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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Αληηθείκελν ηεο κειέηεο απνηειεί ε πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

ζηελ Διιάδα θαη γεληθφηεξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Η εξγαζία ρσξίδεηαη ζε 5 

θεθάιαηα. Σν πξψην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζην λφκν 2472/1997, ζηε δηάξζξσζή ηνπ ζε 

νξηζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην λφκν θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ, ζηα 

απιά θαη επαίζζεηα δεδνκέλα. Σν δεχηεξν θεθάιαην αθηεξψλεηαη ζηελ πξφζβαζε ζε 

έγγξαθα, ζηελ απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία θαη ζηελ πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθή 

επηθνηλσλία. Σν ηξίην αζρνιείηαη κε ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 

Υαξαθηήξα, ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ,ηελ ηήξεζε αξρείσλ ηεο θαη θάπνηεο 

ραξαθηεξηζηηθέο απνθάζεηο ηεο .Σν ηέηαξην θεθάιαην αλαθέξεηαη  ζηελ πξνζηαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, απφ παιηά κέρξη ζήκεξα, 

ζηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο πνπ ίζρπαλ φια απηά ηα ρξφληα θαη ζηε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ 

ζε ηξίηεο ρψξεο. Σέινο ,ην πέκπην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζην Νέν Καλνληζκφ πνπ ζα 

έρεη ηζρχ απφ ηνλ Μάην ηνπ 2018. 

 

ABSTRACT  

The subject of the study is the protection of data personal nature in Greece and 

generally in the European Union. The job is divided in 5 capitals. The first chapter 

refers to Law 2472/1997, in its structure, in definitions used the law and the two 

categories of data, on simple and sensitive data. The second chapter is devoted access to 

documents, automated processing and access to Electronic Communication. The third is 

involved with the Data Protection Authority Personal Character, its responsibilities, 

keeping records and some of its typical decisions. The fourth chapter is mentioned in 

protection personal data in the European Union, from old to today, the European 

directives which have been in place all these years and the transmission data in third 

countries. Finally, the fifth chapter is mentioned in the New Regulation that will be in 

force from May 2018. 
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Δηζαγσγή 

Η εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο είλαη ηαρχηαηε. Οη πιεξνθνξίεο 

επεμεξγάδνληαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο ,ην δηαδίθηπν εηζβάιιεη ζηε δσή καο θαη ν θάζε 

άλζξσπνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα έρεη πξφζβαζε ζε θάζε είδνπο πιεξνθνξία πνπ 

επηζπκεί.  

Απηφ έρεη δηεπθνιχλεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ ρσξίο φκσο  λα πξνζηαηεχεη 

ηνπο ίδηνπο θαη ηελ ηδησηηθφηεηά ηνπο .Η δηαζχλδεζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

θξχβεη θηλδχλνπο. Η εμέιημε απηή παξνπζίαζε ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θάπνηεο 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηηο νπνίεο δελ κπνξνχκε λα ειέγρνπκε. Σα δεδνκέλα ζηε ζεκεξηλή 

επνρή δηαδίδνληαη, γίλνληαη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη 

απμάλνληαη νη θίλδπλνη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία θαη ηε 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ην αθνξνχλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνχκε απφ ηελ θαθή ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

ζεζπίζηεθαλ θάπνηνη λφκνη. Παξφια απηά φινη καο ζπλερίδνπκε λα εθζέηνπκε ηα 

πξνζσπηθά καο δεδνκέλα ρσξίο λα αληηιακβαλφκαζηε ηνπο θηλδχλνπο. 

Σν δηθαίσκα πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία 

θαη ρξήζε, ηδίσο κε ειεθηξνληθά κέζα, θαηνρπξψλεηαη κε ην άξζξν 9
α
 ηνπ 

πληάγκαηνο. Σν άξζξν 9
α
 ηνπ πληάγκαηνο έρεη σο εμήο «Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ, φπσο λφκνο νξίδεη. Η πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ δηαζθαιίδεηαη απφ αλεμάξηεηε αξρή, πνπ ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί, φπσο 

λφκνο νξίδεη.» Πξηλ απφ ην άξζξν 9
Α
 πλη, ην δηθαίσκα απηφ πνπ έρεη ην άηνκν 

θαιππηφηαλ απφ ην άξζξν 5 παξ.1 πλη. ην νπνίν αλαθεξφηαλ ζηελ ειεχζεξε αλάπηπμε 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 

Η πξψηε λνκνζεζία κε ην λφκν 2472/1997 έρεη σο αξρή φηη ηα ζπζηήκαηα 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξέπεη λα ππεξεηνχλ ηνλ άλζξσπν θαη λα ζέβνληαη ηα 

δηθαηψκαηά ηνπ θαη ηελ ηδησηηθή ηνπ δσή. Ο Νφκνο έρεη ζαλ βαζηθή αξρή φηη φιεο νη 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην ππνθείκελν, ζε πεξίπησζε πνπ ππνζηνχλ επεμεξγαζία 

κπνξνχλ λα ην απεηιήζνπλ. Ο λφκνο απηφο έρεη πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο κέρξη ζήκεξα. 

Η πξψηε βαζηθή λνκνζεζία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε απνηέιεζε ε νδεγία 95/46 ηνπ 

Δπξσπατθνχ  Κνηλνβνπιίνπ πνπ είρε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ 

επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ, φπσο επίζεο θαη λα ππάξρεη κέζα ζηελ 
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Δπξσπατθή Κνηλφηεηα αζθάιεηα θαη πξνζηαζία. Η νδεγία απηή απνζθνπεί ζηελ 

απειεπζέξσζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ δεδνκέλσλ κέζα ζηελ Κνηλφηεηα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1 Ο ΝΟΜΟΣ 2472/1997 

Γηάξζξσζε Νφκνπ 

 Κνξκφο ηεο πξνζηαζίαο ζηε ρψξα καο είλαη ν λ2472/1997. O λφκνο απηφο κεηά ηε 

ζέζε ζε ηζρχ ηνπ αλαζεσξεκέλνπ πληάγκαηνο θαη ηε λέα δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 9
Α
, 

απνηειεί εθηειεζηηθφ λφκν ηνπ πληάγκαηνο, γεγνλφο πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία. Με 

ην λφκν ζεζκνζεηείηαη έλα ζαθέο θαλνληζηηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, ην νπνίν πεξηέρεη θαλφλεο νπζηαζηηθνχο, νξγαλσηηθνχο, θπξσηηθνχο θαη 

δηαδηθαζηηθνχο. Απηνί νη θαλφλεο νπζηαζηηθά  ρξεζηκεχνπλ  ζηελ νξηνζέηεζε ηεο 

ζπληαγκαηηθά αλεθηήο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα  θαη έηζη  

ζπκβάιινπλ ζηε ξχζκηζε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο.
1
 

 Οη ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ αθνξνχλ ηα θπζηθά πξφζσπα κε ζπλέπεηα λα εμαηξνχληαη ηα 

λνκηθά πξφζσπα απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ εληάζζνληαη 

ηα λνκηθά πξφζσπα ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ 2472/1997 είλαη φηη ε ξχζκηζε ηεο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πνπ ηα αθνξνχλ πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε εληειψο 

δηαθνξεηηθέο αξρέο θαη θξηηήξηα. Ο λφκνο έηζη ξπζκίδεη ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

ηφζν κε ζπκβαηηθά  φζν θαη κε ειεθηξνληθά κέζα, δειαδή ξπζκίδεη θαη  ηε κε 

απηνκαηνπνηεκέλε δηα ρεηξφο επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

Η έλλνηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απνηέιεζε γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, αληηθείκελν 

εθηεηακέλσλ ζπδεηήζεσλ, φζνλ αθνξά ηδίσο ην δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ ηελ 

απζαίξεηε επεμεξγαζία, ελψ λνκνζεηηθά ην δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ πξνβιέπεηαη ζην Ν 2472/1997 σο δηθαίσκα ζην άξζξν 9
Α
 ηνπ 

πληάγκαηνο.
2
 

 Γεληθφηεξα ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαίλεηαη πνιιέο θνξέο λα επεκβαίλεη ζηελ 

ηδησηηθή δσή ηνπ αηφκνπ. Η πξφνδνο ηεο πιεξνθνξηθήο έρεη αιιάμεη ηνλ ηξφπν 

ζπιινγήο επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνηήζεσο ησλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ δεκφζην αιιά θαη 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ελψ νη ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο 

έρνπλ νδεγήζεη λα κηιάκε γηα έλα λέν κνληέιν θνηλσλίαο αιιά θαη αλζξψπνπ.  

                                                             

1Ι.Ιγγιεδάθεο. Δπαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, εθδ. άθθνπια (2003), ζει,48  
2Ι.Ιγγιεδάθεο. Δπαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, εθδ.άθθνπια (2003), ζει,65   



 

2 

 

Αξθεί λα ζθεθηνχκε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ γίλεηαη ε θαηαρψξηζή ηνπο 

θαζεκεξηλά ζηηο κλήκεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, φηαλ π.ρ νη δηνηθνχκελνη 

ππνβάιινπλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ηε θνξνινγηθή ηνπο δήισζε, φηαλ εγγξάθνληαη ζε 

ζρνιείν, θιείλνπλ αεξνπνξηθή ζέζε ή ζπλαιιάζζνληαη  κε κία ηξάπεδα.
3
 

 ηα παξαπάλσ νθείινπκε λα πξνζζέζνπκε θαη ηε δηαζπλνξηαθή ξνή πξνζσπηθψλ 

πιεξνθνξηψλ (δει.ηελ αληαιιαγή θαη δηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ απφ ηε κία ρψξα ζηελ 

άιιε). ια ηα παξαπάλσ νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη  νη θιαζηθέο δηαηάμεηο πεξί 

πξνζηαζίαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο δελ επαξθνχζαλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα. 

Έηζη θξίζεθε απαξαίηεηε ε εηζαγσγή λέσλ δηαηάμεσλ, ηθαλψλ λα ξπζκίζνπλ ην 

θαηλφκελν απηφ, αιιά θαη λα δηαζθαιίζνπλ ην θηιειεχζεξν ραξαθηήξα ηεο 

ηερλνινγηθήο εμέιημεο, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο λα θαηαζηεί ν πνιίηεο 

αληηθείκελν ειεθηξνληθήο ρεηξαγψγεζεο.
4
 

Η δηάξζξσζε ηνπ λ.2472/1997 έρεη σο εμήο: πεξηιακβάλεη 26 άξζξα, θαηαλεκεκέλα ζε 

6 θεθάιαηα. Δηδηθφηεξα ην πξψην θεθάιαην ηνπ λφκνπ αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο 

ζθνπνχο ηνπ λφκνπ, εξκελεχνληαο ηνπο βαζηθνχο φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 

λφκν θαη εμππεξεηνχλ ηνπο ζθνπνχο ηνπ, θαζψο πξφθεηηαη γηα φξνπο πνπ  ε 

απνζαθήληζή ηνπο θσηίδεη ην λφεκα ησλ δηαηάμεσλ θαη θαη 'επέθηαζε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ λφκνπ. 

Δηδηθφηεξα, ινηπφλ ζηελ παξ. α θαη γ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2472/1997, νξίδεηαη φηη σο 

δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα νξίδεηαη «θάζε πιεξνθνξία πνπ αλαθέξεηαη ζην 

ππνθείκελν  ησλ δεδνκέλσλ», ην δε ππνθείκελν νξίδεηαη, «ην θπζηθφ πξφζσπν ζην 

νπνίν αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα θαη ηνπ νπνίνπ ε ηαπηφηεηα είλαη γλσζηή ή κπνξεί λα 

εμαθξηβσζεί, δειαδή κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ακέζσο ή εκκέζσο, ηδίσο βάζεη αξηζκνχ 

ηαπηφηεηαο ή βάζεη ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

ηελ ππφζηαζε ηνπ απφ άπνςε βηνινγηθή, ςπρηθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηθή, πνιηηηζηηθή». 

Γηα ην λ.2472/1997 ηφζν ην Γεκφζην φζν θαη νη ηδηψηεο αληηκεησπίδνληαη ην ίδην. 

 

 

                                                             

3Α.Παπαζηάκθνπ. Η πξφζβαζε ζηα δεκφζηα έγγξαθα θαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

(2009), ζει,26  
4Α.Παπαζηάκθνπ. Η πξφζβαζε ζηα δεκφζηα έγγξαθα θαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

(2009), ζει,28
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1.2 Οξηζκνί 

ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

Πξνζσπηθά δεδνκέλα είλαη θάζε πιεξνθνξία πνπ αλαθέξεηαη ζην πξφζσπν ηνπ θάζε 

αηφκνπ, φπσο «ην φλνκα θαη ην επάγγεικά ηνπ, ε νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε, ε 

ειηθία ηνπ, ν ηφπνο θαηνηθίαο, ε θπιεηηθή ηνπ πξνέιεπζε, ηα πνιηηηθά ηνπ θξνλήκαηα, 

ε ζξεζθεία πνπ πηζηεχεη, νη θηινζνθηθέο ηνπ απφςεηο, ε ζπλδηθαιηζηηθή ηνπ δξάζε, ε 

πγεία ηνπ, ε εξσηηθή ηνπ δσή θαη νη ηπρφλ πνηληθέο ηνπ δηψμεηο θαη θαηαδίθεο». Γελ 

ζεσξνχληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πιεξνθνξίεο απφ ηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα 

ηαπηνπνηεζεί έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν.
5
 

Δπαίζζεηα Πξνζσπηθά Γεδνκέλα 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνζσπηθά δεδνκέλα πνιιά είλαη επαίζζεηα, έρνπλ δειαδή 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο εηθφλαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. 

Απηά είλαη ε θπιεηηθή ή εζληθή πξνέιεπζε, ηα πνιηηηθά θξνλήκαηα, νη ζξεζθεπηηθέο ή 

θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο ε ζπκκεηνρή ζε έλσζε, ζσκαηείν θαη ζπλδηθαιηζηηθή 

νξγάλσζε, ε πγεία, ε θνηλσληθή πξφλνηα θαη ε εξσηηθή δσή θαη ηα ζρεηηθά κε πνηληθέο 

δηψμεηο ή θαηαδίθεο.
6
 

Τπνθείκελν ησλ Γεδνκέλσλ 

Χο ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ νξίδεηαη ην θπζηθφ πξφζσπν ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα 

δεδνκέλα θαη ηνπ νπνίνπ ε ηαπηφηεηα είλαη γλσζηή ή κπνξεί λα εμαθξηβσζεί δειαδή 

κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί ακέζσο ή εκκέζσο ηδίσο βάζεη αξηζκνχ ηαπηφηεηαο ή βάζεη 

ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ππφζηαζή ηνπ 

απφ άπνςε θπζηθή, βηνινγηθή, ςπρηθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή, πνιηηηθή ή θνηλσληθή. 

Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα 

Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα νλνκάδεηαη θάζε εξγαζία ή ζεηξά 

εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην δεκφζην ή απφ λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ 

δηθαίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή έλσζε πξνζψπσλ ή θπζηθφ πξφζσπν κε ή ρσξίο ηε 

βνήζεηα απηνκαηνπνηεκέλσλ κεζφδσλ θαη εθαξκφδνληαη ζε δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα φπσο ε ζπιινγή, ε θαηαρψξεζε, ε νξγάλσζε, ε δηάδνζε, ε απνζήθεπζε, ε 

ηξνπνπνίεζε, ε εμαγσγή, ε ρξήζε, ε δηαβίβαζε, ε δηαηήξεζε ή θάζε άιιεο κνξθήο 
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δηάζεζε, ε ζπζρέηηζε ή ν ζπλδπαζκφο, ε δηαζχλδεζε, ε δέζκεπζε (θιείδσκα), ε 

δηαγξαθή, ε θαηαζηξνθή.
7
 

Τπεχζπλνο επεμεξγαζίαο 

Τπεχζπλνο επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη νπνηνζδήπνηε θαζνξίδεη ηνλ 

ζθνπφ θαη ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δεκφζηα αξρή ή ππεξεζία ή νπνηνζδήπνηε άιινο 

νξγαληζκφο .ηαλ ν ζθνπφο θαη ν ηξφπνο ηεο επεμεξγαζίαο θαζνξίδνληαη κε δηαηάμεηο 

λφκνπ ή θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο εζληθνχ ή θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, ν ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο ή ηα εηδηθά θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε επηινγή ηνπ 

θαζνξίδνληαη αληίζηνηρα απφ ην εζληθφ ή ην θνηλνηηθφ δίθαην. 

Δθηειψλ ηελ επεμεξγαζία 

Δθηειψλ ηελ επεμεξγαζία ιέγεηαη νπνηνζδήπνηε επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο, φπσο θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν, δεκφζηα αξρή ή ππεξεζία ή νπνηνζδήπνηε άιινο νξγαληζκφο.
8
 

Σξίηνο 

Χο ηξίηνο νξίδεηαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δεκφζηα αξρή ή ππεξεζία, ή 

νπνηνζδήπνηε άιινο νξγαληζκφο, εθηφο απφ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ, ηνλ 

ππεχζπλν επεμεξγαζίαο θαη ηα πξφζσπα πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα επεμεξγάδνληαη 

ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, εθφζνλ ελεξγνχλ ππφ ηελ άκεζε επνπηεία ή γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο.
9
 

Πξνυπνζέζεηο επεμεξγαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ 

Γηα λα έρεη θάπνηνο θνξέαο ή θπζηθφ πξφζσπν δηθαίσκα επεμεξγαζίαο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ άιινπ αηφκνπ, πξέπεη λα πιεξνχληαη νη παξαθάησ 

πξνυπνζέζεηο. 

Η επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα επηηξέπεηαη κφλνλ φηαλ ην 

ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ, θαη' εμαίξεζε επηηξέπεηαη 

ε επεμεξγαζία θαη ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή φηαλ : 
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1.Η επεμεξγαζία είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ζχκβαζεο, ζηελ νπνία 

ζπκβαιιφκελν κέξνο είλαη ππνθείκελν δεδνκέλσλ ή γηα ηε ιήςε κέηξσλ, θαηφπηλ 

αηηήζεσο ηνπ ππνθεηκέλνπ. 

2.Η επεμεξγαζία είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσο ηνπ ππεπζχλνπ 

επεμεξγαζίαο, ε νπνία επηβάιιεηαη απφ ην λφκν. 

3.Η επεμεξγαζία είλαη αλαγθαία γηα ηε δηαθχιαμε δσηηθνχ ζπκθέξνληνο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ, εάλ απηφ ηειεί ζε θπζηθή ή λνκηθή αδπλακία λα δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή 

ηνπ. 

4.Η επεμεξγαζία είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε έξγνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ή 

έξγνπ πνπ εκπίπηεη ζηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο θαη εθηειείηαη απφ δεκφζηα αξρή ή 

έρεη αλαηεζεί απφ απηή είηε ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο, είηε ζε ηξίην, ζηνλ νπνίν 

γλσζηνπνηνχληαη ηα δεδνκέλα. 

5.Η επεμεξγαζία είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ έλλνκνπ 

ζπκθέξνληνο πνπ επηδηψθεη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ή ν ηξίηνο ή νη ηξίηνη ζηνπο 

νπνίνπο αλαθνηλψλνληαη ηα δεδνκέλα θαη ππφ ηνλ φξν φηη ηνχην ππεξέρεη πξνθαλψο 

ησλ δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξφλησλ ησλ πξνζψπσλ ζηα νπνία αλαθέξνληαη ηα 

δεδνκέλα θαη δελ ζίγνληαη νη ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο απηψλ. 10 

Δπεμεξγαζία Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ 

Γεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί ή πθίζηαληαη επεμεξγαζία θαηά 

παξάβαζε ηνπ λφκνπ πξέπεη λα θαηαζηξέθνληαη κε επζχλε ηνπ ππεχζπλνπ 

επεμεξγαζίαο. Η Αξρή, εάλ εμαθξηβψζεη απηεπαγγέιησο ή κεηά απφ ζρεηηθή 

θαηαγγειία παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, επηβάιιεη ηελ 

δηαθνπή ηεο ζπιινγήο ή ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ έρνπλ ήδε ζπιιερζεί ή έρνπλ επεμεξγαζηεί.
11

 

Δπεμεξγαζία επαίζζεησλ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ 

πγθεθξηκέλα γηα ηα επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηζρχνπλ ηα εμήο: 

Απαγνξεχεηαη ε ζπιινγή θαη ε επεμεξγαζία επαίζζεησλ δεδνκέλσλ. Καη' εμαίξεζε 

επηηξέπεηαη ε ζπιινγή θαη ε επεμεξγαζία επαίζζεησλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ε ίδξπζε 

θαη ιεηηνπξγία ζρεηηθνχ αξρείνπ, χζηεξα απφ άδεηα ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 
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Πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φηαλ ζπληξέρνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο. 

1.Σν ππνθείκελν έδσζε ηε γξαπηή ζπγθαηάζεζή ηνπ εθηφο εάλ ε ζπγθαηάζεζε έρεη 

απνζπαζζεί κε ηξφπν πνπ αληίθεηηαη ζην λφκν ή ηα ρξεζηά ήζε. 

2.Η επεμεξγαζία είλαη αλαγθαία γηα ηε δηαθχιαμε δσηηθνχ ζπκθέξνληνο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ή πξνβιεπφκελνπ απφ ην λφκν ζπκθέξνληνο ηξίηνπ, εάλ ην ππνθείκελν 

ηειεί ζε θπζηθή ή λνκηθή αδπλακία λα δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ. 

3.Η επεμεξγαζία αθνξά δεδνκέλα πνπ δεκνζηνπνηεί ην ίδην ην ππνθείκελν ή είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ αλαγλψξηζε, άζθεζε ή ππεξάζπηζε δηθαηψκαηνο ελψπηνλ 

δηθαζηεξίνπ ή πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ. 

4.Η επεμεξγαζία αθνξά ζέκαηα πγείαο θαη εθηειείηαη απφ πξφζσπν πνπ αζρνιείηαη  κε 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη ππφθεηηαη ζε θαζήθνλ ερεκχζεηαο ή ζε ζπλαθείο 

θψδηθεο δενληνινγίαο ππφ ηνλ φξν φηη ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ηαηξηθή 

πξφιεςε, δηάγλσζε, πεξίζαιςε ή ηε δηαρείξηζε ππεξεζηψλ πγείαο. 

5.Η επεμεξγαζία εθηειείηαη απφ δεκφζηα αξρή θαη είλαη αλαγθαία είηε γηα ιφγνπο 

εζληθήο αζθάιεηαο, είηε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ εγθιεκαηνινγηθήο ή 

ζσθξνληζηηθήο πνιηηηθήο θαη αθνξά ηε δηαθξίβσζε εγθιεκάησλ, πνηληθέο θαηαδίθεο ή 

κέηξα αζθαιείαο είηε γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο, είηε γηα ηελ άζθεζε 

δεκφζηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ή δεκφζηνπ ειέγρνπ θνηλσληθψλ παξνρψλ. 

6.Η επεμεξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη γηα εξεπλεηηθνχο θαη επηζηεκνληθνχο απνθιεηζηηθά 

ζθνπνχο θαη ππφ ηνλ φξν φηη ηεξείηαη ε αλσλπκία θαη ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα 

κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ πξνζψπσλ ζηα νπνία αλαθέξνληαη. 

7.Η επεμεξγαζία αθνξά δεδνκέλα δεκνζίσλ πξνζψπσλ, εθφζνλ απηά ζπλδένληαη κε 

ηελ άζθεζε δεκνζίνπ ιεηηνπξγήκαηνο ή ηε δηαρείξηζε ζπκθεξφλησλ ηξίησλ, θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ άζθεζε ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ επαγγέικαηνο .Η 

άδεηα ηεο Αξρήο ρνξεγείηαη κφλν φηαλ ε επεμεξγαζία είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο πιεξνθφξεζεο επί ζεκάησλ δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο 

θαζψο θαη  εθφζνλ δελ γίλεηαη παξαβίαζε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζην δηθαίσκα 

πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο.
12
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Γλσζηνπνίεζε ηεο επεμεξγαζίαο ζηελ Αξρή 

Άδεηα απαηηείηαη κφλν γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο επεμεξγαζίαο. ηφρνο ηεο γλσζηνπνίεζεο 

είλαη ε δεκηνπξγία ελφο κεηξψνπ αξρείσλ θαη επεμεξγαζίαο. O λ.2472/1997 πξνβιέπεη 

νξηζκέλε δηαδηθαζία επνπηείαο θαη ειέγρνπ ηεο επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

Η δηαδηθαζία απηή βαζίδεηαη ζηε γλσζηνπνίεζε ηεο επεμεξγαζίαο σο ηππηθήο 

πξνυπφζεζεο ηεο επεμεξγαζίαο. Ο έιεγρνο απηφο δελ είλαη πξνιεπηηθφο, δελ απαηηείηαη 

ε ρνξήγεζε άδεηαο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο αξρείνπ, αιιά επηβάιιεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ 

ππεπζχλνπ ηεο επεμεξγαζίαο λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηελ Αξρή ηε ζχζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία αξρείνπ ή ηελ έλαξμε ηεο επεμεξγαζίαο πνπ ηεξείηαη απφ ηελ Αξρή, ην 

νπνίν ζα είλαη πξνζηηφ ζε θάζε έλαλ ελδηαθεξφκελν.
13

 

1.3 Απιά θαη επαίζζεηα δεδνκέλα 

Γηα ηελ θαηνρχξσζε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ δελ αξθεί ε δηαπίζησζε γεληθψλ αξρψλ, αιιά αληίζεηα απαηηείηαη ε 

ζέζπηζε εμεηδηθεπκέλσλ δηαηάμεσλ. ην πιαίζην απηφ εληάζζεηαη θαη ε ζέζπηζε ησλ 

ξπζκίζεσλ γηα νξηζκέλεο εηδηθέο θαηεγνξίεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κε απζηεξά 

πξνζσπηθφ ραξαθηήξα, ησλ αλαθεξφκελσλ σο επαίζζεησλ δεδνκέλσλ.
14

 

Η ζπζηεκαηηθή επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ έρεη επηπηψζεηο γηα ηνλ πνιίηε, 

ζε βαζκφ πνπ ν ηειεπηαίνο απνηειεί αληηθείκελν ρεηξαγψγεζεο.  

ην πιαίζην ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, εηδηθφηεξα, παξαηεξείηαη κηα 

πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηφζν ησλ κεζφδσλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ φζν θαη ησλ 

θηλδχλσλ γηα ηελ ηδησηηθή δσή.
15

 

Αθελφο ε πιεηνςεθία ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ πεξηέρεη πξνζσπηθά δεδνκέλα, ελψ θαη 

έλαο κεγάινο αξηζκφο απηψλ απαηηεί απφ ηνπο επηζθέπηεο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

εγγξαθνχλ θαη λα απνθηήζνπλ θσδηθφ πξφζβαζεο ζηνλ ηζηνρψξν, λα αλαθνηλψζνπλ ηα 

πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα φπσο π.ρ φλνκα, δηεχζπλζε, αξηζκφ πηζησηηθήο θάξηαο 

θ.ι.π.
16
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14Ι.Ιγγιεδάθεο. Δπαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, εθδ.άθθνπια (2003), ζει.1 
15Ι.Ιγγιεδάθεο. Δπαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, εθδ.άθθνπια (2003),ζει.2-3 
16 Ι.Ιγγιεδάθεο. Δπαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, εθδ. άθθνπια (2003), ζει.4 
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Δπίζεο, αλζεί δηεζλψο ην εκπφξην ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Μάιηζηα ην εκπφξην 

απηνχ ηνπ είδνπο έρεη πξνζιάβεη κεγάιε έθηαζε θαη ζηελ ρψξα καο, φπνπ 

δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε παξάλνκσλ θπθισκάησλ δηαθίλεζεο πξνζσπηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. Σν εκπφξην απηφ δελ πεξηνξίδεηαη πάλησο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 

αληηζέησο παξαηεξείηαη ελίνηε ην θαηλφκελν πξνζσπηθά δεδνκέλα απφ ην δεκφζην λα 

πσινχληαη ζε ηδηψηεο. 

πγθεθξηκέλα, ε ειεθηξνληθή επεμεξγαζία ζηε ρψξα καο απνηειεί αλαγθαίν ζηνηρείν 

ηεο ππνδνκήο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηδίσο ηξαπεδψλ, καηεπηεξίσλ, εηαηξεηψλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο, ελψ θαη ζην δεκφζην ηνκέα απμάλεηαη ζπλερψο ε δηείζδπζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ.
17

 

Οη θίλδπλνη απφ ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ είλαη πνιινί. Οη 

απμεκέλεο δπλαηφηεηεο ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη πνηθίιεο ρξήζεο ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ή πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ, ην επάγγεικά 

ηνπ, ηελ πεξηνπζηαθή ηνπ θαηάζηαζε, ηηο πνιηηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο θαζηζηνχλ έηζη ζε 

πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ δπλαηή ηελ πξνζβνιή ησλ ζπληαγκαηηθψλ ηνπ ειεπζεξηψλ, 

αιιά θαη ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ .
18

 

Δπίζεο απμεκέλνο είλαη ν θίλδπλνο απηφο φηαλ γίλεηαη εθκεηάιιεπζε αξλεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ην άηνκν, νη νπνίεο αθφκα θαη λα αθνξνχλ ην παξειζφλ ηνπ, φηαλ 

δεκνζηνπνηεζνχλ κπνξεί λα έρνπλ δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ην άηνκν απηφ αιιά θαη λα 

απνηειέζνπλ εκπφδην ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. 

Δπηπιένλ, ε εηζαγσγή ηεο πιεξνθνξηθήο έρεη επηπηψζεηο θαη ζην ρψξν εξγαζίαο δηφηη 

κε ηε ιεηηνπξγία ειεθηξνληθψλ αξρείσλ πξνζσπηθνχ θαη θαηαγξαθήο ησλ 

ηειεθσληθψλ θιήζεσλ ηεο κεηαθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ δεκηνπξγνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο ελφο εληαηηθνχ ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο απφδνζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 
19

 

ε θάζε επίζθεςή ηνπ ζην δηαδίθηπν ν ρξήζηεο αθήλεη ηα ίρλε ηνπ ηα νπνία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ελ αγλνία  ηνπ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πξνθίι γηα ην άηνκφ ηνπ θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπ. Η εηθφλα απηή, ηνλ θαζηζηά δηαθαλή θαη εθκεηαιιεχζηκν.
20

 

                                                             

17 Ι. Ιγγιεδάθεο. Δπαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, εθδ. άθθνπια (2003), ζει.6 
18 Ι.Ιγγιεδάθεο. Δπαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, εθδ. άθθνπια (2003), ζει.9 
19 Ι.Ιγγιεδάθεο. Δπαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, εθδ. άθθνπια (2003), ζει.10 
20 Ι.Ιγγιεδάθεο. Δπαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, εθδ. άθθνπια (2003), ζει.12 
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Δηδηθφηεξε εθδήισζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πιεξνθφξεζε απνηειεί ην δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. Δίλαη απαξαίηεηε, ηφζν ζην δεκφζην 

ηνκέα φπσο ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο απνηεινχλ εξγαιείν εθζπγρξνληζκνχ ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα φπνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 

θαιχηεξε  νξγάλσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ.
21

 

Δίλαη ρξήζηκν λα ηνληζζεί φηη ε απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ κπνξεί λα ηδσζεί θαη σο έλα πιενλέθηεκα, αληαγσληζηηθφ θαζφηη νη 

θαηαλαισηέο ζα πξνηηκνχλ πξντφληα, ππεξεζίεο θαη πξνκεζεπηέο πνπ παξέρνπλ 

επαξθείο εγγπήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ηνπο 

ζην βαζκφ βεβαίσο πνπ θαη νη ίδηνη απνδίδνπλ ζεκαζία ζηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ θαη ην ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο ηνπο δσήο.
22

 

ηελ Δπξψπε, ε πξψηε εζληθή λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

ήηαλ ν λφκνο ηνπ Γεξκαληθνχ θξαηηδίνπ Έζζεο ην 1970. 

Η ςήθηζε λφκνπ γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ Διιάδα, ε νπνία 

ππήξμε νπξαγφο ζηνλ ηνκέα απηφ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο αιιά 

θαη απφ ηηο πξψηεο πνπ έζπεπζαλ λα πηνζεηήζνπλ ηελ θνηλσληθή νδεγία 95/46/ΔΚ  

έγηλε ζπγθεθξηκέλα κε ην λ 2472/97. Σν πξψην θείκελν πνπ θαηαξηίζηεθε απφ νκάδα 

εξγαζίαο ππφ ηνλ ζχκβνπιν Δπηθξαηείαο Κ.Καθνχξα αξρηθά θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ 

Αληηπξφεδξν ηνπ ΣΔ Κ.Υαιαδσλίηε παξνπζηάζζεθε ην 1996 αιιά δελ θαηαηέζεθε 

ζηε Βνπιή.
23

 

Σειηθά κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο Κνηλσληθήο νδεγίαο 95/46 ΔΚ ςεθίδεηαη θαη 

δεκνζηεχεηαη ζηηο 10/4/1997 ν Ν.2472/1997. 

Χο επαίζζεηα δεδνκέλα επίζεο  ραξαθηεξίδνληαη θαηά ηελ ειιεληθή λνκνζεζία α)ηα 

δεδνκέλα κε  ηνπο ιήπηεο θαη ηα αξρεία ησλ δσξεηψλ αλζξσπίλσλ ηζηψλ θαη νξγάλσλ 

θαη β) νη δειψζεηο ησλ αηηνχλησλ άζπιν θαη ηα ζηνηρεία ησλ αηηήζεσλ αιινδαπψλ. 

Η δηάθξηζε ησλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε 3 θαηεγνξίεο α) απιψλ 

πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ β) εκπηζηεπηηθψλ θαη γ) απζηεξψο πξνζσπηθψλ 

πιεξνθνξηψλ αλάγεηαη ζηελ εκπεηξία απφ ην πνιηηηθφ παξειζφλ, θαζφζνλ είρε 

                                                             

21 Ι.Ιγγιεδάθεο. Δπαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, εθδ. άθθνπια (2003), ζει.19 
22 Ι.Ιγγιεδάθεο. Δπαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, εθδ. άθθνπια (2003), ζει.22 
23 Ι. Ιγγιεδάθεο . Δπαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, εθδ. άθθνπια (2003), ζει.25 
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παξέιζεη κηα δεθαεηία απφ ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο θαη ππήξρε ε βνχιεζε λα 

πξνζηαηεπζνχλ ηδηαηηέξσο νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο πνιηηηθέο ή θηινζνθηθέο 

πεπνηζήζεηο.
24

 

Ο λ.2472/1997 πηνζεηεί ηε ζρεηηθή ξχζκηζε ηεο νδεγίαο 95/46 ΔΚ θαηνρπξψλνληαο 

έηζη έλα πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο θαη πξνβιέπνληαο απζηεξφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ επεμεξγαζία ησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε απηέο 

πνπ ηζρχνπλ γηα ηα απιά δεδνκέλα.
25

 

Η απαγφξεπζε επεμεξγαζίαο επαίζζεησλ δεδνκέλσλ αίξεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν νπφηε παχεη ε απμεκέλε πξνζηαζία ησλ επαίζζεησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη απηά κεηαβάιινληαη ζε απιά, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ππάξρεη άδεηα ηεο αξρήο. Πξψηε εμαίξεζε είλαη ε πεξίπησζε φηαλ ν ελδηαθεξφκελνο 

παξέρεη ηε γξαπηή ζπγθαηάζεζή ηνπ, ζην βαζκφ πνπ απηή είλαη πξντφλ ηεο ειεχζεξεο 

επηινγήο ηνπ. Οη επφκελεο 2 εμαηξέζεηο έρνπλ ζεζπηζηεί ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο πνπ αθνξνχλ, ε κελ πξψηε ζρεηηθά κε ζέκαηα πγείαο θαη ε δεχηεξε ηελ 

επεμεξγαζία πνπ εθηειείηαη απφ Γεκφζηα Αξρή θαη είηε επηβάιιεηαη απφ ιφγνπο 

εζληθήο αζθάιεηαο, είηε είλαη αλαγθαία γηα ηελ δηαθξίβσζε εγθιεκάησλ, είηε γηα 

ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο ή γηα ηελ άζθεζε ειέγρνπ ζηηο θνηλσληθέο 

παξνρέο.
26

 

ην Διιεληθφ χληαγκα, ε νηθνγελεηαθή θαη ηδησηηθή δσή ηνπ αηφκνπ είλαη 

απαξαβίαζηε. Αλαθέξεηαη εδψ ζην δηθαίσκα θάζε αλζξψπνπ λα δηαηεξεί έλαλ ππξήλα 

ζηε δσή ηνπ, ζηνλ νπνίν θπξηαξρεί απηφο κφλνο θαη ζηνλ νπνίν δελ κπνξεί λα 

δηεηζδχζεη ην θξάηνο. Η πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ δελ κπνξεί λα απνηειεί 

απηνζθνπφ ηεο ζπληαγκαηηθήο ξχζκηζεο.
27

 

Η Γηάηαμε ηνπ άξζξνπ 9
Α
 ηνπ πληάγκαηνο θαηνρπξψλεη ην λνκηθφ δηθαίσκα 

πξνζηαζίαο απέλαληη ζηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη ρξήζε κε ζπκβαηηθφ ή 

ειεθηξνληθφ ηξφπν ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

                                                             

24 Ι.Ιγγιεδάθεο. Δπαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, εθδ. άθθνπια (2003), ζει.31 
25 Ι.Ιγγιεδάθεο. Δπαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, εθδ. άθθνπια (2003), ζει.32 
26 Ι.Ιγγιεδάθεο. Δπαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, εθδ. άθθνπια (2003), ζει.33-34 
27 Ι.Ιγγιεδάθεο. Δπαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, εθδ. άθθνπια (2003), ζει.50 
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Τπνθείκελν ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ άξζξνπ 9
Α
 είλαη φια ηα πξφζσπα πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ Διιάδα θαη φρη κφλν νη Έιιελεο πνιίηεο φζν θαη νη αιινδαπνί, αθνχ ην χληαγκα 

δελ έρεη θακία δηάθξηζε. 

Ο θχθινο ησλ πξνζψπσλ ζηα νπνία αλαθέξνληαη νη ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ πεξηιακβάλεη 

α) ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο, απηφο πνπ θαζνξίδεη ηνλ ζθνπφ θαη ηνλ ηξφπν 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ β) απηφλ πνπ εθηειεί ηελ επεμεξγαζία γηα ινγαξηαζκφ 

ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο γ) ηνλ ηξίην, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δεκφζηα αξρή ή 

νξγαληζκφο θαη ηέινο δ) ηνλ απνδέθηε, ζηνλ νπνίν αλαθνηλψλνληαη ή κεηαδίδνληαη ηα 

δεδνκέλα, αλεμαξηήησο αλ πξφθεηηαη γηα ηξίην ή φρη. Η ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ 

ησλ δεδνκέλσλ πξνζιακβάλεη ηδηαίηεξε αμία θαη γηα ην ιφγν απηφ ν νξηζκφο ηεο 

δίδεηαη ιεπηνκεξψο ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 πεξ. ηα. Καηά ηε δηάηαμε απηή, σο 

ζπγθαηάζεζε λνείηαη θάζε ειεχζεξε, ξεηή θαη εηδηθή δήισζε βνπιήζεσο, πνπ 

εθθξάδεηαη κε ζαθή ηξφπν θαη κε ηελ νπνία, ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ, αθνχ 

πξψηα  ελεκεξσζεί, δέρεηαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο ηα δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ην αθνξνχλ. Η ελεκέξσζε απηή πεξηιακβάλεη 

πιεξνθφξεζε ηνπιάρηζηνλ γηα ηνλ ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο, ηα δεδνκέλα ή ηηο 

θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ πνπ αθνξά ε επεμεξγαζία, ηνπο απνδέθηεο ή ηηο θαηεγνξίεο 

απνδεθηψλ ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο επίζεο θαη ην φλνκα, ηελ 

επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο θαη ηνπ ηπρφλ εθπξνζψπνπ 

ηνπ.
28

 

Ο λφκνο πξνβιέπεη αθφκα ζηελ ίδηα δηάηαμε φηη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα 

πεξηιακβάλνληαη ή πξφθεηηαη λα πεξηιεθζνχλ ζε αξρείν. Η πξνυπφζεζε απηή αθνξά 

κφλν ηε κε απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ. Σν «αξρείo» ραξαθηεξίδεηαη 

απφ νξηζκέλε νξγάλσζε θαη ηδίσο φηη ην πεξηερφκελν ηνπ είλαη δηαξζξσκέλν ζχκθσλα 

κε νξηζκέλν θξηηήξηα ππφ ηελ έλλνηα ηεο νδεγίαο 95/46 ΔΚ. Αληίζεηα ζηελ 

απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ δελ ελδηαθέξεη ε νξγάλσζε ησλ 

δεδνκέλσλ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ζε απηήλ πεξηιακβάλνληαη ηφζν αξρεία βάζεσλ 

δεδνκέλσλ φζν θαη κε δηαξζξσκέλα ζχλνια δεδνκέλσλ φπσο ι.ρ αξρεία θεηκέλνπ, 

αξρεία ήρνπ θαη εηθφλσλ. 

                                                             

28 Ι.Ιγγιεδάθεο. Δπαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα εθδ. άθθνπια (2003), ζει.63 
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Δπίζεο θεληξηθή ζέζε ζην ζχζηεκα ηνπ λφκνπ έρεη ν ππεχζπλνο ηεο επεμεξγαζίαο, ν 

νπνίνο είλαη ν απνδέθηεο ησλ επηηαγψλ ηνπ λφκνπ θαη φρη πιένλ ν ππεχζπλνο ηνπ 

αξρείνπ.
29

 

Δηδηθφηεξα νξίδεηαη φηη ν λφκνο βξίζθεη εθαξκνγή ζε θάζε επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ εθφζνλ απηή εθηειείηαη είηε απφ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ή εθηεινχληα 

επεμεξγαζία, εγθαηεζηεκέλν ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα ή ζε ηφπν φπνπ εθαξκφδεηαη 

ην ειιεληθφ δίθαην. 

Πξνυπνζέζεηο γηα ηε  λνκηκφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

Ο λ.2472/1997 πξνβιέπεη ζηα άξζξα 4 έσο θαη 8 ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο  

είλαη ζεκηηή ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.
30

 

Με ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 & 1 πεξ.ά ηνπ λ 2472/97 γίλεηαη ζαθέο φηη νη 

επηδησθφκελνη κε ηελ επεμεξγαζία ζηφρνη πξέπεη λα θαζνξίδνληαη ήδε θαηά ηε ζπιινγή 

ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζεί ζηε ζπλέρεηα ε δπλαηφηεηα 

ζηνλ ελδηαθεξφκελν λα παξέρεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ. Καζηεξψλεηαη ε αξρή ηεο 

απαγφξεπζεο ηεο ζψξεπζεο πιεξνθνξηψλ γηα κειινληηθέο αλάγθεο. Η πνιχ ζεκαληηθή 

απηή αξρή ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε αθφκα πνπ νη ζθνπνί ηεο επεμεξγαζίαο είλαη 

θαζνξηζκέλνη εθ ησλ πξνηέξσλ. Δπηπιένλ, ηα δεδνκέλα πξέπεη λα είλαη αθξηβή, ελψ 

πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε κνξθή πνπ λα επηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο 

ηνπο κφλν φζν απαηηείηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο ζπιινγήο θαη 

επεμεξγαζίαο ηνπο. ηαλ εθιείςεη ν ζθνπφο ηεο ζπιινγήο ή επεμεξγαζίαο, ηφηε ηα 

δεδνκέλα πξέπεη είηε λα δηαγξάθνληαη είηε λα γίλνληαη αλψλπκα.
31

 

Η ζπγθαηάζεζε είλαη απνδεθηή, εθφζνλ ην άηνκν είρε πξαγκαηηθά ηε δπλαηφηεηα λα 

απνθαζίζεη εάλ θαη ππφ πνηεο ζπλζήθεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα δεδνκέλα πνπ 

ην αθνξνχλ. Γελ κπνξεί λα λνεζεί ζησπεξή ζπγθαηάζεζε. Η ζπγθαηάζεζε απνηειεί 

απηνηειή βάζε λνκηκφηεηαο ηεο επεμεξγαζίαο θαη ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ. Η ηζρχο ηεο ζπγθαηάζεζεο αθπξψλεηαη αλ απηή έρεη απνζπαζζεί κε ηξφπν 

                                                             

29 Ι.Ιγγιεδάθεο. Δπαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα εθδ. άθθνπια (2003), ζει.66 
30 Ι.Ιγγιεδάθεο. Δπαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, εθδ. άθθνπια (2003), ζει.68 
31 Ι.Ιγγιεδάθεο. Δπαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, εθδ. άθθνπια (2003), ζει.69 
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πνπ αληίθεηηαη ζην λφκν ή ηα ρξεζηά ήζε. Αθφκα ε ζπγθαηάζεζε κπνξεί λα αλαθιεζεί 

νπνηεδήπνηε ρσξίο  φκσο αλαδξνκηθφ απνηέιεζκα (άξζξν 1 ζηνηρ. ηα).
32

 

Δπηζεκαίλεηαη πάλησο φηη ν λφκνο απνθιίλεη απφ ηελ θνηλνηηθή νδεγία ε νπνία 

ζεζπίδεη ηελ ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο φζνλ αθνξά ηελ εθηέιεζε κηαο επεμεξγαζίαο ή 

ελφο ζπλφινπ επεμεξγαζηψλ. Ο λφκνο 2472/1997 ζπλαξηά ηελ παξαπάλσ ππνρξέσζε 

φρη κφλν κε ηελ έλαξμε ηεο επεμεξγαζίαο αιιά ηελ επεθηείλεη  θαη ζηε ζχζηαζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία αξρείνπ (άξζξν 6) γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε δηάηαμε απηή εθαξκφδεηαη 

θαη ζηε κε απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ηελ νπνία ε νδεγία εμαηξεί απφ 

ηε ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο.
33

 

Οη θίλδπλνη γηα ην άηνκν θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο ηνπ δσήο είλαη πνιινί, δηφηη 

ε απνθάιπςε ησλ πιεξνθνξηψλ δεδνκέλσλ θαη επαίζζεησλ δχλαηαη λα έρεη εμαηξεηηθά 

δπζρεξείο ζπλέπεηεο φπσο πρ. αζζελήο κε ηνλ ηφ HIV ηνπ νπνίνπ ε αζζέλεηα 

δεκνζηνπνηείηαη, κε ζπλέπεηα ηελ απφιπζή ηνπ απφ ηελ εξγαζία θαη ηελ απνκφλσζε 

απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν.
34

 

Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα απνηειέζκαηα κηαο πξφζθαηεο δεκνζθφπεζεο πνπ 

δηελεξγήζεθε ζηε Γεξκαλία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην 45% ησλ ρξεζηψλ απνθεχγεη ηε 

ρξήζε ζην Γηαδίθηπν ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ αζθαιείαο. χκθσλα κε κηα άιιε ζηηο 

Η.Π.Α ην 81% ησλ εξσηεζέλησλ πνπ αγνξάδνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο απφ ην 

Γηαδίθηπν εθθξάδνπλ αλεζπρία γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ παξαβίαζε ηεο 

ηδησηηθήο ηνπο ζθαίξαο.
35

 

Μπνξεί ι.ρ. κηα επηρείξεζε λα πιεξνθνξεζεί ζηνηρεία κε ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη λα πξνβεί ζηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ απνθιείνληαο φζνπο είλαη 

δπλαηφλ λα πξνζβιεζνχλ ζην κέιινλ απφ αζζέλεηεο. 

 

 

 

                                                             

32 Ι.Ιγγιεδάθεο. Δπαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, εθδ. άθθνπια (2003), ζει.71 
33 Ι.Ιγγιεδάθεο. Δπαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, εθδ. άθθνπια (2003), ζει.74 
34 Ι.Ιγγιεδάθεο. Δπαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, εθδ. άθθνπια (2003), ζει.14 
35 Ι.Ιγγιεδάθεο. Δπαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, εθδ. άθθνπια (2003), ζει.13 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1 Πξόζβαζε ζε έγγξαθα 

Μέξηκλα θαη ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο ζην ζχγρξνλν Κξάηνο –Γηθαίνπ απνηειεί ε 

δηαθάλεηα, θαζψο ζήκεξα θαίλεηαη λα πιήηηεηαη ε νπζία ηεο δεκνθξαηίαο. Παξάιιεια 

φκσο κε ηα αλσηέξσ αλακθηζβήηεην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επνρήο απνηειεί ε «έθξεμε 

ηεο  πιεξνθνξίαο» ε αζχξκαηε θαη θηλεηή ηειεθσλία, ην Γηαδίθηπν, ε εμάπισζε ηεο 

ρξήζεο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο κε ηελ ηαπηφρξνλε κεηαθνξά θεηκέλσλ, εηθφλσλ θαη 

δεδνκέλσλ, ε νπνία έρεη επηθέξεη ηεξάζηηεο επηπηψζεηο ζην θνηλσληθννηθνλνκηθφ 

γίγλεζζαη. Γελ είλαη ίζσο ππεξβνιηθφ λα ηνλίζνπκε φηη φζν ν άλζξσπνο αλαθαιχπηεη 

λέεο δπλαηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο ηφζν πεξηζζφηεξν 

δηακνξθψλεηαη ζε λέα βάζε ν ηξφπνο ζπιινγήο επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνηήζεσο ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζηνλ δεκφζην αιιά θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.
36

 

Σν ζέκα ινηπφλ ηεο ζρέζεο κεηαμχ δηαθάλεηαο ηεο θξαηηθήο δξάζεο, ππφ ηελ 

εηδηθφηεξε εθδνρή ηεο πξφζβαζεο ζηα δεκφζηα έγγξαθα, θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ εκθαλίδεη εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ θαη απηφ πξψηα απφ φια 

ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ εμειίμεσλ πνπ πθίζηαληαη ηφζν ζε λνκηθφ επίπεδν φζν θαη ιφγσ 

ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ. Έηζη ε ηερλνινγηθή εμέιημε επεξεάδεη ηφζν ηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, κε ηνπο απμεκέλνπο θηλδχλνπο ιφγσ ηεο 

δηεπθφιπλζεο ζπιινγήο κεγάινπ αξηζκνχ πιεξνθνξηψλ φζν θαη ηε δηαθάλεηα ηεο 

θξηηηθήο δξάζεο π.ρ κε λέεο ειεθηξνληθέο κνξθέο ηνπ δηνηθεηηθνχ εγγξάθνπ.
37

 

Γεκφζηα έγγξαθα είλαη ηφζν ηα δηνηθεηηθά φζν θαη ηα ηδησηηθά έγγξαθα π.ρ κία 

επηζηνιή, έλα ζπκθσλεηηθφ, ηα νπνία φκσο θπιάζζνληαη ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

Γηθαίσκα γλψζεο θαη ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζηα δηνηθεηηθά έγγξαθα ζεκειηψλεη θάζε 

ελδηαθεξφκελνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κε ηελ πξνυπφζεζε λα θάλεη αίηεζε. Η 

πξφζβαζε φκσο ζηα ηδησηηθά έγγξαθα πνπ θπιάζζνληαη ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο δελ 

είλαη ειεχζεξε γηα ηνλ θάζε δηνηθνχκελν.
38

 

Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζε επίπεδν θνηλήο λνκνζεζίαο πξνζηαηεχνληαη απφ ην  

Ν.2472/1997«Πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

                                                             

36 Αξηζηνχια Παπαζηάκθνπ. Η πξφζβαζε ζηα δεκφζηα έγγξαθα θαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ (2009), ζει.4 
37 Α.Παπαζηάκθνπ. Η πξφζβαζε ζηα δεκφζηα έγγξαθα θαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

(2009), ζει.5 
38 Α.Παπαζηάκθνπ. Η πξφζβαζε ζηα δεκφζηα έγγξαθα θαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

(2009), ζει.7 
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ραξαθηήξα». Η ςήθηζε ηνπ αλσηέξσ λφκνπ ήηαλ ππνρξεσηηθφ πξναπαηηνχκελν γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο πλζήθεο έλγθελ  πνπ θπξψζεθε ήδε κε ην λ.2514/1997, ελψ ήηαλ 

επίζεο αλαγθαία θαη γηα ηελ εθπιήξσζε απφ ηελ Διιάδα ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο απφ ηε 

χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ 

απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα (χκβαζε ηεο 

28/1/1981 πνπ θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην λ.2068/1992).
39

 

Ο βαζηθφο λφκνο πεξί πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ν λ.2472/1997 είλαη 

δηηηφο. Έηζη απνζθνπεί ηφζν ζηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

φζν θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπο επηδηψθνληαο ηε 

«δηαηήξεζε ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ».
40

 

Ο λφκνο αθνινπζψληαο ινηπφλ ην πλεχκα ηεο νδεγίαο, δελ εηζάγεη απφιπηε κελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, αιιά εηζάγεη αληίζεηα θαλφλεο ζηάζκηζεο 

θαηά ηνπο νπνίνπο ε επεμεξγαζία άξα θαη ε ρνξήγεζε δεδνκέλσλ ζε ηξίηνπο, γηα λα  

ηχρνπλ λφκηκεο επεμεξγαζίαο, ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη θαηά ηξφπν ζεκηηφ θαη λφκηκν, 

γηα θαζνξηζκέλεο ζαθείο θαη λφκηκνπο ζθνπνχο θαη λα πθίζηαληαη ζεκηηή θαη λφκηκε 

επεμεξγαζία ελφςεη ησλ ζθνπψλ απηψλ (αξρή ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηνπ ζθνπνχ), λα 

είλαη ζπλαθή θαη πξφζθνξα θαη φρη πεξηζζφηεξα απφ φζα θάζε θνξά απαηηείηαη ελφςεη 

ησλ ζθνπψλ ηεο επεμεξγαζίαο (αξρή ηεο πνζνηηθήο ηζνξξνπίαο) λα είλαη αθξηβή θαη 

εθφζνλ ρξεηάδεηαη λα ππνβάιινληαη ζε ελεκέξσζε (αξρή ηεο αθξίβεηαο) πέξα φκσο 

απφ ην γεγνλφο φηη ν λφκνο 2472/1997 απνηειεί εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 95/46 Δ.Δ 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πνξεία ηεο εμέιημεο ζην επξσπατθφ θνηλνηηθφ αιιά θαη 

δηεζλέο δίθαην, φπνπ απηφ νδήγεζε ζηελ δηακφξθσζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζηαζίαο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ φπσο ην μέξνπκε ζήκεξα.
41

 

Ο λφκνο 2472/1997 θαζηέξσζε ηελ πξνζηαζία ηνπ πνιίηε απφ ηε ζπιινγή θαη 

επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαηά ην λφκν 2472/1997 νδεγνχκαζηε ζην  

ζπκπέξαζκα φηη ην αίηεκα πξφζβαζεο ζηα δεκφζηα έγγξαθα, πνπ πξνβάιιεη σο αίηεκα 

ηεο ζχγρξνλεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ζε πνξεία ζχγθξνπζεο κε 

                                                             

39 Α.Παπαζηάκθνπ. Η πξφζβαζε ζηα δεκφζηα έγγξαθα θαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 
(2009), ζει.27 
40 Α.Παπαζηάκθνπ. Η πξφζβαζε ζηα δεκφζηα έγγξαθα θαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

(2009), ζει.29 
41 Α.Παπαζηάκθνπ. Η πξφζβαζε ζηα δεκφζηα έγγξαθα θαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

(2009),ζει.30,31 
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ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Γχν μερσξηζηά λνκνζεηήκαηα ην 

λ.2472/1997 θαη ηνλ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, νη νπνίνη ξπζκίδνπλ ν θαζέλαο 

κε ηνπο  εηδηθφηεξνπο θαη δηαθνξεηηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, ν έλαο ηελ πξφζβαζε 

ζηα δεκφζηα έγγξαθα θαη ν άιινο ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ρσξίο 

κάιηζηα θακία ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο.
42

Ο λφκνο δελ απνζθνπεί  ζηελ απαγφξεπζε 

θπθινθνξίαο  θαη επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, αιιά αληίζεηα κεξηκλά 

ψζηε λα ζέζεη ην πιαίζην πξνζηαζίαο ηνπο θαη ν ζθνπφο ηεο Οδεγίαο  95/46 EK, ηελ 

νπνία ελζσκάησζε ζηελ εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε ν λφκνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

Απφ ηε κία πιεπξά ινηπφλ έρνπκε ηελ ηδησηηθφηεηα, ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, απφ ηελ άιιε ηε δηαθάλεηα, ηελ πξφζβαζε ζηε δεκφζηα πιεξνθνξία φπσο 

θαη ην δηθαίσκα ζηελ πιεξνθφξεζε. Σν πξψην εκθαλίδεηαη σο αηνκνθεληξηθφ 

δηθαίσκα, θαζψο ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο (άξζξν 5), ην 

άιιν σο θνηλσληθφηεξν αγαζφ, αθνξά ηηο ειεπζεξίεο, ελψ ζε ηειηθή αλάιπζε 

εμππεξεηεί ηε ιεηηνπξγία ηεο δεκνθξαηίαο. Γηαπηζηψλνπκε φηη θαη ηα δχν αγαζά 

εθθξάδνπλ ειεπζεξίεο.
43

 

Σφζν ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ φζν θαη ε πξφζβαζε ζηα δηνηθεηηθά 

έγγξαθα έρνπλ θνηλέο ξίδεο. Η ζρέζε κεηαμχ ηεο πξφζβαζεο ζηε δεκφζηα πιεξνθνξία 

θαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη κάιινλ ζπκπιεξσκαηηθή. Η 

ζπκπιεξσκαηηθή απηή ζρέζε ησλ δχν ππφ εμέηαζε δηθαησκάησλ είλαη θάηη πνπ 

εκθαίλεηαη θαη ζε λνκνινγηαθά θείκελα ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα πνπ κε ηηο απνθάζεηο ηεο δέρεηαη ηε ζχλδεζε απηή.
44

 

2.2 Γηθαηώκαηα ππνθεηκέλνπ 

Σν ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη θαηνρπξψζεη, κηα ζεηξά δηθαησκάησλ. Σα δχν 

πξψηα έρνπλ σο θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φηη αθνξνχλ ζηελ πιεξνθφξεζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ. 

 

 

                                                             

42 Α.Παπαζηάκθνπ. Η πξφζβαζε ζηα δεκφζηα έγγξαθα θαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 
(2009), ζει.38 
43 Α.Παπαζηάκθνπ .Η πξφζβαζε ζηα δεκφζηα έγγξαθα θαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

(2009), ζει.39 

44 Α.Παπαζηάκθνπ. Η πξφζβαζε ζηα δεκφζηα έγγξαθα θαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

(2009), ζει.40 
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 Γηθαίσκα ελεκέξσζεο 

Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο νθείιεη θαηά ην ζηάδην ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ λα 

ελεκεξψλεη θαηά ηξφπν πξφζθνξν θαη ζαθή ην ππνθείκελν γηα ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο 

επεμεξγαζίαο. Σελ ίδηα ππνρξέσζε έρεη ν ππεχζπλνο ηεο επεμεξγαζίαο θαη φηαλ ηα 

δεδνκέλα αλαθνηλψλνληαη ζε ηξίηνπο. 

Γηθαίσκα πξφζβαζεο 

Σν ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη δηθαίσκα λα δεηεί θαη λα ιακβάλεη απφ ηνλ 

ππεχζπλν επεμεξγαζίαο, ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη θαηά ηξφπν εχιεπην θαη ζαθή ηηο 

αθφινπζεο πιεξνθνξίεο. 

1.ια ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ην αθνξνχλ, θαζψο θαη ηελ πξνέιεπζή 

ηνπο. 

2.Σνπο ζθνπνχο ηεο επεμεξγαζίαο, ηνπο απνδέθηεο ή ηηο θαηεγνξίεο απνδεθηψλ. 

3.Σελ εμέιημε ηεο επεμεξγαζίαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ πξνεγνχκελε 

ελεκέξσζε ή πιεξνθφξεζή ηνπ. 

4 Σε ινγηθή ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο επεμεξγαζίαο. 

5.Καηά πεξίπησζε, ηε δηφξζσζε, ηε δηαγξαθή ή ηε δέζκεπζε (θιείδσκα) ησλ 

δεδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε επεμεξγαζία δελ είλαη ζχκθσλε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, ηδίσο ιφγσ ηνπ ειιηπνχο ή αλαθξηβνχο ραξαθηήξα ησλ δεδνκέλσλ 

θαη, 

6.Σελ θνηλνπνίεζε ζε ηξίηνπο, ζηνπο νπνίνπο έρνπλ αλαθνηλσζεί ηα δεδνκέλα θάζε 

δηφξζσζεο, δηαγξαθήο ή δέζκεπζεο (θιεηδψκαηνο) πνπ δηελεξγείηαη, εθφζνλ ηνχην δελ 

είλαη αδχλαηνλ ή δελ πξνυπνζέηεη δπζαλάινγεο πξνζπάζεηεο. 

Γηθαίσκα αληίξξεζεο 

Σν ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη δηθαίσκα λα πξνβάιιεη νπνηεδήπνηε αληηξξήζεηο 

γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πνπ ην αθνξνχλ. Οη αληηξξήζεηο απεπζχλνληαη 

εγγξάθσο ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο θαη πξέπεη λα πεξηέρνπλ αίηεκα γηα 

ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα, φπσο δηφξζσζε, πξνζσξηλή κε ρξεζηκνπνίεζε, δέζκεπζε, κε 

δηαβίβαζε ή δηαγξαθή. Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα απαληήζεη 

εγγξάθσο επί ησλ αληηξξήζεσλ κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δεθαπέληε εκεξψλ. 
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ηελ απάληεζή ηνπ νθείιεη λα ελεκεξψζεη ην ππνθείκελν γηα ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο 

πξνέβε ή ελδερνκέλσο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ δελ ηθαλνπνίεζε ην αίηεκα. Η απάληεζε ζε 

πεξίπησζε απφξξηςεο ησλ αληηξξήζεσλ πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη θαη ζηελ Αξρή. 

 

Γηθαίσκα πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο 

Καζέλαο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ην αξκφδην θάζε θνξά δηθαζηήξην ηελ άκεζε αλαζηνιή 

ή κε εθαξκνγή πξάμεο ή απφθαζεο πνπ ηνλ ζίγεη, ηελ νπνία έρεη ιάβεη δηνηθεηηθή αξρή, λνκηθφ 

πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή έλσζε πξνζψπσλ ή θπζηθφ πξφζσπν 

απνθιεηζηηθά κε απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία ζηνηρείσλ, εθφζνλ ε επεμεξγαζία απηή 

απνβιέπεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ ηδίσο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ζηελ 

εξγαζία, ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ, ηεο νηθνλνκηθήο θεξεγγπφηεηάο ηνπ θαη ηεο ελ γέλεη 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ. 

Σα παξαπάλσ δηθαηψκαηα κπνξνχλ λα πεξηνξηζζνχλ εθφζνλ ε επεμεξγαζία γίλεηαη γηα 

ιφγνπο εζληθήο αζθάιεηαο ή γηα ηελ δηαθξίβσζε ηδηαίηεξα ζνβαξψλ εγθιεκάησλ.
45

 

Σν δηθαίσκα πιεξνθφξεζεο, ε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο απνθιείεηαη, φηαλ 

ην έγγξαθν αθνξά ζηελ νηθνγελεηαθή ή ηδησηηθή δσή ηξίηνπ ή αλ παξαβιάπηεηαη 

απφξξεην πξνβιεπφκελν απφ εηδηθέο δηαηάμεηο. Πνηεο είλαη ινηπφλ νη δηαθξίζεηο ζηηο 

νπνίεο νθείινπκε λα πξνβνχκε πξνθεηκέλνπ λα παξαζέζνπκε κε πιεξφηεηα θαη 

θαζαξφηεηα ηε ζρέζε ησλ δχν ππφ εμέηαζε δηθαησκάησλ; Πξνθεηκέλνπ λα 

απαληήζνπκε ζηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζα δηαθξίλνπκε ηηο εμήο δχν πεξηπηψζεηο, 

φηαλ έλα έγγξαθν πεξηέρεη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ην ίδην ην ππνθείκελν 

πνπ δεηά λα ιάβεη γλψζε θαη αληίζηνηρα φηαλ ε δεκφζηα πιεξνθνξία αθνξά 

πξνζσπηθά δεδνκέλα ηξίηνπ πξνζψπνπ.
46

 

Όηαλ ην ίδην ην ππνθείκελν δεηά λα ιάβεη γλώζε δηνηθεηηθώλ εγγξάθωλ πνπ ην 

αθνξνύλ 

Πέξα ινηπφλ απφ ην γεληθφ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα, πνπ θαηνρπξψλεηαη ζην 

άξζξν 5 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, ππάξρεη θαη εηδηθφηεξε ξχζκηζε κε ηελ 

νπνία θαηνρπξψλεηαη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ ζηα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα πνπ ην αθνξνχλ. Πξφθεηηαη γηα ην άξζξν 12 ηνπ λ.2472/1997, ζχκθσλα κε ην 

                                                             

45 Α.Νηάηζε.  Ο λφκνο 2472/1997 «πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα» (2014),ζει.60,61 
46 Α.Νηάηζε. Ο λφκνο 2472/1997 «πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα» ζει.41 



 

19 

 

νπνίν ν θαζέλαο έρεη δηθαίσκα λα γλσξίδεη εάλ δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ 

ηνλ αθνξνχλ απνηεινχλ ή απνηέιεζαλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο. Πξνο ηνχηνπ ν 

ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο έρεη ππνρξέσζε λα ηνπ απαληήζεη εγγξάθσο. 
47

 

Όηαλ ε δεκόζηα πιεξνθνξία, ηελ πξόζβαζε ζηελ νπνία δεηάεη ν δηθαηνύκελνο 

πεξηέρεη παξάιιεια θαη πξνζωπηθά δεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαη ζε ηξίην πξόζωπν. 

Ο λ.2472/1997 θαηνρπξψλεη θαη ην δηθαίσκα ηνπ λα ππνβάιιεη αληηξξήζεηο δηθαίσκα 

ην νπνίν θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 13 ηνπ λ 2472/1997 ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ πνπ ην αθνξνχλ, ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζην δηθαίσκα ηνπ ππνθεηκέλνπ λα 

δεηήζεη ηε δηφξζσζε, ηελ πξνζσξηλή κε ρξεζηκνπνίεζε, ηε κε δηαβίβαζε, ηε 

δέζκεπζε, ή ηε δηαγξαθή ησλ επίκαρσλ δεδνκέλσλ. Παξάιιεια ζην άξζξν 14 ηνπ 

λφκνπ 2472/1997 εηζάγεηαη γηα ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ θαη ην δηθαίσκα 

πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, νη εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ 

νπνίνπ αθνξνχλ α) ηελ χπαξμε δπζκελψλ ζπλεπεηψλ γηα ην άηνκν β) ηα δεδνκέλα λα 

έρνπλ  ηχρεη απνθιεηζηηθά απηνκαηνπνηεκέλεο επεμεξγαζίαο, δειαδή ρσξίο λα 

ππεηζέξρεηαη ε αλζξψπηλε θξίζε θαη ηέινο γ) ε επεμεξγαζία λα απνβιέπεη ζηελ 

αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ.  

Όηαλ ν δηνηθνύκελνο δεηά λα ιάβεη γλώζε δεκόζηαο πιεξνθνξίαο ε νπνία πεξηέρεη 

πξνζωπηθά δεδνκέλα ηξίηωλ πξνζώπωλ.  

Σν δήηεκα απνθηά κεγαιχηεξε δηάζηαζε, αλ αλαινγηζηνχκε φηη ηα πεξηζζφηεξα 

δηνηθεηηθά έγγξαθα ζήκεξα πεξηέρνπλ θαη πξνζσπηθά δεδνκέλα ηξίησλ πξνζψπσλ.
48

 

Αληίζεηα ν λφκνο 2472/1997 δνκείηαη εληειψο δηαθνξεηηθά πξνβαίλνληαο ζε δηάθξηζε 

ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε απιά θαη επαίζζεηα. Σα επαίζζεηα δεδνκέλα 

πξνζηαηεχνληαη απφ ην λφκν  κε απζηεξφηεηεο ξπζκίζεηο απφ φηη ηα απιά πξνζσπηθά 

δεδνκέλα. «Απαγνξεχεηαη ινηπφλ θάζε κνξθήο επεμεξγαζία ησλ επαίζζεησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο απηά ζπγθξνηνχλ ηνλ ππξήλα ηεο ηαπηφηεηαο, ηεο 

αμίαο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ» πνπ ν λνκνζέηεο ζέιεζε λα πεξηβάιιεη 

κε ηδηαίηεξε πξνζηαζία. Η απαγφξεπζε φκσο απηή ππφ πξνυπνζέζεηο γίλεηαη 

«ζρεηηθή», ηδίσο θαηφπηλ άδεηαο απφ ηελ Αξρή πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα, θαζψο ν λνκνζέηεο πξνβιέπεη εμαηξέζεηο, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε άιια 

                                                             

47 Α.Παπαζηάκθνπ. Η πξφζβαζε ζηα δεκφζηα έγγξαθα θαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

(2009), ζει.42 
48 Α.Παπαζηάκθνπ. Η πξφζβαζε ζηα δεκφζηα έγγξαθα θαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

(2009), ζει.46 
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πξνζηαηεπφκελα αγαζά θαη δηθαηψκαηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο νξγαλσηηθήο 

εγγχεζεο ηεο πξνεγνχκελεο άδεηαο ηεο Αξρήο. ην λφκν ινηπφλ, πξνβιέπνληαη θαη 

εμαίξεζε νη εμήο ζεκαληηθφηεξεο πεξηπηψζεηο  φπνπ θαηφπηλ άδεηαο ηεο Αξρήο γίλεηαη 

δεθηή (άξζξν 7 παξ. 2 α) φηαλ ην ίδην ην ππνθείκελν δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ β) ε 

επεμεξγαζία είλαη αλαγθαία γηα ηε δηαθχιαμε δσηηθνχ ζπκθέξνληνο ηνπ ππνθεηκέλνπ ή 

πξνβιεπφκελνπ απφ ην λφκν ζπκθέξνληνο ηξίηνπ, εάλ ην ππνθείκελν ηειεί ζε θπζηθή ή 

λνκηθή αδπλακία λα δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ. 

γ) Η επεμεξγαζία αθνξά δεδνκέλα πνπ δεκνζηνπνηεί ην ίδην ην ππνθείκελν ή είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ αλαγλψξηζε, άζθεζε ή ππεξάζπηζε δηθαηψκαηνο ελψπηνλ 

δηθαζηεξίνπ ή πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ.
49

 

Η επεμεξγαζία ησλ απιψλ  πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ επηηξέπεηαη κφλν κεηά απφ 

ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ηνπο (άξζξν 5). Πξφθεηηαη γηα έλαλ φξν «ζπγθαηάζεζε» 

ν νπνίνο αλαιχεηαη ζηελ παξάγξαθν ηα ηνπ  άξζξνπ 2 εμαληιεηηθά θαη απνηειεί 

απηνηειή βάζε λνκηκφηεηαο ηεο επεμεξγαζίαο αθφκε θαη επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, θαζψο θαη αζθαιηζηηθή δηθιείδα θαη εγγχεζε ηεο κε θαηαρξεζηηθήο 

επεμεξγαζίαο απηψλ. Έηζη ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ, κεηά απφ ελεκέξσζή ηνπ γηα 

ην ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο θαη γηα ηνπο απνδέθηεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ην αθνξνχλ 

θαη κε πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλζεθψλ, κπνξεί λα ζπλαηλέζεη ζηελ επεμεξγαζία 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ην αθνξνχλ, κε δπλαηφηεηα κάιηζηα λα αλαθαιέζεη ηε 

ζπγθαηάζεζή ηνπ νπνηεδήπνηε ρσξίο αλαδξνκηθφ απνηέιεζκα.
50

 

Σν δίθαην ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη εηδηθφηεξα ν λ.2472/1997 

έρεη  ζθνπφ ηελ ζέζπηζε εμεηδηθεπκέλσλ θαλφλσλ, νπζηαζηηθνχ, νξγαλσηηθνχ θαη 

δηαδηθαζηηθνχ ραξαθηήξα, νη νπνίνη έρνπλ ζθνπφ λα απνηξέςνπλ ζην κέηξν ηνπ 

δπλαηνχ θαη εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ απζαίξεηε επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

51
 απφ φινπο ηνπο θαηφρνπο ηνπο, ην ζχζηεκα πξνεγνχκελεο άδεηαο απφ ηελ Αξρή γηα 

ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (άξζξν 7 

λ2472/1997) θαη ηέινο ην ζχζηεκα ελεκέξσζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ (πιελ εμαηξέζεσλ) 

δειαδή πξηλ απφ νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ (άξζξν 11). 

                                                             

49 Α.Παπαζηάκθνπ. Η πξφζβαζε ζηα δεκφζηα έγγξαθα θαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 
(2009), ζει.48 
50 Α.Παπαζηάκθνπ. Η πξφζβαζε ζηα δεκφζηα έγγξαθα θαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

(2009), ζει.51 
51 Α.Παπαζηάκθνπ. Η πξφζβαζε ζηα δεκφζηα έγγξαθα θαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

(2009),ζει.68 
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ηαλ ινηπφλ ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη άλεπ ηεο ζπλδξνκήο ηνπ ππνθεηκέλνπ, ν 

ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο νθείιεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 λα ελεκεξψζεη ην 

ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ππεπζχλνπ ηεο επεμεξγαζίαο θαη ην 

ζθνπφ απηήο γηα ηνπο απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ χπαξμε ηνπ δηθαηψκαηνο 

πξφζβαζεο. Αληίζεηα, φηαλ ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κε ηε ζπλδξνκή ηνπ 

ππνθεηκέλνπ, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ νθείιεη λα ελεκεξψλεη εηδηθψο 

θαη εγγξάθσο (άξζξν 11 παξ.2) ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ γηα ηα ειάρηζηα ζηνηρεία 

ηνπ δηθαηψκαηνο ελεκέξσζεο, θαζψο θαη γηα ηα δηθαηψκαηα πνπ έρεη (πξφζβαζεο θαη 

αληίξξεζεο).
52

 

Αληίζηνηρα, θαη ζην άξζξν 5 ηνπ λ 2472/1997, αλαθέξεηαη έλαο άιινο πεξηνξηζκφο 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε ππνρξέσζε ελεκέξσζεο δελ πθίζηαηαη φηαλ ε ζπιινγή γίλεηαη 

απνθιεηζηηθά γηα δεκνζηνγξαθηθνχο ζθνπνχο θαη αθνξά δεκφζηα πξφζσπα. Σα ζηάδηα 

πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ πνπ δηαθξίλακε ,απνηεινχλ αζθαιηζηηθή δηθιίδα γηα ηε 

δηαθάλεηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηξίηνπο. ε θάζε 

πεξίπησζε πάλησο ην δηθαίσκα ελεκέξσζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ, σο ζεκαληηθφηεξε 

ζεζκηθή εγγχεζε κεηαμχ ησλ δηαδηθαζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζέηεη ν λ2472/1997 

είλαη πιήξσο δηαζθαιηζκέλν ζε λνκνζεηηθφ επίπεδν.
53

 

ζνλ αθνξά ηψξα ηα επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, αμηνζεκείσηε απνηειεί ε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 7 παξ.2 πεξ.δ λ 2472/1997 κε ηελ θαζηέξσζε ηνπ 

«δεκνζηνγξαθηθνχ πξνλνκίνπ» φπνπ είδακε θαη παξαπάλσ, παξέρεηαη ε επρέξεηα ζην 

δεκνζηνγξάθν λα έρεη πξφζβαζε θαη λα δεκνζηνπνηεί πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ είλαη 

απαγνξεπκέλα ζε νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν, θάησ φκσο απφ απζηεξέο πξνυπνζέζεηο. 

Η ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε εηζάγεη κηα εμαίξεζε ζηελ γεληθή απαγφξεπζε ηεο 

επεμεξγαζίαο επαίζζεησλ δεδνκέλσλ.54 

2.3 Πξόζβαζε ζηελ απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία  

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ε ηεξάζηηα πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο, ε 

αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ, νη λέεο κνξθέο δηαθήκηζεο θαη ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ  

έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα ηελ απμεκέλε δήηεζε πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ ηδησηηθφ 

                                                             

52 Α.Παπαζηάκθνπ. Η πξφζβαζε ζηα δεκφζηα έγγξαθα θαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 
(2009), ζει.69 
53 Α.Παπαζηάκθνπ. Η πξφζβαζε ζηα δεκφζηα έγγξαθα θαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

(2009), ζει.69 
54 Α.Παπαζηάκθνπ. Η πξφζβαζε ζηα δεκφζηα έγγξαθα θαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

(2009), ζει.79 



 

22 

 

θαη δεκφζην ηνκέα. Η αλεμέιεγθηε θαηαρψξεζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ζε ειεθηξνληθά θαη ρεηξφγξαθα αξρεία ππεξεζηψλ θαη νξγαληζκψλ κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζηελ ηδησηηθή δσή ηνπ πνιίηε. ια ηα παξαπάλσ ινηπφλ, 

θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε αζθάιεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ θαθέισλ 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε εγθπξφηεηα ,ε δηαζεζηκφηεηα, ε αμηνπηζηία ησλ 

πιεξνθνξηψλ  θαη πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ αιιά θαη ην δηθαίσκα ηνπ πνιίηε ζηελ 

ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ πξνζσπηθψλ επαίζζεησλ δεδνκέλσλ.
55

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη λα παξαζέζνπκε ελδεηθηηθά, ηνπ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο 

πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ηελ απηνκαηνπνηεκέλε 

επεμεξγαζία.   

ηελ ππ αξηζκ 523/1999 απφθαζε ηεο Αξρήο, γίλεηαη απνθιεηζηηθή απαξίζκεζε ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ νηθνλνκηθήο θχζεσο ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε επεμεξγαζία 

απφ ηελ «Σεηξεζίαο Α.Δ» θαη κάιηζηα ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ηνπο 

(ζθξαγηζκέλεο επηηαγέο ,απιήξσηεο ζπλαιιαγκαηηθέο, δηαηαγέο πιεξσκήο, 

πξνγξάκκαηα πιεηζηεξηαζκψλ, θαηαζρέζεηο, αηηήζεηο πησρεχζεσο, πξνζεκεηψζεηο).
56

 

2.4 Πξόζβαζε ζε ειεθηξνληθή επηθνηλωλία 

Οη βαζηθέο αξρέο ηνπ δηθαίνπ ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηζρχνπλ θαη 

ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ,ελψ ζε θάζε πεξίπησζε, ε επεμεξγαζία 

ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ ρψξν ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο, ν ζπλδξνκεηήο ή ν ρξήζηεο λα έρεη δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ κεηά απφ 

ελεκέξσζε γηα ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ, ηνλ ζθνπφ θαη ηελ έθηαζε ηεο επεμεξγαζίαο. 

Γεχηεξνλ ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην 

απνιχησο αλαγθαίν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηεο. Σξίηνλ, ν θνξέαο παξνρήο 

δεκφζηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ή θαη λα ηα δηαβηβάδεη ζε ηξίηνπο γηα άιινπο ζθνπνχο θαη ηδίσο 

γηα ζθνπνχο δηαθήκηζεο ή εκπνξηθήο έξεπλαο πξντφλησλ, εθηφο εάλ ν ζπλδξνκεηήο ή ν 

ρξήζηεο έρεη ξεηά θαη εηδηθά δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ. Η ζπγθαηάζεζε απαηηείηαη λα 

είλαη έγγξαθε εθφζνλ ηα δεδνκέλα δηαβηβάδνληαη ζε ηξίηνπο. Σέηαξηνλ, ν ζρεδηαζκφο 

θαη ε επηινγή ησλ ηερληθψλ κέζσλ θαζψο θαη ν εμνπιηζκφο γηα ηελ παξνρή δηαζέζηκσλ 

ζην θνηλφ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ πξέπεη λα γίλεηαη κε θξηηήξην θαη ζθνπφ ηελ 
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επεμεξγαζία φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξσλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Σέινο, 

απηφο πνπ παξέρεη δηαζέζηκεο ζην θνηλφ ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο νθείιεη λα 

θαζηζηά δπλαηή ηελ ρξήζε θαη πιεξσκή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ αλψλπκα ή κε 

ςεπδψλπκν ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη ζρεηηθά εθηθηφ.
57

 

Σα δχν ππφ εμέηαζε δηθαηψκαηα  δελ ηεινχλ θαηαξρήλ ζε αληίζεζε παξφηη 

εκθαλίδνληαη ζην λφκν σο αληαγσληζηηθά ηδίσο ζην άξζξν 5 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο ν νπνίνο εηζάγεη απφιπηε εμαίξεζε απφ ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα 

δεκφζηα έγγξαθα φηαλ βιάπηεηαη ε ηδησηηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή ηξίηνπ, αιιά ηεινχλ 

ζε ζπκπιεξσκαηηθή ζρέζε.
58

 

Η θαηάζηαζε δπζρεξαίλεη αλ αλαινγηζηνχκε φηη ζηελ Διιάδα ζήκεξα πθίζηαηαη έλα 

λνκηθφ θελφ, απφ ηελ ηαπηφρξνλε χπαξμε δχν λνκνζεηεκάησλ ηειείσο αζχλδεησλ 

κεηαμχ ηνπο, φπσο ην άξζξν 5 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη ην  

λ 2472/1997. 

ε θάζε πάλησο πεξίπησζε θαη ελφςεη ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο, δηάδνζεο αιιά θαη 

ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ, ε νπνία έρεη κεηαβάιιεη ξηδηθά ηα δεδνκέλα ηεο επηθνηλσλίαο 

ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο, απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο ,ηελ πνιηηηθή ,ηελ 

νηθνλνκία θαη  έσο ηηο επηζηήκεο, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ηέρλε, θξίλεηαη αλαγθαία ε 

δηαζθάιηζε ηνπ πιέγκαηνο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κε πξφζζεηεο 

εγγπήζεηο θαη δίρσο θελά θαη αλαζθάιεηεο δηθαίνπ, δηαηππψλνληαο απζηεξέο αιιά θαη 

γεληθέο αξρέο πξφζβαζεο κε ηξφπν ψζηε λα επηηεπρζεί ακνηβαία ππνρψξεζε ησλ δχν, 

ψζηε λα παξακέλεη δπλαηφηεηα πξαγκάησζεο ηνπο ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ. 
59

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

Η Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα.  

Η πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα εηζήρζε ζηα ηερλνινγηθά θξάηε πξηλ 

απφ 40 πεξίπνπ ρξφληα κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ απφ ηελ 

απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ πνπ ηφηε κφιηο είρε 
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αξρίζεη λα δηελεξγεί ν δεκφζηνο ηνκέαο. Καηά ηελ επνρή εθείλε νη ππνινγηζηέο ήηαλ 

πνιχ αθξηβνί θαη πνιχ νγθψδεηο γηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ν 

νπνίνο άιισζηε δελ έδεηρλε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία 

πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ. 

Η θαηάζηαζε έρεη αιιάμεη ζήκεξα ξηδηθά. Σν άλνηγκα ησλ αγνξψλ θαζηέξσζε λέεο 

ππεξεζίεο. Απνηέιεζκα φισλ απηψλ ήηαλ ε καδηθή πιένλ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε θέξδνπο.
60

 

Οη ζπλζήθεο ηεο επνρήο καο δεκηνπξγνχλ άιισζηε δηαξθψο λέα δεδνκέλα, πνπ 

αιιάδνπλ νπζησδψο ην πεξηερφκελν θαη ηε ιεηηνπξγία πνιιψλ παξαδνζηαθψλ 

δηθαησκάησλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, ε νηθνλνκηθή 

ειεπζεξία, ε ειεπζεξία ηεο επηθνηλσλίαο, ε ειεπζεξία θαη ε πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο 

δσήο. Οξηζκέλεο θνξέο είλαη γη απηφ επηβεβιεκέλε ε ζεκειίσζε λέσλ δηθαησκάησλ ζην 

χληαγκα, φπσο ζπκβαίλεη κεηά ηελ πξφζθαηε αλαζεψξεζή ηνπ κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζην άξζξν 9 Α.
61

 

Σν δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ λα θαζνξίδεη ζηα λφκηκα πιαίζηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπ πιεξνθνξηψλ, έρεη δχν ζθέιε. Αθ ελφο ηελ πξνζηαζία ηεο 

αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, ψζηε θαλείο λα κελ θαζίζηαληαη αληηθείκελν κέζσ ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ, θαη αθ εηέξνπ ηελ πξνζηαζία ηεο 

ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο.
62

 

Γίρσο ηελ χπαξμε ζεζκηθνχ, ειεγθηηθνχ νξγάλνπ ζα θηλδχλεπε λα θαηαζηεί γξάκκα 

θελφ πεξηερνκέλνπ. 

Η Αξρή πξνζέδσζε ζεκαληηθή ψζεζε θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ειιεληθνχ 

πνιηηηζκνχ θαη κάιηζηα ζηνλ ζεκαληηθφηεξν ηνκέα ηνπ. Γειαδή ηελ πξνζηαζία 
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ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ, ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ θνηλνχ επξσπατθνχ 

λνκηθνχ πνιηηηζκνχ.
63

 

ηελ ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπγθπξία βαζηθή απνζηνιή ηεο Αξρήο είλαη ε 

ππνζηήξημε ησλ πνιηηψλ θαη ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ δηαζέηνπλ ηα ιηγφηεξα κέζα γηα ηελ  

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. Απηνί ζίγνληαη ζπλήζσο απφ καδηθέο επεμεξγαζίεο 

δεδνκέλσλ θαη είλαη θπξίσο απηέο πνπ πξέπεη λα κπνχλε ζην ζηφραζηξν ηεο Αξρήο. 

Μφλε ιχζε κέλεη γηα ηελ Αξρή ε ελεκέξσζε ησλ πνιιψλ θαη ν απζηεξφο έιεγρνο ησλ 

ιίγσλ πνπ παξαλνκνχλ, κε ζηφρν πάληνηε ηελ επίηεπμε ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο 

αλάπηπμεο ηεο αγνξάο θαη ηε πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. 

Σν δηθαίσκα ινηπφλ πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ έρεη πξνζηαηεπηηθφ θαη 

θπξίσο πξνιεπηηθφ ραξαθηήξα. Έηζη, ν λ.2472/1997 ηδξχεη ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα γηα ηνλ έιεγρν ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

θαη θαζηεξψλεη 3 ζπζηήκαηα πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ, ην ζχζηεκα πξνεγνχκελεο  

γλσζηνπνίεζεο ζηελ Αξρή, ηεο ζπιινγήο, αξρεηνζέηεζεο θαη γεληθά επεμεξγαζίαο.
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Η Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα γλσζηή θαη σο Αξρή 

Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ είλαη ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε αλεμάξηεηε 

δηνηθεηηθή Αξρή. Ιδξχζεθε κε ην λφκν 2472/1997 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ 

ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ν νπνίνο ελζσκαηψλεη ζην 

ειιεληθφ δίθαην ηελ επξσπατθή νδεγία 95/46 ΔΚ. Η νδεγία απηή ζέηεη θαλφλεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Η ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο μεθίλεζε ζηηο 10 Ννεκβξίνπ 1997. Η Αξρή ζχκθσλα κε ηελ 

παξ.1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ηδξπηηθνχ ηεο λφκνπ 2472/1997 εμππεξεηείηαη απφ 

Γξακκαηεία, ε νπνία ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο θαη απνηειείηαη απφ ηξία 

ηκήκαηα 1. ην ηκήκα ειεγθηψλ 2. ην ηκήκα επηθνηλσλίαο θαη 3. ην ηκήκα δηνηθεηηθψλ 

θαη νηθνλνκηθψλ ππνζέζεσλ.
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ηνλ ηδηαίηεξν επαίζζεην ρψξν ηεο Γεκφζηαο Σάμεο, ε Αξρή έρεη λα επηδείμεη 

ζεκαληηθφ έξγν, ηφζν κέζσ ησλ απνθαζηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηεο, φζν θαη κέζσ ηνπ 
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δηακεζνιαβεηηθνχ ηεο ξφινπ έρεη ζπκβάιιεη ζηελ αλάδεημε θαη επεμεξγαζία ησλ 

βαζηθψλ ηνπ αξρψλ πνπ ζεζπίδεη ην ζρεηηθφ λνκηθφ πιαίζην θαη ζηελ πξνψζεζε 

ξπζκίζεσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ εληζρχνπλ ηφζν ηε δηαθάλεηα φζν θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ πνιίηε.
66

 

3.1 Ίδξπζε θαη ζθνπόο ηεο Αξρήο 

Η πξνζηαζία ηεο αμηνπξέπεηαο ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηεο ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο απνηεινχλ θχξηα επηδίσμε θάζε θνηλσλίαο πνπ ζέιεη λα ιέγεηαη 

δεκνθξαηηθή. Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, ε κεγάιε πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πιεξνθνξηθήο, νη λέεο κνξθέο δηαθήκηζεο έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα ηελ απμεκέλε δήηεζε 

πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ ηδησηηθφ θαη ηνλ δεκφζην ηνκέα. Η αλεμέιεγθηε 

θαηαρψξεζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε αξρεία ππεξεζηψλ είηε 

ειεθηξνληθά, είηε ρεηξφγξαθα θάπνησλ εηαηξεηψλ θαη νξγαληζκψλ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη πνιιά πξνβιήκαηα ζηελ ηδησηηθή δσή ηνπ θάζε πνιίηε. Γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο δελ επαξθνχλ νη παξαδνζηαθέο 

ζεζκηθέο εγγπήζεηο θαη ξπζκίζεηο αιιά ρξεηάδεηαη εηδηθή αληηκεηψπηζε. 

Άιιεο Αξρέο πνπ επνπηεχνπλ ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη ζηελ 

Διιάδα ε Αξρή Γηαζθάιηζεο Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ θαη ζηελ Δπξψπε ν 

Δπξσπαίνο Δπφπηεο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ. Πξψηνο Πξφεδξνο ηεο Αξρήο δηεηέιεζε ν 

επίηηκνο αληηπξφεδξνο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Κσλζηαληίλνο Γαθέξκνο γη απηφ ηα πξψηα 

ρξφληα ε Αξρή ήηαλ γλσζηή θαη κε ηελ νλνκαζία «Δπηηξνπή Γαθέξκνπ».
67

 

Ηκέξα πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ 

Η 28
ε
 Ιαλνπαξίνπ θάζε έηνπο έρεη θαζηεξσζεί σο εκέξα Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ 

Γεδνκέλσλ απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Έρεη 

επηιεγεί ε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαζψο ζηηο 28 Ιαλνπαξίνπ 1981 ζεζπίζηεθε ε 

Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία απφ ηελ απηνκαηνπνηεκέλε Δπεμεξγαζία 

Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ. Η Διιάδα επηθχξσζε ηε χκβαζε απηή 12 ρξφληα κεηά, κε 

ηε ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 2069/1992. 
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Η Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ κπνξεί λα εθδίδεη εηδηθνχο θαλφλεο 

επεμεξγαζίαο γηα ηηο πιένλ ζπλήζεηο θαηεγνξίεο επεμεξγαζηψλ θαη αξρείσλ, νη νπνίεο 

πξνθαλψο δελ ζίγνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ πξνζψπσλ ζηα νπνία 

αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα. Οη θαηεγνξίεο απηέο πξνζδηνξίδνληαη κε θαλνληζκνχο πνπ 

θαηαξηίδεη ε Αξρή θαη θπξψλνληαη κε πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, ηα νπνία εθδίδνληαη κε 

πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο. χκθσλα κε απνθάζεηο ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο 

Πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ε δεκνζίεπζε θσηνγξαθηψλ πνπ έρνπλ ιεθζεί ζε δεκφζηνπο 

ρψξνπο δελ ζεσξνχληαη παξαβίαζε ή επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ εθφζνλ ν 

ζθνπφο ηεο δεκνζίεπζεο είλαη πνιηηηζηηθφο, ελεκεξσηηθφο, δεκνζηνγξαθηθφο, 

θαιιηηερληθφο, εθπαηδεπηηθφο ή ηζηνξηνγξαθηθφο, θαζψο ην δηθαίσκα ιήςεο 

θσηνγξαθηψλ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο θαη δεκνζίεπζεο απηψλ θαιχπηεηαη απφ ηα άξζξα 

5, 14, θαη 16 ηνπ πληάγκαηνο.
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Η Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα αζθεί ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο έλαλ επξχηαην θαηάινγν αξκνδηνηήησλ φπνπ πεξηιακβάλνληαη εθηφο 

ησλ άιισλ ε δηελέξγεηα δηνηθεηηθψλ ειέγρσλ θαη αξρείσλ θαη επεμεξγαζηψλ, ε 

θαηάξηηζε θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ θαη ζπζηάζεσλ, ε εμέηαζε πξνζθπγψλ, ε εμέηαζε 

αηηήζεσλ θαη ε ρνξήγεζε αδεηψλ ηήξεζεο αξρείσλ ή επεμεξγαζηψλ επαίζζεησλ 

δεδνκέλσλ, ε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ε θαηάξηηζε ππνδεηγκάησλ θαη ζρεηηθψλ ηερληθψλ νδεγηψλ 

γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ππεπζχλσλ επεμεξγαζίαο, αιιά θαη ε επηβνιή δηνηθεηηθψλ 

θπξψζεσλ. Ο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε Αξρή είλαη πνιχ ζεκαληηθφο, ηφζν κε ηηο 

γλσκνδνηήζεηο ηεο φζν θαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο, ζηνλ ηνκέα πνπ καο ελδηαθέξεη, ζηελ 

παξνρή θαηεπζπληήξησλ αξρψλ θαη νδεγηψλ ζηε Γηνίθεζε ζην πιαίζην επίιπζεο ηεο 

ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ ππφ εμέηαζε αληαγσληζηηθψλ δηθαησκάησλ, ηεο πξφζβαζεο 

ζηα δεκφζηα έγγξαθα αιιά θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε απφθαζε 6/2007 ηεο Αξρήο φπνπ 

έθξηλε φηη «ζηελ πεξίπησζε ησλ πξνζψπσλ πνπ ζεσξνχληαη δεκφζηα, επεηδή είλαη 

πξφζσπα επηθαηξφηεηαο, ε χπαξμε ηεο ηδηφηεηαο απηήο θξίλεηαη ελφςεη ηεο ηδηαίηεξεο 

ζέζεο πνπ θαηέρνπλ ζηελ θνηλσλία θαη ηεο επηξξνήο πνπ αζθνχλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο». Έηζη έλαο θαιιηηέρλεο ,έλαο αζιεηήο ή έλαο δεκνζηνγξάθνο 
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κπνξεί λα είλαη δεκφζην πξφζσπν αλ θαη εθφζνλ ζπγθεληξψλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζε 

θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη θάπνην πξφζσπν απνθηά ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

δεκνζίνπ πξνζψπνπ δηφηη αλήθεη ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αλαγλσξίζηκσλ απιψο 

πξνζψπσλ ή αληαλαθιαζηηθά ιφγσ δειαδή ζπγγέλεηαο κε δεκφζην πξφζσπν. 

 Ή ζηελ ππ’ αξηζκ.26/2007 απφθαζε ηεο έθξηλε παξάλνκε ηελ επεμεξγαζία επαίζζεησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (δεκνζίεπζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ θιεηεξίνπ ζεζπίζκαηνο πνπ 

αθνξά εθθξεκή πνηληθή δίσμε ζε  βάξνο ελφο  θαζεγεηή ΣΔΙ, ν νπνίνο αληηκεηψπηδε 

θαηεγνξίεο πξνζβνιήο ηεο γελεηήζηαο αμηνπξέπεηαο, ηεο απφπεηξαο παξάλνκεο βίαο θαη 

αζέιγεηαο κε θαηάρξεζε εμνπζίαο ζε βάξνο ηεζζάξσλ ζπνπδαζηξηψλ ηνπ ηκήκαηνο 

ζην νπνίν δηδάζθεη), δεδνκέλνπ φηη δελ πξφθεηηαη γηα πξφζσπν πνπ είλαη δεκφζην, νη 

αξρέο ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη αλαινγηθφηεηαο επηβάιινπλ ε δεκνζηνπνίεζε ησλ 

ζηνηρείσλ δεκνζηνγξαθηθήο έξεπλαο πνπ πεξηέρνπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα λα 

θαζίζηαληαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ.
70

 

Κάπνηεο άιιεο γλσκνδνηήζεηο κε ελδηαθέξνλ, πνπ απαζρφιεζαλ ην επξχ θνηλφ είλαη ε 

86/2001 ζρεηηθά κε ηελ είζνδν θαη παξακνλή αιινδαπψλ ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα. 

Με ηελ 39/2002 έθξηλε φηη δελ επηηξέπεηαη ε αλαθνίλσζε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ 

άηνκα πνπ δηθαηνχληαη πνιεκηθέο ζπληάμεηο απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ θξάηνπο 

ζηελ Έλσζε Αλαπήξσλ Πνιέκνπ δηφηη είλαη επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη δελ 

πξνβιέπεηαη ζηηο ξεηέο εμαηξέζεηο ηνπ λφκνπ. 

Σν 2002 επίζεο κε ηελ ππ’ αξηζ. 90 γλσκνδφηεζε  επηβιήζεθε πξφζηηκν ζηελ 

Σεηξεζίαο Α.Δ γηα ηε κε ελεκέξσζε ππνθεηκέλνπ ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ ηνπ φπσο θαη ζηελ εηαηξεία Δζλνθάξηα Α.Δ. Σν ίδην έηνο κε ηελ 1697/2000 

απνθάζηζε ζρεηηθά κε ηελ άξζε απνξξήηνπ ηειεπηθνηλσληψλ ππεξεζηψλ. 

Με ηελ 28/2004 ζρεηηθά κε ην λα ηνπνζεηεζνχλ θάκεξεο πξηλ ηνπο Οιπκπηαθνχο 

αγψλεο ,ε Αξρή ελέθξηλε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο C41γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Με  ηε ιήμε ησλ αγψλσλ ε Αξρή ελέθξηλε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

φκσο κφλν γηα ηνλ έιεγρν θπθινθνξίαο κε ιήςε εηθφλσλ. Σν 2007 κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

51γλσκνδφηεζε  ε Αξρή έθξηλε φηη πξέπεη λα γίλεηαη  ηνπνζέηεζε θακεξψλ ζε 

δεκφζηνπο ρψξνπο κφλν αλ ππάξρεη απμεκέλε εγθιεκαηηθφηεηα, ελψ ζε πεξηνρέο κε 

ρακειή εγθιεκαηηθφηεηα δήηεζε λα αθαηξεζνχλ νη θάκεξεο. 
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Με ηελ 117/2012 γλσκνδφηεζε ζρεηηθά κε ρξήζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε αθίζα 

πνιηηηθνχ θφκκαηνο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ θσηνγξαθίεο 3 πξνζψπσλ πνπ πήξαλ κέξνο 

ζηε ζπλάληεζε ησλ Αγαλαθηηζκέλσλ ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο ην 2011,ζε κεγάιε 

αθίζα πνπ ηνπνζεηήζεθε ζε δξφκνπο πφιεσλ ζηηο εθινγέο ηνπ 2012.Δπηβιήζεθε 

πξφζηηκν 3000 επξψ. Δπίζεο κε ηελ 4/2011 έθξηλε ζρεηηθά κε ηε δεκνζίεπζε ησλ 

νλνκάησλ νθεηιεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ νθείινπλ άλσ ησλ 150.000 επξψ. Δμεηάζηεθε 

αλ ην κέηξν απηφ είλαη ζπκβαηφ κε ην χληαγκα θαη κε ην Δπξσπατθφ Γίθαην πνπ 

αθνξά ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη απνθάζηζε 

φηη δελ πξνζθξνχεη  ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

3.2 Αξκνδηόηεηεο ηεο Αξρήο 

Η Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ δηαζέηεη έλα επξχ θάζκα αξκνδηνηήησλ 

πνπ ηεο επηηξέπνπλ λα ζπλ-δηακνξθψζεη ηνπο φξνπο ηεο επεμεξγαζίαο νδεγηψλ θ.ιπ. Η 

Αξρή, αληαπνθξηλφκελε ζε αηηήζεηο θαη θαηαγγειίεο αληηκεησπίδεη θαηαξρήλ 

κεκνλσκέλα δεηήκαηα πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Η Αξρή αληηκεηψπηζε θπξίσο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε ρξήζε κεζφδσλ ειέγρνπ 

ησλ εξγαδνκέλσλ (βηληενζθφπεζε), ηε ρξήζε βηνκεηξηθψλ κεζφδσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

πξνζέιεπζεο ζηελ εξγαζία, αιιά θαη πεξηπηψζεηο ρξήζεο. Η αλαθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ 

ρψξσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ έρεη ζθνπφ ηελ απνηξνπή ηεο πεξηγξαθήο ησλ 

ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ εξγνδφηε-ππεχζπλν επεμεξγαζίαο κε ην επηρείξεκα φηη δελ 

παξαθνινπζνχληαη εξγαδφκελνη αιιά κφλν ρψξνη εξγαζίαο.
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Οη δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Αξρήο πεξηνξίδνληαη γηα ηελ ψξα ζηελ νδεγία 95/46 

θαη ζηε ζπκκεηνρή ηεο  σο κέινο ηεο Δ.Δ κε ζρεηηθή λνκνζεζία. Απηή ε ζπκκεηνρή 

είλαη βέβαηα αλάινγε ηφζν ηνπ γεγνλφηνο ηεο ζχληνκεο ζρεηηθά δηαδξνκήο ηεο φζν θαη  

ηνπ κηθξνχ ζρεηηθά κεγέζνπο επεμεξγαζίαο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηελ Διιάδα. 

Η Δπξσπατθή Οδεγία 95/46 παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εζληθφ λνκνζέηε λα πηνζεηεί 

ειαζηηθφηεξεο ή πην πεξηνξηζηηθέο ξπζκίζεηο. Σν πξφβιεκα εκθαλίδεηαη επεηδή ε 

νδεγία εμαηξεί ξεηά απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ηνλ ηνκέα ηεο Γεκφζηαο ηάμεο. 

3.3 Τήξεζε αξρείωλ από ηελ Αξρή 

Η Αξρή  Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

                                                             

71 Λ. Μήηξνπ. Η Αξρή Πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ε επαχμεζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ 
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1.Να εθδίδεη νδεγίεο θαη θαλνληζηηθέο πξάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη λα γλσκνδνηεί γηα ζρεηηθά 

ζέκαηα. 

2.Να απεπζχλεη ζπζηάζεηο θαη ππνδείμεηο ζηνπο ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο θαη λα 

βνεζάεη φζνπο δηαηεξνχλ αξρεία. 

3.Να ρνξεγεί ηηο άδεηεο.  

4.Να θαηαγγέιιεη ηηο παξαβάζεηο ζηηο αξκφδηεο δηνηθεηηθέο θαη δηθαζηηθέο αξρέο αιιά 

θαη λα επηβάιεη θπξψζεηο. 

5.Να ελεξγεί απηεπαγγέιησο ή θαηφπηλ θαηαγγειίαο ειέγρνπο ζε θάζε αξρείν. 

   Η Αξρή ηεξεί κεηξψν Αξρείσλ θαη επεμεξγαζηψλ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα 

αξρεία θαη  νη άδεηεο πνπ εθδίδεη ε Αξρή γηα ηε δηαζχλδεζε αξρείσλ, κεηξψν Αδεηψλ 

Γηαβίβαζεο, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη νη άδεηεο δηαβίβαζεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα θαη κεηξψν Απφξξεησλ Αξρείσλ, ζην νπνίν  θαηαρσξίδνληαη, κε απφθαζε 

ηεο Αξρήο χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ εθάζηνηε ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο, αξρεία πνπ 

ηεξνχλ ηα Τπνπξγεία Δζληθήο Άκπλαο θαη Γεκφζηαο Σάμεο θαζψο θαη ε Δζληθή 

Τπεξεζία Πιεξνθνξηψλ, γηα ιφγνπο εζληθήο αζθάιεηαο. Δπίζεο κεηξψν Αδεηψλ, ζην 

νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη άδεηεο πνπ εθδίδεη ε Αξρή γηα ελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 

αξρείσλ πνπ πεξηέρνπλ επαίζζεηα δεδνκέλα θαη κεηξψν Γηαζπλδέζεσλ, ζην νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη νη δειψζεηο ηδηαίηεξα ζνβαξψλ εγθιεκάησλ. 

   Η Αξρή ρνξεγεί άδεηα ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο επαίζζεησλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη 

άδεηα ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ζρεηηθνχ αξρείνπ, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ππεχζπλνπ 

επεμεξγαζίαο. Δθφζνλ ε Αξρή δηαπηζηψζεη φηη πξαγκαηνπνηείηαη επεμεξγαζία 

επαίζζεησλ δεδνκέλσλ, ε γλσζηνπνίεζε αξρείνπ επέρεη ζέζε αηηήζεσο γηα ηε 

ρνξήγεζε άδεηαο. Η Αξρή κπνξεί λα επηβάιιεη φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία ηνπ δηθαηψκαηνο ηδησηηθήο δσήο ησλ ππνθεηκέλσλ ή 

ηξίησλ. Πξηλ ρνξεγήζεη ηελ Άδεηα, ε Αξρή θαιεί ζε αθξφαζε ηνλ ππεχζπλν 

επεμεξγαζίαο ή ηνλ εθπξφζσπν ηνπ θαη ηνλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία. Η άδεηα 

εθδίδεηαη γηα νξηζκέλν ρξφλν αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο. Μπνξεί λα 

αλαλεσζεί χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο 

θαηαρσξείηαη ζην κεηξψν Αδεηψλ πνπ δηαηεξεί ε Αξρή. Κάζε κεηαβνιή ησλ παξαπάλσ 

ζηνηρείσλ γλσζηνπνηείηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηελ Αξρή. Η άδεηα εθδίδεηαη γηα 
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νξηζκέλν ρξφλν αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο. Μπνξεί λα αλαλεσζεί χζηεξα 

απφ αίηεζε ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο.
72

 

Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα έπαπζαλ πξν πνιινχ λα απνηεινχλ κεραληζκφ πξνζηαζίαο 

απφ ηελ θξαηηθή εμνπζία. Καηά θαλφλα δεζκεχνπλ φπσο πξνβιέπεηαη ήδε ξεηά ζην 

άξζξν 25 παξ.1 πξφη.3 πλη- θάζε ηδησηηθή νηθνλνκηθή ή θνηλσληθή εμνπζία, ε νπνία 

είλαη ζε ζέζε λα απεηιήζεη ηελ ειεπζεξία ηνπ αλζξψπνπ.
73

 

Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε ζεκειίσζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο αμίαο. Αδηακ-

θηζβήηεηε είλαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ εθ κέξνπο ηνπ λνκνζέηε κε ηελ 

θαηνρχξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, δηθαίσκα 

ην νπνίν δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε Αξρή. 

πσο είλαη γλσζηφ ε αξρή ηνπ ζθνπνχ είλαη κηα απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο πξνζηαζίαο 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. ηφρνο ηεο αξρήο ηνπ ζθνπνχ είλαη ε νηθνλνκία ζηε ζπιινγή 

θαη δηαρείξηζε ηνπ φγθνπ ησλ πιεξνθνξηψλ, ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε ζψξεπζε θαη 

επεμεξγαζία ηνπο θαηά ην δνθνχλ θαη λα πεξηνξηζηεί ν θίλδπλνο θαηαρξήζεσλ.
74

 

 Η εθαξκνγή ηεο αξρήο ηνπ ζθνπνχ απφ ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ νδήγεζε 

ζηελ επαχμεζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζπλείδεζεο, αλαπφζπαζηνπ 

ηκήκαηνο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ. 

Η πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απνηειεί ηνκέα δηθαίνπ άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλν κε ηε δηεζλή πξαθηηθή θαη ηηο εμειίμεηο. Σφζν ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ηεο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ φζν θαη νη αληίζηνηρεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο  εμειίζζνληαη 

θπξίσο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ, αθνχ επεξεάδνληαη φζν ιίγν ίζσο ηνκείο απφ ην 

πλεχκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο.
75

 

Η Αξρή θαίλεηαη λα αθνινπζεί ζηελ πξάμε ηα δηδάγκαηα ησλ Αξρψλ ηεο επεηξσηηθήο 

Δπξψπεο ζε αληίζεζε κε απηά ησλ αληίζηνηρσλ ηεο Αγγινζαμσληθψλ ρσξψλ. Η βαζηθή 
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δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ζπλίζηαηαη ζηελ ππνζηήξημε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ 

ζηελ πξψηε πεξίπησζε ,θαη ζηε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ αγνξά ζηελ δεχηεξε.
76

 

Η εκπεηξία δείρλεη φηη ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο δελ απνηεινχλ 

κφλν δηνηθεηηθφ εξγαιείν αιιά θαη πιεξνθνξηαθφ θεθάιαην γηα ηνπο εξγνδφηεο. Χο 

ζπλέπεηα ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ αιιά θαη ηεο εκπέδσζήο κηαο λέαο αληίιεςεο 

γηα ηελ πξφιεςε θηλδχλσλ ζπιιέγνληαη πιένλ δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ πξνζσπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία πξνεγνπκέλσο νπδέπνηε απνηεινχζαλ αληηθείκελν 

επεμεξγαζίαο. Οη βηνκεηξηθέο κέζνδνη, ηα γελεηηθά δεδνκέλα, ε παξαθνινχζεζε ησλ 

ππνινγηζηψλ θαη ηεο πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν, ε παξαθνινχζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη ησλ επηθνηλσληψλ ηνπο, ηα ςπρνινγηθά ηεζη ζπληζηνχλ φρη κφλν ραξαθηεξηζηηθά 

αιιά ζπλήζε πιένλ παξαδείγκαηα.
77

 

Η ζύκβαζε 108/1981,ζε αληίζεζε κε ηελ νδεγία 95/46 

Γελ απνθιείεη ηελ εθαξκνγή ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο ηάμεο, αιιά παξέρεη απιψο 

κηα ηέηνηα δπλαηφηεηα ζην θξάηνο -κέινο θαη πάληνηε ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο 

δεκνθξαηηθήο αξρήο. 

Η ζχζηαζε R(87)  Δπηηξνπήο Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο αθνξά αθξηβψο 

ηε ζρέζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κε ηε δεκφζηα ηάμε. Παξά ηνλ 

κε δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα ηεο απνηειεί σο εξκελεπηηθφ εξγαιείν ηεο χκβαζεο 

απφδεημε ηεο βνχιεζεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο λα κελ αθήζνπλ  ηνκέα ηεο δεκφζηαο 

ηάμεο εθηφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εηήζηαο Δαξηλήο πλφδνπ 1998 ησλ Δπξσπαίσλ Δπηηξφπσλ 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Γνπβιίλν, νη Δπίηξνπνη δήισζαλ 

ηελ ππνζηήξημε θάζε πξσηνβνπιίαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελαξκφληζεο ησλ 

θαλφλσλ γηα ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο αζηπλνκηθήο θαη 

δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο.
78
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Η Σπλζήθε Σέλγθελ θαη ε ζύκβαζε Δθαξκνγήο ηεο θαη ε ζύκβαζε Δuropol. 

Οη παξαπάλσ ζπλζήθεο πνπ αθνξνχλ θαηεμνρήλ ηνλ ηνκέα ηεο Γεκφζηαο ηάμεο 

πεξηιακβάλνπλ  δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη πξνβιέπνπλ 

ηφζν ηε ζχζηαζε  εζληθψλ φζν θαη θνηλψλ επξσπατθψλ αξρψλ επηθνξηηζκέλσλ κε ηνλ 

έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ εθ κέξνπο ησλ αξκνδίσλ 

νξγάλσλ πνπ ζπζηήλνληαη κε απηέο. 

Καη ε ειεχζεξε θπθινθνξία πιεξνθνξηψλ κέζα ζηνλ επξσπατθφ ρψξν γηα ην ζθνπφ 

ηεο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο ηάμεο είλαη κηα παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά 

ππφςε θαηά ηελ εξκελεία ησλ ζρεηηθψλ θαλφλσλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα γελεηηθά δεδνκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ πηνζεηεί ην 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, είλαη επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη εκπίπηνπλ ζην 

πιαίζην ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.2472/1997, αθνχ νη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα 

αληιεζνχλ γηα ην άηνκν, πέξαλ ηεο εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηφηεηαο, αθνξνχλ ηφζα 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ πγεία φζν θαη κε ηε θπιεηηθή ή εζληθή θαηαγσγή. 

Η Αξρή πξνβαίλεη ζε κηα ζεκαληηθή δηαπίζησζε, ζην φηη ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία 

ησλ γελεηηθψλ δεδνκέλσλ ελέρεη εθηφο απφ αλακθηζβήηεηα θνηλσληθά νθέιε-ζνβαξνχο  

θηλδχλνπο γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο. Η γλψζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 

αλαιχζεηο απηέο ελδέρεηαη λα έρεη νιέζξηεο ζπλέπεηεο γηα ην άηνκν αιιά θαη γηα ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ, θαζψο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο αλαπφθεπθηα αθνξνχλ θαη ηξίηα 

πξφζσπα. Η γλσζηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο γελεηηθέο 

εμεηάζεηο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ θαη ζε ηειεπηαία 

αλάιπζε ζηνλ ζηηγκαηηζκφ θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ηνπο.
79
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4   

Η πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηελ Δ.Δ. 

4.1 Από ην B΄ παγθόζκην πόιεκν κέρξη ζήκεξα 

 

Μεηά ην Β παγθφζκην πφιεκν ε πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο, κε ηελ 

νπνία ζπλδέεηαη ε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα αλαγλσξίζηεθε 

σο ζεκειηψδεο δηθαίσκα ζε δηεζλή θείκελα, φπσο ε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (1948) θαη ε Δπξσπατθή χκβαζε δηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ(1950) (ΔΓΑ). 

Η αλάγθε φκσο γηα έλα λνκνζεηηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα θαηέζηελ ζαθήο γηα πξψηε θνξά ηε δεθαεηία ηνπ 1070 ιφγσ ηεο νινέλα 

απμαλφκελεο επέκβαζεο ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ ηφζν ζηελ ηδησηηθή φζν θαη ζηε 

δεκφζηα δσή ηνπ αλζξψπνπ. Σφηε, αλαπηχρζεθαλ ζε πνιιά επξσπατθά θξάηε 

λνκνζεζίεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ, φπσο ν πξσηνπνξηαθφο ζε παγθφζκην 

επίπεδν λφκνο ηνπ νκφζπνλδνπ γεξκαληθνχ θξάηνπο ηεο Έζζεο (1970), αιιά θαη 

αλάινγνη λφκνη ζηε νπεδία (1973), ηελ Οκνζπνλδηαθή Γεξκαλία (1977), ζηελ 

Απζηξία, ηε Ννξβεγία, ηε Γαλία, ηε Γαιιία (1978), θαη ην Λνπμεκβνχξγν (1979). Σα 

λνκνζεηήκαηα απηά βαζίδνληαλ θπξίσο ζηελ ΔΓΑ θαη ήηαλ ηδηαίηεξα απζηεξά, θαζψο 

ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηε δπζπηζηία ηνπ εζληθνχ λνκνζέηε πξνο θάζε κνξθήο 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, ηδίσο απφ ην θξάηνο. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε Ιζπαλία θαη ε 

Πνξηνγαιία πεξηιάκβαλαλ ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο σο ζεκειηψδεο δηθαίσκα 

ζηα πληάγκαηά ηνπο.
80

 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο είρε 

σο απνηέιεζκα ηε καδηθή ρξήζε ππνινγηζηψλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. Δθείλε ηελ 

πεξίνδν εθδφζεθε ζε δηεζλέο επίπεδν ε χζηαζε ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο 

πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) κε ηίηιν « Καηεπζπληήξηεο γξακκέο δηέπνπζεο 

ηελ ηδησηηθή ζθαίξα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηηο δηαζπλνξηαθέο ξνέο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ». 

Δπίζεο ζε επξσπατθφ επίπεδν είρακε ην πξψην δηεζλέο δεζκεπηηθφ θείκελν, ηε 

χκβαζε108/1981 ηνπ πκβνπιίνπ «Γηα ηελ απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία 

                                                             

80 Δ. Απνζηνιίδνπ. Η πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 2010). 

ζει.7 
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πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (χκβαζε)». Σν πξφβιεκα φκσο έγηλε πην έληνλν ζηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, φηαλ αλαπηχρζεθε ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ε 

ζχλδεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν. Άηνκα, θπβεξλήζεηο θαη επηρεηξήζεηο κπνξνχζαλ λα 

κεηαθέξνπλ κε κεγάιε επθνιία δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα έμσ απφ ην ρψξν 

δηθαηνδνζίαο ελφο θξάηνπο θαη ζεσξεηηθά λα επηιέγνπλ ην θξάηνο κε ηε ιηγφηεξν 

απζηεξή ζρεηηθή λνκνζεζία, ψζηε ε ζπιινγή θαη ε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ λα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ έιεγρν. 

Ήηαλ πηα μεθάζαξν πσο ε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

ζπλδεφηαλ αλαπφθεπθηα θαη κε ην εκπφξην θαη ηε δηεζλή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Σα ηξία βαζηθά λνκνζεηήκαηα πνπ ζεζπίζηεθαλ θαη ηζρχνπλ ζηελ Δ.Δ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα είλαη ε Οδεγία 95/46 Δ, ε 

Οδεγία 2002/58 ΔΚ (κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο) θαη ν Καλνληζκφο 45/2001/ΔΚ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζήκεξα, κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο πλζήθεο ηεο Ληζζαβφλαο 

ην Γεθέκβξην ηνπ 2009, ν ράξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δ.Δ απνηειεί λνκηθφ 

δεζκεπηηθφ θείκελν γηα ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. 
81

 

4.2 Η νδεγία 95/46 Δ.Κ 

Υξεηάζηεθαλ πέληε ρξφληα θαη πνιιά αθφκα ζρέδηα γηα λα ππάξμεη ζπκθσλία σο πξνο 

ην ηειηθφ θείκελν ηεο Οδεγίαο 95/46/ΔΚ «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ 

θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε 

θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ». 

Με ηελ ελαξκφληζε ησλ λνκνζεζηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ, ηα θξάηε-κέιε 

δε δχλαληαη λα απαγνξέςνπλ ή λα πεξηνξίζνπλ ειεχζεξε δηαθίλεζε δεδνκέλσλ ζηελ 

Δ.Δ κε ην επηρείξεκα γηα παξάδεηγκα φηη έλα άιιν θξάηνο κέινο δελ παξέρεη 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ.
82

 

Η Οδεγία ζέζπηζε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε λνκηκνπνίεζε ησλ δηαβηβάζεσλ δεδνκέλσλ 

εθηφο ηεο Δ.Δ (πξνο ηξίηεο ρψξεο) θαη δεκηνχξγεζε εηδηθά φξγαλα επηθνξηηζκέλα κε 

                                                             

81 Δ. Απνζηνιίδνπ. Η πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 
(2010), ζει.8«πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

θαη ηεο πλζήθεο πεξί ηδξχζεσο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο». Φεθίζηεθε ζηε Ληζζαβψλα ηελ 

17/12/2007 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1/12/2009.  
82 Δ. Απνζηνιίδνπ. Η πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(2010), ζει,10 
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ηελ επίβιεςε ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε επξσπατθφ 

επίπεδν. 

Βαζηθνί νξηζκνί ηεο Οδεγίαο 

Η Οδεγία εηζάγεη κηα ζεηξά απφ νξηζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα, ηε δηαδηθαζία ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο, αιιά θαη ηα πξφζσπα πνπ 

ζπλδένληαη κε απηήλ.
83

 

Μηα βαζηθή έλλνηα ηεο Οδεγίαο ε νπνία δελ πεξηιακβάλεηαη ζην άξζξν 8,είλαη απηή 

ησλ επαίζζεησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Πξφθεηηαη γηα δεδνκέλα πνπ 

αθνξνχλ ηε θπιεηηθή ή εζληθή πξνέιεπζε, ηηο πνιηηηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή θηινζνθηθέο 

πεπνηζήζεηο, ηε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε, ηελ πγεία, θαη ηελ εξσηηθή δσή. 

Η πξαθηηθή ζεκαζία ηεο δηάθξηζεο αλάκεζα ζε απιά θαη επαίζζεηα Γεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα έγθεηηαη ζηελ εληζρπκέλε λνκηθή πξνζηαζία πνπ απνιακ-

βάλνπλ ηα δεχηεξα ζε ζρέζε κε ηα πξψηα, θαζψο ππάξρεη δηαθνξά σο πξνο ηηο 

πξνυπνζέζεηο λφκηκεο επεμεξγαζίαο ηνπο. 

Η επεμεξγαζία θαη ην αξρείν δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

Χο επεμεξγαζία λνείηαη θάζε εξγαζία πνπ εθαξκφδεηαη ζε δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε απηνκαηνπνηεκέλν ή κε ηξφπν φπσο ε ζπιινγή ,ε 

απνζήθεπζε, ε ρξήζε, ε αλαθνίλσζε κε δηαβίβαζε, ην θιείδσκα, ε δηαγξαθή, ε 

θαηαζηξνθή θ.α. 

Αξρείν είλαη «θάζε δηαξζξσκέλν ζχλνιν δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πξνζηηψλ 

κε γλψκνλα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, είηε ην ζχλνιν απηφ είλαη ζπγθεληξσκέλν, είηε 

απνθεληξσκέλν είηε θαηαλεκεκέλν ζε ιεηηνπξγηθή ή γεσγξαθηθή βάζε».
84

 

Σα πξφζσπα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

είλαη ν ππεχζπλνο ηεο επεμεξγαζίαο ν νπνίνο είλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ε 

δεκφζηα αξρή, ε ππεξεζία ή νπνηνζδήπνηε άιινο θνξέαο πνπ κφλνο ηνπ ή απφ θνηλνχ 

κε άιινπο θαζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Πξφθεηηαη δειαδή γηα ην πξφζσπν πνπ έρεη ηελ εμνπζία ή ηελ 

                                                             

83 Δ. Απνζηνιίδνπ. Η πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(2010), ζει.11 
84 Δ. Απνζηνιίδνπ. Η πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(2010), ζει.12,13(Οδεγία 95/46, Άξζξν 2) 
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επζχλε λα απνθαζίζεη πνηα επεμεξγαζία ζα γίλεη θαη κε πνηνλ ηξφπν.
85

 ηε δηαδηθαζία 

ηεο επεμεξγαζίαο ελδέρεηαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη άιια πξφζσπα, φπσο ν εθηειψλ ν 

νπνίνο επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππεχζπλνπ ή ν ηξίηνο, ν νπνίνο 

είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα ππφ ηελ άκεζε επνπηεία ή γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ ππεπζχλνπ ή ηνπ εθηεινχληνο. ην ίδην άξζξν ππάξρεη θαη ν νξηζκφο 

ηνπ απνδέθηε πνπ είλαη ην πξφζσπν ζην νπνίν αλαθνηλψλνληαη ηα δεδνκέλα είηε 

πξφθεηηαη γηα ηξίην είηε φρη.
86

 

Δμαηξέζεηο από ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 

1. εμαίξεζε επεμεξγαζίαο πνπ αθνξά ηε δεκφζηα αζθάιεηα, ηελ εζληθή άκπλα, ηελ 

αζθάιεηα ηνπ θξάηνπο θαη ηνκείο ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ. Γηα παξάδεηγκα, ην Δπξσπατθφ 

Έληαικα χιιεςεο δελ αλήθεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο. 

 2.εμαίξεζε επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ζην πιαίζην πξνζσπηθψλ ή νηθηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

Καηά ηελ θξίζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ε εμαίξεζε ησλ πξνζσπηθψλ-νηθηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πξέπεη λα εξκελεπζεί ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο 

εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο ηδησηηθήο ή νηθνγελεηαθήο δσήο ησλ ηδησηψλ πξάγκα ην 

νπνίν πξνδήισο δελ ηζρχεη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε δεκνζίεπζή ηνπο ζην Γηαδίθηπν κε 

ζπλέπεηα λα απνθηά πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα απηά απξνζδηφξηζηνο αξηζκφο 

πξνζψπσλ.
87

 

Δζληθέο Αξρέο ειέγρνπ θαη νκάδα πξνζηαζίαο ηωλ πξνζώπωλ έλαληη ηεο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα. 

Καηαξρήλ, ην άξζξν 28 πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία εζληθψλ αξρψλ νη νπνίεο ειέγρνπλ 

ηελ εθαξκνγή, ζην έδαθνο ηνπ θάζε θξάηνπο-κέινπο. Πξφθεηηαη γηα ηηο γλσζηέο Αξρέο 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ νη νπνίεο αζθνχλ ειεγθηηθέο, γλσκνδνηηθέο, θπξσηηθέο  

                                                             

85 Δ. Απνζηνιίδνπ. Η πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(2010), ζει.15. Οδεγία 95/46, Άξζξν 2 
86 Δ. Απνζηνιίδνπ. Η πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(2010), ζει.16. Οδεγία 95/46, Άξζξν 2 (δ), «απνδέθηεο: ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ε δεκφζηα αξρή ε 
ππεξεζία ή νπνηνζδήπνηε άιινο θνξέαο ζηνλ νπνίν αλαθνηλψλνληαη ηα δεδνκέλα, είηε πξφθεηηαη γηα 

ηξίην είηε φρη. Χζηφζν, νη αξρέο, ζηηο νπνίεο ελδέρεηαη λα αλαθνηλσζνχλ δεδνκέλα ζηα πιαίζηα εηδηθήο 

εξεπλεηηθήο απνζηνιήο, δε ζεσξνχληαη σο απνδέθηεο».  
87 Δ. Απνζηνιίδνπ. Η πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(2010), ζει.17,20. Απφθαζε Γηθαζηεξίνπ ζηελ ππφζεζε Lindqvist. 
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αξκνδηφηεηεο ζε δεηήκαηα πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Έλα 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο θχζεο ησλ Αξρψλ είλαη ε πιήξεο αλεμαξηεζία πνπ 

απνιακβάλνπλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Σν 2010, ην Γηθαζηήξην 

εμέδσζε κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα ππφζεζε θαη δηεπθξίληζε ην ξφιν ησλ Αξρψλ.
88

  

Σν Γηθαζηήξην μεθαζάξηζε πσο ν φξνο πιήξεο αλεμαξηεζία ζηελ Οδεγία ζεκαίλεη 

απνθαζηζηηθή εμνπζία κε ππνθείκελε ζε θακία εμσηεξηθή πξνο ηελ αξρή ειέγρνπ 

επηξξνή, είηε άκεζε ε έκκεζε θξαηηθή επηξξνή. Πξάγκαηη ν ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

λνκνζεηηθήο πξφβιεςεο δελ ήηαλ λα εμαζθαιίζεη έλα πξνλνκηαθφ θαζεζηψο 

ιεηηνπξγίαο ζηηο Αξρέο αιιά λα εληζρχζεη ηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ πνπ 

επεξεάδνληαη απφ ηηο απνθάζεηο ηεο. 

Παξάιιεια φκσο κε ηε δεκηνπξγία ησλ Δζληθψλ Αξρψλ, ζπζηήλεηαη θαη ζε επξσπατθφ 

επίπεδν ε Οκάδα πξνζηαζίαο ησλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απνηεινχκελε απφ αληηπξνζψπνπο ησλ εζληθψλ Αξρψλ. Η 

Οκάδα ζπκβάιιεη ζηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηεο νδεγίαο ζηα θξάηε κέιε 

επηηειψληαο ξφιν θπξίσο ζπκβνπιεπηηθφ θαη γλσκνδνηηθφ. 

Απφ ηα παξαπάλσ βγάδνπκε ην ζπκπέξαζκα πσο ε Δ.Δ δελ αλέιαβε ην ξφιν ηνπ 

ζεζκνχ-πξνζηάηε ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Αληίζεηα, βαζίζηεθε ζε 

θάζε θξάηνο-κέινο, ψζηε εθείλν λα ζεζπίζεη κηα Αλεμάξηεηε Αξρή γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπο, ε νπνία δελ ιεηηνπξγεί ππφ ηελ αηγίδα ηεο κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηεο Οκάδαο.
89

 

Βαζηθέο αξρέο ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα. 

Οη αξρέο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ αλαθέξνληαη 

ζην άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο θαη ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζή ηνπο θέξεη ν ππεχζπλνο ηεο 

επεμεξγαζίαο. Οη αξρέο απηέο είλαη νη εμήο. 

1)Η αξρή ηεο λνκηκφηεηαο. 

2)Η αξρή ηεο ζθνπηκφηεηαο ηεο επεμεξγαζίαο. 

3)Η αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. 

                                                             

88 Δ. Απνζηνιίδνπ. Η πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(2010), ζει.21. Γειηίν Σχπνπ ηνπ Δπξσπαίνπ Δπφπηε Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ, ηεο 9εο Μαξηίνπ 2010  
89 Δ. Απνζηνιίδνπ. Η πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(2010), ζει.22 



 

39 

 

4)Η αξρή ηεο αθξίβεηαο. 

5)Η αξρή ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ. 

6)Η αξρή ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο.
90

 

ξνη λφκηκεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

Η επεμεξγαζία κπνξεί λα γίλεη κφλν αλ 1) έρεη δνζεί ε ξεηή ζπγθαηάζεζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ή 2) αλ ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε α) γηα ηελ εθηέιεζε ζχκβαζεο ηεο 

νπνίαο είλαη κέξνο ην ππνθείκελν π.ρ δίλεηαη ην φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ζε κεηαθνξηθή εηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε παξάδνζε ησλ πξντφλησλ 

πνπ αγφξαζε ή β) γηα ηήξεζε λφκηκεο ππνρξέσζεο ηνπ ππεπζχλνπ ή γ) γηα ηε 

δηαθχιαμε δσηηθνχ ζπκθέξνληνο ηνπ ππνθεηκέλνπ ή δ) γηα ηελ εθπιήξσζε απφ ηνλ 

ππεχζπλν ή ηνλ ηξίην έξγνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ή ε) γηα ηελ επίηεπμε έλλνκνπ 

ζπκθέξνληνο πνπ επηδηψθεη ν ππεχζπλνο ή ν ηξίηνο.
91

 

πκπεξαίλνπκε πσο ε ρξήζε ηεο ζπγθαηάζεζεο σο λνκηκνπνηεηηθήο βάζεο γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ελφο ππαιιήινπ απφ ηνλ εξγνδφηε πνπ ζα ήηαλ 

πξνβιεκαηηθή, θαζψο ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε εμάξηεζεο ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε ηελ 

«ειεπζεξία» κε ηελ νπνία δφζεθε ε ζρεηηθή ζπλαίλεζε. 

Γηα παξάδεηγκα, ε Διιεληθή Αξρή έρεη δερηεί φηη θαη ε ζησπεξή ζπγθαηάζεζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ λνκηκνπνηεί ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ, θαζψο κπνξεί λα 

πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε ππνθεηκέλνπ-ππεπζχλνπ. Πξαθηηθά ζηελ πιεηνςεθία ησλ  

πεξηπηψζεσλ, ν ππεχζπλνο ηεο επεμεξγαζίαο δε ζα αλαδεηήζεη ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ.
92

 

Δπαίζζεηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

Η νδεγία δηαθξίλεη κηα εηδηθή θαηεγνξία δεδνκέλσλ, ηα επαίζζεηα δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Μπνξεί λα δνζεί κφλν αλ δνζεί ε ξεηή ζπγθαηάζεζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ή 2) αλ ε επεμεξγαζία α) είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθπιήξσζε εξγαηηθήο 

θχζεσο ππνρξεψζεσλ ή δηθαησκάησλ ηνπ ππεπζχλνπ (π.ρ ν ππεχζπλνο εξγνδφηεο γηα 
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ιφγνπο θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ πξέπεη λα απνδείμεη πφζα άηνκα κε αλαπεξία 

εξγάδνληαη ζηελ επηρείξεζή ηνπ) β) είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαθχιαμε δσηηθνχ 

ζπκθέξνληνο ηνπ ππνθεηκέλνπ (π.ρ ην ππνθείκελν είλαη ζχκα αηπρήκαηνο θαη 

ρξεηάδεηαη κεηάγγηζε αίκαηνο αιιά είλαη αλαίζζεην) ή ζπκθέξνληνο ηξίηνπ ή αλ ην 

ππνθείκελν ηειεί ζε θπζηθή ή λνκηθή αδπλακία γ) πξαγκαηνπνηείηαη απφ ίδξπκα, 

ζσκαηείν ή άιιν κε θεξδνζθνπηθφ θνξέα κε πνιηηηθφ, θηινζνθηθφ ή ζξεζθεπηηθφ 

ζθνπφ θαη αθνξά ηα κέιε ηνπ ή δ) αθνξά δεδνκέλα πνπ δεκνζηνπνηεί ην ίδην ην 

ππνθείκελν) αθνξά ζέκαηα πγείαο θαη ε επεμεξγαζία εθηειείηαη απφ θαη’ επάγγεικα 

ζεξάπνληα ηεο πγείαο. Απαηηείηαη ε δήισζε ηεο ζπλαίλεζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ, ε νπνία 

ζα δίλεηαη κεηά απφ κηα εκπεξηζηαησκέλε ελεκέξσζή ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ 

επεμεξγαζία
93

. 

Γηαδηθαζηηθέο πξνϋπνζέζεηο 

Σν άξζξν 18 ζεζπίδεη σο ηειεπηαίν ζηάδην ηνπ ειέγρνπ ηεο λφκηκεο επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ ηελ ππνρξέσζε θνηλνπνίεζεο ηεο επεμεξγαζίαο ζηελ αξκφδηα εζληθή Αξρή. 

Χζηφζν ε παξ 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηα θξάηε-κέιε λα 

ζεζπίζνπλ εμαηξέζεηο απφ ηνλ θαλφλα ηεο θνηλνπνίεζεο ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο 1.φηαλ 

νη θαηεγνξίεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ δε δχλαληαη λα ζίμνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ειεπζεξίεο ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπο 2.φηαλ ν ππεχζπλνο ηεο επεμεξγαζίαο νξίδεη έλαλ 

ππεχζπλν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ 3.φηαλ ε επεμεξγαζία έρεη σο κνλαδηθφ 

αληηθείκελν ηελ ηήξεζε κεηξψνπ γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζην θνηλφ, ην νπνίν 

είλαη πξνζηηφ γηα έξεπλεο 4.φηαλ ε επεμεξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη απφ κε 

θεξδνζθνπηθφ θνξέα θαη αθνξά ηα κέιε ηνπ 5.φηαλ πξφθεηηαη γηα κε 

απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ.
94

 

εκεηψλεηαη πσο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ επαίζζεησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα δελ πξνβιέπεηαη δπλαηφηεηα εμαίξεζεο απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

θνηλνπνίεζεο. 
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Γηθαηψκαηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

Η νδεγία παξέρεη ζηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ κηα ζεηξά απφ δηθαηψκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία ηνπο. Σα βαζηθφηεξα απφ απηά είλαη: 

α. Γηθαίσκα ελεκέξσζεο 

Ο ππεχζπλνο ηεο επεμεξγαζίαο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ην ππνθείκελν γηα ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπ, ηνπο ζθνπνχο ηεο επεμεξγαζίαο θαη λα ηνπ παξάζρεη νπνηαδήπνηε 

πεξαηηέξσ πιεξνθνξία, ζε δχν πεξηπηψζεηο είηε θαηά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απφ 

ην ππνθείκελν, είηε θαηά ηελ θαηαρψξεζή ηνπο ή ηελ αλαθνίλσζή ηνπο ζε ηξίην, αλ ηα 

δεδνκέλα δελ έρνπλ ιεθζεί απφ ην ίδην ην ππνθείκελν. 

Δληνχηνηο, ε ππνρξέσζε ελεκέξσζεο παξαθάκπηεηαη 1.φηαλ ε ελεκέξσζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ είλαη αδχλαηε ή απαηηεί δπζαλάινγε πξνζπάζεηα ή 2.φηαλ ε θαηαρψξεζε 

ή ε αλαθνίλσζε ησλ δεδνκέλσλ ζε ηξίην επηβάιιεηαη απφ λφκν, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο 

ζηαηηζηηθήο, ηζηνξηθήο, ή επηζηεκνληθήο έξεπλαο. 

β. Γηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα 

Σν ελ ιφγσ δηθαίσκα θαηνρπξψλεηαη απφ ην άξζξν 12 ηεο νδεγίαο. Σν πεξηερφκελφ ηνπ 

ζπλίζηαηαη ζην φηη ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα δεηά θαη λα ιακβάλεη απφ 

ηνλ ππεχζπλν ηεο επεμεξγαζίαο 1. επηβεβαίσζε γηα ην αλ ππάξρεη ή φρη επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ ηνπ θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο 2. γλσζηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ππφ 

επεμεξγαζία θαη ηεο πξνέιεπζήο ηνπο θαη 3. ελεκέξσζε γηα ηε ινγηθή ηεο 

απηνκαηνπνηεκέλεο επεμεξγαζίαο.
95

 

γ .Γηθαίσκα αληίηαμεο σο πξνο ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ. Σν δηθαίσκα αληίηαμεο 

ζπληζηά ην θαηεμνρήλ «δπλακηθφ» δηθαίσκα ηνπ ππνθεηκέλνπ, θαζψο πεξηιακβάλεη ηελ 

ελεξγή αληίδξαζή ηνπ ζηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ. 

δ. Δμαηξέζεηο ζηελ εθαξκνγή ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ζηελ ηήξεζε ησλ 

βαζηθψλ αξρψλ λφκηκεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. Σα θξάηε-κέιε κπνξνχλ λα 

πεξηνξίδνπλ ηελ εκβέιεηα ησλ σο άλσ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ γηα ιφγνπο 

θξαηηθήο θαη δεκφζηαο αζθάιεηαο ,άκπλαο ,εθαξκνγήο, ηνπ πνηληθνχ λφκνπ ή  ηεο 
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δενληνινγίαο λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλσλ επαγγεικάησλ, νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο, 

ηνπ θξάηνπο ή ηεο Δ.Δ.
96

 

Δπίζεο, ζχκθσλα, κε ην άξζξν 9 ηεο νδεγίαο, ηα θξάηε-κέιε πξνβιέπνπλ ηηο αλαγθαίεο 

εμαηξέζεηο απφ ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ, φζνλ αθνξά ηα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα, 

φηαλ πξφθεηηαη γηα επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα 

δεκνζηνγξαθηθνχο ζθνπνχο ή ζην πιαίζην ινγνηερληθήο ή θαιιηηερληθήο έθθξαζεο. Η 

λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ έρεη δψζεη ζεκαληηθέο εξκελεπηηθέο θαηεπζχλζεηο ζε 

ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν.
97

 

4.3 Η νδεγία 2002/58 Δ.Κ 

Η ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ δεκηνχξγεζε ηδηαίηεξε αλεζπρία ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο 

ηδησηηθήο δσήο ησλ ρξεζηψλ ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ. 

Πξνο αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα ζε απηφλ ηνλ εμειηζζφκελν ηερλνινγηθά ρψξν, ηέζεθε ην 2002 ζε ηζρχ ε 

νδεγία 2002/58 γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο. 

Οη ξπζκίζεηο ηεο νδεγίαο 2002/58 

Δίλαη ζαθέο επξχηεξν ην πεδίν εθαξκνγήο απφ εθείλν ηεο νδεγίαο 97/66 ηελ νπνία 

αληηθαηέζηεζε. Δλψ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνδφηαλ κφλν ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο, απηή 

θαιχπηεη φιεο ηηο ππεξεζίεο θαη ηα δίθηπα ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ.
98

 

Η νδεγία εηζάγεη ζεηξά ελλνηψλ. Η πξψηε απφ  απηέο είλαη ε έλλνηα ηνπ «ρξήζηε» ε 

νπνία αλαθέξεηαη ζην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ πνπ πθίζηαληαη επεμεξγαζία κέζσ 

δηθηχνπ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Γχν πνιχ ζεκαληηθέο έλλνηεο πνπ πξαγκαηεχεηαη 

είλαη ηα «δεδνκέλα θίλεζεο» πνπ έρνπλ ζθνπφ ηε δηαβίβαζε ή ηε ρξέσζε κηαο 

επηθνηλσλίαο. Η έλλνηα ησλ «δεδνκέλσλ ζέζεο» εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά κε ηελ 

παξνχζα νδεγία. Πξφθεηηαη γηα δεδνκέλα πνπ ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία ζε δίθηπν 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ππνδεηθλχνπλ ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ ηεξκαηηθνχ 
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εμνπιηζκνχ ηνπ ρξήζηε  ηεο ππεξεζίαο. Σέινο αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ζηνλ νξηζκφ ηνπ 

«ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ» ν νπνίνο πεξηιακβάλεη θάζε κήλπκα γξαπηφ, θσλεηηθφ, 

ερεηηθφ ή κε εηθφλα πνπ απνζηέιιεηαη κέζσ δεκφζηνπ δηθηχνπ επηθνηλσληψλ.
99

 

Πξνϋπνζέζεηο λόκηκεο επεμεξγαζίαο ηωλ δεδνκέλωλ 

Η επεμεξγαζία ησλ « δεδνκέλσλ ζέζεο» επηηξέπεηαη κφλν αλ απηφ θαζίζηαληαη 

αλψλπκα ή αλ έρεη δνζεί ε ξεηή ζπγθαηάζεζε ηνπ ζπλδξνκεηή ή ηνπ ρξήζηε ζηελ 

έθηαζε θαη ηε δηάξθεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πεξηνρή κηαο ππεξεζίαο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο. 

 Γηθαηώκαηα ηνπ ρξήζηε 

Η Οδεγία 2002/58 απνλέκεη θαη κηα ζεηξά «Δμεηδηθεπκέλσλ δηθαησκάησλ» ζην ρξήζηε 

πνπ αθνξνχλ ηελ αλαιπηηθή ρξέσζε, ηελ πξνψζεζε θαη αλαγλψξηζε ησλ θιήζεσλ, 

ηνπο ηειεθσληθνχο θαηαιφγνπο ζπλδξνκεηψλ, θαη ηηο απηφθιεηεο θιήζεηο. 

Γηαθξίλνληαη θαη πάιη ηα 2 είδε ζπγθαηάζεζεο α. Η αξρή ηεο ζπγθαηάζεζεο φηαλ 

δεηείηαη απφ ην ππνθείκελν λα δειψζεη θαηεγνξεκαηηθά ηε βνχιεζή ηνπ λα ιακβάλεη 

ηέηνηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα θαη β .Η «opt out» ζπγθαηάζεζε φηαλ δίλεηαη ζην 

ππνθείκελν ε δπλαηφηεηα λα αξλεζεί ηε ιήςε ηνπο. Γηα ηε λνκηκνπνίεζε ηεο άκεζεο 

δηαθήκηζεο  κε ειεθηξνληθά κέζα (π.ρ ηειέθσλν, θαμ, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν), ελψ 

ε«opt-out» ζπγθαηάζεζε εθαξκφδεηαη  γηα ηηο κε ειεθηξνληθέο κεζφδνπο απεπζείαο 

εκπνξηθήο πξνψζεζεο. 

Γειαδή κηα ελέξγεηα άκεζεο δηαθήκηζεο πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα πεξηιακβάλεη 

έλα κεραληζκφ πνπ λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα ζηακαηήζεη ηελ απνζηνιή 

πεξαηηέξσ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ κε ειάρηζην θφζηνο. 

Δλδεηθηηθά ηεο έθηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο άκεζεο δηαθήκηζεο είλαη ην αλαθνηλσζέλ 

ηεο Δπηηξνπήο ην 2006 κε ην νπνίν δεηείηαη απφ ηα θξάηε-κέιε ε ιήςε πην 

απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ «spam».
100

 

                                                             

99 Δ. Απνζηνιίδνπ. Η πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(2010), ζει.47. Αληίζεηα ε έλλνηα ησλ «δεδνκέλσλ θίλεζεο» πεξηιακβαλφηαλ θαη ζην Άξζξν 6 ηεο 
Οδεγίαο 97/66.  
100 Δ. Απνζηνιίδνπ. Η πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(2010), ζει.49,51. Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ηελ 

Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή επηηξνπή θαη ηελ επηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ, ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαπνιέκεζε  θαηαζθνπεπηηθνχ θαη ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. 
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Απνζήθεπζε πιεξνθνξηώλ ζηνλ ηεξκαηηθό εμνπιηζκό ηνπ ρξήζηε ή απόθηεζε 

πξόζβαζεο ζε απηέο (cookies). 

Σα cookieο αιιηψο «κάξηπξεο ζχλδεζεο» απνηεινχλ αξρεία πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο 

αληαιιάζζνληαη θαηά ηε ζχλδεζε ελφο ρξήζηε ζε κηα δηαδηθηπαθή ηζηνζειίδα θαη 

απνζεθεχνληαη ζε αξρείν ζην ζθιεξφ δίζθν ηνπ ππνινγηζηή ηνπ. Η πξαθηηθή απηή 

επηηξέπεη απφ ηε κία πιεπξά ηε δηαηήξεζε θάπνησλ πιεξνθνξηψλ, ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ην ρξήζηε ηνπ δηαδηθηχνπ, αιιά απνηεινχλ 

ηαπηφρξνλα θαη έλα εξγαιείν παξαθνινχζεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ.
101

 

Σα πξναλαθεξφκελα δηθαηψκαηα ηνπ ρξήζηε ζπληζηνχλ έλα εληαίν δηθαίσκα ηνπ 

ρξήζηε ζηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ. Δθφζνλ ν ζπγθεθξηκέλνο 

εμνπιηζκφο επηηξέπεη ζε άιινπο λα ειέγρνπλ ηηο πξάμεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ρξεζηψλ, ζα πξέπεη ε ιεηηνπξγία ηνπ λα γίλεηαη κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή δηαθάλεηα 

θαη ππφ ηνλ έιεγρν ησλ ηειεπηαίσλ. 
102

 

4.4. Τξνπνπνηεηηθή νδεγία 2006/24ΔΚ 

Σν θιίκα αλεζπρίαο πνπ αθνινχζεζε ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζε Νέα Τφξθε 2001, 

Μαδξίηε 2004, θαη Λνλδίλν 2005, έθεξε ζην πξνζθήλην ην δήηεκα ηεο δηαηήξεζεο ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο νη ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο ζεσξήζεθαλ 

σο έλα πνιχηηκν εξγαιείν ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. Απνηέιεζκα απηνχ ηνπ θιίκαηνο ήηαλ λα ςεθηζηεί ην 2006 

ε νδεγία 2006/24 γηα ηε δηαηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξάγνληαη ή ππνβάιινληαη ζε 

επεμεξγαζία ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ε νπνία ηξνπνπνίεζε ηελ 

νδεγία 2002/58. 

ηφρνο ηεο νδεγίαο 2006/24 ήηαλ ε ελαξκφληζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ παξφρσλ 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο ηεο Δ.Δ σο πξνο ηε δηαηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ 

ησλ ζπλδξνκεηψλ ηνπο θαη σο πξνο ηε δηάζεζε ηνπο ζηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο.
103

 

                                                             

101 Δ. Απνζηνιίδνπ. Η πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(2010), ζει.52. Π.ρ φηαλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε κηα ηζηνζειίδα, απαηηείηαη ε ρξήζε θάπνησλ θσδηθψλ, ηα 
«cookies» επηηξέπνπλ ηε δηαηήξεζε ησλ ελ ιφγσ θσδηθψλ. 
102 Δ. Απνζηνιίδνπ. Η πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(2010), ζει.53 
103 Δ. Απνζηνιίδνπ. Η πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(2010), ζει.54 
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Σν άξζξν 3 θαη 5 ηεο νδεγίαο 2006/24 ππνρξεψλνπλ ηα θξάηε-κέιε, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη φηη ζα δηαηεξνχληαη θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζηαζεξή θαη ηελ θηλεηή ηειεθσλία. 

Πξφθεηηαη δειαδή γηα δεδνκέλα πνπ επηηξέπνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πεγήο, ηνπ 

πξννξηζκνχ, θαη ηνπ είδνπο ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ ρξήζηε. Αληηζέησο, απαγνξεχεηαη 

ξεηά ε δηαηήξεζε δεδνκέλσλ πνπ απνθαιχπηνπλ ην πεξηερφκελν ηεο επηθνηλσλίαο. 

ζνλ αθνξά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο δηαηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ απηφ δε ζα πξέπεη λα 

είλαη κηθξφηεξν ησλ έμη κελψλ θαη κεγαιχηεξν ησλ δχν εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

επηθνηλσλίαο, ελψ δίλεηαη ζηα θξάηε-κέιε θαη ε δπλαηφηεηα λα ην παξαηείλνπλ ζε 

«εηδηθέο πεξηζηάζεηο» θαηφπηλ ζρεηηθήο άδεηαο ηεο Δπηηξνπήο. 

πσο ήηαλ αλακελφκελν, ε ςήθηζε ηεο νδεγίαο 2006/24 πξνθάιεζε έληνλεο 

αληηδξάζεηο. Η θξηηηθή επηθεληξψλεηαη ζην φηη ε νδεγία 2006/24 απνηπγράλεη ζηελ 

επίηεπμε θαη ησλ δχν ζηφρσλ ηεο. Απφ ηε κηα πιεπξά ζίγεη ην ζεκειηψδεο δηθαίσκα 

ζηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη απφ ηελ άιιε δελ εμαζθαιίδεη ηελ ελαξκφληζε 

ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ.
104

 Μάιηζηα ζε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Οκάδαο έρεη 

ππνζηεξηρζεί σο θαηαιιειφηεξε ή ελαιιαθηηθή κέζνδνο ηεο «ηαρείαο ςχμεο». Καηά ηε 

δηαδηθαζία απηήο, νη πάξνρνη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ δελ έρνπλ 

ππνρξέσζε δηαηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ. Αληηζέησο ζε θαιά ζεκειησκέλεο 

ππνζέζεηο νη θνξείο επηβνιήο ηνπ λφκνπ δεηνχλ απφ απηνχο ηελ απνζήθεπζε 

νξηζκέλσλ δεδνκέλσλ. 

4.5  Καλνληζκόο 45/2001Δ.Κ 

Ο Καλνληζκφο 45/2001 απνζθνπεί ζηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζην πιαίζην ηεο  ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ θαη ησλ 

νξγαληζκψλ ηεο Δ.Δ αιιά θαη ζηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ ζην 

εζσηεξηθφ ησλ επξσπατθψλ νξγάλσλ θαη νξγαληζκψλ ή κεηαμχ απηψλ θαη ησλ θξαηψλ-

κειψλ.
105

 

 

                                                             

104 Δ. Απνζηνιίδνπ. Η πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(2010), ζει.55 
105 Δ. Απνζηνιίδνπ. Η πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(2010), ζει.56,58. Καλνληζκφο 45/2001/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18 

εο Γεθεκβξίνπ 2000 ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ηα φξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο θνηλφηεηαο θαη ζρεηηθά κε 

ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ.  



 

46 

 

Πξνϋπνζέζεηο λόκηκεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα 

Σν άξζξν 6 ηνπ θαλνληζκνχ επηηξέπεη κεηαβνιή ηνπ αξρηθνχ ζθνπνχ ηεο επεμεξγαζίαο 

ησλ δεδνκέλσλ, φηαλ ε κεηαβνιή απηή επηηξέπεηαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ 

νξγάλνπ ή ηνπ νξγαληζκνχ ηεο E.E ή φηαλ  ζπληξέρνπλ ιφγνη πξφιεςεο δηεξεχλεζεο, 

δηαθξίβσζεο ή δίσμεο αμηφπνηλσλ πξάμεσλ.  

Γηαβίβαζε ηωλ δεδνκέλωλ από όξγαλα θαη νξγαληζκνύο ηεο Δ.Δ 

ην άξζξν 7-9 ηνπ Καλνληζκνχ γίλεηαη δηάθξηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ λφκηκεο 

δηαβίβαζεο δεδνκέλσλ απφ ηα φξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο Δ.Δ αλάινγα κε ηνλ 

απνδέθηε ηνπο. 

Α. Γηαβίβαζε ζην εζσηεξηθφ ή κεηαμχ νξγάλσλ ή νξγαληζκψλ ηεο Δ.Δ  

Β. Γηαβίβαζε πξνο απνδέθηεο άιινπο εθηφο ησλ νξγάλσλ ή νξγαληζκψλ ηεο Δ.Δ πνπ 

ππάγνληαη ζηελ νδεγία 95/46. 

Γ. Γηαβίβαζε πξνο απνδέθηεο άιινπο εθηφο ησλ νξγάλσλ ή νξγαληζκψλ ηεο Δ.Δ πνπ 

δελ ππάγνληαη ζηελ νδεγία 95/46. 

Η δηαβίβαζε λνκηκνπνηείηαη φηαλ θξίλεηαη θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο νδεγίαο 

95/46 φηη εμαζθαιίδεηαη ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν πξνζηαζίαο  κφλν εθφζνλ 

απνθιεηζηηθφο ζθνπφο  ηεο δηαβίβαζεο είλαη ε εθηέιεζε  θαζήθνληνο ηνπ ππεπζχλνπ 

ηεο επεμεξγαζίαο. 

Υπεύζπλνη γηα ηελ πξνζηαζία ηωλ δεδνκέλωλ 

Σν άξζξν 24 πξνβιέπεη ην δηνξηζκφ ελφο ηνπιάρηζηνλ πξνζψπνπ ζε θάζε φξγαλν θαη 

νξγαληζκνχ ηεο Δ.Δ σο ππεχζπλνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα. Δίλαη ην πξφζσπν ζην νπνίν πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη θάζε επεμεξγαζία 

πξηλ απφ ηε δηελέξγεηά ηεο απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο επεμεξγαζίαο. 

Δπξσπατθφο Δπφπηεο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

Ο Δπξσπαίνο Δπφπηεο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ είλαη ε αλεμάξηεηε επνπηηθή αξρή πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ θαη επηθνξηίδεηαη κε ην λα εμαζθαιίδεη ην ζεβαζκφ 

ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ. Έρεη ηελ 
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αξκνδηφηεηα λα δεηά απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο επεμεξγαζίαο λα επηιεθζεί φπσο θαη λα 

επηβάιιεη ηελ παχζε ή ηελ απαγφξεπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επεμεξγαζίαο.
106

 

χζηεκα Έλδηθεο πξνζηαζίαο 

Σν άξζξν 32, παξ.1 ηνπ θαλνληζκνχ νξίδεη ην Γηθαζηήξην ηεο Δ.Δ σο αξκφδην γηα ηελ 

εθδίθαζε θάζε δηαθνξάο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ αηηήζεσλ απνδεκίσζεο. Δπίζεο, θαηά ηελ παξ.2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, θάζε 

ππνθείκελν πνπ ζεσξεί φηη ζίγεηαη κπνξεί πξηλ απφ ηε δηθαζηηθή πξνζθπγή λα 

ππνβάιιεη έλζηαζε ζηνλ Δπφπηε. Η έιιεηςε απάληεζεο ηνπ Δπφπηε κέζα ζε έμη κήλεο 

απφ ηελ ππνβνιή ηεο έλζηαζεο ζεσξείηαη σο απφξξηςή ηεο. Σν 2007 εθδφζεθε ε πξψηε 

απφθαζε απφ ην Γεληθφ Γηθαζηήξην.
107

 

Η ζρέζε κε ηνλ Καλνληζκφ 1049/2001 γηα ηελ πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζηα δεκφζηα 

έγγξαθα. 

Ο Καλνληζκφο 1049/2001 θαζνξίδεη ηηο αξρέο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα φξηα ηνπ 

δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ ζηα έγγξαθα ησλ νξγάλσλ ηεο Δ.Δ. Δίλαη θαλεξφ 

πσο ελδέρεηαη λα ππάξμεη ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο πνπ 

εμππεξεηεί ν Καλνληζκφο 1049/2001 θαη ζην δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο 

δσήο θαη ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ δηαζθαιίδεη ν Καλνληζκφο.
108

 

4.6 Γηαβίβαζε ηωλ δεδνκέλωλ ζε ηξίηεο ρώξεο 

Σα άξζξα 25 θαη 26 ηεο νδεγίαο ζεζπίδνπλ ηνπο φξνπο γηα ηε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζε ηξίηεο ρψξεο. ηφρνο ηεο νδεγίαο ήηαλ λα εμαζθαιηζηεί πσο 

ην ζχζηεκα εληζρπκέλεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο Δ.Δ δε ζα 

κπνξεί λα «παξαθακθζεί» ζε πεξίπησζε πνπ κηα επεμεξγαζία ιακβάλεη ρψξα εθηφο ηεο 

Δ.Δ, αιιά βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα πνπ αξρηθά έρνπλ ζπιιερζεί ή απνζεθεπζεί εληφο 

θάπνηνπ θξάηνπο-κέινπο ηεο. 

                                                             

106 Δ. Απνζηνιίδνπ. Η πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 
(2010), ζει.59,60 
107 Δ. Απνζηνιίδνπ. Η πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(2010), ζει.61. (Τπφζεζε «Νηθνιάνπ θαηά Δπηηξνπήο ηεο Δ.Δ») 
108 Δ. Απνζηνιίδνπ. Η πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(2010), ζει.62. Καλνληζκφο 1049/2001,Αηηηνινγηθή ζθέςε 2 
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Έλα πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα αθνξνχζε ην αλ ε αλαγξαθή δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα ζε δηαδηθηπαθή ηζηνζειίδα ζπληζηά δηαβίβαζε δεδνκέλσλ ζε ηξίηε ρψξα 

ππφ ηελ έλλνηα ηεο νδεγίαο.
109

 

Απηή ε εξκελεία ηνπ άξζξνπ 25 αθνξά κφλν ηηο πξνζσπηθέο ηζηνζειίδεο ηδησηψλ ζην 

πιαίζην ηεο ειεπζεξίαο έθθξαζήο ηνπο θαη φρη ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ γηα 

νηθνλνκηθνχο, επηρεηξεκαηηθνχο, εκπνξηθνχο ζθνπνχο ή ζην πιαίζην ηεο πνηληθήο 

θαηαζηνιήο ,ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο θαη ηεο εζληθήο άκπλαο. 

Έλα άιιν ζέκα πνπ έρεη θιεζεί λα αληηκεησπίζεη ην Γηθαζηήξην ζε ζρέζε κε ηελ 

έλλνηα ηεο δηαβίβαζεο δεδνκέλσλ πξνο ηξίηε ρψξα είλαη ην αλ απηή πεξηιακβάλεη θαη 

ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κηαο ηξίηεο ρψξαο ζε επξσπατθά δεδνκέλα ή αλ αθνξά κφλν 

ηε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ πξνο ηελ ηξίηε ρψξα.
110

 

 Πξνϋπνζέζεηο ηεο νδεγίαο γηα ηε λόκηκε δηαβίβαζε δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ 

ραξαθηήξα ζε ηξίηεο ρώξεο. 

Σα δεδνκέλα πνιηηψλ, κπνξνχλ λα δηαβηβαζηνχλ ζε ηξίηεο ρψξεο κφλν αλ πιεξνχηαη 

έλαο απφ ηνπο παξαθάησ φξνπο. Καηαξρήλ, απαηηείηαη απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα δηαπηζηψλεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε ρψξα εμαζθαιίδεη 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Δπίζεο 

φηαλ ππάξρεη ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ δηαβίβαζε ηνπο 

εθηφο ηεο Δ.Δ. 

Η ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξψο ηηο θαηεγνξίεο 

δεδνκέλσλ ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη θαζψο θαη ηνπο ζθνπνχο επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ εθηφο ηεο Δ.Δ. 

Η Γηαβίβαζε είλαη απαξαίηεηε 1.γηα ηε δηαθχιαμε δσηηθνχ ζπκθέξνληνο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ή 2.γηα ηελ εθηέιεζε ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο κεηαμχ ηνπ ππεπζχλνπ ηεο 

επεμεξγαζίαο απφ ηε κία θαη ηνπ ππνθεηκέλνπ ή ηξίηνπ απφ ηελ άιιε πξνο ζπκθέξνλ 

ηνπ ππνθεηκέλνπ ή 3.γηα ηε δηαζθάιηζε ζεκαληηθνχ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ή ηελ 

άζθεζε δηθαηψκαηνο ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ. 
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Η δηαβίβαζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ δεκφζην κεηξψν ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα ηελ 

πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ. Σν άξζξν 26, παξ.2 ηεο νδεγίαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα 

θξάηε-κέιε λα επηηξέπνπλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ ζε ηξίηε 

ρψξα πνπ δελ εμαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν πξνζηαζίαο, εθφζνλ ελεκεξψζνπλ 

γηα ηε ρνξήγεζε ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ ηα ππφινηπα θξάηε-κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή, ε 

νπνία δηθαηνχηαη λα αληηηαρζεί ρσξίο λα ην έρεη έσο ηψξα θάλεη.
111

 

Η ζπκθωλία «safe harbor» γηα ηε δηαβίβαζε δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα 

κεηαμύ Δ.Δ θαη Η.Π.Α. 

Απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο Οδεγίαο, ηα άξζξα 25 θαη 26 δεκηνχξγεζαλ ηδηαίηεξε 

αλεζπρία ζηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα ησλ Η.Π.Α σο πξνο ηνλ αληίθηππν πνπ ζα 

είραλ ζην ππεξαηιαληηθφ εκπφξην, ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ζρεδηαζκφ θαζψο θαη 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

Σν «safe harbor» απνηειεί έλα εζεινληηθφ ζχζηεκα απην-πηζηνπνίεζεο πνπ επηηξέπεη 

ηε λνκηκνπνίεζε ηεο δηαβίβαζεο δεδνκέλσλ κεηαμχ E.E θαη H.Π.A. Οη εηαηξείεο 

ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο ζηηο H.Π.A κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδέθηεο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ηελ Δ.Δ, κε ηνλ φξν φηη δέρνληαη λα γίλεη ε επεμεξγαζία 

ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ «safe harbor». 

Η έληαμε κηαο ακεξηθαληθήο εηαηξείαο ζην ζχζηεκα ηνπ «safe harbor» γίλεηαη θαηφπηλ 

αίηεζεο ζην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ ησλ Η.Π.Α, φπνπ δειψλεηαη φηη ε εηαηξεία 

εμαζθαιίδεη ην απαηηνχκελν απφ ηε ζπκθσλία επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ελψ 

ε άδεηά ηεο πξέπεη λα αλαλεψλεηαη εηεζίσο.
112

 

Οη Γεζκεπηηθνί Δηαηξηθνί Καλόλεο (Binding Corporate Rules ή BCR) 

Οη BCR απνηεινχλ έλα ζχζηεκα λνκηθά δεζκεπηηθψλ θαλφλσλ κε ην νπνίν έλαο φκηινο 

εηαηξηψλ παξέρεη ηηο επαξθείο εγγπήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο δηαβηβάζεηο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζην εζσηεξηθφ ηνπ, θαη  εθηφο Δ.Δ. 
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Έλα βαζηθφ κεηνλέθηεκα ησλ BCR είλαη πσο ε δηαδηθαζία έγθξηζεο κηαο αίηεζεο απφ 

φιεο ηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα θαη ην θφζηνο ηεο αλακνλήο 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο κεγάιν.
113

 

Κπξψζεηο θαη επζχλε 

Καηαξρήλ, θάζε ζηγφκελν πξφζσπν έρεη δηθαίσκα άζθεζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο 

ελψπηνλ ηεο εζληθήο αξρήο. Δπίζεο, έρεη δηθαίσκα λα πξνζθχγεη ελψπηνλ εζληθνχ 

δηθαζηεξίνπ. 

Καηαξρήλ, είλαη αλακθηζβήηεην πσο ην ζχζηεκα πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ Δ.Δ, θπξίσο κε ηελ νδεγία 95/46, 

δηακφξθσζε έλα πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπο θαη πέηπρε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

ελαξκφληζε ησλ ζρεηηθψλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ. 

Η λνκνζεζία ηεο Δ.Δ ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ εκθαλίδεη δχν  

ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ επειημία θαη ηελ ηερλνινγηθή νπδεηεξφηεηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο. Η 

επειημία επηηξέπεη ζηα θξάηε-κέιε λα πξνρσξνχλ θαηά ηελ ελζσκάησζε ησλ νδεγηψλ 

ζην εζσηεξηθφ ηνπο ζε εηδηθέο ξπζκίζεηο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο εζληθέο θαη ηππηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζε εζληθφ επίπεδν ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

πξνζηαζίαο.
114

 

Δίλαη θαλεξφ πσο παξνπζηάδνληαη θαη κηα ζεηξά απφ αδπλακίεο. Μπνξνχκε αξρηθά λα 

αλαθεξζνχκε ζε κία πνπ αθνξά ηε ζρέζε αλάκεζα ζην δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ηεο 

ηδησηηθήο δσήο θαη ζε εθείλν ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ. ηελ πξάμε 

εκθαλίδνληαη νη εμήο δπζρέξεηεο α) ε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ πξνζηαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ έξρεηαη ζπρλά ζε ζχγθξνπζε κε ην ζηφρν ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ 

δεδνκέλσλ β) ε απνδνηηθφηεηά ηεο λνκνζεζίαο σο πξνο ην ζηφρν ηεο πξνζηαζίαο ηεο 

ηδησηηθήο δσήο ησλ πξνζψπσλ ηίζεηαη ζε ακθηζβήηεζε, θαζψο ηα ππνθείκελα ησλ 

δεδνκέλσλ δε θαίλεηαη λα απνθνκίδνπλ πξαγκαηηθφ φθεινο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο.
115
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Καη επέθηαζε, ζπκπεξαίλνπκε φηη πξνο φθεινο ηεο αλάπηπμεο ηεο δηεζλνχο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Έλσζεο, δελ πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη κφλν ε 

ειεχζεξε δηαβίβαζε ησλ δεδνκέλσλ εληφο ηεο Δ.Δ, αιιά θαη δηεπθφιπλζε ηεο 

δηαβίβαζεο ησλ δεδνκέλσλ κεηαμχ Δ.Δ θαη ηξίησλ ρσξψλ. Σν πξφβιεκα μεθηλάεη απφ 

ηε δηαπίζησζε φηη ηα δχν πξνζηαηεπφκελα απφ ηε λνκνζεζία ζπκθέξνληα ελδέρεηαη λα 

ζπγθξνπζηνχλ κεηαμχ ηνπο.
116

 

Καηά ην έηνο 2008, νχηε νη κηζνί Δπξσπαίνη πνιίηεο δε ζεσξνχζαλ ηθαλνπνηεηηθφ ην 

επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ζηηο ρψξεο ηνπο, ελψ πεξίπνπ ην 70 % δελ ήηαλ 

ελεκεξσκέλν γηα ηελ χπαξμε θαη δξάζε ησλ Αξρψλ. Δπίζεο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ησλ ρξεζηψλ δε ζεσξνχζαλ επαξθψο ηε δηαβίβαζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο ζην δηαδίθηπν. 

Αο αλαθεξζνχκε, θαηαξρήλ ζε κία απφ ηηο θεληξηθέο έλλνηεο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ, ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ σο πξνυπφζεζε ηεο 

λφκηκεο επεμεξγαζίαο ηνπο. Λφγσ ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο ή ηηο ρξνλνβφξεο 

δηαδηθαζίεο αξθνχληαη ζην λα ηθαλνπνηήζνπλ κηα απφ ηηο ππφινηπεο πξνυπνζέζεηο 

λφκηκεο επεμεξγαζίαο, νη νπνίεο δε ζρεηίδνληαη κε ηε βνχιεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ.  

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ πεξηνξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο λνκνζεζίαο είλαη ν 

ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ Αξρψλ. Τπνλνκεχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη Αξρέο είλαη 

επηθνξηηζκέλεο κε πνιιά θαζήθνληα θαη πνιιέο θνξέο ππνρξεκαηνδνηνχληαη. 

Καζίζηαηαη ζαθέο πσο ν κηθηφο ξφινο (γλσκνδνηηθφο, ζπκβνπιεπηηθφο, ειεγθηηθφο, 

θπξσηηθφο) ησλ Αξρψλ ρξεηάδεηαη αλαζεψξεζε.
117

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5  

ΝΔΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 

Γεληθφο  Καλνληζκφο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

5.1 Τη είλαη ν Γεληθόο Καλνληζκόο 

Η  πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο άιιαμε ζεκαληηθά ην ηνπίν ζηε ζεζκηθή νξγάλσζε ηεο 

Δ.Δ. Η ζπλζήθε ηεο Ληζαβφλαο θπξψζεθε απφ ην ειιεληθφ θνηλνβνχιην ζηηο 12-8-

2008, ηέζεθε φκσο ζε ηζρχ αθνχ επηθπξψζεθε θαη απφ ηηο 27 ρψξεο ηεο Δ.Δ ηελ 
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 1
ε
-12-2009. Με ην άξζξν 16Β ηεο πλζήθεο απηήο θαηνρπξψλεηαη ζε εηδηθή δηάηαμε 

ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα.
118

 

Ο Καλνληζκφο 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27
εο

 

Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 

ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ 

δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/45 ΔΚ επηβάιιεη θάζε θπζηθφ ή 

λνκηθφ (ηφζν ηνπ δεκνζίνπ φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα) πξφζσπν πνπ επεμεξγάδεηαη 

δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, λα ηεξεί νξηζκέλεο ζχλζεηεο απαηηήζεηο ζε λνκηθφ, 

δηαδηθαζηηθφ θαη ηερληθφ επίπεδν. 

Η πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ ππφρξεσλ, Γήκνη, θαζψο θαη ηα Γεκνηηθά 

Ννκηθά Πξφζσπα πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία 

δεδνκέλσλ ιήγεη ζηηο 25 Μαΐνπ 2018.
119

 

Γηαηί ρξεηάδεηαη ν Γεληθφο Καλνληζκφο 

Η αλάγθε ελφο λένπ πιαηζίνπ δελ πξνήιζε κέζα απφ θάπνηα δηαπίζησζε φηη ζα πξέπεη 

λα αλαζεσξεζνχλ νη γεληθέο νπζηαζηηθέο αξρέο ηεο πξνζηαζίαο, αιιά πξνθεηκέλνπ λα 

αλαζεσξεζεί ε ζεζκηθή δηάζηαζε ηεο πξνζηαζίαο, ψζηε λα επηηεπρζεί κεγαιχηεξνο 

βαζκφο ελαξκφληζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία κε ιηγφηεξε γξαθεηνθξαηία. 

ε άιιν ζεκείν ηνπ πξννηκίνπ αλαθέξεηαη φηη ε νδεγία 95/46 Δ.Κ πξφβιεπε γεληθή 

ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηηο 

επνπηηθέο αξρέο. Παξά ην φηη ε ππνρξέσζε απηή ζπλεπάγεηαη δηνηθεηηθφ θαη 

νηθνλνκηθφ θφξην δε ζπλέβαιε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζηε βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο 

ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.
120

 

5.2  Τα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Ση είλαη ν Γεληθφο Καλνληζκφο θαη πνηα είλαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Με ηνλ λέν Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (2016/679), πνπ ηίζεηαη ζε 

εθαξκνγή ζηηο 25 Μαΐνπ 2018, θαζηεξψλεηαη εληαίν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε φια ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. 

                                                             

118 Β. Υξήζηνπ. Σν δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ εθδ.άθθνπια (2017), 

ζει.223 
119 Ηκεξίδα γηα ην λέν Καλνληζκφ απφ ηελ Π.Δ.Γ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο(ζεκεηψζεηο) 
120 Β. Υξήζηνπ. Σν δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ εθδ.άθθνπια 

(2017),ζει.225 
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Ο Καλνληζκφο επηβάιιεη κηα ζεηξά λέσλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο ππεπζχλνπο 

επεμεξγαζίαο, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηδίσο ηελ εληζρπκέλε 

αξρή ηεο δηαθάλεηαο ζηνλ ηξφπν ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη ηήξεζεο δεδνκέλσλ θαη 

ηε λέα αξρή ηεο ινγνδνζίαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο θέξεη 

ηελ επζχλε θαη είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη ηε ζπκκφξθσζή ηνπ κε φιεο ηηο αξρέο πνπ 

δηέπνπλ ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
121

 

Ο Γεληθφο Καλνληζκφο δελ επηθέξεη αιιαγέο ζηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο επεμεξγαζίαο. 

Η αξρή ηεο ζπγθαηάζεζεο εμαθνινπζεί λα έρεη ζεκαληηθή ζέζε. Σίζεληαη εηδηθέο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ παηδηνχ ζε ζρέζε κε ππεξεζίεο ηεο θνηλσλίαο 

ηεο πιεξνθνξίαο. 

Ο Γεληθφο Καλνληζκφο εμαθνινπζεί λα εθαξκφδεηαη κφλν ζηελ πξνζηαζία ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ, εμαηξεί φκσο απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ηελ ρσξίο θεξδνζθνπία 

απνθιεηζηηθά πξνζσπηθή ή νηθηαθή δξαζηεξηφηεηα (άξζξν 2 παξ 2 πεξ.δ). 

εκαληηθή θαηλνηνκία απνηειεί ην φηη ηα βηνκεηξηθά δεδνκέλα εληάζζνληαη πιένλ ξεηά 

ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ. Ο Γεληθφο Καλνληζκφο πξνβιέπεη φηη θαη’ εμαίξεζε 

είλαη επηηξεπηή ε επεμεξγαζία εηδηθψλ θαηεγνξηψλ δεδνκέλσλ φηαλ είλαη απαξαίηεηε 

γηα ζθνπνχο πξνιεπηηθήο ή επαγγεικαηηθήο ηαηξηθήο δηάγλσζεο, παξνρήο πγεηνλνκηθήο 

ή θνηλσληθήο πεξίζαιςεο ή ζεξαπείαο ή δηαρείξηζε πγεηνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ.
122

 

Ο Καλνληζκφο επηβάιιεη ηελ εθαξκνγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ θαηά ην αξρηθφ 

ζρεδηαζκφ ηνπο δεκηνπξγνχλ θηιηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ καο. 

Γηα παξάδεηγκα, ζηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζα δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα επηιέγνπκε ξπζκίζεηο πνπ ζα πξνζηαηεχνπλ πεξηζζφηεξν ηα πξνζσπηθά 

καο δεδνκέλα. 

Ο Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ε πην 

ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ ξχζκηζε απνξξήηνπ δεδνκέλσλ ησλ ηειεπηαίσλ 20 ρξφλσλ. 

Με ην λέν Καλνληζκφ ελζαξξχλεηαη ε εθπφλεζε θσδίθσλ δενληνινγίαο απφ ηνπο 

ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο, νη νπνίνη ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε ζηελ επνπηηθή αξρή. 
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ε πεξίπησζε δηεπξσπατθήο δξαζηεξηφηεηαο δεηείηαη θαη ε γλψκε ηνπ Δπξσπατθνχ 

πκβνπιίνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ. 

ηαλ θάπνηνο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

θξάηε κέιε θαη πξνβαίλεη ζε δηαζπλνξηαθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ εληφο Δ.Δ είλαη 

ζθφπηκν λα θαζνξίζεη ην θξάηνο κέινο ηεο θχξηαο εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηελ Δ.Δ, ψζηε λα 

κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζηελ επνπηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο απηνχ, ε νπνία ζεσξείηαη ε 

επηθεθαιήο επνπηηθή αξρή, ζε ζρέζε κε ηηο δηάθνξεο ππνρξεψζεηο ζπκκφξθσζεο πνπ 

πεγάδνπλ απφ ηνλ Καλνληζκφ. Απηφ απνηειεί ηνλ ιεγφκελν κεραληζκφ κηαο ζηάζεο, 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν πξνβιέπεηαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο επηθεθαιήο επνπηηθήο 

αξρήο θαη ησλ ελδηαθεξφκελσλ εζληθψλ αξρψλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ νπνίσλ κπνξεί 

λα εκπίπηεη κηα ππφζεζε ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη νκνηνγέλεηα ζηελ αληηκεηψπηζε 

ππνζέζεσλ δηεπξσπατθνχ ελδηαθέξνληνο θαη αζθάιεηα δηθαίνπ ηφζν γηα ηνπο 

ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο φζν θαη γηα ηνπο πνιίηεο ηεο Έλσζεο.
123

 

Ο Γεληθφο Καλνληζκφο δελ έρεη εθαξκνγή ζε επεμεξγαζίεο πνπ δίλνληαη απφ ηηο 

αξκφδηεο αξρέο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πνηληθήο πξφιεςεο θαη θαηαζθεπήο, θαζψο θαη 

γηα ζθνπνχο δεκφζηαο αζθάιεηαο. 

Πεξαηηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζπλεθηηθή εθαξκνγή ηνπ ζρεηηθνχ λνκηθνχ 

πιαηζίνπ ζην πιαίζην ηεο Έλσζεο, πξνβιέπεηαη ν ιεγφκελνο «κεραληζκφο 

ζπλεθηηθφηεηαο» ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ νπνίν δηαδξακαηίδεη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ φπνπ εθπξνζσπνχληαη φιεο νη εζληθέο επνπηηθέο αξρέο θαη ην 

νπνίν έρεη δεζκεπηηθέο απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο.  

Ο Γεληθφο Καλνληζκφο ζην πιαίζην ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ ζθνπνχ ηεο νκνηφκνξθεο 

εθαξκνγήο ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο, εηζάγεη πιένλ ηε έλλνηα ηεο «θχξηαο 

εγθαηάζηαζεο» ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο, αιιά θαη ηνπ εθηεινχληνο ηελ 

επεμεξγαζία.
124

 

Σν άξζξν 3 παξ2, αλαθέξεη φηη ν Γεληθφο Καλνληζκφο εθαξκφδεηαη ζηελ επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πξνζψπσλ πνπ δηακέλνπλ ζηελ Έλσζε απφ 

ππεχζπλν επεμεξγαζίαο κε εγθαηεζηεκέλν ζηελ Έλσζε, εάλ νη δξαζηεξηφηεηεο 

επεμεξγαζίαο ζρεηίδνληαη κε α)ηελ πξνζθνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζηα ελ ιφγσ 
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124 Β. Υξήζηνπ. Σν δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, εθδ.άθθνπια (2017), 

ζει.227,228 
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πξφζσπα ή β)ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Με απηή ηελ θαηλνηφκα 

ξχζκηζε επηρεηξήζεηο κε εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Έλσζε, νη νπνίεο παξέρνπλ ππεξεζίεο ή 

πνπινχλ πξντφληα κέζσ δηαδηθηχνπ ζα ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε ησλ νπζηαζηηθψλ 

θαη δηαδηθαζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ θνηλνχ, ζην νπνίν 

απεπζχλνληαη. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν Γεληθφο Καλνληζκφο πεηπραίλεη λα εμαζθαιίζεη ην 

δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ γηα φια ηα θπζηθά πξφζσπα 

πνπ δηακέλνπλ εληφο ηεο Δπξσπατθήο  Έλσζεο.
125

 

5.3  Ο ζεζκόο θαη ν ξόινο ηνπ Υπεύζπλνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλωλ 

Ο  Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ αιιά θαη ε Γηεπθξηληζηηθή Οδεγία ηεο 

Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 29, δηαζαθελίδνπλ φηη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο κπνξεί λα έρεη 

θαη άιιεο αξκνδηφηεηεο, αιιά ζε θακηά πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγείηαη 

«ζχγθξνπζε  ζπκθεξφλησλ» εμαηηίαο απηψλ ησλ πξφζζεησλ επαγγεικαηηθψλ 

θαζεθφλησλ. Γηαζέηεη απηνλνκία ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη αλαθέξεηαη 

απεπζείαο ζηε Γηνίθεζε, ψζηε λα κελ ππάξρεη ελδηάκεζν ζηάδην ειέγρνπ δπλάκελν λα 

επεξεάζεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ. 

Καζήθνληα θαη επζχλε ηνπ FPO 

Οθείιεη λα δηαζθαιίζεη ηελ ελαξκφληζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Τπεπζχλνπ ή ηνπ 

εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία ζε φηη αθνξά ηηο πνιηηηθέο, πξαθηηθέο θαη κεζνδνινγία 

επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα κε ην 

λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην. 

Γεμηφηεηεο θαη Δθπαίδεπζε  

Πξέπεη λα έρεη εμεηδηθεπκέλε γλψζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν. Να έρεη βαζηθή γλψζε 

ζηνηρείσλ αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ψζηε λα κπνξεί 

λα θαηαλνήζεη, λα ζρεδηάζεη θαη λα επνπηεχζεη ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο 

πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. χκθσλα κα ην άξζξν 38 ηνπ 

Καλνληζκνχ, αιιά θαη ηελ Γηεπθξηληζηηθή Οδεγία ηε Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 29, ζα 

πξέπεη λα δηαζέηεη απνδείμεηο σο πξνο ηελ επάξθεηα ηεο εηδηθήο θαη εμεηδηθεπκέλεο 

                                                             

125 Β. Υξήζηνπ. Σν δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, εθδ.άθθνπια  
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γλψζεο θαη πείξαο ηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 

Υαξαθηήξα. 

ην άξζξν 38 πξνβιέπεη φηη ν ππεχζπλνο θαη ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία νθείινπλ λα 

δηαζθαιίζνπλ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ θαη λα ηνπ παξέρνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο 

πφξνπο.
126

 

χκθσλα κε ην άξζξν 36 παξ.1 ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο 

δεηεί ηε γλψκε ηεο επνπηηθήο αξρήο πξηλ απφ ηελ επεμεξγαζία, φηαλ ε εθηίκεζε 

αληηηχπνπ ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ππνδεηθλχεη φηη ε επεμεξγαζία 

ζα πξνθαινχζε πςειφ θίλδπλν ειιείςεη κέηξσλ κεηξηαζκνχ ηνπ θηλδχλνπ απφ ηνλ 

ππεχζπλν επεμεξγαζίαο. Αλ ε επνπηηθή αξρή δηαπηζηψζεη φηη ηα κεηξηαζηηθά κέηξα δελ 

είλαη επαξθή, ηφηε παξέρεη ζπκβνπιέο γηα ηε βειηίσζε ησλ πεξηζηάζεσλ ηεο 

επεμεξγαζίαο.
127

 

Δθφζνλ ειιείπεη ε γεληθεπκέλε πξνιεπηηθή επνπηεία, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο θαη ν 

εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία είλαη επηθνξηηζκέλνη κε πεξηζζφηεξεο ππνρξεψζεηο γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ αξρείσλ.
128

 

5.4 Καηλνηνκίεο πνπ εηζάγεη ν Νένο Καλνληζκόο 

εκαληηθή θαηλνηνκία απνηειεί επίζεο ην φηη ζην άξζξν 7 παξ.3, πξνβιέπεη ην 

δηθαίσκα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ λα αλαθαιέζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ αλά 

πάζα ζηηγκή θαη κάιηζηα εμίζνπ εχθνια φζν ηελ παξείρε. 

Δπίζεο θαηλνηφκν ζεσξείηαη ην άξζξν 17, ην νπνίν πξνβιέπεη ην δηθαίσκα δηαγξαθήο. 

χκθσλα κε ην δηθαίσκα απηφ ην ππνθείκελν δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηε δηαγξαθή 

δεδνκέλσλ πνπ ην αθνξνχλ θαη ηε κε πεξαηηέξσ δηάδνζή ηνπο.
129

 

5.5 Τν Δπξωπαϊθό Σπκβνύιην Πξνζηαζίαο Γεδνκέλωλ   

Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ δηαδέρεηαη ηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ 

άξζξνπ 29, θαη ζε αληίζεζε κε ηελ νκάδα, είλαη δηαθξηηφ λνκηθφ πξφζσπν, έρεη θαη 

επνπηηθέο αξκνδηφηεηεο αιιά θαη αξκνδηφηεηα επίιπζεο δηαθνξψλ κε δεζκεπηηθφ 
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ηξφπν. Δπίζεο ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ελεξγεί κε αλεμαξηεζία θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ φπσο θαη νη εζληθέο αξρέο. 

Αθφκε, ην πκβνχιην εμεηάδεη κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία θαηφπηλ αηηήκαηνο ελφο εθ 

ησλ κειψλ ηνπ ή θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο Δπηηξνπήο θάζε δήηεκα ην νπνίν αθνξά ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ θαη εθδίδεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, ζπζηάζεηο θαη 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο κε ζθνπφ λα ελζαξξχλεη ηε ζπλεθηηθή εθαξκνγή ηνπ. 

Σέινο, ην πκβνχιην ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ επηιχεη κε  

δεζκεπηηθφ ηξφπν δηαθνξέο κεηαμχ ηεο επηθεθαιήο επνπηηθήο αξρήο θαη ηεο 

ελδηαθεξνκέλεο αξρήο, εθδίδεη δεζκεπηηθή απφθαζε φηαλ ππάξρνπλ αληηθξνπφκελεο 

απφςεηο ζρεηηθά κε ην πνηα απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο επνπηηθέο αξρέο είλαη αξκφδηα γηα 

ηελ θχξηα εγθαηάζηαζε. Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν έρεη ην δηθαίσκα λα αζθήζεη 

πξνζθπγή γηα ηελ αθχξσζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

ηεο Έλσζεο.
130 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ζν ε δσή καο ζα ζηξέθεηαη γχξσ απφ ην δηαδίθηπν θαη ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή, ην 

δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζα καο απαζρνιήζεη  φιν θαη 

πεξηζζφηεξν, θαζψο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν παξαβηάδνληαη ηα πξνζσπηθά καο 

δεδνκέλα. Καηά ην Διιεληθφ χληαγκα ην άηνκν πξνζηαηεχεηαη σο πξνο ηελ 

θνηλνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πξνο ηξίηνπο. Γπζηπρψο, ε πξνζηαζία ηνπ Ν.2472/1997 

δελ θξίλεηαη επαξθήο θαη ρξήδεη άκεζσλ αιιαγψλ. ην θείκελφ ηνπ δηαθξίλεηαη απφ 

παιηέο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ. Δπίζεο ε Δπξσπατθή Έλσζε 

έρεη δψζεη κεγάιν βάξνο ζηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ, αιιά έρεη αθφκε πνιχ δξφκν. 

Σν δηθαίσκα πξνζηαζίαο ηνπ πνιίηε απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζηάηεςε ζε 

πξψηε θάζε ηελ ηδησηηθή δσή ηνπ αηφκνπ, φπσο επίζεο θαη ζε πεξηπηψζεηο φπσο νη 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Απνηειεί ζεκειηψδε αξρή πνπ πξέπεη λα πξναζπίζνπκε ελάληηα ζε 

φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ηελ επνρή ηεο πιεξνθνξηθήο θαη φρη κφλν. Έηζη ε 

ίδξπζε ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα βνήζεζε πάξα 

πνιχ ζηε ζρεηηθή πξνζηαζία. Γηαζέηεη πνιιέο αξκνδηφηεηεο, απφ ηηο νπνίεο ε πην 

βαζηθή είλαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηνπο θαλφλεο πνπ εηζάγεη ν λφκνο. 

Γχν είλαη νη βαζηθνί άμνλεο γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο θηλείηαη ν ειιεληθφο λφκνο γηα ηελ 

πξνζηαζία απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, ν έλαο είλαη ε αξρή ηεο ζπγθαηάζεζεο θα 

ν άιινο ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. Ο θαζέλαο απφ εκάο πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη γηα 

ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπ παξέρεη ε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη λα έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο ζεζκνχο πνπ είλαη αξκφδηνη, 

ψζηε λα εμαληιήζεη θάζε δηθαίσκά ηνπ. Πνιιέο θνξέο νη θαηαλαισηέο είλαη 

επηθπιαθηηθνί ζε θάζε ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή κε ηελ νπνία απνθαιχπηνπλ πξνζσπηθά 

ηνπο ζηνηρεία. 

Ο  Γεληθφο Καλνληζκφο πνπ ζα ηεζεί ζε ηζρχ ηνλ Μάην ηνπ 2018 ζα εηζάγεη ζεκαληηθέο 

θαηλνηνκίεο ζηελ πξνζηαζία ηνπ δηθαηψκαηνο, απζηεξέο θπξψζεηο ζε ζχγθξηζε κε ην 

Νφκν 2472/1997, ζα  βνεζήζεη ζηελ ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ, φπσο 

επίζεο θαη ζα αιιάμεη ηα πξάγκαηα πξνο ην θαιχηεξν, ηδηαίηεξα ζε ρψξεο πνπ δελ 

έρνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν πξνζηαζίαο. 
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