
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στην πρόταση νόμου «Για την προστασία του ατόμου από την 
επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών«

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

1. Η ανάπτυξή των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, πέρα από 
την αναμφισβήτητη πρόοδο που επέφερε, διευκόλυνε την όξυν- 
ση κάποιων παλιότερων προβλημάτων και δημιούργησε νέα. Η δυ
νατότητα ταχύτατης επεξεργασίας και διασταύρωσης μεγάλου 
όγκου οποιωνδήποτε πληροφοριών, η σχεδόν απεριόριστη δυνα
τότητα αποθήκευσης και διατήρησής τους και η αμεσότητα πρό
σβασης σ' αυτές, κατέστησε πλέον ορατό τον κίνδυνο και 
επιτακτική την ανάγκη προστασίας της ιδιωτικής ζωής του ατό
μου και γενικότερα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ελευθερίας.

Βεβαίως, το πρόβλημα αυτό δεν εμφανίσθηκε για πρώτη φορά 
στις μέρες μας. Είναι γνωστό ότι από πολύ νωρίς, οι Αρχές στην 
Ευρώπη προέβαιναν στη συλλογή πληροφοριών που αφορούσαν 
τους υπηκόους των νεοσύστατων τότε κρατών και την εξαγωγή 
συμπερασμάτων, για αστυνομική κυρίως χρήση.

Στη χώρα μας, από την εποχή κυρίως του εμφυλίου και μετά, 
η πρακτική αυτή γενικεύτηκε και πήρε μεγάλες διαστάσεις. Οι φά
κελοι πολιτικών φρονημάτων αποτέλεσαν για δεκαετίες το βασι
κό παράγοντα μεροληπτικής συμπεριφοράς του επίσημου κράτους 
απέναντι στους πολίτες του. Ανάλογη, βέβαια, ήταν και η κοινω
νική ευαισθησία στο θέμα, με αίτημα το σεβασμό της ιδιωτικής 
ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η κυβερνητική αλλαγή 
το 1981, μέσα στα πλαίσια εκδημοκρατισμού της δημόσιας ζωής, 
κατάργησε την πρακτική αυτήν ανταποκρινόμενη στη λαϊκή βού
ληση, χωρίς όμως, παρά τις σχετικές προθέσεις, να υπάρξει τελι
κά σχετική νομοθετική κατοχύρωση. Η έλλειψη αυτής της 
κατοχύρωσης δημιούργησε εύλογες ανησυχίες για τους πιθανούς 
κινδύνους κατά της ιδιωτικής ζωής στην περίπτωση του ν. 
1599/1986 που προβλέπει τη δημιουργία νέου τύπου ταυτότητας 
με τη χρήση ενός ενιαίου κωδικού αριθμού μητρώου (ΕΚΑΜ). Η 
ανάγκη θέσπισης του απαραίτητου νομικού πλαισίου για την προ
στασία από την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών κατέστη 
πλέον προφανής.

Ανάλογες εκδηλώσεις ευαισθησίας εκ μέρους των πολιτών εί
χαν νωρίτερα εκδηλωθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες (Σουηδία, 
Γαλλία, Γερμανίο κ.λπ.) με αφορμή διάφορα προγράμματα που έ
θεταν σε εφαρμογή οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών, τα οποία, 
ανεξάρτητα από προθέσεις δημιουργούσαν κίνδυνο για το απόρ
ρητο της ιδιωτικής ζωής απειλώντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
και ελευθερία.

Ήδη από το 1968, η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε., με την 2450 
απόφασή της, ασχολείται με τα προβλήματα που ανακύπτουν για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα από την ανάπτυξη της πληροφορικής 
και τα όρια που μια δημοκρατική κοινωνία οφείλει να θέσει σ' 
αυτήν.

Το 1970, στο γερμανικό κρατίδιο της Έσσης, θεσπίζεται η πρώτη 
εθνική νομοθεσία για την προστασία του ατόμου από την αυτό
ματη επεξεργασία πληροφοριών. Ακολούθησαν σχετικοί νόμοι σε 
ελλά ευρωπαϊκά κράτη (Αυστρία, Γ αλλία, Δανία, κ.λπ.), ενώ πα
ράλληλα μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί (Συμβούλιο της Ευρώπης. 
-'.Ο.Σ.Α., Ε.Ο.Κ.) ασχολήθηκαν με το θέμα κι άρχισαν να θέτουν 
ατευθυντήριες γραμμές.
Τέλος, το Συμβούλιο της Ευρώπης, με τη Σύμβαση της 28.1.1981 
α την προστασία των ατόμων από την αυτόματη επεξεργασία 
οοσωπικών πληροφοριών, θέσπισε το πρώτο δεσμευτικό διεθνές 
ίμενο, υποχρεώνοντας τα μέλη του, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις 
ς Σύμβασης, να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφό- 
τη της προστασίας αυτής, τουλάχιστον στο βαθμό που κατοχυ- 
νεται από τη Σύμβαση.
'4ε δεδομένη αυτήν την υποχρέωση που υπέχει η χώρα μας, εν 
ϊΐ ιδιαίτερα της ευρωπαϊκής ενοποίησης και της ελεύθερης κυ- 
Φορίας των πληροφοριών, για να έχουμε τη δυνατότητα πρό

σβασης σ' αυτήν την τεράστιο πληροφοριακή αγορά -βασικό 
στοιχείο οικονομικής ανάπτυξης, μα και εξυπηρέτησης εθνικών 
συμφερόντων- αλλά, και κυρίως, για να μπορούμε να ελέγχουμε 
τη ροή πληροφοριών που αφορούν 'Ελληνες πολίτες, έξω από τα 
σύνορα της χωράς, είναι προφανές ότι η θέσπιση της σχετικής 
νομοθεσίας κατέστη επείγουσα.

Πέρα από τη διαπίστωση αυτήν, πρέπει να τονισθεΙ ότι το Σύ
νταγμα του 1975 - και ειδικότερα το άρθρο 9 παρ. 1 σε συνδυα
σμό με τα άρθρα 2 παρ. 1 και 6 παρ. 1- όχι μόνο κατοχυρώνει το 
απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής, αλλά και επιβάλλει στον κοινό 
νομοθέτη να προβεί στις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις για 
την προστασία της.

Δυστυχώς, παρά τα ανωτέρω και το αναμφισβήτητα βεβαρημένο 
παρελθόν μας («φακέλωμα»), δεν διαθέτουμε ακόμη το απαραίτη
το αυτό νομοθετικό πλαίσιο, μολονότι από το 1982, με την 8376 
οικ/3.2.83 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, συγκροτήθηκε Ε
πιτροπή κατάρτιςπις σχετικού νομοάΐχεδίου, το οποίο όμως, παρα 
το γεγονός ότι συντάχθηκε και επανελημμένα αναμορφώθηκε, 
δεν έγινε ποτέ νόμος του κράτους.

Ο σκοπός της πρότασης νόμου είναι, καλύπτοντας το νομοθε
τικό αυτό κενό, να εξασφάλίσει την προστασία της ιδιωτικής ζω
ής και γενικότερα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ελευθερίας 
από την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών και, ταυτόχρο
να, να θωρακίσει τη δημοκρατία στη χώρα μας άπό ενδεχόμενους 
κινδύνους και καταχρήσεις στη σύγχρονη «κοινωνία της πληρο
φορίας».

Γ ια την κατάρτιση της πρόταιτης νόμου ελήφθησαν υπόψη η πα
ραπάνω Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι αντίστοιχοι νό
μοι άλλων χωρών (ιδίως: Γαλλίας, Γερμανίας) και οι θέσεις 
μεγάλων διεθνών Οργανισμών όπως ο Ο.Ο.Σ.Α., μέσα από το πρί
σμα της ελληνικής πραγματικότητας και σύμφωνα με τα δεδομέ
να της ελληνικής έννομης ,τάξης, της οργάνωσης και των 
ιδιαιτεροτήτων της.

Το κείμενο της πρότασης νόμου στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό 
στο προσχέδιο νόμου που καταρτίάττηκε από την παραπάνω Επι
τροπή, η οποία εργάσθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα τελώ
ντας εν γνώσει των παραπάνω, καθώς και στις μετέπειτα 
τροποποιήσεις του που κατέληξαν στο σχέδιο νόμου του Υπουρ
γείου Δικαιοσύνης (1988).

Πέρα από την αναδιάρθρωση και εκλογίκευση της δομής του 
κειμένου, οι αλλαγές στο περιεχόμενο κινήθηκαν στην κατεύθυν
ση της εξασφάλισης της πληρέστερης δυνατής προστασίας. Έ
τσι, κατοχυρώνονται ορισμένες βασικές αρχές που πρέπει να 
διέπουν την επεξεργασία πληροφοριών και γενικότερα τη χρήση 
της πληροφορικής, εμβαθύνεται η παρεχόμενη προστασία με την 
εννοιολογική διεύρυνση της κατηγορίας των αυστηρώς προσω
πικών πληροφοριών, ενισχύεται ο ρόλος της Επιτροπής και εξα
λείφεται σωρεία εξαιρέσεων οι οποίες έδιναν τη δυνατότητα 
παράκαμψης του νόμου σε μια σειρό σημαντικών περιπτώσεων.

Επίσης, επειδή ένα τέτοιο νομοθέτημα, πέρα από την τυπική του 
ισχύ και τη νομική του εγκυρότητα, κρίνεται κυρίως από την απο- 
τελεσματικότητά του στην πράξη, δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στις 
σχετικές απόψεις του επιστημονικού συλλόγου που εκπροσωπεί 
τους ειδικούς της πληροφορικής στην Ελλάδα (ΕΠΥ), καθώς και 
στις θέσεις ειδικών επιστημονικών Ινστιτούτων στον τομέα αυτόν 
και κυρίως της επιστημονικής εταιρίας «Πληροφορική + Δίκαιο».

2. Το αντικείμενο της πρότασης νόμου είναι η προστασία του 
ατόμου από την επεξεργασία όχι οιωνδήποτε, γενικά, πληροφο
ριών, αλλά από την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών, 
εκείνων δηλαδή που αναφέρονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα, τα 
οποία προσδιορίζονται ονομαστικά ή μπορούν να προσδιοριστούν 
(εξατομικευτούν) μέσω αυτών των πληροφοριών.

Με την πρόταση νόμου εξασφαλίζεται προστασία ευρείας έκτα- 
ετης. Έτσι, η προστασία αυτή αφ' ενός παρέχεται απέναντι και στο 
δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, με την αναγνώριση ότι οι κίνδυ
νοι που μπορεί να προέρχονται είτε από τον ένα είτε από τον άλ
λο, είναι εξίσου σοβαροί. Αφ' ετέρου, ο νόμος εφαρμόζεται για 
κάθε περίπτωση επεξεργασίας προσωπικών πληροφοριών, δηλαδή·
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ανεξάρτητο από τη χρήση η μη ηλεκτρονικών μέσων ή άλλων αυ 
τόματων τροπών, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτόν και τα αρχεία 
πληροφοριών του δημόοιου ή του ιδιωτικού τομέα, το οποίο λει
τουργούν κατά τον παλιό «παραδοσιακό» τρόπο, με στόχο την ο
ποτροπή πιθανών καταστρατηγήσεων που θο διευκόλυνε π 
εξαίρεσή τους απ' το πεδίο εφαρμογής του νόυου.

Γιο νο εξασφαλιστεί η απστελεσματικότητο του νΟμου. εν' 0- 
ψει μάλιστα της καθημερινής προόδου που συντελείται στο χώ
ρο της πληροφορικής, προβλέπονται από την πρόταση νόμου 
συγκεκριμένες διαδικασίες προσαρμογής στις εξελίξεις της τε 
χνολογίας.

3. Η πρόταση νόμου περιλαμβάνει έξι κεφάλαια, τα οποία απο
τελούν και ξεχωριστές λογικές ενότητες.

Το Α' κεφάλαιο παραθέτει τις αρχές που πρέπει να διέπουν τη 
χρήση της πληροφορικής και προσδιορίζει το σκοπό του νόμου 
(άρθρο 11. Η διάταξη αυτή σκοπό έχει αφ' ενός ν' αποτελεσει χρή
σιμο ερμηνευτικό εργαλείο γιο κάθε περίπτωση, αλλά και, αφ' ε
τέρου, να καλύψει πιθανά κενά που ίοως παρουσιασθούν μέσα από 
την τεράστιο ποικιλίο περιπτώσεων που θα εμφονισθούν στην 
πράξη.

Στη συνέχεια, αφού προηγουμένως τίθενται περιορισμοί στις 
δυνατότητες αξιοποίησης αυτοματοποιημένης επεξεργασίας πλη
ροφοριών είτε από τη δικαστική, είτε από την εκτελεστική εξου
σία J0p0£o_2]j προσδιορίζεται η έννοια των βασικών Ορων του 
κειμένου (άρθρο 31. Εδώ πρέπει νο τονισθεί πως διαχωρισμός των 
προσωπικών πληροφοριών γίνεται μόνο για όσες εμπίπτουν στην 
κατηγορία των αυστηρώς προσωπικών πληροφοριών, δηλαδή των 
πλέον ευαίσθητων. Επιλέχθηκε η λύση αυτή με βάση τη διαπίστω
ση ότι ο χωρισμός των πληροφοριών σε πολλές κατηγορίες είναι 
ανεδαφικός, δεδομένου ότι, με τις ούγχρονες'μεθόδους, είναι εύ
κολο από κάποιες σχετικά «ανώδυνες» πληροφορίες να εξαχθούν 
κρίσιμα συμπεράσματα για ένα άτομο. Η κατηγορία των αυστη
ρώς προσωπικών πληροφοριών διευρύνθηκε με όλες εκείνες τις 
πληροφορίες των οποίων ενδεχόμενη επεξεργασία τους εγκυμο
νεί σοβαρούς κινδύνους για την ιδιωτική ζωή, με σκοπό να εξο- 
σφαλισθεί γι' αυτές η μέγιστη δυνατή προστασία. Για τον ίδιο 
σκοπό, στην κατηγορία αυτή υπάγεται και ο ΕΚΑΜ.

Το ΕΓ κεφάλαιο ασχολείται με την Επιτροπή η οποία θ' αναλό- 
βει την επίβλεψη της εφαρμογής των διατάξεων του νόμου.

Το άρθρο 4 καθορίζει τα σχετικά με την ίδρυση και τις αρμο
διότητες της. Η Επιτροπή έχει τη μορφή της ανεξάρτητης υπη
ρεσίας.

Προτιμήθηκε η λύση του πολυπρόσωπου οργάνου αντί μονο- 
πρόσωπου (όπως ισχύει, για παράδειγμα, στην Ομοσπονδιακή Γερ- 
μανία) με τη σκέψη ότι η επιλογή αυτή παρέχει μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα στην εκπλήρωση της αποστολής της, αλλά 
και περισσότερη φερεγγυότητα, στοιχείο απαραίτητο για την ευ- 
όδωση του έργου της στον τόπο μας.

Η ανεξαρτησία της Επιτροπής κατοχυρώνεται κυρίως από το 
γεγονός ότι η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της ανατίθε
ται στον πρόεδρό της (και όχι ςτιον Υπουργό Δικαιοσύνης) και α
πό την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία που απολαύουν 
τα μέλη της κατΰ την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η Επιτροπή, όπως είπαμε, είναι αρμόδια για την επίβλεψη της 
εφιαρμογής των διατάξεων του νόμου (γενική αρμοδιότητα). Ανο- 
φέρεται ενδεικτικό (άρθρο 4 παρ. 4) ότι η Επιτροπή μπορεί να εκ
δίδει οδηγίες με σκοπό την ενιαία εφαρμογή του νόμου, να 
απευθύνει συστάσεις και προειδοποιήσεις, να καταγγέλλει τις πα
ραβάσεις, να διενεργεί διοικητικές εξετάσεις και να επιβάλλει κυ
ρώσεις στους παραβάτες. Στην πράξη, η Επιτροπή μποοεί να 
προσφέρει σημαντικό έργο με την πληροφόρηση του κοινο^ σχε
τικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν απο το 
νόμο, καθώ'ς και με τις επισημάνσεις των ενδεικνυόμενων νομο
θετικών μεταβολών στον τομ'έα της προστασίας των προσωπικών 
πληροφοριών, που θα γίνονται στην ετήσια έκθεσή της (άρθρο 4 
παρ. 5). Με τον τρόπο αυτόν, επιτυγχάνεται έγκαιρα η αναγκαία 
προσαρμογή του νόμου στις εξελίξεις, δεδομένου ότ: η Επιτρο
πή με την άμεση εποπτεία της και την καθημερινή της ενασχόλη

ση, είναι το πλέον κατάλληλο όργανο για νο επισημάνει τις 
αναγκαίες μεταβολές

Η Επιτροπή αποτελείται από Π μέλη (άρθρο 5) και η σύνθεσή 
της είναι τέτοια που εξασφαλίζει κοινωνική αντιπροσωπευτικότη- 
τα, διαφάνεια στη λειτουργία της και αποτελεσματικότητα στο έρ
γο της.

Η φερεγγυότητα της Επιτροπής κατοχυρώνεται από τα ασυμ
βίβαστα (που θεσπίζει το ορθρο 7) προς την ιδιότητα του μέλους 
της Επιτροπής. Επίσης, το μέλη της Επιτροπής οφείλουν να τη
ρούν εχεμύθεια για το νεγονότα ή τις πληροφορίες που λαμβά
νουν γνώση εξαιτίας της άσκησης των καθηκόντων τους (άρθρο 8).

Η Επιτροπή εξυπηρετείται από Γραμματεία, στην οποία είναι δυ
νατό να λειτουργεί και Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξής, εξασφαλί
ζοντας έτσι εξειδικευμένη επιστημονική συνδρομή στα μέλη της 
(άρθρο 9ι. Ρυθμίζονται λεπτομερειακά και όλο όσα αφορούν το 
προσωπικό της Γραμματείας.

Ο Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής, που καταρτίζεται με 
απόφασή της που λαμβόνετοι με πλειοψηφία των 273 του συνό
λου των μελών της (άρθρο 11) καθορίζει τους κανόνες απαρτίας 
και πλειοψηφίας και είναι δυνατόν να προβλέπει τη λειτουργία της 
Επιτροπής σε Τμήματα.

Κατά των αποφάσεων της Επιτροπής, εκτός από την αίτηση ο- 
κύρωσης (άρθρο τ4). παρέχεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης η δυ
νατότητα αίτησης επανεξέτασης, εφ' όσον συντρέχει σπουδαίος 
λόγος δημόσιου συμφέροντος. Για την αίτηση επανεξέτασης προ- 
βλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία και αποκλειεπικές προθεσμίες 
τόσο για την υποβολή της όσο και για την επανεξέταση από την 
Ολομέλεια της Επιτροπής και την έκδοση της σχετικής απόφασής 
της. Οι αποφάσεις αποδοχής ή απόρριψης αιτήσεων επανεξέτα
σης αιτιολογούνται ειδικό και εμπεριστατωμένα και δημοσιεύο
νται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 13).

Το Γ' Κεφάλαιο θέτει τις προϋποθέσεις για την ίδρυση και λει
τουργία αρχείων πληροφοριών και ρυθμίζει την επεξεργασία τους 
γενικά, αλλά και κατά τις επί μέρους φάσεις της. Εδώ, προσδιο
ρίζονται διεξοδικό οι υποχρεώσεις όσων προβαίνουν σε επεξερ
γασία προσωπικών πληροφοριών ή έχουν σκοπό να προβούν σ' 
αυτήν.

Το άοθοο 15 απαγορεύει την επεξεργασία των πληροφοριών 
που αφορούν τις πολιτικές, θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποι
θήσεις καθώς και τη συμμετοχή σε πολιτικά κόμματα και σε πολι
τικές ή συνδικαλιστικές οργανώσεις, εκτός αν ρητή διάταξη 
τυπικού νόμου ορίζει τους λόγους, το όργανο και τον τρόπο συλ
λογής και περαιτέρω επεξεργασίας τους. Γ ια τις υπόλοιπες αυ
στηρώς ποοσωπικές πληροφορίες καθορίζονται συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά, και 
κατά το μέτρο που δεν υπάρχει απαγορευτική διάταξη, για να ε- 
πιτραπεί η επεξεργασία τους.

Εξαιρέσεις από τα παραπάνω αναφέρονται περιοριστικά και εί
ναι από τη φύση τους τέτοιες που δεν δημιουργούν απειλή κατά 
της ιδιωτικής ζωής (τήρηση καταλόγων μελών από τα κάθε είδους 
σωματεία, τήρηση καταλόγων συνδρομητών από τους υπεύθυνους 
έκδοσης του ημερήσιου και περιοδικού τύπου, επεξεργασία πλη
ροφοριών που εξυπηρετούν τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος 
του γιατρού, οδοντογιατρού, δικηγόρου, συμβολαιογράφου και 
δημοσιογράφου, εφ' όσον γίνεται από τους ίδιους και για δική τους 
αποκλειστικά χρήση).

Η επεξεργασία'των υπόλοιπων προσωπικών πληροφοριών δεν 
είναι ελεύθερη, αλλά επιτρέπεται μονο στο μέτρο και κάτω από 
τις προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει. Ελεύθερη η επεξεργασία 
είναι μόνο όταν γίνεται νια επιστημονικούς ή στατιεττικούς σκο
πούς. εφ' Οσον προηγουμένως εξασφαλισθε! η ανωνυμία των προ
σώπων στα οποία αναφέρονται

Η ίδρυση και λειτουρνια αρχείων πληροφοριών είναι δυνατή μό
νο μετά απο άδεια της Επιτροπής (ορθρο 161. Ειδικό γιο τις εξαι
ρέσεις του προηγούμενου άρθρου (τηρηση καταλόγων μελών 
κ.λπ.) προκρίνεται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης· έτσι εξασφα
λίζεται και γΓ αυτές η δυνατότητα ελέγχου, ενώ παράλληλα α
παλλάσσεται η Επιτροππ από υπερβολικό φόρτο εργασίας. Για το
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λόνο αυτόν δίνεται η δυνατότητα στην Επιτροπή να επεκτείνει τη 
μέθοδο της δήλωσης και για άλλες περιπτώσεις, αντιμετωπίζο
ντας έτσι περίπτωση υπερφόρτωσής της από αιτήσεις χορήγησης 
άδειας για αρχεία που επεξεργάζονται πληροφορίες τρέχουσας 
φύσης, όπως άλλωστε συμβαίνει και αλλού (Γαλλία) με επιτυχία.

Η άδεια ή, όπου προβλέπεται, η δήλωση απαιτούνται και για τα 
αρχεία τα οποία θα λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του νό
μου (προθεσμία έξι μηνών).

Τέλος, η καταχώριση της άδειας σε ειδικό βιβλίο, προσιτό στο 
κοινό, εξασφαλίζει τη δημοσιότητα ως προς τον αριθμό και το εί
δος των αρχείων προσωπικών πληροφοριών που λειτουργούν.

Η διαδικασία χορήγησης άδειας αναφέρεται στο άρθρο 17. Ε
κεί απαοιθμούνται αναλυτικά όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για 
την έκδοσή της (μεταξύ των οποίων το είδος των πληροφοριών 
και ο σκοπός της επεξεργασίας τους, οι αποδέκτες σε περίπτω
ση μετάδοσης, η χρονική διάρκεια διατήρησής τους, η ύπαρξη συ
στήματος ασφαλείας, οι τυχόν διασυνδέσεις κ.λπ.). Ιδιαίτερη 
προσοχή δίνεται για το πρόσωπο του υπεύθυνου του αρχείου, για 
τον οποίο, λόγω της θέσης του (αρμόδιος για την λειτουργία του 
αρχείου και για την πρόσβαση τρίτων σ' αυτό) απαιτούνται συγκε
κριμένες εγγυήσεις.

Όλα τα στοιχεία που προβλέπονται για την έκδοση άδειας (ε
κτός κάποιων συγκεκριμένων περιπτώσεων για τις οποίες είναι 
δυνατό να δοθεί η δυνατότητα από την Επιτροπή να εξαιρεθούν 
από την υποχρέωση αναγραφής κάποιων απ' αυτά), εκτός βεβαί
ως από το στοιχείο που αναφέρεται στο σύστημα ασφαλείας του 
αρχείου, αναγράφονται υποχρεωτικά στην απόφαση της Επιτρο
πής που καταχωρίζεται στο ειδικό, προσιτό στο κοινό , βιβλίο, πα
ρέχοντας έτσι την απαταίτητη ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους 
(ουσιαστική προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος πρό
σβασης).

Τέλος για την εξασφάλιση της ακρίβειας των στοιχείων αυτών, 
αλλά και για τη διατήρηση του ελέγχου από την επιτροπή, για κάθε 
μεταβολή των στοιχείων που απαιτούνται για τη χορήγηση της 
άδειας, καθώς και για κάθε παραχώρηση της χρήσης του αρχείου, 
απαιτείται ειδική γΓ αυτό άδεια της Επιτροπής (εκτός από τις με
ταβολές του χώρου επεξεργασίας και φύλαξης των πληροφοριών 
και της διεύθυνσης του αρχείου ή του κυρίου ή του υπευθύνου, 
για τις οποίες αρκεί η γνωστοποίησή τους στην Επιτροπή).

Στο άρθρο 18-22 ρυθμίζονται οι επι μέρους φάσεις της επεξερ
γασίας, από τη συλλογή και καταχώριση των πληροφοριών μέχρι 
και τη διασυνοριακή ροή τους. Με τον τρόπο αυτόν θεσπίζονται 
ειδικοί κανόνες τους οποίους είναι υποχρεωμένοι να τηρούν οι κύ
ριοι και οι υπεύθυνοι των αρχείων, υπό τον έλεγχο της Επιτροπής.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διάταξη του άρθρου 20 παρ. 4. σύμ
φωνα με την οποία δημιουργείται λόγος ακυρότητας διοικητικής 
πράξης (ή αναίρεσης, σε περίπτωση δικαστικής απόφασης) αν για 
την αιτιολογία της χρησιμοποιήθηκε πληροφορία που μεταδόθη
κε κατά παράβαση των ρυθμίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 
αυτό.

Η διασύνδεση αρχείων πληροφοριών επιτρέπεται μόνο εφ' ό
σον τα αρχεία αυτά έχουν τον ίδιο σκοπό και επεξεργάζονται το 
ίδιο είδος πληροφοριών (απαραίτητη, σε κάθε περίπτωση, η προη
γούμενη άδεια της Επιτροπής). Έτσι αποφεύγεται η δυνατότητα 
διασταύρωσης μεγάλης ποικιλίας πληροφοριών που θα δημιουρ
γούσε σοβαρές απειλές κατά της ιδιωτικής ζωής. Εξαίρεση από 
τη ρύθμιση αυτήν προβλέπεται μόνο όταν αυτό επιβάλλεται από 
λόγους σπουδαίου δημόσιου συμφέροντος και με ειδικά αιτιολο
γημένη απόφαση της Επιτροπής, που λαμβάνεται με αυξημένη 
πλειοψηφία των 3/5 του συνόλου των μελών της (άρθοο 21 παρ. 2).

Ειδικά για τη διασύνδεση των αρχείων τα οποία χρησιμοποιούν 
τον ΕΚΑΜ (στα οποία, ούτως ή άλλως, εφαρμόζονται οι αυξημέ- 
νες εγγυήσεις που προβλέπονται για τις αυστηρώς προσωπικές 
πληροφορίες και την επεξεργασία τους: άδεια της Επιτροπής, γρα
πτή συναίνεση των ενδιαφερομένων, εκτός αντίθετης ρύθμισης, 
απόλυτη αναγκαιότητα για την εξυπηρέτηση των σκοπών του αρ
χείου) απαιτείται ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής 
που λαμβάνεται, λόγω της μεγάλης σημασίας της, με πλειοφηοία

των 3(4 του συνόλου των μελών της (άρθοο 2' παρ. 3).
~έΛρς. όσον αοοοα τη διασύνδεση, προβλέπεται για κάθε αρ

χείο τήρηση ειδικού καταλόγου ελεύθερα προσιτού στο κοινό, που 
πεοιεχει υποχρεωτικά το σύνολο των αρχείων με τα οποία δια- 
συνδέεται, εξασφαλίζοντας έτσι διαφάνεια για το κρίσιμο αυτό 

' θέμα.
Για τη μετάδοση προσωπικών πληροφοριών στο εξωτερικό ή 

τη διασύνδεση με αρχεία του εξωτερικού (διασυνοριακή ροή προ
σωπικών πληροφοριών), απαιτείται (επί πλέον των όρων που ρυθ
μίζουν τη μετάδοση και τη διασύνδεση) να παρέχεται από την 
αντίστοιχη χώρα ανάλογη προστασία είτε με την εθνική της νο
μοθεσία είτε με διεθνή συμφωνία, διαφορετικά, η διασυνοριακή 
ροη προσωπικών πληροφοριών απαγορεύεται (άρθρο 22).

Μετά το κεφάλαιο Γ', που ρυθμίζει τα σχετικά με την ίδρυση 
και λειτουργία αρχείων πληροφοριών και επιβάλλει κανόνες και 
υποχρεώσεις για την επεξεργασία τους, ακολουθεί το κεφάλαιο 
Δ\ το οποίο απονέμει εκτεταμένο δικαίωμα πρόσβασης και ορί
ζει τη διαδικασία άσκησής του (άρθρο 23).

Ειδικότερα ορίζεται ότι καθένας, πέρα από το ειδικό βιβλίο της 
Επιτροπής και των καταλόγων που τηρούν τα αρχεία, έχει δικαί
ωμα, απευθυνόμενος κατευθείαν στον υπεύθυνο οποιουδήποτε αρ
χείου (υποβολή αίτησης) να ενημερώνεται για το αν προσωπι .ές 
πληροφορίες που τον αφορούν έχουν καταστεί αντικείμενο επε
ξεργασίας, για το περιεχόμενό τους, το σκοπό της επεξεργασίας 
τους και την ενδεχόμενη μετάδοσή τους σε τρίτους. Ο υπεύθυ
νος υποχρεούται, μέσα σε ρητή προθεσμία 30 ημερών, να απαντή
σει γνωστοποιώντας όλα όοα ζητούνται με την αίτηση.

Μετά την ενημέρωση αυτήν, ο φορέας του δικαιώματος μπορεί 
να ζητήσει (και ο υπεύθυνος υποχρεούται να προβεί στις αναγκαίες 
ενέργειες) τη διόρθωση, συμπλήρωση, τροποποίηση, διευκρίνη- 
ση ή διαγραφή των ανακριβών, ελλιπών, ασαφών ή μη ανταποκρι- 
νόμενων πλέον στην πραγματικότητα πληροφοριών που τον 
αφορούν. Γ ια κάθε μεταβολή ενημερώνονται υποχρεωτικά και οι 
τρίτοι στους οποίους έχουν μεταδοθεί οι πληροφορίες αυτές.

Ο υπεύθυνος αρχείου πληροφοριών μπορεί να μην απαντήσει 
σε αιτήσεις μόνο εάν το επιτρέψει η Επιτροπή, στις περιπτώσεις 
που η υποβολή τους συνιστά κατάχρηση δικαιώματος ή για ζητή
ματα σπουδαίου δημόσιου συμφέροντος. Στην τελευταία αυτή>τιε- 
ρίπτωση, κάποιο από τα δικαστικά μέλη της Επιτροπής προβαίνει 
στον απαραίτητο έλεγχο και στις αναγκαίες ενέργειες και στη συ
νέχεια ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος.

Τέλος, ακόμη και εάν πρόκειται για πληροφορίες ακριβείς, πλή
ρεις, σαφείς, κ.λπ. η διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 23, παρέχει 
το ουσιώδες δικαίωμα σε κάθε άτομο να ζητήσει τη διαγραφή των 
πληροφοριών που το αφορούν και την παύση της περαιτέρω επε
ξεργασίας τους, αρκεί να μην εμπίπτουν σε κάποιες από τις κα
τηγορίες που αναφέρονται (π.χ. πληροφορίες των οποίων η 
παροχή είναι κατά το νόμο υποχρεωτική).

Στο κεφάλαιο Ε' καθορίζονται οι επιπτώσεις σε περίπτωση πα
ράβασης των διατάξεων του νόμου.

Το άρθρο 24 ρυθμίζει τα της αστικής ευθύνης των φυσικών ή 
νομικών προσώπων στα οποία ανήκουν ή στα οποία έχει παραχω- 
ρηθεί η χρήση αρχείων πληροφοριών.

Στο άρθρο 25 προβλέπονται ποινικές κυρώσεις των κυρίων και 
των υπευθύνων αρχείων πληροφοριών για τις παραβάσεις το νό
μου, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά. Επειδή η απαξία της συ
μπεριφοράς διαφέρει ανάλογα αν η παράβαση οφείλεται σε δόλο, 
σε αμέλεια, ή με σκοπό παράνομου περιουσιακού οφέλους, δια
φοροποιούνται αντίστοιχα και οι ποινικές κυρώσεις. Ορίζεται α
κόμη ότι αν διατάξεις άλλων νόμων προβλέπουν βαρύτερες 
ποινικές κυρώσεις απο εκείνες που θεσπίζονται με το άρθρο αυ
τό, τότε κατισχύουν.

Το άοθοο 26 καθορίζει τους όρους επιβολής διοικητικών κυρώ
σεων στους παραβάτες του νόμου. Δυνατότητα επιβολής διοικη
τικών κυρώσεων προβλέπεται. εκτός των άλλων, και για 
παραβάσεις διατάξεων που αποτελούν και ποινικώς κολάσιμες 
πράξεις, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο. Αρμόδιο όργανο 
γιο την επιβολή αυτών των διοικητικών κυρώσεων είναι η Ε-
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πιτρσπή.
To τελευταίο (XT') Κεφάλαιο περιέχει τα άρθρο 27 και 26 και α

φορά στην φφαρμογή των διατάξεων του νόμου.
Με το άρθρο 27 παρέχεται εξουσιοδότηση (σύμφωνα με το άρ

θρο <3 παρ.2τουΧυντάγματος) για τη ρύθμιση, με προεδρικά διο- 
τάγματαπου εκδίδονται μεπρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, 
θεμάτων τιου αφορούν την εφαρμονή του νόμου σε επί μέρους 
δοαστηριρχηχεςιτου-δημόσιου Υ) του ιδιωτικού ταμέα. Έτσι δίνε
ται η .δυνατότητα, αψ' -ενός της εξειδίκευσης και συγκεκριμενο
ποίησης των διατάέεων του νόμου ανάλογα με τους τομείς επί 
μέρους δραστηριοτήτων και ,αφ' ετέρου της προααρμογής του νό
μου ανάλογα με τις ιδιομορφίες των δραστηριοτήτων αυτών.

Το άρθρα 26 ρυθμίζει το θέμα τας.έναρξης της ισχύος του νό
μου, με βάση τη διαπίστωση-ότι καμιά σχεδόν διάταξη δεν είναι 
δυνατό να εφαρμοσθεί προτού η Επιτροπή αρχίσει να λειτουργεί. 
Έτσι ορίζεται όιι η οργάνωση της Επιτροπής ολοκληρώνεται υ
ποχρεωτικά μέσα·οε5 μήνες σπό τη δημοσίευση του νάμου στην 
Εφημερίδα της-ΚυΒερνήσεως και οκολούθως οι λοιπές διατάξεις 
,ισχύουνσπΰτηνένορΕητηςλεαουργίαςτης, ηιοποία διαπιστώ
νεται με πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, για να μην υπάρξει 
αμφιβολία ιως προς τον ακριβή χράνο έναρξής της.

Αθήνα, Π9 Ιουνίου 1990

Οι προτείνοντες Βουλευτές

ΧΡΗΣΤΟΣ ιΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ 
-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΤΑΓΚΑΛΟΣ 
ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚ1ΔΗΣ 
ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΜΟΥ

o'td τητ .προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 
των τιροοιοτηκών -πληροφοριών

«ΈΦΑΛΑΙΟ Α"

Άρθρο 1
Αρχές κοι .κατευθύνσεις

ΣΙΗ πληροφορική πρέπει να είναι στην υπηρεσία κάθε ανθρώ
που. ίΗ χρήση της δεν πρέπει με κανένα τρόπο ν'.αποτελεί απειλή 
για τα ανβρώπι να δικαιώματα, .ούτε η ανάπτυξή της να δημιουρ
γεί -κινδύνους για τους δημοκρατικούς θεσμούς.

2. Σκοπός του νάμου αστού είναι να εξασφαλίσει την προστα
σία ·πηχιι®φώπι\πκ'.αξιππΕ8έ^ και ελευθερίας και ιδιαίτερα του 
•απόρρητου της -ιδιωτικής ξωής κάθε ατόμου από την επεξεργα
σία προσωπικών πληροφοριών.

Άρθρο 2 
Περιορισμοί

2. teuiio δικαστική απάφαση που προβαίνει στην αξιολόγηση 
ΤΜίιρωπινηςσυμπεριφοράς δεν ιμπσρεί να στηρίζεται σε αυτομο- 
τσποιημένηεπέξεργασία πληροφοριών που προσδιορίζει την ηρο- 
•τταπμκδτητα του ενδιαφερομένου ή συνθέτει το βωπτορχραίτο του.

2. "σμία διοικητική απόφαση τιου προβαίνει στην αξιολόγηση 
οΥΒρεπτινηςσυμπεριφοράς δεν μπσοεί νο στηρίζεται μόνο σε αυ- 
τομπτρπαπιμένη επεξεργασία πληροφοριών που προσδιορίζει την 
προσωπικότητα του ενδιαφερομένου ή -συνθέτει το -βιοπορτραί- 
TOTPU.

Αρθρο 3 
Οριομοί

Σιις διατάξετε του -νόμου αυτού οι ακόλουθοι όροι έχουν την 
παρακάτω έννοια:

1. Προσωπική .πληροφορία είναι αυτή που αναφέρεται σε συ
γκεκριμένο φυοικό πρόσωπο ή οε φυσικό πρόσωπο που μπορεί 
να προαδιορισθεί.

2. Αυστηοως προσωπική πληροφορία είναι η προσωπική πλη
ροφορία που μναφερεται ή. οπωσδήποτε αποκαλύπτει τη φυλή, την 
εθνότητα, τις πολιτικές, θρησκευτικές και Φιλοσοφικές πεποιθή
σεις, ιιςπχέσεις μεταξύ συζύγων, και τις σχέσεις μεταξύ γονέων 
και τέκνων, τη συναισθηματική και σεξουαλική ζωή, την.κατάστο- 
σητης υγείας, τις ποινικές και διοικητικές διώξεις και ποινές και 
ακόμη τη συμμετοχή ·και δράση <σε πολεακά κόμματα, πολιτικές 
και συνδικαλιστικές οργονώαειο και κάβε είδους σωματείο και ε
νώσεις προσώπων, ον.ηφιιμμετσχή ο ·,αμτά δεν είναι από το νόμο 
υποχρεωτική.

Αυστηρώς προσωπική πληροφορία θεωρείται και ο ενιαίος κω
δικός αριθμός μητρώου ,fE;K.A.M.), που καθιερώνεται με το άρθρο 
2 του ν.1599/19Θ6.

3. Αρχείο πληροφοριών είναι το αρχείο που συγκεντρώνει και 
επεξεργάζεται .προσωπικές πληροφορίες, ανεξάρτητα με τον τρό
πο που γίνεται η επεξεργασία αυτή.

4. Επεξεργασία .πληροφοριών είναι η συστηματική συλλογή, κα
ταχώριση, συσχέτιση, τροποποίηση, διαγραφή και μετάδοση προ- 
οωπικών πληροφοριών., με τη χρήση ή χωρίς τη χρήση ηλεκτρο
νικών ή άλλων αυτόματων μέσων, καθώς και η χρησιμοποίηση μα
θηματικών .μεθόδων για ιη συναγωγή στατιστικών συμπερασμά
των από ας πληροφορίες αυτές.

5. Αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών είναι εκείνη 
που γίνεται στο σύνολά τηςή εν μέρει με τη χρήση ηλεκτρονικών 
μέοων ή με άλλο αυτόματο τρόπο.

6. Κύριος του αρχείαυ πληροφοριών είναι η δη; τα αρχή ή το 
φυσικό ή το νομικό πρόσωπο στο οποίο ανήκει ϊυ ςρχείο και το 
οποίο αποφασίζει για την οργάνωσή του και τους σκοπούς της λει
τουργίας του.

7. Υπεύθυνος ταυ αρχείου πληροφοριών είναι το φυσικό πρό
σωπο που έχει την αρμοδιότητα -και την ευθύνη της λειτουργίας 
του ή την εξουαία να επιτρέπει σε τρίτα πρόσωπα την πρόσβαση 
σ'αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

Άρθρο 4
Ίδρυση χσι λεττουργίο Επιτροπής γιο την προστοσίο του στόμου 

από την επεξεργοσίο προσωπικών πληροφοριών

1. Ιδρύεται Επιτροπή με αρμοδιότητα την επίβλέφη της εφαρ
μογής των διατάξεων του νόμου αυτού.

2. Η Επιτροπή είναι ανεξάρτητη Υπηρεσία, με δικά της προϋπο
λογισμό, και εκπροσωπείται δικαστικά και εξώόικα από τον πρό
εδρό της.

3. Κατά την όσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη της Επιτρο
πής απολαύουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.

4. Η Επιτροπή κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς της μπορεί 
ιδίως:

α) Να εκδίδει οδηγίες προς το σκοπό της ενιαίας εφαρμογής 
των διατάξεων ίου νάμομ.

β) Να απευθύνει συστάσεις και προειδοποιήσεις στους κυρίους 
και υπευθύνους των ορχείων.

γ) Να καταγγέλλει τις παραβάσεις των σχετικών διατάξεων στις 
αρμόδιες δικαστικές -αρχές.

δ) Να αναθέτει σε μέλος ή μέλη της τη διενέργεια διοικητικών 
εξετάσεων όταν ,παάίσιαται ανάγκη.

ε) Να επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με τους ορισμούς του άρ
θρου 26 του υΟυου αυτού.


