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Περίληψη  

Οι τεχνολογικές, οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές τάσεις των τελευταίων 

δεκαετιών καθώς και η ραγδαία αύξηση του όγκου των διαθέσιμων πληροφοριών 

οδήγησαν στην ανάγκη θέσπισης γενικών αλλά και ειδικών κανόνων για την 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία της  ιδιωτικής σφαίρας 

του ατόμου.  Στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης και αστυνομίας, η  συνεχώς 

αυξανόμενη ανάγκη για συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί η τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα, καθιστά 

επιβεβλημένη όχι μόνο την ενδυνάμωση του πλαισίου προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων αλλά και την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας.   

 

 

Abstract 

The technological, financial, political and social trends over the last decades and the 

dramatic increase of storage and exchange of data has led  to the implementation of a 

legal framework  in order to regulate the rules of processing personal data and 

strengthen the protection of private life. As these trends have intensified in the field the 

field of police and law enforcement, due to growing needs of the use of information, in 

order to face new threats resulting from terrorism and organized crime  the data 

protection framework requires not only stronger personal data protection at the 

national level, but also increased international co-operation.   
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Πρόλογος 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να προσεγγίσει τις σημαντικότερες νομοθετικές 

ρυθμίσεις που διέπουν την επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων 

με έμφαση στον χώρο της ποινικής δικαιοσύνης και της αστυνομίας. Αποτελείται από 

τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στο γενικό πλαίσιο προστασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ή προσωπικών δεδομένων) στον ευρωπαϊκό 

χώρο καθώς και στην ελληνική έννομη τάξη και παρουσιάζει τα κυριότερα 

νομοθετήματα που θέτουν τις γενικές αρχές για την συλλογή, επεξεργασία και 

πρόσβαση των προσωπικών δεδομένων. Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται μία 

προσέγγιση του ειδικού πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων στον τομέα 

της ποινικής δικαιοσύνης και αστυνομίας με έμφαση στα ειδικά  καθεστώτα 

επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στα κοινά πληροφοριακά συστήματα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις υπηρεσίες δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας. Το 

τρίτο μέρος πραγματεύεται το ειδικό ζήτημα της επεξεργασίας των προσωπικών 

δεδομένων στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής επιτήρησης, ενός καινοτόμου, για την 

ελληνική πραγματικότητα, μέτρου, η εφαρμογή του οποίου ξεκίνησε τον Αύγουστο 

του 2015.  

Η εργασία βασίστηκε σε βιβλιογραφική έρευνα ελληνικής και ξενόγλωσσης 

βιβλιογραφίας και σε πρωτογενείς πηγές (Οδηγίες, Αποφάσεις- Πλαίσιο, Κανονισμοί 

της ΕΕ, Νόμοι και αποφάσεις της ΑΠΔΠΧ). Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στην 

επιβλέπουσα καθηγήτρια Ευγενία Aλεξανδροπούλου- Αιγυπτιάδου για την πολύτιμη 

συμβολή και στήριξή της.  
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1. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα – Βασικές Έννοιες 

1.1. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε 

φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί με 

εύλογη προσπάθεια ή με την απόκτηση πρόσθετων πληροφοριών. Χρησιμοποιούνται 

επίσης και οι όροι προσωπικά δεδομένα ή ατομικά δεδομένα. Το πρόσωπο στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδομένα καλείται «υποκείμενο των δεδομένων».  

Ο αγγλοσαξωνικός όρος «data» (δεδομένα) προέρχεται από την επιστήμη της 

πληροφορικής και, αναπαράγοντας τη μετοχή παρακειμένου του λατινικού ρήματος 

do, αποδίδει όπως και το αρχαιοελληνικό δίδωμι, το στοιχείο της παροχής, της 

μεταβίβασης πληροφοριών1. Ως δεδομένα νοούνται μόνο οι πληροφορίες 

(οντολογικές κρίσεις) και όχι οι χαρακτηρισμοί (αξιολογικές κρίσεις), οι οποίοι δεν 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών νόμων προστασίας δεδομένων2.   

Από τον ορισμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προκύπτει επίσης ότι, 

δεδομένα από τα οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί  η ταυτότητα του υποκειμένου 

ή έχουν ανωνυμοποιηθεί (διαγραφή των αναγνωριστικών στοιχείων) δεν λογίζονται 

ως προσωπικά δεδομένα. Η ανωνυμοποίηση των προσωπικών δεδομένων γίνεται 

συνήθως για στατιστικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Μία ειδική κατηγορία αποτελούν 

τα ψευδωνυμοποιημένα στοιχεία, στα οποία έχουν αντικατασταθεί τα 

αναγνωριστικά της ταυτότητας στοιχεία με κωδικοποιημένα στοιχεία. Ωστόσο, στην 

τελευταία περίπτωση, ελλοχεύει ο κίνδυνος της επανονομαστικοποίησής τους είτε με 

τεχνικά μέσα είτε με τη σύνδεση των ψευδώνυμων στοιχείων με τα πραγματικά 

στοιχεία προσωπικών δεδομένων3. 

 

1.2. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων  

Σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

είναι κάθε εργασία, αυτοματοποιημένη ή μη ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται 

από το Δημόσιο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή 

                                                           
1 βλ. Αρμαμέντο, Π. Δ., Σωτηρόπουλο Β.Α., Προσωπικά Δεδομένα- Ερμηνεία Ν.2472/1997,Εκδόσεις 

Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 20 

2 Για την διάκριση των πληροφοριών και αξιολογήσεων και τα ζητήματα που προκύπτουν σε περιπτώσεις 

που οι αξιολογήσεις καθίστανται δεδομένα που χαρακτηρίζουν αντικειμενικώς πλέον το υποκείμενο των 

δεδομένων βλ.  Χριστοδούλου Κ., Δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων, 1η Έκδ., Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2013, 

σελ. 15-16 

3 Για παράδειγμα η εξακρίβωση των πραγματικών στοιχείων ατόμων, των οποίων το ονοματεπώνυμο  

έχει αντικατασταθεί με τα αρχικά γράμματα, είναι εξαιρετικά εύκολη όταν το αρχείο αφορά μικρό αριθμό 

υποκειμένων.   
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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 επεξεργασία νοείται, δηλαδή, κάθε γνωστική δραστηριότητα που εκτελείται στα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για τον λόγο αυτό ο νόμος παραθέτει ενδεικτικό 

κατάλογο των εργασιών ώστε να περιλαμβάνει όλες τις πιθανές εργασίες που μπορεί 

να πραγματοποιηθούν στα προσωπικά δεδομένα.  

Δικαιούχοι της προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι πρωτίστως τα φυσικά 

πρόσωπα αν και η Σύμβαση 108 δέχεται την προστασία νομικών προσώπων σε 

αντίθεση με το δίκαιο της Ε.Ε. η οποία αφορά αποκλειστικά και μόνο τα φυσικά 

πρόσωπα.  

1.3. Διάκριση προσωπικών δεδομένων  

 Τα προσωπικά δεδομένα διακρίνονται σε απλά και ευαίσθητα. Τα ευαίσθητα 

δεδομένα αφορούν φυλετική ή εθνική προέλευση, πολιτικές, θρησκευτικές 

πεποιθήσεις, πληροφορίες σχετικά με την υγεία, κοινωνική πρόνοια και την ερωτική 

ζωή. Η οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνει και τη 

συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, ενώ η Σύμβαση 108 τις ποινικές διώξεις και 

καταδίκες. Η ειδική αυτή κατηγορία δεδομένων απαιτεί ιδιαίτερο επίπεδο 

προστασίας και η επεξεργασία τους επιτρέπεται μόνο με ειδικές εγγυήσεις. Όλες οι 

υπόλοιπες πληροφορίες ανήκουν στην κατηγορία των απλών προσωπικών 

δεδομένων. Στην τελευταία κατηγορία ανήκουν και τα δεδομένα οικονομικής 

συμπεριφοράς .  

1.4. Υπεύθυνος επεξεργασίας, Αποδέκτες, Τρίτοι  

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που από μόνο του ή από 

κοινού με άλλους καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας, ενώ ο εκτελών 

την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται τα δεδομένα 

για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας. Εάν ο εκτελών χρησιμοποιήσει τα 

δεδομένα με τρόπο διαφορετικό από τις εντολές του υπευθύνου επεξεργασίας, π.χ. 

για δικούς του σκοπούς, τότε καθίσταται αυτόματα  και ο ίδιος υπεύθυνος 

επεξεργασίας. Αποδέκτης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στον οποία 

ανακοινώνονται ή διαβιβάζονται τα προσωπικά δεδομένα, ενώ τρίτος είναι το 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας 

και δεν ανήκει σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες.  
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1.5. Συγκατάθεση  

Ως συγκατάθεση νοείται η συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων στη συλλογή 

και επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων του. Η συγκατάθεση οφείλει να είναι 

απόρροια ελεύθερης βούλησης- δηλαδή χωρίς να έχει ασκηθεί καμία άμεση ή έμμεση 

πίεση και χωρίς να προκύπτουν σημαντικές αρνητικές συνέπειες από την άρνηση- 

αδιαμφισβήτητή, είτε είναι ρητή είτε μη, ως προς την βούληση του υποκειμένου να 

συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων και συγκεκριμένα ως προς το εύρος 

της. Μία ακόμη προϋπόθεση της έγκυρης συγκατάθεσης είναι η ενημέρωση του 

υποκειμένου των δεδομένων για τις συνέπειες αυτής. Από τα παραπάνω τεκμαίρεται 

και η άμεση δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης. 
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2. Το νομικό πλαίσιο προστασία προσωπικών δεδομένων στον ευρωπαϊκό χώρο  

Το 1948 η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ψηφίζει την 

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία στο άρθρο 12 

αναφέρει: «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».4 Είναι η πρώτη προσπάθεια 

κατοχύρωσης της ιδιωτικής ζωής σε διεθνές νομικό κείμενο.  

Δύο χρόνια αργότερα, το 1950,  το νεοσύστατο Συμβούλιο της Ευρώπης υιοθετεί την 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Το άρθρο 8 της 

Σύμβασης προβλέπει: «1. Κάθε πρόσωπο δικαιούται τον σεβασμό της ιδιωτικής και 

οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του και της αλληλογραφίας του. 2. Δεν 

επιτρέπεται να υπάρξει επέμβαση δημοσίας αρχής εν τη ασκήσει του δικαιώματος 

τούτου, εκτός εάν η επέμβαση αύτη προβλέπεται υπό του νόμου και αποτελεί μέτρο 

το οποίον, σε μία δημοκρατική κοινωνία, είναι αναγκαίο δια την εθνική ασφάλεια, 

την 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»5. Η Σύμβαση είναι 

δεσμευτική και όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου έχουν ενσωματώσει την σύμβαση 

στο εσωτερικό τους δίκαιο. Η Ελλάδα κύρωσε την ΕΣΔΑ το 1953 και εκ νέου το 1974 

με τον ΝΔ53/19746. Το δικτατορικό καθεστώς είχε καταγγείλει τη Σύμβαση το 1969. 

Για την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Σύμβαση ιδρύθηκε το 

1959 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), στο οποίο 

δύναται να προσφύγουν φυσικά και νομικά πρόσωπα. 

Έτσι, έως και τη δεκαετία του 70’ το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών 

δεδομένων εντάσσεται στο γενικότερο δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής, 

οικογενειακής ζωής και αλληλογραφίας.  

Ο πρώτο νόμος ειδικά για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ψηφίζεται το 

1970 στο κρατίδιο Hessen της τότε Δυτικής Γερμανίας7. Το κείμενο αυτό αφορά σε 

όλα τα αρχεία που προκύπτουν από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία στον χώρο 

της διοίκησης. Θεσπίζει την υποχρέωση της Διοίκησης να λάβει μέτρα για την 

                                                           
4 Οικουμενική Διακήρυξη για τα δικαιώματα του Ανθρώπου, 10 Δεκεμβρίου 1948, Ο.Η.Ε.,  

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=grk 

5 Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, 4 Νοεμβρίου 1950, Συμβούλιο της Ευρώπης, 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ELL.pdf    
 

7 Datenschutzgezetz (GVBI II 300-10), 7 Oktober 1970, Land Hessen, 

https://www.datenschutz.rlp.de/downloads/hist/ldsg_hessen_1970.pdf 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=grk
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ELL.pdf
https://www.datenschutz.rlp.de/downloads/hist/ldsg_hessen_1970.pdf
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προστασία των αρχείων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή 

καταστροφή των δεδομένων. Αν και δεν αναφέρεται σε προσωπικά δεδομένα, αλλά 

σε δεδομένα εν γένει, θεσπίζει ωστόσο τη δυνατότητα προσφυγής του υποκειμένου 

των δεδομένων σε περίπτωση μη ορθών εγγραφών. Πρωτοποριακός είναι και ο 

θεσμός του  Ανεξάρτητου Ελεγκτή Προστασίας Δεδομένων.   

Σε διεθνές επίπεδο, η πρώτη προσπάθεια την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων έγινε από τον ΟΟΣΑ το 1980, με σχετική οδηγία η οποία ωστόσο δεν ήταν 

δεσμευτική. Αποσκοπούσε στη δημιουργία κοινού νομικού πλαισίου για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων το οποίο θα υιοθετούσαν όλα τα κράτη 

μέλη και στην ελεύθερη ροή πληροφοριών σε αυτά τα κράτη.  

Καθώς η τεχνολογία εισχωρεί σε ολοένα και περισσότερους τομείς της διοικητικής 

και εμπορικής καθημερινότητας του πολίτη, ενισχύεται η ανάγκη για μία ειδικότερη 

θέσπιση κανόνων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.  

Το 1981 το Συμβούλιο της Ευρώπης  καλεί τα μέλη της να κυρώσουν την «Σύμβαση 

για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων», γνωστή και ως Σύμβαση 1088.  Η Σύμβαση αυτή έθεσε τις 

γενικές κατευθύνσεις για την προστασία του ατόμου από την αυθαίρετη επεξεργασία 

των προσωπικών του στοιχείων, ιδρύοντας ένα ικανό πλέγμα εγγυήσεων και 

δικαιωμάτων υπέρ του παραπάνω προσώπου. Η Σύμβαση δεν διαχωρίζει ιδιωτικό 

και δημόσιο τομέα και άρα το πεδίο εφαρμογής της καλύπτει και την συλλογή και 

επεξεργασία δεδομένων από τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές.  Καθιερώνει τις 

αρχές της νόμιμης και θεμιτής συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, 

ορίζει ότι τα δεδομένα πρέπει να είναι αναγκαία, πρόσφορα, ακριβή και  όχι 

περισσότερα από όσα απαιτούνται, η συλλογή και επεξεργασία τους να ακολουθεί 

έναν θεμιτό και αναγκαίο σκοπό και να μην διατηρούνται περισσότερο χρόνο από 

όσο χρειάζεται για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού. Επίσης, ελλείψει νομικών 

εγγυήσεων, απαγορεύει την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων και κατοχυρώνει το 

δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων στα προσωπικά 

του δεδομένα όπως και το δικαίωμα προσφυγής και αξίωσης για διόρθωση σε 

περίπτωση λανθασμένων στοιχείων. Τα δύο τελευταία δικαιώματα δεν έχουν 

εφαρμογή όταν συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας. Η Ελλάδα κύρωσε τη Σύμβαση 

με τον Ν. 2068/19929.  

                                                           
8 Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, 

Strasbourg, 28.01.1981, Council of Europe, http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/108.html   

9 Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη 

επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 2068/1992, ΦΕΚ Α’ 118/9-7-1992), 

http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/search-laws  

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/108.html
http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/search-laws
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2.1. Η οδηγία 95/46/Ε.Κ. 

Η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων ήταν διστακτική έως και τα τέλη της δεκαετίας του 90. Η στάση αυτή 

εξηγείται με τις προτεραιότητες που είχε θέσει, δηλαδή την ενίσχυση της τεχνολογίας 

της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Σε αυτό το πλαίσιο κανόνες για την 

προστασία των δεδομένων θεωρήθηκαν αντιπαραγωγικοί.10 Έτσι, η αντιμετώπιση 

των προσωπικών δεδομένων θεωρούνταν ισόβαθμη με την ελεύθερη κυκλοφορία 

προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Η μετατόπιση του στόχου από μία 

κοινή αγορά σε μία πολιτική ένωση11 με ένα στενό πλαίσιο συνεργασίας σε τομείς 

όπως η ασφάλεια, η άμυνα και η δικαιοσύνη έκαναν επιτακτική την ανάγκη 

εναρμόνισης του εσωτερικού δικαίου των κρατών μελών- τα περισσότερα κράτη 

είχαν ήδη θεσπίσει νόμους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων- στον 

τομέα αυτό.  Το 1990 δημοσιεύτηκε το πρώτο σχέδιο της Οδηγίας και ακολούθησαν 

μακροχρόνιες και έντονες διαβουλεύσεις με πολλά κράτη μέλη να προβάλλουν 

αντιρρήσεις για ορισμένες διατάξεις. Σημαντική ήταν και η συμβολή της Ελλάδας. 

Όταν το 1994 η Ελλάδα ανέλαβε την προεδρία πολύ λίγη πρόοδος είχε γίνει. Ωστόσο 

μέχρι τη λήξη της ελληνικής προεδρίας οι διαβουλεύσεις είχαν σχεδόν ολοκληρωθεί. 

Στη συνέχεια όμως η στάση της ελληνικής κυβέρνησης άλλαξε καθώς θεωρήθηκε, 

μεταξύ άλλων αντισυνταγματικό, το ζήτημα της αναγραφής της θρησκείας στις 

ταυτότητες. Τελικώς, υποχώρησε με μία μικρή αλλαγή στο άρθρο 8 παρ.1.12  

Η Οδηγία 95/46/EΚ13 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 

ψηφίζεται τελικώς στις 24 Οκτωβρίου 1995 και εκδίδεται τον επόμενο χρόνο. 

Η οδηγία διαπνέεται από τον στόχο να επιτευχθεί μία ισορροπία των 

αντικρουόμενων συμφερόντων μεταξύ των υποκειμένων των δεδομένων και του 

υπεύθυνου επεξεργασίας. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με το μεγαλύτερο μέρος 

των υποχρεώσεων να βαρύνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Ωστόσο, η οδηγία σαφώς 

ορίζει και μια σειρά από εξαιρέσεις ή εναλλακτικές. Χαρακτηριστικό είναι το 

παράδειγμα της επεξεργασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων η οποία 

                                                           
10βλ. Tinnenfeld Μ.-Τ., Philipps L., Heil S. (επιμ.), Informationsgesellschaft und Recthskultur in Europa, Nomos 

Verlagsgesellschaft, Baden Baden 1995, σελ. 52 
11βλ. Weiler, 100, Yale L. J. 2403 (1991). Η παραπομπή από Tinnenfeld Μ.-Τ, o.π., σελ. 52 

12 βλ. Brainbridge D. I., Pearce G., Platten N., EC Data Protection Directive, Butterworths, London 199, σελ. 46 
13 Οδηγία 95/46 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 της  24 Οκτωβρίου 1995, http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:el:HTML 
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απαγορεύεται κατ’ αρχήν στο άρθρο 8 παρ1. Στα αμέσως επόμενα άρθρα ορίζονται 

οι ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να γίνει η επεξεργασία τους, ενώ στα 

κράτη μέλη δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω προστασίας τους.  

Ο μηχανισμός της οδηγίας αντανακλά την προφανή πολυπλοκότητα του 

περιεχομένου της14: 

 

  

                                                           
14Το σχεδιάγραμμα από Brainbridge D. I., ο.π. σελ. 72 

Εθνική Αρχή Ελέγχου 

Υποκείμενα των 

δεδομένων 

Εκτελών την επεξεργασία 

Υπεύθυνος επεξεργασίας 

Τρίτοι 

Αποδέκτες 

Δικαίωμα ενημέρωσης, 

πρόσβασης, αντίταξης κλπ 

Επίσημη δέσμευση 

για ασφάλεια  

 

Διαβίβαση μόνο 

μετά από 

ενημέρωση και 

συγκατάθεση του 

υποκειμένου  

Αίτηση για επεξεργασία και 

εκ των προτέρων έλεγχος  

Ενημέρωση 

σε 

ορισμένες 

περιπτώσεις  
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Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη της ενημέρωσης του υποκειμένου για 

τη συλλογή προσωπικών δεδομένων που το αφορούν, για την καταγραφή και 

διάδοση αυτών των δεδομένων και για την αποκάλυψη των σκοπών πριν από τη 

διάδοση. 

Επίσης, η οδηγία καθορίζει πέντε βασικές αρχές για την συλλογή και επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων 

2.1.1. Η αρχή της νόμιμης επεξεργασίας 

Η οδηγία δεν περιέχει ορισμό της νόμιμης επεξεργασίας, ωστόσο, σύμφωνα με τη 

νομολογία του ΕΔΔΑ, η επεξεργασία πρέπει να είναι σύμφωνη με το εθνικό δίκαιο (οι 

σχετικές διατάξεις του οποίου οφείλουν να είναι προσιτές, ακριβείς και προβλέψιμες 

ως προς τις συνέπειες), να εξυπηρετεί έναν θεμιτό σκοπό, δηλαδή τη διασφάλιση του 

δημοσίου συμφέροντος ή των ελευθεριών τρίτων και να είναι αναγκαία για την 

επίτευξη ενός θεμιτού σκοπού. 

2.1.2. Η αρχή του προσδιορισμού και περιορισμού του σκοπού 

Σε συνέχεια της αρχής της νόμιμης επεξεργασίας, η αρχή του προσδιορισμού 

προβλέπει την δήλωση εκ των προτέρων του συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας 

των δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στις εθνικές αρχές 

2.1.3. Η αρχή της ποιότητας δεδομένων 

Τα δεδομένα οφείλουν να είναι πρόσφορα, προσήκοντα και όχι υπερβολικά σε σχέση 

με τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία. 

2.1.4. Η αρχής της θεμιτής επεξεργασίας  

Η επεξεργασία πρέπει να γίνεται με διαφανείς διαδικασίες και όχι μυστικά, ενώ το 

υποκείμενο των δεδομένων έχει πρόσβαση στα δεδομένα που το αφορούν εκτός και 

αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι περιορισμού του δικαιώματος αυτού.  

2.1.5. Η αρχή της λογοδοσίας 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη για την τήρηση όλων των κανόνων 

νόμιμης συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων και οφείλει ανά πάσα στιγμή να 

είναι σε θέση να αποδεικνύει την ύπαρξη ορθής νομικής βάσης για την επεξεργασία 

των δεδομένων.  

2.1.6 Δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίταξης του υποκειμένου των 

δεδομένων 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ενημερώσει το πρόσωπο για την ταυτότητα 

του, τον σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων, τους αποδέκτες των 
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δεδομένων. Επίσης πρέπει να ενημερώσει για την ύπαρξη δικαιώματος πρόσβασης, 

για το αν είναι υποχρεωτική ή μη η παροχή δεδομένων καθώς και για τις συνέπειες 

άρνησής του. Το υποκείμενο έχει δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας τη διόρθωση, διαγραφή ή το κλείδωμα των δεδομένων των οποίων η 

επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της Οδηγίας, ιδίως λόγω ελλιπών ή 

ανακριβών πληροφοριών. Ωστόσο, το άρθρο 13 της Οδηγίας προβλέπει ότι ο εθνικός 

νομοθέτης μπορεί να περιορίζει τα παραπάνω δικαιώματα όταν αυτό απαιτείται για 

την διαφύλαξη υπέρτερων έννομων συμφερόντων τρίτων, τα οποία μπορεί να είναι 

είτε δημόσια, όπως η δημόσια ασφάλεια, η εθνική άμυνα ή η δίωξη  ποινικών 

αδικημάτων είτε ιδιωτικά, τα οποία είναι πιο επιτακτικά από το συμφέρον της 

προστασίας των δεδομένων.15.  

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να αντιτάσσεται στην επεξεργασίας 

των δεδομένων που τον αφορούν. Το δικαίωμα αντίρρησης περιλαμβάνει: 

 α) το δικαίωμα αντίρρησης στις αυτοματοποιημένες ατομικές αποφάσεις, δηλαδή 

τις αποφάσεις που λαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο με την χρήση 

αυτοματοποιημένων μέσων π.χ. η πιστοληπτική συμπεριφορά (στην περίπτωση που 

ο βαθμός φερεγγυότητας ενός ατόμου προκύπτει μετά από αυτόματη και 

συνδυαστική επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων). Η οδηγία πάντως ορίζει ότι 

τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν τη συμμόρφωση του υποκειμένου προς τις 

αυτοματοποιημένες αποφάσεις όταν δεν θίγονται τα συμφέροντα του ή όταν αυτά 

διασφαλίζονται με άλλα μέσα, 

β) το δικαίωμα αντίρρησης για λόγους νόμιμους και σχετικούς 

με την προσωπική κατάσταση του υποκειμένου των δεδομένων και 

 γ ) το δικαίωμα αντίρρησης στη μεταγενέστερη χρήση των δεδομένων για λόγους 

απευθείας εμπορικής προώθησης. 

Σημαντικό στοιχείο της οδηγίας είναι η πρόβλεψη θέσπισης ανεξάρτητων εθνικών 

Αρχών ελέγχου που θα διασφαλίζουν την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν 

από την Οδηγία. Έτσι τα κράτη μέλη οφείλουν να ιδρύσουν εθνικές Αρχές οι οποίες 

θα λειτουργούν υπό καθεστώς πλήρους ανεξαρτησίας και θα είναι επιφορτισμένες με  

- την επίβλεψη και προαγωγή της προστασίας προσωπικών δεδομένων, 

- την εξέταση των προσφυγών των υποκειμένων για φερόμενες παραβιάσεις,  

- την άσκηση εποπτείας στους υπευθύνους επεξεργασίας,  

                                                           
15 βλ. Εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, 

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 2014 σελ. 129, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-

2014-handbook-data-protection-law-2nd-ed_el.pdf  

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-handbook-data-protection-law-2nd-ed_el.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-handbook-data-protection-law-2nd-ed_el.pdf
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- την παρέμβαση μέσω συστάσεων, προειδοποιήσεων, επιβολής προστίμου, 

διαταγής για διόρθωση, κλείδωμα και διαγραφή δεδομένων ή απαγόρευσης 

επεξεργασίας τους και 

- την προσφυγή στο δικαστήριο. 

 

2.2. Ο Κανονισμός 55/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 18.12.2000  

Σε συνέχεια της Οδηγίας, η οποία απευθύνεται μόνο στα κράτη μέλη, ο Κανονισμός 

εισάγει ένα νομικό πλαίσιο προστασίας και κυκλοφορίας των προσωπικών 

δεδομένων από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και  

θεσπίζει  την ίδρυση της ανεξάρτητης Αρχής του  Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 

Δεδομένων16 ο οποίος  είναι επιφορτισμένος µε την παρακολούθηση και την 

εξασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων του κανονισμού και κάθε άλλης 

κοινοτικής πράξης στον τομέα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 

ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από ένα όργανο ή έναν οργανισμό 

της Κοινότητας.  

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων μπορεί: 

 α) να παρέχει συμβουλές στα υποκείμενα των δεδομένων κατά την άσκηση των 

δικαιωμάτων τους,  

β) να εντέλλεται τον υπεύθυνο της επεξεργασίας δεδομένων να επιληφθεί σε 

περίπτωση προβαλλόμενης παραβίασης των διατάξεων που διέπουν την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ενδεχομένως, να διατυπώνει 

προτάσεις για την επανόρθωση αυτής της παραβίασης και τη βελτίωση της 

προστασίας των υποκειμένων των δεδομένων,  

γ) να εντέλλεται την ικανοποίηση των αιτημάτων για την άσκηση ορισμένων 

δικαιωμάτων όσον αφορά τα δεδομένα, εάν τα εν λόγω αιτήματα έχουν απορριφθεί 

κατά παράβαση των άρθρων 13 έως 19, 

 δ) να προειδοποιεί ή να επιπλήττει τον εκάστοτε υπεύθυνο επεξεργασίας, 

                                                           
16 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης∆εκεµβρίου 

2000 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,   

http://www.europarl.europa.eu/tools/disclaimer/documents/l_00820010112el00010022.pdf,  άρθρα 41-48 

http://www.europarl.europa.eu/tools/disclaimer/documents/l_00820010112el00010022.pdf
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 ε) να εντέλλεται τη διόρθωση, το κλείδωμα, τη διαγραφή ή την καταστροφή 

οποιουδήποτε δεδομένου που έχει τύχει επεξεργασίας κατά παράβαση των 

διατάξεων που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς 

και την κοινοποίηση των μέτρων αυτών στους τρίτους στους οποίους έχουν 

κοινολογηθεί τα δεδομένα,  

στ) να επιβάλλει προσωρινή ή οριστική απαγόρευση της επεξεργασίας, 

 ζ) να προσφεύγει στο οικείο όργανο ή οργανισμό και, εάν παρίσταται αναγκαίο, στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή,  

η) να προσφεύγει στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπό τους όρους που 

προβλέπει η Συνθήκη και  

θ) να παρεμβαίνει στις υποθέσεις που φέρονται ενώπιον του Δικαστηρίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

Επίσης ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων είναι εξουσιοδοτημένος:  

α) να απαιτεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από ένα όργανο ή οργανισμό της 

Κοινότητας, πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε όλες τις 

πληροφορίες που απαιτούνται για τις έρευνές του και 

 β) να απαιτεί πρόσβαση σε όλους τους χώρους στους οποίους ασκεί τις 

δραστηριότητές του ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ένα όργανο ή οργανισμός της 

Κοινότητας, εφόσον ευλόγως εικάζεται ότι ασκείται δραστηριότητα διεπόμενη από 

τον παρόντα κανονισμό. 

 

2.3. Οι οδηγίες 2002/58 ΕΚ, 2006/24/ΕΚ και 2009/136 ΕΚ  

Η οδηγία 2002/58 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 12.07.200217 

εξειδικεύει και συμπληρώνει την Οδηγία 95/46/ΕΚ ρυθμίζοντας θέματα σχετικά με την 

επεξεργασία τω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών. Αντικατέστησε την προγενέστερη Οδηγία 97/66 ΕΚ, προκειμένου το 

νομικό πλαίσιο να προσαρμοστεί στις εξελίξεις των αγορών και των τεχνολογιών 

των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και να παρέχει ενιαίο επίπεδο 

                                                           
17 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά 

με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον 

τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες), 

http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILE

S/ODHGIA%202002_58_EK%20_3.PDF  

http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/ODHGIA%202002_58_EK%20_3.PDF
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/ODHGIA%202002_58_EK%20_3.PDF
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προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής σε όλους τους 

χρήστες υπηρεσιών επικοινωνιών, διαθέσιμων στο κοινό, ανεξάρτητα από τις 

χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες. Η οδηγία 2002/58 ΕΚ τροποποιήθηκε με την οδηγία 

2006/24/ΕΚ18, η ισχύς της οποίας ωστόσο καταργήθηκε με την Απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 8 Απριλίου 201419, καθώς και με την 

Οδηγία 2009/136 ΕΚ20. Η τελευταία, μεταξύ άλλων, διεύρυνε τους περιορισμούς στην 

αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων ώστε να αφορά και τα γραπτά μηνύματα 

(SMS) και τα μηνύματα πολυμέσων (ΜΜS) και απαγόρευσε την αποστολή 

διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς προηγούμενη 

συγκατάθεση του αποδέκτη. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να παρέχουν ένδικα μέσα 

για την προστασία των ατόμων από τη μη ζητηθείσα επικοινωνία.  Συγκατάθεση του 

υποκειμένου απαιτείται επίσης για τη χρήση λογισμικού παρακολούθησης των 

ενεργειών του χρήστη (τα λεγόμενα cookies).   

 

2.4.  Η πρόταση Κανονισμού για την προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου της 

προστασίας προσωπικών δεδομένων με τη μορφή δύο νομοθετικών πράξεων, ενός 

γενικού Κανονισμού για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 

θα αντικαταστήσει την Οδηγία 95/46 και μιας γενικής Οδηγίας για την προστασία 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις 

                                                           
18 Οδηγία 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 για τη 

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

διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών και για 

την τροποποίηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ,  

http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILE

S/ODHGIA2006-24-EK.PDF  

19 Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 8ης Απριλίου 2014,  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddf1916ac6de1a40adaa82b2fc6

6798f74.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRbNj0?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&d

ir=&occ=first&part=1&cid=64294  

20 Οδηγία 2009/136/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 για 

τροποποίηση της Οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των  χρηστών όσον 

αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ 

σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της 

ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

2006/2004 για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της 

νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών,  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:El:PDF  

http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/ODHGIA2006-24-EK.PDF
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/ODHGIA2006-24-EK.PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddf1916ac6de1a40adaa82b2fc66798f74.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRbNj0?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=64294
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddf1916ac6de1a40adaa82b2fc66798f74.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRbNj0?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=64294
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddf1916ac6de1a40adaa82b2fc66798f74.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRbNj0?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=64294
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:El:PDF
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αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης 

ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (βλ. παρακάτω).  

Η μεταρρύθμιση της Οδηγίας 95/46 κρίθηκε αναγκαία για τους εξής λόγους: 

- η, με διαφορετικούς τρόπους, ενσωμάτωση της Οδηγίας στο εσωτερικό 

δίκαιο των κρατών μελών δημιούργησε ένα ανομοιόμορφο επίπεδο 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων στις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης το οποίο δημιούργησε προβλήματα στην ελεύθερη ροή των 

δεδομένων, στις οικονομικές δραστηριότητες και γενικά στην ασφάλεια 

δικαίου και πεποίθηση των πολιτών ότι τα προσωπικά τους δεδομένα 

προστατεύονται επαρκώς.   

- η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας (ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, 

υπολογιστικό σύννεφο, έξυπνες κάρτες κ.α.) και της παγκοσμιοποίησης 

δημιούργησαν ένα νέο, διαρκώς εξελισσόμενο πλαίσιο επικοινωνίας και 

συναλλαγών για τους πολίτες, το οποίο καθιστά επιτακτική την ανάγκη 

δημιουργίας ενός ισχυρού και συνεκτικού πλέγματος προστασίας των 

προσωπικών δεδομένών.  

Οι βασικές αλλαγές της νέας πρότασης είναι:  

- Το δικαίωμα στη λήθη ή το δικαίωμα του προσώπου να λησμονηθεί (“the right 

to be forgotten”): το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητήσει τη 

διαγραφή των δεδομένων που το αφορούν εκτός και αν συντρέχουν ειδικοί 

λόγοι για τη διατήρησή τους. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να 

ενημερώνει τους τρίτους για το αίτημα του προσώπου στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδομένα για διαγραφή τυχών συνδέσμων ή αντιγράφων ή 

αναπαραγωγής των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης 

ορίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να γίνει περιορισμός της 

επεξεργασίας.  

- Η πρόταση προβλέπει αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο δίνεται η 

συγκατάθεση, η οποία στις περιπτώσεις που απαιτείται, πρέπει να δίνεται 

ρητά.  

- Η πρόταση διασφαλίζει ευκολότερη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα.  

- Θεσπίζεται (άρθρο 18) το δικαίωμα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται 

τα δεδομένα στη φορητότητα των προσωπικών του δεδομένων, δηλαδή στη 

μεταφορά δεδομένων από ένα ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας σε ένα 

άλλο, χωρίς να εμποδίζεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να πράξει κάτι 

τέτοιο.  
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- Οι εταιρίες και οι οργανισμοί οφείλουν να αναφέρουν σοβαρές παραβιάσεις 

προσωπικών δεδομένων άμεσα μέσα σε 24 ώρες. Τα άρθρα 31 και 32 

θεσπίζουν την υποχρέωση κοινοποίησης των παραβιάσεων των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, βάσει της κοινοποίησης των παραβιάσεων 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 3 της 

Οδηγίας 2002/58/ΕΚ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες. 

- Δημιουργείται ένα ομοιόμορφο νομικό πλαίσιο στον ευρωπαϊκό χώρο. Έτσι οι 

επιχειρήσεις υπάγονται μόνο στην εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων στη 

χώρα όπου εδρεύει η επιχείρηση.  

- Τα φυσικά πρόσωπα αποκτούν το δικαίωμα να προσφύγουν στην εθνική 

Αρχή του κράτους τους, ακόμη και αν η επεξεργασία των προσωπικών τους 

δεδομένων έγινε στο εξωτερικό.  

- Οι κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων θα αφορούν και 

τις επιχειρήσεις που εδρεύουν εκτός Ε.Ε., εφόσον προσφέρουν υπηρεσίες ή 

αγαθά σε χώρες της Ε.Ε. ή επεξεργάζονται την διαδικτυακή συμπεριφορά των 

πολιτών. 

- Η πρόταση προβλέπει αυξημένη ευθύνη και λογοδοσία για τους υπευθύνους 

επεξεργασίας. 

- Ενισχύεται ο ρόλος των εθνικών Αρχών Προστασίας των Δεδομένων.  

- Θεσπίζεται (άρθρο 64) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, το 

οποίο απαρτίζεται από τους προϊσταμένους της Αρχής ελέγχου κάθε κράτους 

μέλους και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων αντικαθιστά την ομάδα για την 

προστασία των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, η οποία συστάθηκε βάσει του άρθρου 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. 

Η Επιτροπή δεν είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 

Δεδομένων, αλλά δικαιούται να συμμετέχει στις δραστηριότητές της και να 

εκπροσωπείται σε αυτήν. 
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3. Το ελληνικό νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων  

3.1. Συνταγματική θεμελίωση 

Τα άρθρα 9 παρ.1 εδαφ. β’ και 9Α 

Το Σύνταγμα προστατεύει την ιδιωτική ζωή του ατόμου με το άρθρο 9 παρ. 1  εδαφ. 

β’, όπου ορίζεται ότι η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη. 

Η διάταξη αναφέρεται σε όλες τις πλευρές της ιδιωτικής σφαίρας εκτός από το άσυλο 

της κατοικίας, την ελευθερία της επικοινωνίας και την ελευθερία της θρησκευτικής 

συνείδησης που κατοχυρώνονται από ειδικές διατάξεις. Η διακήρυξη του 

απαραβίαστου της ιδιωτικής ζωής στη διάταξη αυτή αναφέρεται στο δικαίωμα κάθε 

ανθρώπου να διατηρεί έναν πυρήνα στη ζωή του, στον οποίο κυριαρχεί αυτός μόνο 

και στον οποίο δεν μπορεί να διεισδύσει το κράτος21. Η Ζ’ Αναθεωρητική Βουλή, το 

2001, αποφάσισε να κατοχυρώσει και συνταγματικά την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων με την προσθήκη του άρθρου 9Α22, αφού έλαβε υπόψη της  

αφενός μεν την εισαγωγή του νέου δικαιώματος του άρθρου 8 του Ευρωπαϊκού 

Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος ψηφίστηκε στη Νίκαια το Δεκέμβριο του 

2000, αφετέρου δε το γεγονός ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες είχαν ήδη κατοχυρώσει 

συνταγματικά το δικαίωμα του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού23. Το άρθρο 9Α 

καθιερώνει ένα αμυντικό δικαίωμα κατά των επεμβάσεων στις θεμελιώδες ελευθερίες 

και ιδίως στο δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής24  ενώ έχει ευρύτερη ρυθμιστική εμβέλεια 

από το άρθρο 9 καθόσον δεν περιορίζεται στην προστασία του απορρήτου του 

ιδιωτικού βίου, αλλά αναφέρεται εν γένει στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση 

προσωπικών δεδομένων και έτσι αποδεσμεύει την συνταγματική προστασία από την 

αναζήτηση του περιεχομένου του ιδιωτικού βίου και την οριοθέτηση του απορρήτου 

της ιδιωτικής σφαίρας25. Επίσης, επιχειρεί να προστατεύσει το υποκείμενο των 

δεδομένων από τον κίνδυνο να καταστεί πληροφοριακό αντικείμενο, θέτοντας 

                                                           
21 βλ. Δαγτόγλου Π. Δ., Συνταγματικό Δίκαιο- Ατομικά Δικαιώματα, 4η εκδ., Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα- 

Θεσσαλονίκη 2012, σελ.324, και Ιγγλεζάκη Ι.Δ., Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα, Εκδόσεις Σάκκουλα, 

Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2003, σελ.. 50 

22 Άρθρο 9Α: «Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με 

ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως ο νόμος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών 

δεδομένων εξασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή που συγκροτείται και λειτουργεί όπως ο νόμος ορίζει». 

23 βλ. Λαζαράκο, Γ.Γ., Το Δικαίωμα Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία. Ανοικτή Διοίκηση και Κοινωνία 

της Πληροφορίας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2006, σελ. 105 

24 βλ. Ιγγλεζάκη Ι.Δ., ο.π,. σελ. 57 

25 βλ. Λ. Μήτρου, Προστασία προσωπικών δεδομένων: ένα νέο δικαίωμα, στον τόμο Το Νέο Σύνταγμα. 

Πρακτικά Συνεδρίου για το αναθεωρημένο Σύνταγμα του 1975/1986/2001, επιμ. Τσάτσο Δ.Θ./Βενιζέλο 

Ευ./Κοντιάδη Ξ.Ι., Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κοµοτηνή 2001, σελ. 85 
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όρους και προϋποθέσεις στη διείσδυση τόσο της κρατικής εξουσίας όσο και των 

ιδιωτικών εξουσιών στη σφαίρα της πληροφορικής του αυτονομίας26. 

 Τα άρθρα 5 παρ. 1 και 5Α 

Η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 κατοχυρώνει το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης 

της προσωπικότητας και της συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική 

ζωή της χώρας.  Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της προσωπικότητας 

είναι η ελεύθερη διακίνηση των πληροφοριών και η πρόσβαση σε αυτές. Για τον λόγο, 

κρίθηκε απαραίτητη η προσθήκη του άρθρου 5Α 27με την τελευταία αναθεώρηση του 

Συντάγματος το 2001, το οποίο αποβλέπει στην κατοχύρωση του δικαιώματος στην 

ελεύθερη πληροφόρηση. Το δικαίωμα αυτό περιορίζεται, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για 

λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης του εγκλήματος και προστασίας των 

δικαιωμάτων τρίτων. Το άρθρο περιέχει επίσης επιφύλαξη υπέρ του άρθρου 9Α.  

Η υποχρέωση θέσπισης ειδικών προστατευτικών κανόνων για την επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων υπαγορεύεται εκτός από τα παραπάνω και  από τα άρθρα 

2 παρ. 1 και 19 του Συντάγματος τα οποία ανάγουν την προστασία της αξίας του 

ανθρώπου σε πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας, προστατεύουν την ελεύθερη 

ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και του διασφαλίζουν την ιδιωτική και την 

οικογενειακή του ζωή, καθώς και το απόρρητο των επικοινωνιών του.28 

 

  

                                                           
26 βλ. Γέροντα Απ., Το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των πληροφοριών. Υπερβολή ή αναγκαιότητα;, ΤοΣ 1997 

(2), σελ. 849  
27Άρθρο 5Α : «Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως ο νόμος ορίζει. 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. 

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις 

πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους 

αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19». 

28 βλ. Αλεξανδροπούλου- Αιγυπτιάδου Ε., Προσωπικά δεδομένα (Νομική ρύθμιση της ηλεκτρονικής 

επεξεργασίας τους), Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 2007, σελ. 30 
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3.2. Ο Νόμος 2472/1997  

O Ν.2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, αποτελεί την ενσωμάτωση της οδηγίας 95/46 

στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας. Το βασικό ζήτημα που επιχειρεί  να αντιμετωπίσει 

είναι από την μία ο συγκερασμός της προστασίας του ατόμου από αθέμιτη 

επεξεργασία πληροφοριών που ανάγονται στην ιδιωτική του ζωή και από την άλλη 

η διασφάλιση της χρήσης της πληροφορικής, τόσο στο δημόσιο όσο και στον 

ιδιωτικό τομέα για την επιδίωξη σκοπών που η έννομη τάξη προστατεύει και σε 

ορισμένες περιπτώσεις ευνοεί29. 

Όπως και η οδηγία, ο νόμος παραθέτει μια σειρά από ορισμούς των σχετικών 

εννοιών. Η έννοια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ευρύτατη και 

περιλαμβάνει κάθε πληροφορία που σχετίζεται με το υποκείμενο των δεδομένων ενώ 

ευαίσθητα θεωρούνται 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. Μετά από πολλαπλές 

τροποποιήσεις ο ορισμός των ευαίσθητων δεδομένων περιλαμβάνει και ειδική 

ρύθμιση για τις προϋποθέσεις δημοσιοποίησης των ποινικών διώξεων ή καταδικών.  

Η διάκριση των προσωπικών δεδομένων σε απλά (όσα δεν είναι ευαίσθητα) και 

ευαίσθητα δεδομένα έχει κυρίως πρακτική σημασία καθώς τα ευαίσθητα 

απολαμβάνουν ενισχυμένη προστασία με την έννοια της θέσπισης αυστηρότερων 

προϋποθέσεων επεξεργασίας όπως η γραπτή συγκατάθεση του υποκειμένου σε 

αντιδιαστολή της προφορικής συγκατάθεσης που αρκεί για την επεξεργασία απλών 

προσωπικών δεδομένων. Επίσης για την επεξεργασία των ευαίσθητων δεδομένων 

απαιτείται η σχετική άδεια και προληπτικός έλεγχος από την Αρχή Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων, ενώ για την επεξεργασία των απλών αρκεί η 

γνωστοποίηση της επεξεργασίας στην Αρχή30. 

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφορά 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 (δηλαδή η συσχέτιση των δεδομένων ενός 

                                                           
29 βλ. Αλεξανδροπούλου- Αιγυπτιάδου Ε., ο.π., σελ.32 
30 ο.π., σελ. 37 
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αρχείου με δεδομένα άλλων αρχείων που τηρούνται από τον ίδιο ή διαφορετικό 

υπεύθυνο επεξεργασίας), η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή, η καταστροφή. Ως 

προς τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων,  ο νόμος δεν κάνει 

διάκριση μεταξύ της αυτοματοποιημένης (ηλεκτρονικής) επεξεργασίας δεδομένων 

και αυτήν που γίνεται με μη αυτοματοποιημένο τρόπο (π.χ. χειρόγραφα δελτία). 

Επίσης απαριθμεί ενδεικτικά τις ποικίλες μορφές επεξεργασίας ώστε ο ορισμός να 

αφορά και εργασίες που δεν αναφέρονται όπως η αφαίρεση αρχείου31. 

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπό,  δημόσια αρχή ή 

άλλος οργανισμός που καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των 

δεδομένων ενώ ο εκτελών την επεξεργασία είναι οποιοσδήποτε επεξεργάζεται 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας. 

Τρίτος είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δεν ανήκει στις παραπάνω 

κατηγορίες (υπεύθυνος επεξεργασίας, εκτελών την επεξεργασία, υποκείμενο των 

δεδομένων) και ενεργεί για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας ενώ ο 

αποδέκτης είναι το πρόσωπο στο οποίο ανακοινώνονται ή μεταδίδονται τα 

δεδομένα είτε πρόκειται για τρίτο είτε όχι.  

Τέλος, αρχείο θεωρείται κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα το οποίο είναι προσιτό με συγκεκριμένα κριτήρια. Η έννοια του αρχείου, 

μετά από τροποποίηση του συγκεκριμένου άρθρου, προσαρμόστηκε στην Οδηγία 

95/46 ΕΚ, είναι ωστόσο ευρύτερη καθώς το κριτήριο του «διαρθρωμένου αρχείου» 

αφορά τόσο στο αυτοματοποιημένο όσο και στο μη αυτοματοποιημένο αρχείο32.  

3.2.1 Πεδίο εφαρμογής του νόμου  

Στο πεδίο εφαρμογής του νόμου εμπίπτει κάθε μορφή επεξεργασίας, 

αυτοματοποιημένη ή μη, όταν αυτή εκτελείται από  

α) υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία εγκατεστημένο στην 

ελληνική επικράτεια ή όπου ισχύει το ελληνικό δίκαιο.  

β) υπεύθυνο επεξεργασίας που δεν είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) αλλά τρίτης 

χώρας και για τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων προσφεύγει σε μέσα, 

αυτοματοποιημένα ή όχι, ευρισκόμενα στην ελληνική επικράτεια, εκτός εάν τα μέσα 

αυτά χρησιμοποιούνται µόνο µε σκοπό τη διέλευση από αυτήν. 

Αντίθετα, ο νόμος δεν έχει εφαρμογή για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

που πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο για την άσκηση αποκλειστικά 

                                                           
31 ο.π., σελ.38 
32 ο.π., σελ. 43 
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προσωπικών ή οικιακών δραστηριοτήτων. Επίσης, από το πεδίο εφαρμογής του 

νόμου εξαιρείται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από 

τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές και τις υπηρεσίες που ενεργούν υπό την άμεση 

εποπτεία τους για την άσκηση του έργου της απονομής της δικαιοσύνης ή την 

εξυπηρέτηση των αναγκών λειτουργίας τους (βλ. παρακάτω). Τέλος στις εξαιρέσεις 

προστέθηκε με τον Ν.3783/200933, η επεξεργασία δεδομένων, με λειτουργία από 

δημόσια αρχή, μέσων καταγραφής ήχου και εικόνας για λόγους προστασίας της 

δημόσιας ασφάλειας, της άμυνας, της προστασίας προσώπων και πραγμάτων και της 

διαχείρισης της κυκλοφορίας34. 

Για τις παραπάνω εξαιρέσεις ισχύουν οι ισχύουσες γενικές διατάξεις προστασίας της 

προσωπικότητας.  

3.2.3. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  

Τα προσωπικά δεδομένα για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας πρέπει με ευθύνη του 

υπευθύνου επεξεργασίας να τηρούν τις αρχές που ορίζει ο νόμος, δηλαδή: 

- να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένο σκοπό (αρχή 

της νομιμότητας), 

- να είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά 

απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας (αρχή της αναλογικότητας), 

- να είναι ακριβή (αρχή της ακρίβειας),  

- να διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την 

πραγματοποίηση των σκοπών της επεξεργασίας (αρχή της χρονικής τήρησης 

των δεδομένων). Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος, τα δεδομένα 

μπορούν να διατηρηθούν μόνο εφόσον το επιτρέψει η Αρχή και για λόγους 

ιστορικούς, επιστημονικούς ή στατιστικούς και εφόσον δεν θίγονται τα 

δικαιώματα των υποκειμένων ή τρίτων.     

Η επεξεργασία επιτρέπεται καταρχήν μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των 

δεδομένων. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία των δεδομένων χωρίς την 

συγκατάθεση του υποκειμένου όταν αυτή είναι αναγκαία  

- για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το υποκείμενο είναι το συμβαλλόμενο 

μέρος,  

                                                           
33 Ν. 3783/2009 (ΦΕΚ Α 136) άρθρο 12 παρ. 1  

34 Το στοιχείο γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.2472/1997, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 12 παρ. 

1 του Ν. 3783/2009 (ΦΕΚ Α 136), καταργείται µε το άρθρο 14 παρ. 6 του Ν. 3917/2011, όπως αυτό 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 71 του Ν. 3994/2011 (ΦΕΚ Α 165), από την έναρξη ισχύος του Π.∆. που 

προβλέπεται στο άρθρο 14 παρ. 4 του Ν. 3917/2011 (ΦΕΚ Α 22). 
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- για την εκπλήρωση υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας η οποία 

απορρέει από το νόμο, 

- για τη διαφύλαξη του ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου εάν αυτό τελεί 

σε φυσική ή νομική αδυναμία να δώσει τη συγκατάθεσή του, 

- για την εκτέλεση έργου δημοσίου συμφέροντος ή την άσκηση δημόσιας 

εξουσίας που εκτελείται από δημόσια αρχή ή 

- για την ικανοποίηση έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι το έννομο συμφέρον υπερέχει των 

δικαιωμάτων και συμφερόντων των υποκειμένων. 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας γνωστοποιεί στην Αρχή τη σύσταση και έναρξη 

λειτουργίας του αρχείου και δηλώνει τα στοιχεία του, τον σκοπό επεξεργασίας, το 

είδος των δεδομένων, το χρονικό διάστημα διατήρησής τους, τους αποδέκτες, τυχόν 

διαβιβάσεις ή κοινοποιήσεις και τα μέτρα ασφαλείας των δεδομένων. Αντίστοιχη 

δήλωση υποβάλλεται και σε περίπτωση διασύνδεσης των αρχείων, ενώ σε περίπτωση 

που έστω και ένα, υπό διασύνδεση, αρχείο περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 

είναι αναγκαία η λήψη άδειας.  

Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων είναι ελεύθερη προς κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προς κράτη για τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 

αποφανθεί ότι προσφέρουν επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων. Για τα λοιπά κράτη, η διαβίβαση μπορεί να γίνει μόνο μετά από άδεια 

της Αρχής και μόνο στις περιπτώσεις όπου αυτή είναι απολύτως απαραίτητη για την 

διαφύλαξη υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, για την άσκηση δικαιώματος ενώπιον 

του δικαστηρίου, για τη διασφάλιση ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου, την 

εκτέλεση σύμβασης προς συμφέρον του υποκειμένου και την εκτέλεση 

προσυμβατικών μέτρων κατ’ αίτηση του υποκειμένου.  

Ειδικά για την επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, ο νόμος ορίζει 

ότι αυτή απαγορεύεται εκτός εάν το υποκείμενο έχει δώσει γραπτή συγκατάθεση και 

ύστερα από άδεια της Αρχής και στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία είναι αναγκαία 

για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου ή αφορά δεδομένα που το 

ίδιο το υποκείμενο έχει δημοσιοποιήσει και αφορούν την υπεράσπιση δικαιώματος 

ενώπιον δικαστηρίου. Επίσης δύναται να επεξεργαστούν δεδομένα από πρόσωπο 

που ασχολείται κατ’ επάγγελμα µε την παροχή υπηρεσιών υγείας και υπόκειται σε 

καθήκον εχεμύθειας ή σε συναφείς κώδικες δεοντολογίας, υπό τον όρο ότι η 

επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ιατρική πρόληψη, διάγνωση, περίθαλψη ή τη 

διαχείριση υπηρεσιών υγείας. Τέλος, επιτρέπεται η επεξεργασία ευαίσθητων 

δεδομένων από δημόσια αρχή για λόγους εθνικής ασφάλειας, άσκησης 
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εγκληματολογικής και σωφρονιστικής πολιτικής και προστασίας της δημόσια υγείας 

καθώς και την άσκηση φορολογικών ελέγχων.  

Για να είναι νόμιμη η επεξεργασία είναι απαραίτητη η λήψη εκ των προτέρων σχετική 

άδειας από την Αρχή η οποία εκδίδεται για ορισμένο χρόνο και μπορεί να επιβάλλει 

προϋποθέσεις και όρους για την αποτελεσματικότερη προστασία των υποκειμένων.  

Με τον Ν. 2819/2000 προστέθηκε το άρθρο 7Α που προσδιορίζει τις εξαιρέσεις 

γνωστοποίησης ή λήψης άδειας από την Αρχή για την επεξεργασία απλών και 

ευαίσθητών δεδομένων αντίστοιχα. Το άρθρο προβλέπει ότι από τη σχετική 

υποχρέωση εξαιρούνται οι δημόσιες ή δικαστικές Αρχές όταν η επεξεργασία είναι 

απαραίτητη για την άσκηση έργου που απορρέει από τον νόμο, το ιατρικό 

προσωπικό που δεσμεύεται από το ιατρικό απόρρητο, τα σωματεία και οι πολιτικές 

ενώσεις εφόσον το υποκείμενο έχει δώσει τη συγκατάθεση του και τα προσωπικά 

δεδομένα δεν κοινοποιούνται ούτε διαβιβάζονται σε τρίτους. Επίσης, εξαιρείται από 

την σχετική υποχρέωση το Σώμα Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που του επιβάλλει ο νόμος35.  

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λάβει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 

ώστε η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να διεξάγεται με 

απόρρητο και ασφαλή τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι φέρει την ευθύνη της επιλογής του 

κατάλληλου προσωπικού καθώς της διαφύλαξης της προστασίας των δεδομένων 

από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη 

διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Η Αρχή δύναται 

να εκδίδει οδηγίες ή κανονιστικές πράξεις για θέματα που αφορούν τα μέτρα 

ασφαλείας και τις επικοινωνιακές και τεχνικές προδιαγραφές.  

3.2.4. Τα δικαιώματα του υποκειμένου  

Κατά τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας και ο τυχόν αποδέκτης των δεδομένων αυτών οφείλει να ενημερώνει 

άμεσα36 κατά τρόπο πρόσφορο και σαφή  το υποκείμενο για τα στοιχεία ταυτότητας 

του, τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων που το αφορούν, τους αποδέκτες, 

την ύπαρξη δικαιώματος πρόσβασης και  για την αναγκαιότητα ή όχι παροχής 

                                                           
35 Ν.2472/1997, άρθρο 7Α, παρ. 1, εδ. στ΄. Το τελευταίο εδάφιο της περ. στ, η οποία είχε προστεθεί µε το 

άρθρο 10 Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ Α 329), και συµπληρωθεί ως άνω µε την παρ. 2 άρθρ. όγδοου Ν. 3625/2007 

(ΦΕΚ Α 290), προστέθηκε µε την υποπαρ. ΣΤ. 11. περ. 2 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου του Ν. 

4152/2013 (ΦΕΚ Α 107)  

36 Ο χρόνος ενημέρωσης σχετίζεται με το εάν η συλλογή των δεδομένων γίνεται με τη συνδρομή του 

υποκειμένου οπότε η ενημέρωση οφείλει να γίνει ταυτόχρονα ή χωρίς τη συνδρομή του όποτε και 

ενημερώνεται αμέσως μετά τη συλλογή και πριν από τη χρήση ή επεξεργασία των δεδομένων, βλ. 

Αλεξανδροπούλου- Αιγυπτιάδου Ε., ο.π., σελ.85  
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συνδρομής εκ μέρους του υποκειμένου.  Η υποχρέωση ενημέρωσης μπορεί μετά από 

απόφαση της Αρχής ή του Προέδρου αυτής να αρθεί εν μέρει ή εν όλω όταν 

συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή για την διακρίβωση σοβαρών εγκλημάτων ή 

όταν η συλλογή γίνεται για δημοσιογραφικούς σκοπούς και αφορά δημόσια 

πρόσωπα.   

Ειδικότερα το δικαίωμα της πρόσβασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

- το δικαίωμα του κάθε προσώπου να πληροφορείται με τρόπο σαφή και 

εύληπτο εάν τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν αποτελούν 

αντικείμενο επεξεργασίας, την προέλευσή τους, τον σκοπό της επεξεργασίας 

καθώς και τους αποδέκτες αυτών των δεδομένων 

- το δικαίωμα της διόρθωσης, διαγραφής, δέσμευσης (κλείδωμα) των 

δεδομένων όταν η επεξεργασία δεν είναι νόμιμη ή αυτά περιέχουν 

ανακρίβειες .  

Επίσης, ο νόμος προβλέπει και το δικαίωμα αντίρρησης του υποκειμένου, το οποίο 

αφορά είτε την εκ των προτέρων αντίρρηση για οποιαδήποτε επεξεργασία 

δεδομένων που το αφορούν στον τομέα της προώθησης και πώλησης αγαθών ή 

παροχής υπηρεσιών όπως το τηλεμάρκετινγκ (δικαίωμα απόλυτης αντίρρησης), είτε 

την αντίρρηση για την επεξεργασία συγκεκριμένων προσωπικών του δεδομένων για 

τα οποία ζητεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας συγκεκριμένες ενέργειες όπως 

διαγραφή, διόρθωση, μη χρήση, μη διαβίβαση κλπ. Το δικαίωμα αυτό ασκείται 

εγγράφως με αίτηση που υποβάλλεται για την πρώτη περίπτωση στην Αρχή ενώ για 

την δεύτερη στον υπεύθυνο επεξεργασίας.  

Τέλος, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητήσει από το αρμόδιο 

δικαστήριο την αναστολή ή μη εφαρμογή πράξης ή απόφασης, η οποία ελήφθη από 

δημόσια αρχή ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αποκλειστικά με 

αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και αφορά στην 

αξιολόγηση της προσωπικότητας ή αποδοτικότητας ή οικονομικής φερεγγυότητάς 

του. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος μπορεί να  αξιώσει την μη εκτέλεση 

δυσμενούς για αυτόν απόφασης του εργοδότη του εάν η αυτή είναι αποτέλεσμα 

αυτοματοποιημένης επεξεργασίας προσωπικών του στοιχείων37. 

3.2.4. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  

Για την εποπτεία της εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων του νόμου αλλά και τη 

ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων 

                                                           
37 βλ. Αλεξανδροπούλου- Αιγυπτιάδου Ε., ο.π., σελ. 98 
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συγκροτείται ανεξάρτητη δημόσια Αρχή, η  Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

- Εκδίδει οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή των ρυθμίσεων 

- Καλεί και επικουρεί τα επαγγελματικά σωματεία και τις λοιπές ενώσεις 

φυσικών ή νομικών προσώπων στην κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας για την 

αποτελεσματικότερη προστασία των προσωπικών δεδομένων 

- Απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις στους υπευθύνους επεξεργασίας  

- Χορηγεί τις σχετικές με την επεξεργασία άδειες 

- Καταγγέλλει παραβάσεις στις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές 

- Επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις στους υπευθύνους επεξεργασίας (οι 

διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται κατά περίπτωση είναι η 

προειδοποίηση, το πρόστιμο, η ανάκληση της άδειας επεξεργασίας και η 

εντολή για  καταστροφή αρχείου ή διακοπή επεξεργασίας και καταστροφή, 

επιστροφή ή κλείδωμα των σχετικών δεδομένων) 

- Αναθέτει σε μέλος της τη διενέργεια διοικητικών εξετάσεων 

- Ελέγχει την τεχνολογική υποδομή και άλλα αυτοματοποιημένα μέσα που 

χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία δεδομένων 

- Γνωμοδοτεί για κάθε ρύθμιση που αφορά την επεξεργασία και προστασία των 

προσωπικών δεδομένων  

- Εκδίδει κανονιστικές πράξεις για τη ρύθμιση ειδικών ζητημάτων  

- Ανακοινώνει στη Βουλή τις παραβάσεις των ρυθμίσεων που αφορούν την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων 

- Εξετάζει τα παράπονα των υποκειμένων των δεδομένων σχετικά με την 

προστασία των δικαιωμάτων τους όταν αυτά θίγονται από την επεξεργασία 

των δεδομένων που τους αφορούν καθώς και αιτήσεις των υπευθύνων 

επεξεργασίας για τον έλεγχο της νομιμότητας της επεξεργασίας   

- Συνεργάζεται µε αντίστοιχες Αρχές άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης σε ζητήματα σχετικά µε την άσκηση 

των αρμοδιοτήτων της 

- Ασκεί ανεξάρτητο έλεγχο στο εθνικό τμήμα του Συστήματος Πληροφοριών 

Σένγκεν, συμφώνα µε το άρθρο 114 παράγραφος 1 της Σύμβασης Εφαρμογής 

της Συμφωνίας Σένγκεν (Ν. 2514/1997 ΦΕΚ 140 Α'), ασκεί τις αρμοδιότητες της 

εθνικής εποπτικής αρχής που προβλέπεται στο άρθρο 23 της Σύμβασης 

Europol (Ν.2605/1998 ΦΕΚ 88 Α'), και τις αρμοδιότητες της εθνικής εποπτικής 

Aρχής που προβλέπεται στο άρθρο 17 της Σύμβασης για τη χρήση της 

πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα (ν. 2706/1999 ΦΕΚ 77 Α'), καθώς και τις 

αρμοδιότητες εποπτείας που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη διεθνή 

συμφωνία. 
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3.3. Προσωπικά δεδομένα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των 

συστημάτων επιτήρησης  

3.3.1. Ο Nόμος 3471/2006  

Ο N.3471/200638 μετέφερε στο εσωτερικό δίκαιο την οδηγία 2002/58/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39. Αποτελεί εξειδίκευση του 

N.2472/1997 στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και αποσκοπεί στην 

προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής, 

την θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών στον τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Το πεδίο εφαρμογής του νόμου αφορά την παροχή στο κοινό  υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

περιλαμβανομένων αυτών που υποστηρίζουν συσκευές συλλογής δεδομένων και 

ταυτοποίησης, ενώ για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 

πραγματοποιείται σε δίκτυα μη διαθέσιμα στο κοινό εφαρμόζεται ο Ν. 2472/1997.  

Ως υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών νοούνται οι υπηρεσίες που παρέχονται με 

τη μεταφορά σημάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως τα δίκτυα 

τηλεπικοινωνιών και τα δίκτυα ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων. Στον ορισμό 

εμπίπτουν και τα σύντομα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα πολυμέσων. 

Η χρήση των επικοινωνιών και των διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών όπως και των δεδομένων κίνησης40 και θέσης41  προστατεύεται από το 

απόρρητων των επικοινωνιών.  Κατ’ εξαίρεση, το απόρρητο  μπορεί να αρθεί μόνο 

υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 19 του Συντάγματος. Κατά συνέπεια 

απαγορεύονται ενέργειες όπως η ακρόαση, η υποκλοπή, η αποθήκευση ή άλλο είδος 

παρακολούθησης ή επιτήρησης των σχετικών δεδομένων εκτός και αν συντρέχουν 

εξαιρετικοί λόγοι. Για παράδειγμα, η καταγραφή συνομιλίας για την απόδειξη 

                                                           
38 Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής 

ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997 
39 Η οδηγία 2002/58 ΕΚ αντικατέστησε την Οδηγία 97/66/ΕΚ «περί επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής τον τηλεπικοινωνιακό τομέα» η οποία είχε 

ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με τον Ν. 2774/1997. Ο τελευταίος νόμος καταργήθηκε με την 

ψήφιση του Ν.3471/2006. 
40 Τα δεδομένα κίνησης περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως ο αριθμός, η διεύθυνση, η ταυτότητα της 

σύνδεσης ή του τερματικού εξοπλισμού του συνδρομητή ή και χρήστη, οι κωδικοί πρόσβασης, τα δεδομένα 

θέσης, η ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης και η διάρκεια της επικοινωνίας, ο όγκος των 

διαβιβασθέντων δεδομένων, πληροφορίες σχετικά µε το πρωτόκολλο, τη μορφοποίηση, τη δρομολόγηση 

της επικοινωνίας καθώς και το δίκτυο από το οποίο προέρχεται ή στο οποίο καταλήγει η επικοινωνία. 
41Τα δεδομένα θέσης υποδεικνύουν τη γεωγραφική θέση του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη.  
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εμπορικής συναλλαγής επιτρέπεται μόνο εάν και τα δύο μέρη έχουν ενημερωθεί για 

την καταγραφή και έχουν συναινέσει. Επίσης επιτρέπεται η αποθήκευση δεδομένων 

όταν αυτή είναι απαραίτητη για τη διαβίβασή τους ή ο συνδρομητής της υπηρεσίας 

έχει δώσει τη συγκατάθεσή του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση. 

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να περιορίζεται στο 

απολύτως αναγκαίο και να πραγματοποιείται μόνο εφόσον το υποκείμενο δώσει τη 

συγκατάθεσή του εγγράφως ή με ηλεκτρονικό μέσο. Στην τελευταία περίπτωση η 

δήλωση καταγράφεται με ασφαλή τρόπο και είναι προσβάσιμη  στο υποκείμενο και 

μπορεί οποτεδήποτε να ανακληθεί.  Επίσης, επιτρέπεται η επεξεργασία όταν είναι 

αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης ή τη λήψη μέτρων μετά από αίτηση του 

υποκειμένου. Ως προς την επεξεργασία των δεομένων κίνησης και θέσης ο νόμος 

προβλέπει ειδικό πλαίσιο επεξεργασίας. Έτσι, τα δεδομένα κίνησης μπορούν να 

διατηρηθούν για λόγους χρέωσης του συνδρομητής, η διάρκεια της διατήρησής τους 

ωστόσο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες, ενώ  η διάθεση τους για εμπορική 

προώθηση υπηρεσιών ή αγαθών γίνεται μόνο μετά ενημέρωση και συγκατάθεση του 

υποκειμένου.  

Ως προς την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ο φορέας παροχής 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών οφείλει να λάβει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 

ώστε να προστατεύσει τα δεδομένα από τυχαία ή παράνομή καταστροφή, τυχαία 

απώλεια ή αλλοίωση και από µη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, 

συµπεριλαµβανοµένης της αποθήκευσης, πρόσβασης ή αποκάλυψης. Σε περίπτωση 

παραβίασης της ασφάλειας, ο φορέας ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές και τον 

θιγόμενο συνδρομητή εάν η παραβίαση ενδέχεται να προκαλέσει δυσμενείς 

επιπτώσεις στην ιδιωτική του ζωή.   

Τέλος, ο νόμος ρυθμίζει θέματα που αφορούν τους αναλυτικούς λογαριασμούς, την 

αναγνώριση κλήσεων, την αυτόματη προώθηση κλήσεων, τη μη ζητηθείσα 

επικοινωνία (spam mails) και τον κατάλογο συνδρομητών.   
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3.3.2. Ο Νόμος 3917/2011 

Ο Νόμος  3917/201142 ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο την οδηγία 2006/24/ΕΚ43, η 

ισχύς της οποίας ωστόσο καταργήθηκε με την Απόφαση του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης της 8 Απριλίου 2014. Ως εκ τούτου, προκύπτουν σοβαρά 

προβλήματα ως προς την εφαρμογή του νόμου.  

Ο Ν. 3917/2011 ορίζει την υποχρέωση και τις προϋποθέσεις διατήρησης των 

δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών  που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον 

πάροχο ηλεκτρονικών υπηρεσιών για διάστημα 12 μηνών από την επικοινωνία. Τα 

δεδομένα αυτά είναι:  

- Δεδομένα αναγκαία για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό της πηγής της 

επικοινωνίας (ο τηλεφωνικός αριθμός και το ονοματεπώνυμο του καλούντος και για 

υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, ο κωδικός ταυτότητας χρήστη και το ονοματεπώνυμο 

του εγγεγραμμένου χρήστη) 

- δεδομένα αναγκαία για τον προσδιορισμό του προορισμού της επικοινωνίας  (ο 

καλούμενος αριθμός και το ονοματεπώνυμο του εγγεγραμμένου χρήστη και για 

υπηρεσίες μέσω διαδικτύου το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του συνδρομητή, ο 

κωδικός ταυτότητας χρήστη του παραλήπτη της επικοινωνίας και ο κωδικός 

ταυτότητας χρήστη ή ο αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη διαδικτυακής 

τηλεφωνικής κλήσης) 

- δεδομένα αναγκαία για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας, ώρας και διάρκειας της 

επικοινωνίας (ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης της επικοινωνίας και για 

υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, η ημερομηνία και η ώρα σύνδεσης και αποσύνδεσης με 

το διαδίκτυο, την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνίας) 

- δεδομένα αναγκαία για τον προσδιορισμό του είδους της επικοινωνίας 

(χρησιμοποιηθείσα τηλεφωνική ή διαδικτυακή υπηρεσία) 

                                                           
42 Νόμος 3917/2011 για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε 

συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή 

δημοσίων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφής ήχου ή 

εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις,   

http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILE

S/N_3917_11_TROPOP_APRIL13.PDF  

43 Οδηγία 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 για τη 

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

διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών και για 

την τροποποίηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ,   

http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILE

S/ODHGIA2006-24-EK.PDF  

http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/N_3917_11_TROPOP_APRIL13.PDF
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/N_3917_11_TROPOP_APRIL13.PDF
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/ODHGIA2006-24-EK.PDF
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/ODHGIA2006-24-EK.PDF


31 
 

- δεδομένα αναγκαία για τον προσδιορισμό του εξοπλισμού επικοινωνίας των 

χρηστών ή του φερομένου ως εξοπλισμού επικοινωνίας τους (όπως οι τηλεφωνικοί 

αριθμοί, η διεθνής ταυτότητα συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας ή η ψηφιακή 

συνδρομητική γραμμή του καλούντος και καλούμενου), και   

- δεδομένα αναγκαία για τον προσδιορισμό της θέσης του εξοπλισμού κινητής 

επικοινωνίας (ο κωδικός θέσης και τα δεδομένα με τα οποία προσδιορίζεται η 

γεωγραφική θέση των κυψελών βάσει των κωδικών θέσης) 

Ο πάροχος οφείλει να λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την  

προστασία των δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή τους ή τυχαία 

απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη αποθήκευση, επεξεργασία, 

πρόσβαση και αποκάλυψη. Επίσης διασφαλίζει ότι πρόσβαση στα δεδομένα αυτά έχει 

μόνο το εξουσιοδοτημένο για αυτό το σκοπό προσωπικό. Ειδικότερα θέματα σχετικά 

με τη διατήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων 

καθορίζονται από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  

Στον ίδιο νόμο ρυθμίζονται και θέματα σχετικά με εγκατάσταση και λειτουργία 

συστημάτων επιτήρησης σε δημόσιους χώρους,  η οποία πραγματοποιείται από 

κρατικές αρχές, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, και επιτρέπεται μόνο για 

α) τη διαφύλαξη της εθνικής άμυνας, β) την προστασία του πολιτεύματος και την 

αποτροπή εγκλημάτων προδοσίας της χώρας, γ) την αποτροπή και καταστολή 

εγκλημάτων που συνιστούν επιβουλή της δημόσιας τάξης, δ) την αποτροπή και 

καταστολή εγκλημάτων βίας, εμπορίας ναρκωτικών, κοινώς επικίνδυνων 

εγκλημάτων, εγκλημάτων κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών και εγκλημάτων 

κατά της ιδιοκτησίας, όταν με βάση πραγματικά στοιχεία συντρέχουν επαρκείς 

ενδείξεις ότι τελέσθηκαν ή πρόκειται να τελεσθούν τέτοιες πράξεις και ε) τη 

διαχείριση της κυκλοφορίας. 
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Μέρος Β-  Συμπληρωματικές διατάξεις για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων στον χώρο της ποινικής δικαιοσύνης  

1. Νομικό πλαίσιο δικαστικής συνεργασίας  

Στον ευρωπαϊκό αλλά και διεθνή χώρο οι συμφωνίες δικαστικής συνεργασίας μεταξύ 

κρατών αφορούσαν αρχικά την έκδοση των εκζητουμένων δραστών ή υπόπτων από 

το κράτος που είχαν διαφύγει στο κράτος στο οποίο διώκονταν για αξιόποινη πράξη. 

Ωστόσο, η αλματώδης αύξηση του διασυνοριακού εγκλήματος το οποίο λειτουργεί 

πλέον σε ένα πλαίσιο υψηλής οργάνωσης και πρόσβασης σε νέες τεχνολογίες, 

κατέστησε επιτακτική την ανάγκη σύναψης συμφωνιών και σε άλλους τομείς με 

σκοπό την επιτάχυνση και διευκόλυνση των δικαστικών και αστυνομικών 

διαδικασιών, δίνοντας στις αρμόδιες αρχές τη δυνατότητα να ενεργούν εκτός της 

επικράτειας και να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικές με ποινικές και αστυνομικές 

υποθέσεις.   

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιδείξει  ιδιαίτερο νομοθετικό ενδιαφέρον για τα ζητήματα 

αντιμετώπισης του φαινομένου του οργανωμένου εγκλήματος από πολύ νωρίς, 

καθώς έγινε κατανοητό πως για την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ήταν 

απαραίτητη η ενισχυμένη συνεργασία σε αυτόν τον- κρίσιμης σημασίας για την 

εθνική κυριαρχία- τομέα44.   

Οι σημαντικότερες νομοθετικές πράξεις για την δικαστική συνεργασία είναι  

- Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης της 20.04.1959 περί αμοιβαίας 

δικαστικής συνδρομής επί ποινικών υποθέσεων και τα πρόσθετα 

πρωτόκολλά της. Στην Σύμβαση έχουν προσχωρήσει 47 κράτη μέλη και τρία 

κράτη εκτός του Συμβουλίου της Ευρώπης (Ισραήλ, Κορέα, Νότια Αφρική), ενώ 

η Ελλάδα κύρωσε τη Σύμβαση το 1961. Σκοπός της Σύμβασης είναι η επίτευξη 

μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ των μελών με την υιοθέτηση κοινών 

κανόνων στο πεδίο της δικαστικής συνδρομής.  

- Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση που υπογράφηκε την 7.2.1992 στο 

Μάαστριχτ, η οποία εντάσσει την δικαστική και αστυνομική συνεργασία των 

κρατών μελών στον τρίτο πυλώνα της Ένωσης και αποσκοπεί,  στην σταδιακή 

υιοθέτηση κοινών κανόνων σε θέματα καταπολέμησης οργανωμένης και μη 

εγκληματικότητας, ασύλου, μετανάστευσης και διέλευσης προσώπων.  

- Η Συνθήκη του Αμστερνταμ το 1999, επανέλαβε τον στόχο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την δημιουργία ενός χώρου ασφάλειας και δικαιοσύνης, για την 

                                                           
44 βλ. Μπόμπολη Ε., Η δικαστική συνεργασία των κρατών μελών της Ευρωπαικής Ένωσης σε ποινικές 

υποθέσεις. Ανάλυση και αξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πειραιάς 2012, σελ. 6 
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επίτευξη του οποίου απαιτούνται μέτρα σχετικά με την ασφάλεια των 

εξωτερικών συνόρων και την πρόληψη και καταστολή της 

εγκληματικότητας45.  

- Η Σύμβαση Σένγκεν 

- Η Σύμβαση για τη δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ των 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29.5.2002, με σκοπό την βελτίωση 

και  εξέλιξη της δικαστικής συνεργασίας. Η σύμβαση, ακολουθώντας τις νέες 

πολιτικές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις, συμπληρώνει και 

εφαρμόζεται παράλληλα με την Σύμβαση του 1959.  

- Η Συνθήκη της Λισαβόνας, που υπογράφηκε το 2007 και τέθηκε σε ισχύ την 

1.12.2009, καταργεί το σχήμα των τριών πυλώνων, ενώ επιφέρει αλλαγές στο 

τομέα της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας, εντάσσοντας το στο 

κοινό δίκαιο που έχει ως αποτέλεσμα την αντιμετώπιση των εγκληματικών 

ενεργειών με ομοιόμορφο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Οι κυριότερες νομοθετικές πράξεις στον τομέα της έκδοσης, το οποίο συνδέεται 

στενά αλλά δεν ταυτίζεται με την δικαστική συνεργασία,  είναι η  Σύμβαση για την 

Έκδοση του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπογράφηκε το 1957 ( και κυρώθηκε από 

την Ελλάδα το 1961 με τον Ν.4165/1961) και η Σύμβαση για τη έκδοση μεταξύ 

κρατών- μελών της Ευρωπαϊκή Ένωσης το 1996. Οι δύο αυτές συμβάσεις 

αντικαταστάθηκαν με την Απόφαση- Πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης 

το 2002, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν.3251/2004.  

Οι αποφάσεις των παραπάνω συμβάσεων για τη επίτευξη καλύτερης δικαστικής 

συνεργασίας μέσω ανταλλαγής πληροφοριών και κοινών ομάδων δράσης, 

συνέβαλαν στην ανάγκη δημιουργίας μονάδων (όπως η Eurojust και η Europol),  και 

πληροφοριακών συστημάτων (Πληροφοριακό Σύστημα Σένγκεν, Eurodac, VIS)  που 

θα λειτουργούσαν σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο  με κοινούς κανόνες εφαρμογής 

και λειτουργίας για όλα τα συμβαλλόμενα κράτη.  

 

2. Η Σύμβαση Σένγκεν  

Το 1985 πέντε χώρες (Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο και Ολλανδία) 

υπέγραψαν την  πρώτη Συμφωνία Σένγκεν με σκοπό τη σταδιακή κατάργηση των 

ελέγχων στα κοινά σύνορα και τη δημιουργία ενός χώρου ελεύθερης μετακίνησης και 

κυκλοφορίας προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών.  Η σχετική Σύμβαση που 

υπογράφηκε το 1990 και άρχισε να ισχύει το 1995 επέτρεψε την κατάργηση των 

                                                           
45 βλ. Μπόμπολη Ε., ο.π. σελ.20 
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εξωτερικών συνόρων μεταξύ των κρατών μελών που την είχαν υπογράψει, τη 

δημιουργία ενιαίας πολιτικής ελέγχου των εξωτερικών συνόρων, παροχής ασύλου, 

θεωρήσεων και εκδόσεων καθώς και τη συνεργασία μεταξύ αστυνομικών και 

δικαστικών αρχών. Η Σύμβαση ενσωματώθηκε εν τέλει στο δίκαιο της ΕΕ με την 

Συνθήκη του Αμστερνταμ και άρχισε να ισχύει το 1999. Η Ελλάδα προχώρησε στην 

υπογραφή της Συμφωνίας το 1992. Το 1997 το Ελληνικό Κοινοβούλιο επικύρωσε τη 

Συμφωνία και τη Σύμβαση Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν (Σ.Ε.Σ.Σ.) με το Ν. 

2514/1997 και το 2000 καταργείται ο έλεγχος εσωτερικών συνόρων στα σύνορα με 

την Ελλάδα.  
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3. Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα της 

ποινικής δικαιοσύνης και των αστυνομικών Αρχών 

Οι δικαστικές και αστυνομικές Αρχές στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους, 

επεξεργάζονται πλήθος δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων και 

ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως είναι οι ποινικές καταδίκες και διώξεις. 

 Σε αντίθεση με την Οδηγία 95/46/ΕΚ, η σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης 

αφορά κάθε τομέα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων , συνεπώς δεν εξαιρεί τον 

αστυνομικό και δικαστικό τομέα, δίνοντας όμως ταυτόχρονα στα κράτη μέλη τη 

δυνατότητα περιορισμού του πεδίου εφαρμογής.   

3.1. Η Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον αστυνομικό τομέα 

(Σύσταση Rec (87)15 

Το 1987 το Συμβούλιο της Ευρώπης εξέδωσε τη Σύσταση Rec (87)15 για τη ρύθμιση 

της χρήσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον αστυνομικό τομέα, 

παρέχοντας κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους θα 

πρέπει να συλλέγονται και να τηρούνται τα αρχεία προσωπικών δεδομένων, τα 

πρόσωπα τα οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση στα εν λόγω αρχεία και τις 

προϋποθέσεις για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε αλλοδαπές αστυνομικές 

αρχές καθώς και για τους τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να εφαρμόζεται ο 

έλεγχος από τις ανεξάρτητες Αρχές46. Η Σύσταση δεν επιτρέπει την άνευ ορίων, 

αδιάκριτη συλλογή προσωπικών δεδομένων από τις αστυνομικές αρχές. Περιορίζει 

τη συλλογή προσωπικών δεδομένων από τις αστυνομικές αρχές στα αναγκαία για 

την πρόληψη υπαρκτού κινδύνου ή την καταστολή συγκεκριμένης αξιόποινης 

πράξης. Κάθε πρόσθετη συλλογή δεδομένων θα πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένη 

εθνική νομοθεσία. Η επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να 

περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας. Όταν τα 

προσωπικά δεδομένα συλλέγονται εν αγνοία του υποκειμένου των δεδομένων, το 

υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να ενημερώνεται αφ’ ης στιγμής η σχετική 

ενημέρωση δεν παρακωλύει πλέον την έρευνα. Η συλλογή προσωπικών δεδομένων 

μέσω επιτήρησης με τεχνικά ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα επίσης θα πρέπει να 

βασίζεται σε ειδικές νομικές διατάξεις47. 

  Κατά πάγια νομολογία του ΕΔΔΑ, η αποθήκευση και διατήρηση προσωπικών 

δεδομένων από αστυνομικές αρχές ή αρχές εθνικής ασφάλειας συνιστά επέμβαση 

στα δικαιώματα του άρθρου 8 παράγραφος 1 ΕΣΔΑ. Πολλές αποφάσεις του ΕΔΔΑ 

                                                           
46 βλ.Εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, 

ο.π., σελ. 179 
47 ο.π. σελ. 180 



36 
 

ασχολούνται με την αιτιολόγηση της επέμβασης αυτής. Για παράδειγμα, στην 

υπόθεση S. και Marper κατά Ηνωμένου Βασιλείου, αμφότεροι οι προσφεύγοντες είχαν 

κατηγορηθεί για εγκληματικές ενέργειες, αλλά δεν είχαν καταδικαστεί. Παρά ταύτα, 

τα δακτυλικά τους αποτυπώματα, τα προφίλ DNA τους και βιολογικό υλικό είχαν 

φυλαχθεί και αποθηκευτεί από την αστυνομία. Η επ’ αόριστον διατήρηση γενετικών 

δεδομένων υπόπτων για διάπραξη εγκληματικών ενεργειών επιτρεπόταν από τον 

νόμο, ακόμη κι αν ο ύποπτος στη συνέχεια αθωωνόταν ή απαλλασσόταν από την 

κατηγορία. Το ΕΔΔΑ έκρινε ότι η διατήρηση προσωπικών δεδομένων κάθε υπόπτου 

αδιακρίτως, χωρίς χρονικό όριο και με περιορισμένη δυνατότητα των αθωωθέντων 

να ζητήσουν τη διαγραφή τους, συνιστούσε δυσανάλογη επέμβαση στο δικαίωμα 

σεβασμού της ιδιωτικής ζωής των προσφευγόντων. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι 

παραβιάστηκε το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ48. 

3.2. Η Σύμβαση για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο 

Για την αντιμετώπιση των αξιόποινων πράξεων που διαπράττονται μέσω διαδικτύου 

ή άλλων δικτύων πληροφοριών το Συμβούλιο της Ευρώπης υιοθέτησε το 2001 την 

Σύμβαση για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο ή Σύμβαση της Βουδαπέστης49, η οποία 

τέθηκε σε ισχύ την 1η  Ιουλίου 2004.  Αποτελεί την σημαντικότερη διεθνή συνθήκη 

ως προς τα εγκλήματα του κυβερνοχώρου, υποχρεώνοντας τα συμβαλλόμενα μέρη 

να επικαιροποιούν και να εναρμονίζουν την ποινική νομοθεσία τους για την 

καταπολέμηση της παράνομης διείσδυσης των συστημάτων ασφαλείας, των 

προσβολών του δικαιώματος του δημιουργού, της απάτης με χρήση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, της παιδικής πορνογραφίας και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων 

στον κυβερνοχώρο. Η Σύμβαση προβλέπει και δικονομικές αρμοδιότητες που 

καλύπτουν την έρευνα δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και την υποκλοπή 

επικοινωνιών στο πλαίσιο της καταπολέμησης του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. 

Τέλος, παρέχει τη δυνατότητα αποτελεσματικής διεθνούς συνεργασίας. Το Πρόσθετο 

Πρωτόκολλο της Σύμβασης αφορά την ποινικοποίηση της ρατσιστικής και 

ξενοφοβικής προπαγάνδας μέσω δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Παρότι η 

Σύμβαση δεν αποσκοπεί ουσιαστικά στην προώθηση της προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων, ποινικοποιεί δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να 

προσβάλλουν το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων του 

υποκειμένου.  

                                                           
48 Υπόθεση S. και Marper κατά Ηνωμένου Βασιλείου, προσφυγές αριθ. 30562/04 και 30566/04, ΕΔΔΑ, 

Απόφαση της 4ης Δεκεμβρίου 2008, Στρασβούργο, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

90051#{"display":["0"],"languageisocode":["ENG"],"appno":["30562/04","30566/04"],"itemid":["001-90051"]}  
49 Σύμβαση για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο,  Συμβούλιο της Ευρώπης, Επιτροπή Υπουργών (2001), , 

CETS αριθ. 185, Βουδαπέστη, 23 Νοεμβρίου 2001. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90051#{"display":["0"],"languageisocode":["ENG"],"appno":["30562/04","30566/04"],"itemid":["001-90051"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90051#{"display":["0"],"languageisocode":["ENG"],"appno":["30562/04","30566/04"],"itemid":["001-90051"]}
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3.3. Η Απόφαση-Πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

 Η Απόφαση-Πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου50 για την προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της 

αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις αποσκοπεί στην 

παροχή προστασίας των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων όταν τα 

προσωπικά δεδομένα τους υφίστανται επεξεργασία για τον σκοπό της πρόληψης, 

της διερεύνησης, της διαπίστωσης ή της δίωξης αξιόποινων πράξεων ή της εκτέλεσης 

ποινικών κυρώσεων από τις αρμόδιες αρχές ή οργανισμούς της ΕΕ καθώς και τις 

εθνικές Αρχές των κρατών μελών. Ωστόσο, το πεδίο εφαρμογής της Απόφασης-

Πλαισίου περιορίζεται στη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων 

στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας των εν λόγω αρχών και δεν αφορά την 

επεξεργασία τους από τις εθνικές αστυνομικές Αρχές. 

Η Απόφαση ορίζει ότι  τα δεδομένα  μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από την 

αρμόδια Αρχή και μόνο για τον σκοπό για τον οποίο διαβιβάστηκαν ή διατέθηκαν. 

Το λαμβάνον κράτος μέλος οφείλει να τηρεί τυχόν περιορισμούς στην ανταλλαγή 

προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τη νομοθεσία του διαβιβάζοντος 

κράτους μέλους. Η χρήση των δεδομένων από το λαμβάνον κράτος μέλος για άλλο 

σκοπό επιτρέπεται, πάντως, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.  Ειδική υποχρέωση 

αποτελεί η καταχώριση και τεκμηρίωση όλων των διαβιβάσεων, προκειμένου να 

διευκολύνεται η απόδοση ευθυνών σε περίπτωση καταγγελίας. Για την περαιτέρω 

διαβίβαση προς τρίτους προσωπικών δεδομένων τα οποία έχουν παραληφθεί στο 

πλαίσιο διασυνοριακής συνεργασίας απαιτείται η συναίνεση του κράτους μέλους από 

το οποίο προήλθαν τα δεδομένα, παρότι προβλέπονται εξαιρέσεις σε επείγουσες 

περιπτώσεις. Οι αρμόδιες Αρχές οφείλουν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 

ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από κάθε μορφή 

παράνομης επεξεργασίας. 

Επίσης κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ή περισσότερες ανεξάρτητες Αρχές οι οποίες 

είναι επιφορτισμένες με την παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων και στις 

οποίες μπορεί να προσφύγει οποιοσδήποτε για θέματα επεξεργασίας προσωπικών 

δεδομένων που τον αφορούν. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να 

ενημερώνεται για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του καθώς και 

δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και κλειδώματος των δεδομένων 

αυτών. Όταν το αίτημα άσκησης των παραπάνω δικαιωμάτων απορρίπτεται για 

επιτακτικούς λόγους, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να έχει δικαίωμα 

προσφυγής ενώπιον της αρμόδιας εθνικής Αρχής ελέγχου και/ή του δικαστηρίου.  

                                                           
50 Απόφαση Πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0977&from=EL  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0977&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0977&from=EL
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Τέλος η απόφαση ορίζει ότι κάθε πρόσωπο που έχει υποστεί ζημία εξαιτίας 

παραβιάσεων της εθνικής νομοθεσίας με την οποία εφαρμόζεται η Απόφαση-Πλαίσιο 

για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δικαιούται να λάβει 

αποζημίωση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.  

3.4. Η πρόταση Οδηγίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει τη μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου 

προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία θα αντικαταστήσει την 

Απόφαση- Πλαίσιο. Η πρόταση Οδηγίας51 αποσκοπεί στην εφαρμογή γενικών 

κανόνων στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 

υποθέσεις.  

Ως προς τα δικαιώματα του υποκειμένου, η  πρόταση θεσπίζει την υποχρέωση των 

κρατών μελών να διασφαλίζουν εύκολα προσπελάσιμη και κατανοητή ενημέρωση 

και να απαιτούν από τους υπευθύνους επεξεργασίας να προβλέπουν διαδικασίες και 

μηχανισμούς για τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων των προσώπων στα 

οποία αναφέρονται τα δεδομένα. Επίσης προσδιορίζει την υποχρέωση των κρατών 

μελών να διασφαλίζουν την ενημέρωση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδομένα, θεσπίζοντας πάντως και εξαιρέσεις από την υποχρέωση ενημέρωσης 52.  

Το άρθρο 12 προβλέπει την υποχρέωση των κρατών μελών να διασφαλίζουν το 

δικαίωμα πρόσβασης των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα στα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν, ενώ  το άρθρο 13 προβλέπει ότι 

τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν νομοθετικά μέτρα τα οποία περιορίζουν το 

δικαίωμα πρόσβασης, εφόσον τούτο απαιτείται λόγω της ειδικής φύσης της 

επεξεργασίας δεδομένων στους τομείς της αστυνομίας και της ποινικής δικαιοσύνης, 

καθώς και σχετικά με την ενημέρωση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδομένα για τον περιορισμό της πρόσβασης. Στις περιπτώσεις όπου η πρόσβαση 

περιορίζεται το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να ενημερώνεται για τη 

δυνατότητα έμμεσης πρόσβασης μέσω της Αρχής ελέγχου. Επίσης ορίζονται οι 

προϋποθέσεις για τη διαγραφή, διόρθωση και επισήμανση των προσωπικών 

δεδομένων μετά από αίτημα του υποκειμένου.  

Τα άρθρα 18-26 της πρότασης αφορούν τις υποχρεώσεις των υπευθύνων 

επεξεργασίας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις 

                                                           
51 Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους 

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

ποινικών κυρώσεων, και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0010&from=en  
52 Ο.π. βλ. άρθρα 10 και 11 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0010&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0010&from=en
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της Οδηγίας, ενώ το κράτος μέλος οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα 

ώστε να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας. Αποσαφηνίζεται  

το καθεστώς των από κοινού υπευθύνων επεξεργασίας όσον αφορά την εσωτερική 

σχέση τους καθώς και το καθεστώς του εκτελούντα την επεξεργασία, ο οποίος 

καθίσταται συνυπεύθυνος επεξεργασίας σε περίπτωση που επεξεργάζεται δεδομένα 

πέρα από την εντολή του υπευθύνου επεξεργασίας. Τόσο ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

όσο και ο εκτελών την επεξεργασία οφείλουν να τηρούν αρχείο τεκμηρίωσης όλων 

των συστημάτων και διαδικασιών επεξεργασίας που τελούν υπό την ευθύνη τους.  

Ως προς την ασφάλεια των δεδομένων, η πρόταση Οδηγίας επεκτείνει τις σχετικές 

υποχρεώσεις στους εκτελούντες την επεξεργασία, ανεξάρτητα από τη σύμβασή τους 

με τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Επίσης, τα άρθρα 28 και 29 θεσπίζουν υποχρέωση 

γνωστοποίησης παραβιάσεων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

αποσαφηνίζοντας και διαχωρίζοντας την υποχρέωση γνωστοποίησης στην Αρχή 

ελέγχου (άρθρο 28) και την υποχρέωση γνωστοποίησης, σε ειδικές περιπτώσεις, στο 

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα (άρθρο 29).  

Τα άρθρα 33-88 αφορούν τις διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων προς τρίτες χώρες 

και διεθνείς οργανισμούς. Στο άρθρο 33 καθορίζονται οι γενικές αρχές για τις 

διαβιβάσεις δεδομένων προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς στον τομέα της 

αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των περαιτέρω διαβιβάσεων. Διευκρινίζει ότι διαβιβάσεις 

προς τρίτες χώρες επιτρέπεται μόνον εάν η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την 

πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων ή την 

εκτέλεση ποινικών κυρώσεων. Το άρθρο 34 προβλέπει ότι μπορούν να 

πραγματοποιηθούν διαβιβάσεις προς τρίτη χώρα για την οποία η Επιτροπή έχει 

εκδώσει απόφαση περί επάρκειας ή απόφαση ειδικά στον τομέα της αστυνομικής και 

δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις ή, ελλείψει τέτοιας απόφασης, εάν 

υπάρχουν κατάλληλες εγγυήσεις. Εφόσον δεν υπάρχει απόφαση περί επάρκειας, η 

οδηγία διασφαλίζει ότι οι διαβιβάσεις παραμένουν δυνατές βάσει κατάλληλων 

εγγυήσεων και παρεκκλίσεων. Επιπλέον, καθορίζει τα κριτήρια για την αξιολόγηση 

από την Επιτροπή του, επαρκούς ή μη επαρκούς, επιπέδου προστασίας και 

περιλαμβάνει ρητώς το κράτος δικαίου, το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη και 

τον ανεξάρτητο έλεγχο. Το άρθρο προβλέπει επίσης τη δυνατότητα της Επιτροπής 

να αξιολογεί το επίπεδο προστασίας που παρέχει ένας τομέας επεξεργασίας σε μια 

τρίτη χώρα. Προβλέπει ότι μια γενική απόφαση περί επάρκειας η οποία εκδίδεται 

βάσει των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 38 του γενικού κανονισμού για 

την προστασία δεδομένων εφαρμόζεται εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας 

οδηγίας. Εναλλακτικά, απόφαση περί επάρκειας μπορεί να εκδοθεί από την Επιτροπή 

αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Το άρθρο 35 καθορίζει τις 
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κατάλληλες εγγυήσεις οι οποίες απαιτούνται πριν από την πραγματοποίηση διεθνών 

διαβιβάσεων, ελλείψει απόφασης περί επάρκειας της Επιτροπής. Οι εν λόγω εγγυήσεις 

μπορούν να παρέχονται μέσω νομικά δεσμευτικής πράξης, π.χ. διεθνούς συμφωνίας. 

Εναλλακτικά, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί, βάσει αξιολόγησης των συνθηκών 

που περιβάλλουν τη διαβίβαση, να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν τέτοιες 

εγγυήσεις. Τα κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας να ενημερώνει τον αποδέκτη για τυχόν περιορισμούς της 

επεξεργασίας και να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο ώστε να διασφαλίζει ότι οι 

περιορισμοί αυτοί γίνονται σεβαστοί από τους αποδέκτες δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα στην εκάστοτε τρίτη χώρα ή στον διεθνή οργανισμό. Τέλος, το άρθρο 38 

προβλέπει ρητώς μηχανισμούς διεθνούς συνεργασίας για την προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών ελέγχου 

τρίτων χωρών, ιδίως εκείνων που θεωρείται ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο 

προστασίας.  

 3.5. Ειδικότερες νομικές πράξεις για την προστασία των δεδομένων στο 

πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας αστυνομικών και διωκτικών αρχών  

Η ανάγκη ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών σε ειδικούς τομείς όπως 

στον τομέα της μετανάστευσης, ο οποίος δεν εμπίπτει στον τομέα της αστυνομίας ή 

της ποινικής δικαιοσύνης αλλά άπτεται και του έργου των αρχών αυτών, οδήγησε 

την υιοθέτηση ειδικών νομικών πράξεων, όπως  η Απόφαση- Πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου σχετικά με τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής 

πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρατών μελών53 

και η Aπόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με την αναβάθμιση της 

διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος (Aπόφαση Prüm)54 .  Η Συνθήκη 

του Prüm αρχικά ήταν μία συμφωνία διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας την οποία 

είχαν συνάψει το 2005 η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, οι Κάτω 

Χώρες και το Λουξεμβούργο, ενώ ενσωματώθηκε στο δίκαιο της ΕΕ με την παραπάνω 

απόφαση το 2008. Στόχος της Απόφασης είναι να διευκολύνει την ανταλλαγή 

πληροφοριών με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του διασυνοριακού 

                                                           
53 Απόφαση – Πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με τη 

διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο 

μεταξύ των κρατών μελών, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009F0315&from=EL  
54 Απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την αναβάθμιση της 

διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του 

διασυνοριακού εγκλήματος,  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0615&from=EL  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009F0315&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0615&from=EL
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εγκλήματος και της παράνομης μετανάστευσης. Για τον σκοπό αυτό η Απόφαση 

θεσπίζει διατάξεις όσον αφορά 

- την αυτοματοποιημένη πρόσβαση σε προφίλ DNA, σε δεδομένα δακτυλικών 

αποτυπωμάτων και σε ορισμένα εθνικά δεδομένα σχετικά με τις άδειες 

κυκλοφορίας οχημάτων,  

- την παροχή δεδομένων για σημαντικά γεγονότα με διασυνοριακή διάσταση 

- την παροχή πληροφοριών για την πρόληψη τρομοκρατικών ενεργειών 

- άλλες μορφές αναβάθμισης της διασυνοριακής αστυνομικής συνεργασίας. 

 

4. Εurojust  

 Η Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας  Eurojust συστήθηκε με την Απόφαση 

του Συμβουλίου Υπουργών ΔΕΥ της 28ης Φεβρουαρίου 2002 και άρχισε να λειτουργεί 

την 1η Ιουνίου 2002.  Η δημιουργία της Eurojust ήταν απόρροια του προγράμματος 

Τάμπερε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έγινε στην ομώνυμη πόλη της Φινλανδίας 

στις 15-16 Οκωτβρίου 1999,  στα πλαίσια  της ενίσχυσης του αγώνα κατά του 

σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος στην ΕΕ. Αποτελεί νομικό πρόσωπο και εδρεύει 

από το 2002 στην Χάγη.  

 Κάθε κράτος μέλος οφείλει να διορίζει ένα εθνικό μέλος, με τετραετή θητεία, στην 

έδρα της Eurojust με την ιδιότητα του εισαγγελέα, του δικαστή ή του αξιωματικού 

της αστυνομίας (ο εν λόγω αξιωματικός πρέπει να έχει αντίστοιχες αρμοδιότητες με 

εκείνες του δικαστή ή του εισαγγελέα). Επίσης, το κράτος μέλος αποφασίζει για τη 

φύση των δικαστικών εξουσιών που ανατίθενται στον εθνικό ανταποκριτή. Ωστόσο, 

χορηγούνται τουλάχιστον ορισμένες συνήθεις εξουσίες στα εθνικά μέλη, καθώς και 

άλλες που ασκούνται σε συμφωνία με την αρμόδια εθνική Αρχή ή σε περιπτώσεις 

επείγουσας ανάγκης, όπως προβλέπεται στην απόφαση. 

4.1 Οι στόχοι της Eurojust 

Η Eurojust 

- προωθεί το συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων αρχών των διαφόρων κρατών 

μελών (σε επίπεδο επιχειρησιακό και στρατηγικό)  

- διευκολύνει την εκτέλεση αιτήσεων και αποφάσεων σχετικών με την 

δικαστική συνεργασία. 

Μεταξύ άλλων, η αρμοδιότητα της Eurojust καλύπτει τις μορφές εγκληματικότητας 

και τις αξιόποινες πράξεις για τις οποίες η Europol έχει ανά πάσα στιγμή αρμοδιότητα 

δράσης. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:l14005b
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Η Eurojust μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντά της τόσο μέσω ενός ή περισσότερων 

εθνικών μελών όσο και ως συλλογικό όργανο. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να ζητήσει, 

μεταξύ άλλων, από τις αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών να προβούν σε 

έρευνα ή δίωξη, να συστήσουν κοινή ομάδα έρευνας ή να υιοθετήσουν ειδικά ή άλλα 

μέτρα για τη διεξαγωγή της έρευνας. Οι εθνικές αρχές οφείλουν να απαντούν 

αμελλητί σε αυτές τις αιτήσεις. 

Επίσης το συλλογικό όργανο εκδίδει μη δεσμευτικές γνωμοδοτήσεις σε περιπτώσεις 

όπου ένα ή περισσότερα εθνικά μέλη δεν καταφέρνουν να επιλύσουν μία σύγκρουση 

δικαιοδοσίας, καθώς και όταν οι αρμόδιες αρχές αναφέρουν επανειλημμένες 

αρνήσεις για, ή άλλες δυσκολίες που σχετίζονται με τη, δικαστική συνεργασία. 

4.2 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Ως προς την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η Eurojust δεσμεύεται από το 

πλαίσιο  της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης του 1981 για την προστασία του 

ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού 

χαρακτήρα. 

Η Eurojust μπορεί να επεξεργάζεται μόνον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

αφορούν πρόσωπα για τα οποία εικάζεται ότι έχουν διαπράξει, ή τα οποία έχουν 

καταδικαστεί για, αξιόποινη πράξη, για την οποία είναι αρμόδια η Eurojust, καθώς 

και τα θύματα και τους μάρτυρες. Στα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η ταυτότητα του προσώπου (επώνυμο, όνομα, 

ημερομηνία και τόπος γεννήσεως, ιθαγένεια, στοιχεία επαφής, επάγγελμα, αριθμοί 

κοινωνικής ασφάλισης, έγγραφα αναγνώρισης, προφίλ DNA, φωτογραφίες, 

δακτυλικά αποτυπώματα, κ.λπ.) και η περιγραφή και φύση των πράξεων (ποινικός 

χαρακτηρισμός, ημερομηνία και τόπος τέλεσης, είδος έρευνας κ.λπ.). Η Eurojust 

καταρτίζει σύστημα διαχείρισης υποθέσεων με προσωρινά αρχεία εργασίας και 

πίνακα για τα δεδομένα προσωπικού και μη χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα δεν είναι προσβάσιμα παρά μόνο από τα εθνικά μέλη και τους βοηθούς 

και αναπληρωτές τους, από τα πρόσωπα που συμμετέχουν στα εθνικά συστήματα 

συντονισμού της Eurojust και τα οποία συνδέονται με το σύστημα διαχείρισης 

υποθέσεων, καθώς και από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Eurojust. Η 

υποχρέωση του απορρήτου των εξουσιοδοτημένων χρηστών πρέπει να διατηρείται 

και μετά την παύση των καθηκόντων τους. 

Επίσης, ένα μέλος του προσωπικού της Eurojust διορίζεται ειδικά για την προστασία 

των δεδομένων. Διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, τη σύννομη επεξεργασία και την 

τεκμηρίωση της παραλαβής και των διαβιβάσεων των δεδομένων. 

Το πλαίσιο λειτουργίας διασφαλίζει το δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου στα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν καθώς και το δικαίωμα 

διαγραφής, τροποποίησης ή διόρθωση των λανθασμένων ή ελλιπών δεδομένων. Το 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:l33172
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πρόσωπο που θεωρεί ότι υπέστη ζημία λόγω μη επιτρεπόμενης ή λανθασμένης 

επεξεργασίας δεδομένων δικαιούται να υποβάλει καταγγελία. Η Eurojust ευθύνεται 

σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η έδρα της, 

ενώ τα κράτη μέλη ευθύνονται σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο.  

Τα δεδομένα δεν διατηρούνται παρά μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται 

για την επίτευξη των στόχων της Eurojust. Σε κάθε περίπτωση, προβλέπεται 

περιοδικός έλεγχος ανά τριετία. 

Η Eurojust και τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν όλα τα κατάλληλα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, από καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση και παράνομη 

πρόσβαση, ενώ ανεξάρτητο εποπτικό όργανο ελέγχει την νομιμότητα της 

επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την Eurojust 

 

5 Europol 

5.1 Οι στόχοι της Europol 

H λειτουργία της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας άρχισε την 1η Ιουλίου 1999 

μετά την κύρωση της Σύμβασης Europol, με στόχο την βελτίωση της αστυνομικής 

συνεργασίας των κρατών μελών για την πρόληψη και καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας, της παράνομης διακίνησης και άλλων μορφών διεθνούς 

οργανωμένης εγκληματικότητας. Η πράξη του Συμβουλίου της 6 Απριλίου 200955, 

αντικατάστησε τη Σύμβαση Europol και από την 1η Ιανουαρίου 2010 η Europol έγινε 

υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ενισχυμένες αρμοδιότητες. Χωρίς να έχει  

εκτελεστικά καθήκοντα, όπως οι αστυνομικές υπηρεσίες των κρατών μελών, η 

Europol είναι επιφορτισμένη με την συλλογή και ανάλυση πληροφοριών, την 

διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών ποινικού χαρακτήρα μεταξύ των κρατών 

μελών μέσω ειδικών πληροφοριακών συστημάτων, την παροχή επιχειρησιακών 

αναλύσεων και τεχνογνωσία για έρευνες και επιχειρήσεις των εθνικών αστυνομικών 

υπηρεσιών, την κατάρτιση στρατηγικών εκθέσεων (π.χ. αξιολογήσεις απειλών), την 

προώθηση κοινών μεθόδων έρευνας και αναλύσεων των εθνικών υπηρεσιών 

επιβολής του νόμου  και τον συντονισμό συλλογικών επιχειρήσεων μεταξύ κρατών 

μελών.  

Η Europol ενεργεί όταν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν πράξεις 

οργανωμένου εγκλήματος σοβαρής μορφής, όπως είναι η διακίνηση ναρκωτικών, η 

τρομοκρατία, τα κυκλώματα λαθρομετανάστευσης,  η εμπορία ανθρώπων και η 

σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, η νομιμοποίηση παράνομων εσόδων και η 

                                                           
55Απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ε.Ε., 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0371&from=EN 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0371&from=EN
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πειρατεία προϊόντων. Αποτελεί επίσης την κεντρική υπηρεσία της Ευρώπης για την 

αντιμετώπιση της παραχάραξης χρημάτων και άλλων μέσων πληρωμής.  

Από το 2013 λειτουργεί, στην Europol, η υπηρεσία για την καταπολέμηση των 

εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο (European Cybercrime Center, EC3) η οποία 

επικεντρώνεται σε εγκλήματα που διαπράττονται στον κυβερνοχώρο όπως οι 

ηλεκτρονικές απάτες μεγάλης κλίμακας, η σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και 

επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές και υπηρεσίες στον ευρωπαϊκό χώρο.  

Κάθε κράτος μέλος διορίζει μια εθνική μονάδα Europol (ΕΜΕ). Η μονάδα αυτή 

λειτουργεί ως υπηρεσία – σύνδεσμος μεταξύ της Europol και των αρμοδίων εθνικών 

αρχών. Αποστέλλει στην Europol τουλάχιστον έναν αξιωματικό-σύνδεσμο, ο οποίος 

αναλαμβάνει να εκπροσωπήσει τα συμφέροντά της στο πλαίσιο της Europol. Οι 

προϊστάμενοι των εθνικών μονάδων συνεδριάζουν κατά τακτά  χρονικά διαστήματα.  

Οι εθνικές ομάδες: α) παρέχουν στην Europol, με δική τους πρωτοβουλία, τις 

πληροφορίες και τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων 

της, β) απαντούν στις αιτήσεις παροχής πληροφοριών της Europol, γ) επικαιροποιούν 

τις πληροφορίες τους σχετικά με ποινικές υποθέσεις, δ) αξιολογούν τις πληροφορίες 

και τα στοιχεία σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για λογαριασμό των αρμόδιων 

αρχών και τους διαβιβάζουν το σχετικό υλικό, ε) ζητούν από την Europol συμβουλές, 

πληροφορίες, στοιχεία και αναλύσεις, στ) διαβιβάζουν πληροφορίες στην Europol 

προς αποθήκευση στις βάσεις δεδομένης της και ζ) μεριμνούν για τη διευκόλυνση της 

ανταλλαγής πληροφοριών με την Europol.  

Η Europol έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με την  Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

(ΕΚΤ), την υπηρεσία Eurojust, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των 

Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την 

Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF), ενώ διατηρεί το δικαίωμα σύναψης συμφωνιών 

στρατηγικής ή επιχειρησιακής συνεργασίας και με τρίτες χώρες και διεθνείς 

οργανισμούς. Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται πάντως μόνο σε 

περίπτωση συμφωνίας για επιχειρησιακή συνεργασία.  

5.2 Προστασία  προσωπικών δεδομένων 

Για να εκπληρώσει τα καθήκοντα της η Europol διαχειρίζεται με την μορφή συλλογής, 

επεξεργασίας και  ανάλυσης μεγάλη ποσότητα πληροφοριών, μεταξύ αυτών και 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το πλαίσιο επεξεργασίας των δεδομένων 

καθώς και το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην 

Europol καθορίζεται από τα άρθρα 10-21 και  27-35 της Απόφασης  του Συμβουλίου 

της 6 Απριλίου 2009. Η Απόφαση ακολουθεί τις αρχές της Σύμβασης του Συμβουλίου 

της Ευρώπης για την προστασία των ατόμων από την αυτοματοποιημένη 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του 1981 και της σύστασης  R(87) 
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15 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης της 17ης Σεπτεμβρίου 

1987. Η Europol οφείλει να συμμορφώνεται με τις εν λόγω αρχές κατά την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όσον αφορά τα 

αυτοματοποιημένα και μη δεδομένα που φυλάσσονται υπό μορφή αρχείων 

δεδομένων. Η προστασία αφορά δηλαδή κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα το οποίο είναι προσπελάσιμο υπό ειδικές προϋποθέσεις.  

Τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται στα 

πληροφοριακά συστήματα της Europol χρησιμοποιούνται και διαβιβάζονται 

αποκλειστικά και μόνο  για την πρόληψη καταπολέμηση αξιόποινων πράξεων που 

εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Europol.  

Η Απόφαση εισάγει και τον θεσμό του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων ο οποίος 

διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Europol, είναι μέλος του προσωπικού, 

διαθέτει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα και απολαμβάνει πλήρη ανεξαρτησία. Είναι 

αρμόδιος για την τήρηση της νομιμότητας ως προς την επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων, την τήρηση μητρώου παραλαβής και διαβίβασης 

δεδομένων, την ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων για τα δικαιώματά 

τους, την εκπαίδευση του προσωπικού που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και 

την συνεργασία με την Κοινή Εποπτική Αρχή.  

Το άρθρο 29 της Απόφασης ορίζει ότι η ευθύνη για τα δεδομένα, ως προς την 

νομιμότητα της συλλογής, την καταχώριση, την ακρίβεια και την τήρηση των 

χρονικών περιορισμών διατήρησης των δεδομένων  βαρύνει το κράτος μέλος για τα 

δεδομένα που καταχώρισε ή διαβίβασε και την Europol για τα δεδομένα που 

διαβιβάστηκαν σε αυτήν από τρίτους συμπεριλαμβανομένων και των δεδομένων που 

προήλθαν από ιδιώτες, εφόσον αυτά έχουν συμπεριληφθεί σε κάποιο αρχείο. Για τα 

λοιπά δεδομένα (όσα έχουν διαβιβαστεί από τρίτους αλλά δεν έχουν καταχωρηθεί σε 

αρχείο δεδομένων), η Europol φέρει ευθύνη μόνο ως προς την ασφάλειά τους. Επίσης, 

σε περίπτωση που εξακριβωθεί η ανακρίβεια δεδομένων, οφείλει να ενημερώνει τα 

κράτη μέλη. Αν η μονάδα (εθνική ομάδα ή τρίτοι) που εισάγει τα δεδομένα θέσει 

περιορισμούς ως προς την χρήση και επεξεργασία τους, τότε οι περιορισμοί αυτοί 

πρέπει να γίνουν σεβαστοί με εξαίρεση την διαβίβαση προς δικαστικές υπηρεσίες και 

ανεξάρτητες Αρχές που είναι επιφορτισμένες με την επιτήρηση των εθνικών Αρχών. 

Η απόφαση προστατεύει επίσης το δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης των 

υποκειμένων των δεδομένων, τα οποία με αίτησή τους μπορούν να ενημερωθούν για 

τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν. Η αίτηση ωστόσο δύναται να 

απορριφθεί όταν συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας, δημόσιας τάξης, έρευνες εν 

εξελίξει και λόγοι προστασίας δικαιωμάτων τρίτων.  Το υποκείμενο των δεδομένων 

έχει δικαίωμα προσφυγής στην Europol για τη διόρθωση και τη διαγραφή 

εσφαλμένων δεδομένων που το αφορούν. Η Europol ενημερώνει τον αιτούντα σε 
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εύλογο χρονικό διάστημα για την έκβαση της αίτησής του. Ο αιτών αν κρίνει μη 

ικανοποιητική την απάντηση μπορεί να προσφύγει στην Κοινή Εποπτική Αρχή.  

Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία Εθνική Εποπτική Αρχή με αποστολή την διασφάλιση 

της νομιμότητας κάθε καταχώρισης, ανάκτησης και κοινοποίησης στην Europol 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το οικείο κράτος μέλος. Αντιπρόσωποι κάθε 

Εθνικής Εποπτικής Αρχής αποτελούν την Κοινή Εποπτική Αρχή με αποστολή τον 

έλεγχο των δραστηριοτήτων της Europol, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χρήση, 

επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων που κατέχει η Europol δεν παραβιάζει τα 

δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.  

Τέλος, η Europol οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 

για τη διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι η Europol και τα 

κράτη μέλη εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου  α) να απαγορεύεται σε μη 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται 

για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (έλεγχος της πρόσβασης σε 

εγκαταστάσεις)· β) να εμποδίζεται η άνευ εξουσιοδότησης ανάγνωση, αντιγραφή, 

τροποποίηση ή απομάκρυνση υποθεμάτων δεδομένων (έλεγχος των υποθεμάτων 

δεδομένων)· γ) να εμποδίζεται η άνευ εξουσιοδότησης καταχώριση δεδομένων, 

καθώς και η άνευ εξουσιοδότησης εξέταση, τροποποίηση ή διαγραφή 

αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (έλεγχος της αποθήκευσης)· δ) 

να εμποδίζεται η χρήση συστημάτων αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων από μη 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με τη χρήση εξοπλισμού διαβίβασης δεδομένων (έλεγχος 

των χρηστών)· ε) να διασφαλίζεται ότι πρόσωπα που διαθέτουν εξουσιοδότηση για 

τη χρήση συστήματος αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων διαθέτουν πρόσβαση 

μόνο στα δεδομένα που καλύπτονται από το δικαίωμα πρόσβασης που τους 

αναγνωρίζεται (έλεγχος της πρόσβασης σε δεδομένα)· στ) να διασφαλίζεται ότι είναι 

δυνατό να εξακριβώνεται και να αποδεικνύεται σε ποιους φορείς επιτρέπεται να 

διαβιβάζονται ή έχουν διαβιβαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με τη χρήση 

εξοπλισμού διαβίβασης δεδομένων (έλεγχος της διαβίβασης)· ζ) να διασφαλίζεται ότι 

είναι δυνατό να εξακριβώνεται και να αποδεικνύεται ποια δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα έχουν εισαχθεί στα συστήματα αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων, 

πότε και από ποιον (έλεγχος της καταχώρισης)· η) να εμποδίζεται η άνευ 

εξουσιοδότησης ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

καθώς και κατά τη μεταφορά υποθεμάτων δεδομένων (έλεγχος της μεταφοράς)· θ) 

να διασφαλίζεται η δυνατότητα άμεσης αποκατάστασης της λειτουργίας 

εγκατεστημένων συστημάτων σε περίπτωση διακοπής (αποκατάσταση)· ι) να 

διασφαλίζεται ότι το σύστημα λειτουργεί αλάνθαστα, ότι γνωστοποιείται αμέσως 

κάθε ελαττωματική λειτουργία που παρουσιάζεται (αξιοπιστία) και ότι τα 

αποθηκευμένα δεδομένα δεν είναι δυνατό να υποστούν αλλοίωση εξαιτίας κακής 

λειτουργίας του συστήματος (ακεραιότητα). 
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Το καταχωρημένα δεδομένα δεν μπορούν να διατηρούνται επ’ άπειρον, παρά μόνο 

για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των καθηκόντων 

της Europol και στη συνέχεια διαγράφονται. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το αργότερο 

τρία έτη μετά την καταχώριση, η αρμόδια εθνική ομάδα επανεξετάζει την 

σκοπιμότητα ή όχι της διατήρησής των δεδομένων. Εάν αποφασιστεί η διατήρηση 

των δεδομένων η επόμενη επανεξέταση πραγματοποιείται εκ νέου μετά από μία 

τριετία. Σε περίπτωση μη λήψης νέας απόφασης τα δεδομένα διαγράφονται 

αυτομάτως. Η ευθύνης της επανεξέτασης και διαγραφής των δεδομένων βαρύνει την 

εθνική ομάδα που πραγματοποίησε την καταχώριση στο Σύστημα Πληροφοριών της 

Europol, ενώ η Europol είναι υπεύθυνη για τα δεδομένα σε άλλα αρχεία της υπηρεσίας 

καθώς και για την έγκαιρη ενημέρωση των εθνικών ομάδων για τις προθεσμίες 

διατήρησης των δεδομένων.56 Επανεξέταση της διατήρησης των δεδομένων μπορεί 

να προκύψει και σε άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα μετά από αθώωση 

υπόπτου, όπου τα σχετικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν57. 

 

5.3 Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων  

Η απόφαση μνημονεύει δύο πληροφοριακά συστήματα της Europol, το Σύστημα 

Πληροφοριών της Europol (ΕΙΣ) και τα Αρχεία Δεδομένων Εργασίας (ΑΔΕ) για τα 

οποία καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας και επεξεργασίας των δεδομένων, ενώ με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται η δημιουργία νέων 

πληροφοριακών συστημάτων. Στην τελευταία περίπτωση, οι προϋποθέσεις 

επεξεργασίας, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στα δεδομένα, τη χρήση τους, την 

αποθήκευση και το χρονικό περιθώριο διατήρησής τους καθορίζονται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Κοινού Εποπτικού Οργάνου.   

5.3.1 Το Σύστημα Πληροφοριών της Europol (EIS) 

 Η βάση δεδομένων ΕΙS είναι ένα εξαιρετικής σημασίας εργαλείο για την υποστήριξη 

της Europol και των συνεργαζόμενων υπηρεσιών στην καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών εγκληματικών 

ενεργειών. Αποτελεί το σύστημα αναφοράς για αξιόποινες πράξεις, εμπλεκόμενα 

πρόσωπα και άλλα σχετικά δεδομένα. Περιέχει περισσότερες από 200.000 εγγραφές, 

ενώ κατά μέσο όρο πραγματοποιούνται 10.000 αναζητήσεις κάθε μήνα. Είναι 

διαθέσιμο σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου των κρατών μελών και υποστηρίζει 22 

γλώσσες. Μέσω αυτής, τα κράτη μέλη διαμοιράζονται πληροφορίες για πρόσωπα, 

γεγονότα ή αντικείμενα τα οποία συνδέονται με ποινικές υποθέσεις. Οι χρήστες του 

                                                           
56Απόφαση 2009/371/ΔΕΥ, o.π., άρθρο 20 
57 ο.π. άρθρο 12 
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συστήματος είναι οι  εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Europol, οι εθνικές μονάδες και 

οι εθνικοί εμπειρογνώμονες. Επιπλέον, οι συνεργαζόμενοι φορείς έχουν, διαμέσου 

του Επιχειρησιακού Κέντρου της Europol, έμμεση  πρόσβαση στα δεδομένα αυτά.  

Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, καταχωρούνται μόνο όσα δεδομένα είναι 

απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού της Europol. Συνεπώς, τα δεδομένα 

αφορούν πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί ή  για τα οποία υπάρχουν βάσιμες 

υπόνοιες ότι έχουν διαπράξει ή σχεδιάζουν να διαπράξουν αξιόποινες πράξεις που 

εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Europol. Οι εγγραφές επιτρέπεται να περιέχουν τα 

ακόλουθα στοιχεία:  

- το ονοματεπώνυμο, 

-  την ημερομηνία γέννησης και  τον τόπο γέννησης, 

-  την ιθαγένεια, 

-  το φύλο,  

- τη διεύθυνση κατοικίας και διαμονής, 

-  το επάγγελμα,  

- τα στοιχεία ταυτότητας και εφόσον απαιτείται άλλα χαρακτηριστικά που 

πιθανόν να διευκολύνουν την εξακρίβωση της ταυτότητας όπως 

αντικειμενικών σταθερών και σωματικών χαρακτηριστικών όπως 

δακτυλοσκοπικά αποτυπώματα και το προφίλ DNA (που έχει καταρτισθεί 

από το μη κωδικοποιημένο τμήμα του DNA).  

Επίσης, επιτρέπεται, ακόμη και αν δεν έχουν συνδεθεί με πρόσωπα, η καταχώριση 

των παρακάτω πληροφοριών: 

- Αξιόποινες πράξεις, εικαζόμενες αξιόποινες πράξεις και πληροφορίες σχετικά 

με τον χρόνο, τόπο και τρόπο τέλεσής τους  

- Υποψία συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση 

- Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν ή ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την τέλεση 

αξιόποινων πράξεων  

- Στοιχεία των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την διεκπεραίωση των 

υποθέσεων και τα στοιχεία της καταχώρησης  

- Ποινικές καταδίκες, εφόσον αφορούν πράξεις που εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητα της Europol 

- Μνεία της μονάδας που εισήγαγε τα δεδομένα 
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Η καταχώριση των δεδομένων μπορεί να γίνει με αυτοματοποιημένο ή μη τρόπο. 

Πάγια τακτική είναι η αυτοματοποιημένη εισαγωγή στοιχείων (διαμέσου dataloaders) 

από τις αντίστοιχες εθνικές βάσεις δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται 

τόσο η μέγιστη ακρίβεια των δεδομένων όσο και η μεταφορά μόνο των απολύτως 

απαραίτητων δεδομένων. Η επιλεκτική αυτή μεταφόρτωση δεδομένων αποτελεί 

χαρακτηριστικό παράδειγμα της ασφάλειας μέσω σχεδιασμού (privacy by design). 

Κάτοχος των δεδομένων είναι η μονάδα που τα εισήγαγε. Μόνο η μονάδα αυτή 

μπορεί να προβεί σε τροποποίηση ή διαγραφή. Επίσης, φέρει και την ευθύνη για την 

ορθότητα και τα χρονικά περιθώρια διατήρησής τους.  

Τα δεδομένα καταχωρούνται σε διαφορετικά πεδία, τα οποία μπορούν να 

διασυνδεθούν  με ποικίλους τρόπους έτσι ώστε να εξάγεται ο «χάρτης» (structured 

picture) μιας ποινικής υπόθεσης. Επίσης, η νέα έκδοση του ΕΙS, που χρησιμοποιείται 

από το 2013, έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης και σύγκρισης βιομετρικών στοιχείων 

και δεδομένων που σχετίζονται με αξιόποινες πράξεις στον κυβερνοχώρο. Επίσης, τα 

δεδομένα που εισάγονται ελέγχονται αυτόματα για την αποφυγή διπλοεγγραφών και 

συγκρίνονται με σχετικά δεδομένα, σε άλλες βάσεις δεδομένων της Europol, όπως τα 

Αρχεία Δεδομένων εργασίας προς ανάλυση (AWF)  

Η πρόσβαση των εξουσιοδοτημένων χρηστών είναι κατά κανόνα απεριόριστη. Κατ’ 

εξαίρεση ο κάτοχος των δεδομένων δύναται να προσδιορίσει μειωμένη πρόσβαση 

στα δεδομένα που εισάγει. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα παραμένουν στο 

σύστημα χωρίς να είναι προσπελάσιμα. Αν τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνονται στα 

αποτελέσματα αναζήτησης άλλου χρήστη, τότε ο κάτοχος λαμβάνει σχετικό μήνυμα 

για την αναζήτηση και μπορεί να επικοινωνήσει με τον χρήστη για περαιτέρω 

ανταλλαγή πληροφοριών.  

Επίσης, χρήστες σε εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες αναζητούν στο Πληροφοριακό 

Σύστημα πληροφορίες για υποθέσεις ή πρόσωπα εισάγοντας τα κριτήρια 

αναζήτησης. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, λαμβάνουν σχετικό μήνυμα και 

μπορούν να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες μέσω των εθνικών μονάδων. Για 

τον σκοπό αυτό, το σύστημα ΕΙS αλληλοεπιδρά και με το σύστημα ανταλλαγής 

μηνυμάτων SIENΝA.  

 

5.3.2 Τα αρχεία δεδομένων εργασίας προς ανάλυση (ΑWF) 

Εκτός από το ΕΙS, η Europol δημιουργεί, μετά από εντολή του Διευθυντή της, αρχεία 

δεδομένων εργασίας προς ανάλυση τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά 

με αξιόποινες πράξεις με σκοπό την υποβοήθηση ποινικών ερευνών. Για κάθε αρχείο 

ορίζεται η ονομασία του, ο σκοπός και γενικά οι περιστάσεις που οδήγησαν στην 

δημιουργία του, το είδος των δεδομένων που καταχωρούνται και αποθηκεύονται 
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(αν πρόκειται για απλά ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), οι συμμετέχοντες στην 

ομάδα ανάλυσης και οι προϋποθέσεις διαβίβασης και διατήρησης των δεδομένων. 

Για κάθε σχέδιο ανάλυσης συγκροτείται μία ομάδα ανάλυσης η οποία αποτελείται 

από τους αναλυτές της Europol, τους αξιωματούχους- συνδέσμους ή 

εμπειρογνώμονες των κρατών μελών από τους οποίους προέρχονται οι 

πληροφορίες που οδήγησαν στην δημιουργία του αρχείου δεδομένων εργασίας ή 

τους αφορούν άμεσα. Στην ομάδα ανάλυσης δύναται να συμμετέχουν και 

εμπειρογνώμονες από τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς υπό τον όρο ότι 

υφίστανται συμφωνίες συνεργασίας.  

Η καταχώρηση των πληροφοριών στα αρχεία γίνεται μόνο από τους αναλυτές ενώ 

οι λοιποί συμμετέχοντες έχουν πλήρη πρόσβαση και ανακτούν από αυτά. Οι 

πληροφορίες που καταχωρούνται αφορούν δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί από τα 

κράτη μέλη με δική τους πρωτοβουλία ή ύστερα από αίτηση της Europol. 

Η ανάλυση είναι είτε γενική με στρατηγικό χαρακτήρα είτε ειδική με επιχειρησιακό 

σκοπό. Στην πρώτη περίπτωση, όλα τα κράτη μέλη λαμβάνουν γνώση του 

πορίσματος ή της έκθεσης της ομάδας ανάλυσης, ενώ στην δεύτερη λαμβάνουν 

γνώση τα κράτη μέλη από τα οποία προέρχονται οι πληροφορίες που οδήγησαν στην 

δημιουργία του αρχείου δεδομένων εργασίας, τα κράτη μέλη που επηρεάζονται 

άμεσα από τις σχετικές πληροφορίες ,τα κράτη μέλη που, έπειτα από αναζήτηση στο 

ευρετηριακό σύστημα (βλ. παρακάτω) διαπιστώνουν την ανάγκη να λάβουν γνώση 

και οι αξιωματούχοι- σύνδεσμοι των κρατών μελών, μετά από αίτησή τους στην 

οποία να αιτιολογείται η ανάγκη να λάβουν γνώση. 

Το σύστημα αυτό εκτός από τα προσωπικά δεδομένων προσώπων του ΕΙS δύναται 

να περιέχει και δεδομένα σχετικά με πρόσωπα που ενδέχεται να κληθούν για 

κατάθεση σε έρευνες, θύματα ή εν δυνάμει θύματα εγκληματικών ενεργειών, 

σύνδεσμοι επαφής και συνεργαζόμενα άτομα καθώς και πληροφοριοδότες. 

Η απόφαση απαγορεύει την επεξεργασία όλων των ευαίσθητων δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα πλην των δεδομένων που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

και των βιομετρικών δεδομένων. Κατά παρέκκλιση αυτής της απαγόρευσης, 

δεδομένα που αφορούν φυλετική καταγωγή, πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις, 

συνδικαλιστική δράση και πληροφορίες σχετικά με την υγεία και την σεξουαλική ζωή, 

μπορούν να καταχωρηθούν αν κρίνεται απολύτως αναγκαίο και μόνο προς 

συμπλήρωση άλλων προσωπικών δεδομένων ήδη καταχωρημένων στο σύστημα. Σε 

κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η επιλογή ή αναζήτηση με μοναδικό κριτήριο τα 

παραπάνω ευαίσθητα δεδομένα.  

Το κράτος μέλος που διαβιβάζει τα δεδομένα στην Europol ορίζει την διαβάθμιση της 

ευαισθησίας των δεδομένων, καθώς και τις προϋποθέσεις διάδοσης και χρήσης 

αυτών. Καμία διαβίβαση ή χρήση δεν μπορεί να γίνει χωρίς την προηγούμενη 
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συγκατάθεση του αρμόδιου κράτους μέλους, παρά μόνο για εισαγωγή δεδομένων 

για το ίδιο πρόσωπο από δύο διαφορετικά κράτη μέλη. Στην περίπτωση αυτή, η 

Europol ενημερώνει τα κράτη μέλη για την ύπαρξη αυτών των δεδομένων. Όταν 

υπάρχει αδυναμία να εξακριβωθεί η προέλευση των δεδομένων, η απόφαση για την 

διαβάθμιση, διάδοση και χρήση λαμβάνεται από τους συμμετέχοντες στην ομάδα 

ανάλυσης.   

Τα στοιχεία των δεδομένων αποθηκεύονται σε ξεχωριστό ευρετηριακό σύστημα. 

Πρόσβαση σε αυτό έχουν όλοι οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες. Ο χρήστης που αναζητά 

μία πληροφορία στο ευρετηριακό σύστημα διαπιστώνει αν η επιθυμητή πληροφορία 

είναι αποθηκευμένη σε αρχείο δεδομένων εργασίας, δεν δύναται όμως να ανακτήσει 

την πληροφορία αυτή κάθε αυτή, να τη συσχετίσει με άλλα δεδομένα ούτε να εξάγει 

συμπεράσματα σχετικά με το περιεχόμενο της.  

Τα αρχεία δεδομένων εργασίας πρέπει να διαγράφονται το αργότερο μετά την 

παρέλευση τριετίας. Ωστόσο, όπως και το ΕΙS, αν κριθεί αναγκαίο μπορούν να 

διατηρηθούν για περισσότερο χρόνο με εντολή του διευθυντή της Europol. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο πάντως δύναται σε κάθε στιγμή να ζητήσει την τροποποίηση 

των προθεσμιών αποθήκευσης ή τη διαγραφή του αρχείου. 

 

5.3.3 To Σύστημα SIENNA (Secure Information Exchange Network Application)  

Το σύστημα SIENNA σχεδιάστηκε για να διευκολύνει την ασφαλή επικοινωνία και 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Europol, των κρατών μελών και φορέων που 

έχουν συνάψει σύμφωνα συνεργασίας με την Europol. Αριθμεί πάνω από 4.500 

εξουσιοδοτημένους χρήστες από 28 κράτη μέλη και 14 τρίτους φορείς ενώ 19 φορείς 

έχουν έμμεση σύνδεση με το σύστημα. Λειτουργεί επίσης ως εργαλείο διασύνδεσης 

των διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων της Europol και άλλων συστημάτων 

συνεργαζόμενων κρατών και οργανισμών.  

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων ακολουθεί τους ίδιους κανόνες με το 

Σύστημα Πληροφοριών της Europol.   

5.3.4. Η πλατφόρμα της Europol για εμπειρογνώμονες (Europol Platform for 

Experts (EPE) 

Η πλατφόρμα που σχεδιάστηκε ώστε να διευκολύνει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας 

και εμπειρογνωσίας ανάμεσα σε εμπειρογνώμονες των υπηρεσιών επιβολής του 

νόμου των κρατών μελών. Στο δικτυακό αυτό τόπο, ειδικοί των υπηρεσιών επιβολής 

τους νόμου μπορούν να ανταλλάσσουν πρακτικές, εμπειρία, καινοτόμες προτάσεις 

και στοιχεία για εγκλήματα υπό τον όρο ότι αυτά δεν περιέχουν προσωπικά 

δεδομένα.  
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Η συμμετοχή γίνεται μετά από πρόσκληση από την Εθνική μονάδα ή την Europol. Οι 

χρήστες ομαδοποιούνται σε εικονικές κοινότητες μοιράζονται και ανταλλάσσουν 

πληροφορίες μέσω blogs και φόρουμ σε θέματα όπως το έγκλημα στον 

κυβερνοχώρο, την ασφάλεια του διαδικτύου, την πνευματική ιδιοκτησία. 

Είναι προσβάσιμη μέσω διαδικτύου και για αυτό τον λόγο αυτό είναι το μόνο 

πληροφοριακό σύστημα της Europol όπου δεν αποθηκεύονται ούτε διαβιβάζονται 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.  

 

6 Κοινά πληροφοριακά συστήματα  

 

6.1 Το Σύστημα Πηλοφοριών Σένγκεν (SISII)  

To σύστημα Πηλοφοριών Σένγκεν (SISII) είναι ένα πληροφοριακό σύστημα μεγάλης 

κλίμακας με σκοπό την υποβοήθηση της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων και την 

αστυνομική και δικαστική συνεργασία στην επικράτεια Σένγκεν. Περιλαμβάνει 

δεδομένα για πρόσωπα και αντικείμενα καθώς και οδηγίες σε περίπτωση εντοπισμού 

των εν λόγω προσώπων ή αντικειμένων. Επίσης τα εθνικά τμήματα SIRENE 

αποτελούν τους κόμβους επαφής για περαιτέρω παροχή πληροφοριών και τον 

συντονισμό των ενεργειών σχετικά με τα καταχωρημένα πρόσωπα και αντικείμενα.  

Στο σύστημα Σένγκεν συμμετέχουν τα κράτη μέλη που έχουν κυρώσει την Σύμβαση 

Σένγκεν, δηλαδή τα κράτη μέλη της ΕΕ (με εξαίρεση τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την 

Ιρλανδία, τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο) καθώς και η Ελβετία, η Νορβηγία, 

το Λιχτενστάιν και η Ισλανδία.  

Το κύριο νομικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία του συστήματος  

πληροφοριών Σένγκεν αποτελείται από τον Κανονισμό 1987/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου58 και την Απόφαση 2007/533/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου59. Η πιο πρόσφατη έκδοση του συστήματος άρχισε να λειτουργεί το 2013.  

 

 

                                                           
58 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), 

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1987&from=EN 
59 Απόφαση 2007/533/ΔΕΥ του Συβμουλίου της 12ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την εγκατάσταση, τη 

λειτουργία και τη χρήση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II),  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007D0533&from=EN 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1987&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007D0533&from=EN
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Το σύστημα απαρτίζεται από τρία βασικά στοιχεία: 

1. Το κεντρικό σύστημα SIS II το οποίο αποτελείται από την υπηρεσία τεχνικής 

και διοικητικής υποστήριξης (CSSISII) της βάσης δεδομένων του  SIS II και την 

εθνική διεπαφή με τα εθνικά συστήματα (NISIS II) 

2. Ένα εθνικό σύστημα (NSIS ΙΙ)  ή εθνικό αντίγραφο σε κάθε κράτος μέλος που 

επικοινωνεί με το κεντρικό σύστημα και περιλαμβάνει πλήρες ή τμηματικό 

αντίγραφο της βάσης δεδομένων SIS II.  

3. Μία επικοινωνιακή διεπαφή μεταξύ του κεντρικού και των εθνικών 

συστημάτων που παρέχει ένα κρυπτογραφημένο εικονικό δίκτυο για τα 

δεδομένα του SIS II και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των τμημάτων 

SIRENE.    

Η εισαγωγή, η ενημέρωση, η διαγραφή και η αναζήτηση των δεδομένων του SIS II 

πραγματοποιείται μέσω των εθνικών υπηρεσιών NSIS ΙΙ, οι οποίες με γνώμονα την 

αρχή της αναλογικότητας αποφασίζουν για την αναγκαιότητα καταχώρησης ή μη 

μιας εγγραφής. Το εθνικό αντίγραφο χρησιμεύει για την αυτόματη αναζήτηση 

δεδομένων στο έδαφος κάθε κράτους μέλους που χρησιμοποιεί τέτοιο αντίγραφο. 

Δεν είναι δυνατή η αναζήτηση φακέλων δεδομένων οι οποίοι περιέχονται στα ΝSIS 

άλλων κρατών μελών. Η εθνική υπηρεσία ΝSIS ΙΙ μαζί το αρμόδιο τμήμα SIRENE 

ελέγχουν την ποιότητα και ακρίβεια των δεδομένων.  

6.1.1 Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων  

Οι καταχωρήσεις στο σύστημα ΝSIS II αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες 

προσώπων  

- Πρόσωπα τα οποία δεν έχουν δικαίωμα εισόδου ή διαμονής στην επικράτεια 

Σένγκεν 

- Πρόσωπα που αναζητούνται με σκοπό την σύλληψή ή έκδοσή τους μετά από 

αίτηση της αρμόδιας δικαστικής αρχής. Οι καταχωρήσεις περιέχουν εκτός 

από τα προσωπικά δεδομένων των προσώπων (βλ. παρακάτω, σελ.54) και 

αντίγραφο του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, τα στοιχεία της Αρχής 

από την οποία προέρχεται η αίτηση συλλήψεως ή πράξης ανάλογης ισχύος ή 

καταδικαστικής απόφασης, το αδίκημα, την περιγραφή των περιστάσεων 

τέλεσης της αξιόποινης πράξης, συμπεριλαμβανομένων του χρόνου, του 

τόπου και του βαθμού συμμετοχής στην πράξη αυτή του καταχωρισμένου 

προσώπου και  οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, η οποία είναι χρήσιμη ή 

αναγκαία για την εκτέλεση της καταχώρησης. Το σύστημα δίνει τη 

δυνατότητα χρήσης ειδικής ένδειξης για μη εκτέλεση της σύλληψης ή 

παράδοσης όταν υπάρχει εντολή της αρμόδιας δικαστικής αρχής.  
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- Πρόσωπα που αναζητούνται από τις δικαστικές ή διωκτικές αρχές για 

συμμετοχή σε δικαστική υπόθεση, όπως μάρτυρες, πρόσωπα που καλούνται 

να καταθέσουν σχετικά με αξιόποινες πράξεις και πρόσωπα στα οποία πρέπει 

να επιδοθεί καταδικαστική απόφαση ή εντολή προσωρινής κράτησης 

- Εξαφανισθέντα πρόσωπα που πρέπει να  τεθούν υπό προστασία (για την δική 

τους ασφάλεια ή για την αποτροπή απειλών) και εξαφανισθέντα πρόσωπα τα 

οποία δεν τίθενται υπό προστασία. Κατά τον εντοπισμό του προσώπου της 

πρώτης περίπτωσης ενημερώνεται το καταχωρούν κράτος που προβαίνει 

στις κατάλληλες ενέργειες. Στην δεύτερη περίπτωση υπό τον όρο ότι 

πρόκειται για ενήλικα εκτός από την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών και 

του εξαφανισθέντος προσώπου, για την ύπαρξη της καταχώρησης που το 

αφορά καμία άλλη πληροφορία δεν ανακοινώνεται (για παράδειγμα στο 

τρίτο πρόσωπο που δήλωσε την εξαφάνιση) 

- Πρόσωπα με σκοπό την διακριτική παρακολούθησή τους ή την διενέργεια 

ειδικού ελέγχου. Η απόφαση επιτρέπει την καταχώρηση προσωπικών 

δεδομένων για άτομο όταν  υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι σκοπεύει να 

διαπράξει ή διαπράττει σοβαρές αξιόποινες πράξεις ή όταν η συνολική 

εκτίμηση για το συγκεκριμένο άτομο, ιδίως βάσει αξιόποινων πράξεων τις 

οποίες έχει τελέσει κατά το παρελθόν, επιτρέπει να υποτεθεί ότι το πρόσωπο 

αυτό θα διαπράξει και στο μέλλον σοβαρές αξιόποινες πράξεις 

Το σύστημα επιτρέπει και καταχωρήσεις σχετικά με αντικείμενα (αυτοκίνητα, πλοία, 

όπλα, ταξιδιωτικά έγγραφα) τα οποία έχουν κλαπεί ή απωλεσθεί.  

Το είδος των προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία60: 

- Ονοματεπώνυμο, ψευδώνυμα και άλλα ονόματα που έχουν χρησιμοποιηθεί 

κατά το παρελθόν  

- Τυχόν αναλλοίωτα αντικειμενικά και φυσικά χαρακτηριστικά  

- Ημερομηνία και τόπος γέννησης  

- Φύλο 

- Φωτογραφίες  

- Δακτυλικά αποτυπώματα 

- Ιθαγένεια 

- Ένδειξη για την επικινδυνότητα του ατόμου 

                                                           
60 Απόφαση 2007/533/ΔΕΥ , ο.π. άρθρο 20 
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- Λόγος της καταχώρησης  

- Στοιχεία της Αρχής που έκανε την εισαγωγή  

- Μνεία της απόφασης βάσει της οποίας έγινε η εισαγωγή  

- Τακτική που ακολουθείται σε περίπτωση εντοπισμού του ατόμου  

Η απόφαση θέτει ειδικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή και επεξεργασία των 

φωτογραφιών και δακτυλικών αποτυπωμάτων. Τα δεδομένα αυτά εισάγονται μόνο 

κατόπιν ελέγχου της ποιότητάς τους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο 

για την ταυτοποίηση ενός προσώπου που βρέθηκε μετά από αναζήτηση στο SIS II με 

βάση αλφαριθμητικά δεδομένα61. 

Δικαίωμα άμεσης πρόσβασης και αναζήτησης στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν 

έχουν οι Αρχές για το συνοριακό έλεγχο των κρατών μελών, οι  εθνικές αστυνομικές 

και τελωνειακές Αρχές και οι δικαστικές Αρχές κυρίως όσες είναι αρμόδιες για την 

άσκηση ποινικής δίωξης. Επίσης, η Europol και η Eurojust έχουν δικαίωμα πρόσβασης 

και αναζήτησης αλλά όχι λήψης περαιτέρω πληροφοριών παρά μόνο μετά από 

αίτηση στο καταχωρούν κράτος μέλος62. 

Η απόφαση ορίζει αυστηρούς περιορισμούς σχετικά με την χρήση των δεδομένων, 

απαγορεύοντας τη χρήση τους για άλλους σκοπούς και την δημιουργία αντιγράφων 

από τις εθνικές Αρχές. Τέλος απαγορεύεται η διαβίβαση των δεδομένων του 

συστήματος σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Κατά παρέκκλιση αυτής της 

απαγόρευσης επιτρέπεται η ανταλλαγή δεδομένων με την Interpol για τα στοιχεία 

ταξιδιωτικών εγγράφων που έχουν κλαπεί ή απωλεσθεί.  

Οι καταχωρίσεις προσώπων που εισάγονται στο SIS II σύμφωνα με την παρούσα 

απόφαση διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την 

επίτευξη του σκοπού για τον οποίο εισήχθησαν63. Εντός τριετίας γίνεται επανεξέταση 

για την σκοπιμότητα ή μη της διατήρησης των εγγραφών. Για τα πρόσωπα που 

αναζητούνται για παρακολούθηση το διάστημα είναι ένα έτος.  

Η εθνική υπηρεσία καταρτίζει σχέδιο ασφαλείας64 με σκοπό: 

- την προστασία της φυσικής υπόστασης των δεδομένων 

- τον έλεγχο στις εγκαταστάσεις όπου διεξάγεται η επεξεργασία των 

δεδομένων  

                                                           
61Απόφαση 2007/533/ΔΕΥ, ο.π., άθρρο 22 
62 ο.π., άρθρα 41 και 42 
63 ο.π., άρθρο 44 
64 ο.π., άρθρο 16 
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- τον έλεγχο των μέσων αποθήκευσης δεδομένων (αντιγραφή, τροποποίηση, 

απομάκρυνση μέσων αποθήκευσης από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό) 

- τον έλεγχο της καταχώρησης των δεδομένων σε αρχείο   

- τον έλεγχο της χρήσης των δεδομένων ώστε να αποτρέπεται η χρήση των 

συστημάτων αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένα 

πρόσωπα με τη βοήθεια εγκαταστάσεων διαβίβασης δεδομένων  

- την προστασία της πρόσβασης των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένους 

χρήστες 

- την κατάρτιση καταλόγου με τα  καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τα 

δικαιώματα πρόσβασης του εξουσιοδοτημένου προσωπικού τα οποία 

ανακοινώνονται στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων  

- την εξακρίβωση και έλεγχο των υπηρεσιών στις οποίες διαβιβάζονται τα 

δεδομένα  

- την εξακρίβωση των στοιχείων εισαγωγής των δεδομένων (πότε και από 

ποιον εισήχθησαν τα δεδομένα) 

-  τον έλεγχο της μεταφοράς των δεδομένων  

- τη διενέργεια τακτικών εσωτερικών ελέγχων των κανόνων ασφαλείας.  

 

6.1.2 Προστασία προσωπικών δεδομένων 

Η προστασία προσωπικών δεδομένων θεσπίζεται με τα άρθρα 56-63 της Απόφασης 

2007/533/ΔΕΥ. Σύμφωνα με αυτά, τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε 

επεξεργασία απολαμβάνουν την προστασία που παρέχει η Σύμβαση 108, ενώ 

απαγορεύεται η επεξεργασία των ευαίσθητων δεδομένων, πλην των δεδομένων για 

ποινικές καταδίκες, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 της εν λόγω Σύμβασης. Αφορά 

δηλαδή τα δεδομένα που αποκαλύπτουν φυλετική καταγωγή, θρησκευτικές, 

πολιτικές και λοιπές πεποιθήσεις, δεδομένα σχετικά με την υγεία και   την σεξουαλική 

ζωή.  

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που το 

αφορούν και δύναται να αιτηθεί διαγραφή ή διόρθωση των στοιχείων αυτών. Η 

εθνική εποπτική Αρχή αποφασίζει με βάση το εθνικό δίκαιο για την πρόσβαση ή μη 

στα εν λόγω δεδομένα. Ένα κράτος μέλος μπορεί να ανακοινώσει στον αιτούντα τις 

πληροφορίες που τον αφορούν και εισήχθησαν από άλλο κράτος μέλος, μόνο αν το 

τελευταίο συναινέσει σε αυτό. Η αίτηση για πρόσβαση μπορεί να απορριφθεί εάν 

συντρέχουν λόγοι δημόσιας ασφάλειας ή αν κριθεί αναγκαίο για την εκτέλεση 
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εντεταλμένου νόμιμου έργου σε συνάρτηση με την καταχώριση ή για λόγους 

προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών τρίτων. Για την άσκηση των ένδικων 

μέσων, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να προσφύγει ενώπιον της δικαστικής 

ή άλλης αρχής που είναι αρμόδια δυνάμει του εθνικού δικαίου κάθε κράτους μέλους 

για να ζητήσει τη διόρθωση, διαγραφή, ενημέρωση της καταχώρησης ή την 

καταβολή αποζημίωσης εξαιτίας καταχώρησης που το αφορά 

Η ανεξάρτητή εθνική Αρχή κάθε κράτους μέλους ασκεί έλεγχο ως προς την τήρηση 

της νομιμότητας της καταχώρησης, επεξεργασίας και διαβίβασης των προσωπικών 

δεδομένων του SIS II που υπάγονται στην αρμοδιότητά της. Επίσης, διενεργεί 

τουλάχιστον ανά τετραετία έλεγχο ως προς τις λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων 

που επιτελούνται στο ΝSIS II. H Ευρωπαϊκή Αρχή Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων ασκεί έλεγχο στη διαχειριστική αρχή του Συστήματος Πληροφοριών 

Σένγκεν, σύμφωνα με τις διατάξεις Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001. 

 

6.2 Eurodac 

Η υπηρεσία Eurodac άρχισε να λειτουργεί το 2003 στο πλαίσιο εφαρμογής ενός 

ενιαίου συστήματος ασύλου στον ευρωπαϊκό χώρο.  

Η υπηρεσία Eurodac ιδρύθηκε με τον Κανονισμό 2725/2000 του Συμβουλίου65 και 

άρχισε να λειτουργεί το 2003 με σκοπό τη διευκόλυνση της εφαρμογής της Σύμβασης 

του Δουβλίνου66. Περιλαμβάνει μία βιομετρική βάση δεδομένων με τα δακτυλικά 

αποτυπώματα των αιτούντων άσυλο και αλλοδαπών προς αντιπαραβολή. Με τον 

Κανονισμό αριθ. 407/2002 του Συμβουλίου67, θεσπίστηκαν ειδικοί κανόνες 

εφαρμογής του κανονισμού ίδρυσης. Από την 20η Ιουλίου 2015 ισχύει ο νέος 

Κανονισμός  603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου68 ο οποίος 

                                                           
65Κανονισμός αριθ. 2725/2000 του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με τη θέσπιση του 

«Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της 

σύμβασης του Δουβλίνου, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000R2725&from=EN 
66 Η Σύμβαση του Δουβλίνου καθορίζει το κράτος μέλος της ΕΕ που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της 

αίτησης για άσυλο.   
67 Κανονισμός  αριθ. 407/2002 του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0407&from=EN 
68 Κανονισμός  αριθ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 

σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την 

αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και 

μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης 

διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα και 

σχετικά με αιτήσεις της αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του 

νόμου των κρατών μελών και η Europol για σκοπούς επιβολής του νόμου και για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική 

Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=EL 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000R2725&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0407&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0407&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=EL
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διευρύνει τον αρχικό σκοπό της Eurodac, δίνοντας την δυνατότητα πρόσβασης στη 

βάση δεδομένων και για τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης 

τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Η αλλαγή 

αυτή του αρχικού σκοπού προϋποθέτει είναι ειδικό πλαίσιο προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων.  

Το Eurodac αποτελείται από μία ηλεκτρονική κεντρική βάση δεδομένων δακτυλικών 

αποτυπωμάτων (κεντρικό σύστημα), η οποία περιλαμβάνει την κεντρική μονάδα και 

ένα σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας και μία υποδομή επικοινωνίας μεταξύ του 

κεντρικού συστήματος και των κρατών μελών, η οποία παρέχει κρυπτογραφημένο 

εικονικό δίκτυο αποκλειστικά για τα δεδομένα του Eurodac (επικοινωνιακή υποδομή).  

Κάθε κράτος μέλος διαθέτει ένα ενιαίο εθνικό σημείο πρόσβασης.  

Την ευθύνη τόσο για την αδιάλειπτη λειτουργία  και ασφάλεια των δεδομένων της 

Eurodac όσο και για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών φέρει ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας 

(Οργανισμός).  

Πρόσβαση στο σύστημα έχουν εκτός από τις υπηρεσίες παροχής ασύλου και οι 

εντεταλμένες Αρχές κάθε κράτους μέλους που είναι αρμόδιες  για την πρόληψη, την 

εξακρίβωση ή τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών 

αξιόποινων πράξεων 

6.2.1 Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων  

Το σύστημα περιλαμβάνει δακτυλικά αποτυπώματα και άλλα δεδομένα για τις 

παρακάτω κατηγορίες προσώπων  

1. Αιτούντες διεθνή προστασία69  

Το κράτος μέλος λαμβάνει τα δακτυλικά αποτυπώματα όλων των δακτύλων κάθε  

αιτούντος διεθνή προστασία άνω των 14 ετών και τα διαβιβάζει το συντομότερο 

(εντός 72 ωρών) στο κεντρικό σύστημα μαζί με τα παρακάτω δεδομένα:  

- το κράτος μέλος προέλευσης70, ο τόπος και η ημερομηνία της αίτησης 

διεθνούς προστασίας 

-  το φύλο 

- τον αριθμό μητρώου που χρησιμοποίησε το κράτος μέλος προέλευσης (ο 

αριθμό αυτός καθιστά εφικτό τον αναμφισβήτητο συσχετισμό των 

δεδομένων με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο)  

                                                           
69 βλ. Κανονισμός  αριθ. 603/2013, ο.π. άρθρα 9-13  
70 Σύμφωνα με τον Κανονισμό  αριθμ. 603/2013 ως κράτος μέλος προέλευσης νοείται το κράτος που 

καταχωρεί και διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα στο κεντρικό σύστημα 
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- την ημερομηνία λήψης των δακτυλικών αποτυπωμάτων 

- την ημερομηνία διαβίβασης των δεδομένων στο κεντρικό σύστημα 

- τον αναγνωριστικό αριθμό του χειριστή 

- και, αν υπάρχουν, οι ημερομηνίες άφιξης ή αναχώρησης ή απομάκρυνσης από 

το έδαφος των κρατών  

Το κεντρικό σύστημα αντιπαραβάλλει τα δακτυλικά αποτυπώματα που 

καταχωρούνται με ήδη αποθηκευμένα δακτυλικά αποτυπώματα και διαβιβάζει 

αυτομάτως τη σύμπτωση ή το αρνητικό αποτέλεσμα της αντιπαραβολής στο κράτος 

μέλος προέλευσης. Τα δεδομένα αποθηκεύονται στο σύστημα για διάστημα 10 ετών 

μετά το πέρας του οποίου διαγράφονται αυτόματα. Επίσης, τα δεδομένα που 

αφορούν πρόσωπα που απέκτησαν ιθαγένεια διαγράφονται αμέσως μόλις το κράτος 

μέλος προέλευσης λάβει γνώση.  

2. Υπήκοοι τρίτων χωρών ή απάτριδες που συλλαμβάνονται για παράνομη διάβαση 

εξωτερικών συνόρων71 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν δακτυλικά αποτυπώματα των υπηκόων τρίτων 

χωρών άνω των 14 ετών που συλλαμβάνονται από τις αρμόδιες Αρχές για 

παράνομη διάβαση συνόρων. Όπως και στην πρώτη κατηγορία προσώπων τα 

δεδομένα που συλλέγονται και διαβιβάζονται στο κεντρικό σύστημα αφορούν τα 

δακτυλικά αποτυπώματα (καθώς και την ημερομηνία λήψης και διαβίβασής 

τους), τα στοιχεία του κράτους μέλους προέλευσης, τον τόπο και την ημερομηνία 

σύλληψης και το φύλο. Το κεντρικό σύστημα αντιπαραβάλλει τα δεδομένα που 

εισάγονται αποκλειστικά και μόνο με τα δεδομένα των αιτούντων διεθνή 

προστασία. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για διάστημα 18 μηνών μετά τη λήξη 

του οποίου διαγράφονται αυτόματα. Πριν από το διάστημα αυτό, τα δεδομένα 

μπορούν να διαγραφούν μόνο σε περίπτωση που ο υπήκοος τρίτης χώρας λάβει 

άδεια παραμονής, ιθαγένεια ή εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών μελών.  

 

3. Υπήκοοι τρίτων χωρών ή απάτριδες που διαμένουν παράνομα σε κράτος 

μέλος  

Για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα σε χώρα της ΕΕ, 

υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης των δακτυλικών τους αποτυπωμάτων με 

εκείνα που βρίσκονται στην κεντρική βάση δεδομένων, ώστε να διαπιστωθεί εάν 

το άτομο έχει υποβάλει αίτηση παροχής ασύλου σε άλλη χώρα της ΕΕ. Τα 

δακτυλικά αυτά αποτυπώματα, όταν διαβιβασθούν για σύγκριση, δεν 

διατηρούνται πλέον στη βάση δεδομένων. 

                                                           
71 βλ. Κανονισμός  αριθ. 603/2013, ο.π., άρθρα  14-16 
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Εκτός από τους παραπάνω σκοπούς, η βάση δεδομένων της Eurodac μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από τις εντεταλμένες Αρχές κάθε κράτους μέλους  για την πρόληψη 

και καταπολέμηση τρομοκρατικών ενεργειών και άλλων σοβαρών αξιόποινων 

πράξεων. Καθώς πρόκειται για παρέκκλιση του αρχικού σκοπού ίδρυσης της Eurodac, 

o Κανονισμός αριθ. 603/2013 θεσπίζει αυστηρές προϋποθέσεις72 πρόσβασης για τον 

σκοπό αυτό.  Έτσι, μία εθνική υπηρεσία μπορεί να υποβάλει αίτηση αντιπαραβολής 

δακτυλικών αποτυπωμάτων μόνο εφόσον οι σχετικές έρευνες α) σε εθνικές βάσεις 

δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων, β) σε άλλα διαθέσιμα συστήματα 

ταυτοποίησης δακτυλικών αποτυπωμάτων  των λοιπών κρατών μελών και γ) στο 

Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις δεν οδήγησαν στη διαπίστωση της 

ταυτότητας του προσώπου. Δικαιολογημένη είναι η αίτηση πρόσβασης και όταν 

συντρέχουν συσωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

- η αντιπαραβολή είναι απαραίτητη για τον σκοπό της πρόληψης, της εξακρίβωσης 

ή της διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων 

πράξεων, που σημαίνει ότι υπάρχει υπέρτερο συμφέρον δημόσιας ασφάλειας που 

καθιστά απολύτως απαραίτητη την αναζήτηση στη βάση δεδομένων της Eurodac,  

-  η αντιπαραβολή είναι απαραίτητη σε συγκεκριμένη υπόθεση,  

- υπάρχουν βάσιμοι λόγοι που οδηγούν στο συμπέρασμα  ότι η αντιπαραβολή θα 

συμβάλει ουσιωδώς στην πρόληψη, την εξακρίβωση ή τη διερεύνηση μιας σοβαρής 

αξιόποινης πράξης. Αυτοί οι βάσιμοι λόγοι υφίστανται ιδίως όταν υπάρχει βάσιμη 

υπόνοια ότι ο ύποπτος, ο δράστης ή το θύμα τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλης 

σοβαρής αξιόποινης πράξης εμπίπτει σε κατηγορία που καλύπτεται από τον παρόντα 

κανονισμό.  

Η Αρχή που επιθυμεί την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων με τη βάση 

δεδομένων Eurodac, διαβιβάζει αιτιολογημένη αίτηση προς την αρμόδια Αρχή 

ελέγχου, η οποία, αφού ελέγξει την νομιμότητα της αίτησης, την διαβιβάζει στο 

εθνικό σημείο πρόσβασης, από όπου θα διαβιβαστεί στο κεντρικό σύστημα. Σε 

εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις ο έλεγχος των νόμιμων προϋποθέσεων δύναται 

να γίνει μετά την αποστολή της αίτησης στο εθνικό σημείο πρόσβασης. Εάν εκ των 

υστέρων αποδειχθεί πως η πρόσβαση δεν ήταν δικαιολογημένη, η Αρχή που ζήτησε 

την αντιπαραβολή οφείλει να καταστρέψει όσα στοιχεία της κοινοποιήθηκαν από τη 

Eurodac.  Αντίστοιχες προϋποθέσεις ισχύουν και για την πρόσβαση της Europol στη 

βάση δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων. Επιπλέον, τα δεδομένα που λαμβάνει 

η Europol μέσω της αντιπαραβολή μπορούν να επεξεργαστούν μόνο μετά από 

                                                           
72 βλ. Κανονισμός  αριθ. 603/2013, ο.π., άρθρα 19-22 
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συναίνεση του κράτους μέλους προέλευσης. Η συναίνεση δίνεται από την αρμόδια 

εθνική μονάδα Europol.    

Η μέθοδος λήψης των δακτυλικών αποτυπωμάτων καθορίζεται και εφαρμόζεται 

σύμφωνα με την εθνική πρακτική του εκάστοτε κράτους μέλους και με τις 

διασφαλίσεις που ορίζουν ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, η Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 

Θεμελιωδών Ελευθεριών και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού. To κράτος μέλος που λαμβάνει και καταχωρεί τα δεδομένα είναι 

υπεύθυνο για:  

- την νόμιμη καταγραφή και διαβίβαση στο κεντρικό σύστημα των δεδομένων 

δακτυλικών αποτυπωμάτων, 

- την ορθή καταχώρηση, αποθήκευση, διόρθωση και απαλοιφή των δεδομένων στο 

κεντρικό σύστημα,  

- την ακρίβεια και ενημέρωση των δεδομένων κατά τη διαβίβαση,  

- τη νόμιμη επεξεργασία των αποτελεσμάτων της αντιπαραβολής των δεδομένων 

και  

-την ασφάλεια των δεδομένων πριν και κατά τη  διαβίβαση στο κεντρικό σύστημα. 

Τα δακτυλικά αποτυπώματα υπόκεινται σε ψηφιακή επεξεργασία και διαβιβάζονται 

με ηλεκτρονικό τρόπο στο κεντρικό σύστημα σε μορφή κατάλληλη για την 

αντιπαραβολή τους. Κάθε κράτος μέλος έχει δικαίωμα πρόσβασης μόνο στα 

δεδομένα που έχει καταχωρήσει και διαβιβάσει και στα δεδομένα που έχει λάβει ως 

αποτέλεσμα αντιπαραβολής.  Δεν επιτρέπεται η έρευνα σε δεδομένα που 

καταχώρησε άλλο κράτος μέλος. Επίσης, κάθε κράτος μέλος διατηρεί  το δικαίωμα 

να τροποποιήσει, να συμπληρώσει ή να διαγράψει τα δεδομένα του κεντρικού 

συστήματος που έχει καταχωρήσει το ίδιο.   

Ο Οργανισμός που έχει την ευθύνη λειτουργία της Eurodac οφείλει να λαμβάνει όλα 

τα απαραίτητα μέτρα ώστε να κατοχυρώσει την ασφάλεια του κεντρικού 

συστήματος  και να εξασφαλίσει ότι πρόσβαση σε αυτό γίνεται μόνο από 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό και κατά τρόπο που συνάδει με τους σκοπούς της 

Eurodac. Επίσης ορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές για την διαβίβαση των δεδομένων 

από τα εθνικά σημεία πρόσβασης στο κεντρικό σύστημα και αντίστροφα, έτσι ώστε 

να είναι εφικτή η ηλεκτρονική τους αντιπαραβολή. Για τον έλεγχο της νομότυπης 

επεξεργασίας των δεδομένων και της ασφάλειάς τους, ο Οργανισμός τηρεί αρχείο 

όλων των εργασιών επεξεργασίας. Στα αρχεία αυτά αναφέρονται ο σκοπός, η 

ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης, τα διαβιβασθέντα δεδομένα, τα δεδομένα που 

χρησιμοποιήθηκαν για έρευνα και τα ονόματα τόσο της μονάδας που κατέγραψε ή 
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ανέκτησε τα δεδομένα όσο και των υπεύθυνων προσώπων. Απαγορεύεται ρητά 

οποιαδήποτε άλλη χρήση του αρχείου.  

6.2.2 Προστασία προσωπικών δεδομένων 

Ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων το Eurodac ακολουθεί τις 

επιταγές της Οδηγίας 95/46 ΕΚ.  

Το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται από το κράτος μέλος προέλευσης για:  

- την ταυτότητα του υπευθύνου επεξεργασίας,  

- τον σκοπό για τον οποίο θα γίνει η επεξεργασία των δεδομένων, 

συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητα πρόσβασης από κράτη μέλη και 

την Europol με σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση αξιόποινων πράξεων, 

- τους αποδέκτες των δεδομένων, 

- την υποχρέωση λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων και 

- το δικαίωμα πρόσβασής του στα δεδομένα που το αφορούν καθώς και το 

δικαίωμα να αιτηθεί διόρθωση ή διαγραφή ανακριβών δεδομένων. Το 

δικαίωμα αυτό ασκείται στο κράτος μέλος που πραγματοποίησε τη συλλογή 

και καταχώρηση των δεδομένων μπορεί όμως υπό προϋποθέσεις να ασκηθεί 

και σε άλλο κράτος μέλος.  

Όλες οι δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

ελέγχονται από τις εθνικές Αρχές ελέγχου ως προς τα δεδομένα των αντίστοιχων 

κρατών μελών και από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων κυρίως ως 

προς τη νομότυπη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο κεντρικό 

σύστημα.  

Ειδικά σε ότι αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς 

της επιβολής του νόμου, τα  κράτη μέλη οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την εθνική νομοθεσία κατ’ εφαρμογή της Απόφασης- Πλαίσιο 

2008/977/ΔΕΥ.  

Τέλος, τα κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 

ασφάλεια των δεδομένων, τον έλεγχο της πρόσβασης, χρήσης, επεξεργασίας, 

διαβίβασης και αντιγραφής των προσωπικών δεδομένων που καταχωρούν.  
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6.3 Το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις  VIS  

Το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις VIS αναπτύχθηκε με σκοπό την 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή της κοινής πολιτικής θεωρήσεων μεταξύ των χωρών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών που εφαρμόζουν την πολιτική της ΕΕ στον 

τομέα των θεωρήσεων. Ο Κανονισμός VIS73 καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες 

για τη  συλλογή επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων σχετικά με τις θεωρήσεις.  

Ειδικότερα, το σύστημα πληροφοριών VIS έχει ως σκοπό74: 

- τη διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων θεώρησης  

- την πρόληψη της άγρας θεωρήσεων (visa shopping) 

- την καταπολέμηση της απάτης και την πρόληψη απειλών κατά της 

εσωτερικής ασφάλειας 

- τη διευκόλυνση των ελέγχων στα εξωτερικά σημεία συνοριακής διέλευσης 

- τον εντοπισμό προσώπων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου, 

παραμονής και κατοικίας σε κράτος μέλος της ΕΕ  

- την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνου ΙΙ, για τον 

προσδιορισμό της χώρας της ΕΕ που είναι υπεύθυνη για την εξέταση αίτησης 

ασύλου που υποβάλλεται από υπήκοο τρίτης χώρας καθώς και για την 

εξέταση της εν λόγω αίτησης· 

6.3.1 Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων   

Στο σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις VIS καταχωρούνται, μετά από αίτηση 

του αιτούντα, τα ακόλουθα δεδομένα:  

- τα δεδομένα για τον αιτούντα (όπως ονοματεπώνυμο, φύλο, υπηκοότητα, 

τόπος και ημερομηνία γέννησης, σκοπός του ταξιδιού, ημερομηνία άφιξης και 

αναχώρησης75) και τις αιτούμενες, εκδοθείσες, απορριφθείσες, ακυρωθείσες, 

ανακληθείσες ή παραταθείσες θεωρήσεις· 

- οι φωτογραφίες 

- τα δακτυλικά αποτυπώματα 

                                                           

73 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 

για το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των κρατών 

μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας (κανονισμός VIS),  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0767&from=EL  
74 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008, ο.π. άρθρο 2 
75 ο.π. άρθρο 9 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0767&from=EL
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- οι σύνδεσμοι με προηγούμενες αιτήσεις θεώρησης και με φακέλους αιτήσεων 

προσώπων που συνταξιδεύουν. 

Σε περίπτωση χορήγησης θεώρησης προστίθενται και άλλα δεδομένα μεταξύ των 

οποίων το είδος θεώρησης, το έδαφος στο οποίο ο κάτοχος της θεώρησης έχει 

δικαίωμα να ταξιδεύει, την περίοδο ισχύος, τον αριθμό εισόδων που επιτρέπει η 

θεώρηση στην επικράτεια και τη διάρκεια της επιτρεπόμενης διαμονής76. 

Η αρμόδια Αρχή για τις θεωρήσεις μπορεί να συμβουλεύεται το VIS με σκοπό την 

εξέταση των αιτήσεων και των αποφάσεων έκδοσης, άρνησης ή παράτασης. Επίσης, 

είναι εξουσιοδοτημένη να πραγματοποιήσει έρευνες με ορισμένα από τα στοιχεία που 

συμπεριλαμβάνονται στο έντυπο και το φάκελο της αίτησης. Εάν η διεξαγόμενη 

έρευνα δείξει ότι το VIS περιέχει στοιχεία για τον αιτούντα τότε η Αρχή αποκτά 

πρόσβαση στον φάκελο της αίτησης και τους συνδεδεμένους φακέλους αίτησης.  

6.3.2 Προστασία προσωπικών δεδομένων  

Η εισαγωγή, διαγραφή και τροποποίηση των δεδομένων πραγματοποιείται από το 

εξουσιοδοτημένο, για το σκοπό αυτό, προσωπικό των Αρχών θεώρησης των κρατών 

μελών, ενώ η αναζήτηση των δεδομένων μπορεί να γίνει από τις Αρχές για τον έλεγχο 

των εξωτερικών σημείων συνοριακής διέλευσης (οι οποίες μπορούν να κάνουν 

αναζήτηση βάσει αριθμού θεώρησης και δακτυλικών αποτυπωμάτων)  και τις 

υπηρεσίες που σχετίζονται με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Στην τελευταία 

περίπτωση η πρόσβαση περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα, για την εκτέλεση 

του έργου, δεδομένα. 

Πρόσβαση στα δεδομένα του συστήματος VIS έχουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 

αποτροπής τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων και οι εθνικές 

Αρχές καθώς και η Europol77.  

Γενικά, οι Αρχές που έχουν πρόσβαση στο VIS εξασφαλίζουν ότι η χρήση του 

περιορίζεται στην απαραίτητη, κατάλληλη και ανάλογη προς την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους χρήση. Επιπλέον, διασφαλίζουν ότι, όταν χρησιμοποιούν το VIS, 

δεν προβαίνουν σε διακρίσεις εναντίον αιτούντων και κατόχων θεωρήσεων, και 

σέβονται πλήρως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ακεραιότητά αυτών. 

Οι εθνικές Αρχές είναι υπεύθυνες: 

- για την ανάπτυξη, οργάνωση, διαχείριση, λειτουργία και διατήρηση του 

εθνικού συστήματος, 

                                                           
76 ο.π. άρθρο 10 
77 Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου 2008/633/ΔΕΥ 
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- για την κατοχύρωση της ασφάλειας των δεδομένων πριν και κατά τη 

διάρκεια της διαβίβασής τους στην εθνική διεπαφή και, για το σκοπό αυτό, 

υιοθετεί σχέδιο ασφαλείας, 

- για τη διαχείριση της πρόσβασης στο VIS μέσω του προσωπικού που είναι 

δεόντως εξουσιοδοτημένο από τις αρμόδιες εθνικές Αρχές και 

- για τις δαπάνες σχετικά με τα συστήματα. 

Τα στοιχεία στο VIS γνωστοποιούνται σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς 

εφόσον απαιτείται για το σκοπό της πιστοποίησης της ταυτότητας υπηκόων τρίτων 

χωρών. Δύναται να γίνει γνωστοποίηση εφόσον τηρείται μια σειρά προϋποθέσεων, 

με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των προσφύγων και των ατόμων που ζητούν 

διεθνή προστασία. 

Η αρμόδια χώρα παρέχει στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα πληροφορίες που αφορούν 

την ταυτότητα και τα στοιχεία επαφής του υπευθύνου ελέγχου που είναι αρμόδιος 

για την επεξεργασία των δεδομένων, τον σκοπό για τον οποίο γίνεται επεξεργασία 

των δεδομένων στο VIS, τις κατηγορίες των αποδεκτών των δεδομένων, τη διάρκεια 

διατήρησης των δεδομένων και την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης, 

διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων. Επιπλέον, η χώρα ενημερώνει τα 

συγκεκριμένα πρόσωπα για την υποχρέωσή του να συγκεντρώσει τα δεδομένα. 

Επίσης, κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν 

καθώς και το δικαίωμα να ζητήσει διόρθωση ή διαγραφή των λανθασμένων ή 

ελλιπών δεδομένων που τον αφορούν. Κάθε κράτος μέλος οφείλει να μεριμνήσει για 

τον έλεγχο των δραστηριοτήτων, ως προς την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων, από τις  εθνικές Αρχές ελέγχου, σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ, ενώ οι 

δραστηριότητες της VIS ελέγχονται, καθώς υπάγεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για 

τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Μεγάλης 

Κλίμακας, από τον  Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. 
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7. Τα προσωπικά δεδομένα στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης και   των 

αστυνομικών Αρχών στην ελληνική έννομη τάξη  

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 εδ. β ο Ν.2472/1997 δεν έχει εφαρμογή όταν η 

επεξεργασία (αυτοματοποιημένη ή μη) ή χρήση προσωπικών δεδομένων 

εφαρμόζεται από εισαγγελικές ή δικαστικές αρχές και τις υπηρεσίες που ενεργούν 

υπό την άµεση εποπτεία τους στο πλαίσιο της απονομής της δικαιοσύνης ή για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών της λειτουργίας τους, µε σκοπό τη βεβαίωση εγκλημάτων, 

που τιμωρούνται ως κακουργήματα ή πλημμελήματα µε δόλο και ιδίως  εγκλημάτων 

κατά της ζωής, κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της οικονομικής εκμετάλλευσης της 

γενετήσιας ζωής, κατά της προσωπικής ελευθερίας, κατά της ιδιοκτησίας, κατά των 

περιουσιακών δικαιωμάτων, παραβάσεων της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, 

επιβουλής της δημόσιας τάξης, ως και τελούμενών σε βάρος ανηλίκων θυµάτων».  Ως 

προς τα ανωτέρω  εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Ποινικής 

Δικονομίας.  

Επίσης όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παρ.2 περ. ε’ εδ. ββ’ του ν.2472/1997 επιτρέπεται 

η συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων καθώς και η ίδρυση 

και λειτουργία αρχείου έπειτα από τη χορήγηση άδειας από την Αρχή «για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών εγκληματολογικής ή σωφρονιστικής πολιτικής και αφορά 

τη διακρίβωση εγκλημάτων, ποινικές καταδίκες ή μέτρα ασφαλείας» .  

Επιπλέον, στο άρθρο 7 Α παρ.1 εδ. στ’ αναφέρεται ότι «ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση γνωστοποίησης του άρθρου 6 και από την 

υποχρέωση λήψης άδειας του άρθρου 7 του παρόντος νόμου στην περίπτωση που 

η επεξεργασία γίνεται από δικαστικές αρχές ή υπηρεσίες στο πλαίσιο απονομής της 

δικαιοσύνης ή για την εξυπηρέτηση των αναγκών της λειτουργίας τους». 

7.1 Η εφαρμογή του Ν. 2472/1997 στην ποινική διαδικασία 

Ο Ν.2472/1997 έχει εφαρμογή στην ποινική διαδικασία σε ότι αφορά την 

νομιμότητα χρήσης προσωπικών δεδομένων, όταν αυτή γίνεται από τους 

εμπλεκόμενους πολίτες ή συνηγόρους στην ποινική διαδικασία. Μια ιδιαίτερη 

υποπερίπτωση αυτής της κατηγορίας είναι η χρήση προσωπικών δεδομένων του 

κατηγορουμένου κατά την προδικασία (προκαταρκτική εξέταση, προανάκριση, 

ανάκριση) από τον μηνυτή και το αίτημα ενός εμπλεκόμενου προς τις Εισαγγελικές 

αρχές να λάβει προσωπικά δεδομένα άλλου εμπλεκόμενου με σκοπό τη χρήση τους 

στην δική και την στήριξη της κατηγορίας.  Σημαντική στο θέμα αυτό είναι η 
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απόφαση 147/2001 της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων78, η οποία κατ’ 

αρχήν αναφέρει  ότι σύμφωνα με τα άρθρο 7.2.(γ) του Ν. 2472/97 επιτρέπεται κατ’ 

εξαίρεση η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, καθώς και η ίδρυση 

και λειτουργία σχετικού αρχείου, ύστερα από άδεια της Αρχής, όταν η επεξεργασία 

είναι αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον 

δικαστηρίου ή πειθαρχικού οργάνου. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια της Αρχής 

μπορεί να δοθεί μόνον στον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο οποίος είναι και ο μόνος 

αρμόδιος για να αιτηθεί την άδεια. Αν ο προσφεύγων δεν είναι ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας, η Αρχή προτρέπει τον αιτούντα να απευθυνθεί στον υπεύθυνο 

επεξεργασίας προκειμένου να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία. Επίσης, η ίδια 

απόφαση διαχωρίζει τις εξής περιπτώσεις: α) Τα προσωπικά δεδομένα που 

περιλαμβάνονται σε δικογραφία, ανακριτικό/ προανακριτικό υλικό και β) Η 

νομιμότητα συλλογής και χρήσης προσωπικών δεδομένων όταν εκκρεμεί ή δίκη ή  

διενεργείται προανάκριση ή ανάκριση. Στην πρώτη περίπτωση η Αρχή θεωρεί ότι δεν 

έχει αρμοδιότητα79 διότι ο φάκελος της δικογραφίας στο στάδιο της προδικασίας δεν 

αποτελεί αρχείο80 σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2472/1997, ενώ στην δεύτερη 

αρμόδιος να κρίνει, αν η συλλογή των δεδομένων είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του 

νόμου είναι ο δικαστικός ή εισαγγελικός λειτουργός στο πλαίσιο της αξιολόγησης των 

αποδεικτικών μέσων ή του ανακριτικού υλικού, δεδομένου μάλιστα ότι το δικαίωμα 

προστασίας προσωπικών δεδομένων του ατόμου κατοχυρώνεται πλέον και 

συνταγματικά στο άρθρο 9 Α του Συντάγματος. Τα ανωτέρω ισχύουν και σε 

περίπτωση εισαγγελικής παραγγελίας, κατά την οποία ο αρμόδιος εισαγγελικός 

λειτουργός εφαρμόζει, προκειμένου να εκδώσει την παραγγελία, τις σχετικές 

διατάξεις του νόμου.  

Με την  απόφαση  147/2001 της Αρχής διαφωνούν πολλοί θεωρητικοί, καθώς 

θεωρούν ότι δημιουργεί μια σειρά προβλημάτων στην ποινική διαδικασία. Για 

παράδειγμα, σε περίπτωση που κάποιος τρίτος διάδικος ή μη κατά την εκκρεμή 

ποινική ή πολιτική δίκη αιτούνταν τη χορήγηση προσωπικών δεδομένων από το 

φάκελο της εκκρεμούς πολιτικής ή ποινικής δικογραφίας, π.χ. αντίγραφο μιας 

                                                           
78 Απόφαση 147/2001, ΑΠΔΠΧ,  

http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33%2C15453&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref33_15473_3

3_15453_15453.etos=2001&_piref33_15473_33_15453_15453.arithmosApofasis=147&_piref33_15473_33_15

453_15453.thematikiEnotita=-&_piref33_15473_33_15453_15453.ananeosi=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE% 

BD %CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7  
79 Στην προκειμένη περίπτωση θα εφαρμόζονταν οι διατάξεις α) του άρθρου 2 του Ν. 2690/1999 περί 

πρόσβασης των ενδιαφερόμενων πολιτών σε διοικητικά έγγραφα και β) του άρθρου 25 παρ. 4 εδ β’ Ν 

1756/1988 περί αρμοδιότητας της Εισαγγελέως να παραγγείλει την χορήγηση αντιγράφων στους πολίτες 

από υπηρεσίες του Δημοσίου  
80 Η έννοια του αρχείου όπως ορίζεται στο άρθρο 2 εδ. ε  του Ν.2472/1997 τροποποιήθηκε με τον 

Ν.3471/2006 ώστε ως αρχείο να θεωρείται «κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, τα οποία είναι προσιτά με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια»  

http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33%2C15453&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref33_15473_33_15453_15453.etos=2001&_piref33_15473_33_15453_15453.arithmosApofasis=147&_piref33_15473_33_15453_15453.thematikiEnotita=-&_piref33_15473_33_15453_15453.ananeosi=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%25%20BD%20%CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33%2C15453&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref33_15473_33_15453_15453.etos=2001&_piref33_15473_33_15453_15453.arithmosApofasis=147&_piref33_15473_33_15453_15453.thematikiEnotita=-&_piref33_15473_33_15453_15453.ananeosi=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%25%20BD%20%CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33%2C15453&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref33_15473_33_15453_15453.etos=2001&_piref33_15473_33_15453_15453.arithmosApofasis=147&_piref33_15473_33_15453_15453.thematikiEnotita=-&_piref33_15473_33_15453_15453.ananeosi=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%25%20BD%20%CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33%2C15453&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref33_15473_33_15453_15453.etos=2001&_piref33_15473_33_15453_15453.arithmosApofasis=147&_piref33_15473_33_15453_15453.thematikiEnotita=-&_piref33_15473_33_15453_15453.ananeosi=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%25%20BD%20%CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7
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μαρτυρικής κατάθεσης, επικαλούμενος υπέρτερο έννομο συμφέρον από τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή τον αρμόδιο εισηγητή δικαστή/πρωτοδίκη/εφέτη ή 

Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών/Εφετών, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η πολιτική 

δικογραφία προς έκδοση απόφασης, ή για προσδιορισμό δικασίμου, ή μετά από 

αναβολή της δίκης, ή όσο διαρκεί η δίκη κακουργήματος, τότε αποκλείεται για τον 

αιτούντα η δυνατότητα να ζητήσει γνωμοδότηση της Αρχής κατά το άρθρο 19 παρ.1 

περ.θ’ του Ν.2472/1997, σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματός του, διότι όχι μόνο 

«αρχείο» δεδομένων δεν θα υπήρχε αλλά ούτε και «υπεύθυνος επεξεργασίας» κατά 

τις διατάξεις του Ν.2472/1997 στο μέτρο που σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση 

της Αρχής δεν εφαρμοζόταν ο εν λόγω Νόμος81. Η συνέπεια θα ήταν να στερηθεί ο 

αιτών ένα ένδικο βοήθημα που έχει ο οποιοσδήποτε αντιμετωπίζει την άρνηση του 

υπεύθυνου επεξεργασίας σε αίτημά του για χορήγηση προσωπικών δεδομένων82. 

Επίσης είναι οξύμωρο για όσο διάστημα εκκρεμεί μία ποινική δικογραφία να μην 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.2472/97, ενώ όταν παύει να είναι, να «αναβιώνουν» 

και ο πολίτης να έχει το δικαίωμα σε περίπτωση άρνησης ικανοποίησης του 

αιτήματός του προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας να προσφύγει ενώπιον της Αρχής83 

Η άποψη ότι η εκκρεμής δικογραφία δεν συνιστά αρχείο αναφέρεται  και στην 

νομολογία  των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων. Συγκεκριμένα, σε απόφαση του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου έγινε δεκτό ότι: Δεν συνιστά αρχείο κατά την 

έννοια του νόμου ο δημιουργούμενος για τις ανάγκες της πολιτικής δίκης φάκελος 

δικογραφίας ενώ κατά την ίδια απόφαση η ενώπιον του δικαστηρίου χρήση 

εγγράφου που περιέχει προσωπικά δεδομένα συνιστά μεν επεξεργασία σύμφωνα με 

τον ν.2472/1997 αλλά μη αυτοματοποιημένη84.  

Τέλος,  σε μια σειρά μεταγενέστερων γνωμοδοτήσεων και αποφάσεών της η 

Αρχή δείχνει ότι παρεκκλίνει από τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε με την υπ’ 

αριθμ. 147/2001 απόφασή της, όπως για παράδειγμα συνέβη με την υπ’ αριθμ. 

68/2004 απόφασή της κατά την οποία η Αρχή επέβαλε ως κύρωση σε δικηγόρο 

ασφαλιστικής εταιρίας που χρησιμοποίησε στοιχεία προανακριτικής δικογραφίας 

ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου μια απλή προειδοποίηση κατά το άρθρο 21 

Ν.2472/1997, αναγνωρίζοντας όμως έμμεσα τόσο την ύπαρξη αρχείου όσο και την 

δική της αρμοδιότητα καθώς και με τις υπ' αριθμ. 79/2002, 12/2004 γνωμοδοτήσεις, 

και τις αποφάσεις 8/2003, 17/2004 και 37/2004 της Αρχής με τις οποίες με έμμεσο 

                                                           
81 βλ. Νούσκαλη Γ., Ποινική προστασία προσωπικών δεδομένων. Η νομολογιακή συμβολή στην ερμηνεία 

βασικών όρων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 104 
82 βλ. Νούσκαλη Γ.,ο.π., σελ. 105 
83 βλ. Αρμαμέντο, Π. Δ., Σωτηρόπουλο Β. Α., ο.π., σελ. 237 
84 βλ. Μον ΠρΒολ 350/2001, Αρμ. 2001. Η παραπομπή από Νούσκαλη Γ. ο.π., σελ. 64 
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αλλά σαφή τρόπο η Αρχή αποδέχεται την ύπαρξη αρχείου και αρμοδιότητας της 

ιδίας ως προς προσωπικά δεδομένα που υπάρχουν σε εκκρεμείς ποινικές δίκες 85.  

Στο στάδιο της κύριας διαδικασίας το σημαντικότερο ζήτημα ως προς την 

χρήση προσωπικών δεδομένων έγκειται στο αν τα εμπλεκόμενα μέρη μιας δίκης 

μπορούν να επικαλούνται προσωπικά δεδομένων άλλων με σκοπό την στήριξη της 

θέσης τους. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 177 επ. και 251 επ. ΚΠΔ το 

δικαστήριο, ο ανακριτής και οι προανακριτικοί υπάλληλοι, δικαιούνται να ερευνούν 

κάθε στοιχείο, που συντελεί στην ανεύρεση της ουσιαστικής αλήθειας, και να 

χρησιμοποιούν κάθε αποδεικτικό μέσο, εκτός εκείνων που ρητώς απαγορεύονται στο 

νόμο. Στα πλαίσια αυτά δικαιούνται να εξετάζουν και να ελέγχουν στοιχεία, που 

εμπίπτουν ή άπτονται των προσωπικών ή και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, 

είτε αυτά αφορούν τους μάρτυρες είτε τους κατηγορουμένους. Περαιτέρω, οι 

δικηγόροι ως θεσμικοί παράγοντες στην απονομή της δικαιοσύνης δικαιούνται 

πρόσβαση στα παραπάνω προσωπικά δεδομένα, εφόσον το εκάστοτε ποινικό 

δικαστήριο κρίνει ότι τα εν λόγω στοιχεία συντελούν στην ανεύρεση της ουσιαστικής 

αλήθειας.  

Σύμφωνα εξάλλου με τα άρθρα 358 και 364 ΚΠΔ ο Εισαγγελέας και οι διάδικοι έχουν 

το δικαίωμα μετά την εξέταση κάθε μάρτυρα να αναφέρουν εναντίον του ή εναντίον 

της μαρτυρίας του οτιδήποτε μπορεί να καθορίσει ακριβέστερα την αξιοπιστία του 

και που συντελεί στην αποκάλυψη της αλήθειας, καθώς και να επικαλούνται και να 

ζητούν την ανάγνωση οποιουδήποτε εγγράφου που συντελεί προς τούτο και δεν έχει 

αμφισβητηθεί η γνησιότητά του. Σύμφωνα λοιπόν με την ανωτέρω κρατούσα άποψη, 

οι διατάξεις του ΚΠΔ και του ΚΠολΔ που σχετίζονται με την ενώπιον των Ποινικών 

και Πολιτικών Δικαστηρίων εν γένει αποδεικτική διαδικασία δεν μπορούν να 

ανατραπούν από τις διατάξεις του Ν.2472/1997, οι οποίες δεν εφαρμόζονται εν 

προκειμένω, καθώς η δικονομική-αποδεικτική αξιοποίηση προσωπικών δεδομένων 

στα πλαίσια της ποινικής διαδικασίας προς το σκοπό της ανεύρεσης της ουσιαστικής 

αλήθειας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν εμπίπτει στο προστατευτικό πεδίο του 

ανωτέρω Νόμου86 

Κρίσιμο είναι επίσης και το ερώτημα της δημοσιοποίησης ή μη καταδικαστικών η 

αθωωτικών αποφάσεων των δικαστηρίων. Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει ο 

διαχωρισμός ανάμεσα στη δημοσιότητα της δίκης και στην περαιτέρω 

δημοσιοποίηση της καταδίκης ή αθώωσης κάποιου, η οποία καταρχήν 

απαγορεύεται. Το τελευταίο προκύπτει και από το Ν.2472/1997 ο οποίος στο άρθρο 

2 περ.β' αναφέρεται ρητά ότι αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα οι 

                                                           
85 βλ. Νούσκαλη Γ., ο.π., σελ. 94 
86 βλ. Δημητριάδη, Δ.Κ. , Η ποινική προστασία των προσωπικών δεδομένων,  Μεταπτυχιακή Διατριβή, 

Τμήμα Νομικής, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2009, σελ. 36 
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πληροφορίες που σχετίζονται με ποινικές διώξεις ή καταδίκες. Συνεπώς, η συλλογή, 

επεξεργασία και χρήση τους είναι αναγκαίο να γίνονται  σε κάθε περίπτωση υπό τους 

όρους του Ν.2472/1997. Οι δικαστικές αρχές μπορούν να επεξεργαστούν τα εν λόγω 

ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και χωρίς τη λήψη άδειας της Αρχής βάσει της 

εξαίρεσης που καθιερώνεται στο άρθρο 7 Α παρ.1 περ. στ'. Η εν λόγω διάταξη είναι 

ειδικότερη σε σχέση με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ.2 ε' και αναφέρεται μόνο στις 

δικαστικές αρχές και όχι γενικά στις δημόσιες αρχές, ενώ επιτρέπει την επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων χωρίς άδεια της Αρχής αποκλειστικά και μόνο για την 

απονομή της δικαιοσύνης ή για τις ανάγκες λειτουργίας των δικαστικών αρχών και 

όχι γενικά για την εξυπηρέτηση αναγκών εγκληματολογικής και σωφρονιστικής 

πολιτικής όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παρ.1 ε', για τους οποίους απαιτείται η 

άδεια της Αρχής για την όποια επεξεργασία. Όσον αφορά όμως τους ιδιώτες που 

συλλέγουν τα ίδια δεδομένα με σκοπό τη χρήση τους ενώπιον των δικαστικών αρχών 

απαιτείται σε κάθε περίπτωση να ισχύει μια από τις εξαιρέσεις του άρθρου 7 παρ.2 

α' έως στ' και να υπάρχει επιπλέον και η άδεια της Αρχής βάσει των παραγράφων 2 

και 3 του ίδιου άρθρου87   

Θα πρέπει να αναφερθεί τέλος ότι δεν έχουν εκδοθεί αρκετές αποφάσεις των 

ανώτερων δικαστηρίων και του Αρείου Πάγου για τα βασικά ζητήματα του 

Ν.2472/1997, ώστε να μπορεί κανείς να μιλάει για σταθερή νομολογία παρά μόνο για 

τάσεις ως προς την επίλυση των παράπανω ζητημάτων. Από τις μέχρι τώρα 

δημοσιευθείσες αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων προκύπτει μια σαφής 

κατεύθυνση αποφυγής εφαρμογής του παραπάνω νόμου χωρίς να γίνεται 

προσπάθεια επίλυσης των ερμηνευτικών ζητημάτων που τίθεται από τον ίδιο τον 

νόμο με ελάχιστες εξαιρέσεις.88  

                                                           
87βλ. Νούσκαλη Γ., ο.π., σελ. 86 
88 ο.π., σελ. 144 
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Μέρος Γ- Ειδικά ζητήματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων  

1. Ο θεσμός της ηλεκτρονική επιτήρησης 

Ιστορικά, η αξιοποίηση του πανοπτικού συστήματος επιτήρησης89 με την χρήση της 

τεχνολογίας άρχισε πειραματικά στο πανεπιστήμιο του Harvard, στα μέσα της 

δεκαετίας του ’60 με την επινόηση ενός μικρο-μηχανήματος, που ονομάσθηκε 

ηλεκτρονικό σύστημα αναμόρφωσης90. Έπειτα, η αφοσίωση της αμερικανικής 

επιστημονικής κοινότητας σε άλλες πειραματικές κατευθύνσεις οδήγησε το μέτρο της 

ηλεκτρονικής παρακολούθησης στη λήθη για σημαντικό χρονικό διάστημα. Το μέτρο 

«ανεσύρθη από το χρονοντούλαπο» το 1983 όταν ο δικαστής του Νέου 

Μεξικού J.Love επέτυχε να επιβάλλει την χρήση, έστω σε πειραματικό στάδιο, του 

ηλεκτρονικού βραχιολιού για την εξ’ αποστάσεως επιτήρηση ομάδας 

καταδικασθέντων σε ποινή φυλάκισης με αναστολή. Το πείραμα είχε θετικά 

αποτελέσματα γεγονός, που ώθησε τις αρχές του Νέου Μεξικού να αποδεχθούν την 

ηλεκτρονική επιτήρηση, εφαρμόζοντάς την πλέον ως εναλλακτική μορφή εκτέλεσης 

των στερητικών της ελευθερίας ποινών. Την θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής 

επιτήρησης στο Νέο Μεξικό ακολούθησαν και οι ΗΠΑ το 1990 υιοθετώντας την 

νομικά στο σύνολό τους. Έκτοτε, η χρήση του «εναλλακτικού» μέτρου της 

ηλεκτρονικής επιτήρησης καταδίκων εκτός φυλακών επεκτάθηκε προοδευτικά και 

στον ευρωπαϊκό χώρο91. 

Η ανάγκη αποσυμφόρησης των φυλακών και η αντιμετώπιση των 

αλλεπάλληλων καταδικαστικών για την Ελλάδα αποφάσεων από το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης 

                                                           
89 Ο πανοπτικός τύπος φυλακής αποτελεί, τρόπον τινά, τον ιστορικό πρόγονο της ηλεκτρονικής 

επιτήρησης, σε μία πρώτη απόπειρα των πολιτειακών αρχών των νεότερων χρόνων να υποβάλουν τον 

ποινικό παραβάτη σε διαρκή παρακολούθηση. Με βάση το πανοπτικό σύστημα, δημιουργείτο κύκλος 

γύρω από έναν κεντρικό πύργο, το «εποπτείο», από το οποίο ο φύλακας μπορούσε να παρατηρεί όλα τα 

κελιά της φυλακής. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, η ιδέα του «Πανοπτικού» πέρασε στα ηλεκτρονικά 

μέσα, αισθητά βελτιωμένη στην δυνατότητα επιτυχούς διαρκούς παρακολούθησης των κρατουμένων, βλ. 

Τουργέλη Π.,  Ο κατ’οίκον περιορισμός στην θεωρία και πρακτική στον ιστότοπο http://curia.gr/o-kat-

oikon-periorismos-kai-i-ilektroniki-epitirisi/   
90 βλ. Τουργελή Π.,ο.π.  

91 Συγκεκριμένα, η Αγγλία υιοθέτησε την ηλεκτρονική παρακολούθηση θεσμικά με την Criminal Justice Act 

του 1991, η Σουηδία την εισήγαγε με ειδικό νόμο το 1994, η Ολλανδία την δοκίμασε πειραματικά το 1995, 

όπως και το Βέλγιο το 1997 ενώ η Ιταλία έχει εισάγει στον ΚΠΔ της το μέτρο της «κατ’οίκον κράτησης» με 

την χρήση ηλεκτρονική επιτήρησης αλλά και τηλεφωνικής επιτήρησης. (άρθρο 284 ιταλ ΚΠΔ), βλ. 

Τουργελής Π, ο.π.  

http://curia.gr/o-kat-oikon-periorismos-kai-i-ilektroniki-epitirisi/
http://curia.gr/o-kat-oikon-periorismos-kai-i-ilektroniki-epitirisi/
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των σωφρονιστικών ιδρυμάτων (υπόθεση Λογοθέτης και άλλοι κατά Ελλάδος92), 

καθώς και  η ανάγκη για ριζική αναδιάρθρωση του Ποινικού Δικαίου οδήγησε 

στην υιοθέτηση του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης και στην Ελλάδα.  

Η ανάγκη  

Στην Ελλάδα επιχειρείται για πρώτη φορά το 2013 η εισαγωγή του θεσμού της 

ηλεκτρονικής επιτήρησης των υποδίκων και καταδίκων καθώς και των κρατουμένων 

σε άδεια. Πρόκειται για μέτρο-ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ της πραγματικής εκτίσεως 

της ποινής στο σωφρονιστικό κατάστημα και της απόλυσης του κατάδικου υπό όρο 

κατά το άρθρο 105 του Ποινικού Κώδικα⋅ δηλαδή αντικαθιστά και υποκαθιστά την 

παραμονή του κατάδικου στις φυλακές με τον κατ’ οίκον περιορισμό ή και με 

προκαθορισμένες κινήσεις εκτός οικίας. Η κριτική που ασκείται στην εισαγωγή του 

συγκεκριμένου μέτρου στην Ελλάδα αφορά τόσο τον περιορισμό της προσωπικής 

αυτονομίας του ατόμου όσο και στο γεγονός ότι η ηλεκτρονική επιτήρηση 

διενεργείται από ιδιωτική εταιρία και όχι από δημόσια αρχή.  

Ο σχετικός Ν.4205/201393 προβλέπει ταυτόχρονη τροποποίηση του Ποινικού 

Κώδικα94, του  Κώδικα Ποινικής Δικονομίας95 και του Σωφρονιστικού Κώδικα96.   

Το άρθρο 4 του ανωτέρω νόμου προβλέπει την έκδοση προεδρικού διατάγματος με 

το οποίο καθορίζονται «το είδος, οι προδιαγραφές και η διαδικασία προμήθειας των 

ηλεκτρονικών και λοιπών τεχνικών  μέσων, εξοπλισμών και συστημάτων επιτήρησης, 

η εγκατάσταση, η λειτουργία και η συντήρηση αυτών, η ενδεχόμενη πιλοτική 

περίοδος λειτουργίας του συστήματος, ο τρόπος παρακολούθησης και καταγραφής 

της γεωγραφικής θέσης των επιτηρουμένων προσώπων, η δαπάνη που θα βαρύνει 

                                                           
92 Συγκεκριμένα, στην υπόθεση Λογοθέτης και άλλοι κατά Ελλάδος το ΕΔΑΔ καταδίκασε την Ελλάδα 

για παραβίαση του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με 

το οποίο: «κανένα πρόσωπο δεν υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε απάνθρωπη ή εξευτελιστική 

μεταχείριση ή τιμωρία». Έκρινε, έτσι, το Δικαστήριο πως οι συνθήκες κράτησης στις φυλακές 

Ναυπλίου ήταν απάνθρωπες και εξευτελιστικές, πλήττοντας τον πυρήνα της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας, κυρίως λόγω του υπερπληθυσμού τους, κάνοντας δεκτή την προσφυγή 16 Ελλήνων, 

Ρουμάνων, Ουκρανών, Τούρκων και Αμερικανών κρατουμένων, υποχρεώνοντας την Ελλάδα να 

καταβάλει, σε κάθε έναν από τους προσφεύγοντες, αποζημιώσεις που κυμαίνονται μεταξύ 5.000 και 

15.000 ευρώ και 2.000 ευρώ από κοινού για δικαστικά έξοδα και δαπάνες, βλ. Καλοκύρη Θ., Οι 

συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων και ο θεσμός της κατ’ οίκον ηλεκτρονικής επιτήρησης, 2014 στον 

ιστότοπο 

 http://www.lawyersvoice.gr/arthrografia/dikaiosini/oi-sunthekes-diabioses-ton-kratoumenon-kai-thesmos-

tes-kat-oikon-elektronikes-epitereses.html  

93 Νόμος 4205/2013 «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α'242/611.2013),  

http://www.ministryofjustice.gr/site/Portals/0/uploaded_files/uploaded_11/N_4205-2013.pdf 

94 Συγκεκριμένα εισάγονται τα άρθρα 110Β, 110Γ, 129Α και 173Α 

95 Τροποποιούνται τα άρθρα 282, 283 και 497 και εισάγεται το άρθρο 283Α 

96 Τροποποιούνται τα άρθρα 54 και 56 

http://www.lawyersvoice.gr/arthrografia/dikaiosini/oi-sunthekes-diabioses-ton-kratoumenon-kai-thesmos-tes-kat-oikon-elektronikes-epitereses.html
http://www.lawyersvoice.gr/arthrografia/dikaiosini/oi-sunthekes-diabioses-ton-kratoumenon-kai-thesmos-tes-kat-oikon-elektronikes-epitereses.html
http://www.ministryofjustice.gr/site/Portals/0/uploaded_files/uploaded_11/N_4205-2013.pdf
http://www.ministryofjustice.gr/site/Portals/0/uploaded_files/uploaded_11/N_4205-2013.pdf
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κάθε επιτηρούμενο πρόσωπο και ο τρόπος καταβολής της, η έναρξη εφαρμογής του 

μέτρου και κάθε άλλο θέμα σχετικό µε την τεχνική και επιχειρησιακή υλοποίησή του» 

Επίσης με το ίδιο διάταγμα ορίζονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποία 

μπορεί να ανατεθεί η υλοποίηση και η λειτουργία του συστήματος της ηλεκτρονικής 

επιτήρησης των υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια, καθώς και η 

αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης  που εποπτεύει, ελέγχει και 

παρακολουθεί τη διαχείριση του συστήματος. Τέλος, προσδιορίζεται κάθε θέμα 

σχετικό με την συλλογή, αποθήκευση και χρήση των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, μετά από γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα.  

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα γνωμοδότησε, ύστερα από 

αίτηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και σε εφαρμογή του άρθρου 4 του παραπάνω 

νόμου, για το σχέδιο του σχετικού προεδρικού διατάγματα97.  Στη Γνωμοδότηση η 

Αρχή διαπιστώνει ότι η ηλεκτρονική επιτήρηση αποτελεί μεν σοβαρό περιοριστικό 

της ελευθερίας μέτρο, προσφέρει όμως σημαντικά οφέλη ειδικά την περίπτωση των 

υποδίκων καθώς τους επιτρέπει να παραμείνουν στο οικογενειακό και εργασιακό 

τους περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει την παρουσία τους στη δίκη και 

ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο διάπραξης νέων εγκλημάτων. Για τις λοιπές κατηγορίες 

που εντάσσονται στο μέτρο παρατηρεί ότι η επιτήρηση συμβάλλει περισσότερο στην 

αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης παρά στην ομαλή ένταξη των 

καταδίκων.  

Κατηγορίες επιτηρουμένων 

Στην πιλοτική εφαρμογή του έργου οι κατηγορίες των ωφελούμενων επιτηρουμένων 

είναι  

1.  100 υπόδικοι για εγκλήματα, η ανάκριση των οποίων υπάγεται στην αρμοδιότητα 

του Πρωτοδικείου Αθηνών και δηλώνουν μόνιμοι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου 

Αττικής. Στους υπόδικους αυτούς θα εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης της 

παραμονής τους στην κατοικία τους. 

2.  50 κρατούμενοι  που έχουν καταδικαστεί σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης την 

οποία εκτίουν στα Καταστήματα Κράτησης Διαβατών Θεσσαλονίκης, Νιγρίτας 

Σερρών, Τρικάλων, Κομοτηνής και Γρεβενών. Σε αυτούς θα εφαρμοστεί σύστημα 

παρακολούθησης της παραμονής τους στην κατοικία τους και της κίνησής τους εκτός 

αυτής. 

                                                           
97 Βλ. Γνωμοδότηση 1/2014 ΑΠΔΠΧ,  

 http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,120923&_dad=portal&_schema=PORTAL  

 

http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,120923&_dad=portal&_schema=PORTAL
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3.  50 κρατούμενοι που έχουν καταδικαστεί σε ποινή περιορισμού την οποία εκτίουν 

στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα και δηλώνουν μόνιμη κατοικία στην 

Αττική. Οι συγκεκριμένοι κρατούμενοι θα εφοδιαστούν με βραχιολάκια με τα οποία 

θα παρακολουθούνται οι κινήσεις τους τόσο στην κατοικία τους όσο και έξω από 

αυτή. 

4.  50 υπόδικοι για εγκλήματα που επισύρουν ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης ή 

κατάδικους που έχουν καταδικαστεί σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης και κρατούνται 

στο νοσοκομείο του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού. Σε αυτούς θα εφαρμοστεί 

σύστημα παρακολούθησης της παραμονής στην κατοικία τους. 

 

1.1. Η λειτουργία της ηλεκτρονικής επιτήρησης  

 Το Π.Δ. 62/2014 98 προβλέπει την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος για 18 μήνες 

και αφορά 250 υποδίκους και καταδίκους με μόνιμη κατοικία στην περιφέρειας της 

Αττικής ή της Θεσσαλονίκης. Η δικαστική ή εισαγγελική αρχή εκδίδει μετά από αίτηση 

του ενδιαφερομένου σχετική απόφαση, βούλευμα ή διάταξη και συντάσσει τον 

πίνακα στοιχείων επιτηρουμένου ο οποίος περιλαμβάνει: 

- τα στοιχεία της αρχής επιβολής του όρου της ηλεκτρονικής επιτήρησης,  

- τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της επιτήρησης, 

- αναλυτικό πρόγραμμα παραμονής εντός της οικίας,  

- αναλυτικό  πρόγραμμα κινήσεων εκτός οικίας (εφόσον προβλέπεται), 

- πρόγραμμα φοίτησης (για κρατούμενους φοιτητές), 

- τα ατομικά στοιχεία του επιτηρούμενου (σύμφωνα με το υπόδειγμα στο 

παράρτημα του Π.Δ., το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, φύλο, ηλικία, ένδειξη για 

υπαγωγή σε ΑΜΕΑ, τηλέφωνο κατοικίας και κινητό τηλέφωνο, στοιχεία 

ταυτότητας και ΑΦΜ) και 

- τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του επιτηρούμενου 

Η γνωμοδότηση της ΑΠΔΠΧ ορίζει ότι  πρέπει να αναφέρονται εξαντλητικά όλα τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα τυγχάνουν επεξεργασίας καθώς και ρητή 

αναφορά σε όλα τα στοιχεία που προσδιορίζουν το περιεχόμενο της επιτήρησης. 

                                                           
98 Π.Δ.62/2014 «Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, καταδίκων και 

κρατούμενων σε άδεια και την πιλοτική εφαρμογή του» (ΦΕΚ Α'105/29.4.2014), 

http://www.ministryofjustice.gr/site/Portals/0/uploaded_files/uploaded_11/P_D_62-2014.pdf  

 

http://www.ministryofjustice.gr/site/Portals/0/uploaded_files/uploaded_11/P_D_62-2014.pdf
http://www.ministryofjustice.gr/site/Portals/0/uploaded_files/uploaded_11/P_D_62-2014.pdf
http://www.ministryofjustice.gr/site/Portals/0/uploaded_files/uploaded_11/P_D_62-2014.pdf
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Ο πίνακας με τα παραπάνω στοιχεία παραδίδεται τόσο στον επιτηρούμενο όσο και 

στον ανάδοχο από τον εντολέα της επιτήρησης (δικαστική ή εισαγγελικής αρχή), ο 

οποίος και ενημερώνει την αρμόδια Διεύθυνση Ασφαλείας,  το αστυνομικό τμήμα του 

τόπου κατοικίας του επιτηρούμενου, και την Τριμελή Επιτροπή Εποπτεία (ορίζεται 

από το Υπουργείο Δικαιοσύνης). Ο ανάδοχος καταχωρεί τα στοιχεία και τους όρους 

επιτήρησης όπως αναφέρονται στον πίνακα στο κεντρικό σύστημα 

παρακολούθησης. Εισάγει επίσης στοιχεία που αφορούν το χρονικό περιθώριο 

μετάβασης του κρατούμενου σε προκαθορισμένο χώρο, την υποχρεωτική ή 

προαιρετική παρουσία στον δεύτερο χώρο καθώς και την ύπαρξη ή όχι περιορισμών 

σχετικά με τον τρόπο μετακίνησης (χρήση ή μη μέσων μαζικής μεταφοράς, είσοδος 

σε άλλους χώρους κλπ).   

H ηλεκτρονική επιτήρηση επιτυγχάνεται με την ανίχνευση της γεωγραφικής θέσης 

και των κινήσεων, εντός και εκτός της οικίας του επιτηρούμενου και την αποστολή 

του σήματος στο κέντρο ελέγχου. Ο ανάδοχος εγκαθιστά τον εξοπλισμό επιτήρησης 

ο οποίος αποτελείται από έναν σταθερό σταθμό- αναμεταδότη (MU) και μία φορητή 

συσκευή επιτήρησης. Ο αναμεταδότης εγκαθίσταται στην οικία του επιτηρούμενου, 

λαμβάνει ραδιοφωνικά σήματα (RF) από την φορητή συσκευή και ελέγχει την 

παρουσία του επιτηρούμενου εντός των ορίων της οικίας. Η σταθερή μονάδα 

επικοινωνεί με το Κέντρο Ελέγχου μέσω  σημάτων GMS99 ή εναλλακτικά μέσω 

σταθερής τηλεφωνικής γραμμής, η οποία επιτρέπει και την απευθείας τηλεφωνική 

επικοινωνία του αναδόχου με τον επιτηρούμενο. Η σταθερή μονάδα διαθέτει 

αισθητήρες για την ανίχνευση παραβιάσεων, όπως μετακίνηση, παρεμβολή σήματος, 

καταστροφή ή άλλης μη εξουσιοδοτημένης χρήσης.  

 

                                                           
99 Το Global System for Mobile communications  (Παγκόσµιο Σύστηµα Κινητών Επικοινωνιών), 

συντμ. GSM, είναι ένα κοινό Ευρωπαϊκό ψηφιακό σύστημα κινητής τηλεφωνίας. 
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Η φορητή συσκευή εφαρμόζεται στον αστράγαλο ή καρπό του επιτηρούμενου μέσω 

ενός ειδικού ιμάντα μιας χρήσης. Στέλνει ραδιοφωνικά σήματα προς τον 

αναμεταδότη για τον έλεγχο της παρουσίας του επιτηρούμενου εντός της οικίας ενώ 

διαθέτει δέκτη GPS για τον εντοπισμό της θέση του όταν κινείται εκτός της οικίας 

του. Επικοινωνεί όπως και ο αναμεταδότης με το Κέντρο Ελέγχου μέσω σημάτων 

GMS και διαθέτει αισθητήρες για την ανίχνευση παραβιάσεων όπως κόψιμο ή 

αφαίρεση του ιμάντα, παρεμβολή σήματος ή μίμηση ταυτότητας πομποδέκτη. 

 

Η εγκατάσταση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού γίνεται στην οικία του 

επιτηρούμενου, παρουσία των αρμόδιων οργάνων που συνοδεύουν τον 

επιτηρούμενο. Ο ανάδοχος καθορίζει τα όρια εμβέλειας του αναμεταδότη εντός των 

ορίων της οικίας, ελέγχει την ορθή λειτουργία του εξοπλισμού πραγματοποιώντας 

δοκιμές σε συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου.  

 



77 
 

Ειδικά για τους κρατούμενους φοιτητές,  χρησιμοποιείται μόνο η φορητή συσκευή η 

οποία ενεργοποιείται από τον ανάδοχο στο κατάστημα κράτησης.  

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων επιτήρησης ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει 

άμεσα τις αρμόδιες, για την παρακολούθηση του επιτηρούμενου, αρχές ώστε να γίνει 

η ανάκληση της εντολής. Παραβίαση των όρων επιτήρησης θεωρείται η καταστροφή, 

παρεμβολή, αποσύνδεση του εξοπλισμού, η απουσία σήματος (πέντε λεπτά για 

κινήσεις εντός οικίας, ενός λεπτού για κινήσεις εκτός της οικίας) και η απειλή ή χρήση 

βίας ή μη συνεργασία του επιτηρούμενου με το προσωπικό του αναδόχου. Αν 

υπάρχουν υπόνοιες για παραβίαση ο ανάδοχος καλεί αμέσως τον επιτηρούμενο 

τηλεφωνικά για να ελέγξει την παρουσία του εντός της οικίας, ενώ αν οι υπόνοιες 

αφορούν κινήσεις εκτός της οικίας ειδοποιεί τις αρμόδιες αρχές για να ασκήσουν το 

διωκτικό τους έργο και να ενημερώσουν τη δικαστική ή εισαγγελική αρχή 

προκειμένου να γίνει η ανάκληση του μέτρου. Παρατηρείται, ότι το Π.Δ. δεν 

αναφέρεται αναλυτικά στο σχέδιο λειτουργίας σε περίπτωση που οι παραβιάσεις δεν 

είναι από υπαιτιότητα του επιτηρούμενου αλλά αφορούν τεχνικά προβλήματα όπως 

για παράδειγμα η απουσία σήματος  

1.2. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων  

Πριν από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος ο ανάδοχος ενημερώνει την ΑΔΠΧ 

για θέματα σχετικά με100: 

α) το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας,  

β) τη συλλογή, αποθήκευση και χρήση των δεδομένων και τους αποδέκτες αυτών, 

 γ) το χρονικό διάστημα τήρησής τους, το οποίο διαρκεί μια πενταετία από την 

έκδοση αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή βουλεύματος ή την ολοκλήρωση της 

έκτισης της επιβληθείσας ποινής, 

δ) τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των 

δεδομένων και  

ε) τη διαδικασία καταστροφής των δεδομένων μετά το πέρας των σκοπών 

επεξεργασίας και της απαιτούμενης χρονικής διατήρησής τους, η οποία 

πραγματοποιείται με αυτόματο και ασφαλή τρόπο, κατά τα οριζόμενα στην υπ’ 

αριθμ. 1/2005 Οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

ώστε να μην είναι δυνατή η ανάκτησή τους με οποιαδήποτε μέσα, ούτε επίσης και η 

αναγνώριση των υποκειμένων των δεδομένων. Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

                                                           
100 βλ. Π.Δ.62/2014,  άρθρο 5  
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λήξη της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Τριμελή Επιτροπή 

Εποπτείας τα δεδομένα που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύμβασης.  

Επίσης ο ανάδοχος καταρτίζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας έτσι ώστε να 

εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό 

συντάσσει κώδικα δεοντολογίας ο οποίος περιλαμβάνει τις βασικές αρχές 

προστασίας προσωπικών δεδομένων και θα είναι δεσμευτικός για όσους έχουν 

πρόσβαση στα δεδομένα.  

Οφείλει επίσης να λάβει μέτρα για  

- την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού  

- τον έλεγχο της πρόσβασης τόσο στα δεδομένα όσο και τις εγκαταστάσεις  

- τον εκ των υστέρων έλεγχο των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί στο 

σύστημα επιτήρησης (ποιες ενέργειες έγιναν και από ποιον) 

- την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στις οποίες εκτελούνται οι εργασίες σχετικά με 

το σύστημα επιτήρησης  

- τον έλεγχο της χρήσης των δεδομένων (ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή 

διαγραφή δεδομένων μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα) 

- τον έλεγχο και την διασφάλιση της αυθεντικότητας της πηγής των σημάτων που 

εκπέμπονται από τους επιτηρούμενους προς το κέντρο ελέγχου και επιτήρησης του 

αναδόχου, καθώς και την προστασία αυτών των σημάτων κατά την εκπομπή τους 

από μη εξουσιοδοτημένη ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή.  

- τον έλεγχο της απομακρυσμένης πρόσβασης της Τριμελούς Επιτροπής Εποπτείας 

στα δεδομένα ηλεκτρονικής επιτήρησης. Η πρόσβαση αυτή πραγματοποιείται μόνο 

από συγκεκριμένο ασφαλές τερματικό, με τη χρήση έμπιστου δικτύου και 

κατάλληλων ασφαλών κρυπτογραφικών μηχανισμών, βάσει διεθνώς αποδεκτών 

προτύπων.  

Τέλος, το Π.Δ. ορίζει ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χαρακτηρίζονται εκτός 

από τα στοιχεία του πίνακα επιτηρούμενου και όλα τα στοιχεία που καταγράφονται 

κατά τα τη διάρκεια της ηλεκτρονικής επιτήρησης. Τα δεδομένα αυτά τίθενται στη 

διάθεση των δικαστικών και αστυνομικών αρχών, κατόπιν αιτήματός τους, στα 

πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης, κύριας ανάκρισης ή διαδικασίας 

στο ακροατήριο.  

Υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται, κατά τον Ν. 2472/1997 το Υπουργείο Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με υποχρέωση να ενημερώσει τους 

επιτηρούμενους διεξοδικά και εγγράφως για τον σκοπό επεξεργασίας των 



79 
 

δεδομένων τους, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων τους 

και εν γένει για τα δικαιώματά τους. Σύμφωνα με την γνωμοδότηση, το Π.Δ. οφείλει 

να διατυπώνει σαφώς τις αρμοδιότητές των εμπλεκόμενων φορέων. Έτσι η αρμόδια 

υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχουσα θέση υπευθύνου επεξεργασίας είναι 

υποχρεωμένη να καθορίζει όχι µόνο το σκοπό αλλά και τα μέσα και τον τρόπο 

λειτουργίας της ηλεκτρονικής επιτήρησης. Συγκεκριμένα το Υπουργείο Δικαιοσύνης 

οφείλει να προσδιορίζει εμπεριστατωμένως τις προδιαγραφές του συστήματος 

ηλεκτρονικής παρακολούθησης, λαμβάνοντας υπόψη τις κατάλληλες επιστημονικές 

μεθόδους και να ελέγχει δειγματοληπτικά και όταν κρίνει σκόπιμο, όχι µόνο τη 

διαχείριση αλλά και την καθόλου λειτουργία του συστήματος επιτήρησης 

παρεµβαίνουσα σε πραγματικό χρόνο στη λειτουργία του όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. 

Δηλαδή, λόγω της φύσεως του μέτρου εντός του πλαισίου της σωφρονιστικής 

πολιτικής ή εντός του πλαισίου της προδικασίας της ποινικής δίκης, η αρμόδια 

υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι υποχρεωμένη να καθορίζει όχι µόνο το 

σκοπό αλλά και τα μέσα και τον τρόπο λειτουργίας της ηλεκτρονικής επιτήρησης, ο 

δε ανάδοχος απλώς επέχει θέση εκτελούντος την επεξεργασία υπό την εποπτεία και 

ρυθμιστική καθοδήγηση του υπευθύνου επεξεργασίας.  

Σχετικά με τα δικαιώματα του υποκειμένου η γνωμοδότηση παρατηρεί ότι στο Π.Δ. 

απουσιάζει ο προσδιορισμός και η ανάλυση των δικαιωμάτων των επιτηρουμένων, 

όπως αυτά προκύπτουν από τις βασικές ρυθμίσεις του Ν. 2472/1997. Ως εκ τούτου 

προτείνει: «Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, οφείλει να 

ενημερώνει διεξοδικά και εγγράφως τους επιτηρούµενους για το σκοπό επεξεργασίας 

των δεδομένων  τους, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων 

τους και εν γένει για τα δικαιώματά τους. Σηµειωτέον ότι το υποκείµενο των 

δεδοµένων έχει δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας 

πληροφορίες για τα δεδοµένα που το αφορούν όταν έχει κάποιο ειδικότερο 

ενδιαφέρον, και ιδίως στις περιπτώσεις που του αποδίδεται παραβίαση των όρων 

της ηλεκτρονικής παρακολούθησης, ή όταν συντρέχει περίπτωση τεχνικής 

πληµµέλειας ή βλάβης της συσκευής επιτήρησης, αποφευγοµένης κάθε 

καταχρηστικής ασκήσεως των δικαιωμάτων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να 

πληροφορήσει τον αιτούντα σε τριάντα ηµέρες από την υποβολή της αιτήσεώς του 

αναφορικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων του. Όταν δε το υποκείμενο ζητεί 

αντίγραφο της καταγραφής των γεγονότων της επιτήρησης έχει υποχρέωση να 

καταβάλει την απαιτούµενη δαπάνη, µε εξαίρεση την περίπτωση οικονομικής 

αδυναμίας. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα διορθώσεως των 

δεδομένων τους, ιδίως στις περιπτώσεις που τους αποδίδεται κάποια παράβαση, 

καθώς και στις περιπτώσεις τεχνικού σφάλματος ή ελλείψεως. Στην περίπτωση 
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αρνήσεως ικανοποιήσεως του αιτήματος παροχής πληροφοριών ή διορθώσεως, 

εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2472/1997».  

Το Π.Δ. ορίζει στο άρθρο 5 ως ανώτατο χρόνο τήρησης των δεδομένων την 

πενταετία, χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό. Η ΑΠΔΠΧ αναφέρει ότι το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, οφείλει να εξασφαλίσει τη λήψη όλων των 

αναγκαίων μέτρων για τη διατήρηση των δεδομένων για μία πενταετία, και την 

ασφαλή και αυτόματη διαγραφή τους μετά από το χρονικό όριο αυτό χωρίς 

δυνατότητα ανάκτησης ή αναγνώρισης των υποκειμένων.  

 

1.3. Η πιλοτική εφαρμογή  

Αν και το πρόγραμμα της ηλεκτρονικής επιτήρησης ήταν προγραμματισμένο να μπει 

σε εφαρμογή τον Αύγουστο του 2014, ξεκίνησε ένα χρόνο αργότερα. Αιτία της 

καθυστέρησης ήταν οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν από κάποιες εταιρίες  κατά της 

διεξαγωγή του διεθνούς διαγωνισμού. Τελικώς η δικαιοσύνη οριστικοποιήσε τον 

αρχικό νικητή του διαγωνισμού και το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπέγραψε σύμβαση 

με συνολικό προϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ101.   

Ο πρώτος κρατούμενος που αποφυλακίστηκε με τον περιοριστικό όρο της 

ηλεκτρονικής επιτήρησης είναι κρατούμενος του καταστήματος κράτησης 

Κορυδαλλού. Πρόκειται για έναν  55 Βρετανό υπήκοο που γεννήθηκε στην Γαλλία,  

και συνελήφθη βάσει διεθνούς εντάλματος σύλληψης των ελληνικών αρχών στην 

Μάλαγα της Ισπανίας. Στη συνέχεια  εκδόθηκε στις ελληνικές αρχές και έκτοτε ήταν 

κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού. Το αίτημα του για υπαγωγή στις ευεργετικές 

διατάξεις συζητήθηκε στις 27 Ιουλίου και  εγκρίθηκε με τον όρο  να εκτίσει το 

υπόλοιπο της ποινής στην οικία του στην Αθήνα102. 

Λίγες μέρες αργότερα αποφυλακίστηκε ένας ακόμη κρατούμενος των φυλακών 

Κορυδαλλού. Πρόκειται για υπόδικο, ο οποίος έπειτα από 7,5 μήνες στο κατάστημα 

κράτησης Κορυδαλλού αποφυλακίστηκε με τον περιοριστικό όρο της ηλεκτρονικής 

επιτήρησης. Όπως δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξη στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα:  

                                                           
101 Τσιμπούκης Π., Ο καβγάς τριών εταιριών για το διαγωνισμό του 1.000.000 ευρώ για τα 
«βραχιολάκια», 14 Δεκεμβρίου 2014, εφημ. Πρώτο Θέμα, στον ιστότοπο 
http://www.protothema.gr/greece/article/434502/o-kavgas-trion-etaireion-gia-to-diagonismo-tou-
1000000-euro-gia-ta-vrahiolakia/  
102 Ποιος είναι ο πρώτος κρατούμενος στην Ελλάδα που βγήκε με… «βραχιολάκι», 6 Αυγούστου 2015 

στον ιστότοπο Crashonline  

 http://www.crashonline.gr/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%82-

%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%82-

%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%82-

%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD/  

http://www.protothema.gr/greece/article/434502/o-kavgas-trion-etaireion-gia-to-diagonismo-tou-1000000-euro-gia-ta-vrahiolakia/
http://www.protothema.gr/greece/article/434502/o-kavgas-trion-etaireion-gia-to-diagonismo-tou-1000000-euro-gia-ta-vrahiolakia/
http://www.crashonline.gr/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd/
http://www.crashonline.gr/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD/
http://www.crashonline.gr/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD/
http://www.crashonline.gr/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD/
http://www.crashonline.gr/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD/
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«Όταν κάνεις την αίτηση αποφυλάκισης που δικαιούσαι μέσα σε ένα χρονικό 

διάστημα μπορείς να θέσεις πλέον και το αίτημα αποφυλάκισης με ηλεκτρονική 

παρακολούθηση. Αυτό έκανα κι εγώ. Στάθηκα τυχερός και το δικαστικό συμβούλιο 

αποφάσισε θετικά. Η αστυνομία με μετέφερε στο σπίτι μου όπου ήρθαν κάποιοι 

εκπρόσωποι της εταιρείας που κάνει την εγκατάσταση. Το τοποθέτησαν στο πόδι 

μου κι έκαναν μια οριοθέτηση του χώρου. Ο περιορισμός που μου επέβαλλαν είναι 

να βρίσκομαι στον εσωτερικό χώρο του σπιτιού μου. Να κινούμαι μόνο μέσα στο 

σπίτι και όχι στον κήπο. Δεν με ενοχλεί ούτε στο μπάνιο και γενικά δεν με ενοχλεί 

στην καθημερινότητά μου. Το μέγεθος του είναι μικρό και είναι δεμένο στο πόδι 

μου»103.  Στην ίδια συνέντευξη ο εν λόγω υπόδικός αναφέρεται και στο κόστος 

λειτουργίας, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 15 ευρώ την ημέρα και επιβαρύνει τον 

κρατούμενο, εκτός και αν υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία πληρωμής, οπότε το 

κόστος αναλαμβάνει το ελληνικό Δημόσιο: «Η νομοθεσία λέει ότι από την ώρα που 

το παίρνεις προπληρώνεις κιόλας το μέγιστο υπόλοιπο που έχεις την δεδομένη 

στιγμή. Δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή ήμουν προφυλακισμένος 7,5 μήνες, βγήκα και η 

αμέσως επόμενη ημερομηνία αναθεώρησης της προσωποκράτησης μου ήταν στους 

12 μήνες. Έχω προπληρώσει το βραχιολάκι μέχρι να κλείσω τους 12 μήνες. Μετά 

πρέπει να πάρω παράταση. Αυτό ισχύει μόνο για τους υπόδικους. Αργότερα που θα 

το δίνουν και σε δικασμένους αν κάποιος έχει υπόλοιπο τρία χρόνια θα έχει την 

υποχρέωση να πληρώσει τρία χρόνια».  Επίσης, για να μετακινηθεί ο υπόδικος εκτός 

της οικίας του κι εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος όπως π.χ. για να μεταφερθεί στο 

δικαστήριο απαιτείται η υποβολή  αιτήματος προς έγκριση στο Συμβούλιο των 

δικαστών προκειμένου να αλλάξουν τα όρια επιτήρησης.  

 

1.4. Παρατηρήσεις για την ηλεκτρονική επιτήρηση 

Η εισαγωγή της ηλεκτρονικής επιτήρησης στην ελληνική έννομη τάξη έχει προκαλέσει 

ποικίλες αντιδράσεις στον νομικό κόσμο της χώρας. Το μέτρο κρίνεται ως 

απαραίτητο και θετικό ως προς την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης- 

και κατά συνέπεια την βελτίωση των συνθηκών κράτησης των κρατουμένων- όπως 

επίσης και ως προς την υποκατάσταση της προσωρινής κράτησης, ώστε η τελευταία 

να επιβάλλεται ως το απολύτως έσχατο μέτρο δικονομικού καταναγκασμού104. 

Επίσης  στοχεύει στη σταδιακή και ομαλή μετάβαση για τον κατάδικο από το 

καθεστώς στέρησης της ελευθερίας στην ελεύθερη κοινωνική ζωή .  

                                                           
103 βλ. Φάκα, Κ. O πρώτος Ελληνας που αποφυλακίστηκε με βραχιολάκι, εφημ Πρώτο Θέμα, 10/092015, 

στον ιστότοπο  

http://www.protothema.gr/greece/article/507823/o-protos-ellinas-pou-apofulakistike-me-vrahiolaki/    
104 βλ. Καλοκύρη Θ., ο.π.  

http://www.protothema.gr/greece/article/507823/o-protos-ellinas-pou-apofulakistike-me-vrahiolaki/
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Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί και η αντίθετη, μειοψηφούσα κατά τη σύνταξη της 

αιτιολογικής εκθέσεως, γνώμη, κατά την οποία  η προσθήκη νέων ποινικών 

μέτρων συνεπάγεται το φαινόμενο της επέκτασης του ιστού του ποινικού 

ελέγχου (“net widening”). Σύμφωνα με την άποψη αυτή, τα νέα μέτρα αντί να 

εφαρμοστούν σ’ ένα μέρος του πληθυσμού που βρίσκεται στις φυλακές, 

οδηγώντας στην αποσυμφόρηση τους, επιβάλλονται στην πράξη σε πρόσωπα 

που, αν τα μέτρα αυτά δεν υπήρχαν, δεν θα κατέληγαν σε αυτές επιβαρύνοντας 

εντέλει το σωφρονιστικό σύστημα, το οποίο και επιδιώκουν να ελαφρύνουν105. 

Επίσης, κατά την εφαρμογή του μέτρου προκύπτουν ζητήματα νομικής, ηθικής και 

τεχνολογικής φύσης.   

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου σε κείμενο τεκμηρίωσης 

αναφέρεται στην διπλή υπόσταση του μέτρου,  δηλαδή του κατ’ οίκον περιορισμό 

και της ηλεκτρονική επιτήρηση σωρευτικά για το ίδιο άτομο και όχι διαζευκτικά και 

στον κίνδυνο αποκλεισμού μεγάλου μέρους των κρατουμένων: «Δεδομένου όμως ότι 

στην ελληνική δικαστική πραγματικότητα ο χρόνος μέχρι την εκδίκαση των 

κακουργημάτων σε πρώτο βαθμό μπορεί να φτάσει το ανώτατο όριο της 

προσωρινής κράτησης (18 μήνες), σύμφωνα δε με τα παραπάνω ο αριθμός των 

προφυλακισθέντων αυξάνεται σταθερά, θεωρούμε ότι ιδιαίτερα για τους υπόδικους 

η ρύθμιση πρέπει να εξαντλείται σε μόνη την ηλεκτρονική επιτήρηση χωρίς κατ’ 

οίκον περιορισμό και μόνο υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις του άρθρου 282 ΚΠΔ (άρ. 

2 του σχεδίου νόμου), προκειμένου να συμβαδίζει με τις απαιτήσεις του τεκμηρίου 

αθωότητας αλλά και με την ηπιότερη δυνατή προσβολή της προσωπικότητας στο 

στάδιο αυτό της προδικασίας. Σε κάθε δε περίπτωση, θα πρέπει να αιτιολογείται 

ειδικά και εμπεριστατωμένα ο λόγος για τον οποίο οι περιοριστικοί όροι δεν ήταν 

επαρκείς για την επίτευξη του σκοπού του νόμου. Σε αντίθετη περίπτωση, και 

δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των προφυλακισμένων είναι αλλοδαποί 

που συνήθως στερούνται ή δεν μπορούν να αποδείξουν τη σταθερή διαμονή τους 

(οι χωρίς χαρτιά αλλοδαποί δεν δικαιούνται να υπογράφουν μισθωτήρια συμβόλαια) 

το μεγαλύτερο μέρος των υποδίκων εν τέλει θα αποκλειστεί από την υπαγωγή στο 

μέτρο αυτό, γεγονός που θα εντείνει την ήδη υφιστάμενη πολιτική των διακρίσεων 

σε βάρος τους106.»  

Ακόμη τίθεται το ερώτημα αν η ηλεκτρονική επιτήρηση συνιστά παραβίαση των 

συνταγματικώς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του ασύλου της κατοικίας και του 

απόρρητου του ιδιωτικού βίου. Ακόμη και αν θεωρηθεί ότι η θεσμική συστολή των 

                                                           
105 βλ. Καλοκύρη Θ., ο.π.  
106 Ελληνική Ένωση για τα δικαιώματα του Ανθρώπου, Κείμενο Τεκμηρίωσης (χ.χ.),  

http://www.hlhr.gr/index.php?MDL=pages&SiteID=767  

http://www.hlhr.gr/index.php?MDL=pages&SiteID=767
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εν λόγω δικαιωμάτων είναι αναγκαία, λόγω της ιδιότητας του επιτηρουμένου ως 

καταδίκου ή υπόδικου, το ίδιο δεν μπορεί να ισχύσει για τα πρόσωπα που διαμένουν 

με τον επιτηρούμενο π.χ.  μέλη της οικογένειάς του. Ως προς αυτά τα εκ του 

αποτελέσματος «επιτηρούμενα» πρόσωπα, η αναπόφευκτη συλλογή πληροφοριών 

από τον ιδιωτικό τους βίο λόγω επαφής με τον ποινικό παραβάτη ούτε 

δικαιολογημένη είναι αλλά ούτε και συνταγματικά ανεκτή, προσκρούοντας. στο 

άρθρο 8 της ΕΣΔΑ107. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι η συλλογή, χρήση και 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων διενεργείται από ιδιωτική εταιρία και όχι από 

τις κατεξοχήν αρμόδιες  δικαστικές ή αστυνομικές αρχές.  

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα είναι το κόστος του μέτρου το οποίο καταρχήν βαρύνει 

τον επιτηρούμενο. Η «αυτοχρηματοδότηση» της επιτήρησης μοιάζει να αντίκειται 

στην αρχή της ισότητας και της έννοιας και της φύσης της ποινικής καταστολής, η 

οποία αποτελεί υποχρέωση του κράτους.   

Επιπλέον, η αμερικανική εμπειρία από την εφαρμογή του μέτρου, κατέδειξε, ότι τα 

τεχνικά προβλήματα λειτουργίας, που οφείλονται σε ελαττωματικές συσκευές 

επιτήρησης ή σε βλάβη του δείκτη πληροφοριών, όχι μόνο δεν αποκλείονται αλλά 

παρουσιάζουν ποσοστό συχνότητας της τάξης του 10%. Έτσι, εάν ο κεντρικός 

υπολογιστής καταγράψει εσφαλμένα απόκλιση από το πρόγραμμα επιτήρησης, ο 

επιτηρούμενος βαρύνεται με ποινική κατηγορία πχ «απόδραση» από το 

εφαρμοζόμενο πρόγραμμα επιτήρησης ή απόπειρα αυτού, χωρίς να έχει ουσιαστική 

δυνατότητα αντίκρουσης αυτής108. 

Τέλος, ζήτημα προς διερεύνηση είναι και οι επιπτώσεις στην υγεία των 

επιτηρουμένων από την χρήση του εξοπλισμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης, ιδίως 

σε περίπτωση ελλαττωματικής λειτουργίας του.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
107 βλ. Τουργελή Π., ο.π.  
108 ο.π.  
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Συμπερασματικές παρατηρήσεις 

Η ανάγκη για την  θέσπιση ειδικών κανόνων προστασίας και διακίνησης  

προσωπικών δεδομένων υπαγορεύτηκε τόσο από την ραγδαία εξέλιξη της 

τεχνολογίας που επέτρεψε στο ευρύ κοινό την πρόσβαση σε ένα απεριόριστο σύνολο 

πληροφοριών- αλλά ταυτόχρονα και την «έκθεση» των προσωπικών τους 

πληροφοριών σε αυτό- όσο και από τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις οι οποίες 

οδήγησαν στην ολοένα και αυξανόμενη επέμβαση κρατικών φορέων στην ιδιωτική 

σφαίρα του ατόμου.  

Η συζήτηση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ξεκίνησε την δεκαετία 

του 60 στην Αμερική109 ενώ ο πρώτος σχετικός νόμος ψηφίστηκε στο κρατίδιο της 

Έσσης της Δ. Γερμανίας το 1977. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα σημαντικότερα 

επιτεύγματα στον τομέα αυτό ήταν η κύρωση της Σύμβασης 108/81 του Συμβουλίου 

της Ευρώπης της της Οδηγίας 1995/46, ενώ στη συνέχεια υιοθετήθηκαν επιπλέον 

νομοθετικές πράξεις για την επίλυση ζητημάτων  προστασίας προσωπικών 

δεδομένων σε επιμέρους τομείς όπως  το ηλεκτρονικό  εμπόριο και οι ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες. Ωστόσο, η διαφορετική ενσωμάτωση της Οδηγίας 1995/46 στο 

εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών δημιούργησε ένα ανομοιόμορφο επίπεδο 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη. Επίσης,  η εξάπλωση νέων 

μορφών επικοινωνίας όπως είναι οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και τα 

υπολογιστικά σύννεφα οδήγησαν στην ανάγκη διεύρυνσης του πλαισίου προστασίας 

προσωπικών δεδομένων. Έτσι τον Ιούνιο του 2015, μετά από τρία χρόνια 

διαπραγματεύσεων, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασε μία πρόταση 

Κανονισμού για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα 

αντικαταστήσει την Οδηγία 95/46 και μια γενική Οδηγίας για την προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά τον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης 

και αστυνομίας. Ο Κανονισμός μεταξύ άλλων διασφαλίζει το δικαίωμα στην λήθη και 

προβλέπει αλλαγές στον τρόπο συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων και 

μέτρα για την διευκόλυνση της πρόσβασης του ατόμου στα  δεδομένα που το 

αφορούν. Οι μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις για τον σχεδιασμό του νέου 

Κανονισμού αντανακλούν την δυσκολία εξισορρόπησης της ανάγκης για προστασία 

του ατόμου από την αυθαίρετη και αλόγιστη επεξεργασία των προσωπικών του 

δεδομένων αφενός και την χρήση των δεδομένων αυτών από ιδιωτικούς και 

κρατικούς φορείς για την εμπορική τους εκμετάλλευση ή την καταστολή και πρόληψη 

αξιόποινων πράξεων. Τον Μάρτιο του 2015 η ένωση Lobbyplag δημοσίευσε 11.000 

σελίδες εγγράφων από τις διαπραγματεύσεις του Συμβουλίου110.  Τα έγγραφα αυτά 

                                                           
109  Χριστοδούλου Κ., Δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων, ο.π.,σελ. 3 

 
110 http://lobbyplag.eu/governments/document s  

http://lobbyplag.eu/governments/document%20s
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καταδεικνύουν την προσπάθεια ορισμένων κρατών όπως ης Γερμανία, η Μεγάλη 

Βρετανία και η Ιρλανδία να «αποδυναμώσουν» τον Κανονισμό προς όφελος των 

μεγάλων εμπορικών οργανισμών. Στον αντίποδα μόνο 4  κράτη111, μεταξύ των 

οποίων και η Ελλάδα επιθυμούν ένα αυστηρότερο πλαίσιο κανόνων112.  

Αντίστοιχη «σύγκρουση συμφερόντων» παρατηρείται και ως προς τις διαβιβάσεις 

των προσωπικών δεδομένων, όπως φαίνεται και από την πρόσφατη απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης113 η οποία έκρινε ως ανίσχυρη την απόφαση 

2000/52 της Επιτροπής για τις αρχές ασφαλούς λιμένα για την προστασία της 

ιδιωτικής ζωής114 .  Το Δικαστήριο αφού διαπιστώνει ότι  οι αμερικανικές αρχές 

μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και να τα 

επεξεργαστούν κατά τρόπο ασυμβίβαστο με τον σκοπό για τον οποίο διαβιβάστηκαν, 

καθ’ υπέρβαση των ορίων του απολύτως αναγκαίου και του αναλογικού για την 

προστασία της εθνικής ασφάλειας και ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν την 

δυνατότητα μέσω της διοικητικής ή της δικαστικής οδού να έχουν πρόσβαση στα 

δεδομένα που τους αφορούν, και εφόσον χρειαστεί να εξασφαλίσουν την 

τροποποίηση ή τη διαγραφή τους115 θεωρεί ότι η πρόσβαση κατά γενικευμένο τρόπο 

στο περιεχόμενο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών προσβάλλει το ουσιαστικό 

περιεχόμενο του θεμελιώδους δικαιώματος του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής, όπως 

αυτό κατοχυρώνεται από το άρθρο 7 του Χάρτη.  

Στην Ελλάδα, η ενσωμάτωση της Οδηγίας  95/46 ΕΚ με τον Ν. 2472/1997 

ανταποκρίθηκε στο αίτημα των καιρών να θεσπίσει ειδικούς κανόνες, οι οποίες να 

ρυθμίζουν τις αυξημένες δυνατότητες συλλογής και ποικίλης χρήσης πληροφοριών 

που αφορούν το άτομο.  Διαρθρώθηκε στη βάση της κατά κανόνα απαγόρευσης 

                                                           
111 Ουγγαρία, Αυστρία, Ελλάδα και Ελβετία, παρότι η τελευταία δεν είναι μέλος της ΕΕ 
112 Beuth P, Bunderegierung hofiert Lobbysten, 10 Μαρτίου 2015 εφημ. Die Zeit, στον ιστότοπο 

http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2015-03/eu-datenschutzgrundverordnung-ministerrat-

bundesregierung-lobbyplag   

113 Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 6ης Οκτωβρίου 2015, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169195&pageIndex=0&doclang=EL&mo

de=req&dir=&occ=first&part=1&cid=111420 

114 Απόφαση της Επιτροπής της 26 Ιουλίου 2000 βάσει της Οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

και του Κοινοβουλίου σχετικά με την επάρκεια προστασίας που παρέχεται από τις αρχές ασφαλούς λιμένα 

για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τις συναφείς συχνές ερωτήσεις που εκδίδονται από το Υποργείο 

Εμπορίου των ΗΠΑ, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0520&from=de  
115 Εξάλλου όπως αναφέρεται στην ίδια απόφαση του Δικαστηρίου, η απόφαση 2000/520 καθιερώνει την 

υπεροχή των «απαιτήσεων εθνικής ασφάλειας, δημόσιου συμφέροντος και εφαρμογής του δικαίου [των 

ΗΠΑ]» έναντι των αρχών του ασφαλούς λιμένα, και βάσει αυτής της υπεροχής οι αυτοπιστοποιημένοι 

αμερικανικοί οργανισμοί που λαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από την Ένωση οφείλουν να 

αποκλίνουν, χωρίς περιορισμό, από τις αρχές του ασφαλούς λιμένα όταν οι αρχές αυτές συγκρούονται με 

τις ανωτέρω απαιτήσεις και καθίστανται ασύμβατες με αυτές. 

http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2015-03/eu-datenschutzgrundverordnung-ministerrat-bundesregierung-lobbyplag
http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2015-03/eu-datenschutzgrundverordnung-ministerrat-bundesregierung-lobbyplag
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0520&from=de
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επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός και αν συντρέχουν 

ειδικές προϋποθέσεις116. Από το έτος 2000 και πέρα όμως αρχίζουν να εισάγονται 

νομοθετικά, αλλά και μέσω των κανονιστικών κειμένων που εκδίδει η Ανεξάρτητη 

Αρχή, ολοένα και περισσότερες εξαιρέσεις από τον παραπάνω κανόνα, λόγω του ότι 

όλο και περισσότερες μορφές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων θεωρούνται ως 

κοινωνικά πρόσφορες και αναγκαίες ενέργειες117.  Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή και τα 

δικαστήρια κλήθηκαν να καθορίσουν ένα κανονιστικό πεδίο εφαρμογής τους νόμου 

επιλύοντας παράλληλα ορισμένα ερμηνευτικά προβλήματα του νόμου118.  Με βάση 

τις αποφάσεις τις Αρχής και των δικαστηρίων καθορίστηκε ένα συγκεκριμένο πεδίο 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων προς τους υπευθύνους επεξεργασίας, τους τρίτους 

και τα υποκείμενα των δεδομένων. Συζητήσεις ανάμεσα σε ειδικούς προκαλούν, 

ωστόσο, ορισμένα ζητήματα, με κυριότερο αυτό της μη εφαρμογής του ν. 2472/1997 

στην ποινική διαδικασία (βλ. απόφαση 147/2001 ΑΠ).  

Στον τομέα της αστυνομίας και της ποινικής δικαιοσύνης, η προστασία των 

δεδομένων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ρυθμίζεται μόνο στο πλαίσιο της διασυνοριακής 

συνεργασίας αστυνομικών και δικαστικών αρχών. Η κυριότερη νομοθετική πράξη 

στον τομέα αυτό, η Απόφαση Πλαίσιο  2008/977/ΔΕΥ, θεσπίζει ειδικούς κανόνες και 

εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων 

όταν τα προσωπικά δεδομένα τους υφίστανται επεξεργασία για τον σκοπό της 

πρόληψης, της διερεύνησης, ή της δίωξης αξιόποινων πράξεων από τις αρμόδιες 

αρχές της ΕΕ καθώς και τις εθνικές αρχές των κρατών. Επίσης, στο πλαίσιο της κοινής 

πολιτικής των κρατών μελών στους τομείς της δικαιοσύνης, αστυνομίας και 

μεταναστευτικής πολιτικής αναπτύχθηκαν κοινά πληροφοριακά συστήματα με 

σκοπό την διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών, της εφαρμογής ενιαίας 

στρατηγικής σε θέματα όπως η μετανάστευση και της αντιμετώπισης σοβαρών 

αξιόποινων πράξεων. Σημαντικά παραδείγματα αποτελούν το Σύστημα 

Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II), το Σύστημα Πληροφοριών για τις 

Θεωρήσεις (VIS) και το Eurodac, ένα κεντρικό σύστημα το οποίο περιέχει δεδομένα 

δακτυλικών αποτυπωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι υποβάλλουν 

αίτηση χορήγησης ασύλου σε κράτος μέλος της ΕΕ. Τα πληροφοριακά αυτά 

συστήματα όπως και η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol) και η Ευρωπαϊκή 

Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) έχουν υιοθετήσει ειδικά καθεστώτα 

προστασίας προσωπικών δεδομένων.  Ωστόσο, η ανάγκη αντιμετώπισης και 

πρόληψης τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, οδήγησαν 

στην ραγδαία αύξηση του όγκου των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, 

                                                           
116 Χριστοδούλου Κ, Δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων, σελ. 3 
117 ο.π. σελ. 4 
118 ο.π. σελ. 139 
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επεξεργάζονται και διαβιβάζονται προς τρίτους, με συνέπεια να παρατηρούνται 

ορισμένες ανησυχητικές τάσεις119 όπως η «γενίκευση της επιτήρησης», η οποία 

αφορά πλέον ευρύτερες ομάδες πολιτών που ενδεχομένως να μην σχετίζονται με 

εγκληματική δράση, η χρήση των προσωπικών δεδομένων για σκοπό διαφορετικό 

από αυτό της αρχικής συλλογής τους, η διεύρυνση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες 

επιτρέπεται η διαβίβαση δεδομένων προς τρίτους, έτσι ώστε να αφορά και την 

πρόληψη αξιόποινων πράξεων και η αύξηση της συλλογής και προσβασιμότητας όλο 

και περισσότερων κατηγοριών δεδομένων μεταξύ των οποίων και τα βιομετρικά 

δεδομένα. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμη η συνεχής 

ενδυνάμωση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η οποία μπορεί να 

πραγματωθεί με νομικά μέσα που θα συμπληρώσουν ή θα επαναπροσδιορίσουν το 

πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και  με τεχνολογικά μέσα όπως 

οι εξειδικευμένες επιλογές στον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής των συστημάτων120 

όπου αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα με σκοπό την μέγιστη προστασία του 

ατόμου από αυθαίρετη και αναίτια συλλογή και επεξεργασία και διάθεση των 

δεδομένων που το αφορούν.   

 

  

                                                           
119 Όπως διαπιστώνεται στο Κείμενο της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 «Αστυνομία και Δικαιοσύνη», 

WP 168, 01-12-2009  “The Future of Privacy”. Joint contribution to the Consultation of the European 

Commission on the legal framework for the fundamental right to protection of personal data, 

 http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2009/wp168_en.pdf  

120 Χρήσιμα εργαλεία  είναι η σχεδιασμένη προστασία στης ιδιωτικής ζωής (Privacy by design), η έμφαση 

στην αρχή του προσδιορισμού και περιορισμού του σκοπού, ο αποκλεισμός της απευθείας πρόσβασης στα 

δεδομένα αυτά κάθε αυτά αλλά μόνο σε ενδείξεις για το εάν η αναζήτηση είναι  επιτυχής ή όχι και ο 

περιορισμός της διάθεσης και πρόσβασης των βιομετρικών δεδομένων.  

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2009/wp168_en.pdf
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