
Η ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

ΜΙΦΣΑΣΙΔΟΤ ΑΝΝΑ   
 

 

 

 

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ (M.I.S.) 

 

Γιπλωμαηική Δργαζία 

 

«Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΧΝ 

ΑΝΖΛΗΚΧΝ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ» 

ηης 

ΜΗΥΣΑΣΗΓΟΤ ΑΝΝΑ 

 

Δπιβλέπων καθηγηηής: ΥΑΣΕΖΓΑΓΗΟ ΘΧΜΑ 

 

Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα ηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο 

εηδίθεπζεο ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

 

 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2018 



Η ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

ΜΙΦΣΑΣΙΔΟΤ ΑΝΝΑ  [ II] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον πατέρα μου  

που αγαπούσε τη μάθηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

ΜΙΦΣΑΣΙΔΟΤ ΑΝΝΑ  [ III] 
 

 

ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

 

Ευχαριστώ θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή μου κύριο Θωμά Χατζηγάγιο 

για την καθοδήγηση και τις συμβουλές του στην εκπόνηση της διπλωματικής μου 

εργασίας. 

 

Ευχαριστώ επίσης την οικογένειά μου, τον σύζυγο και τα παιδιά μου για την 

ηθική συμπαράσταση που μου παρείχαν και την υπομονή που έδειξαν κατά τη 

διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών.  

 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στην αγαπημένη μου μητέρα για την 

πολύτιμη βοήθειά της, χωρίς την οποία δεν θα τα είχα καταφέρει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

ΜΙΦΣΑΣΙΔΟΤ ΑΝΝΑ  [ IV] 
 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 Με ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηρεηξείηαη κηα αλάιπζε ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ αλειίθσλ ζην επηγξακκηθφ πεξηβάιινλ. 

Παξαηίζεηαη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία γχξσ απφ ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ γεληθά, αιιά θαη ην πιαίζην πξνζηαζίαο ησλ αλειίθσλ εηδηθφηεξα θπξίσο 

ζηελ Δ.Δ. Απνζαθελίδνληαη νη έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, 

πεξηγξάθνληαη νη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ ζχλλνκε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, ηα 

δηθαηψκαηα ησλ ππνθεηκέλσλ θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ θνξέσλ πνπ επεμεξγάδνληαη ηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα. Αθφκα αλαθέξνληαη νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ δηαζπλνξηαθή 

ξνή ησλ δεδνκέλσλ. Ζ εξγαζία απηή αλαθέξεη, φρη εμαληιεηηθά, ηνπο ηξφπνπο 

ζπιινγήο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ απφ ηελ 

επεμεξγαζία ηνπο θπξίσο γηα ηνπο αλήιηθνπο, αιιά θαη ηα κέηξα πνπ ζα πξέπεη λα 

παξζνχλ ψζηε λα είλαη αζθαιήο ε πινήγεζε ηνπο ζην επηγξακκηθφ πεξηβάιινλ.  

Λέμεηο – θιεηδηά: Πξνζσπηθά δεδνκέλα, ειεθηξνληθή επεμεξγαζία, αλήιηθνη, 

δηθαηψκαηα ππνθεηκέλσλ, ππνρξεψζεηο ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο, επξσπατθή 

λνκνζεζία, ειιεληθή λνκνζεζία, θίλδπλνη ζπιινγήο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, κέηξα 

πξνζηαζίαο. 

 

ABSTRACT 

 This thesis attempts an analysis of the protection of the personal data of minors 

in the online environment. The current legislation on the protection of personal data in 

general and the framework for the protection of minors, particularly in the EU, are  

listed.  The concepts relating to personal data are clarified, the principles governing the 

lawful processing of data, the rights of the subjects and the obligations of the data 

processors are described. The rules governing cross-border data flow are also mentioned 

This work mentions, not exhaustively, the ways of collecting personal data, the dangers 

of processing it mainly for minors, and the measures that should be taken to ensure safe 

navigation in the online environment. 

Key words: Personal data, electronic processing, minors, rights of subjects, 
responsibilities of controller, European legislation, Greek legislation, risks of personal 
data collection, protection measures. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Η ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

ΜΙΦΣΑΣΙΔΟΤ ΑΝΝΑ  [ V] 
 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ .................................................................................................................. V 

ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ ............................................................................................................1 

ΕΙΑΓΩΓΗ ...........................................................................................................................3 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1ο Προςωπικά Δεδομένα ..................................................................................5 

1.1 Ιδιωτικότητα και Πληροφοριακόσ αυτοκαθοριςμόσ ......................................................5 

1.2 Προςωπικά δεδομζνα .................................................................................................6 

    1.2.1 Απλά προςωπικά δεδομζνα ..................................................................................7 

    1.2.2 Ειδικζσ κατηγορίεσ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτήρα .........................................7 

1.3 Διάκριςη απλϊν και ευαίςθητων δεδομζνων ...............................................................8 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2ο Επεξεργαςία δεδομένων προςωπικού χαρακτήρα, αρχέσ και νομιμότητα τησ 

επεξεργαςίασ  .....................................................................................................................9 

2.1 Επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων .........................................................................9 

2.2 Αρχζσ που διζπουν την επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων .................................... 10 

    2.2.1 Αρχή τησ νομιμότητασ, αντικειμενικότητασ και διαφάνειασ τησ επεξεργαςίασ........ 11 

    2.2.2 Αρχή του περιοριςμοφ του ςκοποφ ...................................................................... 11 

    2.2.3 Αρχή τησ ελαχιςτοποίηςησ των δεδομζνων .......................................................... 12 

    2.2.4 Αρχή ακρίβειασ των δεδομζνων........................................................................... 12 

    2.2.5 Αρχή τησ καθοριςμζνησ διάρκειασ διατήρηςησ των προςωπικϊν δεδομζνων ........ 13 

    2.2.6 Αρχή τησ ακεραιότητασ και εμπιςτευτικότητασ..................................................... 13 

    2.2.7 Αρχή τησ λογοδοςίασ .......................................................................................... 13 

2.3 Νομιμότητα τησ επεξεργαςίασ ................................................................................... 14 

    2.3.1 υγκατάθεςη ...................................................................................................... 14 

       2.3.1.1 υγκατάθεςη για επεξεργαςία από ανήλικουσ ................................................ 16 

    2.3.2 Άλλεσ βάςεισ νομιμοποίηςησ τησ επεξεργαςίασ ................................................... 17 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3ο Σα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων....................................... 18 

3.1 Δικαίωμα τησ ενημζρωςησ ........................................................................................ 19 

3.2 Δικαίωμα πρόςβαςησ................................................................................................ 21 

3.3 Δικαίωμα διόρθωςησ ................................................................................................ 22 

3.4 Δικαίωμα διαγραφήσ («Δικαίωμα ςτη λήθη») ............................................................ 22 

3.5 Δικαίωμα περιοριςμοφ τησ επεξεργαςίασ .................................................................. 24 

3.6 Δικαίωμα ςτη φορητότητα ........................................................................................ 24 

3.7 Δικαίωμα εναντίωςησ ............................................................................................... 25 



Η ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

ΜΙΦΣΑΣΙΔΟΤ ΑΝΝΑ  [ VI] 
 

    3.7.1. Αυτοματοποιημζνη λήψη αποφάςεων – κατάρτιςη προφίλ ................................. 26 

       3.7.1.1.  Ειδικζσ κατηγορίεσ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτήρα ................................ 28 

       3.7.1.2.  Παιδιά και κατάρτιςη προφίλ ....................................................................... 29 

3.8 Περιοριςμοί άςκηςησ δικαιωμάτων ........................................................................... 30 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4ο  Τπεύθυνοσ επεξεργαςίασ, εκτελών την επεξεργαςία, υπεύθυνοσ 

προςταςίασ δεδομένων .................................................................................................... 31 

4.1 Τπεφθυνοσ επεξεργαςίασ .......................................................................................... 31 

4.2 Εκτελϊν τησ επεξεργαςία .......................................................................................... 32 

4.3 Τπεφθυνοσ προςταςίασ δεδομζνων ........................................................................... 33 

4.4 Τποχρεϊςεισ του Τπευθφνου Επεξεργαςίασ ............................................................... 34 

    4.4.1. Λογοδοςία......................................................................................................... 34 

    4.4.2. Εκτίμηςη αντικτφπου και προηγοφμενη διαβοφλευςη ......................................... 34 

    4.4.3. Σήρηςη αρχείων δραςτηριοτήτων....................................................................... 35 

    4.4.4. Αςφάλεια επεξεργαςίασ..................................................................................... 35 

    4.4.5. Ενημζρωςη παραβίαςησ δεδομζνων................................................................... 36 

    4.4.6. Προςταςία δεδομζνων από το ςχεδιαςμό  και εξ οριςμοφ ................................... 36 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5ο Προςφυγέσ, ευθύνη, κυρώςεισ.................................................................... 37 

5.1 Προςφυγζσ, ευθφνη και κυρϊςεισ ............................................................................. 37 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6ο Διαςυνοριακή ροή δεδομένων .................................................................... 39 

6.1 Διαβιβάςεισ βάςει απόφαςησ επάρκειασ ................................................................... 39 

    6.1.1 Αςπίδα προςταςίασ Privacy Shield Εκτελεςτική Απόφαςη (ΕΕ) 2016/1250 τησ 12ησ 

Ιουλίου 2016 .................................................................................................................. 40 

6.2 Διαβιβάςεισ που υπόκεινται ςε κατάλληλεσ εγγυήςεισ ............................................... 40 

6.3 Δεςμευτικοί Εταιρικοί Κανόνεσ (BCRs) ....................................................................... 42 

6.4 Παρεκκλίςεισ για ειδικζσ καταςτάςεισ........................................................................ 43 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7ο Ευρωπαΰκή και διεθνήσ νομοθεςία ............................................................. 44 

7.1 Νομοθετήματα πρϊτησ γενιάσ................................................................................... 44 

    7.1.1 Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρϊπου.................................... 44 

    7.1.2 Ευρωπαϊκή φμβαςη για τα Δικαιϊματα του Ανθρϊπου ....................................... 45 

    7.1.3 Κατευθυντήριεσ Αρχζσ του Ο.Ο..Α. ..................................................................... 45 

7.2 Νομοθετήματα Δεφτερησ Γενιάσ ................................................................................ 46 

    7.2.1 φμβαςη 108/1981 του υμβουλίου τησ Ευρϊπησ................................................ 47 

    7.2.2 φμβαςη Schengen ............................................................................................. 48 

    7.2.3 Κατευθυντήριεσ αρχζσ για την προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων ςε 

αυτοματοποιημζνα αρχεία του ΟΗΕ ................................................................................ 51 



Η ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

ΜΙΦΣΑΣΙΔΟΤ ΑΝΝΑ  [ VII] 
 

7.3 Νομοθετήματα τρίτησ γενιάσ ..................................................................................... 51 

    7.3.1 Οδηγία 95/46/ΕΚ  ................................................................................................ 51 

       7.3.1.1 Κριτική ανεπάρκεια τησ οδηγίασ – ανάγκη θεςμοθζτηςησ νζων κανόνων, 

προςαρμογή ςτισ εξελίξεισ .............................................................................................. 52 

    7.3.2 Χάρτησ Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ ................................. 53 

    7.3.3 Κανονιςμόσ (ΕΚ) 45/2001 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου ...... 54 

    7.3.4 Οδηγία 2002/58/ΕΚ όπωσ τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2009/136/ΕΚ  .............. 54 

    7.3.5. ΚΑΝ 2016/679 ................................................................................................... 55 

    7.3.6. Οδηγία  2016/680  ............................................................................................. 57 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 8ο Ελληνική νομοθεςία ................................................................................... 57 

8.1 φνταγμα τησ Ελλάδοσ .............................................................................................. 57 

8.2 Νόμοσ 2472/1997 ..................................................................................................... 58 

8.3 Νόμοσ 3471/2006 ..................................................................................................... 58 

8.4 χζδιο νόμου ............................................................................................................ 59 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 9ο Όργανα άςκηςησ ελέγχου........................................................................... 59 

9.1 Αρχή Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτήρα .............................................. 59 

9.2  Ευρωπαίοσ Επόπτησ Προςταςίασ δεδομζνων ............................................................ 60 

9.3 Ευρωπαϊκό υμβοφλιο Προςταςίασ δεδομζνων ......................................................... 60 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 10ο Πλαίςιο προςταςίασ ανηλίκων ................................................................. 61 

10.1 Γενικά..................................................................................................................... 61 

10.2 Διεθνζσ πλαίςιο ...................................................................................................... 62 

    10.2.1 φμβαςη Ηνωμζνων Εθνϊν για τα δικαιϊματα του παιδιοφ. ............................... 62 

    10.2.2. Childen’s online Privacy Protection Act COPPA................................................... 62 

10.3 Ευρωπαϊκό πλαίςιο ................................................................................................. 63 

    10.3.1 Πράςινο βιβλίο για την προςταςία των ανηλίκων και τησ ανθρϊπινησ αξιοπρζπειασ 

ςτο πλαίςιο των οπτικοακουςτικϊν υπηρεςιϊν και των υπηρεςιϊν  πληροφόρηςησ ......... 64 

    10.3.2 φςταςη 98/560 του υμβουλίου τησ 24.09.1998  ............................................... 65 

    10.3.3 Απόφαςη 276/1999/ΕΚ ..................................................................................... 65 

    10.3.4 Απόφαςη αρίθμ. 1151/2003/ΕΚ ......................................................................... 66 

    10.3.5 Απόφαςη αρίθμ. 854/2005/ΕΚ ........................................................................... 66 

    10.3.6 φςταςη 2006/952/ΕΚ του υμβουλίου τησ 20.12.2006 ...................................... 67 

    10.3.7. Απόφαςη 1351/2008/ΕΚ................................................................................... 68 

    10.3.8 φςταςη 2009/625/ΕΚ ςχετικά με τον γραμματιςμό ςτα μζςα επικοινωνίασ ........ 69 

    10.3.9 Ζκθεςη τησ Επιτροπήσ για την εφαρμογή των υςτάςεων 98/560/ΕΚ και 

2006/952/ΕΚ – Η προςταςία των παιδιϊν ςτον ψηφιακό κόςμο ....................................... 70 



Η ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

ΜΙΦΣΑΣΙΔΟΤ ΑΝΝΑ  [ VIII] 
 

    10.3.10 Νεότερεσ πρωτοβουλίεσ .................................................................................. 70 

    10.3.11 Cyber Chronix ................................................................................................. 71 

10.4 Εθνικό πλαίςιο ........................................................................................................ 71 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 11ο Νόμιμοι και παράνομοι τρόποι ςυλλογήσ προςωπικών δεδομένων.......... 72 

11.1 Σο Διαδίκτυο των Πραγμάτων .................................................................................. 72 

11.2 Cookies................................................................................................................... 73 

11.3 Web bugs ............................................................................................................... 74 

11.4 Σεχνολογίεσ γεωεντοπιςμοφ .................................................................................... 74 

11.5 Καταςκοπευτικό λογιςμικό (Spyware) ...................................................................... 75 

11.6 Τποκλοπή προςωπικϊν δεδομζνων ......................................................................... 76 

11.7 Εμπόριο προςωπικϊν δεδομζνων (Data Brokering) .................................................. 77 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 12ο Κίνδυνοι-ςυνέπειεσ έκθεςησ και μέτρα προςταςίασ των προςωπικών 

δεδομένων ........................................................................................................................ 78 

12.1 Κίνδυνοι – ςυνζπειεσ ζκθεςησ προςωπικϊν δεδομζνων ςτο διαδίκτυο...................... 78 

12.2 Μζτρα προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων............................................................ 82 

    12.2.1 Διαςυνοριακή ςυνεργαςία ................................................................................ 82 

    12.2.2 Ευαιςθητοποίηςη του κοινοφ ............................................................................ 82 

    12.2.3 Ψηφιακόσ γραμματιςμόσ................................................................................... 83 

    12.2.4 Βιομηχανία επιγραμμικϊν υπηρεςιϊν πληροφόρηςησ ....................................... 84 

    12.2.5 Πολιτεία ........................................................................................................... 85 

    12.2.6 Ατομική προςταςία ........................................................................................... 85 

    12.2.6.1 Γενικζσ ςυμβουλζσ ......................................................................................... 87 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ............................................................................................................. 88 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ ................................................................................................................. 91 

Α. Βιβλία – Μονογραφίεσ – Άρθρα .................................................................................. 91 

Β. Εθνικά κείμενα ........................................................................................................... 94 

Γ. Διεθνή κείμενα ........................................................................................................... 94 

Δ. Διαδικτυακζσ πηγζσ .................................................................................................... 98 

 

 

 

 

 



Η ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

ΜΙΦΣΑΣΙΔΟΤ ΑΝΝΑ  [ 1] 
 

ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ 

Αιη. ζκ.   Αηηηνινγηθή θέςε 

ΑΚ    Αζηηθφο Κψδηθαο 

ΑΠΓΠΥ   Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα 

Βλ.    Βιέπε 

ΓΚΠΓ ή Κανονιζμός  Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ 

ΓΔΚ    Γηθαζηήξην Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

ΓΔΔ    Γηθαζηήξην Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Γηλ.     Γειαδή 

Διζηγ. Έκθ.   Δηζεγεηηθή Έθζεζε 

Δδ.    Δδάθην 

ΔθημΓΓ   Δθεκεξίδα Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ 

ΚΑΝ    Καλνληζκφο 

κλπ.    θαη ινηπά 

ΔΓΓΑ    Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ 

ΔΔ    Δπξσπατθή έλσζε 

ΔΓΑ    Δπξσπατθή χκβαζε ησλ  Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ 

Οδηγία    Οδεγία 95/46/ΔΚ 

ΟΖΔ    Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

ΟΟΑ  ή Ο.Ο..Α.  Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο  

π.χ. ή πχ   παξαδείγκαηνο ράξηλ 

παρ.     παξάγξαθνο 

ΔΔ    πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

ΛΔΔ    πλζήθε γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο  Δπξσπατθήο Έλσζεο  

ζελ.    ζειίδα 

.Δ..    χκβαζε Δθαξκνγήο Schengen 

ηΔ    πκβνχιην ηεο Δπξψπεο 
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ύμβαζη 108   χκβαζε ηεο 28εο Ηαλνπαξίνπ 1981 ηνπ ηΔ 

Υάρηης   Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ 

FRA    Οξγαληζκφο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ 

C-SIS    Κεληξηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ Schengen 

N-SIS    Δζληθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ Schengen 

SIS    χζηεκα Πιεξνθνξηψλ Schengen 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 

 Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζπληειέζηεθε κηα ηερλνινγηθή επαλάζηαζε. Ζ 

ηαρχηαηε αλάπηπμε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ δηθηχσλ επηθνηλσλίαο  ηα νπνία 

δηείζδπζαλ ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή, νδήγεζαλ ζηελ ςεθηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο 

θαη ηελ αλέδεημαλ ζε θπξίαξρν ζπζηαηηθφ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο. Ζ 

πιεξνθνξία δηαρέεηαη κε ξαγδαία ηαρχηεηα ζε παγθφζκην επίπεδν. Σν ίδην ην άηνκν 

δεκνζηνπνηεί ζε κεγάιν βαζκφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπ πιεξνθνξίεο θαζηζηψληαο ηεο 

δηαζέζηκεο ζηνλ νπνηνλδήπνηε. 

Σν δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ έγηλε πην θαίξην απφ 

πνηέ. Έγηλε επηηαθηηθή ε αλάγθε λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

θαη λα βξεζεί ην ζεκείν ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο ειεπζεξίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Ο Γεληθφο Καλνληζκφο 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ πνπ ηέζεθε ζε εθαξκνγή ζηηο 25.05.2018, επηρεηξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο ζηνλ ηνκέα απηφ ιακβάλνληαο γηα πξψηε θνξά ππφςε 

θαη ην δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ αλειίθσλ. 

ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο απηήο γίλεηαη κηα αλάιπζε ησλ ελλνηψλ πνπ 

αθνξνχλ ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη κηα δηάθξηζε κεηαμχ ησλ απιψλ θαη ησλ 

ιεγφκελσλ «επαίζζεησλ» δεδνκέλσλ. 

ην δεχηεξν θεθάιαην απνδίδεηαη ε ζεκαζία ηνπ φξνπ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ, ελψ απαξηζκνχληαη νη αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα ηε δηέπνπλ, θαζψο θαη νη 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνί κηα επεμεξγαζία γηα λα είλαη ζχλλνκε. 

ην ηξίην θεθάιαην αλαιχνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ηα νπνία 

εκπινπηίζηεθαλ ζηνλ λέν Καλνληζκφ κε λέα δηθαηψκαηα, φπσο ην δηθαίσκα ζηε 

θνξεηφηεηα, ελψ ζην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη ιφγνο γηα ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο 

ηνλ εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία, ηνλ ππεχζπλν πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο. 

ην πέκπην θεθάιαην αλαθέξνληαη νη θπξψζεηο νη νπνίεο δχλαηαη λα 

επηβιεζνχλ ζε πεξίπησζε παξαβηάζεσλ, ελψ ζην έθην θεθάιαην αλαιχεηαη ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν δηαζθαιίδεηαη ε δηαζπλνξηαθή ξνή ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

ην έβδνκν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά γηα ηελ επξσπατθή θαη δηεζλή λνκνζεζία 

πνπ δηέπεη ηελ λφκηκε επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ελψ ζην φγδνν 

θεθάιαην γίλεηαη ην αληίζηνηρν γηα ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή λνκνζεζία.  

ην έλαην θεθάιαην γίλεηαη ιφγνο γηα ηα φξγαλα άζθεζε ειέγρνπ, ηελ ΑΠΓΠΥ, 

ηνλ Δπξσπαίν Δπφπηε Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ θαη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ πνπ ζπζηήλεηαη κε ηνλ θαηλνχξην Καλνληζκφ. 

ην δέθαην θεθάιαην αλαιχεηαη ην δηεζλέο, ην επξσπατθφ θαη ην εζληθφ πιαίζην 

πξνζηαζίαο ησλ αλειίθσλ, ελψ ζην ελδέθαην απαξηζκνχληαη ελδεηθηηθά λφκηκνη αιιά 

θαη παξάλνκνη ηξφπνη ζπιινγήο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 
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ην δσδέθαην θεθάιαην επηζεκαίλνληαη νξηζκέλνη απφ ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο έθζεζεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν θαη παξνπζηάδεηαη 

έλα πιέγκα κέηξσλ πξνζηαζίαο πνπ ζα πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηαηεπηνχλ ηα παηδηά θαη νη έθεβνη θαηά ηελ πινήγεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν. 

Σέινο αθνινπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ εθπφλεζε 

ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1ο 

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

1.1 Ιδιωτικότητα και Πληροφοριακόσ αυτοκαθοριςμόσ 

 

Ζ ζθαίξα ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ ηνπ αηφκνπ αλαθέξεηαη ζηνλ «ρψξν πνπ 

απηνπξνζδηνξίδεη έλα άηνκν πξνθεηκέλνπ λα αζθεί κέζα ζε απηφλ ηηο πξνζσπηθέο θαη 

νηθνγελεηαθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο 1», ζην δηθαίσκά ηνπ ζηελ ηδησηηθή ηνπ δσή, ζηελ  

ηδησηηθφηεηά ηνπ, ε νπνία είλαη ζπζηαηηθφ κέξνο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ αιιά θαη 

ζεκειηψδεο δηθαίσκά ηνπ.  Έρεη δνζεί πιεζψξα νξηζκψλ ζηελ πάξνδν ησλ εηψλ γηα ηελ 

ηδησηηθφηεηα. Δλδεηθηηθά ζα αλαθεξζεί ν «θιαζηθφο» νξηζκφο ηνπ Alan F. Westin πνπ 

δφζεθε ην 1967 θαη αλαθέξεη φηη: «Ηδησηηθφηεηα είλαη ε αμίσζε ησλ αηφκσλ   λα 

απνθαζίδνπλ απφ κφλνη ηνπο γηα ην πφηε, πσο θαη κέρξη πνην ζεκείν νη πιεξνθνξίεο πνπ 

ηνπο αθνξνχλ, ζα δηαβηβάδνληαη ζε άιινπο». Ζ ηδησηηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αμηνπξέπεηα, ηελ αθεξαηφηεηα, ηελ απηνλνκία ηνπ αηφκνπ, θαζψο θαη κε ηε δπλαηφηεηα 

πνπ έρεη θάπνηνο λα ειέγρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνλ αθνξνχλ. Οπσζδήπνηε ην 

δηθαίσκα ηεο ηδησηηθφηεηαο πεξηθιείεη θαη επηκέξνπο δηθαηψκαηα φπσο ην δηθαίσκα 

ζηελ ηδησηηθή ηνπ δσή ρσξίο αλεπηζχκεηεο παξεκβάζεηο, παξελνριήζεηο ή παξαβηάζεηο 

ηξίησλ θαη ην δηθαίσκά ηνπ λα επηιέγεη ην ίδην ηηο πξνζσπηθέο ηνπ πιεξνθνξίεο πνπ 

απνθαιχπηνληαη. Ζ παξαβίαζε ηεο ηδησηηθήο ζθαίξαο ηνπ αηφκνπ κπνξεί λα επηθέξεη 

κηα ζεηξά απξφβιεπησλ ζπλεπεηψλ. Χο εθ ηνχηνπ ην δηθαίσκα ηνπ αλζξψπνπ ζηελ 

ηδησηηθφηεηα αλαπφθεπθηα απνηέιεζε αληηθείκελν λνκνζεηηθήο πξνζηαζίαο. ην 

ειιεληθφ δίθαην ην απαξαβίαζην ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ πξνζηαηεχεηαη απφ πιέγκα 

ζπληαγκαηηθψλ αιιά θαη άιισλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ νη νπνίεο αλαιχνληαη 

παξαθάησ.  

Ζ αικαηψδεο αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηελ άιιε πιεπξά, πέξα απφ ηελ 

πιεζψξα πιενλεθηεκάησλ πνπ επέθεξε, έζεζε πξνβιεκαηηζκνχο φζνλ αθνξά ζηελ 

ηδησηηθφηεηα θαη ηελ ελδερφκελε πξνζβνιή ηεο απφ ηελ αζέκηηε ρξήζε ηνπ.  Ζ 

πιεξνθνξία δηακνηξάδεηαη κε ηεξάζηηεο ηαρχηεηεο δπζρεξαίλνληαο ην δηθαίσκα ηνπ 

αηφκνπ ζηνλ πιεξνθνξηαθφ απηνθαζνξηζκφ ηνπ, «ηε δπλαηφηεηά ηνπ δειαδή λα 

απνθαζίδεη θαη λα ζπκπξνζδηνξίδεη πφηε θαη ππφ πνηεο πξνυπνζέζεηο είλαη δπλαηή ε 

επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ην αθνξνχλ2». Ζ πξνζηαζία ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ ηνπ 

αηφκνπ δελ ηαπηίδεηαη κελ, αιιά είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ. Ζ δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο ηνπ 

αηφκνπ - ρξήζηε ζην δηαδίθηπν γίλεηαη φιν θαη δπζθνιφηεξε αθνχ «αθφκα θαη ε απιή 

πεξηπιάλεζε ζην δηαδίθηπν κπνξεί λα γίλεη αληηθείκελν ζπιινγήο θαη αλάιπζεο 

                                                                 
1  Βι. Καξαθψζηα Ησάλλε, Πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ζηελ Κνηλσλία ηεο 
Πιεξνθνξίαο, ΓηΜΔΔ 1/2004 ζει. 54 
2  Βι.  Ηγγιεδάθε Δπαίζζεηα Πξνζσπηθά Γεδνκέλα (2004) ζει. 51 
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πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ, ηα νπνία κε ηελ θαηάιιειε 

επεμεξγαζία κπνξεί λα δηαζθαιίζνπλ πξφζβαζε αθφκα θαη ζηε ζθαίξα ηνπ απνξξήηνπ3». 

Οη αλήιηθνη είλαη επίζεο θνξείο ησλ αλσηέξσ δηθαησκάησλ σο κέιε ηεο 

αλζξψπηλεο νηθνγέλεηαο θαη ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη εμίζνπ αλ φρη θαη 

πεξηζζφηεξν δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ κηα επάισηε νκάδα. 

 

1.2 Προςωπικϊ δεδομϋνα 
 

ηε ζχγρξνλε επνρή, κε ηε ξαγδαία ηερλνινγηθή εμέιημε ησλ Σερλνινγηψλ  

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ, ηελ κεγάιε ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο ηεξάζηηνπ φγθνπ 

πιεξνθνξηψλ ζε ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα κε ηε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο, ηηο 

απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο πνπ νη ηερλνινγίεο απηέο πξνζθέξνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ηάζε ηνπ αλζξψπνπ λα «απηνεθηίζεηαη», είλαη πξνθαλήο πεξηζζφηεξν απφ πνηέ ε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ.   

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 2016/679,δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα είλαη: 

«θάζε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηαπηνπνηεκέλν ή ηαπηνπνηήζηκν θπζηθφ πξφζσπν 

(«ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ»), ην ηαπηνπνηήζηκν  θπζηθφ πξφζσπν  είλαη εθείλν ηνπ 

νπνίνπ ε ηαπηφηεηα κπνξεί λα εμαθξηβσζεί, άκεζα ή έκκεζα, ηδίσο κέζσ αλαθνξάο ζε 

αλαγλσξηζηηθφ ζηνηρείν ηαπηφηεηαο, φπσο φλνκα, ζε αξηζκφ ηαπηφηεηαο, ζε δεδνκέλα 

ζέζεο, ζε επηγξακκαηηθφ αλαγλσξηζηηθφ ηαπηφηεηαο ή ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

παξάγνληεο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηε ζσκαηηθή, θπζηνινγηθή, γελεηηθή, ςπρνινγηθή, 

νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή ή θνηλσληθή ηαπηφηεηα ηνπ ελ ιφγσ θπζηθνχ πξνζψπνπ». 

Ο φξνο «θάζε πιεξνθνξία» δείρλεη ηελ πξφζεζε ηνπ λνκνζέηε λα απνδψζεη κηα 

επξεία έλλνηα ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ψζηε λα θαιχπηεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ζε έλα ηαπηνπνηήζηκν πξφζσπν είηε απηέο είλαη αληηθεηκεληθέο είηε είλαη 

ππνθεηκεληθέο π.ρ. κηα γλψκε ή εθηίκεζε. Δπηπιένλ ε πιεξνθνξία δελ είλαη 

απαξαίηεηα αιεζήο γηα λα ζεσξείηαη πξνζσπηθφ δεδνκέλν, φπσο επίζεο κπνξεί λα 

δηαθέξεη σο πξνο ηελ βαξχηεηά ηεο κε ηελ έλλνηα φηη κπνξεί λα είλαη κηα απιή 

πιεξνθνξία φπσο ην νλνκαηεπψλπκν ή κηα πην «επαίζζεηε» παξαδείγκαηνο ράξηλ θάηη 

πνπ αθνξά ηελ πγεία ηνπ αηφκνπ ή ηελ εξσηηθή ηνπ δσή4.  

Μηα πιεξνθνξία γηα λα ζεσξείηαη «πξνζσπηθφ δεδνκέλν» ζα πξέπεη λα 

ζπλδέεηαη άκεζα ή έκκεζα, πηζαλφλ κε ζπλδπαζκφ πιεξνθνξηψλ, κε έλα ζπγθεθξηκέλν 

πξφζσπν. Χο εθ ηνχηνπ πιεξνθνξία πνπ έρεη απνζπλδεζεί κε ην πξφζσπν πνπ αθνξά 

παχεη λα είλαη «πξνζσπηθφ δεδνκέλν» π.ρ. ηα ζηαηηζηηθήο θχζεσο ζπγθεληξσηηθά 

                                                                 
3  Βι. Καξαθψζηα φ.π. ζει. 55 
4  Βι. Γλψκε 04/2007 Οκάδαο Άξζξνπ 29 ζει. 6 
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ζηνηρεία5. Δπηπιένλ ε πιεξνθνξία ζα πξέπεη λα αθνξά απνθιεηζηηθά θπζηθά θαη φρη 

λνκηθά πξφζσπα6 θαη δε δψληεο7. 

 

1.2.1 Απλϊ προςωπικϊ δεδομϋνα 
 

Όζνλ αθνξά ζηα απιά πξνζσπηθά δεδνκέλα δελ έρεη δνζεί ζαθήο νξηζκφο παξά 

κφλν απαξηζκνχληαη ηα ιεγφκελα «επαίζζεηα». Δίλαη ηα δεδνκέλα πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ 

νξηζκφ ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 ηνπ ΚΑΝ 2016/679 θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

αληίζηνηρν θαηάινγν ησλ «εηδηθψλ θαηεγνξηψλ δεδνκέλσλ» ηνπ άξζξνπ 9 παξ.1 ηνπ 

ίδηνπ θαλνληζκνχ. Σα Με Δπαίζζεηα Γεδνκέλα (απιά) ελδεηθηηθά, είλαη απηά πνπ 

αθνξνχλ ζηνηρεία αλαγλψξηζεο (νλνκαηεπψλπκν, αξηζκφο ηαπηφηεηαο θιπ), ζηνηρεία 

πνπ αθνξνχλ πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά (θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ελδηαθέξνληα θιπ), 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, εθπαίδεπζε, εξγαζία, δεδνκέλα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

(ΗΡ δηεχζπλζε, αλαγλσξηζηηθά cookies8 θιπ). 

 ηνλ θαηάινγν ησλ απιψλ δεδνκέλσλ ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηα δεδνκέλα πνπ 

αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή θαη πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε.  «Ζ εμαίξεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ απφ ηνλ θαηάινγν ησλ επαίζζεησλ 

δεδνκέλσλ δηθαηνινγείηαη παξφιν πνπ απηά πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππξήλα ηεο ηδησηηθήο 

δσήο, ιφγσ λνκνζεηηθψλ  πξνζπαζεηψλ γηα δηαθάλεηα θαη πεξηνξηζκφ ηνπ βξψκηθνπ 

ρξήκαηνο νη νπνίεο ζα λαπαγνχζαλ αλ αλαγλσξηδφηαλ έλα εηδηθφ status ζηα νηθνλνκηθά 

πξνζσπηθά δεδνκέλα9»   

 

1.2.2 Ειδικϋσ κατηγορύεσ δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα  
 

 Δηδηθέο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα είλαη ηα ιεγφκελα 

«επαίζζεηα» πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη είλαη απηά, ηα νπνία απφ ηε θχζε ηνπο κπνξεί 

λα ζίμνπλ ηα  ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη ειεπζεξίεο ηνπ αηφκνπ, ή ηνλ ζθιεξφ ππξήλα 

ηεο ηδησηηθήο ηνπ δσήο. Ο ΚΑΝ 2016/679 ζην άξζξν 9 αλαθέξεηαη ζηηο «εηδηθέο 

θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα» θαη ηα νξίδεη σο εμήο: «δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ απνθαιχπηνπλ ηε θπιεηηθή ή εζλνηηθή θαηαγσγή, ηα 

πνιηηηθά θξνλήκαηα, ηηο ζξεζθεπηηθέο ή θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο ή ηε ζπκκεηνρή ζε 

ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, θαζψο θαη ηα γελεηηθά, ηα βηνκεηξηθά δεδνκέλα, δεδνκέλα πνπ 

αθνξνχλ ηελ πγεία ή δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηε ζεμνπαιηθή δσή θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηνλ 

γελεηήζην πξνζαλαηνιηζκφ». 

                                                                 
5  Βι. Αιεμαλδξνπνχινπ – Αηγππηηάδνπ Πξνζσπηθά δεδνκέλα (2016) ζει. 44 
6  Βι. Αηη. θ 14 ΚΑΝ 2016/679 
7  Βι. Αηη. θ 27 ΚΑΝ 2016/679 
8  Βι. Γλψκε 02/2002 Οκάδαο Άξζξνπ 29 θαη Αηη. θ 30 ΚΑΝ 2016/679 
9  Βι. Ηγγιεδάθε φ.π. ζει. 94 
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Γελ πθίζηαληαη γεληθά παξαδεθηά θξηηήξηα γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

«επαίζζεησλ» δεδνκέλσλ, ζπλεπψο ε απαξίζκεζή ηνπο δηαθνξνπνηείηαη ζηηο 

λνκνζεζίεο ησλ ρσξψλ. Γεληθά ραξαθηεξίδνληαη «επαίζζεηεο» νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα εηζαγάγνπλ δηαθξίζεηο θαηά ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ην νπνίν αθνξνχλ10.  

 Μηα εθ ησλ θαηλνηνκηψλ ηνπ Καλνληζκνχ είλαη ε ξεηή αλαθνξά ησλ γελεηηθψλ 

θαη βηνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ ζηνλ θαηάινγν ησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ε νπνία βάδεη ηέινο ζε ζρεηηθέο ακθηζβεηήζεηο σο πξνο ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ηνπο11.  

ηε χκβαζε 108  θαζψο θαη ζηνλ Ν. 2472/1997 ζηε ιίζηα ησλ «επαίζζεησλ» 

δεδνκέλσλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη πνηληθέο θαηαδίθεο, θαη αδηθήκαηα. ηνλ Καλνληζκφ 

παξφιν πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ απαξίζκεζε ηνπ άξζξνπ 9 αληηκεησπίδνληαη 

μερσξηζηά ζην άξζξν 10 ην νπνίν νξίδεη φηη ε επεμεξγαζία ηέηνηνπ είδνπο δεδνκέλσλ 

δηελεξγείηαη κφλν ππφ ηνλ έιεγρν επίζεκεο αξρήο θαη κε επαξθείο εγγπήζεηο γηα ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ12.  

 

1.3 Διϊκριςη απλών και ευαύςθητων δεδομϋνων 
 

Σα «επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα» ηπγράλνπλ απμεκέλεο πξνζηαζίαο απφ 

ηνλ θνηλνηηθφ αιιά θαη ηνλ εζληθφ λνκνζέηε ζε ζρέζε κε ηα απιά, δεδνκέλνπ φηη απφ 

ηε θχζε ηνπο θαζηζηνχλ ην άηνκν πην  επάισην, κηαο θαη ηπρφλ έθζεζή ηνπο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ή ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηνπ, 

πξάγκα πνπ κπνξεί λα έρεη νιέζξηεο ζπλέπεηεο ζηε δσή ηνπ αηφκνπ φπσο π.ρ. 

απνθιεηζκφ απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν, ζηηγκαηηζκφ, εθδήισζε θάζε κνξθήο 

δηαθξίζεσλ θιπ13.  

Έηζη θαηαξρήλ ε επεμεξγαζία ησλ επαίζζεησλ δεδνκέλσλ απαγνξεχεηαη14. Ζ 

απαγφξεπζε επεμεξγαζίαο επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζρεηηθνπνηείηαη κέζσ 

ησλ εμαηξέζεσλ νη νπνίεο φκσο είλαη πεξηνξηζηηθά απαξηζκνχκελεο ζην άξζξν 9 παξ.2 

ηνπ ΚΑΝ 2016/679, φπσο π.ρ. φηαλ ην  ππνθείκελν έρεη δψζεη ηε ξεηή ζπγθαηάζεζή 

ηνπ γηα ηελ ελ ιφγσ επεμεξγαζία, ή ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ ή άιινπ θπζηθνχ 

πξνζψπνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ππνθείκελν δελ κπνξεί λα ζπγθαηαηεζεί, φηαλ ε  

επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θιπ 

                                                                 
10  Βι. Ηγγιεδάθε φ.π. 
11  Βι. Βαζηινπνχινπ Δπγελία ζε  Κνηζαιήο Λ., Μελνπδάθνο Κ  Γεληθφο Καλνληζκφο 
γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ (GDPR) Ννκηθή δηάζηαζε θαη πξαθηηθή 
εθαξκνγή ζει. 111 
12  Βι. επίζεο ζε Δγρεηξίδην ζρεηηθά κε ηελ Δπξσπατθή Ννκνζεζία γηα ηελ Πξνζηαζία 
ησλ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ 2018 ζει. 96 
13  Βι. Ηγγιεδάθε φ.π. ζει. 9 
14  Βι. χκβαζε 108/1981 άξζξν 6, Ν.2472/1997 άξζξν 7 παξ. 1, ΚΑΝ 45/2001 άξζξν 
10 παξ. 1, ΚΑΝ 2016/679 άξζξν 9 παξ.1 
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Παξφια απηά είλαη μεθάζαξε ε πξφζεζε ηνπ λνκνζέηε λα πξνζηαηεπηνχλ ηα 

δεδνκέλα απηά κε ηελ παξνρή ηδηαίηεξσλ ή άιισλ πξφζζεησλ εγγπήζεσλ ε νπνία 

επηβεβαηψλεηαη θαη ζηα άξζξα πνπ αθνξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ππεπζχλνπ 

επεμεξγαζίαο π.ρ. εθηίκεζε αληηθηχπνπ θαη νξηζκφ ππεπζχλνπ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ 

ζε θάζε πεξίπησζε κεγάιεο θιίκαθαο επεμεξγαζίαο εηδηθψλ θαηεγνξηψλ δεδνκέλσλ15. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2ο  

ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ, ΑΡΧΕ 

ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΣΗΣΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ  

2.1 Επεξεργαςύα προςωπικών δεδομϋνων  
 

«Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζα πξέπεη λα 

πξννξίδεηαη λα εμππεξεηεί ηνλ άλζξσπν16».  

Ζ ξαγδαία εμέιημε ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο δηεπθφιπλε ζεκαληηθφηαηα 

ηελ ζπιινγή θαη δηάδνζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ αηφκσλ, θαζψο θαη ηε 

ρξήζε ηνπο απφ δεκφζηνπο, ηδησηηθνχο θνξείο αιιά θαη θπζηθά πξφζσπα ζε 

πξσηνθαλή θιίκαθα17.  

Ο ΚΑΝ 2016/679 δίλεη ηνλ νξηζκφ ηεο επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

νξίδνληάο ηελ σο «θάζε πξάμε ή ζεηξά πξάμεσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ή ρσξίο ηε 

ρξήζε απηνκαηνπνηεκέλσλ κέζσλ ζε δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ή ζε ζχλνια 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ε ζπιινγή ε θαηαρψξηζε, ε νξγάλσζε, ε 

δηάξζξσζε, ε απνζήθεπζε, ε πξνζαξκνγή ή ε κεηαβνιή, ε αλάθηεζε, ε αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηψλ, ε ρξήζε, ε θνηλνιφγεζε κε δηαβίβαζε, ε δηάδνζε ή θάζε άιιεο κνξθήο 

δηάζεζε, ε ζπζρέηηζε ή ν ζπλδπαζκφο, ν πεξηνξηζκφο, ε δηαγξαθή ή ε θαηαζηξνθή». 

 Ο Καλνληζκφο παξαζέηεη κηα ιίζηα πξάμεσλ πνπ λννχληαη σο επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ ε νπνία φκσο δελ είλαη εμαληιεηηθή, ζπλεπψο κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ζηε 

ιίζηα θαη άιιεο κνξθέο επεμεξγαζίαο. Γηαθαίλεηαη δε κηα ζεηηθή νξηνζέηεζε ηνπ φξνπ 

«επεμεξγαζία» απφ άπνςε νπζηαζηηθνχ πεδίνπ εθαξκνγήο νξίδνληαο ζην άξζξν 2 

παξ.1 φηη πεξηιακβάλεη ηελ απηνκαηνπνηεκέλε, κεξηθψο απηνκαηνπνηεκέλε ή θαη κε 

απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία ε νπνία αθνξά απνθιεηζηηθά θπζηθά πξφζσπα θαη ζην 

άξζξν 3 νξίδνληαο ην εδαθηθφ πεδίν εθαξκνγήο. ην άξζξν 2 παξ. 2 θαη 3 απφ ηελ 

άιιε δηαθαίλεηαη ε αξλεηηθή νξηνζέηεζε κέζσ ησλ εμαηξέζεσλ πνπ απαξηζκεί18 . 

                                                                 
15  Βι. ΚΑΝ 2016/679 άξζξα 35 παξ. 3 ζη. β θαη άξζξν 37 παξ. 1 ζη. γ 
16  Βι. Αηη. ζθ. 4  ΚΑΝ 2016/679 
17  Βι. Αηη. ζθ. 6  ΚΑΝ 2016/679 
18  Βι. Αιεμαλδξνπνχινπ- Αηγππηηάδνπ φ.π. ζει. 56-57 
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πγθεθξηκέλα δελ εθαξκφδεηαη ε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ: 

 ην πιαίζην δξαζηεξηφηεηαο πνπ δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ δηθαίνπ 

ηεο Έλσζεο πρ. δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ εζληθή αζθάιεηα, θαζψο θαη 

ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλή εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη ηελ 

πνιηηηθή αζθάιεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο19 

 Όηαλ ηα θξάηε κέιε αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ θεθαιαίνπ 2 ηνπ ηίηινπ V ηεο ΔΔ, δξαζηεξηφηεηεο δει. πνπ 

άπηνληαη ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηνπο, 

 Όηαλ πξφθεηηαη γηα επεμεξγαζία απφ θπζηθφ πξφζσπν ζηα πιαίζηα άζθεζεο 

απνθιεηζηηθά πξνζσπηθψλ ή νηθηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ιφγνπ ράξηλ 

αιιεινγξαθία, ηήξεζε αξρείνπ δηεπζχλζεσλ, αληίζεηα εθαξκφδεηαη ζηνπο 

ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο ή ηνπο εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία νη νπνίνη 

παξέρνπλ ηα κέζα επεμεξγαζίαο γηα ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο20 

 Όηαλ ε επεμεξγαζία γίλεηαη απφ αξκφδηεο αξρέο γηα ζθνπνχο πξφιεςεο 

δηεξεχλεζεο, αλίρλεπζεο ή δίσμεο πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή εθηέιεζεο πνηληθψλ 

θπξψζεσλ θαη δηαζθάιηζεο έλαληη απεηιψλ θαηά ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο , ε 

νπνία  είλαη αληηθείκελν εηδηθήο ελσζηαθήο λνκηθήο πξάμεο21 

 Όηαλ ε επεμεξγαζία γίλεηαη απφ ζεζκηθά θαη ινηπά φξγαλα θαη νξγαληζκνχο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηελ ελ ιφγσ επεμεξγαζία έρεη εθαξκνγή ν ΚΑΝ 

45/2001  

 

2.2 Αρχϋσ που διϋπουν την επεξεργαςύα προςωπικών δεδομϋνων 
 

Οη βαζηθέο αξρέο πνπ είραλ νξηζηεί ζηε χκβαζε 108 αιιά θαη πξνγελέζηεξα 

ζηηο Καηεπζπληήξηεο Αξρέο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ εμέδσζε ν ΟΟΑ ην 

1980, φρη κφλν πηνζεηνχληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ αιιά θαη δηεπξχλνληαη. Οη αξρέο πνπ 

πξέπεη λα ηεξνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο θαη απνηεινχλ «θνκβηθφ ζηνηρείν 22 » ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ Γεληθνχ 

Καλνληζκνχ. Όιεο νη κεηαγελέζηεξεο λνκνζεηηθέο πξάμεηο ζε επίπεδν Δ.Δ. θαη ηΔ ζα 

πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο αξρέο απηέο23. 

                                                                 
19  Βι. Αηη. ζθ. 16 ΚΑΝ 2016/679 
20  Βι.  Αιεμαλδξνπνχινπ- Αηγππηηάδνπ φ.π. ζει. 57 θαη Αηη. ζθ. 18 ΚΑΝ 2016/679 
21  Βι.  Αηη. ζθ. 19 ΚΑΝ 2016/679 
22  Βι  Μήηξνπ Λίιηαλ Ο Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ (2017) ζει. 57 
23  Βι. Δγρεηξίδην φ.π. ζει. 116 
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2.2.1 Αρχό τησ νομιμότητασ, αντικειμενικότητασ και διαφϊνειασ τησ 

επεξεργαςύασ 
 

Ζ επεμεξγαζία θξίλεηαη λφκηκε φηαλ ζηεξίδεηαη ζε κία απφ ηηο βάζεηο 

λνκηκφηεηαο ηεο επεμεξγαζίαο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνχ 

αθελφο, αθεηέξνπ φκσο νη αξρέο ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο. 

Δπηπξνζζέησο θαη ε κέζνδνο ηεο επεμεξγαζίαο πξέπεη λα είλαη λφκηκε δει. λα 

δηελεξγείηαη θαηά ηξφπν πνπ δελ παξαβηάδεη ηηο ειεπζεξίεο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

ππνθεηκέλνπ θαη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ζθνπφ πνπ εμππεξεηεί24. Όζνλ αθνξά ζηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο ην ππνθείκελν ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ αιιά θαη γηα ηνπο πηζαλνχο 

θηλδχλνπο πνπ απηή εγθπκνλεί. Έηζη ε αληηθεηκεληθφηεηα ππεξβαίλεη ηελ ππνρξέσζε 

γηα δηαθάλεηα θαη ζπλδέεηαη κε ηελ επεμεξγαζία κε έλαλ εζηθφ ηξφπν 25. ην άξζξν 5 

παξ. 1 ηνπ Καλνληζκνχ, αλαθέξεηαη δε ξεηά ε ιέμε δηαθάλεηα θαζψο γηα ηελ ζχλλνκε 

θαη ζεκηηή επεμεξγαζία πξνυπνηίζεηαη ε δπλαηφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ λα 

πιεξνθνξνχληαη ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπο πξηλ θαηά ηε 

δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ην πέξαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπο26. Ζ δηαθάλεηα 

είλαη ζεκειηψδεο απαίηεζε ηνπ ΓΚΠΓ. Δπηπιένλ θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ 

επεμεξγαζία ζα πξέπεη λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκε, λα γίλεηαη θαηαλνεηή ζην 

ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαθήο θαη απιή γιψζζα27. 

 

2.2.2 Αρχό του περιοριςμού του ςκοπού 
 

Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη αξρηθά λα έρεη θάπνηνλ ζθνπφ ν 

νπνίνο ζα έρεη θαζνξηζηεί πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επεμεξγαζίαο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα 

εμππεξεηεί φρη κφλν λφκηκν ζθνπφ αιιά θαη ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. «Ο ζθνπφο δελ 

κπνξεί λα πξνζδηνξίδεηαη επξέσο ψζηε λα θαιχπηεη ρξήζεηο δεδνκέλσλ πνπ απφ κφλεο 

ηνπο δελ ζπληζηνχλ λφκηκν ζθνπφ ζπιινγήο δεδνκέλσλ, αιιά νχηε θαη λα πξνζδηνξίδεηαη 

έλαο γεληθεπκέλνο αξρηθφο ζθνπφο 28 ». Δπηπιένλ ηα δεδνκέλα δελ ζα πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη ζε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία αζχκβαηε κε ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

ζπιιέρζεθαλ, ψζηε λα κελ θαηαζηξαηεγνχληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ 

δεδνκέλσλ απφ επεμεξγαζία ηελ νπνία δελ έρεη εγθξίλεη.  Όηαλ απαηηείηαη πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία ζα πξέπεη λα θξίλεηαη θαηά πφζν ν λένο ζθνπφο είλαη ζπκβαηφο κε ηνλ 

αξρηθφ.  Όηαλ ν λένο ζθνπφο είλαη αζχκβαηνο κε ηνλ αξρηθφ ζα πξέπεη λα έρεη ηε δηθή 

ηνπ λφκηκε βάζε επεμεξγαζίαο. θνπνί αξρεηνζέηεζεο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ή 

                                                                 
24  Βι. Αιεμαλδξνπνχινπ-Αηγππηηάδνπ φ.π. ζει 71 θαη ππ΄αξηζκ. 38/2004 απφθαζε ηεο 
Αξρήο φπνπ ζε δηθαζηηθή δηακάρε δελ έγηλαλ δεθηά έγγξαθα ηα νπνία δελ ζπιιέρζεθαλ 

κε λφκηκν ηξφπν 
25  Βι Δγρεηξίδην φ.π. ζει. 119 
26  Βι Δγρεηξίδην φ.π. ζει. 120 
27  Βι. Αηη. ζθ. 39 ηνπ ΚΑΝ 2016/679 
28  Βι  Μήηξνπ Λίιηαλ φ.π. ζει. 59-60 
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ζθνπνί επηζηεκνληθήο ή ηαηξηθήο έξεπλαο ή ζηαηηζηηθνί ζθνπνί δελ ζεσξνχληαη 

αζχκβαηνη κε ηνπο αξρηθνχο ζθνπνχο φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 5 παξ. 1 ζη. β. ζα 

πξέπεη φκσο ε επεμεξγαζία ηνπο λα ππφθεηηαη ζε θαηάιιειεο εγγπήζεηο π.ρ. 

αλσλπκνπνίεζε ή ςεπδσλπκνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ. 

 

2.2.3 Αρχό τησ ελαχιςτοπούηςησ των δεδομϋνων 
 

χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ, ηα δεδνκέλα πνπ 

ζπιιέγνληαη θαη πθίζηαληαη επεμεξγαζία,  ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια, λα έρνπλ 

άκεζε ζπλάθεηα πξνο ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ πνπ επηδηψθεηαη κε ηελ επεμεξγαζία  

θαη λα είλαη ηα απνιχησο απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

λφκηκνπ ζθνπνχ ηεο. Δπηπξνζζέησο ζηε ζεκεξηλή επνρή κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ε 

πξνεγκέλε ηερλνινγία πξνζθέξεη, είλαη δπλαηφλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα 

απνθεπρζεί ηειείσο ε ρξήζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ή λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

ςεπδσλπκνπνηεκέλα δεδνκέλα ιχζε πνπ πξνζηαηεχεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ 

ηδησηηθφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ 29 . Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε 

εθαξκνγήο ηεο αξρήο απηήο είλαη ε απφθαζε 510/17/2000 ηεο Αξρήο φηη πξνθεηκέλνπ 

γηα ηε βεβαίσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ππνθεηκέλνπ, ην δαθηπιηθφ ηνπ απνηχπσκα, ην 

νλνκαηεπψλπκν ηνπ /ηεο ζπδχγνπ, ην επάγγεικα, ε ππεθνφηεηα/ηζαγέλεηα, ε θαηνηθία 

θαη ην ζξήζθεπκα είλαη ζηνηρεία κε αλαγθαία θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ζα πξέπεη λα 

αλαγξάθνληαη ζην δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

 

2.2.4 Αρχό ακρύβειασ των δεδομϋνων 
 

χκθσλα κε ηελ αξρή απηή ζα πξέπεη ηα δεδνκέλα λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη λα είλαη επίθαηξα θαη αθξηβή θαη εθφζνλ ρξεηάδεηαη λα 

ππνβάιινληαη ζε ελεκέξσζε. Ζ αθξίβεηα θαη ελεκέξσζε ησλ ζηνηρείσλ βαξχλεη ηνλ 

ππεχζπλν επεμεξγαζίαο «Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη θάζε εχινγν κέηξν ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη φηη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ δελ είλαη αθξηβή 

δηνξζψλνληαη ή δηαγξάθνληαη 30 » Δπηπιένλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη θίλδπλνο 

δεκίαο γηα ην ππνθείκελν αλ ηα ηεξνχκελα δεδνκέλα είλαη αλαθξηβή, ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα έιεγρνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε δηφξζσζε ή 

δηαγξαθή ηνπο αλ είλαη αλαθξηβή31. 

 

                                                                 
29  Βι Δγρεηξίδην φ.π. ζει. 126 
30  Βι. Αηη. ζθ. 39 ΚΑΝ 2016/679 
31  Βι Δγρεηξίδην φ.π. ζει. 127 
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2.2.5 Αρχό τησ καθοριςμϋνησ διϊρκειασ διατόρηςησ των προςωπικών 

δεδομϋνων 
 

Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ππφ κνξθή πνπ επηηξέπεη ηελ 

ηαπηνπνίεζε ησλ ππνθεηκέλσλ κφλν γηα ην απαξαίηεην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν ζπιιέρζεθαλ. Όηαλ ηα δεδνκέλα 

ηεξνχληαη κε κνξθή πνπ δελ πξνζδηνξίδεη ην πξφζσπν ην νπνίν αθνξνχλ, δελ ππάξρεη 

ρξνληθφο πεξηνξηζκφο δηαηήξεζήο ηνπο, εθφζνλ παχνπλ πιένλ λα ζεσξνχληαη βάζεη ηνπ 

νξηζκνχ ηνπο πξνζσπηθά δεδνκέλα32 . Ζ δηαηήξεζε γηα κειινληηθή επεμεξγαζία γηα 

επηζηεκνληθνχο, ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο ή ζθνπνχο ηζηνξηθήο έξεπλαο πεξηιακβάλεηαη 

σο εμαίξεζε, ππνθείκελε φκσο ζε εηδηθέο εγγπήζεηο θαη ζε πξφζζεηα κέηξα αζθαιείαο 

κε θχξην γλψκνλα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ33. 

Λφγνο εμαίξεζεο ζεσξείηαη θαη ε αξρεηνζέηεζε πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ.  

 

2.2.6 Αρχό τησ ακεραιότητασ και εμπιςτευτικότητασ 
 

 Ζ χκβαζε 108 αιιά θαη ε Οδεγία 95/46/ΔΚ έζεζαλ ην ζέκα ηεο δηαζθάιηζεο 

ηεο αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ, ζέηνληαο θαλφλεο πνπ ππνρξεψλνπλ ηνλ ππεχζπλν 

επεμεξγαζίαο θαη ηνλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία λα εθαξκφδνπλ ηα δένληα ηερληθά 

θαη νξγαλσηηθά κέηξα ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηα δεδνκέλα απφ ηπραία ή αζέκηηε 

θαηαζηξνθή, ηπραία απψιεηα, απαγνξεπκέλε δηάδνζε ή πξφζβαζε θαη θάζε άιιε 

κνξθή αζέκηηεο επεμεξγαζίαο. Δπηβεβαηψλνληαο ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεη ν ελσζηαθφο 

λνκνζέηεο ζηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ, ζηνλ ΓΚΠΓ ηίζεηαη απηή ξεηά ζηηο αξρέο 

ηεο επεμεξγαζίαο, ελψ ζην άξζξν 32 αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά κέηξα πνπ ζα κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ φπσο πρ ςεπδσλπκνπνίεζε ή αλσλπκνπνίεζε. Σα θαηάιιεια κέηξα ζα 

πξέπεη λα θαζνξίδνληαη αλά πεξίπησζε λα επαλεμεηάδνληαη πεξηνδηθά θαη λα 

επηθαηξνπνηνχληαη φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην. Δπηπιένλ ζε πεξίπησζε εληνπηζκνχ 

παξαβίαζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πθίζηαηαη ππνρξέσζε ηνπ ππεχζπλνπ 

επεμεξγαζίαο λα ελεκεξψζεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηελ Αξρή θαη εθφζνλ θξηζεί 

απαξαίηεην θαη ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ.  

 

2.2.7 Αρχό τησ λογοδοςύασ 
 

Ζ αξρή ηεο ινγνδνζίαο αλαθέξζεθε αξρηθά ζηηο Καηεπζπληήξηεο Αξρέο ηνπ 

ΟΟΑ. Ο ΓΚΠΓ πηνζέηεζε ηελ αξρή απηή θαη ηελ εηζήγαγε σο «κεραληζκφ εγγχεζεο 34» 

ηεο ηήξεζεο ησλ αξρψλ επεμεξγαζίαο. Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο θέξεη ηελ επζχλε φρη 

                                                                 
32  Βι. Αιεμαλδξνπνχινπ-Αηγππηηάδνπ φ.π. ζει. 82 
33  Βι.  Αηη. ζθ. 156 ΚΑΝ 2016/679 
34  Βι. Μήηξνπ Λίιηαλ φ.π. ζει. 91 
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κφλν λα επηβάιιεη ηα θαηάιιεια κέηξα πνπ εγγπψληαη φηη ηεξνχληαη νη θαλφλεο 

πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ, αιιά θαη λα κπνξεί ελεξγά λα απνδείμεη ηε ζπκκφξθσζε πξνο 

ηηο αξρέο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

θαλνληζκνχ πξνθχπηνπλ ηα κέηξα πνπ νθείιεη λα αθνινπζήζεη ν ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο φπσο ηήξεζε αξρείνπ δξαζηεξηφηεηαο επεμεξγαζίαο, νξηζκφ ππεπζχλνπ 

πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ, εθηίκεζε αληηθηχπνπ, πξνζηαζία δεδνκέλσλ απφ ην ζρεδηαζκφ 

θαη εμ νξηζκνχ θιπ. Χο επαθφινπζν ηεο αξρήο ηεο ινγνδνζίαο είλαη ε αχμεζε ηεο 

επζχλεο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο κελ, πξφθεηηαη φκσο γηα έλα 

αληηζηάζκηζκα ηεο θαηάξγεζεο νξηζκέλσλ δηνηθεηηθψλ δηαηππψζεσλ35. Δπηπξνζζέησο 

ε ινγνδνζία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο θαη επίζεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο θίλεηξν γηα λα 

πάξνπλ νη απνδέθηεο ηεο ξχζκηζεο πην ζνβαξά ηελ ζχλλνκε νξγάλσζε ηεο 

επεμεξγαζίαο θαη πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ36.  

 

2.3 Νομιμότητα τησ επεξεργαςύασ 
 

 Ζ χκβαζε 108 αθήλεη ζηα θ-κ ηεο πεξηζψξηα απνζαθήληζεο ησλ 

πξνυπνζέζεσλ θάησ απφ ηηο νπνίεο θξίλεηαη λφκηκε ε  επεμεξγαζία ζην εζσηεξηθφ ηνπο 

δίθαην. Αληηζέησο ην ελσζηαθφ δίθαην κε απψηεξν ζηφρν ηελ ελαξκφληζε ηνπ δηθαίνπ 

κεηαμχ ησλ θ-κ ζεζπίδεη ιεπηνκεξείο θαλφλεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ νη νπνίνη ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ρσξίο παξεθθιίζεηο37. Ζ επεμεξγαζία 

ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαζίζηαηαη ζχλλνκε εθφζνλ ζηεξίδεηαη ζε κία 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο  βάζεηο λνκηκφηεηαο ηεο επεμεξγαζίαο θαη παξάιιεια είλαη 

ζχκθσλε κε ηηο αξρέο ηεο επεμεξγαζίαο. Ο ΓΚΠΓ φπσο θαη ε πξν 20εηίαο Οδεγία, 

απαξηζκνχλ έμη ιφγνπο λφκηκεο επεμεξγαζίαο νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ πεξηνξηζηηθά ελψ 

ηα θξάηε κέιε δελ κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ κνλνκεξψο πεξηνξηζκνχο  θαη απαηηήζεηο 

αλαθνξηθά κε ηηο λφκηκεο βάζεηο επεμεξγαζίαο 38 . Αμίδεη ηα ζεκεησζεί πσο θαη ν 

Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ έρεη αλαγλσξίζεη ηε ζεκαζία ηεο λνκηκφηεηαο ηεο 

επεμεξγαζίαο ζην άξζξν 8 παξ. 2 φπνπ αλαθέξεη: «Ζ επεμεξγαζία απηψλ ησλ δεδνκέλσλ 

πξέπεη λα γίλεηαη λνκίκσο, γηα θαζνξηζκέλνπο ζθνπνχο θαη κε βάζε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ή γηα άιινπο ζεκηηνχο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν». 

 

2.3.1 υγκατϊθεςη  
 

Σν άξζξν 4 ηνπ ΓΚΠΓ δίλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο έγθπξεο ζπγθαηάζεζεο 

νξίδνληαο ηελ σο: «θάζε έλδεημε βνπιήζεσο, ειεχζεξε, ζπγθεθξηκέλε, ξεηή θαη ελ πιήξε 

                                                                 
35  Βι. Μήηξνπ Λίιηαλ φ.π. ζει. 92 
36  Βι. Μήηξνπ Λίιηαλ φ.π. ζει. 95 
37  Βι Δγρεηξίδην φ.π. ζει. 141 
38  Βι. Μήηξνπ Λίιηαλ φ.π. ζει. 70 
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επηγλψζεη κε ηελ νπνία ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ εθδειψλεη φηη ζπκθσλεί, κε 

δήισζε ή κε ζαθή ζεηηθή ελέξγεηα, λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο ηα 

δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ην αθνξνχλ». Δίλαη εκθαλήο ε πξφζεζε ηνπ 

ελσζηαθνχ δηθαίνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε γλήζηα θαη εηιηθξηλήο βνχιεζε ησλ 

ππνθεηκέλσλ σο πξνο ηε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο. ην άξζξν 7 ηίζεληαη νη 

πξνυπνζέζεηο γηα λα ζεσξείηαη έγθπξε ε ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ελψ κηα 

θαηλνηνκία ηνπ Καλνληζκνχ απνηππψλεηαη ζην άξζξν 8 ην νπνίν αλαγλσξίδνληαο ηνπο 

απηνχο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ νη αλήιηθνη, ζέηεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

ζπγθαηάζεζε παηδηνχ ζε ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ.  

 Μνινλφηη δελ ππάξρεη ζην ελσζηαθφ δίθαην ηεξάξρεζε ησλ λφκηκσλ βάζεσλ 

επεμεξγαζίαο απνδίδεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ. Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη ν Έιιελαο λνκνζέηεο ζην Ν. 2472/1997 ζέηεη ηε ζπγθαηάζεζε σο 

θαλφλα θαη ηηο άιιεο βάζεηο λνκηκνπνίεζεο ηεο επεμεξγαζίαο σο εμαηξέζεηο 39 . Ζ 

ζπγθαηάζεζε εμαζθαιίδεη φηη ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη ηελ επρέξεηα λα 

απνθαζίδεη ην ίδην θαηά πφζνλ απνδέρεηαη πιεξνθνξίεο πνπ ην αθνξνχλ λα γίλνληαη 

αληηθείκελν επεμεξγαζίαο40 θαη ζε πνηφλ βαζκφ.  Δίλαη κηα έθθξαζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

πιεξνθνξηαθνχ απηνθαζνξηζκνχ ηνπ αηφκνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ζπγθαηάζεζε 

δελ ζεκαίλεη φηη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο άιιεο αξρέο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ. 

 Διεχζεξε είλαη ε ζπγθαηάζεζε πνπ παξέρεη ην ππνθείκελν φηαλ εθθξάδεη ηελ 

ειεχζεξή ηνπ βνχιεζε ρσξίο απηή λα είλαη πξντφλ πιάλεο, απάηεο, πίεζεο, ρσξίο λα 

πθίζηαηαη ην ππνθείκελν απεηιέο ή αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε πεξίπησζε κε 

ζπγθαηάζεζεο. Χο εθ ηνχηνπ θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ θαηά πφζν ε ζπγθαηάζεζε δφζεθε 

ειεχζεξα ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο απηή 

δφζεθε. Ζ ζπγθαηάζεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλε σο πξνο ηνλ  ζθνπφ ηεο 

επεμεξγαζίαο θαη ην ππνθείκελν ζα πξέπεη λα εξσηάηαη εθ λένπ ζε πεξίπησζε πνπ 

κεηαβάιιεηαη ν ζθνπφο απηφο. Ζ έγθπξε ζπγθαηάζεζε πξνυπνζέηεη  ην ππνθείκελν λα 

είλαη ελ πιήξε επηγλψζεη, δειαδή λα έρεη επαξθή πιεξνθφξεζε, λα είλαη ελήκεξν γηα 

ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο, ηνλ ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο, ηνπο 

πηζαλνχο απνδέθηεο, θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξνρήο ή ηεο άξλεζεο ηεο 

ζπγθαηάζεζεο. Ζ πιεξνθφξεζε ζα πξέπεη λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκε, ζε απιή θαη 

θαηαλνεηή γηα φινπο ηνπο  απνδέθηεο ηεο γιψζζα 41 . Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη ε 

ζπγθαηάζεζε λα είλαη ξεηή. Γελ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θακία ακθηβνιία ζρεηηθά κε ηηο 

πξνζέζεηο ηνπ ππνθεηκέλνπ πφζν κάιινλ δε  ε αδξάλεηα απφ πιεπξάο ηνπ ππνθεηκέλνπ 

δελ ζα πξέπεη λα ηεθκαίξεηαη σο ζπγθαηάζεζε.  

Ο Καλνληζκφο δελ δηαθνξνπνηήζεθε ηδηαίηεξα ζην θνκκάηη απηφ απφ ηελ 

Οδεγία παξφια απηά εηζήγαγε θάπνηεο αιιαγέο. Ζ εηζαγσγή ηεο ιέμεο 

«αδηακθηζβήηεηε» απνηππψλεη ηελ πξνζπάζεηα απνθπγήο ηεο εθαξκνγήο αζέκηησλ 

πξαθηηθψλ απφζπαζεο ζπγθαηάζεζεο ελψ ε έλλνηα ηεο «ζαθνχο ελδείμεσο» ζπλδέεηαη 

                                                                 
39  Βι. Ν.2472/1997 άξζξν 5 
40  Βι. Μήηξνπ Λίιηαλ φ.π. ζει. 71 
41  Βι. αηη. ζθ. 42 ΚΑΝ 2016/679 
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κε εθαξκνγή ηερληθψλ πνπ δελ αθήλνπλ θακηά ακθηβνιία γηα ηελ βνχιεζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ42 . ηελ αηηηνινγηθή ζθέςε 32 ηνπ ΓΚΠΓ αλαθέξνληαη παξαδείγκαηα 

έθθξαζεο ζπγθαηάζεζεο ελψ δηεπθξηλίδεηαη φηη «ε ζησπή, ηα πξνζπκπιεξσκέλα 

εηθνλίδηα ή ε αδξάλεηα δελ ζα πξέπεη λα εθιακβάλνληαη σο ζπγθαηάζεζε». Ο 

Καλνληζκφο ζην άξζξν 7 αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο γηα λα ζεσξείηαη 

έγθπξε ε ζπγθαηάζεζε. Δπηβάιινληαο αξρηθά ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ην βάξνο 

απφδεημεο ηεο ζπγθαηάζεζεο δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ ππνρξέσζε απηή. Απαηηεί 

ην αίηεκα γηα ζπγθαηάζεζε λα ππνβάιιεηαη θαηά ηξφπν ζαθψο δηαθξηηφ απφ άιια 

πηζαλά ζέκαηα,. Δηζάγεηαη αθφκα ε απαίηεζε ηνπ θαλνληζκνχ ε αλάθιεζε ηεο 

ζπγθαηάζεζεο λα είλαη δπλαηή αλά πάζα ζηηγκή θαζψο θαη λα είλαη εμίζνπ εχθνιε κε 

ηελ παξνρή ηεο. Ρεηά επηηάζζεηαη λα εθηηκάηαη θαηά πφζν ε ζπγθαηάζεζε δίλεηαη 

ειεχζεξα, ηδίσο φηαλ ε παξνρή ηεο ζπληζηά πξναπαηηνχκελν γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο 

ε νπνία θαζεαπηή δελ απαηηεί ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά παξά ηελ γεληθά παξαδεθηή ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ έρεη ε 

ζπγθαηάζεζε, δελ θαηάθεξε λα απνθχγεη ηελ θξηηηθή. Αθφκα θαη φηαλ ην άηνκν είλαη 

ελεκεξσκέλν γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρεη απφ ηελ έθζεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ 

δεδνκέλσλ, πέθηεη ζηελ παγίδα ηεο παξνρήο ζπγθαηάζεζεο νχησο ψζηε λα απνθηήζεη 

πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πνπ ην ελδηαθέξνπλ αγλνψληαο φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

παξέρεη ηελ πην ζεκαληηθή βάζε λνκηκνπνίεζεο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ. 

Παξά ηηο θαιέο πξνζέζεηο ηνπ δηθαίνπ, νη ρξήζηεο έρνπλ κάιινλ ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο 

ζπλεηδεηήο επηινγήο ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσπαίν Δπφπηε 

Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ «ρξεηάδεηαη θαηά κέζν φξν λα δηαζέζεη θαλείο 

είθνζη πέληε κέξεο ηνλ ρξφλν γηα λα δηαβάδεη θαλείο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ ρξήζε online ππεξεζηψλ, ελψ δελ πξέπεη λα ππνηηκάηαη ε ιεγφκελε θφπσζε ηεο 

ελεκέξσζεο43». 

 

2.3.1.1 υγκατϊθεςη για επεξεργαςύα από ανόλικουσ  
 

ηε ζεκεξηλή θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, ε ζπκκεηνρή ησλ αλειίθσλ ζηελ 

επηγξακκηθή δξαζηεξηφηεηα απμάλεηαη κε γεσκεηξηθή πξφνδν. Λακβάλνληαο ππφςε 

ηνχην, ν ΓΚΠΓ απνδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ εληζρπκέλε πξνζηαζία ησλ παηδηψλ 

αληηκεησπίδνληαο ην δήηεκα ηεο ζπγθαηάζεζεο ελφο αλήιηθνπ ζηελ επεμεξγαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ζε μερσξηζηφ άξζξν. Ζ αηηηνινγηθή ζθέςε 38 ηνπ 

θαλνληζκνχ ηνλίδεη ηελ εηδηθή πξνζηαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηα παηδηά κε δεδνκέλν φηη  

«έρνπλ κηθξφηεξε επίγλσζε ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ, ζπλεπεηψλ θαη εγγπήζεσλ θαη ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο» Ζ πξνζηαζία απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηελ πεξίπησζε 

ρξήζεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κε ζθνπφ ηελ εκπνξία ή ηε δεκηνπξγία 

πξνθίι πξνζσπηθφηεηαο ή πξνθίι ρξήζηε φπσο θαη ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνληαη άκεζα ζε έλα παηδί.  

                                                                 
42  Βι. Μήηξνπ Λίιηαλ φ.π. ζει. 73 
43  Βι. Μήηξνπ Λίιηαλ φ.π. ζει. 78 
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χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ Καλνληζκφ είλαη ζχλλνκε ε ζπγθαηάζεζε αλειίθνπ 

φηαλ είλαη άλσ ησλ δεθαέμη εηψλ, δίλνληαο φκσο ηελ επρέξεηα ζηα θξάηε κέιε λα 

κεηψζνπλ ζηα 13 έηε ηελ απαηηνχκελε ειηθία. Οη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ζπγθαηάζεζε ζα πξέπεη λα είλαη γξακκέλεο ζε απιή θαη θαζαξή γιψζζα ψζηε λα είλαη 

θαηαλνεηή απφ ην παηδί. ε πεξίπησζε πνπ ν αλήιηθνο δελ δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε 

ειηθία, επηδεηείηαη ε παξνρή ζπγθαηάζεζεο απφ ηνπο αζθνχληεο ηε γνληθή κέξηκλα ηνπ 

παηδηνχ. ηνλ αληίπνδα ζέηεη ζηελ παξ. 2 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ ηνλ ππεχζπλν 

επεμεξγαζίαο ππνρξεσκέλν λα θαηαβάιιεη εχινγεο πξνζπάζεηεο ψζηε λα επαιεζεχζεη 

φηη ε ζπγθαηάζεζε παξέρεηαη απφ ην πξφζσπν πνπ έρεη ηε γνληθή κέξηκλα 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαζέζηκε ηερλνινγία. Δχινγα απφ ηελ άιιε εμαηξεί ηελ 

απαίηεζε ζπγθαηάζεζεο φηαλ ε επεμεξγαζία ζρεηίδεηαη κε ππεξεζίεο πξφιεςεο ή 

παξνρήο ζπκβνπιψλ πνπ πξνζθέξνληαη άκεζα ζε έλα παηδί. 

Παξφια απηά δελ ιείπεη ε θξηηηθή πνπ πθίζηαηαη ν Καλνληζκφο σο πξνο ην 

άξζξν απηφ. Καηαξράο είλαη κάιινλ ακθίβνιν φηη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζα είλαη 

ζε ζέζε λα δηαζθαιίζεη φηη ν αλήιηθνο δειψλεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπ ειηθία, 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη αλήιηθνη δχζθνια ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε ζεκαζία ηεο 

ζπγθαηάζεζεο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο γηα ηελ ηδησηηθή ηνπο ζθαίξα. Δπηπξνζζέησο 

παξφιν πνπ έλα παηδί δελ έρεη άιιε δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα ζε απηή ηελ ειηθία, 

ζεσξείηαη ζχλλνκε ε ζπγθαηάζεζή ηνπ. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα δπζρεξαίλεηαη ε 

άζθεζε γνληθήο κέξηκλαο κηα πνπ ε αληίζεηε άπνςε ηνπ γνλέα γηα ηελ ζπγθαηάζεζε 

απηή κνηάδεη αδηάθνξε γηα ηνλ θαλνληζκφ παξά ηνπο άπεηξνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρεη 

ην παηδί απφ ηελ απηνέθζεζή ηνπ ζην δηαδίθηπν ελψ δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε 

ςπρνινγηθή σξηκφηεηα ηνπ αλειίθνπ44.  

 

2.3.2 Ωλλεσ βϊςεισ νομιμοπούηςησ τησ επεξεργαςύασ 
 

 ην Δλσζηαθφ δίθαην πιελ ηεο ζπγθαηάζεζεο νξίδνληαη θαη άιιεο βάζεηο 

λνκηκνπνίεζεο ηεο επεμεξγαζίαο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ απηή είλαη απαξαίηεηε, ππφ ηελ 

επηθχιαμε ζέζπηζεο εγγπήζεσλ θαη ιήςεο πξφζθνξσλ κέηξσλ.  Σν δηθαίσκα 

πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ είλαη ινηπφλ «δεθηηθφ πεξηνξηζκψλ φηαλ απαηηείηαη λα 

ηθαλνπνηεζνχλ άιια δηθαηψκαηα ή έλλνκα ζπκθέξνληα ή ην δεκφζην ζπκθέξνλ45». 

Ζ επεμεξγαζία απιψλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ επηηξέπεηαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 Όηαλ ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα εθηέιεζε ζχκβαζεο ηεο νπνίαο ην 

ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ είλαη ζπκβαιιφκελν κέινο ή γηα λα ιεθζνχλ κέηξα 

θαη΄αίηεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί 

                                                                 
44  Βι. Υξηζηνδνχινπ Κ. πγθαηάζεζε αλειίθνπ πξνο επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ηνπ ζε Κνηζαιή Λ., Μελνπδάθν Κ Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία 
ησλ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ  (2018) ζει. 65 
45  Βι. Μήηξνπ Λίιηαλ φ.π. ζει. 81 
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θαηά πφζν είλαη απαξαίηεηε ε επεμεξγαζία ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε θαη 

ζθνπνχο ηεο ζχκβαζεο46. 

 Όηαλ ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζπκκφξθσζε κε έλλνκε 

ππνρξέσζε ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο π.ρ. ε επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ππαιιήινπ απφ ηνλ εξγνδφηε  γηα ζθνπνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 Όηαλ ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθπιήξσζε θαζήθνληνο πνπ 

εθηειείηαη πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ ή θαηά ηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο 

πνπ έρεη αλαηεζεί ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ηηο αλσηέξσ δχν πεξηπηψζεηο 

ηα θ-κ έρνπλ ηελ επρέξεηα λα ζεζπίδνπλ εηδηθέο δηαηάμεηο θαη λα εμεηδηθεχνπλ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ. Οη ιφγνη επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα εδξάδνληαη 

ζην δίθαην ηεο Έλσζεο ή ηνπ θ-κ θαη κπνξεί λα άπηνληαη ηεο εζληθήο ή 

δεκφζηαο αζθάιεηαο, ηεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θιπ.  

 Όηαλ ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαθχιαμε δσηηθνχ ζπκθέξνληνο 

ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ ή άιινπ θπζηθνχ πξνζψπνπ. Ζ δηαθνξνπνίεζε 

ηεο Οδεγίαο ζε ζρέζε κε ηνλ Καλνληζκφ είλαη φηη ην ηξίην πξφζσπν ην 

πξνέβιεπε κφλν φζνλ αθνξά ζηα επαίζζεηα δεδνκέλα. ηελ αηηηνινγηθή ζθέςε 

46 δηεπθξηλίδεηαη φηη ε επεμεξγαζία πξνο ην ζπκθέξνλ ηξίηνπ ζα πξέπεη λα 

δηελεξγείηαη κφλν εάλ είλαη πξφδειν φηη ε επεμεξγαζία δελ κπνξεί λα έρεη άιιε 

λνκηθή βάζε δίλνληαο ην παξάδεηγκα ησλ αλζξσπηζηηθψλ ζθνπψλ πρ θάπνηαο 

επηδεκίαο. Δπηπιένλ ν θαλνληζκφο ζην άξζξν 9 παξ. 2 ζηνηρείν γ) ξεηά ζέηεη σο 

πξφζζεηε πξνυπφζεζε φηαλ πξφθεηηαη γηα επαίζζεηα δεδνκέλα, ην ππνθείκελν 

λα είλαη «λνκηθά ή ζσκαηηθά αλίθαλν λα ζπγθαηαηεζεί»  

 Όηαλ ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ έλλνκσλ 

ζπκθεξφλησλ πνπ επηδηψθεη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ή ηξίηνο, εθηφο εάλ 

έλαληη ησλ ζπκθεξφλησλ απηψλ ππεξηζρχεη ην ζπκθέξνλ ή ηα ζεκειηψδε 

δηθαηψκαηα θαη νη ειεπζεξίεο ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ πνπ επηβάιινπλ 

ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηδίσο εάλ ην ππνθείκελν 

ησλ δεδνκέλσλ είλαη παηδί. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3ο 

ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

ηνπ δεδνκέλσλ ε λνκνζεζία πξνέβιεςε λα κπνξεί απηφ λα αζθήζεη θάπνηα δηθαηψκαηα. 

Πέξα φκσο απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ ζεζκνζεηνχληαη  γηα ην ππνθείκελν, απαξαίηεηνη 

είλαη θαη νη κεραληζκνί πνπ ππνβνεζνχλ ηα ππνθείκελα λα εμαζθήζνπλ απηά ηα 

                                                                 
46  Βι. Μήηξνπ Λίιηαλ φ.π. ζει. 82 
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δηθαηψκαηα 47 . Με ηνλ ΓΚΠΓ αλαγλσξίδνληαη λέα δηθαηψκαηα ελψ επηβεβαηψλνληαη 

παιαηφηεξα θαη ηαπηφρξνλα εμπθαίλεηαη έλα ππθλφηεξν πιέγκα ππνρξεψζεσλ κε ζηφρν 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο,  ζεζπίδνληαη λένη κεραληζκνί πρ. ππνρξέσζε 

ελεκέξσζεο θαη παξνρήο πιεξνθνξηψλ, ππνρξέσζε ηεο δηεπθφιπλζεο άζθεζεο ησλ 

δηθαησκάησλ, ππνρξέσζε ελεκέξσζεο γηα ηελ πνξεία αηηήκαηνο,  αιιά θαη ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ ππνθεηκέλνπ εθφζνλ ν ππεχζπλνο δελ αληαπνθξηζεί ζην αίηεκα. Ο 

θαλνληζκφο παξφιν πνπ ζαλ γεληθή αξρή έρεη ηελ άζθεζε δηθαησκάησλ αηειψο 

πξνβιέπεη σζηφζν ζε πεξίπησζε αβάζηκσλ ή ππεξβνιηθψλ αηηεκάησλ ηελ δπλαηφηεηα 

ηνπ ππεχζπλνπ λα δεηήζεη θαηαβνιή εχινγνπ ηέινπο είηε λα κελ αζρνιεζεί κε ην 

αίηεκα48.  

 

3.1 Δικαύωμα τησ ενημϋρωςησ  
 

Οη Καηεπζπληήξηεο αξρέο ηνπ ΟΟΑ αλαγλψξηζαλ ηε ζεκαζία ηεο δηαθάλεηαο 

απέλαληη ζηνλ πνιίηε σο πξνο ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηνλ αθνξνχλ θαη 

ζπκπεξηέιαβαλ ηελ ελεκέξσζή ηνπ απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ζε θάζε πεξίπησζε 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ.  ε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θηλήζεθε ε χκβαζε 108 

ηνπ ηΔ θαζψο θαη ε Οδεγία 95/46/ΔΚ. Αθνινχζσο ν ΓΚΠΓ δεκηνπξγεί έλα 

ιεπηνκεξέζηεξν θαη πεξηεθηηθφ πιαίζην ζην νπνίν πξέπεη λα θηλεζεί ν ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο. Σν δηθαίσκα ελεκέξσζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ απνηειεί θνκκάηη ηνπ 

δηθαηψκαηφο ηνπ ζηνλ πιεξνθνξηαθφ απηνθαζνξηζκφ αιιά θαη πξναπαηηνχκελν γηα ηελ 

άζθεζε πνιιψλ ινηπψλ δηθαησκάησλ ηνπ49. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε δίθαηε θαη δηαθαλήο 

επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ππνθεηκέλνπ, ζα πξέπεη απηφ λα 

ελεκεξψλεηαη γηα: 

 Σελ ηαπηφηεηα θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο ή ηνπ 

εθπξνζψπνπ ηνπ, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ππεχζπλνπ πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ, ηνπο ζθνπνχο αιιά θαη ηε λνκηθή βάζε ηεο επεμεξγαζίαο, ηνπο 

απνδέθηεο ή ηηο θαηεγνξίεο απνδεθηψλ, ηελ πξφζεζε δηαβίβαζεο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ζε Σξίηε ρψξα ή δηεζλή νξγαληζκφ,  

 Σν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν ζα απνζεθεπηνχλ ηα δεδνκέλα ηνπ, 

 Όηαλ ε επεμεξγαζία λνκηκνπνηείηαη βάζεη ηεο ζπγθαηάζεζεο ην δηθαίσκα ηνπ 

ππνθεηκέλνπ λα ηελ αλαθαιέζεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή, 

 Σν δηθαίσκα ηνπ ππνθεηκέλνπ λα αηηείηαη πξφζβαζε, δηφξζσζε, δηαγξαθή, 

πεξηνξηζκφ ηεο επεμεξγαζίαο , θνξεηφηεηα θαη αληίηαμε ζηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπ θαη πσο κπνξεί λα αζθήζεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ απηά, 

                                                                 
47  Βι Δγρεηξίδην φ.π. ζει. 206 
48  Βι. Μήηξνπ Λίιηαλ φ.π. ζει. 123-124 
49  Βι. Αιεμαλδξνπνχινπ-Αηγππηηάδνπ φ.π. ζει. 134 
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 Δάλ είλαη ππνρξεσκέλν ην ππνθείκελν λα παξάζρεη ηα δεδνκέλα ηνπ θαη ηηο 

ζπλέπεηεο πνπ ζα επηθέξεη ηπρφλ άξλεζή ηνπ, 

 Σν δηθαίσκα ππνβνιήο θαηαγγειίαο ζηελ αξκφδηα επνπηηθή αξρή, 

 Σελ χπαξμε απηνκαηνπνηεκέλεο ιήςεο απνθάζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θαηάξηηζεο πξνθίι 

 Δθφζνλ αιιάμεη ν ζθνπφο ηεο επεμεξγαζίαο ή πξνζηεζεί λένο ην ππνθείκελν 

ελεκεξψλεηαη γηα απηφ, 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ηα δεδνκέλα δελ έρνπλ ζπιιεγεί απφ ην ίδην ην ππνθείκελν 

ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ην ππνθείκελν ζρεηηθά κε ηελ 

πεγή απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη θαη 

  Σελ παξαβίαζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ ζε πεξίπησζε πνπ ηίζεληαη ζε 

πςειφ θίλδπλν ηα δηθαηψκαηα θαη νη ειεπζεξίεο ηνπ. 

Ζ ελεκέξσζε απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζπλνπηηθή, 

θαηαλνεηή θαη εχθνια πξνζβάζηκε κνξθή, κε ζαθή δηαηχπσζε θαη εθφζνλ απαηηείηαη 

θαη ζε απεηθφληζε. Ζ ελεκέξσζε ζα πξέπεη λα είλαη γξαπηή θαη εθφζνλ ελδείθλπηαη 

ειεθηξνληθή. Δλαιιαθηηθά ε ελεκέξσζε κπνξεί λα είλαη πξνθνξηθή κεηά απφ αίηεζε 

ηνπ ππνθεηκέλνπ κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ απφ πιεπξάο 

ππεπζχλνπ50. ηελ πεξίπησζε πνπ απεπζχλεηαη ζε παηδηά, δεδνκέλνπ φηη απηά ρξήδνπλ 

εηδηθήο πξνζηαζίαο, ε ελεκέξσζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε γιψζζα πνπ λα κπνξεί ην παηδί 

λα θαηαλνήζεη51. Ζ παξνρή ηέηνησλ πιεξνθνξηψλ ζα πξέπεη λα είλαη δσξεάλ, εθηφο αλ 

ηα αηηήκαηα ησλ ππνθεηκέλσλ είλαη αβάζηκα ή ππεξβνιηθά κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο 

φηη ην βάξνο απφδεημεο απηνχ ην έρεη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ν νπνίνο δχλαηαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή ελαιιαθηηθά λα κελ ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα.  

Σα ρξνληθά πεξηζψξηα θαηά ηα νπνία ην ππνθείκελν ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη γηα 

ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ην αλ 

ηα δεδνκέλα έρνπλ ζπιιεγεί απφ ην ίδην ην ππνθείκελν ή απφ θάπνηα άιιε πεγή.  

 ηελ πξψηε πεξίπησζε ε ελεκέξσζε γίλεηαη θαηά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. 

Δθφζνλ ηα δεδνκέλα πξφθεηηαη λα ππνζηνχλ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ην 

ππνθείκελν ελεκεξψλεηαη πξηλ ηελ έλαξμε απηήο θαη φηαλ ηα δεδνκέλα 

θνηλνινγνχληαη ζε άιινλ απνδέθηε θαηά ηελ πξψηε θνηλνπνίεζε,  

 ηελ πεξίπησζε πνπ ηα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη απφ άιιε πεγή ζα πξέπεη ε 

ελεκέξσζε λα γίλεηαη εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο θαη πάλησο εληφο ελφο κήλα 

θαη φηαλ θνηλνινγνχληαη ζε άιινλ απνδέθηε ηζρχνπλ ηα ίδηα σο άλσ  

Ζ ππνρξέσζε απηή απφ πιεπξάο ππεπζχλνπ αίξεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην 

ππνθείκελν έρεη ήδε ζηε δηάζεζή ηνπ ηηο πιεξνθνξίεο, φηαλ ε παξνρή ηεο ελεκέξσζεο 

                                                                 
50  Βι Δγρεηξίδην φ.π.  ζει. 208 
51  Βι. άξζξν 12 παξ. 1 θαη αηη. ζθ. 58 ηνπ ΓΚΠΓ 



Η ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

ΜΙΦΣΑΣΙΔΟΤ ΑΝΝΑ  [ 21] 
 

είλαη αδχλαηε ή απαηηεί δπζαλάινγεο πξνζπάζεηεο, φηαλ ε επεμεξγαζία αθνξά ζθνπνχο 

αξρεηνζέηεζεο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ, επηζηεκνληθήο ή ηζηνξηθήο έξεπλαο ή 

ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο θάησ φκσο απφ εγγπήζεηο, εθφζνλ ε απφθηεζε ή θνηλνιφγεζε 

πξνβιέπεηαη απφ ην δίθαην ηεο έλσζεο ή θξάηνπο –κέινπο θαη ηέινο φηαλ ηα δεδνκέλα 

πξέπεη λα παξακείλνπλ εκπηζηεπηηθά ιφγσ επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ52. 

 

3.2 Δικαύωμα πρόςβαςησ  
 

Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο θαηνρπξψλεηαη φρη κφλν ζην άξζξν 9 ηεο χκβαζεο 108, 

αιιά θαη ζην άξζξν 8 παξ. 2 ηνπ Υάξηε. Δπηθαηξνπνηείηαη απφ ηνλ ΓΚΠΓ ζην άξζξν 

15. Πξφθεηηαη γηα δηθαίσκα πνπ αζθείηαη θαηφπηλ αηηήκαηνο ζηνλ ππεχζπλν 

επεμεξγαζίαο. πγθεθξηκέλα αλαγλσξίδεηαη ζην ππνθείκελν ην δηθαίσκα λα ιακβάλεη 

επηβεβαίσζε ζρεηηθά κε ην αλ δεδνκέλα πνπ ην αθνξνχλ πθίζηαληαη επεμεξγαζία θαη 

κηα ζεηξά άιισλ πιεξνθνξηψλ φπσο: 

 Σνπο ζθνπνχο ηεο, 

 Σηο ζρεηηθέο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, 

 Σνπο απνδέθηεο ή ηηο θαηεγνξίεο απνδεθηψλ ησλ δεδνκέλσλ, ζε πεξίπησζε πνπ 

ηα δεδνκέλα δηαβηβάδνληαη ζε Σξίηε ρψξα ή δηεζλή νξγαληζκφ ζα πξέπεη ην 

ππνθείκελν λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο θαηάιιειεο εγγπήζεηο πνπ παξέρνληαη ζηα 

πιαίζηα απηήο ηεο δηαβίβαζεο 

 Σν ρξνληθφ δηάζηεκα απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ, 

 Σελ δπλαηφηεηα άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ δηφξζσζεο, δηαγξαθήο ή 

πεξηνξηζκνχ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη αληίηαμεο ζηελ ελ ιφγσ 

επεμεξγαζία, 

 Σν δηθαίσκα ππνβνιήο θαηαγγειίαο ζε επνπηηθή αξρή,  

 Κάζε δηαζέζηκε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ πεγή απφθηεζεο ησλ δεδνκέλσλ ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ ζπιιεγεί απφ ην ίδην ην ππνθείκελν, 

 Σελ χπαξμε απηνκαηνπνηεκέλεο ιήςεο απνθάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θαηάξηηζεο πξνθίι, ηε ινγηθή ηεο ηε ζεκαζία θαη ηηο ελδερφκελεο ζπλέπεηεο  

Σν ππνθείκελν ιακβάλεη αληίγξαθν ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πνπ πθίζηαληαη 

επεμεξγαζία ην νπνίν φκσο δελ ζα πξέπεη λα επεξεάδεη δπζκελψο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ειεπζεξίεο άιισλ. ε θάζε πεξίπησζε ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο είλαη ππνρξεσκέλνο 

                                                                 
52  Βι. ΚΑΝ 2016/679 άξζξν 14 παξ. 5 
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λα επαιεζεχζεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ πνπ αηηείηαη πξφζβαζε 

ηδίσο ζην πιαίζην επηγξακκηθψλ ππεξεζηψλ53. 

 

3.3 Δικαύωμα διόρθωςησ 
 

Πξφθεηηαη γηα έλα δηθαίσκα πνπ κλεκνλεχεηαη ζηηο Καηεπζπληήξηεο Αξρέο ηνπ 

ΟΟΑ, ζηνλ Υάξηε, ζηε χκβαζε 108 θαη επηβεβαηψλεηαη ζην ελσζηαθφ δίθαην κε ηνλ 

ΓΚΠΓ. Γπλάκεη ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ, ην ππνθείκελν κπνξεί λα απαηηήζεη ηε 

δηφξζσζε αλαθξηβψλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ην αθνξνχλ, αίηεκα ην 

νπνίν ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο επηβάιιεηαη λα ηθαλνπνηήζεη ρσξίο αδηθαηνιφγεηε 

θαζπζηέξεζε πινπνηψληαο έηζη ηελ αξρή ηεο αθξίβεηαο ησλ δεδνκέλσλ. ε πεξίπησζε 

πνπ αηηήκαηα ηέηνηνπ είδνπο ζπλδένληαη κε ζεκαληηθά λνκηθά δεηήκαηα πρ  ηε 

δηφξζσζε ηεο δηακνλήο ηνπ ππνθεηκέλνπ φηαλ ζρεηίδεηαη κε επίδνζε λνκηθψλ 

εγγξάθσλ, ν ππεχζπλνο ζα πξέπεη λα απαηηεί επηπιένλ απφδεημε γηα ηελ ηζρπξηδφκελε 

αλαθξίβεηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα κελ επσκηζηεί ππεξβνιηθφ βάξνο ην ππνθείκελν 

ησλ δεδνκέλσλ, κε ηνλ θίλδπλν λα ην απνηξέπεη απφ ηελ δηφξζσζε ηνπο54. 

 

3.4 Δικαύωμα διαγραφόσ («Δικαύωμα ςτη λόθη») 
 

 Σν δηθαίσκα ζηε ιήζε είλαη έλα λενεηζαρζέλ ελσζηαθφ ςεθηαθφ δηθαίσκα, ην 

νπνίν ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ειεπζεξία αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. 

Πξνυπήξρε ζηε χκβαζε 108 φπνπ πξνβιέπεηαη ην δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ ζηε δηαγξαθή 

αλαθξηβψλ, ιαλζαζκέλσλ ή κε λνκίκσο  απνθηεζέλησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Δλψ 

αλαθέξεηαη θαη ζηηο Καηεπζπληήξηεο αξρέο ηνπ ΟΟΑ σο επέθηαζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

ελεκέξσζεο ηνπ αλζξψπνπ. Καηνρπξψλεηαη φκσο θαη ζηνλ ΓΚΠΓ ζην άξζξν 17, βάζεη 

ηνπ νπνίνπ απαηηείηαη απφ έλαλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο λα δηαγξάςεη πξνζσπηθά 

δεδνκέλα ελφο ππνθεηκέλνπ θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο ηνπ ηειεπηαίνπ θαη λα 

απνθιείζεη νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ δηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, αιιά θαη λα 

ππνρξεψζεη ηξίηνπο, π.ρ. κεραλέο αλαδήηεζεο θιπ. λα δηαγξάςνπλ ηπρφλ ζπλδέζκνπο 

πξνο απηά, ή αληίγξαθά ηνπο ή αληηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ. Σν δηθαίσκα ζηε ιήζε δελ 

είλαη έλα απφιπην δηθαίσκα, αλαγλσξίδνληαο ηνχην ν θαλνληζκφο ζηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 17 πξνβιέπεη εμαηξέζεηο ζηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πρ άζθεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο ειεπζεξίαο ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο έθθξαζεο, γηα ζθνπνχο 

επηζηεκνληθνχο, ηζηνξηθνχο ή ζηαηηζηηθνχο, γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκφζηα 

πγεία θιπ.   

 Σν δηθαίσκα ζηε δηαγξαθή κπνξεί λα αζθεζεί γηα έλαλ απφ ηνπο εμήο ιφγνπο: 

φηαλ ηα δεδνκέλα δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηα γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ ζπλειέγεζαλ, φηαλ 

                                                                 
53  Βι. ΚΑΝ 2016/679 αηη. ζθ. 64 
54  Βι. Δγρεηξίδην φ.π. ζει. 220 
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ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ απνζχξεη ηε ζπλαίλεζε ζηελ νπνία ζηεξ ίδεηαη ε 

επεμεξγαζία θαη δελ ππάξρεη άιιε λνκηθή βάζε γηα ηελ επεμεξγαζία, φηαλ ην 

ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ αληηηίζεηαη ζηελ επεμεξγαζία θαη δελ ππάξρνπλ ππέξηεξνη 

λνκηθέο βάζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία, φηαλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα έρνπλ γίλεη 

αληηθείκελν παξάλνκεο επεμεξγαζίαο, φηαλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πξέπεη λα 

δηαγξαθνχλ ζε ζπκκφξθσζε κε κηα λνκηθή ππνρξέσζε κε βάζε θνηλνηηθνχο ή εζληθνχο 

θαλφλεο ζηνπο νπνίνπο ππφθεηηαη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο θαζψο θαη φηαλ έρνπλ 

ζπιιερζεί ζε ζρέζε κε ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο γηα 

παηδηά. 

 Σν δηθαίσκα απηφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην ππνθείκελν 

είρε παξάζρεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ φληαο παηδί, κε άγλνηα ησλ θηλδχλσλ πνπ δηαηξέρεη 

απφ ηελ κειινληηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ. Μελ έρνληαο ηελ σξηκφηεηα λα 

θξίλεη φηη κηα δεκνζίεπζε π.ρ. πξνθιεηηθήο θσηνγξαθίαο ηνπ ζα αμηνινγεζεί αξγφηεξα 

απφ έλαλ πηζαλφ εξγνδφηε, ηνπ δίλεηαη πιένλ ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηε δηαγξαθή 

αθφκα θαη κεηαγελέζηεξα σο ελήιηθνο55. 

 ηελ πξάμε ε ςεθηαθή ιήζε είλαη θάηη ην αλέθηθην γη απηφ ν ελσζηαθφο 

λνκνζέηεο επέιεμε ηνλ φξν δηθαίσκα ζηε δηαγξαθή, πνπ αληηπξνζσπεχεη θάηη πην 

ξεαιηζηηθφ θαη ηερληθά εθηθηφ κε απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη ε «ηάζε ιήζεο ηνπ φξνπ 

ιήζε56». Ζ δηαγξαθή έρεη λα θάλεη κε ηελ δηαγξαθή απφ ηε ιίζηα απνηειεζκάησλ ηεο 

κεραλήο αλαδήηεζεο ελψ ην πεξηερφκελν ζηελ αξρηθή πεγή είλαη δηαζέζηκν πηζαλφλ κε 

ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ. Δπίζεο ηα ππνθείκελα έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

δηαγξάθνπλ  δεδνκέλα ηνπο πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. ηα 

πιαίζηα ελφο Γηαδηθηχνπ πνπ «δελ μερλά πνηέ 57»,  ην άηνκν είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα 

μεθχγεη απφ ηηο πξάμεηο ηνπ παξειζφληνο ηνπ θαη λα πεηχρεη ηελ απφιπηε πξνζηαζία 

ηεο ηδησηηθήο ηνπ δσήο. Δπηπιένλ ζπδεηήζεθε ηδηαίηεξα ην θαηά πφζν είλαη εθηθηή κηα 

θαζνιηθή δηαγξαθή φζνλ αθνξά ζην πεδίν εδαθηθήο έθηαζεο ηνπ δηθαηψκαηνο κε 

βαζηθφ αληίινγν  ην φηη δελ κπνξεί ην δίθαην ελφο θξάηνπο λα επεξεάζεη ην δίθαην 

άιινπ θξάηνπο58. 

 Παξφιν πνπ ην δηθαίσκα ζηε ιήζε δηακνξθψζεθε θπξίσο απφ απνθάζεηο 

δηθαζηεξίσλ δελ ιείπνπλ θαη νη θνξέο φπνπ ηα δηθαζηήξηα αξλήζεθαλ ηελ άζθεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο απηνχ φπσο π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ελψπηνλ ηνπ Αλσηάηνπ Ηαπσληθνχ 

Γηθαζηεξίνπ ζην νπνίν πξνζέθπγε θαηαδηθαζκέλνο παηδφθηινο, ν νπνίνο δήηεζε λα 

εμαζθήζεη ην δηθαίσκά ηνπ ζηε ιήζε δεδνκέλνπ φηη νπνηεδήπνηε γηλφηαλ αλαδήηεζε 

ηνπ νλφκαηφο ηνπ ή ηεο δηεχζπλζήο ηνπ ην απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο είρε αλαθνξέο 

ηνπ αδηθήκαηφο ηνπ απφ ηε κεραλή αλαδήηεζεο Google. Σν Αλψηαην Γηθαζηήξην ζηελ 

απφθαζή ηνπ αλέηξεςε απφθαζε Πεξηθεξεηαθνχ Γηθαζηεξίνπ ην νπνίν είρε 

αλαγλσξίζεη ην δηθαίσκα ηνπ ππνθεηκέλνπ. Σν Αλψηαην Γηθαζηήξην ζην ζθεπηηθφ ηνπ 

                                                                 
55  Βι. Παλαγνπνχινπ-Κνχηλαηδε Φ. Ζ εμέιημε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε ιήζε (πεξί ιήζεο 
ηεο ιήζεο;) ΔθεκΓΓ 6/2016 ζει. 719 
56  Βι. Παλαγνπνχινπ-Κνχηλαηδε Φ.   φ.π. ζει. 725 
57  Βι. Rosen Jeffrey    http://jthtl.org/content/articles/V9I2/JTHTLv9i2_Rosen.PDF 
58  Βι. Παλαγνπνχινπ-Κνχηλαηδε Φ.   φ.π. ζει. 725 

http://jthtl.org/content/articles/V9I2/JTHTLv9i2_Rosen.PDF
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ππνζηήξημε φηη ππεξηζρχεη ην δηθαίσκα γλψζεσο ηνπ θνηλνχ δεδνκέλεο ηεο θχζεο ηνπ 

εγθιήκαηνο59. 

 

3.5 Δικαύωμα περιοριςμού τησ επεξεργαςύασ 
 

Ο ΓΚΠΓ εηζάγεη ζην ελσζηαθφ δίθαην έλα λέν δηθαίσκα ηνπ ππνθεηκέλνπ, απηφ ηνπ 

πεξηνξηζκνχ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ. Σν ππνθείκελν  δχλαηαη λα αζθήζεη 

ην δηθαίσκα απηφ γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

 Ακθηζβεηείηαη ε αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ απφ ην ππνθείκελν, 

 Ζ επεμεξγαζία είλαη παξάλνκε θαη ην ππνθείκελν επηιέγεη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

επεμεξγαζίαο  έλαληη ηεο δηαγξαθήο, 

 Σα δεδνκέλα δελ είλαη απαξαίηεηα ζηνλ ππεχζπλν πιένλ, αιιά ην ππνθείκελν 

ηα ρξεηάδεηαη γηα ηε ππνζηήξημε λνκηθψλ ηνπ αμηψζεσλ, 

 Δλ αλακνλή ηεο επαιήζεπζεο ηνπ θαηά πφζνλ νη ιφγνη ηνπ ππεχζπλνπ 

επεμεξγαζίαο ππεξηζρχνπλ απηψλ ηνπ ππνθεηκέλνπ. 

Πξφθεηηαη γηα έλα δηθαίσκα κε «ραξαθηεξηζηηθά αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ 60 ». Ο 

ππεχζπλνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη πιεζψξα κεζφδσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

επεμεξγαζίαο φπσο πρ  πξνζσξηλή κεηαθίλεζε ησλ επηιεγκέλσλ δεδνκέλσλ ζε θάπνην 

άιιν ζχζηεκα επεμεξγαζίαο ή πξνζσξηλή απνκάθξπλζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

ψζηε λα κελ είλαη δηαζέζηκα πιένλ ζηνπο ρξήζηεο61. Ο ππεχζπλνο πξηλ πξνρσξήζεη ζε 

άξζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο επεμεξγαζίαο νθείιεη λα ελεκεξψζεη γηα απηφ ην ππνθείκελν 

ησλ δεδνκέλσλ. 

 

3.6 Δικαύωμα ςτη φορητότητα 
 

 Σν δηθαίσκα ζηε θνξεηφηεηα είλαη έλα θαηλνηφκν δηθαίσκα ηνπ ΓΚΠΓ 

νξκψκελν απφ ηε λνκνζεζία πεξί ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ζπγθεθξηκέλα ηελ 

Οδεγία 2002/22/ΔΚ, πνπ πξνέβιεπε θνξεηφηεηα ηνπ αξηζκνχ. Πξφθεηηαη ελ κέξεη γηα 

κηα πξνέθηαζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζβάζεσο εθφζνλ ην ππνθείκελν πέξα απφ ηελ 

πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζεη θαη ηε δηαβίβαζή ηνπο. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη ην ππνθείκελν λα επαλαρξεζηκνπνηεί ηα δεδνκέλα ηνπ 

                                                                 
59 Βι ιεπηνκέξεηεο ζε https://www.theguardian.com/world/2017/feb/02/right-to-be-

forgotten-online-suffers-setback-after-japan-court-ruling 
60  Βι. Μήηξνπ Λίιηαλ φ.π. ζει. 128 
61  Βι Δγρεηξίδην φ.π. ζει. 227 

https://www.theguardian.com/world/2017/feb/02/right-to-be-forgotten-online-suffers-setback-after-japan-court-ruling
https://www.theguardian.com/world/2017/feb/02/right-to-be-forgotten-online-suffers-setback-after-japan-court-ruling
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γηα δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο, ζε δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο πινπνηψληαο ην ζηφρν ηεο 

ειεχζεξεο δηαθίλεζεο ησλ δεδνκέλσλ62. 

 Σν λενεηζαρζέλ απηφ δηθαίσκα ζπλίζηαηαη ζηε δπλαηφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ λα 

ιακβάλεη δεδνκέλα θαη λα ηα δηαβηβάδεη ζε άιινλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ή λα δεηά 

ηελ απεπζείαο δηαβίβαζή ηνπο. Σα δεδνκέλα κπνξεί λα είλαη θσηνγξαθίεο, ιίζηεο 

θίισλ, πιεξνθνξίεο επαθψλ θιπ. Χζηφζν δελ ιείπνπλ νη πεξηνξηζκνί ζηελ άζθεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο απηνχ: 

 Σα ελ ιφγσ δεδνκέλα ζα πξέπεη λα έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ην ίδην ην ππνθείκελν 

θαη λα κελ είλαη πξντφλ επεμεξγαζίαο απφ πιεπξάο ηνπ ππεπζχλνπ, γεγνλφο πνπ 

ζα κπνξνχζε λα ζίγεη δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηνπ 

 Σα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα είλαη αληηθείκελν απηνκαηνπνηεκέλεο επεμεξγαζίαο 

θαη φρη έγγξαθα/έγγξαθα αξρεία 

 Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα έρεη ηχρεη επί ηε βάζεη ηεο 

ζπγθαηάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο ζχκβαζεο Απνθιείεηαη έηζη απφ ην πεδίν 

εθαξκνγήο επεμεξγαζία πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε ζπκκφξθσζε κε λνκηθή 

ππνρξέσζε ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο, ηελ εθπιήξσζε θαζήθνληνο ηνπ πξνο 

ην δεκφζην ζπκθέξνλ ή θαηά ηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο πνπ έρεη αλαηεζεί 

ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο63. 

 Σν δηθαίσκα απηφ θαηά ηελ άζθεζή ηνπ δελ ζα πξέπεη λα επεξεάδεη δηθαηψκαηα 

θαη ειεπζεξίεο ηξίησλ 

Όζνλ αθνξά ζηνπο ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα ρνξεγνχλ ηα δεδνκέλα 

ζε δνκεκέλε θαη θνηλά ρξεζηκνπνηνχκελε κεραληθά αλαγλψζηκε κνξθή, λα 

ελεκεξψλνπλ γηα ην δηθαίσκα απηφ ην ππνθείκελν πξηλ ην θιείζηκν θάπνηνπ 

ινγαξηαζκνχ, λα εμαθξηβψλνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ θαη λα 

ηθαλνπνηνχλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 παξ. 3  ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη πάλησο εληφο 

κελφο ην αίηεκα. Δπηπξνζζέησο νη ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο ελζαξξχλνληαη λα 

αλαπηχζζνπλ δηαιεηηνπξγηθνχο κνξθφηππνπο πνπ επηηξέπνπλ ηε θνξεηφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη σζηφζν ε ππνρξέσζε πξνο απηφ. 

 

3.7 Δικαύωμα εναντύωςησ 
 

Έλα αθφκα δηθαίσκα πνπ αλαλεψλεηαη ζην ελσζηαθφ δίθαην είλαη απηφ ηεο 

ελαληίσζεο. Σν ππνθείκελν δχλαηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 1 ηνπ ΓΚΠΓ, λα 

αληηηάζζεηαη νπνηεδήπνηε θαη γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηαίηεξε θαηάζηαζή 

                                                                 
62  Βι. Σα λέα δηθαηψκαηα γηα ηνπο πνιίηεο βάζεη ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ: κηα πξψηε απνηίκεζε θαη ζπληαγκαηηθή αμηνιφγεζε Παλαγνπνχινπ-
Κνχηλαηδε Φ. ΔθεΓΓ 2017 ζει 91 
63  Βι. αηη. ζθ. 68 ηνπ ΓΚΠΓ 
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ηνπ, ζε επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ βαζίδεηαη ζε ιφγνπο νη νπνίνη 

ζρεηίδνληαη είηε κε εθπιήξσζε δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο απφ πιεπξάο ηνπ ππεχζπλνπ 

επεμεξγαζίαο, είηε κε ηθαλνπνίεζε έλλνκνπ ζπκθέξνληνο ηνπ ππεπζχλνπ. Δλαπφθεηηαη 

ζηνλ ηειεπηαίν λα απνδείμεη φηη έρεη επηηαθηηθνχο θαη λφκηκνπο ιφγνπο πνπ 

ππεξηζρχνπλ ησλ ζπκθεξφλησλ, ησλ δηθαησκάησλ ή ησλ ειεπζεξηψλ ηνπ ππνθεηκέλνπ 

ησλ δεδνκέλσλ 64 . Δπηπξνζζέησο ην ππνθείκελν κπνξεί λα αληηηάζζεηαη ζηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ πνπ γίλεηαη  γηα ζθνπνχο 

απεπζείαο εκπνξηθήο πξνψζεζεο 65  ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάξηηζεο πξνθίι, 

εθφζνλ ζρεηίδεηαη κε απηήλ ηελ απεπζείαο εκπνξηθή πξνψζεζε. Γηα ην δηθαίσκα ηνπ 

απηφ, επηβάιιεηαη λα ελεκεξψλεηαη ην ππνθείκελν θαηά ηελ πξψηε επηθνηλσλία, κε 

ζαθήλεηα θαη ρσξηζηά απφ νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία. Δπηπξνζζέησο κπνξεί λα 

αζθήζεη απηφ ηνπ ην δηθαίσκα κε ειεθηξνληθά κέζα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αθφκα 

θαη αλ παχζεη ε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, απηή πνπ έρεη ήδε πξαγκαηνπνηεζεί παξακέλεη 

λφκηκε.  

 

3.7.1. Αυτοματοποιημϋνη λόψη αποφϊςεων – κατϊρτιςη προφύλ 
 

ην άξζξν 22 ηνπ ΓΚΠΓ ζεκειηψλεηαη ε γεληθή απαγφξεπζε γηα ιήςε 

απνθάζεσλ πνπ βαζίδεηαη ζε απνθιεηζηηθά απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ, κε ηελ απαγφξεπζε απηή λα εθαξκφδεηαη αλεμαξηήησο αλ ην ππνθείκελν 

αλαιάβεη δξάζε σο πξνο ηελ επεμεξγαζία 66 . Αλαγλσξίδεηαη ζην άξζξν απηφ, ην 

δηθαίσκα ζε έλα ππνθείκελν λα αληηηάζζεηαη ζε απφθαζε κε ηελ νπνία αμηνινγνχληαη 

πξνζσπηθέο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ θαη ε νπνία έρεη ιεθζεί κε απνθιεηζηηθά 

απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ, κε κεδεληθή 

παξέκβαζε αλζξψπνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάξηηζεο πξνθίι, θαη παξάγεη 

έλλνκα απνηειέζκαηα πνπ ην αθνξνχλ ή ην επεξεάδεη ζεκαληηθά κε αλάινγν ηξφπν67. 

Πξφθεηηαη γηα έλα «ηδηφηππν δηθαίσκα ελαληίσζεο 68 » πνπ επηθαηξνπνηείηαη ζηνλ 

Καλνληζκφ ζε κηα πξνζπάζεηα λα αληηκεησπηζηεί ν «θφβνο εξγαιεηνπνίεζεο 69» ηνπ 

                                                                 
64  Βι. ΓΚΠΓ αηη. ζθ. 69 
65  Βι. Δλδεηθηηθά χζηαζε ηνπ ηΔ ζρεηηθά κε ηελ απεπζείαο εκπνξηθή πξνψζεζε 
66

 Βι. Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ απηνκαηνπνηεκέλε ιήςε αηνκηθψλ απνθάζεσλ 
θαη ηελ επεμεξγαζία πξνθίι γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ θαλνληζκνχ 2016/679 ηεο Οκάδαο 
ηνπ Άξζξνπ 29 ζει. 19  
67   ηηο αλσηέξσ Καηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Οκάδαο ηνπ Άξζξνπ 29 ελδεηθηηθά 
αλαθέξνληαη σο έλλνκα απνηειέζκαηα πνπ επεξεάδνπλ έλα άηνκν ε αθχξσζε ελφο 

ζπκβνιαίνπ, άξλεζε θνηλσληθήο παξνρήο θαη άξλεζε εηζφδνπ ζε κηα ρψξα ή απφξξηςε 
αίηεζεο ππεθνφηεηαο. Χο πξνο ην δεχηεξν ζθέινο ππάξρεη δπζρέξεηα ζην λα εληνπηζηεί 
ηη ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη αλάινγεο επηπηψζεηο ζην ππνθείκελν παξφια απηά ζα 

κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ ζηελ θαηεγνξία απνθάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή 
θαηάζηαζε, ηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο, επθαηξίεο πξφζιεςεο θαζψο θαη 

πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε.  
68  Βι. Μήηξνπ φ.π. ζει. 128 
69  Βι. Παλαγνπνχινπ-Κνχηλαηδε Φ. φ.π. ζει. 95 
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αλζξψπνπ. Ζ απηνκαηνπνηεκέλε ιήςε απφθαζεο ζα κπνξνχζε λα είλαη απηφκαηε 

άξλεζε επηγξακκηθήο αηηήζεσο πηζηψζεσο ή πξαθηηθή ειεθηξνληθψλ πξνζιήςεσλ 

ρσξίο αλζξψπηλε παξέκβαζε θιπ. Γηαθαίλεηαη ν ζηφρνο ηνπ ελσζηαθνχ λνκνζέηε λα 

κελ ππνθαζίζηαηαη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο κε ηερληθέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ 

αδηαθαλή θξηηήξηα,  ψζηε λα κελ ράλεη ην ππνθείκελν ηελ αηνκηθφηεηα ηνπ, γεγνλφο 

πνπ ην θαζηζηά επάισην ζε δπζκελή δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε.  

Σν δηθαίσκα απηφ ζρεηηθνπνηείηαη κέζσ ησλ εμήο πεξηνξηζκψλ πνπ ζέηεη ν 

Καλνληζκφο: 

 Όηαλ ε επεμεξγαζία είλαη αλαγθαία γηα ηε ζχλαςε ή εθηέιεζε ζχκβαζεο 

κεηαμχ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ θαη ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο, ε 

αλαγθαηφηεηα δε ηεο επεμεξγαζίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα 

εξκελεχεηαη ζηελά70, 

 ζε πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ξεηά απφ ην δίθαην ηεο Έλσζεο ή ηνπ 

θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν ππφθεηηαη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο, πρ γηα 

ζθνπνχο παξαθνινχζεζεο θαη πξφιεςεο ηεο απάηεο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο71,  

 φηαλ ην ππνθείκελν παξέρεη ηε ξεηή ζπγθαηάζεζή ηνπ 

ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη νη θαηάιιειεο 

εγγπήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ, ειεπζεξηψλ θαη έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ 

ηνπ ππνθεηκέλνπ, πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ εηδηθή ελεκέξσζε ηνπ ππνθεηκέλνπ, ην 

δηθαίσκα εμαζθάιηζεο αλζξψπηλεο παξέκβαζεο ε νπνία ζα εμαζθαιίδεη φηη ην άηνκν 

δελ ζα ππνζηεί κηα ζηπγλή αιγνξηζκηθή αμηνιφγεζε72, ην δηθαίσκα δηαηχπσζεο ηεο 

γλψκεο ηνπ, ην δηθαίσκα λα ιάβεη αηηηνιφγεζε ηεο απφθαζεο πνπ ειήθζε ζην πιαίζην 

ηεο εθηίκεζεο θαζψο θαη ην δηθαίσκα ακθηζβήηεζεο ηεο απφθαζεο73.  

Ζ θαηάξηηζε πξνθίι (profiling) είλαη κηα θαηλνηνκία ηνπ θαλνληζκνχ θαη 

πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε κνξθή απηνκαηνπνηεκέλεο επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε πξνζσπηθψλ πηπρψλ ηνπ αηφκνπ πνπ κπνξεί λα 

αθνξνχλ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, πγεία,  πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο, αμηνπηζηία θιπ74. Σν 

profiling ελέρεη ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ην ππνθείκελν ιφγσ ηεο έιιεηςεο δηαθάλεηαο 

σο πξνο ηε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, θαζψο επίζεο θαη ηηο 

πεγέο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ελδερνκέλσο αξρηθά λα είραλ ζπιιερζεί γηα άιιν ζθνπφ. Ο 

ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο φηαλ πξνβαίλεη ζε 

απηνκαηνπνηεκέλε ιήςε απφθαζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ profiling. 

πγθεθξηκέλα: 

                                                                 
70 Βι. Καηεπζπληήξηεο γξακκέο Οκάδαο Άξζξνπ 29 φ.π. ζει. 13  

71  Βι. αηη. ζθ. 71 ΚΑΝ 2016/679 
72  Βι. Παλαγνπνχινπ-Κνχηλαηδε Φ. φ.π. ζει. 96 
73

  Βι. αηη. ζθ. 71 ΚΑΝ 2016/679 
74

  Βι. ΓΚΠΓ άξζξν 4 ζηνηρείν 4 
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 ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη ζηα πιαίζηα ηεο δηαθάλεηαο ην ππνθείκελν φηη 

πξνβαίλεη ζε ηέηνηνπ είδνπο ελέξγεηα, λα εμεγεί κε απιφ ηξφπν ηε ινγηθή 

πίζσ απφ ηελ απηνκαηνπνηεκέλε ιήςε απφθαζεο θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ 

κπνξεί λα έρεη απηή γηα ην ππνθείκελν, πξνυπφζεζε απαξαίηεηε ψζηε ην 

ππνθείκελν λα κπνξεί λα αζθήζεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ, 

 λα θξνληίδεη ψζηε ηα δεδνκέλα πνπ πθίζηαληαη επεμεξγαζία είλαη απηά πνπ 

πξαγκαηηθά ρξεηάδεηαη θαη φρη λα ζπιιέγεη δεδνκέλα γηα ηελ πηζαλφηεηα λα 

είλαη ρξήζηκα ζην κέιινλ, παξαβηάδνληαο ηελ αξρή ηνπ ζθνπνχ, ηεο 

ειαρηζηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ θαζνξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο 

δηαηήξεζεο ηνπο. 

 λα θξνληίδεη ψζηε ηα δεδνκέλα λα είλαη αθξηβή, δεδνκέλνπ φηη αλαθξηβή 

δεδνκέλα κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ιαλζαζκέλε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ θαη ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 

δπζκελή κεηαρείξηζε ηνπ ππνθεηκέλνπ  

 ε επεμεξγαζία ζηελ νπνία πξνβαίλεη λα εδξάδεηαη ζε κηα απφ ηηο 

λνκηκνπνηεηηθέο βάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 22.   

 

3.7.1.1.  Ειδικϋσ κατηγορύεσ δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα  
 

 Ο Γεληθφο Καλνληζκφο πξνβιέπεη φηη ε απηνκαηνπνηεκέλε ιήςε απνθάζεσλ 

πνπ βαζίδεηαη ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πθίζηαηαη κφλν θάησ απφ 

ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζσξεπηηθά:  

 ηζρχνπλ νη γεληθέο εμαηξέζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 22 θαζψο θαη φινη νη 

πεξηνξηζκνί πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ, 

 ην ππνθείκελν έρεη παξάζρεη ηε ξεηή ζπγθαηάζεζή ηνπ θαη, 

 ε επεμεξγαζία γίλεηαη γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο βάζεη ηνπ δηθαίνπ ηεο 

Έλσζεο ή ηνπ θξάηνπο-κέινπο 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κε ηελ θαηάξηηζε πξνθίι κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ 

εηδηθέο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ δεδνκέλσλ πνπ δελ είλαη 

επαίζζεηα. Δίλαη δπλαηφλ κέζσ ηνπ profiling λα αλαθαιπθζνχλ ζπζρεηίζεηο πνπ 

απνθαιχπηνπλ πιεξνθνξίεο ηνπ ππνθεηκέλνπ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζθιεξφ ππξήλα 

ηεο ηδησηηθφηεηάο ηνπ φπσο ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο, ηνλ ζεμνπαιηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ θιπ75. ε θάζε πεξίπησζε ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα 

ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα πξνζηαηεχζεη ηα δηθαηψκαηα, ηηο ζεκειηψδεηο 

ειεπζεξίεο αιιά θαη ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά δελ ιείπνπλ θαη νη ππνζηεξηθηέο ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο 

ιήςεο αηνκηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίνη αλαθέξνπλ πσο ε αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε 

                                                                 
75  Βι. Καηεπζπληήξηεο γξακκέο Οκάδαο Άξζξνπ 29 φ.π.  ζει 15 
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πνπ απηή πξνζθέξεη είλαη πνιιέο θνξέο ζαθψο πξνηηκφηεξε απφ απηήλ ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρεη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο θαη σο εθ ηνχηνπ  είλαη ππνθεηκεληθή. 

Πξεζβεχνπλ πσο ην δεηνχκελν δελ είλαη ε ηδησηηθφηεηα αιιά ε δηθαηνζχλε απφ ην 

ζρεδηαζκφ θαη ε αιγνξηζκηθή νπδεηεξφηεηα πνπ απηή πεξηιακβάλεη. ηνλ αληίπνδα 

ππνζηεξίδεηαη πσο κηα αμηνιφγεζε δελ κπνξεί λα κελ πεξηιακβάλεη ηηο πηπρέο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ πνπ ηνλ θάλνπλ απηφ πνπ είλαη, φπσο πρ ε πξνζσπηθφηεηά ηνπ  θαη φηη ν 

άλζξσπνο είλαη θάηη πνιχ παξαπάλσ απφ ηα δεδνκέλα ηνπ76. 

 

3.7.1.2.  Παιδιϊ και κατϊρτιςη προφύλ 
 

ην πξννίκην ηεο χζηαζεο ηνπ ηΔ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε πξνθίι πνπ 

πηνζεηήζεθε ζηηο 23 Ννεκβξίνπ ηνπ 2010, αλαθέξεηαη φηη «ε θαηάξηηζε πξνθίι ησλ 

παηδηψλ κπνξεί λα έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο γηα απηά θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο 

θαη δεδνκέλνπ φηη δελ κπνξνχλ λα δψζνπλ ειεχζεξα ηελ εηδηθή θαη ελ πιήξε επηγλψζεη 

ζπγθαηάζεζή ηνπο ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ θαηάξηηζε πξνθίι, ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο ζχκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε ησλ  δηθαησκάησλ ηνπ 

παηδηνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ». 

Παξφιν πνπ ζην άξζξν 22 ηνπ ΓΚΠΓ δελ γίλεηαη μερσξηζηή αλαθνξά ζηα 

παηδηά, ζηελ αηη. ζθ. 71 πξνβιέπεηαη φηη ε απηνκαηνπνηεκέλε ιήςε απνθάζεσλ δελ ζα 

πξέπεη λα αθνξά ζε παηδηά. χκθσλα κε ηελ Οκάδα ηνπ Άξζξνπ 29 εθφζνλ ε 

πξφβιεςε απηή δελ αληαλαθιάηαη ζην άξζξν, δελ πξφθεηηαη γηα απφιπηε απαγφξεπζε. 

Παξφια απηά φκσο ζπζηήλεη ζηνπο ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο λα κε βαζίδνληαη ζηηο 

εμαηξέζεηο ηνπ άξζξνπ γηα λα ηε λνκηκνπνηήζνπλ.  

 Χζηφζν ηεξψληαο φινπο ηνπο γεληθφηεξνπο πεξηνξηζκνχο θαη εμαηξέζεηο θαη 

έρνληαο ζην λνπ ηελ εληζρπκέλε πξνζηαζία πνπ ζα πξέπεη λα απνιακβάλνπλ ηα παηδηά,  

ζα κπνξνχζε λα είλαη δπλαηή κηα ηέηνηνπ είδνπο επεμεξγαζία γηα ζθνπνχο πρ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επεκεξία ησλ παηδηψλ.   

 Σν άξζξν 22 δελ εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απφ ηελ απηνκαηνπνηεκέλε 

ιήςε απνθάζεσλ δελ παξάγνληαη έλλνκα απνηειέζκαηα ή δελ επεξεάδνπλ ην 

ππνθείκελν κε αλάινγν ηξφπν. Γεδνκέλνπ φκσο φηη ηα παηδηά είλαη κηα επάισηε νκάδα 

θαη είλαη επηξξεπή θαη επθνιφηεξα επεξεαδφκελα απφ ζπκπεξηθνξηθή δηαθήκηζε, ζα 

πξέπεη νη ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο λα απνθεχγνπλ ηελ θαηάξηηζε πξνθίι παηδηψλ, κηα 

θαη ε σξηκφηεηά ηνπο δελ ηα επηηξέπεη λα αληηιεθζνχλ  ηνπο ζθνπνχο ηεο 

πξνζσπνπνηεκέλεο δηαθήκηζεο77.  
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  Βι.  Παλαγνπνχινπ-Κνχηλαηδε Φ. φ.π. ζει. 97 
77  Βι. Καηεπζπληήξηεο γξακκέο φ.π. ζει. 29 
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3.8 Περιοριςμού ϊςκηςησ δικαιωμϊτων  
 

 Όπσο έρεη ήδε εηπσζεί ην δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ δελ είλαη 

απφιπην δηθαίσκα αιιά πξέπεη λα ζηαζκίδεηαη κε άιια δηθαηψκαηα. Δπίζεο ε άζθεζε 

ησλ δηθαησκάησλ απφ  πιεπξάο ηνπ ππνθεηκέλνπ είλαη δπλαηφλ λα ππφθεηληαη ζε 

πεξηνξηζκνχο. Ο ΓΚΠΓ ζέηεη έλαλ θαηάινγν εμαηξέζεσλ ν νπνίνο φκσο είλαη 

πεξηνξηζηηθφο αιιά σζηφζν επξχηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ηεο Οδεγίαο 95/46/ΔΚ. 

πγθεθξηκέλα ν θαηάινγνο πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο ιφγνπο εμαίξεζεο: 

 ηελ αζθάιεηα ηνπ θξάηνπο, 

 ηελ εζληθή άκπλα, 

 ηε δεκφζηα αζθάιεηα, 

 ηελ πξφιεςε, δηεξεχλεζε, αλίρλεπζε ή δίσμε πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή εθηέιεζε 

πνηληθψλ θπξψζεσλ, 

 άιινπο ζεκαληηθνχο ζηφρνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ηεο έλσζεο ή ηνπ 

θξάηνπο-κέινπο, ηδίσο ζεκαληηθνχ νηθνλνκηθνχ ή ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

ζπκθέξνληνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ λνκηζκαηηθψλ, δεκνζηνλνκηθψλ θαη 

θνξνινγηθψλ ζεκάησλ, δεκφζηαο πγείαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

 ηελ πξνζηαζία ηεο δηθαηνζχλεο θαη ησλ δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

 ηελ πξφιεςε, δηεξεχλεζε, αλίρλεπζε ή δίσμε παξαβάζεσλ δενληνινγίαο ζε 

λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλα επαγγέικαηα, 

 ηελ παξαθνινχζεζε, επηζεψξεζε ή θαλνληζηηθή ιεηηνπξγία πνπ ζπλδέεηαη έζησ 

πεξηζηαζηαθά κε ηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο, 

 ηελ πξνζηαζία ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ ή ησλ δηθαησκάησλ θαη 

ειεπζεξηψλ ηξίησλ θαη 

 ηελ εθηέιεζε αζηηθψλ αμηψζεσλ 

Δπαθίεηαη ζηνλ εζληθφ λνκνζέηε λα εηζάγεη ηελ εθάζηνηε εμαίξεζε, κε ηελ 

ππνρξέσζε φκσο λα ην θάλεη κε λνκνζεηηθφ κέηξν, λα θάλεη ζεβαζηή ηελ νπζία ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ, θαζψο θαη λα θξίλεηαη σο αλαγθαίν θαη 

αλαινγηθφ κέηξν ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία. Δπηηαγή ηνπ Καλνληζκνχ είλαη επίζεο 

θάζε ηέηνην λνκνζεηηθφ κέηξν λα πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο πεξί ησλ ζθνπψλ 

ηεο επεμεξγαζίαο ή ησλ θαηεγνξηψλ ηεο επεμεξγαζίαο, ησλ θαηεγνξηψλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ επηβιήζεθαλ, 

ησλ εγγπήζεσλ γηα ηελ πξφιεςε θαηαρξήζεσλ ή παξάλνκεο πξφζβαζεο ή δηαβίβαζεο, 

ηεο εηδηθήο πεξηγξαθήο ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο ή ησλ θαηεγνξηψλ ησλ 

ππεπζχλσλ, ησλ πεξηφδσλ απνζήθεπζεο θαη ησλ ηζρπνπζψλ εγγπήζεσλ, ησλ θηλδχλσλ 

γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ 
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δηθαησκάησλ ησλ ππνθεηκέλσλ λα ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηνλ πεξηνξηζκφ εθηφο εάλ 

απηφ κπνξεί λα απνβεί επηδήκην γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πεξηνξηζκνχ.  

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4ο 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ, ΕΚΣΕΛΩΝ ΣΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ, 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Ο ΓΚΠΓ απνζθνπψληαο ζηελ πξνζηαζία ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ νπνίσλ ηα 

δεδνκέλα πθίζηαληαη επεμεξγαζία, εμπθαίλεη έλα πιέγκα θαζεθφλησλ θαη 

ππνρξεψζεσλ γηα ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο, ηνλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία αιιά 

θαη γηα ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. εκαληηθφηαηε πξφβιεςε  είλαη ε 

αλάιεςε επζχλεο ζε ζρέζε κε ηελ επεμεξγαζία. Κάλνληαο έλα βήκα κπξνζηά γηα ηελ 

μεθάζαξε ζέζε ηνπ θαζελφο, πξνζδηνξίδεη ηνπο ξφινπο θαη θαηαλέκεη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο κε ιεπηνκέξεηα αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ζαθνχο θαηαλνκήο ησλ 

αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ ξφισλ.  

 

4.1 Τπεύθυνοσ επεξεργαςύασ  
 

Πξφθεηηαη γηα ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ή δεκφζηα αξρή ή ππεξεζία ή 

θνξέα πνπ θαζνξίδεη ηνπο ζθνπνχο θαη ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Ο ξφινο ηνπ είλαη λεπξαιγηθφο θαη ηδηαίηεξα αλαβαζκηζκέλνο 

ζην λέν ελσζηαθφ λνκηθφ θαζεζηψο. Σν ζεκαληηθφηεξν κέξνο ηνπ ξφινπ ηνπ είλαη ε 

λνκηθή επζχλε γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο επηηαγέο ηνπ θαλνληζκνχ78. ηνλ θαλνληζκφ 

πεξηγξάθεηαη ε έλλνηα ησλ «απφ θνηλνχ ππεχζπλσλ επεμεξγαζίαο» φηαλ δχν ή 

πεξηζζφηεξνη ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο θαζνξίδνπλ απφ θνηλνχ ηνπο ζθνπνχο θαη ηνλ 

ηξφπν επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη κε 

γξαπηή ζπκθσλία, ξεηά θαη κε δηαθαλή ηξφπν λα θαζνξίδνληαη νη επζχλεο, νη 

ππνρξεψζεηο, ηα θαζήθνληά ηνπο, νη ξφινη θαη νη ζρέζεηο ηνπο έλαληη ηνπ ππνθεηκέλνπ 

ησλ δεδνκέλσλ. Οη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο κνηξάδνληαη απφ θνηλνχ ηελ 

επζχλε γηα ηελ επεμεξγαζία, κε ηνχην λα ζεκαίλεη φηη θαζέλαο απφ απηνχο είλαη 

πιήξσο ππεχζπλνο γηα ηε ζπλνιηθή δεκία πνπ ελδερνκέλσο πξνθαιεί ε επεμεξγαζία ζε 

ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ.   

Αθφκα φηαλ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ή ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία δελ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη ζηελ ΔΔ ζα πξέπεη λα νξίδεηαη γξαπηψο εθπξφζσπφο ηνπο 

εγθαηεζηεκέλνο ζε έλα θξάηνο κέινο φπνπ βξίζθνληαη ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ. 
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  Βι. παξαθάησ Τπνρξεψζεηο Τπεχζπλνπ Δπεμεξγαζίαο  
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ηνλ εθπξφζσπν ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη νη επνπηηθέο αξρέο θαη ηα ππνθείκελα ησλ 

δεδνκέλσλ ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ζίγνληαη νη πξνζθπγέο πνπ κπνξεί λα αζθεζνχλ 

απφ ηα ππνθείκελα ελαληίνλ ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο ή ηνπ εθηεινχληα ηελ 

επεμεξγαζία.   

ηελ πεξίπησζε επεμεξγαζίαο γηα πξνζσπηθή ή νηθηαθή ρξήζε ν δηαρσξηζκφο 

ελίνηε είλαη δπζρεξήο θαη θξίλεηαη θαηά πεξίπησζε βάζεη δηαθφξσλ θξηηεξίσλ. Γεληθά 

απηνί πνπ παξέρνπλ ηα κέζα γηα ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γηα 

πξνζσπηθή ή νηθηαθή ρξήζε  ζεσξνχληαη ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο , ελψ ην πξφζσπν 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ζε πεξηνξηζκέλν, πξνζσπηθφ επίπεδν εμαηξείηαη απφ 

ηνλ Καλνληζκφ79.  

 

4.2 Εκτελών τησ επεξεργαςύα 
 

Σν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή δεκφζηα αξρή ή ππεξεζία ή θνξέαο πνπ 

επεμεξγάδεηαη βάζεη ζχκβαζεο ή άιιεο λνκηθήο πξάμεο ηα δεδνκέλα γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ ππεχζπλνπ θαη αθνινπζεί ηηο θαηαγεγξακκέλεο εληνιέο ηνπ.  Δίλαη έλαο παιαηφο 

ξφινο πνπ φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ππεπζχλνπ αλαβαζκίδεηαη. Παξφιν πνπ είλαη 

εκθαλήο ε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ δχν ξφισλ, ππάξρεη ζεκαληηθή 

δηάθξηζε, ελψ κε ηελ κεηαξξχζκηζε ησλ θαλφλσλ ζα πξέπεη ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία 

λα ζπκκνξθψλεηαη κε πνιιέο απφ ηηο απαηηήζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζηνλ ππεχζπλν, πρ 

ηήξεζε αξρείνπ γηα απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζεο, εθαξκνγή θαηάιιεισλ νξγαλσηηθψλ 

θαη ηερληθψλ κέηξσλ γηα λα εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο, νξηζκφ ππεχζπλνπ πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ φηαλ απαηηείηαη θαη ελεκέξσζε ηεο αξρήο γηα παξαβηάζεηο. 

                                                                 
79 Αμηνζεκείσηε είλαη ε απφθαζε ηεο ΑΠΓΠΥ 17/2016  ζρεηηθά κε ηελ θαηαγγειία 

πνιίηε Α ελαληίνλ ηνπ Γεκάξρνπ Β ηεο πφιεο ηνπ, ν νπνίνο δεκνζίεπζε ζηνλ 

πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ζην Facebook ηελ πληροφορία ότι ο Α ειςπράττει ζχληαμε 

αλαπεξίαο σο απάληεζε φηη ζην ηνπηθφ ηζηνιφγην  ηνπ νπνίνπ δηαρεηξηζηήο είλαη ν Α, 

αλαξηήζεθε ζπθνθαληηθφ ζρφιην ηνπ ηδίνπ πεξί άζθνπεο ζπαηάιεο ησλ ρξεκάησλ ησλ 

δεµνηψλ ελψ ππνζηήξημε επίζεο  φηη ε αλάξηεζε ηεο πιεξνθνξίαο πεξί ζπληάμεσο 

αλαπεξίαο έγηλε απφ ηνλ ίδην πξνζσπηθά θαη φρη µε ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο Γεκάξρνπ 

πφιεο Υ θαη φηη ε ιήςε ζπληάμεσο αλαπεξίαο απφ ηνλ Α ήηαλ γλσζηή ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία.  Ο Α παξφια απηά ηζρπξίζηεθε φηη παξαλφκσο ν Β δηέδσζε επαίζζεηα 

δεδνκέλα ηνπ ηδίνπ.   Ζ Αξρή ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε έθξηλε φηη «ε ηζηνζειίδα ηνπ 

δεκάξρνπ πφιεο Υ ζην Facebook  ππφ ηελ νλνκαζία «….» αξηζκεί άλσ ησλ 1000 θίισλ 

θαη είλαη δεκφζηα θαη πξνζβάζηκε ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ Facebook  (πνιιψ µάιινλ 

θαζψο δελ απαηηείηαη ε απνδνρή θηιίαο εθ κέξνπο ηνπ δεκάξρνπ γηα ηελ αλάγλσζε ησλ 

αλαξηεκέλσλ απφ απηφλ). Πεξαηηέξσ, ν Β ρξεζηκνπνηεί ηελ ηζηνζειίδα γηα ηελ 

ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ δεµνηψλ θαζηζηψληαο ηελ σο µέζν επηθνηλσλίαο µε ην 

θνηλφ. πλεπψο, ζχκθσλα µε απηά πνπ εθηίζεληαη αλσηέξσ, ν Γήκαξρνο … θαζίζηαηαη 

ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο θαη έρεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο». 
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Ο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία ζα πξέπεη λα παξέρεη επαξθείο δηαβεβαηψζεηο απφ 

πιεπξάο εκπεηξνγλσκνζχλεο, αμηνπηζηίαο θαη πφξσλ γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πνπ ζα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ πρ πξνζρψξεζε ζε εγθεθξηκέλν 

θψδηθα ζπκπεξηθνξάο ή εγθεθξηκέλν κεραληζκφ πηζηνπνίεζεο80.   

Ο ΓΚΠΓ πξνβιέπεη αξθεηέο δηαθξηηέο ππνρξεψζεηο θαη θαζήθνληα γηα ηνλ 

εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία. Ο ξφινο ηνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζην λα αθνινπζεί ηηο εληνιέο 

ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο αιιά θαη λα ηνλ ζπλδξάκεη θαη λα ηνλ επηθνπξεί ζε 

δηάθνξα θαζήθνληά ηνπ. 

 

4.3 Τπεύθυνοσ προςταςύασ δεδομϋνων 
 

Ο ππεχζπλνο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ είλαη έλαο παιηφο ξφινο πνπ αλαβαζκίδεηαη 

ζην λέν λνκηθφ θαζεζηψο. Δλψ ζηελ Οδεγία πξνβιεπφηαλ σο ελαιιαθηηθφ κέζν πνπ 

βνεζνχζε ζηελ απινπνίεζε ηεο γλσζηνπνίεζεο ηεο επεμεξγαζίαο ζηελ Αξρή Διέγρνπ, 

ζηνλ Καλνληζκφ κεηαηξέπεηαη ζε ππνρξεσηηθφ φξγαλν ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:  

 φηαλ ε επεμεξγαζία δηελεξγείηαη απφ δεκφζηα αξρή ή θνξέα, ή 

 νη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο θαη ηνπ 

εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία ζπληζηνχλ πξάμεηο  επεμεξγαζίαο νη νπνίεο 

ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο θαη ησλ ζθνπψλ ηνπο απαηηνχλ 

παξαθνινχζεζε ησλ ππνθεηκέλσλ ζε κεγάιε θιίκαθα, ή 

 νη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο θαη ηνπ 

εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία ζπληζηνχλ κεγάιεο θιίκαθαο επεμεξγαζία 

εηδηθψλ θαηεγνξηψλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ή δεδνκέλσλ 

πνπ αθνξνχλ πνηληθέο θαηαδίθεο θαη αδηθήκαηα. 

Ο ππεχζπλνο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα δηνξίδεηαη βάζεη ησλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, ηεο εκπεηξνγλσζίαο πνπ δηαζέηεη θαη ηεο ηθαλφηεηαο 

εθπιήξσζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Μπνξεί λα είλαη κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ή λα 

παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ βάζεη ζχκβαζεο. Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο θαη ν εθηειψλ 

ηελ  επεμεξγαζία ζα πξέπεη λα ζηεξίδνπλ ηνλ ππεχζπλν πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ζηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Δπηπιένλ ν θαλνληζκφο πξνβιέπεη φηη ν ππεχζπλνο 

πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ δελ ζα ιακβάλεη εληνιέο απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο, δελ 

ζα απνιχεηαη, νχηε ζα πθίζηαηαη θπξψζεηο επεηδή επηηέιεζε ηα θαζήθνληά ηνπ, ελψ ζα 

ινγνδνηεί απεπζείαο ζην αλψηαην δηνηθεηηθφ επίπεδν ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο ή 

ηνπ εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία.  Ο ππεχζπλνο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ είλαη έλαο 

ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο, ηνπ νξγαληζκνχ, ηεο επνπηηθήο 

αξρήο θαη ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ. Σα θαζήθνληά ηνπ πεξηιακβάλνπλ 

ελεκέξσζε θαη παξνρή ζπκβνπιψλ πξνο ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο, ηνλ εθηειψλ ηελ  

                                                                 
80  Βι. Αηη. ζθ. 81 ηνπ ΓΚΠΓ 
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επεμεξγαζία θαη ησλ ππαιιήισλ ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνλ Καλνληζκφ, ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε 

αληηθηχπνπ φηαλ ηνπ δεηείηαη, ηε ζπλεξγαζία κε ηελ επνπηηθή αξρή θαζψο θαη λα 

απνηειεί ζεκείν επηθνηλσλίαο κε ηελ επνπηηθή αξρή γηα δηάθνξα ζέκαηα. 

 

4.4 Τποχρεώςεισ του Τπευθύνου Επεξεργαςύασ 
 

 Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ Καλνληζκνχ είλαη ε κείσζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ επέθεξαλ νη δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 95/46/ΔΚ. Καζψο ε πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ δελ επηηπγράλεηαη κφλν κε λνκηθέο ξπζκίζεηο, σο 

αληηζηάζκηζκα πξνζδηνξίδνληαη απμεκέλεο ππνρξεψζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο ψζηε λα είλαη εθηθηή ε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηνπ ΓΚΠΓ. 

Πέξα απφ ηελ ππνρξέσζε εθαξκνγήο ησλ γεληθψλ αξρψλ αιιά θαη ησλ ινηπψλ 

θαλφλσλ ηνπ Καλνληζκνχ, ν ππεχζπλνο νθείιεη φρη κφλν λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια 

ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα γηα λα δηαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη 

ειεπζεξηψλ ησλ ππνθεηκέλσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπο, αιιά θαη 

λα είλαη ζε ζέζε λα απνδεηθλχεη ηε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο απαηηήζεηο θαζψο θαη λα 

επαλεμεηάδεη δηαξθψο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο.  

 

4.4.1. Λογοδοςύα  
 

Ζ ινγνδνζία είλαη ε ππνρξέσζε ηνπ ππεχζπλνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

αηηηνιφγεζε ησλ ελεξγεηψλ θαη ηελ αληαπφθξηζε ζηηο άιιεο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο 

ηνπ. Πξφθεηηαη γηα έλα κέηξν πνπ ιεηηνπξγεί ελ κέξεη σο αληίβαξν  ζηελ θαηάξγεζε 

γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πεξηνξίδνληαο ηηο δηνηθεηηθέο δηαηππψζεηο. Δίλαη έλαο 

κεραληζκφο εγγχεζεο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ πξνζηαζίαο, ηεο 

λνκηκφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο απφ πιεπξάο ηνπ  ππεχζπλνπ.   

 

4.4.2. Εκτύμηςη αντικτύπου και προηγούμενη διαβούλευςη  
 

 Πξφθεηηαη γηα έλα λέν εξγαιείν πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ 

ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ δχλαηαη λα επηθέξεη πςειφ θίλδπλν γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο 

ησλ πξνζψπσλ. Δπαθίεηαη ζηελ επνπηηθή αξρή λα θαηαξηίζεη θαη λα δεκνζηνπνηήζεη 

θαηάινγν κε πξάμεηο επεμεξγαζίαο γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηείηαη εθηίκεζε αληηθηχπνπ, 

ελψ δχλαηαη λα θαηαξηίζεη αληίζηνηρν θαηάινγν κε πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο δελ ζα 

απαηηείηαη. Ο ελσζηαθφο λνκνζέηεο εηζήγαγε πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηείηαη 

εθηίκεζε αληηθηχπνπ θαη ζπγθεθξηκέλα φηαλ πξφθεηηαη γηα πξάμεηο πνπ αθνξνχλ 
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ζπζηεκαηηθή θαη εθηελή αμηνιφγεζε πξνζσπηθψλ πηπρψλ (profiling), κεγάιεο 

θιίκαθαο επεμεξγαζία επαίζζεησλ δεδνκέλσλ ή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ πνηληθέο 

θαηαδίθεο θαη αδηθήκαηα θαζψο θαη ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε δεκνζίσο 

πξνζβάζηκνπ ρψξνπ ζε κεγάιε θιίκαθα. Δπίζεο πξνβιέπεηαη θαη ειάρηζην 

πεξηερφκελν ηεο ελ ιφγσ εθηίκεζεο.  Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο φηαλ ε επεμεξγαζία 

βαζίδεηαη ζε εθπιήξσζε λνκηθήο ππνρξέσζεο ηνπ ππεπζχλνπ ή ην δεκφζην ζπκθέξνλ 

εθηφο αλ ην θξάηνο κέινο θξίλεη δηαθνξεηηθά, αίξεηαη ε ππνρξέσζε απφ πιεπξάο  

ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ε εθηίκεζε αληηθηχπνπ ππνδεηθλχεη φηη ε επεμεξγαζία 

ελέρεη πςειφ θίλδπλν γηα ην ππνθείκελν θαη δελ ππάξρνπλ κέηξα πνπ λα ηνλ 

κεηξηάδνπλ, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο  έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκβνπιεχεηαη ηελ 

επνπηηθή αξρή πξηλ ηελ επεμεξγαζία παξέρνληάο ηεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. Σε 

γλψκε ηεο επνπηηθήο αξρήο ηελ δεηνχλ θαη ηα θξάηε κέιε θαηά ηελ εθπφλεζε 

πξνηάζεσλ λνκνζεηηθψλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηελ επεμεξγαζία. 

 

4.4.3. Σόρηςη αρχεύων δραςτηριοτότων 
 

Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο αιιά θαη ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία, είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα ηεξνχλ γξαπηψο κεηαμχ άιισλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή, αξρείν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία πξνο απφδεημε ζπκκφξθσζεο 

ηνπο. Σν αξρείν απηφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην φλνκα θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 

ηνπο, ηνπο ζθνπνχο ηεο επεμεξγαζίαο, ηηο θαηεγνξίεο ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ 

θαη ηηο θαηεγνξίεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πθίζηαληαη ηελ επεμεξγαζία, ηηο θαηεγνξίεο 

απνδεθηψλ ησλ δεδνκέλσλ, ηηο δηαβηβάζεηο ησλ δεδνκέλσλ, ηηο πξνζεζκίεο δηαγξαθήο 

ησλ δεδνκέλσλ θαη κηα γεληθή πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ 

αζθαιείαο πνπ ηεξεί. ε απηή ηελ ππνρξέσζε ηνπ ππεπζχλνπ ν Καλνληζκφο πξνβιέπεη 

ηηο εμήο εμαηξέζεηο: φηαλ ε επηρείξεζε ή ν νξγαληζκφο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ 

γίλεηαη ε επεμεξγαζία απαζρνιεί ιηγφηεξα απφ 250 άηνκα εθηφο φκσο εάλ ε 

επεμεξγαζία ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη θίλδπλν γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ 

ππνθεηκέλσλ, δελ είλαη πεξηζηαζηαθή ή πεξηιακβάλεη επαίζζεηα δεδνκέλα ή δεδνκέλα 

πνπ αθνξνχλ πνηληθέο θαηαδίθεο θαη αδηθήκαηα.  

 

4.4.4. Αςφϊλεια επεξεργαςύασ   
 

Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο αθνχ αμηνινγήζεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη ε 

επεμεξγαζία γηα ηα ππνθείκελα, είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθαξκφζεη ηα θαηάιιεια 

ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα ψζηε λα ηνπο κεηξηάζεη πρ θξππηνγξάθεζε, 

ςεπδσλπκνπνίεζε, δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ, ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο 

ησλ ζπζηεκάησλ,  ηεο δπλαηφηεηαο απνθαηάζηαζεο ζε πεξίπησζε θπζηθνχ ή ηερληθνχ 

ζπκβάληνο. Ζ αζθάιεηα ηεο επεμεξγαζίαο γηα λα είλαη εθηθηή δελ αξθεί ε ρξήζε 
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θαηάιιεινπ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ ππνινγηζηψλ, αιιά θαη ηήξεζε θαλφλσλ πνπ ηελ 

αθνξνχλ πρ ηαθηηθή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ επεμεξγαζία 

ζρεηηθά κε ηνπο ελ ιφγσ θαλφλεο αιιά θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ειεγρφκελε πξφζβαζε 

ζε πιηθφ θαη ινγηζκηθφ ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο ή ηνπ εθηεινχληνο ηελ 

επεμεξγαζία, ηαθηηθνχο ειέγρνπο γηα παξαβηάζεηο θιπ. 

 

4.4.5. Ενημϋρωςη παραβύαςησ δεδομϋνων 
 

Μηα αθφκα ζεκαληηθή ππνρξέσζε ηνπ ππεπζχλνπ είλαη ζε πεξίπησζε 

εληνπηζκνχ παξαβίαζεο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, λα ηελ γλσζηνπνηήζεη 

ακειιεηί ή εληφο 72 σξψλ παξέρνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξαβίαζε απηή θαζψο θαη 

ηα ιεθζέληα δηνξζσηηθά κέηξα, ζηελ επνπηηθή αξρή. Ο Καλνληζκφο εμεηδηθεχεη ηελ 

ειάρηζηε πιεξνθφξεζε πνπ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ε ελεκέξσζε ηεο παξαβίαζεο. Ζ 

ππνρξέσζε απηή δελ πθίζηαηαη εθφζνλ ε παξαβίαζε δελ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη 

θηλδχλνπο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ηνπ ππνθεηκέλνπ. Αληηζέησο φηαλ ν 

θίλδπλνο είλαη πςειφο ν ππεχζπλνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηελ αλαθνηλψζεη ακειιεηί 

θαη ζην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ, ψζηε λα κπνξέζεη απηφ λα ιάβεη κέηξα γηα λα 

πεξηνξηζηνχλ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο παξαβίαζεο. Σελ ίδηα ππνρξέσζε έρεη θαη ν 

εθηειψλ ηεο επεμεξγαζία ν νπνίνο ζα πξέπεη εθφζνλ εληνπίζεη παξαβίαζε δεδνκέλσλ 

λα ελεκεξψζεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο. 

 

4.4.6. Προςταςύα δεδομϋνων από το ςχεδιαςμό  και εξ οριςμού 
 

 Ζ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν είλαη κηα κεγάιε 

πξφθιεζε. Ζ ίδηα ηερλνινγία πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηα δηθαηψκαηα ησλ πξνζψπσλ, είλαη 

απηή πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί 81 . Οη ππεχζπλνη 

επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ηνλ κεηξηαζκφ ησλ θηλδχλσλ πνπ ελέρεη ε 

επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ φρη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο 

αιιά θαη λσξίηεξα θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ. Σα κέζα επεμεξγαζίαο ηα νπνία επηιέγνπλ ζα  

πξέπεη λα έρνπλ ζρεδηαζηεί κε γλψκνλα ηελ πξνζηαζία ησλ αξρψλ ηδησηηθνχ 

απνξξήηνπ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ. Δπηπξνζζέησο ζα πξέπεη νη ίδηνη λα 

παξέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο εγγπήζεηο γηα ην ζθνπφ απηφ, ιακβάλνληαο θαηάιιεια 

ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, πρ. ρξήζε ςεπδσλπκνπνίεζεο θαη θξππηνγξάθεζεο. 

 Ζ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο εμ νξηζκνχ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή. Σν 

ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα απνιακβάλεη ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ 

ηνπ απηφκαηα. Υσξίο λα ρξεηάδεηαη λα θάλεη απνιχησο ηίπνηα ζα πξέπεη ε ηδησηηθφηεηά 

                                                                 
81

  Βι. Τπνρξεψζεηο ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο απφ Μήηξνπ Λίιηαλ ζε Γεληθφο 
Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ (GDPR) Ννκηθή 
δηάζηαζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή ζει. 179 Κνηζαιήο, Μελνπδάθνο 
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ηνπ λα παξακέλεη άζηθηε82, έρνληαο πξνβιεθζεί θαη ελζσκαησζεί ζε φπνην ζχζηεκα ή 

εθαξκνγή ρξεζηκνπνηεί. Απηνχ ηνπ είδνπο ε πξνζηαζία έρεη λα θάλεη κε ην εχξνο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη, ηνλ βαζκφ ηεο επεμεξγαζίαο, ηελ πεξίνδν ηεο 

απνζήθεπζεο θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπο. Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα 

θξνληίζεη φηη νη αξρηθέο ξπζκίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ή ηεο εθαξκνγήο πξνζηαηεχνπλ 

θαηά ην δπλαηφλ ηελ ηδησηηθφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ.  

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5ο 

ΠΡΟΦΤΓΕ, ΕΤΘΤΝΗ ,ΚΤΡΩΕΙ 

 

5.1 Προςφυγϋσ, ευθύνη και κυρώςεισ 
 

«Απφ ηε ζθνπηά ηεο λνκηθήο θηινζνθίαο, κπνξεί θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη έλαο 

λφκνο ρσξίο απνηειεζκαηηθέο θπξψζεηο δελ είλαη λφκνο θαζφινπ 83 ». Ο επξσπαίνο 

λνκνζέηεο αλαγλσξίδνληαο ηελ αδπλακία ηεο Οδεγίαο ζην πεδίν απηφ 84, ε νπνία δελ 

παξείρε «ηδηαίηεξε θαζνδήγεζε 85 » θαη άθελε ζηνπο εζληθνχο λνκνζέηεο κεγάιε 

επρέξεηα, επηρείξεζε λα ιάβεη κέηξα γηα ηελ άκβιπλζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ θξαηψλ-

κειψλ. Γεγνλφο είλαη πσο ζην πξνγελέζηεξν λνκηθφ θαζεζηψο εληνπίζηεθαλ 

ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηα δηάθνξα θξάηε κέιε θαη ζην θνκκάηη ησλ δηνηθεηηθψλ αιιά 

θαη ησλ πνηληθψλ θπξψζεσλ. Χο εθ ηνχηνπ ν θαλνληζκφο απνζθνπεί ζηελ επηβνιή 

ηζνδχλακσλ απνηειεζκαηηθψλ θπξψζεσλ ζηα θξάηε κέιε, ψζηε λα επηηεπρζεί 

ζπλεθηηθφ επίπεδν πξνζηαζίαο ζε φιε ηελ ΔΔ. Δίλαη θνηλφο ηφπνο φηη νη θπξψζεηο 

ιεηηνπξγνχλ θαηαξράο απνηξεπηηθά, εμαζθαιίδνληαο θαηά ην δπλαηφλ ηε ζπκκφξθσζε 

ζηηο επηηαγέο ηνπ θαλνληζκνχ. Απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ έρεη επηθέξεη ν 

Καλνληζκφο αθνξνχλ ζην πιαίζην ησλ θπξψζεσλ πνπ επηβάιινληαη ζε πεξίπησζε 

παξαβηάζεσλ. Δμάιινπ ε ελεξγνπνίεζε απφ πιεπξάο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα σο 

πξνο ηε ζπκκφξθσζε ζηνλ Καλνληζκφ έρεη άκεζα ζπλδεζεί κε ηηο απζηεξέο θπξψζεηο 

ηνπ 86 . Σν χςνο ησλ πξνζηίκσλ γηα πξψηε θνξά δε είλαη ηέηνηνπ κεγέζνπο πνπ 

πηζηεχεηαη φηη ζα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή εηαηξεηψλ παγθφζκησλ-θνινζζψλ. ηελ παξ. 4 

ηνπ άξζξνπ 83 πξνβιέπνληαη πξφζηηκα έσο 10.000.000 € ή ζε πεξίπησζε επηρεηξήζεσλ 

έσο ην 2% ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ 

                                                                 
82 Βι.  Privacy by Design The 7 Foundational Principles Αnn Cavoukian, Ph.D   

https://iab.org/wp-content/IAB-uploads/2011/03/fred_carter.pdf  
83 Βι. Dr Sebastian Golla Is Data Protection Law Growing teeth? The Current Lack of 
Sanctions in Data Protection Law and Administrative Fines under GDPR 
84 Βι. Ό.π. Golla, αλαθέξεη πσο ε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ έρεη 
θάπνηεο θνξέο ραξαθηεξηζηεί σο «ρσξίο δφληηα» (toothless) ή «ράξηηλεο ηίγξεηο» (paper 

tigers) 
85 Βι. Μήηξνπ Λίιηαλ φ.π. ζει. 170 
86 Βι. Μήηξνπ φ.π. ζει. 170 παξαπνκπή 485 

https://iab.org/wp-content/IAB-uploads/2011/03/fred_carter.pdf
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έηνπο, αλάινγα κε ην πνην είλαη πςειφηεξν. Σν κέηξν απηφ εξκελεχηεθε σο «κήλπκα» 

πξνο ηηο κεγάιεο εηαηξίεο πνπ εδξεχνπλ ζηελ Ακεξηθή θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην 

δηαδίθηπν. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε πεξίπησζε ηεο Google ζηελ νπνία 

επηβιήζεθαλ πξφζηηκα αμίαο 90.000 θαη 150.00087 επξψ κε ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο, 

ελψ κε ηνλ θαηλνχξην θαλνληζκφ ην πξφζηηκν ζα ήηαλ αξθεηψλ εθαηνληάδσλ 

εθαηνκκπξίσλ ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ παγθφζκην θχθιν εξγαζηψλ ηεο88.  

 Σν ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη ην δηθαίσκα λα πξνζθχγεη ζε 

επνπηηθή αξρή ζην θξάηνο κέινο πνπ έρεη ηελ ζπλήζε δηακνλή ηνπ ή ηελ εξγαζία ηνπ ή 

ζην θξάηνο κέινο φπνπ έρεη ηειεζηεί ε εηθαδφκελε παξάβαζε. Ζ επνπηηθή αξρή νθείιεη 

λα ελεκεξψλεη ην ππνθείκελν ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ πνξεία ηεο 

θαηαγγειίαο ηνπ. Δπηπξνζζέησο έρεη ην δηθαίσκα πξνζθπγήο ζε αξκφδην δηθαζηήξην 

θαηά επνπηηθήο αξρήο ή ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο ή εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ε πξνζθπγή ηνπ είλαη θαηά δεκφζηαο αξρήο ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη 

ζε δηθαζηήξην ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν ελεξγεί απηή.   

Σν ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ δηθαηνχηαη απνδεκίσζε γηα δεκία πιηθή ή κε πνπ 

ππέζηε απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ή ηνλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία. Ο δεχηεξνο 

επζχλεηαη κφλν εθφζνλ δελ αληαπνθξίζεθε ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαλνληζκνχ ή παξέβε 

ηηο λφκηκεο εληνιέο ηνπ ππεχζπλνπ. Ο ΓΚΠΓ σζηφζν πξνβιέπεη απαιιαγή απφ ηελ 

ππνρξέσζε απνδεκίσζεο εθφζνλ απνδείμνπλ πσο δελ έρνπλ επζχλε γηα ηε δεκία. 

Ζ επνπηηθή αξρή έρεη ην δηθαίσκα επηβνιήο δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ ηα νπνία ζα 

πξέπεη λα είλαη απνηειεζκαηηθά, αλαινγηθά θαη απνηξεπηηθά γηα θάζε κεκνλσκέλε 

πεξίπησζε. Ζ αξρή ζα πξέπεη λα απνθαζίδεη γηα ην χςνο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ κε 

βάζεη ιεπηνκεξψο θαηαγεγξακκέλα ζηνλ θαλνληζκφ θξηηήξηα 89 , φπσο ηε θχζε, 

βαξχηεηα θαη δηάξθεηα ηεο παξάβαζεο, ηνλ δφιν ή ακέιεηα πνπ ηελ πξνθάιεζε, ηηο 

ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνέβε ν ππεχζπλνο γηα λα κεηξηάζεη ηε δεκία, ηα νηθνλνκηθά 

νθέιε πνπ απνθνκίζηεθαλ απφ ηελ παξαβίαζε θιπ. Σν χςνο ησλ πξνζηίκσλ φπσο θαη 

νη παξαβηάζεηο γηα ηηο νπνίεο επηβάιινληαη 90  πεξηγξάθνληαη δεζκεπηηθά απφ ηνλ 

Καλνληζκφ. Αθφκα ν Καλνληζκφο νξίδεη ηελ επηβνιή ηνπ πςειφηεξνπ θάζε θνξά 

πνζνχ. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ επηηαγψλ ηνπ ΓΚΠΓ ν θαλφλαο είλαη ε επηβνιή 

ησλ δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ αλαθέξνληαο σζηφζν ζηελ αηη. ζθ. 148 φηη ζε πεξίπησζε 

παξαβίαζεο ειάζζνλνο ζεκαζίαο ή αλ ην πξφζηηκν πνπ ελδέρεηαη λα επηβιεζεί 

πξνθαιεί δπζαλάινγε επηβάξπλζε ζην πξφζσπν, δχλαηαη λα επηβιεζεί επίπιεμε αληί 

πξνζηίκνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 83. Σέινο ζηνλ Καλνληζκφ 

επαθίεηαη ζηνλ εζληθφ λνκνζέηε ε ζέζπηζε  πνηληθψλ θπξψζεσλ φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

αηη. ζθ 149. 

 

                                                                 
87  Σα πξφζηηκα απηά ραξαθηεξίζηεθαλ απφ ηελ επίηξνπν Viviane Reding σο ραξηδηιίθη 

(pocket money) βι. https://www.bbc.com/news/technology-25825690 
88  Christopher Kuner  The European Commission’s Proposed Data Protection 

Regulation: A Copernican Revolution in European Data Protection Law 
89  Βι. άξζξν 83 παξ. 2 ηνπ ΓΚΠΓ 
90  Βι. άξζξν 83 παξ. 4,5,6 ηνπ ΓΚΠΓ 

https://www.bbc.com/news/technology-25825690
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6ο 

ΔΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ ΡΟΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Όζνλ αθνξά ζηηο δηαβηβάζεηο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε ηξίηεο ρψξεο απηέο 

επηηξέπνληαη κέζσ ελεξγνπνίεζεο κεραληζκψλ πνπ ηηο επηηξέπνπλ. Ο θαλνληζκφο 

πεξηιακβάλεη παιηνχο θαη λένπο κεραληζκνχο ζέηνληαο κηα ηεξαξρία κεηαμχ ηνπο. Ζ 

Οκάδα εξγαζίαο ηνπ Άξζξνπ 29 ζεσξεί φηη νη δηαβηβάζεηο δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα 

πξνζεγγίδνληαη «νιηζηηθά θαη πνιπεπίπεδα 91 », κε απηφ λα ζεκαίλεη φηη γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε κηαο δηεζλνχο δηαβίβαζεο πξνηηκάηαη ε χπαξμε απφθαζεο επάξθεηαο γηα 

ηε ρψξα εηζαγσγήο, εθφζνλ δελ ππάξρεη απηή ζα πξέπεη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ή ν 

εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία λα παξέρεη θαηάιιειεο εγγπήζεηο θαη ζαλ έζραηε ιχζε είλαη 

δπλαηφλ λα εθαξκνζηνχλ νη παξεθθιίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη. 

 

6.1 Διαβιβϊςεισ βϊςει απόφαςησ επϊρκειασ92 
 

 Γηαβίβαζε δεδνκέλσλ ζε κηα Σξίηε ρψξα ή δηεζλή νξγαληζκφ κπνξεί λα 

επηηξαπεί εθφζνλ ε Δπηηξνπή έρεη θξίλεη φηη δηαζθαιίδεηαη επαξθέο επίπεδν 

πξνζηαζίαο απφ ηελ Σξίηε ρψξα, απφ έδαθνο ή απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ζηελ 

ελ ιφγσ Σξίηε ρψξα ή απφ ηνλ ελ ιφγσ δηεζλή νξγαληζκφ. Ζ απφθαζε επάξθεηαο ηεο 

επηηξνπήο εθηηκά ηνπο εμήο παξάγνληεο: ην θξάηνο δηθαίνπ, ηνλ ζεβαζκφ ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ, ηε λνκνζεζία ηεο ηξίηεο ρψξαο, ηελ χπαξμε 

θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία επνπηηθψλ αξρψλ ζηελ ελ ιφγσ ρψξα, ηηο δηεζλείο 

δεζκεχζεηο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη ε Σξίηε ρψξα ή ν δηεζλήο 

νξγαληζκφο ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. ε έλα 

κεηαβαηηθφ ζηάδην νη απνθάζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί δπλάκεη ηεο Οδεγίαο 95/46/ΔΚ 

ζπλερίδνπλ λα εθαξκφδνληαη έσο φηνπ ηξνπνπνηεζνχλ, αληηθαηαζηαζνχλ ή 

θαηαξγεζνχλ. Ο Καλνληζκφο πξνβιέπεη αθφκα επαλεμέηαζε αλά ηεηξαεηία ησλ ήδε 

εθδνζέλησλ απνθάζεσλ ζπλεθηηκψληαο ηηο εμειίμεηο ζηελ ελ ιφγσ Σξίηε ρψξα ή δηεζλή 

νξγαληζκφ. 

 

                                                                 
91  Βι. 
http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,213357&_dad=portal&_schema=PORTAL 
92  Βι. ρεηηθά Οκάδα Άξζξνπ 29 Adequacy Referential WP 254 rev. 01 

http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,213357&_dad=portal&_schema=PORTAL
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6.1.1 Αςπύδα προςταςύασ Privacy Shield Εκτελεςτικό Απόφαςη (ΕΕ) 

2016/1250 τησ 12ησ Ιουλύου 201693 
 

Ζ Αζπίδα πξνζηαζίαο γηα ηελ ηδησηηθφηεηα, είλαη κηα απφθαζε επάξθεηαο ηεο 

επηηξνπήο πνπ αθνξά ζηε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ κεηαμχ ΔΔ θαη ΖΠΑ. Με απηήλ 

πινπνηείηαη κηα πξνζπάζεηα λα ηεζεί έλα ηζρπξφ πιαίζην πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ. Θεζπίδνληαη 

απζηεξέο ππνρξεψζεηο γηα ηνπο νξγαληζκνχο ησλ ΖΠΑ πνπ επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα επξσπαίσλ πνιηηψλ θαη εληαηηθή επνπηεία απφ ην Τπνπξγείν 

Δκπνξίνπ ησλ ΖΠΑ, ην νπνίν ζα πξνβαίλεη ζε ηαθηηθέο επηθαηξνπνηήζεηο θαη 

επαλεμεηάζεηο ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο ππνρξεψζεηο. Οη ελ ιφγσ νξγαληζκνί 

δεζκεχνληαη λα ηεξνχλ έλα ζχλνιν αξρψλ θαη ζηελ πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο 

αληηκεησπίδνπλ ηηο αλάινγεο θπξψζεηο.  

Πξνβιέπνληαη απζηεξνί φξνη γηα ηελ πεξαηηέξσ δηαβίβαζε ησλ δεδνκέλσλ ζε 

ηξίηνπο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ίδην επίπεδν πξνζηαζίαο. Δμαζθαιίδεηαη φηη απφ ηελ 

πιεπξά ηεο θπβέξλεζεο ησλ ΖΠΑ ζα ηεξεζεί ε δηαθάλεηα, θαη ε πξφζβαζε ησλ 

δεκφζησλ αξρψλ γηα ζθνπνχο επηβνιήο ηνπ λφκνπ θαη εζληθήο αζθάιεηαο ππφθεηηαη ζε 

ζαθείο πεξηνξηζκνχο, δηαζθαιίζεηο θαη κεραληζκνχο επίβιεςεο , ελψ ζα ππάξρνπλ 

κεραληζκνί έλλνκεο πξνζηαζίαο γηα ηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο. Απηνί ζα επσθεινχληαη 

επηπξνζζέησο απφ δηάθνξνπο κεραληζκνχο επίιπζεο δηαθνξψλ δσξεάλ, ελψ ζα 

κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ ζηηο εζληθέο ηνπο επνπηηθέο αξρέο ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ ηε 

δηεξεχλεζε ησλ θαηαγγειηψλ θαη σο έζραηε ιχζε ζα ππάξρεη κεραληζκφο δηαηηεζίαο. 

Σέινο ν εηήζηνο κεραληζκφο θνηλήο επαλεμέηαζεο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην 

Τπνπξγείν Δκπνξίνπ ησλ ΖΠΑ ζα παξαθνινπζείηαη ε ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ θαη 

δηαβεβαηψζεσλ, ελψ ζα δεκνζηεχεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή έθζεζε πξνο ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην. 

 

6.2 Διαβιβϊςεισ που υπόκεινται ςε κατϊλληλεσ εγγυόςεισ 
 

ε πεξίπησζε κε χπαξμεο απφθαζεο επάξθεηαο ηεο Δπηηξνπήο ε δηαβίβαζε 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζε Σξίηε ρψξα ή νξγαληζκφ είλαη δπλαηή κφλν 

εθφζνλ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ή ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία παξέρεη θαηάιιειεο 

εγγπήζεηο θαη παξάιιεια πθίζηαληαη εθηειεζηά δηθαηψκαηα θαη απνηειεζκαηηθά 

έλδηθα κέζα γηα ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ. Υσξίο λα απαηηείηαη άδεηα απφ ηελ 

επνπηηθή αξρή νη θαηάιιειεο εγγπήζεηο κπνξεί λα είλαη: 

                                                                 
93  Βι. Αζπίδα Πξνζηαζίαο Δθηειεζηηθή Απφθαζε (ΔΔ) 2016/1250 ηεο 12εο Ηνπιίνπ 

2016 θαη http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2461_el.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2461_el.htm
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 λνκηθά δεζκεπηηθφ θαη εθηειεζηφ κέζν κεηαμχ δεκφζησλ αξρψλ ή θνξέσλ ζην 

πιαίζην ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπο. Οη ελ ιφγσ αξρέο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ 

 δεζκεπηηθνί εηαηξηθνί θαλφλεο (BCRs) 

 ηππνπνηεκέλεο ζπκβαηηθέο ξήηξεο94 πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πνπ πηνζεηήζεθαλ 

απφ ηελ Δπηηξνπή 

 ηππνπνηεκέλεο ζπκβαηηθέο ξήηξεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πνπ πηνζεηήζεθαλ 

απφ ηελ επνπηηθή αξρή θαη εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή95 

ην ζεκείν απηφ εηζήρζεζαλ κε ηνλ Καλνληζκφ δχν λέεο θαηάιιειεο δηαζθαιίζεηο: 

 Δγθεθξηκέλνο θψδηθαο δενληνινγίαο θαηά ην άξζξν 40, κε δεζκεπηηθέο θαη 

εθηειεζηέο ππνρξεψζεηο ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο ή ηνπ εθηεινχληνο ηελ 

επεμεξγαζία ζηελ Σξίηε ρψξα λα εθαξκφδεη ηηο θαηάιιειεο εγγπήζεηο κεηαμχ 

άιισλ φζνλ αθνξά ζηα δηθαηψκαηα ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ 

 Δγθεθξηκέλνο κεραληζκφο πηζηνπνίεζεο θαηά ην άξζξν 42 κε δεζκεπηηθέο θαη 

εθηειεζηέο ππνρξεψζεηο ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο ή ηνπ εθηεινχληνο ηελ 

επεμεξγαζία ζηελ Σξίηε ρψξα λα εθαξκφδεη ηηο θαηάιιειεο εγγπήζεηο κεηαμχ 

άιισλ φζνλ αθνξά ζηα δηθαηψκαηα ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ 

Δπηπιένλ νη θαηάιιειεο εγγπήζεηο κπνξεί λα παξέρνληαη κε ηελ επηθχιαμε άδεηαο απφ 

ηελ επνπηηθή αξρή κέζσ: 

 πκβαηηθψλ ξεηξψλ κεηαμχ ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο ή ηνπ εθηεινχληνο 

ηελ επεμεξγαζία  θαη ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο ή ηνπ εθηεινχληνο ηελ 

επεμεξγαζία ζηελ Σξίηε ρψξα ή ηνλ δηεζλή νξγαληζκφ ή 

 Γηαηάμεσλ πξνο ζπκπεξίιεςε ζε δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο κεηαμχ δεκφζησλ αξρψλ 

ή θνξέσλ νη νπνίεο πεξηιακβάλνλ εθηειεζηά θαη νπζηαζηηθά δηθαηψκαηα ησλ 

ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ 

 

 

 

                                                                 
94  Βι Δθηειεζηηθή Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 2016/2297  ζρεηηθά κε ηηο ηππνπνηεκέλεο 
ζπκβαηηθέο ξήηξεο γηα ηε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πξνο ηξίηεο 
ρψξεο θαη ζε εθηεινχληεο επεμεξγαζία εγθαηεζηεκέλνπο ζε ηξίηεο ρψξεο  
95   Ζ δπλαηφηεηα απηή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλάπηπμε πξφηππσλ ξεηξψλ πνπ ζα 
θαλνχλ ρξήζηκεο ζε ζπγθεθξηκέλεο ηνκεαθέο αλάγθεο πρ λεθνυπνινγηζηηθή Βι. 

Λσζηαξάθνπ Κ. Γηεζλείο Γηαβηβάζεηο Γεδνκέλσλ ππφ ηνλ λέν Καλνληζκφ ζε Γεληθφο 
Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ (GDPR) Ννκηθή 
δηάζηαζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή ζει. 275 Κνηζαιήο, Μελνπδάθνο  
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6.3 Δεςμευτικού Εταιρικού Κανόνεσ (BCRs) 
 

Ο Καλνληζκφο επηηξέπεη ηε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ ζε Σξίηε ρψξα ή δηεζλή 

νξγαληζκφ φηαλ πθίζηαληαη Γεζκεπηηθνί Δηαηξηθνί Καλφλεο νη νπνίνη έρνπλ ηελ 

έγθξηζε ηεο αξκφδηαο επνπηηθήο αξρήο σο δηαζθάιηζε, ζέηνληαο ιεπηνκεξείο φξνπο 

φζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηνπο.  

 Οη Γεζκεπηηθνί Δηαηξηθνί Καλφλεο είλαη λνκηθά δεζκεπηηθνί γηα θάζε 

κέινο 

 Απνλέκνπλ ξεηά εθηειεζηά δηθαηψκαηα γηα ηα ππνθείκελα ησλ 

δεδνκέλσλ 

Οη Γεζκεπηηθνί Δηαηξηθνί Καλφλεο ζα  πξέπεη λα δηεπθξηλίδνπλ ηνπιάρηζηνλ: 

 Σε δνκή θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ, ηηο 

θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ, ηνλ ηχπν επεμεξγαζίαο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο, 

ηνλ ηχπν ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απνδεθηψλ ησλ 

δεδνκέλσλ, 

  Σε λνκηθή δεζκεπηηθή θχζε ηνπο, 

 Σελ εθαξκνγή ησλ γεληθψλ αξρψλ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ, ηε λνκηθή 

βάζε ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο, ηα κέηξα δηαζθάιηζεο ηεο αζθάιεηάο ηνπο, 

ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ζρεηηθά κε δηαβηβάζεηο ζε θνξείο πνπ 

δελ δεζκεχνληαη απφ δεζκεπηηθνχο εηαηξηθνχο θαλφλεο, 

 Σα δηθαηψκαηα ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηα κέζα άζθεζήο ηνπο, ηελ 

απνδνρή επζχλεο απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ή ηνλ εθηειψλ ηελ 

επεμεξγαζία γηα ηπρφλ παξαβάζεηο ησλ δεζκεπηηθψλ θαλφλσλ, ηηο 

δηαδηθαζίεο θαηαγγειίαο,  

 Σνλ ηξφπν παξνρήο ηεο ελεκέξσζεο γηα ηνπο δεζκεπηηθνχο εηαηξηθνχο 

θαλφλεο, ηα θαζήθνληα ηνπ ππεχζπλνπ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ή 

νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ επηθνξηηζκέλνπ κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο πξνο ηνπο θαλφλεο,  

 Σνπο κεραληζκνχο εληφο ησλ νκίισλ γηα ηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο πξνο 

ηνπο θαλφλεο, ηνπο κεραληζκνχο αλαθνξάο θαη θαηαρψξεζεο αιιαγψλ 

ζηνπο θαλφλεο θαη αλαθνξάο ηνπο ζηελ  επνπηηθή αξρή, ηνλ κεραληζκφ 

ζπλεξγαζίαο κε ηελ επνπηηθή αξρή, ηνπο κεραληζκνχο αλαθνξάο ζηελ 

επνπηηθή αξρή θάζε λνκηθήο απαίηεζεο πνπ ελδέρεηαη λα έρεη 

ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο εγγπήζεηο ησλ δεζκεπηηθψλ 

εηαηξηθψλ θαλφλσλ θαη 

 Σελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ έρεη πξφζβαζε ζηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα 
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6.4 Παρεκκλύςεισ για ειδικϋσ καταςτϊςεισ  
 

ε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη θάπνηνο απφ ηνπο αλσηέξσ κεραληζκνχο 

δηαβίβαζεο δεδνκέλσλ ζε Σξίηε ρψξα ή δηεζλή νξγαληζκφ, ν Καλνληζκφο ζαλ έζραηε 

ιχζε επηηξέπεη ηε δηαβίβαζε θάησ απφ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 

 Σν ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ αθνχ έρεη ελεκεξσζεί πιήξσο γηα ηνπο πηζαλνχο 

θηλδχλνπο, έρεη δψζεη ηε ξεηή ζπγθαηάζεζή ηνπ,  

 Ζ δηαβίβαζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ 

ππνθεηκέλνπ θαη ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο , ή ηελ εθαξκνγή πξνζπκβαηηθψλ 

κέηξσλ ηα νπνία ιακβάλνληαη θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ ππνθεηκέλνπ, ή είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ζχκβαζεο πξνο φθεινο ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ 

δεδνκέλσλ κεηαμχ ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο θαη άιινπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ 

πξνζψπνπ, 

 Ζ δηαβίβαζε είλαη απαξαίηεηε γηα ζεκαληηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, 

 Ζ δηαβίβαζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζεκειίσζε, άζθεζε ή ππνζηήξημε 

λνκηθψλ αμηψζεσλ, 

 Ζ δηαβίβαζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξνζηαζία δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ φηαλ απηφ δελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα παξάζρεη ηε 

ζπγθαηάζεζή ηνπ, 

 Ζ δηαβίβαζε είλαη απφ κεηξψν αλνηρηφ ζην επξχ θνηλφ  

Αθφκα θαη αλ δελ ηζρχεη θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ παξεθθιίζεηο, ν Καλνληζκφο 

πξνβιέπεη φηη ε δηαβίβαζε ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εθφζνλ δελ 

είλαη επαλαιακβαλφκελε, αθνξά πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ππνθείκελσλ ησλ δεδνκέλσλ, 

είλαη απαξαίηεηε γηα ζθνπνχο επηηαθηηθψλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ππεχζπλνπ 

επεμεξγαζίαο αξθεί λα κελ ππεξηζρχνπλ ησλ ζπκθεξφλησλ απηψλ ηα δηθαηψκαηα θαη νη 

ειεπζεξίεο ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη εθφζνλ ν ππεχζπλνο έρεη παξάζρεη φιεο ηηο 

δηαζθαιίζεηο γηα ηα δηαβηβαδφκελα δεδνκέλα. ηελ πεξίπησζε εηδηθψλ θαηεγνξηψλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ γηα ιφγνπο δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο λα πεξηνξίζνπλ ηε δηαβίβαζε θνηλνπνηψληαο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ζηελ 

επηηξνπή. 

Γηαβίβαζε δεδνκέλσλ απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ζε ηξίηε ρψξα  ιφγσ 

απφθαζεο δηθαζηεξίνπ ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ελ ιφγσ ρψξαο κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί 

θαη λα είλαη εθηειεζηή κφλν εθφζνλ ππάξρνπλ δηεζλείο ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο πρ 

ζχκβαζε ακνηβαίαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7ο 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ 

 

7.1 Νομοθετόματα πρώτησ γενιϊσ 
 

Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ έγηλε αληηιεπηή 

απφ ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα. Σέζεθε αξρηθά ζε δηεζλή θείκελα θαη αξγφηεξα 

αληηκεησπίζηεθε απφ ηνλ εζληθφ λνκνζέηε. Σελ αξρή έθαλε ην 1970 ην νκφζπνλδν 

γεξκαληθφ θξάηνο ηεο Έζζεο ελψ αθνινχζεζαλ λφκνη θαη ζε άιια θξάηε φπσο ε 

νπεδία, ε Οκνζπνλδηαθή Γεξκαλία,  ε Απζηξία, ε Γαιιία θ.α. Ζ επεμεξγαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ αληηκεησπίζηεθε αξρηθά επηθπιαθηηθά θαη κε δπζπηζηία, κε 

ηελ λνκνζεζία λα αληαλαθιά ηελ αληηκεηψπηζε απηή κε γεληθέο θαη αφξηζηεο ξήηξεο, 

απζηεξφ πξνιεπηηθφ θαη θαηαζηαιηηθφ έιεγρν φπσο θαη απζηεξέο θπξψζεηο96. 

Σα λνκνζεηήκαηα απηά αληηκεηψπηζαλ κε επηθχιαμε ηε δηείζδπζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα ηνπ αηφκνπ γεγνλφο πνπ απνηππψζεθε ζηα απζηεξά 

ηνπο θείκελα. Παξάιιεια αμίδεη λα αλαθεξζνχλ ην Γηεζλέο χκθσλν πεξί Αηνκηθψλ 

θαη Πνιηηηθψλ Γηθαησκάησλ ηεο 16.12.1966 ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΟΖΔ 97 , ε 

απφθαζε 2450/19.12.1968 ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Ζ.Δ. θαη ν νκνζπνλδηαθφο 

λφκνο ησλ ΖΠΑ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ηδησηηθψλ πιεξνθνξηψλ ησλ πνιηηψλ απφ ηηο 

νκνζπνλδηαθέο ππεξεζίεο98, ν ιεγφκελνο PrivacyAct ην 1974.   

 

7.1.1 Οικουμενικό Διακόρυξη των Δικαιωμϊτων του Ανθρώπου  
 

Απφ ηα πξψηα δηεζλή θείκελα πνπ αλαθέξνληαη ζην δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ ζηελ 

ηδησηηθφηεηά ηνπ, είλαη ε  Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ 

ηνπ Ο.Ζ.Δ. ηεο 10.12.1948 θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 12 «Καλείο δελ επηηξέπεηαη λα 

ππνζηεί απζαίξεηεο επεκβάζεηο ζηελ ηδησηηθή ηνπ δσή, ηελ νηθνγέλεηα, ηελ θαηνηθία ή ηελ 

αιιεινγξαθία ηνπ, νχηε πξνζβνιέο ηεο ηηκήο θαη ηεο ππφιεςεο ηνπ. Καζέλαο έρεη ην 

δηθαίσκα λα ηνλ πξνζηαηεχνπλ νη λφκνη απφ επεκβάζεηο θαη πξνζβνιέο απηνχ ηνπ 

                                                                 
96  Βι. Αιεμαλδξνπνχινπ-Αηγππηηάδνπ φ.π. ζει. 197 θαη Γέξνληα Απφζηνιν Ζ 
Πξνζηαζία ηνπ Πνιίηε απφ ηελ Ζιεθηξνληθή Δπεμεξγαζία Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ 
(2002) ζει. 103 
97  Βι. Αιεμαλδξνπνχινπ-Αηγππηηάδνπ φ.π. ζει. 198-199 φπνπ αλαθέξεηαη ην άξζξν 17 
ηνπ πκθψλνπ «Καλείο δελ ππφθεηηαη ζε απζαίξεηεο ή παξάλνκεο παξελνριήζεηο ηεο 

ηδησηηθήο δσήο, ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο θαηνηθίαο ή ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ, νχηε ζε 
παξάλνκεο πξνζβνιέο ηεο ηηκήο θαη ηεο ππφιεςήο ηνπ» 
98  Βι. https://www.justice.gov/opcl/privacy-act-1974 
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είδνπο 99 ». Δίλαη ε πξψηε πξνζπάζεηα θαηνρχξσζεο ηεο ηδησηηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ 

έλαληη επεκβάζεσλ ηξίησλ ζε δηεζλέο λνκηθφ θείκελν100 θαη ελζαξθψλεη ηε δηάζεζε λα 

πξνζηαηεπηνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπ. 

 

7.1.2 Ευρωπαώκό ύμβαςη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου  
 

ην ίδην κήθνο θχκαηνο θηλείηαη θαη ε Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα 

ηνπ Αλζξψπνπ ηεο 4εο Ννεκβξίνπ 1950, πεξί ηεο «Πξνάζπηζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ θαη ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ» ή αιιηψο χκβαζε ηεο Ρψκεο θαη 

εηδηθφηεξα ζην άξζξν 8, ην νπνίν πξναζπίδεηαη ην δηθαίσκα ηνπ αλζξψπνπ ζην 

ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο ηνπ, δηθαίσκα ην νπνίν ππφθεηηαη ζε 

πεξηνξηζκνχο θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ 101. Σν δηθαίσκα απηφ ν πνιίηεο κπνξεί 

λα ην αζθήζεη έλαληη θξάηνπο-κέινπο πνπ έρεη πξνζρσξήζεη ζηε πλζήθε. 

Δπηπξνζζέησο κε ην άξζξν 19 ζπζηήλεηαη ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ησλ Γηθαησκάησλ 

ηνπ Αλζξψπνπ κε αξκνδηφηεηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ ζεβαζκνχ ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε εθ κέξνπο ησλ πκβαιιφκελσλ Μεξψλ. Με ηελ πάξνδν 

ησλ εηψλ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηε πλζήθε αξθεηά Πξσηφθνιια πνπ ηξνπνπνηνχλ ην 

πιαίζηφ ηεο. Με ηε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο άξζξν 6 παξ. 2 θαη 3 αλαγλσξίζηεθε ε 

δπλαηφηεηα πξνζρψξεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ ΔΓΑ102 ηξνπνπνηψληαο ην 

άξζξν 6 ηεο πλζΔΔ. Σν ΓΔΔ κε ηελ αξηζκ 2/2013  γλσκνδφηεζή ηνπ φκσο θαηά ηεο 

πξνζρψξεζεο ηεο Δ.Δ. ζηελ ΔΓΑ ιφγσ αζπκβαηφηεηαο κε ηηο ζπλζήθεο ηεο Δ.Δ. 

 

7.1.3 Κατευθυντόριεσ Αρχϋσ του Ο.Ο..Α.  
 

Ο Οξγαληζκφο γηα Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη Αλάπηπμε ηνλ επηέκβξην ηνπ 

1980 εμέδσζε ηηο «Αξρέο δηέπνπζεο ηελ πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθήο ζθαίξαο ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ηηο δηαζπλνξηαθέο ξνέο πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ». Πξφθεηηαη γηα έλα 

θείκελν πνπ πξαγκαηεχεηαη ηελ ηήξεζε θάπνησλ βαζηθψλ αξρψλ πξνζηαζίαο 

                                                                 
99  Βι. http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=grk  
100 Βι. Δγρεηξίδην γηα ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ 2014 ζει 16 
101  χκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8  «Γελ επηηξέπεηαη λα ππάξμε επέκβαζηο 

δεκνζίαο αξρήο ελ ηε αζθήζεη ηνπ δηθαηψκαηνο ηνχηνπ, εθηφο εάλ ε επέκβαζηο αχηε 
πξνβιέπεηαη ππφ ηνπ λφκνπ θαη απνηειεί κέηξνλ ην νπνίνλ, εηο κίαλ δεκνθξαηηθήλ 

θνηλσλίαλ, είλαη αλαγθαίνλ δηα ηελ εζληθήλ αζθάιεηαλ, ηελ δεκνζίαλ αζθάιεηαλ, ηελ  
νηθνλνκηθήλ επεκεξίαλ ηεο ρψξαο, ηελ πξνάζπηζηλ ηεο ηάμεσο θαη ηελ πξφιεςηλ 
πνηληθψλ παξαβάζεσλ, ηελ πξνζηαζίαλ ηεο πγείαο ή ηεο εζηθήο, ή ηελ πξνζηαζίαλ ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ άιισλ». 
102 Ζ πξνζρψξεζε πάλησο απηή ζπκθσλήζεθε λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, 

νη νπνίεο ηέζεθαλ κε εηδηθφ Πξσηφθνιιν (ππ’ αξηζκ. 8) ζην άξζξν 6 παξ. 2 ΛΔΔ βι 
http://www.justina.gr/λνκνινγία/λνκνινγία-δεε/πξνζρψξεζε-ηεο-ε-ε-ζηελ-εζδα/  θαη 
https://powerpolitics.eu/αλαζηαζία-ηειεκάρνπ-21-01-ε-πξνβιεκαηηθ/ 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=grk
http://www.justina.gr/νομολογία/νομολογία-δεε/προσχώρηση-της-ε-ε-στην-εσδα/
https://powerpolitics.eu/
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δεδνκέλσλ νη νπνίεο δελ απνηεινχλ λνκηθά δεζκεπηηθέο αξρέο αιιά πεξηζζφηεξν 

ζπζηάζεηο πξνο ηα θξάηε-κέιε, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο 103 ππνζηεξίδνληαο παξάιιεια ηελ  

ειεχζεξε θπθινθνξία ηεο πιεξνθφξεζεο. 

Οη αξρέο-ζπζηάζεηο ηνπ ΟΟΑ είλαη104: 

 Αξρή ηεο πεξηνξηζκέλεο ζπγθέληξσζεο θαη ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, ε δε 

ζπιινγή πξέπεη λα γίλεηαη κε λφκηκα θαη έληηκα κέζα θαη εθφζνλ θαζίζηαηαη 

αλαγθαίν κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, 

 Ζ αξρή ηεο πνηφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη αθξηβή πιήξε θαη 

ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, 

 Ζ αξρή ηνπ πξνζδηνξηζκέλνπ ζθνπνχ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη 

κφλν απηνχ, 

 Ζ αξρή ηεο πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ θαη φρη γηα 

δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο απφ απηνχο πνπ έρνπλ ζπιιερζεί, 

 Ζ αξρή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, 

 Ζ αξρή ηεο δηαθάλεηαο φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ, ηελ πξαθηηθή 

θαη ηελ πνιηηηθή έλαληη ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, 

 Ζ αξρή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πνιίηε κε ηελ έλλνηα ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ λα 

ελεκεξψλεηαη γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ απφ ηνλ ππεχζπλν 

επεμεξγαζίαο αιιά θαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα πξνβαίλεη ζε δηφξζσζε, 

ζπκπιήξσζε ή θαη δηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ, 

 Ζ αξρή ηεο ππεπζπλφηεηαο ηνπ Τπεχζπλνπ Δπεμεξγαζίαο 

 

7.2 Νομοθετόματα Δεύτερησ Γενιϊσ 
 

Σα ιεγφκελα λνκνζεηήκαηα «δεχηεξεο γεληάο» ραξαθηεξίδνληαη σο πην 

θηιειεχζεξα, νη λνκηθέο ηνπο ξπζκίζεηο είλαη ραιαξφηεξεο ελψ αληηκεησπίδνπλ ηελ 

Πιεξνθνξηθή Σερλνινγία, παξά ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχεη, φρη πιένλ ζαλ ερζξφ 

αιιά ζαλ αλαγθαίν εξγαιείν αλάπηπμεο.   

 

 

                                                                 
103  Βι. Αλαζηάζην Μ. Παπαδφπνπιν Όξνη πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζει. 78 
104  Βι. Γέξνληα φ.π. ζει.104-105 
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7.2.1 ύμβαςη 108/1981 του υμβουλύου τησ Ευρώπησ 
 

Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο κε ηελ «χκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ 

ηελ απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα» ηεο 28εο 

Ηαλνπαξίνπ 1981, έζεζε ηελ αθεηεξία κηαο ζεηξάο λνκνζεηεκάησλ δεχηεξεο γεληάο. 

Σέζεθε ζε ηζρχ απφ ηηο 01/10/1985, ελψ ζηελ Διιάδα θπξψζεθε κε ηνλ Ν.2068/1992.  

Ζ χκβαζε 108 απνηέιεζε ην πξψην λνκηθά δεζκεπηηθφ θείκελν δηεζλνχο δηθαίνπ, ην 

νπνίν δηαβιέπνληαο ηελ «εληαηηθνπνίεζε ηεο θπθινθνξίαο δηα κέζνπ ησλ ζπλφξσλ, ησλ 

πιεξνθνξηψλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα νη νπνίεο θαζίζηαληαη αληηθείκελν 

απηνκαηνπνηεκέλεο επεμεξγαζίαο 105», θαηνρχξσζε αξρέο πνπ απνηεινχζαλ ηνλ ππξήλα 

ηεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη έζεζε θαλφλεο ζηε δηαζπλνξηαθή ξνή 

πιεξνθνξηψλ.  

Ζ χκβαζε έρεη εθαξκνγή ζηα θπζηθά πξφζσπα, αθνξά απηνκαηνπνηεκέλε 

επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηζρχεη ζηνλ δεκφζην θαη ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα. ην άξζξν 5 ζέηεη ηηο βαζηθέο αξρέο επεμεξγαζίαο σο πξνο ηελ 

πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ήηνη: 

 Ννκηκφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο,  

 Ννκηκφηεηα ηνπ ζθνπνχ ηεο επεμεξγαζίαο, 

 Αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, 

 Αξρή ηεο αθξίβεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ, 

 Αξρή ηεο πεξηνξηζκέλεο δηαηήξεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ 

ην άξζξν 6 πξνβιέπεη θάπνηεο εηδηθέο θαηεγνξίεο πιεξνθνξηψλ γηα ηηο νπνίεο 

απαγνξεχεηαη ε επεμεξγαζία ηνπο παξά κφλν θάησ απφ θαηάιιειεο λνκηθέο εγγπήζεηο, 

ελψ ζην άξζξν 8 απαξηζκνχληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ ηα 

νπνία «κπνξνχλ λα ηεζνχλ ππφ πεξηνξηζκφ κφλν φηαλ δηαθπβεχεηαη ππέξηεξν ζπκθέξνλ 

φπσο εζληθή αζθάιεηα ή άκπλα106». Δμαηξέζεηο νξίδνληαη θαηά ηξφπν πεξηνξηζηηθφ θαη 

απνθιεηζηηθφ ζην άξζξν 9.   

ηα θεθάιαηα ΗΗΗ θαη ΗV παξέρεηαη έλα λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ δηαζπλνξηαθή  

ξνή πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ρσξψλ πνπ ηελ έρνπλ θπξψζεη θαη επηβάιιεηαη ε 

ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ κειψλ. Ζ ζχκβαζε πξνβιέπεη αθφκα εηδηθφ φξγαλν ηελ 

πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ζηα άξζξα ηεο 18-20 γηα ηε δηαηχπσζε γλψκεο –πξνηάζεσλ 

ηξνπνπνίεζεο ή βειηίσζεο ηεο χκβαζεο αιιά θαη γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο αλ ηεο δεηεζεί. 

                                                                 
105  Βι. Πξννίκην χκβαζεο 108/1981 
106  Βι.  
Δγρεηξίδην ζρεηηθά κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ 2018 ζει. 25 
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ηε χκβαζε 108 έρνπλ πξνζρσξήζεη φια ηα θξάηε ηεο Δ.Δ. ελψ είλαη αλνηθηή 

ζηελ πξνζρψξεζε θαη κε θξαηψλ κειψλ ηνπ ηΔ, φπσο θαη κε επξσπατθψλ ρσξψλ. 

Αθφκα ε ζχκβαζε δελ έρεη άκεζε εθαξκνγή αιιά πξέπεη λα θπξσζεί απφ ηα θξάηε-

κέιε107. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε 28ε Ηαλνπαξίνπ αλαθεξχρζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή 

Τπνπξγψλ ηνπ ηΔ σο παγθφζκηα εκέξα πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ108. 

 

7.2.2 ύμβαςη Schengen 
 

 ηε ζχλαςε ηεο πκθσλίαο Schengen νδήγεζε ε πνιηηηθή βνχιεζε γηα κηα 

ειεχζεξε θπθινθνξία πξνζψπσλ θαη εκπνξεπκάησλ ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ 

ρψξν. Ζ ζπκθσλία ππεγξάθε ζηηο 14/06/1985 ζηελ θσκφπνιε Schengen ηνπ 

Λνπμεκβνχξγνπ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο BENELUX (Βέιγην, Οιιαλδία, 

Λνπμεκβνχξγν), ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο. Ζ 

ζπκθσλία πξνέβιεπε ηε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ησλ ειέγρσλ ζηα θνηλά ζχλνξα θαηά ηε 

δηαθίλεζε πξνζψπσλ θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο κεηαθνξάο θαη θπθινθνξίαο ησλ 

εκπνξεπκάησλ θαζψο θαη αζηπλνκηθή ηεισλεηαθή θαη δηθαζηηθή ζπλεξγαζία. Μέρξη 

ζήκεξα ζηε πκθσλία έρνπλ πξνζρσξήζεη φιεο νη ρψξεο ηεο ΔΔ πιελ ηεο Ηξιαλδίαο 

θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, νη νπνίεο ζπλερίδνπλ ηνπο ειέγρνπο ζηα εζσηεξηθά ηνπο 

ζχλνξα ζπκκεηέρνπλ φκσο δε ζε νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηεο ζχκβαζεο π.ρ. δηθαζηηθή θαη 

αζηπλνκηθή ζπλεξγαζία θαη ρξήζε ηνπ SIS, ε Βνπιγαξία, ε Ρνπκαλία, ε Κχπξνο θαη ε 

Κξναηία, νη νπνίεο είλαη ζε αλακνλή εθαξκνγήο ηεο πκθσλίαο ελψ ε Διιάδα 

πξνζρψξεζε ην 1992. Ζ θχξσζε ηεο πκθσλίαο, ησλ Πξσηνθφιισλ θαη ηεο χκβαζεο 

Δθαξκνγήο έγηλε ην 1997 κε ηνλ Ν. 2514/1997 θαη ε πκθσλία εθαξκφδεηαη πιήξσο 

απφ ηηο 26 Μαρτίου 2000
109

. Με εηδηθφ θαζεζηψο έρνπλ ζπλδεζεί ε Ννξβεγία, Ηζιαλδία, 

Διβεηία θαη ην Λίρηελζηάηλ, θαζψο δελ κπνξνχλ λα πξνζρσξήζνπλ πιήξσο αθνχ 

πξνυπφζεζε γηα απηφ είλαη κηα ρψξα λα είλαη κέινο ηεο Δ.Δ110.  

 θνπφο ηεο πκθσλίαο Schengen ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ φπνπ ηα 

πξφζσπα θαη ηα αγαζά ζα κπνξνχζαλ λα θπθινθνξνχλ ειεχζεξα κε θαηάξγεζε ησλ 

ειέγρσλ ζηα εζσηεξηθά ζχλνξα ηνπ ρψξνπ απηνχ (θνηλά ζχλνξα ησλ θξαηψλ-κειψλ) 

θαη κεηαηφπηζήο ηνπο ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα. Γηα λα απνθεπρζνχλ νη αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο γηα ηε δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα ηνπ δεκηνπξγνχκελνπ ρψξνπ θξίζεθε 

απαξαίηεηε ε εθαξκνγή αληηζηαζκηζηηθψλ κέηξσλ πνπ πξαθηηθά ζεκαίλεη ηε 

δηελέξγεηα απνηειεζκαηηθψλ εμσηεξηθψλ ειέγρσλ απφ θάζε έλα θξάηνο-κέινο.  

                                                                 
107  Ό.π. ζει 26 
108  Βι. https://www.lawspot.gr/nomika-nea/28- ianoyarioy-pagkosmia-imera-prostasias-
prosopikon-dedomenon 
109  Βι. https://el.wikipedia.org/wiki/πκθσλία_έλγθελ#Παξαπνκπέο  
110

  Βι.  Αλαζηάζην Μ. Παπαδφπνπιν Όξνη Πξνζηαζίαο ησλ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ  
(1999) 

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/28-ianoyarioy-pagkosmia-imera-prostasias-prosopikon-dedomenon
https://www.lawspot.gr/nomika-nea/28-ianoyarioy-pagkosmia-imera-prostasias-prosopikon-dedomenon
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Σν ζεκαληηθφηεξν αληηζηαζκηζηηθφ κέηξν έλαληη ηεο θαηάξγεζεο ησλ ειέγρσλ 

ζηα εζσηεξηθά ζχλνξα είλαη ην χζηεκα Πιεξνθνξηψλ Schengen, έλα 

απηνκαηνπνηεκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ε ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ηνπ νπνίνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 92-119. Σν ζχζηεκα απηφ ελεκεξψλεη ηνπο 

εμνπζηνδνηεκέλνπο αζρνινχκελνπο κε ηνλ έιεγρν, ζρεηηθά κε ην αλ έλα πξφζσπν ή 

αληηθείκελν αλαδεηείηαη ή απνηειεί γεληθά αληηθείκελν έξεπλαο θαη επηπιένλ 

ελεκεξψλεη απηφλ πνπ ην εληφπηζε γηα ην είδνο ηεο ελέξγεηαο ζηελ νπνία  θαιείηαη λα 

πξνβεί. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα δηεζλή βάζε δεδνκέλσλ ε νπνία επηηξέπεη ηελ 

ηαρχηαηε δηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ αζηπλνκηθψλ θαη άιισλ αξρψλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο ζχκβαζεο κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

δηαζπλνξηαθνχ εγθιήκαηνο. ε θάζε θξάηνο κέινο ιεηηνπξγεί ην Δζληθφ χζηεκα 

Πιεξνθνξηψλ Schengen Ν.SIS, ελψ φια ηα Δζληθά πζηήκαηα ζπλδένληαη κε ην 

Κεληξηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ Schengen C.SIS πνπ εδξεχεη ζην ηξαζβνχξγν.  

Οη θαηεγνξίεο θαηαρψξεζεο πξνζψπσλ ζην χζηεκα Πιεξνθνξηψλ Schengen 

νξίδνληαη εμαληιεηηθά θαη ζπλίζηαληαη ζηνπο:  

 Πξφζσπα πνπ θαηαδεηνχληαη γηα ζχιιεςε κε ζθνπφ ηελ έθδνζε,  

 Αιινδαπνί κε απνδεθηνί ζην ρψξν έλγθελ,  

 Δμαθαληζκέλα άηνκα,  

 Αλαδήηεζε πξνζψπσλ ζηα πιαίζηα πνηληθήο δηαδηθαζίαο,  

 Πξφζσπα κε ζθνπφ ηνλ εηδηθφ έιεγρν ή ηε δηαθξηηηθή παξαθνινχζεζε.  

ηε πκθσλία Schengen δελ ζα κπνξνχζαλ λα κελ πξνβιέπνληαη κηα ζεηξά 

δηθαησκάησλ θαη αξρψλ πξνζηαζίαο ηνπ πνιίηε έλαληη ηεο ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο 

ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ θαζψο θαη επαξθείο εγγπήζεηο. ην άξζξν 

94 παξ. 3 νξίδνληαη θαη΄αλψηαην φξην ηα δεδνκέλα ησλ πξνζψπσλ πνπ κπνξνχλ λα 

εηζαρζνχλ ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα. Απηά είλαη: 

 Σν επψλπκν, ην φλνκα ή θαη ην ςεπδψλπκν ηνπ πξνζψπνπ 

 Σα ηδηαίηεξα αλαιινίσηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

 Σν πξψην γξάκκα ηνπ δεχηεξνπ νλφκαηνο  

 Ζ εκεξνκελία θαη ν ηφπνο ηεο γέλλεζήο ηνπ 

 Σν θχιιν 

 Ζ ηζαγέλεηα 

 Ζ έλδεημε φηη ηα ελ ιφγσ πξφζσπα νπινθνξνχλ 

  Ζ έλδεημε φηη ηα ελ ιφγσ πξφζσπα έρνπλ πξνβεί ζε πξάμεηο παξάλνκεο 

βίαο 



Η ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

ΜΙΦΣΑΣΙΔΟΤ ΑΝΝΑ  [ 50] 
 

 Ο ιφγνο θαηαρψξεζήο ηνπο 

 Σα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ζε πεξίπησζε εληνπηζκνχ 

Ζ ζχκβαζε ζέβεηαη επίζεο απφιπηα ην άξζξν 6 ηεο χκβαζεο 108 γηα ηηο 

εηδηθέο θαηεγνξίεο πιεξνθνξηψλ απαγνξεχνληαο ξεηά ζην άξζξν 94 ηελ εγγξαθή 

νπνηνπδήπνηε ηέηνηνπ δεδνκέλνπ. Σελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα πξαγκαηεχνληαη ηα άξζξα 102-118 θαη  126-130 ηεο .Δ.. ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξία επίπεδα111.  

 Πξνζηαζία θαηαρσξήζεσλ θαη αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ.  

 Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ εμαζθαιίδεηαη κε ηελ 

ππνρξεσηηθή έληαμε ζηελ εζληθή λνκνζεζία επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ 

ίζνπ κε εθείλνπ πνπ απνξξέεη απφ ηε χκβαζε 108 

 Καζηέξσζε ζε θάζε θξάηνο κέινο Δζληθήο Αξρήο Διέγρνπ αξκφδηαο λα αζθεί 

αλεμάξηεην έιεγρν ζην αξρείν ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ θαζψο 

θαη κηαο Κνηλήο Αξρήο Διέγρνπ ζε επίπεδν θξαηψλ-κειψλ πνπ απαξηίδεηαη απφ 

δχν εθπξνζψπνπο θάζε εζληθήο αξρήο. Δπίζεο ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία Αξρήο 

αξκφδηαο γηα ην Δζληθφ ηκήκα ηνπ SIS. 

ε θάζε θ-κ ιεηηνπξγεί ην Δζληθφ Γξαθείν S.I.R.E.N.E. ην νπνίν είλαη κηα 

θεληξηθή αξρή δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη θαηαρσξηζκέλεο ζην SIS. Σν  

Γξαθείν ζηειερψλεηαη απφ Γηθαζηηθνχο, Αζηπλνκηθνχο, Ληκεληθνχο θαη Σεισλεηαθνχο 

ππαιιήινπο θαη ιεηηνπξγεί 24 ψξεο ην εηθνζηηεηξάσξν. Δίλαη ην ζεκείν ζπληνληζκνχ 

θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ  θ-κ, κεξηκλά γηα ηελ εηζαγσγή, ηξνπνπνίεζε, δηαγξαθή 

θαη έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ θαηαρσξήζεσλ, είλαη ππεχζπλν γηα ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ κε ηα άιια γξαθεία Sirene, γηα ηε δηελέξγεηα δηαβνπιεχζεσλ φπνπ 

απαηηείηαη, ηελ εμαζθάιηζε ζπλεξγαζίαο κε ηηο άιιεο εζληθέο ππεξεζίεο. Δπίζεο  

κεξηκλά γηα ηελ αζθαιή θαη έγθαηξε δηαβίβαζε ζηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαζψο θαη γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ζπκβαιιφκελνπ κέινπο πνπ 

ηα δηαβηβάδεη πεξί ηεο ρξήζεο ηνπο θαη ησλ απνηειεζκάησλ απηήο ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 129 ηεο .Δ.., Τπεχζπλε ππεξεζία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Δζληθνχ Γξαθείνπ Sirene είλαη ε Διιεληθή Αζηπλνκία. 

Ζ πξνζθπγηθή θξίζε, ε εηζξνή κεηαλαζηψλ ζηελ Δ.Δ. ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ν 

απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ έηξημαλ ηα ζεκέιηα ηεο πλζήθεο 

έλγθελ. Σν 2015, κε αθνξκή ηε κεηαλαζηεπηηθή θξίζε, ε Γεξκαλία, ε Απζηξία, ε 

Γαλία, ε νπεδία θαη ε Ννξβεγία  επαλέθεξαλ πξνζσξηλά ηνπο ειέγρνπο ζηα 

εζσηεξηθά ζχλνξα ηνπο112. Ζ Γαιιία επίζεο πξνρψξεζε ζην ίδην κέηξν θαη καδί κε ηε 

                                                                 
111

  Τιηθφ απφ εκηλάξηα Δλεκεξσηηθνχ Πξνγξάκκαηνο «Ζ πλζήθε έλγθελ θαη ε 

Δθαξκνγή ηεο» Αζήλα 2004 Δηζεγεηήο Θεφδσξνο Αδακφπνπινο  
112  Βι. http://www.cnn.gr/news/kosmos/story/64440/h-synthiki-sengken-katarreei-nea-
paratasi-stoys-elegxoys 
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Γεξκαλία επηζπκνχλ κηα καθξνρξφληα παξάηαζε εθαξκνγήο ησλ ειέγρσλ απηψλ113 . 

Σέινο ηέζεθε ζε εθαξκνγή κε ηνλ ΚΑΝ (ΔΔ) 2017/458  ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Κψδηθα 

πλφξσλ έλγθελ ΚΑΝ (ΔΔ) 2016/399,  ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα θξάηε – κέιε 

έλγθελ ππνρξεψλνληαη λα δηεμάγνπλ ζπζηεκαηηθνχο ειέγρνπο ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα 

ηεο Δ.Δ. (ρεξζαία, ζαιάζζηα θαη ελαέξηα) ηφζν θαηά ηελ είζνδν, φζν θαη θαηά ηελ 

έμνδν, φρη κφλν ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ αιιά θαη ζηνπο πνιίηεο ηεο Δ.Δ. 

 

7.2.3 Κατευθυντόριεσ αρχϋσ για την προςταςύα προςωπικών 

δεδομϋνων ςε αυτοματοποιημϋνα αρχεύα του ΟΗΕ  
 

 Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ην 1990  ελέθξηλε ηηο  

«Καηεπζπληήξηεο αξρέο γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε απηνκαηνπνηεκέλα 

αξρεία» ηεο Δπηηξνπήο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. Δίλαη έλα κε λνκηθά 

δεζκεπηηθφ θείκελν πνπ πηνζεηεί ηηο θαηεπζπληήξηεο αξρέο ηνπ ΟΟΑ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη κεηαμχ άιισλ θαηαδηθάδεη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ αζέκηηα ή παξάλνκα κέζα, αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε πνηφηεηαο θαη 

αθξίβεηαο ησλ δεδνκέλσλ, απαγνξεχεη ηε ζπιινγή επαίζζεησλ δεδνκέλσλ θιπ.  

 

7.3 Νομοθετόματα τρύτησ γενιϊσ 
 

Σα λνκνζεηήκαηα «ηξίηεο γεληάο» πνπ εκθαλίζηεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 

αληαλαθινχλ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λνκνζέηε λα αληαπνθξηζεί ζηελ αλάγθε ξχζκηζεο ηεο 

επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ελφςεη ηεο θνζκνγνλίαο πνπ ζπληειείηαη ζηνλ 

ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο (ςεθηαθή ηερλνινγία, δηαδίθηπν, παγθνζκηνπνίεζε) θαη λα 

δψζεη ζηε λνκνζεζία πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κηα ηερλνινγηθή 

θαηεχζπλζε έηζη ψζηε λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηελ ηερλνινγηθή ρηνλνζηηβάδα 

ηεο επνρήο. 

 

7.3.1 Οδηγύα 95/46/ΕΚ του Ευρωπαώκού υμβουλύου και του 

υμβουλύου τησ 24-10-1995 
 

 ε επίπεδν Έλσζεο ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ  ξπζκίζηεθε γηα 

πξψηε θνξά κε ηελ Οδεγία 95/46/ΔΚ. Έρνληαο ππφςε φπσο πεξηγξάθεηαη θαη ζηηο 

αηηηνινγηθέο ζθέςεηο ηεο Οδεγίαο 114  φηη ζε έλαλ εληαίν ρψξν φπνπ ζηφρνο είλαη ε 

ειεχζεξε θπθινθνξία πξνζψπσλ, θεθαιαίσλ, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, πξνυπνηίζεηαη ε 

                                                                 
113  Βι. https://www.huffingtonpost.gr/2017/10/13/apofaseis-sengen-synodos-elegxoi-
pieseis_n_18256286.html 
114  Βι. Οδεγία 95/46/ΔΚ Αηη. θ. 1 έσο 10 
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ειεχζεξε ξνή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ θ-κ αθελφο, αθεηέξνπ φκσο απαηηείηαη σο 

αληηζηαζκηζηηθφ κέηξν, έλα εληαίν πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο  έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 

ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.  

 Με δεδνκέλε ηελ αηζζεηή αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ θ-κ, 

αιιά θαη ηελ αλάγθε ζεβαζκνχ  ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ησλ 

αηφκσλ θαη ηδίσο ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπο, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην 

πκβνχιην ηεο Δ.Δ εμέδσζε ηελ Οδεγία 95/66/ΔΚ, πνπ «ππήξμε νξφζεκν ζηελ λνκηθή 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ115» θαη ε νπνία απνζθνπεί ζηελ ελαξκφληζε ησλ λνκνζεζηψλ 

ησλ θ-κ έηζη ψζηε λα ππάξρεη ηζνδχλακν επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη λα δηεπθνιχλεηαη έηζη ε δηαβίβαζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ απφ ην έλα θ-

κ ζην άιιν.  

Έρνληαο αθεηεξία ηε χκβαζε 108, ε Οδεγία δηεχξπλε ην πεδίν εθαξκνγήο 

πεξηιακβάλνληαο ηελ απηνκαηνπνηεκέλε θαη κε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, ζπκπιήξσζε 

ηηο βαζηθέο αξρέο επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, εηζάγνληαο ζην άξζξν 7 

έλαλ πεξηνξηζηηθφ θαηάινγν λφκηκσλ βάζεσλ επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, 

θαηνρχξσζε ηα δηθαηψκαηα ησλ ππνθεηκέλσλ. εκαληηθή ζπκβνιή ηεο Οδεγίαο είλαη ε 

θαζηέξσζε Δζληθψλ Αλεμάξηεησλ Δπνπηηθψλ Αξρψλ αξκφδησλ κε ηελ επνπηεία 

ζπκκφξθσζεο πξνο ηελ εζληθή λνκνζεζία πνπ ζα πινπνηεί ηελ Οδεγία116. 

Ζ Οδεγία απνηέιεζε ηελ θχξηα λνκηθή πξάμε ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ117 ,  δελ ήηαλ φκσο άκεζεο εθαξκνγήο αιιά έπξεπε λα 

κεηαθεξζεί ζην εζληθφ δίθαην ησλ θ-κ εληφο ηξηψλ εηψλ, ελψ ε ελζσκάησζε ηεο 

νδεγίαο ζην εζληθφ δίθαην απνηέιεζε πξναπαηηνχκελν γηα ηελ έληαμε ζηελ ΔΔ απφ 

ππνςήθηα θξάηε κέιε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Οδεγία έρεη θαηαξγεζεί θαη 

αληηθαηαζηαζεί απφ 25.05.2018 απφ ηνλ ΚΑΝ 2016/679. 

 

7.3.1.1 Κριτικό ανεπϊρκεια τησ οδηγύασ – ανϊγκη θεςμοθϋτηςησ νϋων 

κανόνων, προςαρμογό ςτισ εξελύξεισ 
 

 Ζ Οδεγία 95/46/ΔΚ δελ θαηάθεξε λα απνθχγεη ηελ θξηηηθή σο πξνο ηελ 

επάξθεηά ηεο. Παξφιν πνπ δελ ακθηζβεηήζεθε ε ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ δελ ήηαλ ιίγα ηα ζεκεία πνπ δέρηεθαλ αξλεηηθή θξηηηθή. 

Θεσξήζεθε φηη εθάξκνζε πεξηηηέο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο π.ρ. ην ζχζηεκα 

γλσζηνπνίεζεο θαη πξνεγνχκελεο γλσζηνπνίεζεο, φηη ρξεζηκνπνίεζε δχζρξεζηα θαη 

παξσρεκέλα εξγαιεία  ζηε ξχζκηζε δηαζπλνξηαθψλ ξνψλ πιεξνθνξίαο, φηη έθαλε 

ρξήζε αφξηζησλ θαη αζαθψλ νξηζκψλ θαη θαλφλσλ. Αθφκα θξηηηθή αζθήζεθε σο πξνο 

ην εδαθηθφ πεδίν εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο ζε ππεχζπλνπο 

                                                                 
115  Βι. Μήηξνπ Λίιηαλ Ο Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ Νέν Γίθαην – 

Νέεο Τπνρξεψζεηο – Νέα Γηθαηψκαηα ζει. 11 
116  Βι. φ.π. Μήηξνπ ζει. 13-14 θαη Αιεμαλδξνπνχινπ-Αηγππηηάδνπ (2016) ζει. 208 
117 Βι. Δγρεηξίδην γηα ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία 2014 ζει. 20 
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επεμεξγαζίαο εγθαηεζηεκέλνπο εθηφο ΔΔ πνπ ζπιιέγνπλ επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά 

δεδνκέλα κέζσ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ 118 . Δπηπιένλ νη δηαηάμεηο ηεο έηπραλ 

πιεκκεινχο θαη φρη νκνηφκνξθεο εθαξκνγήο θαηά ηελ ελζσκάησζή ηεο ζην εζληθφ 

δίθαην ησλ θ-κ, κε αλαπφθεπθην απνηέιεζκα ηελ ππνλφκεπζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ 

επξσπατθνχ δηθαίνπ πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηελ κε επίηεπμε ησλ 

βαζηθψλ ζηφρσλ ηεο θαη ηειηθψο ηε κεηαθνξά ησλ θαλφλσλ πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ζε έλαλ Γεληθφ Καλνληζκφ119 . ε φιν απηφ ζπλέηεηλε ζεκαληηθά θαη ε 

ξαγδαία ηερλνινγηθή  εμέιημε, ε «εθξεθηηθή αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ» κε ηηο 

ηεξάζηηεο επηπηψζεηο πνπ απηφ είρε ζηελ ηδησηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ πξάγκα πνπ έζεζε 

ζε δνθηκαζία ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Οδεγίαο120. 

 

7.3.2 Φϊρτησ Θεμελιωδών Δικαιωμϊτων τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ 

  

 Ο Υάξηεο θαζηεξψλεη κηα ζεηξά δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ ηεο Δ.Δ. αιιά θαη 

ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ ηεο έλαληη ησλ ζεζκηθψλ θαη ινηπψλ νξγάλσλ θαη νξγαληζκψλ 

ηεο Έλσζεο, θαζψο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ, κφλνλ φκσο φηαλ εθαξκφδνπλ ην δίθαην ηεο 

Έλσζεο, φπσο αλαθέξεη ην άξζξν 51. Πεξηιακβάλεη επηά θεθάιαηα ηα νπνία 

πξαγκαηεχνληαη ηελ αμηνπξέπεηα, ειεπζεξία, ηζφηεηα, αιιειεγγχε, ηζαγέλεηα, 

δηθαηνζχλε θαη θάπνηεο γεληθέο δηαηάμεηο. Αλαθεξχρηεθε επίζεκα ζηε Νίθαηα ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2000 121  σο απιή δηαθήξπμε αξρψλ ελψ ηνπ αλαγλσξίζηεθε λνκηθή 

δεζκεπηηθφηεηα σο πξσηνγελέο ελσζηαθφ δίθαην κε ηε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο ηελ 01 

Γεθεκβξίνπ 2009122. Σν άξζξν 7 ηνπ Υάξηε αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα ηνπ αλζξψπνπ 

ζην ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο ηνπ, ηεο θαηνηθίαο ηνπ θαη ησλ 

επηθνηλσληψλ ηνπ, ελψ κε ην άξζξν 8 αλαγλσξίζηεθε σο μερσξηζηφ ζεκειηψδεο 

δηθαίσκα θαη ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

Δπηπιένλ ζην ίδην άξζξν αλαθέξνληαη νη βαζηθέο αξρέο πξνζηαζίαο (ζπγθαηάζεζε, 

αξρή ζθνπνχ, δηθαίσκα πξφζβαζεο, δηθαίσκα δηφξζσζεο), θαζψο θαη ε αλάζεζε ηνπ 

ειέγρνπ ζεβαζκνχ ησλ θαλφλσλ ζε αλεμάξηεηε αξρή. Αθφκα ν Υάξηεο δελ παξαιείπεη 

λα αλαθεξζεί ζηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ζην άξζξν 24, ζην νπνίν αλαγλσξίδεη ην 

δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ ζηελ πξνζηαζία θαη ηε θξνληίδα, ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο 

θαη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ην ππέξηεξν ζπκθέξνλ ηνπ.      

  

                                                                 
118  Βι. Μήηξνπ Λίιηαλ Ο Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ Νέν Γίθαην– 
Νέεο Τπνρξεψζεηο – Νέα Γηθαηψκαηα ζει. 20-21 
119  Βι. Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ (GDPR) 

Ννκηθή δηάζηαζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή (2018)  Κνηζαιήο Μελνπδάθνο ζει. XV 
120  Βι. Μήηξνπ Λίιηαλ φ.π. ζει. 22 
121  Βι. https://eur- lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33501&from=EL 
122  Βι. Αιεμαλδξνπνχινπ-Αηγππηηάδνπ (2016) ζει. 211 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33501&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33501&from=EL
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7.3.3 Κανονιςμόσ (ΕΚ) 45/2001 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και 

του υμβουλύου 
 

Ο ΚΑΝ 45/2001 ηεο 18.12.2000 «ρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ηα φξγαλα 

θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο Κνηλφηεηαο θαη ζρεηηθά κε ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ 

δεδνκέλσλ απηψλ», ζεζπίζηεθε κε ζθνπφ ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πξνζηαζίαο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ πξνζψπσλ, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο 

ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ κεηαμχ ησλ θ-κ, ησλ νξγάλσλ θαη 

νξγαληζκψλ ηεο Κνηλφηεηαο123 κε άκεζε ηζρχ γηα ηα θξάηε-κέιε. 

 Όπσο θαη ζηελ Οδεγία 95/46/ΔΚ πνπ πξνεγήζεθε έηζη θαη ζηνλ θαλνληζκφ, 

θαηνρπξψλνληαη αξρέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, αξρέο πνπ 

λνκηκνπνηνχλ ηελ επεμεξγαζία απηνκαηνπνηεκέλε ή κε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, 

ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ ηηο ιεγφκελεο «επαίζζεηεο», 

απαξηζκνχληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ θαη επηπιένλ 

ζεζπίδνληαη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ νξγάλσλ θαη 

νξγαληζκψλ ηεο θνηλφηεηαο αιιά θαη πξνο ηξίηνπο.  

Δπηπξνζζέησο ζηνλ ΚΑΝ 45/2001 θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθφο ν δηνξηζκφο 

ππεπζχλνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ζε θάζε φξγαλν θαη νξγαληζκφ ηεο 

θνηλφηεηαο, ελψ ζεζπίδεηαη  αλεμάξηεηε επνπηηθή αξρή απνθαινχκελε «Δπξσπαίνο 

Δπφπηεο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ» επηθνξηηζκέλνπ κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ απφ ηα φξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο 

Κνηλφηεηαο124. 

 

7.3.4 Οδηγύα 2002/58/ΕΚ όπωσ τροποποιόθηκε από την Οδηγύα 

2009/136/ΕΚ 
 

Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ηεο 12εο Ηνπιίνπ 2002, 

αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα πξνζαξκνγή ζηηο «λέεο πξνεγκέλεο ςεθηαθέο 

ηερλνινγίεο ζηα δεκφζηα δίθηπα επηθνηλσλίαο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ εηδηθέο απαηηήζεηο 

φζνλ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ 

ρξήζηε125», ιακβάλνληαο ππφςε φηη δεκηνπξγνχληαη λέεο δπλαηφηεηεο αιιά θαη λένη 

θίλδπλνη γηα ην ρξήζηε,  θαζψο θαη απνζθνπψληαο ζηελ ελαξκφληζε ησλ λνκνζεζηψλ 

ησλ θξαηψλ κειψλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζψπσλ αιιά θαη ε 

ειεχζεξε ξνή ησλ δεδνκέλσλ, πξνρψξεζε ζηε ζέζπηζε ηεο Οδεγίαο 2002/58/ΔΚ 

«ρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο 

                                                                 
123  Βι. αηη. ζθ. 13 ηνπ ΚΑΝ 45/2001 
124  Βι. Αιεμαλδξνπνχινπ-Αηγππηηάδνπ (2016) ζει. 212 θαη σηεξφπνπιν Βαζίιεην 
Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (2017) ζει 19 
125  Βι. αηη. ζθ. 5 Οδεγίαο 2002/58/ΔΚ 
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ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ», ε νπνία θαηήξγεζε ηελ 

Οδεγία 97/66/ΔΚ.  

 Ζ «e-privacy νδεγία 126 » φπσο νλνκάζηεθε,  ηξνπνπνηήζεθε ππφ ηελ πίεζε 

ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ ζε δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ απφ ηελ Οδεγία 2006/24, ε 

νπνία φκσο θξίζεθε άθπξε απφ ην ΓΔΔ ην 2014, ελψ ηξνπνπνηήζεθε εθ λένπ απφ ηελ 

Οδεγία 2009/136/ΔΚ. Όπσο ηζρχεη, ε Οδεγία 2002/58/ΔΚ  κεηαμχ άιισλ ππνρξεψλεη 

ηνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, απφ θνηλνχ κε ηνλ θνξέα 

παξνρήο δεκφζηνπ δηθηχνπ επηθνηλσληψλ, ζηε ιήςε κέηξσλ αζθάιεηαο γηα ην δίθηπν 

θαη γεληθφηεξα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ, ζηελ ππνρξέσζε 

θνηλνπνίεζεο ηπρφλ παξαβίαζεο δεδνκέλσλ ζηελ εζληθή αξρή ή εθφζνλ θξηζεί 

απαξαίηεην  θαη ζην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ  νη επηθνηλσλίεο θαζίζηαληαη 

απφξξεηεο ελψ πξνβιέπνληαη πεξηνξηζκνί ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ νδεγία γηα ιφγνπο εζληθήο άκπλαο θαη αζθάιεηαο παξέρνληαο ζηα 

θξάηε επρέξεηα γηα εζληθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ 

παξνχζα θάζε κειεηάηαη ε θαηάξγεζε ηεο ελ ιφγσ Οδεγίαο θαη ε αληηθαηάζηαζή ηεο 

απφ έλαλ e-Privacy Καλνληζκφ.   

 

7.3.5 ΚΑΝ 2016/679 
 

 Ζ Οδεγία 95/46/ΔΚ δελ θαηάθεξε λα απνηξέςεη ηελ αλαζθάιεηα δηθαίνπ θαη 

ηελ αληίιεςε ησλ πξνζψπσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο έθζεζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπο, 

εηδηθά κέζσ επηγξακκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ε απηφ ζπλέηεηλαλ νη απνθιίζεηο θαηά ηελ 

ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο απφ ηα θξάηε κέιε, γεγνλφο πνπ πηζαλψο λα έθεξε εκπφδηα 

θαη ζηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ. Ζ εθξεθηηθή αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο 

θαη θπξίσο ηνπ δηαδηθηχνπ επέθεξε ζεκαληηθέο δπζρέξεηεο ζηελ εθαξκνγή ηεο. Χο 

απνηέιεζκα θξίζεθε αλαγθαία ε επηβνιή ησλ ζρεηηθψλ θαλφλσλ κε κνξθή 

Καλνληζκνχ, ν νπνίνο απνηειεί θείκελν δεζκεπηηθφ, ηζρχεη άκεζα ζε θάζε θξάηνο θαη 

έηζη δχλαηαη λα επηηεπρζεί ε επηδησθφκελε ζπλεθηηθή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή. 

Οη ξπζκίζεηο ηεο Οδεγίαο ζην κεζνιαβφλ δηάζηεκα εμεηδηθεχηεθαλ θαη 

εκπινπηίζηεθαλ απφ ηε λνκνινγία ηνπ ΓΔΔ, θαη ελ ηέιεη κεηαθέξζεθαλ ζηνλ 

Καλνληζκφ επηρεηξψληαο κηα αλαζεψξεζε ηεο αληίιεςεο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ηδησηηθφηεηαο, αλνίγνληαο έλαλ λέν «ξπζκηζηηθφ θχθιν». Ζ 

πξνζηηζέκελε αμία ηνπ Καλνληζκνχ ζπλίζηαηαη ζηελ αλαζεψξεζε παιαηψλ δηαηάμεσλ 

θαη ηελ πξνζζήθε λέσλ κεξηθέο εθ ησλ νπνίσλ είλαη νη εμήο:  

 Χο Καλνληζκφο επηηπγράλεη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεψλ ηνπ 

αθήλνληαο παξάιιεια ζηνλ εζληθφ λνκνζέηε ηε δπλαηφηεηα λα αλαζεσξήζεη 

εζληθέο ξπζκίζεηο ψζηε λα ελαξκνληζηεί ην εζληθφ κε ην θνηλνηηθφ δίθαην,  

                                                                 
126  Βι. Αιεμαλδξνπνχινπ-Αηγππηηάδνπ (2016) ζει. 214 
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 Γηεπξχλεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο εληάζζνληαο ζε απηφ θαη ππεχζπλνπο 

επεμεξγαζίαο ή εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία πνπ δελ είλαη εγθαηεζηεκέλνη 

ζηελ ΔΔ θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαο κεραλέο 

αλαδήηεζεο, πιαηθφξκεο ςεθηαθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη παξφρνπο 

ππεξεζηψλ λέθνπο127  

 Δλίζρπζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ζπγθαηάζεζεο κε πξνζζήθε δηαηάμεσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηνπο αλήιηθνπο 

 Γηεχξπλζε ησλ αξρψλ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ κε πξνζζήθε λέσλ αξρψλ φπσο 

δηαθάλεηαο, ινγνδνζίαο θιπ. 

 Δλδπλάκσζε ησλ δηθαησκάησλ θαη πξνζζήθε λέσλ φπσο θνξεηφηεηα, ιήζε θιπ 

 Καζνξηζκφ απζηεξψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο αιιά θαη 

ηνλ εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία 

 Άξζε νξηζκέλσλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

 Τπνρξεσηηθφ νξηζκφ Τπεχζπλνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηψζεηο, 

 πγθεθξηκελνπνίεζε απαηηνχκελσλ ηερληθψλ κέηξσλ αζθάιεηαο ηεο 

επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ φπσο ε θξππηνγξάθεζε (encryption) θαη 

ε ςεπδσλπκνπνίεζε (pseudonymisation) 

 Καζνξηζκφ ελεξγεηψλ ζε πεξηπηψζεηο εληνπηζκνχ παξαβηάζεσλ 

 χζηαζε Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ κε ζπγθεθξηκέλεο 

αξκνδηφηεηεο θαη θαζήθνληα 

  Δλίζρπζε ηνπ θπξσηηθνχ νπινζηαζίνπ θαη επηβνιή πςειψλ πξνζηίκσλ ηα 

νπνία κπνξνχλ λα θηάζνπλ ηα 20 εθαηνκκχξηα επξψ ή ην 4% ηνπ ζπλνιηθνχ 

παγθφζκηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ κηαο εηαηξίαο θίλεζε πνπ εξκελεχηεθε 

σο κήλπκα ζε κεγάιεο δηαδηθηπαθέο επηρεηξήζεηο ησλ ΖΠΑ128 

Ο Γεληθφο Καλνληζκφο (ΓΚΠΓ) ηέζεθε ζε εθαξκνγή ζηηο  25 Μαΐνπ ηνπ 2018 κε 

απηφκαηε θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο  95/46/ΔΚ επειπηζηψληαο λα ζπκβαδίδεη ην δίθαην 

κε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη φρη λα ηηο αθνινπζεί «αζζκαίλνληαο129».  

 

                                                                 
127  Βι. Μήηξνπ Λίιηαλ φ.π. ζει. 53 
128  Βι. Άξζξν Dr Sebastian Golla Is Data Protection Law Growing teeth? The Current 
Lack of Sanctions in Data Protection Lawand Administrative Finew under GDPR 
129  Βι. Παλαγνπνχινπ-Κνχληαηδε Φ. Σα λέα δηθαηψκαηα γηα ηνπο πνιίηεο βάζεη ηνπ 
Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ: κηα πξψηε απνηίκεζε θαη ζπληαγκαηηθή 
αμηνιφγεζε, ΔθεΓΓ 2017 ζει. 81 
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7.3.6 Οδηγύα  2016/680 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του 

υμβουλύου τησ  27ησ Απριλύου 2016 
 

Πξφθεηηαη γηα κηα Οδεγία ζρεηηθά κε «Σελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ 

έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ αξκφδηεο αξρέο γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο πξφιεςεο, δηεξεχλεζεο, αλίρλεπζεο ή δίσμεο πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή ηεο 

εθηέιεζεο πνηληθψλ θπξψζεσλ θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ 

κε ηελ νπνία θαηαξγείηαη ε  απφθαζε-πιαίζην 2008/977/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ». Ζ 

ηειεπηαία νπδέπνηε ελζσκαηψζεθε ζην Διιεληθφ εζληθφ δίθαην γεγνλφο πνπ  εγείξεη 

εξσηήκαηα σο πξνο ηε ζπκκφξθσζε ηεο ρψξαο ζε δηεζλείο ππνρξεψζεηο130. Ζ Οδεγία 

(ΔΔ) 2016/680 επηβάιιεη θαλφλεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ θαη ζην ρψξν δηεξεχλεζεο 

θαη θαηαπνιέκεζεο ηνπ εγθιήκαηνο ζέηνληαο ηηο βαζηθέο αξρέο σο πξνο ηελ πνηφηεηα 

ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε λνκηκφηεηα ηηο επεμεξγαζίαο, αλαγλσξίδνληαο δηθαηψκαηα ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ θαη παξάιιεια ππνρξεψζεηο γηα ηνπο ππεχζπλνπο 

επεμεξγαζίαο θαη ηνπο εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία. Δπηπιένλ επηβάιιεη ηνλ δηνξηζκφ 

Τπεχζπλνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ θαη ζέηεη ηηο αξρέο γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ 

κεηαμχ ησλ αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ αιιά θαη πεξαηηέξσ δηαβίβαζήο ηνπο ζε ηξίηεο 

ρψξεο ή νξγαληζκνχο, ελψ πξνβιέπεη αλεμάξηεηε επνπηηθή αξρή επηθνξηηζκέλε κε ηελ 

παξαθνινχζεζε ζπκκφξθσζεο ζηελ Οδεγία. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 8ο 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ 

 

8.1 ύνταγμα τησ Ελλϊδοσ  
 

Με ηε δεχηεξε αλαζεψξεζε ηνπ Διιεληθνχ πληάγκαηνο ε νπνία νινθιεξψζεθε ην 

2001, ζεκειηψζεθε ζπληαγκαηηθά γηα πξψηε θνξά ην δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ ζηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ αιιά θαη ε ίδξπζε Αλεμάξηεηεο Αξρήο γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπο. πγθεθξηκέλα κε ην άξζξν 9Α «Καζέλαο έρεη δηθαίσκα πξνζηαζίαο 

απφ ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη ρξήζε, ηδίσο κε ειεθηξνληθά κέζα, ησλ πξνζσπηθψλ 

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

δηαζθαιίδεηαη απφ Αλεμάξηεηε Αξρή, πνπ ζπγθξνηείηαη φπσο λφκνο νξίδεη». Σν άξζξν 

απηφ είλαη νπζηαζηηθά έλα αληίβαξν 131  γηα ην επίζεο λενεηζαρζέλ ζπληαγκαηηθφ 

δηθαίσκα ηνπ άξζξνπ 5Α «1. Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηελ πιεξνθφξεζε, φπσο λφκνο 

                                                                 
130  Βι. Βαζίιε σηεξφπνπιν Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ   ζει. 2-3 
131  Βι. Αιεμαλδξνπνχινπ – Αηγππηηάδνπ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο θαη λνκηθή 
πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ κειψλ ηεο. Διιεληθή 
Γηθαηνζχλε 49(2008) ζει. 693 
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νξίδεη….. 2. Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο…….». Ζ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ εληζρχεηαη θαη απφ άιια άξζξα ηνπ 

πληάγκαηνο φπσο ην άξζξν 2 παξ. 1 πεξί ηεο πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο αμίαο, ην 

άξζξν 9  γηα ην άζπιν ηεο θαηνηθίαο θαη ην απαξαβίαζην ηεο ηδησηηθήο δσήο, θαζψο θαη 

ην άξζξν 19 γηα ην απφξξεην ησλ επηθνηλσληψλ. Έηζη νη δηαηάμεηο απηέο ηνπ 

πληάγκαηνο αλάγνπλ ηελ πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ ζε πξσηαξρηθή 

ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο, πξνζηαηεχνπλ ηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο 

ηνπ θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ ηδησηηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή ηνπ θαη ην απφξξεην ησλ 

επηθνηλσληψλ132.  

 

8.2 Νόμοσ 2472/1997 
 

 Ζ Οδεγία 95/46/ΔΚ ελζσκαηψζεθε ζην ειιεληθφ δίθαην κε ηνλ Ν. 2472/1997 

«Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα». Με ηνλ λφκν απηφ ε Διιάδα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

απέλαληη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Ο λφκνο επηδηψθεη λα ζπγθεξάζεη απφ ηε κία 

πιεπξά ην δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ηνπ 

θαη απφ ηελ άιιε θάπνηα άιια δηθαηψκαηα θαη ειεπζεξίεο φπσο ε ειεπζεξία ηεο 

ζπκκεηνρήο ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, ηεο έθθξαζεο, ην δηθαίσκα ζηελ 

επηθνηλσλία θιπ. Δπηπιένλ ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο νη νπνίεο θαηαιείπνληαη 

απφ ηελ Οδεγία ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ εζληθνχ λνκνζέηε φπσο πρ. ηηο θπξψζεηο 

πνπ επηβάιινληαη ζε πεξίπησζε παξαβηάζεσλ. Αθφκα κε ηνλ Ν 2472/1997 ζπζηήλεηαη 

ε «Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα» σο εζληθή επνπηηθή αξρή 

θαη θαζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο θαζψο θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο. Μεηά ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ Καλ 2016/679 θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 96/46/ΔΚ  ε 

εθαξκνγή ηνπ λφκνπ έρεη γίλεη πξνβιεκαηηθή.  

 

8.3 Νόμοσ 3471/2006  
 

 Ο Ν 3471/2006 «Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο 

ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ» κεηαθέξεη ηελ e-Privacy 

Οδεγία 2002/58/ΔΚ ζηελ εζληθή λνκνζεζία. θνπφο ηνπ είλαη ε πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ αηφκσλ αιιά θαη ηεο ηδησηηθήο ηνπο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Θεζπίδνληαη νη θαλφλεο γηα ηελ λφκηκε επεμεξγαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ αιιά θαη ηε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ. 

Δίλαη έλαο ηνκεαθφο λφκνο κε ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λα πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή 

δηαζέζηκσλ ζην θνηλφ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζε δεκφζηα δίθηπα.  

                                                                 
132 Βι. Δηζεγεηηθή Έθζεζε Ν2472/97 εδ. 2 
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Δπηπξνζζέησο θαη αλαθνξηθά κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ηα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα πξνζηαηεχνληαη θαη απφ ηνλ Ν 3783/2009 «Σαπηνπνίεζε ησλ θαηφρσλ θαη 

ρξεζηψλ εμνπιηζκνχ θαη ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ηνλ Ν 

3917/2011 «Γηαηήξεζε δεδνκέλσλ πνπ παξάγνληαη ή ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ παξνρή δηαζέζηκσλ ζην θνηλφ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

ή δεκφζησλ δηθηχσλ επηθνηλσληψλ, ρξήζε ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο κε ηε ιήςε ή 

θαηαγξαθή ήρνπ ή εηθφλαο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο», ηνλ Ν 

4070/2012 «Ρπζκίζεηο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, Μεηαθνξψλ, Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο», θαζψο θαη δηάθνξεο Καλνληζηηθέο Πξάμεηο ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (ΑΠΓΠΥ)  θαη Κνηλέο Πξάμεηο ηεο ΑΠΓΠΥ κε 

άιιεο Αξρέο.  

 

8.4 χϋδιο νόμου  
 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο έρεη νινθιεξσζεί ε δηαβνχιεπζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ πνπ ζα ξπζκίδεη ηηο 

ιεπηνκέξεηεο πνπ έρνπλ αθεζεί απφ ηνλ Καλ 2016/679 αιιά θαη ηελ Οδεγία 2016/680 

ζηνλ εζληθφ λνκνζέηε. Αμίδεη δε λα ζεκεησζεί πσο ην φξην ειηθίαο πνπ επηιέρζεθε γηα 

λα είλαη ζχλλνκε ε ζπγθαηάζεζε ελφο αλήιηθνπ ζηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ, 

είλαη ηα 15 έηε. Αλακέλεηαη ε ςήθηζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ απφ ην Διιεληθφ 

Κνηλνβνχιην πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ θαηάξγεζε ηνπ Ν 2472/1997.  

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 9ο  

ΟΡΓΑΝΑ ΑΚΗΗ ΕΛΕΓΧΟΤ 

 

9.1 Αρχό Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικού Φαρακτόρα  
 

 Ζ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα ηδξχζεθε κε ην Ν 

2472/1997 ελψ κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Διιεληθνχ πληάγκαηνο ην 2001 θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε ην άξζξν 9Α θαηνρπξψζεθε ζπληαγκαηηθά. Τπάγεηαη ζηνλ Τπνπξγφ 

Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ελψ δελ ππφθεηηαη ζε 

νπνηνλδήπνηε δηνηθεηηθφ έιεγρν. Απνζηνιή ηεο Αξρήο είλαη ε πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ αηφκνπ θαη εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο 

ησλ λφκσλ 2472/1997 θαη 3471/2006. 

 Ζ Αξρή ζπγθξνηείηαη απφ έλαλ Πξφεδξν θαη έμη κέιε. Ο Πξφεδξνο ηεο Αξρήο 

ζα πξέπεη λα είλαη δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο βαζκνχ πκβνχινπ ηεο Δπηθξαηείαο ή 

αληίζηνηρν θαη άλσ, ελψ ηα κέιε ζα πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ έλαλ θαζεγεηή ή 
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αλαπιεξσηή θαζεγεηή ΑΔΗ ζε γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ δηθαίνπ, έλαλ θαζεγεηή ή 

αλαπιεξσηή θαζεγεηή παλεπηζηεκηαθνχ ή ηερλνινγηθνχ ηνκέα ηεο αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο ζε γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο πιεξνθνξηθήο, έλαλ θαζεγεηή ή 

αλαπιεξσηή θαζεγεηή ΑΔΗ θαη ηξία πξφζσπα θχξνπο θαη εκπεηξίαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.  Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ηα κέιε ηεο αξρήο απνιαχνπλ πξνζσπηθήο θαη 

ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Αξρήο είλαη ηεηξαεηήο θαη κπνξεί 

λα αλαλεσζεί κφλν κία θνξά. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο αξρήο δηαθξίλνληαη ζε δηνηθεηηθέο – 

ειεγθηηθέο, θαλνληζηηθέο – ζπκβνπιεπηηθέο θαη απνινγηζκνχ – δεκνζηνπνίεζεο θαη 

ζπλεξγαζηψλ. 

 

9.2  Ευρωπαύοσ Επόπτησ Προςταςύασ Δεδομϋνων 
 

 Ο «Δπξσπαίνο Δπφπηεο Πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ»  ζπζηάζεθε κε ηνλ ΚΑΝ 

45/2001 σο αλεμάξηεηε επνπηηθή αξρή κε ζηφρν λα εμαζθαιίδεη φηη ηα φξγαλα θαη νη 

νξγαληζκνί ηεο Δ.Δ. ζέβνληαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, ηηο ειεπζεξίεο θαη ηελ 

ηδησηηθή δσή ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ. Παξαθνινπζεί θαη δηαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή 

φισλ ησλ δηαηάμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη 

ειεπζεξηψλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ  

απφ ηα φξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο Δ.Δ. αιιά θαη ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ πξνο 

απηνχο θαη ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ.  Ο Δπξσπαίνο Δπφπηεο Πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ δηνξίδεηαη γηα πέληε έηε ελψ ε ζεηεία ηνπ κπνξεί λα αλαλεσζεί. 

Δπηπξνζζέησο απνιαχεη πιήξνπο αλεμαξηεζίαο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπ ελψ ππνρξενχηαη αθφκα θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ λα ηεξεί ην 

επαγγεικαηηθφ απφξξεην. Σέινο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη θάζε ρξφλν ζην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, θαη ηελ Δπηηξνπή έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηελ νπνία θαη 

δεκνζηεχεη.  

 

9.3 Ευρωπαώκό υμβούλιο Προςταςύασ Δεδομϋνων 
 

 Με ην άξζξν 68 ηνπ ΓΚΠΓ ζπζηήλεηαη ην «Δπξσπατθφ πκβνχιην Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ» σο φξγαλν ηεο Δ.Δ. κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ην νπνίν εδξεχεη ζηηο 

Βξπμέιεο. Απαξηίδεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν κηαο επνπηηθήο αξρήο θάζε θξάηνπο 

κέινπο θαη ηνλ Δπξσπαίν Δπφπηε Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ή ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ θαη 

εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηνπ, ελψ ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ θαη ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. Μέιε είλαη επίζεο θαη νη εθπξφζσπνη 

ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ησλ ΔΕΔ/ΔΟΥ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ 133 . Με ην άξζξν 69 

εμαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπ πκβνπιίνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

Ζ ζεηεία ηνπ Πξνέδξνπ είλαη πεληαεηήο θαη δχλαηαη λα αλαλεσζεί κηα θνξά. Σν 

                                                                 
133  Βι. https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_el  

https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_el
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πκβνχιην πέξα απφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλεθηηθήο  εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Καλνληζκνχ ζε φιε ησλ Δ.Δ. έρεη πιεζψξα άιισλ θαζεθφλησλ  ζπκβνπιεπηηθψλ, 

παξνρή γεληθήο θαζνδήγεζεο κέζσ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ, ζπζηάζεσλ θαη 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, αιιά θαη ιήςεο δεζκεπηηθψλ απνθάζεσλ . 

 Αμίδεη λα επηζεκαλζεί ε ζπκβνιή ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην 

νπνίν κέζσ ηεο λνκνινγίαο ηνπ πάλσ ζην δηθαίσκα πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ εμεηδίθεπζε θαη εκπινχηηζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Δμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν 

δηαδξακαηίδεη ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ην νπνίν εθδηθάδεη 

πξνζθπγέο πνιηηψλ θαηά παξαβηάζεσλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, κεηαμχ απηψλ θαη 

παξαβηάζεσλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, πνπ δηαπξάρζεθαλ απφ θξάηε κέιε ηεο 

Δ..Γ.Α. 

  

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 10ο 

ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

 

10.1 Γενικϊ 
 

Με ηελ έθξεμε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

δεκηνπξγήζεθε κηα γεληά ξηδηθά δηαθνξεηηθή απφ απηέο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Ζ 

γεληά-Ν (NET gen), ή αιιηψο γεληά-D (digital gen), είλαη κηα γεληά «ςεθηαθψλ 

ηζαγελψλ». Γελλήζεθαλ, κεγαιψλνπλ θαη θνηλσληθνπνηνχληαη ζε έλαλ θφζκν ςεθηαθφ 

πνπ θαηαθιχδεηαη απφ κέζα επηθνηλσλίαο θαη φπνπ ε ηερλνινγία είλαη «παληαρνχ 

παξνχζα». Ζ ςεθηαθή γιψζζα γηα ηα παηδηά ηνπ ζήκεξα είλαη κηα «κεηξηθή γιψζζα» 

ελψ ν ςεθηαθφο θφζκνο έρεη αιιάμεη ζεκειησδψο ηνλ ηξφπν πνπ ζθέπηνληαη αιιά θαη 

επεμεξγάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο134.   

Απφ ηελ άιιε φκσο πιεπξά νη αλήιηθνη ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα δηαλνεηηθή 

αλσξηκφηεηα ή αθφκα θαη επηπνιαηφηεηα. Αδπλαηνχλ λα αληηιεθζνχλ ηε ζπνπδαηφηεηα 

ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο ηνπο δσήο θαη ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ηνπο  θαη 

ζπρλά παξαβιέπνπλ φηη ην δηαδίθηπν είλαη έλα άιινο κελ, άιια παξφια απηά εμίζνπ 

πξαγκαηηθφο θφζκνο. Σα παηδηά ραίξνπλ φισλ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη 

επηπιένλ  ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ηνπο γίλνληαη αληηθείκελα εηδηθήο θαλνληζηηθήο 

κεηαρείξηζεο.  Δπαθίεηαη ζηνπο «ςεθηαθνχο κεηαλάζηεο», νη νπνίνη πξνζπαζνχλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο, λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αξλεηηθέο πηπρέο ηεο 

ηερλνινγίαο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα απνηειεζκαηηθφ πξνζηαηεπηηθφ πιαίζην γηα 

ηνπο αλήιηθνπο.  

 

                                                                 
134  Βι. Marc Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants  (On the Horizon 2001) 
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10.2 Διεθνϋσ πλαύςιο 

 

ηηο 23.02.1923 ζηε Γελεχε, δεκνζηεχηεθε ε «Γηαθήξπμε ηεο Γελεχεο γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ» ε νπνία πεξηειάκβαλε πέληε ζεκεία εθ ησλ νπνίσλ θαη ε 

πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ έλαληη θάζε κνξθήο εθκεηάιιεπζεο. Σν 1924 εγθξίζεθε απφ ηελ 

Κνηλσλία ησλ Δζλψλ σο «Παγθφζκηνο Υάξηεο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Παηδηψλ» θαη 

ήηαλ ην πξψην έγγξαθν αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ εγθξίζεθε απφ έλα 

δηαθπβεξλεηηθφ φξγαλν. Σα Ζλσκέλα Έζλε απνθάζηζαλ ην 1946 λα πηνζεηήζνπλ ην 

έγγξαθν, ζε πνιχ εθηεηακέλε κνξθή, σο δηθή ηνπο δήισζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ 

παηδηψλ. Μηα ειαθξψο δηεπξπκέλε έθδνζε, κε επηά ζεκεία αληί πέληε, εγθξίζεθε ην 

1948 ελψ ζηηο 20 Ννεκβξίνπ 1959, ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

ελέθξηλε ηε «Γήισζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ», κε βάζε ηε δνκή θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ ηνπ 1924, κε δέθα αξρέο. 

 

10.2.1 ύμβαςη Ηνωμϋνων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού.  
 

Ζ Γηεζλήο χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν 

θείκελν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ, θαιχπηνληαο φιν ην θάζκα ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

παηδηνχ ρσξίο θακία δηάθξηζε, θαη πάληα πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ. Δίλαη ην 

πξψην δηεζλέο θείκελν πνπ αλαγλψξηζε ξεηά ηα παηδηά σο θαηφρνπο δηθαησκάησλ. 

Τπνγξάθηεθε ζηηο 20 Ννεκβξίνπ ηνπ 1989 απφ 196 ρψξεο, εκεξνκελία ε νπνία 

θαζηεξψζεθε σο «Παγθφζκηα Ζκέξα ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ», ελψ ζηε ρψξα 

καο θπξψζεθε κε ηνλ Ν. 2101/1992. ην άξζξν 13 αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα ηεο 

ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ειεπζεξία αλαδήηεζεο, ιήςεο θαη 

δηάδνζεο πιεξνθνξηψλ θαη ηδεψλ νπνηνπδήπνηε είδνπο, αλεμαξηήησο ζπλφξσλ, ππφ 

κνξθή πξνθνξηθή, γξαπηή ή ηππσκέλε, θαιιηηερληθή ή κε νπνηνδήπνηε άιιν κέζν ηεο 

επηινγήο ηνπ. Δπηπξνζζέησο φκσο αλαγλσξίδεηαη κε ην άξζξν 16 ην δηθαίσκα ηνπ 

παηδηνχ ζηελ ηδησηηθφηεηα, ζέηνληαο ηελ απαγφξεπζε νπνηαζδήπνηε απζαίξεηεο ή 

παξάλνκεο επέκβαζεο ζηελ ηδησηηθή ηνπ δσή, ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ζηελ θαηνηθία ηνπ 

ή ζηελ αιιεινγξαθία ηνπ, θαη ησλ παξάλνκσλ πξνζβνιψλ ηεο ηηκήο θαη ηεο ππφιεςήο 

ηνπ135. Όια ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε απηήο ηεο χκβαζεο. 

 

10.2.2. Childen’s online Privacy Protection Act COPPA  
 

 Ο Childen’s online Privacy Protection Act, COPPA, είλαη νκνζπνλδηαθφο λφκνο 

ησλ ΖΠΑ πνπ βξίζθεηαη ζε ηζρχ απφ ηηο 21.04.2000. Έρεη εθαξκνγή ζηε ζπιινγή 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ παηδηψλ θάησ ησλ 13 εηψλ απφ δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο. 

                                                                 
135  Αλαιπηηθά ην θείκελν ηεο χκβαζεο ζην https://www.e-nomothesia.gr/kat-
anilikoi/nomos-2101-1992-phek-192-a-2-12-1992.html 

https://www.e-nomothesia.gr/kat-anilikoi/nomos-2101-1992-phek-192-a-2-12-1992.html
https://www.e-nomothesia.gr/kat-anilikoi/nomos-2101-1992-phek-192-a-2-12-1992.html
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Πεξηιακβάλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη έλαο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο φπσο ελεκέξσζε 

γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ησλ παηδηψλ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ρξεζηκνπνηνχληαη, ηελ ππνρξέσζε απφθηεζε γνληθήο ζπγθαηάζεζεο, ηε ζπιινγή ησλ 

απαξαίηεησλ κφλν πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ ζθνπφ πνπ εμππεξεηείηαη, ηελ ππνρξέσζε 

ελεκέξσζεο ηνπ γνλέα γηα ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ, ηε δπλαηφηεηα 

άξλεζεο ηνπ γνλέα γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ παηδηνχ αθφκα θαη 

δηαγξαθή ηνπο, ηελ ππνρξέσζε πξνζηαζίαο, δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ θαη 

αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ θιπ. Δπηπιένλ ν λφκνο πξνσζεί ηελ απηνξξχζκηζε απφ 

πιεπξάο ππεπζχλσλ επεμεξγαζίαο.  

 Γελ έιιεηςε φκσο ε άζθεζε θξηηηθήο γηα ηνλ λφκν ραξαθηεξίδνληάο ηνλ 

ακθηιεγφκελν, αλαπνηειεζκαηηθφ θαη πηζαλφλ αληηζπληαγκαηηθφ. Θεσξήζεθε φηη 

νδήγεζε νπζηαζηηθά ζε δήισζε ςεχηηθεο ειηθίαο απφ πιεπξάο ησλ παηδηψλ, ζε 

θαηαπίεζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο λα εθθξάδνληαη, ελψ εληνπίζηεθαλ ειιείςεηο πρ 

αδπλακία πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ απφ επηζεηηθή δηαθήκηζε ή πεξηνξηζκφ ηεο 

πξφζβαζήο ηνπο ζε αθαηάιιειν πεξηερφκελν, ελψ επηπξνζζέησο δελ δεκηνπξγεί έλα 

αζθαιέο δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ.  

 Απφ ηηο 01.07.2013 ηέζεθε ζε ηζρχ ν αλαζεσξεκέλνο θαλνληζκφο COPPA ψζηε 

λα αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη λα πεξηιακβάλεη θπξψζεηο 

ζε πεξίπησζε παξαβηάζεσλ. Θέηεη 6 βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ νη εηαηξείεο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνλ θαλνληζκφ: 

 Οξηζκφο βάζεη θξηηεξίσλ ηνπ αλ ε εηαηξία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην δηαδίθηπν 

ζπιιέγεη δεδνκέλα παηδηψλ θάησ ησλ δεθαηξηψλ, 

 Οδεγίεο γηα κηα πνιηηηθή απνξξήηνπ πνπ ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ COPPA, 

 Απεπζείαο ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ηελ πνιηηηθή ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ ησλ 

παηδηψλ, 

 Απνδεθηνχο ηξφπνπο απφθηεζεο ζπγθαηάζεζεο απφ ηνπο γνλείο, 

 Σήξεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ γνλέσλ, 

 Δθαξκνγή δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ ησλ παηδηψλ 

 

10.3 Ευρωπαώκό πλαύςιο 
 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο έρνπλ ζπκβάιιεη 

απνθαζηζηηθά ζηελ δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ  γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

αλειίθσλ. Αξρηθά ηα δηθαηψκαηα ησλ αλειίθσλ αληηκεησπίδνληαλ ζηα πιαίζηα 

επξχηεξσλ πξσηνβνπιηψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα φκσο ε Δ.Δ. αλαγλψξηζε ηελ 

ζπνπδαηφηεηα κηαο μερσξηζηήο αληηκεηψπηζεο θαη πξνρψξεζε ζε ζεκαληηθά βήκαηα 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Αμίδεη λα αλαθεξζεί ε Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο 
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Δπηηξνπήο «Μηα μερσξηζηή ζέζε γηα ηα παηδηά ζηελ εμσηεξηθή δξάζε ηεο Δ.Δ.» θαη ησλ 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ πνπ εμέδσζε ην ηΔ ζηα νπνία εληάζζνληαη θαη δξάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχεη ε ςεθηαθή 

ηερλνινγία.  

 

10.3.1 Πρϊςινο βιβλύο 136 για την προςταςύα των ανηλύκων και τησ 

ανθρώπινησ αξιοπρϋπειασ ςτο πλαύςιο των οπτικοακουςτικών 

υπηρεςιών και των υπηρεςιών  πληροφόρηςησ 
 

Αλαγλσξίδνληαο αθελφο ηελ πξσηαξρηθή αλάγθε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

αλειίθσλ ζε έλαλ θφζκν πιεξνθνξηθήο κε ηιηγγηψδε αλάπηπμε θαη αθεηέξνπ 

επηδηψθνληαο ηελ ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ηελ αλάγθε λα 

δηαζθαιηζηεί φηη νη δπλαηφηεηεο πνπ αλνίγνληαη ζε απηφλ ηνλ λέν θφζκν δελ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηαρξεζηηθά, επηδηψθνληαο ιχζεηο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν κε 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξνψζεζε λνκηθήο πξνζηαζίαο, ε Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ εμέδσζε ζηηο 16.10.1996 ην «Πξάζηλν Βηβιίν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

αλειίθσλ θαη ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο ζην πιαίζην ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο». ην θείκελν απηφ ε Δπηηξνπή εζηίαζε 

ζηελ παηδηθή πνξλνγξαθία θαη ηελ πξφζβαζε ησλ παηδηψλ ζε πιηθφ γηα ελήιηθεο πνπ 

κπνξεί λα είλαη επηβιαβέο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο, πξνηείλνληαο πηζαλέο ιχζεηο φπσο πρ. 

ρξήζε κεραληζκψλ γηα γνληθφ έιεγρν. Σνλίδεηαη επίζεο ε αλάγθε επαηζζεηνπνίεζεο 

αιιά θαη εθπαίδεπζεο γνλέσλ θαη παηδηψλ, σο πξνο ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ, ελψ 

πξνσζείηαη ε ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ κειψλ γηα εμεχξεζε ιχζεσλ ζε επίπεδν Δ.Δ. 

θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία ησλ βηνκεραληψλ παξαγσγήο σο πξνο ην θνκκάηη ηεο 

απηνξχζκηζεο137. Ζ Πξάζηλε Βίβινο ζεκαηνδφηεζε ηελ έλαξμε ελφο κεζνπξφζεζκνπ 

θαη καθξνπξφζεζκνπ πξνβιεκαηηζκνχ φπσο θαη κηαο ζπδήηεζεο, ζε επξσπατθφ 

επίπεδν, ζρεηηθά κε ηελ εζηθή δηάζηαζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα πξνζηαηεπηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη ηδηαηηέξσο νη αλήιηθνη 

ζηηο λέεο ππεξεζίεο. 

 

                                                                 
136   Οη Πξάζηλεο Βίβινη είλαη έγγξαθα πνπ δεκνζηεχνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή 
Δπηηξνπή γηα ηελ ηφλσζε ηεο ζπδήηεζεο ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ζε 
επξσπατθφ επίπεδν. Καινχλ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε (θνξείο ή ηδηψηεο) λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο θαη ζπδήηεζεο βάζεη ησλ πξνηάζεσλ πνπ 
ππνβάιινπλ. Οη Πξάζηλεο Βίβινη ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε λνκνζεηηθέο εμειίμεηο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηε Λεπθή Βίβιν. 
137  Σν Πξάζηλν Βηβιίν είλαη δηαζέζηκν ζην https://eur- lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:51996DC0483&qid=1488204560202&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:51996DC0483&qid=1488204560202&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:51996DC0483&qid=1488204560202&from=EN
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10.3.2 ύςταςη 98/560 του υμβουλύου τησ 24.09.1998138 
 

Ζ ζχζηαζε 98/560/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο επηεκβξίνπ 1998 «γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επξσπατθήο βηνκεραλίαο νπηηθναθνπζηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο κέζσ ηεο πξνψζεζεο εζληθψλ πιαηζίσλ  κε 

ζθνπφ ηελ επίηεπμε ζπγθξίζηκνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ησλ 

αλειίθσλ θαη ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο» απνηειεί ηελ πξψηε λνκνζεηηθή πξάμε ζε 

θνηλνηηθφ επίπεδν πνπ αληηκεησπίδεη δεηήκαηα ηεο  πξνζηαζίαο ησλ αλειίθσλ ζε ζρέζε 

κε ηηο νπηηθναθνπζηηθέο ππεξεζίεο θαη ηηο ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο.  

Με ηελ ηαρεία αλάπηπμε ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ θαη ηηο ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο έγηλε θαηαλνεηφ φηη απαηηείηαη κηα λέα πξνζέγγηζε. Γηα λα αληηκεησπίζεη 

απηήλ ηελ πξφθιεζε, ην πκβνχιην ελέθξηλε ηελ παξνχζα χζηαζε, ε νπνία θαιεί ηα 

θξάηε κέιε, ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηνκείο θαη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαζψο θαη ηελ 

Δπηηξνπή λα ιάβνπλ κέηξα γηα ηελ αχμεζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ αλειίθσλ θαη ηεο 

αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο139.  

Με ηε χζηαζε απηή ε Δπηηξνπή ζέηεη ελδεηθηηθά θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα 

ηε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ απηνξξχζκηζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ θαη ηεο 

αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο πνπ απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο πξνο 

ηε βηνκεραλία νπηηθναθνπζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο. Οη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο αθνξνχλ ηέζζεξηο ζπληζηψζεο ηνπ πιαηζίνπ απηνξξχζκηζεο: 

 Σε δηαβνχιεπζε θαη αληηπξνζσπεπηηθφηεηα φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, 

 Σε δεκηνπξγία θσδίθσλ δενληνινγίαο πνπ ζα θαιχπηνπλ ελεκέξσζε ησλ 

ρξεζηψλ, παξνπζίαζε λφκηκνπ πεξηερνκέλνπ πνπ ελδέρεηαη λα βιάςεη ηνπο 

αλήιηθνπο, ζηήξημε ηνπ γνληθνχ ειέγρνπ, δηεθπεξαίσζε θαηαγγειηψλ,  

 εζληθέο αξρέο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλεξγαζία ζε επίπεδν θνηλφηεηαο θαη  

 αμηνιφγεζε ησλ πιαηζίσλ απηνξξχζκηζεο 

 

10.3.3 Απόφαςη 276/1999/ΕΚ  
 

Ζ Απφθαζε «γηα έλα πνιπεηέο θνηλνηηθφ πξφγξακκα δξάζεο γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεο αζθαιέζηεξεο ρξήζεο ηνπ ίληεξλεη µέζσ ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ παξάλνκνπ θαη 

βιαβεξνχ πεξηερνκέλνπ ζηα παγθφζκηα δίθηπα» εθδφζεθε απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην έρνληαο σο ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ελφο πξνγξάκκαηνο δξάζεο γηα ηελ 

αζθαιέζηεξε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηελ ελζάξξπλζε ζε επξσπατθφ επίπεδν ελφο 

επλντθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο ηνπ δηαδηθηχνπ. Δθηηκψληαο 

                                                                 
138  Βι.  https://eur- lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998H0560&from=EL 
139  Βι. https://eur- lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:l24030b 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998H0560&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998H0560&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:l24030b
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ηα νπζηαζηηθά νθέιε πνπ πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν θαη ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο 

αζθαινχο πεξηβάιινληνο πςεινχ βαζκνχ πξνζηαζίαο ησλ ρξεζηψλ, ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην εμέδσζε ηελ απφθαζε πξνβιέπνληαο γξακκέο δξάζεο νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ:   

  Γεκηνπξγία αζθαιέζηεξνπ πεξηβάιινληνο κέζσ ελφο επξσπατθνχ δηθηχνπ 

αλνηθηψλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ γηα θαηαγγειίεο, αιιά θαη ελζάξξπλζε ηεο 

απηνξξχζκηζεο θαη ησλ θσδίθσλ θαιήο ζπκπεξηθνξάο εθ κέξνπο ηεο 

βηνκεραλίαο ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο, 

 Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ θηιηξαξίζκαηνο θαη δηαβάζκηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

πιεξνθνξηψλ 

 Δλζάξξπλζε δξάζεσλ ζπλεηδεηνπνίεζεο απφ πιεπξάο γνλέσλ, εθπαηδεπηηθψλ 

θαη παηδηψλ ησλ δπλαηνηήησλ αιιά θαη ησλ θηλδχλσλ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 

10.3.4 Απόφαςη αρύθμ. 1151/2003/ΕΚ 
 

 Με ηελ εθπλνή ηνπ αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαη αλαγλσξίδνληαο ηα 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ, θαζψο θαη  εληνπίδνληαο ηνπο λένπο θηλδχλνπο πνπ 

παξνπζηάδνληαη δπλάκεη ησλ λέσλ κνξθψλ ηερλνινγίαο επηγξακκηθήο ζχλδεζεο, ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ηεο 16.06.2003 ζεψξεζε ζθφπηκν λα 

παξαηείλεη ην πξφγξακκα. Δπηπιένλ εζηίαζε ζηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ νη 

αλήιηθνη θαη επαλαδηαηχπσζε ηνλ ηίηιν ηεο απφθαζεο σο: «Απφθαζε αξηζ. 

276/1999/EΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 25εο Ηαλνπαξίνπ 

1999, γηα ηε ζέζπηζε πνιπεηνχο θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο δξάζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

αζθαιέζηεξεο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ησλ λέσλ κνξθψλ ηερλνινγίαο επηγξακµηθήο 

ζχλδεζεο µέζσ ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ παξάλνκνπ θαη βιαβεξνχ πεξηερνκέλνπ θπξίσο 

ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ θαη ησλ αλειίθσλ».   

 

10.3.5 Απόφαςη αρύθμ. 854/2005/ΕΚ140 
 

Με ηελ αξίζκ. 854/2005/ΔΚ απφθαζε «θαζηέξσζεο πνιπεηνχο θνηλνηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο γηα πξναγσγή αζθαιέζηεξεο ρξήζεο ηνπ Ίληεξλεη θαη λέσλ επηγξακκηθψλ 

ηερλνινγηψλ» ζεζπίζηεθε ην πξφγξακκα «Safer Internet Plus». ηφρνη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηέζεθαλ εθ λένπ ε αζθαιήο ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ λέσλ 

                                                                 
140Βι.  

https://eur- lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2005.149.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2005:149:T
OC 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2005.149.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2005:149:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2005.149.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2005:149:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2005.149.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2005:149:TOC
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επηγξακκηθψλ ηερλνινγηψλ ηδηαίηεξα απφ ηα παηδηά θαη ε θαηαπνιέκεζε παξάλνκνπ 

θαη αλεπηζχκεηνπ πεξηερνκέλνπ.   

Οη δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ δηαθνξνπνηήζεθαλ ηδηαίηεξα απφ ηα 

πξνεγνχκελα πξνγξάκκαηα. Πεξηειάκβαλαλ  θαηαπνιέκεζε ηνπ παξάλνκνπ 

πεξηερνκέλνπ κε ηε ζπκβνιή ησλ αλνηρηψλ γξακκψλ επηθνηλσλίαο, αληηκεηψπηζε 

αλεπηζχκεηνπ θαη επηβιαβνχο πεξηερνκέλνπ κε εμειηγκέλα ηερληθά εξγαιεία πνπ ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ ελδπλάκσζε ησλ ρξεζηψλ, πξναγσγή αζθαιέζηεξνπ πεξηβάιινληνο 

κε ελίζρπζε απφ ζπζηήκαηα απηνξξχζκηζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο κε 

νξγαλσκέλεο δξάζεηο απφ θφκβνπο επαηζζεηνπνίεζεο.  

 ην πξννίκην ηεο απφθαζεο ηνλίζηεθε ε αλάγθε λα ιάβεη κέηξα ε Κνηλφηεηα 

δεδνκέλνπ ηνπ «δηεζλνχο ραξαθηήξα ησλ δεηεκάησλ» κε ζηφρν λα επηηεπρζνχλ 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Δπηπξνζζέησο αλαγλσξίζηεθε ε αλάγθε ζπκβνιήο ησλ 

θξαηψλ κειψλ κε ηε ζπκκεηνρή ηεο εζληθήο θπβέξλεζεο, ησλ θνξέσλ απηνδηνίθεζεο, 

ησλ γνλέσλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη άιισλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ.  

 

10.3.6 ύςταςη 2006/952/ΕΚ του υμβουλύου τησ 20.12.2006 
 

Με ηε χζηαζε 2006/952/ΔΚ 141  «γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ θαη ηεο 

αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη γηα ην δηθαίσκα απάληεζεο ζε ζρέζε κε ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επξσπατθήο βηνκεραλίαο νπηηθναθνπζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

επηγξακκηθψλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο» δεηείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή λα ιεθζνχλ 

πεξαηηέξσ κέηξα γηα ηελ θαζηέξσζε απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

κειψλ, ηεο βηνκεραλίαο θαη άιισλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία 

ησλ αλειίθσλ θαη ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο ζηνπο ηνκείο ησλ ξαδηνηειενπηηθψλ 

κεηαδφζεσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. πκπιεξψλεηαη ε ζχζηαζε 98/560/ΔΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ην ίδην ζέκα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξφζθαηεο ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο θαη ην κεηαβαιιφκελν ηνπίν ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο.  

Έρνληαο ππφςε πξσηίζησο ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα αιιά θαη ην ππέξηαην 

ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ, αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε ζέζπηζεο λνκνζεηηθψλ κέηξσλ ζε 

επίπεδν Έλσζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θπζηθήο, δηαλνεηηθήο θαη εζηθήο αλάπηπμεο 

ησλ αλειίθσλ ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν φισλ ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο. Δπηδηψθεη ηνλ ζπγθεξαζκφ ηεο ειεχζεξεο κεηάδνζεο θαη 

παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο κε ηελ λνκηκφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο αιιά θαη 

ηνλ ζεβαζκφ ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη ηεο αζθαινχο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ. 

Ζ χζηαζε θαιεί ζε αλάιεςε δξάζεσλ ηα θξάηε κέιε, ηε βηνκεραλία 

νπηηθναθνπζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηα άιια ελδηαθεξφκελα κέξε αιιά θαη ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Πέξα απφ ηελ αλάγθε εηζαγσγήο ζην εζσηεξηθφ δίθαην ηνπ 
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δηθαηψκαηνο απάληεζεο ή ηζνδχλακσλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ πνπ ζα κπνξεί λα 

αζθήζεη ν πνιίηεο, νη δξάζεηο απηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ:  

 δηαξθή θαηάξηηζε ησλ δηδαζθφλησλ αιιά θαη εηδηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ σο 

πξνο ηελ ζσζηή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ αιιά θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

πξνζθέξεη, ελζσκαησκέλε κέζα ζηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα,  

 ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο θαη δηαλνκή πιηθνχ ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ ζην δηαδίθηπν, βειηίσζε ηεο απφδνζεο γξακκψλ 

θαηαγγειηψλ,  

 παξνρή απφ πιεπξάο βηνκεραλίαο εχρξεζηνπ ζπζηήκαηνο δηήζεζεο ζηνπο 

ρξήζηεο, ηαθηηθά ελεκεξσκέλεο πεξηγξαθήο ησλ δηαζέζηκσλ ηφπσλ ψζηε λα 

ηαμηλνκνχληαη θαη λα αμηνινγείηαη ην πεξηερφκελφ ηνπο,  

 ηνπνζέηεζε ζεκάησλ πξνεηδνπνίεζεο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο πεξί ηεο  

χπαξμεο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ππεχζπλε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ 

ηειεθσληθψλ γξακκψλ γηα θαηαγγειίεο. 

 

10.3.7. Απόφαςη 1351/2008/ΕΚ 
 

Ζ Απφθαζε 1351/2008/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ ηνπ 2008, αθνξά ζηε «ζέζπηζε πνιπεηνχο θνηλνηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν 

θαη άιιεο ηερλνινγίεο ηεο επηθνηλσλίαο». Τπάξρεη κηα ζπλερψο απμαλφκελε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ ην νπνίν παξέρεη αθελφο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο, δηαδξαζηηθφηεηαο θαη 

δεκηνπξγηθφηεηαο, αθεηέξνπ φκσο ειινρεχεη ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο θαη ηδηαίηεξα γηα 

ηα παηδηά, θαζψο θαη ζπλερή εκθάληζε λέσλ θηλδχλσλ ιφγσ ησλ αμηνζεκείσησλ 

ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ. ηελ Απφθαζε ηνλίδεηαη ε αλάγθε πηνζέηεζεο κέηξσλ ζε 

επίπεδν Δ.Δ.  γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη εζηθήο αθεξαηφηεηαο ησλ 

παηδηψλ. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Safer Internet» είλαη ε πξνψζεζε αζθαιέζηεξεο 

ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη άιισλ ηερλνινγηψλ ηεο επηθνηλσλίαο («επηγξακκηθψλ 

ηερλνινγηψλ»), ε εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ παηδηψλ, ησλ γνλέσλ, ησλ 

θεδεκφλσλ, ησλ δαζθάισλ θαη ησλ παηδαγσγψλ, θαη ε θαηαπνιέκεζε παξάλνκνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη επηβιαβνχο επηγξακκηθήο ζπκπεξηθνξάο. Σν πξφγξακκα απηφ 

εζηηάδεη ζε ηέζζεξηο γξακκέο δξάζεηο:  

 Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ, ηδηαίηεξα ησλ παηδηψλ, ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε ρξήζε επηγξακκηθψλ ηερλνινγηψλ θαζψο θαη κε ηα κέζα αζθαινχο 

πεξηήγεζεο ζην δηαδίθηπν,  

 Καηαπνιέκεζε παξάλνκνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο επηβιαβνχο επηγξακκηθήο 

ζπκπεξηθνξάο,  

 Πξνψζεζε αζθαιέζηεξνπ επηγξακκηθνχ πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο 

ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαη ηεο πξνψζεζεο πξσηνβνπιηψλ απηνξξχζκηζεο ,  

 Γεκηνπξγία βάζεο γλψζεσλ  γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πθηζηάκελσλ αιιά θαη 

λέσλ ρξήζεσλ ζην επηγξακκηθφ πεξηβάιινλ, ησλ ζπλαθψλ θηλδχλσλ θαη 
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ζπλεπεηψλ, κε ζθνπφ ηνλ ζρεδηαζκφ θαηάιιεισλ δξάζεσλ ζηνρεχνληαο ζηελ 

εμαζθάιηζε επηγξακκηθήο αζθάιεηαο γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο142.  

Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ηελ Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο 

ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, ηελ Δ.Ο.Κ.Δ. θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ 

Πεξηθεξεηψλ 143  θαηέδεημαλ φηη ην πξφγξακκα είρε ζεηηθφ αληίθηππν σο πξνο ηα 

δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ. Ζ παξέκβαζε ηεο Δ.Δ. θξίζεθε  αλαγθαία αιιά θαη 

απνηειεζκαηηθή φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

δξαζηεξηφηεηεο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν κε θπξηφηεξα ηα Κέληξα Αζθαιέζηεξεο ρξήζεο 

ηνπ Γηαδηθηχνπ (S.I.C.) ζε φια ηα θξάηε κέιε, πνπ είλαη ακθίβνιν αλ ζα ήηαλ εθηθηέο 

ρσξίο ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα S.I.C. δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθφ ξφιν 

σο πξνο ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαη δηέζεζαλ γξακκέο βνήζεηαο γηα ηελ 

παξνρή ζηήξημεο θαη ζπκβνπιψλ ζρεηηθά κε επηγξακκηθά δεηήκαηα ζε γνλείο θαη 

παηδηά. Αλαδείρζεθε ε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο κέζσ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ 

ψζηε  ηα παηδηά λα είλαη ελεξγνί θαη απνηειεζκαηηθνί ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ, λα έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίδνπλ ην επηβιαβέο πεξηερφκελν θαη λα πινεγνχληαη κε 

αζθάιεηα. Με ηηο επηγξακκηθέο ηερλνινγίεο λα αλαπηχζζνληαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο, ε 

απηνξξχζκηζε ηνπ θιάδνπ ζεσξείηαη ε πιένλ απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ 

ηαρεία αληίδξαζε ζηηο λέεο εμειίμεηο σο εθ ηνχηνπ ην πξφγξακκα ππνζηήξημε 

ζπκθσλίεο απηνξξχζκηζεο ελψ ε βηνκεραλία ηνπ δηαδηθηχνπ αληέδξαζε ζεηηθά ζηηο 

πξσηνβνπιίεο απηέο κε πην πξφζθαην παξάδεηγκα ηνλ ζπλαζπηζκφ CEO γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ δηαδηθηχνπ πξνο φθεινο ησλ παηδηψλ. Καηαιήγνληαο ε Έθζεζε ηνλίδεη 

ηελ αλάγθε ζπλέρηζεο ησλ απνηειεζκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαδείρζεθαλ απφ  

ην πξφγξακκα απηφ. 

 

10.3.8 ύςταςη 2009/625/ΕΚ ςχετικϊ με τον γραμματιςμό ςτα μϋςα 

επικοινωνύασ 
 

 Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηηο 20.08.2009 εμέδσζε ηε χζηαζε «ζρεηηθά κε ην 

γξακκαηηζκφ ζηα κέζα επηθνηλσλίαο (παηδεία γηα ηα κέζα) ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ γηα 

αληαγσληζηηθφηεξν νπηηθναθνπζηηθφ θιάδν θαη θιάδν πεξηερνκέλνπ θαη γηα κηα θνηλσλία 

ηεο γλψζεο ρσξίο απνθιεηζκνχο». Ο γξακκαηηζκφο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο νδεγεί ηνλ 

πνιίηε λα θαηαλνεί θαιχηεξα ην πεξηερφκελν ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, λα απνθηά 

δεμηφηεηεο ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζην ξφιν ηνπ, πξνάγεη ηελ πνιπθσλία 

θαη αλεμαξηεζία, ηε δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ θιπ. Δληνπίδνληαο ηελ απνπζία θνηλήο 

ζεψξεζεο ζηνλ ηνκέα απηφ απφ ηα θξάηε κέιε αιιά θαη ηελ έιιεηςε ζπληνληζκνχ 

κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ε Δπηηξνπή  απεχζπλε ζπζηάζεηο θαη ζηα θξάηε 

κέιε αιιά θαη ζηνλ θιάδν ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο.  

                                                                 
142  Βι. https://eur- lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D1351&from=EN  Απφθαζε 1351/2008/ΔΚ    
143  Βι. https://eur- lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?qid=1534166418339&uri=CELEX:52016DC0364 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D1351&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1534166418339&uri=CELEX:52016DC0364
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1534166418339&uri=CELEX:52016DC0364


Η ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

ΜΙΦΣΑΣΙΔΟΤ ΑΝΝΑ  [ 70] 
 

ηα θξάηε κέιε αθελφο ζπζηήλεη αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ ζπξξχζκηζεο πνπ ζα 

νδεγήζεη ζε ζέζπηζε θσδίθσλ δενληνινγίαο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

απηνξξχζκηζεο, παξαθνινχζεζε θαη κέηξεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ επηπέδνπ 

γξακκαηηζκνχ, έληαμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζην δηδαθηηθφ πξφγξακκα ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ σο πξνο ην ζέκα. ηηο 

ζπζηάζεηο δελ παξαιείπεηαη λα αλαθεξζεί θαη ε αλάγθε δξάζεσλ θαηάξηηζεο, 

ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ θιπ. ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ δηθηχσλ πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ. 

ηνλ θιάδν ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο ζπζηήλεηαη λα παξάζρεη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία 

πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ γξακκαηηζκνχ ησλ πνιηηψλ ηεο Δ.Δ. 

 

10.3.9 Ϊκθεςη τησ Επιτροπόσ για την εφαρμογό των υςτϊςεων 

98/560/ΕΚ και 2006/952/ΕΚ – Η προςταςύα των παιδιών ςτον 

ψηφιακό κόςμο 
 

 ηφρνο ησλ πζηάζεσλ ήηαλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε 

ηηο λέεο πξνθιήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη σο πξνο ηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ. Με ηε 

ρξήζε ησλ επηγξακκηθψλ θπξίσο κέζσλ επηθνηλσλίαο λα απμάλεηαη εληππσζηαθά θαη 

ηελ εκθάληζε ησλ ηζηφηνπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο , πέξα απφ ηηο επθαηξίεο πνπ 

πξνζθέξνληαη ζηνπο αλήιηθνπο αλαδχνληαη θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξνζηαζία ηνπο. Ζ απφ 13.09.2011 Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο αλαγλσξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο 

πνπ θαηαβάιινπλ ηα θξάηε κέιε αιιά θαη νη πάξνρνη ππεξεζηψλ ηδίσο κέζσ ηεο 

αλάιεςεο απηνδέζκεπζεο αιιά θαη θσδίθσλ δενληνινγίαο, εληνπίδεη φκσο ηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηα επίπεδα πξνζηαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηα θαιεί ζε 

κηα ζπληνληζκέλε πξνζέγγηζε ζε δηεζλέο επίπεδν. Θεσξεί φηη νη γξακκέο αλνηρηήο 

επηθνηλσλίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Safer Internet» ζπληζηνχλ κηα πνιχ θαιή πξαθηηθή, 

κε ηελ πξνυπφζεζε λα θαηαζηνχλ γλσζηφηεξεο, πην εχθνια πξνζβάζηκεο θαη λα 

παξαθνινπζνχληαη ζηελφηεξα ψζηε λα βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Όζνλ 

αθνξά ζηνπο ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο πξνηείλεη ηελ εθπφλεζε 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ πνπ ζα αθνινπζνχλ νη πάξνρνη, δηνηθεηηθέο ππνδνκέο πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ηα παηδηά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ, αιιά θαη 

εμίζνπ ζεκαληηθφ ηε ρξήζε ξπζκίζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο απφ 

πξνεπηινγή. Μεγάιε ζεκαζία απνδίδεηαη επίζεο ζηνλ γξακκαηηζκφ ζηα κέζα 

επηθνηλσλίαο θαη ηε ρξήζε θαηλνηφκσλ ηερληθψλ ζπζηεκάησλ δηαβάζκηζεο θαη 

ηαμηλφκεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζην νπνίν έρνπλ πξφζβαζε νη αλήιηθνη. 

 

10.3.10 Νεότερεσ πρωτοβουλύεσ 
 

 ηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αζθαιέζηεξνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηεο Δπξσπατθήο 

ζηξαηεγηθήο γηα έλα δηαδίθηπν θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλν ζηα παηδηά, ην Better Internet 
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For Kids (BIK) είλαη κηα πξσηνβνπιία πνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηα δίθηπα INHOPE θαη 

INSAFE ζε κηα πξνζπάζεηα έγθαηξεο αληηκεηψπηζεο λέσλ επηγξακκηθψλ δεηεκάησλ, 

πξνσζψληαο ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ Γηαδηθηχνπ αιιά ηαπηφρξνλα αληηκεησπίδνληαο θαη 

ηηο πξνθιήζεηο ηνπ. Σν Insafe είλαη έλα δίθηπν θέληξσλ επαηζζεηνπνίεζεο πνπ 

δηνξγαλψλεη εθζηξαηείεο θαηαλφεζεο ζεκάησλ γηα έλα αζθαιέζηεξν δηαδίθηπν 

εληζρχνληαο ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ, αιιά παξάιιεια 

ιεηηνπξγψληαο γξακκέο βνήζεηαο νη νπνίεο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο, ζπκβνπιέο θαη 

βνήζεηα ζε παηδηά, λένπο θαη γνλείο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο επηγξακκηθψλ 

δεηεκάησλ ψζηε λα επσθειεζνχλ απφ ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν θαη ε 

θηλεηή ηερλνινγία. Σν Inhope απφ ηελ άιιε κεξηά είλαη δίθηπν γξακκψλ επηθνηλσλίαο 

πνπ ρεηξίδεηαη θαηαγγειίεο γηα βιαβεξφ ή παξάλνκν πεξηερφκελν.  

 Καηά ηε 15ε εηήζηα Ζκέξα Αζθαινχο Γηαδηθηχνπ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2018, ε 

Δπίηξνπνο γηα ηελ Φεθηαθή Οηθνλνκία θαη Κνηλσλία Mariya Gabriel αλαθνίλσζε ηελ 

εθθίλεζε κηαο ζεηξάο πξσηνβνπιηψλ κε ηίηιν Safer Internet 4EU.  Πξφθεηηαη γηα κηα 

εθζηξαηεία επαηζζεηνπνίεζεο κε πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ ζηφρν λα πξνζεγγίζνπλ ηα 

παηδηά, ηνπο λένπο, ηνπο γνλείο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα θαηαζηνχλ δπλακηθνί θαη 

ππεχζπλνη ςεθηαθνί ρξήζηεο. Θα θαιχςνπλ έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ, φπσο  θξηηηθή 

ζθέςε, ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ φπσο θαη  ςεθηαθέο δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο 

γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ πνπ πξνθαινχλ νη αλαδπφκελεο ειεθηξνληθέο 

ηερλνινγίεο.  

 

10.3.11 Cyber Chronix 
 

 Αμηνζεκείσηε είλαη ε πξσηνβνπιία ηεο Τπεξεζίαο Δπηζηήκεο θαη Γλψζεο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο JRC ε νπνία δεκηνχξγεζε έλα δηαδηθηπαθφ παηρλίδη 

πξνθεηκέλνπ νη λένη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ σο πξνο ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ηνπο ζην δηαδίθηπν.  Σν παηρλίδη νλνκάδεηαη Cyber Chronix  θαη εζηηάδεη 

ζηνλ λέν ΓΚΠΓ. Οη παίθηεο κεηαθέξνληαη ζε έλαλ πιαλήηε κε ζηφρν λα νινθιεξψζνπλ 

ηελ απνζηνιή μεπεξλψληαο εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ. Σν 

παηρλίδη βνεζάεη ηνπο λένπο λα θαηαλνήζνπλ έλλνηεο φπσο ην δηθαίσκα ζηε ιήζε, ην 

δηθαίσκα ζηε θνξεηφηεηα, ηε ζπγθαηάζεζε θιπ. Μπνξεί λα κεηαθνξησζεί ζε ζπζθεπέο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ κε Android θαη είλαη δηαζέζηκν ζε Αγγιηθά, Γαιιηθά θαη Ηηαιηθά. 

 

10.4 Εθνικό πλαύςιο 
 

ε εζληθφ επίπεδν ιεηηνπξγεί απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2016 ην Διιεληθφ Κέληξν 

Αζθαινχο Γηαδηθηχνπ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Ηδξχκαηνο Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο κε ηελ  

ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Δίλαη ν επίζεκνο εθπξφζσπνο ησλ δηθηχσλ  

INHOPE θαη INSAFE  ζηελ Διιάδα. Παξέρεη ελεκέξσζε αιιά θαη ππνζηήξημε ζε 

ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ φισλ ησλ ειηθηψλ ζηνρεχνληαο ζηελ αζθαιέζηεξε ρξήζε ηνπ 
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δηαδηθηχνπ θαη ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Δπηπξνζζέησο ιεηηνπξγεί ζπκβνπιεπηηθή 

γξακκή βνήζεηαο αιιά θαη αλνηθηή γξακκή θαηαγγειηψλ.  

Με ην Π.Γ. 178/2014 πξνβιέπεηαη ε ίδξπζε  θαη δηάξζξσζε ηεο Γηεχζπλζεο 

Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο ε νπνία απαξηίδεηαη απφ πέληε ηκήκαηα, κε ην 

Σκήκα Γηαδηθηπαθήο Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ θαη Φεθηαθήο Γηεξεχλεζεο λα αζρνιείηαη 

κε ηε δίσμε ειεθηξνληθψλ εγθιεκάησλ θαηά ησλ αλειίθσλ, δηεξεχλεζε ππνζέζεσλ 

δηαδηθηπαθήο παξελφριεζεο αλειίθσλ θαζψο θαη ηελ παξνρή ζπλδξνκήο ζε άιιεο 

Τπεξεζίεο.  

 Σν γεληθφηεξν πιαίζην πξνζηαζίαο ησλ αλειίθσλ εληζρχεηαη απφ ηε δξάζε ηνπ 

πλεγφξνπ ηνπ Παηδηνχ. Πξφθεηηαη γηα ηκήκα ηνπ  πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, κηα 

Αλεμάξηεηε Αξρή πνπ ιεηηνπξγεί απφ ηηο 01.10.1998, ελψ ε ιεηηνπξγία ηνπ δηέπεηαη 

απφ ηνλ Ν. 3094/2003 θαη ην Π.Γ. 273/1999. Απνζηνιή ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Παηδηνχ 

είλαη ε πξνάζπηζε θαη πξναγσγή ησλ δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξφλησλ ηνπ παηδηνχ.  

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 11ο 

ΝΟΜΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΣΡΟΠΟΙ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

11.1 Σο Διαδύκτυο των Πραγμϊτων 
 

Σν δηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ144 (Internet of things, IoT), είλαη έλα δίθηπν πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ αλαξίζκεηεο ζπζθεπέο , απφ wearables έσο κεραλέο παξαγσγήο, νη 

νπνίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο θαη κεηαθνξάο δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Ο φξνο επηλνήζεθε απφ ηνλ επηρεηξεκαηία Kevin Ashton ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. 

Ο αξηζκφο ησλ ζπζθεπψλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδένληαη ζην δηαδίθηπν 

απμάλεηαη κε πξσηνθαλείο ξπζκνχο κε ηηο πξνβιέςεηο λα κηινχλ γηα ζχλδεζε 

δηζεθαηνκκπξίσλ ζπζθεπψλ πξάγκα ην νπνίν αλαπφθεπθηα ζα νδεγήζεη ζην Γηαδίθηπν 

ησλ Πάλησλ. θνπφο ηνπο είλαη λα ζπιιέγνπλ δεδνκέλα ηα νπνία κεηέπεηηα κεηαδίδνπλ 

ζε εθαξκνγέο, βάζεηο δεδνκέλσλ θιπ. Έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ ηα δεδνκέλα πνπ 

ζπιιέγνληαη φκσο είλαη πξνζσπηθά δεδνκέλα. Σν δηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ 

δηαθξίλεηαη απφ ηνλ παξεκβαηηθφ ηνπ ραξαθηήξα ζέηνληαο έηζη ην εξψηεκα ηνπ πνχ 

θαηαιήγνπλ ηειηθά ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ αηφκσλ θαη θπξίσο πφζν αζθαιή είλαη 

θαη πφζν εχθνια κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξαβηάζεηο ηεο ηδησηηθήο ζθαίξαο ηνπ 

αηφκνπ. 

 

                                                                 
144

  Βι.  https://el.wikipedia.org/wiki/Διαδίκτυο_των_πραγμάτων  
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11.2 Cookies 
 

Σα cookies είλαη κηθξά αξρεία θεηκέλνπ ηα νπνία απνζεθεχνληαη ζηνλ 

ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ ηνπ ρξήζηε θαηά ηελ πινήγεζή ηνπ ζην δηαδίθηπν. Σα αξρεία 

απηά κπνξεί λα απνζεθεχνπλ πξνηηκήζεηο γηα κηα ηζηνζειίδα, πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο 

ηαπηνπνίεζεο θιπ. ψζηε φηαλ ν ρξήζηεο ζπλδεζεί μαλά κε κηα ηζηνζειίδα, απηή αλαθηά 

ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαδηθηπαθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα θαη πξνζθέξεη 

πξνζσπνπνηεκέλε πιεξνθφξεζε πνπ θαιχπηεη ηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπ145.  

Ζ ρξήζε  cookies επηηξέπεηαη φηαλ πξννξίδεηαη γηα ζεκηηνχο ζθνπνχο φπσο 

νξίδεη ην άξζξν 5 παξ. 3 ηεο νδεγίαο 2002/58/ΔΚ θαη ην άξζξν 4 παξ. 5 ηνπ Ν. 

3471/2006 πνπ ελζσκαηψλεη ηε νδεγία, κφλν εθφζνλ «ν ρξήζηεο έρεη δψζεη ηε 

ζπγθαηάζεζή ηνπ κεηά απφ ζαθή θαη εθηελή ελεκέξσζε». Μεηά ηελ Οδεγία επηθξάηεζε 

ε ινγηθή opt in σο πξνο ηελ παξνρή ζπγθαηάζεζεο, απαηηείηαη δειαδή ζπγθεθξηκέλε 

ελέξγεηα απφ ηνλ ρξήζηε, ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ opt out ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

ζεσξείηαη φηη έρεη παξαζρεζεί ε ζπγθαηάζεζε εάλ ν ρξήζηεο δελ έρεη ελαληησζεί ζε 

απηή.  Δπηπξνζζέησο ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε αλαίξεζε ηεο ζπγθαηάζεζεο ην ίδην 

εχθνια κε ηελ παξνρή ηεο, εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο ζπγθαηάζεζεο κφλν 

ηα cookies πνπ ζεσξνχληαη «ηερληθά απαξαίηεηα» γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

ζχλδεζεο κε ηελ ηζηνζειίδα ή ηελ παξνρή ππεξεζίαο δηαδηθηχνπ. 

Έλαο ζπλήζεο δηαρσξηζκφο ησλ cookies είλαη ζε πξψησλ κεξψλ (first-party) θαη 

ηξίησλ κεξψλ (third party). Σα πξψηα αθνξνχλ cookies πνπ εγθαζίζηαληαη απφ ηνλ 

πάξνρν ηεο ηζηνζειίδαο πνπ επηζθέπηεηαη ν ρξήζηεο ελψ ηα δεχηεξα εγθαζίζηαληαη απφ 

ηξίηνπο κέζσ ηνπ παξφρνπ ηεο ηζηνζειίδαο π.ρ. γηα πξνψζεζε δηαθεκίζεσλ. Έλαο 

άιινο ζπρλφο δηαρσξηζκφο είλαη ζε  cookies ζχλδεζεο (session cookies) ηα νπνία 

δηαγξάθνληαη κφιηο ν ρξήζηεο θιείζεη ηελ ηζηνζειίδα πνπ έρεη επηζθεθηεί θαη ζε 

επίκνλα cookies (persistent cookies) ηα νπνία απνζεθεχνληαη ζηνλ ππνινγηζηή γηα 

ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα.  

Έλαο βαζηθφο ηξφπνο πνπ επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα έρεη ηνλ έιεγρν ησλ cookies  

πνπ εγθαζίζηαληαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ είλαη κέζσ ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ θπιινκεηξεηή 

ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί, επηιέγνληαο ξπζκίζεηο νη νπνίεο δελ επηηξέπνπλ ηελ 

εμαξρήο απνδνρή ησλ cookies αιιά απαηηείηαη ε ελεξγφο απνδνρή γηα θάζε 

εγθαηάζηαζε. Υξήζηκε ζα κπνξνχζε επίζεο λα είλαη ε εγθαηάζηαζε θάπνηνπ 

πξφζζεηνπ (add-ons, plug-ins) γηα κεγαιχηεξν αθφκα έιεγρν146.   

 

 

                                                                 
145

 Βι. http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,146950&_dad=portal&_schema=PORTAL  
146

 Βι. ζε  Γλψκε 04/2012 Οκάδαο εξγαζίαο ηνπ Άξζξνπ 29 ρεηηθά κε ηελ εμαίξεζε 

απφ ηε ιήςε ζπγθαηάζεζεο γηα cookies 
http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,147318&_dad=portal&_schema=PORTAL  

http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,146950&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,147318&_dad=portal&_schema=PORTAL
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11.3 Web bugs 
 

Σα web bugs147 ή αιιηψο web beacons, tracking bugs, pixel trackers θιπ. είλαη 

κηθξέο, θξπθέο θαη ζπλήζσο δηαθαλείο εηθφλεο δηάζηαζεο 1 ρ 1 pixel, ελζσκαησκέλεο 

ζε ηζηνζειίδεο ή κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.   Δλεξγνπνηνχληαη φηαλ ν 

ρξήζηεο επηζθεθζεί έλαλ ηζηφηνπν ή αλνίμεη έλα email. Παξαθνινπζνχλ ζε θάπνην 

βαζκφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ρξήζηε δηαβηβάδνληαο πιεξνθνξίεο ζε θάπνηνλ ηξίην. 

Λφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο δελ γίλνληαη εχθνια αληηιεπηά θαη ζπλήζσο δελ είλαη 

επηβιαβή. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηζηνζειίδεο ψζηε απηέο λα γλσξίδνπλ ηελ 

επηζθεςηκφηεηα πνπ δέρνληαη, απφ εηαηξίεο δηαθεκίζεσλ γηα λα απνθηήζνπλ δεδνκέλα 

ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηψλ θιπ. Όηαλ ελζσκαηψλνληαη ζε email έρνπλ ζηφρν λα 

εμαθξηβψζνπλ αλ έλα ζπγθεθξηκέλν email είλαη ελεξγφ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα 

κεηαβηβάζνπλ είλαη ε ΗΡ δηεχζπλζε ηνπ ρξήζηε, ν ρξφλνο ηνλ νπνίν παξέκεηλε ζηελ 

ηζηνζειίδα, ε δηεχζπλζε ηνπ ηζηφηνπνπ πνπ επηζθέθηεθε, ε δηεχζπλζε ηνπ ηζηφηνπνπ 

ζηνλ νπνίν ελζσκαηψζεθε ην web bug θιπ.  

 

11.4 Σεχνολογύεσ γεωεντοπιςμού 
 

Οη πεξηζζφηεξεο θηλεηέο ζπζθεπέο ζήκεξα, έμππλα θηλεηά ηειέθσλα, θνξεηνί 

ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, έμππλα ξνιφγηα θαη άιιεο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ην 

δηαδίθηπν, έρνπλ ελζσκαησκέλεο ηερλνινγίεο γεσεληνπηζκνχ. Ο γεσεληνπηζκφο είλαη ν 

εληνπηζκφο ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο κηαο ζπζθεπήο ζπλδεκέλεο ζην δηαδίθηπν .  

χκθσλα κε ηνλ ΚΑΝ 2016/679 ηα δεδνκέλα ζέζεο θαη θίλεζεο απνηεινχλ δεδνκέλν 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη σο εθ ηνχηνπ ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ηνπο εκπίπηεη ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ελ ιφγσ Καλνληζκνχ. Ο γεσεληνπηζκφο βνεζά ζπρλά ηνλ ρξήζηε 

λα δηεπθνιχλεη ηε δσή ηνπ εληνπίδνληαο απηφ πνπ δεηάεη. Απφ ηελ άιιε φκσο , ν 

γεσεληνπηζκφο απνηειεί ηε λέα ηάζε ζην marketing148. Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη 

π.ρ. απφ εθαξκνγέο πνπ βξίζθνληαη ζην θηλεηφ ηνπ ρξήζηε, πσινχληαη ζε εηαηξίεο νη 

νπνίεο ηνλ βνκβαξδίδνπλ κε πξνζσπνπνηεκέλε δηαθήκηζε. Πξφθεηηαη γηα έλαλ 

ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελν ηξφπν δηαθήκηζεο  ζηνλ νπνίν επελδχνληαη αξθεηά 

εθαηνκκχξηα εηεζίσο, ν νπνίνο φκσο εγείξεη ζεκαληηθά εξσηήκαηα σο πξνο ηελ 

παξαβίαζε ηεο ηδησηηθφηεηαο. Παξφιν πνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα είλαη πξνζεθηηθφο σο 

πξνο ηελ απνθάιπςε πξνζσπηθψλ ηνπ πιεξνθνξηψλ, πνιιά κπνξεί λα ζπλαρζνχλ απφ 

ηα γεσγξαθηθά ηνπ δεδνκέλα. Σα θαηαζηήκαηα, ην γπκλαζηήξην, ή έλα εζηηαηφξην πνπ 

επηζθέπηεηαη, ην ζπίηη πνπ θαηνηθεί, νη εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζην θηλεηφ ηνπ 

θιπ. απνθαιχπηνπλ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ ζπλήζεηεο δεκηνπξγψληαο ην πξνθίι ηνπ θαη  

                                                                 
147  Βι. ζε https://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon θαη https://whatismyipaddress.com/web-
beacon 
148  Τπάξρεη πιεζψξα εθαξκνγψλ θαη ηζηνζειίδσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε ηερλνινγίεο 
γεσεληνπηζκνχ θαη πξνζθέξνπλ ζηα κέιε ηνπο φρη κφλν θξηηηθή γηα εζηηαηφξηα, 
μελνδνρεία, κνπζεία θιπ αιιά θαη πξνζθνξέο απφ ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο   

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon
https://whatismyipaddress.com/web-beacon
https://whatismyipaddress.com/web-beacon
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ζέηνληαο ζε θίλδπλν ζεκειηψδε δηθαηψκαηά ηνπ149. Δπηβάιιεηαη ινηπφλ απφ φινπο ηνπο 

ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο ησλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε λα ηεξνχλ ηηο 

αξρέο θαη ηε λνκηκφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνπλ.  

Αθφκα αμίδεη λα αλαθεξζεί ε Απφθαζε 112/2012 ηεο ΑΠΓΠΥ ζηελ νπνία 

αλαιχζεθε ε πεξίπησζε παξνρήο ππεξεζηψλ παξαθνινχζεζεο ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο 

εππαζψλ νκάδσλ αιιά θαη αλειίθσλ κε ζηφρν ηελ πξνζσπηθή ηνπο αζθάιεηα. 

πγθεθξηκέλα ε Αξρή ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάγθε νη αλήιηθνη λα είλαη απηφλνκνη 

πνιίηεο ηεο ΚηΠ εθπαηδεπκέλνη λα θξίλνπλ, ηελ αλάγθε γηα ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπο, ηεο ειεπζεξίαο ηνπο, ηεο ςπρνινγηθήο ηνπο αλάπηπμεο, ηεο 

αλάγθεο ηνπο γηα απηνλνκία αιιά θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπο ζηελ ηδησηηθφηεηα, 

ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί κηα ζπλερήο παξαθνινχζεζε 

ησλ αλειίθσλ π.ρ. κηα πην ξηςνθίλδπλε ζηάζε ησλ παηδηψλ ηα νπνία ιαλζαζκέλα 

ζεσξνχλ φηη είλαη αζθαιή κφλν επεηδή παξαθνινπζνχληαη, αιιά θαη ηνλ θίλδπλν λα 

ράζνπλ νη γνλείο ηελ πξαγκαηηθή επαθή κε ηα παηδηά ηνπο θαη επηπιένλ έρνληαο ζαλ 

γλψκνλα ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ αλειίθνπ ζηελ ηδησηηθφηεηα θαη 

ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ ζηελ αζθάιεηα, έθξηλε φηη ε παξαθνινχζεζε ζα πξέπεη λα 

επηηξέπεηαη κφλν γηα ιφγνπο πγείαο έσο φηνπ άιινη αξκφδηνη θνξείο λα θξίλνπλ ηηο 

επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε ελ ιφγσ παξαθνινχζεζε ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ.  

 

11.5 Καταςκοπευτικό λογιςμικό (Spyware) 
 

 Πξφθεηηαη γηα θαθφβνπιν ινγηζκηθφ150 ην νπνίν εγθαζίζηαηαη ζε νπνηαδήπνηε 

ζπζθεπή κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη εθηειείηαη ζην παξαζθήλην ρσξίο θαλ ν 

                                                                 
149

 Μέζσ ηεο επίζθεςεο ζε  κηα ηζηνζειίδα ή ησλ εθαξκνγψλ πνπ ηξέρνπλ ζην θηλεηφ 
ηνπ είλαη δπλαηφλ πνιχ εχθνια λα εληνπηζηεί ε γεσγξαθηθή ζέζε ελφο ρξήζηε θαζφιε 

ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ρσξίο ν ίδηνο λα ην αληηιακβάλεηαη. Μπνξεί λα ζπλαρζεί απφ ην 
πνπ κέλεη ή ην πνπ πηζαλφλ εξγάδεηαη ην εηζνδεκαηηθφ ηνπ επίπεδν θαη λα γίλεη ζηφρνο 
ησλ θαηάιιεισλ δηαθεκίζεσλ ή θαη λα δέρεηαη  πξνζθνξέο απφ έλα θαηάζηεκα πνπ 

βξίζθεηαη εθείλε ηελ ψξα θνληά ηνπ. Δάλ έλαο ρξήζηεο πρ  επηζθέπηεηαη ζπρλά ην 
γπκλαζηήξην είλαη πνιχ πηζαλφλ λα δέρεηαη δηαθεκίζεηο θαηαζηεκάησλ πγηεηλήο 

δηαηξνθήο. Όπσο έρεη πεη έλαο ζχκβνπινο ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο ΒΗΑ Advisory 
Services, ν Rick Ducey, «Σν πνπ πεγαίλνπκε είλαη ην πνηνη είκαζηε». Με ηνλ 
γεσεληνπηζκφ ππάξρεη κηα ζρεηηθή δηαθάλεηα σο πξνο ην ηη έθαλε ή ην πνπ πήγε έλαο 

ρξήζηεο κέζα ζηελ εκέξα, ζε αληίζεζε κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα απνθάιππηε ν ίδηνο.  
ε ζπιινγηθφ επίπεδν κπνξεί κηα εηαηξία λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ γεσεληνπηζκφ αθφκα  

θαη γηα λα επηιέμεη ην ηδαληθφηεξν ζεκείν γηα λα αλνίμεη έλα ππνθαηάζηεκα, εθφζνλ 
έρεη εληνπηζηεί ζην ζεκείν απηφ ε δηέιεπζε πνιιψλ πηζαλψλ αγνξαζηψλ. Οη εηαηξίεο 
πνπ αζρνινχληαη κε αγνξαπσιεζία γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ απμάλνληαη ζπλερψο. 

πλδπάδνληαο απηά ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα ήηαλ 
άθξσο δηαθσηηζηηθά γηα κεγάιν αξηζκφ εηαηξηψλ νη νπνίεο ζα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα 

λα ζηνρεχζνπλ πηζαλνχο θαηαλαισηέο.   Βι. Γλψκε 13/2011 ηεο Οκάδαο Άξζξνπ 29 
θαη https://apps.bostonglobe.com/business/graphics/2018/07/foot-traffic/  
150  Βι. https://en.wikipedia.org/wiki/Spyware 

https://apps.bostonglobe.com/business/graphics/2018/07/foot-traffic/
https://en.wikipedia.org/wiki/Spyware
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ρξήζηεο λα ην αληηιακβάλεηαη. Σν ινγηζκηθφ απηφ είλαη πνιχ δχζθνιν λα γίλεη 

αληηιεπηφ ελψ ζηφρνο ηνπ είλαη λα ζπγθεληξψλεη πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε πρ 

ηηο δηαδηθηπαθέο ηνπ ζπλήζεηεο, πξνζσπηθνχο θσδηθνχο, θσδηθνχο θαξηψλ θιπ. πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δηάθνξεο ελέξγεηεο, απφ πξνζθνξά ζηνρεπκέλεο 

δηαθήκηζεο έσο θαη ζε θινπή ηαπηφηεηαο θαη εμαπάηεζε. Δίλαη δπλαηφλ επίζεο ην 

ινγηζκηθφ αθφκα θαη λα απνθηήζεη ηνλ έιεγρν ηεο ζπζθεπήο ζηελ νπνία έρεη 

εγθαηαζηαζεί 151 . ήκεξα ππάξρεη πιεζψξα ινγηζκηθψλ πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα αλίρλεπζε θαη απαιιαγή ηπρφλ εγθαηεζηεκέλσλ 

θαηαζθνπεπηηθψλ ινγηζκηθψλ απφ νπνηαδήπνηε ζπζθεπή.  

 

11.6 Τποκλοπό προςωπικών δεδομϋνων 
 

Πξφθεηηαη ζαθψο γηα παξάλνκν ηξφπν ζπιινγήο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, κέζσ  

hacking ή phishing. Σν hacking έρεη επηθξαηήζεη ζήκεξα λα ζεκαίλεη ηελ θαθφβνπιε 

εηζβνιή ζε ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα, παξφια απηά φκσο δελ είρε πάληα απηή ηε ζεκαζία, 

παξά ζήκαηλε ηελ εμεξεχλεζε θαη θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ ηεο ηερλνινγίαο152. Ζ πξψηε 

γεληά ησλ «ράθεξο» ήηαλ ηαιαληνχρνη θνηηεηέο θαη επηζηήκνλεο ελψ απφ ηε δεχηεξε 

γεληά αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη ε εγθιεκαηηθή πηπρή ηνπ hacking. Σν   hacking  κπνξεί λα 

έρεη πνιινχο ζηφρνπο, ζηελ πξνθεηκέλε καο ελδηαθέξεη φηαλ ζηφρνο είλαη ε αζέκηηε 

απφθηεζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Όζνλ αθνξά ζην phishing153 , πξφθεηηαη γηα ηελ 

εμαπάηεζε ελφο ρξήζηε λα δψζεη πξνζσπηθέο ηνπ πιεξνθνξίεο. ηελ πεξίπησζε απηή 

ν «ζχηεο» εκθαλίδεηαη σο αμηφπηζηε νληφηεηα θαη ζπλήζσο κέζσ παξαπιαλεηηθψλ 

ζπλδέζκσλ νδεγεί ην «ζχκα» ζε κηα «πιαζηή» ηζηνζειίδα φπνπ ηνπ απνζπψληαη 

πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο. Άιιεο ηερληθέο phishing είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε 

αλαδπφκελσλ παξάζπξσλ (pop-up windows), ζηήζηκν ςεχηηθσλ δεκφζησλ δηθηχσλ wi-

fi ζε θαθεηέξηεο, αεξνδξφκηα θιπ., ςεχηηθεο δηαθεκίζεηο ή εθπησηηθά θνππφληα ψζηε 

λα εμαπαηάηαη ν ρξήζηεο θαη λα δίλεη ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ή άιια ζηνηρεία.  

 

 

                                                                 
151   Αμίδεη ίζσο λα αλαθεξζεί ε απνθάιπςε απφ ηελ εηαηξία Kaspersky Lab ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2013, ηνπ θαηαζθνπεπηηθνχ ινγηζκηθνχ Red October, αιιηψο “Rocra”, 
ην νπνίν ήηαλ ελεξγφ ηνπιάρηζηνλ απφ ην 2007 θαη ην νπνίν είρε θπβεξλεηηθνχο, 

δηπισκαηηθνχο, ζηξαηησηηθνχο θαη άιινπο ζηφρνπο.  Σν ινγηζκηθφ είρε απισζεί ζε 
κεγάιν αξηζκφ ρσξψλ θπξίσο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο αιιά θαη άιισλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο φπνπ αληρλεχηεθαλ πέληε ζηφρνη. ηφρνο ηνπ 

ινγηζκηθνχ ήηαλ ε ζπγθέληξσζε απφξξεησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο είλαη άγλσζην πσο 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε κεγάιε πηζαλφηεηα λα απνηέιεζαλ αληηθείκελν αγνξαπσιεζίαο. 

Βι. ιεπηνκέξεηεο ζε https://securelist.com/the-red-october-campaiΔgn/57647/  
152  Βι. https://el.wikipedia.org/wiki/Υάθεξ   
153  Βι.  https://el.wikipedia.org/wiki/Phishing  

https://securelist.com/the-red-october-campaiΕgn/57647/
https://el.wikipedia.org/wiki/Χάκερ
https://el.wikipedia.org/wiki/Phishing
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11.7 Εμπόριο προςωπικών δεδομϋνων (Data Brokering) 
 

Σν εκπφξην πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ δελ είλαη θαηλνχξηα έλλνηα. Τπήξρε απφ ηα 

κέζα ηνπ 20νπ αηψλα αιιά αλαπηχρζεθε ξαγδαία κε ηελ εμάπισζε ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ, νη «data brokers», 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εκπφξην πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Οη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο 

ελφο αηφκνπ, φπσο θχιν, ειηθία, ελδηαθέξνληα, ηζηνξηθφ πεξηήγεζεο ζην δηαδίθηπν θαη 

πνιιέο άιιεο, απνηεινχλ ζεκαληηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζηε ζεκεξηλή επνρή γηα ηηο 

εηαηξίεο απηέο, κε ηηο ηηκέο αγνξάο ηνπο λα δηαθνξνπνηνχληαη  αλάινγα κε ηε 

ζεκαληηθφηεηά ηνπο, δεκηνπξγψληαο κηα βηνκεραλία πνιιψλ εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ 

εηεζίσο. Γελ είλαη ηπραίν φηη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ραξαθηεξίζηεθαλ «ην πεηξέιαην 

ηνπ 21νπ αηψλα 154 ». Όπσο ιέγεηαη «Αλ δελ έρεηο πιεξψζεη γηα απηφ, ηφηε είζαη ην 

πξντφλ155». 

Δξσηήκαηα αλαθχπηνπλ ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν ηα δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ 

ζπιιέγνληαη κε ζεκηηφ ηξφπν, αιιά θαη ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο γίλνληαη 

αληηθείκελν αγνξαπσιεζίαο 156 . Χο πξνο ην πξψην ε δηεζλήο λνκνζεζία αιιά θαη ν 

ΓΚΠΓ επηδηψθνπλ λα επηβάιινπλ θαλφλεο ππέξ ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ. Χο 

πξνο ην δεχηεξν ν ζπλεζέζηεξνο ζηφρνο γηα ηελ ζπιινγή θαη κεηέπεηηα πψιεζε ησλ 

δεδνκέλσλ είλαη ε πξνζσπνπνηεκέλε δηαθήκηζε. Έλα αθφκα εξψηεκα ηίζεηαη ζε ζρέζε 

κε ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ ιακβάλνληαο ππφςε φηη κεγάιεο εηαηξίεο πνπ έρνπλ 

ζπγθεληξψζεη θαη δηαρεηξίδνληαη δεδνκέλα πνιιψλ εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ έρνπλ 

πέζεη ζχκαηα παξαβηάζεσλ αζθαιείαο πρ ε Equifax, ε Acxiom, ε Epsilon θαη άιιεο, κε 

απνηέιεζκα ηα αξρεία ηνπο λα πεξάζνπλ ζηα ρέξηα αγλψζησλ κε φηη ζπλέπεηεο κπνξεί 

απηφ λα έρεη. Δπίζεο δελ ιείπνπλ θαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ λα πξνζσπηθά δεδνκέλα 

γίλνληαη αληηθείκελν αγνξαπσιεζίαο ζηε καχξε αγνξά157. 

Οη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ηζνδπλακνχλ κε ρξήκαηα, φρη φκσο γηα ηα 

ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ αιιά γηα ηνπο data brokers θαη ηηο εηαηξίεο κε ηηο νπνίεο 

απηνί ζπλεξγάδνληαη. Απηφ ππήξμε ην έλαπζκα γηα  ηε δεκηνπξγία εθαξκνγψλ νη νπνίεο 

                                                                 
154   Βι. http://icocrowd.com/personal-data-oil-21st-century/  
155   Βι. https://www.forbes.com/sites/marketshare/2012/03/05/if-youre-not-paying-for-

it-you-become-the-product/#13cf03935d6e   
156   Αμίδεη ίζσο λα αλαθεξζεί ε πεξίπησζε ηνπ ζθαλδάινπ απφθηεζεο πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ εθαηνκκπξίσλ ρξεζηψλ ηνπ Facebook απφ ηελ εηαηξία πνιηηηθψλ 

ζπκβνχισλ Cambridge Analytica.  Μέζσ κηαο εθαξκνγήο θαηάθεξε ε ελ ιφγσ εηαηξία 
λα απνθηήζεη ηα δεδνκέλα φρη κφλν ησλ ρξεζηψλ πνπ ηελ εγθαηέζηεζαλ αιιά θαη ησλ 

«θίισλ» ηνπο ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο θαη ηα ρξεζηκνπνίεζαλ γηα πνιηηηθνχο 
ζθνπνχο πξνο φθεινο ησλ πειαηψλ ηνπο.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook%E2%80%93Cambridge_Analytica_data_scand

al  
157 Βι. ελδεηθηηθά http://www.thetoc.gr/koinwnia/article/diafimistes-poulousan-ta-

proswpika-dedomena-xiliadwn-politwn φπσο θαη ζην 
https://www.symantec.com/connect/blogs/underground-black-market-thriving-trade-
stolen-data-malware-and-attack-services  

http://icocrowd.com/personal-data-oil-21st-century/
https://www.forbes.com/sites/marketshare/2012/03/05/if-youre-not-paying-for-it-you-become-the-product/#13cf03935d6e
https://www.forbes.com/sites/marketshare/2012/03/05/if-youre-not-paying-for-it-you-become-the-product/#13cf03935d6e
https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook%E2%80%93Cambridge_Analytica_data_scandal
https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook%E2%80%93Cambridge_Analytica_data_scandal
http://www.thetoc.gr/koinwnia/article/diafimistes-poulousan-ta-proswpika-dedomena-xiliadwn-politwn
http://www.thetoc.gr/koinwnia/article/diafimistes-poulousan-ta-proswpika-dedomena-xiliadwn-politwn
https://www.symantec.com/connect/blogs/underground-black-market-thriving-trade-stolen-data-malware-and-attack-services
https://www.symantec.com/connect/blogs/underground-black-market-thriving-trade-stolen-data-malware-and-attack-services


Η ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

ΜΙΦΣΑΣΙΔΟΤ ΑΝΝΑ  [ 78] 
 

ιεηηνπξγψληαο ζε έλα θξππηνγξαθεκέλν, έκπηζην πεξηβάιινλ, πξνζηαηεχνπλ ηελ 

αλσλπκία ησλ ρξεζηψλ φπσο ππνζηεξίδνπλ158 θαη δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηα άηνκα λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ αγνξαπσιεζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο  δεδνκέλσλ, ρσξίο κεζάδνληεο, 

αθήλνληαο έμσ ηηο κεγάιεο εηαηξίεο πνπ βγάδνπλ εθαηνκκχξηα εηεζίσο απφ απηνχ ηνπ 

είδνπο ην εκπφξην.   

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 12ο 

ΚΙΝΔΤΝΟΙ - ΤΝΕΠΕΙΕ ΕΚΘΕΗ ΚΑΙ ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ 

ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

12.1 Κύνδυνοι – ςυνϋπειεσ ϋκθεςησ προςωπικών δεδομϋνων ςτο 

διαδύκτυο 
 

 ηελ ζεκεξηλή Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο κε ηελ ηιηγγηψδε αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο ε νπνία δηεηζδχεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ 

αηφκνπ θαη ε νπνία επηηξέπεη ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη πνηθίιε ρξήζε ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ, ην άηνκν θηλδπλεχεη λα δερηεί εηζβνιή ζηελ ηδησηηθή ηνπ 

ζθαίξα, ηε ζθαίξα ηνπ απνξξήηνπ ηνπ αθφκα θαη πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ ή 

θαη θαηαπάηεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ. ηελ πεξίπησζε δε ησλ αλειίθσλ ην πξφβιεκα 

εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα κεγεζπκέλν ιφγσ ηεο επάισηεο θχζεο ηνπο θαη ζπρλά ηεο 

αδπλακίαο ησλ αζθνχλησλ ηελ κέξηκλα, άζθεζεο επνπηείαο  ζηελ επηγξακκηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα, ελψ ν κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ αλειίθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

θαζεκεξηλά ην δηαδίθηπν φιν θαη κεηψλεηαη. 

Ζ εζειεκέλε ή αζέιεηε έθζεζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ φισλ ησλ αηφκσλ 

θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ησλ αλειίθσλ εγθπκνλεί ζεηξά θηλδχλσλ. Έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ νη αλήιηθνη απνθαιχπηνληαο πξνζσπηθά 

ηνπο δεδνκέλα, είλαη λα πέζνπλ ζχκαηα παηδφθηισλ. Οη ηειεπηαίνη πξνζπνηνχκελνη 

πνιιέο θνξέο ηνπο αλήιηθνπο ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο πιαηθφξκεο, chat rooms θαη φιν 

θαη πεξηζζφηεξν ηα ηειεπηαία ρξφληα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα, γηα λα πξνζεγγίζνπλ 

αλήιηθα αγφξηα θαη θνξίηζηα θαη ρηίδνληαο έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο ηα μεγεινχλ 

                                                                 
158  Βι. ελδεηθηηθά  https://wibson.org/ γηα ηελ εθαξκνγή Wibson App ε νπνία είλαη 
δηαζέζηκε ζην Play Store ηεο Google, θαζψο θαη ζην https://opiria.io/ γηα ηελ 
πιαηθφξκα ηεο Opiria κέζσ ηεο νπνίαο νη  ρξήζηεο παξέρνπλ ζε εηαηξίεο ηελ άπνςή 

ηνπο ή θαη ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα κε αληάιιαγκα ην PData token ην νπνίν 
κπνξνχλ λα αληαιιάμνπλ κε πξαγκαηηθά ρξήκαηα. Ζ Opiria ζπλεξγάδεηαη κε κεγάιν 

αξηζκφ γλσζηψλ εηαηξηψλ πρ Audi, BMW, Intel θιπ. νη νπνίεο αγνξάδνπλ ηα δεδνκέλα. 
Δπηπιένλ ε Opiria ππνζηεξίδεη φηη ε εθαξκνγή ηνπο ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο 
επηηαγέο ηνπ GDPR. https://www.youtube.com/watch?v=f5N3xdFFJSk  

https://wibson.org/
https://opiria.io/
https://www.youtube.com/watch?v=f5N3xdFFJSk
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απνζπψληαο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο φπσο νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, αθφκα θαη 

θσηνγξαθίεο ή βίληεν. Ο απψηεξνο ζθνπφο ηεο απφζπαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί 

λα είλαη ε  απαγσγή,  ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, ή θαη ε πξνψζεζε ησλ θσηνγξαθηψλ 

θαη ησλ βίληεν ζε ζειίδεο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη παηδφθηινη γηα νηθνλνκηθφ 

θέξδνο θιπ. Οη Τπεξεζίεο Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο πνιιψλ ρσξψλ έρνπλ 

θαηά θαηξνχο θξνχζεη ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ γηα ηηο δηαδηθηπαθέο γλσξηκίεο ησλ 

αλειίθσλ κε αγλψζηνπο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλνχλ159.  

 Όζνλ αθνξά ζηηο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο έλα κεγάιν κέξνο ησλ 

αλειίθσλ είλαη ρξήζηεο ηνπιάρηζηνλ κηαο απφ απηέο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο πξνηξέπεη ηνπο ρξήζηεο λα απνθαιχπηνπλ πιεζψξα πξνζσπηθψλ 

πιεξνθνξηψλ φπσο ηα πξαγκαηηθά ηνπο ζηνηρεία, ηα ελδηαθέξνληα, ηηο αγαπεκέλεο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο, ελψ νη αλήιηθνη ιφγσ ηεο έκθπηεο αλάγθεο ηνπο γηα επηθνηλσλία 

εθζέηνπλ αζξφα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα θαη ζπρλά απνθαιχπηνπλ αθφκα θαη ην 

ζρνιείν ή ην θξνληηζηήξην πνπ θνηηνχλ ή θαη ηηο κειινληηθέο ηνπο θηλήζεηο ρσξίο λα 

αληηιακβάλνληαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο απηνέθζεζήο ηνπο.  Δπηπξνζζέησο νη ρξήζηεο θαη 

αθφκα πεξηζζφηεξν νη αλήιηθνη, δηαηεξνχλ είηε ελ αγλνία ηνπο είηε ζπλεηδεηά ηα 

πξνθίι ηνπο ζηηο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο «δεκφζηα», ελψ ζπρλφ είλαη ην 

θαηλφκελν λα απνδέρνληαη πξνηάζεηο θηιίαο απφ ηειείσο άγλσζηά ηνπο άηνκα. ηε 

κάρε ηεο δεκνθηιίαο ε νπνία ζρεηίδεηαη θαη κε ην πφζνπο θίινπο έρεη θάπνηνο ζην 

Facebook ή ζε άιιεο ηζηνζειίδεο, δεκηνπξγείηαη έλαο κεγάινο θχθινο πξνζψπσλ ηα 

νπνία έρνπλ πξφζβαζε ζπρλά ζε πνιχ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο , ελψ παξαιήπηεο θάζε 

πιεξνθνξίαο κπνξεί λα είλαη έλα πνιχ επξχηεξν θαη κε επηζπκεηφ θνηλφ πνπ κπνξεί λα 

θάλεη ρξήζε ηεο πνηθηινηξφπσο. Δπηπιένλ είλαη ζεκαληηθφ θαη νη ίδηνη νη γνλείο λα 

είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ζηε ρξήζε ησλ ηζηνζειίδσλ απηψλ, γηαηί ζπρλά 

παξαζχξνληαη θαη απνθαιχπηνπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ παηδηψλ ηνπο , φρη κφλν 

θσηνγξαθίεο αιιά θαη άιια ζηνηρεία ηνπο,  βάδνληάο ηα ελ δπλάκεη ζε κεγάιν θίλδπλν. 

Μηα εμαηξεηηθά ζεκαληηθή επίπησζε ηεο ρσξίο ζθέςε δεκνζίεπζεο 

πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ηδηαίηεξα γηα ηνπο αλήιηθνπο , είλαη ην γεγνλφο φηη νηηδήπνηε  

δεκνζηεπηεί ζην δηαδίθηπν ζα βξίζθεηαη πηζαλφλ εζαεί εθεί, «κηα θνξά ζην δηαδίθηπν, 

πάληα ζην δηαδίθηπν». «Σν δηαδίθηπν δελ μερλά, δελ δίλεη δεχηεξε επθαηξία δηαγξαθήο 

κηαο καχξεο ζειίδαο ζηε δσή ηνπ αηφκνπ. Γίλεη ζάξθα θαη νζηά ζην παξειζφλ καο ην 

νπνίν καο θπλεγάεη θαηαδησθηηθά θαη γηα ην νπνίν ππνρξενχκαζηε ζε θάζε ζηηγκή ηεο  

                                                                 
159  Αμίδεη λα ζεκεησζεί ε πεξίπησζε εμαθάληζεο ελφο αγνξηνχ ην 1993 ζην Maryland 

ησλ ΖΠΑ. Ζ πφξηα – πφξηα έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ην FBI κε ηελ ηνπηθή αζηπλνκία 
αλαθάιπςε 2 άληξεο πνπ ζπκπεξηθέξνληαλ παξάμελα θαη απνδείρζεθε φηη 

εθκεηαιιεχνληαλ ζεμνπαιηθά αλήιηθα παηδηά ελψ δξαζηεξηνπνηνχληαλ θαη ζην 
δηαδίθηπν μεγειψληαο αλήιηθνπο ηνπο νπνίνπο έβξηζθαλ ζε chat rooms θαη bulletin 
boards απνζπψληαο θαη πνπιψληαο θσηνγξαθίεο ηνπο ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ. To 

γεγνλφο απηφ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηεο  Δπηρείξεζεο Innocent Images National 
Initiative,  ε νπνία επεθηάζεθε ζε φιε ηε ρψξα.  Ζ επηρείξεζε απηή κε ηε ζεηξά ηεο 

νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο Βίαησλ Δγθιεκάησλ θαηά παηδηψλ ηνπ FBI. 
Αηπρψο ε εμαθάληζε ηνπ αγνξηνχ πνπ ππήξμε ε απαξρή, δελ δηαιεπθάλζεθε πνηέ  
https://www.fbi.gov/history/famous-cases/operation- innocent- images 

https://www.fbi.gov/history/famous-cases/operation-innocent-images
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δσήο καο λα απνινγεζνχκε160». Οη αλαξηήζεηο ζηηο νπνίεο πξνβαίλνπλ ζα ζπλνδεχνπλ 

γηα πάληα ηα ππνθείκελα γεγνλφο πνπ ηα παηδηά ιφγσ ηεο αλσξηκφηεηάο ηνπο δελ 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο. Δπίζεο δελ αληηιακβάλνληαη φηη ελδέρεηαη ζην κέιινλ λα 

έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζηε πξνζσπηθή φζν θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

δσή. Μπνξεί λα ππνζηνχλ δηαθξίζεηο ή λα ράζνπλ επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο γηα 

αλαξηήζεηο ηνπ παξειζφληνο161. Αθφκα θαη αλ σο ελήιηθνη ζειήζνπλ λα δηαγξάςνπλ 

πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζίεπζαλ σο αλήιηθνη δελ έρνπλ γλψζε ηνπ αλ νη ηειεπηαίεο 

έρνπλ αλαδεκνζηεπηεί θαη πνπ, ελψ είλαη πξαθηηθά αδχλαην λα εκπνδίζεη ηπρφλ 

αλαδεκνζίεπζή ηνπο ζην κέιινλ162.  

 Μηα αθφκα επίπησζε εμίζνπ ζεκαληηθή ηεο έθζεζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

είλαη λα γίλεη ην ππνθείκελν ζηφρνο πξνζσπνπνηεκέλεο δηαθήκηζεο. Οη αλήιηθνη ιφγσ  

ηεο αλσξηκφηεηάο ηνπο θαη ηεο άγλνηαο ησλ θηλδχλσλ πνπ δηαηξέρνπλ απνηεινχλ ηελ 

ηδαληθή πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ φρη κφλν γηα ηνπο ίδηνπο αιιά θαη γηα ηνπο 

νηθείνπο ηνπο ελ αγλνία ησλ ηειεπηαίσλ. Ζ δεκνζίεπζε πιεζψξαο πξνζσπηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπο έρεη σο απνηέιεζκα λα εκπινπηίδνληαη νη ήδε ππάξρνπζεο βάζεηο 

δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν 163 . Αθφκα θαη φηαλ απνθαιχπηνπλ κε αλαγλσξίζηκα 

ζηνηρεία, απηά είλαη δπλαηφλ λα ζπλδπαζηνχλ κε πξνυπάξρνπζεο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη 

λα γίλεη ηαπηνπνίεζε -  αλαγλψξηζε ηνπ ρξήζηε.  Οη ρξήζηεο δελ αληηιακβάλνληαη ηελ 

έθηαζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγεηαη, αθνχ απηή γίλεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

αφξαηα, νχηε φηη είλαη δπλαηή κηα πιήξεο ζθηαγξάθεζε ηνπ πξνθίι ηνπο κε 

αλαγλσξηζηηθνχο αιγφξηζκνπο. Ζ εθηεηακέλε απηή ζπιινγή πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

έρεη ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία θαηαλαισηηθψλ πξνθίι θαη ηελ κεηέπεηηα ζηνρεπκέλε, 

ζπκπεξηθνξηθή δηαθήκηζε. ηελ πεξίπησζε ησλ αλειίθσλ ππάξρεη ν θίλδπλνο 

ρεηξαγψγεζήο ηνπο σο θαηαλαισηέο κέζσ ηνπ marketing ιφγσ ηνπ φηη είλαη επηξξεπή. 

Ηδηαίηεξα ζηηο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ιφγσ ηεο ζχλζεηεο ρξήζεο ηνπο 

δχλαηαη λα δεκηνπξγεζνχλ νινθιεξσκέλα ςεθηαθά πξνθίι ησλ ρξεζηψλ. Οη 

ηειεπηαίνη πξνζθέξνπλ «ζην πηάην» ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο θαη ηα πξνζσπηθά ηνπο 

δεδνκέλα γίλνληαη «λφκηζκα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ164»  

 Τπάξρνπλ θαη κνξθέο θηλδχλσλ νη νπνίεο είλαη πηζαλφ λα παξαβιεθζνχλ. Μηα 

εμ απηψλ είλαη λα ζεσξεζεί θάπνηνο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο θαη λα αληηκεησπηζηεί σο 

ηέηνηνο εάλ ζειεκέλα ή αζέιεηα εθζέζεη πξνζσπηθά δεδνκέλα ηξίηνπ, κε απνηέιεζκα 

ηελ πξνζβνιή ηεο ηδησηηθήο ηνπ ζθαίξαο ή ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Ζ πεξίπησζε 

απηή αθνξά θπξίσο ζηα θνηλσληθά δίθηπα. ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη ρξήζηεο  

                                                                 
160  Βι. Παλαγνπνχινπ-Κνχηλαηδε Φεξελίθε, Κνηλσληθά Γίθηπα θαη πξνζσπηθφηεηα Η, 

ζει. 187 ΓηΜΔΔ 2/2012 
161 Οη εξγνδφηεο ζπρλά ειέγρνπλ ηα πξνθίι ησλ ππνςήθησλ ππαιιήισλ ηνπο ζε ζειίδεο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο πξηλ πξνρσξήζνπλ ζηελ πξφζιεςή ηνπο. Βι. φ.π. 
Παλαγνπνχινπ ζει. 190 
162  Βι. Πηζθνπάλε Άλλα – Μαξία, Ζ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ ρξεζηψλ ηνπ 

Facebook, ζει. 350 ΓηΜΔΔ 3/2009 
163  Βι. Αιεμαλδξνπνχινπ – Αηγππηηάδνπ, Ζ πινήγεζε ησλ αλειίθσλ ζην δηαδίθηπν θαη 

ε λνκηθή πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ζει. 849 Αξκελφπνπινο 2007  
164  Βι. Ηγγιεδάθε Γ. Ησάλλε, Ζ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζην Γηαδίθηπν, 
ζει. 681 ΔπηζθΔΓ Γ/2002  
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ζεσξνχληαη ππνθείκελα δεδνκέλσλ, παξφια απηά κπνξεί λα ζεσξεζνχλ ππεχζπλνη 

επεμεξγαζίαο εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχλ ηα θνηλσληθά δίθηπα σο πιαηθφξκεο πξνψζεζεο 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, φηαλ ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο επαθψλ 

πξάγκα ην νπνίν παξαπέκπεη ζε ρξήζε έμσ απφ ηα φξηα ηεο νηθηαθήο ζθαίξαο θαη 

αθφκα φηαλ ν ινγαξηαζκφο είλαη «δεκφζηνο» δει είλαη πξνζβάζηκνο απφ φινπο 165.   

 Έλαο επίζεο ζεκαληηθφηαηνο θίλδπλνο απφ ηελ έθζεζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

είλαη λα πέζεη θάπνηνο ζχκα θινπήο ηαπηφηεηαο. ηελ πεξίπησζε απηή επηηήδεηνη 

θαηαθέξλνπλ λα ππνθιέςνπλ ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε φπσο πρ. ΑΦΜ, αξηζκνχο 

ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, αξηζκνχο πηζησηηθψλ θαξηψλ ή θαη ζηνηρεία ηεο 

δηαδηθηπαθήο ηνπ ηαπηφηεηαο φπσο φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ ζε δηάθνξεο δηαδηθηπαθέο 

ππεξεζίεο, κε ζθνπφ θπξίσο ηελ νηθνλνκηθή  εμαπάηεζε αιιά ελδερνκέλσο θαη ηνλ 

εμεπηειηζκφ ή ηε δηάδνζε θεκψλ.   

 Έλα εμφρσο ζεκαληηθφ πξφβιεκα κε πνηθίιεο θαη απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο αιιά 

θαη δηαζηάζεηο είλαη ν δηαδηθηπαθφο εθθνβηζκφο (cyber bullying) ή παξελφριεζε166. 

Πξνθχπηεη φηαλ ην ζχκα δέρεηαη απεηιή – εθβηαζκφ θαθφβνπιεο δεκνζηνπνίεζεο 

θσηνγξαθηθνχ ή άιινπ καγλεηνζθνπεκέλνπ πιηθνχ, ή θαη άιισλ πξνζσπηθψλ 

πιεξνθνξηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ ή άιισλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ. Σα ζχκαηα, σο επί ησ 

πιείζησλ έθεβα θνξίηζηα ρσξίο απηφ λα απνθιείεη ηα αγφξηα ή θαη κεγαιχηεξεο 

ειηθίεο, μεγειηνχληαη ή θαη ηνπο ππνθιέπηνληαη πνιχ ηδησηηθά ηνπο  δεδνκέλα πρ γπκλέο 

θσηνγξαθίεο, ζεμνπαιηθέο πξνηηκήζεηο θαη ελ ζπλερεία είηε απεηινχληαη απφ ηνλ ζχηε 

φηη ζα δεκνζηεπηνχλ, είηε θαη δεκνζηεχνληαη κε εθηαιηηθέο ζπλέπεηεο γηα ην ζχκα. Σν 

ηειεπηαίν πθίζηαηαη ηαπείλσζε, εμεπηειηζκφ θαη πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, 

ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ηεο θαιήο ηνπ θήκεο ζε ηέηνην βαζκφ πνπ ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο 

νδεγείηαη αθφκα θαη ζε απηνθηνλία.  Ζ ζπλερήο αχμεζε ησλ θξνπζκάησλ «bullying» 

νδήγεζε ηνλ λνκνζέηε λα πξνβεί ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 312 ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 4322/2015, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη πξάμε απηή 

ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ 6 κελψλ, εθηφο αλ ζχηεο θαη ζχκα είλαη 

αλήιηθνη κε δηαθνξά κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ εηψλ νπφηε θαη ιακβάλνληαη αλακνξθσηηθά 

θαη ζεξαπεπηηθά κέηξα. 

 Κηλδχλνπο γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα εγθπκνλεί θαη ε ρξήζε ηεο 

λεθνυπνινγηζηηθήο. Σν ππνινγηζηηθφ λέθνο κε ηηο ηερλνινγίεο πνπ πεξηιακβάλεη, 

δπλαηφηεηεο απνζήθεπζεο, δίθηπα, ρψξν κλήκεο, ινγηζκηθφ θιπ, πξνζθέξεη 

εληππσζηαθέο δπλαηφηεηεο φρη κφλν ζηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ηα θπζηθά πξφζσπα. 

Λφγσ φκσο ηεο ζπζζψξεπζεο κεγάισλ πνζνηήησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, εγείξεη 

ζεκαληηθά δεηήκαηα πξνζηαζίαο ηεο πιεξνθνξηαθήο ηδησηηθφηεηαο. πρλά ζε 

ππεξεζίεο ππνινγηζηηθνχ λέθνπο ν ρξήζηεο πξνζθέξεη ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα ζε 

αληαιιαγή κε επηζπκεηέο θζελέο ππεξεζίεο. Άιιε αλεζπρία αθνξά ζηελ αδπλακία 

ειέγρνπ ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα ππνθείκελα, ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ θέληξσλ 

απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη ησλ πνιιαπιψλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αιπζίδα 

ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο, ελψ ηαπηφρξνλα ηίζεηαη δήηεκα θαη σο πξνο ηελ αζθάιεηα 

                                                                 
165  Βι. Γλψκε Οκάδαο Άξζξνπ 29 05/2009 θαη Απφθαζε 17/2016 ηεο Α.Π.Γ.Π.Υ. 
166 http://www.safeline.gr/sites/default/files/Cyberbullying.pdf 
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ησλ δεδνκέλσλ. Ζ χπαξμε πνιιαπιψλ θέληξσλ δεδνκέλσλ ζπρλά ζε δηαθνξεηηθέο 

ρψξεο, ζέηεη δεηήκαηα θαη σο πξνο ηε δηαζπλνξηαθή ξνή δεδνκέλσλ αιιά θαη ην 

εθαξκνζηέν δίθαην. Δπηπιένλ ζπρλά είλαη δπζδηάθξηηα ηα φξηα κεηαμχ ρξεζηψλ-

ππνθεηκέλσλ θαη ππεπζχλσλ επεμεξγαζίαο ή εθηεινχλησλ ηελ επεμεξγαζία. Κηλδχλνπο 

εγθπκνλεί θαη ε δπλαηφηεηα ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ λέθνπο λα ζπλδπάζνπλ δεδνκέλα 

απφ δηαθνξεηηθνχο πειάηεο θαη πεγέο θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα κε εγθεθξηκέλνπο 

ζθνπνχο πρ δηαθεκηζηηθνχο, ελδερνκέλσο θαη ελ αγλνία ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ 

δεδνκέλσλ.  

 

12.2 Μϋτρα προςταςύασ προςωπικών δεδομϋνων  
 

 Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ηα παηδηά θαη νη έθεβνη απνηεινχλ ηνπο πην επάισηνπο 

ρξήζηεο επηγξακκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηερλνινγηψλ. Σν δηαδίθηπν πξνζθέξεη πιεζψξα 

επθαηξηψλ γηα κάζεζε, ςπραγσγία, δεκηνπξγηθφηεηα, δελ ζα πξέπεη φκσο λα 

παξαβιέπνληαη νη θίλδπλνη ηνπο νπνίνπο εγθπκνλεί. Σα παηδηά θαη νη έθεβνη έρνπλ 

αλάγθε απφ έλα αζθαιέο θαη ελζαξξπληηθφ δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ. Υξεηάδνληαη σο 

εθ ηνχηνπ εξγαιεία πνπ ζα ηα εληζρχζνπλ θαη ζα πεξηνξίζνπλ ηηο αξλεηηθέο ηνπ 

επηπηψζεηο.  Ζ πξνζπάζεηα απηή ζα πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, ηεο βηνκεραλίαο επηγξακκηθψλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο, 

ησλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ λνκνζεηψλ, ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ, ησλ ελψζεσλ πνιηηψλ 

θαη αζθαιψο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο νηθνγέλεηαο. 

 

12.2.1 Διαςυνοριακό ςυνεργαςύα  
 

Γεδνκέλνπ ηνπ παγθφζκηνπ ραξαθηήξα ησλ δεηεκάησλ πνπ ζπλνδεχεη ε 

πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν, απαηηνχληαη ιχζεηο ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ απνηειεζκαηηθή 

δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ πνπ πεξηιακβάλεη αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ, εξγαιείσλ, εκπεηξηψλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, κπνξεί λα έρεη 

ζεκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζηελ πξνζπάζεηα λα απνιακβάλνπλ ηα παηδηά ηα νθέιε ηνπ 

δηαδηθηχνπ, ειαρηζηνπνηψληαο θαηά ην δπλαηφλ ηνπο θηλδχλνπο . Δίλαη απαξαίηεηε κηα 

δηεζλψο θνηλή πξνζέγγηζε εθφζνλ ε εθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ αλαπφθεπθηα νδεγεί ζε αλεπάξθεηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο.  

 

12.2.2 Ευαιςθητοπούηςη του κοινού  
 

Μηα ζεκαληηθή πηπρή ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ελφο αζθαινχο δηαδηθηπαθνχ 

πεξηβάιινληνο είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε θπξίσο ησλ γνλέσλ, ησλ αζθνχλησλ ηε γνληθή 
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κέξηκλα  θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φζνλ αθνξά ζηελ πεξηήγεζε ησλ αλειίθσλ ζην 

δηαδίθηπν. Δίλαη απαξαίηεην  λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπζηεκαηηθή βάζε δξάζεηο 

θαηάξηηζεο, ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο, επηγξακκηθή δηαλνκή πιηθνχ ελεκέξσζεο γηα ηηο 

επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη αιιά θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί ε ρξήζε ηνπ 

επηγξακκηθνχ πεξηβάιινληνο γεληθά θαη εηδηθφηεξα ε επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ζε απηφ. εκαληηθή βνήζεηα πξνζθέξνπλ επίζεο νη ηζηνζειίδεο πνπ έρνπλ 

ήδε δεκηνπξγεζεί ζην δηαδίθηπν απφ δηάθνξνπο αμηφπηζηνπο θνξείο θαη πξνζθέξνπλ 

επαξθή πιεξνθφξεζε θαη απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ αλαπφθεπθηα 

απφ ηελ πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν, ζπκβάιινληαο ζηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο απνθφκηζεο 

ησλ νθειψλ πνπ πξνζθέξνπλ νη λέεο επηγξακκηθέο ππεξεζίεο.  

 

12.2.3 Χηφιακόσ γραμματιςμόσ 

  

Οη πξνθιήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηδηαίηεξα ησλ 

παηδηψλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζηα πιαίζηα ελφο ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ. 

Δμέρνπζα ζεκαζία ινηπφλ έρεη ε έληαμε ηνπ ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ ζην δηδαθηηθφ 

πξφγξακκα ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, πξνζαξκνζκέλεο ζηελ δηαλνεηηθή θαη 

ςπρνινγηθή σξηκφηεηα ησλ παηδηψλ, νχησο ψζηε ηα ηειεπηαία αθφκα θαη απφ λεαξή 

ειηθία λα εθπαηδεχνληαη ζηελ ππεχζπλε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. Σα παηδηά θαη νη έθεβνη ζα πξέπεη λα 

θαηέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο, λα δηδάζθνληαη ηε δηαδηθηπαθή 

αζθάιεηα, λα καζαίλνπλ λα αλαπηχζζνπλ ηε δηθή ηνπο θξηηηθή ζθέςε θαη λα έξρνληαη 

ζε επαθή κε ηα θαηάιιεια εξγαιεία πνπ ζα ηνπο ελδπλακψζνπλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο 

λα πξνζηαηεπηνχλ θαηά ηελ εμεξεχλεζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ θφζκνπ. Δίλαη απαξαίηεην νη 

αλήιηθνη λα εθπαηδεπηνχλ ζην  λα ρξεζηκνπνηνχλ κε ππεχζπλν ηξφπν ηηο επηγξακκηθέο 

ππεξεζίεο θαη λα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη γηα ηα νθέιε αιιά θαη ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ θξχβνληαη ηδηαηηέξσο ζε ζρέζε κε ηελ έθζεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ.  

 Ζ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ είλαη απαξαίηεην λα ζπλδπάδεηαη κε ηε δηαξθή 

θαηάξηηζε ησλ δηδαζθφλησλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη ζα πξέπεη λα θαηαλννχλ 

πιήξσο ην επηγξακκηθφ πεξηβάιινλ θαζψο θαη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα εξγαιεία πνπ 

παξέρνληαη ψζηε ε πεξηήγεζε ζε απηφ λα γίλεηαη κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αζθάιεηα.  

Μέζσ πξνγξακκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζα κπνξνχλ λα είλαη επαξθψο 

πιεξνθνξεκέλνη γηα ηα νθέιε θαη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ θξχβεη ην δηαδίθηπν, 

γηα ηνπο ηξφπνπο ππεχζπλεο θαη αζθαινχο ρξήζεο ηνπ, θπξίσο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο 

ινγηζκηθψλ γνληθνχ ειέγρνπ θαη ζπζηεκάησλ θηιηξαξίζκαηνο, γηα ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

λέσλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη ηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί αζθαιέο ην επηγξακκηθφ πεξηβάιινλ.   
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12.2.4 Βιομηχανύα επιγραμμικών υπηρεςιών πληροφόρηςησ  
 

Έλαλ ζεκαληηθφ εηαίξν ζηελ πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο ησλ αλειίθσλ ζην 

δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα απνηειέζεη ε βηνκεραλία επηγξακκηθψλ ππεξεζηψλ 

πιεξνθφξεζεο. Δίλαη απαξαίηεην αξρηθά λα πξνσζεζνχλ πξσηνβνπιίεο 

απηνξξχζκηζεο θαη θψδηθεο δενληνινγίαο γηα ηνλ θιάδν. Μέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

πξνζηαζίαο, λα αλαπηπρζνχλ εχρξεζηα εξγαιεία ελδπλάκσζεο ησλ ρξεζηψλ ηα νπνία 

κπνξνχλ λα παξέρνπλ πνιχηηκε βνήζεηα θαη δηάζεζήο ηνπο ζην θνηλφ θαηά ην δπλαηφλ 

δσξεάλ πρ ζπζηήκαηα γνληθνχ ειέγρνπ ηα νπνία είλαη ζεκαληηθφ λα ιεηηνπξγνχλ ζηελ 

γιψζζα ηνπ ρξήζηε θαη φρη κφλν ζηα Αγγιηθά φπσο ζπλήζσο παξαηεξείηαη, αιιά θαη 

ζηήξημε κε θακπάληεο ηεο πξνζπάζεηαο επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ αζθάιεηα ζην 

δηαδίθηπν, ηνλ ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

ελψ ηα παηδηά ζα σθεινχληαλ ηδηαίηεξα απφ ηελ παξαγσγή δεκηνπξγηθνχ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ δηαδηθηπαθνχ πιηθνχ 167  ην νπνίν ζα ηα σζήζεη φρη κφλν λα 

«θαηαλαιψλνπλ» δηαδηθηπαθά αιιά θαη λα δεκηνπξγνχλ168.    

Όζνλ αθνξά ζηελ παξνρή ζπγθαηάζεζεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, νη ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζην ρψξν πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί. Με δεδνκέλν φηη ε επαιήζεπζε ηεο 

ειηθίαο ησλ ρξεζηψλ είλαη εμαηξεηηθά δπζρεξήο, ζα πξέπεη ν θιάδνο λα αλαπηχμεη 

απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα εμαθξίβσζεο ηεο ειηθίαο φηαλ απαηηείηαη  απφ κέξνπο ηνπ 

επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ησλ ρξεζηψλ169. ηελ πεξίπησζε δε πνπ ν 

ρξήζηεο δειψλεη φηη είλαη αλήιηθνο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα 

εμαζθάιηζεο ηεο γνληθήο ζπλαίλεζεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

παηδηνχ170. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη ε ινγηθή opt- in θαηά ηε ζπιινγή θαη 

επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ε νπνία απαηηεί ηε ιήςε θαηαθαηηθψλ κέηξσλ 

απφ ηνλ ρξήζηε ψζηε απηή λα επηηξέπεηαη θαη φρη opt-out. Δπηπξνζζέησο θαη εηδηθφηεξα 

ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ απνηεινχλ έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

ελαζρφιεζεο ησλ αλειίθσλ ζην δηαδίθηπν, ζα ήηαλ ζθφπηκν ηα πξνθίι ησλ ρξεζηψλ λα 

είλαη εμ νξηζκνχ κε δεκφζηα πξνζβάζηκα ψζηε λα κελ απαηηείηαη απφ κε  έκπεηξνπο 

ρξήζηεο λα πξνβαίλνπλ ζε ηέηνηνπ είδνπο ξπζκίζεηο.  Σέινο έλα ζεκαληηθφ κέηξν γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαηά ηελ επεμεξγαζία, είλαη λα 

πηνζεηεζνχλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο ηερλνινγίεο βειηίσζεο ηεο πξνζηαζίαο 
                                                                 
167  Αμίδεη λα αλαθεξζεί ε ηζηνζειίδα www.kiddle.co ηεο  Google, ε νπνία ιεηηνπξγεί 

σο κεραλή αλαδήηεζεο γηα παηδηά. Ζ θαηάιεμε .co ζεκαίλεη children only. ηα 
απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο εκθαλίδνληαη ηζηνζειίδεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα 

παηδηά ή είλαη θηιηθέο πξνο ηα παηδηά. χκθσλα κε ηελ πνιηηηθή απνξξήηνπ ηεο 
ηζηνζειίδαο δελ ζπιιέγνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα ελψ ηα αξρεία ηνπο δηαγξάθνληαη 
θάζε 24 ψξεο. Γηα ηελ ψξα ε ηζηνζειίδα απηή είλαη κφλν ζηα αγγιηθά. 
168  Βι. Δπξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα έλα δηαδίθηπν θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλν ζηα παηδηά 
169  Βι. επηπιένλ ζε Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζπγθαηάζεζε ζηνλ ΚΑΝ 2016/679  

ηεο Οκάδαο άξζξνπ 29 WP 259 rev.01 ζι. 25 
170  Βι. ελδεηθηηθά κέηξα ζε https://www.ftc.gov/tips-advice/business-
center/guidance/childrens-online-privacy-protection-rule-six-step-compliance#step4  

https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/childrens-online-privacy-protection-rule-six-step-compliance
https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/childrens-online-privacy-protection-rule-six-step-compliance
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ηεο ηδησηηθφηεηαο (PETs) πρ απηφκαηε αλσλπκνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηελ πάξνδν 

εχινγνπ δηαζηήκαηνο, απηφκαηε δηαγξαθή ησλ cookies, εθαξκνγή εξγαιείσλ 

θξππηνγξάθεζεο ή αλσλπκνπνίεζεο, ξπζκίζεηο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο 

θαηάιιειεο γηα παηδηά (privacy-friendly settings) εμ νξηζκνχ, δεδνκέλνπ φηη ηα παηδηά 

δελ είλαη ζε ζέζε λα ηξνπνπνηήζνπλ ηηο ξπζκίζεηο απνξξήηνπ, ελψ ζα πξέπεη λα 

ππάξρνπλ ζαθείο πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηηο ελδερφκελεο ζπλέπεηεο ζε πεξίπησζε 

αιιαγψλ θιπ. 

 

12.2.5 Πολιτεύα 
 

 Ζ πνιηηεία απνηειεί έλαλ παξάγνληα κε θαίξην ξφιν ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο 

ελφο αζθαινχο επηγξακκηθνχ πεξηβάιινληνο  γηα ηνπο αλήιηθνπο. Πέξα απφ ηε 

ζπλεξγαζία κε άιια θξάηε πάλσ ζηα δεηήκαηα ηεο ηδησηηθφηεηαο ζην δηαδίθηπν, θαζψο 

θαη πηνζέηεζεο  λνκνζεηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρξεζηψλ γεληθά θαη ησλ 

αλειίθσλ εηδηθφηεξα, ε πνιηηεία κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ πξνψζεζε ησλ δξάζεσλ γηα 

ηελ αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ φπσο θαη γηα ηνλ ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ 

θαη λα θξνληίζεη γηα ηελ έληαμή ηνπ ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Δπηπιένλ είλαη 

απαξαίηεην λα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ 

πξνψζεζε ησλ πξσηνβνπιηψλ ζχκπξαμεο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, πηζαλψο κέζσ 

θηλήηξσλ, γηα ηελ αλάπηπμε κέζσλ πξνζηαζίαο γηα έλα αζθαιέζηεξν δηαδίθηπν. 

 εκαληηθνί είλαη θαη νη κεραληζκνί θαηαγγειηψλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ ζην 

δηαδίθηπν πνπ έρνπλ ήδε δεκηνπξγεζεί ζε πνιιά θξάηε νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο αξρέο επηβνιήο ηνπ λφκνπ. Οη κεραληζκνί απηνί ζα πξέπεη λα είλαη 

νξαηνί, εχθνια εληνπίζηκνη, θαηαλνεηνί απφ ηνπο αλήιηθνπο θαη δηαζέζηκνη ζε 

εηθνζηηεηξάσξε βάζε. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθή ε δεκηνπξγία ζεκείσλ επαθήο φπνπ 

γνλείο θαη παηδηά ζα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα αιιά θαη 

θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηελ αζθαιέζηεξε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ φπσο επίζεο θαη 

ζπκβνπιέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαθφβνπισλ πεξηζηαηηθψλ171.  

 

12.2.6 Ατομικό προςταςύα 
 

 Ζ πην απνηειεζκαηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο ηδησηηθφηεηαο 

έξρεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ρξήζηε ησλ επηγξακκηθψλ ππεξεζηψλ.  Πξφθεηηαη γηα ηα 

βήκαηα πνπ αθνινπζεί έλαο ζπλεηδεηνπνηεκέλνο ρξήζηεο ψζηε λα πεξηεγείηαη ζε έλα 

αζθαιέο δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ πνπ πξνθπιάζζεη κεηαμχ άιισλ θαη ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπ πιεξνθνξίεο.  

                                                                 
171   Βι. ελδεηθηηθά ζε Απφθαζε 1351/2008/ΔΚ   ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16.12.2008 
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Όζνλ αθνξά ζηνπο γνλείο ε πεξηήγεζε κε αζθάιεηα ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

αληηθείκελν ζπδήηεζεο κε ηα παηδηά ζε λεαξή ειηθία, κφιηο έξζνπλ ζε επαθή κε ην 

δηαδίθηπν. Θα πξέπεη ηα παηδηά λα γλσξίδνπλ φια ηα ζεηηθά πνπ κπνξεί λα ηνπο 

πξνζθέξεη, αιιά θαη ηνπο ζνβαξνχο θηλδχλνπο ειινρεχνπλ. Οη γνλείο ζα πξέπεη λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ δηαδηθηπαθή δξαζηεξηφηεηα ησλ παηδηψλ ηνπο αλάινγα κε 

ηελ ειηθία ηνπο, λα ππάξρεη κεηαμχ ηνπο κηα πνηνηηθή επηθνηλσλία. Ζ ζπκβνπιή: «Αλ 

θάηη δελ ην θάλεηο ζηελ πξαγκαηηθή ζνπ δσή, κελ ην θάλεηο θαη ζην δηαδίθηπν» κπνξεί 

λα απνβεί ζσηήξηα. Θα πξέπεη νη γνλείο κε επνηθνδνκεηηθέο ζπδεηήζεηο λα ηελ θάλνπλ 

θαηαλνεηή αθφκα θαη ζηα κηθξφηεξα παηδηά δίλνληάο ηνπο παξαδείγκαηα φπσο πρ φηη 

δελ ζα πξέπεη λα κηιάλε κε έλαλ μέλν ζην δηαδίθηπν, φπσο δελ ζα πιεζίαδαλ λα 

κηιήζνπλ ζε έλαλ μέλν ζην δξφκν. Ζ πξνζηαζία πνπ παξέρεη ε απφζηαζε πνπ 

πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν δελ ζα πξέπεη λα ηα μεγειά. Σν δηαδίθηπν είλαη θαη απηφ 

πξαγκαηηθή δσή. Σα παηδηά ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ φηη νη πεξηζζφηεξνη θαλφλεο 

αζθαιείαο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν εθαξκφδνληαη θαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ. 

Σα παηδηά θαη νη έθεβνη ζα πξέπεη λα εκπεδψζνπλ φηη νηηδήπνηε «αλεβάζνπλ» ζην 

δηαδίθηπν ζα ηνπο αθνινπζεί γηα πάληα, παξά ην ζεκαληηθφ θαηλνχξην «δηθαίσκα ζηε 

ιήζε». Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ λα αληηιακβάλνληαη φηη λα ηνπο θιέςεη θάπνηνο 

πξνζσπηθά δεδνκέλα είλαη ην ίδην ίζσο θαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ απφ ην λα ηνπο 

θιέςεη θάπνην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.  

Όηαλ ηα παηδηά είλαη ζε πνιχ λεαξή ειηθία δελ ζα πξέπεη λα πεξηεγνχληαη κφλα 

ζην δηαδίθηπν παξά κφλν κε παξνπζία γνλέα πνπ ζα ηνπο ζπκβνπιεχεη. Ο γνλέαο ζα 

πξέπεη λα είλαη παξφληεο ζηα πξψηα ηνπο βήκαηα ζην δηαδίθηπν καζαίλνληάο ηα 

βαζηθνχο θαλφλεο αζθάιεηαο φπσο πρ ηη είλαη έλαο θσδηθφο αζθαιείαο, γηαηί δελ πξέπεη 

λα ηνλ θνηλνπνηνχκε ζε ηξίηνπο θιπ, θαζνδεγψληαο ζπκβνπιεχνληαο θαη εμεγψληαο ηηο 

εχινγεο απνξίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζπλερψο.  Όζνλ αθνξά ζηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθά σο πξνο ην ηί πιεξνθνξίεο 

απνθαιχπηνπλ, ηί θσηνγξαθίεο αλεβάδνπλ θαη εμίζνπ ζεκαληηθφ πνηνπο δέρνληαη σο 

θίινπο θαη σο εθ ηνχηνπ πνηνη έρνπλ πξφζβαζε ζε πξνζσπηθέο ηνπο πιεξνθνξίεο.  

Δπίζεο δελ ζα πξέπεη λα ζπλνκηινχλ κε μέλνπο ζην δηαδίθηπν κηα θαη θαλέλαο δελ 

κπνξεί λα γλσξίδεη πνηνο βξίζθεηαη πξαγκαηηθά ζηελ άιιε άθξε ηεο γξακκήο. 

Δπηπξνζζέησο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη είλαη ζεκαληηθφ λα ειέγρνπλ ηηο ξπζκίζεηο 

απνξξήηνπ θαη λα δεηάλε βνήζεηα ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ξπζκίζεσλ. Αθφκα ζε 

κηθξήο ειηθίαο παηδηά νη γνλείο έρνπλ ηελ ελαιιαθηηθή λα πξνηείλνπλ θάπνην αζθαιέο 

γηα παηδηά κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο πρ  ην www.kidzworld.com/kwzone  

Αλ θαη πνιιέο θνξέο αθφκα θαη ηα παηδηά είλαη πξνζεθηηθά σο πξνο ηελ 

απνθάιπςε θάπνησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ φπσο νλνκαηεπψλπκν, δηεπζχλζεηο , 

ηειέθσλα θιπ. δελ έρνπλ ζπλαίζζεζε φηη απνθαιχπηνληαο θάπνηεο έκκεζεο ή 

απνζπαζκαηηθέο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα θαλεί εμίζνπ επηβιαβέο δεδνκέλνπ φηη ζε 

πεξίπησζε πνπ ζπλδπαζηνχλ κπνξεί λα απνθαιχςνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο. Αθφκα ζα 

πξέπεη λα κάζνπλ λα είλαη επηθπιαθηηθά φζνλ αθνξά ζηηο δσξεάλ ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνληαη ζην δηαδίθηπν κηα θαη ζπλήζσο πιεξψλεηαη θάπνην ηίκεκα φπσο ε 

απνθάιπςε πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ. Πξνζνρή ρξεηάδεηαη αθφκα ζηηο εθαξκνγέο πνπ 

εγθαζηζηνχλ ζηα θηλεηά, ηα tablet ή ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ηνπο. Πεξηνδηθά 

http://www.kidzworld.com/kwzone
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θαιφ ζα ήηαλ θαη νη γνλείο λα ειέγρνπλ ηηο εθαξκνγέο απηέο αλάινγα θαη κε ηελ ειηθία 

ηνπ αλήιηθνπ. Σα παηδηά ζα πξέπεη επίζεο λα βξίζθνληαη ζε επαθή κε ινγηζκηθά 

πξνζηαζίαο καζαίλνληαο ηη ζθνπφ εμππεξεηνχλ θαη ηελ ζεκαζία ηνπ λα είλαη 

ελεκεξσκέλα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη γνλείο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ θάπνην 

πξφγξακκα γνληθνχ ειέγρνπ ηδηαίηεξα ζηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο.  

 

12.2.6.1 Γενικϋσ ςυμβουλϋσ  
 

 ηαδηαθά θαη αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο νη αλήιηθνη ζα πξέπεη λα κπνχληαη θαη 

ζε άιιεο πξαθηηθέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ δηαδηθηπαθή ηνπο αζθάιεηα θαη ζα 

ηνπο ζπλνδεχνπλ ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη εμήο: 

 Γελ ζα πξέπεη λα απνθαιχπηνληαη πνηέ ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία φπσο νη θσδηθνί 

πξφζβαζεο ζε ηξίηνπο, 

 Γελ ζα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη θσδηθνί πξφζβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 

δηαδίθηπν ζε θνηλφρξεζηνπο ππνινγηζηέο, φπσο ζε γξαθείν ή Internet Cafe, 

 Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηζρπξνί θσδηθνί πξφζβαζεο νη νπνίνη ζα πξέπεη 

λα αλαλεψλνληαη ηαθηηθά θαη λα είλαη δηαθνξεηηθνί γηα θάζε εθαξκνγή ή 

πξφγξακκα, 

 Όηαλ ν ρξήζηεο ηειεηψλεη κε ηε ρξήζε θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα 

απνζπλδέεηαη θαη φρη απιά λα θιείλεη ην πξφγξακκα, 

 Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ειέγρεη ηηο πνιηηηθέο απνξξήηνπ πξηλ δψζεη ηε 

ζπγθαηάζεζή ηνπ, 

 Θα πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη ζπλαιιαγέο κέζσ Ηληεξλεη απφ κε αζθαιή 

αζχξκαηα δίθηπα (Wi- fi Hotspots) πνπ ππάξρνπλ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, 

μελνδνρεία θηι., θαζψο ππάξρεη θίλδπλνο ππνθινπήο, 

 Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθφο θαη λα κελ επηζθέπηεηαη ηζηνζειίδεο 

πνπ δελ εκπηζηεχεηαη φπσο θαη λα κελ αλνίγεη «χπνπηα» αξρεία ηα νπνία είλαη 

ζπλεκκέλα ζε e-mail, 

 Θα πξέπεη λα γίλεηαη απελεξγνπνίεζε ηνπ GPS απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν φηαλ 

δελ  ρξεζηκνπνηείηαη, γηα λα κελ θαηαγξάθνληαη ηα δεδνκέλα θίλεζεο θαη ζέζεο 

ηνπ ρξήζηε, 

 Απαξαίηεηε είλαη ε ρξήζε ινγηζκηθψλ πξνζηαζίαο ελάληηα ζε ηνχο θαη 

πξνγξάκκαηα θαηαζθνπείαο ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλα γηα λα 

κελ εθκεηαιιεπηεί θάπνηνο επηηήδεηνο ηπρφλ επάισηα ζεκεία,  

 Πξηλ λα απνθαιχςεη θάπνηνο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα 

ζηγνπξεπηεί φηη ππάξρεη ε έλδεημε «https» (Hypertext Transfer Protocol Secure) 

ζηε γξακκή δηεχζπλζεο πνπ δείρλεη φηη ε ηζηνζειίδα είλαη αζθαιήο , 

 Δθαξκνγέο νη νπνίεο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη θαιφ είλαη λα δηαγξάθνληαη. 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  

 

Σν δηαδίθηπν είλαη έλαο πνιπδηάζηαηνο θφζκνο πνπ παξέρεη έλα επξχ πεδίν 

επθαηξηψλ ζηα παηδηά θαη ηα βνεζά λα δηδαρζνχλ, λα επηθνηλσλήζνπλ, λα εθθξαζηνχλ, 

λα δεκηνπξγήζνπλ, λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ θνηλσλία κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν. Οη 

επηγξακκηθέο ηερλνινγίεο πξνζθέξνπλ πξφζβαζε ζε γλψζε θαη ςπραγσγία, ελψ ηα 

παηδηά εθηίζεληαη ζε απηέο κε έλα φιν θαη κεγαιχηεξν θάζκα ζπζθεπψλ, απφ νινέλα 

θαη λεαξφηεξε ειηθία. Ζ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ νδεγεί ελ δπλάκεη ζηελ 

δεκηνπξγία ελφο πιήξνπο πξνθίι ηελ πξνζσπηθφηεηαο ελφο αηφκνπ γεγνλφο πνπ ην 

θάλεη «δηαθαλή θαη θαηά ηνχην ειέγμηκν αλ φρη θαη ρεηξαγσγήζηκν 172» Ζ ρξήζε ηνπο 

επνκέλσο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ππεχζπλα ψζηε λα θαηαζηεί ην δηαδίθηπν έλαο ηφπνο 

επθαηξηψλ, ελψ δελ ζα πξέπεη λα παξαβιέπεηαη ην πιήζνο ησλ θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο 

εθηίζεληαη ηα παηδηά.  

Οη αλήιηθνη είλαη εμαηξεηηθά επάισηνη θαη έρνπλ ηδηαίηεξεο αλάγθεο γηα απηφ 

θαη ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο. Όληαο ζηε θάζε ηεο αλάπηπμεο φρη κφλν 

ζσκαηηθήο αιιά θαη δηαλνεηηθήο θαη ςπρηθήο, έρνπλ ζην ζηάδην απηφ κηα «εχπιαζηε» 

πξνζσπηθφηεηα ε νπνία δηακνξθψλεηαη ζηαδηαθά δερφκελε επηξξνέο απφ πνηθίια 

εξεζίζκαηα. Σα παηδηά απνηεινχλ έλα ζπλερψο απμαλφκελν ηκήκα ρξεζηψλ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ζεκαληηθέο πξνζσπηθέο ηνπο πιεξνθνξίεο λα 

ζπιιέγνληαη ειεθηξνληθά, ζπρλά ρσξίο έιεγρν απφ ηνπο γνλείο. Σα παηδηά είηε κέζσ 

εγγξαθήο ζε θάπνην δηαγσληζκφ, ζπκκεηνρήο ζε θάπνηα έξεπλα ή ζπκκεηέρνληαο ζε 

θάπνην θνηλσληθφ δίθηπν, ζπρλά απνθαιχπηνπλ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηα πξνζσπηθά 

ηνπο δεδνκέλα ηδηαίηεξα φηαλ ηνπο δίλεηαη θάπνην θίλεηξν. Δπίζεο ηα παηδηά ιφγσ ηεο 

αλάγθεο ηνπο γηα επηθνηλσλία, ηεο αλεπηπγκέλεο αίζζεζεο ηεο πεξηέξγεηαο θαη ηεο 

πεξηνξηζκέλεο αίζζεζεο ηνπ θηλδχλνπ πνπ έρνπλ, αιιά θαη επηδηψθνληαο ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε, θαηαιήγνπλ αβίαζηα ζηε δεκνζίεπζε πξνζσπηθψλ ηνπο πιεξνθνξηψλ 

εθζέηνληαο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο άθξσο ηδησηηθέο . Δίλαη γεγνλφο πσο ζην 

δηαδίθηπν ζπιιέγεηαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, αθφκα θαη 

πνιχ κηθξψλ παηδηψλ, ρσξίο θακία επίγλσζε απφ ηνπο γνλείο. Παξαθάκπηεηαη έηζη ζην 

δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ ν παξαδνζηαθφο ξφινο ηνπ γνλέα. 

Σα παηδηά έρνπλ κηα έκθπηε αλάγθε λα «αλήθνπλ» θάπνπ, λα είλαη αξεζηά θαη 

απνδεθηά απφ ηνλ θχθιν ηνπο. Έηζη γίλνληαη επηξξεπή ζε θαηεπζχλζεηο πνπ ηνπο 

δίλνληαη απφ άιινπο, θπξίσο ζπλνκειίθνπο ηνπο αιιά φρη κφλν, πξάγκα πνπ νδεγεί ζε 

κηα δηαδηθηπαθή ζπκπεξηθνξά πνιιέο θνξέο απεξίζθεπηε πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

επηθίλδπλε ζπξξίθλσζε ηεο ηδησηηθήο ηνπο ζθαίξαο, γεγνλφο πνπ δχλαηαη λα επεξεάζεη 

ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο.  Γηα παξάδεηγκα παξαηεξείηαη φηη ελψ νη αλήιηθνη ηεξνχλ ηε 

ζπκβνπιή ησλ γνλέσλ λα κελ κηινχλ κε αγλψζηνπο ζην δξφκν, ε δηαδηθηπαθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπο είλαη αθξηβψο αληίζεηε. Οη θίλδπλνη απμάλνληαη απφ ηελ αδπλακία 

ησλ παηδηψλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ε απηνέθζεζή ηνπο. Ζ 
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ακεζφηεηα θαη ε επθνιία κε ηελ νπνία κπνξνχλ λα ζπιιέγνληαη ηα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα απφ ηα παηδηά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα 

θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηηο ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο 

ηδησηηθήο ηνπο δσήο ιφγσ ηεο παξνρήο απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ, έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

βαζηέο αλεζπρίεο. 

Δπνκέλσο ηα παηδηά θαη νη έθεβνη είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ λα εθπαηδεχνληαη 

απφ λεαξή ειηθία ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ψζηε λα θαηέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο ςεθηαθέο 

δεμηφηεηεο γηα λα πινεγνχληαη κε αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν θαη λα πξνζηαηεχνληαη 

έλαληη ησλ δηαθφξσλ θηλδχλσλ. Ζ δηδαζθαιία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ζα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά. Οη αλήιηθνη ζα πξέπεη φκσο λα 

δηδάζθνληαη επίζεο γηα ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο ηδησηηθφηεηαο, ην πφζν ζεκαληηθφ είλαη 

λα θξαηνχλ ηηο ηδησηηθέο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο πξνζηαηεπκέλεο απφ ηξίηνπο 

πνπ δχλαηαη λα ηηο πξνζβάινπλ, λα πξνζηαηεχνπλ ηε δηαδηθηπαθή ηνπο θήκε, λα 

θαηαλννχλ φηη ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα ζα πξέπεη λα ηα εθηηκνχλ σο θάηη πνιχηηκν 

θαη πσο πξέπεη πξψηα απφ φια λα ηα πξνζηαηεχνπλ νη ίδηνη. Να ελζαξξχλνληαη λα 

ζθέπηνληαη θξηηηθά ιακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα ψζηε λα γίλνπλ απηφλνκνη πνιίηεο 

ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, ηθαλνί λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο βαζηζκέλεο ζηελ 

θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα ψζηε λα πξνζηαηεχνπλ ηε δηαδηθηπαθή ηνπο θήκε ε νπνία 

κπνξεί λα επεξεάζεη ην κέιινλ ηνπο.   

Οη γνλείο απφ ηε δηθή ηνπο πιεπξά παίδνπλ έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν, ίζσο θαη 

ηνλ πην ζεκαληηθφ. Θα πξέπεη απφ ηελ ειηθία πνπ ηα παηδηά ηνπο έξρνληαη ζε επαθή κε 

ην δηαδίθηπν, λα ηα ζπκβνπιεχνπλ γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ απηφλ 

ηνλ ζπλαξπαζηηθφ θφζκν θαζψο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθηπαθή δξαζηεξηφηεηα 

ησλ παηδηψλ ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαιιηεξγνχλ έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο κεηαμχ 

ηνπο, πνπ ζα επηηξέπεη ζην παηδί λα θαηαθχγεη ζηνλ γνλέα ζε πεξίπησζε πνπ έξζεη 

αληηκέησπν κε θάπνηα θαηάζηαζε πνπ δελ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά φκσο νη γνλείο ζα πξέπεη λα απνθεχγνπλ ηελ ππεξπξνζηαζία ησλ παηδηψλ θαη 

λα ζέβνληαη ηελ ηδησηηθή ηνπο δσή, λα ηα επηηξέπνπλ βαζκηαία θαη αλάινγα κε ηελ 

σξηκφηεηα ηνπ παηδηνχ λα ιακβάλνπλ κφλα ηηο απνθάζεηο πνπ ηα αθνξνχλ ψζηε λα 

αλαπηχμνπλ ειεχζεξα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ ηηο απαηηνχκελεο 

ηθαλφηεηεο γηα λα γίλνπλ ππεχζπλνη πνιίηεο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη 

θαη΄επέθηαζε ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα. 

Όζνλ αθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ησλ αλειίθσλ, ηδηαηηέξσο ζην επηγξακκηθφ πεξηβάιινλ, απφ λνκνζεηηθήο 

πιεπξάο έρνπλ γίλεη θάπνηα βήκαηα φπσο πρ ε αλαθνξά ζε μερσξηζηφ άξζξν ζηνλ 

ΓΚΠΓ ηεο πεξίπησζεο παξνρήο ζπγθαηάζεζεο γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

αλειίθσλ. Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ηα παηδηά αλήθνπλ ζε κηα  επάισηε νκάδα 

πιεζπζκνχ θαη γηα απηφ ζα πξέπεη λα απνιακβάλνπλ κεγαιχηεξε πξνζηαζία θαη απφ 

ηνλ λνκνζέηε, πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ην ππέξηεξν ζπκθέξνλ θαη ηελ 

επεκεξία ηνπ παηδηνχ. Χο εθ ηνχηνπ επηβάιινληαη εηδηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θπξίσο 

ζε επίπεδν Δ.Δ. θαη κε κνξθή Καλνληζκνχ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα επαξθέο 

πξνζηαηεπηηθφ πιέγκα πνπ ζα αληηκεησπίδεη ζηνρεπκέλα ηνπο θηλδχλνπο πνπ 
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δηαηξέρνπλ νη αλήιηθνη θαη ζα πεξηιακβάλεη απζηεξφηεξεο θπξψζεηο ζε πεξίπησζε 

παξαβηάζεσλ. Έρεη θαηαζηεί επηηαθηηθή ε αλάγθε κηαο εληαίαο λνκνζεηηθήο πξνζηαζίαο 

ε νπνία ζα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο θαη ζα ιακβάλεη ππφςε ηνλ 

ζπλερψο απμαλφκελν αξηζκφ παηδηψλ πνπ ζπλδένληαη ζην δηαδίθηπν απφ φιν θαη 

κηθξφηεξε ειηθία έηζη ψζηε νη θίλδπλνη λα αληηζηαζκίδνληαη απφ επαξθή πξνζηαζία 

ησλ παηδηψλ αθφκα θαη απφ ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ.     

Ζ δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν 

εκθαλίδεη πιεζψξα δπζρεξεηψλ, πνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ αλειίθσλ είλαη κεγεζπκέλεο. 

ε κηα επνρή πνπ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα έρνπλ αλαρζεί ζε έλα ζεκαληηθφ απφθηεκα, 

κε ηε βηνκεραλία ηνπ εκπνξίνπ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, λφκηκνπ ή παξάλνκνπ, λα 

αλαπηχζζεηαη δηαξθψο, ηελ ηδηαίηεξε θαηάζηαζε ησλ αλειίθσλ νη νπνίνη απνηεινχλ 

έλα ηδαληθφ «target group» γηα θάζε είδνπο επηηήδεην, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ θνξέσλ θαη ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ψζηε κε 

ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα αδηαπέξαζην θαηά ην δπλαηφλ 

πξνζηαηεπηηθφ πιέγκα γχξσ απφ ηνπο αλήιηθνπο επηηξέπνληάο ηνπο λα πινεγνχληαη κε 

αζθάιεηα ζην επηγξακκηθφ πεξηβάιινλ, λα απνθνκίδνπλ ηα νθέιε πνπ απηφ ηνπο 

παξέρεη, λα αλαπηχζζνπλ αλεκπφδηζηα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο θαη λα 

θνηλσληθνπνηνχληαη θαη λα αιιειεπηδξνχλ δηαδηθηπαθά κε ζεβαζκφ πξνο ηνπο εαπηνχο 

ηνπο αιιά θαη ηνπο ηξίηνπο.            
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δηθαηνζχλε 2008 ζει. 691-699 

Βνγηαηδήο Παλαγηψηεο, Ζ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο ζην δηαδίθηπν: Έλαο ζαπκαζηφο, 

θαηλνχξηνο θφζκνο ζηε λνκνινγία ηνπ ΔΓΓΑ ΓηΜΔΔ 3/2016 ζει. 371 επ. 

Γεξαξήο Υξίζηνο, Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη νη λέεο πξνθιήζεηο ΓηΜΔΔ 1/2010 ζει 

42 επ. 

Γέξνληαο Απφζηνινο, Ζ Πξνζηαζία ηνπ Πνιίηε απφ ηελ Ζιεθηξνληθή Δπεμεξγαζία 

Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ (2002) Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθνπια 

Γηαλλαθνχια Αζελά, Μειαπίδνπ Μαξία, Πξνζσπηθά Γεδνκέλα (2017) Ννκηθή 

Βηβιηνζήθε 

Γηαλλφπνπινο Ν. Γηψξγνο, Ζ επζχλε ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ ζην  Internet  (2013) 

Ννκηθή Βηβιηνζήθε 

Γεινχθα - Ηγγιέζε Κνξλειία, Ζ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή απφ ηελ άκεζε δηαθήκηζε 

ζην δηαδίθηπν ΓηΜΔΔ 4/2004 ζει 485-497 

Ηγγιεδάθεο Γ. Ησάλλεο. Δπαίζζεηα Πξνζσπηθά Γεδνκέλα. (2004), Δθδφζεηο άθνπια, 

Αζήλα – Θεζζαινλίθε 
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Ηγγιεδάθεο Γ. Ησάλλεο, Ζ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν 

(internet) Ρπζκίζεηο εζληθνχ θαη θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, ΔπηζθΔΓ Γ/2002 ζει. 679 επ. 

Ηγγιεδάθεο Γ. Ησάλλεο Διεπζεξία έθθξαζεο θαη αλσλπκία ζην Γηαδίθηπν: ην παξάδεηγκα 

ησλ ηζηνινγίσλ ΓηΜΔΔ  03/2011 ζει. 317 επ. 

Ηγγιεδάθεο Γ. Ησάλλεο Πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ αλειίθσλ ζηηο 

ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ΓηΜΔΔ  02/2015 ζει. 170-175 

Καθαβνχιεο Κ. Αιέμαλδξνο, Ζζηθή Αλάπηπμε θαη Αγσγή, (1994) 

Καλειινπνχινπ – Μπφηε Μαξία, Κνηλσληθά δίθηπα θαη πξνζσπηθφηεηα - ΗΗ ΓηΜΔΔ 

2/2012 ζει. 196 επ. 

Καλειινπνχινπ – Μπφηε Μαξία, Πιεξνθνξηαθφο απηνθαζνξηζκφο θαη πξνζσπηθά 

δεδνκέλα – Μεξηθέο παξαηεξήζεηο κεηά ηελ πξψηε δεθαπεληαεηία εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ, 

Ηφληνο επηζεψξεζε ηνπ Γηθαίνπ, ηεχρνο 11/2011 

Καξαθψζηαο Ησάλλεο, Πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, 

ΓηΜΔΔ 1/2004 ζει. 54 επ. 

Κίηζνο Παλαγηψηεο, Παππά Παξαζθεπή, Ζ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη 

ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο ΓηΜΔΔ 2/2012 ζει. 166 επ. 

Κνηζαιήο Λ., Μελνπδάθνο Κ Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Πξνζσπηθψλ 

Γεδνκέλσλ (GDPR) Ννκηθή δηάζηαζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή (2018) Ννκηθή 

Βηβιηνζήθε 

Κνπξνχβαλε Διέλε ηνηρεία Ννκνζεζίαο πεξί Πιεξνθνξηθήο (2012) Δθδφζεηο 

Κιεηδάξηζκνο 

Λνπθάο H. Νηθφιανο Γξ, Σερληθά κέηξα ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ γηα ηελ Πξνζηαζία 

Γεδνκέλσλ (GDPR) Κξππηνγξάθεζε θαη Φεπδσλπκνπνίεζε  Πεξηνδηθφ πλήγνξνο 

ηεχρνο 123/2017 

Μήηξνπ Λίιηαλ, Ζ Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ (1999) Δθδφζεηο Αλη. Ν. 

άθνπια 

Μήηξνπ Λίιηαλ, Ζ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ζηελ πιεξνθνξηθή θαη ηηο επηθνηλσλίεο. 

Ζ λνκηθή δηάζηαζε,  ζην Πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ – ηερληθά θαη λνκηθά ζέκαηα, Λακπξηλνπδάθεο Κ., Γθξίηδαιεο ., 

Μήηξνπ Λ., Κάηζηθαο . (2010) Παπαζσηεξίνπ 

Μήηξνπ Λίιηαλ, Πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ππνινγηζηηθφ λέθνο ΓηΜΔΔ 

4/2015 ζει. 534 επ. 

Μήηξνπ Λίιηαλ Ο Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ Νέν Γίθαην-Νέεο 

Τπνρξεψζεηο-Νέα Γηθαηψκαηα (2017) Δθδφζεηο άθνπια, Αζήλα – Θεζζαινλίθε 
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Μπαληή – Μαξθνχηε Βηθηψξηα Ζ ζρέζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο ζην δηαδίθηπν (2012), Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 

Ννχζθαιεο Γεψξγηνο Πνηληθή Πξνζηαζία Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ Ζ λνκνινγηαθή 

ζπκβνιή ζηελ εξκελεία βαζηθψλ φξσλ  (2005) Δθδφζεηο άθνπια Α.Δ. 

Παλαγνπνχινπ-Κνχηλαηδε Φεξελίθε, Σν δηθαίσκα ζηε ιήζε ηελ επνρή ηεο αβάζηαρηεο 

κλήκεο: θέςεηο αλαθνξηθά κε ηελ Πξφηαζε Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ , 

ΔθεκΓΓ 2/2012, ζει. 264 

Παλαγνπνχινπ-Κνχηλαηδε Φεξελίθε, Ζ εμέιημε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε ιήζε (πεξί ιήζεο 

ηεο ιήζεο;), ΔθεκΓΓ 6/2016 ζει. 714  

Παλαγνπνχινπ-Κνχηλαηδε Φεξελίθε, Σα λέα δηθαηψκαηα γηα ηνπο πνιίηεο βάζεη ηνπ 

Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ: κηα πξψηε απνηίκεζε θαη ζπληαγκαηηθή 

αμηνιφγεζε ΔθεΓΓ 1/2017 ζει 81 

Παλαγνπνχινπ-Κνχηλαηδε Φεξελίθε, Ζ ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ θαη ε πξνζηαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ΓηΜΔΔ 1/2016 ζει. 39 επ 

Παλαγνπνχινπ-Κνχηλαηδε Φεξελίθε, Κνηλσληθά δίθηπα θαη πξνζσπηθφηεηα - Η ΓηΜΔΔ 

2/2012 ζει. 186 επ 

Παπαδφπνπινο Μ. Αλαζηάζηνο, Όξνη Πξνζηαζίαο ησλ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ  (1999) 

Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθνπια 

Παπαδφπνπινο Μαξίλνο, Γξ, Δπγελίδεο Παληειήο, Νεθνυπνινγηζηηθή (cloud 

computing) θαη πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ΓηΜΔΔ 2/2016 ζει. 182 επ. 

Πηζθνπάλε Άλλα – Μαξία, Ζ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ ρξεζηψλ ηνπ Facebook 

ΓηΜΔΔ 3/2009 ζει. 338 επ. 

σηεξφπνπινο Βαζίιεο, Ζ πληαγκαηηθή πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

(2006),  Δθδφζεηο άθνπια, Αζήλα – Θεζζαινλίθε 

σηεξφπνπινο Βαζίιεο, Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ  (2017), Δθδφζεηο άθνπια, 

Αζήλα – Θεζζαινλίθε 

Σζανχζε Άζπαζία  Facebook, Privacy and the Challenges of Protecting Minors on 

Social Networking Sites Κνηλσληθή Θεσξία (Social Theory) Σεχρνο 2 2012 ζει. 80 - 

113 

Τιηθφ απφ εκηλάξηα Δλεκεξσηηθνχ Πξνγξάκκαηνο «Ζ πλζήθε έλγθελ θαη ε 

Δθαξκνγή ηεο» Αζήλα 2004 Δηζεγεηήο Θεφδσξνο Αδακφπνπινο 

Υξηζηνδνχινπ Ν. Κσλζηαληίλνο. Γίθαην Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ. (2013), Ννκηθή 

Βηβιηνζήθε 

Υξπζφγνλνο Υ. Κψζηαο Σν κεηέσξν βήκα ηεο Δπξψπεο (2005) Δθδφζεηο Παπαδήζε 
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Υξπζνκάιιεο Γ. Μηράιεο, Ζ αξρή ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ ζηελ έλλνκε ηάμε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (2018) Ννκηθή Βηβιηνζήθε 

 

Β. Εθνικϊ κεύμενα 
 

Αηηηνινγηθή Έθζεζε Ν. 3471/2006 

Απφθαζε 112/2012 ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα  Όξνη 

θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζχκθσλε κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα παξνρή ππεξεζηψλ γεσεληνπηζκνχ εππαζψλ νκάδσλ θαη αλειίθσλ.  

Απφθαζε 17/2016 ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα  

Ννκηκφηεηα επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζην Facebook 

Δηζεγεηηθή Έθζεζε Ν 2472/1997 

Νφκνο 2101/1992 Κχξσζε ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ 

http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp αλαθηήζεθε 10 Απγνχζηνπ 2018 

 

Γ. Διεθνό κεύμενα 
 

Αλαζεσξεκέλεο Καηεπζπληήξηεο αξρέο ηνπ ΟΟΑ 

http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf  αλαθηήζεθε 16 

Ηνπιίνπ 2018 

Αλαζεψξεζε ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηεο ΔΔ γηα ηελ πξναγσγή θαη ηελ 
πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ (2017) αλαθηήζεθε 16 επηεκβξίνπ 2018 
 

Αλαθνξά ηνπ ENISA γηα ην ηνπίν ηνλ δηαδηθηπαθψλ απεηιψλ γηα ην έηνο 2017 
δηαζέζηκν ζην https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat- landscape-report-

2017   
 
Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, ηελ Δ.Ο.Κ.Δ. 

θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ.  Γηαδίθηπν θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλν ζηα παηδηά: 

κηα επξσπατθή ζηξαηεγηθή    https://eur- lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0196&from=EL  Αλαθηήζεθε 13 

Απγνχζηνπ 2018 

Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη  ην πκβνχιην Γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηερλνινγηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο (ΣΒΗ)  Γηαζέζηκν ζην  https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0228:FIN:EL:PDF  

http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-2017
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-2017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0196&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0196&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0228:FIN:EL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0228:FIN:EL:PDF
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Αλαθνξά ηεο Οκνζπνλδηαθήο Δπηηξνπήο Δκπνξίνπ ησλ ΖΠΑ πξνο ην Κνγθξέζν 

https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/privacy-online-report-
congress/priv-23a.pdf αλαθηήζεθε 05 επηεκβξίνπ 2018 
 

Απφθαζε αξηζ. 276/1999/ΔΚ γηα έλα πνιπεηέο θνηλνηηθφ πξφγξακκα δξάζεο γηα ηελ 
πξνψζεζε ηεο αζθαιέζηεξεο ρξήζεο ηνπ ίληεξλεη κέζσ ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ 

παξάλνκνπ θαη βιαβεξνχ πεξηερνκέλνπ ζηα παγθφζκηα δίθηπα https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999D0276&from=EL    
 

Απφθαζε αξίζκ. 1151/2003/ΔΚ Σξνπνπνίεζε ηεο αξίζκ. 276/1999/ΔΚ απφθαζεο ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα έλα πνιπεηέο θνηλνηηθφ πξφγξακκα δξάζεο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο αζθαιέζηεξεο ρξήζεο ηνπ ∆ηαδηθηχνπ µέζσ ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ 
παξάλνκνπ θαη βιαβεξνχ πεξηερνκέλνπ ζηα παγθφζκηα δίθηπα   https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003D1151&from=EL  

 
Απφθαζε 854/2005/ΔΚ θαζηέξσζε πνιπεηνχο θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα πξναγσγή 

αζθαιέζηεξεο ρξήζεο ηνπ Ίληεξλεη θαη λέσλ επηγξακκηθψλ ηερλνινγηψλ https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2005.149.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2005:149:T

OC 
 

Απφθαζε 1351/2008/ΔΚ   ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
16.12.2008 https://eur- lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D1351&from=EN   

 
Αζπίδα Πξνζηαζίαο Δθηειεζηηθή Απφθαζε (ΔΔ) 2016/1250 ηεο 12εο Ηνπιίνπ 2016 

https://eur- lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN αλαθηήζεθε 05 

Απγνχζηνπ 2018 

Γλσκνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλσληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα 

«Πξφηαζε θαλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηνλ 

ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 2002/58/ΔΚ»  

https://eur- lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?qid=1534149948245&uri=CELEX:52017AE0655 Αλαθηήζεθε 12 

Ηαλνπαξίνπ 2019  

Γηαθήξπμε ηεο Γελεχεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ηνπ 1924   

https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_the_Rights_of_the_Child    Αλαθηήζεθε 

25 Απγνχζηνπ 2018 

Δγρεηξίδην ζρεηηθά κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ 2014 

Δγρεηξίδην ζρεηηθά κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ 2018 

https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/privacy-online-report-congress/priv-23a.pdf
https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/privacy-online-report-congress/priv-23a.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999D0276&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999D0276&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003D1151&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003D1151&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2005.149.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2005:149:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2005.149.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2005:149:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2005.149.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2005:149:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2005.149.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2005:149:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D1351&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D1351&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1534149948245&uri=CELEX:52017AE0655
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1534149948245&uri=CELEX:52017AE0655
https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_the_Rights_of_the_Child
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Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, ηελ Δ.Ο.Κ.Δ. 

θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ Σειηθή αμηνιφγεζε ηνπ πνιπεηνχο πξνγξάκκαηνο 

ηεο ΔΔ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν θαη άιιεο 

ηερλνινγίεο ηεο επηθνηλσλίαο (Αζθαιέζηεξν Γηαδίθηπν) 

https://eur- lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?qid=1534166418339&uri=CELEX:52016DC0364 

Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πζηάζεσλ 98/560/ΔΚ θαη 2006/952/ΔΚ 
- H πξνζηαζία ησλ παηδηψλ ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν   https://eur- lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=CELEX:52011DC0556  
 

Έθζεζε ηνπ ENISA ζρεηηθά κε ηελ Πξνζηαζία ηεο Ηδησηηθήο Εσήο θαη ησλ Γεδνκέλσλ 

ήδε απφ ηνλ ρεδηαζκφ Γεθέκβξηνο 2014  αλαθηήζεθε 19 Ηνπιίνπ 2018 απφ 

https://www.enisa.europa.eu/publications/privacy-and-data-protection-by-design 

Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζκνχ θαη Παηδείαο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

αλειίθσλ ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν 2012/2068(ΗΝΗ)      

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-

2012-0353+0+DOC+XML+V0//EL Αλαθηήζεθε 13 Απγνχζηνπ 2018 

Δλνπνηεκέλε απφδνζε ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηεο πλζήθεο γηα 

ηελ ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο https://eur- lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EL  Αλαθηήζεθε 12 

Ηαλνπαξίνπ 2019  

Δπεμεγεκαηηθή Έθζεζε χκβαζεο 108 https://rm.coe.int/16808ac91a  αλαθηήζεθε 10 

Ηνπιίνπ 2018 

Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ELL.pdf αλαθηήζεθε 11 Ηνπλίνπ 

2018 

Θεκαηνιφγην ηεο Δ.Δ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ Αλαθηήζεθε 28 Ννεκβξίνπ 2018 

απφ https://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/ 

LexUriServ.do?uri=COM:2011:0060:FIN:EN:PDF     

Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ αλαθηήζεθε 11Ηνπλίνπ 2018 απφ 

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

Οκάδα εξγαζίαο ηνπ Άξζξνπ 29 Privacy on the Internet -  An integrated EU approach 

to on-line data protection WP 37 21.11.2000 

Οκάδα εξγαζίαο ηνπ Άξζξνπ 29 Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζπγθαηάζεζε γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ θαλνληζκνχ 2016/679  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1534166418339&uri=CELEX:52016DC0364
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1534166418339&uri=CELEX:52016DC0364
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52011DC0556
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52011DC0556
https://www.enisa.europa.eu/publications/privacy-and-data-protection-by-design
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0353+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0353+0+DOC+XML+V0//EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EL
https://rm.coe.int/16808ac91a
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ELL.pdf
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=grk
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Οκάδα εξγαζίαο ηνπ Άξζξνπ 29 Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ απηνκαηνπνηεκέλε 

ιήςε αηνκηθψλ απνθάζεσλ θαη ηελ επεμεξγαζία πξνθίι γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 
θαλνληζκνχ 2016/679 
 

Οκάδα εξγαζίαο ηνπ Άξζξνπ 29 Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε δηαθάλεηα γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ θαλνληζκνχ 2016/679  

Οκάδα εξγαζίαο ηνπ Άξζξνπ 29 Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ην δηθαίσκα ζηε 

θνξεηφηεηα γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ θαλνληζκνχ 2016/679  

Οκάδα εξγαζίαο ηνπ Άξζξνπ 29 Γλψκε 4/2007 ρεηηθά κε ηελ έλλνηα ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ 

Οκάδα εξγαζίαο ηνπ Άξζξνπ 29 Γλψκε 2/2009 Γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ παηδηψλ 

Οκάδα εξγαζίαο ηνπ Άξζξνπ 29 Γλψκε 5/2009 ρεηηθά κε ηηο επηγξακκηθέο ππεξεζίεο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο  

Οκάδα εξγαζίαο ηνπ Άξζξνπ 29 Γλψκε 1/2010 Οη έλλνηεο ηνπ «ππεχζπλνπ 

επεμεξγαζίαο» θαη ηνπ «εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία»  

Οκάδα εξγαζίαο ηνπ Άξζξνπ 29 Γλψκε 2/2010  ρεηηθά κε ηελ  επηγξακκηθή 

ζπκπεξηθνξηθή δηαθήκηζε  

Οκάδα εξγαζίαο ηνπ Άξζξνπ 29 Γλψκε 3/2010  ρεηηθά κε ηελ  αξρή ηεο ινγνδνζίαο  

Οκάδα εξγαζίαο ηνπ Άξζξνπ 29 Γλψκε 13/2011 ρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο 

γεσεληνπηζκνχ ζε έμππλεο θηλεηέο ζπζθεπέο  

Οκάδα εξγαζίαο ηνπ Άξζξνπ 29 Γλψκε 04/2012 ρεηηθά κε ηελ εμαίξεζε απφ ηε ιήςε 

ζπγθαηάζεζεο γηα Cookies WP 194 

Οκάδα εξγαζίαο ηνπ Άξζξνπ 29 Γλψκε 05/2012 ρεηηθά κε ην ππνινγηζηηθφ λέθνο WP 

196 

Οκάδα εξγαζίαο ηνπ Άξζξνπ 29 Γλψκε 05/2014 Οκάδα Δξγαζίαο Άξζξνπ 29 πεξί 

Σερληθψλ Αλσλπκνπνίεζεο  

Οκάδα εξγαζίαο ηνπ Άξζξνπ 29 Γλψκε 6/2014 ρεηηθά κε ηελ έλλνηα ησλ λφκηκσλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ηνπ άξζξνπ 7 ηεο Οδεγίαο 

95/46/EΚ  

Οκάδα εξγαζίαο ηνπ Άξζξνπ 29  Working Document 02/2013 providing guidance on 

obtaining consent for cookies WP 208 03.10.2013 

Οκάδα εξγαζίαο ηνπ Άξζξνπ 29 Πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ παηδηψλ 

WP 147 18.02.2008 
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Πξάζηλν βηβιίν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ θαη ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο ζην 

πιαίζην ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ  πιεξνθφξεζεο. 

https://eur- lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:51996DC0483&qid=1488204560202&from=EL 

Αλαθηήζεθε 14 Απγνχζηνπ 2018 

πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο https://eur- lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EL αλαθηήζεθε 11Ηνπλίνπ 

2018 

χζηαζε ηνπ ηΔ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?docu

mentId=09000016804f0ed0  αλαθηήζεθε 09 Ηνπιίνπ 2018 

χζηαζε ηνπ ηΔ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε πξνθίι  

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cdd00   

αλαθηήζεθε 09 Ηνπιίνπ 2018 

χζηαζε ηνπ ηΔ ζρεηηθά κε ηελ απεπζείαο εκπνξηθή πξνψζεζε 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804bd336    

αλαθηήζεθε 09 Ηνπιίνπ 2018 

χζηαζε 98/560/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24.09.1998 https://eur- lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998H0560&from=EL Αλαθηήζεθε 13 

Απγνχζηνπ 2018 

χζηαζε 2006/952/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο 

Γεθεκβξίνπ 2006 , γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ θαη ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο 

θαη γηα ην δηθαίσκα απάληεζεο ζε ζρέζε κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επξσπατθήο 

βηνκεραλίαο νπηηθναθνπζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη επηγξακκηθψλ ππεξεζηψλ 

πιεξνθφξεζεο  https://eur- lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006H0952R%2803%29 Αλαθηήζεθε 13 

Απγνχζηνπ 2018 

Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δ.Δ. https://eur- lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=celex:12016P/TXT      αλαθηήζεθε 17 Ηνπλίνπ 2018 

Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δ.Δ. https://eur- lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33501&from=EL αλαθηήζεθε 17 Ηνπλίνπ 

2018 

 

Δ. Διαδικτυακϋσ πηγϋσ 
 

https://edps.europa.eu  Δπξσπαίνο Δπφπηεο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:51996DC0483&qid=1488204560202&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:51996DC0483&qid=1488204560202&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EL
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804f0ed0
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804f0ed0
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cdd00
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804bd336
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998H0560&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998H0560&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006H0952R%2803%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006H0952R%2803%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:12016P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:12016P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33501&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33501&from=EL
https://edps.europa.eu/
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https://edps.europa.eu/data-protection/data-protection/glossary_en#regulation   

Δπξσπαίνο Δπφπηεο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ Γισζζάξη 

https://el.wikipedia.org/wiki/πκθσλία_έλγθελ#Παξαπνκπέο    πκθσλία έλγθελ 

αλαθηήζεθε 10 Ηνπλίνπ 2018 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-95-57_el.htm    Γειηίν Σχπνπ πεξί ηεο 

πκθσλίαο έλγθελ αλαθηήζεθε 10 Ηνπλίνπ 2018 

https://eur- lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33020 Ο ρψξνο 

θαη ε ζπλεξγαζία έλγθελ αλαθηήζεθε 10 Ηνπλίνπ 2018 

http://www.cnn.gr/news/kosmos/story/64440/h-synthiki-sengken-katarreei-nea-paratasi-

stoys-elegxoys Ζ πλζήθε έλγθελ θαηαξξέεη – λέα παξάηαζε ζηνπο ειέγρνπο, άξζξν 

ζην CNN αλαθηήζεθε 10 Ηνπλίνπ 2018 

https://www.huffingtonpost.gr/2017/10/13/apofaseis-sengen-synodos-elegxoi-

pieseis_n_18256286.html    Απνθάζεηο γηα ηε ζχλνδν έλγθελ ζηε χλνδν Τπνπξγψλ 

Δζσηεξηθψλ άξζξν ζην huffingtonpost.gr    Αλαθηήζεθε 10 Ηνπλίνπ 2018 

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/28- ianoyarioy-pagkosmia- imera-prostasias-

prosopikon-dedomenon   28 Ηαλνπαξίνπ Παγθφζκηα Ζκέξα Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ 

Γεδνκέλσλ αλαθηήζεθε 16 Ηνπλίνπ 2018 

https://powerpolitics.eu/αλαζηαζία-ηειεκάρνπ-21-01-ε-πξνβιεκαηηθ/ Ζ πξνβιεκαηηθή 

πξνζρψξεζε ηεο Δ.Δ. ζηελ ΔΓΑ αλαθηήζεθε 12 Ηνπλίνπ 2018 

http://fra.europa.eu European Union Agency for Fundamental Rights αλαθηήζεθε 12 

Ηνπλίνπ 2018 

https://www.theguardian.com/world/2017/feb/02/right-to-be-forgotten-online-suffers-

setback-after-japan-court-ruling Japanese court rules against paedophile in 'right to be 
forgotten' online case,  

αλαθηήζεθε 04 Ηνπιίνπ 2018 

https://www.lawspot.gr/nomika-blogs/ioannis_igglezakis/dikaioma-sti- lithi-ena-neo-

psifiako-dikaioma-gia-ton-kyvernohoro Γηθαίσκα ζηε ιήζε, έλα λέν ςεθηαθφ δηθαίσκα 

γηα ηνλ θπβεξλνρψξν άξζξν ηνπ Ησάλλε Ηγγιεδάθε αλαθηήζεθε 04 Ηνπιίνπ 2018 

http://jthtl.org/content/articles/V9I2/JTHTLv9i2_Rosen.PDF  Free Speech, Privacy and 

the Web that Never Forgets By Rosen Jeffrey Αλαθηήζεθε 06 Ηαλνπαξίνπ 2019  

https://www.stanfordlawreview.org/online/privacy-paradox-the-right-to-be-forgotten/  

The Right to be Forgotten By Rosen Jeffrey Αλαθηήζεθε 06 Ηαλνπαξίνπ 2019 

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/odigies-gia-tin-katartisi-profil-hriston-profiling-

symfona-me-ton-geniko-kanonismo-gdpr  Οδεγίεο γηα ηελ θαηάξηηζε πξνθίι ρξεζηψλ 

ζχκθσλα κε ηνλ ΓΚΠΓ αλαθηήζεθε 09 Ηνπιίνπ 2018 

https://edps.europa.eu/data-protection/data-protection/glossary_en
https://el.wikipedia.org/wiki/Συμφωνία_Σένγκεν#Παραπομπές
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-95-57_el.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33020
http://www.cnn.gr/news/kosmos/story/64440/h-synthiki-sengken-katarreei-nea-paratasi-stoys-elegxoys
http://www.cnn.gr/news/kosmos/story/64440/h-synthiki-sengken-katarreei-nea-paratasi-stoys-elegxoys
https://www.huffingtonpost.gr/2017/10/13/apofaseis-sengen-synodos-elegxoi-pieseis_n_18256286.html%20%20%20%20Αποφάσεις%20για%20τη%20σύνοδο%20Σένγκεν%20στη%20Σύνοδο%20Υπουργών%20Εσωτερικών%20άρθρο%20στο%20huffingtonpost.gr%20%20%20%20Ανακτήθηκε%2010%20Ιουνίου%202018
https://www.huffingtonpost.gr/2017/10/13/apofaseis-sengen-synodos-elegxoi-pieseis_n_18256286.html%20%20%20%20Αποφάσεις%20για%20τη%20σύνοδο%20Σένγκεν%20στη%20Σύνοδο%20Υπουργών%20Εσωτερικών%20άρθρο%20στο%20huffingtonpost.gr%20%20%20%20Ανακτήθηκε%2010%20Ιουνίου%202018
https://www.huffingtonpost.gr/2017/10/13/apofaseis-sengen-synodos-elegxoi-pieseis_n_18256286.html%20%20%20%20Αποφάσεις%20για%20τη%20σύνοδο%20Σένγκεν%20στη%20Σύνοδο%20Υπουργών%20Εσωτερικών%20άρθρο%20στο%20huffingtonpost.gr%20%20%20%20Ανακτήθηκε%2010%20Ιουνίου%202018
https://www.lawspot.gr/nomika-nea/28-ianoyarioy-pagkosmia-imera-prostasias-prosopikon-dedomenon
https://www.lawspot.gr/nomika-nea/28-ianoyarioy-pagkosmia-imera-prostasias-prosopikon-dedomenon
https://powerpolitics.eu/αναστασία-τηλεμάχου-21-01-η-προβληματικ/
http://fra.europa.eu/
https://www.theguardian.com/world/2017/feb/02/right-to-be-forgotten-online-suffers-setback-after-japan-court-ruling
https://www.theguardian.com/world/2017/feb/02/right-to-be-forgotten-online-suffers-setback-after-japan-court-ruling
https://www.lawspot.gr/nomika-blogs/ioannis_igglezakis/dikaioma-sti-lithi-ena-neo-psifiako-dikaioma-gia-ton-kyvernohoro
https://www.lawspot.gr/nomika-blogs/ioannis_igglezakis/dikaioma-sti-lithi-ena-neo-psifiako-dikaioma-gia-ton-kyvernohoro
http://jthtl.org/content/articles/V9I2/JTHTLv9i2_Rosen.PDF
https://www.stanfordlawreview.org/online/privacy-paradox-the-right-to-be-forgotten/
https://www.lawspot.gr/nomika-nea/odigies-gia-tin-katartisi-profil-hriston-profiling-symfona-me-ton-geniko-kanonismo-gdpr
https://www.lawspot.gr/nomika-nea/odigies-gia-tin-katartisi-profil-hriston-profiling-symfona-me-ton-geniko-kanonismo-gdpr
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https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-09-

30_accountability_speech_en.pdf  The accountability principle in the new GDPR 

Speech at the European Court of Justice, Luxembourg, 30 September 2016 Giovanni 

Buttarelli   αλαθηήζεθε 16 Ηνπιίνπ 2018 

https://iab.org/wp-content/IAB-uploads/2011/03/fred_carter.pdf Privacy by Design The 

7 Foundational Principles Implementation and Mapping of Fair Information Practices 

Ann Cavoukian, Ph.D     αλαθηήζεθε 16 Ηνπιίνπ 2018 

https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-8-1-2017/4533 Dr Sebastian Golla Is Data 

Protection Law Growing teeth? The Current Lack of Sanctions in Data Protection 

Lawand Administrative Finew under GDPR  αλαθηήζεθε 20 Ηνπιίνπ 2018  

http://fra.europa.eu/en/publication/2010/data-protection-european-union-role-national-

data-protection-authorities Fundamental Rights Agency Data Protection in the European 

Union: the role of National Data Protection Authorities     αλαθηήζεθε 20 Ηνπιίνπ 2018 

https://www.researchgate.net/publication/280034195_The_Proceduralisation_of_Data_

Protection_Remedies_under_EU_Data_Protection_Law_Towards_a_More_Effective_a

nd_Data_Subject-oriented_Remedial_System Galetta A., De Hert P. The 

proceduralisation of Data Protection Remedies under EU Data Protection Law: Towards 

a More Effective and Data-Subject-oriented Remedial System?      αλαθηήζεθε 20 

Ηνπιίνπ 2018 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2162781  Christopher Kuner  The 

European Commission’s Proposed Data Protection Regulation: A Copernican 

Revolution in European Data Protection Law αλαθηήζεθε 20 Ηνπιίνπ 2018     

https://www.ceps.eu/system/files/article/2013/10/Forum.pdf Gregor Thüsing and 

Johannes Traut The Reform of European Data Protection Law: Harmonisation at Last?  

αλαθηήζεθε 20 Ηνπιίνπ 2018 

https://www.ceps.eu/system/files/article/2013/10/Forum.pdf Alexander Dix The 

Commission’s Data Protection Reform After Snowden’s Summer  Αλαθηήζεθε 20 

Ηνπιίνπ 2018 

https://www.bbc.com/news/technology-25825690 

EU calls for bigger fines for data breaches αλαθηήζεθε 20 Ηνπιίνπ 2018 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-479_en.htm Digital Agenda: children using 

social networks at a younger age; many unaware of basic privacy risks, says survey     

Αλαθηήζεθε 05 Απγνχζηνπ 2018 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_el Δπξσπατθφ πκβνχιην Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ Αλαθηήζεθε 20 Ηαλνπαξίνπ 2018 

https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/childrens-online-privacy-

protection-rule-six-step-compliance Οκνζπνλδηαθή Δπηηξνπή Δκπνξίνπ, Children’s 

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-09-30_accountability_speech_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-09-30_accountability_speech_en.pdf
https://iab.org/wp-content/IAB-uploads/2011/03/fred_carter.pdf
https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-8-1-2017/4533
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/data-protection-european-union-role-national-data-protection-authorities
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/data-protection-european-union-role-national-data-protection-authorities
https://www.researchgate.net/publication/280034195_The_Proceduralisation_of_Data_Protection_Remedies_under_EU_Data_Protection_Law_Towards_a_More_Effective_and_Data_Subject-oriented_Remedial_System
https://www.researchgate.net/publication/280034195_The_Proceduralisation_of_Data_Protection_Remedies_under_EU_Data_Protection_Law_Towards_a_More_Effective_and_Data_Subject-oriented_Remedial_System
https://www.researchgate.net/publication/280034195_The_Proceduralisation_of_Data_Protection_Remedies_under_EU_Data_Protection_Law_Towards_a_More_Effective_and_Data_Subject-oriented_Remedial_System
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2162781
https://www.ceps.eu/system/files/article/2013/10/Forum.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/article/2013/10/Forum.pdf
https://www.bbc.com/news/technology-25825690%20%20%20%20%20%20EU%20calls%20for%20bigger%20fines%20for%20data%20breaches%20ανακτήθηκε%2020%20Ιουλίου%202018
https://www.bbc.com/news/technology-25825690%20%20%20%20%20%20EU%20calls%20for%20bigger%20fines%20for%20data%20breaches%20ανακτήθηκε%2020%20Ιουλίου%202018
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-479_en.htm
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_el
https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/childrens-online-privacy-protection-rule-six-step-compliance
https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/childrens-online-privacy-protection-rule-six-step-compliance
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Online Privacy Protection Rule: A Six-Step Compliance Plan for Your Business 

Αλαθηήζεθε 20 επηεκβξίνπ 2018 

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-

idx?SID=4939e77c77a1a1a08c1cbf905fc4b409&node=16%3A1.0.1.3.36&rgn=div5  

Children’s Online Privacy Protection Rule Αλαθηήζεθε 20 επηεκβξίνπ 2018 

http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,146950&_dad=portal&_schema=PORTAL 

Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ – Ζ ρξήζε ησλ cookies ζην δηαδίθηπν 

Αλαθηήζεθε 02 Οθησβξίνπ 2018 

https://whatismyipaddress.com/web-beacon Web bugs  Αλαθηήζεθε 06 Οθησβξίνπ 

2018 

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon  Web bugs  Αλαθηήζεθε 06 Οθησβξίνπ 

2018 

https://www.gravitatedesign.com/blog/what- is-geolocation/ Γεσεληνπηζκφο άξζξν ηεο 

Aine McCarthy Αλαθηήζεθε 10 Οθησβξίνπ 2018 

https://apps.bostonglobe.com/business/graphics/2018/07/foot-traffic/  How companies 

use geolocation to target you – and everyone around – in ways you are not even aware 

of  Άξζξν ηεο Janelle Nanos ζηελ Boston Globe Αλαθηήζεθε 10 Οθησβξίνπ 2018 

http://www.fortunegreece.com/article/pos-geo-entopismos-allazi-entelos-osa-xerame-

gia-to-marketingk/ Πσο ν γεσεληνπηζκφο αιιάδεη εληειψο φζα μέξακε γηα ην κάξθεηηγθ 

Άξζξν Αλαθηήζεθε 15 Οθησβξίνπ 2018 

https://en.wikipedia.org/wiki/Spyware Καηαζθνπεπηηθφ ινγηζκηθφ Αλαθηήζεθε 21 

Οθησβξίνπ 2018 

https://securelist.com/the-red-october-campaign/57647/ Έθζεζε ηεο εηαηξίαο Kaspersky 

Lab γηα ηελ Δπηρείξεζε «Red October» ε νπνία αθνξνχζε εθηεηακέλε ζε πνιιέο ρψξεο 

επίζεζε θαηά θπβεξλεηηθψλ, δηπισκαηηθψλ, ζηξαηησηηθψλ θιπ. ζηφρσλ  Αλαθηήζεθε 

21 Οθησβξίνπ 2018 

https://motherboard.vice.com/en_us/article/bjpx3w/what-are-data-brokers-and-how-to-

stop-my-private-data-collection Εμπόριο προςωπικϊν δεδομζνων Ανακτήθηκε 25 

Οκτωβρίου 2018 

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_broker   Δκπφξην πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

Αλαθηήζεθε 25 Οθησβξίνπ 2018 

http://icocrowd.com/personal-data-oil-21st-century/ Άξζξν ζηελ ηζηνζειίδα Icocrowd 

Αλαθηήζεθε 25 Οθησβξίνπ 2018 

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4939e77c77a1a1a08c1cbf905fc4b409&node=16%3A1.0.1.3.36&rgn=div5
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4939e77c77a1a1a08c1cbf905fc4b409&node=16%3A1.0.1.3.36&rgn=div5
http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,146950&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://whatismyipaddress.com/web-beacon
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon
https://www.gravitatedesign.com/blog/what-is-geolocation/
https://apps.bostonglobe.com/business/graphics/2018/07/foot-traffic/
http://www.fortunegreece.com/article/pos-geo-entopismos-allazi-entelos-osa-xerame-gia-to-marketingk/
http://www.fortunegreece.com/article/pos-geo-entopismos-allazi-entelos-osa-xerame-gia-to-marketingk/
https://en.wikipedia.org/wiki/Spyware
https://securelist.com/the-red-october-campaign/57647/
https://motherboard.vice.com/en_us/article/bjpx3w/what-are-data-brokers-and-how-to-stop-my-private-data-collection%20Εμπόριο%20προσωπικών%20δεδομένων%20Ανακτήθηκε%2025%20Οκτωβρίου%202018
https://motherboard.vice.com/en_us/article/bjpx3w/what-are-data-brokers-and-how-to-stop-my-private-data-collection%20Εμπόριο%20προσωπικών%20δεδομένων%20Ανακτήθηκε%2025%20Οκτωβρίου%202018
https://motherboard.vice.com/en_us/article/bjpx3w/what-are-data-brokers-and-how-to-stop-my-private-data-collection%20Εμπόριο%20προσωπικών%20δεδομένων%20Ανακτήθηκε%2025%20Οκτωβρίου%202018
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_broker
http://icocrowd.com/personal-data-oil-21st-century/


Η ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

ΜΙΦΣΑΣΙΔΟΤ ΑΝΝΑ  [ 102] 
 

https://www.forbes.com/sites/marketshare/2012/03/05/if-youre-not-paying-for- it-you-

become-the-product/#13cf03935d6e  Άξζξν ηνπ Scott Goodson Αλαθηήζεθε 25 

Οθησβξίνπ 2018 

https://wibson.org/ Δθαξκνγή Wibson App γηα αγνξαπσιεζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

απφ ηνπο ρξήζηεο Αλαθηήζεθε 29 Οθησβξίνπ 2018 

https://opiria.io/  Πιαηθφξκα αγνξαπσιεζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο 

ρξήζηεο Αλαθηήζεθε 29 Οθησβξίνπ 2018 

http://www.thetoc.gr/koinwnia/article/diafimistes-poulousan-ta-proswpika-dedomena-

xiliadwn-politwn  Άξζξν ζηελ ειεθηξνληθή ελεκεξσηηθή ηζηoζειίδα Times of change 

Αλαθηήζεθε 04 Ννεκβξίνπ 2018  

https://www.symantec.com/connect/blogs/underground-black-market-thriving-trade-

stolen-data-malware-and-attack-services   Άξζξν ηνπ Candid Wueest ζηελ ζειίδα ηεο 

Symantec   Αλαθηήζεθε 04 Ννεκβξίνπ 2018  

https://el.wikipedia.org/wiki/Υάθεξ Έλλνηα ηνπ ράθεξ απφ ηε wikipedia Αλαθηήζεθε 04 

Ννεκβξίνπ 2018  

https://el.wikipedia.org/wiki/Phishing Έλλνηα ηνπ phishing απφ ηε wikipedia 

Αλαθηήζεθε 04 Ννεκβξίνπ 2018  

http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-

%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf Didital Natives, 

Digital Immigrants Άξζξν ηνπ Marc Prensky  On the Horizon (MCB University Press, 

Vol. 9 No. 5, October 2001 Αλαθηήζεθε 12 Ννεκβξίνπ 2018  

http://www.safeline.gr/sites/default/files/Cyberbullying.pdf Ννκνζεηηθφο - 

πκβνπιεπηηθφο νδεγφο γηα ην Cyber bullying   Αλαθηήζεθε 25 Ννεκβξίνπ 2018 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/better- internet-kids  Αλαθηήζεθε  

28 Ννεκβξίνπ 2018 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/self- regulation-and-stakeholders-better-

internet-kids      Αλαθηήζεθε 28 Ννεκβξίνπ 2018 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/alliance-better-protect-minors-online    

Αλαθηήζεθε 28 Ννεκβξίνπ 2018 

https://www.theguardian.com/technology/2014/aug/11/how-to-keep-kids-safe-online-

children-advice    Άξζξν ηνπ Stuart Dredge Αλαθηήζεθε 26 Γεθεκβξίνπ 2018 

https://www.pcpd.org.hk/english/resources_centre/publications/files/leaflet_childrenonli

neprivacy_e.pdf   Φπιιάδην γηα ηελ δηαδηθηπαθή ηδησηηθφηεηα ησλ παηδηψλ απφ ην 

Office o the Privacy Commissioner for Personal Data ηνπ Hong Kong Αλαθηήζεθε 26 

Γεθεκβξίνπ 2018 

https://www.forbes.com/sites/marketshare/2012/03/05/if-youre-not-paying-for-it-you-become-the-product/#13cf03935d6e
https://www.forbes.com/sites/marketshare/2012/03/05/if-youre-not-paying-for-it-you-become-the-product/#13cf03935d6e
https://wibson.org/
https://opiria.io/
http://www.thetoc.gr/koinwnia/article/diafimistes-poulousan-ta-proswpika-dedomena-xiliadwn-politwn
http://www.thetoc.gr/koinwnia/article/diafimistes-poulousan-ta-proswpika-dedomena-xiliadwn-politwn
https://www.symantec.com/connect/blogs/underground-black-market-thriving-trade-stolen-data-malware-and-attack-services
https://www.symantec.com/connect/blogs/underground-black-market-thriving-trade-stolen-data-malware-and-attack-services
https://el.wikipedia.org/wiki/Χάκερ
https://el.wikipedia.org/wiki/Phishing
http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
http://www.safeline.gr/sites/default/files/Cyberbullying.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/better-internet-kids
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/self-regulation-and-stakeholders-better-internet-kids
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/self-regulation-and-stakeholders-better-internet-kids
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/alliance-better-protect-minors-online
https://www.theguardian.com/technology/2014/aug/11/how-to-keep-kids-safe-online-children-advice
https://www.theguardian.com/technology/2014/aug/11/how-to-keep-kids-safe-online-children-advice
https://www.pcpd.org.hk/english/resources_centre/publications/files/leaflet_childrenonlineprivacy_e.pdf
https://www.pcpd.org.hk/english/resources_centre/publications/files/leaflet_childrenonlineprivacy_e.pdf
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https://saferinternet4kids.gr/nea/digital- footprint/    Άξζξν Πσο ζα κάζεηε ην παηδί ζαο 

λα πξνζηαηεχεη ηε δηαδηθηπαθή ηνπ θήκε   Αλαθηήζεθε 30 Γεθεκβξίνπ 2018 

https://www.cnn.gr/tech/story/107169/anilikoi-kai-diadiktyo-poioi-kindynoi-

elloxeyoyn-kai-tropoi-antimetopisis Άξζξν ζην CNN Greece   Αλαθηήζεθε 30 

Γεθεκβξίνπ 2018 

https://saferinternet4kids.gr/neaαζθαιή-κέζα-θνηλσληθήο-δηθηχσζεο-γηα/  Αλαθηήζεθε 

30 Γεθεκβξίνπ 2018 

https://saferinternet4kids.gr/neaζπκβνπιέο-γηα-γνλείο-έλα-θαιχηεξν-δηα/ Αλαθηήζεθε 

30 Γεθεκβξίνπ 2018 

https://www.top10vpn.com/guides/childs-online-safety-guide/   Άξζξν ηνπ Simon 

Migliano Αλαθηήζεθε 30 Γεθεκβξίνπ 2018 
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https://saferinternet4kids.gr/neaασφαλή-μέσα-κοινωνικής-δικτύωσης-για/
https://saferinternet4kids.gr/neaσυμβουλές-για-γονείς-ένα-καλύτερο-δια/
https://www.top10vpn.com/guides/childs-online-safety-guide/

