεβηκότα». Ακριβοπούλου, Χ.: Μεταξύ αυτονομίας και 

οικειότητας. Αναπροσδιορίζοντας το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή (άρθρο 9 §1 Σ), Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 2009, Διαθέσιμη στο: 

http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/20504, σελ. 22 όπου αναφέρει ότι «η χρήση στην ελληνική θεωρία των όρων 
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εύκολο να αποδοθούν ως έννοιες με ακρίβεια. Κατά τον Μάνεση η έννοια της «κατοικίας» 

εκλαμβάνεται σαν κάθε κατάλυμα ή χώρο μη προσιτό σε όλους, ενώ η έννοια της «ιδιωτικής ζωής» 

ερμηνεύεται με την έννοια των προσωπικών πληροφοριών που αφορούν την ιδιωτική ζωή του 

ατόμου665. 

 

1.1.5 Το άρθρο 9
Α
 του Συντάγματος 

 Σύμφωνα με το άρθρο 9
Α
Σ «καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, 

επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος 

ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που 

συγκροτείται και λειτουργεί, όπως ο νόμος ορίζει». 

  Επακόλουθο της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης666 και της ψηφιοποίησης της 

πληροφορίας, ήταν για τον Έλληνα νομοθέτη η θέσπιση κανόνων και η ανάληψη νομοθετικών 

πρωτοβουλιών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του ατόμου. Ήδη πριν από την 

θέσπιση της διάταξης του 9
Α
 Σ που ήρθε να κατοχυρώσει την προστασία προσωπικών δεδομένων σε 

αυτοτελές συνταγματικό δικαίωμα και να διευρύνει την κανονιστική εμβέλεια της συνταγματικής 

διάταξης του ιδιωτικού βίου667, η Ελλάδα είχε υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 108/1981 του 

Συμβουλίου της Ευρώπης668, είχε κυρώσει τη Συμφωνία Σέγκεν και τη σύμβαση εφαρμογής της669, 

                                                                                                                                                                                    

 

ιδιωτική ζωή και ιδιωτικός βίος δεν πρέπει και να οδηγεί στην ταύτισή τους. Παρά την εννοιολογική τους συγγένεια, οι όροι ζωή και βίος 

φέρουν μια λεπτή, ενδιαφέρουσα, εννοιολογική απόχρωση. Ο όρος ζωή, από τη μια αναφέρεται περισσότερο στο βιολογικό γεγονός της 

γέννησης και με την έννοια αυτή ταυτίζεται περισσότερο με την ανθρώπινη ύπαρξη, την ατομικότητα του ατόμου και την ελευθερία του. 

Από την άλλη πλευρά, ο όρος βίος έχει κυρίως τη θετική και δυναμική σημασία της ζωής, της ύπαρξης ως βιώματος, ως ανθρώπινης 

αφήγησης, ενώ αναλύεται μέσα από τις πρακτικές που το άτομο βιώνει ιδιωτικά, την οικειότητα, τις σεξουαλικές και ερωτικές του σχέσεις». 

Μιχαηλίδη-Νουάρου,, Γ. : Το απαραβίαστο του ιδιωτικού βίου και η ελευθερία του τύπου, ΤοΣ 9(1983) 371-391 αναφορικά με τον 

εννοιολογικό προσδιορισμό του ιδιωτικού βίου με βάση αντικειμενικά και υποκειμενικά κριτήρια. 

665
 Σωτηρόπουλου, Β. :«Η συνταγματική προστασία των προσωπικών δεδομένων»,ό.π., σελ.48 

666
 Γέροντα, Α.: Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ό.π., σελ. 98 

667
 Βιδάλη, Τ.: Νέα δικαιώματα και Σύνταγμα ένας απολογισμός. Το νέο Σύνταγμα, σε Τσάτσος Δ.Θ, Βενιζέλος. Ε. και Κοντιάδης Ξ., (επιμ). 

Πρακτικά συνεδρίου για το αναθεωρημένο Σύνταγμα του 1975/1986/2001, Σάκκουλα, Αθήνα 2001, σελ. 76 επ. 

668
 Ν.2068/1992 (ΦΕΚ Α’118/9.7.1992) 
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είχε εναρμονιστεί με την κοινοτική Οδηγία 95/46/ΕΚ ψηφίζοντας το Ν. 2472/1997 καθώς και με την 

κοινοτική Οδηγία 97/66/ΕΚ αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον 

τηλεπικοινωνιακό τομέα, με την ψήφιση του Ν. 2774/1999 (ΦΕΚ Α’ 287/21/22/.12.1999). 

 Το άρθρο 9
Α
Σ έχει ευρύτερη ρυθμιστική εμβέλεια από τη διάταξη του 9Σ, καθώς δεν 

περιορίζεται στην προστασία του απορρήτου του ιδιωτικού βίου, αλλά αναφέρεται στην εν γένει 

συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων αποδεσμεύοντας την αναζήτηση του 

περιεχομένου του ιδιωτικού βίου και τη συζήτηση σχετικά με την οριοθέτηση του απορρήτου της 

ιδιωτικής σφαίρας670. Υποκείμενα της διάταξης του 9
Α
 Σ είναι όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελλάδα και 

όχι μόνο οι Έλληνες, δεδομένου ότι το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή κατοχυρώνεται τόσο στο άρθρο 

8§1 της ΕΣΔΑ671, όσο και στο άρθρο 8§1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ672. Φορείς του 

δικαιώματος που κατοχυρώνεται στο άρθρο 9
Α
 Σ είναι όλοι οι Έλληνες πολίτες, όσο και οι αλλοδαποί 

και οι ανιθαγενείς χωρίς να υπάρχει σχετική διάκριση στο Σύνταγμα673. Αποδέκτες του δικαιώματος 

είναι το κράτος ως σύνολο με τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου όταν αυτά ασκούν 

δημόσια εξουσία. 

 

1.1.6 Το άρθρο 19 του Συντάγματος 

 

  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19Σ «το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης 

ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαστο. Νόμος 

ορίζει τις εγγυήσεις υπό τις οποίες η δικαστική αρχή δεν δεσμεύεται από το απόρρητο για λόγους 

                                                                                                                                                                                    

 

669
 Ν.2514/1997 (ΦΕΚ Α’ 140/27.6.1997) 

670
 Μήτρου, Λ.: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Ένα νέο δικαίωμα; ,ό.π. 94, Ιγγλεζάκη, Ι.: Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα,ό.π. σελ. 

57  

671
 «Παν πρόσωπον δικαιούται εις τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της κατοικίας του και της αλληλογραφίας του» 

672
 «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν» 

673
 Ιγγλεζάκη, Ι.: Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα,ό.π. σελ. 57  
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εθνικής ασφάλειας ή για διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων(§1). Νόμος ορίζει τα σχετικά 

με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες ανεξάρτητης αρχής που διασφαλίζει το 

απόρρητο της παραγράφου1 (§2), ενώ απαγορεύεται η χρήση αποδεικτικών μέσων που έχουν 

αποκτηθεί κατά παράβαση του άρθρου αυτού και των άρθρων 9 και 9Α (§3).». 

  Πρόκειται για άρθρο με το οποίο κατοχυρώνεται και συνταγματικά η ελευθερία της 

ανταπόκρισης ή επικοινωνίας καθώς και το απόρρητο της ελεύθερης επικοινωνίας. Η διάταξη του 

άρθρου 19Σ εισάγει ένα δικαίωμα απόλυτα απαραβίαστο674 απευθυνόμενο τόσο στην κρατική 

εξουσία όσο και στους ιδιώτες. Συνδέεται στενά με τα άρθρα 2§1, 5§1 και 9§1 Σ αλλά και με τα νέα 

άρθρα 5
Α
 και 9

Α
 Σ, καθώς θέτει τα όρια της ελευθερίας στην πληροφόρηση, ενώ παράλληλα με την 

προσθήκη των δύο τελευταίων παραγράφων αποτυπώνεται η βούληση του συνταγματικού νομοθέτη 

να συμβαδίσει με τη ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη στο χώρο των τηλεπικοινωνιών675.  

 

                                                           

 

674
 Μανωλεδάκη, Ι.: Το απόρρητο του ιδιωτικού βίου και η έλλογη ποινική προστασία του, ΠοινΔικ8 (2005)723-732, Τσίρη, Π.: Η 

συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος του απορρήτου της επικοινωνίας, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2002, Καμίνη, Γ.: Το απόρρητο της 

τηλεφωνικής επικοινωνίας: Η συνταγματική προστασία και η εφαρμογή της από τον ποινικό νομοθέτη και τα δικαστήρια, ΝοΒ43 (1995) 

505-522, Τσόλια, Γρ.: Η προστασία του ιδιωτικού βίου κατά την πρόσφατη νομολογία του Αρείου Πάγου. Παρουσίαση των αποφάσεων 

σχετικά με το απόρρητο των επικοινωνιών, τη μαγνητοσκόπηση και τα παράνομα αποδεικτικά μέσα», ΠοινΔικ 5(2008)642,Τσακυράκη, Σ.: 

Το απόρρητο της επικοινωνίας. Απόλυτα απαραβίαστο ή ευχή της έννομης τάξης;, ΝοΒ 41(1993) 995-1008, Δαγτόγλου, Π.: Συνταγματικό 

Δίκαιο-Ατομικά Δικαιώματα Α’, ό.π. σελ. 351, Μάνεση, Α.: Συνταγματικά Δικαιώματα, Ατομικές Ελευθερίες, Σάκκουλα, Αθήνα –

Θεσσαλονίκη 1981, σελ. 239, Κίτσου, Π.: Το νομικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής με έμφαση 

στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 2011,σελ. 152 διαθέσιμη στο: 

http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/26521#page/152/mode/2up, όπου αναφέρεται στην κάμψη του κανόνα του απόλυτα 

απαραβίαστου αναφερόμενος στις αποφάσεις του Αρείου Πάγου περί του επιτρεπτού της χρήσης μαγνητοταινιών, ως αποδεικτικού μέσου 

σε ποινική δίκη , που έχουν αποκτηθεί κατά παράβαση των άρθρων 19 παρ. 1και 3 και των άρθρων 9 και 9
Α
 , δηλαδή χωρίς την έγκριση 

εκείνου , που αποτυπώθηκε τηλεφωνική συνομιλία, κατ` εξαίρεση και κατά ρητή νομοθετική πρόβλεψη. Αυτό κατά τον Α.Π θα συμβεί εάν 

πρόκειται για κακουργήματα που απειλούνται με ποινή ισόβιας κάθειρξης και έχει Εκδοθεί για το ζήτημα αυτό απόφαση δικαστηρίου που 

να αιτιολογεί ειδικά τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η λήψη υπόψη του παράνομου αποδεικτικού μέσου και για την κήρυξη της 

ενοχής ή την επιβολή της ποινής στον κατηγορούμενο και επιτρέπεται η χρήση αυτού ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης 

ανακριτικής αρχής για τη διαφύλαξη δικαιολογημένου συμφέροντος που δεν μπορούσε να διαφυλαχθεί διαφορετικά (ΑΠ 1622/2005, ΑΠ 

42/2004). 

675
 Βλ. εισηγητική έκθεση N. 2472/1997 όπου τονίζεται ότι οι «νέες προηγμένες τεχνολογίες στα δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα 

δημιουργούν απαιτήσεις όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής», ΚΝοΒ47(1999)2709 
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1.1.7 Το άρθρο 25 του Συντάγματος 

 

  Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή 

του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους, σύμφωνα με το 

αναθεωρημένο άρθρο 25Σ. Πρόκειται για τη διάταξη που κατοχυρώνει ρητά το κοινωνικό κράτος 

δικαίου676, υποχρεώνοντας όλα τα κρατικά όργανα να διασφαλίζουν την «ανεμπόδιστη και 

αποτελεσματική» άσκηση των δικαιωμάτων. Σημειώνεται μάλιστα ότι τα δικαιώματα αυτά ισχύουν 

και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν677.  

  Στην τελευταία του παράγραφο το άρθρο 25Σ υπερτονίζει την ανάγκη διασφάλισης της 

αρχής της αναλογικότητας. Συγκεκριμένα αναφέρεται στους «κάθε είδους περιορισμούς που 

μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά (οι οποίοι ) πρέπει να προβλέπονται 

είτε απευθείας από το Σύνταγμα678 είτε από το νόμο679, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και 

να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας». Πρόκειται για διάταξη πρακτικά και νομικά ωφέλιμη και 

συνυφασμένη με τη λογική «επεξεργάζομαι όσα δεδομένα κάθε φορά χρειάζομαι για την 

εξυπηρέτηση του σκοπού επεξεργασίας», ιδιαίτερα στον τομέα των δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς όπου παρατηρείται και η μεγαλύτερη καταστρατήγηση των προσωπικών δεδομένων 

του υποκειμένου, κάτι που άλλωστε αποτυπώνεται και στον εξαιρετικά μεγάλο αριθμό σχετικών 

αποφάσεων της ΑΠΔΠΧ σε βάρος χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.  

  

                                                           

 

676
 Στην αρχική μορφή του άρθρου 25Σ αναφερόταν ότι «Τα δικαιώματα του ανθρώπου, ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού 

συνόλου, τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη άσκησή τους». 

677
 Πρόκειται για την πρακτική σημασία της κατοχύρωσης ενός τεκμηρίου υπέρ της τριτενέργειας. Σχετικά βλ. Κατρούγκαλου, Γ.: Νομική 

και πολιτική σημασία της αναθεώρησης του άρθρου 25 του Συντάγματος, ΔτΑ 10 (2001) 457 επ., Τσάτσου, Δ.:. Συνταγματικά Δικαιώματα, 

Τόμος Γ’ Θεμελιώδη Δικαιώματα, Ι Γενικό Μέρος, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1988, σελ. 181 επ., Παπαδημητρίου, Γ.: Η 

τριτενέργεια των ατομικών δικαιωμάτων σήμερα, Υπεράσπιση 6(1996)211-218, Σαατζίδου –Παντελιάδου Ε. :« Νέοι Κανόνες δικαίου στο 

πλαίσιο της Νέας Οικονομίας-Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς», ό.π., σελ. 61 επ. με τις εκεί παραπομπές 
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1.1.8 Το άρθρο 101Α του Συντάγματος 

 

 Με τη θέσπιση της διάταξης του άρθρου 101
Α
 Σ, τυποποιείται η συνταγματική συγκρότηση 

και λειτουργία των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών680 , ο ρόλος των οποίων είναι στην ουσία 

επιβοηθητικός δεδομένου ότι δεν αναγνωρίζεται σ’ αυτές αυτόνομη ρυθμιστική αρμοδιότητα681 και 

σκοπός τους είναι να ρυθμίσουν θέματα και να επεμβαίνουν σε τομείς όπου οι παραδοσιακοί 

κρατικοί μηχανισμοί και διοικητικές λειτουργίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν λόγω των νέων 

προβλημάτων που αναδύονται από τις νέες μορφές οικονομικής δραστηριότητας που δημιουργούν 

σύνθετες σχέσεις εξάρτησης μεταξύ των πολιτών, ιδιωτικών εταιριών, δημοσίων νομικών προσώπων 

και κρατικής εξουσίας682.  

  Τα μέλη των Ανεξάρτητων Αρχών διορίζονται με ορισμένη θητεία και διέπονται από 

προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, όπως ο νόμος ορίζει. Επίσης, νόμος ορίζει τα σχετικά με την 

επιλογή και την υπηρεσιακή κατάσταση του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού της υπηρεσίας 

που οργανώνεται για την υποστήριξη της λειτουργίας κάθε ανεξάρτητης αρχής. Σημειώνεται ότι τα 

πρόσωπα που στελεχώνουν τις ανεξάρτητες αρχές πρέπει να έχουν τα ανάλογα προσόντα, όπως 

                                                           

 

680
 Πρόκειται για το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο (ΕΣΡ/www.esr.gr), σύμφωνα με το άρθρο 15§2Σ το οποίο καθιερώθηκε με τον 

νόμο 1866/1989 (ΦΕΚ Α’222/6.10.1989), το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ/www.asep.gr) σύμφωνα με το άρθρο 

103§7Σ,την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΔΠΧ/www.dpa.gr), σύμφωνα με το άρθρο 9
Α 

Σ και το νόμο 2472/1997, το 

Συνήγορο του Πολίτη (ΣτΠ/www.synigoros.gr), σύμφωνα με το άρθρο 103§9Σ και το νόμο 2477/1997 (ΦΕΚ Α’59/18.4.1997) και την Αρχή 

Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ/www.adae.gr), σύμφωνα με το άρθρο 19§2Σ και το νόμο 2722/1999 (ΦΕΚ 

Α’28/22.10.1999). Βλ. σχετικά, Καμίνη, Γ: Οι ανεξάρτητες αρχές μεταξύ ανεξαρτησίας και κοινοβουλευτικού ελέγχου, ΝοΒ 43(2002)95 επ., 

Αντωνόπουλου, Μ.: Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, εκδόσεις Α. Σάκκουλα, Αθήνα 1995,Καράκωστα, Β. :ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ -Ερμηνευτικά σχόλια 

- Νομολογία, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2006 σελ.916, Κεχρή, Α.: Σκέψεις επί της έννοιας «Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή», ΕφηΔΔ 

3(2007)353-360, Παπαδημητρίου, Γ. : Οι Ανεξάρτητες Αρχές στη σύγχρονη δημοκρατία, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2008, σ. 45επ., 

Παραρά, Α.: Οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές σήμερα, ΕφημΔΔ 2(2006)123-132, Χρυσόγονου, Κ. : Οι Ανεξάρτητες Αρχές στο Σχέδιο 

Αναθεώρησης του Συντάγματος, ΤοΣ 26(2000)1162-1176 

681
 Ηλιάδου, Α: Η σημασία και οι συνέπειες της κατοχύρωσης ανεξάρτητων αρχών στο νέο Σύνταγμα, σε Τσάτσος Δ.Θ, Βενιζέλος. Ε. και 

Κοντιάδης Ξ., (επιμ). Πρακτικά συνεδρίου για το αναθεωρημένο Σύνταγμα του 1975/1986/2001, Σάκκουλα, Αθήνα 2001, σελ. 406 επ., 

Καμτσίδου, Ι.: Η αρχή της διάκρισης των εξουσιών και οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Παρατηρήσεις υπό την ΣτΕ 944/1999, ΤοΣ25 

(1999) 543-553 

682
 Κίτσου, Π.: Το νομικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής με έμφαση στον τομέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών ,ό.π., σελ 158 
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νόμος ορίζει683. Στην τρίτη παράγραφο του άρθρου ορίζεται ότι με τον Κανονισμό της Βουλής 

ρυθμίζονται όσα αφορούν τη σχέση των ανεξάρτητων αρχών με τη Βουλή και ο τρόπος άσκησης του 

κοινοβουλευτικού ελέγχου.Σημαντική είναι ωστόσο η ρύθμιση του Ν. 4055/2012684 που ρυθμίζει την 

εξω-συνταγματική σύσταση ανεξάρτητων αρχών ορίζοντας συγκεκριμένα στο άρθρο 61§4 ότι «με 

προεδρικό διάταγμα που προτείνεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό μπορούν να υπαχθούν εν όλω ή 

εν μέρει στο καθεστώς του παρόντος νόμου και ανεξάρτητες αρχές η σύσταση των οποίων δεν 

προβλέπεται στο Σύνταγμα».  

 

1.1.9 Η πληροφοριακή αυτοδιάθεση του υποκειμένου των δεδομένων  

 

 Όπως ήδη εξετάσαμε παραπάνω, πριν από τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001 και την 

εισαγωγή του άρθρου 9
Α
 , η συνταγματική θεμελίωση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα αναζητήθηκε στις παρεμπίπτουσες συνταγματικές διατάξεις των άρθρων 2§1Σ , 5§1Σ και 

19Σ σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 9§1Σ. Οι διατάξεις αυτές θεωρήθηκε ότι διασφάλιζαν 

και οργάνωναν ένα συνεκτικό πλαίσιο διαμόρφωσης της ιδιωτικής ζωής και της ελεύθερης 

ανάπτυξης της ιδιωτικότητας685 καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό την πληροφοριακή αυτοδιάθεση ή 

κατ’ άλλους τον πληροφοριακό αυτοκαθορισμό του ατόμου.  

 Πράγματι το άρθρο 2§1Σ είναι ίσως η πρώτη εκδήλωση πληροφορικής αυτοδιάθεσης του 

ατόμου που συναντάμε στο κείμενο του Συντάγματος, δεδομένου ότι η συνταγματική επιταγή για το 

σεβασμό της αξίας του ανθρώπου απαιτεί να μην υποβιβάζεται ο άνθρωπος σε πληροφοριακό 

                                                           

 

683
 Η επιλογή των μελών των ανεξάρτητων αρχών γίνεται με απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής και με επιδίωξη 

ομοφωνίας ή πάντως με την αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων των μελών της. Τα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής ορίζονται 

από τον Κανονισμό της Βουλής. 

684
 ΦΕΚ Α’ 51 / 12.3.2012 

685
 Ιγγλεζάκη, Ι.: Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ,ό.π. σελ. 55, Μήτρου, Λ.: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Ένα νέο δικαίωμα;, σελ. 

85 επ.,88  
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αντικείμενο686 για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε σκοπού ελέγχου ή χειραγώγησής του. Με το 

άρθρο 5§1 Σ ο πληροφοριακός αυτοπροσδιορισμός του ατόμου εκδηλώνεται με τη δυνατότητα που 

του αναγνωρίζει η συγκεκριμένη διάταξη να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή 

της Χώρας, να έχει με άλλα λόγια την εξουσία να αποφασίζει το ίδιο το άτομο «ποιός, τί, από πού και 

για ποιόν σκοπό θα γνωρίζει γι’ αυτό»687. Την ελευθερία που παρέχει το Σύνταγμα στο άτομο να είναι 

ως ένα βαθμό ο διαχειριστής των πληροφοριών που το αφορούν ενισχύει το απαραβίαστο της 

ιδιωτικής ζωής που εισάγει η διάταξη του άρθρου 9§1Σ καθώς και το απαραβίαστο της ελεύθερης 

ανταπόκρισης ή επικοινωνίας του ατόμου που εισάγει η διάταξη του άρθρου 19Σ.  

 Επιστέγασμα της ad hoc συνταγματικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων και 

κατεξοχήν έκφανση πληροφορικής αυτοδιάθεσης του ατόμου συνιστά η διάταξη του 9
Α
 Σ, καθώς το 

προστατεύει από «τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των 

προσωπικών του δεδομένων». Πρόκειται για διάταξη που κρίθηκε επιβεβλημένη καθώς η 

τεχνολογική ανάπτυξη της πληροφορικής συμβαδίζει με την καταγραφή, το συσχετισμό, τη 

συμπλήρωση και τη χρησιμοποίηση των δραστηριοτήτων και των εκδηλώσεων του ατόμου, συχνά 

χωρίς τη βούλησή του, για τον προσδιορισμό και την απεικόνιση της προσωπικότητάς του688 

(profiling). Τυχόν απεριόριστη και ανεξέλεγκτη δυνατότητα συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών 

αναφορικά με τη ζωή του ατόμου δεν προσβάλλει μόνο τις δυνατότητες ανάπτυξης της 

προσωπικότητάς του αλλά και το γενικό συμφέρον, καθώς η αυτονομία του ατόμου αποτελεί 

                                                           

 

686
 Μήτρου, Λ.: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Ένα νέο δικαίωμα; ,ό.π. σελ. 85 επ., Cohen, J.: Examined lives: informational privacy 

and the subject as object, Stanford Law Review, 2000, σελ. 1424-1428 

687
 Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε.: Ζητήματα από το δίκαιο της Πληροφορικής, ό.π, σελ. 28, Γεωργιάδη, Α.: Γενικές Αρχές Αστικού 

Δικαίου, 3
η
 έκδοση, Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα –Κομοτηνή 2002, σελ. 149, ο οποίος υποστηρίζει ότι «η ελεύθερη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας περιλαμβάνει ιδίως το δικαίωμα να διαθέτει κανείς τον εαυτό του κατά βούληση, να απολαμβάνει προσωπική ασφάλεια 

και ελευθερία κίνησης, εγκατάστασης και επικοινωνίας καθώς και να αναπτύσσει ακώλυτα κοινωνική, οικονομική, επιστημονική και γενικά 

κάθε είδους νόμιμη δραστηριότητα». 

688
 Σαατζίδου –Παντελιάδου, Ε.: Νέοι Κανόνες δικαίου στο πλαίσιο της Νέας Οικονομίας-Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς, ό.π., σελ. 53 
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θεμελιώδη προϋπόθεση λειτουργίας μιας ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας που στηρίζεται στη 

δυνατότητα δράσης και συμμετοχής των μελών της689 . 

 Στο ελληνικό δίκαιο, το δικαίωμα του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού δεν αναγνωρίζεται 

ως αυτοτελές δικαίωμα αλλά συνιστά πτυχή του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής ζωής (right 

to privacy)690. Το δικαίωμα αυτό στην ιδιωτικότητα691 στην καθημερινή χρήση της γλώσσας συχνά 

ταυτίζεται με την ανάγκη για μοναξιά, για ανωνυμία692 και για μυστικότητα693. Ο πιο γνωστός ίσως 

στη νομική θεωρία όρος, ο οποίος μπορεί να συμπεριλάβει τις προδιαθέσεις της καθημερινότητας, 

είναι το περίφημο right to be let alone, το δικαίωμα του καθενός να τον αφήνουν ήσυχο694.  

 

1.2 Η προστασία των προσωπικ1.2 Η προστασία των προσωπικ1.2 Η προστασία των προσωπικ1.2 Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στον Αστικό Κώδικαών δεδομένων στον Αστικό Κώδικαών δεδομένων στον Αστικό Κώδικαών δεδομένων στον Αστικό Κώδικα    

 

 Η συνταγματική επιταγή για το σεβασμό της αξίας και την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων του ατόμου αποτελεί το έρεισμα για την προστασία της προσωπικότητας στο χώρο του 

ιδιωτικού δικαίου. Έτσι, πέρα από τους νόμους 2472/1997 και 3471/2006 καθώς και τις σχετικές 

συνταγματικές διατάξεις, οι γενικές προστατευτικές ρυθμίσεις του Αστικού Κώδικα και κυρίως τα 

                                                           

 

689
 Ιγγλεζάκη, Ι.: Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ,ό.π. σελ. 53 επ. όπου γίνεται διεξοδική ανάλυση στο δικαίωμα του πληροφοριακού 

αυτοκαθορισμού. 

690
 Κριάρη-Κατράνη, Ι: Γενετική τεχνολογία και θεμελιώδη δικαιώματα-Η συνταγματική προστασία των γενετικών δεδομένων, Σάκκουλα, 

Αθήνα – Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 33 επ. και Ιγγλεζάκη, Ι.: Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ,ό.π. σελ. 55 

691
 Πισκοπάνη, Α.Μ.: Η προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών του facebook, ΔΙΜΜΕ 3(2009)338, Μανωλεδάκη, Ι.: Η ποινική 

προστασία της ιδιωτικότητας, ΠοινΔικ 3( 2008)334 

692
 Ακριβοπούλου, Χρ.: Σχόλιο στη ΜΠΘεΣ 16790/2009. Η ανωνυμία ως ιδιωτικότητα ή επικοινωνία στο διαδίκτυο, ΕφημΔΔ 4(2009)504-

512 

693
 Gavison, R: Privacy and the Limits of Law, Yale Law Journal, 1980, σελ. 421-471, «…the concept of privacy suggested here is a complex of 

these three independent and irreducible elements: secrecy, anonymity, and solitude. Each is independent in the sense that a loss of privacy 

may occur through a change in any one of three, without a necessary loss in either of the other two».  

694
 Ακριβοπούλου, Χ.: Μεταξύ αυτονομίας και οικειότητας. Αναπροσδιορίζοντας το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή (άρθρο 9 §1 Σ), ό.π., σελ. 

25. Για τη χρήση του όρου «right to be let alone» βλ. άρθρο των WARREN, S. D. / BRANDEIS, L. D.: The right to privacy [the implicit made 

explicit], Harvard Law Review,1890, 193-220.  
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άρθρα που αναφέρονται στην προστασία της προσωπικότητας695 συνθέτουν ένα συμπληρωματικό 

νομικό πλαίσιο στο χώρο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων 696.  

 Η έννοια της προσωπικότητας δεν αποδίδεται με συγκεκριμένο ορισμό στον Αστικό Κώδικα, 

παρ’ όλα αυτά αναλύεται σε επιμέρους εκφάνσεις του ατόμου άλλοτε συγκεκριμένες και σαφείς 

όπως το όνομα697, η εικόνα698, η υγεία699, το απόρρητο700, η πνευματική δημιουργία701, η ιδιοκτησία 702 

και άλλοτε περισσότερο «αφηρημένες» όπως η τιμή και η αξιοπρέπεια 703,η οικονομική ελευθερία 

                                                           

 

695
 Βαθρακοκοίλη, Β. , ό.π,σελ. 269, Γεωργιάδη, Α. :Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 3

η
, εκδόσεις Αντ. Ν.Σάκκουλα , Αθήνα-Κομοτηνή 2002, 

σελ. 146 επ, Λαδά, Π. : Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Ι, Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2007, σελ.407, Αγαλλοπούλου, Π.: Βασικές Έννοιες 

Αστικού Δικαίου, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα Αθήνα-Κομοτηνή 2003 σελ. 56 επ., Παπαστερίου, Δ.: Γενικές Αρχές του Αστικού Δικαίου, Ι/α, 

Θεσσαλονίκη, 1994, σελ.171 επ., Σαατζίδου-Παντελιάδου, Ε.: ό.π. 66 επ. 

696
 Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. :Προσωπικά Δεδομένα, ό.π.,σελ. 115 

697
 199/2009 ΕΦΘΕΣ: Προσδιορισμός του ονόματος ενός προσώπου, το οποίο λόγω του β` παγκοσμίου πολέμου απέκτησε πλείονα 

ονόματα σε διαφορετικά κράτη. Διαδικασία πιστοποίησης ταυτοπροσωπίας. Άσκηση αγωγής με αίτημα αναγνώρισης της ταυτοπροσωπίας. 

Το όνομα, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι προσθήκες ή παραλλαγές του ή και τα ψευδώνυμα, ως εξωτερικό προσδιοριστικό στοιχείο της 

κοινωνικής ατομικότητας του ανθρώπου και συνακόλουθα ως εκδήλωση του δικαιώματος επί της προσωπικότητας, προστατεύεται και 

όταν οποιοσδήποτε θέτει υπό αμφισβήτηση το δικαίωμα του δικαιούχου να το φέρει, ΕΦΑΔ2(2009)925-927 με παρατηρήσεις Βούλγαρη, 

Κ.  

698
 ΑΠ 363/2102 ΜΠΘΗΒ: Προσβολή προσωπικότητας ανήλικου και παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Ανάρτηση 

φωτογραφίας ανηλίκου στο FACEBOOK από τη φυσική του μητέρα χωρίς συγκατάθεση των θετών γονέων που ασκούν τη γονική μέριμνα. Η 

ιδιότητα του υιοθετημένου τέκνου ως προσωπικό δεδομένο. Υποχρεώνει την καθ’ής να αφαιρέσει προσωρινά τη φωτογραφία του 

ανηλίκου από την προσωπική της σελίδα στο FACEBOOK, σε βάση δεδομένων: ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε., :Η 

αυθαίρετη φωτογράφηση προσώπου και η προστασία του από την ειδική νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, ΑΡΜ 59 (2005) 313-317 

με αφορμή την 959/2004ΜΠΑθ και 44/2004 ΑΠΔΠΧ 

699
 481/2010 ΕΦ ΘΕΣ: Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας. Αρχή της Προφύλαξης. Κίνδυνος για την υγεία των περιοίκων ασχέτως εάν η κεραία 

εκπέμπει εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Προστασία του δικαιώματος προσωπικότητας, σε βάση δεδομένων: ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ 

700
 1597/2007 ΕΦ ΑΘ: Δικαιούται χρηματική αξίωση για ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης εκείνος όπου υπέστη άμεσα ηθική βλάβη, ήτοι 

το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων. Οι καταθέσεις σε τράπεζες είναι απόρρητες. Η τράπεζα υποχρεούται να τηρεί το απόρρητο 

των πάσης φύσεως καταθέσεων και λογαριασμών και όχι μόνο των εις χρήμα καταθέσεων, έναντι παντός τρίτου και απαγορεύεται η 

παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας ή γνωστοποίησης, ΔΙΜΕΕ 7 (2010)376-381, με παρατηρήσεις Βασιλογιαννάκη, Α.  

701
 ΑΠ 1030/210: Πνευματική ιδιοκτησία και προσβολή αυτής. Αξίωση αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης. Η αξίωση αυτή αποτελεί 

ειδικότερη μορφή της αδικοπραξίας και της προσβολής της προσωπικότητας, σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ 

702
 ΑΠ 1382/2012: Προσβολή προσωπικότητας συνισταμένη στην παρακώλυση της χρήσεως κοινόχρηστης οδού, ΕπισκΕΔ ΙΗ’ (2012)961-

964 

703
 ΑΠ 1279/2011: Προσβολή προσωπικότητας. Αξίωση αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης. Προϋποθέσεις. Εκδηλώσεις της 

προσωπικότητας που μπορούν να προσβληθούν. Πράξεις που προσβάλλουν την κοινωνική προσωπικότητα κάποιου προσώπου. Αγωγή 

διαρρήξεως καταδολιευτικής δικαιοπραξίας, ώστε ο οφειλέτης τράπεζας να βλάψει αυτήν. Προσβολή της τιμής του εναγομένου, εφόσον 

δεν ήταν ο πραγματικός οφειλέτης της τράπεζας, σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ 
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και η απόλαυση σχετικών δικαιωμάτων, 704 το περιβάλλον 705. Σε επίπεδο αστικού δικαίου, το 

δικαίωμα στην προσωπικότητα συνιστά «νόμιμη αντανάκλαση του αυτόνομου προσώπου»706 

δεδομένου ότι ο πληροφοριακός αυτοκαθορισμός, όπως τον εξετάσαμε παραπάνω, αποτελεί τον 

πυρήνα της έννοιας της προσωπικότητας707.  

 

1.2.1 Το άρθρο 57 ΑΚ 

 

  Σύμφωνα με το άρθρο 57 ΑΚ «όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητά του708 

έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον (….) Αξίωση 

αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες δεν αποκλείεται». Έτσι, σε περίπτωση 

προσβολής της προσωπικότητάς του, το πρόσωπο έχει τις εξής αξιώσεις: α. την άρση προσβολής (ΑΚ 

57§1) με αποτέλεσμα την αποκατάσταση των πραγμάτων στην κατάσταση που ήταν πριν την 

                                                           

 

704
 ΑΠ 481/2012ΜΠΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ). Προσβολή προσωπικότητας. Κρίση ότι η διακοπή της ηλεκτροδοτήσεως 

σε περίπτωση μη καταβολής του ειδικού τέλους, αν και εξοφλείται το αντίτιμο του οικείου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού 

ρεύματος, είναι αντισυνταγματική. σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ 

705
 ΑΠ 183/2012 ΜΠΡΚΟΡ: Προστασία περιβάλλοντος. Η προσβολή του περιβάλλοντος ως ειδικότερη έκφραση της προσβολής 

προσωπικότητας. Ο φορέας του συγκεκριμένου δικαιώματος έχει αγώγιμη αξίωση κατ΄ αρ. 57 ΑΚ εναντίον αυτού που βλάπτει και 

επιβαρύνει το περιβάλλον. Λήξη ασφαλιστικού μέτρου με το οποίο δημοτική επιχείρηση καθαριότητας υποχρεώνεται να επιτρέπει το δήμο 

να εναποθέτει στο ΧΥΤΑ συγεκριμένης τοποθεσίας ορισμένη ποσότητα απορριμάτων, ΕφΑΔ 5(2012)923-926, ΕΦΛΑΡ 373/2011: Η 

παράνομη παραβίαση του φυσικού περιβάλλοντος, ως κοινόχρηστου αγαθού, συνιστά προσβολή προσωπικότητας, η δε ρύπανση συνιστά 

και ποινικά κολάσιμη πράξη. η προσβολή περιβαλλοντικών αγαθών συνιστά προσβολή της ζωής και υγείας του ανθρώπου, ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 

20(2012)92-101 

706
 Όπως πολύ εύστοχα σημειώνει η Ακριβοπούλου, Χ.: «Μεταξύ αυτονομίας και οικειότητας. Αναπροσδιορίζοντας το δικαίωμα στην 

ιδιωτική ζωή (άρθρο 9 §1 Σ)», σελ. 316 

707
 Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. :Προσωπικά Δεδομένα, ό.π., σελ.115, Αυγουστιανάκη, Μ: Προστασία του ατόμου από την 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων-Προβλήματα και αντιμετώπιση από το δίκαιο, ΔτΑ, 11(2001)673 επ. 

708
 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αρχική μορφή του άρθρου 57 ΑΚ σύμφωνα με τα πρότυπα του γερμανικού και του ελβετικού Αστικού 

Κώδικα (βλ. αναγκαστικό νόμο 2250/1940) «άρθρο 57: Δικαίωμα επί της ίδιας προσωπικότητος: Ο προσβαλλόμενος παρανόμως εις την 

προσωπικότητα αυτού δικαιούται να απαιτήση την άρσιν της προσβολής, έτι δε την παράλειψιν ταύτης εν τω μέλλοντι…». Η μετάφραση 

στη δημοτική απάλειψε τον προσδιορισμό «ίδια»· πρόκειται για χαρακτηρισμό που παρέπεμπε σε μια ιδιοκτησιακή και ατομιστική 

αντίληψη του δικαιώματος, ως «η δική μου προσωπικότητα». Ακριβοπούλου, Χ., ό.π. σελ. 316 επ., Ζέπου, Π : Η αποκατάστασις της ηθικής 

ζημίας ως προστασία της προσωπικότητος», ΑΙΔ Ι’(1943)316-7 αναφορικά με την ιστορική εξέλιξη της προσωπικότητας και τη σχετική 

μεταφορά στην ελληνική θεωρία, Γεωργιάδη, Α: Γενικές αρχές αστικού δικαίου, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, 1996, σελ. 49, Πλαγιανάκου, Γ: Το 

δικαίωμα επί της ίδιας προσωπικότητας, (ιδία εν τη νομολογία του Γερμανικού και του Ελβετικού Ακυρωτικού), ΕλλΔνη 7(1966)101-176 
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προσβολή, όπως συμβαίνει στην περίπτωση εξυβριστικού δημοσιεύματος709, β. την αξίωση να μην 

επαναληφθεί η προσβολή στο μέλλον (ΑΚ 57§1), όπως συμβαίνει στην περίπτωση παράνομης 

χρήσης ονόματος χώρου (domain name) στο διαδίκτυο στα πλαίσια του αθέμιτου ανταγωνισμού710 

και την γ. αξίωση για αποζημίωση σε περίπτωση αδικοπραξίας, υπαίτιας δηλαδή προσβολής της 

προσωπικότητας του θιγόμενου προσώπου και περιουσιακή ζημία αυτού (ΑΚ 57§2).711. Στην 

περίπτωση που η προσβολή αναφέρεται στην προσωπικότητα προσώπου που έχει πεθάνει το 

δικαίωμα αυτό έχουν ο σύζυγος, οι κατιόντες, οι ανιόντες, οι αδελφοί και οι κληρονόμοι του από 

διαθήκη, όπως συμβαίνει στην περίπτωση θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος. 

 

1.2.2 Το άρθρο 59 ΑΚ 

 

 Εκτός από τις δυνατότητες που παρέχει το άρθρο 57 αναφορικά με την προσβολή 

προσωπικότητας, το άρθρο 59 εισάγει τη δυνατότητα του θιγόμενου προσώπου για αποκατάσταση 

της ηθικής βλάβης που υπέστη από την προσβολή της προσωπικότητάς του. Η σημασία της έννοιας 

της ηθικής βλάβης συνίσταται στο γεγονός ότι τα αγαθά τα οποία προσβάλλονται είναι μη αποτιμητά 

                                                           
 

709
 ΕΦ ΔΩΔ 146/2006: Προσβολή από δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας. Μη τήρηση των συναλλακτικών υποχρεώσεων του τύπου. 

Επιδίκαση ποσού 30.000 ευρώ, άρση της προσβολής και παράλειψη στο μέλλον και δημοσίευση περίληψης στον τοπικό τύπο, σε ΤΝΠ 

ΝΟΜΟΣ 

710
 ΠΠΑΘ 6436/2008: Γνώση της εναγομένης εταιρείας δια του νομίμου εκπροσώπου της ότι η ενάγουσα ήταν φορέας του σήματος και 

του διακριτικού τίτλου. Σε περίπτωση σύγκρουσης σήματος και διακριτικού γνωρίσματος με όνομα χώρου, ισχύει ο κανόνας της χρονικής 

προτεραιότητας Υποχρέωση της εναγομένης να παύσει να χρησιμοποιεί ως διακριτικό τίτλο με οποιαδήποτε μορφή τη λεκτική ένδειξη που 

αποτελεί σήμα της ενάγουσας, να παραλείπει αυτή τη χρήση στο μέλλον , σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ 

711
 Όπως συμβαίνει στην περίπτωση κατάχρησης διευθυντικού δικαιώματος. Βλ. σχετικά, ΕΦ ΑΘ 3217/2008: Τράπεζα και παράλειψη 

προαγωγής υπαλλήλων της. Αξιώσεις των παραλειφθέντων. Το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη για επιλογή του καταλληλότερου 

μισθωτού για βαθμολογική προαγωγή δεν πρέπει να ασκείται καταχρηστικά, όπως συμβαίνει στην περίπτωση που δεν προαχθεί μισθωτός 

που υπερέχει καταφανώς έναντι των προαχθέντων. Η παράβαση αυτή αποτελεί αδικοπραξία και ο παραληφθείς μπορεί να ζητήσει την 

αναγνώριση του δικαιώματος προαγωγής του, καθώς και χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη λόγω προσβολής προσωπικότητας, 

ΕλλΔνη 5(2010)195-197 
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σε χρήμα και άπτονται των σωματικών, ψυχικών, πνευματικών712, ηθικών και κοινωνικών αγαθών των 

οποίων ο θιγόμενος είναι φορέας και σε κάθε περίπτωση των στοιχείων εκείνων που προσδιορίζουν 

την ατομικότητά του713. Η ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του προσβληθέντος συνίσταται σε 

πληρωμή χρηματικού ποσού, σε δημοσίευμα, ή σε ο,τιδήποτε επιβάλλεται από τις περιστάσεις.  

 Στο χρηματοπιστωτικό τομέα απαντώνται συχνά περιπτώσεις εσφαλμένων εκτιμήσεων ή 

ανακριβών καταχωρίσεων των υπεύθυνων επεξεργασίας αναφορικά με τα «δυσμενή» οικονομικά 

δεδομένα προσώπου που έχουν ως αποτέλεσμα το στιγματισμό και την ηθική βλάβη του προσώπου 

αυτού τα δεδομένα του οποίου επεξεργάζονται. Τέτοια είναι η περίπτωση έκδοσης διαταγής 

πληρωμής κατά του κατόχου της πιστωτικής κάρτας που παρά το γεγονός ότι είχε εξοφλήσει 

οποιαδήποτε οφειλή προκύπτουσα από την κάρτα αυτή καταχωρίστηκε το όνομά του στο σύστημα 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ αποτέλεσμα της αναγγελίας του «υποτιθέμενου» οφειλέτη στο σύστημα ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ήταν η 

μη δυνατότητα αυτού να λάβει καταναλωτικά δάνεια που είχε ζητήσει από τις Τράπεζες714. Ανάλογη 

είναι και η περίπτωση εσφαλμένης εκτίμησης από Τράπεζα αναφορικά με τη συναλλακτική πίστη 

φυσικού προσώπου κατά του οποίου αβασίμως εκδόθηκε διαταγή πληρωμής και εν συνεχεία 

αναγκαστική εκτέλεση εκ μέρους τράπεζας, η οποία χωρίς σχετική εξουσία αναζητούσε χρήματα από 

κληρονόμο αποβιώσαντα πελάτη της, υποθέτοντας ότι ο τελευταίος είχε δώσει σχετική εγγύηση σε 

πιστολήπτη πελάτη της715. 

  

                                                           
 

712
 ΕΦ ΘΕΣΣΑΛ 457/2011: Προσωπική ευθύνη μελών ΔΕΠ για παράνομες και υπαίτιες πράξεις τους. Καταψήφιση χρηματικού ποσού για 

την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης της ενάγουσας, διότι προσεβλήθη στην προσωπικότητα της ως πανεπιστημιακού δασκάλου και ως 

ανθρώπου, αφού παρέμεινε παρανόμως χωρίς αντικείμενο διδασκαλίας στο γνωστικό αντικείμενο, στο οποίο διορίσθηκε. Δικαίωμα στη 

διδασκαλία μαθήματος του γνωστικού της αντικειμένου δυνάμει της αρχής της ακαδημαϊκής ελευθερίας (αρθρ. 16 παρ. 1 Συντ.), Αρμ 

ΞΕ’(2011)1022 

713
 Σαατζίδου-Παντελιάδου, Ε: ό.π., σελ 80 επ. και τις εκεί υποσημειώσεις.  

714
 ΕφΑθ 3818/2010, ΔΕΕ (2011)326, ΜΠΑΘ 373/2004, ΔΕΕ (2004)557  

715
 ΕφΠατρών 51/2008, ΕπισκΕΔ ΙΔ (2008)250-257, με εισαγωγικό σημείωμα του Παμπούκη,Κ . 
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1.2.3 Λοιπές μορφές προστασίας της προσωπικότητας  

 

 Από δικονομικής απόψεως, ο νόμος παρέχει στο θιγόμενο υποκείμενο των δεδομένων τη 

δυνατότητα έγερσης αναγνωριστικής αγωγής του άρθρου 70 ΚΠολΔ716 με αίτημα την αναγνώριση της 

ηθικής βλάβης που υπέστη από την παράνομη και υπαίτια προσβολή της προσωπικότητάς του και σε 

περίπτωση επείγοντος της λήψης ασφαλιστικών μέτρων των άρθρων 682 ΚΠολΔ επ717 και εφόσον 

κρίνεται αναγκαίο της προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης των άρθρων 731 και 732 ΚΠολΔ718, 

όπως αυτά ισχύουν. 

 Πέρα από τις προαναφερθείσες διατάξεις, ο ΑΚ παρέχει αυτοδύναμη προστασία719 του 

φορέα του δικαιώματος στην προσωπικότητα με τις διατάξεις για την αυτοδικία720 (282-283ΑΚ), για 

την άμυνα721 (284 ΑΚ) και για την κατάσταση ανάγκης722 (285-286 ΑΚ). Περίπτωση θεμιτής αυτοδικίας 

                                                           
 

716
 ΜΠΑΘ 1654/2010: Κινήσεις λογαριασμών καταθέσεων και άρση τραπεζικού απορρήτου. Ζημία και αξίωση χρηματική ικανοποίησης. 

Ποινική δίωξη. Αμέλεια τράπεζας. Κρίση ότι δεν υπάρχει ηθική βλάβη κατηγορουμένου - πελάτη της τράπεζας, βάση δεδομένων, ΧΡΗΔΙΚ 

4(2010)391-394 καθώς και ΜΠΠΕΙΡ 2061/2005: Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Φυσικό πρόσωπο που ζήτησε να μην 

περιλαμβάνεται στα αρχεία αποστολής διαφημιστικών για αγαθά και υπηρεσίες. Παρόλη την απαγόρευση αυτή υπήρξε αποστολή 

διαφημιστικού δικονομικού εγγυητή: ΝοΒ 53(2005)1469-1477 

717
 ΜΠΑΘ 2753/2011: Ρύθμιση οφειλών από δανειακές συμβάσεις για οποιοδήποτε επαγγελματικό ή επιχειρηματικό σκοπό, βάσει του ν. 

3816/2010. Νόμιμη αναστολή του ληξιπροθέσμου της αξίωσης και της εκτελεστότητας της διαταγής πληρωμής. Αίτηση ασφαλιστικών 

μέτρων του οφειλέτη να μη φαίνεται η οφειλή του στα αρχεία δεδομένων της τράπεζας: ΔΕΕ 17(2011)576-578 

718
 ΜΠΑΘ 472/2010:Διάταξη για μη εμφάνιση των δυσμενών στοιχείων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που διατηρούν 

πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί των ανακοπών επειδή πιθανολογήθηκε η ανυπαρξία της 

οφειλής: ΕΕΜΠΔ ΞΑ’(2010)953-954 

719
 Για αναλυτική περιγραφή της αυτοδύναμης προστασίας από την προσβολή προσωπικότητας στον ΑΚ, βλ. Σαατζίδου-Παντελιάδου, Ε: 

ό.π., σελ 83-91 επ. και τις εκεί πλούσιες υποσημειώσεις 

720
 ΑΚ 282:« Η ικανοποίηση της αξίωσης από το δικαιούχο αυτοδύναμα και χωρίς τη βοήθεια της αρχής (Αυτοδικία) επιτρέπεται μόνο όταν 

η βοήθεια της αρχής δεν μπορεί να φτάσει έγκαιρα και υπάρχει κίνδυνος από την αναβολή να ματαιωθεί ή να δυσκολευτεί σημαντικά η 

πραγμάτωση της αξίωσης». ΑΚ 283: «`Οποιος αυτοδικεί χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, ή υπερβαίνει το μέτρο που είναι 

αναγκαίο για την αποτροπή του κινδύνου, έχει υποχρέωση αποζημίωσης. Την ίδια υποχρέωση έχει και αν νόμιζε από πλάνη ότι υπάρχουν 

οι προϋποθέσεις του νόμου» 

721
 ΑΚ 284: « Δεν αποτελεί παράνομη πράξη η υπεράσπιση που επιβάλλεται σε κάποιον για να αποτρέψει παρούσα και άδικη επίθεση 

εναντίον του ίδιου ή τρίτου» 

722
 ΑΚ 285: «Δεν αποτελεί παράνομη πράξη η καταστροφή ξένου πράγματος, εφόσον είναι αναγκαία για να αποτραπεί επικείμενος 

κίνδυνος που απειλεί δυσανάλογα μεγαλύτερη ζημία αυτού που επιχειρεί την καταστροφή ή άλλου» και ΑΚ 286: « Εκείνος που επιχείρησε 

σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο την καταστροφή ευθύνεται σε αποζημίωση, αν είχε προκαλέσει υπαίτια τον κίνδυνο. Σε κάθε άλλη 
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συνιστά η επέμβαση ενός προσώπου σε αρχείο δεδομένων και η καταστροφή των δεδομένων που 

τον αφορούν και τα οποία προσβάλλουν την προσωπικότητά του, σε ιστοσελίδα προσβλητική γι’ 

αυτόν, κοκ723 

1.3 Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στον Ποινικό Κώδικα1.3 Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στον Ποινικό Κώδικα1.3 Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στον Ποινικό Κώδικα1.3 Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στον Ποινικό Κώδικα    

 

 Η σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και των διακινούμενων προσωπικών 

δεδομένων του υποκειμένου, αποτυπώνεται από το πλήθος διατάξεων του ποινικού κώδικα που τα 

διασφαλίζει με ενδεικτικότερες τις διατάξεις που προστατεύουν το απόρρητο των επιστολών (370 

ΠΚ), το απόρρητο των τηλεφωνημάτων (370Α ΠΚ), την παράνομη αντιγραφή των απόρρητων 

δεδομένων (370Β ΠΚ), την παράνομη χρήση ή πρόσβαση σε προγράμματα ή στοιχεία Η/Υ (370Γ ΠΚ), 

την επαγγελματική εχεμύθεια (371 ΠΚ) και το απόρρητο των επικοινωνιών (10 του Ν.3115/2003). 

Ωστόσο, η ανάγκη προστασίας της ιδιωτικότητας προκύπτει, αν και έμμεσα, τόσο από τη διάταξη του 

άρθρου 386 Α που τυποποιεί το έγκλημα της απάτης με υπολογιστή, όσο και από τις διατάξεις που 

προστατεύουν τα δεδομένα από επιθέσεις στα συστήματα πληροφοριών.  

 

1.3.1 Η ποινική διασφάλιση του απορρήτου  

 

 Σε επίπεδο ποινικού δικαίου, η προστασία της προσωπικότητας εν γένει και των προσωπικών 

δεδομένων από την αθέμιτη επεξεργασία τους, βρίσκει εφαρμογή καταρχήν στις διατάξεις του 

γενικού ποινικού κανόνα περί παράβασης επαγγελματικού απορρήτου (δικηγορικού, ιατρικού, 

φορολογικού, κλπ) σύμφωνα με το 371 ΠΚ που θεσμοθετεί την επαγγελματική εχεμύθεια, καθώς και 

του απορρήτου των επιστολών που θεσμοθετείται στο άρθρο 370 ΠΚ, σύμφωνα με το οποίο όποιος 

                                                                                                                                                                                    
 

περίπτωση μπορεί κατά τις περιστάσεις να καταδικαστεί σε εύλογη αποζημίωση. Μετά την καταβολή έχει εναντίον εκείνου που 

ωφελήθηκε από την πράξη του Αναγωγή, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη διοίκηση αλλοτρίων» 

723
 Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. :Προσωπικά Δεδομένα, ό.π., σελ 117 
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αθέμιτα και με σκοπό να λάβει γνώση του περιεχομένου τους ανοίγει κλειστή επιστολή ή άλλο 

κλειστό έγγραφο ή παραβιάζει τον κλειστό χώρο στον οποίο είναι φυλαγμένα ή με οποιονδήποτε 

τρόπο εισχωρεί σε ξένα απόρρητα διαβάζοντας ή αντιγράφοντας ή αποτυπώνοντας με άλλο τρόπο 

επιστολή ή άλλο έγγραφο τιμωρείται με χρηματική ποινή ή με φυλάκιση μέχρι ενός έτους. 

 Το άρθρο 370Α ΠΚ τιμωρεί την παραβίαση του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και 

της προφορικής συνομιλίας, με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών για όποιον αθέμιτα παγιδεύει ή με 

οποιονδήποτε άλλον τρόπο παρεμβαίνει σε συσκευή, σύνδεση ή δίκτυο παροχής υπηρεσιών 

τηλεφωνίας ή σε σύστημα υλικού ή λογισμικού, που χρησιμοποιείται για την παροχή τέτοιων 

υπηρεσιών, με σκοπό ο ίδιος ή άλλος να πληροφορηθεί ή να αποτυπώσει σε υλικό φορέα το 

περιεχόμενο τηλεφωνικής συνδιάλεξης μεταξύ τρίτων ή τα στοιχεία της θέσης και κίνησης της εν 

λόγω επικοινωνίας. Με την ίδια ποινή τιμωρείται η πράξη του προηγούμενου εδαφίου και όταν ο 

δράστης αποτυπώσει σε υλικό φορέα το περιεχόμενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας του με άλλον 

χωρίς τη ρητή συναίνεση του τελευταίου. 

 Το άρθρο 370 Β ΠΚ, τιμωρεί με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών όποιον αθέμιτα 

αντιγράφει, αποτυπώνει χρησιμοποιεί, αποκαλύπτει σε τρίτον ή οπωσδήποτε παραβιάζει στοιχεία ή 

προγράμματα υπολογιστών, τα οποία συνιστούν κρατικά, επιστημονικά ή επαγγελματικά απόρρητα ή 

απόρρητα επιχείρησης του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. Το άρθρο προσδίδει στην έννοια του 

απορρήτου, τα στοιχεία εκείνα που ο νόμιμος κάτοχός τους, από δικαιολογημένο ενδιαφέρον τα 

μεταχειρίζεται ως απόρρητα, ιδίως όταν έχει λάβει μέτρα για να παρεμποδίζονται τρίτοι να λάβουν 

γνώση τους. 

 Το άρθρο 370 Γ ΠΚ, τιμωρεί με φυλάκιση μέχρι έξι μήνες και με χρηματική ποινή (290,00) 

έως πέντε χιλιάδων εννιακοσίων (5.900) ευρώ, όποιον χωρίς δικαίωμα αντιγράφει ή χρησιμοποιεί 

προγράμματα υπολογιστών, με φυλάκιση μέχρι τρεις μήνες ή με χρηματική ποινή (29,00) ευρώ 

όποιον αποκτά πρόσβαση σε στοιχεία που έχουν εισαχθεί σε υπολογιστή ή σε περιφερειακή μνήμη 

υπολογιστή ή μεταδίδονται με συστήματα τηλεπικοινωνιών, εφόσον οι πράξεις αυτές έγιναν χωρίς 
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δικαίωμα, ιδίως με παραβίαση απαγορεύσεων ή μέτρων ασφαλείας που είχε λάβει ο νόμιμος 

κάτοχός τους724.  

 Τέλος, η προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών εξειδικεύεται στο άρθρο 10 του 

Ν.3115/2003725. Σύμφωνα με αυτό, η με οποιονδήποτε τρόπο παραβίαση του απορρήτου των 

επικοινωνιών ή των όρων και της διαδικασίας άρσης αυτού, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 

τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) έως εξήντα 

χιλιάδες (60.000) ευρώ. Οι κυρώσεις μάλιστα είναι βαρύτερες όταν ο δράστης λόγω της ιδιότητάς 

του ή των περιστάσεων έχει αυξημένη ευθύνη726. Στην ίδια κατεύθυνση διασφάλισης του απορρήτου 

των επικοινωνιών θεσπίσθηκε και η διάταξη του 292Α ΠΚ, σύμφωνα με την οποία τιμωρείται με 

φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από είκοσι χιλιάδες (20.000) μέχρι πενήντα 

χιλιάδες (50.000) ευρώ, όποιος χωρίς δικαίωμα αποκτά πρόσβαση σε σύνδεση ή σε δίκτυο παροχής 

υπηρεσιών τηλεφωνίας ή σε σύστημα υλικού ή λογισμικού, που χρησιμοποιείται για την παροχή 

τέτοιων υπηρεσιών, και με τον τρόπο αυτόν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των τηλεφωνικών 

επικοινωνιών. Αν μάλιστα υπαίτιος της πράξης είναι ο εργαζόμενος ή συνεργάτης του παρόχου 

υπηρεσιών τηλεφωνίας, τότε τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή 

από είκοσι χιλιάδες (20.000) μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. 

 

1.3.2 Λοιπές προστατευτικές διατάξεις 

 

                                                           
 

724
 Αν η πράξη αναφέρεται στις διεθνείς σχέσεις ή στην ασφάλεια του κράτους, τιμωρείται κατά το άρθρο 148 ΠΚ. Επίσης, αν ο δράστης 

είναι στην υπηρεσία του νόμιμου κατόχου των στοιχείων, η πράξη της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται μόνο αν απαγορεύεται ρητά 

από εσωτερικό κανονισμό ή από έγγραφη απόφαση του κατόχου ή αρμόδιου υπαλλήλου του. 

725
 Ν. 3115/2003, Αρχή διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, ΦΕΚ Α’47/27.2.2003 

726
 Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε.: Νομική διασφάλιση του απορρήτου των κινητών επικοινωνιών (Η ελληνκή νομική ρύθμιση ενόψει 

του πρόσφατου Ν.3674/2008), ΔΙΜΕΕ5(2008)446-459,με τις εκεί πλούσιες παραπομπές, Γεωργιάδη, Γ.: Ο ν. 3471/2006 για την προστασία 

της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ΧρΙΔ Ζ(2007)17-26 
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 Η διάταξη 386Α θεσπίζει το αδίκημα της απάτης με υπολογιστή, ορίζοντας ως τέτοια τη 

βλάβη ξένης περιουσίας, με επηρεασμό των στοιχείων υπολογιστή είτε με μη ορθή διαμόρφωση του 

προγράμματος είτε με επέμβαση κατά την εφαρμογή του είτε με χρησιμοποίηση μη ορθών ή 

ελλιπών στοιχείων είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, με σκοπό τον προσπορισμό παράνομου 

περιουσιακού οφέλους, είτε στον ίδιο το δράστη ή σε άλλον. Αξίζει να σημειωθεί ότι τη χρονική 

περίοδο που ψηφίστηκε ο νόμος 1805/1988727 που τυποποίησε ως αυτοτελές αδίκημα την απάτη με 

υπολογιστή, το κυρίαρχο φαινόμενο προσβολής της περιουσίας με τη χρήση υπολογιστή και σκοπό 

την αποκόμιση περιουσιακού οφέλους συνίστατο στη χωρίς δικαίωμα χρήσης κωδικών καρτών 

αυτόματης τραπεζικής ανάληψης728 με υποκλοπή δεδομένων729, φαινόμενο εξαιρετικά συχνό μέχρι 

και σήμερα με τη νομολογία να αναγνωρίζει ορθώς ως προστατευτέα προσωπικά δεδομένα τις 

τραπεζικές συναλλαγές και τα περιεχόμενα σε αυτές στοιχεία730.  

                                                           
 

727
 Νόμος 1805/30/31.8.88. Εκσυγχρονισμός του θεσμού του ποινικού μητρώου, τροποποίηση ποινικών διατάξεων και ρύθμιση άλλων 

σχετικών θεμάτων, ΦΕΚ Α’199/31.8.1988 

728
 Νούσκαλη, Γ.: Απάτη με ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ):Το παρελθόν και το μέλλον του άρθρου 386Α ΠΚ, ιδίως υπό το πρίσμα των 

εξελίξεων στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ΠοινΔικ 6(2003)178-190 

729
 ΕΦ ΘΕΣΣ 28/2010, Ποιν Δνη (2011)155 

730
 ΠΛΗΜΜ ΜΥΤΙΛ 66/2010, ΠοινΔνη (2011)147,816 όπου και αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Το τυποποιούμενο δε με τη διάταξη της παρ. 

4 του άρθρου 22 Ν 2472/1997 αδίκημα «της παρέμβασης σε αρχείο χωρίς δικαίωμα και της λήψης γνώσης των καταχωρημένων σε αυτό 

στοιχείων» εισάγεται με τη μορφή τεσσάρων γενικών μορφών τέλεσης με υποπεριπτώσεις (παρέμβαση - λήψη γνώσης - ανακοίνωση - 

εκμετάλλευση), είναι δε προφανές ότι συνιστά αδίκημα υπαλλακτικώς μικτό, πλην όμως όχι ιδιαίτερο, καθώς για την πλήρωση της 

αντικειμενικής του υπόστασης δεν είναι απαραίτητο ο δράστης να έχει την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας. Για την αντικειμενική 

θεμελίωση της βασικής μορφής του εγκλήματος απαιτείται: α) ύπαρξη καταχωρηθέντων δεδομένων που περιλαμβάνονται σε «αρχείο», ως 

η έννοια του ορίστηκε κατά νόμο και προεξετέθη, β) υποκείμενο των δεδομένων, το οποίο και αφορούν συνδεόμενα με το πρόσωπο του 

και γ) επενέργεια - επέμβαση του υπαιτίου σε «αρχείο» με την έννοια της διερεύνησης - πρόσβασης στις εγγραφές που περιλαμβάνει. Η δε 

μετάδοση των ευρημάτων της παρέμβασης σε αρχείο σε τρίτους και η περαιτέρω διακοίνωση τους από αυτούς σε άλλους υλοποιεί τινές 

των εναλλακτικών μορφών διάπραξης του (γνωστοποίηση σε τρίτους κ.λπ.). Οπωσδήποτε όμως για τη στοιχειοθέτηση της πράξης 

απαιτείται η αυθαίρετη εισβολή σε αρχείο (τηρούμενο με αυτοματοποιημένη επεξεργασία ή και όχι, άρθρο 3 παρ. 1Ν 2472/1997), καθώς 

μόνο η περαιτέρω χρησιμοποίηση του προϊόντος τέτοιας επεμβάσεως μπορεί να δομήσει αντικειμενικά την κατά νόμο έννοια της, οπότε 

σε περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοια «είσοδος» και ο φερόμενος ως δράστης γνώριζε τα κοινοποιηθέντα από μόνος του δεν τη 

διέπραξε αντικειμενικώς. (…..) Μεταξύ των δεδομένων που κρίθηκαν προστατευτέα διά των επισκοπουμένων διατάξεων είναι κατ` άρθρο 2 

του Ν 2472/1997 και τα αναγόμενα στην οικονομική ζωή και κατάσταση και στη συναλλακτική δράση του υποκειμένου τους, όπως λ.χ. τα 

έσοδα, τα περιουσιακά στοιχεία, οι επενδύσεις, τα δάνεια, οι υποθήκες, οι τραπεζικοί λογαριασμοί, οι πιστωτικές κάρτες κ.λπ. Ειδικότερα 

δε για τις τραπεζικές συναλλαγές του υποκειμένου (π.χ. ο έλεγχος της πιστοληπτικής του ικανότητας, χορήγηση και χρήση πιστωτικών 

καρτών κ.λπ.) η επεξεργασία των σχετικών δεδομένων είναι απόρρητη και διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό 

τον έλεγχο του υπεύθυνου επεξεργασίας (κατ` άρθρο 10 παρ. 1Ν 2472/1997) μετά συναίνεση αυτού, οπότε τούτης ελλειπούσης 
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1.3.3 Η ποινική αντιμετώπιση των επιθέσεων κατά των συστημάτων πληροφοριών  

 

 Τα συστήματα πληροφοριών αποτελούν το βασικό μηχανισμό λειτουργίας τόσο της 

δημόσιας διοίκησης (φορολογικό σύστημα, πολεοδομικές και χωροταξικές εφαρμογές, δομές υγείας, 

παιδείας, δικαιοσύνης, εθνικής άμυνας, κλπ) όσο και της ιδιωτικής οικονομίας (ασφαλιστικές 

συμβάσεις, τραπεζικές ενέργειες, χρηματιστηριακές συναλλαγές, κλπ). Λόγω του σημαντικού ρόλου 

που διαδραματίζουν, έχουν πλέον αναγνωριστεί σε αυτοτελή έννομα αγαθά 731, είτε ατομικά 

δεδομένου ότι παρέχουν την ελευθερία στο υποκείμενο των δεδομένων να επικοινωνεί, να 

πληροφορείται και να διαχειρίζεται τις πληροφορίες που το αφορούν, είτε κοινωνικά δεδομένου ότι 

η πληροφορία αφενός εξασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ περισσότερων του ενός ανθρώπων και 

αφετέρου διαχέεται προς εξυπηρέτηση συλλογικών και κρατικών δραστηριοτήτων732. Σε επίπεδο 

ποινικού δικαίου, επακόλουθο της αναγνώρισης των συστημάτων πληροφοριών ως αυτοτελών 

αγαθών ήταν και η διεύρυνση του αριθμού των πράξεων που θεωρείται ότι εμπεριέχουν αυτοτελή 

ποινική απαξία, έτσι ώστε για την κατάφαση του άδικου χαρακτήρα των πράξεων αυτών να αρκεί 

αυτή καθεαυτή η προσβολή των συστημάτων πληροφοριών έστω και με τη μορφή της 

διακινδύνευσης, χωρίς να χρειάζεται η διαπίστωση της προσβολής άλλου έννομου αγαθού όπως η 

                                                                                                                                                                                    
 

απουσιάζουν οι προϋποθέσεις νόμιμης επεξεργασίας των δεδομένων που πραγματοποιείται «χωρίς δικαίωμα», κατά τη διατύπωση του 

άρθρου 2 παρ. 4 Ν 2472/1997»  

731
 Συμεωνίδου – Καστανίδου, Ε.: Επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών: οι θέσεις της ΕΕ για την ποινική τους αντιμετώπιση και το 

ελληνικό ποινικό δίκαιο, σε Πρακτικά 4ουΠανελλήνιου Συνέδριου της Ένωσης Ελλήνων Νομικών «e-Θέμις»και του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, με τίτλο«LegalTech & Data Protection» (Θεσσαλονίκη, 22-24 Μαρτίου 2013),εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 

2013,σελ.59 

732
 Μυλώση, Μ.-Γιαννουκάκου, Α.-Νικήτα, Μ.: Ιδιωτικότητα και διαφάνεια στη δημόσια Διοίκηση: προσωπικά δεδομένα και διάχυση 

δημόσιας πληροφορίας ,ό.π., σελ; 
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περιουσία, τα προσωπικά δεδομένα, το επαγγελματικό απόρρητο μέσω του συστήματος 

πληροφοριών733.  

 Η παραβατικότητα που εκδηλώνεται με επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών και η 

οικονομική διάσταση που αυτή λαμβάνει 734, απασχόλησε έντονα τη νομική κοινότητα, ήδη κατά την 

εικοσαετία 1960-1980735 σε προηγμένες χώρες όπως οι Η.Π.Α.. Από πολύ νωρίς, μόλις το 1983, ο 

ΟΟΣΑ εκπόνησε μελέτες αναφορικά με την αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος στις χώρες- μέλη 

και το 1992 εξέδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες προσαρτήθηκαν στη σύσταση αναφορικά 

με την «ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων», με βασικό στόχο τη διακρατική συνεργασία 

για τη διευκόλυνση κοινής αντιμετώπισης για το κυβερνοέγκλημα. Έκτοτε, οι κατευθυντήριες 

γραμμές αναθεωρήθηκαν και προσέθεσαν στο ρυθμιστικό τους πλαίσιο και την ασφάλεια των 

δικτύων736, καθιστώντας μάλιστα την ασφάλεια των συστημάτων σε πολλές περιπτώσεις «εθνική 

προτεραιότητα»737. Ομοίως και άλλοι διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΟΗΕ και το ΝΑΤΟ ασχολήθηκαν 

διεξοδικά με την αντιμετώπιση των επιθέσεων κατά των συστημάτων ασφαλείας, γεγονός που 

καταγράφεται στο πρόσφατο εγχειρίδιο που εξέδωσε αναφορικά με την εθνική ασφάλεια των 

                                                           
 

733
 Συμεωνίδου – Καστανίδου, Ε.: Επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών: οι θέσεις της ΕΕ για την ποινική τους αντιμετώπιση και το 

ελληνικό ποινικό δίκαιο, ό.π., σελ.175-194 

734
 Σύμφωνα με τις δηλώσεις του διευθυντή της Interpol, υπολογίζεται ότι το κυβερνοέγκλημα κοστίζει σε επίπεδο οικονομικών 

επιπτώσεων περισσότερο από τη διακίνηση ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, το 2012 το κόστος του κυβερνοεγκλήματος στην Ευρώπη, άγγιξε τα 

750 δισεκατομμύρια το χρόνο. Βλ.: « La cybercriminalité coûte plus cher que les trafics de cocaïne, héroïne et marijuana », διαθέσιμο σε: 

http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/05/08/la-cybercriminalite-coute-plus-cher-que-les-trafics-de-cocaine-heroine-et-

marijuana_1698207_651865.html 

735
 Nycum, S. H.: Legal problems of Computer Abuse, Washington University Law Review, 1977, pp. 527-536, όπου γίνεται διεξοδική 

περιγραφή περιστατικών παραβίασης πληροφοριακών συστημάτων και υποκλοπής δεδομένων στην Αμερική τη δεκαετία του 1970, 

Nycum, S. H.: The criminal law aspects of computer abuse. Part 1:State penal laws, Journals of Computer and Law, 5(1976)pp.271-295 

736
American Bar Association: « International Guide to cyber security», ΑΒΑ, 2004, p.92-94 

737
 OECD (2012): Cybersecurity Policy Making at a Turning Point: Analysing a New Generation of National Cybersecurity Strategies for the 

Internet Economy, OECDDigital Economy Papers, No. 211, OECD Publishing, διαθέσιμο σε:http://dx.doi.org/10.1787/5k8zq92vdgtl-en, σελ. 

4 και 46 επόμενα, όπου και παρατίθεται αναλυτικός πίνακας βασικών κειμένων αναφορικά με την ασφάλεια ανά χώρα .  
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συστημάτων το Κέντρο Συνεργασίας Ψηφιακής Άμυνας που υπάγεται στο ΝΑΤΟ738 αλλά και στην 

πρόσφατη εμπεριστατωμένη μελέτη του ΟΗΕ αναφορικά με το κυβερνοέγκλημα739. 

 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο740, οι επιθέσεις στα συστήματα πληροφοριών ρυθμίστηκαν από τη    

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης με αντικείμενο την καταπολέμηση του εγκλήματος στον 

Κυβερνοχώρο741, που υπογράφηκε το 2001 από 26 χώρες, μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στη 

Σύμβαση, προτείνεται η ποινικοποίηση μεταξύ άλλων και πράξεων που θίγουν την εμπιστευτικότητα, 

την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και των συστημάτων πληροφοριών742 αλλά 

και εν γένει των εγκλημάτων που σχετίζονται με τους υπολογιστές743, στα οποία εντάσσονται η 

πλαστογραφία και η απάτη μέσω υπολογιστών. Το 2005, και ενώ πολλά από τα μέλη της Ένωσης 

υπέγραψαν τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, δεν προχώρησαν όμως σε κύρωσή της, όπως 

συμβαίνει για παράδειγμα στην περίπτωση της Ελλάδας, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την Απόφαση 

– Πλαίσιο αναφορικά με τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών744.Μόλις το 2013 και μετά 

από αρκετές διαβουλεύσεις, εκδόθηκε η Οδηγία 2013/40/ΕΕ745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου αναφορικά με τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση 

                                                           
 

738
 National cyber security. Framework Manual(2012):  

Διαθέσιμο σε:http://www.ccdcoe.org/publications/books/NationalCyberSecurityFrameworkManual.pdf 

739
 Comprehensive Study on Cybercrime (2013), διαθέσιμο σε: http://www.unodc.org/documents/organized-

crime/UNODC_CCPCJ_EG.4_2013/CYBERCRIME_STUDY_210213.pdf 

740
 Διεξοδική καταγραφή νομοθεσίας αναφορικά με την ασφάλεια συστημάτων πληροφοριών σε Συμεωνίδου – Καστανίδου, Ε.: Επιθέσεις 

κατά συστημάτων πληροφοριών: οι θέσεις της ΕΕ για την ποινική τους αντιμετώπιση και το ελληνικό ποινικό δίκαιο, ό.π., σελ. 61 επ. 

741
 http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185.htm 

742
 Βλ. άρθρα 2-6 της Σύμβασης 

743
 Βλ. άρθρα 7-8 της Σύμβασης 

744
 Βλ. Απόφαση-πλαίσιο 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου 2005, για τις επιθέσεις κατά των συστημάτων 

πληροφοριών, Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ, L 69 της 16.3.2005, σ. 67 -71, σύμφωνα με την οποία με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ 

των δικαστικών και άλλων αρμόδιων αρχών μέσω της προσέγγισης των κανόνων του ποινικού δικαίου των κρατών μελών που αφορούν 

επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των απειλών που προϋποθέτει ευρεία 

προσέγγιση όσον αφορά την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών. Στο κείμενο της απόφασης περιέχονται ρητές διατάξεις 

αναφορικά με την παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών, την παράνομη παρεμβολή σε σύστημα, αλλά και την παράνομη 

παρεμβολή σε δεδομένα. 

745
 ΕΕ L 218/14.8.2013, σ. 8-14 
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της απόφασης-πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου746. Στόχος της Οδηγίας είναι «η προσέγγιση 

του ποινικού δικαίου των κρατών μελών στον τομέα των επιθέσεων κατά συστημάτων πληροφοριών, 

καθιερώνοντας ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των 

σχετικών κυρώσεων, και η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών»747.H Οδηγία 

αυτή που δεν έχει μεταφερθεί -μέχρι τη σύνταξη της παρούσας- στο εθνικό δίκαιο της Ελλάδας748 και 

της Γαλλίας, κάνει ειδική μνεία για την παράνομη πρόσβαση στα συστήματα πληροφοριών, την 

παράνομη παρεμβολή σε σύστημα, την παράνομη παρεμβολή σε δεδομένα καθώς και την παράνομη 

υποκλοπή δεδομένων. 

 Δεδομένης της φύσεως του έννομου αγαθού των συστημάτων πληροφοριών και των 

αδικημάτων που η αθέμιτη χρήση τους συνεπάγεται, προκρίνεται η λύση της διαμόρφωσης ενός 

αυτοτελούς κεφαλαίου στον Ποινικό Κώδικα, όπου θα περιλαμβάνονται όλα τα εγκλήματα κατά των 

συστημάτων πληροφοριών, κάτι που σε εθνικό επίπεδο έχει ήδη προταθεί και στο Σχέδιο του 

Ποινικού Κώδικα της Επιτροπής Μανωλεδάκη749. Δεδομένου μάλιστα του όγκου των δεδομένων που 

απόλλυνται, αλλοιώνονται και σε κάθε περίπτωση υφίστανται επεξεργασία από μη 

εξουσιοδοτημένους φορείς ως αποτέλεσμα της παραβίασης στο πληροφοριακό σύστημα αλλά και 

του πλήθους των φορέων των δεδομένων αυτών, ο νομοθέτης πρέπει κατά τη γνώμη μας να είναι 

                                                           
 

746
Απόφαση-πλαίσιο 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου 2005, για τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών, 

ΕΕ ΕΕ,L 69/16.3.2005,p.67-71  

747
 Βλ. προοίμιο Οδηγίας 

748
 Βλ. σχετικά την 84280/2013 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2767/30.10.2013) αναφορικά με τη Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής 

επιτροπής, με αντικείμενο την επικαιροποίηση σχεδίου νόμου για την προσαρμογή στο εσωτερικό δίκαιο των διατάξεων της Σύμβασης του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για το Έγκλημα στον Κυβερνοχωρο, καθώς και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής σχετικά με την ποινικοποίηση 

πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσεως, όπως επίσης και την επεξεργασία διατάξεων για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη 

της Οδηγίας 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής 

έκθεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και του πίνακα αντιστοίχισης των προτεινόμενων διατάξεων με τις διατάξεις της 

Οδηγίας. 

749
 Συμεωνίδου – Καστανίδου, Ε.: Επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών: οι θέσεις της ΕΕ για την ποινική τους αντιμετώπιση και το 

ελληνικό ποινικό δίκαιο, ό.π., σελ.69, Καϊάφα-Γκμπάντι, Μ.: Η ποινική αντιμετώπιση των επιθέσεων κατά των συστημάτων πληροφοριών 

στο πλαίσιο της ΕΕ και η αναμενόμενη επίδρασή της στην ελληνική έννομη τάξη, ΠοινΧρον ΞΑ’(2011)489 
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ιδιαίτερα αυστηρός και αυτό γιατί δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ισοσταθμιστεί π.χ. η υποκλοπή 

των δεδομένων εκατομμυρίων φορολογούμενων στην Ελλάδα πολιτών, η δημιουργία του 

οικονομικού και κοινωνικού τους προφίλ και η ενδεχόμενη μελλοντική αθέμιτη επεξεργασία τους με 

μόνη την επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους 150.000€ στον υπεύθυνο επεξεργασίας, όπως 

περιγράφεται στην απόφαση 98/2013 της Αρχής. Ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας η οποία 

είναι από τις ελάχιστες πλέον χώρες που δεν έχουν ακόμη κυρώσει    τη    Σύμβαση του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, προτεραιότητα κατά τη γνώμη μας αποτελεί η συστηματική καταγραφή σε νομοθετικό 

κείμενο του πλαισίου που θα διέπει τη συντονισμένη αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος σε όλο 

του το εύρος και όχι μόνο σε επίπεδο συστημάτων πληροφοριών, όπως συνέβη στην περίπτωση της 

Γαλλίας με την ψήφιση του νόμου 2011-267750, προκειμένου να γίνει ομαλότερα η ενσωμάτωση της 

προτεινόμενης Οδηγίας σχετικά με τα μέτρα για την εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου 

ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών.  

 

 

2. Πρόσθετη νομική προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο γαλλικό δίκαιο2. Πρόσθετη νομική προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο γαλλικό δίκαιο2. Πρόσθετη νομική προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο γαλλικό δίκαιο2. Πρόσθετη νομική προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο γαλλικό δίκαιο        

 Η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και εν γένει της προσωπικότητάς του όπως 

αυτή εκφράζεται σε διάφορες εκφάνσεις της καθημερινότητάς του, αποτέλεσε θεμελιώδες ζήτημα 

για τη Γαλλία ήδη από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης. Η διασφάλιση της ιδιωτικότητας 

αποτυπώνεται σε διάφορα νομοθετήματα, πρωτοποριακά για την εποχή τους, πολύ πριν την ψήφιση 

του νόμου 78-17.  

 

                                                           
 

750
 LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (1), JORF n°0062 du 

15 mars 2011 p. 4582 texte n° 2, αναφορικά με τον καθορισμό και τον προγραμματισμό για την επίτευξη της εσωτερικής ασφάλειας  
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2.1 Η Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη2.1 Η Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη2.1 Η Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη2.1 Η Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη    

 

 Πρώτο δείγμα στη γαλλική έννομη τάξη αναφορικά με την προστασία εν γένει της 

προσωπικότητας του ατόμου αποτέλεσε η «Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του 

πολίτη» όπως αυτή παρουσιάστηκε στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση στις 26 Αυγούστου 1789 

(Déclaration des droits de l’ homme et du citoyen du 26 août 1789)751. Πρόκειται ουσιαστικά για 

πρωτοποριακό για την εποχή του κείμενο, αποτέλεσμα της Γαλλικής Επανάστασης752 που 

αναγνωρίζει για πρώτη φορά στην ιστορία της Γαλλίας το δικαίωμα του ανθρώπου και του πολίτη 

στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.  

  Το δεύτερο άρθρο της διακήρυξης αναφέρεται στα φυσικά και απαράγραπτα δικαιώματα 

του ανθρώπου όπως είναι η ελευθερία, η ιδιοκτησία, η ασφάλεια και η αντίσταση στην καταπίεση, η 

διαφύλαξη των οποίων ανήκει στα πολιτικές ενώσεις753. Το τέταρτο άρθρο της διακήρυξης δίνει τον 

ορισμό της ελευθερίας η οποία συνίσταται στη δυνατότητα του ατόμου να «πράττει όλα όσα δεν 

βλάπτουν τους άλλους», τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η άσκηση των φυσικών δικαιωμάτων κάθε 

ανθρώπου έχει όρια τα οποία καθορίζονται από το νόμο754. Αναφορικά με την ελευθερία έκφρασης 

του ατόμου, η διακήρυξη στο άρθρο 10 αναγνωρίζει το δικαίωμά του να εκφράζει ελεύθερα τις 

απόψεις του, ακόμα και τις θρησκευτικές, χωρίς να παρεμποδίζεται από κανέναν, στο βαθμό 

βεβαίως που δεν προσβάλλεται η δημόσια τάξη755. Το άρθρο 11, εισάγει ίσως την πιο σημαντική 

διάταξη αναφορικά με το σεβασμό στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, 

                                                           
 

751
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789 

752
 Το κείμενο της διακήρυξης εμπνεύστηκαν οι Γάλλοι φιλόσοφοι και διαφωτιστές της εποχής Rousseau, Montesquieu και Voltaire 

753
 Art. 2:::: Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la 

liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. 

754
 Art. 4:::: La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de 

bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être 

déterminées que par la Loi. 

755
 Art. 10:::: Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi 

par la Loi. 
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δεδομένου ότι αναγνωρίζει ως ένα από τα πλέον πολύτιμα δικαιώματα αυτού να μπορεί να 

επικοινωνεί ελεύθερα τις σκέψεις και τις γνώμες του μέσω του προφορικού και του γραπτού 

λόγου756. Τέλος, στο άρθρο 17 της διακήρυξης υπογραμμίζεται η σημασία της ιδιοκτησίας η οποία 

χαρακτηρίζεται ως «απαραβίαστο και ιερό δικαίωμα»757. 

  

2.2 Τα συνταγματικά κείμενα του 1946 και 19582.2 Τα συνταγματικά κείμενα του 1946 και 19582.2 Τα συνταγματικά κείμενα του 1946 και 19582.2 Τα συνταγματικά κείμενα του 1946 και 1958        

 

 Καθοριστικό ρόλο για την προστασία της προσωπικότητας των πολιτών διαδραμάτισαν τα 

συνταγματικά κείμενα των ετών 1946 και 1958. Στο κείμενο του προοιμίου του Συντάγματος του 

1946758 και συγκεκριμένα στο τέταρτο άρθρο γίνεται πρώτη φορά λόγος για την έννοια του 

«ασύλου»759 . Στο πέμπτο άρθρο του προοιμίου γίνεται αναφορά στο σεβασμό «των καταβολών, των 

απόψεων και των πεποιθήσεων» του ατόμου760, ενώ το ενδέκατο άρθρο κάνει λόγο για την 

εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών αναφορικά με την ανάπτυξη του ατόμου και της 

οικογένειας761. Τέλος, στο δέκατο όγδοο άρθρο του προοιμίου, υπογραμμίζεται η ατομική ή η 

συλλογική άσκηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που διατρέχουν το κείμενο του 

προοιμίου762.  

                                                           
 

756
 Art. 11:::: La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc 

parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. 

757
 Art. 17: La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement 

constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. 

758
 http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Preambule-de-la-Constitution-du-27-octobre-1946 

759
 Art 4:Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. 

760
Art 5: Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de 

ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. 

761
 Art 10: La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. 

762
 Art 18: Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-

mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire, elle garantit à 

tous l'égal accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus. 
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  Το κείμενο του προοιμίου του Συντάγματος του 1958763, επαναλαμβάνει την αφοσίωση των 

πολιτών στις αρχές της Διακήρυξης του 1789 και του προοιμίου του 1946, ενώ κάνει λόγο για την 

αυτοδιάθεση των λαών και το σχεδιασμό της δημοκρατικής τους ανάπτυξης αναφερόμενο στις 

περιοχές DOM-TOM764.  

 

 

2.3 Η προστασία της ιδιωτικότητας του άρθρου 9 του γαλλικού ΑΚ2.3 Η προστασία της ιδιωτικότητας του άρθρου 9 του γαλλικού ΑΚ2.3 Η προστασία της ιδιωτικότητας του άρθρου 9 του γαλλικού ΑΚ2.3 Η προστασία της ιδιωτικότητας του άρθρου 9 του γαλλικού ΑΚ    

 

  Ο όρος ιδιωτικός βίος χρησιμοποιείται στο γαλλικό δίκαιο στη διάταξη του άρθρου 9765 του 

γαλλικού Αστικού Κώδικα στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι «ο καθένας έχει δικαίωμα σεβασμού στον 

ιδιωτικό του βίο». Τη σημασία προστασίας του ιδιωτικού βίου766 ενισχύει η αρμοδιότητα που 

αναγνωρίζεται στους δικαστές πέρα από την αποζημίωση του θιγόμενου προσώπου να μεριμνούν 

και για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη ή τον τερματισμό της παραβίασης του 

ιδιωτικού βίου. Φορείς του δικαιώματος στον ιδιωτικό βίο είναι τόσο τα φυσικά πρόσωπα767, 

ανεξαρτήτως της τάξης, της γέννησης, της περιουσίας και του λειτουργήματος που ασκούν ή 

                                                           
 

763
 Préambule du Constitution du 4 Octobre 1958 : Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et 

aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de 

la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. En vertu de ces principes et de 

celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'Outre-Mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des 

institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique 

764
 Αναφορικά με τις περιοχές DOM-TOM βλ. σχετικά: www.domtom.fr 

765
 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. 

766
 Για την έννοια του ιδιωτικού βίου, Cornu, G.: Droit Civil, t.1, Montechrestien, Paris, 1991, pp.163-175.  

767
 Carbonnier, J. : Droit civil, 1, Les personnes, 1990, PUF, pp. 17-21 
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πρόκειται να ασκήσουν 768, όσο και τα νομικά πρόσωπα. Ειδικά στην περίπτωση θανόντος προσώπου, 

το δικαίωμα προστασίας του ιδιωτικού βίου του θανόντος έχουν οι κληρονόμοι του769.  

Για την έννοια του ιδιωτικού βίου δεν δίνεται συγκεκριμένος ορισμός στη διάταξη του 

άρθρου 9 παρ’ όλα αυτά αναλύεται σε επιμέρους εκφάνσεις της ζωής του ατόμου όπως αυτό 

αποτυπώνεται κυρίως στη νομολογία των γαλλικών δικαστηρίων770. Υπό την έννοια του ιδιωτικού 

βίου, προστατεύεται μεταξύ άλλων, η ανωνυμία του771, η ελευθερία της επικοινωνίας772, η 

συναισθηματική ζωή του ατόμου773, η υγεία του774, οι θρησκευτικές του πεποιθήσεις775, η ιδιοκτησία 

                                                           
 

768
 Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 octobre 1990, N° de pourvoi:89-13163, αναφορικά με τη δυσφήμηση ατόμου από τον Τύπο: 

ΤΝΠ LEGIFRANCE 

769
 Cour de cassation, chambre criminelle, 20 octobre 1998, N° de pourvoi:97-84621: ΤΝΠ LEGIFRANCE, αναφορικά με την παράνομη λήψη 

φωτογραφίας    και δημοσίευση αυτής στο γαλλικό τύπο η οποία απεικόνιζε στο κρεβάτι του τον θανόντα προέδρο Francois Mitterand 

770
 Επιχειρώντας μια κατηγοριοποίηση των εκφάνσεων του ιδιωτικού βίου, θα μπορούσαμε να ταξινομήσουμε σε τρεις βασικές κατηγορίες 

τα στοιχεία που τον καθορίζουν και αφορούν: α. στα στοιχεία που αφορούν το σώμα του ανθρώπου (σεξουαλικότητα, μητρότητα, υγεία, 

θάνατος), β. στα στοιχεία που σχετίζονται με την προσωπική ζωή του ατόμου (οικογενειακή ζωή, συναισθηματική ζωή, θρησκευτική ζωή 

και οικονομική ζωή) και γ. στα στοιχεία που επιτρέπουν την ταυτοποίηση των ατόμων (το όνομα, η κατοικία, εικόνα), κατά το υπόδειγμα 

MORY, M.-S.- LAMBERTET, L.-DRAY, D.- COHEN, G.: INFORMATION & VIE PRIVEE, Coexistence du droit à l’information et au respect de la vie 

privée, Université Jean Moulin Lyon III, Faculté de Droit, Séminaire de Droit des Personnes, Année Universitaire 2OO7 – 2OO8, σελ. 19, σε: 

http://cohen69.free.fr/SEMINAIRES/DIPV.pdf 

771
 Kayser, P: Le secret de la vie privée et la jurisprudence civile, in Mélanges Savatier, 1965, p.406, Badinter, R. : Le droit au respect de la vie 

privée, J.C.P. 1968, no 2136, Teyssié, B. : Droit civil, Les personnes, Paris, Litec, 3ème éd., 1998, v. n°166, p.122, Kayser, P : La protection de 

la vie privée, Economica, Paris, 1994, Pousson-Petit, J. :,Le droit à l'anonymat, in Mélanges dédiés à Louis Boyer, Presse de l' Université des 

sciences sociales de Toulouse, 1996, p.595 s. 

772
 Richard, Α. : La liberté de communication, in La protection des droits fondamentaux, Actes du Colloque organisé à Varsovie par les 

Facultés de droit de Varsovie et de Poitiers (9-15 mai 1992), Paris, P.U.F., 1993, p.146 et s. 

773
    Cour de cassation,,,, 2eme chambre civile, 26 novembre 1975,    N° de pourvoi:74-12957 :ΤΝΠ LEGIFRANCE, που δέχθηκε ότι συνιστά 

προσβολή της συναισθηματικής ζωής του ατόμου, η δημοσίευση λεπτομερειών αναφορικά με τη συμπεριφορά της πρώην γυναίκας του, 

τη γέννηση και το θάνατο του κοινού τους τέκνου    

774
    Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 février 1993,    N° de pourvoi:    91-13587: ΤΝΠ LEGIFRANCE, η οποία έκρινε παράνομη την 

αναπαραγωγή φωτογραφιών που αναπαριστάνουν διανοητικά ανάπηρα άτομα στους χώρους των εγκαταστάσεων που φιλοξενούνται, 

χωρίς την προηγούμενη λήψη συγκατάθεσης των νόμιμων αντιπροσώπων τους    

775
    Cour de cassation, 1ère    chambre civile, 6 mars 2001,    N° de pourvoi:    99-10928: ΤΝΠ LEGIFRANCE, η οποία έκρινε ότι η δημοσίευση των 

θρησκευτικών συνηθειών του θιγόμενου είχε στόχο το στιγματισμό του στη μουσουλμανική κοινότητα και την πρόκληση διακρίσεων που 

σε καμία περίπτωση δε σχετίζεται με την ελευθερία έκφρασης και της θρησκείας του άρθρου 9 του Χάρτη των Δικαιωμάτων του 

ανθρώπου, ούτε δικαιολογεί αυτού του είδους την προσβολή    
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του776, η επαγγελματική του ζωή777, η μυστικότητα των ιδιωτικών συνομιλιών χωρίς τη συναίνεση των 

συνομιλούντων778.  

 

2.4 Η προστασία της προσωπικότητας σε επίπεδο ποινικού δικαίου2.4 Η προστασία της προσωπικότητας σε επίπεδο ποινικού δικαίου2.4 Η προστασία της προσωπικότητας σε επίπεδο ποινικού δικαίου2.4 Η προστασία της προσωπικότητας σε επίπεδο ποινικού δικαίου    

 Αναφορικά με την εν γένει προστασία της προσωπικότητας αλλά και ειδικότερα την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου από την αθέμιτη επεξεργασίας τους, ο 

γαλλικός Ποινικός κώδικας έχει να επιδείξει πλήθος διατάξεων, πολλές από τις οποίες, επισύρουν 

αρκετά αυστηρές κυρώσεις. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 226-1 του γαλλικού ΠΚ779, προβλέπεται η ποινή 

φυλάκισης ενός έτους και η επιβολή χρηματικού προστίμου 45.000 Ευρώ, στην περίπτωση: α. 

παγίδευσης, καταγραφής και μετάδοσης των λεγομένων σε ιδιωτική και εμπιστευτική συζήτηση 

χωρίς τη συναίνεση των συνομιλούντων και β. λήψης, καταγραφής και μετάδοσης της εικόνας 

                                                           

 

776
 CourCourCourCour    dededede    cassationcassationcassationcassation, 1ère chambrechambrechambrechambre    civilecivilecivilecivile, 10 , 10 , 10 , 10 marsmarsmarsmars    1999,1999,1999,1999, NNNN° ° ° ° dededede    pourvoipourvoipourvoipourvoi:::: 96969696----18699: 18699: 18699: 18699: ΤΝΠΤΝΠΤΝΠΤΝΠ    LEGIFRANCELEGIFRANCELEGIFRANCELEGIFRANCE, , , , ηηηη    οποίαοποίαοποίαοποία    έκρινεέκρινεέκρινεέκρινε    ότιότιότιότι    ηηηη    έκδοσηέκδοσηέκδοσηέκδοση    

φωτογραφιώνφωτογραφιώνφωτογραφιώνφωτογραφιών    κατοχυρώνεταικατοχυρώνεταικατοχυρώνεταικατοχυρώνεται    στοστοστοστο    άρθροάρθροάρθροάρθρο    544 544 544 544 τουτουτουτου    γαλλικούγαλλικούγαλλικούγαλλικού    ΑΚΑΚΑΚΑΚ. . . .  

776
    Cour de cassation, , , , chambre sociale, 17 octobre 1973,    N° de pourvoi:    72-40360    : ΤΝΠ LEGIFRANCE, η οποία έκρινε παράνομο το αίτημα 

του εργοδότη για παροχή πληροφοριών και εγγράφων του εργαζομένου που δε σχετίζονται με την επαγγελματική του ζωή ή την πρόσληψή 

του και Cour de cassation, , , , chambre sociale, 2 octobre 2001,    N° de pourvoi: 00-87934: ΤΝΠ LEGIFRANCE, η οποία έκρινε παράνομη την 

πρόσβαση του εργοδότη στην ηλεκτρονική αλληλογραφία του εργαζομένου ακόμη και στην περίπτωση που η χρήση Η/Υ απαγορευόταν 

εφόσον δεν εξυπηρετούσε τους σκοπούς της εργασίας, δεδομένου ότι ο εργαζόμενος είχε ονοματίσει το σχετικό φάκελο ως προσωπικό. 

Ομοίως, Cour de cassation, , , , chambre sociale, 10 mai 2012,    N° de pourvoi: 11-13884: ΤΝΠ LEGIFRANCE    

776
    Cour de cassation, 1ère    chambre civile, 6 octobre 2001,    N° de pourvoiπου απεικονίζουν την κατοικία κάποιου πολίτη αντιβαίνει στο 

δικαίωμα της απόλαυσης της ιδιοκτησίας, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 544 του γαλλικού ΑΚ.     

777
    Cour de cassation, , , , chambre sociale, 17 octobre 1973,    N° de pourvoi:    72-40360    : ΤΝΠ LEGIFRANCE, η οποία έκρινε παράνομο το αίτημα 

του εργοδότη για παροχή πληροφοριών και εγγράφων του εργαζομένου που δε σχετίζονται με την επαγγελματική του ζωή ή την πρόσληψή 

του και Cour de cassation, , , , chambre sociale, 2 octobre 2001,    N° de pourvoi: 00-87934: ΤΝΠ LEGIFRANCE, η οποία έκρινε παράνομη την 

πρόσβαση του εργοδότη στην ηλεκτρονική αλληλογραφία του εργαζομένου ακόμη και στην περίπτωση που η χρήση Η/Υ απαγορευόταν 

εφόσον δεν εξυπηρετούσε τους σκοπούς της εργασίας, δεδομένου ότι ο εργαζόμενος είχε ονοματίσει το σχετικό φάκελο ως προσωπικό. 

Ομοίως, Cour de cassation, , , , chambre sociale, 10 mai 2012,    N° de pourvoi: 11-13884: ΤΝΠ LEGIFRANCE    

778
    Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 octobre 2001,    N° de pourvoi: 10-21821    και Cour de cassation, , , , 1ère chambre civile, 6 octobre    

2001, , , , N° de pourvoi: 10-21822: ΤΝΠ LEGIFRANCE 

779
 Article 226-1 CP: Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, 

volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de 

leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-

ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su 

des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. 
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προσώπου σε ιδιωτικό χώρο, χωρίς τη συναίνεσή του. Εντούτοις, η διάταξη αναφέρει ότι η 

συναίνεση του υποκειμένου συνάγεται όταν αυτό μπορούσε και εντούτοις δεν εναντιώθηκε στις 

παραπάνω πράξεις των οποίων έλαβε γνώση. Οι ίδιες ποινές επισύρονται σύμφωνα με το άρθρο 

226-2 του γαλλικού ΠΚ780 εφόσον διατηρείται ή διατίθεται προς γνώση του κοινού ή τρίτων υλικό 

καταγραφής ή έγγραφα με τη βοήθεια των παραπάνω μεθόδων, ενώ διευκρινίζεται ότι στην 

περίπτωση που οι παραπάνω πράξεις υλοποιούνται μέσω του έγγραφου ή ηλεκτρονικού τύπου, 

εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις για τον εντοπισμό των υπευθύνων. Το άρθρο 226-3 του γαλλικού 

ΠΚ 781 προβλέπει την ποινή φυλάκισης πέντε ετών και την επιβολή ενός εξαιρετικά μεγάλου 

χρηματικού ποσού των 300.000 Ευρώ, στην περίπτωση καταγραφής από απόσταση συνομιλιών όπως 

ορίζονται στο 226-1 με τη χρήση κατάλληλης υποδομής και μεθόδων ή στην περίπτωση παγίδευσης 

πληροφοριακών δεδομένων όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 706-102-1 του γαλλικού Κώδικα 

Ποινικής Δικονομίας782.  

 Την έννοια του ασύλου και της κατοικίας προστατεύει το άρθρο 226-4 του γαλλικού ΠΚ, 

προβλέποντας ποινές σε περίπτωση παραβίασής τους783, ενώ το άρθρο 226-4-1 προβλέπει ποινές 

φυλάκισης ενός έτους και χρηματικού προστίμου 15.000 Ευρώ σε περίπτωση πλαστογράφησης των 

                                                           

 

780
Article 226-2 CP: Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou 

d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-

1.Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des 

lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. 

781
Article 226-3 CP: Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende :1° La fabrication, l'importation, la détention, 

l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer 

l'infraction prévue par le second alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de 

réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du 

code de procédure pénale (…) 

782
 Article 706-102-1 CP :Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de 

l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers 

et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le 

consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, 

telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données ou telles qu'il les y introduit par 

saisie de caractères. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. 

783
 Article 226-4 CP: L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, 

hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. 
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στοιχείων ταυτότητας του υποκειμένου και χρήσης των στοιχείων αυτών, ακόμα και σε περίπτωση 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας784. Το άρθρο 226-8 του γαλλικού ΠΚ785 προβλέπει ποινές φυλάκισης ενός 

έτους και χρηματικού προστίμου 15.000 Ευρώ σε περίπτωση αλλοίωσης των λεγομένων ή της 

εικόνας του υποκειμένου. Το άρθρο 226-13 του γαλλικού ΠΚ786 προβλέπει ποινές φυλάκισης ενός 

έτους και χρηματικού προστίμου 15.000 Ευρώ σε περίπτωση αποκάλυψης πληροφορίας που 

δεσμεύεται από επαγγελματικό απόρρητο, με τις επιφυλάξεις του άρθρου 226-14 του γαλλικού ΠΚ787 

που αναγνωρίζει τη δυνατότητα σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών κυρίως ιατρών για 

λόγους δημοσίου συμφέροντος ή σε περίπτωση ανηλίκων που δεν είναι σε θέση να προστατέψουν 

τους εαυτούς τους. 

 Ο Γαλλικός ΠΚ προστατεύει με τη διάταξη του άρθρου 226-15788 και το απόρρητο της 

αλληλογραφίας κάνοντας ιδιαίτερη μνεία και στην προστασία της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Στο 

                                                           

 

784
 Article 226-4-1 CP: Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de 

l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an 

d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de 

communication au public en ligne. 

785
 Article 226-8 CP: Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le 

montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage 

ou s'il n'en est pas expressément fait mention.Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou 

audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des 

personnes responsables. 

786
Article 226-13 CP: La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par 

profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. 

787787
 Article 226-14 CP: L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il 

n'est pas applicable :1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris 

lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est 

pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;2° Au médecin qui, avec l'accord de la 

victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, 

dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont 

été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son 

incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le 

préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils 

savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. Le signalement aux autorités compétentes 

effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. 

788
 Article 226-15 CP: Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou 

non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 
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άρθρο 226-16 ο γαλλικός ΠΚ789, προβλέπει ποινή φυλάκισης πέντε ετών και χρηματικό πρόστιμο 

300.000 Ευρώ σε περίπτωση παραβίασης των αρχών επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα ακόμα και αν αυτό συμβαίνει από αμέλεια. Ειδικά για την περίπτωση επεξεργασίας 

δεδομένων που περιλαμβάνουν τον αριθμό του εθνικού μητρώου ταυτοποίησης του υποκειμένου, ο 

γαλλικός ΠΚ αφιερώνει ειδική διάταξη στο άρθρο 226-16-1790. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται επίσης στον 

γαλλικό ποινικό κώδικα και για την ποινική ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 226-17-1791. 

 Η αθέμιτη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τιμωρείται με βάση το άρθρο 226-

18792, όπως επίσης τιμωρείται η εμπορική εκμετάλλευση των δεδομένων του υποκειμένου, παρά την 

αντίρρηση του τελευταίου με βάση το άρθρο 226-18-1793. Ομοίως τιμωρείται από τον γαλλικό ΠΚ 

δυνάμει του άρθρου 226-19794 η εγκατάσταση και η διατήρηση σε ψηφιακό μέσο απομνημόνευσης, 

                                                                                                                                                                                    

 

euros d'amende.Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des 

correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de 

telles interceptions. 

789
 Article 226-16 CP: Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère 

personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans 

d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire 

procéder à un traitement qui a fait l'objet de l'une des mesures prévues au 2° du I de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative 

à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

790
 Article 226-16-1 CP: Le fait, hors les cas où le traitement a été autorisé dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

précitée, de procéder ou faire procéder à un traitement de données à caractère personnel incluant parmi les données sur lesquelles il porte 

le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, est puni de cinq ans 

d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende. 

791
 Le fait pour un fournisseur de services de communications électroniques de ne pas procéder à la notification d'une violation de données 

à caractère personnel à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou à l'intéressé, en méconnaissance des dispositions du II 

de l'article 34 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. 

792
 Article 226-18 CP: Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans 

d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende. 

793
 Article 226-18-1 CP: Le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré 

l'opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette 

opposition est fondée sur des motifs légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende. 

794
 Article 226-19 CP: Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement 

exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou 



Δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς: Νομική Θεώρηση  

Νομική προστασία των Νομική προστασία των Νομική προστασία των Νομική προστασία των προσωπικών δεδομένων στο ελληνικό και στο γαλλικό δίκαιο: προσωπικών δεδομένων στο ελληνικό και στο γαλλικό δίκαιο: προσωπικών δεδομένων στο ελληνικό και στο γαλλικό δίκαιο: προσωπικών δεδομένων στο ελληνικό και στο γαλλικό δίκαιο:     

Σύνταγμα, ΑΚ και ΠΚΣύνταγμα, ΑΚ και ΠΚΣύνταγμα, ΑΚ και ΠΚΣύνταγμα, ΑΚ και ΠΚ    

    

284 

 

χωρίς τη συναίνεση του υποκειμένου, στοιχείων που άμεσα ή έμμεσα αποκαλύπτουν τα «ευαίσθητα 

δεδομένα» που τα αφορούν, όπως αυτά ορίζονται στο κείμενο του νόμου 78-17. Σύμφωνα με το 

άρθρο 226-20795 η επεξεργασία των δεδομένων πέραν της προβλεπόμενης διάρκειας, όπως αυτή 

δηλώνεται στην CNIL και προβλέπει ο νόμος, τιμωρείται εκτός αν προορίζεται για ιστορικούς, 

στατιστικούς ή επιστημονικούς σκοπούς.  

3. Συγκριτική επισκόπηση στη γαλλική και στην ελληνική ρύθμιση3. Συγκριτική επισκόπηση στη γαλλική και στην ελληνική ρύθμιση3. Συγκριτική επισκόπηση στη γαλλική και στην ελληνική ρύθμιση3. Συγκριτική επισκόπηση στη γαλλική και στην ελληνική ρύθμιση    

  

 Από την ανάλυση των νομοθετημάτων που προϋπήρχαν των αντίστοιχων εθνικών νόμων 

αλλά και από τις διατάξεις του αστικού και του ποινικού κώδικα στην Ελλάδα και τη Γαλλία, 

συνάγεται ότι η Γαλλία προηγείται σε επίπεδο της προστασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. Το προβάδισμα αυτό αποτυπώνεται τόσο από την ψήφιση του πρωτοποριακού για την 

εποχή νόμου 78-17, που αποδείχθηκε αρκετά «συμπαγής» στο πέρασμα των χρόνων (δεδομένου ότι 

δεν έγιναν πολύ μεγάλες αλλαγές με την τροποποίησή του από το νόμο 801-2004), όσο και από το 

σύνολο των ποινικών διατάξεων που συμβαδίζει με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Εντούτοις, εξίσου 

ολοκληρωμένο κρίνεται και το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα, χωρίς μάλιστα να είναι τυχαίο ότι σε 

πολλά σημεία «ακολουθεί» τις διατάξεις του γαλλικού δικαίου. 

 

                                                                                                                                                                                    

 

ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la 

santé ou à l'orientation ou identité sexuelle de celles-ci, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende. Est puni des 

mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel 

concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté. 

795
 Article 226-20: Le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, par la 

demande d'autorisation ou d'avis, ou par la déclaration préalable adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, est 

puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, 

statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi. Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de traiter 

à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel conservées au-delà de la durée mentionnée 

au premier alinéa. 
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Δέκατο κεφάλαΔέκατο κεφάλαΔέκατο κεφάλαΔέκατο κεφάλαιο: Η νομική προστασία των προσωπικών δεδομένων στο Διεθνές και στο Ευρωπαϊκό ιο: Η νομική προστασία των προσωπικών δεδομένων στο Διεθνές και στο Ευρωπαϊκό ιο: Η νομική προστασία των προσωπικών δεδομένων στο Διεθνές και στο Ευρωπαϊκό ιο: Η νομική προστασία των προσωπικών δεδομένων στο Διεθνές και στο Ευρωπαϊκό 

ΔίκαιοΔίκαιοΔίκαιοΔίκαιο    

 

 Το ζήτημα της προστασίας του προσώπου από την επεξεργασία των προσωπικών του 

δεδομένων είναι αποτέλεσμα μακρόχρονης ιστορικής διαδικασίας796 που συνιστά πρόδρομο για τα 

επιμέρους εθνικά δίκαια, ελληνικό και γαλλικό. Σε διεθνές επίπεδο, η πρώτη καταγεγραμμένη 

αποτύπωση προστασίας της ιδιωτικής ζωής, συμπεριλήφθηκε στην οικουμενική διακήρυξη των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου του Ο.Η.Ε. το 1948. Έκτοτε, διεθνείς οργανισμοί όπως ο Οργανισμός 

Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εργασίας797, εργάστηκαν για τη 

διατύπωση και την εφαρμογή κανόνων που θα ρύθμιζαν νομοθετικά την προστασία των προσωπικών 

πληροφοριών του ατόμου και θα διευκόλυναν την επεξεργασία και τη διακίνησή τους.  

 Η ιστορική αναδρομή στα νομοθετικά κείμενα που κατοχύρωσαν την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων καταδεικνύει την αμφίδρομη και αλληλοσυμπληρούμενη σχέση δικαίου και 

τεχνολογίας, δεδομένου ότι όσο εξελίσσεται η τεχνολογία τόσο εξειδικεύεται αναγκαστικά και η 

σχετική νομοθεσία. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, ότι η αρχική αντιμετώπιση του νομοθέτη κρίθηκε 

επιφυλακτική αναφορικά με την ηλεκτρονική επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και τη 

συνακόλουθη διείσδυση της πληροφορικής στην ιδιωτική ζωή, στη δεκαετία του 1970 με τα 

«νομοθετήματα της πρώτης γενιάς»798. Σε αυτά συγκαταλέγονται εκτός από τα κείμενα των διεθνών 

οργανισμών τα οποία θα εξεταστούν αμέσως παρακάτω, ο πρωτοποριακός νόμος του ομόσπονδου 

                                                           

 

796
 Σαατζίδου-Παντελιάδου, Ε: Νέοι κανόνες δικαίου στο πλαίσιο της νέας οικονομίας, ό.π., σελ. 26 

797
 Lucas,A.-Devèze, J.-Frayssinet, J.: Droit de l’informatique et de l’Internet, ό.π., σελ. 62-63 

798
 Αραβαντινού, Β.: «Η προστασία των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα από την αθέμιτη επεξεργασία τους με ηλεκτρονικό υπολογιστή, 

(Συμβολή στη Δικαιοκυβερνητική), εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1997, σελ. 14 επ., Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε: 

Προσωπικά Δεδομένα, ό.π., σελ. 121 επ. 
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γερμανικού κράτους της Έσσης το 1970, ο σχετικός νόμος της Σουηδίας το 1973, η Privacy Act των 

Η.Π.Α., ο νόμος της Ομοσπονδιακής Γερμανίας το 1977, ο Γαλλικός νόμος 78-17 799. 

 Τη δυσπιστία των πρώτων νομοθετημάτων, ακολούθησαν τα πιο φιλελεύθερα κείμενα 

«δεύτερης γενιάς» της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης το 1981 και της Συμφωνίας Σένγκεν 

το 1985. Την «τρίτη γενιά» των νομοθετημάτων απηχούν οι κοινοτικές οδηγίες της δεκαετίας 1990 

και έπειτα που αποτυπώνουν τη διάθεση του νομοθέτη να προσδώσει στη νομοθεσία προστασίας 

των προσωπικών δεδομένων μια τεχνολογική κατεύθυνση, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει 

αποτελεσματικά, όσο αυτό είναι εφικτό, τον καταιγισμό των τεχνολογικών εξελίξεων800.  

 Το αν η πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών που ανακοινώθηκε στις Βρυξέλλες τον Ιανουάριο 

του 2012 μας εισάγει στην «τέταρτη γενιά» των νομοθετημάτων, ενδεχομένως να απαντηθεί όταν ο 

Κανονισμός αυτός θα αρχίσει να ισχύει. 

 

1. Ρυθμίσεις σε επίπεδο διεθνούς δικαίου1. Ρυθμίσεις σε επίπεδο διεθνούς δικαίου1. Ρυθμίσεις σε επίπεδο διεθνούς δικαίου1. Ρυθμίσεις σε επίπεδο διεθνούς δικαίου        

 Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Ο.Η.Ε, η Σύμβαση της Ρώμης 

για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ), το 

Διεθνές Σύμφωνο περί Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων (ΔΣΑΠΔ) καθώς και οι κατευθυντήριες 

                                                           

 

799
 Fenoll-Trousseau, M.-P.-Haas, G.: Internet et protection des données personnelles, ό.π., σελ. 10, Braibant, G.: Données personnelles et 

société de l’ information , Rapport au Premier Ministre, La documentation Française, (1998), 31, Γέροντα, Α.: Η ηλεκτρονική επεξεργασία 

των προσωπικών πληροφοριών (ο γερμανικός ομοσπονδιακός νόμος για την προστασία του πολίτη από την αυτόματη επεξεργασία των 

προσωπικών πληροφοριών), ΤοΣ(1989)58 επ., για διεξοδική ανάλυση των νομοθετημάτων των επί μέρους κρατών, βλ Κίτσου, Π.: Το νομικό 

πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής με έμφαση στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

ΔιδακτορικήΔιατριβή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2011, διαθέσιμη στο: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/26521#,σελ. 

70 επ. με τις εκεί πλούσιες παραπομπές 

800
 Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε: Προσωπικά Δεδομένα, ό.π., σελ. 130 
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γραμμές του ΟΟΣΑ, θεωρούνται ως τα πλέον θεμελιώδη νομοθετήματα αναφορικά με την 

προστασία του προσώπου από την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. 

 

1.1 Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Ο.Η.Ε1.1 Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Ο.Η.Ε1.1 Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Ο.Η.Ε1.1 Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Ο.Η.Ε        

 Το πρώτο χρονικά νομικό κείμενο που σε διεθνές επίπεδο ασχολήθηκε με την εν γένει 

προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ήταν η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου του Ο.Η.Ε801, που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε στις 10 Δεκεμβρίου 

1948. Σύμφωνα με το προοίμιο της Διακήρυξης, «η αναγνώριση της αξιοπρέπειας (…) καθώς και των 

ίσων και αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων τους αποτελεί το θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης 

και της ειρήνης στον κόσμο». Για το λόγο αυτό η Οικουμενική Διακήρυξη πάντα σύμφωνα με το 

προοίμιο «αποτελεί το κοινό ιδανικό στο οποίο πρέπει να κατατείνουν όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη, 

έτσι ώστε κάθε άτομο και κάθε όργανο της κοινωνίας, με τη Διακήρυξη αυτή διαρκώς στη σκέψη, να 

καταβάλει, με τη διδασκαλία και την παιδεία, κάθε προσπάθεια για να αναπτυχθεί ο σεβασμός των 

δικαιωμάτων και των ελευθεριών αυτών, και να εξασφαλιστεί προοδευτικά, με εσωτερικά και διεθνή 

μέσα, η παγκόσμια και αποτελεσματική εφαρμογή τους, τόσο ανάμεσα στους λαούς των ίδιων των 

κρατών μελών όσο και ανάμεσα στους πληθυσμούς χωρών που βρίσκονται στη δικαιοδοσία τους». 

Στο άρθρο 12 της Διακήρυξης, γίνεται ευθεία αναφορά στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και 

συγκεκριμένα ορίζεται ότι «κανείς δεν επιτρέπεται να υποστεί αυθαίρετες επεμβάσεις στην ιδιωτική 

του ζωή, την οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία του, ούτε προσβολές της τιμής και της 

υπόληψης του. Καθένας έχει το δικαίωμα να τον προστατεύουν οι νόμοι από επεμβάσεις και 

προσβολές αυτού του είδους».  

 

                                                           

 

801
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο σε: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=grk, 

Κωνσταντόπουλου, Δ.: Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο – ΙΙΙ Εφαρμογή γενικού και ειδικού Διεθνούς Δικαίου, εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 

1986, σελ. 112               
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1.2 Η Σύμβαση της Ρώμης για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των 1.2 Η Σύμβαση της Ρώμης για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των 1.2 Η Σύμβαση της Ρώμης για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των 1.2 Η Σύμβαση της Ρώμης για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των 

θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ)θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ)θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ)θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ)    

 Η Σύμβαση της Ρώμης που υπογράφηκε στις 4.11.1950 τέθηκε σε ισχύ στις 3.9.1953 και 

κυρώθηκε από το ελληνικό κράτος με το Ν. 2329/1953802 και το Ν.Δ 53/1974 και από το γαλλικό 

κράτος το 1974 με το διάταγμα 74-360803. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 της Σύμβασης, «κάθε 

πρόσωπο δικαιούται το σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του και της 

αλληλογραφίας του». Διευκρινίζεται μάλιστα στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ότι «δεν 

επιτρέπεται να υπάρξει δημόσια επέμβαση στην άσκηση του δικαιώματος αυτού, εκτός εάν η 

επέμβαση αύτη προβλέπεται από το νόμο και αποτελεί μέτρο το οποίο, σε μια δημοκρατική 

κοινωνία, είναι αναγκαίο για την εθνική ασφάλεια, τη δημοσία ασφάλεια, την οικονομική ευημερία 

της χώρας, την προάσπιση της τάξεως και την πρόληψη ποινικών παραβάσεων την προστασία της 

υγείας ή της ηθικής, ή την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών άλλων»804. Περαιτέρω, στο 

άρθρο 10 της Σύμβασης, κατοχυρώνεται το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης, το οποίο όπως 

διευκρινίζεται στο κείμενο, περιλαμβάνει «την ελευθερία της γνώμης και την ελευθερία λήψεως ή 

μετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών, χωρίς την επέμβαση δημόσιων αρχών και ανεξάρτητα από την 

ύπαρξη συνόρων». Το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης περιορίζεται ωστόσο στην περίπτωση 

                                                           

 

802
 Περί κυρώσεως της από 4ης Νοεμβρίου 1950 Διεθνούς Συμβάσεως της Ρώμης περί προασπίσεως των δικαιωμάτων του ανθρώπου και 

των Θεμελιωδών ελευθεριών και του από 20ης Μαρτίου 1952 προσθέτου εις αυτήν Πρωτοκόλλου των Παρισίων, Η άνω σύμβαση η οποία 

είχε καταγγελθεί με την υπ`αρ.ΥΣ 01-16 της 5/13.2.1970 (ΦΕΚ Α 36) ανακοίνωση του Υπουργού Εξωτερικών κυρώθηκε εκ νέου με το ΝΔ 53/ 

1974 (ΦΕΚ Α 256) 

803 Décret n°74-360 du 3 mai 1974 portant publication de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales signée a rome le 04-11-1950 et de ses protocoles additionnels, JORF du 4 mai 1974 page 4750. Βλ. σχετ.: Villevieille, J.-F., : La 

ratification par la France de la Convention européenne des Droits de l'homme, Annuaire français de droit international, V. 19 (1973)No 

19,pp. 922-927 

804
 Χρυσόγονου, Κ. :Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μισό αιώνα μετά, ΤοΣ (2001)976 επ., Καράκωστα, Ι.: Η προστασία 

του ιδιωτικού βίου των προσώπων της επικαιρότητας από τη σκοπιά του συγκριτικού δικαίου, ΔΕΕ 5(1999)1229, Ματθία, Σ. Εισαγωγή στη 

Ευρωπαϊκή σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου, ΕλλΔνη (1999)729 επ., Κατρούγκαλου, Γ. :Η επίδραση της ΕΣΔΑ στην εσωτερική 

έννομη τάξη ,ΤοΣ (2002) 685 επ., Για διεξοδική κατ’ άρθρο ανάλυση της Σύμβασης, βλ. Pettiti, L.-E., Decaux, E., Imbert, P.-H.: La Convention 

européenne des droits de l'Homme. Commentaire article par article, Economica, 2eme ed., Dalloz, 1999 
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προστασίας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της αποτροπής της αποκάλυψης εμπιστευτικών 

πληροφοριών και της διατήρησης της αμεροληψίας της δικαστικής εξουσίας.  

1.3 Το Διεθνές Σύμφωνο περί Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων (ΔΣΑΠΔ)1.3 Το Διεθνές Σύμφωνο περί Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων (ΔΣΑΠΔ)1.3 Το Διεθνές Σύμφωνο περί Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων (ΔΣΑΠΔ)1.3 Το Διεθνές Σύμφωνο περί Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων (ΔΣΑΠΔ)    

 Το τρίτο χρονικά και το δεύτερο σε σχέση με τον ΟΗΕ κείμενο για την προστασία των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου, υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 16.12.1966 από τη Γενική Συνέλευση. 

Το κείμενο αυτό, κυρώθηκε στην Ελλάδα με την υπογραφή του με το Ν. 2462/1997805 και στη Γαλλία 

με το διάταγμα 81-76806. Στο άρθρο 17 του Συμφώνου, κατοχυρώνεται το απαραβίαστο της ιδιωτικής 

ζωής, καθώς ορίζεται ότι «κανείς δεν υπόκειται σε αυθαίρετες ή παρόνομες παρενοχλήσεις της 

ιδιωτικής του ζωής, της οικογένειας, της κατοικίας ή της αλληλογραφίας του, ούτε σε παράνομες 

προσβολές της τιμής και της υπόληψής του». Στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, τονίζεται ότι 

«κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα προστασίας από το νόμο έναντι τέτοιων παρενοχλήσεων ή 

προσβολών». Στο άρθρο 18 του Συμφώνου κατοχυρώνεται η ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης 

και της θρησκείας807 και στο άρθρο 19, η ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης808. 

                                                           

 

805
 ΦΕΚ Α΄ 25/26.2.1997 

806
 Décret n°81-76 du 29 janvier 1981 PORTANT PUBLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES 

OUVERTS A LA SIGNATURE A NEW-YORK LE 19-12-1966, JORF du 1 février 1981 page 398 

807
 Άρθρο 18: « 1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. Αυτό το δικαίωμα περιλαμβάνει την 

ελευθερία να έχει ή να υιοθετεί κανείς τη θρησκεία ή την πεποίθηση της επιλογής του, καθώς και την ελευθερία να εκδηλώνει τη θρησκεία 

ή την πεποίθησή του, ατομικά ή από κοινού με άλλους μέσω της λατρείας, πράξεων ιεροτελεστίας, πρακτικής και διδασκαλίας.2. Κανείς 

δεν υπόκειται σε καταναγκασμό, που θα μπορούσε να παρεμποδίσει την ελευθερία του να έχει ή να υιοθετήσει τη θρησκεία ή τις 

πεποιθήσεις της επιλογής του.3. Η ελευθερία εκδήλωσης της θρησκείας ή των πεποιθήσεων δεν μπορεί να υπόκειται παρά μόνο σε όσους 

περιορισμούς ορίζει ο νόμος και είναι απαραίτητοι για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας, τάξης και υγείας ή της ηθικής ή των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων.4. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη στο παρόν Σύμφωνο αναλαμβάνουν την υποχρέωση να 

σέβονται την ελευθερία των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων, να φροντίζουν για τη θρησκευτική και ηθική αγωγή των παιδιών τους 

σύμφωνα με τις πεποιθήσεις τους». 

808
 Άρθρο 19: «1. Κανείς δεν πρέπει να υπόκειται σε διακριτική μεταχείριση και να παρενοχλείται για τις απόψεις του. 2. Κάθε πρόσωπο 

έχει δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευ8ερία της αναζήτησης, της λήψης και της 

μετάδοσης πληροφοριών και απόψεων κάθε είδους, ανεξαρτήτως συνόρων, προφορικά, γραπτά, σε έντυπα, σε κάθε μορφή τέχνης ή με 

κάθε άλλο μέσο της επιλογής του. 3. Η άσκηση των δικαιωμάτων, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, συνεπάγεται 

ειδικά καθήκοντα και ευθύνες. Μπορεί, επομένως, να υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς, οι οποίοι όμως πρέπει να προβλέπονται με 

σαφήνεια από το νόμο και να είναι απαραίτητοι: α. Για το σεβασμό των δικαιωμάτων ή της υπόληψης των άλλων, β. Για την προστασία της 

εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, της δημόσιας υγείας ή των χρηστών ηθών». 
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1.4 Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ1.4 Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ1.4 Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ1.4 Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ    

  Ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη (Ο.Ο.Σ.Α) υιοθέτησε ένα μη 

νομικά δεσμευτικό κείμενο809,που περιείχε τις κατευθυντήριες γραμμές με τη μορφή γενικών αρχών, 

οι οποίες και αποτέλεσαν την ελάχιστη συναίνεση των δυτικών χωρών για την προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με έμφαση στο πρόβλημα της διασυνοριακής ροής 

δεδομένων810. Οι κατευθυντήριες γραμμές, περιλαμβάνουν 8 αρχές αναφορικά με την προστασία της 

ιδιωτικής σφαίρας του ανθρώπου και τις διασυνοριακές ροές των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα οι οποίες αναλύονται παρακάτω811: 

  1.Η αρχή της περιορισμένης συλλογής προσωπικών δεδομένων (Collection Limitation 

Principle) η οποία συνίσταται στη νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία των δεδομένων κατόπιν λήψης της 

συγκατάθεσης του υποκειμένου τους. 

 2.Η αρχή της ποιότητας των δεδομένων (Data Quality Principle), σύμφωνα με την οποία τα 

προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται θα πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή με τους σκοπούς για 

τους οποίους συλλέγονται.  

 3.Η αρχή προσδιορισμού του σκοπού (Purpose Specification Principle), σύμφωνα με την 

οποία τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να συλλέγονται για καθορισμένους σκοπούς.  

 4. Η αρχή του περιορισμού της χρήσης των δεδομένων (Use Limitation Principle), σύμφωνα 

με την οποία τα προσωπικά δεδομένα δεν πρέπει να αποκαλύπτονται ή να δημοσιοποιούνται για 

σκοπούς άλλους από αυτούς που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, εκτός και αν η 

γνωστοποίησή τους γίνεται με τη συγκατάθεση του υποκειμένου ή με εξουσιοδότηση του νόμου.  

 5.Η αρχή της λήψης μέτρων προστασίας (Security Safeguards Principle), σύμφωνα με την 

οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των 

                                                           
 

809
 Poullet, Y.: OCDE Protection des données et de la vie privée, Droit de l'Informatique et des Télécoms,2(1995)82 

810
 Σαατζίδου-Παντελιάδου, Ε: Νέοι κανόνες δικαίου στο πλαίσιο της νέας οικονομίας, ό.π., σελ. 30-31, Γέροντα, Α.: Η προστασία του 

πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ό.π., σελ 107 επ., Lucas,A.-Devèze, J.-Frayssinet, J.: Droit de 

l’informatique et de l’Internet, ό.π., σελ. 61 

811
http://www.oecd.org/internet/ieconomy/oecdguidelinesontheprotectionofprivacyandtransborderflowsofpersonaldata.htm 
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δεδομένων και την προστασία τους από απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, 

καταστροφή,τροποποίηση ή αποκάλυψη των δεδομένων. 

 6.Η αρχή της διαφάνειας (Openness Principle) η οποία θα πρέπει να διέπει την ανάπτυξη, την 

πολιτική και τις πρακτικές σεβασμού των προσωπικών δεδομένων  

 7.Η αρχή της ατομικής συμμετοχής (Individual Participation Principle), η οποία συνίσταται 

στο δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου στα δεδομένα που το αφορούν. και τέλος  

 8. Η αρχή της ευθύνης του υπεύθυνου της επεξεργασίας (Accountability Principle), η οποία 

συνίσταται στην ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας να συμμορφώνεται με τους κανόνες που 

αναλύθηκαν στις παραπάνω αρχές.  

2. Ρυθμίσεις σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικαίου2. Ρυθμίσεις σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικαίου2. Ρυθμίσεις σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικαίου2. Ρυθμίσεις σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικαίου        

 

  Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ρυθμίζουν 

νομοθετήματα όπως η Σύμβαση 108/1981 του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Συμφωνία Σένγκεν και η 

Σύμβαση Εφαρμογής της. Το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν, η Οδηγία 95/46/ΕΚ, η Σύσταση R (99) 5 

της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο Κανονισμός 45/2001 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και η Οδηγία 2002/58/ΕΚ. Ξεχωριστή μνεία γίνεται στην πρόταση 

Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία αποτελεί και 

αντικείμενο προβληματισμού για τους λόγους που θα αναπτυχθούν στο οικείο κεφάλαιο. 

 

 

2.1 Η Σύμβαση 108/1981 του Συμβουλίου της Ευρώπης2.1 Η Σύμβαση 108/1981 του Συμβουλίου της Ευρώπης2.1 Η Σύμβαση 108/1981 του Συμβουλίου της Ευρώπης2.1 Η Σύμβαση 108/1981 του Συμβουλίου της Ευρώπης        

 

 Το κείμενο της Σύμβασης του Στρασβούργου της 28.1.1981 «για την προστασία των ατόμων 

από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» είναι το πρώτο διεθνές νομικά 
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δεσμευτικό αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων του ατόμου και σήμανε την 

απαρχή μιας δεύτερης περιόδου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων812. Η Σύμβαση 108, 

όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, έθεσε τις αρχές που αποτελούν το «σκληρό πυρήνα» της 

προστασίας των φυσικών προσώπων από την αυθαίρετη επεξεργασία με ηλεκτρονικά μέσα των 

δεδομένων που τα αφορούν813. Η Ελλάδα κύρωσε τη Σύμβαση με το Ν. 2068/1992814 και η Γαλλία με 

το Νόμο 85-2013815. 

 Συγκεκριμένα, στο άρθρο 5 κατοχυρώνεται η ποιότητα των πληροφοριών που καθίστανται 

αντικείμενο αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, υπό την έννοια ότι αυτά α) αποκτώνται και 

υφίστανται επεξεργασία κατά τρόπο έντιμο και νόμιμο, β) καταχωρίζονται για ορισμένους και 

νόμιμους σκοπούς και δε χρησιμοποιούνται κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς αυτούς, γ) 

είναι πρόσφορες, προσήκουσες και όχι υπέρμετρες σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους 

έχουν καταχωρισθεί, δ) είναι ακριβείς και αν χρειάζεται γίνεται ενημέρωση τους και ε) διατηρούνται 

υπό μορφή που επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητας των προσώπων τα οποία αφορούν οι 

πληροφορίες για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει εκείνο που είναι αναγκαίο για την 

εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους έχουν καταχωρισθεί. Στο άρθρο 6, καθορίζονται οι 

ειδικές κατηγορίες πληροφοριών, όπως αυτές που αποκαλύπτουν τη φυλετική προέλευση, τα 

πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, καθώς και οι πληροφορίες προσωπικού 

χαρακτήρα, που σχετίζονται με την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή και τις ποινικές καταδίκες και οι 

οποίες δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, εάν το 

εσωτερικό δίκαιο δεν προβλέπει κατάλληλες εγγυήσεις. Το άρθρο 7, αναφέρεται στα κατάλληλα 

μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία των πληροφοριών προσωπικού 

                                                           
 

812
 Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου,Ε.: Προσωπικά Δεδομένα, ό.π., σελ.124 

813
 Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου,Ε.: Ζητήματα από το Δίκαιο της Πληροφορικής, ό.π., σελ. 48 

814
 ΦΕΚ Α’118/9.7.1992 

815
 Décret n°85-1203 du 15 novembre 1985 portant publication de la convention pour la protection des personnes a l'égard du traitement 

automatise des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28-01-1981, JORF du 20 novembre 1985 page 13436, Αναλυτικά, βλ. 

Jacqué, J.-P. : La Convention du Conseil de l’ Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé de données à 

caractère personnel AFDI (1980)773,    Lucas,A.-Devèze, J.-Frayssinet, J.: Droit de l’informatique et de l’Internet, ό.π., σελ. 57-59 
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χαρακτήρα που έχουν καταχωρισθεί σε αυτοματοποιημένα αρχεία από συμπτωματική ή μη 

επιτρεπόμενη καταστροφή ή από συμπτωματική απώλεια, καθώς και από πρόσβαση σε αυτές, 

τροποποίηση ή μετάδοσή τους χωρίς την απαιτούμενη άδεια. 

 Το άρθρο 8 υπενθυμίζει ότι κάθε πρόσωπο πρέπει να μπορεί: α) να γνωρίζει την ύπαρξη 

αυτοματοποιημένων αρχείων προσωπικού χαρακτήρα, τους κυριότερους σκοπούς τους, καθώς και 

την ταυτότητα και τη συνήθη κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση του κυρίου των αρχείων, β) να 

λαμβάνει σε εύλογα διαστήματα, επιβεβαίωση της υπάρξης ή όχι, στα αυτοματοποιημένα αρχεία, 

πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν όπως και κοινοποίηση των πληροφοριών 

αυτών σε κατανοητή μορφή, γ) να λαμβάνει, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τη διόρθωση των 

πληροφοριών αυτών ή τη διαγραφή τους όταν έχουν αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας κατά 

παράβαση των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου και δ) να διαθέτει μέσο προσφυγής, αν δεν 

δόθηκε συνέχεια σε αίτηση επιβεβαίωσης ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, κοινοποίησης, 

διόρθωσης ή διαγραφής. Παρέκκλιση στη δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα χωρίς τη γνώση και τη συγκατάθεση του υποκειμένου που το αφορούν αποτελούν 

σύμφωνα με το άρθρο 9, α)η προστασία της ασφάλειας του Κράτους, τη δημόσια ασφάλεια, τα 

νομισματικά συμφέροντα του Κράτους ή την καταστολή των ποινικών παραβάσεων και β) η 

προστασία του προσώπου το οποίο αφορούν οι πληροφορίες, όπως και των δικαιωμάτων και 

ελευθεριών τρίτων.  

 

2.2 Η Συμφωνία Σένγκεν κα2.2 Η Συμφωνία Σένγκεν κα2.2 Η Συμφωνία Σένγκεν κα2.2 Η Συμφωνία Σένγκεν και η Σύμβαση Εφαρμογής της. Το σύστημα πληροφοριών Σένγκενι η Σύμβαση Εφαρμογής της. Το σύστημα πληροφοριών Σένγκενι η Σύμβαση Εφαρμογής της. Το σύστημα πληροφοριών Σένγκενι η Σύμβαση Εφαρμογής της. Το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν    

 

 Η Συμφωνία που υπογράφηκε στην πόλη Σένγκεν του Λουξεμβούργου στις 14.6.1985 από 

πέντε κοινοτικές χώρες και συγκεκριμένα τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο και τις 

Κάτω Χώρες, στόχο είχε να καταργήσει τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα των συμβαλλόμενων 

μερών και να ενισχύσει τη συνεργασία αστυνομικών και τελωνειακών αρχών για την καταπολέμηση 

της εγκληματικότητας, το εμπόριο όπλων και ναρκωτικών, τη φορολογική και τελωνειακή απάτη, το 
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λαθρεμπόριο και την παράνομη είσοδο προσώπων στις χώρες αυτές816 . Για την υλοποίηση της 

Συμφωνίας αυτής, τα συμβαλλόμενα μέρη, υπέγραψαν στις 19.6.1990 τη Σύμβαση εφαρμογής της, 

στην οποία προσχώρησαν817, η Ιταλία το 1990, η Ισπανία και η Πορτογαλία το 1991, η Ελλάδα το 

1992818, η Αυστρία το 1995, η Δανία, η Φινλανδία και η Σουηδία το 1996, η Ισλανδία και η Νορβηγία 

το 1999. Τα κράτη της Εσθονίας, της Τσεχίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της 

Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβακίας και της Σλοβενίας το 2007, το Λιχτενστάιν και η Ελβετία 

εντάχθηκαν το 2008. Στην περίπτωση της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, ισχύει η 

αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, την καταπολέμηση των ναρκωτικών και 

το σύστημα πληροφόρησης του Σένγκεν (SIS) που θα εξεταστεί παρακάτω. Τα κράτη της Βουλγαρίας, 

της Κύπρου, της Ρουμανίας και της Κροατίας αναμένεται να ενταχθούν στη Συμφωνία Σένγκεν, ενώ 

τα κρατίδια του Μονακό, του Αγίου Μαρίνου και του Βατικανό είναι de facto μέλη της Συμφωνίας 

Σένγκεν. 

 Ως αντιστάθμισμα στο έλλειμμα ασφάλειας που εύλογα θα προέκυπτε από την ελεύθερη 

κυκλοφορία προσώπων και αγαθών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργήθηκε το 

σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών της Συμφωνίας Σένγκεν, που 

στηρίζεται στη σύγχρονη τεχνολογία και πληροφορική819. Πρόκειται για μια ενιαία βάση δεδομένων, 

γνωστή ως Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, (Schengen Information System) S.I.S., η οποία 

ενσωματώνει σε κοινό ηλεκτρονικό αρχείο δεδομένων, δύο μεγάλες κατηγορίες πληροφοριών. Η 

πρώτη αφορά αναζητούμενα πρόσωπα (διωκόμενοι, εξαφανισμένοι ενήλικες και ανήλικοι, 

                                                           
 

816
 Hreblay, V. : Les accordes de Schengen, origine, fonctionnement, avenir , éditions Bruylant, Bruxelles,1998, Λιαρρομάτη, Δ : Η Συμφωνία 

Σένγκεν και η Σύμβαση Εφαρμογής της», ΕλλΔνη 39(1988), 1529 επ. , Τσουκαλά, Α. : Η Συνθήκη Σένγκεν : Χώρος ελεύθερης κυκλοφορίας ή 

απειλή για τη δημοκρατία;, ΕλλΔνη 39(1998)1519 επ. 

817
 Βλ. σχετικά αποτύπωση του χώρου Σέγκεν σήμερα: http://www.touteleurope.eu/fr/actions/citoyennete-

justice/schengen/presentation/carte-l-espace-schengen.html,http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-

library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_fr.pdf,http://www.ambafrance-by.org/IMG/pdf/EUROPE-

L_ESPACE_SCHENGEN-3.pdf 

818
 Ν.2514/1997:ΦΕΚ Α’ 140/27.6.1997 

819
 Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε: Προσωπικά Δεδομένα, ό.π., σελ 126-128,  
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ανεπιθύμητοι αλλοδαποί, κ.λπ.). Η δεύτερη αφορά αναζητούμενα οχήματα ή αντικείμενα, όπως 

έγγραφα, ταυτότητες, άδειες κυκλοφορίας οχημάτων και πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας που έχουν 

κλαπεί ή απωλεσθεί 820. Αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το Σύστημα πληροφοριών 

Σένγκεν, αυτό καθορίζεται από τα επιμέρους εθνικά δίκαια των συμβαλλόμενων μερών της 

Συμφωνίας Σένγκεν, τα οποία και ανέλαβαν την υποχρέωση να θεσπίσουν την απαραίτητη εθνική 

νομοθεσία821 εξασφαλίζοντας επίπεδο προστασίας τουλάχιστον αντίστοιχο με εκείνο που παρέχει η 

Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης822. Η Ελλάδα με την ενσωμάτωση της κοινοτικής Οδηγίας 

95/46, ρύθμισε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για να ικανοποιήσει τις προϋποθέσεις 

ένταξης στο Σύστημα Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν823. Η Γαλλία, που ήταν και μία από τις πέντε 

χώρες που υπέγραψαν τη Συμφωνία Σένγκεν, είχε ήδη προβλέψει στο νόμο 78-17 διατάξεις για την 

αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών, πρακτική που ακολουθήθηκε στην περίπτωση 

συνεργασίας της Γαλλικής Αστυνομίας με την Interpol δυνάμει του νόμου 83-1023824 και ενισχύθηκε 

αργότερα με σχετική απόφαση της CNIL825, πολύ πριν την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας στο 

γαλλικό δίκαιο με το νόμο 2004-801.  

 Λόγω της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής ένωσης, αναπτύχθηκε το Σύστημα Πληροφοριών 

Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II), το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό 1987/2006 του 

                                                           
 

820
http://www.hellenicpolice.gr/index.php?option=ozo_content&lang='..'&perform=view&id=26982&Itemid=901&lang=, 

Αναλυτικά, βλ. Γέροντα, Α.: Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ό.π., σελ.116 επ., 

Παπαδόπουλου, Α.: Όροι Προστασίας των προσωπικών δεδομένων (Το παράδειγμα του συστήματος πληροφοριών Schengen), εκδόσεις 

Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 31 επ.  

821
 Lucas,A.-Devèze, J.-Frayssinet, J.: Droit de l’informatique et de l’Internet, ό.π., σελ. 64-65 

822
 Loncle, F. : Schengen, un essai à transformer , Assemblée Nationale, Rapport d’information, 1476(1999)66, διαθέσιμο σε: 

http://www.assemblee-nationale.fr/11/rap-info/i1476.asp, Masson, P. : L’intégration de Schengen dans l’ Union Européenne, Les rapports 

du Sénat, 53(1987)44, 

823
 Μίτλεττον, Φ.: Προβλήματα εφαρμογής της ευρωπαϊκής οδηγίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων στην ελληνική έννομη 

τάξη, ΔτΑ11(2001)751 επ. 

824
 Loi n°83-1023, AUTORISANT L'APPROBATION D'UN ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET 

L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE POLICE CRIMINELLE RELATIF AU SIEGE D'INTERPOL ET A SES PRIVILEGES ET IMMUNITES SUR LE 

TERRITOIRE FRANCAIS: ΤΝΠ LEGIFRANCE 

825
 Délibération n°98-013 du 03 mars 1998, portant avis sur le projet de décret pris en application de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 

concernant le traitement automatisé d'informations nominatives dénommé "Gestion Electronique de Documents":ΤΝΠ LEGIFRANCE 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου826 και την Απόφαση 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου827 και 

θα αποτελεί σύστημα πληροφοριών ευρείας κλίμακας που θα περιέχει καταχωρίσεις τόσο για 

πρόσωπα όσο και για αντικείμενα. Στόχος του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς, 

είναι να αντικαταστήσει το υπάρχον σύστημα, προσφέροντας ενισχυμένες λειτουργίες828. 

Συγκεκριμένα, το SIS II θα αποτελείται: α) από ένα κεντρικό σύστημα (το «κεντρικό SIS II»), β) από ένα 

εθνικό σύστημα (το «N.SIS II») σε κάθε κράτος μέλος829 (εθνικά συστήματα δεδομένων830, τα οποία 

είναι συνδεδεμένα στο κεντρικό SIS II και γ) από μια υποδομή επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού 

συστήματος και των εθνικών συστημάτων, που παρέχει ένα εικονικό δίκτυο με απόκρυψη, το οποίο 

χρησιμοποιείται για τα στοιχεία του SIS II και για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των αρχών που 

έχουν αναλάβει την ανταλλαγή όλων των συμπληρωματικών πληροφοριών (γραφεία SIRENE)831.Τα 

δεδομένα του SIS II832 θα εισάγονται, ενημερώνονται, καταργούνται και εξετάζονται μέσω των 

                                                           
 

826
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006 , σχετικά με τη 

δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II),ΕΕ L 381 της 28.12.2006, σ. 4 -23 

827
 ΕΕ L 205/7.8.2007, σ. 63-84 

828
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l14

544_el.htm από όπου ελήφθησαν και οι σχετικές πληροφορίες για το SIS II 

829
Επί του παρόντος, πρόσβαση στο SIS έχουν η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα, για όλες τις καταχωρήσεις, το Υπουργείο 

Εξωτερικών για τις καταχωρήσεις του άρθ. 24 του Κανονισμού SIS II και τα Τελωνεία για τα άρθ. 36 και 38 της Απόφασης SIS II. Βλ. 

σχετικά:www.astynomia.gr 

830
 Για τη δημιουργία εθνικού αρχείου συστήματος πληροφοριών, βλ. τη σχετική απόφαση της CNIL: Délibération n°95-047 du 25 avril 1995 

relative au système informatique de la partie nationale du système d'information Schengen mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur : 

ΤΝΠ LEGIFRANCE  

831
 Για την περίπτωση της Γαλλίας, βλ. τη σχετική απόφαση της CNIL: Délibération n°98-012 du 03 mars 1998, portant avis sur projet 

d'arrêté relatif au traitement automatisé d'informations nominatives de gestion électronique de documents ED) mis en oeuvre par le 

ministère de l'intérieur français au sein du bureau national SIRENE: ΤΝΠ LEGIFRANCE 

832
 Το SIS II θα περιέχει αποκλειστικά κατηγορίες δεδομένων που παρέχονται από κάθε κράτος μέλος, και τα οποία απαιτούνται για 

καταχωρίσεις με σκοπό την άρνηση της εισόδου ή την απαγόρευση παραμονής. Μόλις το σύστημα αρχίσει να λειτουργεί και εισαχθούν 

καταχωρίσεις σε αυτό, θα είναι δυνατή η αποθήκευση μόνο των ακόλουθων πληροφοριών για πρόσωπα για τα οποία έχει εισαχθεί 

καταχώριση στο SIS II: το ή τα επώνυμα, το ή τα ονόματα, το ή τα ονόματα κατά τη γέννηση, το ή τα ψευδώνυμα, τα ιδιαίτερα σωματικά 

χαρακτηριστικά, τον τόπο και την ημερομηνία γέννησης, το φύλο, τις φωτογραφίες, τα δακτυλικά αποτυπώματα, την ή τις ιθαγένειες, την 

αναφορά ότι το συγκεκριμένο άτομο είναι οπλισμένο, βίαιο ή εν φυγεί, το λόγο της καταχώρισης, αναφορά στην απόφαση βάσει της 

οποίας πραγματοποιήθηκε η καταχώριση αυτή και τον ή τους δεσμούς με άλλες καταχωρίσεις που έχουν εισαχθεί στο SIS II. Θα 

περιλαμβάνει επίσης αναφορά στον δράση που πρέπει να αναληφθεί σε περίπτωση θετικής απάντησης (π.χ. εάν μία εθνική αρμόδια αρχή 

εντοπίσει καταχώριση στο SIS II για υπήκοο τρίτης χώρας για τον οποίον έχουν διενεργήσει έλεγχο). Εάν το κράτος μέλος δεν μπορεί να 

φέρει εις πέρας την απαιτούμενη δράση μετά τη λήψη θετικής απάντησης από το SIS II, θα ενημερώνει απευθείας το κράτος μέλος που 
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διαφόρων εθνικών συστημάτων. Το κεντρικό σύστημα, που θα εξασφαλίζει τον έλεγχο και την 

τεχνική διαχείριση, είναι εγκατεστημένο στο Στρασβούργο της Γαλλίας και θα παρέχει τις αναγκαίες 

υπηρεσίες για την εισαγωγή και την επεξεργασία των δεδομένων του SIS II, ενώ το κεντρικό σύστημα 

κινδύνου, που μπορεί να εξασφαλίσει όλες τις λειτουργίες του κύριου κεντρικού συστήματος σε 

περίπτωση βλάβης, είναι εγκατεστημένο κοντά στο Σάλτσμπουρκ της Αυστρίας. Κάθε κράτος μέλος 

θα είναι επιφορτισμένο με τη δημιουργία και την εκμετάλλευση του δικού του εθνικού συστήματος 

και τη σύνδεσή του με το κεντρικό σύστημα και θα ορίζει μια αρχή, την εθνική υπηρεσία SIS II 

(υπηρεσία N.SIS II) που θα αναλαμβάνει την κύρια ευθύνη του εθνικού σχεδίου για το SIS II. Η αρχή 

αυτή θα είναι αρμόδια για την καλή λειτουργία και την ασφάλεια του εθνικού της συστήματος.  

Επιπλέον, κάθε κράτος μέλος θα ορίζει το γραφείο του SIRENE. Τα κράτη μέλη θα διατηρούν στο 

πλαίσιο του γραφείου SIRENE στοιχεία των αποφάσεων που οδήγησαν σε καταχώριση, θα είναι 

υπεύθυνα για κάθε ζημία που προκαλείται σε πρόσωπο λόγω της εκμετάλλευσης των εθνικών 

συστημάτων SIS II αλλά και θα μεριμνούν ώστε κάθε ενδεχόμενη καταχρηστική χρησιμοποίηση 

δεδομένων που έχουν εισαχθεί στο SIS II ή κάθε ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών που 

αντίκειται προς τον παρόντα κανονισμό να τιμωρείται με αποτελεσματικές, ανάλογες και 

αποτρεπτικές κυρώσεις.  

 

                                                                                                                                                                                    
 

εισήγαγε την καταχώριση. Οι φωτογραφίες και τα δακτυλικά αποτυπώματα θα χρησιμοποιούνται μόνο για την επαλήθευση της ταυτότητας 

υπηκόου τρίτης χώρας που ανευρέθη μετά από αναζήτηση στο SIS II με βάση αλφαριθμητικά δεδομένα. Μόλις καταστεί δυνατό από 

τεχνική άποψη, μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για να γίνει δυνατή η ταυτοποίηση υπηκόου τρίτης χώρας τα δακτυλικά 

αποτυπώματα, βάσει των βιομετρικών δεικτών του. Πριν η λειτουργία αυτή εισαχθεί στο SIS II, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 

προσδιορίζοντας εάν η απαιτούμενη τεχνική είναι διαθέσιμη και έτοιμη προς χρήση.Τα στοιχεία σχετικά με τους υπηκόους τρίτων χωρών, 

οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο καταχώρισης με σκοπό να τους αρνηθεί η είσοδος ή να τους απαγορευθεί η παραμονή, εισάγονται βάσει 

εθνικής καταχώρισης, δυνάμει απόφασης που έχουν λάβει τα δικαστήρια ή οι διοικητικές αρχές, βάσει ατομικής αξιολόγησης. Θα 

εισάγεται καταχώριση όταν η απόφαση στηρίζεται σε απειλή της δημόσιας τάξης, της δημόσιας ασφάλειας ή για την εθνική ασφάλεια που 

μπορεί να αποτελεί η παρουσία υπηκόου τρίτης χώρας στην επικράτεια κράτους μέλους. Θα είναι επίσης δυνατό να εισάγεται καταχώριση 

όταν η απόφαση στηρίζεται στο γεγονός ότι έχουν ληφθεί για τον εν λόγω υπήκοο τρίτης χώρας μέτρα απομάκρυνσης. 
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2.3 Η Οδηγία 95/46/ΕΚ2.3 Η Οδηγία 95/46/ΕΚ2.3 Η Οδηγία 95/46/ΕΚ2.3 Η Οδηγία 95/46/ΕΚ        

 Μετά από πολυετείς ζυμώσεις και διαβουλεύσεις επηρεασμένες από «εθνικές 

ιδιομορφίες»833, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε στην ψήφιση της Οδηγίας 95/46 από το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο και Κοινοβούλιο στις 24.10.1995 νομοθετώντας για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών834. Στόχος της Οδηγίας, είναι η εξασφάλιση αφενός της 

προστασίας των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων και ιδίως της 

ιδιωτικής ζωής, έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και αφετέρου της 

ελευθερίας κυκλοφορίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ των κρατών μελών.  

  Η Οδηγία 95/46/ΕΚ αποτελείται από 34 άρθρα. Σε αυτά προβλέπονται οι αρχές που πρέπει 

να τηρούνται ως προς την ποιότητα των δεδομένων (άρθρο 6), τη νόμιμη επεξεργασία των 

δεδομένων (άρθρο 7), την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων (άρθρο 8), τα δικαιώματα 

των υποκειμένων όπως αυτό της ενημέρωσης (άρθρο 10,11), της πρόσβασης (άρθρο 12) και της 

αντίταξης (άρθρο 14), το απόρρητο και την ασφάλεια της επεξεργασίας (άρθρα 16 και 17), την 

υποχρέωση κοινοποίησης προς την αρμόδια αρχή ελέγχου (άρθρα 18, 19,20), τη διαβίβαση 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες (άρθρα 25 και 26), τους τηρούμενους κώδικες 

δεοντολογίας (άρθρο 27), τα ένδικα μέσα και τις κυρώσεις που προβλέπονται ανά περίσταση (άρθρα 

22-24). Σημαντικό είναι να τονισθεί, ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας, τα κράτη μέλη 

καθορίζουν, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

είναι σύννομη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η ερμηνεία των ορίων που προβλέπει η Οδηγία και ο 

προσδιορισμός τους καθορίζεται από τον εθνικό νομοθέτη, στον οποίον αφήνεται η πρωτοβουλία 

                                                           
 

833
 Εισηγητική έκθεση Ν.2472/1997, σελ. 505 

834
 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, ΕΕ L 281 

της 23.11.1995, σελ. 31 
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και η δυνατότητα θέσπισης υψηλότερου βαθμού προστασίας των ατόμων κατά την επεξεργασία των 

προσωπικών τους δεδομένων από τον οριζόμενο στην Οδηγία835. 

  Η Ελλάδα, σεβόμενη τις διατάξεις για ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο εντός τριετίας από την 

ψήφιση της Οδηγίας, συμμορφώθηκε με την Οδηγία 95/46, θεσπίζοντας το Ν. 2472/1997. Αντιθέτως, 

η Γαλλία, ενσωμάτωσε στο εθνικό της δίκαιο την κοινοτική Οδηγία με χαρακτηριστικά μεγάλη 

καθυστέρηση836, θεσπίζοντας το νόμο 2004-801, αποτέλεσμα πολυετούς διαλόγου στο Γαλλικό 

Κοινοβούλιο837. Τον Αύγουστο του 1997 ο Γάλλος πρωθυπουργός Jospin ανέθεσε στον G. Braibant, 

επίτιμο πρόεδρο του Γαλλικού Συμβουλίου της Επικρατείας, την εκπόνηση μελέτης αναφορικά με 

την σύνταξη προσχεδίου του νόμου που θα ενσωμάτωνε την κοινοτική Οδηγία 95/46 στο εθνικό 

δίκαιο. Το Μάρτιο του 1998, ο Braibant κατέθεσε τις προτάσεις του σε μορφή αναφοράς στον 

Πρωθυπουργό, επισημαίνοντας ότι αυτή έχρηζε γνωμοδότησης από την CNIL, πριν την παρουσίαση 

της στο Γαλλικό Κοινοβούλιο. Η αναφορά Braibant όπως έμεινε στην ιστορία (rapport Braibant), 

αποτέλεσε μια σε βάθος συγκριτική μελέτη των διατάξεων του νόμου 78-17 και της κοινοτικής 

Οδηγίας 95/46/ΕΚ που αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης για το σχέδιο νόμου που τελικά 

παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο το καλοκαίρι του 2001 για να θεσπιστεί σε νόμο τον 

Αύγουστο του 2004838. 

  

                                                           
 

835
 Λουκέρη,Γ. : Εναρμόνιση του δικαίου της προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝοΒ 45(1997) 547 επ 

836
 Όπως έχει ήδη τονιστεί στην παρούσα μελέτη, η Γαλλία είχε ήδη από το 1978 το νόμο 78-17, που δικαιολογεί την από πλευράς της 

καθυστέρησης ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 95/46/ΕΚ 

837
 Lucas,A.-Devèze, J.-Frayssinet, J.: Droit de l’informatique et de l’Internet,, ό.π., σελ. 52-53 

838
 Frayssinet, J.: Le rapport de la " Mission Braibant " sur la transposition de la directive relative à " La protection des données personnelles" 

du 24 octobre 1995, Cahiers Lamy du droit d’ Informatique, 20/5 (1998) pp.1-13 
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2.4 Η Σύσταση R (99) 5 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης2.4 Η Σύσταση R (99) 5 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης2.4 Η Σύσταση R (99) 5 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης2.4 Η Σύσταση R (99) 5 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης    

 Η Σύσταση R (99) 5839 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης υπογράφηκε 

στις 23.2.1999 με αντικείμενο την προστασία της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο. Πρόκειται για κείμενο 

που περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές (guidelines) και απευθύνεται σε χρήστες840 και σε 

παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP’s). 841 Η Σύσταση R (99) 5 δεν έχει νομική δεσμευτικότητα, 

εντούτοις προϊδεάζει με τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των βασικών αρχών 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων στο χώρο του διαδικτύου.  

 

2.5 Ο Κανονισμός 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2.5 Ο Κανονισμός 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2.5 Ο Κανονισμός 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2.5 Ο Κανονισμός 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου        

 

 Η έκδοση του Κανονισμού 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου842 

σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, επεδίωξε τη διασφάλιση συνεκτικής και ομοιόμορφης 

εφαρμογής των κανόνων προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας843. Με τον Κανονισμό, εισάγεται ο θεσμός του Ευρωπαίου Επόπτη 

Προστασίας Δεδομένων, που αποτελεί ανεξάρτητη εποπτική Αρχή, επιφορτισμένη με την εποπτεία 

της νόμιμης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τα όργανα και τους οργανισμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης844.  

                                                           
 

839
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=276580&SecMode=1&DocId=39

6826&Usage=2 

840
 Για τα δικαιώματα του χρήστη βλ. Καστανά, Ηλ.:Ιντερνετ και προστασία προσωπικών δεδομένων, ΔτΑ 11 (2001) 711 επ. 

841
 Κυριακόπουλου, Γ.: Ασφάλεια και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Οι ρυθμίσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

ΔτΑ 11(2001)772 επ. , Καλαντζή, Α.: Η προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ΝοΒ 44 

(1996)324 επ. 

842
 Επίσηµη Εφηµερίδα ΕΕ, L8/1-22, 12.1.2001,  

843
 Βλ. Προοίμιο Κανονισμού 

844
 Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε: Προσωπικά Δεδομένα, ό.π. σελ. 131 με τις εκεί παραπομπές  
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2.6 2.6 2.6 2.6 HHHH    Οδηγία 2002/58/ΕΚΟδηγία 2002/58/ΕΚΟδηγία 2002/58/ΕΚΟδηγία 2002/58/ΕΚ    

 

  Την ανάγκη ρύθμισης της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα 

των επικοινωνιών κάλυψε η ψήφιση της Οδηγίας 97/66/ΕΚ με στόχο την εναρμόνιση των διατάξεων 

στα κράτη μέλη μέσω της κανονιστικής δράσης σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να 

διασφαλίζεται ισοδύναμο επίπεδο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ιδίως 

δε το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

στον τηλεπικοινωνιακό τομέα, καθώς και στην ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και των 

τηλεπικοινωνιακών εξοπλισμών και υπηρεσιών στην Κοινότητα845. Εντούτοις, οι καταιγιστικές 

εξελίξεις στις τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορίας σε συνδυασμό με την ανάγκη 

αντιμετώπισης των απαιτήσεων των προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών στα δημόσια δίκτυα 

επικοινωνίας, σε επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής του χρήστη, επέβαλαν την αναθεώρηση του 

ισχύοντος νομικού πλαισίου. 

 Η ψήφιση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, αντικατέστησε την Οδηγία 97/66/ΕΚ. Βασική επιδίωξη του νομοθέτη ήταν η 

διατύπωση τεχνολογικά ουδέτερων κανόνων μέσα σε περιβάλλον συνεχών τεχνολογικών εξελίξεων. 

Όπως άλλωστε επισημαίνεται στο προοίμιο της Οδηγίας, το ∆ιαδίκτυο ανατρέπει τις παραδοσιακές 

δομές της αγοράς παρέχοντας ενιαία, παγκόσμια υποδομή για την παροχή ευρέος φάσματος 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες επικοινωνιών στο 

                                                           
 

845
 άρθρο 1.1 της Οδηγίας 
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Διαδίκτυο δημιουργούν νέες δυνατότητες για τους χρήστες αλλά και νέους κινδύνους για τα 

προσωπικά τους δεδομένα και την ιδιωτική τους ζωή846. 

2.7 Ο Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης2.7 Ο Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης2.7 Ο Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης2.7 Ο Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης    

 Τον Ιούνιο του 1999 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κολωνίας αποφάσισε να συγκεντρώσει σε 

ένα ενιαίο κείμενο τα θεμελιώδη δικαιώματα που ίσχυαν μέχρι τότε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΕΕ) ώστε να τα καταστήσει περισσότερο εμφανή στους πολίτες847. Στόχος των εκπροσώπων των 

χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν να συμπεριληφθούν στο χάρτη οι γενικές αρχές που 

περιέχονται στη Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 1950848 καθώς και όσες 

προκύπτουν από την κοινή συνταγματική παράδοση των χωρών της ΕΕ, τα θεμελιώδη δικαιώματα 

των πολιτών της Ένωσης και τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα όπως προβλέπονται στον 

Κοινωνικό Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης και στον Κοινοτικό Χάρτη θεμελιωδών κοινωνικών 

δικαιωμάτων των εργαζομένων. Την εκπόνηση του χάρτη και την κωδικοποίηση των διατάξεων σε 

ενιαίο κείμενο ανέλαβε η συνέλευση εκπροσώπων από όλες τις χώρες της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής καθώς και μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, 

λαμβάνοντας υπόψη και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η υιοθέτηση του Χάρτη, ανακηρύχθηκε επίσημα στη Νίκαια 

το Δεκέμβριο 2000 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή και το Δεκέμβριο 

                                                           
 

846 Για διεξοδική ανάλυση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής με τις Οδηγίες 2006/24/ΕΚ και 2009/136/ΕΚ, βλ. 

Κίτσου, Π.: Το νομικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής με έμφαση στον τομέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2011, διαθέσιμη στο: 

http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/26521# , σελ. 108 επ.,με τις εκεί πλούσιες παραπομπές 

847
 http://eur-lex.europa.eu 

848
 Για συγκριτική μελέτη των άρθρων της ΕΣΔΑ και του Χάρτη, βλ. Conference of INGOs of the Council of Europe,  LA CHARTE DES DROITS 

FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE .UN GUIDE DE LECTURE.   A la lumière de la Convention européenne de sauvegarde des droits 

de l’homme et des libertés fondamentales et de la Charte sociale européenne (révisée): 

https://www.coe.int/t/ngo/Source/reading_guide_charter_fr.pdf, Mai 2008 
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του 2009, η θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας κατέστησε τον χάρτη νομικά δεσμευτικό 

ισότιμα με τις συνθήκες849.  

 Αναφορικά με την προστασία της ιδιωτικότητας ο Χάρτης των Θεμελιωδών δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης850 αφιερώνει δύο διατάξεις. Ειδικότερα, το άρθρο 7 του Χάρτη εισάγει διάταξη 

για το σεβασμό στην ιδιωτική και την οικογενειακή ζωή του ατόμου851 και το άρθρο 8 διάταξη για την 

προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα852. Όπως εύστοχα υποστηρίζεται853, στο άρθρο 8 

συνοψίζεται το κοινοτικό κεκτημένο (acquis communautaire), δεδομένου ότι διατυπώνονται τα 

βασικά στοιχεία του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού που συνίσταται στη συγκατάθεση του 

υποκειμένου στην επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν, στο δικαίωμα πρόσβασής του σε 

αυτά ή αντίρρησής του στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών, στο σκοπό  επεξεργασίας αλλά και 

στον έλεγχο των κανόνων αυτών από ανεξάρτητη Αρχή. 

 

2.8 Η πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοι2.8 Η πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοι2.8 Η πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοι2.8 Η πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την νοβουλίου και του Συμβουλίου για την νοβουλίου και του Συμβουλίου για την νοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήραπροστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήραπροστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήραπροστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα        

 

                                                           
 

849
 Αναφορικά με τη δεσμευτικότητα και αλλά και «την υφέρπουσα κανονιστική λειτουργία» του Χάρτη, βλ. Παπαδοπούλου, Λ.: Η 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ Ο ΧΑΡΤΗΣ:Η προδρομική σκέψη και η συμβολή του Γιώργου 

Παπαδημητρίου, Σύνταγμα, Δημοκρατία και Πολιτειακοί Θεσμοί. Μνήμη Γιώργου Παπαδημητρίου Ι, Επιστημονικό Συνέδριο που 

οργανώθηκε στην Αθήνα στις 3-4 Ιουνίου 2010, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 197-212, Σκουρή, Β.: Το Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων: http://www.constitutionalism.gr/site/2221-to-dikastirio-tis-eyrwpaikis-

enwsis-kai-o-hartis-t/ 

850
 ΕΕ ΕΕ C83/389/30.3.2010. Ανάλυση και κριτική επί των άρθρων του Χάρτη, Patrick, G.:La Charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne , Revue française de droit constitutionnel 2/ 2004 (n° 58)p. 227-246 

851
 Άρθρο 7 του Χάρτη: «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του και των 

επικοινωνιών του» 

852
 Άρθρο 8 του Χάρτη: «1.Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. 2.Η 

επεξεργασία αυτή των δεδομένων πρέπει να γίνεται νομίμως, για καθορισμένους σκοπούς και με βάση τη συγκατάθεση του 

ενδιαφερομένου ή για άλλους θεμιτούς λόγους  που προβλέπονται από το νόμο. Κα΄θε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στα 

συλλεγέντα δεδομένα που το αφορούν και να επιτυγχάνει τη διόρθωσή τους.3. Ο σεβασμός των κανόνων αυτών υπόκειται στον έλεγχο 

ανεξάρτητης αρχής.» 

853
 Κίτσου, Π.: Το νομικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής με έμφαση στον τομέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, ό.π., σελ. 105 
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 Η πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα854, 

όπως αυτή κατατέθηκε τον Ιανουάριο του 2012, ήταν αποτέλεσμα της κοινής παραδοχής ότι «η ΕΕ 

χρειάζεται μια συνολικότερη και συνεκτικότερη πολιτική σχετικά με το θεμελιώδες δικαίωμα στην 

προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»855. Το ισχύον πλαίσιο σύμφωνα με την 

αιτιολογική έκθεση της πρότασης «παραμένει προσφυές όσον αφορά τους στόχους και τις αρχές 

του»,ωστόσο αποδείχθηκε ότι «δεν κατάφερε να αποτρέψει τον κατακερματισμό του τρόπου 

εφαρμογής της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ένωση, την ανασφάλεια 

δικαίου και μια διαδεδομένη αντίληψη του κοινού ότι υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι, οι οποίοι 

σχετίζονται ειδικότερα με την επιγραμμική δραστηριότητα».  

 Είναι προφανές ότι η ρυθμιστική ικανότητα των νομικών κανόνων στο σύγχρονο ψηφιακό 

περιβάλλον δοκιμάζεται ως προς την προστασία των δικαιωμάτων στην πληροφοριακή 

ιδιωτικότητα856. Αυτός ήταν και ο λόγος που σύμφωνα με την πρόταση του Κανονισμού, κρίθηκε 

απαραίτητη «η οικοδόμηση ενός ισχυρού, συνεκτικού και σύγχρονου πλαισίου προστασίας των 

δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ, τεχνολογικά ουδέτερου και ανθεκτικού στον χρόνο για τις επόμενες 

δεκαετίες, που θα ωφελήσει τα φυσικά πρόσωπα –ενισχύοντας τα δικαιώματά τους όσον αφορά την 

προστασία των δεδομένων, ιδίως στο ψηφιακό περιβάλλον– και θα απλουστεύσει το νομικό 

περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα, παροτρύνοντας με τον τρόπο αυτό την 

ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά της ΕΕ και εκτός αυτής, 

σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»». 

 Με τις σκέψεις αυτές, το κείμενο της πρότασης του Κανονισμού, αποτελείται από 91 άρθρα 

τα οποία τροποποιούν σε μεγάλο βαθμό βασικές διατάξεις της κοινοτικής Οδηγίας 95/46. Κάνοντας 

μια συνοπτική ανασκόπηση του περιεχομένου της πρότασης, διαπιστώνουμε ότι διευρύνεται ο 
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 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52012PC0011 

855
 Βλ. σχετικά την αιτιολογική έκθεση της πρότασης κανονισμού, ό.π., υποσημ. 841 

856
 Μήτρου, Λ. : Privacy by Design. Η τεχνολογική διάσταση της προστασίας προσωπικών δεδομένων, ΔΙΜΕΕ 1(2013)14  
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ορισμός της επεξεργασίας η οποία συνίσταται σε «κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που 

πραγματοποιείται με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα ή σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η 

οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση 

πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η 

εναρμόνιση ή ο συνδυασμός, η διαγραφή ή η καταστροφή», ενώ την έννοια του αρχείου αντικαθιστά 

το «σύστημα αρχειοθέτησης». Η έννοια του «τρίτου» καταργείται, ενώ στην έννοια της 

«συγκατάθεσης» διευκρινίζεται ότι αυτή πρέπει να χορηγείται από το υποκείμενο με δήλωση ή με 

σαφή θετική ενέργειά του, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Ειδική μνεία γίνεται στην πρόταση του Κανονισμού 

αναφορικά με την «κύρια εγκατάσταση του υπεύθυνου επεξεργασίας» και τον «εκπρόσωπο του 

υπεύθυνου επεξεργασίας», ενώ για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε ξεχωριστή διάταξη η έννοια της 

«επιχείρησης», «του ομίλου επιχειρήσεων», των «δεσμευτικών εταιρικών κανόνων» αλλά και η 

έννοια του «παιδιού» ως υποκειμένου δεδομένων που χρήζουν προστασίας, όπως επισημαίνεται στο 

άρθρο 8 της πρότασης. 

 Σε επίπεδο αρχών που σχετίζονται με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, η πρόταση Κανονισμού εισάγει στο άρθρο 5(α) την αρχή της διαφάνειας της 

επεξεργασίας (the transparency principle)857, στο άρθρο 5(γ) την αρχή της ελαχιστοποίησης των 

δεδομένων (data minimization principle) και στο άρθρο 5(στ) την αρχή της ευθύνης του υπεύθυνου 

επεξεργασίας (the accountability principle)858. Η έννοια της διαφάνειας επαναλαμβάνεται και σε 

επίπεδο ενημέρωσης του υποκειμένου από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, η οποία, σύμφωνα με το 

άρθρο 11,συνίσταται στην από πλευράς του «διάθεση διαφανών και εύκολα προσπελάσιμων 

                                                           
 

857
 Karageorgou, V.: Transparency principle as an evolving principle of EU law: Regulative contours and implications, σελ. 15, διαθέσιμο σε: 

http://www.right2info.org/resources/publications/eu-karageorgou-vasiliki-transparency-principle-as-an-evolving-principle-of-eu-law, όπου 

αναλύει την αναγκαιότητα της ύπαρξης της αρχής της διαφάνειας ως βασικής αρχής στο ευρωπαϊκό δίκαιο 

858
 Η ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας, επαναλαμβάνεται και στο άρθρο 22 της πρότασης του Κανονισμού. 
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πολιτικών όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την άσκηση των 

δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα». Περαιτέρω, με την πρόταση του 

Κανονισμού, ενισχύονται τα ήδη αναγνωρισμένα δικαιώματα ενημέρωσης και πρόσβασης του 

υποκειμένου στα δεδομένα που το αφορούν (άρθρα 12,14,15), το δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16), 

το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων (άρθρο 17.1), το δικαίωμα αντίταξης (άρθρο 19) που 

ομοιάζει με το ισχύον δικαίωμα αντίρρησης και προστίθενται νέα αυτοτελή δικαιώματα, όπως το 

δικαίωμα του φυσικού προσώπου «να λησμονηθεί» (άρθρο 17.1)859, το δικαίωμα στη φορητότητα 

των δεδομένων (άρθρο 18)860, και τέλος το δικαίωμα μη υπαγωγής του υποκειμένου σε κατάρτιση 

προφίλ που σκοπό έχει την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που σχετίζονται με το εν 

λόγω φυσικό πρόσωπο ή την ανάλυση ή την πρόβλεψη ειδικότερα των επιδόσεων στην εργασία, της 

οικονομικής κατάστασης, της θέσης, της υγείας, των προσωπικών προτιμήσεων, της αξιοπιστίας ή 

της συμπεριφοράς του (άρθρο 20). 

 Ξεχωριστής βαρύτητας είναι η διάταξη που προβλέπει την προστασία των δεδομένων ήδη 

από το σχεδιασμό και εξ ορισμού (άρθρο 23). Με τη διάταξη αυτή, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

οφείλει -τόσο κατά τον καθορισμό των μέσων επεξεργασίας όσο και κατά την ίδια την επεξεργασία- 

αφενός να εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες κατά τρόπο ώστε η 

επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού και να διασφαλίζεται η προστασία των 

δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα (privacy by design) και αφετέρου 

να εφαρμόζει μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται ότι, εξ ορισμού, υποβάλλονται σε επεξεργασία 

μόνον εκείνα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι αναγκαία για κάθε συγκεκριμένο 
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 Ζαχαρούδη, Ξ.: Η 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 των δεδομένων, Βρυξέλλες 25 Ιανουαρίου2012), με έμφαση στο δικαίωμα των φυσκών προσώπων να λησμονηθούν και 

στη νομική προστασία των ανήλικων χρηστών του διαδικτύου, Διπλωματική Εργασία,Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,2014, σελ. 48 επ. (αδημ.) 

860
 Το δικαίωμα στη φορητότητα δίνει τη δυνατότητα στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, εάν τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία με ηλεκτρονικά μέσα και με δομημένο και συνήθως χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, να 

εξασφαλίσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας αντίγραφο των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, σε ηλεκτρονικό και δομημένο 

μορφότυπο συνήθους χρήσης ο οποίος επιτρέπει την περαιτέρω χρήση από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. 
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σκοπό επεξεργασίας και ότι τα εν λόγω δεδομένα δεν συλλέγονται ούτε διατηρούνται πέραν του 

ελάχιστου απαραίτητου ορίου για τους σκοπούς αυτούς, από την άποψη τόσο της ποσότητας των 

δεδομένων όσο και του χρόνου της αποθήκευσής τους. Ειδικότερα, οι εν λόγω μηχανισμοί 

διασφαλίζουν ότι, εξ ορισμού, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν καθίστανται προσπελάσιμα σε 

αόριστο αριθμό φυσικών προσώπων (privacy by default). Βέβαια, όπως ορθά επισημαίνει η 

Μήτρου861, ο σχεδιασμός της επεξεργασίας δεν εξαντλείται στον σχεδιασμό τεχνολογικών 

προδιαγραφών ή στη συμμόρφωση προς αυτές, δεδομένου ότι η οργανωτική και διαχειριστική 

διάσταση φαίνεται να είναι σχεδόν εξίσου σημαντική με την τεχνική. Για το λόγο αυτό προτείνει την 

ένταξη της παραμέτρου της ιδιωτικότητας «τόσο στον σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική των 

πληροφοριακών συστημάτων και των (διασυνδεδεμένων) υποδομών όσο και στο σύνολο και την 

καθημερινότητα των επιχειρησιακών διαδικασιών και πρακτικών και μάλιστα για όλο τον κύκλο ζωής 

ενός συστήματος». 

 Τα άρθρα 24-29,εξειδικεύουν τις υποχρεώσεις των υπεύθυνων επεξεργασίας, κάνοντας 

ειδική μνεία για τους «από κοινού υπεύθυνους επεξεργασίας» (άρθρο 24) και τη μεταξύ τους 

συμφωνία, «τους εκπροσώπους υπεύθυνων επεξεργασίας μη εγκαταστημένων στην Ένωση» (άρθρο 

25), τους «εκτελούντες την επεξεργασία» (άρθρο 26), την «επεξεργασία υπό την εποπτεία του 

υπεύθυνου της επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία» (άρθρο 27), την «τεκμηρίωση» 

όλων των πράξεων επεξεργασίας στην οποία πρέπει να προβαίνουν, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ο 

υπεύθυνος και ο εκτελών την επεξεργασία (άρθρο 28) και τη συνεργασία τους με την αρμόδια αρχή 

ελέγχου (άρθρο 29). Η ασφάλεια των δεδομένων, σύμφωνα με την πρόταση του Κανονισμού 

ρυθμίζεται τόσο με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 30, όσο και με 

την κοινοποίηση της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην αρχή ελέγχου (άρθρο 31) 

αλλά και τη γνωστοποίηση της παραβίασης των δεδομένων στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδομένα (άρθρο 32). 
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 Μήτρου, Λ. : Privacy by Design. Η τεχνολογική διάσταση της προστασίας προσωπικών δεδομένων,ό.π., σελ. 17 
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 Ειδική αναφορά γίνεται στην πρόταση του Κανονισμού αναφορικά με τον ιδιαίτερα χρήσιμο 

θεσμό του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων και τον ορισμό του (άρθρο 35) κατά το γαλλικό 

πρότυπο του CIL καθώς και για τα καθήκοντα αυτού (άρθρο 37). Το τέταρτο κεφάλαιο της πρότασης 

(άρθρα 38-39) ολοκληρώνεται με τους κώδικες δεοντολογίας που πρέπει να τηρούνται από τα κράτη 

μέλη καθώς και στη θέσπιση μηχανισμών πιστοποίησης από τα κράτη μέλη. Το πέμπτο κεφάλαιο 

(άρθρα 40-45) της πρότασης Κανονισμού είναι αφιερωμένο στη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες 

χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς, το έκτο κεφάλαιο (άρθρα 46-54) στις ανεξάρτητες αρχές ελέγχου, 

το έβδομο κεφάλαιο (άρθρα 55-72) στη συνεργασία και τη συνεκτικότητα που πρέπει να διέπει τους 

συνεργαζόμενους φορείς με έμφαση στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 

Δεδομένων (άρθρο 64) και το όγδοο κεφάλαιο (άρθρα 73-79) αναφέρεται στο δικαίωμα προσφυγής 

που έχουν τα θιγόμενα πρόσωπα ή κατά περίπτωση οι φορείς που προστατεύουν τα δικαιώματα και 

τα συμφέροντα των θιγόμενων υποκειμένων862. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ένατο 

κεφάλαιο της πρότασης του κανονισμού που αναφέρεται σε διατάξεις που αφορούν ειδικές 

περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων όπως η επεξεργασία για δημοσιογραφικούς σκοπούς ή για 

σκοπούς καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης (άρθρο 80), η επεξεργασία δεδομένων υγείας 

(άρθρο 81), η επεξεργασία στο πλαίσιο της απασχόλησης (άρθρο 82), η επεξεργασία για ιστορική, 

στατιστική ή επιστημονική έρευνα (άρθρο 83), η επεξεργασία στο πλαίσιο τήρησης του απορρήτου 

(άρθρο 84) καθώς και η επεξεργασία που διενεργείται στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων 

προστασίας των δεδομένων εκκλησιών και θρησκευτικών ενώσεων (άρθρο 85). Το δέκατο κεφάλαιο 

(άρθρα 86-87) αναφέρεται στις κατ΄εξουσιοδότηση πράξεις και στις εκτελεστικές πράξεις της 
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 Σύμφωνα με το άρθρο 73 (2) της πρότασης, «κάθε φορέας, οργανισμός ή οργάνωση που στοχεύει στην προστασία των δικαιωμάτων και 

των συμφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα όσον αφορά την προστασία των δεδομένων τους προσωπικού 

χαρακτήρα και έχει συσταθεί δεόντως σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους δικαιούται να υποβάλει καταγγελία σε αρχή ελέγχου 

οποιουδήποτε κράτους μέλους για λογαριασμό ενός ή περισσότερων εκ των εν λόγω προσώπων, εφόσον θεωρεί ότι τα δικαιώματά 

του/τους τα οποία απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό παραβιάσθηκαν ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. Ανεξάρτητα από την καταγγελία του ενδιαφερομένου προσώπου, κάθε φορέας, οργανισμός ή οργάνωση που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2 δικαιούται να υποβάλει καταγγελία σε αρχή ελέγχου οποιουδήποτε κράτους μέλους, εάν θεωρεί ότι υπήρξε παραβίαση 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
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επιτροπής ενώ το ενδέκατο κεφάλαιο (άρθρα 88-91) περιλαμβάνει τις τελικές διατάξεις της 

πρότασης, με αξιοσημείωτη τη διάταξη του άρθρου 88 που επιβάλλει την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ. 

 

2.8.1 Κριτικές σκέψεις στην Πρόταση Κανονισμού  

 Η Πρόταση Κανονισμού όπως κατατέθηκε, εισάγει ομολογουμένως πολύ ενδιαφέρουσες 

διατάξεις αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ικανοποιώντας την 

κοινωνική καταρχήν ανάγκη να συμβαδίζουν οι κανόνες δικαίου με το καταιγιστικά εξελισσόμενο 

ψηφιακό περιβάλλον διάχυσης της προσωπικής πληροφορίας863. Παρ’ όλα αυτά η προστασία των 

δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού σε συνδυασμό με την απόλυτη ευχέρεια που 

αναγνωρίζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή «να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τον 

προσδιορισμό τυχόν περαιτέρω κριτηρίων και απαιτήσεων σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα και ιδίως 

για τις απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό οι οποίες εφαρμόζονται σε 

όλους τους τομείς, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και να θεσπίζει τεχνικά πρότυπα», ήταν επόμενο να 

εγείρουν σοβαρές ανησυχίες. Οι ανησυχίες αυτές συνίστανται καταρχήν στο γεγονός ότι, σύμφωνα 

με τον προτεινόμενο κανονισμό, δεν παρέχεται στο υποκείμενο των δεδομένων η ίδια δυνατότητα 

πληροφοριακής αυτοδιάθεσης, όχι τουλάχιστον όπως αυτή του αναγνωρίζεται με την οδηγία 95/46 

και το εθνικό δίκαιο. Αντιθέτως, περιορίζεται η ελευθερία του υποκειμένου να διαχειριστεί τα 

δεδομένα που το αφορούν με βάση τις δικές του προτιμήσεις και κριτήριο διαχείρισης των 

δεδομένων του υποκειμένου γίνεται πλέον ο σχεδιασμός του συστήματος επεξεργασίας των 

δεδομένων. Υπ’ αυτό το πρίσμα, δικαίως γίνεται λόγος για (τεχνολογικό) πατερναλισμό864,δεδομένου 

ότι «η τεχνολογία και η αρχιτεκτονική συστημάτων και δικτύων ενσωματώνουν τους δικούς τους 
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 Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε: Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων στην Πρόταση Κανονισμού για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων της 25.1.2012, . Legal Tech & Data Protection, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, ό.π.,σελ.50 με τις εκεί 

υποσημειώσεις 

864
 Pagallo, U.: Cracking down on autonomy: three challenges to design in IT Law, Ethics Information Technology 14(2012) 319  
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ρυθμιστικούς κανόνες που δεν επηρεάζουν μόνο τις ατομικές συμπεριφορές αλλά και τους κανόνες, 

τις δομές και τις σχέσεις που διαμορφώνονται στην κοινωνία»865. Περαιτέρω, η ιδέα της κοινής και 

ενιαίας πολιτικής από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ στη λογική του one stop shop (guichet unique) 

δείχνει να μην μπορεί εύκολα να κερδίζει έδαφος και αυτό γιατί στη λήψη των αποφάσεων σε 

υπερεθνικό επίπεδο, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να λαμβάνονται υπ΄όψιν οι ιδιαιτερότητες κάθε 

εθνικού δικαίου, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε νομικές αλληλοσυγκρούσεις σε επίπεδο 

συνεκτικότητας και εναρμόνισης866.Ως εκ τούτου, θα ήταν ωφέλιμο η Πρόταση Κανονισμού να 

επαναδιατυπωθεί προς έναν περισσότερο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα867. 

                                                           
 

865
 Μήτρου, Λ.: Privacy by Design. Η τεχνολογική διάσταση της προστασίας προσωπικών δεδομένων, ό.π., σελ.24 με τις εκεί πλούσιες 

παραπομπές 

866
 Metallinos, M.-Botchorichvili, N.: Reforme du cadre européen de la protection des données a caractère personnel: ou en est-on? RLDI 

99(2013)3303 

867
 Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε: Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων στην Πρόταση Κανονισμού για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων της 25.1.2012, ό.π.,σελ.56 
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Στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, είναι πέρα από βέβαιο ότι τα προσωπικά δεδομένα 

οικονομικής συμπεριφοράς καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της προσωπικής πληροφόρησης που 

αφορά στο υποκείμενο και φορέα των δεδομένων, είτε αυτά υφίστανται επεξεργασία είτε χωρίς 

αυτήν. Σε μια δημοκρατική κοινωνία, το περιβάλλον επεξεργασίας των οικονομικών δεδομένων του 

υποκειμένου σε επίπεδο ηλεκτρονικού εμπορίου (ηλεκτρονική τραπεζική, ηλεκτρονικές 

δημοπρασίες, εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, διακίνηση ηλεκτρονικού 

χρήματος), αλλά και σε επίπεδο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οφείλει να εξασφαλίζει τη μέγιστη 

δυνατή προστασία του ατόμου από την αθέμιτη επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν. Η 

θέσπιση κανόνων επεξεργασίας των δεδομένων, η καθιέρωση βασικών αρχών επεξεργασίας και η 

λήψη της συγκατάθεσης του υποκειμένου, όπου αυτή προβλέπεται, προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν, οριοθετούν το πλαίσιο στο οποίο 

οφείλει να λειτουργεί ο εκάστοτε υπεύθυνος επεξεργασίας. 

Στην παρούσα μελέτη αποτυπώθηκε η έννομη προστασία των προσωπικών δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς μέσω της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας στην Ελλάδα και τη 

Γαλλία, με βασικό κριτήριο επιλογής των δύο αυτών δικαιϊκών συστημάτων την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων από την αθέμιτη χρήση της πληροφορικής. Η Ελλάδα σε αντίθεση με τη 

Γαλλία, στερείτο μέχρι την ψήφιση του Ν. 2472/1997 -που ενσωμάτωσε στο ελληνικό δίκαιο την 

κοινοτική Οδηγία 95/46/ΕΚ- ένα νομοθέτημα που να ρυθμίζει επαρκώς και εμπεριστατωμένα την 

προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων αλλά και να 

ανταποκρίνεται στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των νέων τεχνολογιών και στους κινδύνους 

που η χρήση τους επιφυλάσσει. Αντιθέτως, η Γαλλία αντιλήφθηκε ήδη από τη δεκαετία του ΄70 τη 

δυναμική της διείσδυσης της πληροφορίας και της πληροφορικής στον κοινωνικό βίο και 
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προχώρησε στην ψήφιση σχετικού νομοθετήματος ήδη από το 1978, είκοσι χρόνια δηλαδή 

νωρίτερα από την Ελλάδα, μετεξελίσσοντάς το μάλιστα με την ψήφιση του νόμου 2004-801 για την 

πληροφορική και τις ελευθερίες που ενσωμάτωσε στο γαλλικό δίκαιο την κοινοτική Οδηγία 

95/46/ΕΚ. Το γεγονός ότι ήδη από το πρώτο άρθρο του νόμου 78-17 υπογραμμίζεται ότι «η 

πληροφορική πρέπει να είναι στην υπηρεσία του κάθε πολίτη»,αποτυπώνει τη σημασία που έδωσε 

από πολύ νωρίς ο γάλλος νομοθέτης στις νέες τεχνολογίες, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι την 

εποχή της ψήφισης του νόμου 78-17 δεν υπήρχε ο «υπερπληθωρισμός» της πληροφορίας ούτε και 

η εξέλιξη της πληροφορικής που παρατηρείται σήμερα. Αντιθέτως, στο κείμενο του νόμου 

2472/1997, που ψηφίστηκε είκοσι χρόνια αργότερα από το γαλλικό νόμο στο πλαίσιο της Κοινωνίας 

της Πληροφορίας, δεν υπάρχει σχετική διάταξη που να επισημαίνει ειδικά τη σημασία της 

πληροφορικής.  

Η διαφορά στην εξοικείωση της χρήσης της πληροφορικής και της λογικής της διασύνδεσης 

των πληροφοριών στην Ελλάδα και τη Γαλλία, συνέτεινε και στο διαφορετικό ρυθμό εξοικείωσης 

των υπεύθυνων επεξεργασίας με τους θεσμικούς κανόνες της έννομης προστασίας των δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι τόσο η δημιουργία του διατραπεζικού 

συστήματος «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.», όσο και οι δομές της δημόσιας διοίκησης που λειτουργούν στο 

πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εμπεριέχουν δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς 

(π.χ. Γ.Γ.Π.Σ), λειτούργησαν σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα με το γαλλικό πρότυπο. Περαιτέρω, η 

λειτουργία της CNIL, η οποία συστάθηκε το 1978, ενέπνευσε σε μεγάλο βαθμό τη δομή αλλά τις 

αρμοδιότητες της Ελληνικής Αρχής.  

Στο βαθμό που εφαρμόζουν και οι δύο έννομες τάξεις την κοινοτική Οδηγία 95/46 οι 

ρυθμίσεις είναι σε πολλά θέματα πανομοιότυπες. Έτσι για παράδειγμα, η προϋπόθεση της 

συγκατάθεσης του υποκειμένου στην επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν, έχει 

βαρύνουσα σημασία τόσο στο κείμενο του ελληνικού όσο και στο αντίστοιχο του γαλλικού νόμου. Η 

έλλειψη προηγούμενης λήψης συγκατάθεσης του υποκειμένου, τουλάχιστον σε επίπεδο δεδομένων 



IV. IV. IV. IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ    

    

314 

 

οικονομικής συμπεριφοράς, αποτελεί ίσως και το συχνότερο λόγο προσφυγής των υποκειμένων στις 

αρμόδιες Αρχές προστασίας δεδομένων αλλά και στη δικαιοσύνη. Επιπλέον, τόσο στο ελληνικό 

δίκαιο, όσο και στο γαλλικό ισχύουν οι ίδιες αρχές αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ωστόσο το γεγονός ότι ενώ στο αρχικό κείμενο 

του νόμου 78-17 δεν υπήρχε ρητή αναφορά στις αρχές της νομιμότητας και της αναλογικότητας της 

επεξεργασίας αυτή γίνεται για πρώτη φορά με την ψήφιση του νόμου 801-2004 και την 

ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της κοινοτικής Οδηγίας 95/46.  

Περαιτέρω, αναφορικά με τη διασύνδεση αρχείων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Γαλλία 

αυτή γίνεται κατόπιν γνωστοποίησης στην Αρχή (ή κατόπιν σχετικής άδειας της Αρχής σε περίπτωση 

που η επεξεργασία περιλαμβάνει ευαίσθητα δεδομένα), η οποία κατά περίσταση κρίνει αν η 

αιτούμενη διασύνδεση εξυπηρετεί ή όχι τον επιδιωκόμενο σκοπό επεξεργασίας και αποφαίνεται 

σχετικά. Αναφορικά με τη διασυνοριακή διαβίβαση δεδομένων, οι ρυθμίσεις και για τις δύο χώρες 

είναι κοινές, δεδομένου ότι ακολουθούν τις συστάσεις της ομάδας εργασίας του άρθρου 29, με την 

Ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων να δείχνει ωστόσο γρηγορότερα 

αντανακλαστικά σε ό,τι αφορά την κατάσταση που δημιουργήθηκε με τα προσωπικά δεδομένα 

πελατών τραπεζών και τη διαβίβασή τους στο σύστημα SWIFT, διαμορφώνοντας το περιεχόμενο του 

κειμένου βάσει του οποίου θα γίνεται η ενημέρωση των υποκειμένων που συναλλάσσονται με τις 

ελληνικές τράπεζες.  

 Στις ομοιότητες μεταξύ των δύο έννομων τάξεων, συγκαταλέγονται επίσης τα δικαιώματα 

των υποκειμένων -με μόνη εξαίρεση το αυτοτελές δικαίωμα της προσωρινής δικαστικής προστασίας 

που αναγνωρίζει στα υποκείμενα των δεδομένων ο Ν. 2472/1997- καθώς και οι υποχρεώσεις των 

υπεύθυνων επεξεργασίας, ενώ διευκρινίζεται, ότι στο γαλλικό δίκαιο, το γενικότερο δικαίωμα 

αντίρρησης αναλύεται στο δικαίωμα αντίταξης (droit d’ opposition) και στο δικαίωμα αποκατάστασης 

(droit de rectification). Επίσης, σε επίπεδο κυρώσεων δεν υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές στις δύο 

έννομες τάξεις, με εξαίρεση το γεγονός ότι ο γαλλικός νόμος προβλέπει μόνο διοικητικές και ποινικές 
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κυρώσεις, σε αντίθεση με τον ελληνικό νόμο που προβλέπει και αστικές κυρώσεις. Μάλιστα, οι 

διοικητικές κυρώσεις που προβλέπει ο γαλλικός νόμος είναι αυστηρότερες σε σχέση με τις 

αντίστοιχες του ελληνικού, δεδομένου ότι προβλέπεται και η κύρωση για την επαναλαμβανόμενη 

παράβαση εντός πενταετίας από την πρώτη φορά. Πρόκειται για εξαιρετικά χρήσιμη διάταξη που αν 

ίσχυε και στο ελληνικό νομικό πλαίσιο θα αποφεύγονταν σε μεγάλο βαθμό οι περιπτώσεις 

παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων κυρίως στον χρηματοπιστωτικό τομέα. 

Στις βασικές διαφορές των δύο έννομων τάξεων τους συγκαταλέγεται καταρχήν η 

λεπτομερέστερη πρόβλεψη σε διάφορα σημεία του γαλλικού νόμου σε σχέση με τον αντίστοιχο 

ελληνικό -αποτέλεσμα προφανώς της μεγαλύτερης εμπειρίας στον τομέα των προσωπικών 

δεδομένων- όπως για παράδειγμα συμβαίνει με το άρθρο 4 του νόμου που ρυθμίζει 

λεπτομερέστερα τις περιπτώσεις που αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου, όπως 

εκείνη της τεχνικής αποθήκευσης προσωρινών αντιγράφων (copies temporaires ), με αποκλειστικό 

σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση των αποδεκτών στις μεταδιδόμενες πληροφορίες868. 

Επίσης, εξαιρετικά χρήσιμος είναι θεσμός του ανταποκριτή της γαλλικής Αρχής (CIL) ο οποίος 

συνεργάζεται με την CNIL και επιταχύνει τις διαδικασίες ελέγχου της γαλλικής Αρχής στους 

αρμόδιους υπεύθυνους επεξεργασίας. Πρόκειται για θεσμό που εισάγει και η πρόταση Κανονισμού 

του 2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και που σε κάθε περίπτωση 

προτείνεται να ενταχθεί και στο ελληνικό δικαιϊκό σύστημα και να εξυπηρετήσει τον ευχερέστερο 

έλεγχο των υπεύθυνων επεξεργασίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τα τηρούμενα από 

αυτό αρχεία που περιλαμβάνουν τεράστιο όγκο οικονομικών δεδομένων. Επιπλέον, την CNIL 

διαφοροποιεί από την αντίστοιχη ελληνική Αρχή, η αρμοδιότητα της πρώτης να πιστοποιεί τα 

προϊόντα ή τις διαδικασίες που εγγυώνται το υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων αλλά και 

                                                           
 

868
 article 4 du loi 78-17: « Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux copies temporaires qui sont faites dans le cadre des 

activités techniques de transmission et de fourniture d'accès à un réseau numérique, en vue du stockage automatique, intermédiaire et 

transitoire des données et à seule fin de permettre à d'autres destinataires du service le meilleur accès possible aux informations 

transmises ».  
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να παρακολουθεί τις εξελίξεις μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης μελετών, καινοτομίας και 

προοπτικής, ώστε να επεμβαίνει κανονιστικά στις νέες μορφές παραβίασης προσωπικών 

δεδομένων. Οι διαφοροποιήσεις αυτές αποτελούν χρήσιμους οδηγούς για ανάληψη πρωτοβουλιών 

από πλευράς της ελληνικής Αρχής στην εποχή της ψηφιακής οικονομίας, ενδεχομένως και με την 

τροποποίηση του υπάρχοντος νομοθετικού κανόνα που εισάγει ο Ν.2472/1997. 

Παρά τις όποιες, λειτουργικές κυρίως, διαφορές στην εφαρμογή των κανόνων δικαίου στην 

Ελλάδα και τη Γαλλία, έγινε σαφές ότι και τα δύο εξεταζόμενα νομοθετήματα (νόμοι 2472/1997 και 

78-17) όπως άλλωστε και η σχετική κοινοτική Οδηγία 95/46/EK, δεν εντάσσουν τα δεδομένα 

οικονομικής φύσεως στην κατηγορία των επονομαζόμενων «απλών δεδομένων». Έτσι, ενώ το ύψος 

των τραπεζικών καταθέσεων, το τιμολόγιο πληρωμής νοσηλείων, η μισθοδοσία, τα εκκαθαριστικά 

σημειώματα της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας που αφορούν το υποκείμενο, κλπ, δεν ανήκουν 

στην κατηγορία των ευαίσθητων δεδομένων, θεωρούνται δικαίως, από μεγάλη μερίδα της θεωρίας, 

ευαίσθητα δεδομένα. Μάλιστα, σε αντίθεση με την ελληνική Αρχή η αντίστοιχη γαλλική έχει την 

τάση να προσδίδει στα δεδομένα οικονομικής φύσεως τη χροιά του «ευαίσθητου δεδομένου», 

επισημαίνοντάς το με τις αποφάσεις της869. Παρ’ όλα αυτά, όπως έχει ήδη επισημανθεί, ο κατάλογος 

των ευαίσθητων δεδομένων, όπως ορίζεται τόσο στο ελληνικό όσο και στο γαλλικό δίκαιο, είναι 

εξαντλητικός, στάση που εξακολουθεί να τηρεί ο νομοθέτης και στην Πρόταση Κανονισμού του 2012 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Σε κάθε περίπτωση, η προστασία των δεδομένων οικονομικής φύσεως μπορεί να 

χαρακτηρισθεί διαβαθμισμένη έναντι των άλλων απλών δεδομένων, λόγω της πρόσθετης 

προστασίας που παρέχει το φορολογικό και το τραπεζικό απόρρητο καθώς και το όποιο 

επαγγελματικό απόρρητο σχετίζεται με την επεξεργασία των δεδομένων οικονομικής φύσεως, όπως 

για παράδειγμα το δικηγορικό ή το λογιστικό απόρρητο. Είναι άλλωστε συχνό το φαινόμενο 

                                                           
 

869
 Βλ. για παράδειγμα, Délibération de la formation restreinte n°2012-214 du 19 juillet 2012: ΤΝΠ LEGIFRANCE 
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«συνύπαρξης» απλών και ευαίσθητων δεδομένων στην ίδια επεξεργασία, χωρίς να είναι ευχερές αν 

η επεξεργασία πρέπει να γίνει βάσει των διατάξεων που αφορούν τα απλά ή τα ευαίσθητα 

δεδομένα κατά περίπτωση, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στην περίπτωση επιλογής δικαιούχων 

επιδόματος κοινωνικής πρόνοιας και δημοσίευσης των ονομάτων τους για λόγους διαφάνειας. Στην 

περίπτωση αυτή, τη λύση θα μπορούσε να δώσει η στάθμιση της φύσεως των δεδομένων, ώστε, 

όταν συντρέχει μικτή περίπτωση, απλού δηλαδή και ευαίσθητου δεδομένου, να υπερτερεί το 

«ευαίσθητο» δεδομένο και η επεξεργασία να γίνεται βάσει των διατάξεων του νόμου για τα 

ευαίσθητα δεδομένα. Άλλωστε, όσο ισχυρή είναι στην εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας η 

απαίτηση για διαφάνεια και για «ανοιχτά» δεδομένα, άλλο τόσο ισχυρή είναι και η ανάγκη 

διαφύλαξης της ιδιωτικότητας του υποκειμένου των δεδομένων. 

Παρά το συμπαγές θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων του ατόμου και τα γρήγορα αντανακλαστικά των Αρχών με την έκδοση αποφάσεων και 

οδηγιών και την επιβολή αυστηρών κυρώσεων, ο κίνδυνος αθέμιτης επεξεργασίας των προσωπικών 

δεδομένων είναι πάντα παρών. Στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, η αμφίδρομη σχέση δικαίου και 

τεχνολογίας είναι δεδομένη καθώς όσο εξελίσσεται η τεχνολογία τόσο εξειδικεύεται αναγκαστικά 

και η σχετική νομοθεσία. Στην κατεύθυνση αυτή δεν αρκεί μόνο ο υπεύθυνος επεξεργασίας να 

αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη υπευθυνότητα, αλλά και το υποκείμενο των δεδομένων να 

ενημερώνεται για τα δικαιώματά870 του και να διαφυλάσσει την προσωπική του πληροφορία.  

 

 

 

                                                           
 

870
 Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε.:Προσωπικά Δεδομένα, ό.π., σελ. 134 
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