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                                                 Πεπίλητη 

 

ηηο κέξεο καο, ε ηαρεία αλάπηπμε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο, έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

λέεο πξννπηηθέο κε απνηέιεζκα ηελ βέιηηζηε θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ ζχγρξνλσλ νξγαληζκψλ. 

Πιένλ, νη ηδηψηεο θαη νη επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζην ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ 

ηεο αγνξάο, αλαδεηνχλ έλα πην νινθιεξσκέλν παθέην ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ απφ έλαλ πεπεηξακέλν θαη 

έκπηζην πάξνρν. Παξαιιήισο, παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη κηα πιεζψξα ηειεπηθνηλσληαθψλ εηαηξηψλ πνπ 

παξέρνπλ ππεξεζίεο ζπλδεζηκφηεηαο ζηελ Διιεληθή αγνξά. πλεπψο, ε επηινγή ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ 

απνηειεί κία πξφθιεζε γηα ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε ή ηνπο εθάζηνηε ηδηψηεο, θαζψο έγθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπο 

θαη αθνξά ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο. Η αθφινπζε δηπισκαηηθή εξγαζία ζα 

εμεηάζεη ινηπφλ, θαηά πφζν νη εηαηξείεο ηειεπηθνηλσληψλ πξνζθέξνληαο πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο, 

δηαζθαιίδνπλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα. Αξρηθά, ζα γίλεη αλάιπζε ηεο επξχηεξεο έλλνηαο ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη έπεηηα ζα ειεγρζεί ε ρξήζε θαη ε εθαξκνγή ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο. 

 

 

Λέξειρ-Κλειδιά: Πξνζσπηθά Γεδνκέλα θαη Δηαηξείεο Σειεπηθνηλσληψλ. 
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                                                       Abstract 

 

Nowadays, the rapid development of telecommunications and information technologies has created new 

perspectives, resulting in the optimal and efficient operation of modern organizations. Now, individuals and 

businesses, in order to respond to the highly competitive market environment, are looking for a more complete 

package of telecommunication services from an experienced and trusted provider. At the same time, there is a 

multitude of telecommunications companies that provide connectivity services in the Greek market. 

Consequently, choosing a service provider is a challenge for the individual business or individuals, as it depends 

on their judgment and concerns the better quality and meeting their needs. The following diploma thesis will then 

examine whether telecommunications companies offering high-quality services ensure personal data. Initially, 

the wider concept of personal data will be analyzed and then the use and application in telecommunications will 

be checked. 

 

Key words: Personal Data and Telecommunications Companies. 

 

 

 

                                           

 

                                                                                                                     2  

                                                   



                                                      

                                                       Δςσαπιζηίερ 

 

 

Με ηελ πεξάησζε ησλ ζπνπδψλ κνπ, ζα ήζεια αξρηθά λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ γηα ηελ εζηθή θαη 

νηθνλνκηθή ζηήξημε πνπ κνπ παξείραλ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. ηελ ζπλέρεηα, ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπσλ θαζεγεηή θχξην Υαηδεγάγην Θσκά, αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο 

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, πνπ κε ηελ θαζνδήγεζε θαη ηηο 

πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπ, ζπλέβαιε ζηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγγξαθήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ. 

 

                                             

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   3 

                                               

                                                       



                                                      Πεπιεσόμενα 

 

Πεξίιεςε……………………………………………………………………………………………………...1 

Abstract…………………………………………………………………………………………………….....2 

Δπραξηζηίεο…………………………………………………………………………………………………....3 

Πεξηερφκελα………………………………………………………………………………………..................4 

Κεθάιαην 1
ν  

: Δηζαγσγή……………………………………………………………………………………...7 

Κεθάιαην 2
ν
 : Πξνζσπηθά Γεδνκέλα…………………………………………………………………….…..8 

2.1 : Ση είλαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα – Νφκνο 2472/1997……………………………………………….....8 

2.1.1 : Καλνληζκφο (ΔΔ) 2016/679…………………………………………………………………….……..9 

2.2 : Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα……………………………………….......................9 

2.3 : Γεληθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε ζπιινγή θαη ηελ επεμεξγαζία………………………………………....10 

2.3.1 : Η αξρή ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ ζθνπνχ θαη ηξφπνπ επεμεξγαζίαο……………………………....….....10 

2.3.2 : Η αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο……………………………………………………………………….....11 

2.3.3 : Η αξρή ηεο αθξίβεηαο………………………………………………………………...........................12 

2.3.4 : Η αξρή ηεο πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο δηαηήξεζεο δεδνκέλσλ……………………………………....12 

2.4 : Σα δηθαηψκαηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ……………………………….............13 

2.4.1 : Σν δηθαίσκα ηεο ελεκέξσζεο……………………………………………………………………..…13 

2.4.2 : Σν δηθαίσκα ηεο πξφζβαζεο………………………………………………………………………....14 

2.4.3 : Σν δηθαίσκα ηεο αληίξξεζεο………………………………………………………………................14 

2.4.4 : Σν δηθαίσκα ηεο πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο απφθαζεο………………………………………...............15 

Κεθάιαην 3
ν
 : Δπαίζζεηα Πξνζσπηθά Γεδνκέλα………………………………………………….………..15 

                                                                                                                                                                             4 



3.1 : Ση είλαη ηα επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα…………………………………………………..……...15 

3.2 : Δπεμεξγαζία επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ…………………………………………………..15 

3.3 : Οη δηαθνξέο κεηαμχ απιψλ θαη επαίζζεησλ δεδνκέλσλ………………………………………….…..17 

Κεθάιαην 4
ν
 : Θεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ………………………..18 

4.1 : Διιεληθή Ννκνζεζία…………………………………………………………………………………18 

4.2 : Η αξρή ηεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα………………………………………...19 

4.3 : Η αξρή ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ…………………………………………21 

4.4 : Δπξσπατθή Ννκνζεζία……………………………………………………………………………….22 

4.4.1 : Οδεγία 95/46/ΔΚ…………………………………………………………………………………...23 

4.4.2 : Οδεγία 2002/58/ΔΚ………………………………………………………………………………...24  

4.4.3 : Οδεγία 2006/24/ΔΚ………………………………………………………………………………...25 

4.4.4 : Οδεγία 2009/136/ΔΚ……………………………………………………………………………….26 

4.4.5 : Καλνληζκφο (ΔΔ) 611/2013 ηεο Δπηηξνπήο………………………………………………………...26 

4.4.6 : Οδεγία (ΔΔ) 2016/680……………………………………………………………………………...27 

4.4.7 : Οδεγία (ΔΔ) 2016/681…………………………………………………………...………………....28 

Κεθάιαην 5
ν
 : Σειεπηθνηλσλίεο…………………………………………………………...……………….29 

5.1: Ση είλαη νη Σειεπηθνηλσλίεο…………………………………………………………...……………....29 

5.2: Δηαηξείεο Σειεπηθνηλσληψλ ζηελ Διιάδα……………………………….………………………..….30
  

5.2.1: COSMOTE……………………………………………………………….…………………….…..32 

5.2.2: VODAFONE………………………………………………………………………………….…...37 

5.2.3: FORTHNET…………………………………………………………...………………………......38
  

5.2.4: WIND………………………………………………………………...…………………………....39 

                                                                                                                                                                             5 



5.2.5: CYTA……………………………………………………………………………………………...41 

5.3: Μειέηεο πεξηπηψζεσλ παξαβίαζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηηο Δηαηξείεο Σειεπηθνηλσληψλ...42
  

Κεθάιαην 6: Δπίινγνο……………………………………………………………………………………43 

Βηβιηνγξαθία……………………………………………………………………………………………..44 

 

Καηάινγνο ησλ  Πηλάθσλ
  

Πίλαθαο 1: Λνγφηππν ηεο COSMOTE…………………………………………………………………..32
  

Πίλαθαο 2: Δηήζηνο Απνινγηζκφο ηεο COSMOTE……………………………………………………...34 

Πίλαθαο 3: Παξνπζίαζε ησλ εζφδσλ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ EBITDA ηνπ έηνπο 2016………………….35 

Πίλαθαο 4: Παξνπζίαζε ηεο θαηαλνκήο ησλ πειαηψλ αλά πεξηνρή θαη δξαζηεξηφηεηα ελ έηε 2016…..36 

Πίλαθαο 5: Λνγφηππν ηεο VODAFONE………………………………………………………………...37 

Πίλαθαο 6: Λνγφηππν ηεο FORTHNET………………………………………………………………….38 

Πίλαθαο 7: Λνγφηππν ηεο WIND………………………………………………………………………...39 

Πίλαθαο 8: Λνγφηππν ηεο CYTA…………………………………………………………………………41 

 

   

 

                  

 

 

 

 

                                                                                                                6 



                                    

                                    ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ο
 

                                                          Διζαγυγή 

            

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνζθνπεί ζηελ εθηελέζηεξε αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ειέγρεη αλ θαηά ηελ δηάξθεηα ρξήζεο ηνπο απφ ηηο εηαηξείεο ηειεπηθνηλσληψλ, ππάξρεη ε 

ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία. Βαζηθφ κέιεκα είλαη λα αληηιεθζεί θαλείο ηελ αμία ηνπ απαξαβίαζηνπ ηεο ηδησηηθήο 

δσήο, θαζψο αλαπηχζζεηαη ειεχζεξα ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη δε ζίγεηαη ε αηνκηθφηεηα ηνπ. Η κε 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ επηθέξεη πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη 

παξεκπνδίδεη ηελ ηδησηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ. 

ην δεχηεξν θαη ηξίην θεθάιαην απνηππψλεηαη κε ζαθήλεηα ν νξηζκφο ησλ απιψλ θαη επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ  

δεδνκέλσλ θαη γίλεηαη κία αλαθνξά δηάθξηζεο αλάκεζα ηνπο. Παξάιιεια, εμεηάδνληαη νη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα δηθαηψκαηα ηνπ ππνθεηκέλνπ επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, ψζηε λα είλαη ελήκεξν ζε θάζε πεξίπησζε θαη λα κπνξεί λα ηα δηεθδηθήζεη. 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζεζκηθά πιαίζηα πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο 

ζεζπίζηεθαλ απφ ηελ Διιεληθή θαη ηελ Δπξσπατθή Ννκνζεζία. Η Διιεληθή Ννκνζεζία αλαιχεη ηνπο λφκνπο 

θαη ηηο έλλνηεο ηεο αξρήο ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο αξρήο ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ 

απνξξήηνπ επηθνηλσληψλ. Η Δπξσπατθή Ννκνζεζία επηθεληξψλεηαη ζε νδεγίεο θαη θαλνληζκνχο πνπ 

απεπζχλνληαη ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζαλ θνηλφ ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο 

δσήο ηνπ αηφκνπ. Καη νη δχν λνκνζεζίεο απνζθνπνχλ ζηελ πξνθχιαμε ηνπ ππνθεηκέλνπ απφ ηελ επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ θαζηεξσκέλσλ λφκσλ. 

ην πέκπην θεθάιαην αλαθέξεηαη ε εξκελεία ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, αλαηξέρνληαο ζε ηζηνξηθά γεγνλφηα κέρξη 

ηελ ζχγρξνλε επνρή φπνπ δηαθαίλεηαη ε εμέιημε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ κέζα ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ.  Δπίζεο, 

παξαηίζεληαη νη εηαηξείεο ηειεπηθνηλσληψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Διιάδα, ηνλίδνληαη νη ιεηηνπξγίεο θαη νη 

ζθνπηκφηεηεο ηνπο θαη εμεηάδεηαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 
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                                                       ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 

                                                 Πποζυπικά Γεδομένα 

 

 2.1  Τι είναι ηα πποζυπικά δεδομένα - Νόμορ 2472/1997 

χκθσλα κε ηνλ λφκν 2472/1997 σο πξνζσπηθά δεδνκέλα νξίδνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηγξάθνπλ θάζε 

άηνκν, φπσο ηα ζηνηρεία αλαγλψξηζεο, ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε εθπαίδεπζε, ε εξγαζία, ε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, ηα ελδηαθέξνληα, νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ζπλήζεηεο. Ο λφκνο 2472/1997 αθνξά θάζε θπζηθφ 

πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη ελ δσή. Σα λνκηθά πξφζσπα δελ έρνπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα. Δπίζεο, δελ ζεσξνχληαη 

πξνζσπηθά δεδνκέλα πιεξνθνξίεο απφ ηηο νπνίεο δελ δχλαηαη λα θαζνξηζηεί έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηα ζηαηηζηηθά ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία. πλεπψο, απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ πξνθχπηεη πψο νη 

πιεξνθνξίεο ζεσξνχληαη  πξνζσπηθά δεδνκέλα ελφο αηφκνπ, φηαλ παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα εμαθξηβψζνπλ 

ηελ ηαπηφηεηα, δειαδή κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί άκεζα ή έκκεζα ην άηνκν. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο επεμεξγαζίαο.(1)(2) 

Παξαηεξείηαη ινηπφλ, πψο νη άλζξσπνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα πιεξνθφξεζεο κέζσ ηεο ηερλνινγίαο γηα πνηθίια  

ζέκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ, εθηφο απφ ηα ζέκαηα εζληθήο αζθάιεηαο θαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηξίησλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη φηη αληινχληαη  κε  κεγάιε  επθνιία  πιεξνθνξίεο  θπξίσο ζηνλ δηαδηθηπαθφ 

ρψξν. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα, λα ηεζεί ην δήηεκα ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο. Σν ζεζκηθφ απηφ πιαίζην ζεκειηψζεθε απφ ηνλ 

Νφκν 3471/2006 ηνπ ζπληάγκαηνο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ ζέζπηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.(3) 
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2.1.1 Κανονιζμόρ (ΔΔ) 2016/679 

Με ηνλ θαηλνχξην Δπξσπατθφ Καλνληζκφ 2016/679 γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ, πνπ ζα ηεζεί ζε ηζρχ ζηηο 25 

Μαΐνπ 2018, θαζηεξψλεηαη λέν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε φια ηα θξάηε- 

κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ο θαηλνχξηνο θαλνληζκφο αλαηξεί ηα φζα ήηαλε ήδε γλσζηά πεξί επεμεξγαζίαο 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη αλαζέηεη ζηνπο ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο λέεο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο. Πιένλ, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο επηβεβαηψλεη ζηηο επνπηηθέο 

Αξρέο, φηη ιακβάλεη ηα θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, ψζηε λα θαηνρπξψλεηαη ε πξνζηαζία 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ. Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαβίαζεο ζπεχδεη λα 

ελεκεξψζεη ηηο Αξρέο, θαζψο δηαθπβεχεηαη ην επίπεδν αζθαιείαο ησλ δεδνκέλσλ θαη φηαλ εγθπκνλνχλ πςεινί 

θίλδπλνη γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ζα πξέπεη λα γίλεηαη εθηίκεζε επηπηψζεσλ. 

Σέινο, θαιή ζα ήηαλε ε ρξήζε θσδηθψλ δενληνινγίαο πνπ θπζηθά ζα ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα Αξρή θαη 

φηαλ πξφθεηηαη γηα κία δηεπξσπατθή δξαζηεξηφηεηα θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη ε γλψκε ηνπ Δπξσπατθνχ 

πκβνχιηνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ. Ο νξηζκφο ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη ηα πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ δηαδηθαζία απηή ζα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ παξαθάησ, πην ζπγθεθξηκέλα ηψξα αλαιχζεθε ν θαηλνχξηνο 

θαλνληζκφο πνπ ζα ηζρχεη ζε κεξηθνχο κήλεο θαη αλαηξεί ηνλ Νφκν 2472/1997 πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ.(4) 

2.2  Δπεξεπγαζία δεδομένυν πποζυπικού σαπακηήπα 

Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα αλαθέξνληαη ινηπφλ ζε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ έλα άηνκν. Ωζηφζν, πνιιά απφ 

απηά ηα δεδνκέλα πθίζηαληαη επεμεξγαζία, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαησζνχλ νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο. Γηα ηελ νινθιήξσζε απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ, έρεη 

ζεζπηζηεί έλα ζεζκηθφ πιαίζην φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ γηα λα δηαζθαιίζεη ην ππνθείκελν ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ. εκαληηθφ, γηα θάζε επεμεξγαζία είλαη ε ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ, ψζηε λα ηεξνχληαη νη 

βαζηθέο αξρέο επεμεξγαζίαο. Η επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ 

ζπιινγή, ηελ θαηαρψξηζε, ηελ νξγάλσζε, ηελ δηαηήξεζε, ηελ ηξνπνπνίεζε, ηελ εμαγσγή, ηελ δηαβίβαζε, ηελ 

δηάδνζε, ηελ ζπζρέηηζε, ηελ δηαζχλδεζε, ηελ δέζκεπζε ,ηελ δηαγξαθή θαη ηελ θαηαζηξνθή.  

ηελ δηαδηθαζία ηεο επεμεξγαζίαο νξίδεηαη έλαο ππεχζπλνο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) 

ν νπνίνο θαζνξίδεη ηνλ ζθνπφ θαη ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ν ζθνπφο θαη ν ηξφπνο θαζνξίδνληαη κε δηαηάμεηο λφκνπ ή θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο εζληθνχ ή  

θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, ε επηινγή ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο νξίδεηαη αληίζηνηρα απφ ην εζληθφ ε θνηλνηηθφ 

δίθαην.                                                                                                                                                                
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ηελ ζπλέρεηα, νξίδεηαη θάπνηνο “εθηειψλ” ηεο επεμεξγαζίαο, ν νπνίνο επεμεξγάδεηαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο. Σέινο, νξίδεηαη σο “ηξίηνο” έλα άηνκν, ην νπνίν εμνπζηνδνηείηαη 

λα επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο επίβιεςεο απφ ηνλ ππεχζπλν 

επεμεξγαζίαο.(5)                                                                                                                              

 

2.3  Γενικέρ απσέρ πος διέποςν ηη ζςλλογή και ηην επεξεπγαζία 

 

2.3.1  Η απσή ηηρ νομιμόηηηαρ ηος ζκοπού και ηος ηπόπος επεξεπγαζίαρ 

χκθσλα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε αξρή, ε επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα εμππεξεηεί έλαλ 

ζθνπφ θαη απηφο ν ζθνπφο πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλνο θαη λφκηκνο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ζθνπφο επεμεξγαζίαο 

πξέπεη λα δειψλεηαη ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ. Γελ λνείηαη θάπνηνο ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο λα έρεη ήδε δειψζεη ζηελ Αξρή φηη επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα γηα ζπγθεθξηκέλν λφκηκν ζθνπφ θαη 

ζηελ ζπλέρεηα λα επεμεξγαζζεί ηα ίδηα δεδνκέλα γηα θάπνην άιιν ζθνπφ. Η αξρή πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη εθ 

λένπ ζε θάζε πεξίπησζε, θαζψο γλσζηνπνηεί ηνλ ιφγν ζπιινγήο ζηνηρείσλ θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ζην 

ππνθείκελν δεδνκέλσλ θαη πξνζπαζεί λα ηνλ θαηαζηήζεη ζαθή. 

εκαληηθφ, ζεσξείηαη  ε επεμεξγαζία λα κελ ππεξβαίλεη ηνλ ζθνπφ ηεο, επεηδή παχεη πιένλ λα είλαη λφκηκε θαη 

ε αξρή θξίλεη φηη παξαβαίλεη ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε ρξήζε απφ ηελ 

ηξάπεδα ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ ηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη κέζσ ζπλαιιαγψλ κε ηνλ πειάηε, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηεί γηα έθδνζε πηζησηηθήο θάξηαο ρσξίο ηελ αίηεζε-ζπγθαηάζεζε ηνπ. Γειαδή, ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε γηα πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο(άκεζε εκπνξία).  

Δπίζεο, ηνλίδεηαη φηη ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο σο έλα ζεκείν πεξηνξίδεη ηελ δηνηθεηηθή δξάζε. αλ παξάδεηγκα 

αλαθέξεηαη ε εθαξκνγή ηεο θνξνθάξηαο, φπνπ γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο απαηηείηαη ξεηή θαη εηδηθή 

ζπγθαηάζεζε ησλ θνξνινγνχκελσλ θαη ελεκέξσζε ηνπο γηα ηα βαζηθά ζηνηρεία. Η αξρή έθξηλε φηη ε 

ζθνπνχκελε επεμεξγαζία πξέπεη λα πξνβιεθζεί λνκνζεηηθά θαη έθαλε ζχζηαζε γηα ζρεηηθή πξνζζήθε ζηνλ 

θνξνινγηθφ λφκν. 

Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη ε λνκηκφηεηα ζηελ κέζνδν ηεο επεμεξγαζίαο, κε θαλέλα ηξφπν δελ πξέπεη λα 

παξαβηάδνληαη ειεπζεξίεο θαη δηθαηψκαηα ηνπ ππνθεηκέλνπ. Οπζηαζηηθά, ε ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ 

εμππεξεηεί πάληα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, ρσξίο λα έρεη πξνθχςεη απφ παξαπιάλεζε, εμαπάηεζε ή θαη 

ςπρνινγηθή πίεζε ηνπ ππνθείκελνπ.(6)                                                                                                                                                  
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2.3.2  Η απσή ηηρ αναλογικόηηηαρ 

 
χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ηα δεδνκέλα ηα νπνία ηίζεληαη ζε επεμεξγαζία, πξέπεη πάληνηε λα 

είλαη ζπλαθή, απφιπηα θαηάιιεια θαη φρη παξαπάλσ απφ φζα απαηηνχληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο επεμεξγαζίαο. 

ζνλ αθνξά ηελ επηινγή ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, ππάξρεη κία απζηεξή ζχλδεζε ηνπ 

ζθνπνχ επεμεξγαζίαο κε ηα δεδνκέλα επεμεξγαζίαο. 

Απφ ην παξαπάλσ πξνθχπηεη, φηη  ε  αξρή  ηεο  αλαινγηθφηεηαο ρξεζηκνπνηεί θαηεμνρήλ δχν θξηηήξηα : ην 

πνηνηηθφ θαη ην πνζνηηθφ. Σν πνηνηηθφ θξηηήξην, ζηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη θαηά ηελ επηινγή ηνπο απαηηεί 

λα είλαη πξφζθνξα θαη ζπλαθή, δειαδή θαηάιιεια γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο επεμεξγαζίαο. ηελ 

ζπλέρεηα, ζην πνζνηηθφ θξηηήξην ηα πξνο επεμεξγαζία δεδνκέλα πξέπεη λα είλαη φζνλ ην δπλαηφλ ιηγφηεξα γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ επεμεξγαζίαο. Άξα, ζηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο ζπκπεξαίλεηαη φηη 

αθνινπζνχληαη δχν ζηάδηα. Αξρηθά, ρξεζηκνπνηείηαη ην πνηνηηθφ θξηηήξην, ζην νπνίν ην ζπγθεθξηκέλν δεδνκέλν 

ζα νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ(δειαδή ζα πξέπεη λα είλαη πξφζθνξν θαη ζπλαθέο). Αλ 

πξνθχςεη ε κε λνκηκφηεηα  ηεο  επεμεξγαζίαο,  εθφζνλ απηή  δελ  πιεξνί  ην  πνηνηηθφ θξηηήξην, ηφηε 

εκπνδίδεηαη θαη ε εμέηαζε ηεο λνκηκφηεηαο κε βάζε θαη ην πνζνηηθφ. Δθφζνλ, ε επεμεξγαζία είλαη λφκηκε σο 

πξνο ην πνηνηηθφ θξηηήξην αθνινπζεί θαη ην δεχηεξν ζηάδην ηεο κε βάζε ην πνζνηηθφ. Σν ζεηηθφ απνηέιεζκα ηνπ 

ηειηθνχ ειέγρνπ θαζηζηά ηελ επεμεξγαζία ζχκθσλε κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. ηνλ έιεγρν ηεο αξρήο ηεο 

αλαινγηθφηεηαο, γίλεηαη παξάιιειε ρξήζε θαη ησλ δχν θξηηεξίσλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν έιεγρνο θαηαιήμεη 

φηη δελ εθαξκφδεηαη ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, δελ δηεπθξηλίδεηαη πνίν απφ ηα δχν θξηηήξηα απνπζηάδεη.                                                                                                                                           

Έλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο είλαη ε απφθαζε ηεο Αξρήο γηα ηηο αζηπλνκηθέο 

ηαπηφηεηεο, φπνπ έθξηλε φηη ην ζξήζθεπκα δελ πξέπεη λα απνηειεί ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο, δηφηη δελ πιεξνί 

νχηε ην πνηνηηθφ νχηε ην πνζνηηθφ θξηηήξην. Με ηελ παξαπάλσ απφθαζε θξίζεθε φηη ην ζξήζθεπκα δελ 

απνηειεί αλαγθαίν ζηνηρείν γηα ηελ βεβαίσζε ηεο ηαπηφηεηαο, θαζψο έγθεηηαη ζηελ πξνζσπηθή επηινγή ηνπ 

αηφκνπ.(6) 
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2.3.3  Η απσή ηηρ ακπίβειαρ 

 
ηελ παξαπάλσ αξρή, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη βέβαηνο φηη ηα δεδνκέλα ηα νπνία 

“δηαρεηξίδεηαη” είλαη αθξηβή θαη ελεκεξσκέλα. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ε επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα εκπεξηέρεη ηελ δηαζθάιηζε ηεο αθξίβεηαο ησλ δεδνκέλσλ πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε 

ελέξγεηα. Η ηξνπνπνίεζε ησλ απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ απαγνξεχεηαη ξεηά βάζε λφκνπ πξηλ επαιεζεπηνχλ ή 

δηαζηαπξσζνχλ νη πιεξνθνξίεο. 

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ είλαη αλαγθαίν λα ειέγρεηαη ε αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ ζε ζπλερή 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαζψο κέλνληαο αλαθξηβή δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ. 

ζνλ αθνξά ηψξα δεδνκέλα ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζε ππφλνηεο, π.ρ. έξεπλεο γηα δηαιεχθαλζε αμηφπνηλσλ 

πξάμεσλ, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο πξέπεη λα έρεη ηελ λνκηθή βάζε γηα ηελ ζπιινγή θαη θαηαγξαθή ησλ 

δεδνκέλσλ, ψζηε λα δηθαηνινγεί ηελ πξάμε ηνπ.(7) 

                                                                                                                                    

2.3.4  Η απσή ηηρ πεπιοπιζμένηρ διάπκειαρ διαηήπηζηρ ηυν δεδομένυν 

ηελ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ αξρήο εληνπίδνληαη δχν θαηεγνξίεο ησλ δεδνκέλσλ, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο 

εμήο: ζε απνζεθεπκέλα δεδνκέλα, ηα νπνία δελ ζπλδένληαη άκεζα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ πνπ 

αλαθέξνληαη, δελ ππάξρεη ν ρξνληθφο πεξηνξηζκφο. Δπνκέλσο, ηα δεδνκέλα πνπ δελ είλαη πιένλ αλαγθαία, 

λφκηκα απνζεθεχνληαη εθφζνλ θαηαζηνχλ αλψλπκα ή ςεπδψλπκα. Ο ρξνληθφο πεξηνξηζκφο  ηεο  απνζήθεπζεο  

δεδνκέλσλ εθαξκφδεηαη κφλν ζηα δεδνκέλα, ηα νπνία δηαηεξνχληαη κε κνξθή  πνπ  επηηξέπεη  ηελ  εμαθξίβσζε 

ηεο  ηαπηφηεηαο  ησλ  πξνζψπσλ  ζηα νπνία  αλαθέξνληαη. Η δηαηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ επηηξέπεηαη κφλν απφ 

ηελ ζπγθεθξηκέλε αξρή θαη θπξίσο γηα κειινληηθή ρξήζε γηα επηζηεκνληθνχο, ηζηνξηθνχο ή ζηαηηζηηθνχο 

ζθνπνχο. Δθφζνλ, έρεη ηειεηψζεη νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία θαη έρεη παξέιζεη ν ρξφλνο, ν ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζηξέςεη ηα δεδνκέλα θαη λα επηβεβαησζεί φηη δελ κπνξνχλ λα 

επαλέιζνπλ.(7)     
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2.4  Τα δικαιώμαηα ηος ςποκειμένος ηυν πποζυπικών δεδομένυν 

 
O λφκνο 2472/1997 νξίδεη ηα εμήο δηθαηψκαηα ηα νπνία πξνζηαηεχνπλ ην άηνκν θαηά ηελ επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Απηά είλαη ην δηθαίσκα ηεο ελεκέξσζεο, ην δηθαίσκα ηεο πξφζβαζεο, ην 

δηθαίσκα ηεο αληίξξεζεο θαη ην δηθαίσκα ηεο πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο. ηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο 

ηνπο, νη άλζξσπνη αγλννχλ ηελ χπαξμε απηψλ ησλ δηθαησκάησλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

πξνζθχγνπλ ζηελ δηθαηνζχλε. Η λνκηθή θαηνρχξσζε ηνπο, δπζθνιεχεη ην έξγν ησλ ππεχζπλσλ επεμεξγαζίαο 

θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν πξνηηκνχλ λα ηα απνθεχγνπλ. 

                                                                                                                                 

2.4.1  Το δικαίυμα ηηρ ενημέπυζηρ 

Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο πξέπεη, θαηά ηελ δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα λα 

δειψλεη ζην ππνθείκελν ηελ ηαπηφηεηα ηνπ  θαη  λα  γλσζηνπνηεί  αλ  ζα  ππάξμεη  θάπνηνο  “εθηειψλ”  ηεο  

επεμεξγαζίαο, πνπ ζα ελεξγεί γηα ράξε ηνπ. Έπεηηα, αλαθνηλψλεη  ηνλ ζθνπφ επεμεξγαζίαο θαη ηνπο απνδέθηεο ή 

ηηο θαηεγνξίεο απνδεθηψλ ησλ δεδνκέλσλ. Σέινο, ελεκεξψλεη  γηα ηελ χπαξμε ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο, ην 

νπνίν ζα αλαιπζεί πεξαηηέξσ παξαθάησ. 

Αξρηθά, ζηελ πεξίπησζε φπνπ γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πξέπεη λα ππάξμεη 

ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο νθείιεη λα ηνλ ελεκεξψζεη εγγξάθσο. Οπζηαζηηθά, ην 

ππνθείκελν καζαίλεη εάλ ππνρξενχηαη ή φρη λα ζπλδξάκεη, βάζε πνηψλ δηαηάμεσλ έρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί 

(εάλ αξλεζεί), θαζψο θαη γηα ηηο ηπρφλ θπξψζεηο πνπ ζα επηθέξεη ε άξλεζε ηνπ.  

Δπίζεο, ελεκέξσζε ηνπ ππνθεηκέλνπ γίλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα δεδνκέλα πξφθεηηαη λα δεκνζηεπηνχλ 

ζε ηξίηνπο. εκαληηθφ είλαη ην ππνθείκελν λα βξίζθεηαη πάληα ζε πξνηεξαηφηεηα ελεκέξσζεο, πξηλ απφ 

νπνηαδήπνηε αλαθνίλσζε. Μφλν ζε εηδηθέο ή επείγνπζεο θαηαζηάζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε επεμεξγαζία 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γηα ιφγνπο εζληθήο αζθάιεηαο ή γηα ηε εμαθξίβσζε ζνβαξψλ εγθιεκάησλ, κπνξεί λα 

αθπξσζεί ζε κέξνο ηεο ή ζπλνιηθά ε ελεκέξσζε κε απφθαζε ηεο Αξρήο. Αθφκα, παξαιείπεηαη ε αξρή ηεο 

ελεκέξσζεο, φηαλ ζρεηίδεηαη κε δεκνζηνγξαθηθνχο ζθνπνχο θαη αθνξά δεκφζηα πξφζσπα.  

Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ επεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ηελ δεκνζηνπνίεζε ηνπ 

αξρείνπ γηα ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, ε ελεκέξσζε γίλεηαη κε δεκφζηεο αλαθνηλψζεηο ζηα Μέζα Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο (ΜΜΔ) θαη ζην δηαδίθηπν.(8) 
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2.4.2  Το δικαίυμα ηηρ ππόζβαζηρ 

Με βάζε ην παξαπάλσ δηθαίσκα, ην ππνθείκελν επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα έρεη πξφζβαζε 

ζε φια ηα δεδνκέλα πνπ γίλεηαη “αληηθείκελν” επεμεξγαζίαο. Δπηπιένλ, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο πξέπεη λα 

παξαδίδεη ηα δεδνκέλα ζε κία θαηαλνεηή κνξθή θαη ζε έλα ζρεηηθά γξήγνξν ρξνληθφ δηάζηεκα ρσξίο 

θαζπζηεξήζεηο. 

Παξάιιεια, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο εθηφο απφ ηελ ελεκέξσζε ηνπ ππνθείκελνπ γηα δεδνκέλα πνπ ην 

αθνξνχλ, ηνλίδεη θαη ηελ πξνέιεπζε ηνπο, ηνπο ζθνπνχο επεμεξγαζίαο, ηνπο απνδέθηεο ή θαη ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

απνδεθηψλ, φπσο ήδε αλαθέξζεθε. Δπηπξνζζέησο, ην ππνθείκελν καζαίλεη γηα ηελ πνξεία εμέιημεο ηεο  

επεμεξγαζίαο  θαη  γηα  ηπρφλ δηνξζψζεηο, δηαγξαθέο ή δεζκεχζεηο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ. 

εκεηψλεηαη φηη, ην ππνθείκελν κε ηε ζπλδξνκή εηδηθνχ κπνξεί λα αζθήζεη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηελ 

απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία, ζέινληαο λα θαηαλνήζεη ηελ ινγηθήο ηεο. Σν δηθαίσκα ηεο πξφζβαζεο κπνξεί 

λα αζθεζεί κε ππνβνιή αίηεζεο ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο θαη θαηαβνιή θάπνηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Η κε 

απάληεζε ζηελ ζρεηηθή αίηεζε εληφο 15 εκεξψλ δίλεη ην δηθαίσκα ζην ππνθείκελν λα πξνζθχγεη ζηελ Αξρή.(9) 

 

2.4.3  Το δικαίυμα ηηρ ανηίππηζηρ 

χκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα, ην ππνθείκελν ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζπκθσλεί κε ηελ επεμεξγαζία  

δεδνκέλσλ, κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα πξνβάιιεη ηηο νπνίεο αληηξξήζεηο εγγξάθσο. Αθνχ ηηο απεπζχλεη ζηνλ 

ππεχζπλν επεμεξγαζίαο, απηφο είλαη ππνρξεσκέλνο ζε ρξνληθφ πιαίζην 15 εκεξψλ λα απαληήζεη εγγξάθσο θαη 

λα ελεκεξψζεη ην ππνθείκελν γηα ηηο θηλήζεηο ηνπ, φπσο θαη λα εμεγήζεη ηνπο ιφγνπο πνπ πηζαλφλ δελ 

αληαπνθξίζεθε ζην αηηνχκελν. Σν ππνθείκελν κπνξεί λα πξνζθχγεη ζηελ Αξρή, εάλ δελ ηεξεζεί ην εκπξφζεζκν 

ή δελ ηθαλνπνηεζεί ην αίηεκά ηνπ απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο.  

Σν ππνθείκελν κπνξεί λα εμαηξεζεί, θαηφπηλ δήισζεο ηνπ ζηελ Αξρή, απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πνπ  

εμππεξεηεί ηελ πψιεζε αγαζψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ εμ’ απνζηάζεσο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη 

ηειεθσληθέο πσιήζεηο θαη ε απνζηνιή δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ ζε θηλεηά ηειέθσλα. Έηζη, 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην κεηξψν κε ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο πνπ δηαηεξεί ε Αξρή θαη ν θάζε ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο πξέπεη λα αλαηξέρεη ζ’ απηφ, γηα λα δηαγξάθεη ηα ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα απφ ην ζρεηηθφ 

αξρείν.(10) 
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2.4.4  Το δικαίυμα ηηρ πποζυπινήρ δικαζηικήρ πποζηαζίαρ 

Με βάζε ην άξζξν 14, νξίδεηαη ην δηθαίσκα ηεο πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ ππνθεηκέλνπ. Δθφζνλ 

έρεη ιεθζεί θάπνηα απφθαζε απφ νπνηαδήπνηε αξρή κέζσ ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο επεμεξγαζίαο θαη ζίγεη ην 

ππνθείκελν, κπνξεί λα δεηήζεη αλαζηνιή ή κε εθαξκνγή ηεο απφθαζεο. Καζψο ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, 

απνζθνπεί ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη εηδηθφηεξα ζηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ζηελ εξγαζία, ζηελ 

αμηνπηζηία ηνπ θαη ζηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ.(11) 

 

                                                     ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ο
 

                                      Δςαίζθηηα Πποζυπικά Γεδομένα 

 

3.1  Τι είναι ηα εςαίζθηηα πποζυπικά δεδομένα 

Γηαπηζηψζεθε φηη, ν λφκνο 2472/1997 επηθεληξψλεηαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία  

πξνζσπηθψλ  δεδνκέλσλ. κσο, κε βάζε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ, ππάξρεη κία 

εηδηθή θαηεγνξία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηα επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, ηα νπνία απνηεινχλ 

ππνθαηεγνξία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

Σα επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα αθνξνχλ ηε θπιεηηθή ή εζληθή πξνέιεπζε, ηα πνιηηηθά θξνλήκαηα, ηηο 

ζξεζθεπηηθέο ή θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο, ηε ζπκκεηνρή ζε ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, ηελ πγεία, ηελ  

θνηλσληθή πξφλνηα, ηελ εξσηηθή δσή θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο δηψμεηο ή θαηαδίθεο.(12) 

 

3.2  Δπεξεπγαζία εςαίζθηηυν πποζυπικών δεδομένυν 

Σν άξζξν 7 ηνπ λφκνπ 2472/1997 απαγνξεχεη ηελ ζπιινγή θαη ηελ επεμεξγαζία επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ. Οπζηαζηηθά, ε χπαξμε ηνπ άξζξνπ 7 παξέρεη κηα απζηεξή ξχζκηζε γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ έλλνηα ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, παξεθθιίλνληαο ηα απιά 

δεδνκέλα. Η απαγφξεπζε ηεο ζπιινγήο θαη ηεο επεμεξγαζίαο επαίζζεησλ δεδνκέλσλ νξίδνληαη σο εμαηξέζεηο 

απφ ηνλ θαλφλα ηεο απαγφξεπζεο. Οη εμαηξέζεηο απηέο έρνπλ έλαλ νξηζκέλν ζθνπφ, πνπ απνβιέπεη ζηελ 

απμεκέλε πξνζηαζία ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.  
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Δπίζεο, ε εμαζθάιηζε ελφο απμεκέλνπ πξνζηαηεπηηθνχ πιαηζίνπ ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο ησλ δεδνκέλσλ, δελ 

παξεκπνδίδεη ην ππνθείκελν λα δειψζεη θαη λα ζπλαπνθαζίζεη ππφ πνηέο ζπλζήθεο θαη ζε πνηφ ρξνληθφ 

πξνζδηνξηζκφ, είλαη εθηθηή ε επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ε άζθεζε άιισλ ζπληαγκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ. 

Πξνθεηκέλνπ, λα γίλεη ε επεμεξγαζία ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, απαηηείηαη ε ζπγθαηάζεζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ. Η ζπγθαηάζεζε πξέπεη λα γίλεηαη απηνβνχισο, λα είλαη ξεηή, εηδηθή θαη λα παξαδίδεηαη εγγξάθσο. 

Με ηνλ φξν “απηνβνχισο” ελλνείηαη ην ππνθείκελν λα ζπγθαηαλεχεη κε ηελ δηθή ηνπ ζέιεζε θαη λα κελ 

επεξεάδεηαη απφ εμσγελείο παξάγνληεο. ηελ ζπλέρεηα, κε ηνλ φξν “ξεηή” ε ζπγθαηάζεζε πξέπεη λα είλαη 

δηαθαλήο θαη θαηαλνεηή θαη κε ηνλ φξν “εηδηθή”  αλαθέξεηαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ. Σέινο, ππάξρνπλ θάπνηεο “επείγνπζεο” πεξηπηψζεηο επεμεξγαζίαο επαίζζεησλ δεδνκέλσλ πνπ 

πινπνηνχληαη ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζε ησλ ππνθεηκέλσλ. Παξαθάησ, ζα αλαιπζνχλ νη πεξηπηψζεηο απηέο: 

 

1)Η επεμεξγαζία επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ δηαθχιαμε ηνπ  

δσηηθνχ ζπκθέξνληνο ηνπ ππνθεηκέλνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ππνθείκελν βξίζθεηαη ζε θπζηθή ή λνκηθή 

αδπλακία θαη δελ κπνξεί λα δψζεη ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ. ηελ πξνθείκελε εμαίξεζε, πέξαλ ηνπ δσηηθνχ 

ζπκθέξνληνο ηνπ ίδηνπ ηνπ ππνθεηκέλνπ, ίζσο εμππεξεηείηαη θαη ην δσηηθφ ζπκθέξνλ ηξίηνπ πξνζψπνπ. 

2)Δπηηξέπεηαη ε επεμεξγαζία επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ππνθείκελν 

δεκνζηεχζεη ηα δεδνκέλα ηνπ ζε δεκφζηνπο θνξείο, φπσο ηειενπηηθνχο θαη ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο ή αθφκα 

θαη ζηνλ ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ. Δθφζνλ, ηα δεδνκέλα είλαη δεκφζηα, κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζε νπνηαδήπνηε 

επεμεξγαζία. 

3)ηαλ αθνξά ζέκαηα πγείαο, ε επεμεξγαζία είλαη εθηθηή θαζψο εθηειείηαη απφ πξφζσπν πνπ αζρνιείηαη κε 

ηαηξηθά επαγγέικαηα θαη ππάξρεη ην ηαηξηθφ απφξξεην θαη ε ερεκχζεηα. 

4)Η επεμεξγαζία εθαξκφδεηαη θαη γηα ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. Η Γεκφζηα Αξρή εγείηαη ηεο δηαδηθαζίαο 

γηα ιφγνπο θπξίσο εζληθήο αζθάιεηαο ή ζσθξνληζηηθήο πνιηηηθήο θαη εκπεξηέρεη θαη δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ δεκφζηα πγεία θαη ηελ άζθεζε θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. 

5)Η ζπιινγή θαη επεμεξγαζία επαίζζεησλ δεδνκέλσλ γηα εξεπλεηηθνχο θαη επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο δηεμάγεηαη 

απνθιεηζηηθά ππφ ην θαζεζηψο ηεο αλσλπκίαο θαη εθφζνλ έρνπλ ιεθζεί ηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

ππνθεηκέλνπ. 

6)Η επεμεξγαζία δεδνκέλσλ δεκφζησλ πξνζψπσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηεμνρήλ απφ ηα Μ.Μ.Δ θαη ζεσξείηαη 

αλαγθαία σο έλα βαζκφ ρσξίο λα θαηαιχεη ην δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθή δσή.(12) 
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3.3  Οι διαθοπέρ μεηαξύ απλών και εςαίζθηηυν πποζυπικών δεδομένυν 

πσο εηπψζεθε, ν λφκνο 2472/1997 επηδηψθεη ηελ πξνζηαζία ηνπ ππνθεηκέλνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

είηε απιψλ είηε επαίζζεησλ. Τπάξρνπλ φκσο θάπνηεο έθδειεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θαηεγνξηψλ πνπ αμίδεη 

λα ηνληζηνχλ. Δθ πξψηεο φςεσο, ηα επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πξνζηαηεχνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζε 

ζρέζε κε ηα απιά πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη κάιηζηα παξαβιέπνληαο ηα φξηα ηεο πξνζηαζίαο πνπ έρεη ζεζπίζεη ε 

θνηλνηηθή λνκνζεζία. Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ επαίζζεησλ δεδνκέλσλ θξίλεηαη απαξαίηεην ε 

άδεηα απφ ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα(ΑΠΓΠΥ) γηα λα πξνρσξήζεη ε 

δηαδηθαζία. Δλψ αληίζεηα ζηελ πεξίπησζε ηεο επεμεξγαζίαο απιψλ δεδνκέλσλ, δελ ππάξρεη ε ζπγθεθξηκέλε 

παξάκεηξνο θαη ε φιε δηεξγαζία δηεμάγεηαη νκαιψο. Καη ζηηο δχν θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ πξηλ πξνβεί ν 

ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζηελ πξάμε, δεηεί ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ γηα ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ. Η δηαθνξά είλαη φηη ηα επαίζζεηα δεδνκέλα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε έγγξαθν ηχπν, ελψ ηα απιά 

δεδνκέλα κπνξνχλ λα είλαη θαη άηππα(δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζ’ απηά). εκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ 

επεμεξγαζία επαίζζεησλ δεδνκέλσλ είλαη θαη ην θχξνο ηεο ζπγθαηάζεζεο, θαζψο δελ ζηέθεηαη κφλν ζην 

πεξηερφκελν ηεο, αιιά εκβαζχλεη θαη ζηελ λνκηκφηεηα ησλ πεξηζηάζεσλ θάησ απφ ηηο νπνίεο δφζεθε απηή. 

Βέβαηα, ε κε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ αληίζηνηρα θαη γηα ηα δχν είδε, επηβάιιεη 

δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη πεξηνξηζηηθνχο φξνπο ζηνπο ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο. αθψο, νη θπξψζεηο γηα ηελ 

επεμεξγαζία επαίζζεησλ δεδνκέλσλ έρνπλ πεξηζζφηεξε βαξχηεηα απφ φηη νη ήδε πξνθαζνξηζκέλεο θπξψζεηο 

γηα ηελ επεμεξγαζία απιψλ δεδνκέλσλ. πλήζσο, ηέηνηνπ είδνπο θπξψζεηο ζρεηίδνληαη κε ηελ επηβνιή 

πξνζηίκνπ κεηαμχ 1.000 κε 150.000 επξψ, ηελ απαγφξεπζε επεμεξγαζίαο ή θαη αθφκα ηελ νξηζηηθή αλάθιεζε 

ηεο άδεηαο απφ ηελ Αξρή θαη ηέινο ηελ θαηαζηξνθή ηνπ αξρείνπ.(13) 
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                                                ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ο
 

              Θεζμικό πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηυν πποζυπικών δεδομένυν  

 

4.1  Δλληνική Νομοθεζία 

Γηα ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, ν θπξηφηεξνο θαη πξσηεχσλ λφκνο είλαη ν 2472/1997. Ο λφκνο απηφο ζέηεη φξηα 

ζηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, πξνζηαηεχνληαο ην ππνθείκελν. Οη δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο λφκνπ 

πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ηφζν ζηελ απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία φζν θαη ζηελ κε απηνκαηνπνηεκέλε 

επεμεξγαζία. ε νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο βέβαηα δελ εθαξκφδνληαη θαηά γξάκκα νη δηαηάμεηο, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ ζέιεη λα δξάζεη γηα θαζαξά πξνζσπηθνχο ιφγνπο, ζηελ ζπλέρεηα ζηελ 

πεξίπησζε ηεο δηεμαγσγήο απνθάζεσλ απφ ηηο δηθαζηηθέο αξρέο γηα πνηθίια ζέκαηα (ι.ρ. ηεο απνλνκήο 

δηθαηνζχλεο, ηεο δηαιεχθαλζεο εγθιήκαηνο θαη ηεο εμαθξίβσζεο ζνβαξψλ παξαπησκάησλ) θαη ηέινο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο πξνζθνξάο ηεο δεκφζηαο αξρήο κε ηελ ρξήζε ηερληθψλ κέζσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμεη ηε 

δεκφζηα αζθάιεηα. Παξφια απηά, νη δηαηάμεηο είλαη ζεκαληηθφ λα εθηεινχληαη βάζε λφκνπ, γηα λα απνθεπρζεί 

ην παξακηθξφ ιάζνο θαη λα κελ θηλδπλεχεη λα βιαθηεί ην ππνθείκελν επεμεξγαζίαο.(14) 

Έπεηηα, εμίζνπ ζεκαληηθφο είλαη θαη ν λφκνο 3471/2006, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο. Ο λφκνο 3471/2006 ζέζπηζε ην απφξξεην ζε 

νπνηαδήπνηε ππεξεζία ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, απαγνξεχνληαο θάζε είδνπο παξαθνινχζεζε. Η άξζε ηνπ 

απνξξήηνπ επηηξέπεηαη κφλν φηαλ ην πξνβιέπεη ν λφκνο.(3) 

ηελ ζπλέρεηα, ν λφκνο 3783/2009 απνζθνπεί ζηελ ηαπηνπνίεζε ρξεζηψλ ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη 

εμνπιηζκνχ. Ο ζπλδξνκεηήο, πξνηνχ ζπλάςεη θάπνην ζπκβφιαην γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο 

ή ηεο αγνξάο θηλεηήο ζπζθεπήο, παξέρεη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ζηνλ πάξνρν. Σα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο 

θαηαγξάθνληαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο θαη είλαη δηαζέζηκα άκεζα γηα ηαπηνπνίεζε. Αλ θιαπεί ή 

ραζεί ην θηλεηφ κε ηελ θάξηα SIM ηνπ ζπλδξνκεηή, ηφηε ν ζπλδξνκεηήο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ηνλ πάξνρν. Ο 

πάξνρνο κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο πξνβαίλεη ζηελ δηαθνπή ησλ ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο.(15) 

Δπηπξνζζέησο, ν λφκνο 3917/2011 αλαθέξεηαη ζηελ δηαηήξεζε δεδνκέλσλ πνπ ηίζεληαη ζε επεμεξγαζία. ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν λφκν ελζσκαηψζεθε ε νδεγία 2006/24/ΔΚ, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαηήξεζε δεδνκέλσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε επεμεξγαζία ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξνρή δηαζέζηκσλ ζην θνηλφ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ ή δεκφζησλ δηθηχσλ επηθνηλσληψλ.(16) 

Σέινο, ν λφκνο  4070/2012  αθνξά ηηο ξπζκίζεηο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, κεηαθνξψλ, δεκνζίσλ έξγσλ θαη 

άιισλ δηαηάμεσλ.(17) 
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4.2  Η απσή  πποζηαζίαρ δεδομένυν πποζυπικού σαπακηήπα 

Πξφθεηηαη γηα κία αλεμάξηεηε δεκφζηα αξρή πνπ ηδξχζεθε ζηηο 10/11/1997 θαη αξρηθά ακθηζβεηήζεθε απφ 

ζπληαγκαηηθήο απφςεσο πξηλ ηελ νξηζηηθή θαηνρχξσζε ηεο. Η απνζηνιή ηεο είλαη λα θέξεη εηο πέξαο ηελ 

επνπηείαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ 2472/1997 φπσο θαη άιισλ ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ 

αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Οη ξπζκίζεηο απηέο αθνξνχλ ηελ επίβιεςε 

εθαξκνγήο δηαηάμεσλ ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ. Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη εμήο δηεζλείο ζπκβάζεηο: 

Α)Η χκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ε νπνία έγηλε ζηηο 28 Ιαλνπαξίνπ 1981 ζην ηξαζβνχξγν. Απνηέιεζε ηελ πξψηε δηεζλή 

ζχκβαζε πνπ ζεσξείηαη έλα εκηηειέο ζχζηεκα πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ, θαζψο δελ δηεθπεξαηψλεη κε επηηπρία ηελ 

αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη αλαζέηεη ην έξγν ηεο ζηα θξάηε-κέιε φπνπ κε εηδηθφηεξα κέζα 

ζεζπίδνπλ ην θαλνληζηηθφ πιαίζην. 

Β)Η πκθσλία Schengen έγηλε ηελ 14
ε
 Ινπλίνπ 1985 θαη απνζθνπνχζε ζηελ ζηαδηαθή θαηάξγεζε ησλ ειέγρσλ 

ζηα θνηλά ζχλνξα ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Με ζθνπφ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πκθσλία 

Schengen, ππνγξάθεθε ζηηο 19/6/1990 κία βνεζεηηθή ζχκβαζε, γηα λα πξνζδηνξίζεη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ 

φθεηιαλ λα αθνινπζήζνπλ ηα θξάηε-κέιε πνπ ζπκκεηείραλ. Η ζχκβαζε απηή νλνκάδεηαη χκβαζε Δθαξκνγήο 

ηεο πκθσλίαο Schengen θαη θπξψζεθε καδί κε ηελ πκθσλία Schengen ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ κε ην Νφκν 

2514/1997. Οη βαζηθνί ζηφρνη πνπ έζεζε είλαη εθ πξψηεο φςεσο ε άξζε ησλ ειέγρσλ ζηα εζσηεξηθά ζχλνξα, 

έπεηηα ε θαζηέξσζε ελφο εληζρπκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαηάμεσλ γηα ηνπο ηνκείο ηεο αζηπλνκηθήο, ηεισλεηαθήο θαη 

δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γειαδή, απμήζεθε ε δξάζε ηεο 

αζηπλνκίαο, επαλεμεηάζηεθαλ νη φξνη ζρεηηθά κε ηελ είζνδν θαη ηελ άδεηα παξακνλήο γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη θαιπηέξεπζαλ νη δηθαζηηθέο ελέξγεηεο κε ηελ ηάρηζηε έθδνζε θαη εθηέιεζε ησλ θαηαζηαιηηθψλ 

δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ.(18) 

Γ)Η χκβαζε γηα ηελ Δπξσπατθή Αζηπλνκηθή Τπεξεζία (χκβαζε Δπξσπφι) πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 26
ε
 

Ινπιίνπ 1995, ψζηε λα πξννδεχζεη αηζζεηά ε αζηπλνκηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ παξάλνκε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ, ηελ πάηαμε ηνπ θαηλφκελνπ ησλ 

ιαζξνκεηαλαζηψλ θαη άιισλ ζνβαξψλ κνξθψλ δηεζλνχο νξγαλσκέλεο εγθιεκαηηθφηεηαο. Η Δπξσπατθή 

Αζηπλνκηθή Τπεξεζία δελ εθηειεί ρξέε αζηπλνκηθψλ ππεξεζηψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ, δειαδή δελ κπνξεί λα 

δηεμάγεη έξεπλεο θαη’ νίθνλ θαη νχηε είλαη ζην ρέξη ηεο λα εμαθξηβψζεη ηαπηφηεηεο πξνζψπσλ.  
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Πξσηίζησο, ε Δπξσπφι θάλεη επθνιφηεξε ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ, ζπιιέγεη 

θαη εξκελεχεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ελ ζπλερεία γλσζηνπνηεί έγθαηξα ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ θξαηψλ-κειψλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε εγθιεκαηηθέο πξάμεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ. Έπεηηα, θαζηζηά εθηθηέο ηηο έξεπλεο ησλ 

θξαηψλ-κειψλ θαη ηνπο παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε, δηαρεηξίδεηαη ζπιινγέο ειεθηξνληθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη απνηειεί ζεκείν επαθήο ζηα θξάηε-κέιε γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο παξαράξαμεο 

ηνπ επξψ.(19) 

Δλ θαηαθιείδη, ε αξρή πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απνβιέπεη ζηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο 

δσήο ηνπ αηφκνπ θαη ζηνλ ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ. Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ πξέπεη λα 

αλαιάβεη νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε λα κελ θηλδπλέςνπλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ ζηνλ αραλή θφζκν 

ηνπ δηαδηθηχνπ. Η αξρή δελ επηδέρεηαη θαλέλα δηνηθεηηθφ έιεγρν θαη ζηνρεχεη ζηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Η 

λνκηκνπνίεζε ηεο αξρήο, κείσζε δξαζηηθά ηελ αλεμέιεγθηε θαηαρψξηζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ζε ειεθηξνληθά θαη ρεηξφγξαθα αξρεία ππεξεζηψλ πνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγνχζαλ πξνβιήκαηα 

ζηελ ηδησηηθή δσή ηνπ αηφκνπ. Έθηνηε, ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πξνζηαηεχνληαη κε κεγάιε απζηεξφηεηα θαη 

είλαη εθηθηή ε επεμεξγαζία ηνπο κφλν θάησ απφ πνιχ εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Παξαιιήισο, ε ζπγθεθξηκέλε 

αξρή αλαιακβάλεη ηελ έθδνζε νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. ηελ ζπλέρεηα, θάλεη ππνδείμεηο ζηνπο ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο θαη κε ηελ αλάινγε 

λνκνζεζία επηβάιιεη ηελ δηαηήξεζε αξρείσλ κε θψδηθεο δενληνινγίαο. Δπηπξνζζέησο, ρνξεγεί άδεηεο θαη 

θαηαγγέιιεη θαηεγνξεκαηηθά ηηο παξαβάζεηο ζηηο αξκφδηεο δηθαζηηθέο αξρέο αιιά ζπγρξφλσο επηδέρεηαη θαη 

θπξψζεηο. Σέινο, ε ίδηα εθηειεί ειέγρνπο ζε θάζε αξρείν ρσξίο άδεηα ή ελεξγεί θαηφπηλ θαηαγγειίαο.(20) 
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4.3  Η απσή ηηρ διαζθάλιζηρ ηος αποππήηος ηυν επικοινυνιών  

Η Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ ζπζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λφκνπ 3115/2003, 

ζηφρνο ηεο είλαη ε πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηζηνιψλ, ηεο ειεχζεξεο αληαπφθξηζεο ή επηθνηλσλίαο κε 

νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν θαζψο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ δηθηχσλ θαη πιεξνθνξηψλ. Η παξνχζα αξρή πεξηέρεη ηε 

δηαηήξεζε ησλ φξσλ, φπσο θαη ηελ δηαδηθαζία άξζεο ηνπ απνξξήηνπ, εθφζνλ επηηξέπεηαη απφ ηνλ λφκν. Η 

Αλεμάξηεηε Αξρή(ΑΓΑΔ) εδξεχεη θπξίσο ζηελ Αζήλα, έρεη ηελ δπλαηφηεηα φκσο λα ιεηηνπξγήζεη θαη ζηελ 

ππφινηπε Διιάδα. Η ΑΓΑΔ ππφθεηηαη ζε θνηλνβνπιεπηηθφ έιεγρν θαη νη απνθάζεηο ηεο γλσζηνπνηνχληαη ζε 

πξψηε θάζε ζηνλ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο θαη έπεηηα ζπληάζζεηαη κία έθζεζε πεπξαγκέλσλ γηα ηελ ελεκέξσζε 

ηνπ Πξφεδξνπ ηεο Βνπιήο θαη ησλ αξρεγψλ ησλ θνκκάησλ. Η Αξρή δηαζέηεη νινκέιεηα, ε νπνία ζπγθξνηείηαη 

απφ ηνλ πξφεδξν, ηνλ αληηπξφεδξν, ηνλ αληηπξφζσπν αληηπξνέδξνπ, ηα ηαθηηθά κέιε θαη ηνπο αλαπιεξσηέο ησλ 

ηαθηηθψλ κειψλ.  

Η ΑΓΑΔ βάζε νξγαλνγξάκκαηνο δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δηεπζχλζεηο, φπσο ηελ Γηεχζπλζε 

Γηαζθάιηζεο Τπνδνκψλ θαη Απνξξήηνπ Τπεξεζηψλ θαη Δθαξκνγψλ Γηαδηθηχνπ, ηελ Γηεχζπλζε Γηαζθάιηζεο 

Τπνδνκψλ θαη Απνξξήηνπ Σειεπηθνηλσληαθψλ Τπεξεζηψλ, ηελ Γηεχζπλζε Γηαζθάιηζεο Απνξξήηνπ 

Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ην Απηνηειέο Σκήκα Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. Δηδηθφηεξα, ζα 

αλαιπζεί ζηελ ζπλέρεηα ε Γηεχζπλζε Γηαζθάιηζεο Τπνδνκψλ θαη Απνξξήηνπ Σειεπηθνηλσληαθψλ Τπεξεζηψλ, 

ψζηε λα εμεγεζνχλ νη αξκνδηφηεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηεχζπλζεο, απφ πνηα ηκήκαηα απνηειείηαη θαη αλ 

ππάξρεη ην απφξξεην ζηελ επηθνηλσλία.(21) 

Η Γηεχζπλζε Γηαζθάιηζεο Τπνδνκψλ θαη Απνξξήηνπ Σειεπηθνηλσληαθψλ Τπεξεζηψλ δξαζηεξηνπνηείηαη 

θπξίσο ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ ηερλνινγηψλ ελζχξκαησλ θαη αζπξκάησλ δηθηχσλ, ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ, 

ζηνλ εληνπηζκφ ησλ επάισησλ ζεκείσλ θαη ζηελ θαηαγξαθή ηνπο θαη επίζεο ζηε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ 

ηεο επηθνηλσλίαο. Η εμεηδίθεπζε ηεο εληνπίδεηαη ζηα ζπζηήκαηα θηλεηήο ηειεθσλίαο, ζηηο επίγεηεο 

κηθξνθπκαηηθέο θαη δνξπθνξηθέο δεχμεηο θαζψο θαη ζηα ζπζηήκαηα επξείαο δψλεο. Πέξαλ φκσο νπνηαζδήπνηε 

δηεξγαζίαο, ε βαζηθή κέξηκλα ηεο είλαη ε εμέηαζε ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ ζε ελζχξκαηα 

ηειεπηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα θαη νη βέιηηζηνη ηξφπνη παξνρήο αζθαιψλ επηθνηλσληψλ. Η Γηεχζπλζε 

Γηαζθάιηζεο Τπνδνκψλ θαη Απνξξήηνπ Σειεπηθνηλσληαθψλ Τπεξεζηψλ απνηειείηαη απφ ηα εμήο ηκήκαηα: α) 

ην Σκήκα Κηλεηψλ Δπηθνηλσληψλ, β) ην Σκήκα Σνπηθψλ Αζπξκάησλ Δπηθνηλσληψλ, γ) ην Σκήκα Γνξπθνξηθψλ 

Δπηθνηλσληψλ θαη δ) ην Σκήκα ηαζεξψλ Δπηθνηλσληψλ. 
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Σν Σκήκα Κηλεηψλ Δπηθνηλσληψλ αλαθέξεηαη ζηηο θηλεηέο επηθνηλσλίεο ζε έλα επξχ θάζκα θαη ζηα δίθηπα 

θηλεηψλ επηθνηλσληψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε ηερλνινγίεο GSM, GRPS θαη UMTS. Οπζηαζηηθά, ην ηκήκα εθηφο ηεο 

δπλαηφηεηαο άκεζεο επηθνηλσλίαο, θξνληίδεη λα εμεηάδεη ηελ πνηφηεηα απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ, ψζηε λα 

θαηνρπξψζεη ηελ αζθάιεηα θαη λα πξνιάβεη πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλνχλ. Οη θίλδπλνη απηνί κπνξεί λα 

πξνέξρνληαη απφ επάισηα ζεκεία ησλ ηερλνινγηψλ, θαηαξγψληαο ηε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ. Γηα απηφ ηνλ 

ιφγν, ζεζπίζηεθαλ νξηζκέλνη θαλνληζκνί απφ ηελ νινκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ θαη ε ίδηα έρεη ην δηθαίσκα αλά πάζα 

ζηηγκή λα θάλεη ειέγρνπο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ εθαξκφδνληαη νη θαλνληζκνί πνπ έρεη αλαγγείιεη. 

Σν Σκήκα Σνπηθψλ Αζπξκάησλ Δπηθνηλσληψλ ζρεηίδεηαη κε ηηο αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο ηνπηθψλ δηθηχσλ θαη νη 

ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη πην γλσζηέο ζην θνηλφ φπσο ην Wi-Fi  θαη ην HiperLAN. 

Σν Σκήκα Γνξπθνξηθψλ Δπηθνηλσληψλ φπσο είλαη θπζηθφ, αζρνιείηαη κε ηηο δνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα VSAT. 

Σν Σκήκα ηαζεξψλ Δπηθνηλσληψλ απαζρνιείηαη κε ηηο ζηαζεξέο επηθνηλσλίεο θαη ηηο ηερλνινγίεο δηθηχσλ 

PSTN, ISDN, ADSL, xDSL  πνπ πξνζθέξνπλ νη εηαηξείεο ηειεπηθνηλσληψλ ζηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ 

ηνπο.(22) 

 

4.4  Δςπυπαφκή Νομοθεζία 

Γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ε έλλνηα ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζεσξείηαη σο επί ην πιείζηνλ 

ζεκαληηθή, έηζη εμέδσζε έμη νδεγίεο θαη δχν θαλνληζκνχο γηα ηελ πξφιεςε δπζθήκηζεο θαη παξαπνίεζεο 

ζηνηρείσλ ηνπ ππνθείκελνπ. Παξαθάησ, ζα επεμεγεζνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ νη δχν θαλνληζκνί θαη νη έμη νδεγίεο. 
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4.4.1 Οδηγία 95/46/ΔΚ 

Η νδεγία 95/46/ΔΚ εθδφζεθε ηελ 24
ε
 Οθησβξίνπ 1995 ζην Λνπμεκβνχξγν, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ 

ππνθεηκέλνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ηνπο. Η 

παξνχζα νδεγία ζην άξζξν 25 φπνπ δηαθαίλνληαη νη αξρέο, επηηξέπεη ζηα θξάηε-κέιε λα δηαβηβάζνπλ ηα 

δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζε άιιεο ρψξεο. Η δηαδηθαζία ινηπφλ ππνδεηθλχεη ζηνπο ππεχζπλνπο 

επεμεξγαζίαο ησλ άιισλ ρσξψλ φηη πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ θαηά γξάκκα ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη θαη λα επεμεξγαζηνχλ ηα δεδνκέλα ζηνλ ηφπν ή ζηελ ρψξα δηακνλήο ηνπο. Η επεμεξγαζία 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζα γίλεηαη ζε απζηεξά πιαίζηα ψζηε λα απνθεπρζεί ε αιινίσζε νπνηαζδήπνηε 

πιεξνθνξίαο θαη ε πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ππνθείκελνπ. Γηαηί ε παληειή έιιεηςε ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ πξνζηαζίαο, ζα ζήκαηλε απηνκάησο ηελ πηζαλή έθζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ. Πξνθείκελνπ λα κελ 

πξνζπειαζηεί ην ζεζκηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο, ιακβάλνληαη ππφςε θάπνηνη παξάκεηξνη φπσο ν ραξαθηήξαο ησλ 

δεδνκέλσλ, νη ιφγνη θαη νη ζθνπνί κειινληηθήο επεμεξγαζίαο, ε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαζψο επίζεο 

θαη ε ρψξα πξννξηζκνχ επεμεξγαζίαο απηψλ. Δπίζεο, εμεηάδεηαη αλ θαηά πφζν ε ρψξα πξννξηζκνχ κε βάζε 

ηνπο ζεζπηζκέλνπο θαλνληζκνχο πνπ δηαζέηεη, είλαη ζε ζέζε λα δηαηεξήζεη ηα κέηξα αζθαιείαο ηεο δηαβίβαζεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζα κπνξέζεη λα θξαηήζεη πςειά ηνλ πήρε πξνζηαζίαο, ηα θξάηε-κέιε ελεκεξψλνληαη 

άκεζα θαη ε Δπηηξνπή κέζσ δηαδηθαζηψλ θηλείηαη γηα λα απνθαηαζηαζεί ε “δεκηά” θαη λα ιεθζνχλ ηα 

θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα κελ μαλαγίλεη δηαβίβαζε δεδνκέλσλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα πνπ δελ έρεη ην πξέπνλ 

ζχζηεκα πξνζηαζίαο. Δμάιινπ ε θχξηα αξκνδηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο είλαη λα απνθαζίζεη αλ κία ρψξα 

δηαθπιάηηεη ην επίπεδν πξνζηαζίαο είηε ιφγσ ησλ εζσηεξηθψλ λφκσλ πνπ αθνινπζεί είηε ιφγσ ησλ εζληθψλ 

δεζκεχζεσλ πνπ θαιείηαη λα ηεξεί γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο.(23) 
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4.4.2 Οδηγία 2002/58/ΔΚ 

Η νδεγία 2002/58/ΔΚ  πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 12
ε
 Ινπιίνπ 2002 ζηηο Βξπμέιιεο, αλαθέξεηαη ζηελ επεμεξγαζία 

ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Γεληθφηεξα, παξαηεξείηαη ε εκθάληζε 

λέσλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζηα δεκφζηα δίθηπα επηθνηλσληψλ, πξάγκα πνπ θαζηζηά δπζθνιφηεξν ην έξγν ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. ε πξψηε θάζε, γηαηί ε πξφζβαζε ζηα δεκφζηα δίθηπα επηθνηλσληψλ 

είλαη πιένλ έλα ζχλεζεο θαηλφκελν θαη επηιέγεηαη απφ πνιινχο ρξήζηεο. Καη θαηά δεχηεξνλ, δηφηη θαηαξγνχληαη 

νη παξαδνζηαθέο δνκέο ησλ ππεξεζηψλ ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ιφγσ ηεο ζπλερήο ρξήζεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ πνπ λαη κελ παξέρεη κηα πνηθηιία ππεξεζηψλ αιιά ειινρεχεη θηλδχλνπο γηα ηελ ηδησηηθή δσή ησλ 

ρξεζηψλ. Η παξνχζα νδεγία φπσο θαη ε νδεγία 95/46/ΔΚ δελ αζρνινχληαη κε ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνζσπηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θαζελφο θαη δελ εκπίπηνπλ ζην θνηλνηηθφ 

δίθαην. Μέζα απφ ην έξγν ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ε νδεγία 2002/58/ΔΚ δελ παξαθσιχεη 

ηελ δξάζε ησλ θξαηψλ-κειψλ λα παξαθνινπζνχλ λφκηκα ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ 

πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο. Τπφ άιιεο ζπλζήθεο, νη ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο πξέπεη λα είλαη 

απφξξεηεο θαη λα κελ παξαθνινπζνχληαη, εθφζνλ ην ππνθείκελν δελ έρεη δψζεη ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ. Σν 

ππνθείκελν πξέπεη λα είλαη ελήκεξν φηαλ ε επηθνηλσλία θαηαγξάθεηαη ή ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία 

πξνζσπηθά δεδνκέλα γηα ιφγνπο εκπνξηθήο πξνψζεζεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο. Έπεηηα, 

κέζσ κίαο επηθνηλσλίαο κπνξεί λα πξνθχςνπλ ηα δεδνκέλα ζέζεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ αθξηβή ζέζε ηνπ 

ρξήζηε θαη ηα δεδνκέλα θίλεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξσηφθνιιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ζηνλ ρξφλν ηεο 

νκηιίαο, ζην δίθηπν πξνέιεπζεο θαη ζηε ζέζε ηνπ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ πνκπνχ θαη ηνπ δέθηε. Σα 

παξαπάλσ δεδνκέλα πξέπεη λα θαζίζηαληαη αλψλπκα κεηά ην πέξαο ηεο κεηάδνζεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη δελ 

δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελ αγλνία ηνπ ρξήζηε.(24) 
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4.4.3 Οδηγία 2006/24/ΔΚ 

Η νδεγία 2006/24/ΔΚ έγηλε ηελ 15
ε
 Μαξηίνπ 2006 ζην ηξαζβνχξγν, απνζθνπεί ζηε δηαηήξεζε δεδνκέλσλ πνπ 

παξάγνληαη ή ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηξνπνπνηεί ηελ 

πξνεγνχκελε νδεγία 2002/58/ΔΚ. Η παξνχζα νδεγία θξνληίδεη λα απνζεθεχεη νξηζκέλα δεδνκέλα απφ θιήζεηο 

είηε επηηπρείο είηε αλεπηηπρείο δηφηη ε φιε επεμεξγαζία γίλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο παξφρνπο θαη ζπληεινχλ 

ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο ππεξεζίαο. Η πξφζβαζε ζηα δηαηεξνχκελα δεδνκέλα γίλεηαη κφλν απφ ηηο αξκφδηεο 

εζληθέο αξρέο θαη πάληνηε ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία. αθψο, ε φιε δηαδηθαζία 

ηεο δηαηήξεζεο πεξηιακβάλεη θάπνηεο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ. Πξσηίζησο, ζηελ πεξίπησζε ηεο ηειεθσλίαο, 

δεδνκέλα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξνέιεπζεο ηεο επηθνηλσλίαο είλαη ν 

ηειεθσληθφο αξηζκφο ηνπ ρξήζηε θαη ην φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ. Έπεηηα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ δηαδηθηχνπ 

απαξαίηεηα είλαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο πνπ έρνπλ απνδνζεί ζηελ δηεχζπλζε IP θαηά ηελ πεξίνδν εγγξαθήο ή 

ελεξγνπνίεζεο ππεξεζηψλ ηνπ ζπλδξνκεηή. Πέξαλ ηεο πξνέιεπζεο ηεο επηθνηλσλίαο, ζεκαληηθφο ζεσξείηαη θαη 

ν πξννξηζκφο. Έηζη ινηπφλ, γηα ην ζηαζεξφ ή θηλεηφ ηειέθσλν θαηαγξάθνληαη νη θιεζέληεο αξηζκνί, νη 

πξφζζεηεο ππεξεζίεο πνπ επηιέγεη ν ρξήζηεο φπσο ε πξνψζεζε ή ε εθηξνπή θιήζεο θαη ην νλνκαηεπψλπκν θαη 

ε δηεχζπλζε ηνπ. Δπηπξνζζέησο, φζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κέζσ δηαδηθηχνπ, 

δεηνχληαη ηα αηνκηθά ζηνηρεία ηνπ εγγεγξακκέλνπ ρξήζηε ή ν θσδηθφο ηαπηφηεηαο ηνπ απνδέθηε ηεο 

επηθνηλσλίαο. Δμίζνπ βαζηθά ζεσξνχληαη θαη ηα δεδνκέλα πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ εκεξνκελία κεηάδνζεο, ηελ 

αθξηβή ψξα θαη ηνλ ρξφλν δηάξθεηαο ηεο θιήζεο. Δπίζεο, ζα ήηαλε θαιφ λα αλαθεξζνχλ θαη ηα δεδνκέλα πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηνλ εμνπιηζκφ επηθνηλσλίαο ηνπ ρξήζηε, θπξίσο ζην θνκκάηη ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, φπνπ 

ππάξρεη ε δηεζλήο ηαπηφηεηα ζπλδξνκεηή θηλεηήο ηειεθσλίαο (IMSI) αιιά θαη ε δηεζλήο ηαπηφηεηα εμνπιηζκνχ 

θηλεηήο ηειεθσλίαο (IMEI). Σα παξαπάλσ δεδνκέλα ρξεζηκεχνπλ ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ ρξήζηε ζε νπνηαδήπνηε 

γεσγξαθηθή ζέζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ βξίζθεηαη εθεί. Σέινο, ζα πξέπεη λα 

ηνληζηεί φηη ε παξνχζα νδεγία κπνξεί λα δηαηεξεί ηα δεδνκέλα αιιά δελ επηηξέπεη πνηέ λα απνθαιπθζεί ην 

πεξηερφκελν ηνπο.(25) 
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4.4.4 Οδηγία 2009/136/ΔΚ 

Η νδεγία 2009/136/ΔΚ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 25
ε
 Ννεκβξίνπ 2009 θαη ηξνπνπνηεί ηελ νδεγία 2002/22/ΔΚ, 

θαζψο επίζεο ηελ νδεγία 2002/58/ΔΚ θαη ηνλ θαλνληζκφ 2006/2004. Η ζπγθεθξηκέλε νδεγία δελ πξνζζέηεη θάηη 

θαηλνχξην ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηα δίθηπα θαη ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο επηθνηλσληψλ, νπζηαζηηθά 

βάδεη πεξηνξηζκνχο ζηελ δηαδηθαζία απνζηνιήο κελπκάησλ κε ζθνπφ ηελ δηαθήκηζε θαη ηελ πξνψζεζε 

πξντφλησλ, ηδίσο φηαλ δελ ππάξρεη ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ. Δπηπιένλ, ε παξνχζα νδεγία νξίδεη πσο ηα 

θξάηε-κέιε είλαη ππνρξεσκέλα λα παξέρνπλ έλα επίπεδν αζθάιεηαο ζηα ππνθείκελα απφ αλεπηζχκεηεο 

θιήζεηο.(26)   

 

4.4.5 Κανονιζμόρ (ΔΔ) 611/2013 ηηρ Δπιηποπήρ 

Ο ζπγθεθξηκέλνο θαλνληζκφο έγηλε ηελ 24
ε
 Ινπλίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηα ζηαζκά πνπ ζα επηβιεζνχλ γηα ηελ 

γλσζηνπνίεζε ησλ παξαβηάζεσλ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ψζηε λα πξνζηαηεπζεί ε ηδησηηθή δσή ζηηο 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή γλσξίδνληαο ηηο νδεγίεο 95/46/ΔΚ θαη 2002/58/ΔΚ πνπ 

αλαιχζεθαλ πξνεγνχκελα θαη έπεηηα απφ δηαβνπιεχζεηο κε ηνλ επξσπατθφ νξγαληζκφ γηα ηελ αζθάιεηα δηθηχσλ 

θαη πιεξνθνξηψλ, φπσο θαη κε ηνλ επξσπατθφ επφπηε πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ, εμέδσζε ηνλ παξψλ Καλνληζκφ. 

Ο Καλνληζκφο απηφο ππνρξεψλεη ηνλ πάξνρν λα θνηλνπνηεί ζηελ εζληθή αξρή φιεο ηηο παξαβηάζεηο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ζε ρξνληθφ πεξηζψξην 24 σξψλ απφ ηελ ζηηγκή πνπ εληνπίζηεθε ε παξαβίαζε. Σα πξψηα ζηνηρεία 

πνπ παξαδίδεη ν πάξνρνο είλαη ε νλνκαζία ηνπ ίδηνπ, ε ηαπηφηεηα θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ππεχζπλνπ 

επεμεξγαζίαο, πνπ δηαρεηξίζηεθε ην δήηεκα θαη ζαθψο κπνξεί λα ελεκεξψζεη πεξαηηέξσ. Έπεηηα, πξνρψξα ζηελ 

αθξηβή εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ ζπκβάληνο, βιέπεη ην πεξηερφκελν ησλ δεδνκέλσλ, εμεηάδεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

παξαβίαζεο πνπ ίζσο πξνθιεζνχλ κειινληηθά, ιακβάλεη ηα αλάινγα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζεο ηεο θαη  

δειψζεη αλ είλαη ε πξψηε ή ε δεχηεξε θνηλνπνίεζε. Μεηά ηελ αξρηθή θνηλνπνίεζε θαη εθφζνλ έρνπλ εμεηαζηεί 

φιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, ν πάξνρνο πξνρσξά ζε δεχηεξε θνηλνπνίεζε πξνο ηελ εζληθή αξρή, ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ αξρηθή θνηλνπνίεζε. Η δεχηεξε θνηλνπνίεζε πεξηιακβάλεη 

επηπιένλ ζηνηρεία φπσο κία ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ γεγνλφηνο πνπ πξνθάιεζε ηελ παξαβίαζε ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, αλαθέξνληαο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηελ γεσγξαθηθή ζέζε, ηα κέζα παξαβίαζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ην πιήζνο ησλ ζηγφκελσλ αηφκσλ, ηηο επηβιαβείο ζπλέπεηεο πνπ ζα επεξεάζνπλ αξλεηηθά 

ηελ ηδησηηθή δσή ησλ αηφκσλ, ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο καδί ηνπο, ηελ ελεκέξσζε ηνπο γηα ην πεξηερφκελν ηεο 

θνηλνπνίεζεο θαη ηα κέηξα πνπ έιαβε ν πάξνρνο γηα λα εμνκαιχλεη ηελ θαηάζηαζε.  
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Η δηαδηθαζία ηεο θνηλνπνίεζεο ηνπ ζπλδξνκεηή πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

θαζψο ην πεξηερφκελν ησλ δεδνκέλσλ ελδέρεηαη λα βξίζθεηαη ζε ηξίηα πξφζσπα θαη ε παξαβίαζε ηνπ λα 

ζπλεπάγεηαη κε ηελ θινπή ηαπηφηεηαο, ηελ πιαζηνπξνζσπία θαη ηελ πξνζβνιή ηεο ππφιεςεο ηνπ αηφκνπ. 

Σειηθά, ν πάξνρνο πέξαλ ησλ δχν θνηλνπνηήζεσλ πνπ εθηειεί, ε φιε ηνπ δπζθνιία έγθεηηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

δελ βξίζθεη ηνλ άκεζα εθηεζεηκέλν ζπλδξνκεηή θαη ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεη αξθεηέο πξνζπάζεηεο γηα λα ηνλ 

εληνπίζεη θαη λα ηνπ θνηλνπνηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο.(27) 

 

4.4.6 Οδηγία (ΔΔ) 2016/680 

ε πξνεγνχκελν θεθάιαην αλαιχζεθε ν Καλνληζκφο (ΔΔ) 2016/679, ηψξα ζα εμεηαζηεί ε νδεγία (ΔΔ) 2016/680 

φπνπ απεπζχλεηαη ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη πινπνηήζεθε ζηηο 27 Απξηιίνπ 2016 ζηηο 

Βξπμέιιεο. Η ελ ιφγσ νδεγία αζρνιείηαη κε ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κε απψηεξν ζηφρν ηελ δηεξεχλεζε πνηληθψλ αδηθεκάησλ. ηελ πεξίπησζε πνπ 

δηελεξγνχληαη έξεπλεο απφ ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο γηα δηαιεχθαλζε ελφο εγθιήκαηνο, απαηηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο 

ελέξγεηεο φπσο ε ζπιινγή, ε κειέηε, ε αλάιπζε θαη ε αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ θαη ελ ζπλερεία ε πξνψζεζε ηνπο 

ζηα αξκφδηα ηκήκαηα γηα αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ. Γηα παξάδεηγκα ζην Σκήκα Αλζξσπνθηνληψλ γίλεηαη ε 

απηνςία, γλσζηνπνηνχληαη νη ιφγνη ζαλάηνπ ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο απνρξψζεηο ελδείμεηο θαη ηελ 

εμαθξίβσζε δεδνκέλσλ βγαίλεη έλα πφξηζκα γηα ηνλ δξάζηε ή ηνπο δξάζηεο. Βέβαηα, νη αζηπλνκηθέο αξρέο ζηελ 

βάζε δεδνκέλσλ ηνπο δηαζέηνπλ ην ηζηνξηθφ ηνπ θάζε πνιίηε θαη ειέγρνπλ αλ έρεη ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν ή έρεη 

δηαπξάμεη αδηθήκαηα θαη ζην παξειζφλ. ια απηά ηα δεδνκέλα είλαη θαηεμνρήλ πξνζσπηθά θαη ζπλεπψο δελ 

επηηξέπεηαη ε επεμεξγαζία ηνπο, αλ δελ ζπληξέρεη θάπνηνο ζνβαξφο ιφγνο, φπσο ε δηάπξαμε ελφο εγθιήκαηνο. 

Κακία άιιε επεμεξγαζία δελ είλαη εθηθηή, εθηφο αλ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

2016/679. πκπεξαζκαηηθά, δηαθαίλεηαη φηη ε Οδεγία (ΔΔ) 2016/680 επηδηψθεη ηελ πξνζηαζία ηνπ ππνθεηκέλνπ 

απφ ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ δίσμε πνηληθψλ αδηθεκάησλ αιιά νη δεκφζηεο αξρέο δελ 

δηαηεξνχλ ην επίπεδν αζθαιείαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ππεηζέξρνληαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο επεμεξγαζίαο γηα 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη εμ’ νινθιήξνπ κε ηελ εζληθή αζθάιεηα.(28) 
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4.4.7 Οδηγία (ΔΔ) 2016/681 

Η Οδεγία (ΔΔ) 2016/681 ζπληάρζεθε ηελ ίδηα εκέξα κε ηελ Οδεγία (ΔΔ) 2016/680 θαη ζηνρεχεη ζηελ αζθάιεηα 

ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ αηφκνπ θαη ζηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ηελ επεμεξγαζία 

ησλ αξκφδησλ αξρψλ. Η πξνθείκελε Οδεγία αζρνιείηαη κε ηε ρξήζε δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηηο 

θαηαζηάζεηο νλνκάησλ επηβαηψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ θαη λα εληνπηζηνχλ ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο θαη 

ζνβαξά εγθιήκαηα. Γειαδή, επηηξέπεηαη ε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ ησλ επηβαηψλ απφ ηνπο αξκφδηνπο ππεχζπλνπο 

επεμεξγαζίαο ησλ αεξνκεηαθνξψλ ζηηο εζληθέο αξρέο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο θαη 

ηεο δηαθίλεζεο νπζηψλ. Καη δελ ζηέθεηαη κφλν ζε απηνχο ηνπο παξάγνληεο, κέζσ ηεο αλαδήηεζεο πξνζψπσλ θαη 

πξαγκάησλ πξνζπαζεί λα ζπιιέμεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία, γηα λα εμαξζξψζεη εγθιεκαηηθά θπθιψκαηα θαη λα 

εληζρχζεη ηελ αζθάιεηα ζηνπο ρψξνπο ησλ αεξνδξνκίσλ. Φπζηθά, ε επεμεξγαζία πξέπεη λα γίλεηαη απνθιεηζηηθά 

γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο θαη ε αξκφδηα αξρή νθείιεη λα δηαρεηξίδεηαη κφλν ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα. Βάζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίαο, δελ επηβάιιεηαη ζηνπο ππαιιήινπο ησλ αεξνδξνκίσλ λα δηαηεξνχλ ζηνηρεηά 

πειαηψλ πιελ απηψλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα εκπνξηθή ρξήζε. Ωζηφζν, νξηζκέλνη ππάιιεινη ζπιιέγνπλ 

επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα λα ζπκβάιινπλ ζην έξγν ηεο δεκφζηα αξρήο, κε απνηέιεζκα λα επαιεζεχνληαη νη 

ηαπηφηεηεο ησλ πξνζψπσλ θαη λα κελ δηεμάγνληαη έξεπλεο αδίθσο ζε αζψνπο επηβάηεο. Οη θαηάινγνη ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηηο θξαηήζεηο θαη ηα δξνκνιφγηα 

ησλ επηβαηψλ, γηαηί βνεζνχλ ηελ δεκφζηα αξρή ζηνλ εληνπηζκφ επηθείκελεο απεηιήο γηα ηελ εζσηεξηθή 

αζθάιεηα. Οπφηε, νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαγσγή ηνπ επηβάηε, ηα πνιηηηθά θξνλήκαηα 

ηνπ, ηελ νηθνλνκηθή ή ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ θαη ηελ ζεμνπαιηθή ηνπ ηαπηφηεηα ζεσξείηαη πεξηηηή. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαβηβαζηνχλ ηα δεδνκέλα απαηηνχληαη νη εμήο δχν κέζνδνη : ε κέζνδνο ηεο άληιεζεο (pull 

method) θαη ε κέζνδνο ηεο πξνψζεζεο (push method). Η κέζνδνο ηεο άληιεζεο επηηξέπεη ζηελ δεκφζηα αξρή λα 

εηζέιζεη ζηα ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ ησλ αεξνδξνκίσλ θαη λα αληιήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη θαη ε 

κέζνδνο ηεο πξνψζεζεο αλαθέξεη πψο νη ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ησλ αεξνδξνκίσλ θάλνπλ έιεγρν 

ηα δεδνκέλα πνπ ζα δηαβηβαζηνχλ, γηαηί νπζηαζηηθά νη ίδηνη πξνσζνχλ ηα δεδνκέλα ζηελ εθάζηνηε αξρή πνπ ηα 

έρεη δεηήζεη.(29) 
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                                                    ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ο 

                                                   Τηλεπικοινυνίερ 

 

5.1 Τι είναι οι Τηλεπικοινυνίερ 

Με ηνλ φξν ηειεπηθνηλσλίεο ραξαθηεξίδεηαη θάζε κνξθή ελζχξκαηεο ή αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο πνπ 

πινπνηείηαη ζε θνληηλέο ε καθξηλέο απνζηάζεηο. ηηο κέξεο καο, ε δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηελ απνζηνιή 

ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ ή ειεθηξηθψλ ζεκάησλ απφ θαηάιιειεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, φπσο ην ζηαζεξφ 

ηειέθσλν, ην θηλεηφ ηειέθσλν, ην ξαδηφθσλν, ηελ ηειεφξαζε, ην δηαδίθηπν, ηνλ αζχξκαην, ηνλ ηειέηππν θαη ην 

θαμ. ιεο απηέο νη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο ιεηηνπξγνχλ θαη πθίζηαληαη ιφγσ ηεο ζχλδεζε ηνπο ζε κία ζεηξά 

δηθηχσλ, φπσο ηα δίθηπα ππνινγηζηψλ, ηα δεκφζηα ηειεθσληθά δίθηπα, ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ηα 

ξαδηνθσληθά θαη ηειενπηηθά δίθηπα.  

Σα ηειεπηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα μεθίλεζαλ ηελ κεηάδνζε κε αλαινγηθά ζήκαηα θαη πξνζπαζνχζαλ λα 

θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο επνρήο. Απφ ηνλ 20
ν
 αηψλα εδξαηψζεθε κφληκα ε κεηάδνζε κε ςεθηαθά ζήκαηα, ε 

νπνία βειηίσζε αηζζεηά ην εχξνο δψλεο κέζσ ηεο νπηηθήο ίλαο, παξέρεη κία πιεζψξα ππεξεζηψλ θαη θαηέζηεζε 

ηαρχηεξε ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ. Σα ζπζηήκαηα ηειεπηθνηλσληψλ δεκηνπξγήζεθαλ θαη ζρεδηάζηεθαλ θπξίσο 

απφ ηνπο κεραληθνχο ηειεπηθνηλσληψλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη απνηέιεζαλ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Οη πξψηνη εθεπξέηεο ηνπ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ήηαλε ν έξβνο 

εθεπξέηεο Νηθφια Σέζια, ν νπνίνο ήηαλε ειεθηξνιφγνο κεραληθφο θαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

θπζηθνχο ηεο επνρήο ηνπ. Αθνινπζεί ν Ιηαιφο εθεπξέηεο Γθνπιηέικν Μαξθφλη, γλσζηφο σο ν παηέξαο ηεο 

εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε κεγάιε απφζηαζε θαη ηεο αλάπηπμεο ελφο ξαδηνηειεγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Σειεπηαίνο έξρεηαη ν Σδφλ Λφγθη Μπέξλη πνπ ήηαλε ζθσηζέδνο κεραληθφο θαη ζεσξείηαη ν εθεπξέηεο ηεο 

ζεκεξηλήο ηειεφξαζεο, επεηδή ρξεζηκνπνηψληαο κεραληθφ ζχζηεκα ζάξσζεο, θαηφξζσζε λα αλακεηαδψζεη 

εηθφλεο απφ έλα ζεκείν ζε έλα άιιν ζεκείν.(30) 
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5.2 Δηαιπείερ Τηλεπικοινυνιών ζηην Δλλάδα 

Οη εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζπλήζσο αζρνινχληαη κε ηελ πξνψζεζε 

θαη παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο ζπλδξνκεηέο πνπ ζπλδένληαη ζην δίθηπν ηνπο θαη κε ηελ πψιεζε θηλεηψλ 

ζπζθεπψλ. Οη εηαηξείεο ηειεπηθνηλσληψλ πνηθίινπλ θαη ε θάζε κία επηδηψθεη λα πξνζθέξεη αληαγσληζηηθά 

παθέηα γηα ηελ εχξεζε πεξηζζφηεξσλ πειαηψλ θαη ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ηεο. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ 

ιφγσ δηαθνξψλ ζπλζεθψλ φπσο γηα παξάδεηγκα ην θαηλφκελν ηεο νηθνλνκηθή θξίζεο πνπ ήξζε ζηελ Διιάδα ην 

2008, νδήγεζε ηηο κηθξφηεξεο εηαηξείεο ζηελ κε βηψζηκε κνξθή ηνπο, αθήλνληαο ειεχζεξν ην πεδίν λα ειηρζνχλ 

νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο θαη λα θεξδίδνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζπλδξνκεηή. Παξαθάησ ζα γίλεη κία ηππηθή 

αλαθνξά εηαηξεηψλ πνπ είλαη είηε ελ ελεξγεία, είηε έρνπλ πησρεχζεη, είηε έρνπλ ζπγρσλεπηεί : 

 

1)Οη επηθξαηέζηεξνη πάξνρνη ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ηψξα 

ζηελ Διιάδα είλαη νη εμήο: 

  Α) COSMOTE 

  Β) VODAFONE 

  Γ) FORTHNET 

  Γ) WIND 

  Δ) CYTA 

 

Οη ηέζζεξηο εηαηξείεο COSMOTE, VODAFONE, WIND θαη CYTA παξέρνπλ επίζεο θαη θηλεηή ηειεθσλία. 

 

2) Οη πησρεπκέλεο εηαηξείεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ είλαη νη παξαθάησ: 

  Α) Altec Telecoms 

  Β) Intraconnect 

  Γ) On Telecoms - Vivodi Telecoms 

  Γ) LANNET – Telepassport – Columbia Telecom  

  Δ) Teledom  

  Σ) Net One – Algonet 
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3) Οη ζπγρσλεπκέλεο εηαηξείεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ είλαη νη αθφινπζεο: 

  Α) Tellas, ε νπνία ζπγρσλεχηεθε κε ηε WIND 

  Β) Q-Telecom, ε νπνία ζπγρσλεχηεθε κε ηε WIND 

  Γ) Hellas-Online, ε νπνία ζπγρσλεχηεθε κε ηε Vodafone  

 Γ) Algonet, ε νπνία ζπγρσλεχηεθε κε ηελ Net One 

 Δ) Telepassport, ε νπνία ζπγρσλεχηεθε κε ηελ LANNET 

 Σ) Columbia Telecom, ε νπνία ζπγρσλεχηεθε κε ηελ LANNET 

 Η) Vivodi Telecom, ε νπνία ζπγρσλεχηεθε κε ηελ On Telecoms(31) 

 

Δπνκέλσο, παξαηεξείηαη φηη ππήξρε κία πιεζψξα εηαηξεηψλ ηειεπηθνηλσλίαο, νη πεξηζζφηεξεο εμ’ απηψλ δελ 

είλαη ηφζν γλσζηέο ζην επξχ θνηλφ, ιφγσ ίζσο ηεο ζχληνκεο ζχζηαζεο ηνπο, ηεο απνξξφθεζεο ηνπο απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο εηαηξείεο, ηεο γεληθφηεξεο ρξεσθνπίαο θαη ηνπ αθαληζκνχ ηνπο απφ ηνλ θιάδν. Τπάξρνπλ πνιινί 

ιφγνη πνπ ζα κπνξνχζε λα ππνζέζεη θαλείο, ην ζεκαληηθφηεξν είλαη ε έξεπλα πνπ ζα δηεμαρζεί γηα ηνπο πέληε 

βαζηθνχο παξφρνπο (COSMOTE, VODAFONE, FORTHNET, WIND θαη CYTA).Οη ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείεο 

άξρηζαλ λα παξέρνπλ δηάθνξεο ππεξεζίεο κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ε νινέλα απμαλφκελε αληαπφθξηζε 

απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ελίζρπζαλ ην βαζηθφ θίλεηξν ηνπο γηα θεξδνζθνπία. Η ηαθηηθή εμππεξέηεζε 

ζπλδξνκεηψλ θαη ε ζπλερφκελε παξνρή πξνζσπηθψλ ζηνηρεηψλ μεπέξαζε ηα ζεζκηθά φξηα ησλ λνκνζεζηψλ γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Οπφηε ν πειάηεο κπνξεί λα επηιέγεη θάπνην πάξνρν γηαηί ηνπ 

απνπλέεη εκπηζηνζχλε θαη ηνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ αιιά δελ γλσξίδεη φηη ίζσο παξαβηάδνληαη ηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ.  
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5.2.1 COSMOTE 

 

                                                      Πίλαθαο 1: Λνγφηππν ηεο COSMOTE  

 

Η COSMOTE ηδξχζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 1998 ζηελ Αζήλα θαη ε πνξεία ηεο ππήξμε αλνδηθή παξά ηηο 

αληημνφηεηεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Έλα ρξφλν κεηά ηελ ίδξπζε ηεο, είρε απνθηήζεη ήδε έλα 

εθαηνκκχξην ζπλδξνκεηέο. Μεηά ηελ ηεξάζηηα επηηπρία πνπ ζεκείσζε, ελ έηε 2000 απνθάζηζε λα επελδχζεη ηηο 

κεηνρέο ηεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, γηα λα κεγηζηνπνηήζεη ηα θέξδε ηεο. Σα πνζνζηά αχμεζεο εζφδσλ 

ήξζαλ ην 2001, φπνπ ε COSMOTE θαηέθηεζε ηελ πξψηε ζέζε ζηελ ειιεληθή αγνξά θηλεηήο ηειεθσλίαο, κε 

πεξηζζφηεξνπο απφ 2,5 εθαηνκκχξηα πειάηεο. Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαη βιέπνληαο ηελ κεγάιε δήηεζε 

πνπ είραλ νη ππεξεζίεο ηεο ζηελ ειιεληθή αγνξά, ε COSMOTE απνθάζηζε λα θάλεη ην επφκελν επηρεηξεκαηηθφ 

ηεο βήκα. πγθεθξηκέλα, ην 2006 έγηλε θάηνρνο ηνπ 99% πεξίπνπ ησλ κεηνρψλ ηνπ Οκίινπ Γεξκαλνχ, πνπ 

αζρνιείηαη κε ηε ιηαληθή πψιεζε ηειεπηθνηλσληαθψλ πξντφλησλ. Έπεηηα, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2007 δηέζεζε γηα 

πξψηε θνξά ζηελ ειιεληθή αγνξά παθέηα επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ζηαζεξνχ Internet (ADSL). Η ζπγθεθξηκέλε 

θίλεζε ζηέθζεθε απφ επηηπρία, θαζψο αθνινχζεζαλ θαη άιιεο εηαηξείεο λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ζηαζεξνχ 

Internet (ADSL), ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αληαγσληζηνχλ ηελ COSMOTE. Σν 2008, ε εηαηξεία πιένλ αξρίδεη λα 

παίξλεη ηελ θαηηνχζα ιφγσ ηεο εμαγνξάο ηνπ ΟΣΔ απφ ηελ Deutsche Telekom κε ην πνζνζηφ ηνπ 25% αξρηθά 

θαη ζηελ ζπλέρεηα αλήιζε ζην 40%. Η Deutsche Telekom ελ έηε 2008 ζαλ κέηνρνο ηεο εηαηξείαο, αλάγθαζε ηελ 

COSMOTE λα ππνγξάςεη ζπκθσλία κε ηελ Telekom Slovenije γηα ηελ πψιεζε ηνπ 100% ηεο COSMOFON(ε 

νπνία απνηεινχζε ηνλ δεχηεξν θνξέα θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ ΠΓΓΜ) θαη ηνπ Γεξκαλνχ ζηα θφπηα.  
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Δθείλε ηελ ρξφληα έπαπζε θαη ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρψλ ηεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Η εηαηξεία 

εκθαλίζηεθε δπλακηθά ζην πξνζθήλην κεηά απφ δχν ρξφληα, κε ηελ αλαβάζκηζε ησλ επξπδσληθψλ ηαρπηήησλ 

ηνπ δηθηχνπ ηεο θαη ηελ πιεζπζκηαθή θάιπςε ηνπ 3G δηθηχνπ πνπ μεπέξαζε ην 98%. Η COSMOTE ηφηε 

έζπεπζε λα αλαλεψζεη ηελ άδεηά ηεο, γηα λα απνθηήζεη θάζκα ζηα 900&1800 MHz θαη λα κπνξέζεη λα 

αληαπνθξηζεί ζηελ απμαλφκελε ηάζε θάιπςεο ηνπ 3G δηθηχνπ. Σν θφζηνο πνπ ρξεψζεθε, μεπεξλά ηα 118 

εθαηνκκχξηα επξψ. Έπεηηα, κεηά ηελ πεηπρεκέλε θαζηέξσζε ηνπ 3G δηθηχνπ ζηελ Διιάδα, ε  Telekom Albania 

επηρείξεζε λα δηαζέζεη ππεξεζίεο 3G ζηελ Αιβαλία θαη ην πνζνζηφ επηηπρίαο έθηαζε ην 95%. Αθνινχζεζε ην 

ιαλζάξηζκα ππεξεζηψλ 4G ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε θαη ε εηαηξεία πξνρψξεζε έλα βήκα παξαπέξα κε ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο ππεξεζίαο. Δπηπξνζζέησο, ηα επφκελα ρξφληα (2013-2015) νξηζκέλεο ζπγαηξηθέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ κεηνλνκάζηεθαλ θαη πσιήζεθαλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε Globul θαη o Γεξκαλφο ζηελ 

Βνπιγαξία πνπ κεηνλνκάζηεθαλ θαη πσιήζεθαλ ζηελ Telenor. Έπεηαη, ε COSMOTE ηεο Ρνπκαλίαο πνπ 

ζπγρσλεχζεθε κε ηελ Romtelecom θαη άιιαμε ηελ εκπνξηθή επσλπκία Deutsche Telekom ζε Telekom. Σν ίδην 

αθξηβψο ζπλέβε κε ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία AMC ζηελ Αιβαλία πνπ κεηνλνκάζηεθε ζε Telekom. Σειηθά ην 

2015, ν ΟΣΔ απνθάζηζε λα ελνπνηήζεη φιεο ηηο ππεξεζίεο κε ην ζήκα ηεο COSMOTE θαη ε εηαηξεία επέιεμε λα 

κελ πηνζεηήζεη ην φλνκα ηεο Telekom ζηελ ειιεληθή αγνξά. 

Δλ θαηαθιείδη, ζηηο κέξεο καο ε COSMOTE απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηειεπηθνηλσληψλ ζηελ 

Διιάδα κε ηεξάζηηα απήρεζε θαη κε πεξίπνπ 7,7 εθαηνκκχξηα ζπλδξνκεηέο. Η εηαηξεία είλαη 100% ζπγαηξηθή 

ηνπ ΟΣΔ(Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο) θαη κε ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζηηο δχν 

ρψξεο ηνπ Δμσηεξηθνχ πνπ είλαη ε Αιβαλία κε ηελ Telecom Albania θαη ε Ρνπκαλία κε ηελ Telecom Romania, 

θαηάθεξε λα εμππεξεηεί πεξίπνπ 28,4 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο, ζε κία αγνξά εξγαζίαο ζπλνιηθά 45 

εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ.(32) 
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                           Πίλαθαο 2: Δηήζηνο Απνινγηζκφο ηεο COSMOTE    

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηίζεληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ εηήζηνπ απνινγηζκνχ ηεο Δηαηξείαο ην έηνο 2016,  

φπνπ απαζρνινχζε 21.086 εξγαδνκέλνπο, ηα έζνδα ηεο αλήιζαλ ζηα 4 δηζεθαηνκκχξηα επξψ θαη ε ιεηηνπξγηθή 

θεξδνθνξία(EBITDA) ήηαλε 1,3 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. 
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                            Πίλαθαο 3: Παξνπζίαζε ησλ εζφδσλ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ EBITDA ηνπ έηνπο 2016 

 

Ο φξνο EBITDA είλαη κία κνλάδα κέηξεζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο θεξδνθνξίαο κηαο εηαηξείαο σο πνζνζηφ ησλ 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο. Θεσξείηαη ίζε κε ηα θέξδε πξηλ απφ ηνπο ηφθνπο, ηνπο θφξνπο θαη ηηο απνζβέζεηο, 

δηαηξνχκελα κε ηα ζπλνιηθά έζνδα. Δμαηηίαο φκσο ηεο επηινγήο ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ ηφθσλ, ησλ απνζβέζεσλ 

θαη ησλ θφξσλ, ν φξνο EBITDA κπνξεί λα απνζαθελίζεη ζηνλ επελδπηή, ζηνλ ηδηνθηήηε κίαο επηρείξεζεο ή ηνλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ επαγγεικαηία κφλν ηελ εηθφλα ηεο ιεηηνπξγηθήο θεξδνθνξίαο θαη ηεο ηακεηαθήο ξνήο κηαο 

εηαηξείαο.(33) 
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              Πίλαθαο 4: Παξνπζίαζε ηεο θαηαλνκήο ησλ πειαηψλ αλά πεξηνρή θαη δξαζηεξηφηεηα ελ έηε 2016 

 

ην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα πξνθχπηεη φηη ε Διιάδα έρεηο ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπλδξνκεηέο ζε φια ζρεδφλ ηα 

είδε ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη είηε ζηαζεξή, θηλεηή ηειεθσλία είηε επξπδσληθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο 

ηειεφξαζεο. ε απμεκέλα πνζνζηά επηηπρίαο βξίζθνληαη θαη νη ππεξεζίεο ηεο COSMOTE ζηελ Ρνπκαλία θαη 

εηδηθφηεξα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηειεφξαζεο πνπ θαίλεηαη λα μεπεξλά ηνπο ζπλδξνκεηέο ηεο Διιάδαο. 

Σέινο, έξρεηαη θαη ε Αιβαλία πνπ εμππεξεηεί κφλν ηνπο πειάηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη έρεη απνθηήζεη έλα 

ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ ζπλδξνκεηψλ. ην απψηεξν κέιινλ, ελδέρεηαη λα ππάξμεη “άλζεζε” θαη ζηηο ππφινηπεο  

ππεξεζίεο ηεο εηαηξείαο. 
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5.2.2 VODAFONE 

 

                                                 Πίλαθαο 5: Λνγφηππν ηεο VODAFONE 

 

Η VODAFONE ηδξχζεθε ην 1992 ζηελ Αζήλα απφ ηελ VODAFONE UK, France Telecom, Intracom θαη 

Databank. Η αξρηθή ηεο νλνκαζία ήηαλε Πάλαθνλ θαη πεξίπνπ 10 ρξφληα αξγφηεξα πήξε ηελ εκπνξηθή 

επσλπκία ζε VODAFONE GREECE, πνπ απνηειεί ηελ ειιεληθή ζπγαηξηθή ηεο VODAFONE. Ο κηινο 

VODAFONE ζεσξείηαη ν βαζηθφο κέηνρνο ηεο εηαηξείαο κε πνζνζηφ 99.8% ησλ κεηφρσλ ηεο VODAFONE 

GREECE θαη παξέρεη ζηελ Διιάδα ππεξεζίεο ζηαζεξήο, θηλεηήο ηειεθσλίαο φπσο θαη ππεξεζίεο ηειεφξαζεο 

θαη δηαδηθηχνπ. Γηαζέηεη 2300 ππαιιήινπο έσο ζήκεξα ζε ηειεθσληθά θέληξα θαη θαηαζηήκαηα ιηαληθήο 

πψιεζεο, γηα ηελ άκεζε θαη έγθαηξε εμππεξέηεζε, ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ, ηελ δηαρείξηζε παξαπφλσλ θαη 

ηελ επίιπζε απνξηψλ ή πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε. Η VODAFONE 

επέλδπζε θαη απηή ηηο κεηνρέο ηεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη ζηνπ Λνλδίλνπ ην 1998, εμαηηίαο φκσο ελφο 

ζθαλδάινπ πνπ μέζπαζε ην 2004 ζρεηηθά κε ππνθινπέο ζπλνκηιηψλ, αλαγθάζηεθε λα απνζχξεη ηηο κεηνρέο ηεο. 

Σν ζθάλδαιν αθνξνχζε πάλσ απφ 100 παξάλνκεο ππνθινπέο ζπλνκηιηψλ δηαζήκσλ πξνζψπσλ ηεο Διιεληθήο 

Κπβέξλεζεο, κέζσ ελφο εηδηθνχ ινγηζκηθνχ πνπ παξαθνινπζνχζε θαη θαηέγξαθε ηηο ζπλνκηιίεο. Η πξάμε απηή 

ζπγθαιχθζεθε θαη νη έλνρνη δελ γλσζηνπνηήζεθαλ πνηέ, φπσο επίζεο νχηε νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο έγηλε ην 

ζπκβάλ. Δηπψζεθε κέζσ δηθαζηηθψλ εξεπλψλ, φηη πξφθεηηαη γηα κία ππφζεζε θαηαζθνπείαο πνπ είρε άκεζε 

ζπζρέηηζε κε ηελ ακεξηθαληθή πξεζβεία. Δίρε ζηεζεί κία πιεθηάλε ζε βάξνο απηψλ ησλ πξνζψπσλ θαη κάιηζηα 

ζεσξήζεθε χπνπηνο θαη ν ζάλαηνο ηνπ ππαιιήινπ, πνπ ήηαλε ν ππεχζπλνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ ηεο 

εηαηξείαο, κία εκέξα πξηλ θνηλνπνηεζεί ζηηο αξκφδηεο αξρέο, ε χπαξμε ηνπ χπνπηνπ ινγηζκηθνχ. Μπνξεί λα 

ζπλέηξεραλ δηάθνξνη θαη πνηθίινη ιφγνη, ην δήηεκα είλαη φηη παξαβηάζηεθαλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλσλ ησλ 

πξνζψπσλ θαη ε εηαηξεία δελ δηαζθάιηζε ην απφξξεην ησλ επηθνηλσληψλ.  

 

                                                                                                                                                                           37 



 

Παξφιν, πνπ ην ελ ιφγσ γεγνλφο ζεκάδεςε αξλεηηθά ηελ κειινληηθή πνξεία ηεο εηαηξείαο, θαίλεηαη φηη κε ηελ 

ρξήζε δηαθφξσλ ηερλαζκάησλ θέξδηζε θάπνην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Η παξνρή πξνλνκηαθψλ παθέησλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο θπξίσο ζε λενιαία γλψξηζε ηεξάζηηα απήρεζε ην 2010, κε ηνπο ζπλδξνκεηέο λα θηάζνπλ ηα 

5.492.000 θαη λα θαζηζηά ηελ εηαηξεία ην δεχηεξν θαιχηεξν δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλία ζηελ Διιάδα.(34) 

 

5.2.3 FORTHNET 

 

 

                                        

                                                      Πίλαθαο 6: Λνγφηππν ηεο FORTHNET       

       

Η FORTHNET ζπζηάζεθε ην 1995 ζηελ Κξήηε θαη νη ηδξπηέο ηεο ππήξμαλ ην ίδξπκα ηερλνινγίαο θαη έξεπλαο 

θαη ε Minoan Lines. Δδξαηψζεθε κε ηελ επσλπκία Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξία Σειεπηθνηλσληψλ θαη 

Σειεκαηηθψλ Δθαξκνγψλ θαη παξέκεηλε γλσζηή κε ηνλ ηίηιν FORTHNET Α.Δ, φπνπ ήηαλε ν δεχηεξνο ηίηινο 

ηεο. Φπζηθά, επέλδπζε ηηο κεηνρέο ηεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ην 2000 θαη 11 ρξφληα κεηά θαηαηάρζεθε 

ζηελ θαηεγνξία κεγάιεο θεθαιαηνπνίεζεο ζηνλ θιάδν ηεο. Η εηαηξεία αζρνιείηαη κε ηελ παξνρή επξπδσληθψλ 

ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ, ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη ζεσξείηαη ε απαξρή ηεο ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο θαη ηνπ 

Γηαδηθηχνπ ζηελ Διιάδα. Αμίδεη λα ηνληζηεί πψο ε πεηπρεκέλε επαγγεικαηηθή πνξεία μεθίλεζε ην 2008 κε ηελ 

εμαγνξά ηεο Netmed N.V θαη ηεο Intervision B.V, φπνπ άλνημαλ ηνλ δξφκν πξνο ηνλ θιάδν ηεο ζπλδξνκεηηθήο 

ηειεφξαζεο. ηελ ζπλέρεηα, επήιζε ε ζπλεξγαζία κε ηελ NOVA ην 2010, φπνπ ε ηειεπηαία ζπγρψλεπζε ηηο 

ιεηηνπξγίεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζηελ FORTHNET. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε NOVA ζεσξείηαη ε ειιεληθή 

ςεθηαθή πιαηθφξκα δνξπθνξηθήο ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο θαη ζαθψο ε “απνξξφθεζε” ηεο απέθεξε θέξδε 

ζηελ εηαηξεία. Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη φηη πεξίπνπ ην 20% ησλ ζεκεξηλψλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ 

απνιακβάλνπλ ηηο ππεξεζίεο ηεο FORTHNET θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα κέζσ ηνπ ιαλζαξίζκαηνο ηεο ππεξεζία 

Nova 3Play, πξνζθέξεηαη ζηνπο ζπλδξνκεηέο κία πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο ςπραγσγία κέζσ ηεο κεηάδνζεο 

πξνγξακκάησλ πνπ θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαηαλαισηή θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ.                           38    



Η ππεξεζία Nova 3Play ζεσξήζεθε κία έμππλε ζηξαηεγηθή θίλεζε γηαηί κε ρακειφ θφζηνο θαη πςειψλ 

πξνδηαγξαθψλ ππεξεζίεο, θέξδηζε ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαη έθεξε θέξδε ζηα ηακεία.(35)                                                                                                                                     

 

5.2.4 WIND 

 

 

                                          Πίλαθαο 7: Λνγφηππν ηεο WIND 

 

H WIND δεκηνπξγήζεθε ζηηο 28 Ινχιηνπ ηνπ 1992 ζηελ Αζήλα, ε αξρηθή ηεο νλνκαζία ήηαλε Telestet θαη ηελ 

δηαηήξεζε κέρξη ην 2004. Η WIND, ήηαλ ε πξψηε εηαηξεία πνπ ηεο ρνξεγήζεθε άδεηα γηα δεκηνπξγία εζληθνχ 

δηθηχνπ ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο απφ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ. Η ζπγθεθξηκέλε 

άδεηα ηεο θφζηηζε πεξίπνπ 88 εθαηνκκχξηα επξψ θαη ζεσξήζεθε κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο επελδχζεηο ζηελ 

Διιάδα κεηά ην ηέινο ηνπ Γεχηεξνπ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ. Σν 1997, ε Telestet παξέρεη ζηελ Διιάδα ηελ 

ππεξεζία θαξηνθηλεηήο Bfree, πνπ απέθηεζε κεγάιε δήηεζε σο θάξηα αλαλέσζεο ρξφλνπ νκηιίαο ηελ ηφηε 

επνρή. Σν επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, ε εηαηξεία απέθηεζε θαιή θήκε θαη αλαγλσξίζηεθε σο ε πξψηε ειιεληθή 

εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ “εηζέβαιε” ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Λφγσ ηεο εμέιημεο ηεο ζε δηεζλή επίπεδν, νη 

κεηνρέο ηεο δηαπξαγκαηεχνληαλ ζηα ρξεκαηηζηήξηα ηνπ Άκζηεξληακ θαη ηεο Νέαο Τφξθεο. Σν 2001, ε εηαηξεία 

έθαλε ηελ δηαθνξά παγθνζκίσο, αθνχ απέθηεζε ην πηζηνπνηεηηθφ δηαρείξηζεο ISO 9001:2000 θαη κπήθε ζε 

ιεηηνπξγία ε ηφηε άγλσζηε ζην θνηλφ ππεξεζία GPRS.Σα κεηέπεηηα ρξφληα, ε Telestet απνθάζηζε λα 

ζπγρσλεχζεη ηηο φπνηεο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ππήξραλ ζηελ Διιάδα, κε ζθνπφ ηελ κεηνλνκαζία ηεο εηαηξείαο ζε 

Tim Hellas θαη ηελ αιιαγή ηνπ ινγφηππνπ θπζηθά. Η Tim Hellas δηαηήξεζε ηελ ζπγθεθξηκέλε επσλπκία 3 

ρξφληα (2004-2006) θαη απνηεινχζε ζπγαηξηθή ηεο Tim S.p.A πνπ ήηαλε ηκήκα ηεο Telecom Italia. Οη ελέξγεηεο 

ηεο ζηξάθεθαλ ζηελ αγνξά ηνπ 80,87% ηεο Tim S.p.A κέζσ θεθαιαίσλ, φπνπ ε απνηίκεζε ηεο αλήιζε ζηα 

1.600.000 επξψ. ηελ ζπλερεία, ζηελ εμαγνξά ηεο  Troy Gac Α.Δ., πξνθείκελνπ λα ζπζηαζεί εθ λένπ ε εηαηξεία 

θαη λα εκθαληζηεί ε βειηησκέλε Tim Hellas θαη ζηελ εμαγνξά ηεο Q-Telecom γηα 350 εθαηνκκχξηα επξψ.  
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Σν 2007 ήξζε ε ξηδηθή αιιαγή ηεο εηαηξείαο, θαζψο αγνξάζηεθε απφ ηελ Wind-Telecom θαη ε κεηνλνκαζία ηεο 

εηαηξείαο έγηλε ζε WIND HELLAS Α.Δ.Β.Δ, φπσο θαη ε αιιαγή ηνπ ινγφηππν ηεο εηαηξείαο ζε WIND 

HELLAS. Σελ ίδηα ρξφληα, ε εηαηξεία ζπλερίδεη ηηο επεθηαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο κε ηελ εμαγνξά ηεο Tellas, 

πνπ απνηεινχζε πάξνρν ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη αλήθε ζηελ ΓΔΗ. Σν πιάλν απέβιεπε ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ, ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε έλαλ εληαίν ινγαξηαζκφ κε εηδηθέο εθπηψζεηο. Η 

ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη ηελ νδήγεζε ζηελ εμ’ νινθιήξνπ 

απνξξφθεζε απφ ηελ Tellas, δεκηνπξγψληαο ηε λέα WIND Hellas - Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ.Β.Δ. Μία θαζνξηζηηθή 

πεξίνδνο γηα ηελ εηαηξεία ήηαλε ην 2011, φπνπ κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ δηθηχνπ ηεο εηαηξείαο κέζσ ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηελ Huawei, πξνζέθεξε ζηελ αγνξά εξγαζίαο έλα δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο κε ηαρχηεηεο σο 

θαη 42 Mbps. Γηα λα επεθηαζνχλ νη ζπρλφηεηεο ζην δίθηπν, έπξεπε λα δεηεζεί άδεηα ρξήζεο ζην θάζκα ησλ 

900MHz κε θφζηνο ζηα 92,3 εθαηνκκχξηα επξψ. Μέηα ηελ πεηπρεκέλε ζπλεξγαζία κε ηελ Huawei, αθνινχζεζε 

ε εζθεκκέλε πνιηηηθή πνπ πηνζέηεζε ε εηαηξεία γηα λα παξέρεη απνθιεηζηηθά ππεξεζίεο ηνπ δηθηχνπ ηεο κέζσ 

γλσζηψλ θαηαζηεκάησλ φπσο ν Γεξκαλφο, ην Public, ην Μultirama θαη άιια. Γχν ρξφληα αξγφηεξα, ε WIND 

HELLAS απνθαζίδεη λα ζπλάςεη ζπλεξγαζία κε ηελ VODAFONE GREECE γηα ηελ θνηλή ρξήζε ηνπ δηθηχνπ 

θηλεηήο επηθνηλσλίαο 2G-3G θπξίσο ζηελ πεξηθέξεηα θαη ιηγφηεξν ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο. Η ζηξαηεγηθή 

ζεσξήζεθε κεζνδεπκέλε θαη εμππεξεηνχζε ηα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξείαο. Σέινο, ηελ ίδηα πεξίνδν θαηαθέξλεη λα 

απνθηήζεη ην 33% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο FORTHNET.(36) 
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5.2.5 CYTA 

 

                                                  Πίλαθαο 8: Λνγφηππν ηεο CYTA 

 

Η Αξρή Σειεπηθνηλσληψλ Κχπξνπ(ΑΣΗΚ), γλσζηή σο CYTA ηδξχζεθε ην 1961 ζηελ Λεπθσζία. Απνηειεί ηνλ 

θαιχηεξν πάξνρν ηειεπηθνηλσληψλ ζηελ Κχπξν θαη παξέρεη ζηαζεξή, θηλεηή ηειεθσλία, ςεθηαθή ηειεφξαζε 

θαη Ίληεξλεη. Βεβαίσο, δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηηο ππφινηπεο πφιεηο ηεο Κχπξνπ, φπσο ηελ Λάξλαθα, ηελ 

Λεκεζφ, ηελ Πάθν, ηελ Ακκφρσζην θαη ηελ Αγία Νάπα.(37) Η ζχζηαζε ηεο ζπγαηξηθήο ζηελ Διιάδα έγηλε ην 

2007 κε ηελ νλνκαζία CYTA HELLAS θαη ην κέιινλ ηεο πιένλ είλαη ακθηζβεηνχκελν ζχκθσλα κε ηηο 

ηειεπηαίεο εμειίμεηο. Μεηά απφ 10 ρξφληα χπαξμεο ζηνλ ηνκέα ηειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδαο, ε CYTA 

HELLAS εμαηηίαο κεγάισλ νθεηιψλ έθηαζε ζε ζεκείν λα κελ είλαη “βηψζηκε”. Τπήξραλ πνιιέο ζπδεηήζεηο απφ 

ηελ ΑΣΗΚ γηα ηελ κνίξα ηεο ζπγαηξηθήο ζηελ Διιάδα, εηπψζεθε ζηελ αξρή γηα ην νξηζηηθφ θιείζηκν ηεο 

εηαηξείαο, ζηελ πνξεία φκσο εκθαλίζηεθαλ ππνςήθηνη αγνξαζηέο φπσο ε WIND θαη ε VODAFONE. Οη 

πξνηάζεηο ησλ δχν εηαηξεηψλ θαηαηέζεθαλ ζηηο 19/12/17 ζηελ ΑΣΗΚ θαη αλέθεξαλ ηελ εμαγνξά ηνπ 100% ηεο 

ζπγαηξηθήο έλαληη ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Δθ πξψηεο φςεσο, νη δχν νηθνλνκηθέο πξνηάζεηο ζεσξήζεθαλ θαιέο απφ 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΑΣΗΚ αιιά ζχκθσλα κε ηελ δεκνζίεπζε ηεο εθεκεξίδαο “Ο Φηιειεχζεξνο” 

ηείλνπλ πξνο ηελ πξφηαζε ηεο VODAFONE. Η πξνζθνξά ηεο θπκαίλεηαη ζηα 120 εθαηνκκχξηα επξψ θαη 

ππεξθαιχπηεη ηα ρξέε πνπ βαξαίλνπλ ηελ Μεηξηθή. Πξνο ην παξφλ, ε θαηάζηαζε είλαη κεηέσξε θαη ζα ππάξμεη 

θαη άιιε δηαβνχιεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο CYTA γηα λα θαηαιήμεη ζηνλ κειινληηθφ θάηνρν. 

Παξφιν πνπ ε πξφηαζε ηεο VODAFONE είλαη αξθεηά δειεαζηηθή θαη ηεο θαιχπηεη θάιιηζηα ηα έμνδα ηεο 

ζπγαηξηθήο κέρξη ηνλ Ινχλην 2018, φπνπ ζα πξέπεη λα γίλεη ε νξηζηηθή κεηαβίβαζε, ε CYTA δελ ζέιεη λα πάξεη 

βηαζηηθέο απνθάζεηο.(38) 
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5.3 Μελέηερ Πεπιπηώζευν παπαβίαζηρ πποζυπικών δεδομένυν από ηιρ 

Δηαιπείερ Τηλεπικοινυνιών 

 

Η Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2016 επέβαιε πξφζηηκα ζηηο 

Δηαηξείεο Σειεπηθνηλσληψλ, χζηεξα απφ θαηαγγειίεο πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηηο αιιεπάιιειεο θιήζεηο γηα ηελ 

πξνψζεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Η πνιηηηθή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εηαηξείεο γηα λα “ςαξέςνπλ” πειάηεο 

είηε κέζσ πξνλνκηαθψλ ζπκβνιαίσλ είηε κε ηελ παξνρή δσξεάλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε λα 

ππνγξάςνπλ κία δεζκεπηηθή ζχκβαζε, ζεσξείηαη παξάλνκε. Οη ηειεθσληθέο θιήζεηο ζε πειάηεο ρσξίο 

πξνεγνχκελν ηζηνξηθφ ζηελ θάζε εηαηξεία θαη κε θαηαρσξεκέλα ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπο ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο πνπ επηρεηξεί λα πξνσζήζεη πξντφληα, είλαη αλεπίηξεπην. Οπζηαζηηθά, παξαβηάδεη ηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ ππφιεςε ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ΑΠΓΠΥ 

απνθάζηζε λα επηβάιιεη πξφζηηκν 28.000 επξψ ζηε WIND γηα ηελ παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 11 

ηνπ Νφκνπ 3471/2006 γηα ηε κε δεηεζείζα επηθνηλσλία θαη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Νφκνπ 2472/1997, φπνπ 

πξφθεηηαη γηα ην δηθαίσκα ηεο αληίξξεζεο. Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, επηβιήζεθαλ πξφζηηκα 24.000 επξψ ζηε 

FORTHNET θαη 12.000 επξψ ζηε VODAFONE θαη νη ηξείο εηαηξείεο θπζηθά δέρηεθαλ επηπιήμεηο γηα λα 

ζπκκνξθσζνχλ κε ηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα. Οπζηαζηηθά, νη ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείεο αγλννχλ ηελ επηζπκία 

ηνπ πειάηε λα κελ δέρεηαη ηειεθσληθέο θιήζεηο γηα δηαθεκηζηηθνχο ιφγνπο θαη επηκέλνπλ ζηνλ ζθνπφ ηνπο. 

Αθνινχζεζαλ ε CYTA θαη ε COSMOTE πνπ κπνξεί λα κελ παξαβίαζαλ ηηο πξναλαθεξζείζεο λνκνζεζίεο αιιά 

ηνπο έγηλε ζχζηαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ ππνθείκελνπ, φπσο ην δηθαίσκα ηεο πξφζβαζεο, ην δηθαίσκα ηεο 

ελεκέξσζεο θαη ην δηθαίσκα ηεο αληίξξεζεο. Σα δηθαηψκαηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ δελ πξέπεη λα 

παξαβηάδνληαη ζε θακία πεξίπησζε θαη νη εηαηξείεο δελ πξέπεη λα εθκεηαιιεχνληαη ηελ άγλνηα ησλ πειαηψλ γηα 

ηα δηθαηψκαηα ηνπο, ψζηε λα ιαλζάξνπλ ηα πξντφληα ηνπο, πνπ απνβιέπνπλ ζηελ άκεζε θεξδνθνξία.(40) 

Έλα αθφκα ζπκβάλ πνπ έθξηλε παξάλνκν ε ΑΠΓΠΥ, ήηαλε ε  εμαξρήο θαηαγξαθή ηειεθσληθψλ θιήζεσλ γηα 

ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ απφ ηελ πιεπξά ηεο COSMOTE. Σνλ Ινχλην ηνπ 2017, κεηά απφ 

πνιιέο θαηαγγειίεο θαη παξάπνλα ζηελ Αξρή ζρεηηθά κε ηελ ηαθηηθή πνπ αθνινπζεί ε COSMOTE, ε Αξρή 

απνθάζηζε λα δψζεη ζηελ εηαηξεία ην πεξηζψξην 3 κελψλ γηα λα ςάμεη έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν πξνψζεζεο. 

Παξαηεξήζεθε φηη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζνχζε ε εηαηξεία ήηαλε αληίζεηε κε ην άξζξν 4 ηνπ 

Νφκνπ 3471/2006. Γειαδή, δελ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη εμαξρήο ε θαηαγξαθή ηεο ζπλνκηιίαο αιιά κφλν 

εθφζνλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ ν πειάηεο θαη ε ζπδήηεζε νδεγήζεη ζηελ ζχλαςε ζχκβαζεο.  
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πλεπψο, νηηδήπνηε θαηαγξάθεηαη πξηλ ηελ απφθαζε ή ηελ εθδήισζε επηζπκίαο ηνπ πειάηε είλαη παξάλνκν θαη 

δείρλεη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο λα πξνζδηνξίζεη ηα θαηαλαισηηθά “ζέισ” ηνπ πειάηε, λα ηνπ 

εμηδαληθεχζεη νξηζκέλεο ππεξεζίεο θαη λα ηνπ πιαζάξεη ηα πξντφληα ηεο. αθψο, ε ζηξαηεγηθή απηή πέξαλ ηεο 

θαηαπάηεζεο ηνπ Νφκνπ 3471/2006, αδηαθνξεί πιήξσο θαη γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ ππνθεηκέλνπ, πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε.(41) 

 

 

                                                    ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6  

                                                        Δπίλογορ 

 

πκπεξαζκαηηθά, ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα αθνξνχλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπ θαζελφο θαη ζαθψο εκπεξηέρνπλ πνιιά 

ζηνηρεηά απφ ηελ ηδησηηθή ηνπ δσή. Ο θάζε άλζξσπνο είλαη κνλαδηθφο θαη πξνθείκελνπ λα δηεμαρζεί νκαιά ε 

πνξεία ηεο δσήο ηνπ, πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Μέζα απφ ηελ παξνχζα 

εξγαζία, θάλεθε πσο νη εηαηξείεο ηειεπηθνηλσληψλ δελ ηεξνχλ ηηο λνκνζεζίεο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ. Αληηζέησο, ςάρλνπλ ζπλερψο ηξφπνπο γηα λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο, 

θαηαπαηψληαο ηα δηθαηψκαηα ηνπ ππνθεηκέλνπ. Οη ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο ή αιιηψο νη εξγαδφκελνη ζηελ 

εηαηξεία ή νη δηαθεκηζηέο έρνπλ γίλεη πεηζήληα φξγαλα θαη γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ ζέζε ηνπο, λα βγάινπλ ηα 

πξνο ην δελ θαη γεληθφηεξα λα επηβηψζνπλ, γίλνληαη ζπλέλνρνη ζηελ παξαβίαζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

Παξφιν πνπ νη λνκνζεζίεο ξεηά ηνλίδνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ ππνθεηκέλνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, ην 

θαηλφκελν παξαβίαζεο έρεη απμεζεί έληνλα ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα. Γελ ππάξρεη πιένλ θαλέλαο 

ζεβαζκφο ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη νη εηαηξείεο έρνληαο ζην κπαιφ ηνπο ζηξαηεγηθέο αχμεζεο 

εζφδσλ, αδηαθνξνχλ πιήξσο γηα ηνλ ζεζκφ ηεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Η επηβνιή πξνζηίκσλ ζηηο 

εηαηξείεο δελ ηηο αγγίδεη ηδηαίηεξα, κίαο θαη δηαλχνπλ εδψ θαη κία δεθαεηία ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηα ρξέε 

είλαη έλα ζχλεζεο θαηλφκελν. ίγνπξα, ζα βξνχλε έλα ηξφπν λα απνπιεξψζνπλ αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη 

έρνπλ ζπκκνξθσζεί κε ηηο πξάμεηο ηνπο, ελδέρεηαη θαη ζην κέιινλ αλ πξφθεηηαη λα πιαζάξνπλ θάηη λα 

παξαβηάζνπλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη απηφ ζα ζπλερίζεη λα είλαη έλαο θαχινο θχθινο. 
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