
στο σχέδιο νόμου "Κύρωση της Σύμβασης για την προστα
σία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα'"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με το σχέδιο νόμου .επιδιώκεται η νομοθετική κύρωση 
της σύμβασης, που υπεγράφη από τα Κράτη - μέλη του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία του ατόμου 
από τους κινδύνους τους οποίους δημιουργεί η σύγχρονη 
τεχνολογίο των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδικότερα 
η αυτοματοποιημένη επεξεργασία των πληροφοριών που 
έχουν προσωπικό χαρακτήρα.

Η σύμβαση αυτή, την οποία έχει υπογράψει και η Ελλάδα, 
ανοίχθηκε προς υπογραφή την 1η Ιανουάριου 1981 και 
τέθηκε ήδη σε ισχύ από 1.10.1985, οπότε πραγματοποιή
θηκε η επικύρωσή της από πέντε Κράτη - μέλη και παρήλθε 
η τρίμηνη προθεσμία που ορίζεται με την παράγραφο 2 του 
άρθρου 22 αυτής.

Η συνεχώς επεκτεινόμενη χρησιμοποίηση των ηλεκτρο
νικών υπολογιστών στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης και 
η δημιουργία μεγάλων ηλεκτρονικών αρχείων (τραπεζών) 
πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα τόσο στο δημόσιο 
όσο και στον ιδιωτικό τομέα επέβαλε τη σύναψη αυτής της 
σύμβασης, ούτως ώστε να καταστεί κατά το δυνατόν 
εφικτός ο έλεγχος της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας 
των πληροφοριών αυτών και να αποφευχθεί η προσβολή 
της ιδιωτικής ζωής, η οποία πλέον κατέστη περισσότερο 
εύκολη λόγω της διασποράς των αρχείων που κατέστησε 
δυνατή η εξέλιξη της τεχνολογίας.

Το κείμενο της σύμβασης αποτελείται από ένα Προοίμιο 
και από επτά (7) Κεφάλαια.

Προοίμιο: Επισημαίνεται η αναγκη να θεστησθούν σε 
διεθνές επίπεδο κανόνες για την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής από τους κινδύνους που πηγάζουν από την αυτομα
τοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρα
κτήρα, παράλληλα δε επαναβεβαιώνεται η δέσμευση των 
Κρατών - μελών να σεβασθούν το δικαίωμα στην πληρο
φόρηση και αναγνωρίζεται η ανάγκη να ευρεθεί τρόπος 
συμβιβασμού των θεμελιωδών αξιών προστασίας της ιδιω
τικής ζωής και ελεύθερης κυκλοφορίας, μεταξύ των λαών, 
της πληροφορίας.

Κεφάλαιο I (άρθρα 1 - 3). Στο κεφάλαιο αυτό προσδιο
ρίζεται ρητά ο σκοπός της σύμβασης, όπως αυτός περι- 
γράφηκε πιο πάνω (άρθρο 1) και δίνονται οι ορισμοί βασικών 
ορών που χρησιμοποιούνται διεθνώς στον τομέα της 
προστασίας των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα και 
ειδικότερα των όρων: 'πληροφορία προσωπικού χαρακτήρα', 
που αναοέρεται μόνο στα φυσικό και όχι και στα νομικά 
πρόσωπα, "αυτοματοποιημένο αρχείο', 'αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία', και 'κύριος του αρχείου' (άρθρο 2).

Ιδιαίτερη σημασία έχει το άρθρο 3, το οποίο προσδιορίζει 
το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης ορίζοντας ότι τα Κράτη 
- μέλη δεσμεύονται να εφαρμόζουν τους κανόνες της 
σύμβασης - δια των εθνικών νομοθεσιών - στα αυτοματο
ποιημένα αρχεία τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού 
τομέα. Παρέχεται, όμως, η δυνατότητα στα Κράτη - μέλη: 
Να δηλώσουν: α) ότι δεν θα εφαρμόσουν τη σύμβαση σε 
ορισμένες κατηγορίες αυτοματοποιημένων αρχείων, β) ότι 
θα εφαρμόσουν τους κανόνες της σύμβασης και σε 
πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται σε 
νομικά πρόσωπα και γ) ότι θα εφαρμόσουν τους κανόνες 
της σύμβασης και επί μη αυτοματοποιημένων αρχείων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κεφάλαιο II (άρθρα 4 - 11). Στο κεφάλαιο αυτό καθορί
ζονται κατά τρόπο οαφή οι ιδιότητες τις οποίες πρέπει να 
έχουν οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα για να είναι 
νόμιμη η καταχώρισή τους σε αρχεία πληροφοριών, απα- 
ριθμουνται ειδικές κατηγορίες πληροφοριών προσωπικού 
χαρακτήρα η αυτόματη επεξεργασία των οποίων επιτρέπε
ται μόνο εφόσον προβλέπονται από τις εθνικες νομοθεσίες 
κατάλληλες εγγυήσεις (πληροφορίες που αφορούν τη 
φυλετική καταγωγή, τις πολιτικές ή θρησκευτικές πεποιθή
σεις κ.ά.) και επιβάλλεται στα Κράτη - μέλη η υποχρέωση 
να προβλεψουν με τις εθνικές νομοθεσίες τη λήψη μέτρων 
ασφαλείας των πληροφοριών κατά του κινδύνου καταστρο
φής, απώλειας ή μη νόμιμης τροποποίησης ή διασπορας 
τους (αρθ. 4 - 7).

Με το άρθρο 8 παρέχεται στο πρόσωπό στο οποίο 
αναφέρονται οι πληροφορίες (ενδιαφερόμενο πρόσωπο) 
δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε αρχείο για να πληροφορηθεί 
ποιες πληροφορίες το αφορούν και να ζητήσει τη διαγραφή 
ή τη διόρθωση των ανακριβών, των λανθασμένων κ.λπ.

Εξαιρέσεις από τα άρθρα 5, 6 και 8 της σύμβασης 
επιτρέπεται να θεσπισθούν με τις εθνικές νομοθεσίες μόνο 
σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. ασφάλεια του Κράτους, 
ανάγκες της ποινικής δίωξης, λόγοι προστασίας του 
ενδιαφερόμενου προσώπου κ.λπ. (άρθρο 9).

Σε κάθε περίπτωση τα Κράτη - μέλη υποχρεούνται να 
προβλέψουν κυρώσεις για την παραβίαση των διατάξεων 
της εσωτερικής νομοθεσίας της σχετικής με την πρόστασα 
της ιδιωτικής ζωής (άρθρο 10) και έχουν τη δυνατότητα να 
θεσπίσουν μεγαλύτερη προστασία της ιδιωτικής ζωής 
(άρθρο 11).

Κεφάλαιο III. Στο κεφάλαιο αυτό προβλέπονται οι προϋ
ποθέσεις υπό τις οποίες είναι ανεκτή η διασυνοριακή ροή 
πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 12).

Κεφάλαιο IV. Τα άρθρα 13 - 17 που περιέχονται στο 
κεφάλαιο αυτό αναφέρονται στη συνεργασία των Κρατών 
- μελών για τη σωστή εφαρμογή της σύμβασης, στη βοήθειε 
που πρέπει να παρέχεται, οσον αφορά την προστασία της 
ιδιωτικής τους ζωής, σε πρόσωπα τα οποία έχουν την 
κατοικία τους στο εξωτερικό και στις εγγυήσεις για την 
προστασία που πρέπει να παρέχεται από τις εξουσιοδοτη- 
μένες προς τούτο αρχές.

Κεφάλαιο V. Στα άρθρα 18-20 που περιέχονται στο 
κεφάλαιο αυτό προβλέπεται η δημιουργία μιας ειδικής 
συμβουλευτικής επιτροπής που θα λειτουργεί στο Συμβού
λιο τής Ευρώπης στο πλαίσιο της σύμβασης, αποτελούμε- 
νης απο αντιπροσώπους των Κρατών - μελών και καθορί
ζονται οι αρμοδιότητές της (γνωμοδοτήσεις, προτάσεις 
κ.λπ.) με σκοπό πάντοτε την υποβοήθηση για την ορθή 
εφαρμογή της σύμβασης.

Κεφάλαια VI και VII. Τα κεφάλαια αυτά (άρθρα 21 - 27) 
αναφέρονται στη διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης 
(άρθρο 21). και σ αυτά περιέχονται οι τελικές διατάξεις 
[χρόνος ισχύος της σύμβασης, προσχώρησης ά αυτήν των 
Κρατών - μελών, εθνικό έδαφος (τμήμα ή όλο) εφαρμογής 
της σύμβασης κ.λπ. (άρθρα 22, 23 και 240, συνομολσγείται 
απαγόρευση επιφυλάξεων σας διατάξεις της σύμβασης 
(άρθρο 25), και προβλέπονται η δυνατότητα καταγγελίας 
της σύμβασης (άρθρο 26) και οι γνωστοποιήσεις 
(notifications), ας οποίες πρέπει να κάνα σχετικά με τη 
στάση των Κρατών - μελών ένανα της σύμβασης ο Γ ενικός 
Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η λειτουργία αυτοματοποιημένων αρχείων πληροφοριών 
προσωπικού χαρακτήρα και οι κίνδυνοι που πηγάζουν από
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αυτήν είναι μία αναμφισβήτητη πραγματικότητα Η σύμβαση, 
της οποίας επιδιώκεται με το παρόν σχέδιο νόμου η ψήφιση, 
σκοπό έχει να περιορίσει στο ελάχιστο τους κινδύνους 
αυτούς και παρακαλούμε να ψηφίσθεί από τη Βουλή.

Αθήνα. 8 Ιουνίου 1992

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Σωτήρης Κούβελας Μιχόλης Παπακωνσταντίνου

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Βιργινία Τσουδερού

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης γη την προστασία του 
ατόμου από την αστομστοποιημένη επεξεργασία πληροφο
ριών προσωπικού χαρακτήρα

‘Αρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 
παρ. 1 του Συντάγματος, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση 'για την 
προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξερ
γασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα’, που υπογρά- 
ψηκε στο Στρασβούργο στις 28 Ιανουάριου 1981. Το κείμενο 
της σύμβασης στο πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και σε 
μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

PREAMBULE

Lbs Etats membres du Consell de I'Europe, signataires de la 
presente Convention.

Considerant que le but du Conseil de ('Europe est de realiser 
une union plus etroite entre ses membres, dans le respect 
notamment de la preeminence du droit ainsi que des droits de 
I'homme et des libertes fondamentales;

Considerant qu'll est souhaitable d'etendre la protection des

droits et des libertes fondamentales oe cbacun, notamment le 
droit au respect de la vie privee, eu egard a I’intensifcation oe 
la circulation a travers les frontieres des donnees a caractere 
personnel taisant I'object de traitements automatises;

Reaffirmant en meme temps leur engagement en favour de la 
liberte d'mformation sans consideration oe frontieres;

Reconnaissant la neee£&ite de concilier les valours fon
damentales du respect de la vie privee et de la libre circulation 
de I’intormation entre les peuples.

Sont convenus de ce qui suit:

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENESES

Article ler 
Objet et but

Le but de la presente Convention est de garantir, sur le 
territoire de chaque Partie, a toute personne physique, quelles 
que soient sa nationaHte ousa residence, le respect de ses droits 
el de ses libeHes fondamefflales, et notamment de son doit ε 
la vie privee, a regard du traitement automatise des donnees a 
caractere personnel la concernant (‘protection des donnees').

Article 2 
Definitions

Aux fins de la presente Convention:
a. ‘donnees a caractere personnel' signifie: toute information 

concernant une personne physique identifies ou identifiable 
(‘personne concemee').

b. “fichier automatise' signifie: tout ensemble d’informations 
taisant I'objet d'un traitement automatise:

c. Traitement automatise' s'entend des operations suivantes 
effectuees en totalite ou en partie a I'eide de precedes automa
tises: enregistrement des donnees, application a ces donnees 
d'operations logiques et/ou arithmetiques, leur modification, ef- 
facement, extraction ou diffusion:

d. ‘maitre du fichier' signifie: la personne physique ou morale, 
I'autorite publique, le service ou tout autre organisme qui est 
competent salon la loi nationale, pour decider quelle sera la 
finalite du fichier automatise, quelles categories de donnees a 
caractere personnel doivent etre enregistrees et quelles ope
rations leur seront appliquees.


