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Περίληψη 

 

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και των μέσων επικοινωνίας είναι ένα φαινόμενο που 

έχει επηρεάσει μια πληθώρα τομέων της σύγχρονης ζωής του ανθρώπου. Το απόρρητο 

είναι μία από τις σημαντικότερες έννοιες της εποχής μας, αλλά είναι επίσης ένα από τα 

πιο αόριστα στοιχεία που συνθέτουν μια ιδιαιτέρως σημαντική κατάσταση. Καθώς η 

ταχέως μεταβαλλόμενη τεχνολογία καθιστά όλο και πιο διαθέσιμες τις πληροφορίες, οι 

μελετητές, οι ακτιβιστές και οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής προσπαθούν να 

καθορίσουν την ιδιωτικότητα, ενώ πολλοί παραδέχονται ότι το καθήκον αυτό είναι 

σχεδόν αδύνατο.  Στην κατανόηση της ιδιωτικής ζωής υπάρχει μια αντικειμενική 

δυσκολία για την οριοθέτηση των αλληλοσυμπληρούμενων εννοιών. Κανένας ορισμός 

δεν μπορεί να λειτουργήσει, επειδή μάλλον υπάρχουν πολλαπλές μορφές ιδιωτικού 

απορρήτου, που σχετίζονται μεταξύ τους με οικογενειακές ομοιότητες. Μια θεωρία του 

γεφυρώνει πολιτισμικές διαφορές και αντιμετωπίζει τις ιστορικές αλλαγές στις απόψεις 

για την ιδιωτικότητα είναι καίριας σημασίας για την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα από ηλεκτρονικές επικοινωνίες Η προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα είναι αυξημένης σημασίας δεδομένου ότι πρόκειται για ένα 

θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου. Στην Ελλάδα η σχετική νομοθεσία έχει 

εναρμονιστεί με το Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και συνεχίζει να υιοθετεί κανόνες και 

ρυθμιστικές διατάξεις που να προστατεύουν τις συγκεκριμένες σημαντικές προεκτάσεις 

των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Στην 

παρούσα μελέτη θα παρουσιαστούν οι νομικές πτυχές της προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ενώ θα γίνει αναφορά και σε πρακτικά 

παραδείγματα που έχει συντελεστεί παραβίαση των σχετικών δικαιωμάτων.  

Λέξεις κλειδιά: προσωπικά δεδομένα, ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ιδιωτικότητα, 

απόρρητο, παραβίαση, νομοθεσία, Αρχές.  
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Abstract 

 

The rapid development of technology and the media is a phenomenon that has affected 

many areas of modern human life. Privacy is one of the most important concepts of our 

time, but it is also one of the vaguest elements that make up a particularly important 

situation. As rapidly changing technology makes information increasingly available, 

scholars, activists and policy makers are trying to determine privacy, and many admit that 

this task is almost impossible. In the understanding of privacy, there is an objective 

difficulty in defining complementary concepts. No definition can work, because there are 

multiple forms of privacy that are related to family similarities. A theory of bridging 

cultural differences and addressing historical changes in views on privacy is crucial to the 

protection of personal data from electronic communications. The protection of personal 

data is of great importance as it is a fundamental human right. In Greece, the relevant 

legislation has been harmonized with the European legislative framework and continues 

to adopt rules and regulations to protect the specific significant impacts of electronic 

communications and personal data protection. The present study will present the legal 

aspects of the protection of personal data from electronic communications, and a practical 

example of a breach of the rights involved. 

Key words: personal data, electronic communications, privacy, privacy, violation, 

legislation, Principles. 
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Κεφάλαιο Πρώτο. Τα προσωπικά δεδομένα και η 

διακινδύνευση τους. 

 

1.1 Εισαγωγή 

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και των παράγωγων μέσων της έχει επιφέρει μια νέα 

τάξη πραγμάτων στους χρήστες και στους συνδρομητές υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. Τα δεδομένα που ανταλλάσσονται καθημερινά μέσα από τις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες είναι παραπάνω από δισεκατομμύρια ενώ η επεξεργασία τους, είναι μια 

διαδικασία που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τη στιγμή που μπορεί το 

περιεχόμενο των πληροφοριών να αποτελέσει σημαντική γνώση για πολλούς φορείς που 

κυρίως προσπαθούν να αποτρέψουν εγκλήματα ή γενικά παράνομες ενέργειες 

(Eysenbach, 2017).  

Είναι γεγονός ότι ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται από αλματώδη βήματα στην τεχνολογία, 

στα μέσα ανταλλαγής των πληροφοριών ενώ παράλληλα ραγδαία επιδείνωση 

παρουσιάζουν και οι τρομοκρατικές επιθέσεις σε όλο τον κόσμο. Η τρομοκρατική 

επίθεση για παράδειγμα του 2001 στους Δίδυμους Πύργους των Ηνωμένων Πολιτειών 

Αμερικής αποτέλεσε ένα σημαντικό έναυσμα για την ενίσχυση της ανάγκης 

επεξεργασίας των δεδομένων από τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (Arhick, 2010). Από τις 

11 Σεπτεμβρίου 2001, έχουν θεσπιστεί πολλές στρατηγικές ασφάλειας «σκληρής» και 

«μαλακής» αντιμετώπισης, που επιτρέπουν την εντατικότερη παρακολούθηση και τον 

έλεγχο της κίνησης «ύποπτων πληθυσμών» (Poullet, 2006)1. Οι βομβιστικές επιθέσεις 

από τρομοκράτες αυτοκτονίας, έχουν δημιουργήσει μια μεταβολή βημάτων στην 

ανάλυση αυτής της ασύμμετρης απειλής αλλά και στις αντιλήψεις του κοινού για τον 

κίνδυνο. Ιδιαίτερα οι πληροφορίες που αφορούν στην ταυτότητα, την τοποθεσία, το σπίτι 

και την εργασία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας της 

Πληροφορίας.  

 

 

 

                                                           
1 Βλ. γενικά Poullet Y. “Internet et Vie Privvee: Entre risques et espoirs” Journal des Tribunaux, 2001 

σελ. 155 επ. http://www.droit-technologie.org/upload/dossier/doc/42-1.pdf 
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Πολλές από τις προγραμματισμένες μεθόδους και τεχνολογίες επιτήρησης είναι 

τεχνολογίες σύγκλισης που αποσκοπούν στη συγκέντρωση νέων και υφιστάμενων πηγών 

δεδομένων, αλλά δεν είναι σε θέση να το κάνουν λόγω της κακής ποιότητας δεδομένων 

και της δυσκολίας χρήσης των ολοκληρωμένων δεδομένων για τη μείωση των σοβαρών 

κινδύνων εγκληματικότητας. Η καθυστέρηση μπορεί να επιτρέψει την ανάπτυξη νομικών 

προτύπων συμμόρφωσης, προκειμένου να προστατευθούν οι αρχές της προστασίας της 

ιδιωτικής ζωής που ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου αλλά και στην Οδηγία 95/46 για την προστασία προσωπικών δεδομένων και 

τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων2.  

Είναι αναγκαίο επίσης σε εισαγωγικό επίπεδο να σημειωθεί ότι η προστασία του 

απορρήτου σε κάθε μορφή επικοινωνίας είναι ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο 

δικαίωμα του ανθρώπου (άρθρο 19 του Συντάγματος) κι ως τέτοιο προστατεύεται κι από 

την ελληνική νομοθεσία που έχει συμμορφωθεί προς τους Κανονισμούς και τις Οδηγίες 

της ΕΕ. Υπάρχουν βέβαια εκ του νόμου και οι περιπτώσεις νόμιμης άρσης του απορρήτου 

οι οποίες καθορίζονται από τον Έλληνα νομοθέτη μέσα από μια πληθώρα νόμων που 

καλύπτουν το ευρύ φάσμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων3. Όμως βασικό 

σημείο της μελέτης του εν λόγω ζητήματος είναι το γεγονός ότι η παραβίαση του 

απορρήτου των επικοινωνιών είναι ένα ποινικό αδίκημα και από την νομοθεσία 

προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις για τα φυσικά πρόσωπα που προβαίνουν σε τέτοιου 

είδους παραβιάσεις4.  

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων συνδέεται άρρηκτα με το ίδιο το απόρρητο 

της πληροφορίας έτσι όπως γίνεται αντιληπτό από τον νόμο. Στη βάση αυτή είναι 

κατανοητό ότι το εύρος του νομικού πλαισίου σε συνάρτηση με την έκταση και το 

περιεχόμενο των βασικών εννοιών όπως είναι το απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα, 

συνθέτουν ένα αρκετά πολύπλοκο πλαίσιο ανάλυσης. Κι αυτό διότι κάθε έννοια κρύβει 

μέσα της πάρα πολλές πτυχές που έχουν σημασία για τη διερεύνηση του θέματος αυτού, 

κι ως εκ τούτο το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  

                                                           
2 Βλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 

2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 

τον ΕΟΧ).  

3 Βλ. Ν.2225/1994, Ν.3115/2003, Ν.3674/2008, Ν.3917/2011, ΠΔ47/2005 
4 Βλ. (άρθρο 370Α του Ποινικού Κώδικα, Ν.3674/2008, Ν.3115/2003 
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Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του ζητήματος της προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες με επίκεντρο την μελέτη των 

νομικών πτυχών. Ο συγκεκριμένος σκοπός θα επιτευχθεί μέσα από την ανάλυση της 

κείμενης νομοθεσίας και της επιστημονικής βιβλιογραφίας που αφορά στην προστασία 

των δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Επίσης μέσα από την παρουσίαση 

περιπτώσεων που έχουν θιγεί τα προσωπικά δεδομένα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες θα 

συζητηθούν όλες οι πτυχές που απορρέουν από τις περιπτώσεις αυτές προκειμένου 

συμπερασματικά να προκύψει μια σύγκριση της υφιστάμενης νομοθεσίας σε συνάρτηση 

με τις παραβιάσεις που έχουν σημειωθεί. 

1.2 Καταγραφή προβλήματος 

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι αύξουσας σημασίας τόσο για τη 

διασφάλιση των προσωπικών πληροφοριών όσο και για τη διατήρηση του απορρήτου της 

πληροφορίας, ως συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα. Το ζήτημα αυτό στην Ελλάδα 

αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον διότι σύμφωνα με την 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα το 2016 οι καταγγελίες και η 

προσφυγές για παραβίαση προσωπικών δεδομένων αυξήθηκε κατά 9,0% σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος, φθάνοντας τις 3.105. Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση της Αρχής, 

ειδικά τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες για «αζήτητη» διαφήμιση 

(spam) αλλά και καταγγελίες προς εισπρακτικές εταιρίες που λαμβάνουν προσωπικά 

δεδομένα από τους πιστωτές, προκειμένου να προβούν στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων 

οφειλών (Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα, 2017). Επίσης το 2016 

αποτέλεσε μια χρονιά ορόσημο σχετικά με την νομοθεσία που αφορά στην προστασία 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διότι ολοκληρώθηκε η μεταρρύθμιση των 

κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων που ίσχυαν για 20 χρόνια5. Το νέο νομικό 

πλαίσιο θα εφαρμοστεί τον Μάιο του 2018 και αφορά στην αστυνομική και δικαστική 

συνεργασία, με συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας στον Κανονισμό για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (e-Privacy) 

(Μενουδάκος, 2017).  

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφής η επικαιρότητα του θιγόμενου ζητήματος ενώ το 

πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι καίριο κι αφορά στην ανταπόκριση της Ελλάδα με 

                                                           
5 Σύμφωνα με τον πρόεδρο Κ. Μενουδακο, μια νέα εποχή για τα προσωπικά δεδομένα αρχίζει καθώς (α) 

αρχίζει η εφαρμογή του νέου κανονισμού προσωπικών δεδομένων από τον Μάιο του 2018, (β) εφαρμόζεται 

νέα οδηγία για τα δεδομένα σε ζητήματα αστυνομίας και δικαιοσύνης, (γ) εφαρμόζεται νέος κανονισμός 

για την ασφαλή μετάβαση δεδομένων  από την ΕΕ στις ΗΠΑ και (δ) εφαρμόζεται νέος κανονισμός για την 

προστασία των τηλεπικοινωνιών. 



 

4 
 

τις σύνθετες απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Επίσης σε διεθνές επίπεδο το 

συγκεκριμένο ζήτημα είναι εξίσου σημαντικό εάν αναλογιστεί κανείς τη σημαντικότητα 

της πληροφορίας που μπορεί να λάβει κανείς μέσα από την άρση απορρήτων για την 

αποφυγή τρομοκρατικών ενεργειών, που είναι ένα αρκετά σημαντικό πρόβλημα των 

σύγχρονων κοινωνιών. Όμως στο βωμό της αποφυγής των όποιων κινδύνων δεν πρέπει 

όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να ξεχνούν ότι το απόρρητο της πληροφορίας, είναι ένα 

συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα για τον πολίτη.  

1.3 Ανάλυση βασικών εννοιών 

Η εννοιολογική προσέγγιση των βασικών εννοιών που θα εξεταστούν στην παρούσα 

μελέτη είναι ιδιαιτέρως σημαντική διότι μόνο έτσι μπορεί να γίνει αποτελεσματική 

διάκριση των εννοιών που θα συζητηθούν στην συνέχεια. Στην Ελλάδα η προστασία των 

προσωπικών δεδομένων εποπτεύεται από την Αρχή Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα6 κι από τον νόμο 3471/2006 για την προστασία δεδομένων στις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες (Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 2015). Από την 

σχετική νομοθεσία προκύπτουν σημαντικές εννοιολογικές διακρίσεις και προσδιορισμοί 

που είναι χρήσιμο να αναφερθούν στη συνέχεια.  

1.3.1 Η έννοια της ιδιωτικότητας 

Στην ελληνική θεωρία7 η έννοια της ιδιωτικότητας έχει οριστεί ως: «ο χώρος που 

αυτοπροσδιορίζει κάθε άτομο προκειμένου να ασκεί μέσα σε αυτόν τις προσωπικές 

και οικογενειακές δραστηριότητες απερίσπαστο από παρεμβάσεις και 

παρενοχλήσεις τρίτων. Ο χώρος αυτός εκτείνεται μεταξύ του ευρύτερου πλαισίου 

της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής ενός προσώπου και του απορρήτου του 

χώρου της αυστηρά προσωπικής ζωής του»8 Ο ορισμός αυτός συμπυκνώνει τους 

ορισμούς που έχουν δοθεί τόσο από τα διεθνή νομικά κείμενα όσο και από το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α) φανερώνοντας 

το σταθερό προσανατολισμό των Ελλήνων νομικών στη διεθνή νομολογία και 

θεωρία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. 

 

Επίσης αναφορικά με την έννοια της «ιδιωτικής» ή «οικογενειακής ζωής», η Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  (Α.Π.Δ.Π.Χ) έχει ήδη 

                                                           
6 Βλ. Νόμο 2472/1997 
7  Για την έννοια της «ιδιωτικότητας» στην ελληνική θεωρία βλ. Μαυριά Κ. «Το συνταγματικό δικαίωμα 

του ιδιωτικού βίου» 

8  Καράκωστας Ι. «Προστασία της ιδιωτικότητας στην Κοινωνία της Πληροφορίας» 
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αποφανθεί ότι η έννοια της «ιδιωτικής ή οικογενειακής ζωής» είναι στενότερη της 

έννοιας των προσωπικών δεδομένων, αντιπαρατάσσεται δε στη «δημόσια ζωή» και 

αφορά μια γενικά παραδεκτή, σύμφωνα με τις κρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις, 

«σφαίρα του απορρήτου» του ατόμου, όπως είναι, για παράδειγμα, η ερωτική του 

ζωή, σωματικά ελαττώματα ή προβλήματα της υγείας του, ενδοοικογενειακές 

έριδες.  

 

Σε κάθε περίπτωση η έννοια της ιδιωτικής ζωής και των ορίων προστασίας της 

μεταβάλλεται από εποχή σε εποχή και από κοινωνία σε κοινωνία. Αυτό που σε μία 

κοινωνία είναι ένα προστατευμένο στοιχείο της ιδιωτικής ζωής, σε κάποια άλλη μπορεί 

να αποτελεί παράγοντα κοινωνικοποίησης του ατόμου και η δημοσιοποίηση του αναγκαία 

προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στη δημόσια ζωή. Ένα είναι όμως δεδομένο, ότι 

τουλάχιστον για την δυτική ηθική και νομική παράδοση, όπως αυτή διαμορφώθηκε μέσα 

από την αρχαιοελληνική οπτική και φιλοσοφία για την αξία του ανθρώπου, σε σχέση και 

με την δημιουργία και την ανάπτυξη των κρατικών δομών, η προστασία της ιδιωτικής του 

σφαίρας ως προϋπόθεση για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του θα αποτελεί 

τον οδηγό για κάθε μελλοντική αναφορά στο θέμα. 

 

1.3.2 Η έννοια των προσωπικών δεδομένων 

 

Προσωπικά δεδομένα είναι «κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε και περιγράφει ένα 

άτομο, όπως: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, 

οικογενειακή κατάσταση κλπ.), φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία 

(προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κλπ.), οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά 

στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες» (Αρχή 

Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 2015). Το υποκείμενο των 

προσωπικών δεδομένων είναι το φυσικό πρόσωπο9 στο οποίο αναφέρονται τα 

συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα που περιεγράφηκαν από τον ορισμό.  

Σημαντική είναι η διάκριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από την οποία τα 

δεδομένα χωρίζονται σε:  

                                                           
9 Ο ν. Ν. 2472/1997 αφορά κάθε φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται εν ζωή. Τα νομικά πρόσωπα δεν έχουν 

προσωπικά δεδομένα 
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● Κοινά δεδομένα, τα οποία δεν είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και 

προκειμένου να διενεργηθεί η συλλογή και η επεξεργασία τους, είναι αρκετή η 

συγκατάθεση (προφορική) του υποκειμένου. Τέτοιου είδους δεδομένα είναι το 

ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, το μορφωτικό επίπεδο, η 

περιουσιακή κατάσταση, η οικογενειακή κατάσταση, οι καταναλωτικές 

συνήθειες, οι τραπεζικοί λογαριασμοί και το ύψος του μισθού.  

 

● Ευαίσθητα δεδομένα είναι εκείνα που απορρέουν από την ιδιωτική ζωή του 

ατόμου και γενικά έχει θεσπιστεί απαγόρευση συλλογής και επεξεργασίας εάν 

δεν υπάρχει σχετική αδειοδότηση από την αρμόδια Αρχή Προστασίας 

Προσωπικών ∆εδοµένων. Τέτοιου είδους δεδομένα είναι οι θρησκευτικές 

πεποιθήσεις, οι σεξουαλικές προτιμήσεις, το ποινικό μητρώο, τα γενετικά 

δεδομένα, η υγεία, κτλ.  

● Δημόσια δεδομένα είναι τα δεδομένα και οι πληροφορίες που σχετίζονται με το 

δημόσιο, δηλαδή είναι τα δεδομένα εκείνα που παράγονται από δημόσιους ή 

ιδιωτικούς φορείς (Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα, 

2017).  

● Κυβερνητικά δεδομένα 

● «Ανοικτά» είναι τα δεδομένα «που μπορούν ελεύθερα να χρησιμοποιηθούν, να 

επαναχρησιμοποιηθούν και να αναδιανεμηθούν από οποιονδήποτε – υπό τον όρο 

να γίνεται αναφορά στους δημιουργούς και να διατίθενται, με τη σειρά τους, υπό 

τους ίδιους όρους» (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική 

Αστυνομία, 2016).  

● «Ανοικτά» κυβερνητικά δεδομένα είναι τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται 

ελεύθερα, να αναδιανεμηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν (Open Knowledge 

Foundation, 2012). 

 

1.3.3 Η έννοια της επεξεργασίας των  προσωπικών δεδομένων  

 

Σύμφωνα με το νόμο επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι κάθε εργασία ή σειρά 

εργασιών που έχει εφαρμοστεί σε προσωπικά δεδομένα από το Δημόσιο ή από Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ιδιωτικού δικαίου η ένωση προσώπων η φυσικό πρόσωπο 

με ή χωρίς την βοήθεια αυτοματοποιημένο μεθόδων. Ο νόμος παραθέτει ένα ενδεικτικό 

κατάλογο των παραπάνω εργασιών που περιλαμβάνει: 
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● Τη συλλογή. Aποτελεί την πρώτη φάση της επεξεργασίας και αφορά την 

αναζήτηση, εύρεση και συγκέντρωση των δεδομένων (π.χ. συνέντευξη και 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση 

ηχογράφηση) 

 

● Την καταχώριση, π.χ τοποθέτηση στοιχείων σε βάση δεδομένων με σκοπό την 

περαιτέρω επεξεργασία τους 

 

● Την οργάνωση, δηλ. την κατηγοριοποίηση δεδομένων με συγκεκριμένα 

κριτήρια, την αυτοματοποιημένη οργάνωση με τη χρήση κατάλληλου 

λογισμικού 

 

● Τη διατήρηση ή αποθήκευση σε οποιοδήποτε μέσο αποθήκευσης (σκληρό δίσκο 

μαγνητοταινία ή σε κουτί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου “mailbox”). 

 

● Την τροποποίηση π.χ. κρυπτογράφηση ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση 

 

● Την εξαγωγή 

 

● Τη χρήση. Έτσι η προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων στο 

δικαστήριο συνιστά “επεξεργασία” καθώς γίνεται χρήση των καταγεγραμμένων 

σε αυτά πληροφοριών 

 

● Την διαβίβαση, δηλ. την μετάδοση των δεδομένων προς την “σφαίρα επεμβάσης” 

ενός τρίτου προσώπου διαφορετικό από αυτό που πραγματοποιεί τη διαβίβαση 

 

● Την διάδοση η κάθε άλλης μορφής διάθεση, δηλ. τη μετάδοση προσωπικών 

δεδομένων σε κάθε κατεύθυνση και σε μεγαλύτερο αριθμό αποδεκτών 

(δημοσίευση στο διαδίκτυο, σε έντυπα ή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης) 

 

● Την συσχέτιση ή το συνδυασμό, που αφορά τον καθορισμό σχέσεων, συγκρίσεις 

και παράθεση δεδομένων ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες “πηγές”, με στόχο την 

εξαγωγή συμπερασμάτων από έναν ή περισσότερους υπεύθυνος επεξεργασίας 
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● Την διασύνδεση, δηλ. τη σύνδεση των δεδομένων ενός αρχείου με δεδομένα 

αλλού ή άλλων αρχείων, τα οποία τηρούνται από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας ή 

τον ίδιο υπεύθυνο αλλά για διαφορετικό σκοπό 

 

● Τη δέσμευση (κλείδωμα), δηλ. τον αποκλεισμό κάθε επιπλέον επεξεργασίας π.χ. 

απόκρυψη δεδομένων 

 

● Την διαγραφή – καταστροφή. Η έννοια της διαγραφής αφορά δεδομένα που δεν 

είναι ορατά η “αναγνώσιμα” από κάθε ανθρώπινη αίσθηση. 

 

Παραδείγματα: Επεξεργασία αποτελεί η ανάρτηση σε ιστοσελίδα του διαδικτύου και η 

συνακόλουθη διάδοση πληροφοριών για κάποιο πρόσωπο, η δραστηριότητα μηχανής 

αναζήτησης η οποία συνίσταται στον εντοπισμό πληροφοριών που δημοσιεύουν ή 

αναρτούν στο διαδίκτυο τρίτοι, στην αυτόματη ευρετηρίαση τους, στην προσωρινή 

αποθήκευση τους και, τελικώς, στη διάθεσή τους τους χρήστες του διαδικτύου με 

ορισμένη σειρά προτίμησης, η διαβίβαση δεδομένων που αφορούν τις αποδοχές των 

εργαζομένων από τον εργοδότη στις φορολογικές αρχές, η επεξεργασία δεδομένων ήχου 

και εικόνας π.χ. η αποθήκευση και διαβίβαση εικόνας προσώπου, η οποία συλλέγεται 

από σύστημα βίντεοεπιτήρησης που λειτουργεί μόνιμα, συνεχώς ή κατά τακτά χρονικά 

διαστήματα, σε κλειστό ή ανοικτό χώρο συγκέντρωσης η διέλευσης προσώπων Αντίθετα, 

δεν συνιστούν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων η λειτουργία απλών συστημάτων 

ελέγχου εισόδου χωρίς καταγραφή, που ενεργοποιούνται κατόπιν συγκεκριμένης 

ενέργειας του εισερχόμενου (π.χ. θυροτηλέφωνα -θυροτηλεοράσεις),  δεδομένου ότι δεν 

πραγματοποιείται συνεχής λήψη εικόνας και ήχου. Είναι επίσης αυτονόητο ότι η 

τοποθέτηση εικονικής κάμερας σε εξωτερικό σημείο οικίας που δε λαμβάνει ούτε 

καταγράφει δεδομένα, αλλά τοποθετείται με σκοπό την αποτροπή παράνομης εισόδου 

τρίτων δεν αποτελεί επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο νόμος απαριθμεί τις ποικίλες μορφές επεξεργασίας 

ενδεικτικά, έτσι ώστε  επεξεργασία να αποτελούν και άλλες εργασίες / ενέργειες που δεν 

αναφέρονται στην απαρίθμηση του νόμου, όπως η αφαίρεση αρχείου. 
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1.3.4 Η έννοια του υποκειμένου 

Υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων είναι το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να 

εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιοριστεί αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάση αριθμού 

ταυτότητας η βάση ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν 

την υπόσταση του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, 

πολιτική η κοινωνική. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι με τον Ν.2472/1997, όπως και με την σχετική οδηγία 95/46 

/ΕΚ, προστατεύονται μόνο τα (ζώντα)  φυσικά πρόσωπα και όχι τα νομικά πρόσωπα π.χ. 

(σωματεία, εταιρείες). Τα τελευταία εξακολουθούν να προστατεύονται με τις γενικές 

διατάξεις για προστασία της προσωπικότητας, αθέμιτου ανταγωνισμού κ.λ.π.,  ωστόσο η 

σύγχρονη οικονομική και τεχνολογική πραγματικότητα επιβάλουν την θέσπιση ειδικής 

προστατευτικής νομοθεσίας για τα δεδομένα και των νομικών προσώπων. 

Από τις άλλες χώρες μέλη της Ευρώπης, στη Γερμανία τα νομικά πρόσωπα δεν 

περιλαμβάνονται στην ρύθμιση του αντίστοιχου γερμανικού νόμου. Αντίθετα, άλλα 

κράτη, όπως η Αυστρία, Δανία, Λουξεμβούργο, Ελβετία, συμπεριέλαβαν τα νομικά 

πρόσωπα στη ρύθμιση του νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Επίσης, ο Ν.3471/2006 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο χώρο των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που ενσωμάτωσε την οδηγία 2002/58 της Ε.Ε, 

περιλαμβάνει ρυθμίσεις με παιδί εφαρμογής και στα νομικά πρόσωπα – συνδρομητές. 

 

1.3.5 Η έννοια του υπεύθυνου επεξεργασίας 

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι οποιοσδήποτε καθορίζει τον 

σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό 

ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός. Όταν 

ο σκοπός και ο τρόπος της επεξεργασίας καθορίζονται με διατάξεις νόμου ή κανονιστικές 

διατάξεις εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια 

βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή του καθορίζονται αντίστοιχα από το εθνικό ή το 

κοινοτικό δίκαιο. Σύμφωνα με το νόμο ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την ευθύνη να 

εξασφαλίσει επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η 

επεξεργασία και η φύση των δεδομένων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει επίσης να 
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μεριμνά για την ασφαλή καταστροφή των προσωπικών δεδομένων μετά το πέρας της 

περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας. 

Εκτελών την επεξεργασία είναι οποιοσδήποτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για 

λογαριασμό υπεύθυνο επεξεργασίας, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή  

υπηρεσία η οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός. Για παράδειγμα εκτελών την επεξεργασία 

είναι ο υπάλληλος της εταιρείας Α, η οποία έχει την ιδιότητα του υπεύθυνου 

επεξεργασίας, εφόσον ο υπάλληλος επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα. Επίσης, στο 

ίδιο παράδειγμα, εκτελών την επεξεργασία είναι η εταιρία Β, στην οποία η Α έχει 

αναθέσει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πελατών της Α για λογαριασμό της 

Α (πάντοτε μετά￼ από προηγούμενη ενημέρωση τους). Η εταιρεία Β μπορεί να είναι π.χ  

μια εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών (Ν.3758 / 2009). 

Τρίτος είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή υπηρεσία, η οποιοσδήποτε 

άλλος οργανισμός, εκτός από το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας 

και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα, 

εφόσον το τελευταίο ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία για λογαριασμού του υπεύθυνου 

επεξεργασίας. Για παράδειγμα τρίτος είναι ο Α στον οποίο νοσοκομείο (υπεύθυνος 

επεξεργασίας) χορηγεί, μετά από αίτηση του Α, για δικαστική χρήση, πιστοποιητικό για 

την κατάσταση της υγείας του ασθενούς Β. Επίσης την ιδιότητα τρίτου έχει η 

ασφαλιστική εταιρεία Α, η οποία ζητεί από την ασφαλιστική εταιρεία Β, για δικαστική 

χρήση, την χορήγηση δεδομένων υγείας του γάμου Ασφαλισμένο στην Β, όποιος 

προηγουμένως έχει ασφαλιστή στην Α. Τρίτοι είναι η δημοτικοί και οι νομαρχιακοί 

σύμβουλοι σε σχέση με τα αρχεία που τηρούνται από τους δήμους και τις νομαρχίες 

αντίστοιχα, όπως και τα μέλη ενός σωματείου σε σχέση με τα αρχεία που τηρούνται από 

το σωματείο, καθώς δεν ταυτίζονται με τα παραπάνω νομικά πρόσωπα που αποτελούν 

τους υπεύθυνους επεξεργασίας. 
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1.4. Μορφές ηλεκτρονικής επικοινωνίας και κίνδυνοι που ενέχουν 

Η ηλεκτρονική επικοινωνία διακρίνεται σε ποικίλες μορφές, κάποιες από αυτές είναι 

ευρέως γνωστές στον σύγχρονο άνθρωπο και χρησιμοποιούνται από εκείνον ως μέσο 

επικοινωνίας στην καθημερινότητα του, άλλες από αυτές είναι λιγότερο συνηθισμένες 

και οικίες στο μέσο άνθρωπο, παρόλα αυτά όπως θα αναλυθεί παρακάτω, όλες οι μορφές 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας ελλοχεύουν κινδύνους σημαντικούς για τον χρήστη. 

  

1.4.1 E-mail (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, παγκοσμίως γνωστό ως email, αποτελεί το κυριότερο μέσο 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας της σύγχρονης εποχής. Είναι ένα σύστημα μετάδοσης 

μηνυμάτων μεταξύ χρηστών Η/Υ το οποίο αποτελείται από τον αποστολέα του 

μηνύματος και τον παραλήπτη ή τους παραλήπτες αυτού.  

 

Η λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πραγματοποιείται ως εξής: Αρχικά  ένας 

χρήστης γράφει  ένα μήνυμα στο δικό του πρόγραμμα "πελάτη ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου" και συμπληρώνει το πεδίο της διεύθυνσης του παραλήπτη με την 

κατάλληλη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πατώντας το κουμπί "Αποστολή" 

στο πρόγραμμα πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου διαβιβάζεται με το λεγόμενο  «Απλό Πρωτόκολλο Μεταφοράς 

Ταχυδρομείου» (Simple Mail Transport Protocol - SMTP) στον εξυπηρετητή 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποδέκτη ή στην ταχυδρομική θυρίδα που διαθέτει ο 

χρήστης στον ηλεκτρονικό λογαριασμό του μέσω κάποιου φορέα παροχής υπηρεσιών 

διαδικτύου. Εάν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παραδίδεται στον εξυπηρετητή 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οργανισμού, ο εν λόγω εξυπηρετητής ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου μεταβιβάζει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε απευθείας στον 

παραλήπτη είτε σε κάποιον εξυπηρετητή αναμετάδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

Ο παραλήπτης είτε είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον εξυπηρετητή 

αναμετάδοσης  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. σε τοπικό δίκτυο) είτε πρέπει να 

συνδεθεί προκειμένου να αναζητήσει τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω 

του  πρωτοκόλλου ταχυδρομείου (πρωτόκολλο POP) για να μπορέσει  ο αποδέκτης να 

συνδεθεί με τον εξυπηρετητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να ελέγξει εάν έχει 

μηνύματα. Τα περιεχόμενα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποθηκεύονται 

στον εξυπηρετητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι ο πελάτης «ηλεκτρονικού 
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ταχυδρομείου» του χρήστη να ζητήσει την παράδοσή τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο 

χρήστης δεν διαγράφει το ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά το αφήνει  αποθηκευμένο στον 

εξυπηρετητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ακόμη και αν έχει παραλάβει αντίγραφό του. 

Το πρόβλημα για τα προσωπικά δεδομένα δημιουργείται όταν συλλέγονται οι 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων και όταν 

παρακολουθείται η κίνηση του μηνύματος. Η συλλογή ηλεκτρονικών διευθύνσεων 

μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους ακόλουθους τρόπους: 

1. Όταν ο φορέας παροχής του λογισμικού του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο είτε 

αγοράστηκε  από τον χρήστη είτε προσφέρεται δωρεάν, ζητά από το χρήστη τα 

προσωπικά του στοιχεία του για να τον καταχωρήσει. 

2. Όταν ο φορέας παροχής του λογισμικού του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

χρησιμοποιεί  λογισμικό που  διαβιβάζει τη διεύθυνσή του. 

3.  Εάν  υπάρχουν κενά ασφαλείας που επιτρέπουν σε μια ιστοσελίδα να πληροφορείται 

τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ατόμων που την επισκέπτονται.  

4. Σε πολλές περιπτώσεις ιστοθέσεις μπορούν να ζητήσουν την διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σε διάφορες περιπτώσεις (π.χ. οι εμπορικές ιστοθέσεις κατά την εντολή 

αγοράς, για την εγγραφή πριν από την είσοδο σε ένα δίαυλο συνομιλίας (chatroom), 

κ.λπ.) (Παναγιώτης Κίτσος, 2011) 

 

1.4.2 Cookies 

 

Τελευταία όλο και συχνότερα οι χρήστες των υπηρεσιών του διαδικτύου έρχονται 

αντιμέτωποι με τον όρο «cookies». Σε κάθε ιστοσελίδα του διαδικτύου στην οποία 

πλοηγείται ο χρήστης υπάρχει ένα παράθυρο το οποίο  αναφέρεται στην αποδοχή των 

«cookies» και δίνει πάντοτε την επιλογή στο χρήστη να μάθει περισσότερες πληροφορίες 

για την λειτουργία των «cookies». 

 

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε 

χρήστη, ώστε να μπορεί να αναγνωρίζεται σε μελλοντικές επισκέψεις στον εκάστοτε 

ιστότοπο. Επίσης, βοηθούν στο να μπορεί ο ιστότοπος να αναγνωρίζει και να καταγράφει 

τις προτιμήσεις των χρηστών του ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη αγοραστική εμπειρία 

αλλά και η αποστολή διαφημίσεων και προσφορών που μπορεί να ενδιαφέρουν τον 

χρήστη, ενώ ταυτόχρονα ο ιστοχώρος τηρεί αντίγραφό τους. Τα «cookies» μπορεί να 

περιέχουν οποιαδήποτε πληροφορία την οποία ο ιστοχώρος επιθυμεί να συμπεριλάβει σε 

αυτά όπως τις σελίδες που έχει επισκεφθεί ο χρήστης, τις διαφημίσεις που έχει επιλέξει 
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να διαβάσει, τον αριθμό αναγνώρισης χρήστη, πόση ώρα παρέμεινε σε ποιες ιστοσελίδες 

κλπ. 

 

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο η εγκατάσταση των «cookies» επιτρέπεται μόνο με τη 

συγκατάθεση του χρήστη και μετά από κατάλληλη ενημέρωσή του. η παράγραφος 5 του 

άρθρου 4 ν. 3471/2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το ν. 4070/2012 ορίζει ότι η 

εγκατάσταση των «cookies» επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής ή χρήστης «έχει δώσει 

τη συγκατάθεση του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση κατά την παρ. 1 του άρθρου 11 

του ν. 2472/1997, όπως ισχύει». (www.dpa.gr) 

 

1.4.3 Spamming (μη ζητηθείσα ηλεκτρονική επικοινωνία) 

 

Tην τακτική «spamming» ή αλλιώς «μη ζητηθείσα ηλεκτρονική επικοινωνία»  αποτελεί 

η αποστολή οποιοδήποτε ηλεκτρονικού μηνύματος που έχει ως στόχο την προώθηση 

προϊόντος ή υπηρεσίας ή τη διαφήμιση των παραπάνω χωρίς την πρότερη συγκατάθεση 

του παραλήπτη. Η πρακτική αυτή εμφανίζεται διεθνώς με τον όρο spam. Τα ανεπίκλητα 

μηνύματα εμπορικού χαρακτήρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα οποία είναι 

γνωστά ως «spam», αποτελούν τεράστιο κίνδυνο για την ανάπτυξη του διαδικτύου αφού 

αποτελούν ήδη το 70% των μηνυμάτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το «spam» δεν 

περιλαμβάνει μόνο μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, περιλαμβάνει επίσης 

μηνύματα που αποστέλλονται μέσω κινητού τηλεφώνου (SMS, MMS), υπηρεσίες instant 

messaging, blogs, κ.α. Τα τελευταία χρόνια η πρακτική του  «spam» έχει λάβει  μεγάλες 

διαστάσεις, ώστε να  διαφαίνεται  ο κίνδυνος οι χρήστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 

SMS να χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες  του Ίντερνετ ή των  κινητών  επικοινωνιών 

σε περιορισμένο βαθμό.  

 

Στην Ελλάδα το «spam» ρυθμίζεται από το αρ. 11 του Νόμου 3471/2006, ο οποίος 

ενσωμάτωσε στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2002/58/ΕΚ για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του αρ. 11 "Μη ζητηθείσα επικοινωνία":  

1. Η χρησιμοποίηση αυτόματων συστημάτων κλήσης, ιδίως με χρήση συσκευών 

τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και γενικότερα η πραγματοποίηση 

μη ζητηθεισών επικοινωνιών με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, χωρίς 

ανθρώπινη παρέμβαση, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή 

http://www.dpa.gr/pls/portal/url/ITEM/C0D8949ACFE4D45EE040A8C07C24611B
http://www.dpa.gr/pls/portal/url/ITEM/BFAA5662BC2FE4D4E040A8C07C240AC7
http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,23367&_dad=portal&_schema=PORTAL
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υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς, επιτρέπεται μόνο αν ο 

συνδρομητής συγκατατεθεί εκ των προτέρων ρητώς. 

2. Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με ανθρώπινη 

παρέμβαση (κλήσεων) για τους ανωτέρω σκοπούς, εφόσον ο συνδρομητής έχει δηλώσει 

προς τον φορέα παροχής της διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας, ότι δεν επιθυμεί γενικώς 

να δέχεται τέτοιες κλήσεις. Ο φορέας υποχρεούται να καταχωρίζει δωρεάν τις δηλώσεις 

αυτές σε ειδικό κατάλογο συνδρομητών, ο οποίος είναι στη διάθεση κάθε 

ενδιαφερομένου. (www.dpa.gr) 

 

1.4.4 Web bugs (διαδικτυακοί κοριοί) 

 

Ένα «Web bug» είναι μια εντολή προς τον browser να συνδεθεί με κάποιο τρίτο server 

και να δώσει κάποιες πληροφορίες με σκοπό να παρακολουθηθεί η συμπεριφορά των 

χρηστών. Το web bug ταυτοποιεί τη διεύθυνση ΙΡ του χρήστη και καταγράφει τα 

δεδομένα κίνησης του  κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Το Web bug είναι αόρατο στο 

χρήστη, γιατί είναι τοποθετημένο μέσα σε μια εικόνα που, λόγω του μεγέθους της, δεν 

είναι ορατή με γυμνό μάτι. Πρόκειται συνήθως για εικόνες με μέγεθος μόλις 1x1 pixel.  

 

Σε αντίθεση με τα «cookies», τα οποία μπορούν  να γίνουν αποδεκτά ή να απορριφθούν 

από έναν χρήστη του προγράμματος περιήγησης, ένα διαδικτυακός κοριός εμφανίζεται 

ως  ένα αρχείο της μορφής .gif το οποίο δεν δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να το 

διαγράψει. Συνήθως μπορεί να ανιχνευθεί μόνο αν ο χρήστης κοιτάξει  την  πηγή έκδοσης 

της σελίδας και διαπιστώσει  μια ετικέτα που φορτώνει από ένα διαφορετικό web server 

από το υπόλοιπο μέρος της σελίδας. Αυτό όπως είναι φυσικό προκαλεί μεγάλα 

προβλήματα γιατί  τα Web bugs χρησιμοποιούνται από κάποιον τρίτο για να εποπτεύουν 

τις σελίδες που επισκέπτονται οι χρήστες (Παναγίωτης Κίτσιος, 2011) 

 

 1.4.5 Tο spyware (λογισμικό κατασκοπείας) 

 

Με τον όρο  όρο «spyware» ή αλλιώς λογισμικό κατασκοπείας, αναφερόμαστε σε ένα 

είδος κακόβουλου λογισμικού το οποίο φορτώνεται κρυφά  σε έναν υπολογιστή χωρίς να 

το ξέρει ο χρήστης και εκτελείται στο παρασκήνιο κάνοντας διάφορα πράγματα εν αγνοία 

του χρήστη. Συνήθως εγκαθίσταται όταν ο χρήστης κάνει χρήση υπηρεσιών δωρεάν 

εγκατάστασης λογισμικού των λεγόμενων  «freeware» χωρίς φυσικά να το καταλαβαίνει. 

http://www.dpa.gr/
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Επίσης το spyware μπορεί να εξαπλωθεί με την εγκατάσταση προγραμμάτων, συνήθως 

με προγράμματα ανταλλαγής αρχείων (peer-to-peer π.χ. το Kazaa), με την εγκατάσταση 

πρόσθετων (Add-ons): Τα Add-ons είναι προγράμματα που ενισχύουν τον browser. 

Μπορεί να είναι γραμμές εργαλείων, κουμπιά αναζήτησης, κινούμενες εικόνες κλπ. και 

τέλος με την επίσκεψη σε δικτυακούς τόπους: Μερικοί δικτυακοί τόποι προσπαθούν να 

κατεβάσουν και να εγκαταστήσουν αυτόματα στον υπολογιστή spyware. Το Spyware 

κρύβεται ώστε να μην μπορεί το θύμα να τον εντοπίσει εύκολα, συγκεντρώνει στοιχεία 

σχετικά με το χρήστη (ιστοσελίδες που επισκέπτεται, κωδικούς πρόσβασης, ακόμη και 

αριθμούς πρόσβασης πιστωτικών καρτών). Επίσης αλλάζει ρυθμίσεις και εκτελεί άλλες 

κακόβουλες και ενοχλητικές δραστηριότητες. (https://el.wikipedia.org/wiki/Spyware) 

 

Κεφάλαιο Δεύτερο. Νομοθεσία για την προστασία 

προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες  

2.1 Η κατοχύρωση στο συνταγματικό κείμενο 

Η προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων (άρθρο 9Α, του 

αναθεωρημένου το 2001 ελληνικού Συντάγματος) είναι ένα δικαίωμα το οποίο έχει 

ιδιαίτερη φύση από κανονιστική και ρυθμιστική σκοπιά. Παρά το γεγονός ότι η 

ιδιωτικότητα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι έννοιες, που νομικά 

τουλάχιστον, διαχωρίζονται και τυπικά ισχύει ότι το δικαίωμα στην προστασία των 

προσωπικών δεδομένων δεν ταυτίζεται με το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή του φυσικού 

προσώπου. Υπάρχει μια εγγενής σχέσης η οποία τελικά αναγνωρίζεται ότι όταν οι 

πληροφορίες συνδέονται με κάποιο υποκείμενο, αλλά και με άλλες πιο ουσιαστικές 

πτυχές από την ταυτότητα του τότε προκύπτει μια αδιαμφισβήτητή ταύτιση, η οποία 

απορρέει από την χρήση των προσωπικών δεδομένων και παραβίαση της ιδιωτικότητας.  

Η προστασία του δικαιώματος των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες έχει αυξημένη σημασία στην σύγχρονη κοινωνία, στην οποία οι 

δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας συντελούν στη διακίνηση προσωπικών 

δεδομένων αλλά και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων κι έτσι οι απειλές για 

παραβίασή τους είναι διαρκώς αυξανόμενες (Solove, Information Privacy Law, 2003, pp. 

47-49). Είναι λογικό άλλωστε οι απειλές της χρήσης των προσωπικών δεδομένων εάν 

αναλογιστεί κανείς ότι και πριν από την εμφάνιση του διαδικτύου, συντελούνταν τέτοιου 

είδους παραβιάσεις. Με την εμφάνιση και την εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου τέτοιου 

είδους πληροφορίες διακινούνται με μεγάλη ταχύτητα και τελικά η ανθρώπινη 

https://el.wikipedia.org/wiki/Browser
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ιδιωτικότητα μεταβάλλεται σε ένα «ψηφιδωτό» πληροφοριών (Ακριβοπούλου, 2012, σ. 

2) που στην αμερικανική θεωρία ονομάζεται “digital man” (Solove, The digital person: 

technology and privacy in the information age, 2004, p. 57), ( Παναγιώτης Κίτσος, 2011) 

Η Συνταγματική αναγνώριση του δικαιώματος των προσωπικών δεδομένων στις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες, αποτέλεσε για την Ελλάδα μια σημαντική ανάγκη η οποία 

απορρέει από τις παραπάνω θέσεις. Η Ελλάδα, εκτός από την αναγκαστική Συνταγματική 

κατοχύρωση του εν λόγω δικαιώματος, εναρμονίζεται με τις Οδηγίες της ΕΕ και 

εφαρμόζει τις Ανακοινώσεις οι οποίες άπτονται του ζητήματος. 

 

2.2 Η κατοχύρωση στην ελληνική νομοθεσία  

Ο ν. 2225/1994 αφορά στην προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και 

επικοινωνίας και άλλες διατάξεις. Με τον νόμο 3115/2003 ιδρύεται η "Αρχή 

Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών" της οποίας ο ρόλος είναι να 

προστατεύει το απόρρητο των επιστολών και της τηλεφωνικής επικοινωνίας αλλά και 

κάθε άλλης μορφής επικοινωνίας καθώς και ο έλεγχος της τήρησης των όρων άρσης του 

απορρήτου από τηλεφωνική ή άλλη επικοινωνία. Μέχρι και την θέσπιση του 

συγκεκριμένου νόμου, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές διέτασσαν άρση του τηλεφωνικού 

απορρήτου, χωρίς να υπάρχει κάποια ανεξάρτητη και ειδικευμένη αρχή που να μπορεί 

να ελέγχει τους όρους κάτω από τους οποίους μια τέτοια ενέργεια επιτρέπεται. Συνεπώς 

ιδρύθηκε η συγκεκριμένη αρχή για να αναλάβει το έργο αυτό.  

Με το νόμο θεσπίστηκαν και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί η Αρχή Διασφάλισης του 

Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) να ασκεί τον έλεγχο και πιο συγκεκριμένα 

ορίζει ότι μπορεί:  

● Να ασκεί επιθεώρηση χωρίς κάποια προειδοποίηση στις εγκαταστάσεις που 

άπτονται του έργου της 

● Να ζητάει από τις επιχειρήσεις στις οποίες ασκεί επιθεώρηση κάθε πληροφορία 

που μπορεί να αποβεί χρήσιμη για την εκτέλεση του έργου της.  

● Να καλέσει σε ακρόαση το διοικητή ή τους υποδιοικητές της  Εθνικής Υπηρεσίας 

Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) , τον πρόεδρο ή το γενικό διευθυντή του Ο.Τ.Ε., καθώς 

και κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην εκτέλεση του έργου 

της.  
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Επίσης ο νόμος θέτει και τους λόγους εθνικής ασφάλειας για τους οποίους μπορεί να 

γίνει άρση του απορρήτου καθώς και τα εγκλήματα για τα οποία μπορεί να συντελεστεί 

άρση. Ορίζεται επίσης η διαδικασία άρσης του απορρήτου, η στελέχωση και η υποδομή 

της αρμόδιας Επιτροπής καθώς και οι καταργούμενες διατάξεις. Ο νόμος αυτός πρόκειται 

για τον προπομπό μιας συνολικής προσπάθειας θέσπισης των κατάλληλων πλαισίων για 

την παρακολούθηση των ζητημάτων που σχετίζονται με το απόρρητο από τις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες.  

Η κατοχύρωση στο ελληνικό νομικό σύστημα της προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων ήρθε λίγο αργότερα από την κοινοτική οδηγία, το 1997. Ο νόμος περί 

προστασίας «του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 

ενσωματωμένες τροποποιήσεις» έχει ως αντικείμενο την θέσπιση συγκεκριμένων 

προϋποθέσεων που αφορούν στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

με γνώμονα την προστασία των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των 

ανθρώπων με ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική ζωή. Ο νόμος στο δεύτερο άρθρο του 

παρουσιάζει τους βασικούς ορισμούς που είναι κρίσιμο να παρατεθούν και συγκεκριμένα 

σε ότι αφορά τα ευαίσθητα δεδομένα τα ορίζει ως «δεδομένα που αφορούν στη φυλετική 

ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές 

πεποιθήσεις, στη συµµετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική 

πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά µε ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και 

στη συµµετοχή σε συναφείς µε τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων». 

Σημαντική είναι η διάκριση που κάνει ο νόμος για τις ποινικές διώξεις ή τις καταδίκες, 

οι οποίες μπορούν να δημοσιοποιηθούν μόνο εάν κάποια εισαγγελική αρχή δώσει την 

αντίστοιχη έγκριση. Το σημείο αυτό, ακόμα κι αν δεν άπτεται άμεσα με τις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες, είναι ένα σημαντικό βήμα της ελληνικής νομοθεσίας διότι μέχρι τότε οι 

ποινικές διώξεις και οι καταδίκες δημοσιεύονται άκριτα, κυρίως από τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης. Σύμφωνα με το νόμο που παρουσιάζεται παραπάνω, κάθε δημοσιοποίηση 

που άπτεται ζητήματα ποινικής δίωξης και καταδίκης θα δημοσιοποιείται μόνο για τις 

περιπτώσεις που απώτερος στόχος είναι προστασία του κοινωνικού συνόλου, των 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και γενικά όλων των υποσυνόλων της κοινωνίας που 

πρέπει να ενημερωθούν άμεσα, με σκοπό την προστασία τους.  

Ο νόμος εφαρμόζεται εν όλω ή εν μέρει στην αυτοματοποιημένη και την μη 

αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία 

περιλαμβάνονται σε κάποιο αρχείο ή πρόκειται να περιληφθούν μελλοντικά σε κάποιο 

αρχείο. Οι διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου δεν εφαρμόζονται από φυσικά πρόσωπα 
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για την άσκηση προσωπικών και οικιακών δραστηριοτήτων καθώς και από τις 

δικαστικές-εισαγγελικές αρχές και υπηρεσίες που κατέχουν τον εποπτικό ρόλο στην όλη 

διαδικασία. Τέλος ο νόμος εφαρμόζεται σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που εκτελείται από κάποιο υπεύθυνο επεξεργασίας ή κάποιον αρμόδιο να 

εκτελέσει την επεξεργασία, που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα ή σε κάποιο τόπο 

που εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο. Επιπλέον εφαρμόζεται από κάποιο υπεύθυνο 

επεξεργασίας ή κάποιον αρμόδιο να εκτελέσει την επεξεργασία που δεν είναι 

εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της ΕΕ, αλλά σε κάποια τρίτη χώρα που για τους 

σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει προσφύγει σε μέσα της 

ελληνικής επικράτειας.  

Στο τέταρτο άρθρο του νόμου παρατίθεται τα χαρακτηριστικά των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που μπορούν να υποστούν επεξεργασία. Τα χαρακτηριστικά 

αυτά είναι: 

● Να έχουν συλλεχθεί με τρόπο νόμιμο και θεμιτό  

● Να είναι συναφή, πρόσφορα και αριθμητικά σύννομα με τα όσα σκοπεύει η 

επεξεργασία  

● Να είναι ακριβή και να ενημερώνονται εάν χρειάζεται  

● Να διατηρούνται σε μορφή που να επιτρέπεται ο προσδιορισμός της ταυτότητας 

των υποκειμένων τους μόνο κατά την περίοδο που απαιτείται  

Επιπλέον ορίζονται οι προϋποθέσεις επεξεργασίας,  εκ των οποίων η σημαντικότερη 

είναι το υποκείμενο των δεδομένων να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Η επεξεργασία 

των δεδομένων χωρίς συγκατάθεση επιτρέπεται μόνο υπό κάποιες προϋποθέσεις οι 

οποίες ορίζονται από τον νόμο και σχετίζονται με την εξυπηρέτηση του έννομου 

συμφέροντος, την εκτέλεση κάποιου δημόσιου έργου ή είναι αναγκαία η επεξεργασία για 

τη διαφύλαξη του ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου. Τέλος η Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να εκδίδει κανόνες επεξεργασίας για άλλες 

συνήθεις κατηγορίες που υπόκεινται επεξεργασίας και δεν χρειάζονται συγκατάθεση, 

αλλά σαφώς δεν θίγουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσώπων στα οποία 

γίνεται αναφορά μέσω των δεδομένων.  

Η γνωστοποίηση των αρχείων, η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, η απαλλαγή 

υποχρέωσης γνωστοποίησης και λήψης άδειας, η διασύνδεση των αρχείων, το απόρρητο 

και το δικαίωμα ενημέρωσης είναι ορισμένα ακόμα βασικά άρθρα της συγκεκριμένης 

νομοθεσίας. Ειδικά σε ότι αφορά το δικαίωμα ενημέρωσης ο νόμος προβλέπει ότι ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει κατά το στάδιο που συλλέγει τα δεδομένα προσωπικού 
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χαρακτήρα να έχει τουλάχιστον την ταυτότητα του, το σκοπό της επεξεργασίας, τους 

αποδέκτες καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης. Εάν τα προβλεπόμενα από τα παραπάνω 

πεδία του νόμου δεν τηρούνται, το πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα 

επεξεργάζονται έχει το δικαίωμα άρσης αντίρρησης αλλά και της προσωρινής δικαστικής 

προστασίας10. 

Σημαντικό πεδίο του συγκεκριμένου νόμου βρίσκεται στο τέταρτο κεφάλαιο όπου 

ουσιαστικά νομοθετείται η σύσταση, η αποστολή και η νομική φύση της Αρχής 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία έχει αντικείμενο την εποπτεία 

της εφαρμογής του νόμου αλλά και των υπόλοιπων ρυθμίσεων που σχετίζονται με την 

προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από επεξεργασία. Επίσης σημαντικός 

είναι και ο ανεξάρτητος χαρακτήρας της Αρχής, τον οποίο της τον προσδίδει ο 

συγκεκριμένος νόμος και ουσιαστικά ορίζει ότι μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα χωρίς 

να υπόκεινται σε διοικητικό έλεγχο αν και υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) είναι συνταγματικά 

κατοχυρωμένη ανεξάρτητη Αρχή. 

Η ΑΠΔΠΧ ιδρύθηκε με το νόμο 2472/1997, ο οποίος ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο 

την Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/46/ΕΚ. Η Οδηγία αυτή θέτει κανόνες για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποστολή της 

Αρχής είναι να προστατεύει τα δικαιώματα της προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής 

του ατόμου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2472/1997 και 

3471/2006. 

Πρωταρχικός σκοπός της Αρχής είναι η προστασία του πολίτη από την παράνομη 

επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Επιπρόσθετα, σε περιπτώσεις παραβίασης 

των προσωπικών δεδομένων, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Αρχή 

προκειμένου να διαπιστώνεται το συμβάν. Επίσης, σκοπός της Αρχής είναι η υποστήριξη 

και καθοδήγηση των υπεύθυνων επεξεργασίας στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους 

απέναντι στο νόμο. Η Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων αποτελείται από έξι 

μέλη και την Γραμματεία. Ο Πρόεδρος είναι απαραίτητα δικαστικός λειτουργός βαθμού 

Συμβούλου της Επικρατείας ή αντίστοιχου και άνω. Τόσο ο Πρόεδρος όσο και τα μέλη, 

καθώς και οι ισάριθμοι αναπληρωτές τους, διορίζονται με τετραετή θητεία που μπορεί 

να ανανεωθεί μία μόνο φορά. Ο νόμος 2472/1997 αφορά στην προστασία του ατόμου 

                                                           
10 Βλ. άρθρο 14 του νόμου. 
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από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αποτελείται από 26 άρθρα τα 

οποία ορίζουν επακριβώς τη φύση και τον σκοπό του νόμου.  

Στο άρθρο 19 ορίζονται οι αρμοδιότητες, η λειτουργία και οι αποφάσεις της Αρχής και 

οι βασικές αρμοδιότητες όπως είναι η έκδοση οδηγιών, για να εφαρμόζονται με ενιαίο 

τρόπο οι ρυθμίσεις που αφορούν στην προστασία του ατόμου από επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και να απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις 

στους υπεύθυνους επεξεργασίας. Αυτές είναι ορισμένες μόνο από τις αρμοδιότητες της 

Αρχής αλλά θα πρέπει να τονιστεί μια ακόμα βασική, αυτή της δυνατότητας επιβολής 

διοικητικών κυρώσεων σε όσους προβαίνουν σε παράνομη επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. Τέλος σημαντικό μέρος των αρμοδιοτήτων της σχετίζεται και 

με την ενημέρωση των πολιτών αλλά και την ρύθμιση των σχέσεων των πολιτών με την 

Αρχή. Έτσι σε ετήσια βάση συντάσσει απολογιστική έκθεση με τα πεπραγμένα και με 

σημαντικά στατιστικά δεδομένα που αφορούν στην προστασία του ατόμου από την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και παράλληλα εξετάζει σε διαρκή 

βάση τα παράπονα των υποκειμένων των δεδομένων, σε ότι αφορά την εφαρμογή του 

νόμου.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο του νόμου παρουσιάζονται οι κυρώσεις στους υπεύθυνους 

επεξεργασίας ή στους εκπροσώπους τους. Οι κυρώσεις είναι διοικητικές και ποινικές ενώ 

παράλληλα αναγνωρίζεται και η αστική ευθύνη. Όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις του νόμου 

αυτού αποτελούν την νομική βάση για την αναγνώριση των δικαιωμάτων επεξεργασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ο αναθεωρημένος νόμος ουσιαστικά 

προβλέπει όλες τις απαραίτητες νομικές πλαισιώσεις που είναι αναγκαίες για την 

προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων. Η ίδρυση της Ανεξάρτητης Αρχής 

δε, αποτελεί μια σημαντική εισαγωγή στην ελληνική πραγματικότητα η οποία από τότε 

λειτουργεί σε πιο οργανωμένο νομικό περιβάλλον και διαθέτει τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα που επιθεωρούν τις σχετικές διαδικασίες και το βαθμό εφαρμογής της 

νομοθεσίας.  

Στην συνέχεια, σημαντικός είναι ο νόμος 3471/2006 για την «Προστασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/97» ο οποίος ουσιαστικά έχει ως στόχο να 

προστατεύσει τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων και ιδιαίτερα της ιδιωτικής ζωής, 

μέσα από την θέσπιση συγκριμένων προϋποθέσεων για την επεξεργασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. Το πεδίο εφαρμογής αφορά τις διαδικασίες επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιούνται από διαθέσιμες στο κοινό 
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ηλεκτρονικές επικοινωνίες αλλά και αυτών που διενεργούνται μέσα από συσκευές 

συλλογής δεδομένων και ταυτοποίησης. Επίσης τα άρθρα 8 και 9 του νόμου 

εφαρμόζονται σε γραμμές συνδρομητών που είναι συνδεδεμένες με ψηφιακά δίκτυα και 

αναλογικά κέντρα.  

Στο τέταρτο άρθρο του νόμου προσδιορίζεται το απόρρητο που σχετίζεται με την 

ακρόαση, την υποκλοπή, την αποθήκευση ή άλλο είδος παρακολούθησης των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών δεδομένων, εκτός κι αν υπάρχει κάποια 

άλλη διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο. Επίσης, σε ότι αφορά τους κανόνες 

επεξεργασίας (άρθρο 5) ορίζεται ότι μπορεί να διενεργηθεί επεξεργασία μέχρι το σημείο 

που εξυπηρετούνται οι τιθέμενοι σκοποί. Ενώ η επεξεργασία των δεδομένων επιτρέπεται 

μόνο εάν ο συνδρομητής έχει ενημερωθεί ή όταν η επεξεργασία είναι αναγκαία. Στο νόμο 

παρουσιάζονται οι νέες αρμοδιότητες Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα και της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών ενώ 

παρουσιάζονται επίσης οι ποινικές και αστικές ευθύνες της παραβίασης των 

δικαιωμάτων επεξεργασίας.  

Ο νόμος 3471/200611 περί «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της 

ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 

2472/1997» έχει ως στόχο την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανθρώπου 

και ειδικά της ιδιωτικής ζωής (άρθρα 1 έως και 17) αλλά και την θέσπιση προϋποθέσεων 

σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη διασφάλιση του 

απορρήτου των επικοινωνιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (βλ. άρθρο 1). 

Θέτει συγκεκριμένους κανόνες επεξεργασίας των δεδομένων ενώ παράλληλα θέτει και 

οδηγίες σχετικά με τα δεδομένα κίνησης και θέσεις. Ορίζει σχετικά με αυτά ότι για τη 

χρέωση των συνδρομητών, μπορεί ο φορέας παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών να 

επεξεργάζεται τα δεδομένα θέσης. Μπορούν επίσης να επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά 

για την εμπορική προώθηση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή «για την παροχή 

υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας», μόνο εάν ο συνδρομητής έχει καταθέσει ότι συμφωνεί 

με την ενέργεια αυτή. Βέβαια, οι συγκεκριμένοι «Όροι χρήσης και απορρήτου» είναι 

συχνά γραμμένοι με μικρά γράμματα και το κείμενο είναι μεγάλης έκτασης, με 

αποτέλεσμα να μη μπορούν οι πληροφορίες αυτές να είναι αναγνώσιμες και κατανοητές 

                                                           
11  Αποτελεί ενσωµάτωση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την 

προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ΕΕ L 201/37 της 31ης 

Ιουλίου 2002 
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από όλο το κοινό που χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Η δήλωση απορρήτου 

είναι αναγκαίο να παρουσιάζει με ξεκάθαρο και συνοπτικό τρόπο τους τρόπους χρήσης 

και επεξεργασίας των δεδομένων για να υπάρχει και ουσιαστική προστασία των 

συνδρομητών. Η παραπάνω διαπίστωση δεν ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία αλλά 

αποτελεί μια επισήμανση, που είναι ιδιαιτέρως σημαντική. Η επεξεργασία των 

δεδομένων που δηλώνουν τη θέση του συνδρομητή επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη 

συγκατάθεση του συνδρομητή, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκες να δίνονται μόνο σε 

αρμόδιες αρχές όπως είναι οι διωκτικές αρχές, οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών κλπ.  

 

Ο νόμος συνεχίζει με το άρθρο 7 που αφορά στην αναλυτική χρέωση όπου αναγνωρίζεται 

το δικαίωμα των συνδρομητών να λαμβάνουν αναλυτικούς λογαριασμούς ενώ σε 

περίπτωση που το ζητήσει ο συνδρομητής, θα πρέπει ο πάροχος να διαγράφει τα τρία 

τελευταία ψηφία των αριθμών που κάλεσε.  

 

Στο άρθρο 11 υπάρχει η εισαγωγή της μη ζητηθείσα επικοινωνίας η οποία ορίζεται ως 

«Η χρησιμοποίηση αυτόματων συστημάτων κλήσης, ιδίως µε χρήση συσκευών 

τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και γενικότερα η πραγματοποίηση 

µη ζητηθεισών επικοινωνιών µε οποιοδήποτε µέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, µε ή 

χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων 

ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς, επιτρέπεται µόνο αν ο 

συνδρομητής συγκατατεθεί εκ των προτέρων ρητώς». Ο νόμος έχει ανάλογη 

αντιμετώπιση για τις περισσότερες κατηγορίες μη ζητηθείσας επικοινωνίας όπως είναι η 

αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου κλπ.  

 

Τέλος ο νόμος σχετικά με τις αρμοδιότητες της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα και της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών 

ορίζει ότι είναι αυτές που περιλαμβάνονται στον νόμο 2472/1997 και έχουν τροποποιηθεί 

μέχρι σήμερα και προβλέπει τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για την παραβίαση 

του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων από ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ενδεικτικά 

να αναφέρουμε ότι σε επίπεδο ποινικών κυρώσεων για την παράβαση του νόμου, 

επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον 10.000 

ευρώ μέχρι και 100.000 ευρώ, σε περίπτωση που η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από 

άλλες διατάξεις.  
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Τέλος, ένας ακόμα νόμος που αφορά στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες είναι ο 4070/2012 

«Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες 

διατάξεις» ο οποίος θέτει ως βασικούς στόχους την ελεύθερη παροχή δικτύων και 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την εξασφάλιση στις επιχειρήσεις του 

δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την τήρηση της 

τεχνολογικής ουδετερότητας καθώς και την προστασία και προαγωγή του ανταγωνισμού 

στην παροχή δικτύων. Μέσα από τις κανονιστικές ρυθμίσεις ασφαλείας που 

υποβάλλονται στις επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνιών συμβάλλει ο νόμος 

αυτός στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής. Η συγκεκριμένη εξασφάλιση, παρά το γεγονός ότι 

δεν ορίζεται ρητά από τον νόμο υπονοείται, υπό την έννοια ότι όλες οι απαιτήσεις 

ασφαλείας που θέτει είναι υψηλών προδιαγραφών και συμβάλλουν στην προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

 

2.3 Η κατοχύρωση σε ενωσιακό επίπεδο  

 

Από το 199512, η ΕΕ έχει εγκρίνει  σημαντικά μέτρα σχετικά με την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων. Αρχικά την οδηγία 95/46/ΕΚ στις 24/10/1995 (η οποία θα 

αντικατασταθεί από τον κανονισμό 679/2016 από 25/05/2018), τον Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων, καθώς επίσης και  την οδηγία 2002/58/ΕΚ για την προστασία των 

δεδομένων στον τομέα των επικοινωνιών. 

 

2.3.1 Η Οδηγία 95/46/Ε.Κ. της 24.10.1995 (Αντικαθίσταται με τον Κανονισμό 

679/2016 από 25.5.2018) 

Σταθμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτέλεσε η Οδηγία 95/46/Ε.Κ. 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24.10.1995 (L 281,31) «Για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και 

για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτώ

Η Οδηγία αυτή αποσκοπεί στην προσέγγιση και εναρμόνιση των νομοθεσιών των 

Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των 

                                                           
12 To 1995 εκδόθηκε η Οδηγία 95/46/ΕΕ η οποία ουσιαστικά αποτέλεσε την αρχή της προστασίας των 

δεδομένων από ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
 



 

24 
 

προσώπων, αλλά και η ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων για την εγκαθίδρυση και 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, κεφαλαίων, 

υπηρεσιών και προσώπων εντός της Ε.Ε. απαιτούσε ως αντιστάθμισμα ένα ενιαίο και 

υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η Οδηγία εκδόθηκε με σκοπό 

την πλήρη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών για την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων, θέτοντας τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη θεμιτή 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, με την ίδρυση υποχρεώσεων και την 

αναγνώριση δικαιωμάτων, τα οποία εξοπλίζονται με ένδικα μέσα και επιβολή κυρώσεων. 

Επιπλέον καθιέρωσε τις εθνικές ανεξάρτητες εποπτικές Αρχές με αρμοδιότητα την 

εποπτεία της συμμόρφωσης προς την εθνική νομοθεσία ενσωμάτωσης. Το Δικαστήριο 

της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης (Δ.Ε.Ε), με έδρα το Λουξεμβούργο, είναι αρμόδιο να 

αποφαίνεται κατά πόσο το κράτος μέλος τηρεί τις υποχρεώσεις που υπέχει από την 

Οδηγία και να εκδίδει αποφάσεις επί προδικαστικών ερωτημάτων σχετικά με την 

εγκυρότητα και την ερμηνεία της Οδηγίας, προκειμένου να διασφαλίζει την ουσιαστική 

και ενιαία εφαρμογή της στα κράτη μέλη. 

Το εδαφικό πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων εκτείνεται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), που περιλαμβάνει τα 

28 κράτη-μέλη της ΕΕ και επιπλέον την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Το 

καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής της περιορίζεται σε ζητήματα της εσωτερικής αγοράς, με 

αποτέλεσμα να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της θέματα αστυνομικής και 

δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Η προστασία των δεδομένων στον τομέα 

αυτό απορρέει από άλλες νομικές πράξεις είτε του Συμβουλίου της Ευρώπης είτε της 

Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης. [Από το Συμβούλιο της Ευρώπης προέρχονται η Σύμβαση 

108/1981 και η Σύσταση13 για τον αστυνομικό τομέα, ενώ από την Ευρωπαϊκή ΄Ένωση 

η Σύμβαση της Βουδαπέστης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο (2001)14, η απόφαση 

2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την αναβάθμιση της 

διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και 

του διασυνοριακού εγκλήματος15,  η Απόφαση Πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

                                                           
13 Recommendation No. R (87) 15 of The Committee of Ministers to Member States regulating the use of 

personal data in the police sector, 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2

196553&SecMode=1&DocId=694350&Usage=2 

 
14 http://www.coe.int/el/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185 

 
15 (Απόφαση Prum), ΕΕ L 210 της 6.8.2008. 

 

http://www.coe.int/el/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185
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της 27ης Νοεμβρίου 2008 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας 

σε ποινικές υποθέσεις16, η οποία πρόσφατα καταργείται από 6/5//2018  από την Οδηγία  

(EE) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 

2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, 

διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 

κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση 

της απόφασης-πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου17, η Απόφαση Ευρωπόλ18, η 

Απόφαση Eurojust19, ο Κανονισμός Frontex20,  η Απόφαση Σένγκεν II, ο Κανονισμός 

VIS21, ο Κανονισμός Eurodac22,  η Απόφαση CIS23].  

 

                                                           
16 ΕΕ L 350 της 30.12.2008.  

 
17 ΕΕ L 119 της 4.5.2016  http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=EL. 

 
18  Απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 για την ίδρυση Ευρωπαϊκής 

Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ), ΕΕ L 121 της 15.5.2009, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0371&from=EN  

 
19 Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2002 σχετικά με τη σύσταση της 

Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος, ΕΕ 2002 L 63, 

Απόφαση 2003/659/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 για την τροποποίηση της Απόφασης 

2002/187/ΔΕΥ σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των 

σοβαρών μορφών εγκλήματος, ΕΕ 2003 L 44,  Απόφαση 2009/426/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 16ης 

Δεκεμβρίου 2008 για την ενίσχυση της Eurojust και την τροποποίηση της Απόφασης 2002/187/ΔΕΥ 

σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών 

εγκλήματος, ΕΕ 2009 L 138. 

 
20 Κανονισμός αριθ. 1168/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού 

για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα,  ΕΕ L 304 της 22.11.2011. 
21 

 Κανονισμός αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για 

το Σύστημα Πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή  δεδομένων μεταξύ κρατών μελών 

για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας, ΕΕ L 218 της 13.8.2008 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0767&from=EN  

 
22 Κανονισμός αριθ. 2725/2000 του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με τη θέσπιση του 

«Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της 

σύμβασης του Δουβλίνου, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000R2725&from=EN  

 
23 Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής 

για τελωνειακούς σκοπούς, L 323 της 10.12.2009 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0917&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/AUTO/?uri=celex:32011R1168
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0767&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0767&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000R2725&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000R2725&from=EN


 

26 
 

Το άρθρο 32 παρ. 1 της Οδηγίας έθεσε στα Κράτη-Μέλη τριετή προθεσμία για να 

συμμορφωθούν ή να προσαρμοσθούν προς τους κανόνες της, δηλαδή έως τον Οκτώβριο 

του 1998. Η Ελλάδα συμμορφούμενη με αυτή τη διεθνή υποχρέωσή της θέσπισε το ν. 

2472/1997,  που αναλύθηκε παραπάνω. 

 

2.3.2 Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

Οι αρχικές συνθήκες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δεν περιείχαν καμία αναφορά στα 

ανθρώπινα δικαιώματα ή στην προστασία τους.  Δεδομένου όμως ότι οι πολιτικές της 

Ε.Ε. έχουν πολλές φορές αντίκτυπο στα  ανθρώπινα δικαιώματα, το 2000 η ΕΕ προέβη 

σε πανηγυρική διακήρυξη του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης («Χάρτη»). Ο Χάρτης ενσωματώνει το πλήρες φάσμα των ατομικών, πολιτικών, 

οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών, που αφορούν την 

αξιοπρέπεια, τις ελευθερίες, την ισότητα, την αλληλεγγύη, τα δικαιώματα των πολιτών 

και τη δικαιοσύνη.  

Ο Χάρτης απέκτησε δεσμευτικότητα ως πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο με την έναρξη 

ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009 (άρθρο 6 παρ. 1 ΣΕΕ).  Ο 

Χάρτης εγγυάται αφενός τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (άρθρο 7), 

αφετέρου κατοχυρώνει  το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων 

(άρθρο 8). Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Χάρτη, με τίτλο «Προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα» : 1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. 2. Η επεξεργασία αυτών των 

δεδομένων 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 δικαιούται να έχει πρόσβαση στα συλλεγέντα δεδομένα που το 

αφορούν και να επιτυγχάνει τη διόρθωσή τους. 3. Ο σεβασμός των κανόνων αυτών 

υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητης Αρχής. (Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα προσωπικά 

δεδομένα, Ευγενία Αλεξανδροπούλου) 
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2.3.3 Η Οδηγία 2002/58/Ε.Κ.24, οι τροποποιήσεις της από την 

(καταργηθείσα) Οδηγία 2006/24/ΕΚ25 και την Οδηγία 2009/136/ΕΚ26  

και ο συναφής Κανονισμός 611/201327 

Η Οδηγία 2002/58/Ε.Κ28 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

12.7.2002 σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία 

της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία για την 

προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) αντικατέστησε την 

Οδηγία 97/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15.12.1997 

περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής 

ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα (L 24,1). Η αντικατάσταση αυτή έγινε επειδή 

κρίθηκε αναγκαία η προσαρμογή των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στις νέες 

εξελίξεις των αγορών και των τεχνολογιών.  Η «e-Privacy Οδηγία», όπως αποκαλείται, 

                                                           
24 Οδηγία 2002/58/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά 

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

τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα 

των ηλεκτρονικών επικοινωνιών), ΕΕ L 201 της 31.7.2002.  

 
25 Οδηγία 2006/24/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 για τη 

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

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

την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ (οδηγία για τη διατήρηση δεδομένων στον τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών), ΕΕ  L 105 της 13.4.2006, ακυρώθηκε από το Δικαστήριο της Ε.Ε. την 8η 

Απριλίου 2014.  

 

 
26 Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009 

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

όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά με την 

επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα 

των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία μεταξύ των 

εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, 

ΕΕ L 337 της 18.12.2009.  

27 

 Κανονισμός 611/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της  24ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τα εφαρμοστέα 

μέτρα για την κοινοποίηση παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων βάσει της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες, ΕΕ L 173 της 26.6.2013.  

 

 

 
28 Βλ. Μήτρου,Λ., Η νέα Οδηγία 2002/58/ΕΚ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες, ΔiΜΕΕ 3/2004, σελ. 371 επ., Νούσκαλης  Γ., Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες σύμφωνα με τις νέες κοινοτικές ρυθμίσεις της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ, ΠοινΧ 

4/2003.  
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αποσκοπεί στην παροχή ισοδύναμου επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων 

και της ιδιωτικής ζωής σε όλους τους συνδρομητές και χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών διαθέσιμων στο κοινό, ανεξάρτητα από τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες 

(πχ. διαδίκτυο), εισάγοντας ένα σύγχρονο ρυθμιστικό πλαίσιο, με ειδικές τεχνικές 

λεπτομέρειες. Οι διατάξεις της παραπάνω Οδηγίας εξειδικεύουν και συμπληρώνουν την 

Οδηγία 95/46/Ε.Κ. και παρέχουν, επιπλέον, προστασία σε έννομα συμφέροντα  

συνδρομητών που είναι νομικά πρόσωπα. 

Η Οδηγία 2002/58, με αφορμή τις τρομοκρατικές επιθέσεις σε Ν. Υόρκη (2001), 

Μαδρίτη (2004) και Λονδίνο (2005), τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2006/2429 («Data 

retention Directive») του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία 

επιβάλλει στους παρόχους τη διατήρηση, από 6 έως 24 μήνες (ανάλογα με την εθνική 

ενσωμάτωση της Οδηγίας), ορισμένων κατηγοριών επεξεργαζόμενων δεδομένων (όχι το 

περιεχόμενο της επικοινωνίας) που προέρχονται από την παροχή στο κοινό υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Η διατήρηση  αυτή επιβάλλεται ώστε να διασφαλιστεί ότι τα 

δεδομένα καθίστανται διαθέσιμα για τους σκοπούς της διερεύνησης, διαπίστωσης και 

δίωξης σοβαρών ποινικών αδικημάτων, όπως ορίζονται βάσει του εθνικού δικαίου των 

κρατών μελών, ιδίως για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της 

τρομοκρατίας. Το Δ.Ε.Ε. με την απόφαση C-293/12 - Digital Rights Ireland και Seitlinger 

κ.λπ.30, στις 8 Απριλίου του 2014, κήρυξε αναδρομικά άκυρη την Οδηγία 2006/24/ΕΚ, 

ως ασύμβατη με το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο.  

Η Οδηγία 2002/58/ΕΚ τροποποιήθηκε περαιτέρω από την Οδηγία 2009/136/ΕΚ31, η 

οποία περιέχει διατάξεις που ενισχύουν την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

επιβάλλουν αυξημένες υποχρεώσεις λεπτομερούς ενημέρωσης των χρηστών για τις 

                                                           
29 Για την Οδηγία 2006/24 βλ. μεταξύ άλλων, Ιγγλεζάκη,Ι., Δίκαιο της Πληροφορικής, Retaining the data 

retention directive, Computer Law and Security Report 22(2006) 370 επ., τους ίδιους, La directive a la 

conservation de données de traffic (μετάφρ. M.-H. Boulanger), Revue du Droit des technologies de l’ 

Information 26(2006), σελ. 307 επ., Τσόλια, Γ., Η διατήρηση και επεξεργασία δεδομένων στον τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με την οδηγία 2006/24/Ε.Κ., ΔiΜΕΕ 2006.347 επ., τον ίδιο, Η 

πρόταση σχεδίου νόμου για την ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών 

κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις, ΔiMEE 2009, σελ. 186 επ., ΔΕΚ υπόθ. C-301/2006, απόφ. 

10.2.2009, ΔiMEE 2009 σελ. 113 επ. (με παρατηρήσεις Σπ. Τάσση). 
30 Το πλήρες κείμενο της Απόφασης ακύρωσης της Οδηγίας, είναι διαθέσιμο στο: 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=el&num=C-293/12. Βλ. επίσης Μπαντή-Μαρκούτη,Β., 

Ηλιοπούλου,Μ., Κιούση,Τζ., Ματσούκα,Α., Μεταδεδομένα και ηλεκτρονικές επικοινωνίες: Η κατάργηση 

της Οδηγίας 2006/24 και η USA Freedom Act 2015, ΔIΜΕΕ 2015, σελ. 335 επ 

 

 
31 “cookies Directive”: Βλ. Κίτσο,Π., Το νομικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της 

ιδιωτικής ζωής με έμφαση στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών-Ενσωμάτωση των ρυθμίσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ελληνικό δίκαιο 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=el&num=C-293/12
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παρεχόμενες υπηρεσίες και τους τρόπους ασφαλούς χρήσης των υπηρεσιών αυτών,  

ενημέρωσής τους σε περίπτωση παραβίασης ή διακινδύνευσης προσωπικών τους 

δεδομένων, για τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τον πάροχο για την αντιμετώπιση της 

παραβίασης, καθώς και για την κοινοποίηση  των παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων 

στις αρμόδιες εθνικές Αρχές.  

Στη συνέχεια εκδόθηκε ο Κανονισμός 611/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της  24ης 

Ιουνίου 2013 σχετικά με τα εφαρμοστέα μέτρα για την κοινοποίηση παραβιάσεων 

προσωπικών δεδομένων βάσει της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες (L 173 της 26.6.2013). Ο Κανονισμός ρυθμίζει την υποχρέωση του παρόχου 

να κοινοποιεί στην αρμόδια Εθνική Αρχή όλες τις παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων. 

Εφόσον η παραβίαση προσωπικών δεδομένων είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά τα 

προσωπικά δεδομένα ή την ιδιωτική ζωή ενός συνδρομητή ή χρήστη, ο πάροχος 

κοινοποιεί επίσης την παραβίαση στο υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων. 

(Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, Ευγενία Αλεξανδροπούλου) 

 

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να διευκρινίσουμε ότι ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, που εγκρίθηκε το 2000, διακρίνει σαφώς την ιδιωτικότητα και την 

προστασία των δεδομένων, προβλέποντας ότι οι δύο αυτές έννοιες 

αλληλοσυμπληρώνονται. Δεύτερον, η οδηγία 2002/58 / ΕΚ για την ιδιωτική ζωή και τις 

επικοινωνίες υπερβαίνει τη λεγόμενη γενική οδηγία και σαφώς απαιτεί μια τρίτη γενιά 

νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων. 

Η προστασία του δικαιώματος αυτοδιάθεσης συνεπάγεται ρύθμιση της χρήσης 

δεδομένων που αφορούν αντικείμενα και δεν είναι μόνο σε σχέση με τα πρόσωπα όπως 

ήταν με τη δεύτερη προσέγγιση. Ορισμένες διατάξεις της οδηγίας για την προστασία των 

δεδομένων στον ηλεκτρονικό τομέα επιβάλλουν σε ορισμένους φορείς νέα καθήκοντα 

και νέους περιορισμούς στην επεξεργασία δεδομένων, ανεξάρτητα από την ποιότητα των 

υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων. Για παράδειγμα, οι πάροχοι πρόσβασης στο 

Διαδίκτυο και οι φορείς εκμετάλλευσης υποδομών επικοινωνίας υπόκεινται σε 

αυστηρούς περιορισμούς όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων κίνησης και θέσης. 

Ταυτόχρονα, καλούνται να συνεργαστούν με τις αρχές επιβολής του νόμου. Τέλος, το πιο 

σημαντικό σημείο είναι η αναδυόμενη ρύθμιση του τερματικού εξοπλισμού, ο οποίος 
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πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προστασίας δεδομένων32 και να 

διαμορφώνεται με τρόπο που να μην επιτρέπει παράνομες χρήσεις των πληροφοριακών 

συστημάτων του χρήστη33. 

Η Οδηγία 2002/58/ΕΚ παρουσιάζει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης 

ρύθμισης και ουσιαστικά θέτει την αναγκαιότητα υιοθέτησης των διατάξεων από τα 

κράτη μέλη της ΕΕ. Ιδίως στην Οδηγία αυτή προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα 

και οι ελευθερίες, και ειδικά το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή που απορρέει από την 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τον τομέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. Παράλληλα στην Οδηγία υπάρχουν ρυθμίσεις που προάγουν την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στα 

κράτη μέλη της ΕΕ. Τα άρθρα της συγκεκριμένης Οδηγίας αφορούν στην ασφάλεια, το 

απόρρητο των επικοινωνιών, τα δεδομένα κίνησης, την αναλυτική χρέωση από τις 

εταιρίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών για να διασφαλίζεται το δικαίωμα των 

συνδρομητών να λαμβάνουν αναλυτική χρέωση, η ένδειξη της ταυτότητας και ο 

περιορισμός της αναγνώρισης καλούσας και συνδεδεμένης γραμμής, τα δεδομένα θέσης 

εκτός των δεδομένων κίνησης, οι εξαιρέσεις, η αυτόματη προώθηση κλήσεων, οι 

τηλεφωνικοί κατάλογοι συνδρομητών, οι αυτόκλητες κλήσεις, τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά και άλλες μεταβατικές ρυθμίσεις. Τέλος η Οδηγία θέτει αναγκαία τη 

συμμόρφωση των κρατών μελών στο εθνικό δίκαιο μέχρι και την 31η Οκτωβρίου του 

2003.   

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στο άρθρο 5 της Οδηγίας που αφορά στο απόρρητο 

των επικοινωνιών, που όπως θα δούμε και στη συνέχεια της παρούσας μελέτης είναι ένα 

ζήτημα που απασχολεί διαρκώς τη νομική κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα, με βάση το 

άρθρο αυτό της Οδηγίας τα κράτη μέλη κατοχυρώνουν από την εθνική τους νομοθεσία 

το απόρρητο των επικοινωνιών οι οποίες διενεργούνται από δημόσια δίκτυα επικοινωνίας 

και από άλλες υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Απαγορεύεται ειδικότερα η 

ακρόαση, η υποκλοπή, η αποθήκευση κι όποιο άλλο είδος παρακολούθησης ή 

επιτήρησης των επικοινωνιών και των δεδομένων κίνησης από πρόσωπα, εκτός κι αν 

υπάρχει κάποια συγκατάθεση από τους χρήστες.  

Υποστηρίζεται ότι η οδηγία 2002/58/ ΕΚ λαμβάνει υπόψη, στο πλαίσιο των σύγχρονων 

δικτύων, την πιθανή ύπαρξη τρίτου φορέα που λειτουργεί μεταξύ των υπευθύνων 

                                                           
32 Βλ. άρθρο 14 της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ 
33 Βλ. άρθρο 5.3. της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ 
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επεξεργασίας δεδομένων και των υποκειμένων των δεδομένων. Αυτή είναι η τεχνολογία 

με μια όλο και πιο σύνθετη υποδομή, με νέους ορατούς και αόρατους φορείς, καθώς και 

τερματικό εξοπλισμό (π.χ. προσωπικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και RFID) που 

είναι σε θέση να ενεργούν ανεξάρτητα από τις «συνειδήσεις» των κατόχων τους. Ακόμη 

και αν η διατύπωσή της εξακολουθεί να είναι διφορούμενη, η οδηγία λαμβάνει υπόψη το 

νέο αυτό περιβάλλον και υπερβαίνει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την γενική 

προστασία των δεδομένων. Τα δεδομένα κίνησης και θέσης ρυθμίζονται, ακόμη και αν 

είναι ασαφές αν θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Πολύ καθαρά, δεν είναι 

τόσο η προστασία ενός αναγνωρισμένου ή αναγνωρίσιμου προσώπου που αναζητείται, 

αλλά το γεγονός ότι η κατοχή ενός τερματικού σταθμού θα επιτρέψει την εκτέλεση 

ορισμένων ενεργειών έναντι ενός προσώπου, ακόμη και εάν το πρόσωπο αυτό όχι, ως 

τέτοιο, αναγνωρίσιμο.  

2.2.4 Η οδηγία 2009/136/ΕΚ 

Η οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης 

Νοεμβρίου 2009  «για τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία 

και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία 

μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την 

προστασία των καταναλωτών» είναι συμπληρωματική του υφιστάμενου πλαισίου που 

αφορά στις κανονιστικές ρυθμίσεις για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών34. Η συγκεκριμένη Οδηγία κρίθηκε αναγκαία για τη μεταρρύθμιση του 

μέχρι τότε πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων της ΕΕ που αφορά στα δίκτυα και στις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και αποτέλεσε ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς 

την εκπλήρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Πληροφοριών αλλά και την προαγωγή 

της κοινωνίας της πληροφορίας. Ουσιαστικά μια βασική ρύθμιση είναι ότι επιβάλλει το 

                                                           
34 Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 

σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη 

διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση), Οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση  δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση), Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002,  
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δικαίωμα των χρηστών -ως καθολική απαίτηση- να αποκτούν σύνδεση με δημόσιο δίκτυο 

επικοινωνιών σε σταθερές θέσεις και προσιτές τιμές.  

Το κείμενο της Οδηγίας περιλαμβάνει αρχικά τροποποιήσεις της οδηγίας 2002/22/ΕΚ 

σχετικά με την παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους 

τελικούς χρήστες. Οι τροποποιήσεις της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ για την προστασία της 

ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες είναι μια ακόμα σημαντική εισαγωγή της 

οδηγίας. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η εναρμόνιση των εθνικών διατάξεων με ένα 

ισοδύναμο επίπεδο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, και ιδίως 

στην διαφύλαξη της  ιδιωτικότητας του ανθρώπου από την επεξεργασία δεδομένων στο 

τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ενώ παράλληλα προβλέπεται η ελεύθερη 

κυκλοφορία δεδομένων και εξοπλισμών στην Κοινότητα.  

Επίσης, σημαντική μεταβολή είναι και αυτή του ορισμού περί «παραβίασης προσωπικών 

δεδομένων» όπου η νέα οδηγία την ορίζει ως την «παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί 

σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή 

προσπέλαση προσωπικών δεδομένων που διαβιβάσθηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν 

κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, σε συνδυασμό με την παροχή διαθέσιμης στο κοινό 

ηλεκτρονικής υπηρεσίας επικοινωνιών στην Κοινότητα». Ουσιαστικά η βασική εισαγωγή 

είναι το δεδομένο της τυχαιότητας και των υπόλοιπων συνθηκών που συντελούν σε 

παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά την ασφάλεια της 

επεξεργασίας των δεδομένων η οδηγία προσθέτει ότι πρόσβαση στα προσωπικά 

δεδομένα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό και μπορεί να προβεί σε 

συμφωνημένη επεξεργασία μόνο για την άσκηση νόμιμων σκοπών. Το εξουσιοδοτημένο 

προσωπικό, είναι αρμόδιο για την προστασία των αποθηκευμένων ή διαβιβασθέντων 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και θα πρέπει να διασφαλίζουν την εφαρμογή της 

πολιτικής ασφάλειας, όπως αυτή προβλέπεται από τις κανονιστικές ρυθμίσεις.  

Ακόμα μια σημαντική προσθήκη στην οδηγία 2002/58/ΕΚ είναι ότι σε περιπτώσεις 

παραβίασης προσωπικών δεδομένων ο πάροχος θα πρέπει να γνωστοποιεί, χωρίς καμία 

περιττή καθυστέρηση το συμβάν διότι μπορεί να υπάρξουν άμεσες επιπτώσεις στους 

συνδρομητές και στην ιδιωτική του ζωή. Δηλαδή στο σημείο αυτό η οδηγία καλύπτει το 

στοιχείο που εισήγαγε σχετικά με την οριοθέτηση της παραβίασης των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, κι αφορά στην περίπτωση τυχαία καταστροφής, απώλειας, κλπ. 

των προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει λοιπόν οι πάροχοι που έχουν αντιληφθεί ότι 

συντελείται παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, να απευθύνονται στις αρμόδιες 
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αρχές και να γνωστοποιούν τυχόν παραβίαση και σε συνδρομητές ή σε όποιο πρόσωπο 

έχει συντελεστεί παραβίαση της ιδιωτικής του ζωής, ύστερα από το τυχαίο συμβάν. Στην 

οδηγία περιγράφονται αναλυτικά και τα στοιχεία που θα πρέπει να καταθέσει ο πάροχος 

για να παρουσιάσει όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα την παραβίαση που 

συντελέστηκε. 

Γενικότερα η Κοινοτική νομοθεσία είναι ιδιαιτέρως αυστηρή σε ότι αφορά την 

παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η διαρκής ανανέωση της 

νομοθεσίας σχετικά με το ζήτημα αυτό, είναι αναγκαία για την αέναη εναρμόνιση του 

ρυθμιστικού πλαισίου με τις εξελίξεις στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Δεν θα πρέπει να 

παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, είναι δεδομένη στη 

σύγχρονη εποχή και θα πρέπει η νομοθεσία και οι κανονιστικές ρυθμίσεις να 

επανεξετάζονται διαρκώς σε σχέση με τις παραπάνω εξελίξεις. 

 

2.3.5 Ο Κανονισμός 2016/679  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (έναρξη ισχύος 25.5.2018)35 

 

Οι  ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που μεσολάβησαν, η θεαματική ανάπτυξη του 

διαδικτύου, οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, οι έξυπνες καρτες, το υπολογιστικό νέφος, 

το διαδίκτυο των πραγμάτων και τα νέα δεδομένα  της παγκοσμιοποίησης, όπου η χρήση 

των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών προϋποθέτουν την εγκαθίδρυση κλίματος 

εμπιστοσύνης ως προς την ασφάλεια των συναλλαγών, ανέδειξαν αφενός την ανάγκη για 

μεταρρύθμιση του ισχύοντος νομοθετικού καθεστώτος και την προσαρμογή του στην 

ψηφιακή εποχή και αφετέρου την ενίσχυση της ομοιόμορφης ρύθμισης στα κράτη-μέλη 

της Ε.Ε. με τη μορφή ενός Κανονισμού στη θέση της ισχύουσας Οδηγίας. Τον Ιανουάριο 

2012 ήρθε στη δημοσιότητα η Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών (Γενικός Κανονισμός για την προστασία δεδομένων). Αυτή η Πρόταση κατέληξε 

στον Κανονισμό 2016/679  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 

                                                           
35 Κανονισμός 2016/679  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για 

την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), ΕΕ L 119 της 4.5.2016, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
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Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων), ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή την 25/5/2018. Ο Κανονισμός 

2016.679 θεσπίζει κανόνες που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 

της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων και κανόνες που αφορούν την 

ελεύθερη κυκλοφορία των προσωπικών δεδομένων. Στηρίζεται στο άρθρο 16  της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ, πρώην άρθρο 286 της 

ΣΕΚ), σύμφωνα με το οποίο «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα προστασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν». 

  

Πρόκειται για ένα εκτενές λεπτομερές κείμενο 99 άρθρων (έναντι 34 της ισχύουσας 

Οδηγίας 95/46/ΕΚ). Μεταξύ των θετικών του σημείων η εισαγωγή νέων δικαιωμάτων 

του υποκειμένου (π.χ. δικαίωμα στη λήθη36, στη φορητότητα), η προσθήκη νέων αρχών 

επεξεργασίας (όπως της διαφάνειας και της λογοδοσίας), το ενισχυμένο πλέγμα 

υποχρεώσεων του υπεύθυνου επεξεργασίας (γνωστοποίηση παραβιάσεων προσωπικών 

δεδομένων στην Αρχή Ελέγχου και στο υποκείμενο, εκτίμηση επιπτώσεων όταν η 

επεξεργασία ενέχει κινδύνους για τα προσωπικά δεδομένα, ο θεσμός του υπεύθυνου 

προστασίας δεδομένων, η προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό της 

επεξεργασίας: privacy by design37), οι ειδικές προστατευτικές ρυθμίσεις για τα 

προσωπικά δεδομένα των  παιδιών, η ρητή δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης 

του υποκειμένου, η θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας δεδομένων, ο 

μηχανισμός συνεκτικότητας, η ενθάρρυνση για θέσπιση μηχανισμών πιστοποίησης, η 

αυστηροποίηση των κυρώσεων κ.ά. Στις αρνητικές πτυχές του Κανονισμού θα μπορούσε 

να ενταχθεί, πέρα από τη μεγάλη του έκταση, ο μεγάλος αριθμός εξουσιοδοτήσεων προς 

την Επιτροπή για λεπτομερέστερη ρύθμιση ποικίλων θεμάτων.  

                                                           
36 Βλ. Ιγγλεζάκη,Ι., Το δικαίωμα στην ψηφιακή λήθη και οι περιορισμοί του, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-

Θεσσαλονίκη 2014, σελ. 97 επ. και τις εκεί παραπομπές, Mitrou,L.- Karyda,M., EU’s Data Protection 

Reform and the right to be forgotten – A legal response to a technological challenge?,  

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2165245, Ξανθούλη, Ν., Το δικαίωμα στη λήθη υπό το 

φως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ΔiΜΕΕ 2013, σελ. 177 επ., Παναγοπούλου-Κουτνατζή,Φ., Το 

δικαίωμα στη λήθη την εποχή της αβάσταχτης μνήμης. Σκέψεις αναφορικά με την Πρόταση Κανονισμού 

Προστασίας Δεδομένων, ΕφημΔΔ 2012, σελ. 264 επ., Γκαγκάτση,Α., Το δικαίωμα στην ψηφιακή λήθη 

στη διεθνή έννομη τάξη, διπλωματική εργασία, Α.Π.Θ., Τμήμα Νομικής, Θεσσαλονίκη 2014. 

 
37 Βλ. Μήτρου,Λ., Privacy by design. H τεχνολογική διάσταση της προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων, ό.π., σελ. 14 επ., Ιγγλεζάκη,Ι., Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον 

σχεδιασμό (data protection by design) και εξ ορισμού (data protection by default), Συνήγορος 2013, σελ. 

76 επ. 
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Παράλληλα με τον παραπάνω Κανονισμό δημοσιεύθηκε και η Οδηγία 2016/680 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, 

ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για 

την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-

πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου38, η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά με τον 

Κανονισμό 2016/679 ρυθμίζοντας επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων εκτός πεδίου 

εφαρμογής του Κανονισμού. Η έναρξη ισχύος της Οδηγίας ορίστηκε στις 6.5.2018. 

(Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, Ευγενία Αλεξανδροπούλου) 

 

2.3.6 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) είναι 

συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη Αρχή. Ιδρύθηκε με το νόμο 2472/1997, ο 

οποίος ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο την Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/46/ΕΚ. Η Οδηγία 

αυτή θέτει κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλες τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΑΠΔΠΧ είναι επταμελής. Συγκροτείται από ένα ανώτατο 

δικαστικό λειτουργό (βαθμό Συμβούλου Συμβουλίου της Επικρατείας ή αντίστοιχου και 

άνω), ως Πρόεδρο και από α) έναν Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή Α.Ε.Ι σε 

γνωστικό αντικείμενο του Δικαίου, β) έναν Καθηγητή Ή Αναπληρωτή Καθηγητή Α.Ε.Ι, 

πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα, σε γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής, γ) 

Έναν Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή Α.Ε.Ι και δ, ε, στ) τρία πρόσωπα κύρους και 

εμπειρίας στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο δικαστικός λειτουργός 

(Πρόεδρος) και οι καθηγητές (μέλη) μπορεί να είναι εν ενεργεία ή μη. Η θητεία των 

μελών της Αρχής είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μια φορά. 

Ο νόμος καθορίζει ενδεικτικά τις αρμοδιότητες της Αρχής, οι οποίες όπως 

κατηγοριοποιούνται από την ίδια, είναι α) διοικητικές- ελεγκτικές, β) κανονιστικές- 

συμβουλευτικές και γ) δημοσιοποίησης, απολογισμού και συνεργασιών. 

Στο πλαίσιο των διοικητικών – ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της η Αρχή δέχεται 

γνωστοποιήσεις και εκδίδει άδειες επεξεργασιών, διενεργεί διοικητικούς ελέγχους και 

εξετάζει προσφυγές, καταγγελίες και ερωτήματα. Αναλυτικότερα:  

                                                           
38 ΕΕ 4/5/2016 L 119/89, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=EL. 
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1. Αποφασίζει για τη χορήγηση ή όχι αδειών επεξεργασίας που προβλέπονται στο 

νόμο, όπως για την επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, για τη 

διασύνδεση αρχείων όταν αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, για 

διασυνοριακή ροή δεδομένων κ.ά.  

2. Ενεργεί αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας διοικητικούς ελέγχους σε αρχεία, 

τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Στο πλαίσιο των ελέγχων 

ελέγχονται η τεχνολογική υποδομή και αλλά, αυτοματοποιημένα ή μη, μέσα που 

υποστηρίζουν την επεξεργασία των δεδομένων. 'Έχει δικαίωμα πρόσβασης στα 

προσωπικά δεδομένα και συλλογής κάθε πληροφορίας για τους σκοπούς του 

ελέγχου, χωρίς να μπορεί να της αντιταχθεί κανενός είδους απόρρητο. κατ' 

εξαίρεση, η ΑΧΠΔΠΧ δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία ταυτότητας συνεργατών 

που περιέχονται σε αρχεία που τηρούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη 

διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων. Τον έλεγχο διενεργεί μέλος ή μέλη 

της Αρχής ή υπάλληλος του κλάδου των ελεγκτών της Γραμματείας, ειδικά προς 

τούτο εντεταλμένος από τον Προέδρο της Αρχής. Κατά τον έλεγχο αρχείων που 

τηρούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας παρίσταται αυτοπροσώπως ο Πρόεδρος 

της Αρχής. Η ολοκλήρωση του ελέγχου οδηγεί στην σύνταξη πορίσματος, το 

οποίο υποβάλλεται στην ολομέλεια της Αρχής. 

3. Ασκεί ανεξάρτητα έλεγχο στο εθνικό τμήμα του Συστήματος Πληροφοριών 

Σένγκεν, ασκεί τις αρμοδιότητες της εθνικής εποπτικής Αρχής που προβλέπεται 

στις διεθνείς συμφωνίες της Ελλάδας τις σχετικές με τη χρήση της πληροφορικής 

σε διάφορους τομείς, (όπως στο άρθρο 23 της Σύμβασης ΕΥΡΩΠΟΛ και στο 

άρθρο 17 της Σύμβασης για τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα, 

καθώς και τις αρμοδιότητες εποπτείας που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη 

διεθνή συμφωνία.  

4. Εξετάζει παράπονα σχετικά με την εφαρμογή του νόμου και την προστασία των 

δικαιωμάτων των αιτούντων όταν αυτό θίγονται από την επεξεργασία δεδομένων 

και εκδίδει σχετικές αποφάσεις. Επίσης, επιβάλλει στους υπεύθυνους 

επεξεργασίας ή στους τυχόν εκπροσώπους τους διοικητικές κυρώσεις, για 

παράβαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τον ν. 2472/97 και από 

κάθε άλλη ρύθμιση που αφορά την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων ή θέτει στο αρχείο αιτήσεις ή παράπονα που κρίνονται 

προδήλως αόριστα, αβάσιμα ή υποβάλλονται καταχρηστικώς ή ανωνύμως. Οι 

αποφάσεις της Αρχής προσβάλλονται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Όταν η προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
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επιβάλλει την άμεση λήψη απόφασης, ο Πρόεδρος μπορεί, ύστερα από αίτηση 

του ενδιαφερομένου, να εκδίδει προσωρινή διαταγή για άμεση, ολική ή μερική, 

αναστολή της επεξεργασίας ή της λειτουργίας του αρχείου. Η διαταγή ισχύει 

μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης από την Αρχή. Την παραπάνω 

αρμοδιότητα έχει και η Αρχή, όταν επιλαμβάνεται του θέματος. 

5. Εξετάζει ερωτήματα κάθε ενδιαφερόμενου για συγκεκριμένη περίπτωση με 

συγκεκριμένα πραγματικό περιστατικό, αλλά και αιτήσεις υπεύθυνων 

επεξεργασίας για γνωμοδότηση με αντικείμενο συγκεκριμένη επεξεργασία. 

6. Καταγγέλλει τις παραβάσεις των διατάξεων του νόμου για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων στις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές Αρχές. 

Η Αρχή ασκεί τις ακόλουθες κανονιστικές-συμβουλευτικές αρμοδιότητες : 

1. Εκδίδει Οδηγίες προς τον σκοπό ενιαίας εφαρμογής των ρυθμίσεων που αφορούν 

στην προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η 

Αρχή έχει εκδώσει Οδηγία για τους όρους της νόμιμης επεξεργασίας προσωπικών 

δεδομένων νέων μητέρων για τους σκοπούς της άμεσης εμπορίας ή διαφήμισης 

στο χώρο των μαιευτηρίων (523/2000), Οδηγία για την ανάλυση γενετικού υλικού 

με σκοπό την εξιχνίαση εγκληματικών πράξεων (401/2001), Οδηγία για την 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων από τον εργοδότη τους 

(155/2001), Οδηγία για τη λειτουργία εταιριών εμπορίας πληροφοριών (50/2001), 

Οδηγία για τον ασφαλή τρόπο καταστροφής των δεδομένων μετά το πέρας της 

επεξεργασίας τους (1/2005), Οδηγίας για την επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας (1/2010), Οδηγία για τη 

χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης (1/2011›, Οδηγία για τη λήψη 

ηλεκτρονικής συγκατάθεσης στο πλαίσιο του άρθρου 11 Ν. 3471/2006 (2/2011) 

κ.ά. 

2. Εκδίδει κανονιστικές πράξεις για τη ρύθμιση ειδικών, τεχνικών και 

λεπτομερειακών θεμάτων. Οι κανονιστικές αποφάσεις της Αρχής δημοσιεύονται 

στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως. Για παράδειγμα η Αρχή έχει εκδώσει 

κανονιστικές πράξεις που αφορούν την ενημέρωση του υποκειμένου από τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας (1/1999), την ενημέρωση των υποκειμένων δια του τύπου 

(408/1998), τις προϋποθέσεις τήρησης αρχείου από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 

(24/2004), τους όρους για τη νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για 

σκοπούς άμεσης εμπορίας ή διαφήμισης και διαπίστωσης πιστοληπτικής 

ικανότητας (26/2004) κ.α. Επίσης η Αρχή Προστασίας Προσωπικών δεδομένων 

έχει εκδώσει κοινή Πράξη (1/2013) με την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των 
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Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την 

προστασία και ασφάλεια των δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 

του ν. 3917/2011. 

3. Απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις στους υπεύθυνους επεξεργασίας ή τους 

τυχόν εκπροσώπους τους και δίνει κατά την κρίση της δημοσιότητα σε αυτές, και 

υποστηρίζει τα επαγγελματικό σωματεία και λοιπές ενώσεις φυσικών ή νομικών 

προσώπων, που διατηρούν αρχεία, στην κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας 

σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

4. Γνωμοδοτεί για κάθε ρύθμιση που αφορά την επεξεργασία και προστασία 

προσωπικών δεδομένων και επισημαίνει τυχόν ενδεικνυόμενες νομοθετικές 

μεταβολές στον τομέα της προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων. Για παράδειγμα η Αρχή εξέδωσε γνωμοδότηση 

αναφορικά με τη νομιμότητα διαβίβασης δεδομένων από τη Γενική Γραμματεία 

Δημοσίων Εσόδων στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (3/2016), ως προς τους όρους 

νόμιμης εγγραφής των συνδρομητών στο Μητρώο του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 

3471/2006, που τηρούν οι πάροχοι υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 

(1/2016), επί αιτήματος της 'Ένωσης Εταιρειών κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ) 

σχετικό με τη σύσταση φορέα για την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου στην 

κινητή τηλεφωνία (1/2015), για την απαλλαγή των μαθητών από το μάθημα των 

θρησκευτικών (4/2015), επί του σχεδίου προεδρικού διατάγματος «Για τη 

λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, καταδίκων και 

κρατουμένων σε άδεια και την πιλοτική εφαρμογή του» (1/ 2014), για το Σύστημα 

Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (5/2013), για 

την Πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα (6/2013), για την ανάρτηση στο διαδίκτυο 

των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης πολιτικών προσώπων (5/2032), για τη 

δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο φορολογικών δεδομένων (1/2011), για την 

ηλεκτρονική κάρτα αποδείξεων φοροκάρτα (4/2010), για την ανάλυση DΝΑ και 

δημιουργία αρχείου γενετικών αποτυπωμάτων (2/2009), για το σύστημα Μ-

ΤΑΧΙS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (48/2007), για τη 

δημοσίευση αποφάσεων - πράξεων του Συμβουλίου της Επικρατείας στο 

διαδίκτυο (2/2006), για χορήγηση στοιχείων καταναλωτών ΔΕΗ σε Δήμους 

(20/2005), για την ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης συνδρομητών από 

εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε περιπτώσεις άρσης του 

απορρήτου (1/2003), για τη νομιμότητα διατήρησης των αρνητικών 

φωτογραφιών από τους φωτογράφους (30/2002), για τη χρήση παράνομα 
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συλλεγμένων αποδεικτικών μέσων από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και 

ενώπιον των δικαστηρίων (83/2002), για την υποχρέωση ή μη ενημέρωσης της 

αστυνομίας και της υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευσης από τους 

διευθυντές ξενοδοχείων, παραθεριστικών κέντρων, κλινικών και θεραπευτηρίων 

για την άφιξη και αναχώρηση αλλοδαπών που φιλοξενούν (86/2001) κ.ά. 

 

Αρμοδιότητες δημοσιοποίησης, απολογισμού και συνεργασιών της Αρχής: 

Οι κύριοι επικοινωνιακοί στόχοι της Αρχής αφορούν την ενημέρωση και την 

ευαισθητοποίηση των υποκείμενων των δεδομένων καθώς και των υπεύθυνων 

επεξεργασίας ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Προς τούτο η Αρχή 

συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση γιο την εκτέλεση της αποστολής της κατά το προηγούμενο 

ημερολογιακό έτος, στην οποία επισημαίνονται οι ενδεικνυόμενες νομοθετικές 

μεταβολές στον τομέα της επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η 

έκθεση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο  της Αρχής στον Πρόεδρο της Βουλής και τον 

Πρωθυπουργό και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως με ευθύνη της Αρχής, 

η οποία μπορεί να δώσει και άλλου είδους δημοσιότητα στην έκθεση, όπως δημοσίευση 

στο δικτυακό της τόπο. 

1. Ανακοινώνει στη Βουλή παραβάσεις των ρυθμίσεων που αφορούν στην 

προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. 

2. Συνεργάζεται με αντίστοιχες Αρχές άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

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

των αρμοδιοτήτων της. 

Η Αρχή τηρεί τα ακόλουθα μητρώα: 

α) Μητρώο Αρχείων και Επεξεργασιών, στο οποίο περιλαμβάνονται τα αρχεία και οι 

επεξεργασίες που γνωστοποιούνται στην Αρχή. 

β) Μητρώο Αδειών, στο οποίο περιλαμβάνονται οι άδειες που εκδίδει η Αρχή για την 

ίδρυση και λειτουργία αρχείων που περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα. 

γ) Μητρώο Διασυνδέσεων στο οποίο περιλαμβάνονται οι γνωστοποιήσεις προς την Αρχή 

διασύνδεσης αρχείων και οι άδειες που εκδίδει η Αρχή για τη διασύνδεση αρχείων. 

δ) Μητρώο Προσώπων που δεν επιθυμούν να περιλαμβάνονται στα αρχεία, τα οποία 

έχουν ως σκοπό την προώθηση προμήθειας αγαθών η την παροχή υπηρεσιών εξ 

αποστάσεως (Μητρώο Ροβινσώνων, «Robinson List» ). 
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ε) Μητρώο Αδειών Διαβίβασης, στο οποίο καταχωρίζονται οι άδειες διαβίβασης 

προσωπικών δεδομένων σε χώρες εκτός Ε.Ε. 

στ) Μητρώο Απόρρητων Αρχείων, στο οποίο καταχωρίζονται, με απόφαση της Αρχής 

ύστερα από αίτηση του υπεύθυνου επεξεργασίας αρχεία που τηρούν τα Υπουργεία 

Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης, καθώς και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, για 

λόγους εθνικής ασφάλειας η για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων. Στο 

Μητρώο Απόρρητων Αρχείων καταχωρίζονται και οι διασυνδέσεις με ένα τουλάχιστον 

αρχείο της περίπτωσης αυτής. 

Καθένας έχει πρόσβαση στα παραπάνω υπό στοιχεία α', β', γ', δ' και ε' μητρώα που τηρεί 

η Αρχή. 'Ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και με απόφαση της Αρχής είναι 

δυνατόν να επιτραπεί εν όλω ή εν μέρει η πρόσβαση και στο Μητρώο Απόρρητων 

Αρχείων. Με αίτηση του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκπροσώπου του και με 

απόφαση της Αρχής είναι δυνατόν να απαγορευθεί, εν όλω η εν μέρει, η πρόσβαση στο 

Μητρώο Αδειών Διαβίβασης, εφόσον από αυτή θα πρόκυπτε κίνδυνος για την ιδιωτική 

ζωή τρίτου, την εθνική ασφάλεια, τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις. 

 

2.3.7 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών  

 

Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών συστάθηκε με τον νόμο 

3115/2003 και στοχεύει στην διασφάλιση του απορρήτων των επιστολών, της ελεύθερης 

ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο καθώς και την ασφάλεια των 

δικτύων και πληροφοριών. Είναι μια ανεξάρτητη αρχή με διοικητική αυτοτέλεια ενώ 

μπορεί να διεξάγει ελέγχους για την τήρηση των όρων και της διαδικασίας άρσης του 

απορρήτου (Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, Έκθεση 

πεπραγμένων του έτους 2017, 2017).  

Βασικές αρμοδιότητες της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών είναι 

η πραγματοποίηση ελέγχων (έκτακτων και τακτικών) σε εγκαταστάσεις δημόσιων και 

ιδιωτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ταχυδρομικών, 

τηλεπικοινωνιακών και άλλων υπηρεσιών, ο έλεγχος νομιμότητας των όρων και των 

διαδικασιών άρσης του απορρήτου, η διενέργεια ακροάσεων, η επιβολή διοικητικών 

κυρώσεων, η έκδοση κανονιστικών πράξεων και γνωμοδοτήσεων καθώς και η εξέταση 



 

41 
 

καταγγελιών για παραβίαση του απορρήτου (Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών, Έκθεση πεπραγμένων του έτους 2017, 2017). 

Συγκεκριμένα η Α.Δ.Α.Ε έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

  
  

1. Διενεργεί αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, τακτικούς και έκτακτους 

ελέγχους, σε εγκαταστάσεις, τεχνικό εξοπλισμό, αρχεία, τράπεζες 

δεδομένων και έγγραφα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Y.Π.), 

άλλων δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών, επιχειρήσεων του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα, καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων που ασχολούνται με 

ταχυδρομικές, τηλεπικοινωνιακές ή άλλες υπηρεσίες σχετικές με την 

ανταπόκριση και την επικοινωνία. 

  

Σύμφωνα με την Έκθεση  πεπραγμένων για το 2009 κατατέθηκαν στην Α.Δ.Α.Ε 162 

καταγγελίες πολλές από τις οποίες αφορούν περιπτώσεις πιθανής παραβίασης του 

απορρήτου υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ειδικότερα όσον αφορά τις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών οι καταγγελίες κατανέμονται ως εξής: 87 για 

παραβίαση του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών, έξι για παραβίαση του 

απορρήτου της διαδικτυακής επικοινωνίας, επτά για παραβίαση του απορρήτου της 

επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 

  
2.  Λαμβάνει πληροφορίες σχετικές με την εκπλήρωση της αποστολής της, από τις 

ως άνω υπηρεσίες, οργανισμούς και λοιπά νομικά πρόσωπα και καλεί σε ακρόαση 

τους εκπροσώπους ή άλλα στελέχη τους. Κατά το έτος 2009 διπλασιάστηκε ο 

αριθμός των αποφάσεων της Α.Δ.Α.Ε που αφορούν κλήσεις σε ακρόαση παρόχων 

ηλεκτρονικών  επικοινωνιών,  στους  οποίους  δίνεται η  δυνατότητα  είτε  να 

παραστούν μετά ή διά πληρεξουσίου δικηγόρου είτε να καταθέσουν έγγραφο 

υπόμνημα μέσα στην προθεσμία από την επίδοση της κλήσης σε ακρόαση. 
 

  

3.  Προβαίνει σε κατάσχεση μέσων παραβίασης του απορρήτου και σε καταστροφή 

στοιχείων που έχουν συλλεχθεί με παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών. 

  
4.   Εξετάζει καταγγελίες ατόμων που θίγονται από τον τρόπο ή τη διαδικασία άρσης 

του απόρρητου,συνεργάζεται με άλλες εθνικές Αρχές και Αρχές των άλλων κρατών 

καθώς και με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς που έχουν αντίστοιχο 

αντικείμενο. 
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5. Εκδίδει κανονιστικές πράξεις που δημοσιεύονται στο ΦΕΚ, καθώς και συστάσεις 

και υποδείξεις σχετικά με θέματα της αρμοδιότητάς της, συντάσσει ετήσια έκθεση 

πεπραγμένων την οποία υποβάλλει προς τον Πρόεδρο της Βουλής, στον Υπουργό 

Δικαιοσύνης καθώς και στους αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στην 

Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο.  

  

Ειδικότερα σύμφωνα με τον ν. 3471/2006 : 

  
  

1. Με πράξη της Α.Δ.Α.Ε. καθορίζονται οι διαδικασίες, ο τρόπος και κάθε άλλη 

τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 

6 για την επεξεργασία των δεδομένων θέσης από αρμόδιες για την αντιμετώπιση 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης αρχές.
 

  

  

2. Με πράξη επίσης της Α.Δ.Α.Ε καθορίζονται οι ειδικότερες διαδικασίες, ο τρόπος 

και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την εφαρμογή της τεχνικής δυνατότητας 

εξουδετέρωσης της δυνατότητας μη αναγραφής της καλούσας γραμμής για τον 

εντοπισμό των κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων και την απάντηση σε κλήσεις 

άμεσης επέμβασης προς τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες. 

 

 

Κεφάλαιο Τρίτο. Υποχρεώσεις παρόχων και δικαιώματα 

χρηστών 

3.1 Εισαγωγή 

Από την ανάλυση που διενεργήθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια κατέστη σαφές ότι στην 

περίπτωση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών απόρρητα είναι μεταξύ άλλων τα στοιχεία 

τα οποία αποκαλύπτουν (α) το περιεχόμενο της επικοινωνίας, (β) την ταυτότητα του 

καλούντος, (γ) την ταυτότητα του αποστολέα ή/και του παραλήπτη στην περίπτωση 

χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα (δ) δεδομένα της θέσης μιας τερματικής 

συσκευής από τα οποία μπορεί να συντελεστεί γεωγραφικός εντοπισμός. Από τα 

παραπάνω προκύπτει ότι η προστασία του απορρήτου είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο 

επειδή είναι ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, αλλά και γιατί συντελεί στην 

ασφάλεια των πολιτών. Στις περιπτώσεις άρσης του απορρήτου, οι πληροφορίες αυτές 

είναι πολύ σημαντικές διότι εξακριβώνονται εγκλήματα και προστατεύεται η εθνική 
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ασφάλεια. Ωστόσο, η παραβίαση του απορρήτου πέραν των διοικητικών και αστικών 

ευθυνών, αποτελεί και ποινικό αδίκημα και για το λόγο αυτό ο νομοθέτης έχει θεσπίσει 

αυστηρούς κανόνες και μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.  

Οι ευθύνες των παρόχων και τα δικαιώματα των χρηστών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

είναι μια πολύ σημαντική διάσταση που θα πρέπει να αναλυθεί, για να καταστούν σαφείς 

οι σχετικές ευθύνες και να προκύπτουν οι μέθοδοι μέσω των οποίων προστατεύονται τα 

προσωπικά δεδομένα. Η διασφάλιση του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

είναι μέλημα και ευθύνη των παρόχων και των χρηστών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

(συνδρομητές) αλλά έχουν εντελώς διαφορετικές ευθύνες, δεδομένης της θέσης που 

κατέχουν σε αυτή τη συναλλακτική σχέση παρόχου και συνδρομητή. Οι πάροχοι των 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι αρμόδιοι για την διασφάλιση του 

απορρήτου στις επικοινωνίες στα δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, στους 

δρομολογητές και στους εξυπηρετητές οι οποίοι ουσιαστικά δίνουν την δυνατότητα στο 

χρήστη να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών είναι αρμόδια για την τήρηση της νομοθεσίας και τη διασφάλιση του 

απορρήτου των επικοινωνιών κι ως εκ τούτου εκδίδει ανάλογους κανονισμούς, διενεργεί 

τακτικούς και έκτακτους ελέγχους ενώ παράλληλα φροντίζει να εφαρμόζονται οι 

εκδοθέντες κανονισμοί.  

 

3.2 Λήψη συγκατάθεσης  

 Η συγκατάθεση του υποκειμένου αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές προϋποθέσεις της 

νομιμότητας της επεξεργασίας και όπως αναφέρει η Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου Ε.39, 

παρά το ότι χρησιμοποιείται μόνος του σαν γενικός όρος, στην πραγματικότητα είναι μία 

σύνθετη έννοια που αποτελείται από τη συναίνεση (εκ των προτέρων συγκατάθεση) και 

από την έγκριση (εκ των υστέρων συγκατάθεση). Στην περίπτωση της επεξεργασίας των 

προσωπικών δεδομένων απαιτείται συναίνεση του υποκειμένου για την επεξεργασία των 

δεδομένων του. 

 

Ο νόμος 2472/1997 που ισχύει γενικά για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 

                                                           
39 Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου Ε. «Προσωπικά δεδομένα» ό.π. σελ.57 Βλ. Καρύμπαλη –Τσίπτσιου 

Γ. «Η έγκριση των δικαιοπραξιών, Συμβολή στην ερμηνεία των ΑΚ 236 και 238» Εκδ Σάκκουλα, Αθήνα 

Θεσσαλονίκη 1990. 
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ορίζει ως «Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων, κάθε ελεύθερη, ρητή και 

ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται με τρόπο σαφή, και εν πλήρη επίγνωση, και 

με την οποία, το υποκείμενο των δεδομένων, αφού προηγουμένως ενημερωθεί, δέχεται 

να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το 

αφορούν» και «Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό 

αποτέλεσμα.» 

 

Η ιδιαίτερη σημασία του δικαιώματος της συγκατάθεσης εκφράζεται και με την αναφορά 

του στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου στο άρθρο 

Άρθρο 8 παρ 2, αναφέρει ότι: «Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων 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 υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης μετά από ενημέρωση επαναλαμβάνεται και για τα 

δεδομένα θέσης  αφού απαιτείται από τους φορείς παροχής υπηρεσιών να ενημερώνουν 

τον χρήστη ή τον συνδρομητή, πριν από τη χορήγηση της συγκατάθεσής του, α. σχετικά 

με τον τύπο των δεδομένων θέσης που υποβάλλονται σε επεξεργασία, β. τους σκοπούς 

και γ. τη διάρκεια της εν λόγω επεξεργασίας, καθώς και δ. σχετικά με το ενδεχόμενο 

μετάδοσής τους σε τρίτους για το σκοπό παροχής της υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας. 

 

Στην πράξη η ενημέρωση των χρηστών δεν είναι κάτι εύκολο εξαιτίας της περιορισμένης 

δυνατότητας μεταφοράς δεδομένων της τεχνολογίας ιδιαίτερα στις περιπτώσεις του 

κινητού τερματικού εξοπλισμού  καθώς η μεταφορά δεδομένων μπορεί να εμποδίζεται 

από δυσκολίες στη λήψη του εξοπλισμού. 

 

Σαν γενική αρχή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε  και αν ανακληθεί και 

τα δεδομένα έχουν εν τω μεταξύ ανακοινωθεί σε τρίτους, η ανάκληση ανακοινώνεται σε 

αυτούς με φροντίδα του υπεύθυνου επεξεργασίας.  Όσον αφορά τον τρόπο και χρόνο 

ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσης με την λέξη «οποτεδήποτε» ο νομοθέτης θέτει 

τον όρο της εύκολης τεχνικά και ατελούς για τον συνδρομητή/χρήστη αυτής της 

δυνατότητας.  

 

Επίσης εισάγεται η ρητή απαγόρευση προς τους φορείς δημοσίου δικτύου ή/ και 
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διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών να εξαρτούν την παροχή 

των υπηρεσιών αυτών προς τον συνδρομητή ή τον χρήστη από τη συγκατάθεσή του στην 

επεξεργασία των δεδομένων αυτών, όταν η επεξεργασία αυτή γίνεται για σκοπούς άλλους 

από εκείνους που εξυπηρετούν άμεσα την παροχή των υπηρεσιών στις οποίες αφορούν 

τα άρθρα 1 έως 17 του νόμου.

Εξειδίκευση της ελευθερίας της συγκατάθεσης αποτελεί το άρθρο 10 αρ. 4 εδ. 4 ν. 

3271/2006, όπου αναφέρεται πως «Δεν επιτρέπεται στους φορείς παροχής υπηρεσιών 

δημοσίων καταλόγων να εξαρτούν την παροχή των υπηρεσιών δημοσίου καταλόγου από 

τη συγκατάθεση του συνδρομητή για τη διαβίβαση των δεδομένων για σκοπούς άλλους 

από αυτούς για τους οποίους έχουν συλλεγεί».40 

 

3.3 Ενημέρωση του συνδρομητή/χρήστη πριν τη λήψη συγκατάθεσης 

 

Ο νόμος 2472/1997 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προβλέπει ότι 

η ενημέρωση του συνδρομητή/χρήστη θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφόρηση 

τουλάχιστον για τον σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδομένα ή τις κατηγορίες δεδομένων 

που αφορά η επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το όνομα, την επωνυμία και τη διεύθυνση του 

υπεύθυνου επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του.41 

 

Όταν γίνεται διαβίβαση των δεδομένων κίνησης σε παρόχους δημοσίου δικτύου ή 

διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών από αντίστοιχο φορέα 

δεδομένων κίνησης, με σκοπό τη χρέωση των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν χρειάζεται 

μεν η προηγούμενη συγκατάθεση του συνδρομητή/χρήστη θα πρέπει όμως ο 

συνδρομητής ή ο χρήστης να έχει ενημερωθεί κατά την κατάρτιση της σύμβασης 

εγγράφως ότι οι φορείς παροχής δημοσίου δικτύου ή διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα μπορούν λαμβάνουν τα δεδομένα κίνησης.

Ειδικότερα όσον αφορά τα δεδομένα θέσης δηλαδή τα δεδομένα που αποδεικνύουν τη 

γεωγραφική θέση του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, τόσο στον ελληνικό νόμο όσο 

και στην ευρωπαϊκή Οδηγία, προβλέπεται και εδώ η δυνατότητα χρήσης των δεδομένων 

                                                           
40 Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου Ε. «Νομική διασφάλιση του απορρήτου των κινητών επικοινωνιών»  
41 Άρθρο 2 περ. ια) εδ β. ν.2472/1997 
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θέσης για συγκεκριμένους σκοπούς, αφού επιτρέπεται η επεξεργασία των δεδομένων 

θέσης, που αφορούν τους χρήστες ή συνδρομητές δικτύων ή διαθεσίμων στο κοινό 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όταν αυτά τα δεδομένα είναι αναγκαία για την 

παροχή κάποιας υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας, και όταν υπάρχει η ρητή συγκατάθεση 

του χρήστη ή του συνδρομητή, μέσα στα πλαίσια της απαιτούμενη έκτασης και διάρκειας 

για την παροχή μίας υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας. 

 

3.4 Ειδικότερες περιπτώσεις της υποχρέωσης για λήψη συγκατάθεσης 

 

Α. Κατάλογοι συνδρομητών 

 

Στο ν.3471/200642 δίνεται στους παρόχους των αντίστοιχων υπηρεσιών η άδεια να 

δημοσιεύουν στους έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους συνδρομητών μόνο τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που χρειάζονται για την αναγνώριση της ταυτότητας 

συγκεκριμένου συνδρομητή (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση), εκτός φυσικά 

εάν ο συνδρομητής έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του για τη δημοσίευση 

συμπληρωματικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Β. Μη ζητηθείσα επικοινωνία για εμπορικούς σκοπούς 

 

Ο ν.3471/2006 στο άρθρο 11 μεταφέροντας το άρθρο 13 της ευρωπαϊκής Οδηγίας 

2001/58/ΕΚ ορίζει την αρχή της προηγούμενης συγκατάθεσης ως την προϋπόθεση για 

την πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με τη χρησιμοποίηση αυτόματων 

συστημάτων κλήσης, όπως με τη χρήση συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) είτε 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και γενικότερα με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας, με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, που έχουν σαν σκοπό την απευθείας 

εμπορικής προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς 

σκοπούς. 

 

Οι έννοιες όμως της απευθείας εμπορικής προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών και της 

προηγούμενης συγκατάθεσης χρήζουν ιδιαίτερης ανάλυσης στα πλαίσια του άρθρου 11 

                                                           
42 Βλ. γενικά Poullet Y. ‘Internet et Vie Privee : Entre risques et espoirs” Journal des Tribunaux, 

2001, σελ. 155 επ. http://www.droit-technologie.org/upload/dossier/doc/42-1.pdf 
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του ν.3471/2006 και γι’ αυτό θα πρέπει να ανατρέξουμε στους προβληματισμούς που 

αναπτύχθηκαν γύρω από το ζήτημα στα πλαίσια της υιοθέτησης της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ 

έτσι ώστε να διακρίνουμε και τους σκοπούς του Έλληνα νομοθέτη. 

 

Το πρώτο θέμα που απασχόλησε τους ειδικούς στην προστασία προσωπικών δεδομένων, 

ήταν η έννοια της απευθείας εμπορικής προώθησης. Όσον αφορά την έννοια της 

απευθείας εμπορικής προώθησης, ή άμεσης διαφήμισης43 σχετική αναφορά υπάρχει στην 

Οδηγία 95/46/ΕΚ. Συγκεκριμένα στο προοίμιο 
44

 της Οδηγίας γίνεται έμμεση αναφορά 

στην έννοια της άμεσης διαφήμισης και ορίζεται ότι τα κράτη μέλη μπορούν να 

προσδιορίζουν τις προϋποθέσεις με τις οποίες τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

μπορούν να χρησιμοποιούνται και να ανακοινώνονται σε τρίτους όταν αυτό γίνεται στα 

πλαίσια νόμιμης συνήθους δραστηριότητας στις επιχειρήσεις ή άλλους οργανισμούς και 

ότι επίσης μπορούν να προσδιορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να 

ανακοινώνονται σε τρίτους τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εμπορικούς ή 

διαφημιστικούς σκοπούς που επιδιώκονται είτε από εμπορικούς φορείς είτε από 

φιλανθρωπικά σωματεία ή άλλες οργανώσεις ή ενώσεις, λ.χ. πολιτικού χαρακτήρα. 

 

Η γνώμη της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 είναι ότι το άρθρο 13 της Οδηγίας 

2002/58/ΕΚ καλύπτει κάθε μορφή προώθησης των πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της 

απευθείας εμπορικής προώθησης από φιλανθρωπικά σωματεία και οργανώσεις πολιτικού 

χαρακτήρα (π.χ. συγκέντρωση χρηματικών ποσών κ.λπ.). Να σημειωθεί ότι ένας ευρύς 

ορισμός έχει χρησιμοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Απευθείας Εμπορικής 

Προώθησης (FEDMA) στον κώδικα πρακτικής για την χρήση προσωπικών δεδομένων 

στην απευθείας εμπορική προώθηση. Ο κώδικας αυτός ορίζει την απευθείας εμπορική 

προώθηση ως την επικοινωνία με οποιοδήποτε μέσο (που περιλαμβάνει αλλά δεν 

περιορίζεται στο ταχυδρομείο, φαξ, τηλέφωνο, υπηρεσίες on-line κ.λπ.) οποιουδήποτε 

διαφημιστικού υλικού ή υλικού εμπορικής προώθησης, που διενεργείται από τον αρμόδιο 

απευθείας εμπορικής προώθησης ή εξ ονόματός του και απευθύνεται σε συγκεκριμένα 

πρόσωπα.  

Η στόχευση σε συγκεκριμένα πρόσωπα είναι αυτή που διαφοροποιεί τελικά την απλή 

διαφήμιση που απευθύνεται σε μεγάλο αριθμό ατόμων, από την άμεση εμπορική 

προώθηση. 

                                                           
43 Όπως αποδίδεται στην ελληνική η έννοια «direct marketing» 
44 Αιτιολογική σκέψη 30 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ 
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Πάντως σύμφωνα με την τέταρτη παράγραφο του άρθρου 11 η διαφήμιση όμως 

προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι δυνατόν να 

επιτρέπεται παρόλα αυτά αρκεί να : 

α. Είναι η σαφής και ευδιάκριτη η αναγραφή της ταυτότητας45 του αποστολέα και 

β. Να υπάρχει αντίστοιχη έγκυρη διεύθυνση έτσι ώστε να μπορεί ο αποδέκτης του 

μηνύματος να ζητεί τον τερματισμό της επικοινωνίας.46 

 

Στην κοινοτική Οδηγία στο άρθρο 13 παρ.4 και τον ελληνικό νόμο στο άρθρο 11 παρ.4 

τίθεται σαν αρνητική προϋπόθεση η μη συγκάλυψη της ταυτότητας του αποστολέα του 

ηλεκτρονικού μηνύματος, του επονομαζόμενου και «spoofing». 

 

Συναφές είναι και σε αυτή την περίπτωση το θέμα της προηγούμενης συγκατάθεσης του 

υποκειμένου. Περιπτώσεις που ο πελάτης δίνει την προηγούμενη συγκατάθεσή του με την 

εγγραφή του σε ιστοσελίδα και αργότερα του ζητείται η επιβεβαίωση της εγγραφής αλλά 

                                                           
45 Στο προοίμιο της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ αναφέρεται ότι πρέπει να απαγορεύεται. α. η χρησιμοποίηση 

ψευδών στοιχείων ταυτότητας β. ψευδών διευθύνσεων γ. αριθμών επιστροφής κατά την αποστολή μη 

ζητηθέντων μηνυμάτων με σκοπό την άμεση εμπορική προώθηση Βλ. την Αιτιολογική σκέψη 44 της 

Οδηγίας 2002/58/ΕΚ. Βέβαια όπως αναφέρεται πάλι στο προοίμιο το πρόβλημα μπορεί να μετριαστεί 

αφού ορισμένα συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιτρέπουν στους συνδρομητές να βλέπουν τον 

αποστολέα και το θέμα του μηνύματος, καθώς επίσης και να διαγράφουν το μήνυμα, χωρίς να χρειάζεται 

να μεταφορτώσουν το υπόλοιπο περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος ή τα συνημμένα του, με 

αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος που πιθανόν προκύπτει από τη μεταφόρτωση αυτόκλητων 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή των συνημμένων τους. Αναγνωρίζεται ότι αυτές οι τεχνικές δυνατότητες 

μπορεί να εξακολουθήσουν να είναι χρήσιμες σε ορισμένες περιπτώσεις ως ένα πρόσθετο εργαλείο προς 

τις γενικές υποχρεώσεις που θεσπίζονται με την παρούσα Οδηγία βλ. σχετικά Αιτιολογική σκέψη 45 της 

Οδηγίας 2002/58/ΕΚ 

 
46 Για να είναι νόμιμο θα πρέπει να περιλαμβάνει μία έγκυρη διεύθυνση στην οποία θα υπάρχει η 

δυνατότητα ο αποδέκτης να μπορεί να ζητεί τον τερματισμό της επικοινωνίας αυτής. Ο σκοπός της 

παραγράφου αυτής είναι να προφανώς αποτρέπει την πλαστογράφηση της πηγής και της διαδρομής που 

ακολούθησε το ηλεκτρονικό μήνυμα του αποστολέα. Βλ. σχετικά Asscher, Lodewijk F., "Regulating 

Spam: Directive 2002/58 and Beyond" 2004 σεSSRN: http://ssrn.com/abstract=607183 
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και της συγκατάθεσης του συνάδει μάλλον με τις διατάξεις της Οδηγίας.47 Η απλή όμως 

ειδοποίηση με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς όλους τους αποδέκτες 

ζητώντας τους να δώσουν την συγκατάθεση τους για την αποδοχή «διαφημιστικών e-

mails» δεν θα ήταν συμβατή με την Οδηγία γιατί δεν θεωρείται ότι ο πελάτης μπορεί να 

ενημερωθεί για την χρησιμοποίησή τους για άμεση εμπορική προώθηση με σαφή και 

ευκρινή τρόπο και να του δίνεται η ευκαιρία να αρνείται τη χρησιμοποίηση αυτή κατά το 

άρθρο 13 παρ 3 και αιτιολογική σκέψη 42 της Οδηγίας. 

 

Επιπλέον σε περίπτωση συγκατάθεσης με την ευκαιρία γενικής αποδοχής των όρων που 

διέπουν πιθανό κύριο συμβόλαιο (π.χ. συμβόλαιο εγγραφής στο οποίο η συγκατάθεση 

δίνεται με σκοπό την άμεση εμπορική επικοινωνία ), η συγκατάθεση πρέπει να συνάδει 

με τις επιταγές της Οδηγίας 95/46/EK δηλαδή της ελεύθερης, ρητής και εν πλήρει 

επιγνώσει συγκατάθεσης. Ενώ περαιτέρω στην αιτιολογική σκέψη 17 αναφέρεται ότι η 

«συγκατάθεση δύναται να παρέχεται με κάθε πρόσφορο τρόπο που επιτρέπει την 

ελεύθερη και ενημερωμένη έκφραση των επιθυμιών του χρήστη, όπως με τη συμπλήρωση 

τετραγωνιδίου κατά την επίσκεψη ιστοσελίδας του Διαδικτύου». 

Η σιωπηρή συγκατάθεση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι είναι συμβατή 

με τους σκοπούς της Οδηγίας 95/46 ειδικότερα με την απαίτηση να θεωρείται 

συγκατάθεση η μη αντίθεση (opt-out) στην αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων. 

Ανάλογα η εμφάνιση στην ιστοσελίδα συμπληρωμένων τετραγωνιδίων δεν θεωρείται 

σύμφωνη με τις διατάξεις και συνεπώς πρέπει οι εταιρίες να παρουσιάζουν τα 

τετραγωνίδια κενά προς συμπλήρωση. 

 

Οι σκοποί της διαφήμισης πρέπει να αναφέροντα ρητά, δηλ. ποιο είναι το είδος των 

υπηρεσιών και των εμπορευμάτων που προσφέρονται στον χρήστη. Η συγκατάθεση του 

χρήστη χρειάζεται και για την χρησιμοποίηση της διεύθυνσης επαφής του από τρίτα μέρη. 

Και τότε πρέπει να αναφέρονται ρητά το είδος των υπηρεσιών και των εμπορευμάτων που 

προσφέρονται στον χρήστη από τα τρίτα μέρη τα οποία ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν 

μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων. Η βασική αρχή της προηγούμενης συγκατάθεσης (opt 

in) ως νομιμοποιητικός λόγος της εμπορικής προώθησης προϊόντων προβλέπεται και στον 

ελληνικό νόμο ως sine qua non της νομιμότητας των ενεργειών εμπορικής προώθησης.48 

                                                           
47 Έγγραφο 11601/EN, WP 90 Opinion 5/2004 on unsolicited communications for marketing purposes 

under Article 13 of Directive 2002/58/EC, Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο, 

http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2004/wp90_el.pdf
 

 

48 Άρθρο 11 παρ. 1 ν.3471/2006 
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Η ρητή συγκατάθεση ως θεμελιώδης κανόνας της επεξεργασίας των δεδομένων του 

υποκειμένου της επεξεργασίας έχει και στο άρθρο 11 παρ 1 του ν. 3471/06 κεντρική θέση. 

Γίνεται αναφορά στις προϋποθέσεις της νόμιμης συλλογής και χρήσης στο πλαίσιο 

εμπορικής συναλλαγής των ηλεκτρονικών σημείων επαφής ενός συνδρομητή ή χρήστη. 

Η αιτιολογική έκθεση του ν.3471/06 αναφέρει ότι ηλεκτρονικά σημεία επαφής εκτός από 

τα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είναι και τα SMS (short messages) και τα 

MMS (multimedia messages) και αντίστοιχης λειτουργίας μηνύματα.49 

 

 

 

 

3.5 Μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων χρηστών  

Οι χρήστες των υπηρεσιών (συνδρομητές) είναι υπεύθυνοι για την διασφάλιση του 

απορρήτου της επικοινωνίας στα δίκτυα που διαθέτουν σε ιδιωτικό επίπεδο, τα οποία 

ουσιαστικά είναι τα τοπικά δίκτυα, τα ασύρματα τοπικά δίκτυα, τα τηλέφωνα και οι 

τερματικές συσκευές. Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών έχει 

εκδώσει συγκεκριμένες οδηγίες που δίνουν την δυνατότητα στους συνδρομητές να 

προστατεύονται από το απόρρητο της επικοινωνίας στον ιδιωτικό τους χώρο. Οι οδηγίες 

αυτές είναι ουσιαστικά πρακτικές συμβουλές οι οποίες είναι χρήσιμες για να μπορούν να 

προστατεύονται επαρκώς μέσα από κωδικούς πρόσβασης, τακτική επικαιροποίηση των 

μηχανισμών ασφαλείας, καθώς και τον έλεγχο των ευαίσθητων σημείων των 

εγκαταστάσεων από εξειδικευμένους τεχνικούς (Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών, Ενημέρωση για χρήστες και συνδρομητές υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, 2014). 

Σε ότι αφορά τα μέτρα που προτείνει η Αρχή στους συνδρομητές για την προστασία του 

απορρήτου της επικοινωνίας στην κινητή τηλεφωνία, αυτά περιλαμβάνουν την 

ελεγχόμενη πρόσβαση στη συσκευή μέσα από την χρήση κωδικών πρόσβασης, τη 

ρύθμιση αυτόματου κλειδώματος της οθόνης, τη μη εμφάνιση των κωδικών πρόσβασης 

όταν πληκτρολογούνται από τον χρήση (Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών, Ενημέρωση για χρήστες και συνδρομητές υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, 2014) καθώς κι άλλες χρήσιμες- πρακτικές συμβουλές οι οποίες μπορούν 

                                                           
 
49 Αιτιολογική Έκθεση του άρθρου 4 ν. 3471/.2006 
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να εφαρμοστούν άμεσα και χωρίς την βοήθεια κάποιας επιπρόσθετης υποστήριξης όπως 

είναι οι ακόλουθες:  

«Ρώτα γιατί είναι απαραίτητα τα δεδομένα σου. Σκέψου ποιος είναι αυτός που τα ζητάει. 

Είναι κάποιος που εμπιστεύεσαι; Πώς πρόκειται να τα χρησιμοποιήσει; Θα τα αποστείλει 

σε άλλους και, αν ναι, σε ποιους; Αν δεν είσαι σίγουρος για κάτι από όλα αυτά, ρώτα και 

μάθε πριν διαθέσεις πληροφορίες που σε αφορούν.» 

 «Σκέψου πριν αποκαλύψεις δεδομένα. Αν λαμβάνεις γράμματα, e-mails, μηνύματα στο 

κινητό ή στο Facebook που σου ζητούν πληροφορίες, μην απαντήσεις αν δεν είσαι σίγουρος 

από ποιον προέρχονται.» 

«Διάβαζε προσεκτικά τα «ψιλά γράμματα». Κάποιες εταιρείες μπορεί να γράφουν εκεί 

όρους για την χρησιμοποίηση των δεδομένων σου, π.χ. για διαφημιστικούς σκοπούς. 

Θυμήσου ότι πρέπει πάντα να δίνεις τη συγκατάθεσή σου γι’ αυτό.» 

 «Διάβαζε την πολιτική ιδιωτικότητας στις ιστοσελίδες που επισκέπτεσαι – μάθε πώς 

χρησιμοποιούν τα δεδομένα σου, π.χ. αν εγκαθιστούν αρχεία cookies και αν προωθούν τις 

πληροφορίες που σε αφορούν σε διαφημιστικές εταιρείες.» 

«Εμπιστεύσου το ένστικτό σου. Αν δεν είσαι σίγουρος για την ασφάλεια μιας ιστοσελίδας ή 

δεν νιώθεις άνετα με τον τρόπο που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σου 

δεδομένα, προτίμησε κάποια άλλη.» 

«Δυσκόλεψε τους «κακούς». Χρησιμοποίησε διαφορετικά συνθηματικά στους 

λογαριασμούς σου (π.χ. e-mail, Facebook, Twitter). Διάλεξε συνθηματικά που είναι εύκολο 

για σένα να θυμάσαι, αλλά δύσκολο για τους άλλους να μαντέψουν.» 

 «Σκέψου ποιος μπορεί να βλέπει τα δεδομένα σου. Μην επισκέπτεσαι ιστοσελίδες που δεν 

θα ήθελες οι άλλοι να γνωρίζουν όταν μοιράζεσαι τον υπολογιστή σου με άλλους.»  

 «Σκέψου πριν αγοράσεις στο διαδίκτυο. Χρησιμοποίησε ασφαλείς ιστοσελίδες, στις οποίες 

φαίνονται καθαρά τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας και οι οποίες διαθέτουν πολιτική 

ιδιωτικότητας. Έλεγχε αν είναι ασφαλές το κανάλι επικοινωνίας (π.χ. θα πρέπει η 

διεύθυνση της σελίδας να ξεκινάει με https και στο πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο 

να εμφανίζεται ένα λουκέτο ως εικονίδιο).» 

«Θυμήσου να αποσυνδέεσαι από τις ιστοσελίδες, στις οποίες έχεις εισέλθει/συνδεθεί με 

χρήση συνθηματικών (π.χ. όταν κάνεις αγορές από το διαδίκτυο ή την ιστοσελίδα 

κοινωνικής δικτύωσης).» 
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«Κράτα τον υπολογιστή σου ασφαλή. Χρησιμοποίησε προγράμματα τείχους ασφαλείας 

(firewall) και προστασίας από ιούς (antivirus). Φρόντισε τα προγράμματα αυτά να είναι 

ενημερωμένα.» 

(http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/YOUTH/YOUTH_INTRO/YOUTH

_BOOKLET.PDF) 

 

3.6 Προϋποθέσεις νόμιμης χρήσης των προσωπικών δεδομένων στις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες  

Οι προϋποθέσεις νόμιμης χρήσης των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες είναι ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο εξετάζεται στην παρούσα ενότητα, 

και αφορά στην παρουσίαση μόνο των περιπτώσεων που μπορεί να είναι νόμιμη η 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από ηλεκτρονικές επικοινωνίες διότι σύμφωνα με 

την Αρχή Προστασίας Δεδομένου προσωπικού Χαρακτήρα, οι εισερχόμενες υποθέσεις- 

προσφυγές- καταγγελίες που αφορούν στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ανέρχονται στις 

221 για το 2016 που είναι περίπου το 31,0% επί του συνόλου των καταγγελιών- 

προσφυγών (το σύνολο είναι 761 υποθέσεις για το 2016). Επίσης μέσα στο 2016 η αρχή 

διεκπεραίωσε 361 υποθέσεις που αφορούν στην παραβίαση των προσωπικών δεδομένων 

από ηλεκτρονικές επικοινωνίες (προφανώς προέρχονται κι από προηγούμενες χρονιές), 

ποσοστό επί του συνόλου των διεκπεραιωμένων περίπου 57,0% (συνολικά 

διεκπεραιώθηκαν 634 υποθέσεις).  

Με βάση την κείμενη νομοθεσία που παρουσιάστηκε και προηγουμένως, υπάρχουν 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις νόμιμης χρήσης των προσωπικών δεδομένων στις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες επεξεργασίας, δηλαδή 

χρήσης των δεδομένων, οι οποίοι προβλέπονται από το άρθρο 5 του νόμου 3471/2006 

και είναι:  

● Τα δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας  μόνο ως αναγκαίο μέτρο για 

την εξυπηρέτηση των σκοπών της επεξεργασίας 

● Η επεξεργασία επιτρέπεται μόνο εάν ο συνδρομητής ή ο χρήστης μετά από 

ενημέρωση για το είδος των δεδομένων, το σκοπό και την έκταση της 

επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών έχει αποδεχτεί τη 

χρήση των δεδομένων και υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση 

● Η επεξεργασία είναι αναγκαία να για την εκτέλεση σύμβασης  

http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/YOUTH/YOUTH_INTRO/YOUTH_BOOKLET.PDF
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/YOUTH/YOUTH_INTRO/YOUTH_BOOKLET.PDF
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●  Όλα τα εργαλεία επεξεργασίας των δεδομένων θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα 

με γνώμονα τη λιγότερη χρήση προσωπικών δεδομένων  

Το κατά πόσο οι παραπάνω προϋποθέσεις έχουν απόλυτο χαρακτήρα και εφαρμόζονται 

χωρίς παρεκκλίσεις είναι ένα ζήτημα που μάλλον αποδεικνύεται από την ετήσια Έκθεση 

της Αρχή Προστασίας Δεδομένου Προσωπικού Χαρακτήρα για το 2016. Σύμφωνα με τα 

όσα ορίζονται στην σχετική έκθεση οι περισσότερες παραβιάσεις απορρήτου των 

προσωπικών δεδομένων διενεργούνται -ή τουλάχιστον καταγγέλλεται ότι διενεργούνται- 

μέσω των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού 

Χαρακτήρα, 2017).  

3.7 Μέσα προστασίας του Χρήστη 

Τα άρθρα 14 και 15 του ν.3471/06 δεν είναι παρά η ακριβής επανάληψη των άρθρων 12 

και 13 αντίστοιχα του καταργημένου νόμου 2774/1999 και αντίστοιχα του άρθρου 23 του 

2472/1997 για την αστική Ευθύνη προσαρμοσμένου στην αλλαγή του νομίσματος. Στην 

ουσία επαναλαμβάνονται οι διατάξεις του 2472/1997 με εξαίρεση την απάλειψη της 

απαλλαγής από την ευθύνη εκείνου που αποδεικνύει ότι δεν γνώριζε ούτε όφειλε να 

γνωρίζει την πιθανότητα να επέλθει βλάβη σε άλλον, λόγω του ότι, όπως αναφέρεται στην 

εισηγητική του νόμου μου έκθεση, «εκρίθη ότι το ζήτημα αυτό ρυθμίζεται από τις οικείες 

διατάξεις του Αστικού Κώδικα».50 

 

3.7.1 Αστική Προστασία 
 

 

Όπως και με το άρθρο 23 του ν.2472/1997 για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων, έτσι και με το άρθρο 14 του ν. 3471/2006 για την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών η αστική προστασία εξειδικεύεται και καθιερώνεται και ποσό ελάχιστης 

αποζημίωσης στην περίπτωση της ηθικής βλάβης. 

 

Προβλέπεται ειδικότερα στο άρθρο 14 που αφορά την αστική ευθύνη για τους παραβάτες 

των ρυθμίσεων του νόμου ότι υπόχρεος αποζημίωσης σε περίπτωση πρόκλησης 

περιουσιακής βλάβης ή ηθικής βλάβης είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 

προκαλεί την ανάλογη περιουσιακή ή ηθική βλάβη.51Στην περίπτωση περιουσιακής  

                                                           
50Εισηγητική Έκθεση Ν. 3741/2006 

 
51Σύμφωνα με το άρθρο 57 ΑΚ που παρέχει προστασία της προσωπικότητας «Όποιος προσβάλλεται 
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βλάβης52 υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση δηλ. σε αποκατάσταση θετικής και 

αποθετικής ζημιάς ενώ σε περίπτωση πρόκλησης ηθικής βλάβης υποχρεούται σε 

χρηματική ικανοποίηση. 

 

Έτσι καθιερώνεται ειδικός νομιμοποιητικός λόγος ευθύνης ο οποίος προϋποθέτει: 

α) ως δράστη το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρενέβη τις διατάξεις του ν. 3471/2006 

και που μπορεί να είναι, οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι υπεύθυνοι 

επεξεργασίας ακόμα και ιδιώτες αρκεί να έχουν δραστηριότητες οι οποίες σε συνδυασμό 

με τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του λόγου ευθύνης έχουν παραβιάσει κάποια ή κάποιες 

από τις διατάξεις του ν.3471/2006. 

 

β) παρανομία με την έννοια της πράξης ή παράλειψης που παραβιάζει μία ή περισσότερες 

από τις διατάξεις του ν.3471/2006 

 

γ) πρόκληση περιουσιακής ή ηθικής βλάβης στον χρήστη ή συνδρομητή των υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών που προκλήθηκε από την παράνομη ή αθέμιτη επεξεργασία 

των προσωπικών του δεδομένων. Δεν αποκλείεται η ζημιά αυτή να προκλήθηκε και σε 

ένα υπεύθυνο επεξεργασίας από δράση άλλου υπεύθυνου επεξεργασίας σε σχέση με 

προσωπικά δεδομένα που ο πρώτος κατείχε. 

 

δ) αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ της παρανομίας και της πρόκλησης περιουσιακής βλάβης. 

 

                                                           
παράνομα στην προσωπικότητά του έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην 

επαναληφθεί στο μέλλον. Αν η προσβολή αναφέρεται στην προσωπικότητα προσώπου που έχει 

πεθάνει, το δικαίωμα αυτό έχουν ο σύζυγος, οι κατιόντες, οι ανιόντες, οι αδελφοί και οι κληρονόμοι 

του από διαθήκη.» «Αξίωση αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες δεν 

αποκλείεται » Ακολούθως το άρθρο 59 Α.Κ προβλέπει ότι : «……. το δικαστήριο με την απόφασή 

του, ύστερα από αίτηση αυτού που έχει προσβληθεί και αφού λάβει υπόψη το είδος της προσβολής, 

μπορεί επιπλέον να καταδικάσει τον υπαίτιο να ικανοποιήσει την ηθική βλάβη αυτού που έχει 

προσβληθεί. Η ικανοποίηση συνιστάται σε πληρωμή χρηματικού ποσού, σε δημοσίευμα, ή σε 

οτιδήποτε επιβάλλεται από τις περιστάσεις” 

 
52 Βλ. Σταθόπουλο Μ. «Γενικό Ενοχικό Δίκαιο», Εκδ Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2004, παρ.8, 

αρ.57, όπου αναφέρει ότι η στενή εννοία «Περιουσιακή» ζημιά είναι η βλάβη σε αγαθά που έχουν 

οικονομική αξία, ενώ υπο ευρεία έννοια είναι και η «ηθική βλάβη»
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Με αυτόν τον τρόπο επιβάλλει τον αποζημιωτικό χαρακτήρα της ευθύνης αφού η 

δυνατότητα in natura ικανοποίησης είναι δυνατή με την ενεργοποίηση του δικαιώματος 

αντίρρησης με την άσκηση του οποίου το υποκείμενο της επεξεργασίας αξιώνει από τον 

υπεύθυνο της επεξεργασίας τη διόρθωση, τη διαγραφή κ.λ.π σαν μέσο αποκατάστασης 

της προσβολής της προσωπικότητας του.53
 

 

Ο δράστης φυσικό πρόσωπο είναι προφανώς κάποιος που ενεπλάκη στη διαδικασία 

παραβίασης των προσωπικών δεδομένων, όπως ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ο εκτελών την 

επεξεργασία ή ο τρίτος είτε έχουν ενεργήσει συγχρόνως ή διαδοχικά, ατομικά ή από 

κοινού και σε κάθε περίπτωση ευθύνονται εις ολόκληρον .54 Ο δράστης νομικό πρόσωπο 

είναι κάθε νομικό πρόσωπο αδιακρίτως αν είναι ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου55. Συνεπώς 

και για τα νομικά πρόσωπα αναλόγως «θα ευθύνεται ο εκπρόσωπος του νομικού 

προσώπου ή ο επικεφαλής της δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας ή οργανισμού αν ασκεί και 

ουσιαστικά τη διοίκηση ή διεύθυνση αυτών».56 

 

Έτσι όσον αφορά την αποζημίωση για περιουσιακή βλάβη, η διαφοροποίηση του 

ν.3471/2006 από το ν.2774/1999 είναι ότι ο προηγούμενος νόμος στο άρθρο 12 παρ.1 στο 

δεύτερο εδάφιο αναγνωρίζει την απαλλαγή από την ευθύνη εκείνου που αποδεικνύει ότι 

δεν γνώριζε ούτε όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα να επέλθει βλάβη σε άλλον. Αυτό το 

θέμα όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση κρίθηκε ότι δεν χρειαζόταν διευκρίνιση 

δεδομένων των ρυθμίσεων του Αστικού Κώδικα.57 

 

Στη συνέχεια προβλέπεται το ύψος της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης 

                                                           
53 Σωτηρόπουλος Β., Αρμαμέντος «Προσωπικά Δεδομένα» ό.π. σελ. 550

 

 

 
54 Το άρθρο 926 Α.Κ αναφέρει «Αν από κοινή πράξη περισσοτέρων προήλθε ζημία ή αν για την ίδια 

ζημία ευθύνεται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν 

ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη 

επέφερε τη ζημία.»
 

 
55 Άρθρο 22 περ.9 του ν. 2472/1997

 

 
56 Γεωργιάδη Γ. «Ο Νόμος 3471/2006 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες», ό.π. σελ.25 επ 

 
57  Γεωργιάδη Γ. «Ο Νόμος 3471/2006 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες», ό.π. σελ.25 επ 
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για παράβαση του ν.3471/06, η οποία σύμφωνα και με το άρθρο 932 Α.Κ.58 ορίζεται, κατ’ 

ελάχιστο, στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000) εκτός αν ζητηθεί από τον ενάγοντα 

μικρότερο ποσό.59 Η χρηματική ικανοποίηση επιδικάζεται ανεξάρτητα από την αιτούμενη 

αποζημίωση για περιουσιακή βλάβη.60 Αυτό σημαίνει ότι η ευθύνη είναι υποκειμενική 

δηλαδή προϋποτίθεται υπαιτιότητα στο πρόσωπο του δράστη και ότι το βάρος απόδειξης 

της υπαιτιότητας του δράστη φέρει ο παθών χρήστης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.61 

Η διαφοροποίηση του Έλληνα νομοθέτη από την αρχή της διακριτικής ευχέρειας του 

δικαστή να επιδικάσει την «εύλογη αποζημίωση» και ο καθορισμός συγκεκριμένου 

ελάχιστου ποσού αποζημίωσης αποκαλύπτει και την ιδιαιτερότητα της έννοιας της ηθικής 

βλάβης στα πλαίσια της αθέμιτης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, που μέσα 

στο ρευστό περιβάλλον διακινδύνευσης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών προσφέρουν 

ένα ελάχιστο πλέγμα χρηματικής ικανοποίησης και προληπτικής προστασίας για αποφυγή 

μελλοντικών προσβολών από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 62 

 

Τέλος στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 14 ν. 3471/2006 αναφέρεται ότι οι απαιτήσεις 

αυτού άρθρου θα εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 664 έως 676 Κ.Πολ.Δ, 

κατά τη διαδικασία δηλαδή των εργατικών διαφορών, διαδικασία που χαρακτηρίζεται από 

ταχύτητα και αμεσότητα. Διευκρινίζεται στο άρθρο 3 ότι η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται 

ανεξάρτητα από την έκδοση ή μη απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα ή της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών 

για τη διαπίστωση παρανομίας ή την άσκηση ποινικής δίωξης.  

 

3.7.2 Ποινική Προστασία 

                                                           
58  Όπου και αναφέρεται ότι : « Σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την αποζημίωση για την 

περιουσιακή ζημιά, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει κατά την εύλογη κρίση του χρηματική 

ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης…» 

 
59Ποσό που μάλλον θα πρέπει να θεωρηθεί μικρό επομένως μάλλον ήταν περιττό να προβλεφθεί η 

πιθανότητα αιτήματος για μικρότερο ποσό, αλλά μάλλον ο νόμος 3471/2006 απλά ακολούθησε την 

ανάλογη πρόβλεψη του άρθρου 23 του ν. 2472/1997 

 
60 Άρθρο 14 παρ.2 του ν. 3471/2006 

 
61Γεωργιάδη Γ. «Ο Νόμος για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες», 

ό.π. σελ.17 επ. 

 

 
62 Είναι ίσως ένα ποσό που ιδιαίτερα τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών λίγο τους           

ανησυχεί αν λάβουμε υπ’ όψη την τεράστια οικονομική αξία που έχουν οι πληροφορίες αυτές στη 

σύγχρονη οικονομία 
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Το άρθρο 15 σε συνέχεια του άρθρου για την αστική ευθύνη ορίζει ένα ευρύ πεδίο 

υπευθύνων που υπόκεινται σε ποινικό κολασμό προβλέποντας ότι στοιχειοθετείται η 

αντικειμενική υπόσταση των αδικημάτων όταν οποιοσδήποτε παραβαίνει τις διατάξεις 

του νόμου 3471/2006 και χρησιμοποιεί, συλλέγει, αποθηκεύει, λαμβάνει γνώση, αφαιρεί, 

αλλοιώνει, καταστρέφει, μεταδίδει, ανακοινώνει, δημοσιοποιεί δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα συνδρομητών ή χρηστών, ή τα καθιστά προσιτά σε μη δικαιούμενα πρόσωπα 

ή επιτρέπει στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των εν λόγω δεδομένων ή τα 

εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο. 

 

Το αδίκημα το οποίο θεωρείται πλημμέλημα τιμωρείται : α. με φυλάκιση τουλάχιστον 

ενός (1) έτους και β. χρηματική ποινή τουλάχιστον δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000) μέχρι 

και εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000), αν βέβαια η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από 

άλλες διατάξεις.63 

 

Συμπληρωματικές μπορούν να θεωρηθούν και οι διατάξεις του νόμου 3115/2003, (άρθρο 

10 παρ. 1 και 2) που προβλέπουν αντίστοιχες ποινικές κυρώσεις και επιφυλάσσονται υπέρ 

της επιβολής βαρύτερων ποινών από άλλες ισχύουσες διατάξεις.64 

 

Ειδική αναφορά γίνεται στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τυχόν εκπρόσωπο του όταν δεν 

συμμορφώνεται με τις πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα που επιβάλλουν τις διοικητικές κυρώσεις της προσωρινής ανάκλησης αδείας, 

της οριστικής ανάκλησης αδείας και της καταστροφής αρχείου ή διακοπής επεξεργασίας 

και καταστροφής των σχετικών δεδομένων. Έτσι η μη συμμόρφωση σε απόφαση της 

Αρχής αποτελεί την μορφή της πράξης η οποία είναι πλημμέλημα και τιμωρείται με 

φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον δώδεκα 

χιλιάδων ευρώ (12.000) μέχρι και εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000). 

 

Επιβαρυντική περίπτωση των ίδιων αδικημάτων αποτελεί η περίπτωση που ο δράστης 

είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή 

                                                           
63 Άρθρο 15 παρ.2 του ν. 3471/2006 

 
64  Ο.π Γεωργιάδη Γ. «Ο Νόμος για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές                  

επικοινωνίες», ΧριΔ 2007, σελ. 25 υπ.52. 
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να βλάψει τρίτο, ή από τις πράξεις του προκλήθηκε κίνδυνος για την ελεύθερη λειτουργία 

του δημοκρατικού πολιτεύματος ή για την εθνική ασφάλεια, οπότε και προβλέπονται οι 

βαρύτερες ποινές της κάθειρξης και του αυξημένου χρηματικού ποσού. Συγκεκριμένα 

επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον δεκαπέντε 

χιλιάδων ευρώ (15.000) μέχρι και εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000). Αν 

προκλήθηκε κίνδυνος για την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος ή για 

την εθνική ασφάλεια, επιβάλλεται κάθειρξη και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων ευρώ 

(50.000) μέχρι και τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (350.000).65 

 

Η τέταρτη παράγραφος του άρθρου 15 ν.3471/2006 διευκρινίζει ότι αν οι πράξεις των 

παραγράφων 1 και 2 του ίδιου άρθρου τελεσθούν από αμέλεια, επιβάλλεται η μειωμένη 

ποινή της φυλάκισης μέχρι δεκαοκτώ (18) μηνών και χρηματική ποινή μέχρι και δέκα 

χιλιάδων ευρώ (10.000). 

 

Από τη διευκρινιστική αυτή παράγραφο συνάγεται και το εξ αντιδιαστολής συμπέρασμα 

ότι οι πράξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 καταλογίζονται αν πληρούνται τα 

στοιχεία της υποκειμενικής υπόστασης των αδικημάτων με την ύπαρξη δόλου ή και 

ενδεχόμενου δόλου από την πλευρά των υπευθύνων για την τέλεση των αδικημάτων. Κάτι 

τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει για τον καταλογισμό της μη συμμόρφωσης σε απόφαση 

Αρχής σε αντίθεση με τις διατάξεις του ν.2472/1997,όπου απαιτούνταν και σε αυτή την 

περίπτωση δόλος του υπαιτίου και συνεπώς ο υπεύθυνος επεξεργασίας υπέχει την ίδια 

ευθύνη ακόμα και αν υπέπεσε στο αδίκημα λόγω αμέλειας.66 

 

 

3.7.3 Διοικητική Προστασία 

 

Αναφέρεται στην τέταρτη παράγραφο του άρθρου 13 ν.3471/2006 ότι στις περιπτώσεις 

παράβασης των διατάξεων των άρθρων 1 έως 17 του ν.3471/2006 για την τήρηση των 

οποίων αρμόδια είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τότε 

αυτή μπορεί να επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις67 που προβλέπονται στο άρθρο 21 του 

                                                           
65 Άρθρο 15 παρ.3 του ν. 3471/2006 

 
66 Άρθρο 15 παρ.2 του ν. 3471/2006 

 
67 Βλ. για το σύστημα διοικητικών κυρώσεων στον Ν.2479/1997 Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου 
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Ν. 2472/97.68 Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις θα πρέπει να διέπονται από την αρχή της 

αναλογικότητας, έτσι ώστε η κύρωση να είναι ανάλογη και με τη βαρύτητα της 

παράβασης. 69 

Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τον Ν. 2472/1997 είναι οι εξής: 

1.Προειδοποίηση, με αποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβαση 

 

2.Πρόστιμο ποσού από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) έως πενήντα εκατομμύρια 

(50.000.000) δραχμές. 

 

3.Προσωρινή ανάκληση άδειας. 

 

4.Οριστική ανάκληση άδειας. 

 

5.Καταστροφή αρχείου ή διακοπή επεξεργασίας και καταστροφή, επιστροφή ή 

κλείδωμα (δέσμευση) των σχετικών δεδομένων.70 

 

Το άρθρο όμως 13 παρ. 4 ν.3471/06 71 διασαφηνίζει ειδικότερα, ότι σε περίπτωση 

παράβασης των διατάξεων που αφορούν την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών 

                                                           
Ε. «Προσωπικά δεδομένα», ό.π. σελ. 99 επ.,όπου και σχετικές αποφάσεις της ΑΠΔΠΧ. 

 
 
68  Η ΑΠΔΠΧ με την απόφαση 29/2010 απεύθυνε προειδοποίηση σε εταιρεία η οποία κατηγορήθηκε για 

μαζική αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam) για την προώθηση προϊόντων και 

υπηρεσιών που παρέχει. για λήψη, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών, κατάλληλων 

οργανωτικών και τεχνικών μέτρων ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των 

παραληπτών της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του νόμου 2472/1997 ενώ προχώρησε 

και στην επιβολή προστίμων. Επίσης με την 83/2009 απόφαση της απεύθυνε προειδοποίηση σε εταιρία η 

οποία κατηγορήθηκε για παράνομη συλλογή και διάθεση στοιχείων δημοσίου καταλόγου κατά παράβαση 

του άρθρου 10, παρ. 4 του Ν. 3471/2006, και επέβαλλε πρόστιμο ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ 

(25.000) για την παραβίαση του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν. 3471/2006 για την αποστολή διαφημιστικών 

μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεομοιοτυπίας (FAX), χωρίς τη συγκατάθεση των 

συνδρομητών. 

 
69 Βλ. Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου Ε. «Προσωπικά δεδομένα», Μήτρου Λ., «Η Αρχή 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», 1999 σελ. 44, Αρμαμέντο Π /Σωτηρόπουλο Β Ερμηνεία 

ν.2472/1997
 

 
70 Βλ. Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου Ε. «Προσωπικά δεδομένα», επ., Μήτρου Λ., «Η Αρχή 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», 1999 σελ. 44, Αρμαμέντο Π /Σωτηρόπουλο Β Ερμηνεία 

ν.2472/1997
 

 
71 Άρθρο 21 Ν.2479/1997 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 του Ν.3471/2006.
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καθώς και των πράξεων που εκδίδει η Α.Δ.Α.Ε κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 6 § 4 

και 8 § 7 του ν. 3471/2006, αυτή έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει τις προβλεπόμενες στο 

άρθρο 11 του Ν. 3115/03 διοικητικές κυρώσεις. 

 

Συγκεκριμένα κατά το 2009, η Α.Δ.Α.Ε επέβαλε τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις: 

1. Με την 44/2009 απόφαση της 17.2.2009 «Επιβολή κύρωσης εις βάρος παρόχου για 

παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών», επιβλήθηκε στη 

συγκεκριμένη εταιρεία η διοικητική κύρωση του χρηματικού προστίμου των 25.000€ και 

η διοικητική κύρωση του χρηματικού προστίμου των 15.000€ με βάση την αρχή της 

αναλογικότητας και τη βαρύτητα της αποδιδόμενης παράβασης. 

 

2. Με την 45/2009 απόφαση της 17.2.2009 «Επιβολή κύρωσης εις βάρος παρόχου για 

παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών», επιβλήθηκε στη 

συγκεκριμένη εταιρεία η διοικητική κύρωση του χρηματικού προστίμου των 25.000€ 

καθώς και η διοικητική κύρωση του χρηματικού προστίμου των 40.000€. 

 

3. Με την 46/2009 απόφαση της 17.2.2009 «Επιβολή κύρωσης εις βάρος παρόχου για 

παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών», επιβλήθηκε 

στην εταιρεία η διοικητική κύρωση του χρηματικού προστίμου των 25.000€ και η 

διοικητική κύρωση του χρηματικού προστίμου των 15.000€. 

 

4. Με την 47/2009 απόφαση της 17.2.2009 «Επιβολή κύρωσης εις βάρος παρόχου για 

παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών», επιβλήθηκε στη 

συγκεκριμένη εταιρεία η διοικητική κύρωση του χρηματικού προστίμου των 25.000€ και 

η διοικητική κύρωση του χρηματικού προστίμου των 15.000€. 

 

5. Με την 182/2009 απόφαση της 26.08.2009 η Αρχή κάλεσε πάροχο σε ακρόαση με 

αντικείμενο τον έλεγχο παράβασης της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο των 

επικοινωνιών διά της μη έγκρισης της αναθεωρημένης πολιτικής ασφάλειας για τη 

διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Κατόπιν τούτου, η Α.Δ.Α.Ε αποφάσισε ότι 

ο πάροχος ευθύνεται για την παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών διά της μη 

έγκαιρης υποβολής στην Α.Δ.Α.Ε πολιτικής ασφάλειας και κατά συνέπεια επέβαλε τη 

διοικητική κύρωση της σύστασης. 

 

6. Με την 188/2009 απόφαση της 4.09.2009 επιβλήθηκε σε πάροχο η διοικητική κύρωση 
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του χρηματικού ποσού των 15.000€ για ελλιπή μέτρα ασφάλειας με σκοπό την αποτροπή 

παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών. 

 

7.  Κατόπιν των ελέγχων στις εγκαταστάσεις και στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα 

παρόχου, η Α.Δ.Α.Ε με την 71/2009 απόφαση της, κάλεσε τον πάροχο σε ακρόαση με 

αντικείμενο τον έλεγχο της παράβασης της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο 

των επικοινωνιών. Από τον διεξαχθέντα έλεγχο στα πληροφοριακά συστήματα της 

εταιρείας όπου διατηρούνται στοιχεία κλήσεων συνδρομητών, καθώς και στα αρχεία 

καταγραφής που δημιουργούνται κατά την πρόσβαση των χρηστών στα συστήματα αυτά, 

η Α.Δ.Α.Ε με την 252/2009 απόφαση της 24.11.2009 της επέβαλε τη διοικητική κύρωση 

της σύστασης με βάση την αρχή της αναλογικότητας και τη βαρύτητα της αποδιδόμενης 

παράβασης. 

3.8 Σημαντικοί προβληματισμοί  

Ένας αρκετά σημαντικός προβληματισμός σχετικά με την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων είναι τα τεμνόμενα και δυσχερών οριοθετούμενα πεδία προστασίας, όπως 

αποδεικνύεται από τα πρακτικά παραδείγματα παραβίασης του απορρήτου των 

προσωπικών δεδομένων από τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Η δυσχέρεια έγκειται στον 

ακριβή εννοιολογικό προσδιορισμό της επικοινωνίας, των δεδομένων, της ασφάλειας και 

των δικτύων όπως αυτά αναγνωρίζονται από το κοινοτικό και εγχώριο δίκαιο ενώ 

παράλληλα σημαντική δυσχέρεια προσδίδουν και οι ρόλοι των παρόχων των υπηρεσιών, 

οι οποίοι δεν οριοθετούνται πλήρως. Στο πλαίσιο αυτό οι Αρχές καλούνται να επιλύσουν 

σημαντικές υποθέσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις που αναλογούν στον εκάστοτε πάροχο 

και οι κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων πολύ συχνά, δεν επαρκούν για 

να αποδειχθεί ότι όντως συντελέστηκε μια παραβίαση.  

Η άρση του απορρήτου για σκοπούς διακρίβωσης σοβαρών εγκλημάτων και προστασίας 

της εθνικής ασφάλειας είναι ένα μείζον θέμα, διότι πολύ συχνά τα απλά προσωπικά 

δεδομένα χρησιμοποιούνται -χωρίς αιτιώδη σχέση- υπό την υποψία κάποιας τέτοιας 

παραβίασης. Η Αρχή είναι αρμόδια για την εξακρίβωση του βαθμού στον οποίο μια 

τέτοια άρση ήταν σύννομη με τα προβλεπόμενα, αλλά ως τότε η παραβίαση έχει 

συντελεστεί. Για παράδειγμα, οι κακόβουλες κλήσεις οι οποίες αποτελούν ένα σημαντικό 

θέμα για αρκετούς ανθρώπους που όντως παραβιάζονται τα προσωπικά τους δεδομένα 

δεν έχουν αποτελέσει ακόμα ένα πεδίο προς διαμόρφωση ειδικού πλαισίου προκειμένου 

να εντοπιστεί ο δράστης και τελικά να μειωθούν τέτοιου είδους φαινόμενα. Δεδομένου 

ότι η εισαγγελική παρέμβαση είναι αναγκαία σε τέτοιες περιπτώσεις, πολλές φορές θα 
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έπρεπε να συντελείται με μεγαλύτερη ευκολία η άρση τέτοιου είδους απορρήτων που 

έχουν σκοπό την διενέργεια κακόβουλων πράξεων.  

Επίσης, ο εντοπισμός της θέσης σε περιπτώσεις ανάγκης είναι ένα ακόμα σημαντικό 

ζήτημα το οποίο ενόψει της αυστηρής νομοθεσίας, πολλές φορές δεν εξυπηρετεί τις 

ανάγκες των πολιτών. Ειδικά σε περιπτώσεις εξαφανίσεων ανθρώπων η άμεση άρση του 

τηλεφωνικού απορρήτου και η άδεια εντοπισμού της τερματικής συσκευής πρέπει να 

συντελεστεί σε γρήγορο χρόνο, για να υπάρξει άμεση παρέμβαση. Κάτι τέτοιο στην 

Ελλάδα δεν συντελείται, αλλά θα πρέπει πρώτα να παρέλθει ο χρόνος που απαιτείται για 

να θεωρηθεί η απουσία ως εξαφάνιση.  

Όλες οι παραπάνω διαστάσεις της προστασίας του απορρήτου από ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες συντελούν στην ανάδειξη του βασικού συμπεράσματος ότι θα πρέπει η 

νομοθεσία να επαναπροσδιορίσει την επικοινωνία, μέσα από τις διαρκείς τεχνολογικές 

εξελίξεις για να μπορέσει τελικά να έχει ουσιαστικές δυνατότητες προστασίας όλων των 

μερών. Επίσης οι Αρχές ίσως στην Ελλάδα θα έπρεπε να πολλαπλασιαστούν και να 

διερευνούν σε συνεργασία με τα εκτελεστικά όργανα του νόμου, τις όποιες υποθέσεις 

παραβίασης των προσωπικών δεδομένων.  

 

Συμπεράσματα  

 

Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κύριας σημασίας, ειδικά σε 

ότι αφορά τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες οι οποίες προοδεύουν διαρκώς μέσα από την 

ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας. Είναι σημαντική διάσταση του συγκεκριμένου 

ζητήματος η ύπαρξη ρυθμιστικών και κανονιστικών πλαισίων που να εφαρμόζουν την 

κείμενη νομοθεσία, έτσι ώστε να υπάρχει ουσιαστική προστασία των δικαιωμάτων 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας του ατόμου.  

Η προσπάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο για προστασία των προσωπικών δεδομένων και 

της ιδιωτικής ζωής από την επαύξηση των κινδύνων που εγκυμονεί η αλματώδης εξέλιξη 

των τεχνολογιών των πληροφοριών είναι αδιαμφισβήτητη. Τα κανονιστικά κείμενα σε 

διεθνές και σε εθνικό επίπεδο μαρτυρούν την προσπάθεια κατοχύρωσης και προστασίας 

των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής ως ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 

αναγωγή τους σε συνταγματικά προστατευμένα αγαθά. Είναι όμως τελικά τα όρια 

προστασίας της ιδιωτικής ζωής καθορισμένα; 
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H θεωρία των Brandeis και Warren, για το δικαίωμα να ζει κάποιος σε απομόνωση (to be 

let alone ),72 κατανοητή στις συνθήκες του 19
ου

 αιώνα, δεν φαίνεται να έχει καμία θέση 

σήμερα. Ζούμε πιά στην εποχή της πρόσβασης όπου, η πρόσβαση σε υπηρεσίες και δίκτυα 

και η συμμετοχή σε μία σειρά από δραστηριότητες μεταφέρονται στον κυβερνοχώρο και 

στα ηλεκτρονικά δίκτυα. 

 

Η έννοια της ιδιωτικής ζωής έχει αλλάξει οριστικά. Η κοινωνία έγινε παγκοσμιοποιημένη και 

πολυσύνθετη. Είναι αδύνατη η συμμετοχή μας σ’ αυτή χωρίς την εκχώρηση, σε μία σειρά από 

φορείς, πολλών προσωπικών δεδομένων και χωρίς αντίστοιχα τη δική μας πρόσβαση σε 

πληροφορίες άλλων. Η διάχυση των πληροφοριών σε όλους τους χώρους όπου το άτομο 

δραστηριοποιείται είτε είναι κυβερνητικές υπηρεσίες, είτε φιλικός και συγγενικός κύκλος έχει 

πάρει τέτοιες διαστάσεις όπου πια είναι φανερό ότι τα άτομα επιθυμούν και συγκατατίθενται 

να μοιράζονται πληροφορίες που τα αφορούν με πολύ μεγαλύτερη ευκολία από ότι στο 

παρελθόν. 

 

Ποιος λοιπόν ανησυχεί για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής 

ζωής; Αποδεχόμαστε τελικά οι περισσότεροι τον περιορισμό των δικαιωμάτων μας για να 

μην μείνουμε έξω από συνήθεις πια κοινωνικές δραστηριότητες. 

 

Αποδεχόμαστε περιορισμό του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής μας ζωής μέσα στο 

περιβάλλον γενικευμένου φόβου από την διεθνοποίηση της τρομοκρατίας και άλλων 

μορφών εγκληματικότητας. Ιδιωτική ζωή από τη μία μεριά και ασφάλεια και συμμετοχή 

στην κοινωνία της πληροφορίας από την άλλη. Η ισορροπία τους θα έλθει μόνο μέσα από 

ένα εξελιγμένο θεσμικό πλαίσιο που θα μπορεί να προσαρμόζεται στις τεχνολογικές 

εξελίξεις και τις κοινωνικές συνήθειες και εξελίξεις. 

 

Στην Ελλάδα, η πορεία της νομοθεσίας ακολουθεί την πορεία της Ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας αλλά παρ’ όλα αυτά το πλαίσιο χρίζει αναβάθμισης δεδομένου ότι 

συντελούνται διαρκώς παραβιάσεις των προσωπικών δεδομένων, οι οποίες μεν 

ελέγχονται αλλά σκοπός της νομοθεσίας είναι η εξάλειψή τους. 

Η Ελλάδα θα μπορούσε κανείς να διαπιστώσει ότι δεν πάσχει από ελλείψεις σε νόμους, 

αλλά πάσχει από εκτελεστικά όργανα που να διακρίνουν και να εφαρμόζουν τους 

                                                           
72 Samuel D. Warren, Louis D. Brandeis, ό.π. « Τhe Right to privacy» 

 



 

64 
 

κατάλληλους νόμους στις ανάλογες περιπτώσεις και να διακρίνουν τις ουσιαστικά 

σοβαρές υποθέσεις.  

Όσο λοιπόν και να υπάρχουν τα κατάλληλα νομικά πλαίσια που να μπορούν να 

πλαισιώνουν τις περιπτώσεις που ανακύπτουν κατά καιρούς, εάν δεν υπάρχουν οι δομές 

για να εφαρμόσουν τις πραγματικές ποινές που αναλογούν σε αυτούς που παρανομούν, 

τότε οι νόμοι έχουν μειωμένη σημασία. Γενικότερα δηλαδή, το πρόβλημα της χώρας δεν 

έγκειται στην ανομία αλλά στην ατιμωρησία κι ως εκ τούτου τα θεμελιώδη δικαιώματα 

του ανθρώπου εκμηδενίζονται ακόμα κι όταν υπάρχουν αυστηροί νόμοι. Από την στιγμή 

που δεν εφαρμόζονται χάνουν σημαντικά την αξία τους και την τελική τους συνεισφορά 

στον κοινωνικό ιστό.  

Το πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε ότι αφορά τα 

προσωπικά δεδομένα από ηλεκτρονικές επικοινωνίες είναι αρκετά αυστηρό και 

περιλαμβάνει αρκετές προεκτάσεις που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική ρύθμιση 

του θέματος. Ωστόσο απαιτείται διαρκής ανανέωση των νομικών πλαισίων που θα 

κινείται παράλληλα με τις τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και αυξημένη ετοιμότητα των 

αρμόδιων αρχών να αντιμετωπίζουν περιπτώσεις παραβιάσεων των προσωπικών 

δεδομένων.  

Βασική πρόταση της παρούσας μελέτης για μελλοντικές έρευνες είναι η διερεύνηση των 

ετήσιων εκθέσεων της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να 

αναλυθούν οι περιπτώσεις παραβιάσεων και τα όσα έγιναν σε εκτελεστικό επίπεδο για 

να τιμωρήσουν τους δρώντες. Τέτοιες εκθέσεις είναι σημαντικό να αναλύονται 

συγκριτικά και να απορρέουν διαχρονικά αποτελέσματα σε σχέση με την πορεία των 

παραβιάσεων των προσωπικών δεδομένων στη χώρα.  
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