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Περίληψη

Στη σημερινή εποχή η πληροφορική, η τεχνολογία και οι Τεχνολογίες Πληροφορίας 

και Επικοινωνιών έχουν ενταχθεί σε όλα τα πεδία που αφορούν την ανθρώπινη ζωή και 

δράση και συνεπώς και στο χώρο των αστυνομικών και δικαστικών αρχών. Η εξέλιξη της 

τεχνολογίας έχει διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τη συγκέντρωση δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα των πολιτών σε ηλεκτρονικά αρχεία των πληροφοριακών συστημάτων των εν 

λόγω αρχών, με στόχο την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τη διερεύνηση και δίωξη 

εγκληματικών ενεργειών. Το γεγονός αυτό δημιούργησε σταδιακά την ανάγκη θέσπισης 

ειδικών νόμων και νομοθετικών ρυθμίσεων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των 

πολιτών και κατά συνέπεια για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 

πολιτών από τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία αυτών. Ωστόσο, η προστασία αυτή 

δεν πρέπει να περιορίζει το δικαίωμα στη πληροφόρηση και την αναγκαιότητα, από πλευράς 

κρατικών φορέων, για έλεγχο συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η δημόσια τάξη. Η διεθνής κοινότητα θέσπισε πλήθος τέτοιων ρυθμίσεων 

λαμβάνοντας υπόψη την εξισορρόπηση των συμφερόντων των πολιτών και των αρμόδιων 

αρχών. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται και αναλύονται οι εν λόγω ρυθμίσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής νομοθεσίας.

Λέξεις - κλειδιά: προστασία προσωπικών δεδομένων, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, 

πληροφοριακά συστήματα, αστυνομικές αρχές
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Abstract

Nowadays informatics, technology, and Information and Communication 

Technologies have been integrated in every field related to human life and activity, and 

therefore on that of the police and judicial authorities as well. Technological evolution has 

greatly facilitated the collection of citizens’ personal data in digitized records of the 

information systems of these authorities, in order to combat terrorism and to investigate and 

prosecute criminal activities. This gradually led to the need for specific laws and regulations 

in order to protect citizens private life thus to protect citizens personal information from 

collection, use and process. However, this protection cannot restrict the right to information 

and the need, of these state agencies, to inspect specific personal data, in order to ensure 

public order. The international community has adopted a vast number of those regulations 

considering the balance of citizens and authorities’ interests. These regulations of the 

European Union and the Greek legislation are presented and analyzed in this research.

Keywords: protection of personal data, personal data processing, information systems, police
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Εισαγωγή

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση και η κριτική ανάλυση των 

σημαντικότερων νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στην προστασία των φυσικών 

προσώπων από τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα από τις δικαστικές και κυρίως τις αστυνομικές αρχές, σε ευρωπαϊκό και εθνικό 

επίπεδο.

Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί συνοπτική εισαγωγή σε όρους και έννοιες των 

πληροφοριακών συστημάτων, όπως πληροφορία, δεδομένο, λογισμικό, κ.λπ., με στόχο να 

γίνει πιο κατανοητή η σημασία των προσωπικών δεδομένων και ειδικά η χρήση και η 

επεξεργασία αυτών από τρίτους, το σχετικό νομικό πλαίσιο και συνολικά η ηλεκτρονική 

διαχείριση των προσωπικών δεδομένων στα πληροφοριακά συστήματα των Αστυνομικών 

Αρχών.

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία αναφορικά με τα 

προσωπικά δεδομένα∙ ο ορισμός της έννοιας, η διάκριση σε απλά και ευαίσθητα προσωπικά 

δεδομένα, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επεξεργασία αυτών. Επιπρόσθετα, γίνεται 

αναφορά στη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ως προς τη συλλογή, την

τήρηση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στις περιπτώσεις 

που η επεξεργασία γίνεται χωρίς τη συναίνεση του υποκειμένου, όπως για παράδειγμα όταν η 

επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη προστασία δημόσιου συμφέροντος, κ.λπ.. Επιπλέον, 

αναλύονται τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων, όπως αυτό της αντίρρησης, ενώ 

στην τελευταία υποενότητα του κεφαλαίου αναφέρονται οι διοικητικές, οι ποινικές και οι 

αστικές κυρώσεις που προβλέπονται για τις περιπτώσεις που δεν εφαρμόζονται ή 

παραβιάζονται οι σχετικές διατάξεις των νομοθετικών ρυθμίσεων.

Στη συνέχεια και μέχρι και το πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται οι 

σημαντικότερες νομοθετικές ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, αναφορικά 

με την προστασία φυσικών προσώπων από τη συλλογή και την επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων.
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Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στους οργανισμούς, όπως η Europol και η 

Eurojust, οι οποίοι δημιουργήθηκαν για τη διασφάλιση των διατάξεων των σχετικών 

νομοθετικών ρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικά όσον αφορά στη διασυνοριακή 

ροή πληροφοριών και την ενίσχυση της συνεργασίας και των ενεργειών των αστυνομικών και 

δικαστικών αρχών της Ένωσης για πρόληψη, διερεύνηση και δίωξη ποινικών αδικημάτων. 

Επίσης, αναφέρονται τα πιο σημαντικά πληροφοριακά συστήματα των εν λόγω οργανισμών 

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δημιουργήθηκαν για την επίτευξη των σκοπών της 

Σύμβασης Σένγκεν, της Europol και της Eurojust, όπως το VIS, το SIS II, κ.λπ..

Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πληροφοριακά συστήματα των ελληνικών 

αστυνομικών αρχών και του κράτους, όπως το Police On Line, παράλληλα με τις ισχύουσες 

νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 

τις εθνικές αρχές.

Ακολουθούν τα συμπεράσματα, οι προτάσεις και οι βιβλιογραφικές αναφορές, το 

μεγαλύτερο τμήμα των οποίων είναι, εκτός από τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, από 

πρωτογενείς πηγές, όπως Κανονισμοί, Αποφάσεις και Οδηγίες που άπτονται του θέματος.
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Κεφάλαιο Πρώτο

Πληροφοριακά συστήματα και βάσεις δεδομένων

1.1 Βασικές έννοιες και ορισμοί

Ένας υπολογιστής αποτελεί ένα σύνολο από επιμέρους τμήματα υλικού τα οποία 

συνεργάζονται με σκοπό τη συντονισμένη λειτουργία. Έτσι, δημιουργείται ένα περιβάλλον το 

οποίο δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης διάφορων προγραμμάτων και διεργασιών, από απλά 

ηλεκτρονικά παιχνίδια και προγράμματα επεξεργασίας κειμένου μέχρι σύνθετες εφαρμογές 

επεξεργασίας δεδομένων. Μετά την τροφοδότηση με ηλεκρικό ρεύμα ο υπολογιστής ξεκινά 

να εκτελεί ένα πλήθος προγραμμάτων, δηλαδή ένα σύνολο εντολών το οποίο καθοδηγεί την 

εκτέλεση διάφορων διεργασιών ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του εκάστοτε 

χρήστη.

Κύριος συντονιστής των επιμέρους τμημάτων είναι ένα σύνολο προγραμμάτων το 

οποίο αποκαλείται Λειτουργικό Σύστημα (ΛΣ) και το οποίο συντονίζει σωστά και 

λεπτομερώς τη λειτουργία του υπολογιστή, αλλά και είναι υπεύθυνο για τη διαθεσιμότητα 

των δυνατοτήτων για άλλα προγράμματα1. Αποτελεί δηλαδή το σύνολο των επιμέρους 

προγραμμάτων που αποτελούν το μέσο μεταξύ χρήστη και υπολογιστή, εφαρμογών και 

περιφερειακών τμημάτων. Το Λειτουργικό Σύστημα είναι ο κύριος υπεύθυνος για τη σωστή 

λειτουργία και τη συνολική διαχείριση του υλικού του υπολογιστή, την επικοινωνία με τον 

χρήστη και την εκτέλεση άλλων διεργασιών και προγραμμάτων. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες 

λειτουργικών συστημάτων οι οποίες γίνονται βάσει του τύπου της επεξεργασίας των 

πληροφοριών που υποστηρίζουν, βάσει της υποστήριξης ενός ή πολλών χρηστών και βάσει 

λογισμικού (ανοικτό ή κλειστό λογισμικό).

Βασικές αρμοδιότητες ενός Λειτουργικού Συστήματος, καθώς αποτελεί τη διεπαφή, 

το ενδιάμεσο μεταξύ χρήστη και υπολογιστή, είναι2:

ÿ Η διαχείριση των δυνατοτήτων και των πόρων του συστήματος του υπολογιστή

1 Βλ. A. S. Tanenbaum, Modern Operating Systems, 3η έκδοση, Εκδόσεις Pearson, Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής, 2009, σελ. 4-7 και 77.
2
Βλ. Ν. Κατσούλας, Χ. Όροβας, Σ. Παναγιωτίδης, χ.χ., Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών 

Συστημάτων, Βιβλίο Μαθητή, ΙΤΥΕ, Διόφαντος, σελ. 10.
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ÿ Η μεταφορά εντολών και απαιτήσεων του χρήστη

ÿ Η παροχή χρήσιμων πληροφοριών για την κατάσταση του συστήματος (μεταφορά 

μηνυμάτων για προβλήματα, κ.λπ.)

ÿ Η διαχείριση της κεντρικής μνήμης του συστήματος

ÿ Η ενεργοποίηση και καθοδήγηση της κεντρικής μνήμης 

ÿ Η διαχείριση συσκευών εισόδου και εξόδου με παράλληλο έλεγχο της ροής των 

δεδομένων και των πληροφοριών

ÿ Η οργάνωση και διαχείριση των αρχείων του συστήματος

ÿ Ο έλεγχος της εκτέλεσης προγραμμάτων του χρήστη

ÿ Η εφαρμογή μηχανισμών βελτίωσης της ασφάλειας του υπολογιστή από 

διάφορους κινδύνους.

Ένα λειτουργικό σύστημα έχει δύο βασικούς στόχους: τη διευκόλυνση του χρήστη 

κατά την επικοινωνία με τον υπολογιστή και την αποδοτική λειτουργία του συστήματος του 

υπολογιστή και η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων. Η διευκόλυνση του χρήστη 

επιτυγχάνεται μέσω της δημιουργίας του περιβάλλοντος επικοινωνίας∙ ο χρήστης δίνει τις 

εντολές και το λειτουργικό σύστημα μεταβιβάζει τις διεργασίες που πρέπει να υλοποιηθούν.

Τα λειτουργικά συστήματα αποτελούνται από τον πυρήνα (Kernel), το σύστημα 

αρχείων (file system) και τη διεπαφή χρήστη (user interface). Ο πυρήνας είναι το αρμόδιο 

τμήμα για την ομαλή και συντονισμένη λειτουργία και συνεργασία του λογισμικού με το 

υλικό του υπολογιστή. Το σύστημα αρχείων διαχειρίζεται τα αρχεία και τα παρέχει στον 

χρήστη. Η διεπαφή χρήστη είναι το τμήμα εκείνο το οποίο δέχεται και δίνει τις εντολές του 

χρήστη, ενώ παράλληλα μεταφέρει τα μηνύματα του συστήματος. Αυτό το τμήμα δημιουργεί 

το περιβάλλον επικοινωνίας μεταξύ του υπολογιστή και του χρήστη (μέσω περιβάλλοντος 

γραμμής εντολών ή και με γραφικό περιβάλλον)3.

Όπως διαπιστώνουμε, σημαντικός παράγοντας είναι η επικοινωνία χρήστη και 

υπολογιστή. Τα υπολογιστικά συστήματα και το διαδίκτυο αποτελούν μέσα τα οποία 

εξελίσσονται διαρκώς και έχουν ενταχθεί σε όλα σχεδόν τα πεδία που αφορούν την 

ανθρώπινη ζωή και δράση. Υπολογιστικά συστήματα διευκολύνουν τη καθημερινή μας ζωή, 

3 Βλ. A. S. Tanenbaum, Modern Operating Systems, 3η έκδοση, Εκδόσεις Pearson, Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής, 2009, σελ. 60-69.
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αλλά και ευθύνονται για τη βέλτιστη οργάνωση της δημόσιας ζωής ενός κράτους, καθώς τα 

συστήματα όπως αυτό της εκπαίδευσης, των τραπεζών, του συστήματος υγείας, κ.λπ., αν 

είναι σωστά οργανωμένα, χρησιμοποιούν τα κατάλληλα λογισμικά και είναι καλά 

στελεχωμένα, συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία της δημόσιας ζωής και κατ’επέκταση στη 

συνολική ανάπτυξη του εκάστοτε κράτους. 

Για να λειτουργήσει σωστά ένα υπολογιστικό σύστημα, είτε αφορά χρήστη είτε μια 

επιχείρηση ή έναν οργανισμό, θα πρέπει να εξετασθεί η σχέση του συστήματος με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκάστοτε οργανωμένης δομής (σχήμα, λειτουργίες, διεργασίες 

υλοποίησης). Κάθε λειτουργικό σύστημα, όπως αναφέρθηκε, επεξεργάζεται πληροφορίες και 

δεδομένα τα οποία είναι σε άμεση συνάρτηση με τις ανάγκες και απαιτήσεις των χρηστών και 

βέβαια των δυνατοτήτων της τεχνολογίας εν γένει. Επιπλέον, οι χρήστες οι οποίοι θα έρθουν 

σε επαφή με το εκάστοτε λειτουργικό σύστημα και θα το χρησιμοποιήσουν αποτελούν έναν 

από τους πιο βασικούς παράγοντες για την υλοποίηση εκάστοτε διεργασιών. Επομένως, είναι 

απαραίτητη η ομαλή και σωστή συνεργασία υπολογιστή, λειτουργικού συστήματος και 

χρήστη.

Χρήστες, πληροφορίες-δεδομένα, υλικό του υπολογιστή και διεργασίες συναποτελούν 

ένα σύστημα το οποίο δέχεται, αποθηκεύει, μετασχηματίζει, ανακτά, επεξεργάζεται και 

παρέχει πληροφορίες στον εκάστοτε χρήστη χρησιμοποιώντας υπολογιστές ή και άλλα μέσα. 

Το σύνολο αυτό ονομάζεται Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ). Η αλληλεπίδραση αυτών 

(χρήστη-δεδομένων, κ.λπ.) δημιουργεί το πληροφοριακό σύστημα, ωστόσο για να είναι 

λειτουργικό και αποτελεσματικό θα πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, μεταξύ 

των οποίων το κατάλληλο υλικό, το κατάλληλο λογισμικό, κατάλληλα καταρτισμένα στελέχη 

(ανθρώπινο δυναμικό), λεπτομερής προσδιορισμός των απαραίτητων δεδομένων, κ.λπ. 

Συνεπώς, τα ΠΣ αποτελούν ένα μέσο συνεργασίας μεταξύ του ανθρώπου, των δεδομένων, 

των διεργασιών και της τεχνολογίας (πληροφορίας και επικοινωνίας). Κάθε ΠΣ λειτουργεί 

υποστηρικτικά για μια επιχείρηση ή και έναν οργανισμό όσον αφορά στη λήψη και 

υλοποίηση αποφάσεων.

Τα ΠΣ βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τα συστήματα διαχείρισης βάσεων 

δεδομένων αλλά και με συστήματα δράσης, καθώς από τη μία υπάρχει η διαχείριση και 

επεξεργασία πλήθους πληροφοριών και δεδομένων και από την άλλη το ΠΣ αποτελεί το μέσο 
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επικοινωνίας και δράσης του ανθρώπινου δυναμικού.

Ανάλογα με τον σκοπό και τον ρόλο τους τα ΠΣ διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες: 

διεξαγωγής συναλλαγών, διοίκησης, υποστήριξης αποφάσεων, έμπειρα συστήματα, 

πολυμέσων. Τα ΠΣ διεξαγωγής συναλλαγών επεξεργάζονται δεδομένα και πληροφορίες που 

σχετίζονται με δοσοληψίες όπως η διαχείριση μιας βιβλιοθήκης, λογαριασμών, πωλήσεων, 

κ.λπ.. Τα ΠΣ διοίκησης αφορούν διεργασίες της διοίκησης και τις διαδικασίες λήψης και 

υλοποίησης αποφάσεων∙ παρέχουν πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες στη διοίκηση 

μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού ή και ενός κράτους ως προς τον σχεδιασμό, τις 

διαδικασίες και τη λήψη αποφάσεων. Τα ΠΣ υποστήριξης αποφάσεων είναι ακόμη πιο 

εξειδικευμένα ΠΣ διοίκησης τα οποία διαθέτουν ειδικό λογισμικό ως προς την υποστήριξη 

και λήψη αποφάσεων. Τα ΠΣ έμπειρων συστημάτων είναι σχεδιασμένα με τρόπο που να 

ενσωματώνουν γνώσεις, πληροφορίες και δεδομένα που είναι εξειδικευμένα ως προς έναν 

συγκεκριμένο τομέα. Έτσι παρέχουν τις πληροφορίες και τα στοιχεία που θα παρείχε ένας 

ειδικός στον εκάστοτε τομέα για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Τα ΠΣ πολυμέσων 

επεξεργάζονται πληροφορίες και δεδομένα όπως εικόνα, ήχος, βίντεο και κείμενο και βάσει 

αυτών παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Ένα παράδειγμα ΠΣ πολυμέσων είναι τα ΠΣ 

στον χώρο της υγείας όπου υπάρχει συνδυασμός κειμένου (αποτελέσματα εξετάσεων), εικόνα 

(ακτινογραφία), βίντεο (υπέρηχος), κ.λπ..

Ένα ΠΣ αποτελεί όπως αναφέρθηκε, ένα σύνολο ανθρώπινου δυναμικού, 

υπολογιστών και διεργασιών, η συνεργασία και ο συντονισμός των οποίων συμβάλλει στην 

υλοποίηση των στόχων και των σκοπών μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού, ενός κράτους, 

μιας ένωσης κρατών.

1.2 Βασικές αρχές ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων

Από τη δημιουργία της πρώτης ακόμη ανθρώπινης κοινωνίας έγινε σαφής ο 

σημαντικός ρόλος των μηνυμάτων και η ασφάλεια του περιεχομένου αυτών. Από την αρχαία 

Ελλάδα και τη κοινωνία των Ρωμαίων, στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και τη συσκευή Enigma4,  

4 Η συσκευή Enigma έδινε τη δυνατότητα αποστολής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων στο ναζιστικό στρατό.Η 
αποκρυπτογράφηση αυτών, με τη συμβολή του Α. Turing συνέβαλε ουσιαστικά στην έκβαση του πολέμου.
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στην εποχή του Arpanet5 και έπειτα στη δημιουργία της πρώτης ομάδας αντιμετώπισης 

περιστατικών ασφαλείας (Computer Emergency Response Team)6, η ασφάλεια των 

πληροφοριών, των δεδομένων και των μηνυμάτων ήταν καίριας σημασίας. Σήμερα, η 

ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων αποτελεί έναν ξεχωριστό κλάδο της επιστήμης 

της Πληροφορικής, ο οποίος έχει ως βασικό στόχο την ασφάλεια των δεδομένων του 

εκάστοτε πληροφοριακού συστήματος. Αυτό σημαίνει πως άτομα τα οποία δεν έχουν την 

απαραίτητη εξουσιοδότηση πρόσβασης, δεν έχουν τη δυνατότητα να δουν, να 

επεξεργαστούν, να αποθηκεύσουν, να μεταβιβάσουν δεδομένα του ΠΣ. Σε περίπτωση που 

δεδομένα του εκάστοτε ΠΣ ήρθαν σε επαφή με άτομο χωρίς εξουσιοδότηση πρόσβασης, αυτό 

θεωρείται ηλεκτρονικό έγκλημα και διώκεται από τη νομοθεσία. Βάσει του τρόπου με τον 

οποίο πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση διακρίνονται σε εγκλήματα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών ή κυβερνοεγκλήματα, αν έγιναν μέσω του διαδικτύου. Παράδειγμα τέτοιων 

εγκλημάτων είναι η κλοπή δεδομένων, η τροποποίηση δεδομένων, η παράνομη πρόσβαση σε 

δίκτυο, η μεταφορά ιών σε δίκτυο και η ηλεκτρονική απάτη.

Για λόγους έκτασης δεν θα γίνει αναλυτική αναφορά των ατόμων που εισβάλλουν σε 

δίκτυα, όπως οι χάκερς (hackers) και τις διακρίσεις αυτών σε Black/white/gray hat, ανάλογα 

με τον τρόπο που λειτουργούν και τα στοιχεία που υποκλέπτουν. Να σημειωθεί ωστόσο πως 

πολλές φορές  υπάρχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα μέσω του social engineering

(κοινωνική μηχανική). Σε αυτή τη περίπτωση τα άτομα παρέχουν προσωπικά δεδομένα, ή 

άλλα, όπως για παράδειγμα που αφορούν την εργασία τους, σε τρίτους μέσω των Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης, των συναλλαγών μέσω του διαδικτύου, κ.λπ.. Για την απόσπαση των 

δεδομένων αυτών χρησιμοποιούνται ειδικά σχεδιασμένα ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία 

είναι πλαστά και ζητούν από τον χρήστη τη καταχώρηση πληροφοριών.

Η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων βασίζεται σε τρία βασικά στοιχεία τα 

οποία είναι απαραίτητα για την ομαλή τους λειτουργία. Τα στοιχεία αυτά είναι η 

5 Το ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) ήταν το πρώτο δίκτυο μεταγωγής πακέτου και 
το δίκτυο που αποτέλεσε τη βάση μιας ολότητας που αργότερα συνέθεσε το παγκόσμιο διαδίκτυο. Η μεταγωγή 
πακέτου είναι η κύρια βάση για την επικοινωνία δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς μέσω αυτής ένα 
σύστημα δεδομένων δύναται να χρησιμοποιήσει ένα επικοινωνιακό μέσο ώστε να επικοινωνήσει με πλήθος 
μηχανημάτων και να πάρει δεδομένα, τα οποία μεταδίδει ως πακέτα στον σύνδεσμο δικτύου, παραμένοντας σε 
κοινή χρήση.
6 H ομάδα αυτή δημιουργήθηκε μετά το Morris Worm, το πρώτο “σκουλήκι” που δημιούργησε προβλήματα σε 
πλήθος υπολογιστών, καθώς αλλοίωνε τα δεδομένα τους.
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Εμπιστευτικότητα, η Ακεραιότητα και η Διαθεσιμότητα (ΕΑΔ).

Η Εμπιστευτικότητα εξασφαλίζει πως τα δεδομένα και οι πληροφορίες του εκάστοτε 

ΠΣ δεν είναι διαθέσιμα για άτομα που δεν έχουν εξουσιοδότηση πρόσβασης στο ΠΣ ή σε 

αρχεία αυτού. Κάθε πληροφορία και δεδομένο κατηγοριοποιείται και εντάσσεται σε 

φακέλους ανάλογα με το περιεχόμενο του και το πόσο σημαντικό είναι ως προς τη διάθεση 

του σε τρίτους. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται διαφορετικοί περιορισμοί ανά κατηγορία 

που προκύπτει και βάσει αυτών δημιουργείται ένα δίκτυο ασφαλείας∙ όσο πιο σημαντικά τα 

δεδομένα τόσο πιο ισχυρά τα μέτρα ασφαλείας. Τα δεδομένα σε αυτές τις περιπτώσεις 

περνούν από ειδικά προγράμματα κρυπτογράφησης, απενεργοποίησης θυρών USB, κ.λπ..

Η Ακεραιότητα εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα εκτός από το γεγονός πως δεν θα είναι 

διαθέσιμα σε τρίτους, δεν θα δύναται κάποιος να τα τροποποιήσει ή να τα αλλοιώσει και 

μάλιστα με μη ανιχνεύσιμα μέσα. Δηλαδή σε περίπτωση που άτομο χωρίς εξουσιοδότηση 

πρόσβασης ή και τροποποίησης προσπαθήσει να τα αλλοιώσει, δημιουργούνται και 

αποστέλλονται άμεσα μηνύματα ειδοποίησης.

Η Διαθεσιμότητα εξασφαλίζει τη διαχείριση και παροχή πληροφοριών στους χρήστες 

από τη στιγμή που θα δώσουν την εκάστοτε σχετική εντολή και εντός αποδεκτού χρονικού 

ορίου.

1.2.1 Έλεγχος πρόσβασης

Για την προστασία των δεδομένων από φυσικές ή μη, τυχαίες ή όχι τροποποιήσεις, 

αλλοιώσεις και βέβαια από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κάθε πληροφοριακό σύστημα θα 

πρέπει να έχει ειδικά σχεδιασμένο έλεγχο πρόσβασης τόσο στο συνολικό υπολογιστικό 

σύστημα όσο και στους δικτυακούς και διαδικτυακούς πόρους που χρησιμοποιεί. Ο έλεγχος 

πρόσβασης γίνεται με τρεις τρόπους, την πρόσβαση δικτύου, την πρόσβαση σε δεδομένα και 

την πρόσβαση σε συστήματα. Όσον αφορά στη δικτυακή πρόσβαση μπαίνουν σε εφαρμογή 

ειδικοί περιορισμοί πρόσβασης, προστασίας και παρακολούθησης διεργασιών. Πρόσβαση σε 

όλους τους πόρους του δικτύου έχουν τα συγκεκριμένα εξουσιοδοτημένα κάθε φορά άτομα, 

κάθε τμήμα για παράδειγμα ενός οργανισμού μπορεί να έχει πρόσβαση σε επιμέρους μόνο 

τμήματα των πόρων του δικτύου. Παρόμοια και για τη πρόσβαση σε συστήματα, οι χρήστες 
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μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο συγκεκριμένα και επιμέρους κάθε φορά συστήματα, και 

πάλι υφίστανται περιορισμοί, έλεγχος, παρακολούθηση και προστασία. Αναφορικά με τη 

πρόσβαση σε δεδομένα, οι χρήστες ανάλογα με το επίπεδο εξουσιοδότησης πρόσβασης και 

επεξεργασίας δεδομένων και πληροφοριών μπορούν να επεξεργάζονται αυτά, να 

τροποποιούν αρχεία, να προσθέτουν ή να αφαιρούν δεδομένα τα οποία και σε αυτό το 

επίπεδο υπόκεινται σε έλεγχο, περιορισμό, παρακολούθηση και προστασία.

Ο έλεγχος πρόσβασης έχει ιδιαίτερη αξία για τα πληροφοριακά συστήματα 

επιχειρήσεων, οργανισμών, κρατών ή και ενώσεων κρατών καθώς είναι το κύριο μέσο 

αποτροπής λαθών, αλλά και εγκληματικών ενεργειών (απάτες, παραποίηση στοιχείων, κ.λπ.). 

Κάθε υπάλληλος-χρήστης ανάλογα με τη θέση του, τις αρμοδιότητές του και τις εργασίες που 

εκτελεί, έχει τα ανάλογα δικαιώματα χρήστη. Ομοίως, τα δεδομένα κατηγοριοποιούνται και 

χαρακτηρίζονται (εμπιστευτικό, απόρρητο, κ.ο.κ.), ενώ τα αρχεία καταγραφής συμβάλλουν 

στην αναζήτηση και εξεύρεση της πηγής που προκάλεσε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη 

πρόσβαση, τροποποίηση, κ.λπ..

Συνεπώς, είναι απαραίτητη η πιστοποίηση ταυτότητας, οι λίστες ελέγχου πρόσβασης 

και το LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Η πιστοποίηση ταυτότητας είναι μια 

διαδικασία ταυτοποίησης για αν ο εκάστοτε χρήστης έχει την ανάλογη εξουσιοδότηση για 

ορισμένους πόρους-δεδομένα του δικτύου. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση κωδικού και 

όνομα χρήστη (username και password), ή και με βιομετρικά στοιχεία όπως η ίριδα των 

ματιών, τα δακτυλικά αποτυπώματα, κ.λπ..  Από την άλλη, οι λίστες ελέγχου πρόσβασης 

ορίζουν το δικαίωμα πρόσβασης για κάθε χρήστη και σε κάθε μεμονωμένο πόρο του δικτύου, 

ενώ το LDAP ορίζει τον τρόπο με τον οποίο κάθε δεδομένο δύναται να προσπελαθεί από 

κάθε χρήστη.

1.2.2 Διαχείριση Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων

Η διαχείριση ασφαλείας των ΠΣ προστατεύει τα Πληροφοριακά Συστήματα με τον 

περιορισμό της επικινδυνότητας αναφορικά με τα τρία βασικά στοιχεία τα οποία είναι 

απαραίτητα για την ομαλή τους λειτουργία. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη υποενότητα, 

τα στοιχεία αυτά είναι η Εμπιστευτικότητα, η Ακεραιότητα και η Διαθεσιμότητα (ΕΑΔ). Η 
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διαχείριση ασφαλείας περιορίζει τον κίνδυνο παραβίασης των στοιχείων αυτών με τη 

διαχείριση κινδύνου, το σχέδιο ασφαλείας, την επαναφορά από οποιαδήποτε καταστροφή και 

την επιχειρησιακή συνέχεια7. 

Η διαχείριση κινδύνου ή επικινδυνότητας είναι η διαδικασία αναγνώρισης των 

ευπαθειών, των απειλών και των μέτρων ασφαλείας και προστασίας. Ευπαθειών και απειλών 

αναφορικά με τις πληροφορίες και τα δεδομένα που διαθέτει ένα πληροφοριακό σύστημα και 

μέτρα ασφαλείας τα οποία περιορίζουν τον κίνδυνο για τροποποίηση ή αλλοίωση των 

δεδομένων του ΠΣ. Οι απειλές αναφέρονται σε οτιδήποτε δύναται να συμβεί λόγω ανθρώπου 

(λάθος χειρισμός, συνειδητή παραποίηση, κ.λπ.), λόγω λογισμικού (ιούς, κ.λπ.) ή και λόγω 

της φύσης (πλημμύρα, σεισμός, κ.λπ.) και το οποίο θα οδηγήσει σε παραβίαση των στοιχείων 

ΕΑΔ του πληροφοριακού συστήματος. Η ευπάθεια αναφέρεται σε τυχόν τρωτά σημεία του 

πληροφοριακού συστήματος (προγράμματα, λογισμικό, ρυθμίσεις, κ.λπ.) τα οποία δίνουν τη 

δυνατότητα υλοποίησης μιας απειλής.

Αρχικά γίνεται αξιολόγηση του κινδύνου κατά την οποία προσδιορίζονται οι πιθανές 

συνέπειες κάθε απειλής και αναφορικά με το κόστος των μέτρων ασφαλείας ως προς την 

διαχείριση αυτών των απειλών. Η διαχείριση κινδύνου ή επικινδυνότητας εντοπίζει και 

προσμετρά τις πιθανότητες υλοποίησης μιας απειλής, τις συνέπειες που αυτή θα έχει για τη 

λειτουργία του ΠΣ και κατ’ επέκταση για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού που το 

χρησιμοποιεί, και το κόστος για τον οργανισμό μετά από την πραγματοποίηση της εκάστοτε 

απειλής8. Ανάλογα με τις πιθανότητες και τις απειλές, κάθε οργανισμός επιλέγει τα μέτρα 

ασφαλείας που θα πάρει για την ασφάλεια και προστασία του πληροφοριακού συστήματος. 

Βέβαια, οι απειλές προς το ΠΣ δεν αποτελούν σταθερά στοιχεία, αλλά στοιχεία που 

μεταβάλλονται διαρκώς, για τον λόγο αυτό η αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνου είναι μια 

επαναλαμβανόμενη διαδικασία.

Η Πολιτική Ασφαλείας ενός πληροφοριακού συστήματος είναι ένα έγγραφο το οποίο 

γνωστοποιείται σε όλους τους χρήστες του εκάστοτε ΠΣ και το οποίο περιλαμβάνει  τον 

σκοπό και τους στόχους της ασφάλειας, τις οδηγίες, τους κανόνες και τις διαδικασίες 

αναφορικά με τη προστασία και την ασφάλεια του ΠΣ του εκάστοτε οργανισμού. Όλα τα 

7 Βλ. Ν. Κατσούλας, Χ. Όροβας, Σ. Παναγιωτίδης, χ.χ., Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών 
Συστημάτων, Βιβλίο Μαθητή, ΙΤΥΕ, Διόφαντος, σελ. 62.
8 ό. π., σελ. 62-63.
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παραπάνω πραγματοποιούνται με την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και προστασίας∙ τα 

μέτρα προστασίας με τη πολιτική ασφαλείας αποτελούν το σχέδιο ασφαλείας9.

Για τη δημιουργία της πολιτικής ασφαλείας θα πρέπει να εντοπιστούν και στη 

συνέχεια να χαρακτηριστούν όλα τα δεδομένα και πληροφορίες του ΠΣ οι οποίες θα πρέπει 

να προστατευτούν. Έπειτα, ακολουθεί η διαδικασία διαχείρισης κινδύνου ή επικινδυνότητας 

η οποία ορίζει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την ομαλή λειτουργία και τη προστασία 

του εκάστοτε ΠΣ. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να καλύπτουν ζητήματα διαχείρισης υλικού και 

λογισμικού, ζητήματα ελέγχου πρόσβασης, ζητήματα φυσικής ασφάλειας και ζητήματα 

ανθρώπινου παράγοντα. Τα μέτρα ασφαλείας αναφέρονται επομένως σε:

ÿ Περιορισμό των απειλών και κινδύνων που οφείλονται σε ανθρώπινο παράγοντα όπως 

είναι η τροποποίηση δεδομένων, η απάτη, η κλοπή, λάθος χειρισμός, κ.λπ..

ÿ Περιορισμό του κινδύνου μέσω του ελέγχου των χρηστών αναφορικά με τη πρόσβαση 

που αυτοί έχουν στα εκάστοτε δεδομένα και πληροφορίες

ÿ Προστασία, ενημέρωση και εκπαίδευση των εκάστοτε χρηστών του ΠΣ

ÿ Προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο ΠΣ με τον έλεγχο πρόσβασης

ÿ Διαχείριση του υλικού (λογισμικό, προγράμματα/ προστασία, συντήρηση, 

ενημέρωση)

ÿ Διαδικασίες επιλογής, πρόσληψης και αποχώρησης υπαλλήλων (δέσμευση 

εμπιστευτικότητας)

ÿ Διαδικασίες λήψης αντιγράφων ασφαλείας

ÿ Προστασία από φυσικούς κινδύνους 

Και βέβαια όλα τα μέτρα ασφαλείας συμμορφώνονται με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, 

όπως για παράδειγμα τον Νόμο 2472/1997 για τη προστασία του ατόμου από την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον Νόμο 3471/2006, κ.λπ..

Η πολιτική ασφαλείας ορίζει και τις απαραίτητες διαδικασίες και ενέργειες για την 

εφαρμογή της που αφορούν τον έλεγχο της εφαρμογής της και την αξιολόγηση και 

9 Βλ. W. H. Ware, Security Controls for Computer Systems: Report of Defense Science Board Task Force on

Computer Security, Rand corporation, Washington στο

http://seclab.cs.ucdavis.edu/projects/history/papers/ware70.pdf όπως προσπελάστηκε στις 13-08-2016, σελ. 1-

13.

http://seclab.cs.ucdavis.edu/projects/history/papers/ware70.pdf
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αναθεώρησή της.

Η πολιτική ασφαλείας ενός πληροφοριακού συστήματος είναι απαραίτητη γιατί 

αποτελεί το μέσο επικοινωνίας όλων των συμμετεχόντων στην ασφάλεια του ΠΣ (χρήστες, 

διοίκηση, διαχειριστές), περιορίζει τους πόρους που χρησιμοποιούνται (χρόνος, ανθρώπινο 

δυναμικό, κόστος) και θεμελιώνει τη σημασία της ασφάλειας των ΠΣ. Έτσι, η πολιτική 

ασφαλείας ενός ΠΣ οφείλει να ικανοποιεί όλους όσους εμπλέκονται στη χρήση και τη 

διαχείριση του εκάστοτε ΠΣ, όπως οι χρήστες, οι διαχειριστές συστημάτων, η διοίκηση, το 

νομικό πλαίσιο, και όσους παρέχουν τα στοιχεία τους στο ΠΣ (ασθενείς, πελάτες, κ.λπ.).

Τέλος, για να υπάρχει σωστή εφαρμογή και να είναι αποτελεσματικά τα μέτρα 

ασφαλείας, θα πρέπει είναι εύκολα ως προς τη χρήση και την εφαρμογή τους, να ελέγχονται 

σε τακτική βάση και να ανανεώνονται όταν κρίνεται αναγκαίο και να γίνονται κατανοητά από 

τους εκάστοτε χρήστες του ΠΣ.

1.3 Βάσεις δεδομένων

Η πληροφορία είναι το σύνολο των δεδομένων τα οποία υποβάλλονται σε 

επεξεργασία για την υλοποίηση ενός σκοπού. Οι πληροφορίες που προκύπτουν από τα 

δεδομένα, ή καλύτερα από την επεξεργασία αυτών, είναι απαραίτητες για τη λήψη 

αποφάσεων, ενεργειών, κ.λπ., οτιδήποτε παρέχει γνώση για κάτι αποτελεί πληροφορία. Κάθε 

άνθρωπος διαχειρίζεται πλήθος πληροφοριών στην καθημερινότητα του, οι οποίες 

συμβάλλουν στη καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος εντός του οποίου ζει και 

αναπτύσσεται, στη λήψη αποφάσεων, στον σχεδιασμό ενεργειών.

Οι πληροφορίες ή τα δεδομένα μπορεί να είναι οποιαδήποτε εικόνα ή παράσταση, 

χαρακτήρες, αριθμοί, σύμβολα, κ.λπ. τα οποία εννοιολογούνται. Συνεπώς πρόκειται για 

ακατέργαστα, αποσπασματικά και μη κατηγοριοποιημένα αρχικά δεδομένα. Η επεξεργασία, η 

συλλογή και η σύνδεση των δεδομένων έχει ως αποτέλεσμα τη πληροφορία. Ωστόσο, η 

σύνδεση και επεξεργασία των δεδομένων οφείλει να γίνεται με συγκεκριμένους κανόνες και 

αρχές, για παράδειγμα σύμφωνα με τους κανόνες της γραμματικής, της σύνταξης, κ.λπ., ώστε 

να παραχθεί μια πληροφορία. Σχηματικά αποτελεί έναν κύκλο όπου από τα δεδομένα 

περνούμε στην επεξεργασία, στη συνέχεια προκύπτει η πληροφορία και έπειτα ξανά στα 
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δεδομένα για τη παραγωγή νέων πληροφοριών.

Αρχικά συλλέγουμε και καταγράφουμε τα δεδομένα, έπειτα τα οργανώνουμε, τα 

κατηγοριοποιούμε και τα αποθηκεύουμε για μελλοντική χρήση. Σήμερα τα δεδομένα 

καταγράφονται και έπειτα χρησιμοποιούνται σχεδόν για κάθε ανθρώπινη ή και μη 

δραστηριότητα (ασθενείς, λίστα πελατών, προσωπικά στοιχεία, σεισμικές δονήσεις, κ.λπ.). 

Λόγω λοιπόν του μεγάλου όγκου των δεδομένων που πλέον διαχείριζεται ο άνθρωπος έπρεπε 

να βρεθεί ένας τρόπος αποθήκευσης και χρήσης αυτών με πιο εύκολο και εύχρηστο τρόπο. 

Τη καλύτερη δυνατή οργάνωση και αποθήκευση των δεδομένων τη προσφέρουν οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές, καθώς τα συστήματα αυτών μπορούν να αποθηκεύουν μεγάλο 

όγκο δεδομένων με το πλέον γρήγορο και ασφαλή τρόπο.

Τα δεδομένα με την μορφή αρχείων αποθηκεύονται σε υπολογιστές, τα προγράμματα 

των οποίων δίνουν τη δυνατότητα προσθήκης, αφαίρεσης, τροποποίησης και αποθήκευσης 

δεδομένων έτσι ώστε ο εκάστοτε χρήστης να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες και να τις 

χρησιμοποιεί όπως κρίνεται αναγκαίο κάθε φορά. Τα αρχεία αυτά οργανώνονται και 

ταξινομούνται σε λογικές ενότητες. Έτσι δημιουργήθηκαν οι βάσεις δεδομένων και τα 

συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων.

1.3.1 Βασικές έννοιες

Η βάση δεδομένων είναι ένα σύνολο σωστά οργανωμένων και κατηγοριοποιημένων 

αρχείων τα οποία είναι συνδεδεμένα βάσει λογικών σχέσεων, με στόχο να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από τον εκάστοτε χρήστη και από διάφορες εφαρμογές. Επομένως, μια 

βάση δεδομένων είναι ένα σύνολο πληροφοριών που έχουν οργανωθεί έτσι ώστε η χρήση και 

επεξεργασία των πληροφοριών να είναι αποτελεσματική και γρήγορη∙ μια καλά οργανωμένη 

ενότητα που χρησιμοποιείται από όλες τις εφαρμογές και τα προγράμματα της εκάστοτε 

επιχείρησης, οργανισμού, κ.λπ..

Βασικές έννοιες των βάσεων δεδομένων είναι τα πρότυπα δεδομένων και η 

ανεξαρτησία δεδομένων. Τα πρότυπα δεδομένων δίνουν τη δυνατότητα στον εκάστοτε 

χρήστη να παίρνει τα δεδομένα που χρειάζεται σε κάθε περίπτωση. Κάθε χρήστης έχει δικό 

του πρότυπο δεδομένων με το οποίο λαμβάνει δεδομένα από πλήθος φυσικών αρχείων. Η 
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ανεξαρτησία δεδομένων σημαίνει πως οι εφαρμογές και τα προγράμματα είναι ανεξάρτητα 

από την οργάνωση των δεδομένων, καθώς αυτά μεταβάλλονται και ενημερώνονται συχνά, 

καθώς υπάρχουν προσθήκες δεδομένων και καθώς δημιουργούνται εν καιρώ νέες ανάγκες 

αποθήκευσης, διαδικασίες προσπέλασης, κ.λπ.10.

Οι βάσεις δεδομένων επιτρέπουν την επεξεργασία αυτών με ενιαίο και ολοκληρωμένο 

τρόπο, δίνουν τη δυνατότητα προσπέλασης σε χρήστες και εφαρμογές, ενημερώνουν γρήγορα 

και εύκολα τα δεδομένα, ενώ παράλληλα αποφεύγονται οι επαναλήψεις δεδομένων και 

παρέχουν ευελιξία ως προς την αξιοποίηση των πληροφοριών. Βάσεις δεδομένων 

χρησιμοποιούν μεταξύ άλλων, οι τράπεζες, τα νοσοκομεία, οι επιχειρήσεις, οι αστυνομικές 

αρχές κρατών, με στόχο να υπάρχει η καλύτερη δυνατή, εύκολη και γρήγορη πληροφόρηση 

για έναν ασθενή, έναν πελάτη, ένα φυσικό πρόσωπο που σχετίζεται με εγκληματικές 

ενέργειες,κ.λπ..

Τα μεμονωμένα αρχεία των βάσεων δεδομένων δεν ενημερώνονται από διάφορες 

εφαρμογές, αλλά από ξεχωριστό ειδικό λογισμικό, το σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων. 

Το σύστημα αυτό είναι ένα σύνολο προγραμμάτων με στόχο τη διαχείριση της βάσης 

δεδομένων αναφορικά με τη δημιουργία, την επεξεργασία αυτών, τη συντήρηση, τον έλεγχο, 

την ασφάλεια, την εξυπηρέτηση των χρηστών, κ.λπ.11.

Το σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων διαθέτει διαχειριστή ή διαχειριστές βάσης 

δεδομένων καθώς οι βάσεις δεδομένων συνήθως χρησιμοποιούνται από περισσότερα του 

ενός άτομα και προγράμματα και εφαρμογές. Κάθε χρήστης και κάθε εφαρμογή που 

χρησιμοποιεί μια βάση δεδομένων αρχικά συνδέεται στο εν λόγω σύστημα διαχείρισης με τον 

προσωπικό του λογαριασμό χρήστη και έπειτα από ταυτοποίηση συνδέεται στη βάση 

δεδομένων που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει.

1.3.2 Επεξεργασία δεδομένων

10 Ι. Μανωλόπουλοs, Α. Ν. Παπαδόπουλοs, Βάσεις Δεδομένων: Θεωρία και Πρακτική Εφαρμογή, Εκδόσεις 

Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, 2006, σελ. 40-44.
11 ό. π..
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Η επεξεργασία δεδομένων σχετίζεται με τη συλλογή, την κατηγοριοποίηση, την

ταξινόμηση, την ανανέωση, την αποθήκευση και τελικά την αναζήτηση και ανάκτηση 

δεδομένων με στόχο τη πληροφορία.

Με σκοπό τη παραγωγή και διάθεση πληροφοριών οι χρήστες επεξεργάζονται 

δεδομένα και πληροφορίες με λογισμικά τα οποία διευκολύνουν τη ταξινόμηση και 

κατηγοριοποίηση αυτών. Επιπλέον, αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα στοιχεία σε ένα ενιαίο 

αρχείο για μελλοντική χρήση. Όλα τα δεδομένα που διαχειρίζεται ένας οργανισμός ή μια 

επιχείρηση υποβάλλονται σε σύνθετη επεξεργασία ώστε να χρησιμοποιηθούν ως 

πληροφορίες. Βασικές μορφές επεξεργασίας δεδομένων είναι η ομαδοποίηση των δεδομένων, 

η ταξινόμηση αυτών, η σύνοψη και άθροιση των δεδομένων, η εκτέλεση υπολογισμών στα 

δεδομένα και η επιλογή αυτών ανάλογα με τη χρήση τους και τον σκοπό επεξεργασίας 

αυτών12. Κάθε επεξεργασία δεδομένων υπόκειται σε μια σειρά από κανόνες κι έτσι 

καθίστανται οι πλέον κατάλληλες για διεκπεραίωση από πληροφοριακά συστήματα. Στα 

επόμενα κεφάλαια γίνεται μια πιο αναλυτική παρουσίαση της επεργασίας δεδομένων και 

ειδικά όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα.

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν βασικές έννοιες και ορισμοί αναφορικά με τη 

πληροφορία, τα δεδομένα, τις βάσεις δεδομένων και τα πληροφοριακά συστήματα, ώστε να 

γίνει πιο κατανοητή η σημασία των προσωπικών δεδομένων και ειδικά η χρήση και η 

επεξεργασία αυτών από τρίτους, το σχετικό νομικό πλαίσιο και συνολικά η ηλεκτρονική 

διαχείριση των προσωπικών δεδομένων στα πληροφοριακά συστήματα των Αστυνομικών 

Αρχών που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια.

12 ό. π..
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Κεφάλαιο Δεύτερο

Προσωπικά δεδομένα

Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα 

το οποίο κατοχυρώνεται και στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Επίσης, ο Χάρτης των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει πως κάθε φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα 

προστασίας των προσωπικών του δεδομένων13.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει, όπως αναφέρθηκε, να 

γίνεται νόμιμα, για συγκεκριμένο σαφή σκοπό, έπειτα από τη συναίνεση του υποκειμένου ή 

και για θεμιτούς λόγους που προβλέπονται νομικά. Σύμφωνα με την Οδηγία 95/46/ΕΚ, και 

συγκεκριμένα στα άρθρα έξι και δώδεκα, κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα στην επαρκή 

προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης, η επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων θα πρέπει να είναι νόμιμη, όπως ορίστηκε παραπάνω, αναλογική και δίκαιη, ενώ 

τα δεδομένα είτε παρέχονται άμεσα είτε έμμεσα, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για 

σκοπούς πέραν του αρχικού συγκεκριμένου και νόμιμου σκοπού της επεξεργασίας14. 

Σε κάθε περίπτωση κάθε φυσικό πρόσωπο οφείλει να μην παρέχει ανεξέλεγκτα τα 

προσωπικά του δεδομένα, αλλά να το κάνει μόνο όταν αυτό προβλέπεται από τους νόμους 

και γίνεται για συγκεκριμένους νόμιμους σκοπούς.

2.1 Έννοια

Τα προσωπικά δεδομένα ή ατομικά δεδομένα ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι 

κάθε πληροφορία η οποία αναφέρεται και περιγράφει συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο του 

οποίου η ταυτότητα είναι ήδη γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί με τη χρήση πρόσθετων 

στοιχείων και πληροφοριών. Τέτοιες πληροφορίες είναι τα στοιχεία αναγνώρισης, όπως το 

13 Βλ. Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, άρθρο 8, παράγραφοι 1-3, στο 
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_el.pdf
14 Βλ. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο  
http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,15048&_dad=portal&_schema=PORTAL και Ν.2472/1997, άρθρο 
4, στο 
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/F
ILES/2472_97_JUNE2013.PDF

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_el.pdf
http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,15048&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/2472_97_JUNE2013.PDF
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/2472_97_JUNE2013.PDF
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ονοματεπώνυμο, η ηλικία, ο τόπος διαμονής, η επαγγελματική δραστηριότητα, η 

οικογενειακή κατάσταση, τα φυσικά χαρακτηριστικά, το επίπεδο εκπαίδευσης, η οικονομική 

κατάσταση, καθώς επίσης και τα ενδιαφέροντα, οι συνήθειες και οι δραστηριότητες ενός 

φυσικού προσώπου. Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται και περιγράφουν τα 

δεδομένα αυτά ονομάζεται υποκείμενο των δεδομένων15.

Ο όρος δεδομένα περιγράφει ακριβώς τη παροχή και μεταβίβαση στοιχείων και 

πληροφοριών. Ωστόσο, ο όρος πληροφορία ως δεδομένο αναφέρεται αποκλειστικά σε 

λογικές κρίσεις, δηλαδή όσες επιβεβαιώνονται από την κοινή ανθρώπινη λογική και ισχύουν 

για όλα τα λογικά όντα, και σε καμία περίπτωση σε αξιολογικές κρίσεις, καθώς αυτές 

εκφράζουν την υποκειμενικότητα, την προσωπική και μη αντικειμενική αξιολόγηση και

βέβαια δεν καλύπτονται από το σχετικό νομικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα16.

Ωστόσο, πολλές φορές δε δύναται να εξακριβωθεί η ταυτότητα ενός φυσικού 

προσώπου από δεδομένα τα οποία δεν ενέχουν στοιχεία αναγνώρισης γιατί για παράδειγμα 

έχουν ανωνυμοποιηθεί για διάφορους λόγους (έρευνες, μελέτες, κ.λπ.) ή τα πραγματικά τους 

στοιχεία έχουν τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί με άλλα στοιχεία, συνήθως κωδικοποιημένα. 

Τέτοιου είδους δεδομένα δεν θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα17.

2.2 Διάκριση προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διακρίνονται σε απλά και ευαίσθητα, 

περισσότερο για πρακτικούς λόγους∙ το νομικό πλαίσιο περί προστασίας ευαίσθητων 

15 Π. Δ. Αρμαμέντος, Β. Α. Σωτηρόπουλος, Προσωπικά Δεδομένα- Ερμηνεία Ν.2472/1997, Θεσσαλονίκη, 

Σάκκουλα, 2005 και Ε. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Προσωπικά Δεδομένα- η νομική ρύθμιση της 

ηλεκτονικής επεξεργασίας τους, Αθήνα-Κομοτηνή, Σάκκουλα, 2007, σελ. 41.
16 Κ. Χριστοδούλου, Δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων, 1η Έκδ., Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013
17 Μ. Κουφοκώτσιου, Η ηλεκτρονική επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στον χώρο της ποινικής 
δικαιοσύνης και των αστυνομικών Αρχών, Διπλωματική εργασία, Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
2015.
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προσωπικών δεδομένων είναι ενισχυμένο συγκριτικά με αυτό των απλών ατομικών 

δεδομένων18.

Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα αφορούν φυλετική ή εθνική προέλευση, πολιτική 

στάση και πιστεύω, θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε 

συνδικαλιστικές οργανώσεις, την υγεία του φυσικού προσώπου, την κοινωνική πρόνοια, την 

ερωτική ζωή και τις σεξουαλικές του προτιμήσεις, καθώς επίσης και σε τυχόν ποινικές 

διώξεις ή καταδίκες εις βάρος του ή και τη συμμετοχή του σε ενώσεις προσώπων συναφείς με 

τα παραπάνω19.

Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα έχουν ιδαίτερη νομική προστασία, με 

αυστηρότερες ρυθμίσεις από ότι τα απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ενώ η 

επεξεργασία αυτών επιτρέπεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και με ειδικές εγγυήσεις στις 

οποίες γίνεται αναφορά στις παρακάτω ενότητες.

Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία και πληροφορίες για ένα φυσικό πρόσωπο, όπως στοιχεία 

ταυτότητας, φυσικά χαρακτηριστικά, επάγγελμα, κ.λπ., εντάσσονται στη κατηγορία των 

απλών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το νομικό πλαίσιο των οποίων περί προστασίας 

και επεξεργασίας είναι λιγότερο αυστηρό.

2.3 Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποκαλείται κάθε διαδικασία και 

ενέργεια αυτοματοποιημένη ή μη, από δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού 

δικαίου ή ένωση προσώπων ή από φυσικό πρόσωπο, που πραγματοποιείται σε προσωπικά 

δεδομένα. Οι ενέργειες αυτές είναι η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διατήρηση ή 

αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση, η συσχέτιση ή ο 

18
Ν.2472/1997, άρθρο 2, στο 

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

ILES/2472_97_JUNE2013.PDF και Ε. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Προσωπικά Δεδομένα- η νομική 

ρύθμιση της ηλεκτρονικής επεξεργασίας τους, Αθήνα-Κομοτηνή, Σάκκουλα, 2007, σελ. 37.
19 ό. π., άρθρο 2 και Ε. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Προσωπικά Δεδομένα- η νομική ρύθμιση της 
ηλεκτρονικής επεξεργασίας τους, Αθήνα-Κομοτηνή, Σάκκουλα, 2007, σελ. 34-37.

http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/2472_97_JUNE2013.PDF
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/2472_97_JUNE2013.PDF
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συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση, η διαγραφή ή η καταστροφή δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα20.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία κυρίως και πρωτίστως προστατεύονται 

από το σχετικό νομικό πλαίσιο είναι αυτά των φυσικών προσώπων. Ωστόσο, η Σύμβαση 108 

αναφέρεται σε προστασία και νομικών προσώπων παρόλο που το νομικό πλαίσιο και το 

δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται μόνο στη προστασία δεδομένων φυσικών 

προσώπων21.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα το οποίο τηρεί και 

επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ονομάζεται υπεύθυνος επεξεργασίας, ενώ 

κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που επεξεργάζεται τα εν 

λόγω δεδομένα για λογαριασμό τρίτου, του εκάστοτε υπεύθυνου επεξεργασίας, ονομάζεται 

εκτελών την επεξεργασία. Σε περίπτωση που ο εκτελών την επεξεργασία χρησιμοποιήσει τα 

δεδομένα αυτά διαφορετικά από ό,τι όρισε ο υπεύθυνος επεξεργασίας, τότε γίνεται ο ίδιος 

υπεύθυνος επεξεργασίες και έχει τις ανάλογες συνέπειες των ενεργειών του. Αποδέκτης της 

επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικούν τομέα στον οποίο 

μεταβιβάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα22.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι αυτός ο οποίος καθορίζει μόνος του ή με άλλους τον 

σκοπό, αλλά και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων αυτών. Ωστόσο, κάθε επεξεργασία 

υπόκειται σε ορισμένες αρχές για τη διασφάλιση της νομιμότητας της. Οι αρχές αυτές είναι23:

ÿ Η αρχή της νομιμότητας του σκοπού και του τρόπου επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. Η επεξεργασία οφείλει να έχει συγκεκριμένο και νόμιμο 

σκοπό τον οποίο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει.

ÿ Η αρχή της αναλογικότητας. Εδώ υπάρχουν ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, δηλαδή 

το αν τα δεδομένα είναι ποιοτικά, παρέχουν επαρκή και ακριβή στοιχεία για την 

20 Ε. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Προσωπικά Δεδομένα- η νομική ρύθμιση της ηλεκτρονικής επεξεργασίας 
τους, Αθήνα-Κομοτηνή, Σάκκουλα, 2007, σελ. 37-38.
21 Βλ. Σύμβαση για την προστασία των φυσικών προσώπων από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα (Σύμβαση 108/28/1/1981) στο 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680078b
37
22 Ν.2472/1997, άρθρο 2, στο 
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/F
ILES/2472_97_JUNE2013.PDF
23 Ε. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Προσωπικά Δεδομένα- η νομική ρύθμιση της ηλεκτρονικής επεξεργασίας 
τους, Αθήνα-Κομοτηνή, Σάκκουλα, 2007, σελ. 45-55.

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680078b37
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680078b37
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/2472_97_JUNE2013.PDF
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/2472_97_JUNE2013.PDF
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υλοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας και αν με τα λιγότερα δεδομένα δύναται να 

υλοποιηθεί ο αρχικός σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

ÿ Η αρχή της ακρίβειας των τηρουμένων δεδομένων. Τα δεδομένα τα οποία τηρεί ένα 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα πρέπει να είναι ακριβή, 

σαφή και επικαιροποιημένα.

ÿ Η αρχή της χρονικής διάρκειας τήρησης των δεδομένων. Η αρχή αυτή προβλέπει πως 

τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται μέχρι και την ολοκλήρωση της επεξεργασίας τους 

και την υλοποίηση του αρχικού σκοπού της επεξεργασίας και στη συνέχεια 

καταστρέφονται υπό την ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας. Ωστόσο, ορισμένες 

φορές τα εν λόγω δεδομένα τηρούνται και μετά το πέρας της επεξεργασίας και πάντα 

με απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για την επεξεργασία απλών προσωπικών δεδομένων από φυσικό ή νομικό πρόσωπο του 

δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα γίνεται απλή γνωστοποίηση της επεξεργασίας και του σκοπού 

αυτής, ενώ απαιτείται ειδική άδεια επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όταν 

πρόκειται για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Σε περιπτώσεις ευαίσθητων δεδομένων ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λάβει την ειδική άδεια από την Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία χορηγείται με ειδικούς όρους και 

προϋποθέσεις. Επιπλέον, η άδεια από την εν λόγω Αρχή είναι απαραίτητη και όταν πρόκειται 

για παροχή και μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων σε χώρες που δεν είναι μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και σε περιπτώσεις διασύνδεσης αρχείων προσωπικών δεδομένων24.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις από την υποχρέωση γνωστοποίησης και λήψη 

άδειας, όπως25:

∑ Όταν η επεξεργασία γίνεται για υλοποίηση νόμιμης ή συμβατικής υποχρέωσης

∑ Όταν η επεξεργασία γίνεται από δικαστικές αρχές ή υπηρεσίες

∑ Όταν η επεξεργασία γίνεται από ενώσεις, σωματεία, εταιρείες ή και πολιτικά 

κόμματα και αφορά δεδομένα μόνο των μελών τους και δεν μεταβιβάζονται σε 

τρίτους

24 ό. π., σελ. 70-71.
25 ό. π., σελ. 71-75.
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∑ Όταν η επεξεργασία αφορά δεδομένα υγείας και πραγματοποιείται από ιατρούς ή 

άλλα πρόσωπα των υπηρεσιών υγείας και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους

∑ Όταν η επεξεργασία αφορά προμηθευτές ή πελάτες. Σε αυτή τη κατηγορία 

εντάσσονται και οι ασφαλιστικές και οι φαρμακευτικές εταιρείες, οι εταιρείες 

εμπορίας πληροφοριών και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Όταν τα δεδομένα 

επίσης  δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους

∑ Όταν η επεξεργασία γίνεται από συμβολαιογράφους, δικηγόρους, δικαστικούς 

επιμελητές, άμισθους υποθηκοφύλακες και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους.

Για να είναι νόμιμη μια επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να 

τηρούνται οι τέσσερις αρχές που αναφέρθηκαν παραπάνω (αρχή της νομιμότητας του σκοπού 

και του τρόπου επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της αναλογικότητας, 

της ακρίβειας των τηρουμένων δεδομένων, της χρονικής διάρκειας τήρησης των δεδομένων) 

και να υπάρχει συγκατάθεση του υποκειμένου μετά από σχετική ενημέρωσή του. Επιπλέον, 

να γνωστοποιείται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και βέβαια η 

επεξεργασία να γίνεται με ασφάλεια.

2.4 Συγκατάθεση υποκειμένου

Η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων αφορά τη συναίνεση αυτού ως προς 

τη συλλογή, τη τήρηση και την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Επιπρόσθετα, 

η συναίνεση αυτή θα πρέπει να είναι ελεύθερη, δηλαδή χωρίς την άσκηση άμεσης ή έμμεσης 

πίεσης, να είναι ρητή, ειδική, σαφής και βέβαια η συγκατάθεση θα πρέπει να δοθεί έπειτα 

από ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων αναφορικά με τις συνέπειες της εν λόγω 

επεξεργασίας. Η συγκατάθεση του υποκειμένου δύναται να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή 

αν κρίνεται αναγκαίο και είναι νόμιμο26.

Η ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων για τη λήψη συγκατάθεσης πρέπει να 

ορίζει και να γνωστοποιεί στο υποκείμενο τον σκοπό της εν λόγω επεξεργασίας, τα 

26 ό. π., σελ. 62.
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συγκεκριμένα δεδομένα προς επεξεργασία, τους αποδέκτες των δεδομένων αυτών και τα 

στοιχεία του υπεύθυνου της επεξεργασίας.

Ορισμένες φορές γίνεται επεξεργασία απλών αλλά και ευαίσθητων δεδομένων χωρίς 

τη συγκατάθεση του υποκειμένου δεδομένων υπό ορισμένες συνθήκες. Επεξεργασία απλών 

δεδομένων χωρίς τη συναίνεση του υποκειμένου γίνεται όταν η επεξεργασία αυτή είναι 

απαραίτητη για την εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης, για την εκτέλεση σύμβασης, για την 

εκτέλεση έργου δημόσιου συμφέροντος, για την ικανοποίηση υπέρτερου έννομου 

συμφέροντος και αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου όταν 

υφίσταται αδυναμία συγκατάθεσης27. Ομοίως, επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων χωρίς τη 

συναίνεση του υποκειμένου γίνεται όταν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τη 

διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου όταν υφίσταται αδυναμία συγκατάθεσης, 

όταν αφορά δεδομένα τα οποία έχει δημοσιοποιήσει το ίδιο το υποκείμενο, όταν η 

επεξεργασία είναι αναγκαία σε περιπτώσεις ιατρικής περίθαλψης ή για τη προστασία 

δημόσιου συμφέροντος, όταν είναι απαραίτητη για την υπεράσπιση δικαιωμάτων του 

υποκειμένου, όταν γίνεται για ερευνητικούς ή και επιστημονικούς λόγους και όταν αφορά 

ορισμένα δεδομένα δημόσιων προσώπων για δημογραφικούς σκοπούς28. Για τα ευαίσθητα 

προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητη η ρητή και ελεύθερη συγκατάθεση του υποκειμένου 

και εφόσον επιτρέπεται από τη νομοθεσία του εκάστοτε κράτους. Και πάλι, αν και μόνο αν 

υφίστανται συγκεκριμένες συνθήκες, που αναφέρονται σε προηγούμενη υποενότητα, τα 

ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα δύναται να ληφθούν χωρίς τη συγκατάθεση του 

υποκειμένου.

2.5 Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Από τα παραπάνω προκύπτουν και τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων, τα 

οποία είναι αυτό της ενημέρωσης, της πρόσβασης, της αντίρρησης και της προσωρινής 

δικαστικής προστασίας. Κάθε φυσικό πρόσωπο που αποτελεί υποκείμενο δεδομένων έχει το 

δικαίωμα να λάβει πληροφορίες και στοιχεία από άλλα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή 

27 ό. π., σελ. 63-66.
28 ό. π., σελ. 66-68.
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εταιρείες δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και οι οποίοι τηρούν ορισμένα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα στο αρχείο τους. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να 

τα επεξεργαστεί, να τα διορθώσει ή να τα διαγράψει αν είναι ελλιπή ή και ανακριβή. Επίσης, 

το υποκείμενο δικαιωματικά πρέπει να γνωρίζει τα απαραίτητα στοιχεία του υπεύθυνου της 

επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, τη χρήση και τον σκοπό της εν λόγω 

επεξεργασίας και τους αποδέκτες αυτής. Επιπρόσθετα, τα υποκείμενα έχουν το δικαίωμα να 

λάβουν αντίγραφο των προσωπικών τους δεδομένων σε σαφή και ακριβή μορφή. Τέλος, κάθε 

υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα να αιτηθεί για διαγραφή, αποκλεισμό ή και 

απαλλοιφή των δεδομένων που τον αφορούν, όταν αυτά είναι ανακριβή, ελλιπή ή και έχουν 

ληφθεί παράνομα.

Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί σε απόφαση η οποία 

είναι νομικά εναντίον του ή τον θίγει σε σημαντικό βαθμό και εφόσον η απόφαση αυτή δεν 

βασίζεται σε λογικές κρίσεις, αλλά σε αξιολογικές κρίσεις ή και δεδομένα τα οποία έχουν 

ληφθεί μέσω αυτοματοποιημένων μεθόδων οι οποίες αξιολογούν και κρίνουν μόνο ορισμένες 

πλευρές της προσωπικότητας του υποκειμένου, όπως είναι η διαγωγή του, η αξιοπιστία του, η 

εργασιακή απόδοση αυτού, κ.λπ.29. Τα παραπάνω ισχύουν και για το διαδίκτυο με τη 

προσθήκη ορισμένων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα της εμπιστευτικότητας 

του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το δικαίωμα ενημέρωσης για παραβίαση των προσωπικών 

τους δεδομένων, κ.λπ., σύμφωνα με την Οδηγία 2002/58/ΕΚ, στην οποία γίνεται αναφορά 

στα παρακάτω κεφάλαια που αφορούν συνολικά το νομικό πλαίσιο περί προστασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2.6 Διοικητικές, ποινικές και αστικές κυρώσεις

Οι κυρώσεις που μπορεί να έχει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού 

δικαίου όταν δεν συμμορφώνεται με αποφάσεις σχετικές με την επεξεργασία και προστασία 

προσωπικών δεδομένων τρίτων είναι διοικητικές, ποινικές και αστικές. Όσον αφορά στις 

διοικητικές, υπάρχει προειδοποίηση με αποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβασης, 

29 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995, άρθρο 15, 
στο http://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX:31995L0046 όπως προσπελάστηκε στις 
2/10/2016

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX:31995L0046
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σχετικά πρόστιμα, προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας επεξεργασίας και 

καταστροφή των αρχείων ή διακοπή της επεξεργασίας και καταστροφή, επιστροφή ή

δέσμευση των εν λόγω δεδομένων30. Αναφορικά με τις ποινικές κυρώσεις προβλέπεται 

χρηματική ποινή ή και φυλάκιση όταν υφίσταται παραβίαση όσων προβλέπει το νομικό 

πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και όταν γίνονται παραβάσεις λόγω μη 

συμμόρφωσης με αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Τέλος, υπάρχουν και αστικές κυρώσεις οι οποίες προβλέπουν αποζημίωση και χρηματική 

ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης31.

Το νομικό πλαίσιο περί επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα αναλύεται διεξοδικά στα επόμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης.

30 Ε. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Προσωπικά Δεδομένα- η νομική ρύθμιση της ηλεκτρονικής επεξεργασίας 
τους, Αθήνα-Κομοτηνή, Σάκκουλα, 2007, σελ. 99-102.
31 ό. π., σελ. 103-104.
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Κεφάλαιο Τρίτο

Η ελληνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων

3.1 Το νομικό πλαίσιο 

Βασικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης εποχής αποτελεί η αλλαγή και η εξέλιξη σε 

όλους τους τομείς που αφορούν την ανθρώπινη ζωή και δράση. Οι εν λόγω αλλαγές δεν 

αφήνουν ανεπηρέαστο τον τομέα της ιδιωτικότητας και κατά συνέπεια το Σύνταγμα και τις 

σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις της εκάστοτε χώρας. Έτσι, το Σύνταγμα, το οποίο 

ανταποκρίνεται πάντα σε κοινωνικές και άλλες αλλαγές, προστατεύει το άτομο και όσον 

αφορά στην ελευθερία και ιδιωτικότητά του. Η ιδιωτικότητα, η ιδιωτική ζωή του ατόμου,

αφορά το πλαίσιο το οποίο αυτοπροσδιορίζει το άτομο και εντός του οποίου το εκάστοτε 

άτομο ασκεί τις προσωπικές του δραστηριότητες και δράσεις με τη δυνατότητα, ως δικαίωμα, 

να μην υφίσταται ενοχλήσεις και παραβιάσεις από τρίτους, κρατικούς ή και ιδιωτικούς 

φορείς, όταν δεν υφίστανται παραβιάσεις νομοθετικών διατάξεων κ.λπ.. Το ελληνικό 

Σύνταγμα, και μάλιστα πρώτο σε παγκόσμιο επίπεδο, περιέλαβε ειδική διάταξη το 1975 

σχετικά με την ιδιωτική ζωή. Συγκεκριμένα, το ελληνικό Σύνταγμα στο άρθρο 9 στην 

παράγραφο 1, ορίζει ότι η οικογενειακή και ιδιωτική ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη, 

αναφορικά με την κρατική και ιδιωτική εξουσία, «[...] η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του 

ατόμου είναι απαραβίαστη. Καμία έρευνα δεν γίνεται σε κατοικία παρά μόνο όταν και όπως 

ορίζει ο νόμος [...]»32. Η διάταξη αυτή ορίζει πως κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να 

δημιουργήσει και να διατηρήσει ένα πλαίσιο, μια οικογένεια, μια εστία, όπου κύριος 

υπεύθυνος είναι αυτός και δε δύναται να διεισδύσει το κράτος, παρά μόνον όταν υφίστανται 

ειδικές συνθήκες και το ορίζει ο νόμος (εγκληματικές ενέργειες, κ.λπ.)33. Επιπλέον, το 

δικαίωμα αυτό το έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως αν είναι Έλληνες πολίτες ή όχι.

Η ιδιωτική ζωή αφορά τόσο τη προσωπική ζωή, δηλαδή την προσωπικότητα, τις 

προσωπικές ή και σεξουαλικές προτιμήσεις, όσο και τη κοινωνική ζωή του ατόμου, δηλαδή 

τη σύναψη και ανάπτυξη σχέσεων με άλλα άτομα. Η έννοια της ιδιωτική ζωής βασίζεται σε 

32 Βλ. Σύνταγμα της Ελλάδος, 2008, άρθρο 9.
33
Ι. Δ. Ιγγλεζάκης, Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα, Σάκκουλα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 2003.
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δύο στοιχεία-κριτήρια, το αντικειμενικό και το υποκειμενικό. Το πρώτο ορίζει πως η ιδιωτική 

ζωή συμπεριλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του ανθρώπου που 

εντάσσονται στην ιδιωτική σφαίρα σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινωνικές συνθήκες και 

αντιλήψεις. Το δεύτερο, το υποκειμενικό, ορίζει πως η ιδιωτική ζωή είναι όλες οι 

δραστηριότητες του ανθρώπου, τις οποίες το ίδιο το άτομο και κατά τη βούλησή του επέλεξε 

και επιθυμεί να εντάξει στη προσωπική του ζωή. Βάσει των παραπάνω και σε συνδυασμό με 

τις διατάξεις περί προσωπικότητας, ανάπτυξης και ελευθερίας του ατόμου, πηγάζει το 

δικαίωμα της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης, το οποίο κατοχυρώθηκε ρητά στο Σύνταγμα με 

την αναθεώρηση του 2001, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε κάθε άτομο να ορίζει πότε και 

υπό ποιές συνθήκες επιτρέπει τη συλλογή, τη χρήση και τη δημοσιοποίηση των προσωπικών 

του στοιχείων. Αφετηρία της εν λόγω διάταξης αποτέλεσε το άρθρο 9Α του ελληνικού 

Συντάγματος αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα και τη χρήση αυτών από τρίτους. Το 

άρθρο 9Α ορίζει ότι «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 διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται 

και λειτουργεί, όπως ο νόμος ορίζει.»34. Το άρθρο αυτό δεν προστατεύει απλώς την 

ιδιωτικότητα του ατόμου, αλλά όλα τα προσωπικά δεδομένα αυτού αναφορικά με τη 

συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση τους, καθιστώντας αδύνατο για το άτομο να 

μετατραπεί αντικείμενο πληροφορίας, καθώς θέτει όρια στη κρατική και ιδιωτική εξουσία, 

πάντα εφόσον δεν υφίστανται ειδικές συνθήκες, όπως για παράδειγμα συμμετοχή σε 

παράνομες και εγκληματικές ενέργειες35. Έτσι, το Σύνταγμα ορίζει και προστατεύει την 

ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, την ιδιωτική και οικογενειακή του ζωή, 

αλλά και το απόρρητο των επικοινωνιών του.

3.2 Ο Νόμος 2472/1997

Ο Νόμος 2472/1997 αφορά τη προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Βασικός σκοπός του νόμου αυτού είναι η θέσπιση 

34 Βλ. Σύνταγμα της Ελλάδος, 2008, άρθρο 9Α.
35 Α. Γέροντας, Το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των πληροφοριών. Υπερβολή ή αναγκαιότητα;, 1997.
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ειδικών διατάξεων αναφορικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες δύναται να γίνει 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πάντα σε σχέση με τη προστασία της 

όλης διαδικασίας, αλλά και των δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών των ατόμων και 

της ιδιωτικής ζωής. Ο εν λόγω νόμος, προστατεύει κάθε φυσικό πρόσωπο από μη ηθελημένη 

συλλογή και επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων, ενώ παράλληλα διασφαλίζει τη χρήση 

της πληροφορίας, των πληροφοριακών συστημάτων και της πληροφορικής από δημόσιους 

και ιδιωτικούς φορείς με στόχο την υλοποίηση σκοπών οι οποίοι ενίοτε όχι μόνο 

προστατεύονται από τον νόμο, αλλά και ενισχύονται.

Στο άρθρο 2 του Ν. 2472/1997 παραθέτονται οι βασικοί ορισμοί σχετικά με τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία στην εν λόγω μελέτη αναλύονται στο δεύτερο 

κεφάλαιο. Από τον ορισμό της έννοιας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τη διάκριση σε 

απλά και ευαίσθητα που παραθέσαμε παραπάνω, περνά στον ορισμό του υποκειμένου των 

δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, κ.λπ.∙ αναλύει όλους τους σχετικούς όρους με τη 

συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Στη συνέχεια, στο άρθρο 3 του νόμου αυτού γίνεται λόγος για το πεδίο εφαρμογής του 

το οποίο περιλαμβάνει όλες τις πιθανές μορφές επεξεργασίας. Συγκεκριμένα ο νόμος 

περικλείει κάθε αυτοματοποιημένη, συνολική ή εν μέρει επεξεργασία, αλλά και μη 

αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία βρίσκονται ή 

θα περιληφθούν σε αρχείο. Οι διατάξεις του Ν. 2472/1997 ωστόσο δεν εφαρμόζονται όταν η 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υλοποιείται από φυσικό πρόσωπο και με 

σκοπό την άσκηση προσωπικών ή οικιακών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, στις διατάξεις του 

νόμου αυτού δεν εμπίπτει η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία 

πραγματοποιείται από δικαστικές και εισαγγελικές αρχές και υπηρεσίες. Συγκεκριμένα όταν 

αυτές «[...] 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 
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τελουμένων σε βάρος ανηλίκων θυμάτων»36. Στο ίδιο άρθρο γίνεται αναφορά και στην υπό 

προϋποθέσεις καταγραφή ήχου και εικόνας με στόχο την επιβεβαίωση τυχόν εγκληματικής 

ενέργειας. Τέλος, οι διατάξεις του Ν. 2472/1997 δεν εφαρμόζονται όταν η επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται από δημόσια αρχή και με τη χρήση 

οπτικοακουστικών μέσων σε δημόσιους χώρους με σκόπο τη προστασία του κράτους, της 

άμυνας, της δημόσιας ασφάλειας, των φυσικών προσώπων, κ.λπ.37. Μάλιστα το υλικό των εν 

λόγω μέσων διατηρείται αποκλειστικά και μόνο για επτά ημέρες, εκτός εάν υφίστανται 

ειδικές συνθήκες τήρησης αυτών, οπότε και χρησιμοποιούνται από την έννομη τάξη. Η εν 

λόγω εξαίρεση εφαρμογής του νόμου προστέθηκε αργότερα με τον Ν.3783/2009.

Ο Ν. 2472/1997 εφαρμόζεται όταν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

υλοποιείται από υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία και όσον αφορά σε 

περιοχή όπου εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο και από υπεύθυνο επεξεργασίας ο οποίος δεν 

είναι «[...]εγκατεστημένος στην επικράτεια Κράτους- Μέλους της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης ή 

κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, αλλά τρίτης χώρας και για τους σκοπούς της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προσφεύγει σε μέσα, αυτοματοποιημένα ή 

όχι, ευρισκόμενα στην Ελληνική Επικράτεια, εκτός εάν τα μέσα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο με 

σκοπό τη διέλευση από αυτήν.»38. Μάλιστα σε αυτή τη περίπτωση κρίνεται αναγκαία η γραπτή 

δήλωση του υπεύθυνου επεξεργασίας προς τη σχετική αντίστοιχη ελληνική Αρχή για να 

ορίσει υπεύθυνο επεξεργασίας, αυτό ισχύει και σε περίπτωση που ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

καλύπτεται από ασυλία ή άλλο λόγο ο οποίος δεν καθιστά δυνατή την ποινική δίωξη.

Στο κεφάλαιο Β΄ του Ν. 2472/1997 και συγκεκριμένα στο άρθρο 4 γίνεται λόγος για 

τη νόμιμη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή ότι θα πρέπει να γίνεται 

με ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας, ο οποίος οφείλει να τηρεί όλα όσα ο νόμος ορίζει και 

τα οποία αναφέρονται στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης. Συνοπτικά, τα 

προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να συλλέγονται με θεμιτό και νόμιμο τρόπο, για 

καθορισμένο, νόμιμο και σαφή σκοπό. Επιπλέον, τα δεδομένα θα πρέπει να είναι ακριβή, 

ενημερωμένα, πρόσφορα, συναφή και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται για την 

36 Ν. 2472/1997, άρθρο 2, παράγραφος β, στο 
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/F
ILES/2472_97_JUNE2013.PDF
37 ό. π., άρθρο 2, παράγραφος γ.
38 ό. π., άρθρο 3, παράγραφος β.

http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/2472_97_JUNE2013.PDF
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/2472_97_JUNE2013.PDF
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υλοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας. Τέλος, θα πρέπει να διατηρούνται σε μορφή η 

οποία να καθιστά δυνατή την αναγνώριση της ταυτότητας των υποκειμένων αποκλειστικά και 

μόνο για όσο διαρκεί η έρευνα. Τη διάρκεια αυτή, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, την 

ορίζει η αρμόδια Αρχή η οποία δύναται να επιτρέψει και την επεξεργασία αυτών μετά τη 

παρέλευση της πρώτης περιόδου. Αρμόδιος και υπεύθυνος για όλα τα παραπάνω είναι ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας39.

Στο άρθρο 5 του Ν.2472/1997 ορίζονται οι προϋποθέσεις επεξεργασίας, δηλαδή πότε 

και υπό ποιές συνθήκες αυτή γίνεται χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου, καθώς σε κάθε 

άλλη περίπτωση η επεξεργασία αυτών γίνεται με τη συγκατάθεση του υποκειμένου, όπως 

αναλύθηκε στο 2.4 της παρούσας έρευνας. Στα επόμενα άρθρα του νόμου αυτού γίνεται 

επίσης λόγος για τη γνωστοποίηση αρχείων και τη λήψη ή την απαλλαγή από τη σχετική 

άδεια από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την επεξεργασία 

των ευαίσθητων δεδομένων, που αναφέρονται στο δεύτερο κεφάλαιο.

Στο άρθρο 8 και συγκεκριμένα όσον αφορά στη διασύνδεση αρχείων ο νόμος αυτός 

ορίζει ότι αυτή επιτρέπεται μόνο μετά από γνωστοποίηση στην αρμόδια Αρχή με γραπτή 

δήλωση του υπεύθυνου επεξεργασίας και αναφέροντας σε κάθε περίπτωση τον σκοπό της εν 

λόγω διασύνδεσης αρχείων. Εάν κάποιο αρχείο το οποίο πρόκειται να διασυνδεθεί περιέχει 

ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή κατά την όλη διαδικασία αποκαλυφθούν ευαίσθητα 

προσωπικά δεδομένα ή η υλοποίηση αυτής απαιτεί τη χρήση ενιαίου κωδικού αριθμού των 

αρχείων, τότε επιτρέπεται μόνο μετά από σχετική έγκριση και άδεια από την Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η άδεια αυτή χορηγείται μετά από 

ακρόαση του υπεύθυνου της επεξεργασίας των εν λόγω αρχείων και μόνο εφόσον αυτός 

αποκαλύψει με σαφή τρόπο τον σκοπό της διασύνδεσης, το είδος των προσωπικών 

δεδομένων που αφορά, δηλαδή απλά ή ευαίσθητα, τη διάρκεια που απαιτείται και τυχόν 

προϋπόθεσεις για τη καλύτερη δυνατή προστασία αυτών.

Επιπρόσθετα, στο άρθρο 9 του Ν.2472/1997 ορίζονται οι προϋποθέσεις σχετικά με τη 

διασυνοριακή ροή προσωπικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, η διαβίβαση δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα είναι ελεύθερη όταν αφορά χώρες οι οποίες είναι μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μετά από έγκριση 

39 ό. π., άρθρο 4, παράγραφος α,β,γ,δ.
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της Αρχής και εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του ή και 

εφόσον η εν λόγω διαβίβαση είναι αναγκαία για τη διασφάλιση του ζωτικού συμφέροντος του 

υποκειμένου και «[...] εφόσον αυτό τελεί σε φυσική ή νομική αδυναμία να δώσει τη 

συγκατάθεσή του, ή ii) για τη συνομολόγηση και εκτέλεση σύμβασης μεταξύ αυτού και του 

υπεύθυνου επεξεργασίας ή μεταξύ του υπεύθυνου επεξεργασίας και τρίτου προς το συμφέρον 

του υποκειμένου των δεδομένων, ή iii) για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων που έχουν 

ληφθεί κατ΄ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων[...]»40. Επίσης, όταν η διαβίβαση είναι 

αναγκαία ως προς την αντιμετώπιση εξαιρετικής ανάγκης και τη διαφύλαξη δημόσιου 

συμφέροντος, για την υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου, κ.λπ.41.

Τα άρθρα 10 έως και 14 αναφέρονται αντίστοιχα στο απόρρητο και ασφάλεια της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης 

σε αυτά, το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία και προσωρινής δικαστικής προστασίας 

του υποκειμένου, τα οποία αναλύονται στο δεύτερο κεφάλαιο και συγκεκριμένα στην 

υποενότητα 2.4 για τα δικαιώματα του υποκειμένου.

Στο άρθρο 15 του εν λόγω νόμου και με στόχο την εποπτεία και τήρηση της 

εφαρμογής των διατάξεων του Ν.2472/1997 καθορίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία και 

διατάξεις για τη σύσταση και λειτουργία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα. Η Αρχή αυτή είναι αρμόδια για την εφαρμογή του εν λόγω νόμου και όλων των 

άλλων σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν την προστασία του φυσικού 

προσώπου από την επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων, αλλά και την «[...] ενάσκηση 

των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται κάθε φορά»42. Η Αρχή είναι ανεξάρτητη και δημόσια, 

ενώ δεν υπόκειται σε διοικητικό έλεγχο και υπάγεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης.

Η Αρχή συγκροτείται από έναν δικαστικό λειτουργό βαθμού Συμβούλου της 

Επικρατείας ή αντίστοιχου, ως πρόεδρο και έξι μέλη ως εξής: έναν καθηγητή ή αναπληρωτή 

καθηγητή ΑΕΙ σε γνωστικό αντικείμενο του δικαίου, έναν καθηγητή ή αναπληρωτή 

καθηγητή πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης στον τομέα της 

πληροφορικής, έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ΑΕΙ και τρία ακόμα φυσικά 

πρόσωπα τα οποία έχουν κύρος και εμπειρία στον τομέα της προστασίας προσωπικών 

40 ό. π., άρθρο 9, παράγραφος β.
41 ό. π., άρθρο 9, παράγραφοι γ και δ.
42 ό. π., άρθρο 15.
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δεδομένων. Αμφότεροι υπακούουν στη συνείδηση τους και στον νόμο, ενώ υπόκεινται στο 

καθήκον της εχεμύθειας ακόμη και ενόσω έχουν αποχωρήσει και δεν αποτελούν πλέον μέλη 

της Αρχής. Επίσης, σε περίπτωση παράβασης ή μη τήρησης των υποχρεώσεων τους 

προβλέπεται πειθαρχική ευθύνη και ποινές όπως διετής φυλάκιση, χρηματική ποινή, 

κάθειρξη43.

Στη συνέχεια, και με το άρθρο 19 του νόμου αυτού, ορίζονται οι αρμοδιότητες, η 

λειτουργία και οι αποφάσεις της Αρχής, οι οποίες είναι:

∑ Η έκδοση οδηγιών με σκοπό την ενιαία εφαρμογή των ρυθμίσεων σχετικά με τη 

προστασία ενός φυσικού προσώπου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

∑ Η επικουρία και εποπτεία επαγγελματικών σωματείων και λοιπών ενώσεων φυσικών 

ή νομικών προσώπων που διατηρούν αρχεία προσωπικών δεδομένων ως προς τη 

κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας για τη βέλτιστη προστασία της ιδιωτικής ζωής και 

των εν γένει δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων στον 

τομέα που δραστηριοποιούνται

∑ Η σύσταση και υπόδειξη στους υπεύθυνους επεξεργασίας και η δημοσιότητα αυτών 

όταν κρίνεται αναγκαίο

∑ Η χορήγηση άδειας επεξεργασίας

∑ Η καταγγελία παραβάσεων των διατάξεων του εν λόγω νόμου στις αρμόδιες αρχές

∑ Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων

∑ Η ανάθεση διενέργειας διοικητικών εξετάσεων σε ένα ή περισσότερα τους ενός μέλη

∑ Ο αυτεπάγγελτος ή κατόπν καταγγελίας διοικητικός έλεγχος σχετικά τις τεχνολογικές 

υποδομές και άλλα μέσα, αυτοματοποιημένα ή μη, τα οποία χρησιμοποιούνται για την 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Έστι, η Αρχή έχει και πρόσβαση στα 

προσωπικά δεδομένα και το δικαίωμα συλλογής κάθε τυχόν πληροφορίας η οποία 

είναι απαραίτητη για τον σκοπό του ελέγχου. Εξαίρεση αποτελούν αρχεία τα οποία 

περιέχουν αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας συνεργατών που περιέχονται σε αρχεία 

που τηρούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας ή και για την εξακρίβωση ιδιαίτερα 

σοβαρών εγκλημάτων.

43 ό. π., άρθρο 16.
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∑ Η γνωμοδότηση για κάθε ρύθμιση που αφορά στην επεξεργασία και τη προστασία 

προσωπικών δεδομένων

∑ Η έκδοση κανονιστικών πράξεων με σκοπό τη ρύθμιση ειδικών, λεπτομερειακών και 

τεχνικών θεμάτων

∑ Η ανακοίνωση στη Βουλή όλων των παραβάσεων των ρυθμίσεων που είναι σχετικές 

με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

∑ Η σύνταξη και δημοσιοποίηση ετήσιας έκθεσης για την εκτέλεση της αποστολής της 

κατά τη προηγούμενη χρονιά, στην οποία αναφέρονται τυχόν νομοθετικές 

τροποποιήσεις ως προς τη προστασία του υποκειμένου

∑ Η εξέταση τυχόν παραπόνων των υποκειμένων των δεδομένων αναφορικά με την 

εφαρμογή του νόμου και την προστασία των διακιωμάτων τους, όταν αυτά θίγονται 

κατά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων

∑ Η συνεργασία με αντίστοιχες αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης

∑ Η άσκηση ανεξάρτητου ελέγχου στο εθνικό τμήμα του Συστήματος Πληροφοριών 

Σένγκεν, καθώς και η άσκηση αρμοδιοτήτων της εθνικής εποπτικής αρχής για τη 

χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα, αλλά και τις αρμοδιότητες 

εποπτείας που προκύπτουν από οποιαδήποτε διεθνή συμφωνία

Η Αρχή διατηρεί επίσης ορισμένα μητρώα όπως αυτό των Αρχείων και Επεξεργασιών, 

των Αδειών, των Διασυνδέσεων, των Απόρρητων Αρχείων, κ.λπ. στα οποία έχουν πρόσβαση 

κάθε φορά τα άτομα τα οποία κρίνεται αναγκαίο για την υλοποίηση ενός έννομου σκοπού. 

Επιπλέον, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι αρμόδια για τις 

δοικητικές κυρώσεις και τις προβλεπόμενες ποινές σε περιπτώσεις που υφίστανται 

παραβάσεις νομοθετικών διατάξεων και ρυθμίσεων, όπως για παράδειγμα την παράνομη 

πρόσβαση, χρήση, συλλογή ή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και  γενικά σε κάθε 

περίπτωση που θίγεται το δικαίωμα της ιδιωτικότητας από τη μη έννομη επεξεργασία 

δεδομένων. Οι ποινικές και αστικές κυρώσεις αναφέρονται αναλυτικά στα άρθρα 21, 22 και 

23 του Ν.2472/1997.
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Τέλος, στο άρθρο 24 του νόμου αυτού ορίζονται οι υποχρεώσεις του υπεύθυνου 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως αυτές αναφέρθηκαν στο δεύτερο 

κεφάλαιο και συγκεκριμένα στην υποενότητα 2.3.

Ωστόσο, όσον αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις 

αστυνομικές αρχές και κατ’ επέκταση τον συνολικό χώρο της ελληνικής ποινικής 

δικαιοσύνης υπάρχουν ορισμένα προβληματικά σημεία.

3.3 Ο Νόμος 3471/2006

Ο νόμος 3471/2006 αφορά τη προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη 

προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενώ παράλληλα 

αποτελεί και τροποποίηση του Ν. 2472/1997. Σκοπός των διατάξεων του εν λόγω νόμου είναι 

η «[...] προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής 

και η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών στον τομέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών»44. Ουσιαστικά ο νόμος αυτός ενσωματώνει την οδηγία 2002/58/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία παρουσιάζεται στην 

υποενότητα 4.4 της παρούσας μελέτης.

Στο άρθρο 2 του Ν. 3471/2006 παρουσιάζονται βασικές έννοιες και ορισμοί σχετικά 

με τη προστασία της ιδιωτικότητας και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ενώ 

περιλαμβάνονται οι ορισμοί που αναφέρονται στον προηγούμενο νόμο (2472/1997). 

Συγκεκριμένα, με τον νόμο αυτό ορίζεται μεταξύ άλλων η έννοια συνδρομητής, χρήστης, 

δεδομένα κίνησης και θέσης, επικοινωνία, υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κ.λπ., ενώ 

ως παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νοείται η «[...] παραβίαση της ασφάλειας 

που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη 

διάδοση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάσθηκαν, 

44 Ν.3471/2006, άρθρο 1, στο 
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/F
ILES/%CE%9D3471_06.PDF

http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/%CE%9D3471_06.PDF
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/%CE%9D3471_06.PDF
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αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε επεξεργασία σε συνάρτηση 

με την παροχή διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών»45.

Στη  συνέχεια, με το άρθρο 3, ορίζεται το πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού, το οποίο 

αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών στο κοινό∙ υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε 

δημόσια δίκτυα, καθώς η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε δίκτυα μη 

διαθέσιμα στο ευρύ κοινό εμπίπτει στον Ν. 2472/1997 που παρουσιάστηκε στην 

προηγούμενη υποενότητα. Επιπλέον, ο νόμος έχει εφαρμογή και όσον αφορά σε δίκτυα τα 

οποία πλαισιώνονται από συσκευές συλλογής δεδομένων και ταυτοποίησης.

Ο Ν. 3471/2006 ορίζει πως η χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οι οποίες 

παρέχονται από δημόσια δίκτυα επικοινωνιών και από όλες τις διαθέσιμες για το κοινό 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών εμπίπτει στο απόρρητο των επικοινωνιών και 

προστατεύεται. Ακολούθως, θεωρείται παράβαση κάθε υποκλοπή, ακρόαση ή και 

αποθήκευση τέτοιου είδους επικοινωνιών και κατ’ επέκταση των δεδομένων θέσης και 

κίνησης των χρηστών εφόσον δεν υφίστανται ειδικές συνθήκες, όπως για παράδειγμα 

συμμετοχή σε εγκληματικές ενέργειες ή όταν αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο νόμιμης 

επαγγελματικής δράσης και εφόσον υπάρχει συναίνεση όλων των μερών. Επίσης, επιτρέπεται 

η αποθήκευση των παραπάνω σε περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαία με σκοπό τη διαβίβαση 

της επικοινωνίας. Τέλος, επιτρέπεται σε περιπτώσεις για τις οποίες ο χρήστης, έπειτα από 

σχετική σαφή ενημέρωση, έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Στον εν λόγω νόμο η 

συγκατάθεση συμπεριλαμβάνει και τη μορφή συναίνεσης μέσω φυλλομετρητή ιστού ή και 

άλλων εφαρμογών46 σε αντίθεση με τον Ν.2472/1997, ο οποίος ορίζει τη γραπτή 

συγκατάθεση του υποκειμένου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Ωστόσο, και σε αυτή τη περίπτωση οι τρόποι παροχής πληροφοριών και η δήλωση της 

συγκατάθεσης ορίζονται από την εν λόγω Αρχή.

Στο άρθρο 5 του Ν.3471/2006 ορίζονται εκ νέου οι κανόνες για την επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων με τη προσθήκη των δεδομένων κίνησης και θέσης οι οποίοι 

προβλέπουν ότι η επεξεργασία πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία για την 

υλοποίηση του σκοπού της. Ταυτόχρονα ορίζει πως η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

επιτρέπεται όταν είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης ή και τη λήψη μέτρων, μόνο 

45 ό. π., άρθρο 2, παράγραφος 11.
46 ό. π., άρθρο 4, παράγραφος 5.
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όταν υφίσταται συγκατάθεση και εφόσον έχει προηγηθεί η απαραίτητη ενημέρωση όπως την 

ορίζει η Αρχή. Επιπλέον, η επιλογή των αναγκαίων μέσων και των πληροφοριακών 

συστημάτων στο πλαίσιο της παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, πρέπει να γίνονται βάσει της μικρότερης δυνατής συλλογής και χρήσης 

προσωπικών δεδομένων47.

Σχετικά με τα δεδομένα κίνησης και θέσης στο άρθρο 6 του εν λόγω νόμου 

προβλέπεται ότι αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία ή και αποθηκεύονται μόνο για λόγους 

χρέωσης των χρηστών-συνδρομητών, με ανώτερη διάρκεια διατήρησης αυτών μέχρι και 

δώδεκα μήνες, ενώ η διάθεση αυτών με σκοπό τη προβολή και διαφήμιση υπηρεσιών 

επιτρέπεται μόνο έπειτα από ενημέρωση και συγκατάθεση του χρήστη-συνδρομητή. 

Εξαίρεση αποτελεί η επεξεργασία των δεδομένων θέσης χωρίς συγκατάθεση του υποκειμένου 

όταν είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως για 

παράδειγμα τη διάσωση του χρήστη-συνδρομητή, κ.λπ.. Τέλος, εξαίρεση αποτελεί η 

επεξεργασία αυτών όταν γίνεται με σκοπό την επίλυση διαφορών διασύνδεσης ή χρέωσης.

Στα επόμενα άρθρα, 8, 9 και 10 αναφέρονται οι περιπτώσεις του περιορισμού 

αναγνώρισης καλούσας συνδεδεμένης γραμμής, της αυτόματης προώθησης κλήσεων από 

τρίτους, ενώ προβλέπεται πως τα δεδομένα των χρηστών-συνδρομητών τα οποία βρίσκονται 

σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στο κοινό, πρέπει να 

περιορίζονται στα απαραίτητα για την αναγνώριση της ταυτότητας στοιχεία, εκτός αν 

υφίσταται άλλη ρητή συγκατάθεση του συνδρομητή για συμπληρωματικά προσωπικά 

δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα αυτά υπόκεινται σε επεξεργασία αποκλειστικά και 

μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεγεί, ενώ κάθε διαβίβαση αυτών σε τρίτους 

επιτρέπεται μετά από συγκατάθεση του υποκειμένου.

Όσον αφορά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποκτήθηκε με νόμιμο 

τρόπο δύναται να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών ακόμα και 

χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου, εφόσον όμως υπάρχει σαφής και ευδιάκριτη 

δυνατότητα αντίθεσης και απόρριψης από πλευράς υποκειμένου48.

Ως προς της ασφάλεια της επεξεργασίας, ο φορέας παροχής των εν λόγω υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλει «[...]να λαμβάνει τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά 

47 ό. π., άρθρο 5, παράγραφος 4.
48 ό. π., άρθρο 11, παράγραφος 3.
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μέτρα, προκειμένου να προστατεύεται η ασφάλεια των υπηρεσιών του, καθώς και η ασφάλεια 

του δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών[...]»49, ενώ αν υφίσταται κίνδυνος 

παραβίασης της ασφάλειας του δικτύου αυτού θα πρέπει ο πάροχος να ενημερώσει τους 

συνδρομητές. Αυτό σημαίνει πως ο εκάστοτε πάροχος πρέπει να λάβει όλα τα τεχνικά και μη 

μέτρα, ώστε να είναι σε θέση να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των συνδρομητών 

από τυχόν τυχαίες ή προσχεδιασμένες καταστροφές, τυχόν τροποποίηση από τρίτους, κ.λπ.. 

Επιπλέον, πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα δύναται να έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα 

και πάντα με νόμιμο σκοπό.

Στο άρθρο 13 καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών 

(Α.Δ.Α.Ε). Οι διατάξεις αυτές ακολουθούν τον προηγούμενο νόμο Ν.2472/1997, αλλά και 

τον Ν.3115/2003 με ορισμένες προσθήκες και τροποποιήσεις. Στο ίδιο άρθρο καθώς και στα 

άρθρα 14 και 15 του 3471/2006 παραθέτονται και οι ποινικές και αστικές κυρώσεις για 

περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εφαρμόζονται οι διάταξεις του νόμου.

3.4 Ο Νόμος 3783/2009

Ο Ν.3783/2009 αφορά κυρίως την ταυτοποίηση των κατόχων και των χρηστών 

εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας, σκοπός των διατάξεων του κατα συνέπεια αποτελεί η 

ταυτοποίηση αυτών και για οποιαδήποτε μορφή τηλεπικοινωνίας, είτε πρόκειται για 

προπληρωμένο χρόνο είτε για συνδρομητές με συμβόλαιο, και πάντα ενόσω τίθεται θέμα 

εθνικής ασφάλειας με στόχο την εξακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων.

Στο άρθρο 2 του νόμου δίνονται ορισμοί για έννοιες όπως συνδρομητής, πάροχος, 

στοιχεία ταυτότητας, χρήστης, κινητό τερματικό, δηλαδή η συσκευή του κινητού μαζί με την 

κάρτα ταυτότητας συνδρομητή (SIM), και στοιχεία ταυτοποίησης κινητού τερματικού. Το 

τελευταίο περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό του 

εξοπλισμού επικοινωνίας του συνδρομητή, όπως ο τηλεφωνικός του αριθμός, ο κωδικός 

θέσης, κ.λπ.50.

49 ό. π., άρθρο 12, παράγραφος 1.
50 Ν. 3783/2009, άρθρο 2, παράγραφος 7, στο 
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/F
ILES/%CE%9D.3783_2009.PDF

http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/%CE%9D.3783_2009.PDF
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/%CE%9D.3783_2009.PDF
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Στη συνέχεια ορίζονται οι προϋποθέσεις ταυτοποίησης του συνδρομητή και του 

χρήστη κινητού τερματικού, δηλαδή τα στοιχεία και τα προσωπικά δεδομένα στα οποία 

επιτρέπεται να έχει πρόσβαση ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας, ενώ στο άρθρο 4 αναφέρονται 

αντίστοιχα οι υποχρεώσεις των συνδρομητών, όπως για παράδειγμα η ενημέρωση του 

παρόχου σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής και κατ’ επέκταση η πιθανή χρήση της συσκευής 

από τρίτους.

Και στον Ν. 3783/2009, όπως και στους νόμους οι οποίοι αναφέρθηκαν στις 

προηγούμενες υποενότητες, τα στοιχεία συνδρομητή και γενικά τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα προστατεύονται με ειδικές διατάξεις και είναι προσβάσιμα μόνο όταν υπάρχουν 

ειδικές συνθήκες, συμμετοχή σε εγκληματικές ενέργειες, κ.λπ.. Επιπλέον, μετά το 2010 κάθε 

συνδρομητής έπρεπε να δηλώσει τα στοιχεία ταυτότητας ώστε να μπορεί να κάνει χρήση των 

υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Ομοίως με τους Ν. 2472/1997 και τον Ν. 3471/2006, ο νόμος 

του 2009 περιλαμβάνει τις αντίστοιχες ποινικές και αστικές κυρώσεις για τυχόν μη εφαρμογή 

των διατάξεων του.

3.5 Ο Νόμος 3917/2011

Ο Ν.3917/2011 αφορά τη διατήρηση δεδομένων τα οποία παράγονται ή υποβάλλονται 

σε επεξεργασία στο πλαίσιο της παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, καθώς και τη χρήση συστημάτων 

επιτήρησης μέσω λήψης ή και καταγραφής εικόνας και ήχου σε δημόσιους χώρους. 

Ουσιαστικά ο νόμος αυτός αποτελεί ενσωμάτωση της οδηγίας 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στο ελληνικό δίκαιο. Για τον λόγο αυτό ο εν λόγω νόμος αναλύεται διεξοδικά 

στην υποενότητα 4.5 της ανά χείρας μελέτης, όπου αναφέρονται συνολικά όλα όσα προβλέπει 

η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί στο σημείο αυτό πως η

οδηγία 2006/24/ΕΚ καταργήθηκε έπειτα από απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στις 8 Απριλίου του 2014, γεγονός που καθιστά προβληματική την εφαρμογή του 

Ν.3917/2011.
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3.6 Ο Νόμος 4070/2012

Ο Ν. 4070/2012 αφορά τις ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταφορών, 

δημοσίων έργων και λοιπές διατάξεις. Στο άρθρο 1 αναφέρεται το πεδίο εφαρμογής των 

διατάξεων του νόμου αυτού και καθορίζεται «[...] το πλαίσιο παροχής δικτύων και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών εντός της Ελληνικής 

Επικράτειας, ενσωματώνοντας συγχρόνως τις Οδηγίες 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ, 

2002/22/ΕΚ και 2002/77/ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις Οδηγίες 2009/136/ΕΚ και 

2009/ 140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»51 (Ν.4070/2012, άρθρο 1, 

παράγραφος 1).

Στη συνέχεια παρατίθεται πλήθος σχετικών ορισμών μεταξύ των οποίων για τον όρο 

δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών, σταθερή ασύρματη πρόσβαση, συνδρομητής, χρήστης, 

σύστημα πληροφορικής, ως αυτό στο οποίο γίνεται διαχείριση πληροφοριών μέσω 

λογισμικών, επίσης για τον όρο διακυβέρνηση διαδικτύου, ως την ανάπτυξη και εφαρμογή 

από την εκάστοτε κυβέρνηση, τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία συνολικά, κοινών αρχών, 

κανόνων και δράσεων που διαμορφώνουν την εξέλιξη και τη χρήση του διαδικτύου, και 

πλήθος άλλοι ορισμοί52.

Στην παρούσα μελέτη δίνεται έμφαση στο ΣΤ΄ μέρος του εν λόγω νόμου όπου γίνεται 

αναφορά στις διατάξεις περί ενσωμάτωσης στο ελληνικό δίκαιο, της οδηγίας 2009/136/ΕΚ 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ και ειδικά για 

την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την προστασία της ιδιωτικής 

ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Στο άρθρο 168 του νόμου αυτού παρατίθενται ορισμοί σχετικά με την επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων οι οποίοι αποτελούν τροποποίηση ή και προσθήκη σε ορισμούς των 

Ν.2472/1997, Ν. 3471/2006, όπως το ότι τα δεδομένα θέσης είναι αυτά τα οποία 

υποβάλλονται σε επεξεργασία σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υποδεικνύουν τη 

γεωγραφική θέση του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη. Επίσης, στον εν λόγω νόμο η 

παραβίαση προσωπικών δεδομένων ορίζεται ως η «[...]παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί 

51 Ν. 4070/2012, άρθρο 1, παράγραφος 1, στο 
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/F
ILES/4070_2012.PDF
52 ό. π., άρθρο 2.

http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/4070_2012.PDF
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/4070_2012.PDF
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σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη διάδοση ή 

προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάσθηκαν, αποθηκεύτηκαν ή 

υποβλήθηκαν κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή 

διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών»53.

Όμοια με τους προηγούμενους νόμους και αυτός προστατεύει την ιδιωτικότητα και τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με διατάξεις που αφορούν τη συγκατάθεση του 

υποκειμένου, το απόρρητο και τις προϋποθέσεις άρσης αυτού, τη διαβίβαση δεδομένων,κ.λπ.. 

Επιπλέον, δίνεται έμφαση και πάλι στο γεγονός ότι τόσο ο σχεδιασμός όσο και η επιλογή των 

τεχνικών μέσων και των πληροφοριακών συστημάτων, αλλά και ο εξοπλισμός στο σύνολό 

του, πρέπει να γίνεται βάσει της ελάχιστης δυνατής χρήσης δεδομένων προς επεξεργασία. 

Αντίστοιχα προβλέπονται με σχετικές διατάξεις οι περιπτώσεις που αφορούν τη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και  τα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails).

Τέλος ο Ν. 4070/2012 ορίζει πως οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

οφείλουν να διατηρούν αρχείο παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων το οποίο πρέπει να 

περιλαμβάνει απαραίτητα την περιγραφή των περιστατικών, τις συνέπειες αυτών και τυχόν 

διορθωτικές ενέργειες στις οποίες προέβησαν. Τα αρχεία αυτά θα πρέπει να έχουν επαρκή και 

σαφή στοιχεία ώστε να δίνεται η δυνατότητα εξακρίβωσης και διαπίστωσης συμμόρφωσης 

στις αρμόδιες αρχές.

3.7 Ο Νόμος 4411/2016

Ο Ν. 4411/2016 αποτελεί κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της 

Ευρώπης αναφορικά με το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο (2001), καθώς επίσης και κύρωση 

του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της αναφορικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και 

ξενοφοβικής φύσης, οι οποίες διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών (2003). Τέλος, 

ο εν λόγω νόμος ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών, η οποία 

αντικαθιστά την απόφαση – πλαίσιο 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ενώ ο Ν. 4411/2016 

53 ό. π., άρθρο 168.



46

συμπεριλαμβάνει ρυθμίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες 

διατάξεις.

Το πρώτο μέρος του νόμου αυτού αποτελεί κύρωση της παραπάνω Σύμβασης (2001) 

και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου (2003), ενώ το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει, μεταξύ 

άλλων, τη μεταφορά της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ. Στο δεύτερο άρθρο και στην παράγραφο 1 

ορίζεται ότι στο άρθρο 13 του Ποινικού Κώδικα θα γίνουν δύο προσθήκες. Η πρώτη αφορά 

στον ορισμό του Πληροφοριακού Συστήματος και ορίζει «Πληροφοριακό σύστημα είναι 

συσκευή ή ομάδα διασυνδεδεμένων ή σχετικών μεταξύ τους συσκευών, εκ των οποίων μία ή 

περισσότερες εκτελούν, σύμφωνα με ένα πρόγραμμα, αυτόματη επεξεργασία ψηφιακών 

δεδομένων, καθώς και τα ψηφιακά δεδομένα που αποθηκεύονται, αποτελούν αντικείμενο 

επεξεργασίας, ανακτώνται ή διαβιβάζονται από την εν λόγω συσκευή ή την ομάδα συσκευών με 

σκοπό τη λειτουργία, τη χρήση, την προστασία και τη συντήρηση των συσκευών αυτών.»54. Η 

δεύτερη προσθήκη αφορά εκ νέου ορισμό του όρου Ψηφιακά Δεδομένα και τα ορίζει ως εξής:

«Ψηφιακά δεδομένα είναι η παρουσίαση γεγονότων, πληροφοριών ή εννοιών σε μορφή 

κατάλληλη προς επεξεργασία από πληροφοριακό σύστημα, συμπεριλαμβανομένου 

προγράμματος που παρέχει τη δυνατότητα στο πληροφοριακό σύστημα να εκτελέσει μια 

λειτουργία»55.

Επιπλέον, με τον Ν. 4411/2016 προστίθενται 2 επιπλέον άρθρα στον Ποινικό Κώδικα, 

το άρθρο 292Β και το άρθρο 292Γ. Το 292Β αναφέρεται στην παρακώλυση της λειτουργίας 

των πληροφοριακών συστημάτων και ορίζει ότι όποιος παρεμποδίζει ή διακόπτει τη 

λειτουργία αυτών με εισαγωγή, διαβίβαση, διαγραφή, καταστροφή, αλλοίωση των ψηφιακών 

δεδομένων ή με αποκλεισμό της πρόσβασης σε αυτά, τιμωρείται με φυλάκιση έως τριών 

ετών. Επιπρόθετα, αναλύονται οι επιμέρους ποινές αναλόγως με το μέσο που 

χρησιμοποιήθηκε για την τέλεσή τους: «με φυλάκιση από ένα (1) έως τρία (3) έτη, αν 

τελέστηκε με τη χρήση εργαλείου που έχει σχεδιαστεί κατά κύριο λόγο για πραγματοποίηση 

επιθέσεων που επηρεάζουν μεγάλο αριθμό συστημάτων πληροφοριών ή επιθέσεων που 

προκαλούν σοβαρές ζημίες και ιδίως επιθέσεων που προκαλούν μεγάλης έκτασης ή για μεγάλο 

χρονικό διάστημα διατάραξη των υπηρεσιών των συστημάτων πληροφοριών, οικονομική ζημιά

ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ή σημαντική απώλεια δεδομένων, β) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) 

54 Βλ. Ν. 4411/2016, άρθρο 2, παράγραφος 1.
55 ό. π..
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έτους, αν προκάλεσε σοβαρές ζημίες και ιδίως μεγάλης έκτασης ή για μεγάλο χρονικό διάστημα 

διατάραξη των υπηρεσιών των συστημάτων πληροφοριών, οικονομική ζημία ιδιαίτερα μεγάλης 

αξίας ή σημαντική απώλεια δεδομένων και γ) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1)έτους, αν 

τελέστηκε κατά συστημάτων πληροφοριών που αποτελούν μέρος υποδομής για την προμήθεια

του πληθυσμού με ζωτικής σημασίας αγαθά ή υπηρεσίες. Ως ζωτικής σημασίας αγαθά ή 

υπηρεσίες νοούνται ιδίως η εθνική άμυνα, η υγεία, οι συγκοινωνίες, οι μεταφορές και η 

ενέργεια. 3. Αν οι πράξεις των προηγούμενων παραγράφων τελέστηκαν στο πλαίσιο δομημένης 

και με διαρκή δράση ομάδας τριών ή περισσότερων προσώπων, που επιδιώκει την τέλεση 

περισσότερων εγκλημάτων του παρόντος άρθρου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2)

ετών. 4. Για την ποινική δίωξη της πράξης της παραγράφου 1 απαιτείται έγκληση»56. 

Αντίστοιχα, το άρθρο 292Γ ορίζει ότι τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο ετών όποιος παράγει, 

πωλεί, προμηθεύεται προς χρήση, εισάγει, κ.λπ., συσκευές ή προγράμματα υπολογιστή τα 

οποία είναι σχεδιασμένα ή προσαρμοσμένα κυρίως για το σκοπό της διάπραξης των 

εγκλημάτων του άρθρου 292Β, ενώ το ίδιο ισχύει και για όποιον εισάγει, διανέμει, 

προμηθεύεται προς χρήση, κ.λπ., συνθηματικά ή κωδικούς πρόσβασης ή δεδομένα με τη 

χρήση των οποίων δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στο σύνολο ή σε μέρος ενός 

πληροφοριακού συστήματος57.

Οι επόμενες δύο παράγραφοι, 4 και 5, του άρθρου 2 του Ν. 4411/2016 αφορούν τις 

κυρώσεις σχετικά με υλικό παιδικής πορνογραφίας, ενώ η παράγραφος 6 αντικαθιστά το 

άρθρο 370Γ του Ποινικού Κώδικα αναφορικά με την παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακά 

συστήματα. Συγκεκριμένα, ορίζει τις κυρώσεις για όποιον αντιγράφει ή χρησιμοποιεί 

προγράμματα υπολογιστών χωρίς να έχει το δικαίωμα, για όποιον αποκτά παράνομη 

πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος πληροφοριακού συστήματος ή σε στοιχεία που 

μεταδίδονται με συστήματα τηλεπικοινωνιών, παραβιάζοντας «[...]απαγορεύσεις ή μέτρα 

ασφαλείας που έχει λάβει ο νόμιμος κάτοχός του, τιμωρείται με φυλάκιση [...] Αν ο δράστης 

είναι στην υπηρεσία του νόμιμου κατόχου του πληροφοριακού συστήματος ή των στοιχείων, η 

πράξη της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται μόνο αν απαγορεύεται ρητά από εσωτερικό 

κανονισμό ή από έγγραφη απόφαση του κατόχου ή αρμόδιου υπαλλήλου του [...]»58. 

56 ό. π., άρθρο 2, παράγραφος 2.
57 ό. π., άρθρο 2, παράγραφος 3.
58 ό. π., άρθρο 2, παράγραφος 6.
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Αντίστοιχες κυρώσεις ορίζει η παράγραφος 7 του άρθρου 2 του εν λόγω νόμου, η οποία 

αποτελεί προσθήκη του άρθρου 370Δ του Ποινικού Κώδικα και αφορά στις κυρώσεις για 

όποιον αθέμιτα και μέσω τεχνικών μέσων παρακολουθεί ή αποθηκεύει μη δημόσιες 

διαβιβάσεις δεδομένων ή ηλεκτομαγνητικές εκπομπές από, προς ή εντός πληροφοριακού 

συστήματος ή παρεμβαίνει σε αυτές με στόχο την πληροφόρηση του ίδιου ή τρίτου για το 

περιεχόμενο αυτών59.

Με στόχο την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ στην ελληνική νομοθεσία, ο Ν. 

4411/2016 ορίζει επίσης ότι θα προστεθεί το άρθρο 381Α στον Ποινικό Κώδικα, το οποίο 

αφορά στη φθορά ηλεκτρονικών δεδομένων και ορίζει ότι όποιος χωρίς δικαίωμα διαγράψει, 

καταστρέψει, αλλοιώσει ή κρύψει ψηφιακά δεδομένα ενός πληροφοριακού συστήματος ή 

«[...] καθιστά ανέφικτη τη χρήση τους ή με οποιονδήποτε τρόπο αποκλείει την πρόσβαση στα 

δεδομένα αυτά, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις, το 

δικαστήριο μπορεί, εκτιμώντας τις περιστάσεις τέλεσης, να κρίνει την πράξη ατιμώρητη»60. 

Επιπρόσθετα, το άρθρο 386Α του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: όποιος, με 

σκοπό το παράνομο περιουσιακό όφελος του ίδιου ή τρίτου, βλάπτει ξένη περιουσία, 

επηρεάζοντας το αποτέλεσμα της επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων με χρήση μη ορθών ή 

ελλιπών στοιχείων ή με χρήση δεδομένων χωρίς να έχει το δικαίωμα ή με παρέμβαση σε 

πληροφοριακό σύστημα χωρίς να έχει το δικαίωμα, τιμωρείται όπως ορίζει το προηγούμενο 

άρθρο61.

Ο Ν. 4411/2016, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει και τροποποιήσεις του Ν. 2225/1994 

αναφορικά με την άρση του απορρήτου62, ενώ στο άρθρο 4 του Ν. 4411/2016 γίνεται λόγος 

για την ευθύνη των νομικών προσώπων, όπως ορίζει το άρθρο 11 της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ. 

Συγκεκριμένα, αν κάποια από τις πράξεις οι οποίες αναφέρονται στα άρθρα 292Β, 370Γ, 

370Δ, 370Ε, 381Α και 386Α του Ποινικού Κώδικα τελέστηκαν με σκοπό το όφελος ή για 

λογαριασμό νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων, από άτομο το οποίο «[...]ενεργεί είτε 

ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων και έχει 

εξουσία εκπροσώπησής τους ή εξουσιοδότηση για τη λήψη αποφάσεων για λογαριασμό τους ή 

για την άσκηση ελέγχου εντός αυτών, επιβάλλονται στο νομικό πρόσωπο ή στην ένωση 

59 ό. π., άρθρο 2, παράγραφος 7.
60 ό. π., άρθρο 2, παράγραφος 9.
61 ό. π., άρθρο 2, παράγραφος 11.
62 Βλ. αναλυτικά Ν. 4411/2016, άρθρο 3.
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προσώπων με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Αρχής Διασφάλισης του Απόρρητου των 

Επικοινωνιών, κατά περίπτωση, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι ακόλουθες κυρώσεις[...]»63. Οι εν 

λόγω κυρώσεις μπορεί να είναι απλές συστάσεις για συμμόρφωση με προειδοποίηση 

επιβολής προστίμου, διοικητικά πρόστιμα, ανάκληση ή αναστολή της άδειας λειτουργίας των 

νομικών προσώπων ή απαγόρευση άσκησης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, 

αποκλεισμός από δημόσιες παροχές, ενισχύσεις, επιδοτήσεις, κ.λπ., ενώ οι διατάξεις του 

άρθρου 4 δεν εφαρμόζονται στο κράτος, στους φορείς δημόσιας εξούσιας και στους διεθνείς 

οργανισμούς δημοσίου δικαίου, εφαρμόζονται ωστόσο οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις 

περί αστικής, πειθαρχικής ή ποινικής ευθύνης64.

Το Ελληνικό Κράτος, όπως ορίζει ο Ν. 4411/2016, ορίζει ως αρμόδια αρχή το 

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων65, καθώς επίσης ορίζει 

και ως σημείο επαφής για την εκπλήρωση των στόχων του άρθρου 35 «[...]της Σύμβασης 

«Δίκτυο 24/7» και του άρθρου 13 παράγραφος 1 της Οδηγίας [...]» τη Διεύθυνση Δίωξης 

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας υπό την εποπτεία, ωστόσο, 

Εισαγγελέα Εφετών66.

Τέλος, τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 4411/2016 αφορούν την παραγραφή και παύση της 

ποινικής δίωξης για πράξεις που τελέστηκαν μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2016 ή και για ποινές 

οι οποίες επιβλήθηκαν με αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του εν λόγω 

νόμου67.

63 ό. π., άρθρο 4, παράγραφος 1.
64 ό. π., άρθρο 4, παράγραφοι 2-6.
65 ό. π., άρθρο 5.
66 ό. π., άρθρο 6.
67 ό. π., άρθρο 8 και άρθρο 9.
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Κεφάλαιο Τέταρτο

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων

4.1 Το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Η Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ, 
το άρθρο 16- Ο Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ, το άρθρο 8

Η πρώτη νομική θέσπιση σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής σε παγκόσμιο 

επίπεδο έγινε με την Οικουμενική Διακήρυξη για Ανθρώπινα Δικαιώματα του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών το 1948. Συγκεκριμένα στο άρθρο 3 της εν λόγω Διακήρυξης ορίζεται πως 

«Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια», ενώ 

στο άρθρο 12 αναφέρει ότι κανείς δεν επιτρέπεται να «[...] υποστεί αυθαίρετες επεμβάσεις 

στην ιδιωτική του ζωή, την οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία του, ούτε προσβολές 

της τιμής και της υπόληψης του. Καθένας έχει το δικαίωμα να τον προστατεύουν οι νόμοι από 

επεμβάσεις και προσβολές αυτού του είδου».68 Το 1950 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθετεί το 

άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), το οποίο 

αναφέρεται στο δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής,  και ορίζει πως 

κάθε κράτος-μέλος της Ένωσης οφείλει να το εντάξει στο εσωτερικό του δίκαιο. Το άρθρο 8 

της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου αναφέρει ότι κάθε πρόσωπο 

έχει το δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της κατοικίας του και 

της αλληλογραφίας του, ενώ παράλληλα ορίζει πως απαγορεύεται η επέμβαση δημόσιας 

αρχής «[...]εν τη ασκήσει του δικαιώματος τούτου, εκτός εάν η επέμβασις αύτη προβλέπεται υπό 

του νόμου και αποτελεί μέτρον το οποίον, εις μίαν δημοκρατικήν κοινωνίαν, είναι αναγκαίον 

δια την εθνικήν ασφάλειαν, την δημοσίαν ασφάλειαν, την οικονομικήν ευημερίαν της χώρας, 

την προάσπισιν της τάξεως και την πρόληψιν ποινικών παραβάσεων, την προστασίαν της υγείας 

ή της ηθικής, ή την προστασίαν των δικαιωμάτων και ελευθεριών άλλων». 69

68 Από την Οικουμενική Διακήρυξη για Ανθρώπινα Δικαιώματα  του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στο 
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/grk.pdf όπως προσπελάστηκε στις 2/10/2016, 
άρθρο 3 και 12.
69 Από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, 4 Νοεμβρίου 1950, Συμβούλιο της 
Ευρώπης, στο http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ELL.pdf, όπως προσπελάστηκε στις 2/10/2016, 
άρθρο 8, παράγραφος 1 και 2.

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/grk.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ELL.pdf
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Μέχρι και το 1970, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματα που 

προκύπτουν από αυτή συμπεριλαμβάνονταν στο γενικό αυτό δικαίωμα περί προστασίας της 

ιδιωτικής ζωής, ενώ κάθε φυσικό ή και νομικό πρόσωπο70, από το 1959 κι έπειτα, είχε τη 

δυνατότητα προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε 

περίπτωση μη τήρησης ή παραβίασης των διατάξεων της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου71. Σε διεθνές επίπεδο έγινε προσπάθεια προστασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) τον 

Σεπτέμβριο του 1980 με το κείμενο Αρχές διέπουσες την προστασία της προσωπικής σφαίρας 

του ανθρώπου και τις διασυνοριακές ροές προσωπικών στοιχείων. Ο ΟΟΣΑ ουσιαστικά 

προβάλλει την ανάγκη για ισορροπία αντίθετων συμφερόντων, όπως φαίνεται στο άρθρο 18 

όπου αναφέρει πως κάθε εθνική νομοθεσία περί της προστασίας της ιδιωτικής ζωής δεν 

πρέπει να θέτει περιορισμούς οι οποίοι δεν είναι αναγκαίοι για τη διασυνοριακή ροή των 

δεδομένων, εκτός αν είναι αναγκαίες ιδιαίτερες εγγυήσεις προστασίας των ευαίσθητων 

δεδομένων και από την χώρα εξαγωγής αυτών. Όπως αναφέρει και ο Γέροντας,72 οι αρχές 

αυτές είναι η αρχή της περιορισµένης συγκέντρωσης και συλλογής των δεδοµένων, η αρχή 

της ποιότητας των στοιχείων τα οποία πρέπει να είναι ακριβή, πλήρη και ενηµερωµένα και σε 

συνάφεια µε τους σκοπούς χρήσης τους, η αρχή του προσδιορισµένου σκοπού, η αρχή της 

περιορισµένης χρήσης των δεδοµένων, η αρχή µέτρων ασφαλείας των δεδοµένων, η αρχή της 

διαφάνειας όσον αφορά στην ανάπτυξη συστηµάτων και την πολιτική έναντι των 

προσωπικών δεδοµένων, η αρχή της συµµετοχής, δηλαδή το δικαίωµα του ιδιώτη να 

λαµβάνει γνώση επί των στοιχείων απο τον υπεύθυνο επεξεργασίας µετά απο σχετική 

κοινοποίηση και η αρχή της υπευθυνότητας κατά την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

70 Βλ. Ε. Αλεξανδροπούλου- Αιγυπτιάδου, Προσωπικά δεδομένα. Βασικές έννοιες και αρχές επεξεργασίας, 

Υποχρεώσεις υπεύθυνου επεξεργασίας, Δικαιώματα υποκειμένου, Κυρώσεις, Διασύνδεση Αρχείων και 

Διασυνοριακή ροή Δεδομένων, Ηλεκτρονικές επικοινωνίες, Κωδικοποιημένη Νομοθεσία, Θεσσαλονίκη, Νομική 

Βιβλιοθήκη, 2016, σελ. 197. 
71

Βλ. Ε. Αλεξανδροπούλου- Αιγυπτιάδου, Προσωπικά δεδομένα. Βασικές έννοιες και αρχές επεξεργασίας, 

Υποχρεώσεις υπεύθυνου επεξεργασίας, Δικαιώματα υποκειμένου, Κυρώσεις, Διασύνδεση Αρχείων και 

Διασυνοριακή ροή Δεδομένων, Ηλεκτρονικές επικοινωνίες, Κωδικοποιημένη Νομοθεσία, Θεσσαλονίκη, Νομική 

Βιβλιοθήκη, 2016, σελ. 198-199.
72 Βλ. Α. Γέροντας, Η προστασία του πολίτη απο την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, 2002, 
Σάκκουλα, σελ. 103.
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οφείλει να συµµορφώνεται στις διατάξεις που εξειδικεύουν τις παραπάνω αρχές. Τα κράτη-

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από τις εργασίες τόσο του ΟΟΣΑ όσο και του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, όφειλαν να λάβουν ειδικά μέτρα και νομοθετικές διατάξεις με 

στόχο την κατοχύρωση της εναρμόνισης των αρχών προστασίας των δεδομένων, καθώς οι 

αρχές του ΟΟΣΑ δεν ήταν νομικά δεσμευτικές αρχές, αλλά συνιστούσαν ένα ελάχιστο 

νομικό πλαίσιο συναίνεσης αναφορικά με την επίλυση προβλημάτων τα οποία προκύπτουν 

από τη χρήση και διάδοση της πληροφορικής, το δικαίωμα της ελευθερίας, κ.λπ..

Το 1981 το Συμβούλιο της Ευρώπης υιοθετεί τη Σύμβαση 108/1981, την οποία η 

Ελλάδα ενσωμάτωσε στον Ν.2068/1992, για την προστασία των φυσικών προσώπων από την 

αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η σύμβαση αυτή ουσιαστικά 

κωδικοποίησε τις θεμελιώδεις αρχές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και 

αποτέλεσε το έναυσμα για την ενσωμάτωση τέτοιων διατάξεων στο εσωτερικό δίκαιο πολλών 

χωρών, κάποιες από τις οποίες τροποποίησαν ακόμη και νομοθετήματα πρώτης γενιάς.73

Μια δεκαετία περίπου αργότερα, το 1990, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών όρισε τις 

Κατευθυντήριες αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων σε αυτοματοποιημένο αρχείο, ενώ 

παράλληλα προέτρεψε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενσωματώσουν τις εν 

λόγω αρχές στο εσωτερικό τους δίκαιο. Στο άρθρο 1 της απόφασης αυτής αναφέρεται πως 

απαγορεύεται η συλλογή δεδομένων όταν γίνεται με αθέμιτο ή παράνομο τρόπο και η χρήση 

αυτών όταν δεν γίνεται σύμφωνα με τον σκοπό και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, 

στο ίδιο κείμενο γίνεται λόγος για την ακρίβεια και την ποιότητα των προσωπικών 

δεδομένων, ενώ στο άρθρο 5 απαγορεύει τη συλλογή ευαίσθητων δεδομένων.

Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργανώνει ουσιαστικά τη 

λειτουργία της Ένωσης, καθορίζει τους τομείς «[...] την οριοθέτηση και τους όρους άσκησης 

των αρμοδιοτήτων της[...]»74. Στη Συνθήκη αυτή και συγκεκριμένα στο άρθρο 16, το οποίο 

αποτελεί τροποποίηση του 286 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΚ), ορίζεται πως 

κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα προστασίας των προσωπικών του δεδομένων, ενώ «το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική 

διαδικασία, θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 

73 Βλ. Μ. Αυγουστιανάκη, Προστασία του ατόµου απο την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, 2001, 
Σάκκουλα, σελ. 681-682
74 Βλ. Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 1, παράγραφος 1 στο http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT όπως προσπελάστηκε στις 2/10/2016

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και 

τους οργανισμούς της Ένωσης, καθώς και από τα κράτη μέλη κατά την άσκηση δραστηριοτήτων 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, και σχετικά με την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Η τήρηση των κανόνων αυτών υπόκειται στον έλεγχο 

ανεξάρτητων αρχών. Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τους 

ειδικούς κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 39 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση».75

Επίσης, στο άρθρο 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

περί της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αναφέρεται πως κάθε πρόσωπο 

έχει το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών του δεδομένων, αλλά επιπλέον από το 

άρθρο 16 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζεται ρητά πως η επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να γίνεται «[...] νομίμως, για καθορισμένους 

σκοπούς και με βάση τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου ή για άλλους θεμιτούς λόγους που 

προβλέπονται από το νόμο. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα συλλεγέντα 

δεδομένα που το αφορούν και να επιτυγχάνει τη διόρθωσή τους». Η εφαρμογή και τήρηση των 

διατάξεων αυτών αποτελεί ευθύνη ανεξάρτητης αρχής.76

Σταθμός ωστόσο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

αποτέλεσε η Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία παρουσιάζεται στην 

επόμενη υποενότητα.

4.2 Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/46/ΕΚ

Το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι και την εν λόγω οδηγία ήταν κατά 

βάση προσανατολισμένο όχι τόσο στη προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά στην 

ανάπτυξη της τεχνολογίας και της πληροφορικής και κατά συνέπεια στην πληροφορία, την 

αγορά της και τη χρήση της. Ωστόσο, η ταχεία εξέλιξη της κοινωνίας των ανθρώπων σε 

κοινωνία της πληροφορίας επέβαλε αναγκαστικά σχεδόν την θέσπιση ειδικών νόμων και 

διατάξεων για τη προστασία της ιδιωτικής ζωής και συνεπώς για τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα. Σε αυτό συνέβαλε επίσης η αύξηση της διασυνοριακής ροής προσωπικών 

75 ό. π., άρθρο 16, παράγραφος 1 και 2.
76Βλ. Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 8, παράγραφοι 1-3 στο 
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_el.pdf όπως προσπελάστηκε στις 2/10/2016

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_el.pdf
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δεδομένων μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και η συνειδητοποίηση 

του σημαντικού ρόλου της προστασίας αυτής αναφορικά με την αγορά και την πληροφορική.

Η Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφορά την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Βασικός στόχος της εν λόγω Οδηγίας ήταν η 

προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και των ελευθεριών να συνοδεύεται από τη 

προστασία αυτών και όσον αφορά στη διασυνοριακή ροή προσωπικών δεδομένων, ενώ 

παράλληλα να υφίσταται ισορροπία μεταξύ του υπεύθυνου επεξεργασίας και του 

υποκειμένου των δεδομένων∙ βασική επιδίωξη ήταν η δημιουργία ενός υψηλότερου επιπέδου 

προστασίας με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Στο άρθο 1 της Οδηγίας γίνεται αναφορά στον στόχο της, δηλαδή την εξασφάλιση, 

από τα κράτη-μέλη, της προστασίας «[...]των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων των 

φυσικών προσώπων, και ιδίως της ιδιωτικής ζωής, έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα», ενώ ορίζει ρητά πως τα κράτη-μέλη δεν έχουν τη δυνατότητα 

περιορισμού ή απαγόρευσης της ελεύθερης ροής των προσωπικών δεδομένων μεταξύ των 

κρατών-μελών «[...] για λόγους συναφείς με την προστασία που εξασφαλίζεται δυνάμει της 

παραγράφου 1».77

Στο άρθρο 2 υπάρχουν οι ορισμοί για έννοιες, όπως δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα, αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αποδέκτης, κ.λπ., ενώ στο άρθρο 3 

γίνεται λόγος για το πεδίο εφαρμογής. Συγκεκριμένα οι διατάξεις της Οδηγίας αυτής έχουν 

εφαρμογή στην αυτοματοποιημένη και μη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τα οποία 

περιλαμβάνονται σε αρχείο, ενώ δεν εφαρμόζονται όταν η επεξεργασία γίνεται στο πλαίσιο 

«[...] δραστηριοτήτων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, όπως οι 

δραστηριότητες που προβλέπονται στις διατάξεις των τίτλων V και VI της συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και, εν πάση περιπτώσει, στην επεξεργασία δεδομένων που αφορά τη 

δημόσια ασφάλεια, την εθνική άμυνα, την ασφάλεια του κράτους (συμπεριλαμβανομένης και της 

οικονομικής ευημερίας του, εφόσον η επεξεργασία αυτή συνδέεται με θέματα ασφάλειας του 

κράτους) και τις δραστηριότητες του κράτους σε τομείς του ποινικού δικαίου». Επίσης οι 

77 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995, άρθρο 1, 
παράγραφοι 1-2, στο http://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX:31995L0046 όπως 
προσπελάστηκε στις 2/10/2016

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX:31995L0046
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διατάξεις δεν εφαρμόζονται όταν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υλοποιείται από 

φυσικό πρόσωπο και αποκλειστικά σε πλαίσιο προσωπικών δραστηριοτήτων.78

Στο άρθρο 6 η Οδηγία ορίζει πέντε βασικές αρχές αναφορικά με τη συλλογή και 

την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων:

∑ Η αρχή της νόμιμης επεξεργασίας. Τα προσωπικά δεδομένα δύναται να υφίστανται 

μόνο σύννομη και θεμιτή επεξεργασία

∑ Η αρχή του προσδιορισμού και περιορισμού του σκοπού. Τα δεδομένα θα πρέπει να 

συλλέγονται για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, ενώ η μελλοντική 

τους επεξεργασία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους σκοπούς αυτούς. Ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας οφείλει από την αρχή να δηλώσει τους σκοπούς στις εθνικές αρμόδιες 

αρχές.

∑ Η αρχή της θεμιτής επεξεργασίας. Η επεξεργασία πρέπει να γίνεται ενόσω το 

υποκείμενο των δεδομένων έχει πρόσβαση σε αυτά, εκτός από περιπτώσεις που το 

δικαίωμα αυτό περιορίζεται από τον νόμο

∑ Η αρχή της ποιότητας των δεδομένων. Τα δεδομένα πρέπει να είναι κατάλληλα, 

συναφή, ακριβή, ενημερωμένα και όχι υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για τους 

οποίους συλλέγονται

∑ Η αρχή της χρονικής διάρκειας τήρησης των δεδομένων. Τα δεδομένα θα πρέπει να 

διατηρούνται σε μορφή η οποία να επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των 

προσώπων στα οποία αναφέρονται και μόνο για τη διάρκεια που δεν υπερβαίνει την 

απαιτούμενη για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί. 

Επιπλέον, «[...]Τα κράτη μέλη προβλέπουν κατάλληλες εγγυήσεις για τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούνται πέραν της περιόδου αυτής για σκοπούς 

ιστορικούς, στατιστικούς ή επιστημονικού»79.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, όπως ορίζεται από την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, 

είναι ο κύριος υπεύθυνος για τη τήρηση και εφαρμογή των παραπάνω αρχών. Επιπλέον, σε 

επόμενο άρθρο της Οδηγίας εντοπίζεται και η αρχή της λογοδοσίας, ότι δηλαδή ο υπεύθυνος 

78 ό. π., άρθρο 3, παράγραφοι 1-2.
79 ό. π., άρθρο 6, παράγραφος 1.
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επεξεργασίας, εκτός από αρμόδιος για την τήρηση των αρχών νόμιμης συλλογής και 

επεξεργασίας, οφείλει πάντοτε και σε κάθε περίπτωση να αποδεικνύει την νομιμότητα της 

εκάστοτε επεξεργασίας.

Στα άρθρα 7 και 8 ουσιαστικά οριοθετείται η νομιμότητα της συλλογής και 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι περιπτώσεις 

στις οποίες η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι νόμιμη και θεμιτή. Συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με την Οδηγία 95/46/ΕΚ η επεξεργασία επιτρέπεται όταν:80

∑ Το φυσικό πρόσωπο έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του

∑ Όταν ακόμα και χωρίς συγκατάθεση, είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης 

∑ Είναι απαραίτητη για την τήρηση εκ του νόμου της υποχρέωσης του υπευθύνου 

επεξεργασίας

∑ Είναι απαραίτητη για την επίτευξη του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας, αλλά «[...] υπό τον όρο ότι δεν προέχει το συμφέρον ή τα 

θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδομένα που χρήζουν προστασίας δυνάμει του άρθρου 1 παράγραφος 1 της παρούσας 

οδηγίας»

∑ Είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των 

δεδομένων

∑ Είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση έργου δημοσίου συμφέροντος

Ωστόσο, το άρθρο 8 είναι πιο περίπλοκο, όπως και το συνολικό περιεχόμενο της εν 

λόγω Οδηγίας. Συγκεκριμένα στο άρθρο αυτά αρχικά απαγορεύεται η επεξεργασία των 

ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, ενώ σε επόμενα άρθρα της ίδια Οδηγίας αναφέρονται οι 

περιπτώσεις εξαίρεσης από τις διατάξεις της, ενώ παράλληλα φαίνεται πως τα κράτη-μέλη 

μπορούν να προστατευτούν παραπάνω. Στο άρθρο 8 ορίζεται πως «Τα κράτη μέλη 

απαγορεύουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχουν πληροφορίες 

για τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές 

πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και την υγεία και τη σεξουαλική 

ζωή»81, αλλά η παράγραφος δεν ισχύει, μεταξύ άλλων, όταν η επεξεργασία δεδομένων 

80 ό. π., άρθρο 7.
81 ό. π., άρθρο 8,  παράγραφος 1.
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προσωπικού χαρακτήρα υλοποιείται από ίδρυμα, σωματείο, ή άλλο μη κερδοσκοπικό φορέα ο 

οποίος έχει πολιτικούς, φιλοσοφικούς, θρησκευτικούς ή συνδικαλιστικούς σκοπούς και με 

τον όρο ότι η επεξεργασία αφορά μόνο τα μέλη του ή άτομα με τα οποία έχουν τακτικές 

επαφές, ενώ μπορούν να διαβιβαστούν σε τρίτους μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου. 

Επίσης, η παράγραφος 1 του άρθρου 8 δεν ισχύει όταν «η επεξεργασία αφορά δεδομένα τα 

οποία προδήλως δημοσιοποιούνται από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται ή είναι αναγκαία 

για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου»82.

Στα άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας γίνεται λόγος για το δικαίωμα του υποκειμένου 

των δεδομένων για ενημέρωση, πρόσβαση και αντίρρηση. Συγκεκριμένα ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας οφείλει να ενημερώσει το εκάστοτε υποκείμενο των δεδομένων για την 

ταυτότητά του, για τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον σκοπό για τον οποίο 

θα γίνει η συλλογή και επεξεργασία, τους αποδέκτες των δεδομένων, για το δικαίωμα του 

υποκειμένου για πρόσβαση ή μη, το δικαίωμα άρνησης του υποκειμένου και τις συνέπειες 

αυτής. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει ωστόσο το δικαίωμα να ζητήσει τροποποίηση ή 

διαγραφή δεδομένων τα οποία επεξεργάστηκαν με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ορίζει η 

Οδηγία. Όμως, το άρθρο 13 ορίζει πως «Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν με νομοθετικά 

μέτρα την εμβέλεια των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις 

του άρθρου 6 παράγραφος 1, του άρθρου 10, του άρθρου 11 παράγραφος 1 και των άρθρων 12 

και 21, όταν ο περιορισμός αυτός απαιτείται για τη διαφύλαξη:» της ασφάλειας του κράτους, 

της δημόσιας ασφάλειας, της άμυνας, κ.λπ.83.

Το δικαίωμα αντίρρησης του υποκειμένου δίνει τη δυνατότητα στο εκάστοτε 

υποκείμενο των δεδομένων να μη δεχτεί την επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων όταν 

αυτή γίνεται με αυτοματοποιημένες ατομικές αποφάσεις. Η οδηγία δεν απαγορεύει τις 

τελευταίες, αλλά τονίζει ότι σε τέτοιες διαδικασίες αξιολόγησης δεν πρέπει να αγνοείται η 

ατομικότητά του προσώπου ή αυτό να υποβιβάζεται σε αντικείμενο της αυτοματοποιημένης 

διαδικασίας. Επίσης, το υποκείμενο έχει το δικαίωμα αντίρρησης για μελλοντική χρήση των 

προσωπικών του δεδομένων για λόγους διαφήμισης και προώθησης ή και για λόγους 

νόμιμους και σε αναφορά με την προσωπική κατάσταση του φυσικού προσώπου.

82 ό. π., άρθρο 8,  παράγραφος 2.
83 ό. π., άρθρο 13,  παράγραφος 1.
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Στη συνέχεια, το άρθρο 18 ουσιαστικά έχει ως στόχο τη δημιουργία μια ενιαίας 

πληροφοριακής βάσης η οποία διευκολύνει τον θεσμικό έλεγχο. Η κοινοποίηση προς την 

αρχή ελέγχου και η καταχώρηση σε αρχείο επεξεργασίας σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν 

κριτήρια νομιμότητας της επεξεργασίας, αλλά έχουν περισσότερο πληροφοριακό χαρακτήρα.

Τέλος, στο άρθρο 28 της εν λόγω Οδηγίας ορίζεται πως κάθε κράτος-μέλος οφείλει να 

θεσπίσει ανεξάρτητες εθνικές Αρχές Ελέγχου οι οποίες θα είναι υπεύθυνες για την τήρηση 

και εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας. Οι Αρχές αυτές θα είναι αρμόδιες για τον έλεγχο 

και την επίβλεψη της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα εξετάζουν 

καταγγελίες των υποκειμένων για παραβίαση διατάξεων, θα ελέγχουν τους υπεύθυνους 

επεξεργασίας και θα κάνουν τις ανάλογες συστάσεις ή και θα επιβάλλουν τις αντίστοιχες 

ποινές και πρόστιμα, και θα έχουν τη δυνατότητα προσφυγής στα δικαστήρια. Στην Οδηγία 

ωστόσο γίνεται λόγος για πλήρη ανεξαρτησία των Αρχών αυτών, χωρίς όμως να 

προσδιορίζονται επακριβώς οι προϋποθέσεις αυτής της ανεξαρτησίας.

4.3 Ο Κανονισμός 45/2001

Ο κανονισμός 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης

Δεκεμβρίου 2000 αναφέρεται στη προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας και της ελεύθερης κυκλοφορίας προσωπικών δεδομένων, όχι μόνο από τα 

κράτη-μέλη όπως η προηγούμενη Οδηγία, αλλά από όλα τα όργανα και τους οργανισμούς της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας.84 Στο πρώτο άρθρο ορίζεται το αντικείμενο του κανονισμού, 

δηλαδή η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων 

και ιδίως της ιδιωτικής τους ζωής, έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τα

όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας, τα οποία οφείλουν να μην περιορίζουν και να 

μην απαγορεύουν την ελεύθερη κυκλοφορία προσωπικών δεδομένων, ενώ παράλληλα 

θεσπίζει την ίδρυση ανεξάρτητης εποπτικής αρχής, της Αρχής του Ευρωπαίου Επόπτη 

Προστασίας Δεδομένων. Τα επόμενα άρθρα, όμοια με προηγούμενες διατάξεις, Οδηγίες και 

Κανονισμούς, αναφέρονται σε ορισμούς σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, στην ποιότητα 

84 Κανονισμός 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 στο 
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/14962 όπως προσπελάστηκε στις 28/09/2016

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/14962
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των δεδομένων προς επεξεργασία, στο θεμιτό της επεξεργασίας, κ.λπ.. Ουσιαστική διαφορά 

αποτελεί η Αρχή του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Συγκεκριμένα στα άρθρα 41-48 του εν λόγω Κανονισμού ορίζεται η ίδρυση 

ανεξάρτητης εποπτικής αρχής, η οποία θα ελέγχει και θα εξασφαλίζει την τήρηση και 

εφαρμογή όλων των διατάξεων που είναι σχετικές με τη προστασία προσωπικών δεδομένων. 

Επιπλέον, η Αρχή αυτή θα αποτελεί σύμβουλο του υποκειμένου των δεδομένων κατά τη 

διάρκεια της επεξεργασίας και για την άσκηση των δικαιωμάτων του, θα ελέγχει τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας και θα δύναται να του ζητήσει να επιληφθεί σε περιπτώσεις μη 

τήρησης των διατάξεων, θα προειδοποιεί και θα τιμωρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας όταν 

κρίνεται αναγκαίο από τον νόμο. Επιπρόσθετα, η εν λόγω Αρχή δύναται να ζητήσει την 

τροποποίηση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή και την καταστροφή δεδομένων των οποίων η 

επεξεργασία παραβιάζει τις σχετικές διατάξεις, να επιβάλλει προσωρινή ή και οριστική 

παύση της επεξεργασίας. Τέλος, η Αρχή μπορεί νόμιμα να ζητήσει πρόσβαση, από τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας ή ένα όργανο ή οργανισμό της Κοινότητας, σε όλα τα προσωπικά 

δεδομένα που χρειάζεται για την εκάστοτε έρευνα, ενώ παράλληλα έχει το δικαίωμα 

πρόσβασης και σε όλους τους χώρους στους οποίους υλοποιείται η επεξεργασία η οποία 

ερευνάται. Αν κριθεί αναγκαίο, η Αρχή αυτή έχει επίσης τη δυνατότητα προσφυγής στο 

οικείο όργανο της Κοινότητας, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, 

αλλά και το δικαίωμα προσφυγής στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

4.4 Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/58/ΕΚ

Η οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης

Ιουλίου 2002 είχε ως στόχο την εναρμόνιση των εθνικών διατάξεων οι οποίες 

«[...]απαιτούνται προκειμένου να διασφαλίζεται ισοδύναμο επίπεδο προστασίας των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, και ιδίως του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και 

την εμπιστευτικότητα, όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στον τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών και των εξοπλισμών και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην 
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Κοινότητα» 85. Γενικά η εν λόγω Οδηγία επιλύει και ρυθμίζει ζητήματα αναφορικά με την 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ωστόσο, 

τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2006/24/ΕΚ και καταργήθηκε με την Οδηγία 2009/136/ΕΚ και 

μετά από απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 8 Απριλίου 201486.

Με την Οδηγία αυτή, η οποία αποτελεί εξειδίκευση της προστασίας δεδομένων και 

στον τηλεπικοινωνιακό τομέα, γίνεται αντιληπτή η έμφαση της Ένωσης στις αρχές 

προστασίας. Συνοπτικά, εδώ αναφέρεται πως οι σχετικές με τη προστασία των προσωπικών 

δεδομένων διατάξεις των κρατών-μελών οφείλουν να εναρμονιστούν και αναφορικά με τον 

τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πως πρέπει να διασφαλιστεί η ελεύθερη 

κυκλοφορία των προσωπικών δεδομένων και των εξοπλισμών και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών στην Κοινότητα. Το άρθρο 2 περιλαμβάνει ορισμούς όρων, όπως τα δεδομένα 

κίνησης, χρήστης, επικοινωνία, κ.λπ.. Τα επόμενα άρθρα αφορούν τα τεχνικά και οργανωτικά 

μέτρα που οφείλει να λαμβάνει ο πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το 

απόρρητο των επικοινωνιών, την αναλυτική χρέωση, κ.λπ.

Οι περισσότερες ωστόσο διατάξεις της Οδηγίας, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, 

αντικαταστάθηκαν ή και καταργήθηκαν από τις Οδηγίες 2006/24/ΕΚ και 2009/136/ΕΚ, αν 

και η Οδηγία 2006/24/ΕΚ ακυρώθηκε.

4.5 Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/24/ΕΚ

Η Οδηγία 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης

Μαρτίου 2006 αφορά τη «διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε 

επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών[...}», ενώ αποτελεί τροποποίηση της 

85 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002, άρθρο 1, στο 
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/THEMATIKES_ENOTITES/ODHGIA%202002_58_EK%20
_3.PDF , όπως προσπελάστηκε στις 27/09/2016.
86 Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 8 Απριλίου 2014, στο 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddf1916ac6de1a40adaa82b2fc66798f
74.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRbNj0?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ
=first&part=1&cid=64294 , όπως προσπελάστηκε στις 28/09/2016

http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/THEMATIKES_ENOTITES/ODHGIA%202002_58_EK%20_3.PDF
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/THEMATIKES_ENOTITES/ODHGIA%202002_58_EK%20_3.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
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Οδηγίας 2002/58/ΕΚ87. Βασικός στόχος της εν λόγω οδηγίας ήταν η εναρμόνιση του 

εσωτερικού δικαίου των κρατών-μελών σχετικά με τις υποχρεώσεις των παρόχων και 

αναφορικά με τη διατήρηση δεδομένων τα οποία επεξεργάζονται από αυτούς με σκοπό τη 

διάθεση τους σε περιπτώσεις ποινικών αδικημάτων.

Στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στον Ν.3917/2011 ο οποίος ορίζει 

τις προϋποθέσεις της διατήρησης προσωπικών δεδομένων από τον εκάστοτε πάροχο 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών και με διάρκεια δώδεκα μηνών. Τα δεδομένα που δύναται να 

διατηρήσει είναι τα εξής:88

∑ Όσα είναι απαραίτητα για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό της πηγής της 

επικοινωνίας (τηλεφωνικός αριθμός, όνομα και επίθετο του χρήστη, κωδικός 

ταυτότητας χρήστη,κ.λπ.)

∑ Όσα είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό του προορισμού της επικοινωνίας 

(τηλεφωνικός καλούμενος αριθμός, όνομα και επίθετο χρήστη, κωδικός ταυτότητας, 

κ.λπ.)

∑ Όσα είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας, της ώρας και της 

διάρκειας της επικοινωνίας

∑ Όσα είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό του είδους της επικοινωνίας

∑ Όσα είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό του εξοπλισμού της επικοινωνίας των 

χρηστών ή του φερομένου ως εξοπλισμού επικοινωνίας τους

∑ Όσα είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό της θέσης του εξοπλισμού κινητής 

επικοινωνίας

Στο άρθρο 6 γίνεται λόγος για τη διάρκεια διατήρησης των εν λόγω δεδομένων, η οποία 

δεν γίνεται να ξεπερνά τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της επικοινωνίας, ενώ στο 

άρθρο 7 αναφέρονται οι υποχρεώσεις των παρόχων για τη προστασία προσωπικών 

δεδομένων με τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα, από τυχαία ή παράνομη απώλεια, τροποποίηση, 

87 Η Οδηγία 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006, στο   
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0024, όπως προσπελάστηκε στις 
28/09/2016
88Βλ. Ν. 3917/2011, άρθρο 5, παράγραφοι 1-6, στο 
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/F
ILES/N_3917_11_TROPOP_APRIL13.PDF , όπως προσπελάστηκε στις 24/08/2016

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0024
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
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μη εξουσιοδοτημένη αποθήκευση, επεξεργασά, πρόσβαση, διαβίβαση ή και τυχαία ή 

παράνομη καταστροφή. Πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα έχει αποκλειστικά και μόνο το 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό, ενώ ζητήματα διατήρησης, επεξεργασίας και διαβίβασης αυτών 

ορίζονται και επιλύονται μόνο από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τέλος, ο εν λόγω νόμος ρυθμίζει και ζητήματα εγκατάστασης και λειτουργίας 

συστημάτων επιτήρησης σε δημόσιους χώρους, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο 

από κρατικές αρχές και μόνο όταν τίθεται θέμα εθνικής άμυνας, προστασίας του 

πολιτεύματος, καταστολής εγκληματικών ενεργειών, προστασίας της δημόσιας τάξης ή 

διαχείρισης της κυκλοφορίας.

Η εφαρμογή του Ν.3917/2011 είναι προβληματική, καθώς, όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, η Οδηγία 2006/24/ΕΚ την οποία ο εν λόγω νόμος ενσωματώνει, καταργήθηκε με 

απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 8 Απριλίου 2014.

4.6 Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/136/ΕΚ

Η Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης

Νοεμβρίου 2009 αποτελεί τροποποίηση της Οδηγίας 2002/58/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»89.

Η Οδηγία αυτή ακολουθεί τις προηγούμενες με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως το ότι 

θέτει περισσότερους περιορισμούς στην αποστολή μηνυμάτων με σκοπό τη διαφήμιση και 

προώθηση οι οποίοι τώρα αναφέρονται και σε μηνύματα πολυμέσων και απλά γραπτά 

μηνύματα, ενώ παράλληλα απαγορεύει ρητά την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου με σκοπό τη διαφήμιση εάν δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή του ο αποδέκτης 

89 Η Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009   
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0136 , όπως προσπελάστηκε στις 
27/08/2016

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0136
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του μηνύματος. Επιπρόσθετα, χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη απαγορεύεται η χρήση 

ειδικών λογισμικών παρακολούθησης των ενεργειών και προτιμήσεων του χρήστη (cookies). 

Τέλος, η εν λόγω Οδηγία ορίζει πως όλα τα κράτη-μέλη οφείλουν να παρέχουν τα 

απαραίτητα ένδικα μέσα στα φυσικά πρόσωπα όσον αφορά στην προστασία αυτών από μη 

ζητηθείσα επικοινωνία.

4.7 Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/40/ΕΕ

Η Οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης

Αυγούστου 2013 αφορά τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και αντικαθιστά την 

απόφαση - πλαίσιο 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Η εν λόγω Οδηγία ενσωματώθηκε στην 

ελληνική νομοθεσία με τον Ν. 4411/2016, όπως αναφέρεται διεξοδικά στο υποκεφάλαιο 3.7 

της παρούσας μελέτης.

Στο πρώτο άρθρο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ ορίζεται το αντικείμενό της το οποίο είναι 

η θέσπιση ελάχιστων κανόνων όσον αφορά στον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των 

κυρώσεων για τις επιθέσεις σε πληροφοριακά συστήματα, ενώ ορίζει πως ένας από τους 

βασικούς σκοπούς της είναι η βελτίωση της πρόληψης τέτοιων αδικημάτων, αλλά και της 

συνεργασίας μεταξύ δικαστικών και άλλων αρμόδιων αρχών90.

Το άρθρο 2 περιλαμβάνει βασικούς ορισμούς για όρους οι οποίοι χρησιμοποιούνται 

στην εν λόγω Οδηγία, όπως ηλεκτρονικά δεδομένα, νομικό πρόσωπο, αλλά και ο όρος χωρίς 

δικαίωμα ως η συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένης της υποκλοπής, της παρεμβολής ή της 

πρόσβασης, χωρίς την εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη ή άλλο νόμιμο δικαιούχο του 

συστήματος ή μέρους αυτού ή μη επιτρεπόμενη από το εθνικό δίκαιο91.

Στη συνέχεια, τα άρθρα 3 έως και 14 ορίζονται οι υποχρεώσεις των κρατών – μελών 

αναφορικά με την παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα, την παρεμβολή σε 

αυτά, την παρεμβολή σε δεδομένα, την παράνομη υποκλοπή, κ.λπ., με την έννοια ότι τα 

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης φροντίζουν, με τη νομοθεσία τους, για την τιμωρία των 

παραπάνω πράξεων και την λήψη των αναγκαίων μέτρων92. Επιπλέον, το άρθρο 8 της 

90 Βλ. Οδηγία 2013/40/ΕΕ, άρθρο 1.
91 ό. π., άρθρο 2.
92 ό. π., άρθρο 3-7.
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Οδηγίας 2013/40/ΕΕ ορίζει ότι τα κράτη – μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι τιμωρείται 

τόσο η ηθική αυτουργία ή η υποβοήθηση και η συνεργεία προς τέλεση τέτοιων αδικημάτων 

όσο και η απόπειρα διάπραξης αυτών93. Το άρθρο 9 ορίζει ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν να 

προβλέπουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις, μέσω της 

νομοθεσίας τους, μεταξύ αυτών είναι ορισμένα σχετικά πρόστιμα, στέρηση της ελευθερίας, 

κ.λπ.94.

Στο άρθρο 10 γίνεται λόγος για την ευθύνη των νομικών προσώπων και ορίζεται ότι 

τα κράτη-μέλη  οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι τα νομικά πρόσωπα δύναται να υπέχουν 

ευθύνη για τέτοιου ίδιους εγκλήματα τα οποία έχουν τελεστεί προς όφελός τους από 

οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει ιθύνουσα θέση εντός του νομικού προσώπου και βάσει 

των ακόλουθων εξουσιών: «[...]α) εξουσία εκπροσώπησης του νομικού προσώπου· β) εξουσία 

λήψης αποφάσεων για λογαριασμό του νομικού προσώπου· γ) εξουσία άσκησης ελέγχου εντός 

του νομικού προσώπου»95, ακόμη κι αν οι αξιόποινες αυτές πράξεις έγιναν λόγω της έλλειψης 

εποπτείας ή ελέγχου των προσώπων που τέλεσε το αδίκημα96. Επιπρόσθετα, η Οδηγία αυτή 

ορίζει ότι η ευθύνη των νομικών προσώπων δεν αποκλείει την ποινική δίωξη φυσικών 

προσώπων που είναι αυτουργοί ή ηθικοί αυτουργοί ή συνεργοί των εγκληματικών πράξεων97. 

Στη συνέχεια, το άρθρο 11 ορίζει τις κυρώσεις που οφείλουν να εξασφαλίζουν με τους 

νόμους τους τα κράτη – μέλη για τα νομικά πρόσωπα που τέλεσαν σχετικές αξιόποινες 

πράξεις και οι οποίες είναι: ο αποκλεισμός από δημόσιες παροχές, η προσωρινή ή οριστική 

απαγόρευση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, η δικαστική εποπτεία, η δικαστική 

εκκαθάριση, το προσωρινό ή οριστικό κλείσιμο των εγκαταστάσεων στις οποίες τελέσθηκαν 

τα αδικήματα98.

Όσον αφορά στη δικαιοδοσία, το άρθρο 12 ορίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν 

δικαιοδοσία όταν τα αδικήματα έχουν διαπραχθεί συνολικά ή μέρος αυτών στο έδαφός τους ή 

από υπήκοό τους σε χώρα όπου η πράξη του θεωρείται αδίκημα99. Μάλιστα, τα κράτη μέλη 

οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν δικαιοδοσία όταν «[...]α) ο δράστης διέπραξε το 

93 ό. π., άρθρο 8.
94 ό. π., άρθρο 9.
95 ό. π., άρθρο 10, παράγραφος 1.
96 ό. π., άρθρο 10, παράγραφος 2.
97 ό. π., άρθρο 10, παράγραφος 3.
98 ό. π., άρθρο 11.
99 ό. π., άρθρο 12, παράγραφος 1.
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αδίκημα, όταν ευρίσκετο στο έδαφός του, ανεξάρτητα από το εάν το αδίκημα στρεφόταν κατά 

συστήματος πληροφοριών στο έδαφός του· ή β) το αδίκημα στρέφεται κατά συστήματος 

πληροφοριών στο έδαφός του ανεξάρτητα από το εάν όταν ο δράστης διέπραξε το αδίκημα 

ευρίσκετο στο έδαφός του»100, αλλά και να ενημερώνουν την Επιτροπή «[...]οσάκις αποφασίζει 

να θεμελιώσει δικαιοδοσία για αδίκημα που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 8, το οποίο 

διαπράττεται εκτός του εδάφους του, οσάκις, μεταξύ άλλων: α) ο δράστης του αδικήματος έχει 

τη συνήθη κατοικία του στο έδαφος του, ή β) το αδίκημα διαπράττεται προς όφελος νομικού 

προσώπου εγκατεστημένου στο έδαφος του»101.

Στο άρθρο 13 γίνεται λόγος για την ανταλλαγή πληροφοριών και ορίζεται ότι κάθε 

κράτος μέλος οφείλει να διαθέτει ένα λειτουργικό εθνικό σημείο επαφής το οποίο είναι 

διαθέσιμο σε 24ωρη βάση και τις επτά ημέρες της εβδομάδας, ενώ ταυτόχρονα κάθε κράτος 

μέλος οφείλει να διαθέτει διαδικασίες ώστε, σε έκτακτες και επείγουσες αιτήσεις συνδρομής, 

η εκάστοτε αρμόδια αρχή να είναι σε θέση να δηλώσει, εντός οκτώ ωρών από την παραλαβή, 

τουλάχιστον αν θα απαντήσει στην αίτηση, αλλά και τη μορφή  και τον χρόνο της απάντησης 

αυτής102. Επίσης, τα κράτη μέλη οφείλουν να  ενημερώνουν την Επιτροπή για τα σημεία 

επαφής που έχουν ορίσει, ώστε να δύναται αυτή να ενημερώνει τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και 

τους αρμόδιους φορείς103. Τέλος, θα πρέπει όλα τα κράτη – μέλη να εξασφαλίζουν ότι 

υπάρχουν οι κατάλληλοι δίαυλοι αναφοράς, ώστε να μην σημειώνονται καθυστερήσεις κατά 

την υποβολή αναφορών σχετικά με αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 6 της 

Οδηγίας 2013/40/ΕΕ104.

Στη συνέχεια, το άρθρο 14 ορίζει ότι κάθε κράτος μέλος οφείλει να διαθέτει σύστημα 

καταγραφής, παραγωγής και παροχής στατιστικών στοιχείων για τα αδικήματα που 

αναφέρονται στην εν λόγω Οδηγία, έτσι ώστε η Επιτροπή να είναι σε θέση να δημοσιοποιεί 

και να υποβάλλει στους αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης συγκεντρωτική επισκόπηση 

αυτών των στατιστικών εκθέσεων105.

100 ό. π., άρθρο 12, παράγραφος 2.
101 ό. π., άρθρο 12, παράγραφος 3.
102 ό. π., άρθρο 13, παράγραφος 1.
103 ό. π., άρθρο 13, παράγραφος 2.
104 ό. π., άρθρο 13, παράγραφος 3.
105 ό. π., άρθρο 14.
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Το άρθρο 15 ορίζει την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ, ενώ 

το άρθρο 16 όριζε ότι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2015 τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

συμμορφωθούν και να ενσωματώσουν την Οδηγία στη νομοθεσία τους. Επιπρόσθετα, το 

άρθρο 17 ορίζει πως μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου 2017 η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με την οποία αξιολογείται αν τα κράτη μέλη 

έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα, όπως ορίζει η Οδηγία 2013/40/ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη της 

τις τεχνικές και νομικές εξελίξεις στον τομέα του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο106.

4.8 Ο Κανονισμός 2016/679/ΕΚ

Ο κανονισμός 2016/679/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

27ης Απριλίου 2016 αφορά τη προστασία φυσικών προσώπων από την επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, 

ενώ αποτελεί την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ107.

Στο πρώτο άρθρο αναφέρονται το αντικείμενο και ο σκοπός του κανονισμού, ενώ στα 

άρθρα 2 και 3 ορίζεται το πεδίο εφαρμογής, ουσιαστικό και εδαφικό αντίστοιχα. 

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 2 ορίζεται ότι ο κανονισμός αυτός έχει εφαρμογή στη συνολική ή 

μερική αυτοματοποιημένη ή και μη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τα οποία είναι 

αρχειοθετημένα ή θα υποβληθούν σε αρχειοθέτηση. Εξαίρεση από την εφαρμογή αποτελεί, 

μεταξύ άλλων, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων η οποία αφορά δραστηριότητες που 

δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης και όταν η επεξεργασία γίνεται 

από κράτη-μέλη κατά την άσκηση δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

κεφαλαίου 2 του τίτλου V της ΣΕΕ. Αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

από θεσμικά όργανα, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς της Ένωσης, ισχύουν οι διατάξεις 

του κανονισμού 45/2001, ο οποίος αναλύεται σε προηγούμενη υποενότητα, προσαρμοσμένες 

ωστόσο στις αρχές του κανονισμού 2016/679/ΕΚ.

Στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται ορισμοί όρων, όπως επεξεργασία, δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα, κ.λπ., ενώ εντοπίζονται και όροι όπως κατάρτιση προφίλ, ως η 

106 ό. π., άρθρο 17.
107 Ο Κανονισμός 2016/679/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, 
στο http://blogs.sch.gr/?get_group_doc=20/1472317280-Kanonismos2016.pdf όπως προσπελάστηκε στις  
2/10/2016

http://blogs.sch.gr/?get_group_doc=20/1472317280-Kanonismos2016.pdf
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οποιαδήποτε μορφή «[...]αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων 

προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών 

που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές 

προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του 

εν λόγω φυσικού προσώπου», ο όρος ψευδωνυμοποίηση, ως η τροποποίηση αναγνωριστικών 

ώστε να μη δύναται να αποδοθεί σε συγκεκριμένο υποκείμενο «[...]των δεδομένων χωρίς τη 

χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες 

διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό 

πρόσωπο», ο όρος βιομετρικά δεδομένα, ως αυτά τα οποία «[...]προκύπτουν από ειδική 

τεχνική επεξεργασία συνδεόμενη με φυσικά, βιολογικά ή συμπεριφορικά χαρακτηριστικά 

φυσικού προσώπου και τα οποία επιτρέπουν ή επιβεβαιώνουν την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση 

του εν λόγω φυσικού προσώπου, όπως εικόνες προσώπου ή δακτυλοσκοπικά δεδομένα», κ.λπ..

Όσον αφορά στις αρχές που διέπουν τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, ομοίως με προηγούμενες Οδηγίες, Κανονισμούς και Διατάξεις, 

γίνεται λόγος για την αρχή της ποιότητας των δεδομένων, η αρχή της νόμιμης και θεμιτής 

επεξεργασίας, η αρχή του προσδιορισμού και περιορισμού του σκοπού, η αρχή της χρονικής 

διάρκειας τήρησης των δεδομένων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο κύριος υπεύθυνος για 

τη τήρηση και εφαρμογή των παραπάνω αρχών.

Η νομιμότητα της επεξεργασίας έχει και αυτή τις ίδιες εξαιρέσεις με προηγούμενες 

διατάξεις και οδηγίες, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις ασφάλειας, εθνικής άμυνας, 

προστασίας του κράτους, κ.λπ., αλλά ο εν λόγω κανονισμός ορίζει πως τα κράτη-μέλη έχουν 

τη δυνατότητα διατήρησης ή θέσπισης πιο εξειδικευμένων διατάξεων για την εναρμόνιση του 

κανονισμού με το εσωτερικό τους δίκαιο. Επιπλέον, η βάση για την επεξεργασία ορίζεται από 

το δίκαιο της Ένωσης ή το εσωτερικό δίκαιο κράτους-μέλους στο οποίο υπόκειται ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας.

Για τη συγκατάθεση του υποκειμένου επίσης ισχύουν όσα και σε προηγούμενες 

διατάξεις, με τη προσθήκη ωστόσο ειδικών διατάξεων για συγκατάθεση παιδιού. Έτσι, 

ορίζεται πως η επεξεργασία δεδομένων παιδιου είναι νόμιμη όταν αυτό είναι τουλάχιστον 
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δεκαέξι ετών ή αν η συγκατάθεση προέρχεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα 

του παιδιού, ενώ ο κανονισμός δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να «[...]προβλέπουν διά 

νόμου μικρότερη ηλικία για τους εν λόγω σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω 

μικρότερη ηλικία δεν είναι κάτω από τα 13 έτη»108.

Το άρθρο 22 αναφέρεται στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, 

συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης προφίλ και ορίζει πως το υποκείμενο των 

δεδομένων έχει το δικαίωμα αντίρρησης σε απόφαση που έχει ληφθεί βάσει 

αυοματοποιημένης επεξεργασίας ή κατάρτισης προφίλ, η οποία παρέχει έννομα 

αποτελέσματα, το παραπάνω δεν ισχύει σε περιπτώσεις που είναι αναγκαίο για τη σύναψη 

σύμβασης, όταν υπάρχει συγκατάθεση του υποκειμένου, κ.λπ.. 

Επιπλέον προσθήκη αποτελεί το άρθρο 37 με το οποίο ορίζεται ο υπεύθυνος 

προστασίας δεδομένων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μαζί με τον εκτελούντα την επεξεργασία 

ορίζουν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων όταν η επεξεργασία υλοποιείται από δημόσια αρχή 

ή φορέα, όταν οι δραστηριότητες αυτών απαιτούν τακτική παρακολούθηση των υποκειμένων 

σε μεγάλη κλίμακα και όταν οι δραστηριότητες αυτών συνιστούν μεγάλης κλίμακας 

επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων. Ο υπεύθυνος προστασίας 

δεδομένων επιλέγεται βάσει προσόντων και εμπειρογνωσίας στον τομέα του δικαίου και της 

προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ λογοδοτεί απευθείας στο ανώτατο 

διοικητικό επίπεδο του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία. Ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία είναι υπεύθυνοι για την ορθή και 

νόμιμη συμμετοχή του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, την στήριξη αυτού κατά την 

άσκηση των καθηκόντων του, την παροχή σε αυτόν όλων των απαραίτητων πόρων. 

Επιπρόσθετα, στο άρθρο 39 του Κανονισμού αναφέρονται τα καθήκοντα του υπευθύνου 

προστασίας δεδομένων τα οποία είναι η ενημέρωση και η παροχή συμβουλών στον υπεύθυνο 

επεξεργασίας, στον έλεγχο σχετικά με τη τήρηση των σχετικών με τη προστασία των 

προσωπικών δεδομένων διατάξεων, η συνεργασία με την εποπτική αρχή. Αξιοσημείωτο 

επίσης και το ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων του ο υπεύθυνος προστασίας των 

δεδομένων οφείλει «[...]λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με τις πράξεις 

108 ό. π., άρθρο 8, παράραφοι 1-3.
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επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της 

επεξεργασίας».

Στη συνέχεια, στο άρθρο 40 γίνεται αναφορά σε κώδικες δεοντολογίας. 

Συγκεκριμένα, τα κράτη-μέλη, οι εποπτικές αρχές, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και 

η Επιτροπή οφείλουν να ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας με στόχο την 

ορθή εφαρμογή του κανονισμού. Επιπλέον, ορίζεται πως δυνατότητα εκπόνησης, 

τροποποίησης ή και επέκτασης υφιστάμενων κωδίκων δεοντολογίας έχουν και Ενώσεις και 

άλλοι φορείς οι οποίοι εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων επεξεργασίας.

Όμοια, στο άρθρο 42 τα κράτη-μέλη, οι εποπτικές αρχές, το Συμβούλιο Προστασίας 

Δεδομένων και η Επιτροπή οφείλουν να ενθαρρύνουν τη θέσπιση μηχανισμών πιστοποίησης 

προστασίας δεδομένων και σφραγίδων και σημάτων προστασίας, με στόχο την εφαρμογή του 

κανονισμού. Η πιστοποίηση είναι εθελοντική, ενώ φορείς πιστοποίησης, όπως ορίζει το 

άρθρο 43, μπορούν να είναι όσοι έχουν την κατάλληλη εμπειρία με τη προστασία 

προσωπικών δεδομένων, και εφόσον πάρουν τη σχετική έγκριση από την Εποπτική Αρχή.

Το άρθρο 50 του Κανονισμού 2016/679/ΕΚ ορίζει ότι πρέπει να υφίσταται διεθνής 

συνεργασία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ενώ σε σχέση με τρίτες χώρες 

και διεθνείς οργανισμούς θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για «[...]α) την 

ανάπτυξη μηχανισμών διεθνούς συνεργασίας για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής επιβολής 

της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, β) την 

παροχή διεθνούς αμοιβαίας συνδρομής στην επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω ειδοποίησης, διαβίβασης καταγγελιών, 

συνδρομής σε έρευνες και ανταλλαγής πληροφοριών, με την επιφύλαξη κατάλληλων εγγυήσεων 

για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και ελευθεριών», κ.λπ.109

Η Εποπτική Αρχή καθορίζεται με ειδικές διατάξεις και ρυθμίσεις όπως και οι 

προηγούμενες Αρχές (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κ.λπ.), ενώ 

στο άρθρο 60 ορίζεται ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ της επικεφαλής εποπτικής 

αρχής και των άλλων ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών. Συγκεκριμένα, «η επικεφαλής 

εποπτική αρχή μπορεί να ζητεί ανά πάσα στιγμή από άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές να 

109 ό. π., άρθρο 50.
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παράσχουν αμοιβαία συνδρομή δυνάμει του άρθρου 61 και μπορεί να διεξάγει κοινές 

επιχειρήσεις δυνάμει του άρθρου 62, ιδίως για την εκτέλεση ερευνών ή για την παρακολούθηση 

της εφαρμογής μέτρου που αφορά υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία 

εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος». Επιπλέον, στο άρθρο 62 ορίζεται πως οι εποπτικές 

αρχές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν επιχειρήσεις και έρευνες από κοινού, όταν 

κρίνεται απαραίτητο, καθως επίσης και να επιβάλλουν κοινά μέτρα. Σε κάθε περίπτωση η 

αρμόδια εποπτική αρχή ενημερώνει το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων για όλα τα σχέδια 

της, καθώς όπως αναφέρει το άρθρο 64, το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έγκριση μέτρων 

από την εκάστοτε αρμόδια εποπτική αρχή, αλλά και αρμόδιο για την επίλυση διαφορών. 

Εξαίρεση, μεταξύ άλλων, αποτελούν οι επείγουσες διαδικασίες, όταν δηλαδή κρίνεται 

αναγκαία η αμεση λήψη μέτρων με σκοπό την προστασία προσωπικών δεδομένων υπάρχει 

δυνατότητα θέσπισης προσωρινών μέτρων με ανώτερη διάρκεια τους τρεις μήνες. Η εποπτική 

αρχή ανακοινώνει τα εκάστοτε μέτρα στις υπόλοιπες εποπτικές αρχές και στο Συμβούλιο 

Προστασίας Δεδομένων και την Επιτροπή.

Το άρθρο 68 ορίζει πως το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων αποτελεί όργανο της 

Ένωσης και έχει νομική προσωπικότητα, ενώ στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται μεταξύ 

άλλων η διασφάλιση του κανονισμού, η παροχή συμβουλών στην Επιτροπή για ζητήματα 

σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η έκδοση κατευθυντήριων 

γραμμών, συστάσεων και πρακτικών για διαδικασίες διαγραφής ή αναπαραγωγής δεδομένων, 

κ.λπ.

Τέλος, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων οφείλει να εκπονεί ετήσια έκθεση 

σχετικά με τις δραστηριότητες του και την προστασία φυσικών προσώπων από την 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην Ένωση, σε τρίτες χώρες και σε διεθνείς 

οργανισμούς.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ο κανονισμός 2016/679/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 αποτελεί την κατάργηση της 

Οδηγίας 95/46/ΕΚ και τίθεται σε εφαρμογή από την 25η Μαΐου 2018.
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Κεφάλαιο Πέμπτο

Συμβάσεις και Αποφάσεις

5.1 Η Σύμβαση Σένγκεν

Τη δεκαετία του 1980 ξεκίνησε ο προβληματισμός ορισμένων κρατών-μελών 

αναφορικά με την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και με στόχο να γίνει διαχωρισμός μεταξύ 

πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολιτών τρίτων χωρών, καθώς γίνονταν λόγος για 

εφαρμογή αυτής της πολιτικής μόνο σε κράτη-μέλη. Ωστόσο, ορισμένες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυμούσαν την εφαρμογή της ελεύθερης κυκλοφορίας για όλους, 

γεγονός που συνεπάγεται την κατάργηση των συνοριακών ελέγχων. Έτσι, το 1985 στη 

κωμόπολη Σένγκεν του Λουξεμβούργου υπογράφτηκε η πρώτη σχετική συμφωνία για τη 

δημιουργία ενός “χώρου χωρίς σύνορα” μεταξύ της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Βελγίου, της 

Ολλανδίας και του Λουξεμβούργου. Στόχος ήταν η δημιουργία ενός χώρου ελεύθερης 

κυκλοφορίας προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών και κατά συνέπεια σταδιακή κατάργηση των 

εσωτερικών συνοριακών ελέγχων. Στις 19 Ιουνίου 1990 υπογράφτηκε τελικά η σχετική 

Σύμβαση, η οποία άρχισε να ισχύει το 1995 και όριζε την κατάργηση των εσωτερικών 

συνόρων μεταξύ των κρατών-μελών, την ενιαία πολιτική σχετικά με τους συνοριακούς 

ελέγχους και την ενίσχυση των εξωτερικών συνοριακών ελέγχων, την παροχή ασύλου, αλλά 

και τη συνεργασία αστυνομικών και δικαστικών αρχών των κρατών-μελών110. Η Ελλάδα 

υπέγραψε τη Σύμβαση την 6η Νοεμβρίου 1992, ενώ το 1997 με απόφαση του Κοινοβουλίου 

επικυρώθηκε με τον Ν. 2514/1997 και τελικά το 2000 καταργήθηκε και ο έλεγχος 

εσωτερικών συνόρων με την Ελλάδα. Η Σύμβαση ενσωματώθηκε στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και ισχύει από το 1999 και οι κύριοι κανόνες που υιοθετήθηκαν είναι οι εξής111:

∑ Κοινή πολιτική για φυσικά πρόσωπα που διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα των 

κρατών-μελών

∑ Άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα

110 Όλες οι πληροφορίες για τη Σύμβαση Σένγκεν από την ιστοσελίδα της ΕΕ http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=uriserv%3Al33020 όπως προσπελάστηκε στις 3/10/2016.
111 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3Al33020

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3Al33020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3Al33020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3Al33020
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∑ Εναρμόνιση των κανόνων σχετικά με τους όρους εισόδου και θεώρησης διαβατηρίου 

για σύντομες διαμονές

∑ Ενισχυμένη αστυνομική συνεργασία, η οποία συμπεριλαμβάνει τα δικαιώματα της 

διασυνοριακής παρακολούθησης και συνεχούς καταδίωξης

∑ Ενισχυμένη δικαστική συνεργασία μέσω ταχύτερου συστήματος έκδοσης και 

βέλτιστης δυνατής μεταβίβασης της εκτέλεσης των κατασταλτικών δικαστικών 

αποφάσεων

∑ Θέσπιση και ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος Σένγκεν (SIS)

Για την υλοποίηση των παραπάνω και την επίτευξη καλύτερης δυνατής συνεργασίας και 

συντονισμού αστυνομικών και δικαστικών αρχών των κρατών-μελών, δημιουργήθηκαν 

μονάδες όπως η Europol και Eurojust, που παρουσιάζονται στις υποενότητες 6.2 και 6.1 της 

παρούσας μελέτης, αλλά και το πληροφοριακό σύστημα Σένγκεν (SIS). Το σύστημα 

πληροφόρησης Σένγκεν καθιστά δυνατή την εποπτεία και τον έλεγχο των εθνικών συνόρων, 

παρέχοντας, όταν κρίνεται αναγκαίο, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στις δικαστικές 

αρχές σχετικά με πρόσωπα ή και αντικείμενα. Τα κράτη-μέλη παρέχουν στο σύστημα αυτό 

πληροφορίες μέσω εθνικών δικτύων (N-SIS), τα οποία είναι συνδεδεμένα στο κεντρικό 

σύστημα C-SIS, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά για το δίκτυο SIRENE∙ την ανθρώπινη 

ουσιαστικά διεπαφή του πληροφοριακού συστήματος Σένγκεν112. Σήμερα είναι σε λειτουργία 

το δεύτερης γενιάς πληροφοριακό σύστημα Σένγκεν, SIS II, για το οποίο γίνεται αναφορά 

στην υποενότητα 6.3.3 της μελέτης αυτής.

5.2 Η Σύμβαση 108 της ΕΕ

Την 28η Ιανουαρίου 1981 το Συμβούλιο της Ευρώπης επικύρωσε τη Σύμβαση 108 για 

την προστασία των φυσικών προσώπων από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα113. Η Ελλάδα επικύρωσε τη Σύμβαση με τον Ν. 2068/1992. Το εν 

112 ό. π..
113 Βλ. Σύμβαση για την προστασία των φυσικών προσώπων από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Σύμβαση 108/28/1/1981) στο 
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λόγω θεσμικό κείμενο είναι το πρώτο δεσμευτικό κείμενο σε διεθνές επίπεδο το οποίο 

αποτελεί τη βάση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων από τη 

μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία τους από αυτοματοποιημένα μέσα. Παράλληλα, ορίζει την 

ίδρυση εθνικών αρχών για τη διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων της Σύμβασης, αλλά 

παρέχει και πλήθος δικαιωμάτων και εγγυήσεων για τα υποκείμενα των δεδομένων.

Στο άρθρο 2 της 108 δίνονται οι σχετικοί χρήσιμοι ορισμοί όρων όπως τα προσωπικά 

δεδομένα, αυτοματοποιημένη επεξεργασία αρχείου, κ.λπ., ενώ στο άρθρο 5 γίνεται λόγος για 

την ποιότητα των δεδομένων προς επεξεργασία, ότι δηλαδή θα πρέπει αυτά να είναι ακριβή,

αναγκαία και πρόσφορα. Για την επεξεργασία τους ορίζεται πως πρέπει να γίνεται σύμφωνα 

με την αρχή της νόμιμης και θεμιτής επεξεργασίας, όπως αυτή ορίζεται σε προηγούμενα 

κεφάλαια της παρούσας μελέτης, να έχει σαφή και προκαθορισμένο σκοπό, κ.λπ.. Για τα 

ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ορίζει πως η επεξεργασία απαγορεύεται εκτός και αν 

συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Επιπλέον, η Σύμβαση αυτή κατοχυρώνει το δικαίωμα του 

υποκειμένου για ελεύθερη πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα στα οποία θα 

πραγματοποιηθεί η επεξεργασία, καθώς και το δικαίωμα για διόρθωση δεδομένων του∙ άρση 

αυτών υφίσταται σε περιπτώσεις εθνικής ασφάλειας.

Όσον αφορά στη διασυνοριακή ροή των πληροφοριών που υφίστανται 

αυτοματοποιημένη επεξεργασία, η Σύμβαση, όπως φαίνεται από το άρθρο 12, προσβλέπει σε 

ενίσχυση της προστασίας των υποκειμένων και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

της ιδιωτικής ζωής, καθώς έχει εντατικοποιηθεί η διασυνοριακή ροή στοιχείων και 

πληροφοριών οι οποίες υφίστανται ή πρόκειται να είναι αντικείμενο αυτοματοποιημένης 

επεξεργασίας. Παράλληλα θέτει περιορισμούς για κράτη η νομοθεσία των οποίων δεν 

παρέχει επαρκή προστασία.

Αξιοσημείωτο και το άρθρο 13 της Σύμβασης 108, καθώς ορίζει πως τα κράτη-μέλη 

οφείλουν να προσφέρουν αμοιβαία συνδρομή για τη διασφάλιση και εφαρμογή των 

διατάξεών της, εντάσσοντας αυτές στο εσωτερικό τους δίκαιο και εγκαθιδρύοντας αρμόδιες 

αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των διατάξεων, αλλά και την παροχή 

πληροφοριών από μια αρχή σε μια άλλη και τις πρακτικές των αρχών σχετικά με τη 

προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κ.λπ..

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680078b
37

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680078b37
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680078b37
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Επίσης, η Σύμβαση 108 δεν αναφέρεται ρητά σε διαχωρισμό του ιδιωτικού από τον 

δημόσιο τομέα, οπότε και συνεπάγεται η εφαρμογή των διατάξεών της και όσον αφορά στην 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από αστυνομικές ή και δικαστικές αρχές. Με στόχο τη 

διασφάλιση των διατάξεων της Σύμβασης 108 και συγκεκριμένα για τις αστυνομικές αρχές το 

Συμβούλιο της Ευρώπης με ειδική Σύσταση του 1987 παρείχε τις κατευθυντήριες οδηγίες 

σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από τις αρχές αυτές, όπως παρουσιάζεται στην 

επόμενη υποενότητα114.

5.3 Η Σύσταση R (87)15

Η Σύσταση R (87)15 της 17ης Σεπτεμβρίου 1987, καθορίζει και οριοθετεί τη συλλογή, 

τη χρήση και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τις αστυνομικές αρχές, καθώς 

παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 

πραγματοποιείται η συλλογή, η επεξεργασία και η αποθήκευση σε αρχείο δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. Η Σύσταση ορίζει ρητά τα πρόσωπα τα οποία έχουν πρόσβαση στα 

αρχεία αυτά, τις προϋποθέσεις διαβίβασης προσωπικών δεδομένων σε αστυνομικές αρχές 

άλλων χωρών, τους τρόπους άσκησης των δικαιωμάτων από πλευράς υποκειμένων των 

δεδομένων, τους τρόπους ελέγχου από τις ανεξάρτητες αρχές, καθώς και την υποχρέωση για 

παροχή επαρκούς επιπέδου προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων115.

Η Σύσταση R (87) 15 οριοθετεί την άνευ ορίων συλλογή δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα από τις αστυνομικές αρχές, καθώς την περιορίζει στα αναγκαία για την πρόληψη 

εγκληματικών ενεργειών και ορίζει πως πάντα και για κάθε πρόσθετη πληροφορία θα πρέπει 

κάθε σχετική ενέργεια να πραγματοποιείται σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή 

νομοθεσία. Το ίδιο ισχύει και για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και για όσα 

συλλέγονται με αυτοματοποιημένα μέσα, ενώ ορίζεται ότι το υποκείμενο των δεδομένων θα 

πρέπει να ενημερώνεται, εκτός και αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

114 Εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, 
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβούλιο της Ευρώπης, Εκδόσεις 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βέλγιο, 2014, σελ. 176.
115 ό. π., σελ. 179.
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Αναφορικά με την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, η Σύσταση ορίζει πως κατά

τη διάρκεια αυτής θα πρέπει να γίνεται διάκριση σε διοικητικά και αστυνομικά δεδομένα, 

διαφόρων ειδών υποκειμένων, δεδομένα ως αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία ή και δεδομένα 

που βασίζονται σε υπόνοιες. Επίσης, η διατήρηση αυτών θα πρέπει να γίνεται μόνο για τη 

διάρκεια που απαιτείται για την υλοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας, ενώ η διαβίβαση 

αυτών επιτρέπεται μόνο όταν είναι νόμιμη και αναγκαία116.

Τέλος, η Σύσταση ορίζει την υπαγωγή των παραπάνω διαδικασιών σε ανεξάρτητη 

εποπτεία με στόχο τον έλεγχο των πρακτικών των αστυνομικών αρχών ως προς τη 

διασφάλιση της νομιμότητας των διαδικασιών τους, την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και των υποκειμένων των δεδομένων.

5.4 Η Σύμβαση της Βουδαπέστης – 185/2001

Την 23η Νοεμβρίου 2001 το Συμβούλιο της Ευρώπης, με στόχο την αντιμετώπιση 

εγκληματικών ενεργειών κατά και μέσω διαδικτύου, υιοθέτησε τη Σύμβαση για το έγκλημα 

στο Κυβερνοχώρο (185/2001) ή αλλιώς Σύμβαση της Βουδαπέστης. Αυτή αποτελεί τη 

σημαντικότερη διεθνή συνθήκη για τα διαδικτυακά εγκλήματα ή εγκλήματα που 

πραγματοποιούνται μέσω άλλων δικτύων πληροφοριών117. Ουσιαστικά η εν λόγω Σύμβαση 

δεν έχει ως αρχικό και κύριο στόχο την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

ωστόσο προσβλέπει στη ποινικοποίηση ενεργειών οι οποίες προσβάλλουν το δικαίωμα 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων.

Η Σύμβαση αυτή ορίζει πως όλα τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να ενσωματώνουν 

και να επικαιροποιούν τη νομοθεσία τους σχετικά με τέτοιου είδους εγκλήματα, όπως της 

απάτης μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, της παιδικής πορνογραφίας, της προσβολής του 

δικαιώματος του δημιουργού (copyright), κ.λπ.., αλλά ορίζει και την ποινικοποίηση της 

ξενοφοβικής ή και ρατσιστικής συμπεριφοράς και προπαγάνδας μέσω διαδικτύου. Επίσης, 

116 ό. π., σελ. 180.
117 Βλ. Σύμβαση για το έγκλημα στο Κυβερνοχώρο (185/2001) στο 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800815
61

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680081561
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680081561
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ορίζει τις σχετικές δικονομικές αρμοδιότητες σχετικά με τα ηλεκτρονικά δίκτυα και την 

υποκλοπή επικοινωνιών, ενώ ορίζει τη διεθνή συνεργασία για την επίτευξη των σκοπών της.

Η εν λόγω Σύμβαση κυρώθηκε με τον ν. 4411/2016.

5.5 Η Απόφαση-Πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ

Η Απόφαση-Πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα «[...] έναντι της επεξεργασίας [...] στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής 

συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις [...]»118, την προστασία δηλαδή των δεδομένων προς 

επεξεργασία που γίνεται με σκοπό την πρόληψη, την έρευνα ή και τη διαπίστωση 

εγκληματικών και αξιόποινων ενεργειών από τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙ 

αφορά επομένως περισσότερο τη διασυνοριακή ροή πληροφοριών και την επεξεργασία των 

δεδομένων μέσω συνεργασίας αστυνομικών αρχών κρατών-μελών, παρά την επεξεργασία 

αυτών από τις επιμέρους εθνικές αστυνομικές αρχές.

Ομοίως με άλλες Συμβάσεις και Αποφάσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, ορίζεται η 

αρχή της νομιμότητας της επεξεργασίας, της ακρίβειας των τηρουμένων δεδομένων, της 

χρονικής διάρκειας τήρησής τους, της αναλογικότητας, κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση οι 

διαδικασίες οφείλουν να είναι σύμφωνες με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και να 

τηρούνται περιορισμοί όταν κρίνεται αναγκαίο, για παράδειγμα όταν κάποιο κράτος δεν έχει 

επαρκή νομοθεσία για τη προστασία των δεδομένων. Επίσης, γίνεται και πάλι αναφορά σε 

ανεξάρτητες εποπτικές αρχές για τη διασφάλιση και την εφαρμογή των διατάξεων, καθώς και 

για τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων και τη προσφυγή αυτών σε δικαστήρια, 

κ.λπ., ενώ ορίζει πως σε περίπτωση που ένα φυσικό πρόσωπο έχει υποστεί ζημιά από μη 

τήρηση των διατάξεων αυτών, έχει το δικαίωμα να αιτηθεί και να λάβει ανάλογη αποζημίωση 

από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας.

Η Απόφαση-Πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καταργείται και 

παύει να ισχύει από την 6η Μαΐου 2018, καθώς θα αντικατασταθεί από την Οδηγία (ΕΕ) 

2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των 

118 Βλ.  απόφαση 2008/977/ΔΕΥ, άρθρο 1, στο  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=CELEX:32008F0977

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32008F0977
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32008F0977
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φυσικών προσώπων από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τις αρμόδιες αρχές για 

σκοπούς «[...]πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της 

εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών[...]»119, 

η οποία αναφέρεται στην υποενότητα 5.7 της παρούσας εργασίας.

5.6 Οι Αποφάσεις 2009/315/ΔΕΥ και 2008/615/ΔΕΥ

Η διασυνοριακή συνεργασία και η συνεχής ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των 

κρατών-μελών ρυθμίζεται επίσης με την Απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

αναφορικά με τη θέσπιση ρυθμίσεων για τη συνεργασία μεταξύ των μονάδων 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών των κρατών μελών σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων 

και πληροφοριών, καθώς και την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ειδικότερα 

όσον αφορά στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος. 

Επιπλέον ρύθμιση αποτελεί και η Απόφαση 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία αφορά 

τον καθορισμό, τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της διαβίβασης πληροφοριών οι οποίες 

προέρχονται από το ποινικό μητρώο. Τέτοιου είδους ρυθμίσεις έγιναν για να καλύψουν το 

νομοθετικό κενό που υπήρχε σε πιο εξειδικευμένους τομείς, όπως αυτός της μετανάστευσης 

και των εισαγωγών/εξαγωγών, που αν και δεν υπάγονται στον τομέα των αστυνομικών αρχών 

και της ποινικής δικαιοσύνης, είναι άμεσα συνδεδεμένοι με το έργο αυτών των αρχών120.

Η απόφαση 2008/615/ΔΕΥ, γνωστή και ως απόφαση Prüm, αποσκοπεί στη βελτίωση 

της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών, ώστε να είναι δυνατή η πρόληψη 

και καταπολέμηση εγκληματικών ενεργειών αναφορικά με τη τρομοκρατία, την παράνομη 

μετανάστευση και το διασυνοριακό έγκλημα. Για την επίτευξη αυτών ορίζει την παροχή 

δεδομένων για σοβαρά ζητήματα διασυνοριακής διάστασης, την αυτοματοποιημένη 

πρόσβαση σε προφίλ DNA-δακτυλικά αποτυπώματα και δεδομένα αδειών κυκλοφορίας 

οχημάτων, την παροχή πληροφοριών για πρόληψη της τρομοκρατίας και άλλες μορφές 

119 Η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, από την Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο 
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/F
ILES/CELEX_32016L0680_EL_TXT.PDF
120 Εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, 
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβούλιο της Ευρώπης, Εκδόσεις 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βέλγιο, 2014, σελ. 185.

http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/CELEX_32016L0680_EL_TXT.PDF
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/CELEX_32016L0680_EL_TXT.PDF
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αναβάθμισης της διασυνοριακής αστυνομικής συνεργασίας. Οι βάσεις δεδομένων των 

πληροφοριών αυτών διέπονται από την εθνική νομοθεσία του εκάστοτε κράτους, ωστόσο η 

διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών διέπεται και από τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Τέλος, για τη διασφάλιση της νομιμότητας και τον έλεγχο της όλης διαδικασίας αρμόδιες 

είναι οι εκάστοτε εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα121.

5.7 Η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680

Η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης

Απριλίου 2016 αφορά την προστασία φυσικών προσώπων από την επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων από τις αρμόδιες αρχές με σκοπό την πρόληψη, τη διερεύνηση ή και δίωξη 

ποινικών αδικημάτων «[...]ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου»122. Έτσι, θεσπίζει τους κανόνες και τις αρχές για τη διασφάλιση των 

παραπάνω, ενώ ορίζει πως τα κράτη-μέλη οφείλουν να προστατεύουν τα δικαιώματα και τις 

ελευθερίες των φυσικών προσώπων και την ιδιωτική ζωή, καθώς και να διασφαλίζουν ότι η 

ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων μεταξύ αρμοδίων αρχών εντός της Ένωσης, και εφόσον 

αυτή απαιτείται από το ενωσιακό δίκαιο, δεν δύναται να απαγορευτεί ή να περιοριστεί λόγω 

προστασίας φυσικών προσώπων από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων123. Επιπλέον, 

στο άρθρο 1 και την παράγραφο 3 ορίζει ότι η Οδηγία δεν αποτελεί εμπόδιο όσον αφορά στη 

θέσπιση ισχυρότερων διασφαλίσεων από τα κράτη-μέλη.

Η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 έχει εφαρμογή στην αυτοματοποιημένη ή και μη 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, με εξαίρεση την επεξεργασία η οποία δεν εμπίπτει στο 

πλαίσιο του δικαίου της Ένωσης, ενώ επίσης δεν εφαρμόζεται από θεσμικά και λοιπά όργανα 

και οργανισμούς της Ένωσης.

121 ό. π., σελ. 186-187.
122 Η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, από την Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο 
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/F
ILES/CELEX_32016L0680_EL_TXT.PDF
123 ό. π., άρθρο 1, παράγραφοι 1-2.

http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/CELEX_32016L0680_EL_TXT.PDF
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/CELEX_32016L0680_EL_TXT.PDF
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Το άρθρο 3 αφορά ορισμούς όρων όπως επεξεργασία, σύστημα αρχειοθέτησης, 

κατάρτιση προφίλ, κ.λπ., ενώ το άρθρο 4 τις βασικές αρχές που διέπουν την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίες και εδώ ορίζονται όπως σε όλες τις 

προηγούμενες Αποφάσεις και Κανονισμούς που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη, όπως 

την αρχή της νόμιμης και θεμιτής επεξεργασίας, την αρχή της ακρίβειας των δεδομένων, 

κ.λπ..

Στο άρθρο 6 γίνεται λόγος για διάκριση μεταξύ των υποκειμένων των δεδομένων. 

Συγκεκριμένα η Οδηγία ορίζει πως οι υπεύθυνοι επεξεργασίας οφείλουν να διακρίνουν για 

παράδειγμα πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται πως θα 

διαπράξουν ή έχουν διαπράξει ποινικό αδίκημα, από τα πρόσωπα τα οποία έχουν 

καταδικαστεί, καθώς επίσης και από τα πρόσωπα που είναι ή υπάρχει περίπτωση να γίνουν 

θύματα ποινικού αδικήματος και από πρόσωπα τα οποία για παράδειγμα που παρέχουν 

πληροφορίες σχετικά με ποινικά αδικήματα, κ.λπ.. Επιπρόσθετα, ορίζει πως πρέπει να γίνεται 

διάκριση και μεταξύ προσωπικών δεδομένων και της επαλήθευσης της ποιότητας αυτών, 

δηλαδή τα κράτη-μέλη οφείλουν να διακρίνουν τα δεδομένα που βασίζονται σε πραγματικά 

περιστατικά από αυτά που βασίζονται σε προσωπικές εκτιμήσεις. Αντίστοιχα, σε περίπτωση 

διαβίβασης δεδομένων πρέπει να επισυνάπτονται οι απαραίτητες πληροφορίες οι οποίες 

δίνουν τη δυνατότητα στην εκάστοτε αρμόδια αρχή να «[...]αξιολογήσει την ακρίβεια, την 

πληρότητα, την αξιοπιστία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τον βαθμό 

επικαιροποίησής τους «124.

Στα επόμενα άρθρα γίνεται λόγος για τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τις 

αρμοδιότητές του, την εποπτική αρχή και τα δικαιώματα του υποκειμένου∙ όλα τα παραπάνω 

ορίζονται όπως και σε προηγούμενες διατάξεις, ωστόσο στο άρθρο 15 καθορίζονται οι 

περιορισμοί του δικαιώματος πρόσβασης. Συγκεκριμένα, οι διατάξεις προβλέπουν πως τα 

κράτη-μέλη δύναται να θεσπίζουν νόμοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες περιορίζουν το δικαίωμα 

πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων αν κρίνεται αναγκαίο, εφόσον βέβαια λάβουν 

υπόψιν τους τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων, για αποφυγή παρακώλυσης έρευνας, μη 

παρεμπόδιση πρόληψης, διερεύνησης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων, για την προστασία της 

124 ό. π., άρθρο 7, παράγραφος 2.
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δημόσιας και εθνικής ασφάλειας, καθώς και για την προστασία δικαιωμάτων τρίτων 

προσώπων.

Αξιοσημείωτο επίσης και το άρθρο 29 της εν λόγω Οδηγίας το οποίο αφορά την 

ασφάλεια της επεξεργασίας. Τώρα, ορίζεται πως θα πρέπει οι υπεύθυνοι επεξεργασίας να 

λαμβάνουν όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέσα για να διασφαλιστεί ένα κατάλληλο επίπεδο 

προστασίας και επιπλέον, αναφορικά με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία θα πρέπει ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας να λαμβάνει μέτρα με στόχο «[...]την απαγόρευση της πρόσβασης μη 

εξουσιοδοτημένων προσώπων σε εξοπλισμό επεξεργασίας που χρησιμοποιείται για την 

επεξεργασία (έλεγχος πρόσβασης σε εξοπλισμό)· β) την αποφυγή της μη επιτρεπόμενης 

ανάγνωσης, αντιγραφής, τροποποίησης ή αφαίρεσης υποθεμάτων δεδομένων (έλεγχος 

υποθεμάτων δεδομένων)· γ) την αποφυγή της μη επιτρεπόμενης εισαγωγής δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και του μη επιτρεπόμενου ελέγχου, τροποποίησης ή διαγραφής 

αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (έλεγχος αποθήκευσης)[...]»125.

Ομοίως με τον κανονισμό 2016/679/ΕΚ ισχύουν και εδώ τα σχετικά με τον Υπεύθυνο 

Προστασίας Δεδομένων και τις αρμοδιότητές του, καθώς και για τη διαβίβαση δεδομένων 

αναφορικά με τον έλεγχο χωρών σχετικά με την επάρκεια της προστασίας που παρέχουν σε 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και για τις παράλληλες εγγυήσεις126.

Το άρθρο 40 αναφέρεται στη διεθνή συνεργασία για την προστασία προσωπικών 

δεδομένων. Σύμφωνα με την Οδηγία, τα κράτη-μέλη οφείλουν να αναπτύσσουν μηχανισμούς 

διεθνούς συνεργασίας για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των νόμων περί προστασίας 

προσωπικών δεδομένων, να παρέχουν διεθνή αμοιβαία συνδρομή μέσω γνωστοποίησης, 

διαβίβασης καταγγελιών, παροχής πληροφοριών και να προωθούν την ανταλλαγή νομοθεσίας 

και πρακτικών σχετικά με τη προστασία προσωπικών δεδομένων. Τα ίδια προβλέπει και για 

τις επιμέρους εθνικές εποπτικές αρχές127.

Στη συνέχεια αναφέρονται τα καθήκοντα του Συμβουλίου, το οποίο ιδρύεται 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, για τον οποίο γίνεται αναφορά στην υποενότητα 

4.7 της παρούσας μελέτης128. Στο ίδιο άρθρο καθορίζονται τα καθήκοντα του Συμβουλίου, 

αλλά η Οδηγία ορίζει ανάμεσα σε αυτά και το ότι αυτό οφείλει να «[...] προωθεί κοινά 

125 ό. π., άρθρο 29, παράγραφος 2.
126 ό. π., άρθρο 32-37.
127 ό. π., άρθρο 50.
128 ό. π., άρθρο 51.
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προγράμματα κατάρτισης και διευκολύνει τις ανταλλαγές υπαλλήλων μεταξύ εποπτικών αρχών 

και, κατά περίπτωση, με τις εποπτικές αρχές τρίτων χωρών ή με διεθνείς οργανισμούς· ι) 

προωθεί την ανταλλαγή γνώσεων και τεκμηρίωσης σχετικά με το δίκαιο και την πρακτική στον 

τομέα της προστασίας δεδομένων με τις εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων παγκοσμίως».

Στα επόμενα άρθρα αναφέρονται τα δικαιώματα προσφυγής στην εποπτική αρχή και 

στις δικαστικές αρχές, καθώς και αναφορά για τις σχετικές αποζημιώσεις και κυρώσεις για τις 

περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων της Οδηγίας.

Η Οδηγία αυτή αποτελεί κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ, η οποία

καταργείται από τις 6 Μαΐου 2018.

Γίνεται αντιληπτό μέσω των διατάξεων της Οδηγίας πως σε πολλές περιπτώσεις 

υπερτερεί το δικαίωμα ανταλλαγής και διαβίβασης πληροφοριών με σκοπό την αποφυγή ή 

πάταξη εγκληματικών ενεργειών έναντι θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των 

φυσικών προσώπων.

5.8 Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)
01/2013 (ΦΕΚ Β' 3433/31/12/2013)

Στο σημείο αυτό είναι ωφέλιμο να παρουσιαστεί η Κοινή Πράξη της Αρχής 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Αρχής Διασφάλισης του 

Απορρήτου των Επικοινωνιών αναφορικά με τις υποχρεώσεις των παρόχων για την 

προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων βάσει των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 

3917/2011, ο οποίος παρουσιάστηκε στο υποκεφάλαιο 3.5 και 4.5 της παρούσας μελέτης. 

Όπως ορίζει το άρθρο 16 της εν λόγω Πράξης, η ισχύς της άρχιζε έξι μήνες μετά τη 

δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, δηλαδή τον Ιούνιο του 2014129. Να 

σημειωθεί ότι ο εν λόγω νόμος αποτελεί ενσωμάτωση της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο ελληνικό δίκαιο, η οποία ωστόσο καταργήθηκε μετά από 

απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 8 Απριλίου του 2014, γεγονός που 

καθιστά προβληματική την εφαρμογή του Ν.3917/2011, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω.

129 Βλ. Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής 
Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) 01/2013 (ΦΕΚ Β' 3433/31/12/2013), άρθρο 16.
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Η Κοινή Πράξη των εν λόγω Αρχών αποτελείται από 16 άρθρα σκοπός των οποίων 

είναι να οριστούν τα μέτρα για την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων που πρέπει 

να λαμβάνουν οι πάροχοι διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή 

δημόσιου δικτύου επικοινωνιών130. Το άρθρο 2 αφορά ορισμούς όρων όπως Σύστημα 

Διατήρησης Δεδομένων (ΣΔΙΔΕ), τόπος εγκατάστασης ΣΔΙΔΕ, περιστατικό παραβίασης 

ασφάλειας, κ.λπ.131, ενώ στο άρθρο 3 ορίζεται το ειδικό σχέδιο πολιτικής ασφαλείας που 

οφείλει να καταρτίζει ο εκάστοτε πάροχος, καθώς επίσης και να φροντίζει για την εφαρμογή 

του σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Συστήματος Διατήρησης Δεδομένων. Το Σύστημα 

Διατήρησης Δεδομένων είναι η υποδομή η οποία αποτελείται από υλικό και λογισμικό και η 

οποία χρησιμοποιείται από τον εκάστοτε πάροχο για τη διατήρηση των εξής δεδομένων:

δεδομένων αναγκαίων για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό της πηγής και του 

προορισμού της επικοινωνίας, του προσδιορισμού της ημερομηνίας, της ώρας και της 

διάρκειας αυτής, τον προσδιορισμό του είδους της επικοινωνίας, τον προσδιορισμό του 

εξοπλισμού της επικοινωνίας και δεδομένων αναγκαίων για τον προσδιορισμό της θέσης του 

εξοπλισμού κινητής επικοινωνίας, όπως ορίζει το άρθρο 5 του Ν. 3917/2011132. Το ειδικό 

σχέδιο πολιτικής ασφαλείας καταρτίζεται, εφαρμόζεται, αξιολογείται και αναθεωρείται βάσει 

του προσδιορισμού και της αποτίμησης των κινδύνων, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

μέτρων ασφαλείας και τον έλεγχο εφαρμογής τους133.

Στα επόμενα άρθρα γίνεται λόγος για τον διαχωρισμό των δεδομένων134, τα μέτρα 

ασφαλείας και τις υποχρεώσεις του υπεύθυνου ασφαλείας του εκάστοτε παρόχου αναφορικά 

με την ασφάλεια των δεδομένων του ΣΔΙΔΕ, τα στοιχεία του οποίου γνωστοποιούνται τόσο 

στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όσο και στην Αρχή

Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών135. Επιπρόσθετα, στο άρθρο 5 ορίζεται ότι 

κάθε πάροχος προβλέπει διακριτούς ρόλους για την ομάδα ΣΔΙΔΕ, όπως διαχειριστής, 

χειριστής, διαχειριστής αρχείων καταγραφής. Όλα τα μέλη έχουν πρόσβαση αποκλειστικά 

130 ό. π., άρθρο 1.
131 ό. π., άρθρο 2.
132 ό. π., άρθρο 3 και Ν. 3917/2011, άρθρο 5. 
133 Βλ. Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής 
Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) 01/2013 (ΦΕΚ Β' 3433/31/12/2013), άρθρο 3, 
παράγραφος 3.
134 ό. π., άρθρο 4.
135 ό. π., άρθρο 5.
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στα υποσυστήματα και τα δεδομένα που είναι απαραίτητα, ενώ όλοι συνδέονται με σχέση 

εργασίας με τον πάροχο, ασκούν τα καθήκοντα τους βάσει έγγραφης ανάθεσης, είναι 

κατάλληλα καταρτισμένοι και τηρούν ως εμπιστευτική κάθε πληροφορία αναφορικά με τη 

λειτουργία του ΣΔΙΔΕ136.

Τα άρθρα 6 και 7 ορίζουν τα μέτρα φυσικής και λογικής ασφάλειας αντίστοιχα. 

Συγκεκριμένα, ο πάροχος οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα «[...]για την αποτροπή μη 

εξουσιοδοτημένης φυσικής πρόσβασης στους τόπους εγκατάστασης του ΣΔΙΔΕ. Ειδικότερα: (α). 

Οι τόποι εγκατάστασης του ΣΔΙΔΕ είναι καταγεγραμμένοι και περιορίζονται στον ελάχιστο

δυνατό αριθμό. (β) Οι τόποι εγκατάστασης του ΣΔΙΔΕ προστατεύονται με σύστημα ελεγχόμενης 

πρόσβασης, πόρτα ασφαλείας και σύστημα άμεσης ανίχνευσης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης 

(όπως σύστημα ανίχνευσης κίνησης και συναγερμού). (γ) Ο πάροχος τηρεί για τα δύο 

προηγούμενα έτη τα στοιχεία των προσώπων που έχουν δικαίωμα φυσικής πρόσβασης στους 

τόπους εγκατάστασης του ΣΔΙΔΕ, καθώς και περιγραφή του είδους του δικαιώματος πρόσβασης 

εκάστου εξ αυτών»137. Επιπρόσθετα, ο τόπος εγκατάστασης ΣΔΙΔΕ πρέπει να διαθέτει 

συστήματα κλιματισμού, πυρασφάλειας, πυρανίχνευσης, κ.λπ.138. Τα μέτρα λογικής 

ασφάλειας αφορούν την αναγνώριση και αυθεντικοποίηση της ομάδας ΣΔΙΔΕ και 

συγκεκριμένα: «[...](α) Η πρόσβαση πραγματοποιείται με χρήση αντίστοιχου λογαριασμού, 

ήτοι, ζεύγους ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης [...] (β). Ο πάροχος διατηρεί για τη 

χρονική περίοδο των δύο (2) προηγούμενων ετών, ενημερωμένο αρχείο, στο οποίο περιέχονται 

τουλάχιστον, τα ονόματα χρήστη, η ταυτότητα χρηστών και οι σχετικές ημερομηνίες 

δημιουργίας και κατάργησης των λογαριασμών πρόσβασης στο ΣΔΙΔΕ. (γ) Ο πάροχος ορίζει το 

μέγιστο αριθμό ανεπιτυχών προσπαθειών λογικής πρόσβασης στο ΣΔΙΔΕ, πέραν του οποίου 

εκκινείται η διαδικασία χειρισμού περιστατικών παραβίασης δεδομένων του ΣΔΙΔΕ, σύμφωνα 

με το άρθρο 13 της παρούσας πράξης. 2. Η λογική πρόσβαση στο ΣΔΙΔΕ για κάθε λειτουργία, 

ήτοι χρήση, διαχείριση και έλεγχο, πραγματοποιείται από προκαθορισμένους και 

καταγεγραμμένους τερματικούς σταθμούς [...]»139. Επιπλέον, απαγορεύεται κάθε εξαγωγή 

δεδομένων από το σύστημα ΣΔΙΔΕ για σκοπούς οι οποίοι είναι διαφορετικοί από αυτούς που 

ορίζονται στο Α΄ Κεφάλαιο του Ν. 3917/2011 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

136 ό. π..
137 ό. π., άρθρο 6.
138 ό. π., άρθρο 6, παράγραφος 3.
139 ό. π., άρθρο 7.
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άρθρου 9 της εν λόγω Κοινής Πράξης140. Σε περίπτωση παραβίασης ο πάροχος εφαρμόζει 

ειδική διαδικασία αρχίζοντας με την καταγραφή των περιστατικών, τον ορισμό των μέτρων 

αντιμετώπισης, κ.λπ.141, ενώ όταν πρόκειται για φυσικές καταστροφές, ο πάροχος οφείλει να 

έχει σχέδιο ανάκαμψης το οποίο να περιγράφει τις βασικές διαδικασίες για την προστασία 

του ΣΔΙΔΕ σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών142. Συγκεκριμένα, το σχέδιο ορίζει τις 

συνθήκες ενεργοποίησής του, τις αρμοδιότητες του προσωπικού και τους τρόπους 

αντιμετώπισης της εκάστοτε έκτακτης ανάγκης143.

Όσον αφορά στα τηρούμενα δεδομένα, αυτά, όπως ορίζεται από τα άρθρα 8 και 9, 

προστατεύονται με κατάλληλους κρυπτογραφικούς μηχανισμούς144, ενώ τα αντίγραφα 

ασφαλείας αποθηκεύονται σε ασφαλή τόπο145 και καταστρέφονται μετά το πέρας του 

προβλεπόμενου χρόνου τήρησης βάσει του άρθρου 6 του Ν. 3917/2011 μέσω 

αυτοματοποιημένων ή μη διαδικασιών και μέτρων, ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση 

των υποκειμένων των δεδομένων146.

Επίσης, ο εκάστοτε πάροχος οφείλει να διατηρεί αναλυτικό σχέδιο καταγραφής, το 

οποίο περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική και τις μεθόδους δημιουργίας, συλλογής, 

αποθήκευσης και διαχείρισης των αρχείων καταγραφής, την πλήρη περιγραφή του 

περιεχομένου τους και τα μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας 

και της διαθεσιμότητάς τους147. Για δύο έτη από την υλοποίηση τους καταγράφονται 

συμβάντα όπως προσπάθειες φυσικής πρόσβασης στους τόπους εγκατάστασης του ΣΔΙΔΕ, οι 

προσπάθειες λογικής πρόσβασης, οι εντολές των χρηστών και των διαχειριστών του ΣΔΙΔΕ, 

οι μεταβολές στη διαμόρφωσή του και τα γεγονότα αναφορικά με την ασφάλεια, ενώ οι 

καταγραφές πρέπει να είναι πλήρεις, συνεχείς και να προστατεύονται από κάθε αλλοίωση ή 

παράνομη πρόσβαση148.

Αναφορικά με την ανάπτυξη, τη συντήρηση και την υποστήριξη του ΣΔΙΔΕ, το άρθρο 

12 της Κοινής Πράξης του 2013 ορίζει ότι οι εργασίες ανάπτυξης, συντήρησης και 

140 ό. π..
141 ό. π., άρθρο 13.
142 ό. π., άρθρο 14.
143 ό. π..
144 ό. π., άρθρο 8.
145 ό. π., άρθρο 9.
146 ό. π., άρθρο 10.
147 ό. π., άρθρο 11.
148 ό. π..
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υποστήριξης υλοποιούνται από την ομάδα του ΣΔΙΔΕ, αλλά δύναται να γίνουν και από 

τρίτους υπό την επίβλεψη ωστόσο μελών της ομάδας ΣΔΙΔΕ και έπειτα από άδεια του 

υπεύθυνου ασφαλείας των δεδομένων του ΣΔΙΔΕ149.

Τέλος, το άρθρο 15 της εν λόγω Πράξης ορίζει ότι ο πάροχος οφείλει να προβαίνει σε 

εσωτερικούς ελέγχους για την τήρηση των υποχρεώσεων της Κοινής Πράξης, ο οποίος θα 

πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον κάθε τετράμηνο αναφορικά με τις προσβάσεις στα 

διατηρούμενα δεδομένα και κάθε χρόνο για τα λοιπά, ενώ τα αποτελέσματα κάθε ελέγχου 

πρέπει να καταγράφονται150.

149 ό. π., άρθρο 12.
150 ό. π., άρθρο 15.
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Κεφάλαιο Έκτο

Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες και Πληροφοριακά Συστήματα

6.1 H Eurojust

Η Eurojust (Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας) είναι οργανισμός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος εδρεύει στη Χάγη και ιδρύθηκε το 2002 με σκοπό την 

ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας των δικαστικών αρχών των κρατών-μελών 

αναφορικά με έρευνες και διώξεις σημαντικών εγκληματικών ενεργειών που επηρεάζουν 

τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη151. Τόσο η Eurojust όσο και Europol δημιουργήθηκαν με στόχο 

τη διασφάλιση των διατάξεων, των αποφάσεων και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σχετικά με την διασυνοριακή ροή πληροφοριών και κατ’ επέκταση την ενίσχυση των 

ενεργειών των αστυνομικών και δικαστικών αρχών για πρόληψη, διερεύνηση και δίωξη 

ποινικών αδικημάτων.

Τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να διορίζουν έναν εθνικό εισαγγελέα, δικαστή ή 

αξιωματικό της αστυνομίας στην Eurojust με τετραετή θητεία και αρμοδιότητες που τα ίδια 

αποφασίζουν, παράλληλες όμως με τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία υποχρεώσεις και 

εξουσίες.

Η Eurojust, μεταξύ άλλων, είναι υπεύθυνη για τη διευκόλυνση εκτέλεσης αιτήσεων 

δικαστικής συνεργασίας και την προώθηση και βελτίωση του συντονισμού των ερευνών και 

των διώξεων των αστυνομικών και δικαστικών αρχών των κρατών-μελών152. Για την 

επίτευξη των στόχων της έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, 

σύμφωνα βέβαια με όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία, όπως την ποιότητα και ποσότητα 

αυτών, κ.λπ.. Συνήθως τα δεδομένα αυτά είναι φυσικών προσώπων τα οποία έχουν ή 

εικάζεται ότι έχουν διαπράξει ή θα διαπράξουν ποινικό αδίκημα ή και φυσικών προσώπων τα 

οποία είναι μάρτυρες ή θύματα εγκληματικών ενεργειών. Ωστόσο, όταν κρίνεται αναγκαίο 

151 Εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, 
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβούλιο της Ευρώπης, Εκδόσεις 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βέλγιο, 2014, σελ. 189.
152 ό. π., σελ. 189.
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και βάσει νόμου δύναται να επεξεργαστεί και προσωπικά δεδομένα σχετικά με τις συνθήκες 

μιας εγκληματικής ενέργειας. Όλα τα δεδομένα αρχειοθετούνται ανάλογα με το είδος τους 

και έχουν διαφορετικά επίπεδα ασφαλείας όσον αφορά στη πρόσβαση σε αυτά, την 

επεξεργασία τους, κ.λπ.. Στα προσωπικά δεδομένα έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο 

τα εθνικά μέλη και τους βοηθούς τους και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό, ενώ ισχύει για 

αυτούς το καθεστώς του απορρήτου ακόμα και μετά τη λήξη της θητείας τους. Για τη 

διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων και την εποπτεία της όλης διαδικασίας είναι 

αρμόδιο ένα μέλος της Eurojust, ενώ τόσο αυτή, ως οργανισμός, όσο και τα κράτη-μέλη είναι 

υποχρεωμένα να εξασφαλίσουν με κάθε τεχνικό και οργανωτικό μέτρο την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων.

Ένα επιπλέον μέσο ελέγχου αποτελεί το ανεξάρτητο Κοινό Εποπτικό Όργανο, το 

οποίο ελέγχει τη νομιμότητα των διαδικασιών και πρακτικών της Eurojust, αλλά είναι και το 

αρμόδιο για την ικανοποίηση προσφυγής, καταγγελίας και εντολής αποζημίωσης ενός 

φυσικού προσώπου για τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων του. Η Eurojust έχει την 

υποχρέωση σε τέτοιες περιπτώσεις να αποζημιώσει το υποκείμενο των δεδομένων όπως 

προβλέπεται από τη νομοθεσία του κράτους-μέλους στο οποίο εδρεύει153.

Τέλος, η Eurojust οφείλει να συνεργάζεται με άλλα όργανα και οργανισμούς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ανταλλάσει απαραίτητες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση 

ωστόσο είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία και ειδικότερα τις διατάξεις της 

Σύμβασης 108 αναφορικά με τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα.

6.2 H Europol

Η Europol (Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία) αποτελεί το όργανο επιβολής της 

νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συστάθηκε και λειτουργεί από το 1998154 με σκοπό την 

ενίσχυση και βελτίωση της συνεργασίας των αστυνομικών αρχών των κρατών-μελών 

αναφορικά με τη πρόληψη τρομοκρατικών ενεργειών, του λαθρεμπορίου και κάθε μορφής 

153 ό. π., σελ. 191.
154 Βλ. Πράξη του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία στο http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al14005b

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al14005b
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al14005b
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εγκληματικής ενέργειας, ενώ από το 2009 με σχετική απόφαση του Συμβουλίου έχει 

ενισχυμένες αρμοδιότητες155.

Η Europol συνεργάζεται με την Eurojust (Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής 

Συνεργασίας), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της 

Τοξικομανίας, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Απάτης και την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ωστόσο, δύναται, βάσει νόμου, να συνεργαστεί και με 

διεθνείς οργανισμούς ή και όργανα και οργανισμούς τρίτων χωρών. Σε κάθε περίπτωση και 

όσον αφορά στις παραπάνω συνεργασίες, η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνο έπειτα από επικύρωση συμφωνίας και διέπεται από 

τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

Η υπηρεσία αυτή είναι αρμόδια για τη συλλογή πληροφοριών, τη διευκόλυνση της 

ανταλλαγής αυτών, την προώθηση κοινών μεθόδων έρευνας των εθνικών αστυνομικών 

αρχών των κρατών-μελών, την παροχή πρακτικών και τεχνογνωσίας αναφορικά με τρόπους 

έρευνας προς τις εθνικές αστυνομικές αρχές των κρατών-μελών.

Από την 1η Ιανουαρίου 2013 ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Europol το Ευρωπαϊκό 

Κέντρο για τα Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο το οποίο αποτελεί τον πυρήνα πληροφόρησης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο. Το Κέντρο αυτό 

απασχολείται κυρίως με εγκλήματα τα οποία επηρεάζουν βασικά συστήματα υποδομών και 

πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με εγκλήματα που προκαλούν βλάβες σε φυσικά 

πρόσωπα και με όσα διαπράττονται από οργανωμένες ομάδες και αποφέρουν κέρδη156.

Κάθε κράτος-μέλος είναι υποχρεωμένο να προχωρήσει στη σύσταση εθνικής ομάδας 

Europol, η οποία αποτελεί το μέσο επικοινωνίας και συντονισμού μεταξύ της Europol και 

των εθνικών αστυνομικών αρχών157. Οι ομάδες αυτές, όπως ορίζει η σχετική απόφαση 

οφείλουν να158:

155 Βλ. Απόφαση του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία στο http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0371&from=EN
156 Εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, 
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβούλιο της Ευρώπης, Εκδόσεις 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βέλγιο, 2014, σελ. 188.
157 Απόφαση του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία, άρθρο 8, στο http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0371&from=EN
158 ό. π., άρθρο 8, παράγραφος 4.

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
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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∑ παρέχουν στην Europol, με δική τους πρωτοβουλία, τις πληροφορίες και τα 

στοιχεία που είναι αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων της

∑ απαντούν στις αιτήσεις παροχής πληροφοριών, στοιχείων και συμβουλών της 

Europol

∑ επικαιροποιούν τις πληροφορίες και τα στοιχεία

∑ αξιολογούν τις πληροφορίες και τα στοιχεία σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία για λογαριασμό των αρμόδιων αρχών και να τους διαβιβάζουν το 

σχετικό υλικό

∑ ζητούν από την Europol συμβουλές, πληροφορίες, στοιχεία και αναλύσεις

∑ διαβιβάζουν πληροφορίες στην Europol προς αποθήκευση στις βάσεις 

δεδομένων της

∑ μεριμνούν ώστε κάθε ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Europol και των 

ιδίων να γίνεται σύμφωνα με το νόμο.

Η Europol δύναται να επεξεργάζεται τεράστιο όγκο πληροφοριών και προσωπικών 

δεδομένων, ώστε να είναι σε θέση να υλοποιήσει τους σκοπούς και τους στόχους της, όπως 

αυτοί ορίζονται από το νόμο. Ο τρόπος που πραγματοποιείται η επεξεργασία καθορίζεται από 

την Απόφαση του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία του 2009, ενώ 

ακολουθεί τις διατάξεις της Σύμβασης 108/1981 και της Σύστασης R(87)15, οι οποίες 

αναφέρονται σε προηγούμενες υποενότητες. Συνεπώς, ισχύουν και για την υπηρεσία αυτή οι 

αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της αναλογικότητας, 

της ακρίβειας, της νόμιμης και θεμιτής επεξεργασίας, κ.λπ. Ωστόσο, σε περίπτωση μη 

εφαρμογής σχετικών διατάξεων αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία έχουν 

αρχειοθετηθεί, και τη διαβίβαση αυτών, υπεύθυνο είναι τόσο το κράτος-μέλος όσο και η ίδια 

την υπηρεσία. Για δεδομένα τα οποία δεν βρίσκονται σε αρχείο, η απόφαση του 2009 ορίζει 

πως η Europol είναι αρμόδια αποκλειστικά και μόνο για την προστασία αυτών159. Τα 

δεδομένα που βρίσκονται σε αρχείο και στα πληροφοριακά συστήματα της εν λόγω 

159 ό. π.,  άρθρο 29, παράγραφος 1 και 2.
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υπηρεσίας διαβιβάζονται μόνο όταν κρίνεται αναγκαίο για την πρόληψη και διερεύνηση ή 

δίωξη εγκληματικών ενεργειών, οι οποίες όμως εντάσσονται στο πλαίσιο δράσης και 

δικαιοδοσίας της Europol.

Όμοια με προηγούμενες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων που 

παρουσιάστηκαν στην παρούσα μελέτη, η Απόφαση αυτή του 2009 καθορίζει και τα 

δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων, της πρόσβασης, της αντίρρησης και της 

προσφυγής στις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, και για την Europol προβλέπεται Υπεύθυνος 

Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την εποπτεία των διαδικασιών και 

πρακτικών που ακολουθεί η υπηρεσία, τη διασφάλιση της νομιμότητας της επεξεργασίας των 

δεδομένων, της τήρησης μητρώου παραλαβής και διαβίβασης πληροφοριών, την ενημέρωση 

των υποκειμένων των δεδομένων, την εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας∙ με τη 

διασφάλιση δηλαδή της εφαρμογής των διατάξεων της Απόφασης του Συμβουλίου για την 

Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία του 2009.

Όπως ορίζει το άρθρο 35 της Απόφασης του 2009, η Europol και τα κράτη-μέλη 

οφείλουν να διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση την ασφάλεια και την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων με κάθε τεχνικό και οργανωτικό μέτρο160.

Όλα τα κράτη-μέλη είναι επίσης υποχρεωμένα να ορίσουν μια Εθνική Εποπτική

Αρχή η οποία οφείλει να «[...]ελέγχει, σύμφωνα με το εθνικό της δίκαιο και υπό καθεστώς

ανεξαρτησίας, τη νομιμότητα κάθε καταχώρησης, ανάκτησης και κοινοποίησης στην

Ευρωπόλ δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το οικείο κράτος μέλος, καθώς επίσης να

εξετάζει κατά πόσον μια τέτοια καταχώρηση, ανάκτηση ή κοινοποίηση παραβιάζει τα

δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων [...]»161, ενώ αντίστοιχα η Κοινή Εποπτική

Αρχή, όπως ορίζει το άρθρο 34 της Απόφασης του 2009, είναι αρμόδια για τον έλεγχο

ζητημάτων εφαρμογής και ερμηνείας αναφορικά με τις δραστηριότητες της Europol και

όσον αφορά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, η Κοινή Εποπτική Αρχή

είναι αρμόδια και για την εξέταση θεμάτων σχετικών με ανεξάρτητους ελέγχους οι οποίοι

υλοποιούνται από τις Εθνικές Εποπτικές Αρχές των κρατών-μελών ή και σχετικά με την

160 Βλ. Απόφαση του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία, άρθρο 35, παράγραφος 1 και 2, 
στο http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0371&from=EN
161 ό. π.,  άρθρο 33, παράγραφος 1.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0371&from=EN
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άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης. Τέλος, είναι υπεύθυνη και για την ανάπτυξη

προτάσεων με στόχο την εξεύρεση κοινών λύσεων σε τυχόν υφιστάμενα προβλήματα162.

6.3 Πληροφοριακά συστήματα της ΕΕ

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δημιουργηθεί, εκτός από τα συστήματα 

που αναφέρονται σε προηγούμενες υποενότητες, και άλλα κοινά πληροφοριακά συστήματα, 

τα οποία αποτελούν βάσεις ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων μεταξύ εθνικών και 

ενωσιακών αρχών και για συγκεκριμένους στόχους επιβολής της νομοθεσίας. Ορισμένα από 

αυτά δημιουργήθηκαν για την επίτευξη των σκοπών αποφάσεων ή διατάξεων, όπως το 

σύστημα VIS, το Eurodac και το Πληροφοριακό Σύστημα Σένγκεν, τα οποία παρουσιάζονται 

στις επόμενες υποενότητες.

6.3.1 Το πληροφοριακό σύστημα VIS

Το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) δημιουργήθηκε για να 

διευκολύνει την εφαρμογή κοινής πολιτικής θεωρήσεων μεταξύ των κρατών-μελών. Το εν 

λόγω σύστημα καθιστά δυνατή την ανταλλαγή δεδομένων για τις θεωρήσεις μέσω ενός 

συστήματος το οποίο συνδέει τα προξενεία των κρατών της Σένγκεν, οι οποίες βρίσκονται σε 

χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα εξωτερικά σύνορα των κρατών Σένγκεν163. Το VIS

επεξεργάζεται δεδομένα που αφορούν αιτήσεις μικρής διάρκειας επίσκεψης ή διέλευσης από 

τον χώρο Σένγκεν και παρέχει στις συνοριακές αρχές τις απαραίτητες πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων και βιομετρικών δεδομένων, για την εξακρίβωση της ταυτότητας των 

φυσικών προσώπων και την εγκυρότητα των εγγράφων που φέρουν. 

Βασικοί στόχοι του VIS είναι οι εξής164:

162 ό. π.,  άρθρο 34, παράγραφος 3.
163 Εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, 
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβούλιο της Ευρώπης, Εκδόσεις 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βέλγιο, 2014, σελ. 195.
164 Κανονισμός VIS (ΕΚ) 767/288 στο http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al14517

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al14517
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al14517
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∑ να διευκολυνθεί η διαδικασία υποβολής αίτησης θεώρησης·

∑ να προληφθεί η αγορά θεωρήσεων (visa shopping)·

∑ να διευκολυνθεί η καταπολέμηση της απάτης·

∑ να διευκολυνθούν οι έλεγχοι στα εξωτερικά σημεία συνοριακής διέλευσης και στα 

εθνικά εδάφη των χωρών της ΕΕ·

∑ να βοηθήσει στον εντοπισμό των προσώπων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις εισόδου, 

παραμονής και κατοικίας σε εθνικό έδαφος χώρας της ΕΕ·

∑ να διευκολυνθεί η εφαρμογή τού κανονισμού Δουβλίνο 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

∑ να συμβάλει στην αποτροπή των απειλών κατά της εσωτερικής ασφάλειας των χωρών 

της ΕΕ

Τα δεδομένα που περιέχει το σύστημα αυτό είναι φύλο, υπηκοότητα, όνομα και επίθετο, 

ημερομηνία γέννησης, σκοπός του ταξιδιού, κ.λπ., φωτογραφίες, δακτυλικά αποτυπώματα 

και σύνδεσμοι με προηγούμενες αιτήσεις θεώρησης. Η χρήση και επεξεργασία αυτών, 

συλλογή, διαγραφή, τροποποίηση γίνεται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό των αρχών 

θεώρησης του εκάστοτε κράτους-μέλους, ενώ πρόσβαση σε αυτό και μόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, έχουν και η Europol και οι εθνικές αρχές. Το VIS είναι συνδεδεμένο με το 

εθνικό σύστημα κάθε χώρας, η οποία διορίζει εθνική αρχή που συνδέεται με τις εθνικές 

διεπαφές και παρέχει πρόσβαση στο VIS. Κάθε χώρα είναι υπεύθυνη για165:

∑ για την ανάπτυξη της οργάνωσης, τη διαχείριση, τη λειτουργία και τη διατήρηση 

του εθνικού συστήματος

∑ για την κατοχύρωση της ασφάλειας των δεδομένων πριν και κατά τη διάρκεια της 

διαβίβασής τους στην εθνική της διεπαφή και, για το σκοπό αυτό, υιοθετεί σχέδιο 

ασφαλείας

165 ό. π..

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:l33153
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∑ για τη διαχείριση και τις λεπτομέρειες πρόσβασης στο VIS μέσω του προσωπικού 

που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένο από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού

∑ για τις δαπάνες σχετικά με τα συστήματα.

Και για το VIS ισχύουν οι διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ενώ 

προβλέπεται η ικανοποίηση του δικαιώματος της πρόσβασης του υποκειμένου των 

δεδομένων. Όλα τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να διασφαλίζουν τον έλεγχο αυτού του 

συστήματος αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ 

παράλληλα υφίσταται και έλεγχος από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

6.3.2 Πληροφοριακά συστήματα της Europol

Για την υλοποίηση των στόχων της Europol η απόφαση προβλέπει τα απαραίτητα 

πληροφοριακά συστήματα. Στο άρθρο 11 της Απόφασης του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή 

Αστυνομική Υπηρεσία του 2009 γίνεται αναφορά στο πληροφοριακό σύστημα της Europol

(Europol Information System - EIS), το οποίο δύναται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και 

μόνο για την επεξεργασία δεδομένων τα οποία είναι απαραίτητα για την επίτευξη των 

σκοπών της υπηρεσίας. Τα δεδομένα αυτά αφορούν166:

∑ πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους, 

είναι ύποπτα για διάπραξη ή συμμετοχή σε αξιόποινη πράξη η οποία εμπίπτει στην 

αρμοδιότητα της Europol ή που έχουν καταδικασθεί για τη διάπραξη μιας τέτοιας 

αξιόποινης πράξης

∑ πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις ή εύλογοι λόγοι δυνάμει της 

εθνικής νομοθεσίας του οικείου κράτους μέλους για να πιστεύεται ότι πρόκειται να 

διαπράξουν αξιόποινες πράξεις οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Europol

Τα δεδομένα αυτά επιτρέπεται να έχουν μόνο τα εξής στοιχεία167:

166 ό. π.,  άρθρο 12, παράγραφοι 1-5.
167 ό. π..
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∑ επώνυμο, πατρικό όνομα γυναίκας, ονόματα και ενδεχομένως προσωνυμίες ή 

ψευδώνυμα

∑ ημερομηνία και τόπο γέννησης

∑ ιθαγένεια

∑ φύλο

∑ τόπο διαμονής, επάγγελμα και τόπο όπου ενδέχεται να βρίσκεται ο ενδιαφερόμενος

∑ αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, άδειες οδήγησης, έγγραφα ταυτότητας και στοιχεία 

του διαβατηρίου

∑ και εφόσον απαιτείται, άλλα χαρακτηριστικά που πιθανόν να διευκολύνουν την 

εξακρίβωση της ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ιδιαίτερων, αντικειμενικών 

και σταθερών σωματικών χαρακτηριστικών, όπως δακτυλοσκοπικά αποτυπώματα και 

προφίλ DNA (που έχουν καταρτισθεί από το μη κωδικοποιητικό τμήμα του DNA).

Εκτός ωστόσο από τα παραπάνω το πληροφοριακό σύστημα της Europol (Europol

Information System - EIS) δύναται να χρησιμοποιείται για την επεξεργασία δεδομένων , 

σχετικά με τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται παραπάνω, αξιόποινων και εικαζόμενων 

αξιόποινων πράξεων μαζί με τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο αυτών. Επίσης, γίνεται να 

χρησιμοποιείται για μέσα που χρησιμοποιήθηκαν ή ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιες 

πράξεις, «[...]γ) αρμόδιες για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης μονάδες και σχετικά στοιχεία 

καταχώρισης· δ) υποψία συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση· ε) ποινικές καταδίκες, εφόσον 

αφορούν αξιόποινες πράξεις οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπόλ· στ) μέρος 

που έχει εισαγάγει τα δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά επιτρέπεται επίσης να συμπεριλαμβάνονται 

έστω και αν δεν περιέχουν ακόμη αναφορές σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Οσάκις η Ευρωπόλ 

προβαίνει η ίδια στην καταχώρηση δεδομένων και παρέχει τα σχετικά στοιχεία καταχώρησης, 

οφείλει να επισημαίνει επίσης την πηγή των δεδομένων»168.

Τα παραπάνω δεδομένα είναι αποθηκευμένα, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία, και 

ταξινομημένα με τρόπο ο οποίος να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 

εθνικών ομάδων και της Europol και όσον αφορά σε αξιόποινες πράξεις.

168 ό. π., άρθρο 12, παράγραφος 3.
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Η εισαγωγή των στοιχείων των εθνικών ομάδων στο σύστημα της Europol γίνεται με 

αυτοματοποιημένο τρόπο, έτσι ώστε να μην αλλοιωθεί η ποιότητα και η ακρίβειά τους, 

καθώς και για να διαβιβαστούν μόνο τα απαραίτητα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά 

ταξινομούνται έτσι ώστε να δύναται κάθε πιθανή διασύνδεση τους, ενώ από το 2013 και 

έπειτα χρησιμοποιείται παράλληλα η σύγκριση βιομετρικών στοιχείων και προσωπικών 

δεδομένων σχετικών με αξιόποινες πράξεις. Επιπλέον, όταν ένας εξουσιοδοτημένος χρήστης 

κάνει αναζήτηση η οποία συνδέεται με την αναζήτηση ενός άλλου χρήστη, αποστέλλεται 

σχετικό μήνυμα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα επικοινωνίας αυτών και ανταλλαγής 

περισσότερων πληροφοριών.

Ένα άλλο σύστημα της Europol είναι αυτό των δεδομένων εργασίας προς ανάλυση. 

Τα δεδομένα αφορούν αξιόποινες πράξεις, ενώ για κάθε μεμονωμένο αρχείο απαιτείται να 

οριστεί ο σκοπός δημιουργίας και αποθήκευσης αυτού, το είδος των δεδομένων που περιέχει, 

κ.λπ.. Την ανάλυση αυτών υλοποιεί μια ομάδα αναλυτών της Europol μαζί με 

εμπειρογνώμονες των κρατών-μελών που αφορά η ανάλυση. Η διαφορά εδώ είναι ότι σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών 

δεδομένων αν κρίνεται αναγκαίο για τη πρόληψη ή δίωξη εγκληματικής ενέργειας.

Το σύστημα SIENA (Secure Information Exchange Network Application) λειτουργεί 

από την 1η Ιουλίου 2009 και είναι μια εφαρμογή δικτύου για την ανταλλαγή πληροφοριών 

σχετικά με εγκληματικές ενέργειες μεταξύ της Europol και των κρατών-μελών και τρίτων 

χωρών που συνεργάζονται με την υπηρεσία169. Όπως και για το πληροφοριακό σύστημα της 

Europol (Europol Information System - EIS), έτσι και για το SIENA ισχύουν οι νομοθετικές 

διατάξεις περί της προστασίας, της εμπιστευτικότητας, καθώς και η λήψη όλων των τεχνικών 

και οργανωτικών μέτρων με στόχο την ασφάλεια της ανταλλαγής των απόρρητων 

πληροφοριών. Αν και αρχικά σχεδιάστηκε για την εξυπηρέτηση των κρατών-μελών και 

συγκεκριμένα τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών ομάδων και της Europol, από το 2010 και 

έπειτα η εφαρμογή τροποποιήθηκε ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλες χώρες ή 

οργανισμούς συνεργασίας, όπως η Ιντερπόλ, η Ελβετία, ο Καναδάς, κ.λπ.170.

169 Ανασκόπηση Europol, Γενική έκθεση πεπραγμένων Europol, Europol, 2011, σελ. 12-14.
170 ό. π., σελ. 13.
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6.3.3 Το πληροφοριακό σύστημα Eurodac

Το πληροφοριακό σύστημα Eurodac (Ευρωπαϊκό Σύστημα Δακτυλοσκόπησης) είναι 

ένα κεντρικό σύστημα δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών 

που υποβάλλουν αίτηση χορήγησης ασύλου σε κράτη-μέλη171. Το Eurodac λειτουργεί από το 

2003 και σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 343/2003 του Συμβουλίου. Αρχικά τα δεδομένα 

του Eurodac χρησιμοποιούνταν μόνο για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του Δουβλίνο II172, 

ωστόσο από το 2013 και έπειτα χρησιμοποιήθηκε και για την πρόληψη, τη διερεύνηση και τη 

δίωξη εγκληματικών ενεργειών.

Το σύστημα αυτό αποτελείται από μια κεντρική βάση αποθήκευσης δακτυλικών 

αποτυπωμάτων και άλλα ηλεκτρονικά μέσα διαβίβασης πληροφοριών μεταξύ των κρατών-

μελών και της κεντρικής βάσης δεδομένων, για την οποία υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή173. Τα δεδομένα διαβίβασης, εκτός από τα δακτυλικά αποτυπώματα είναι174:

∑ το κράτος μέλος προέλευσης, ο τόπος και η ημερομηνία της αίτησης ασύλου

∑ τα δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων

∑ το φύλο

∑ ο αριθμός μητρώου που χρησιμοποίησε το κράτος μέλος προέλευσης

∑ η ημερομηνία λήψεως των δακτυλικών αποτυπωμάτων

∑ η ημερομηνία διαβίβασης των δεδομένων στην κεντρική μονάδα

171 Εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, 
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβούλιο της Ευρώπης, Εκδόσεις 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βέλγιο, 2014, σελ. 196.
172 Κανονισμός για την εξέταση αίτησης ασύλου που έχει υποβληθεί σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας 

στο http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV:l33153

173
Σύστημα Eurodac

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al33081
174

Κανονισμός 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, άρθρο 5, στο 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32000R2725

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV:l33153
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al33081
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32000R2725
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32000R2725
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∑ η ημερομηνία καταχώρησης των δεδομένων στην κεντρική βάση δεδομένων

∑ οι λεπτομέρειες σχετικά με τον (τους) παραλήπτη(-ες) στον (στους) οποίο(-

ους) διαβιβάσθηκαν τα δεδομένα και η (οι) ημερομηνία(-ες) διαβίβασης

Τα δεδομένα καταγράφονται για κάθε φυσικό πρόσωπο ηλικίας 14 ετών και πάνω, για 

τους αιτούντες άσυλο τα παραπάνω στοιχεία διατηρούνται στο αρχείο για δέκα χρόνια, ενώ 

για συλληφθέντες για παράνομη διέλευση διατηρούνται για δύο χρόνια. Επιπλέον, για πολίτες 

τρίτων χωρών, οι οποίοι παράνομα έχουν φτάσει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

αιτούνται άσυλο, γίνεται αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων με σκοπό τον εντοπισμό 

άλλης αίτησης αυτού σε διαφορετική χώρα της Ένωσης. Η αίτηση και έγκριση της 

αντιπαραβολής δακτυλικών αποτυπωμάτων επιτρέπεται μόνο όταν η σχετική έρευνα σε άλλα 

διαθέσιμα συστήματα δεν αποφέρει αποτελέσματα ή όταν γίνεται με σκοπό την πρόληψη, τη 

διερεύνηση και τη δίωξη εγκληματικών ενεργειών.

Αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, τα κράτη-μέλη οφείλουν να 

διασφαλίζουν τη νομιμότητα της όλης διαδικασίας, ενώ παράλληλα η Επιτροπή ελέγχει και 

μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Τέλος, το εκάστοτε κράτος-μέλος το 

οποίο καταχωρεί τα δεδομένα είναι αρμόδιο για τη νομιμότητα της διαδικασίας, την ορθή 

καταχώρηση και αποθήκευση, την ακρίβεια αυτών, την νόμιμη επεξεργασία τους και την 

προστασία τους. Συνολικά η προστασία προσωπικών δεδομένων του Eurodac καθορίζεται 

από την Οδηγία 95/46/ΕΚ και τις διατάξεις αυτής, όπως αναφέρονται στην υποενότητα 4.2 

της παρούσας μελέτης.

6.3.4 Το πληροφοριακό σύστημα Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)

Το πληροφοριακό σύστημα Σένγκεν SIS II λειτουργεί από το 2013 και αποτελεί 

αντικατάσταση του SIS175. Το σύστημα αυτό καθιστά δυνατή την εποπτεία και τον έλεγχο 

175
Κανονισμός (ΕΚ) 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), στο 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32006R1987
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των εθνικών συνόρων, παρέχοντας, όταν κρίνεται αναγκαίο, όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες στις δικαστικές αρχές σχετικά με πρόσωπα ή και αντικείμενα.

Το SIS II αποτελείται από ένα κεντρικό σύστημα, ένα εθνικό το Ν-SIS II σε κάθε 

κράτος-μέλος και από μια υποδομή επικοινωνίας μεταξύ των εθνικών συστημάτων και του 

κεντρικού συστήματος. Τα κράτη-μέλη παρέχουν στο σύστημα αυτό πληροφορίες μέσω των 

εθνικών δικτύων, τα οποία είναι συνδεδεμένα στο κεντρικό σύστημα, το οποίο λειτουργεί 

συμπληρωματικά για το δίκτυο SIRENE∙ την ανθρώπινη διεπαφή του πληροφοριακού 

συστήματος Σένγκεν. Τα δεδομένα καταχωρούνται από τα εθνικά συστήματα και επομένως 

αρμόδιοι για οποιαδήποτε παράβαση και κατ’ επέκταση οποιαδήποτε βλάβη φυσικού 

προσώπου είναι τα κράτη-μέλη.

Το SIS II περιέχει δεδομένα όπως επώνυμα, ονόματα, ονόματα κατά τη γέννηση, τα 

ψευδώνυμα, τα ιδιαίτερα σωματικά χαρακτηριστικά, τον τόπο και την ημερομηνία γέννησης, 

το φύλο, τις φωτογραφίες, τα δακτυλικά αποτυπώματα, την ή τις ιθαγένειες, την αναφορά ότι 

το συγκεκριμένο άτομο είναι οπλισμένο, βίαιο ή εν φυγή, το λόγο της καταχώρισης, αναφορά 

στην απόφαση βάσει της οποίας πραγματοποιήθηκε η καταχώριση αυτή και τον ή τους 

δεσμούς με άλλες καταχωρίσεις που έχουν εισαχθεί στο SIS II176. Οι φωτογραφίες και τα 

δακτυλικά αποτυπώματα χρησιμοποιούνται μόνο για την εξακρίβωση της ταυτότητας.

Πρόσβαση στα δεδομένα του συστήματος έχει μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό, 

όσοι κάνουν τους συνοριακούς ελέγχους, οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές. Σε κάθε 

περίπτωση κάθε ένας από αυτούς έχει πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στα απαραίτητα για 

τα καθήκοντα του δεδομένα.

Η επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων απαγορεύεται, ενώ και εδώ 

ισχύει το δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων, εκτός κι αν συντρέχουν 

ειδικοί λόγοι, και το δικαίωμα προσφυγής σε αρμόδια δικαστήρια και αρχές. Οι αρχές κάθε 

κράτους-μέλους λειτουργούν και οργανώνονται όπως ορίζει η Οδηγία 95/46/ΕΚ, ομοίως σε 

αυτήν εμπίπτουν και οι αρμοδιότητές τους.

Τέλος, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων είναι αρμόδιος για την 

εποπτεία και τον έλεγχο των διαδικασιών και τη νομιμότητα της επεξεργασίας προσωπικών 

δεδομένων. Οι εθνικές αρχές και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al14544
176 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al14544

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al14544
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al14544
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οφείλουν να συνεργάζονται, να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να συνεδριάζουν από κοινού 

τουλάχιστον δύο φορές ανά έτος.
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Κεφάλαιο Έβδομο

Ελληνικές Αστυνομικές Αρχές και Πληροφοριακά Συστήματα

Η Διεύθυνση Πληροφορικής της Ελληνικής Αστυνομίας ιδρύθηκε το 1965 και 

στελεχώνεται αποκλειστικά και μόνο από δικό της εξειδικευμένο προσωπικό. Η ίδια σχεδίασε 

και ανέπτυξε το Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν N. SIS και N. SIS II, ενώ το 2007 

ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος του πληροφοριακού συστήματος Police On Line, το οποίο 

παρουσιάζεται στη συνέχεια.

Η Διεύθυνση Πληροφορικής προσδιορίζεται και οριοθετείται, αναφορικά με τη 

διοίκηση, τη διάρθρωση και την οργάνωση, από το άρθρο 22 του Προεδρικού Διατάγματος 

178/2014 – ΦΕΚ 281/Α/31-12-1014 για την οργάνωση των Υπηρεσιών της Ελληνικής 

Αστυνομίας177. Η εν λόγω Διεύθυνση αποτελείται από πέντε επιμέρους τμήματα∙ το Τμήμα 

Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διοικητικής Υποστήριξης, το Τμήμα Ανάπτυξης Λογισμικού, 

το Τμήμα Επιχειρησιακής Λειτουργίας και το Τμήμα Ασφάλειας Πληροφοριών και 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Στις παραγράφους 2 έως και 5 του άρθρου 22 ορίζονται οι αρμοδιότητες των 

τμημάτων αυτών, μεταξύ των οποίων ο καθορισμός κατευθυντήριων γραμμών για τη

διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων της Ελληνικής 

Αστυνομίας με τα αντίστοιχα άλλων διεθνών ή και εθνικών φορέων, η μέριμνα για την 

τήρηση και επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, η παρακολούθηση των 

τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της πληροφορικής και η εισήγηση προτάσεων για 

προσαρμογές και βελτιώσεις, η μέριμνα για την ενημέρωση, επιμόρφωση και περαιτέρω 

εξειδίκευση του προσωπικού της και η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και 

177 Βλ. Προεδρικό Διάταγμα 178/2014 – ΦΕΚ 281/Α/31-12-1014 για την οργάνωση των Υπηρεσιών της 
Ελληνικής Αστυνομίας.
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διοικητικών πράξεων σε θέματα αρμοδιότητάς του178. Επιπλέον, η υποβοήθηση του έργου 

των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών 

πληροφορικής με ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη, ποιοτικό και λειτουργικό έλεγχο και 

συντήρηση εφαρμογών πληροφορικής, η εφαρμογή μέτρων ασφάλειας σε επίπεδο 

εφαρμογών και η μέριμνα για τον έλεγχο πρόσβασης στις βάσεις πληροφοριών, η διασφάλιση 

της ποιότητας της επιχειρησιακής λειτουργίας εφαρμογών και υπηρεσιών πληροφορικής, η 

συντήρηση του υπάρχοντος δικτύου (ενσύρματο, ασύρματο και δορυφορικό) και των 

υποδομών πληροφορικής της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και η προστασία του με 

τεχνικές, κανόνες και διαδικασίες ασφαλούς πρόσβασης σε αυτό, κ., λπ.. 

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων είναι οι εξής179:

∑ η σύνταξη, ανασκόπηση και επικαιροποίηση της Πολιτικής Ασφάλειας 

Πληροφοριών και Πληροφοριακών Συστημάτων και του Εγχειριδίου 

Ασφάλειας σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες, τις τεχνολογικές εξελίξεις, την 

ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία και τον Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας

∑ ο έλεγχος συμμόρφωσης της Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών και 

Πληροφοριακών Συστημάτων και όλων των καθοριζόμενων σε αυτή 

υποχρεώσεων με μορφή επιτόπιων ελέγχων

∑ η ενημέρωση και καθοδήγηση όλων των Υπηρεσιών της Ελληνικής 

Αστυνομίας περί των μέτρων προστασίας και ασφάλειας εξοπλισμού και 

υπηρεσιών πληροφορικής και ορθής χρήσης αυτών

∑ η παρακολούθηση και η γνωμάτευση επί περιστατικών που σχετίζονται με την 

ασφάλεια πληροφοριών και την προστασία προσωπικών δεδομένων

∑ η υποβολή προτάσεων αναθεώρησης διαδικασιών ασφάλειας, καθώς και 

προμήθειας και αναβάθμισης τεχνολογικού εξοπλισμού για τη διασφάλιση της 

ορθής και ασφαλούς λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων της 

Ελληνικής Αστυνομίας

178 ό. π., άρθρο 22, παράγραφοι 2-4.
179 ό. π., άρθρο 22, παράγραφοι 5.
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∑ ο έλεγχος, η αξιολόγηση και η έγκριση ως προς τη λογική και φυσική 

ασφάλεια του σχεδιασμού και του τρόπου λειτουργίας τόσο των υφιστάμενων 

όσο και νέων πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και των ενδεχόμενων 

διασυνδέσεων και διεπαφών αυτών με τρίτα συστήματα εντός και εκτός της 

Ελληνικής Αστυνομίας

∑ η σύνταξη αναφορών ελέγχων συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής με 

όλες τις διαπιστώσεις οι οποίες καταγράφηκαν και αφορούν την ασφαλή 

λειτουργία αυτών

∑ η διενέργεια μελετών αποτίμησης κινδύνου (risk assessment), βάσει μεθόδου 

ανάλυσης επικινδυνότητας και προτύπων διαχείρισης της ασφάλειας

∑ η συμμετοχή σε ασκήσεις ασφάλειας πληροφοριών που διενεργούνται τόσο σε 

εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο για διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων 

ηλεκτρονικών επιθέσεων και συντονισμό άμεσων ενεργειών

∑ η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για θέματα ασφάλειας εθνικών 

επικοινωνιών και συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής, πιστοποίησης 

διαβαθμισμένου υλικού, καθώς και για θέματα προστασίας του ατόμου από 

την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

∑ η ενημέρωση της Αρχής Επιχειρησιακής Λειτουργίας (Α.Ε.Λ.), όπως ορίζεται 

από τον Ε.Κ.Α., του Διευθυντή της Διεύθυνσης Πληροφορικής και του 

Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ιεραρχικά, για την πρόοδο του πλαισίου 

διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων, καθώς 

και τα αποτελέσματα των ελέγχων και των μελετών αποτίμησης κινδύνου για 

τα πληροφοριακά συστήματα της Ελληνικής Αστυνομίας

∑ η εκπροσώπηση της Χώρας σε τεχνικές ομάδες εργασίας για θέματα 

ασφάλειας πληροφοριών τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο

∑ η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων σε θέματα 

αρμοδιότητάς του.
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Στο ίδιο άρθρο και την παράγραφο 7 ορίζεται πως η επεξεργασία, η διαβίβαση και η 

ανταλλαγή πληροφοριών εμπίπτουν στις διάταξεις του Ν. 2472/1997 ειδικά όσον αφορά στην 

προστασία του φυσικού προσώπου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Το εν λόγω τμήμα πλαισιώνεται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης 

Πληροφοριών, η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση, την ανάλυση και τη διάθεση 

επεξεργασμένων και μη δεδομένων προκειμένου να αντιμετωπίσει κάθε μορφή εγκληματικής 

ενέργειας, καθώς και για τη χρήση, την αποθήκευση και την επεξεργασία δεδομένων180. 

Επιπλέον, είναι αρμόδια για τον έλεγχο και τη τεκμηρίωση της ακρίβειας, της πληρότητας και 

της αξιοπιστίας των δεδομένων, την καταχώρηση, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση αυτών στην 

κεντρική βάση δεδομένων, καθώς και για τη μέριμνα για τη διασφάλιση των δεδομένων, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

αλλά και τη μέριμνα για τη διόρθωση και επικαιροποίηση των δεδομένων και για τη

διαγραφή, από τις βάσεις δεδομένων, πληροφοριών που δεν είναι πλέον απαραίτητες για την 

Αστυνομία. Επιπλέον, είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία με άλλες εθνικές αρχές αναφορικά 

με έρευνες για εγκληματικές ενέργειες με διεθνή διάσταση, αλλά και για την ενημέρωση της 

Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναφορικά με την τήρηση βάσεων 

δεδομένων και ηλεκτρονικών αρχείων προσωπικών δεδομένων.

Όλες οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας υποχρεούνται να αποστέλλουν στην εν 

λόγω Διεύθυνση τα δεδομένα που συλλέγουν στο πλαίσιο των ερευνών τους και στον χρόνο 

που πρέπει, καθώς η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών αποτελεί την 

κεντρική αρχή της Ελληνικής Αστυνομίας για τη συλλογή, τη χρήση, την επεξεργασία, την 

αποθήκευση, την ανάλυση και την ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την καταπολέμηση 

κάθε εγκληματικής ενέργειας, για τον λόγο αυτό το προσωπικό της τελεί υπό καθεστώς 

εχεμύθειας, ενώ κάθε παράβαση επιφέρει πειθαρχικές και αστικές κυρώσεις.

Η Διεύθυνση Πληροφορικής της Ελληνικής Αστυνομίας επίσης πλαισιώνεται και 

είναι σε στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία είναι 

αρμόδια, μεταξύ άλλων, για τη συλλογή, μελέτη, ανάλυση, αξιολόγηση, τυχόν συσχέτιση και 

επεξεργασία πληροφοριών, στοιχείων και δεδομένων σχετικών με την αποστολή της 

Υπηρεσίας και την προώθηση των επεξεργασμένων στοιχείων στα αρμόδια Τμήματα της 

180 ό. π., άρθρο 27.
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Διεύθυνσης για επιχειρησιακή αξιοποίηση, το χειρισμό υποθέσεων παράνομης διείσδυσης σε 

υπολογιστικά συστήματα και κλοπής, καταστροφής ή παράνομης διακίνησης λογισμικού 

υλικού, ψηφιακών δεδομένων και οπτικοακουστικών έργων, η διερεύνηση υποθέσεων 

διαδικτυακής ή ηλεκτρονικής παρενόχλησης (cyber bulling) και ρατσισμού ή ξενοφοβικού 

περιεχομένου στο διαδίκτυο, κ., λπ.181. Και για τη Διεύθυνση αυτή ισχύουν οι διατάξεις του 

Ν. 2472/1997 για προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Στο άρθρο 8 του Προεδρικού Διατάγματος 178/2014 – ΦΕΚ 281/Α/31-12-1014 για 

την οργάνωση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας ορίζεται η Διεύθυνση Διεθνούς 

Αστυνομικής Συνεργασίας, η οποία αποτελεί την εθνική αρχή που είναι αρμόδια για τη 

διεθνή επικοινωνία και συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας. Στη Διεύθυνση αυτή 

εντάσσονται, μεταξύ άλλων, το Τμήμα SIRENE, το Τμήμα INTERPOL κσι το Τμήμα

EUROPOL. Οι αρμοδιότητες των επιμέρους τμημάτων της Διεύθυνσης αυτής είναι ο 

συντονισμός θεμάτων διμερών και πολυμερών συμφωνιών της Αστυνομίας με άλλες εθνικές 

αρμόδιες αρχές, η επικοινωνία με αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ., λπ.182

Το Τμήμα SIRENE είναι αρμόδιο για την ανταλλαγή πληροφοριών με τα επιμέρους 

Εθνικά Γραφεία SIRENE των χωρών Σένγκεν, για την καταχώρηση συμπληρωματικών 

δεδομένων στο N. SIS, την ομαλή συνεργασία με τις υπόλοιπες εθνικές υπηρεσίες και τους 

διεθνείς φορείς, για τη διεκπεραίωση αιτήσεων συνεργασίας εθνικών αστυνομικών αρχών και 

διασυνοριακής παρακολούθησης και καταδίωξης, τον έλεγχο των αιτήσεων φυσικών 

προσώπων στοιχεία των οποίων έχουν εισαχθεί στο SIS II από άλλες εθνικές αρχές. Όλες οι 

διαδικασίες και πρακτικές του εν λόγω τμήματος ακολουθούν τις ισχύουσες νομοθετικές 

διατάξεις περί προστασίας φυσικών προσώπων από την επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα.

Το τμήμα EUROPOL δημιουργήθηκε, όπως αναφέρθηκε σε κάθε κράτος-μέλος, για 

την επίτευξη των σκοπών των σχετικών διατάξεων για συνεργασία εθνικών αρχών με στόχο 

την καταπολέμηση κάθε εγκληματικής ενέργειας και πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις των 

νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το εν λόγω τμήμα είναι σε άμεση 

επικοινωνία και συνεργασία, μεταξύ άλλων, και με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία 

(Europol). Κύριες αρμοδιότητες του εθνικού τμήματος Europol είναι η διαβίβαση και 

181 ό. π., άρθρο 31.
182 ό. π., άρθρο 8.
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ανταλλαγή πληροφοριών με τα αντίστοιχα εθνικά τμήματα των κρατών-μελών, η 

αξιολόγηση, ανάλυση, ταξινόμηση και διαβίβαση δεδομένων από άλλες εθνικές αρχές και 

την Europol στις ημεδαπές αρμόδιες αρχές, η καταχώρηση, τροποποίηση, διαγραφή, αλλά και 

ο έλεγχος της νομιμότητας των δεδομένων που υπάρχουν στο σύστημα πληροφοριών 

Europol. Και το Τμήμα Europol οφείλει να συμμορφώνεται και να εφαρμόζει τις διατάξεις 

του Ν. 2472/1997 και των άλλων σχετικών δατάξεων της Ένωσης και της Ελλάδας σχετικά 

με τη προστασία προσωπικών δεδομένων.

Για τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιεί η Ελληνική Αστυνομία 

προβλέπονται όλες οι αρχές επεξεργασίας, όπως αυτή της νόμιμης επεξεργασίας, της 

ακρίβειας των δεδομένων, κ.λπ., όπως αναφέρονται σε προηγούμενες υποενότητες. Επίσης, 

πρόσβαση στα δεδομένα των συστημάτων έχει μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό, ενώ 

ικανοποιούνται τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων, αυτό της πρόσβασης, της 

αντίρρησης και της προσφυγής στις αρμόδιες αρχές. Τέλος, κάθε Διεύθυνση και επιμέρους 

Τμήμα οφείλει να διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την ασφάλεια και την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων με κάθε τεχνικό και οργανωτικό μέτρο.

7.1 Το Police On Line

Το έργο Police On Line (Συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας στον εκσυγχρονισμό 

της Δημόσιας Διοίκησης με χρήση Πληροφορικής) είναι το πλέον σημαντικό έργο 

πληροφορικής της Ελληνικής Αστυνομίας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της εν λόγω αρχής 

και ανώτερο σκοπό την αποκέντρωση και την αύξηση της αποτελεσματικότητας του έργου 

της. Υποέργο αυτού αποτελεί το Δίκτυο PoL, ένα ιδιωτικό δίκτυο πληροφορικής το οποίο 

πλαισιώνεται από ειδικό δικτυακό και περιφερειακό εξοπλισμό, μέσα, εφαρμογές και 

λογισμικά. 

Οι πρώτες εφαρμογές που δημιουργήθηκαν ήταν η ηλεκτρονική αλληλογραφία, η 

διαχείριση εξοπλισμού και η παρακολούθηση της ψηφιακής τηλεφωνίας, ενώ στη συνέχεια 

προστέθηκαν πλήθος άλλες, όπως σχετικά με σηματικές αναφορές, γενικές αναζητήσεις, 

εφαρμογή εξουσιοδοτήσεων, κ.,λπ..
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Το δίκτυο αυτό συνδέεται με το δίκτυο της Ελληνικής Αστυνομίας, το δίκτυο 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ, το ΕΡΜΗΣ, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού 

Δημοτολογίου, και από το 2016 με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ποινικού 

Μητρώου. Αυτό σημαίνει πως τα δεδομένα του εν λόγω συστήματος είναι και προσωπικά 

δεδομένα φυσικών προσώπων, απλά και ευαίσθητα, ανάλογα με τις συνθήκες σχετικά γύρω 

από ένα πρόσωπο και τη σύνδεση αυτού με εγκληματικές ένεργειες και πάντα σύμφωνα με 

τις νομοθετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Μεταξύ άλλων με το PoL καθίσταται δυνατή η αποθήκευση εγγράφων σε ψηφιακή 

μορφή, η ηλεκτρονική υπογραφή εγγράφων, η διαβάθμιση της εμπιστευτικότητας με χρήση 

κρυπτογράφησης, η αυθεντικοποίηση χρηστών και ο έλεγχος πρόσβασης σε κάθε επιμέρους 

εφαρμογή. Επιπλέον, με το PoL και τις εφαρμογές για τους πολίτες, αναπτύσσονται 

σημαντικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως η ηλεκτρονική διαχείριση Βιβλίου Αδικημάτων 

και Συμβάντων, η πληροφόρηση των πολιτών με τη παρακολούθηση της πορείας αιτήσεων 

σχετικά με έκδοση άδειας οχήματος, κατοχής όπλου, κ.λ.π., διαχείρισης απωλεσθέντων και 

ανευρεθέντων αντικειμένων, πληροφόρηση για ζητήματα της τροχαίας, κ.α..

Επιπλέον, με το PoL εξελίχθηκαν οι τεχνολογικές υποδομές της Ελληνικής 

Αστυνομίας, καθιστώντας δυνατή τη χρήση μέσων που πλαισιώνουν το έργο της αρχής αυτής 

και το υποβοηθούν, όπως το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, η ανάπτυξη κοινής και 

συντονισμένης δράσης, η χρήση εφαρμογών τηλεματικής και η μετεκπαίδευση, καθώς και η 

άμεση πρόσβαση στο ποινικό μητρώο. Ειδικά όσον αφορά στο τελευταίο, η απόφαση της 

διασύνδεσης της Αστυνομίας με το εθνικό ποινικό μητρώο θα μειώσει σημαντικά τη 

γραφειοκρατία, η επεξεργασία δεδομένων θα γίνεται μόνο ψηφιακά, θα απλουστευθεί η 

διαδικασία αναζήτησης ποινικού μητρώου, θα μειωθεί το λειτουργικό κόστος και θα 

ικανοποιούνται σε καλύτερο χρόνο και με μεγαλύτερη ασφάλεια τα αιτήματα των πολιτών.

Η εν λόγω σύνδεση αφορά συγκεκριμένα στην αποστολή αίτησης από την Αστυνομία 

για βεβαίωση ποινικής κατάστασης του φυσικού προσώπου, στην παρακολούθηση της 

πορείας της αίτησης, στην αποστολή του ποινικού δελτίου απο το Υπουργείο Δικαιοσύνης 

και τελικά στην ανάκτηση αυτού από την Ελληνική Αστυνομία.

Σε κάθε περίπτωση η χρήση, η επεξεργασία, η αποθήκευση και η διαβίβαση όλων 

αυτών των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων ανάμεσα σε αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές 
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ακολουθεί τις διατάξεις των νόμων για προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, οι 

αρμόδιες αρχές έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας 

των φυσικών προσώπων, κάτι που αποδεικνύεται από τη χρήση κρυπτογράφησης κατά την 

επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών, τη λήψη όλων των απαραίτητων τεχνικών και 

οργανωτικών μέτρων προστασίας, την εφαρμογή της αρχής της νόμιμης και θεμιτής 

επεξεργασίας.
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Συμπεράσματα και προτάσεις

Λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας και της διαπίστωσης πως αυτή αποτελεί 

σημαντικό μέσο ανάπτυξης της κοινωνίας ποικιλοτρόπως, η διεθνής κοινότητα θέσπισε 

πλήθος νομοθετικών ρυθμίσεων με στόχο την προστασία των φυσικών προσώπων από τη

συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. 

Το πρώτο βήμα για αυτές τις νομοθετικές ρυθμίσεις έγινε το 1948 με την Οικουμενική 

Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μέχρι το 

1970 η προστασία των προσωπικών δεδομένων συμπεριλαμβάνονταν στο γενικό δικαίωμα 

για τη προστασία της ιδιωτικής ζωής. Σημαντικές ρυθμίσεις περαιτέρω εξειδίκευσης για την 

προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν η Σύμβαση 108/1981, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων, καθώς και η Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία αποτελεί 

σταθμός για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Σύμβαση 108/1981 είναι 

το πρώτο δεσμευτικό κείμενο σε διεθνές επίπεδο το οποίο αποτελεί τη βάση για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων από τη μη εξουσιοδοτημένη 

επεξεργασία τους από αυτοματοποιημένα μέσα, ενώ παράλληλα αυτό που όρισε τη 

δημιουργία εθνικών αρχών για τη διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων της Σύμβασης. 

Ταυτόχρονα, το κείμενο αυτό παρείχε και πλήθος δικαιωμάτων και εγγυήσεων για τα 

υποκείμενα των δεδομένων.

Μέχρι την Οδηγία 95/46/ΕΚ οι νομοθετικές ρυθμίσεις εστίαζαν περισσότερο στην 

ανάπτυξη της τεχνολογίας και της πληροφορικής και κατά συνέπεια στην πληροφορία, την 

αγορά της και τη χρήση της, και κατά δεύτερο λόγο στην προστασία των φυσικών προσώπων 

από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η εξέλιξη της κοινωνίας μας σε κοινωνία της 

πληροφορίας ήταν αυτό το οποίο επέβαλε ουσιαστικά τη θέσπιση ειδικών νόμων και 

διατάξεων για τη προστασία της ιδιωτικής ζωής και συνεπώς για τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα. Παράλληλα την ανάγκη αυτή δημιούργησε και η αύξηση της διασυνοριακής 
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ροής προσωπικών δεδομένων μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ακολούθησαν πολλές ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις με πιο πρόσφατη την Οδηγία (ΕΕ) 

2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 η 

οποία αφορά την προστασία φυσικών προσώπων από την επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων από τις αρμόδιες αρχές με σκοπό την πρόληψη, τη διερεύνηση ή και δίωξη 

ποινικών αδικημάτων. Η Οδηγία 2016/680 τίθεται σε ισχύ στις 6-5-2018 και συμπληρώνει 

τον Κανονισμό 2016/679, καθώς ρυθμίζει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, η οποία είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού183. Ωστόσο, μέσω 

των διατάξεων της εν λόγω Οδηγίας είναι φανερό πως ενίοτε υπερτερεί το δικαίωμα της 

πληροφόρησης των αρχών με σκοπό την καταπολέμηση κάθε είδους εγκληματικής ενέργειας, 

έναντι θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων.

Για την επίτευξη της εφαρμογής των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων και με σκοπό 

την καλύτερη δυνατή συνεργασία και συντονισμό αστυνομικών και δικαστικών αρχών των 

κρατών-μελών, δημιουργήθηκαν μονάδες όπως η Europol και Eurojust, ενώ παράλληλα 

δημιουργήθηκα τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα που πλαισιώνουν το έργο τους, 

όπως το πληροφοριακό σύστημα της Europol (Europol Information System - EIS), το SIENA, 

το Eurodac, το Πληροφοριακό Σύστημα Σένγκεν (SIS και SIS II), κ., λπ..

Στην Ελλάδα η Διεύθυνση Πληροφορικής ιδρύθηκε το 1965 και χρησιμοποιεί τα 

αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα των εθνικών αρχών των κρατών-μελών, όπως το N. 

SIS και N. SIS II, αλλά και το Police On Line. Η Διεύθυνση αυτή προσδιορίζεται και 

οριοθετείται από το Προεδρικό Διάταγμα 178/2014 – ΦΕΚ 281/Α/31-12-1014 για την 

οργάνωση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. Τα πληροφοριακά συστήματα που 

χρησιμοποιεί η Ελληνική Αστυνομία λειτουργούν βάσει των αρχών της επεξεργασίας, όπως 

αυτές αναφέρονται στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης, όπως αυτή της νόμιμης 

επεξεργασίας, της ακρίβειας των δεδομένων, κ.λπ.. Σε κάθε περίπτωση η χρήση, η 

επεξεργασία, η αποθήκευση και η διαβίβαση όλων αυτών των απαραίτητων προσωπικών 

183 Βλ. και Ε. Αλεξανδροπούλου- Αιγυπτιάδου, Προσωπικά δεδομένα. Βασικές έννοιες και αρχές επεξεργασίας, 

Υποχρεώσεις υπεύθυνου επεξεργασίας, Δικαιώματα υποκειμένου, Κυρώσεις, Διασύνδεση Αρχείων και 

Διασυνοριακή ροή Δεδομένων, Ηλεκτρονικές επικοινωνίες, Κωδικοποιημένη Νομοθεσία, Θεσσαλονίκη, 

Νομική Βιβλιοθήκη, 2016, σελ. 217-218.
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δεδομένων ανάμεσα σε αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές ακολουθεί τις διατάξεις των νόμων για 

προστασία των προσωπικών δεδομένων και κυρίως αυτές του Ν. 2472/1997 ο οποίος 

ενσωματώνει την Οδηγία 95/46/ΕΚ. Βέβαια με τον Κανονισμό 2016/679/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, η Οδηγία αυτή 

αντικαθίσταται από τον Μάιο του 2018.

Καθώς σκοπός της διεθνούς κοινότητας είναι η καταπόλεμηση της τρομοκρατίας και 

κάθε εγκληματικής ενέργειας, η συλλογή, η χρήση και η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα έχει αυξηθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό, με αποτέλεσμα να απαιτούνται επιμέρους 

και περισσότερο εξειδικευμένες νομοθετικές ρυθμίσεις για την προστασία της ιδιωτικότητας 

του ατόμου. Σε κάθε προσπάθεια ωστόσο γίνεται αντιληπτή η ανάγκη εξισορρόπησης των 

συμφερόντων των φυσικών προσώπων και των αρμόδιων δικαστικών και αστυνομικών 

αρχών. Στόχος οφείλει να είναι επομένως η θέσπιση δικαιωμάτων τα οποία δεν είναι απόλυτα 

και αφήνουν περιθώρια ικανοποίησης της ανάγκης των κρατικών φορέων για έλεγχο 

προσωπικών δεδομένων προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια τάξη, αλλά με ειδικές 

ρυθμίσεις οι οποίες θα αποτελούν δικλείδα ασφαλείας για τα φυσικά πρόσωπα και την 

προστασία τους από την ανεξέλεγκτη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Με λίγα λόγια, 

είναι επιτακτική η ανάγκη για μια ισορροπία της πληροφορίας∙ προστασία ελευθεριών του 

ατόμου με παράλληλη ισχύ του δικαιώματος της πληροφορίας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται 

κατ’ επέκταση το δημοκρατικό πολίτευμα και ένα κράτος δικαίου.

Σε κάθε περίπτωση κάθε φυσικό πρόσωπο οφείλει να μην παρέχει ανεξέλεγκτα τα 

προσωπικά του δεδομένα, αλλά να το κάνει μόνο όταν αυτό προβλέπεται από τους νόμους 

και γίνεται για συγκεκριμένους νόμιμους σκοπούς, ενώ παράλληλα οφείλει να ενημερώνεται 

διαρκώς για τα δικαιώματα του και να τα ασκεί, χωρίς ωστόσο να τα εξαντλεί.
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