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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η σημερινή εποχή έχει σαν βασικό της γνώρισμα τη ραγδαία τεχνολογική 

ανάπτυξη. Στην κοινωνία της πληροφορίας, η πληροφορία αποτελεί ένα σημαντικό 

αγαθό το οποίο συνεπάγεται δύναμη και χρήμα. Η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου 

έχει επιφέρει καθοριστικές και θετικές μεταβολές στην κοινωνική, 

χρηματοοικονομική καθώς επίσης και πολιτιστική ζωή των σύγχρονων ανθρώπων, 

αλλά παράλληλα έχει επιφέρει και απορρύθμιση ενώ εγκυμονεί και σημαντικούς 

κινδύνους, σε ό,τι έχει να κάνει με την ελλιπή προστασία και την επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων των χρηστών τους και την παραβίαση της ιδιωτικότητάς 

τους. 

Η ανταλλαγή δεδομένων διαμέσου του διαδικτύου έχει γίνει κανόνας και τα 

προσωπικά δεδομένα έχουν μετατραπεί σε ένα είδος περιουσιακού στοιχείου για 

αρκετούς ανθρώπους αλλά και για αρκετές εταιρίες και οργανισμούς. Το ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία αυτών των δεδομένων σε διεθνές επίπεδο 

είναι η Οδηγία 95/46/ΕΚ, η οποία όμως δεν είναι εύκολο να ανταποκριθεί στις 

καινούριες αλλαγές οι οποίες υφίστανται στη σύγχρονη εποχή και για αυτό το λόγο 

υπήρχε τεράστια απαίτηση αναπροσαρμογής. 

Η συγκεκριμένη απαίτηση ικανοποιείται πλέον σε σημαντικό επίπεδο από 

τον καινούριο Γενικό Κανονισμό που αφορά την προστασία δεδομένων που επήλθε 

διαμέσου της οδηγίας 2016/679. Στόχος των νομοθετών μέσω της συγκεκριμένης 

οδηγίας ήταν η ομοιόμορφη εφαρμογή των κανονισμών που έχουν άμεση σχέση με 

την προστασία των βασικών δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών 

προσώπων συγκριτικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

σε ολόκληρη την ΕΕ. Ο εν λόγω κανονισμός πλέον έχει εμπλουτιστεί με αρκετές 

καινοτόμες δράσεις, με βασικότερο στόχο να κατορθωθεί ένα πιο συνεκτικό πλαίσιο 

προστασίας και να υφίσταται ένα πιο μεγάλο επίπεδο ασφαλείας του ιδιωτικού βίου 

των χρηστών στις επιγραμμικές υπηρεσίες. 
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ABSTRACT 

 

Today's era is characterized by rapid technological development. In the 

information society, information is an important commodity that involves power and 

money. The rapid development of the Internet has brought about decisive and positive 

changes in the social, financial as well as cultural life of modern people, but has also 

brought about deregulation and significant risks in terms of inadequate protection and 

processing. The privacy of their users and the violation of their privacy. 

Data sharing over the internet has become the norm and personal data has 

become a kind of asset for many people but also for many companies and 

organizations. The current legal framework for the protection of this data at 

international level is Directive 95/46 / EC, but it is not easy to respond to the new 

changes that are in place in the modern era and therefore there was a huge need for 

adaptation. 

This requirement is now largely met by the new General Regulation on data 

protection introduced by Directive 2016/679. The aim of legislators through this 

directive was to uniformly apply regulations directly related to the protection of the 

fundamental rights and freedoms of natural persons compared to the processing of 

personal data throughout the EU. This regulation has now been enriched with several 

innovative actions, the main aim of which is to achieve a more coherent protection 

framework and to have a greater level of security of users' privacy in online services. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στη σημερινή εποχή όπου κυριαρχεί η κοινωνία της πληροφορίας και 

υφίστανται σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις, η προστασία των προσωπικών 

δεδομένων, εμφανίζεται να είναι ζωτικής σημασίας. Πρόκειται για ένα περιβάλλον με 

τεράστιες και καθοριστικές προκλήσεις για τον εκάστοτε νομοθέτη, καθώς αφορά ένα 

σημαντικό ρυθμιστικό πεδίο με αρκετές και συνεχείς αναδυόμενες πτυχές, οι οποίες 

δεν φτάνουν για να καλύψουν πλήρως τις γενικές διατάξεις για την προστασία της 

προσωπικότητας των χρηστών. 

Στην ΕΕ, η ισχύουσα οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς επίσης 

και για την ελεύθερη κυκλοφορία των συγκεκριμένων δεδομένων αποτελεί έναν 

βασικό πυλώνα για την ιστορία της νομικής προστασίας των δεδομένων αυτής της 

μορφής. Οι κυριότερες αρχές της, που στόχο έχουν τη διασφάλιση μιας 

ικανοποιητικής προστασίας προσωπικών δεδομένων αλλά και μιας λειτουργικής 

εσωτερικής αγοράς στον χώρο της ΕΕ, εξακολουθούν να ισχύουν και στη σημερινή 

εποχή, παρά την κατάργησή της από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. 

Παρόλα αυτά, οι σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι έξυπνες κάρτες, το cloud computing, το διαδίκτυο 

των πραγμάτων, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, το big data καθώς 

επίσης και τα καινούρια δεδομένα της διεθνοποίησης, όπου η χρησιμοποίηση των 

παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών έχουν σαν βασικότερο κριτήριο την 

εγκαθίδρυση κλίματος εμπιστοσύνης ως προς την ασφάλεια των συναλλαγών, έχουν 

δείξει από την μια πως υπάρχει τεράστια απαίτηση για μεταρρύθμιση των 

προηγούμενων νομοθετικών πλαισίων και για προσαρμογή τους στη σύγχρονη εποχή 

και από την άλλη έχουν αναδείξει την ενίσχυση της ομοιόμορφης ρύθμισης στις 

χώρες μέλη της ΕΕ, με τη μορφή ενός κανονισμού στη θέση της οδηγίας. 

Στο ξεκίνημα της περιόδου του 2012 ήρθε στη δημοσιότητα η πρόταση 

κανονισμού της ΕΕ και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων 
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σε ό,τι είχε να κάνει με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς 

επίσης και με την ελεύθερη κυκλοφορία των συγκεκριμένων δεδομένων (Γενικός 

Κανονισμός για την προστασία δεδομένων –GDPR). Μετά από τα απαιτούμενα 

διαδικαστικά στάδια τα οποία μεσολάβησαν σε διάστημα 5 ετών, στα μέσα της 

περιόδου του 2016 δημοσιεύτηκε ο Κανονισμός 2016/679 που αφορούσε όλα όσα 

προαναφέρθηκαν ενώ επέφερε και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ. 

Το ξεκίνημα εφαρμογής αυτού του κανονισμού οριοθετήθηκε στα μέσα του 

2018, ημερομηνία κατάργησης της παραπάνω οδηγίας. Στα τέλη του Σεπτεμβρίου του 

2019 δημοσιεύτηκε στη χώρα μας και το νομοθετικό πλαίσιο 4624 που αφορά την 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και αφορά μέτρα εφαρμογής 

του παραπάνω κανονισμού και την ενσωμάτωση τους στην εθνική νομοθεσία της 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2016/680. Το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο εστιάζει στη 

συγκατάθεση ανηλίκου, στην επεξεργασία γενετικών δεδομένων, στην επεξεργασία 

προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των σχέσεων απασχόλησης, στην επεξεργασία 

και στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης κλπ. 

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας αποτελεί η διεξοδική μελέτη και η 

εκτενής έρευνα για το θέμα μας που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων 

του χρήστη στο διαδίκτυο. Για να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος, θα υλοποιηθεί 

μια βιβλιογραφική ανασκόπηση, η οποία θα εστιάζει σε διεθνείς, ελληνικές καθώς 

επίσης και διαδικτυακές βιβλιογραφικές πηγές. 
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ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

1.1 Βασικές έννοιες 

Η έννοια της ιδιωτικότητας είναι εφικτό να γίνει κατανοητή και σαν την 

περιουσία, υπό την έννοια πως ένας άνθρωπος είναι δυνατόν να μεταφέρει μέρος του 

ελέγχου των προσωπικών δεδομένων του σε κάποιον τρίτο για κάποιο αντίτιμο. 

Ακόμα, είναι εφικτό να λογιστεί και σαν την αυτονομία υπό την έννοια πως ο 

εκάστοτε άνθρωπός είναι ελεύθερος να εξουσιοδοτήσει μερικά είτε συνολικά κάποιον 

άλλον άνθρωπο προκειμένου να συγκεντρώνει, να επεξεργάζεται, να διαχέει και να 

αξιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του για έναν καθορισμένο σκοπό. Με αυτόν τον 

όρο, επίσης, καλούμε και την απομόνωση υπό την έννοια πως ο εκάστοτε άνθρωπος 

έχει την ευχέρεια να απαιτεί να μην τον ενοχλούν (Αρμαμέντος και Σωτηρόπουλος, 

2005). 

Στη σημερινή εποχή, καθοριστικό ρόλο μαζί με την ιδιωτικότητα 

διαδραματίζει και η έννοια της ασφάλειας. Οι δυο αυτές ορολογίες έχουν άμεση 

σχέση μεταξύ τους που πολλές φορές υπερκαλύπτουν η μια την άλλη, παρόλο που 

υφίστανται σημαντικές διαφοροποιήσεις. Για παράδειγμα, η έννοια της ιδιωτικότητας 

οριοθετείται σαν το δικαίωμα των ανθρώπων να προστατέψουν τις πληροφορίες που 

τους αφορούν και να μην προβούν στην αποκάλυψή τους. Από την άλλη πλευρά, η 

έννοια της ασφάλειας οριοθετείται σαν την προστασία της επικοινωνίας από 

Κεφάλαιο 

1 
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ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κανένα απολύτως δικαίωμα πρόσβασης σε αυτήν 

(Γέροντας, 2002). 

Γενικότερα, η έννοια της ιδιωτικότητας δεν έχει να κάνει μονάχα με την 

πληροφορία αλλά και τον κίνδυνο απώλειας του ελέγχου της, αλλά έχει άμεση σχέση 

και με τον προσωπικό χώρο και τα προσωπικά αντικείμενα τα οποία αποτελούν 

καθοριστική πτυχή της προσωπικής ακεραιότητας. Σημαντική διαφορά, επίσης, 

υφίσταται και ανάμεσα στις έννοιες της προστασίας της ιδιωτικότητας και της 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Με την πρώτη έννοια καλούμε την εστίαση 

στην προστασία της οικίας, της οικογενειακής ζωής και της επικοινωνίας ενώ στην 

δεύτερη έννοια αναφερόμαστε στην εστίαση της ανάλυσης του στις ατομικές 

ελευθερίες καθώς επίσης και στις σχέσεις επικοινωνίας σε μια σύγχρονη κοινωνία 

(Cherry, 2013). 

Αυτό το οποίο είναι σημαντικό να γνωρίζουμε είναι πως με την έννοια 

προσωπικά δεδομένα αναφερόμαστε σε όλες τις πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται 

και περιγράφουν έναν άνθρωπο, όπως για παράδειγμα δεδομένα αναγνώρισης 

(όνομα, επίθετο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κλπ), φυσικά 

γνωρίσματα, εκπαίδευση, εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κλπ), 

οικονομική κατάσταση, ενδιαφέροντα, συνήθειες κλπ. Ο άνθρωπος (φυσικό 

πρόσωπο) όπου αναφέρονται τα δεδομένα αυτής της μορφής καλείται υποκείμενο 

των δεδομένων (Γκρίτζαλης και συν., 2010). 

Με την έννοια των προσωπικών δεδομένων, επίσης, αναφερόμαστε σε κάθε 

πληροφορία διαμέσου της οποίας είναι ταυτοποιήσιμο είτε είναι δυνατόν να 

ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο. Σαν δεδομένα αυτής της μορφής δεν 

υπολογίζονται τα δεδομένα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά δεδομένα, από τα 

οποία δεν είναι εφικτό πλέον να οριοθετηθούν τα δεδομένα τα οποία αναφέρονται 

στο φυσικό πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή είτε είναι δυνατόν να 

εξακριβωθεί, δηλαδή είναι εφικτό να οριοθετηθεί αμέσως είτε εμμέσως 

(Χριστοδούλου, 2013). 

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων καλείται η εκάστοτε εργασία η 

οποία κατά κύριο λόγο υλοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως 

συμβαίνει για παράδειγμα με τη συλλογή, την καταχώρηση, την οργάνωση, τη 
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διατήρηση είτε την αποθήκευση, την τροποποίηση, την εξαγωγή, τη χρησιμοποίηση, 

τη διάδοση, τη διαγραφή, την καταστροφή κλπ. Η προστασία των προσωπικών 

δεδομένων αυτής της μορφής (είτε όπως καλείται διαφορετικά η ασφάλεια 

δεδομένων) είναι εκείνη η οποία εγγυάται επί της ουσίας την ιδιωτικότητα  

(Γέροντας, 2002). 

Μια εξίσου σημαντική έννοια αυτής της μορφής είναι και ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας των παραπάνω δεδομένων λογίζεται πως 

είναι το φυσικό είτε το νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία είτε άλλος 

φορέας ο οποίος, μόνος του είτε από κοινού με άλλους φορείς, οριοθετούν τους 

κυριότερους στόχους και τη μέθοδο της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων 

(Αρμαμέντος και Σωτηρόπουλος, 2005). 

Κάποιες κατηγορίες δεδομένων αυτής της μορφής, οι οποίες αναφέρονται 

στη βάση της ιδιωτικής ζωής των ανθρώπων, χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητα 

δεδομένα και τυγχάνουν πιο μεγάλης προστασίας. Αυτά τα δεδομένα ως επί το 

πλείστον έχουν να κάνουν με την φυλετική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις 

θρησκευτικές είτε τις φιλοσοφικές πεποιθήσεις, την υγεία, την ερωτική ζωή κλπ. Επί 

της ουσίας έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους σε σχέση με τον κοινωνικό και 

πολιτισμικό πόλο της σύγχρονης κοινωνίας. Πρόκειται για τα προσωπικά δεδομένα 

και τα δικαιώματα των ανθρώπων που καταπατώνται ευκολότερα (Cherry, 2013). 

 

1.2 Η επίδραση του διαδικτύου στο δίκαιο της 

πνευματικής ιδιοκτησίας 

Ο ρόλος του διαδικτύου στη σημερινή εποχή, σε ό,τι έχει να κάνει με τη 

διαμόρφωση του σύγχρονου δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι σύνθετος και 

πολύπλευρος, όπως άλλωστε και σε αρκετούς ακόμα τομείς της καθημερινότητας των 

σύγχρονων ανθρώπων. Δεν θα ήταν υπερβολή να αναφέρουμε πως το συγκεκριμένο 

μέσο αποτελεί έναν από τους κυριότερους και τους πιο καθοριστικούς σταθμούς στην 

ιστορία της πνευματικής ιδιοκτησίας, σε συνδυασμό με τη διάδοση της τυπογραφίας 

(Summer, 2015). 
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Από την άλλη μεριά, το εν λόγω μέσο έχει παίξει καθοριστικό ρόλο και στη 

διάδοση των έργων των δημιουργών. Όλοι οι χρήστες σε διεθνές και εθνικό επίπεδο 

έχουν πρόσβαση σε πάρα πολλά πνευματικά δημιουργήματα, όπως είναι για 

παράδειγμα γραπτά κείμενα, μουσικές συνθέσεις κλπ. Όλοι οι χρήστες πλέον έχουν 

την ευχέρεια να ενημερωθούν εύκολα και άμεσα για τις καινούριες εξελίξεις, 

επισκέπτονται εικονικές εκθέσεις, εισέρχονται σε επίσημους ιστότοπους των 

δημιουργών ενώ παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επικοινωνία μαζί 

τους σε κάποιο ιστολόγιο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε διάφορα forums κλπ 

(Tampourea, 2018). 

Υπό την παραπάνω οπτική, ενισχύονται τα δικαιώματα των δημιουργών, 

μιας και τα έργα τους καθίστανται προσιτά σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν θα πρέπει να 

ξεχνάμε, άλλωστε, πως η συγκεκριμένη εξέλιξη εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό και τα 

συμφέροντα των τριών βασικών μερών που είναι οι δημιουργοί, η ολότητα καθώς 

επίσης και οι πολιτιστικές επιχειρήσεις. 

Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να τονιστεί πως με τη ραγδαία ανάπτυξη 

του συγκεκριμένου μέσου και με την τεράστια διάδοση χρήσης του τα τελευταία 

χρόνια, έχουν ενισχυθεί αισθητά και οι καινούριοι καλλιτέχνες, που καθιστούν το 

έργο τους προσιτό στο ευρύ κοινό, μέσω των social media, δίχως να απαιτείται να 

ξοδέψουν τεράστια ποσά για την προώθηση της δουλειάς τους. Στις πάρα πολλές 

ιστοσελίδες, αλλά και τα ιστολόγια, ο εκάστοτε χρήστης έχει την ευχέρεια να γίνει 

δημιουργός και αυτό αποτελεί το κυριότερο κέρδος όλης αυτής της διάδοσης και της 

εξέλιξης του εν λόγω μέσου (Χριστοδούλου, 2013). 

Από την άλλη μεριά, το συγκεκριμένο μέσο θέτει στο δίκαιο της 

πνευματικής ιδιοκτησίας σημαντικές ερωτήσεις. Το κυριότερο ερώτημα το οποίο 

αναπτύσσεται από όλα αυτά είναι το εάν θα έπρεπε να ισχύσει το δίκαιο της 

πνευματικής ιδιοκτησίας στο μέσο αυτής της μορφής. Η απάντηση έχει έρθει από το 

νομοθέτη της οδηγίας 2001/29 και είναι θετική (Γκρίτζαλης και συν., 2010). 

Ένα εξίσου σημαντικό ερώτημα αφορά το εάν θα έπρεπε το δικαίωμα 

πνευματικής ιδιοκτησίας να συντηρήσει τα κυριότερα γνωρίσματα τα οποία είχε στο 

αντίστοιχο περιβάλλον. Και σε αυτήν την περίπτωση η απάντηση είναι θετική, μιας 

και το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί την πιο αποδοτική προστασία 
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στο περιβάλλον των άυλων προϊόντων και υπηρεσιών. Με αυτόν τον τρόπο, 

προσφέρεται απόλυτο, απεριόριστο καθώς επίσης και αποκλειστικό δικαίωμα, δίχως 

το κριτήριο προηγούμενης τήρησης διατυπώσεων για μια εύλογη χρονική περίοδο και 

πάντως σε όλη τη διάρκεια της ζωής του εκάστοτε δημιουργού (Μποβολή, 2017). 

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, άλλωστε, πως διαμέσου της θεμελιώδους 

διάκρισης ανάμεσα στην ιδέα και τη μορφή, σύμφωνα με την οποία το δίκαιο της 

πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύει μονάχα την δεύτερη, εξασφαλίζεται σε 

σημαντικό επίπεδο η εξέλιξη των τεχνών και των επιστημών. Με αυτόν τον τρόπο, 

ενώ το δικαίωμα του εκάστοτε δημιουργού στο πρωτότυπο έργο το οποίο έχει λάβει 

καθορισμένη μορφή είναι απόλυτο και απεριόριστο, οι ιδέες παραμένουν ελεύθερες 

και προσιτές από όλους. Με αυτόν τον τρόπο είναι εφικτό να υπάρξει σημαντική 

εξέλιξη του πολιτισμού (Summer, 2015). 

 

1.3 Τα προσωπικά δεδομένων των χρηστών στο 

διαδίκτυο 

Ορίζοντας την έλευση αυτού του μέσου σαν έναν καθοριστικό σταθμό στην 

εξέλιξη και γενικότερα στη διαμόρφωση του σύγχρονου περιβάλλοντος της 

πληροφορίας, είναι σημαντικό να επισημάνουμε τις κυριότερες συνέπειες της χρήσης 

του σε ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η 

τεχνολογία αυτής της μορφής επιτρέπει τη συλλογή προσωπικών δεδομένων, δίχως 

την προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών, και τις περισσότερες φορές υλοποιείται 

από τα ίχνη τα οποία αφήνουν κατά τη χρησιμοποίηση μιας υπηρεσίας (Leenes et al., 

2018). 

Διαμέσου των ηλεκτρονικών συναλλαγών, συγκεντρώνεται και 

αποθηκεύεται ένα τεράστιο σύνολο δεδομένων αυτού του είδους, η επεξεργασία των 

οποίων είναι δυνατόν να αναπτύξει μια σαφή εικόνα των συνηθειών καθώς επίσης και 

των προτιμήσεων είτε των επιλογών του εκάστοτε χρήστη και να χρησιμοποιηθεί για 

εμπορικούς είτε για άλλους λόγους (Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, 2016). 
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Με την εκάστοτε επίσκεψη σε αυτό το μέσο, οι σύγχρονοι χρήστες 

αποκαλύπτουν σημαντικά στοιχεία, που ακόμα και εάν δεν συνιστούν προσωπικά 

δεδομένα, αλλά αναφέρονται σε τεχνητής φύσεως δεδομένων, όπως για παράδειγμα η 

ηλεκτρονική τους διεύθυνση είτε η IP του Η/Υ τους κλπ, είναι εφικτό να 

χρησιμεύσουν με κυριότερο στόχο την αποκάλυψη της ταυτότητάς τους (Κοτσαλής, 

2016). 

Σε αρκετές περιπτώσεις, η γνωστοποίηση δεδομένων υλοποιείται κατά κύριο 

λόγο από τον ίδιο τον χρήστη, σαν μιας μορφής αντιπαροχής για την προσφορά 

υπηρεσιών από την πλευρά των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου. Οι ιδιοκτήτες 

δικτυακών τόπων, με βασικότερο στόχο τη βέλτιστη εφικτή ανίχνευση της 

ταυτότητας των χρηστών, κάνουν χρήση διάφορων κατασκοπευτικών λογισμικών και 

τακτικών, όπως είναι για παράδειγμα τα cookies, τα web bugs κλπ (Γκρίτζαλης και 

συν., 2010). 

Τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται στην πορεία με τη χρησιμοποίηση 

διάφορων μέσων εξόρυξης δεδομένων και γνώσης, επεξεργάζονται και με αυτόν τον 

τρόπο αναπτύσσουν περιγράμματα καταναλωτικής συμπεριφοράς. Με την εν λόγω 

μέθοδο κατορθώνεται η βέλτιστη εφικτή προσαρμογή των υπηρεσιών των δικτυακών 

τόπων στις απαιτήσεις των χρηστών, αισθητή βελτίωση της διαφημιστικής τους 

καμπάνιας καθώς επίσης και ανάπτυξη καινούριων ομάδων-στόχων πελατών (Cherry, 

2013). 

Επιπλέον, σημαντικά θέματα προστασίας ιδιωτικότητας αναπτύσσονται 

λόγω του ότι διαμέσου αυτού του μέσου η ροή πληροφοριών αποκτά διασυνοριακή 

υπόσταση. Προσωπικά δεδομένα πολλές φορές είναι εφικτό να μεταφερθούν είτε 

ακόμα και να επεξεργαστούν σε διαφορετικά κράτη από το κράτος όπου 

συλλέχθηκαν, με κυριότερη συνέπεια να μην είναι εφικτή η παρακολούθηση και η 

αδιαφάνεια της επεξεργασίας, κυρίως στην περίπτωση στην οποία τα συγκεκριμένα 

κράτη δεν παρέχουν τα απαιτούμενα επίπεδα προστασίας (Αλεξανδροπούλου-

Αιγυπτιάδου, 2016). 

Μια από τις κυριότερες σύγχρονες υπηρεσίες, οι οποίες ως επί το πλείστον 

εστιάζουν στην υποδομή του διαδικτύου είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, από τη 

χρησιμοποίηση του οποίου πολλές φορές προκύπτουν αρκετά και σημαντικά 
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ζητήματα τα οποία έχουν άμεση σχέση με την ιδιωτικότητα των χρηστών. Τα 

ζητήματα αυτής της μορφής έχουν άρρηκτη σχέση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία και 

έχουν να κάνουν με την απαίτηση προστασίας του απορρήτου της επικοινωνίας 

εξαιτίας της ικανότητας υποκλοπής των μηνυμάτων αλλά και την απαίτηση 

προστασίας του ιδιωτικού βίου, εξαιτίας της συλλογικής αποστολής μη ζητηθέντων 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων διαφημιστικού περιεχομένου (Tampourea, 2018). 

Σε ό,τι έχει να κάνει με την ενοχλητική αλληλογραφία, εκείνο το οποίο θα 

μπορούσε να επιφέρει ισχυρές αντιδράσεις, είναι το ενοχλητικό μάρκετινγκ το οποίο 

επιλέγεται σε αρκετές περιπτώσεις και το οποίο υποτίθεται πως είναι κατάλληλο για 

τα ενδιαφέροντα ενός χρήστη. Παρά το γεγονός πως αυτό δεν αποτελεί καταπάτηση 

της ιδιωτικότητας, είναι δυνατόν εύκολα να μεταμορφώσει τα δεδομένα των χρηστών 

σε εμπόρευμα (Αρμαμέντος και Σωτηρόπουλος, 2005). 

Η ιδιωτικότητα καθώς επίσης και η ανωνυμία αποτελούν δυο από τα 

κυριότερα θέματα ανησυχίας των πιο πολλών χρηστών του συγκεκριμένου μέσου και 

τις περισσότερες φορές κατατάσσονται σε πιο υψηλό επίπεδο από την ευκολία 

χρήσης, την ενοχλητική αλληλογραφία, την ασφάλεια αλλά και το κόστος. Βάσει με 

δεδομένα της Αμερικής, σχεδόν το 64% των χρηστών πιστεύουν πως η ιδιωτικότητα 

τους απειλείται στο διαδίκτυο (Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, 2016). 

Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανασφάλεια η οποία αναπτύσσεται 

και για αυτό αρκετοί χρήστες έχουν οδηγηθεί στην αποφυγή διαδικτυακών αγορών 

(κυρίως τα πρώτα χρόνια) ή στην εισαγωγή αναληθών πληροφοριών εγγραφής. 

Μερικά εξίσου σημαντικά στατιστικά δεδομένα που έχουν αντληθεί τα τελευταία 

χρόνια από διάφορες έρευνες που έχουν υλοποιηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν 

δείξει τα εξής : 

 

 Αρκετοί χρήστες ανησυχούν σε μεγάλο βαθμό για τη διαδικτυακή δημοσίευση 

των προσωπικών τους δεδομένων (74%) ενώ οι περισσότεροι εξ αυτών (77%) 

φοβούνται να μην εξακριβωθούν τα ίχνη τους 

 Αρκετοί χρήστες εισάγουν αναληθή στοιχεία εγγραφής (σχεδόν το 1/3) 



10 

 

 Εξαιτίας της ανησυχίας τους για την ιδιωτικότητα αρκετοί χρήστες 

αποφεύγουν τις ηλεκτρονικές αγορές είτε αγοράζουν λιγότερο (54% στις 

ΗΠΑ, το 1/3 στη Μεγάλη Βρετανία, το 36% στη Γερμανία κλπ) 

 Αρκετοί χρήστες προθυμοποιούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους 

δεδομένα, με βασικότερο στόχο να λάβουν πολύτιμο αντάλλαγμα (30%)  

(Cherry, 2013) 

 

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια, 

υφίστανται 5 βασικές αρχές που είναι σημαντικό να λαμβάνονται σοβαρά  από τις 

πολιτικές ιδιωτικότητας όλων των δικτυακών τόπων. Αυτές οι αρχές είναι η 

ειδοποίηση-ενημέρωση, η επιλογή και η συγκατάθεση, η πρόσβαση και η συμμετοχή, 

η ακεραιότητα και η ασφάλεια καθώς επίσης και η επιβολή σε συνδυασμό με την 

επανόρθωση. Στη σημερινή εποχή, λόγω της καταναλωτικής πίεσης, πλέον οι πιο 

πολλοί εμπορικοί δικτυακοί τόποι έχουν στη διάθεσή τους μια μορφή δήλωσης 

πολιτιστικής ιδιωτικότητας (Leenes et al., 2018). 

 

1.4 Κίνδυνοι με τα προσωπικά δεδομένα 

Όλα τα προσωπικά δεδομένα ενός χρήστη είναι πλέον εκτεθειμένα μετά την 

εγγραφή και την άδεια του στο διαδίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο, είναι εφικτό να δοθεί 

άμεση πρόσβαση σε οποιονδήποτε να εισχωρήσει στην ιδιωτική ζωή ενός ανθρώπου, 

δίχως όμως να το γνωρίζει ο ίδιος ο χρήστης. Βάσει με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, είναι σημαντικό οι χρήστες να είναι 

εξαιρετικά προσεκτικοί καθώς τα προσωπικά τους δεδομένα είναι δυνατόν να 

αποθηκευτούν από τρίτους και να αποτελέσουν μέρος ψηφιακών φακέλων 

προσωπικών δεδομένων (Γέροντας, 2002). 

Είναι ζωτικής σημασίας να υπάρξει η απαιτούμενη εστίαση στα 

δευτερεύοντα δεδομένα, που έχουν άμεση σχέση με τη μέθοδο με την οποία 

χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Αρκετές πλατφόρμες και ιστότοποι (όπως 

για παράδειγμα συμβαίνει με τα social media) προσφέρουν την ευχέρεια στους 
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χρήστες τους να μαρκάρουν με μετά-δεδομένα τις φωτογραφίες τους. Tα μετά-

δεδομένα είναι εφικτό να αφορούν συνδέσμους σε προφίλ είτε διευθύνσεις 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό περιλαμβάνει αρκετούς κινδύνους για μη 

επιθυμητή διασύνδεση των φωτογραφιών με προσωπικά δεδομένα 

(Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, 2016). 

 

 

Εικόνα 1.1 : Πόσοι χρήστες γνωρίζουν για την ύπαρξη δικαιωμάτων που προσφέρει ο 

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων1
 

 

Ακόμα, η αποκάλυψη ευαίσθητων δεδομένων της προσωπικής ζωής των 

χρηστών, όπως είναι για παράδειγμα πολιτικά φρονήματα, θρησκείες, καταγωγή, 

διάφορα ζητήματα υγείας, σεξουαλικές προτιμήσεις κλπ είναι δυνατόν να οδηγήσουν 

σε χρηματοοικονομική, επαγγελματική, ψυχολογική είτε ακόμα και σε σωματική 

κακοποίηση ενός ανθρώπου (Μποβολή, 2017). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός κινδύνου αυτής της μορφής αποτελεί η 

περίπτωση των επιχειρήσεων, οι οποίες αναζητούν τους υπαλλήλους είτε 

καταφεύγουν στην συλλογή δεδομένων με κυριότερο στόχο να καταφέρουν να 

                                                           

1
 [https://www.lawspot.gr/nomika-nea/prosopika-dedomena-kai-diadiktyo-ti-gnorizoyn-oi-hristes-

stin-ellada-gia-tin-prostasia] 

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/prosopika-dedomena-kai-diadiktyo-ti-gnorizoyn-oi-hristes-stin-ellada-gia-tin-prostasia
https://www.lawspot.gr/nomika-nea/prosopika-dedomena-kai-diadiktyo-ti-gnorizoyn-oi-hristes-stin-ellada-gia-tin-prostasia
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ελέγξουν την προσωπικότητα, τις απόψεις αλλά και τις κινήσεις τους, παραβιάζοντας 

την σφαίρα της ιδιωτικής τους ζωής. Μέσα από τα δεδομένα τα οποία προσφέρουν τα 

social media είναι εξαιρετικά εύκολο να εισχωρήσει κάποιος άγνωστος στην ιδιωτική 

ζωή των χρηστών και να βρουν περισσότερα στοιχεία για αυτούς (Summer, 2015). 

Γενικότερα, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως η κλοπή ταυτότητας είτε 

κωδικών ασφαλείας αποτελούν ένα από τα πιο διαδεδομένα ζητήματα στο διαδίκτυο 

και κυρίως εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η 

συγκεκριμένη τακτική έχει σαν κυριότερο σκοπό τη χρησιμοποίηση της εικονικής 

ταυτότητας ενός άλλου ανθρώπου, κάνοντας χρήση του ονόματος χρήσης και του 

κωδικού πρόσβασής του σε διαφορετικές διαδικτυακές υπηρεσίες (Leenes et al., 

2018). 

Έτσι, αρκετοί επιτήδειοι ενεργούν με βασικότερο στόχο την οικονομική 

εξαπάτηση είτε την προσβολή ενός ανθρώπου στο διαδικτυακό περιβάλλον. Μερικές 

από τις καλύτερες τακτικές αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων παρουσιάζονται 

παρακάτω και είναι οι εξής : 

 

 Χρήση δύσκολων κωδικών ασφαλείας 

 Επικοινωνία με τον πάροχο της υπηρεσίας όπου έχει γίνει η κλοπή ταυτότητας 

και η ενημέρωση του για το συγκεκριμένο περιστατικό 

 Δημιουργία και αλλαγή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προφίλ, κωδικών 

ασφαλείας κλπ 

 Είναι σημαντικό να γίνεται αναφορά για περιπτώσεις κλοπής στους 

διαχειριστές του εκάστοτε ιστότοπου (Γκρίτζαλης και συν., 2010) 
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1.5Συνέπειες από την παραβίαση των προσωπικών 

δεδομένων των χρηστών 

Για τους χρήστες του συγκεκριμένου μέσου, η ανησυχία σε ό,τι έχει να κάνει 

με το διαδίκτυο περιέχει την παραβίαση της εμπιστευτικότητας των προσωπικών τους 

δεδομένων με κοινωνικές, φυσικές είτε ακόμα και χρηματοοικονομικές μη θετικές 

επιπτώσεις. Σε περίπτωση στην οποία επιθυμούμε να κατηγοριοποιήσουμε τα επίπεδα 

ζημίωσης από μια πιθανή παραβίαση αυτής της μορφής, θα μπορούσαμε να τις 

διακρίνουμε σε χαμηλό, μέσο καθώς επίσης και σε υψηλό επίπεδο μη θετικών 

επιπτώσεων (Χριστοδούλου, 2013). 

Στο πρώτο επίπεδο εξ αυτών, το αποτέλεσμα της παραβίασης έχει άμεση 

σχέση με την αναστάτωση η οποία προκαλείται, όπως για παράδειγμα το να 

εξαναγκαστεί να προβεί ένας χρήστης στην αλλαγή του αριθμού τηλεφώνου του. Στο 

δεύτερο επίπεδο, από αυτά που προαναφέρθηκαν, περιέχονται οι χρηματοοικονομικές 

απώλειες, όπως είναι για παράδειγμα η περίπτωση κλοπής των δεδομένων της 

ταυτότητας ενός χρήστη αλλά και η πιθανότητα δημόσιας ταπείνωσης είτε 

μεροληψίας εις βάρος του είτε ακόμα και το γεγονός πως υφίσταται η δυνατότητα να 

πέσει θύμα εκβιασμού. Στο τρίτο και τελευταίο επίπεδο υφίστανται οι σωματικές 

βλάβες, οι κοινωνικές είτε ακόμα και οι χρηματοοικονομικές ζημιές, με πιο 

σημαντικές επιπτώσεις όπως είναι για παράδειγμα η πιθανή απώλεια της ζωής του 

ανθρώπου είτε η απώλεια της ικανότητας βιοπορισμού του (Cherry, 2013). 

Διάφορες μηνύσεις οι οποίες έχουν γίνει σε διαδεδομένους ιστότοπους (όπως 

είναι για παράδειγμα η Google , η Facebook  κλπ) για διάφορες παραβάσεις της 

διαδικτυακής ιδιωτικότητας καθώς επίσης και η ανάπτυξη κατάλληλων νομοθετικών 

πρακτικών με βασικότερο στόχο τη διαδικτυακή προστασία των προσωπικών 

δεδομένων, αποτελούν μερικές από τις κυριότερες αποδείξεις της καθοριστικής 

σημασίας και του τεράστιου ενδιαφέροντος που υφίσταται στη σημερινή εποχή για 

τον τομέα της διαδικτυακής ιδιωτικότητας των χρηστών (Leenes et al., 2018). 

Τέλος, σε ό,τι έχει να κάνει με τον τομέα της προστασίας δεδομένων, είναι 

σημαντικό να τονιστεί πως στη σημερινή εποχή υφίσταται η σύσταση πολλών 
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μελετητών με στόχο την επανεξέταση των θεμάτων αυτών, έτσι ώστε να 

αντανακλάται η σύγχρονη φύση και η δυναμική αυτής. Κάτω από τις συγκεκριμένες 

συνθήκες, η κατανόηση των ανησυχιών σε ό,τι έχει να κάνει με την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων των χρηστών είναι ζωτικής σημασίας, με κυριότερο στόχο να 

επέλθει η επιτυχία των αναδυόμενων διαδικτυακών τεχνολογιών και για την 

προετοιμασία ενός καλύτερου μέλλοντος για το διαδίκτυο και τους χρήστες του 

συγκεκριμένου μέσου (Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, 2016). 

 

1.6 Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων και 

διασφάλισης απορρήτου 

Στη χώρα μας έχει αναπτυχθεί και δρα από τα τέλη της περιόδου του ’97 σαν 

μη εξαρτώμενη διοικητική υπηρεσία η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο 2472 που ισχύει στη χώρα μας από 

εκείνη τη χρονιά. Στόχος της εν λόγω αρχής είναι ο έλεγχος της εφαρμογής των 

νομοθετικών πλαισίων και των υπολοίπων ρυθμίσεων που έχουν άμεση σχέση με την 

προστασία του ανθρώπου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

επιλύοντας διάφορα ρυθμιστικά καθώς επίσης και ερμηνευτικά θέματα (Αρμαμέντος 

και Σωτηρόπουλος, 2005). 

Τα στοιχεία τα οποία συλλέγουν διάφοροι οργανισμοί ηλεκτρονικού 

εμπορίου για τους καταναλωτές τους, στα πλαίσια υλοποίησης ηλεκτρονικών 

συναλλαγών, αποτελούν προσωπικά δεδομένα και επομένως προστατεύονται από τη 

συγκεκριμένη αρχή. Ειδικότερα, η εκάστοτε εταιρία ηλεκτρονικού εμπορίου 

υπόκειται σε έλεγχο από τη συγκεκριμένη αρχή (Γκρίτζαλης και συν., 2010). 

Στα κυριότερα καθήκοντα της αρχής αυτής της μορφής περιέχονται η 

έκδοση οδηγιών και κανονιστικών πρακτικών με στόχο την εφαρμογή των διατάξεων 

που έχουν άμεση σχέση με την προστασία προσωπικών δεδομένων και η 

γνωμοδότηση για σχετικά ζητήματα, οι συστάσεις και οι υποδείξεις στους αρμόδιους 

επεξεργασίας και η επιβολή όσων συντηρούν αρχεία να καταρτίζουν κώδικες 

δεοντολογίας, η καταγγελία παραβάσεων στις υπεύθυνες διοικητικές αλλά και 
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δικαστικές αρχές και η επιβολή των κατάλληλων κυρώσεων καθώς επίσης και η 

υλοποίηση ελέγχων σε κάθε αρχείο (Χριστοδούλου, 2013). 

Από την άλλη πλευρά, υφίσταται και η αρχή διασφάλισης απορρήτου 

επικοινωνιών. Η συγκεκριμένη αρχή αφορά έναν φορέα ο οποίος δρα σύμφωνα με το 

νομοθετικό πλαίσιο 3115, που ισχύει στη χώρα μας από την περίοδο του 2003. 

Κυριότερος στόχος της εν λόγω αρχής είναι η προστασία του απορρήτου των 

επιστολών καθώς επίσης και της ελεύθερης ανταπόκρισης είτε επικοινωνίας με 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο αλλά και την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών 

(Μποβολή, 2017). 

Η αρχή αυτή αφορά μια μη εξαρτώμενη αρχή. Η συγκεκριμένη αρχή 

απολαμβάνει διοικητικής αυτοτέλειας. Επίσης, η εν λόγω αρχή έχει την έδρα της στην 

Αθήνα. Οι αποφάσεις της αρχής αυτής κοινοποιούνται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης 

και στο τέλος της εκάστοτε χρονιάς υποβάλλεται έκθεση των πεπραγμένων της στη 

Βουλή (Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, 2016). 

Στα καθήκοντά αυτής της αρχής περιλαμβάνεται η υλοποίηση 

αυτεπάγγελτων ελέγχων σε εταιρίες και υπηρεσίες, οι οποίες έχουν γενικό 

αντικείμενο την επικοινωνία, την κατάσχεση ψηφιακών πειστηρίων, την εξέταση 

καταγγελιών που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων των αιτούντων, τη 

συνεργασία με άλλες αρχές, την έκδοση κανονισμού εσωτερικής δράσης, την έκδοση 

κανονιστικών πρακτικών καθώς επίσης και τη σύνταξη σε ετήσια βάση έκθεσης 

πεπραγμένων (Κοτσαλής, 2016). 

Γενικότερα, το ηλεκτρονικό εμπόριο εστιάζει στην επικοινωνία των 

καταναλωτών με τις εταιρίες, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες αυτής της μορφής. Με 

κυριότερο στόχο να υλοποιηθεί μια ηλεκτρονική συναλλαγή είναι σημαντικό αρχικά 

να έρθει σε επικοινωνία ο καταναλωτής με τον έμπορα, να δώσει τα στοιχεία του 

(όπως για παράδειγμα αριθμό πιστωτικής κάρτας κλπ) και να πάρει τα απαιτούμενα 

στοιχεία της συναλλαγής (Μποβολή, 2017). 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η συγκεκριμένη επικοινωνία χρειάζεται να 

είναι απόρρητη, καθώς σε καμία περίπτωση τα δεδομένα αυτά του καταναλωτή δεν 

πρέπει να γνωστοποιούνται σε άλλους. Όπως ήδη αναφέρθηκε πιο πάνω, κυριότερος 
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στόχος αυτής της αρχής αποτελεί η προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών. 

Επομένως, η εκάστοτε εταιρία ηλεκτρονικού εμπορίου υπόκειται στην εποπτεία της 

συγκεκριμένης αρχής. Αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος που εκδίδονται 

κανονισμοί με στόχο την εξασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών και η 

εκάστοτε εταιρία, βάσει με όσα προαναφέρθηκαν, χρειάζεται να τους ακολουθεί. Από 

την άλλη πλευρά, η συγκεκριμένη αρχή είναι σημαντικό να ελέγχεται από το κράτος 

(Αρμαμέντος και Σωτηρόπουλος, 2005). 

 

1.7 Τεχνολογίες προστασίας χρηστών 

Στη σημερινή εποχή, οι χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι δεν έχουν έντονες 

ανησυχίες σε ό,τι έχει να κάνει με την ιδιωτικότητα τους είναι εφικτό να την 

προστατέψουν διαμέσου της ελεγχόμενης γνωστοποίησης των προσωπικών τους 

δεδομένων. Στη συγκεκριμένη περίσταση, οι χρήστες αποδέχονται την αποκάλυψη 

των διευθύνσεων IP και των υπολοίπων στοιχείων μη προσωπικής ταυτοποίησης, έτσι 

ώστε να προσφέρονται οι υπηρεσίες οι οποίες στην περίπτωση της απόλυτης 

ανωνυμίας δεν θα προσφερόταν (όπως για παράδειγμα συμβαίνει με το ιστορικό 

αναζήτησης κλπ) (Μπαντή-Μαρκούτη, 2012). 

Από την άλλη μεριά υφίσταται μια κατηγορία χρηστών που θέλει πιο ισχυρή 

προστασία της ιδιωτικότητάς της. Στις συγκεκριμένες περιστάσεις, οι χρήστες 

δύναται να ενεργούν με βασικότερο στόχο να κατορθώσουν διαδικτυακή ανωνυμία, 

έτσι ώστε να εξασφαλίσουν την ιδιωτικότητάς τους, δηλαδή δίχως να προσφέρουν σε 

τρίτα μέρη την ευχέρεια να συνδέσουν τις διαδικτυακές δράσεις τους με στοιχεία 

προσωπικής ταυτοποίησης (Leenes et al., 2018). 

Στην προσπάθεια προστασίας αυτών των πληροφοριών υφίστανται πολλές 

κυβερνητικές οργανώσεις, που δρουν με βασικότερο στόχο να προστατεύσουν μέχρι 

ένα σημείο την ιδιωτικότητα των ανθρώπων αλλά και την ανωνυμία στο διαδίκτυο. 

Μεταξύ των συγκεκριμένων οργανώσεων, η μη κυβερνητική οργάνωση «Privacy 

Rights Clearing House», που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ, εξέδωσε πριν μερικά 

χρόνια μια σειρά κανονισμών με κυριότερο στόχο την αποδοτικότερη προστασία της 

ιδιωτικότητας των χρηστών στο διαδίκτυο (Tampourea, 2018). 
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Μεταξύ των κυριότερων μεθόδων προστασίας που εξέδωσε η συγκεκριμένη 

οργάνωση αναγράφονται και τα παρακάτω : 

 

 Η ικανότητα απόκρυψης της διεύθυνσης IP με τη χρησιμοποίηση ειδικών 

προγραμμάτων 

 Η επιλογή ιδιωτικής περιήγησης, διαμέσου του προγράμματος περιήγησης 

μέσω της οποίας περιορίζεται αισθητά η χρησιμότητα των cookies και 

υφίσταται σημαντική ανοδική τάση της ιδιωτικότητας των χρηστών. Παρά το 

γεγονός αυτό, αρκετοί μελετητές έχουν εντοπίσει πως η συγκεκριμένη 

επιλογή είναι εφικτό να υπονομεύεται σε αρκετές περιπτώσεις από το ίδιο το 

πρόγραμμα και να μην διαγράφονται όλα τα ίχνη περιήγησης (Μπαντή-

Μαρκούτη, 2012) 

 Διαμέσου του προγράμματος περιήγησης προσφέρεται πλέον και η ευχέρεια 

απαγόρευσης της εποπτείας, δια της εντολής DO NOT TRACK, δηλώνοντας 

με αυτόν τον τρόπο από την πλευρά των χρηστών πως δεν είναι επιθυμητή η 

εποπτεία τους. Με κυριότερο στόχο η εν λόγω εντολή να είναι εφαρμόσιμη, οι 

ιστότοποι είναι ζωτικής σημασίας να τιμούν τη συγκεκριμένη επιλογή. Παρά 

το γεγονός πως κάποιοι τεράστιοι οργανισμοί έχουν αποδεχθεί τη 

συγκεκριμένη επιλογή, υφίστανται ακόμη αρκετοί οι οποίες δεν την έχουν 

αποδεχτεί 

 Τέλος, υφίσταται η επιλογή της κατάλληλης μηχανής αναζήτησης. Οι πιο 

διαδεδομένες στη σημερινή εποχή είναι η Google, η Yahoo! καθώς επίσης και 

η Bing που καταγράφουν τη διεύθυνση IP, τους όρους αναζήτησης, το 

χρονικό διάστημα της αναζήτησης καθώς επίσης και άλλα εξίσου σημαντικά 

δεδομένα, με στόχο να βελτιώσουν αισθητά την εμπειρία αναζήτησης (βάσει 

με την πολιτική ιδιωτικότητας που εφαρμόζουν). Παρόλα αυτά, υφίστανται 

και άλλες λιγότερο διαδεδομένες μηχανές αυτής της μορφής, όπως είναι για 

παράδειγμα η Startpage είτε η DuckDuckGo, που βάσει με την πολιτική 

ιδιωτικότητάς τους δεν καταγράφουν την παραπάνω διεύθυνση των χρηστών 

(Tampourea, 2018) 
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Ακόμα, σε μια έρευνα που έγινε πριν μερικά χρόνια, επισημάνθηκε ένα 

σύνολο από διαφορετικά και χρήσιμα μέτρα, που παίζουν καθοριστικό ρόλο για τους 

χρήστες, με στόχο να αποφύγουν πιθανή κλοπή της ταυτότητάς τους και άλλες 

διαδικτυακές επιθέσεις. Η αποφυγή είτε ακόμα και η μείωση της χρήσης των 

μοναδικών αριθμών όπως είναι για παράδειγμα ο ΑΜΑ διαδικτυακά, η καχυποψία 

έναντι των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιλαμβάνουν μη επιθυμητό 

περιεχόμενο, η διαφύλαξη είτε η προσεκτική χρησιμοποίηση των προσωπικών 

χρηματοοικονομικών στοιχείων, η δημιουργία και η συντήρηση δυνατών κωδικών 

πρόσβασης καθώς επίσης και η έξυπνη συμπεριφορά περιήγησης είναι κάποιες από 

τα κυριότερα μέτρα που αναφέρει η συγκεκριμένη έρευνα (Καραδημητρίου, 2008). 

Γενικότερα, στη σημερινή εποχή, οι πιο διαδεδομένες τακτικές αυτής της 

μορφής είναι οι ισχυροί κωδικοί πρόσβασης, τα antivirus, τα plug-ins, η δημιουργία 

ψευδωνύμων, η τυφλή ψηφιακή υπογραφή, η δημιουργία διαφορετικών emails, τα 

firewalls, οι ανώνυμοι ασφαλείς περιηγητές, τα VPN, τα πρωτόκολλα HTTPS, τα 

cookies, οι ρυθμίσεις περιηγητή πλοήγησης, τα JavaScript καθώς επίσης και η 

κρυπτογράφηση (Μπαντή-Μαρκούτη, 2012). 
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

2.1 Σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου 

Την περίοδο του ’50 υιοθετήθηκε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση που αφορούσε τα 

δικαιώματα των ανθρώπων. Η συγκεκριμένη σύμβαση τέθηκε σε ισχύ την περίοδο 

του ’53. Η συμμόρφωση προς την εν λόγω σύμβαση αποτελεί υποχρέωση όλων των 

χωρών. Στη σημερινή εποχή, όλες οι χώρες μέλη της ΕΕ έχουν ενσωματώσει αυτή τη 

σύμβαση στο εθνικό τους δίκαιο και την έχουν θέσει σε ισχύ (Βλαχόπουλος, 2007). 

Μερικά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα την περίοδο του ’59 

αναπτύχθηκε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αυτών των δικαιωμάτων στην Γαλλία, με 

κυριότερο στόχο να καταφέρει να εξασφαλίσει την τήρηση, από όλα τα 

συμβαλλόμενα μέρη, των υποχρεώσεων που υπέχουν από την ΕΣΔΑ. Το 

συγκεκριμένο δικαστήριο εξασφαλίζει την τήρηση των συγκεκριμένων υποχρεώσεων 

από τις χώρες διερευνώντας παράλληλα προσφυγές φυσικών προσώπων, ενώσεων 

προσώπων, μη κυβερνητικών οργανώσεων είτε ακόμα και νομικών προσώπων για 

φερόμενες παραβιάσεις (Γαρουφαλιά, 2009). 

Το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί 

καθοριστικό τμήμα των δικαιωμάτων τα οποία κατοχυρώνονται στο 8ο
 άρθρο ΕΣΔΑ, 

που εγγυάται το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής αλλά και της οικογενειακής ζωής, 

της κατοικίας καθώς επίσης και της αλληλογραφίας και οριοθετεί τα κριτήρια 

Κεφάλαιο 

2 
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σύμφωνα με τα οποία επιτρέπονται περιορισμοί του συγκεκριμένου δικαιώματος 

(Ιγγλεζάκης, 2003). 

Στο σύνολο της συγκεκριμένης νομολογίας, το εν λόγω δικαστήριο 

επιλήφθηκε υποθέσεων όπου διερευνήθηκε το θέμα της προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων. Ταξινομώντας τις πιο καθοριστικές από αυτές αντικρίζουμε υποθέσεις 

υποκλοπής επικοινωνιών, παρακολούθησης και προστασία έναντι της συντήρησης 

προσωπικών δεδομένων από διάφορες δημόσιες αρχές. 

Το συγκεκριμένο δικαστήριο στο 8ο
 άρθρο του ΕΣΔΑ αναφέρει πως δεν 

αναγκάζει απλώς τις χώρες να μην προβαίνουν σε πρακτικές που συνιστούν 

παραβίαση του συγκεκριμένου δικαιώματος, αλλά σε καθορισμένες περιπτώσεις 

επιβάλλει σε αυτές και τη θετική υποχρέωση ανάληψης δράσεων με κυριότερο σκοπό 

την εξασφάλιση του ουσιαστικού σεβασμού της ιδιωτικής αλλά και της 

οικογενειακής ζωής (Καραδημητρίου, 2008). 

 

2.2 Ευρωπαϊκή και διεθνής νομοθεσία 

Βάσει με την Σύμβαση της Ρώμης, που συμφωνήθηκε στα τέλη του ’50, στο 

8
ο
 άρθρο διατυπώθηκε η απαίτηση για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων 

και των θεμελιωδών ελευθεριών. Ειδικότερα, όπως προαναφέρθηκε οριοθετήθηκε το 

δικαίωμα όλων των ανθρώπων να γίνεται σεβαστή η οικογενειακή και ιδιωτική τους 

ζωή αλλά και η κατοικία και η αλληλογραφία τους (Ιγγλεζάκης, 2003). 

Χρήσιμο μέτρο για την εθνική αλλά και τη δημόσια ασφάλεια ενός κράτος, 

την οικονομική ευημερία, την προάσπιση της τάξης είτε με στόχο την προστασία των 

δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων ατόμων αποτέλεσε και η κοινοτική οδηγία 

95/46/ΕΚ μέσω της οποίας οριοθετήθηκαν καθοριστικές αρχές επεξεργασίας 

προσωπικών δεδομένων (Καρακώστας, 2009). 

Η συγκεκριμένη οδηγία υπερασπίστηκε την προστασία των φυσικών 

προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς επίσης 

και την ελεύθερη κυκλοφορία των παραπάνω δεδομένων, εισάγοντας εξειδικευμένες 

υποχρεώσεις σε ό,τι είχε να κάνει με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Σε 
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αυτό το σημείο είναι καθοριστικό να τονιστεί πως μέσω αυτής της οδηγίας 

καταχωρήθηκαν και τα δικαιώματα των προσώπων (όπως για παράδειγμα 

ενημέρωση, πρόσβαση, αντίταξη κλπ) (Μπαντή-Μαρκούτη, 2012). 

Η εν λόγω οδηγία θεσπίστηκε στα τέλη του ’95 και αφορά ένα κείμενο 

αναφοράς σε ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η 

συγκεκριμένη οδηγία, εφαρμόζεται στα δεδομένα τα οποία ως επί το πλείστον 

αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες δράσεις αλλά και στη μη 

αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων αυτής της μορφής, τα οποία περιέχονται 

είτε πρόκειται να περιληφθούν σε αρχείο (Summer, 2015). 

Ύστερα από μερικά χρόνια υπήρξε και η οδηγία 97/66/ΕΚ διαμέσου της 

οποίας θεσπίστηκε η προστασία του ανθρώπου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα στον επικοινωνιακό κλάδο. Μετέπειτα, όμως, υπήρξε 

αντικατάσταση από την οδηγία 2002/58/ΕΚ που στόχο είχε την προάσπιση 

ζητημάτων όπως είναι για παράδειγμα η φύση των διαδικτυακών διευθύνσεων (IP) 

καθώς επίσης και η συνεπακόλουθη νομική αντιμετώπισή τους (Αρμαμέντος και 

Σωτηρόπουλος, 2005). 

Οι κανονιστικές ρυθμίσεις οι οποίες οριοθετήθηκαν από την ΕΕ και είχαν 

άμεση σχέση με τα προσωπικά δεδομένα χαρακτηρίστηκαν από τεράστια έλλειψη 

συνοχής και ολιστικής αντίληψης. Αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος που την 

περίοδο του 2004 αναπτύχθηκε το πρόγραμμα της Χάγης με στόχο την ενδυνάμωση 

της ελευθερίας, της ασφάλειας καθώς επίσης και της δικαιοσύνης στην ΕΕ. Στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα περιέχεται το πλαίσιο, προκειμένου να επιτρέπεται η 

ανταλλαγή δεδομένων στα κράτη μέλη της ΕΕ μέσα σε ένα πλαίσιο αστυνομικής 

καθώς επίσης και δικαστικής συνεργασίας (Summer, 2015). 

Στα μέσα της περιόδου του 2008,  για την προστασία των δεδομένων στις 

τηλεπικοινωνίες δώθηκε ένα έγγραφο που περιείχε σημαντικές συστάσεις που είχαν 

άρρηκτη σχέση με τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, όπου ενεργό ρόλο είχε και η  

χώρας μας. Στα μέσα της επόμενης χρονιάς λήφθηκε η απαιτούμενη έγκριση για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένου προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των συγκεκριμένων δεδομένων 

(Μπαντή-Μαρκούτη, 2012). 
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Από την άλλη πλευρά, σε ό,τι έχει να κάνει με τη διεθνή νομοθεσία, είναι 

σημαντικό να επισημανθεί πως η απόφαση 2450 που υφίσταται από την περίοδο του 

’68 είχε να κάνει με τους κινδύνους των τεχνολογικών εξελίξεων ως προς τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και αποτελούσαν από τα πρώτα κείμενα της Γενικής 

Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Αργότερα, ο ΟΟΣΑ εξέδωσε τις καλούμενες 

Κατευθυντήριες Αρχές, οι οποίες διέπουν την προστασία της ιδιωτικότητας αλλά και 

τις διασυνοριακές ροές προσωπικών δεδομένων (Χριστοδούλου, 2013). 

Παρόλα αυτά, όμως, το πλαίσιο γενικών αρχών στερούνταν δεσμευτικού 

χαρακτήρα. Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος που συγκέντρωσε τη συναίνεση 

κρατών τα οποία στερούνταν συνολικής νομοθεσίας για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων, όπως για παράδειγμα συνέβαινε με τις ΗΠΑ. Οι συνεχείς 

αλλαγές καθώς επίσης και η ανοδική τάση των διασυνοριακών ροών προσωπικών 

δεδομένων, οδήγησαν στην υιοθέτηση καθορισμένων κανονισμών και δράσεων που 

κυριότερο στόχο είχαν την ευχερή αλλά και νόμιμη ροή των συγκεκριμένων 

δεδομένων (Tampourea, 2018). 

Αντίθετα, η ΕΕ με την οδηγία 95/46/ΕΚ, που προαναφέρθηκε, απαιτούσε 

ικανοποιητικά επίπεδα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, με 

βασικότερο στόχο τη διαβίβαση των δεδομένων σε μια 3η
 χώρα και με αυτόν τον 

τρόπο είχε αναπτύξει ένα αίσθημα ασφαλείας στους χρήστες. Ακόμα, εντοπιζόταν 

ανοδική τάση των εθνικών νομοθετικών πλαισίων καθώς επίσης και ανάπτυξη 

περιφερειακών πρωτοβουλιών, με στόχο τη διασυνοριακή ροή προσωπικών 

δεδομένων (Leenes et al., 2018). 

 

2.3 Το δίκαιο στην Ελλάδα 

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στη χώρα μας εμπίπτει στο πλαίσιο 

εφαρμογής και προστασίας του νομοθετικού πλαισίου 2472 που ισχύει στη χώρα μας 

από την περίοδο του ’97. Η συγκεκριμένη επεξεργασία ως επί το πλείστον υπόκειται 

στους κανονισμούς, οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με τη θεμελίωση της επεξεργασίας 

σε ένα νόμιμο λόγο, τις βασικές αρχές επεξεργασίας αλλά και τις πιο ειδικές 

διαδικαστικές παραμέτρους αυτής (Βλαχόπουλος, 2007). 
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Η αρχική επιλογή του νομοθέτη συνίστατο στην καθιέρωση γενικής 

υποχρέωσης γνωστοποίησης και στην αίτηση για παροχή προηγούμενης άδειας (σε 

ό,τι έχει να κάνει ε την περίπτωση των ευαίσθητων δεδομένων). Η συνειδητοποίηση 

του μεγάλου όγκου δουλειάς καθώς επίσης και της υπέρμετρης επιβάρυνσης την 

οποία επέφερε η συγκεκριμένη επιλογή, έχει οδηγήσει την αρχή προστασίας 

προσωπικών δεδομένων να προτείνει στην Κυβέρνηση να αποδεχθεί, αλλά και στο 

Κοινοβούλιο να ψηφίσει την εξαίρεση κατηγοριών προσωπικών δεδομένων από τις 

παραπάνω υποχρεώσεις (Μπαντή-Μαρκούτη, 2012). 

Μια από τις βασικότερες εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης 

άδειας την οποία προέβλεπε το νομοθετικό πλαίσιο  που ισχύει στη χώρα μας από την 

περίοδο του 2000 ήταν η επεξεργασία, από τη στιγμή που υλοποιείται αποκλειστικά 

για λόγους οι οποίοι αφορούν τη σχέση εργασίας είτε έργου και είναι σημαντικά με 

στόχο την εκπλήρωση υποχρέωσης την οποία επιβάλλει το νομοθετικό πλαίσιο είτε 

για την εκτέλεση σύμβασης και αφού το υποκείμενο έχει προηγουμένως ενημερωθεί 

(Ιγγλεζάκης, 2003). 

Εξίσου σημαντικό ρόλο, όμως, παίζει και το νομοθετικό πλαίσιο 3471 που 

ισχύει στη χώρα μας από την περίοδο του 2006 και αφορά την προστασία 

προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στον κλάδο των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. Διαμέσου αυτού του νομοθετικού πλαισίου, το οποίο αντικατέστησε το 

νομοθετικό πλαίσιο 2774 που ίσχυε στη χώρα μας από την περίοδο του ’94, 

καλύφθηκαν οι ανάγκες οι οποίες αναπτύχθηκαν από την απαίτηση προστασίας των 

ηλεκτρονικών και όχι αποκλειστικά των τηλεπικοινωνιών (Γαρουφαλιά, 2009). 

Στο 4ο
 άρθρο και συγκεκριμένα στην 2η

 παράγραφο αυτού του νομοθετικού 

πλαισίου οριοθετείται ότι απαγορεύεται η ακρόαση, η υποκλοπή, η αποθήκευση είτε 

ακόμα και άλλης  μορφής παρακολούθηση είτε επιτήρηση των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και των συναφών δεδομένων κίνησης και θέσης, εκτός εάν προβλέπεται 

από το αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο. Σε περίπτωση παραβίασης υφίσταται τιμωρία 

με φυλάκιση τουλάχιστον 1 χρόνου καθώς επίσης και χρηματική ποινή 10 χιλιάδων 

μέχρι και 100 χιλιάδων ευρώ (Καραδημητρίου, 2008). 

Η παραπάνω ρύθμιση σημαίνει ότι για την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα στο πεδίο των προσφερόμενων στο κοινό υπηρεσιών 
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ηλεκτρονικών επικοινωνιών, διαμέσου αυτού του νομοθετικού πλαισίου εφαρμόζεται 

για τις προσφερόμενες στο κοινό υπηρεσίες επικοινωνίας διαμέσου του διαδικτύου. 

Το να λάβει κάποιος κατά παράβαση του νομοθετικού πλαισίου γνώση των 

προσωπικών δεδομένων χρηστών στο πλαίσιο δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών τιμωρείται σύμφωνα με τα παραπάνω (Καρακώστας, 2009). 

Κάτι αντίστοιχο υφίσταται και στην περίπτωση στην οποία τα προσωπικά 

δεδομένα συνιστούν παράλληλα και επαγγελματικά απόρρητα. Με βασικότερο σκοπό 

την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο μη 

διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών συνεχίζει να 

εφαρμόζεται το νομοθετικό πλαίσιο 2472, που αναφέρθηκε παραπάνω (Βλαχόπουλος, 

2007). 

Τέλος, υφίσταται το νομοθετικό πλαίσιο 3917 που ισχύει στη χώρα μας από 

την περίοδο του 2011 ύστερα από την ενσωμάτωση της οδηγίας 2006/24/ΕΚ και την 

τροποποίηση της οδηγίας 2002/25/ΕΚ και προβλέπει κανονιστικές ρυθμίσεις που 

έχουν άμεση σχέση με τη συντήρηση δεδομένων τα οποία παράγονται είτε 

υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών είτε δημοσίων δικτύων επικοινωνιών, χρήση 

συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη είτε καταγραφή ήχου είτε ακόμα και εικόνας σε 

δημόσιους χώρους (Μπαντή-Μαρκούτη, 2012). 
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GDPR 

3.1 Εισαγωγή 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε το συγκεκριμένο κανονισμό της ΕΕ στις 

αρχές της περιόδου του 2012, με κυριότερο στόχο να καταφέρει να μεταφέρει την 

Ευρώπη στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Μάλιστα σε ένα ποσοστό της τάξης του 90% 

των πολιτών της ΕΕ είχε δηλώσει πως επιθυμούν τα ίδια δικαιώματα προστασίας των 

δεδομένων σε ολόκληρη την Ένωση, ανεξαρτήτως από το που γίνεται η επεξεργασία 

αυτών (Anastasopoylou, 2016). 

Ο GDPR αποτελεί τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των 

Προσωπικών Δεδομένων. Ο εν λόγω κανονισμός αποτελεί επί της ουσίας ένα αρχικό 

στάδιο με κυριότερο στόχο την ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των χρηστών 

στην ψηφιακή εποχή. Παράλληλα, ο συγκεκριμένος κανονισμός διευκολύνει τις 

εταιρίες και τους οργανισμούς διαμέσου της απλούστευσης των κανονισμών για τις 

εταιρίες στην ενιαία ψηφιακή αγορά (Μήτρου, 2017). 

Η οδηγία για τον κλάδο της αστυνομίας και της τοπικής ποινικής 

δικαιοσύνης προστατεύει το θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών για την προστασία 

των δεδομένων, στην περίπτωση στην οποία τα εν λόγω δεδομένα χρησιμεύουν από 

εγκληματικές αρχές επιβολής του νόμου. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται να 

εξασφαλίσει πως τα δεδομένα αυτής της μορφής των θυμάτων, μαρτύρων και 

υπόπτων προστατεύονται δεόντως και με αυτόν τον τρόπο διευκολύνει τη 

διασυνοριακή συνεργασία στην αντιμετώπιση του εγκλήματος αλλά και της 

τρομοκρατίας (Μαντατζή, 2018). 

Κεφάλαιο 

3 
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Στα τέλη της περιόδου του 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 

και η Επιτροπή κατέληξαν σε συμφωνία σε ό,τι είχε να κάνει με τους καινούριους 

κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων, για τη θέσπιση ενός σύγχρονου αλλά 

και εναρμονισμένου πλαισίου για την προστασία αυτών των δεδομένων σε ολόκληρη 

την Ευρώπη (Κυπραίος, 2018). 

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 

Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου, ενέκρινε στη συνέχεια τις 

συμφωνίες με τεράστιες πλειοψηφίες. Οι συγκεκριμένες συμφωνίες έγιναν ευνοϊκά 

αποδεκτές από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα τέλη του ίδιου έτους, σαν καθοριστικό 

βήμα προς τα εμπρός με βασικότερο στόχο την υλοποίηση της πολιτικής της 

ψηφιακής ενιαίας αγοράς (Μήτρου, 2017). 

Στις αρχές της περιόδου του 2016, το εν λόγω συμβούλιο εξέδωσε τον 

κανονισμό και την οδηγία, ενώ μερικές ημέρες αργότερα έλαβαν την απαιτούμενη 

έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σχεδόν 2 εβδομάδες αργότερα 

δημοσιεύτηκαν τα επίσημα κείμενα του κανονισμού και της εν λόγω οδηγίας στην 

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σε όλες τις επίσημες γλώσσες (Anastasopoylou, 2016). 

Ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στα μέσα εκείνης της χρονιάς και εφαρμόζεται 

από τα μέσα της περιόδου του 2018. Οι βασικότεροι κανονισμοί που οριοθετούνται 

σύμφωνα με τα παραπάνω είναι οι εξής :  

 

 Κανονισμός 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 27ης
 Απριλίου της περιόδου του 2016 με την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

καθώς επίσης και με στόχο την ελεύθερη κυκλοφορία των συγκεκριμένων 

δεδομένων αλλά και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (που αφορούσε το 

γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων) (Μαντατζή, 2018) 

 Οδηγία 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

27
ης

 Απριλίου της περιόδου του 2016 με την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 

αρμόδιες αρχές για λόγους πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης 
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αξιόποινων αδικημάτων είτε της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων καθώς επίσης 

και για την ελεύθερη κυκλοφορία των συγκεκριμένων δεδομένων είτε ακόμα 

και την κατάργηση της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου 2008/977/ΔΕΥ 

(Μήτρου, 2017). 

 

3.2 Γενική θεώρηση 

Ο συγκεκριμένος κανονισμός οριοθετεί κανόνες, οι οποίοι έχουν άμεση 

σχέση με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

προσωπικών τους δεδομένων και κανόνες οι οποίοι έχουν άρρηκτη σχέση με την 

ελεύθερη κυκλοφορία των προσωπικών δεδομένων. Ως επί το πλείστον βασίζεται στο 

16
ο
 άρθρο της Συνθήκης με κυριότερο στόχο την εύρυθμη δράση της ΕΕ βάσει με το 

οποίο το εκάστοτε πρόσωπο έχει το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, ενώ παράλληλα βασίζεται και στο 8ο
 άρθρο 

του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (Μαντατζή, 2018). 

Ο συγκεκριμένος κανονισμός εφαρμόζεται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 

Χώρο, δηλαδή στην ΕΕ και σε Λιχτενστάιν, Νορβηγία αλλά και Ισλανδία. Πρόκειται 

για ένα εκτενές κείμενο που περιέχει 99 άρθρα. Περιλαμβάνει γνωρίσματα οδηγίας, 

μιας και αναγνωρίζεται η διακριτική δυνατότητα στον εθνικό νομοθέτη για υιοθέτηση 

καθορισμένων επιλογών, όπως για παράδειγμα σε ό,τι έχει να κάνει με την παροχή 

αδειών επεξεργασίας εξειδικευμένων κατηγοριών δεδομένων, την ικανότητα 

αισθητής ελάττωσης του ηλικιακού ορίου των 16 χρόνων ζωής στην προστασία των 

προσωπικών δεδομένων ανηλίκων κατά τη διαδικτυακή τους περιήγηση κλπ 

(Κυπραίος, 2018). 

Τέλος, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως ο εν λόγω κανονισμός συντηρεί 

τις βασικές ορολογίες και ρυθμίσεις της προηγούμενης οδηγίας (όπως για παράδειγμα 

την έννοια των προσωπικών δεδομένων, του υποκειμένου των δεδομένων, του 

αρμόδιου επεξεργασίας, του εκτελούντα την επεξεργασία, του αποδέκτη, της 

επεξεργασίας, της συγκατάθεσης κλπ) αλλά παράλληλα εμπλουτίζει τις 

συγκεκριμένες ρυθμίσεις και προσθέτει καινούριες, ενισχύοντας σημαντικά με αυτόν 

τον τρόπο τις υποχρεώσεις των αρμοδίων επεξεργασίας και ενδυναμώνοντας τα 
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δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Βασικό γνώρισμα αποτελεί το γεγονός 

πως στο 2ο
 άρθρο της εν λόγω οδηγίας, το οποίο έχει να κάνει με καθοριστικές 

ορολογίες, περιλαμβάνει 8 ορισμούς σε σχέση με τους 26 που περιείχε το 4ο
 άρθρο 

του Κανονισμού (Anastasopoylou, 2016). 

 

3.3 Καινοτομίες του κανονισμού 

Μια από τις πιο καθοριστικές καινοτόμες δράσεις του εν λόγω κανονισμού, 

αρχικά, αποτελεί η διερεύνηση του πλαισίου δράσης του, δηλαδή την εφαρμογή του 

και τους αρμόδιους επεξεργασίας είτε εκείνους που εκτελούν αυτή τη δράση και οι 

οποίοι δεν είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ, από τη στιγμή που παρέχουν αγαθά είτε 

υπηρεσίες σε χρήστες οι οποίοι είναι στην ΕΕ ή παρακολουθούν τη συμπεριφορά των 

συγκεκριμένων χρηστών, όπως για παράδειγμα γίνεται στο πλαίσιο της 

συμπεριφορικής διαφήμισης (ανάπτυξη καταναλωτικών μορφοτύπων με σκοπό τη 

στόχευση της προσφοράς αγαθών είτε υπηρεσιών) (Voigt and Von Dem Bussche, 

2017). 

Στη σημερινή εποχή, υπόκεινται στις ρυθμίσεις του κανονισμού όχι μονάχα 

εκείνοι οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ αλλά και αυτοί, που βρίσκονται εκτός 

αυτής, αλλά προσφέρουν αγαθά είτε υπηρεσίες σε ανθρώπους που βρίσκονται στην 

ΕΕ είτε παρακολουθούν τη συμπεριφορά των συγκεκριμένων ανθρώπων από 

απόσταση, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στο διαδίκτυο. Η συγκεκριμένη μελέτη 

αυτού του πλαισίου ως επί το πλείστον συνεπάγεται τεράστια προστασία του φυσικού 

προσώπου καθώς επίσης και των προσωπικών δεδομένων των χρηστών (IT 

Governance Publishing, 2016). 

Σαν καινοτόμες τακτικές αυτού του κανονισμού αναφέρονται, παράλληλα, 

και η εισαγωγή καινούριων δικαιωμάτων του εκάστοτε υποκειμένου (όπως για 

παράδειγμα το δικαίωμα διαγραφής είτε το δικαίωμα στη λήθη, στη φορητότητα 

κλπ), η προσθήκη καινούριων αρχών επεξεργασίας (όπως για παράδειγμα της 

διαφάνειας, της λογοδοσίας, της ακεραιότητας καθώς επίσης και της 

εμπιστευτικότητας, το ενισχυμένο πλαίσιο καθορισμένων υποχρεώσεων του 

αρμόδιου επεξεργασίας (όπως για παράδειγμα η λογοδοσία, η τήρηση αρχείων, η 
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γνωστοποίηση παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων στην εποπτική αρχή και στο 

υποκείμενο, η προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό της επεξεργασίας, η 

εκτίμηση αντίκτυπου στην περίπτωση στην οποία η επεξεργασία κρύβει 

καθοριστικούς κινδύνους για προσωπικά δεδομένα κλπ, αλλά και η ανοδική τάση των 

υποχρεώσεων εκείνου που εκτελεί τη δράση της επεξεργασίας (Voigt and Von Dem 

Bussche, 2017). 

Εκτός από τις παραπάνω καινοτόμες δράσεις, εξίσου σημαντικές είναι 

δράσεις και ο θεσμός του αρμόδιου προστασίας δεδομένων, οι εξειδικευμένες 

προστατευτικές ρυθμίσεις για τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών, η ρητή 

ικανότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης του υποκειμένου, η απάλειψη της γενικής 

υποχρέωσης δήλωσης της επεξεργασίας στην εποπτική αρχή είτε λήψης της 

αντίστοιχης άδειας, η οριοθέτηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 

δεδομένων, το σύστημα συνεργασίας και συνεκτικότητας, η ενθάρρυνση για 

οριοθέτηση συστημάτων πιστοποίησης καθώς επίσης και η αυστηροποίηση των 

κατάλληλων κυρώσεων (Wray, 2017). 

Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν καθώς επίσης και με την παραδοχή πως 

δεν περιέχεται στον όρο της καινοτομίας η ενίσχυση ήδη υπαρχουσών υποχρεώσεων, 

κυρώσεων καθώς επίσης και δικαιωμάτων, στις καινοτόμες δράσεις αυτής της 

μορφής περιέχονται η εξειδικευμένη προστασία των προσωπικών δεδομένων των 

παιδιών, η απάλειψη της γενικής υποχρέωσης γνωστοποίησης της επεξεργασίας και 

της λήψης άδειας, η μετακύλιση του βάρους απόδειξης της νόμιμης επεξεργασίας 

στον αρμόδιο επεξεργασίας, με το χρηματοικονομικό ενδιαφέρον να επικεντρώνεται 

κατά κύριο λόγο στην αυστηροποίηση των κυρώσεων και ειδικότερα στα πιο υψηλά 

πρόστιμα τα οποία ανέρχονται μέχρι και στα 20 εκατομμύρια ευρώ είτε στην 

περίπτωση που μιλάμε για πιο μεγάλα ποσά μέχρι και το 4% του παγκόσμιου ετήσιου 

τζίρου της εταιρίας είτε του οργανισμού που επεξεργάζεται δεδομένα αυτής της 

μορφής (Bhatia, 2017). 

Η αλήθεια είναι πως οι λοιπές καινοτόμες δράσεις αυτής της μορφής ως επί 

το πλείστον αποτελούν επεκτάσεις ρυθμίσεων που υφίστανται στην οδηγία και είχαν 

νομολογηθεί από αποφάσεις του δικαστηρίου της ΕΕ στο πλαίσιο της κυρίαρχης 

ερμηνευτικής αρμοδιότητάς του  ή είχαν ήδη αναπτυχθεί από τη θεωρία. Το σίγουρο 
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είναι πως δεν ήταν εντελώς άγνωστες ρυθμίσεις, που εισήχθησαν για πρώτη φορά με 

το συγκεκριμένο κανονισμό (Anastasopoylou, 2016). 

Με αυτόν τον τρόπο και το δικαίωμα στη λήθη, σύμφωνα από τη θεωρία είχε 

νομολογηθεί σαν έκφανση του δικαιώματος αντίταξης, το δικαίωμα στη φορητότητα 

ήταν ήδη γνωστό από την οδηγία 2002/22 στο περιβάλλον των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών ενώ παράλληλα η αρχή της διαφάνειας είχε ήδη σαν έκφανσή της το 

δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης των άρθρων 10 έως και 12 της οδηγίας 95/46 

(Κυπραίος, 2018). 

Σημαντική, όμως, είναι και η λογοδοσία στη συμμόρφωση. Στη σημερινή 

εποχή είναι καθοριστικό αυτός που επεξεργάζεται παρόμοιες πληροφορίες ανά πάσα 

στιγμή να επιδεικνύει και να αποδεικνύει συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Όπως 

τονίζεται στην παράγραφο του εν λόγω κανονισμού, το βάρος απόδειξης πως είναι 

εναρμονισμένος με τον κανονισμό, το έχει ο αρμόδιος επεξεργασίας αυτών των 

πληροφοριών. Αυτός είναι σημαντικό να έχει την ευχέρεια να αποδείξει πως 

εκπληρώνει τις επιταγές του συγκεκριμένου κανονισμού. Επί της ουσίας υφίσταται 

αντιστροφή του βάρους αποδείξεως (Voigt and Von Dem Bussche, 2017). 

Με λίγα λόγια, οι κυριότερες αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια 

σύμφωνα με τον συγκεκριμένο κανονισμό είναι οι εξής : 

 

 Προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών : το τοπίο στα σύγχρονα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης έχει αλλάξει ριζικά. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο 

κανονισμό απαγορεύεται η χρήση αυτών των μέσων σε παιδιά μέχρι και 16 

χρονών παρά μονάχα με τη συγκατάθεση των γονέων 

 Υφίσταται πλέον δικαίωμα στη λήθη : σε αυτήν την περίπτωση οι χρήστες 

έχουν την ευχέρεια να ζητήσουν τη διαγραφή των πληροφοριών τους και ο 

αρμόδιος επεξεργασίας είναι αναγκασμένος άμεσα να τα διαγράψει. Στην 

περίπτωση στην οποία τα έχει δημοσιοποιήσει είναι ζωτικής σημασίας να 

ενημερώσει και όλους τους άλλους, οι οποίοι τα έχουν αναδημοσιεύσει πως 

έχει ζητηθεί η άμεση διαγραφή τους 
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 Δικαίωμα ενημέρωσης καθώς επίσης και πρόσβαση στα δεδομένα : οι 

πολίτες πλέον έχουν περισσότερη και πιο σαφή πληροφόρηση κατά τη δράση 

της συλλογής των δεδομένων του με κυριότερο σκοπό την επεξεργασία τους 

και το δικαίωμα πρόσβασής σε αυτά 

 Δικαίωμα διόρθωσης : οι χρήστες πλέον έχουν την ευχέρεια να απαιτήσουν 

από τον αρμόδιο επεξεργασίας την άμεση διόρθωση των ανακριβών 

πληροφοριών αλλά και την συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων που  τους 

αφορούν 

 Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία : οι χρήστες πλέον έχουν την 

ευχέρεια να αντιταχθούν στην επεξεργασία των στοιχείων τους υπό 

καθορισμένα κριτήρια, κυρίως στην περίπτωση στην οποία πρόκειται για 

κατάρτιση προφίλ είτε για λόγους απευθείας εμπορικής προβολής κλπ 

(Μαντατζή, 2018) 

 

Μια εξίσου σημαντική καινοτομία, όμως, ήταν πως σε αυτόν τον κανονισμό 

υφίσταται και η ορολογία της ψευδωνυμοποίησης που αφορά την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο τέτοιο όπου τα στοιχεία να μην είναι 

εφικτό πλέον να αποδοθούν σε καθορισμένο υποκείμενο των πληροφοριών δίχως τη 

χρησιμοποίηση συμπληρωματικών στοιχείων, από τη στιγμή που οι συγκεκριμένες 

πληροφορίες συντηρούνται ξεχωριστά και τις περισσότερες φορές υπόκεινται σε 

τεχνικά είτε ακόμα και οργανωτικά μέτρα, με βασικότερο στόχο να εξασφαλιστεί πως 

δεν έχουν την ευχέρεια να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο είτε ταυτοποιήσιμο φυσικό 

πρόσωπο (Μποβολή, 2017). 

Στον εν λόγω κανονισμό αναφέρεται ρητώς πως τα ψευδωνυμοποιημένα 

στοιχεία είναι σημαντικό να μην λογίζονται ως ανώνυμα. Συγκεκριμένα αναφέρεται 

πως τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν υποστεί ψευδωνυμοποίηση, 

που είναι εφικτό να αποδοθεί σε φυσικό πρόσωπο, με τη χρησιμοποίηση 

συμπληρωματικών δεδομένων, είναι ζωτικής σημασίας να λογίζονται ως δεδομένα 

που έχουν άμεση σχέση με ένα ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (IT Governance 

Publishing, 2016). 
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Εικόνα 3.1 : Στάδια ανωνυμοποίησης (Wray, 2017) 

 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονιστούν μερικά από τα κυριότερα 

συμπεράσματα που έχουν αντληθεί τα τελευταία χρόνια για ότι έχει να κάνει με τη 

σχέση με την αναθεώρηση του κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής 

στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Τα 8 κυριότερα συμπεράσματα εξ αυτών 

αναφέρονται παρακάτω και είναι τα εξής : 

 

 Ο κανονισμός για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες είναι σημαντικό να μην υποβαθμίσει το επίπεδο προστασίας το 

οποίο προσέφερε όλα αυτά τα χρόνια η ισχύουσα οδηγία που είχε άμεση 

σχέση με την προστασία αυτής της μορφής 

 Ο εν λόγω κανονισμός είναι σημαντικό να προσφέρει προστασία για όλα τα 

είδη ηλεκτρονικών επικοινωνιών, περιέχοντας και αυτές που υλοποιούνται με 

επιφυείς υπηρεσίες, με τεχνολογικά ουδέτερες μεθόδους κλπ 
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 Η συγκατάθεση και η συναίνεση των χρηστών είναι ζωτικής σημασίας να 

λαμβάνεται συχνά με τεχνικά βιώσιμες είτε ακόμα και δεσμευτικές τακτικές 

πριν από την επεξεργασία δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών είτε πριν 

από τη χρησιμοποίηση δυνατοτήτων αποθήκευσης είτε επεξεργασίας του 

τερματικού εξοπλισμού του εκάστοτε χρήστη. Επίσης είναι σημαντικό να 

προβλέπονται καθορισμένες εξαιρέσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την 

επεξεργασία των συγκεκριμένων στοιχείων για λόγους έννομου συμφέροντος 

του αρμόδιο επεξεργασίας δεδομένων είτε για τον γενικό σκοπό της 

εκτέλεσης μιας σύμβασης 

 Είναι σημαντικό να προβλέπεται μια αποδοτική τακτική με κυριότερο στόχο 

τη λήψη της απαιτούμενης συγκατάθεσης για τις ιστοσελίδες αλλά και τις 

εφαρμογές που περιέχονται στα κινητά τηλέφωνα. Γενικά, οι ρυθμίσεις είναι 

ζωτικής σημασίας να φυλάσσουν το απόρρητο των χρηστών εξ ορισμού και οι 

χρήστες είναι σημαντικό να καθοδηγούνται να επιλέγουν μια ρύθμιση όταν 

λάβουν σχετική και διαφανή ενημέρωση. Σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το 

γεγονός, ο εν λόγω κανονισμός είναι καθοριστικό να παραμείνει τεχνολογικά 

ουδέτερος 

 Είναι σημαντικό να εφαρμόζεται το βέλτιστο εφικτό επίπεδο εποπτείας για 

την εκάστοτε ad hoc εξαίρεση που, πιθανόν, οι νομοθέτες επιθυμούν να 

προσθέσουν σε αυτές που προβλέπονται ήδη στα σχέδια της επιτροπής και 

του Κοινοβουλίου. Πιο συγκεκριμένα κάθε μορφής εξαιρέσεις για 

περιστατικά όπου μια δημόσια αρχή ζητήσει την επεξεργασία πληροφοριών 

αυτής της μορφής είναι σημαντικό να υποβάλλονται σε διεξοδική 

παρακολούθηση, και η πρόταση είναι καθοριστικό να μην επιτρέπει την 

αδιάκριτη εποπτεία της θέσης του εκάστοτε χρήστη είτε της επεξεργασίας των 

μετα-δεδομένων του 

 Με βασικότερο στόχο η συναίνεση να προσφέρεται ελεύθερα, όπως δηλαδή 

προβλέπεται από τον εν λόγω κανονισμό, η πρόσβαση σε υπηρεσίες καθώς 

επίσης και οι διάφορες λειτουργίες είναι σημαντικό να μην έχουν άμεση 

σχέση με τη συναίνεση των χρηστών με στόχο την επεξεργασία δεδομένων 

αυτής της μορφής είτε με στόχο την επεξεργασία στοιχείων που έχουν άμεση 
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σχέση με τον τερματικό εξοπλισμό των τελικών χρηστών είτε υπόκειται σε 

επεξεργασία παρόμοιου εξοπλισμού, καθώς αυτό είναι κάτι το οποίο θα 

σημαίνει πως είναι σημαντικό να υπάρξει η απαιτούμενη απαγόρευση για τη 

χρήση cookies 

 Είναι ζωτικής σημασίας να ενθαρρύνεται η χρησιμότητα των 

ανωνυμοποιημένων στοιχείων ηλεκτρονικών επικοινωνιών  

 Οι εξελίξεις οι οποίες αναλύονται παραπάνω έχουν την ευχέρεια να 

προσφέρουν την απαιτούμενη προστασία στην ιδιωτική ζωή των χρηστών σε 

κάθε σχετικό πλαίσιο και θα καταφέρουν να αποτρέψουν σε σημαντικό 

επίπεδο όλες τις στρεβλώσεις του σύγχρονου ανταγωνισμού2
 

 

3.4 Λήψη ρητής συναίνεσης 

Στη σημερινή εποχή λογίζεται ως απαιτούμενη η ρητή συγκατάθεση σε 

καθορισμένα περιστατικά στα οποία υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι προστασίας 

δεδομένων. Συνεπώς, όπου θεωρείται σημαντικό είναι χρήσιμο να υλοποιείται ένας 

υψηλού επιπέδου ατομικός έλεγχος προσωπικών δεδομένων. Βάσει με τον κανονισμό 

που μελετάμε στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, η συναίνεση αυτής της μορφής παίζει 

καθοριστικό ρόλο σε ό,τι έχει να κάνει με την επεξεργασία εξειδικευμένων 

κατηγοριών πληροφοριών, τις διατάξεις που αφορούν τη διαβίβαση στοιχείων σε 

τρίτα κράτη είτε διεθνείς οργανισμούς, ελλείψει επαρκών διασφαλίσεων στο 49ο
 

καθώς επίσης και στο 22ο
 άρθρο που έχουν να κάνουν με την αυτοματοποιημένη 

ατομική απόφαση, περιέχοντας και την περίπτωση του προφίλ των χρηστών 

(Κυπραίος, 2018). 

Ο κανονισμός αυτός οριοθετεί μια σαφή καταφατική ενέργεια που αποτελεί 

βασικό κριτήριο για τακτική συγκατάθεση. Δεδομένου πως η ανάγκη τακτικής 

συγκατάθεσης σε αυτόν τον κανονισμό έχει ήδη παρουσιάσει σημαντική ανοδική 

                                                           

2
 [https://www.lawspot.gr/nomika-nea/eprivacy-8-symperasmata-gia-tin-prostasia-tis-idiotikis-zois-

stis-ilektronikes] 

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/eprivacy-8-symperasmata-gia-tin-prostasia-tis-idiotikis-zois-stis-ilektronikes
https://www.lawspot.gr/nomika-nea/eprivacy-8-symperasmata-gia-tin-prostasia-tis-idiotikis-zois-stis-ilektronikes
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τάση σε πιο υψηλό επίπεδο σε σχέση με την ανάγκη συγκατάθεσης της οδηγίας 

95/46, είναι ζωτικής σημασίας να τονιστούν οι πρόσθετες κινήσεις που είναι 

σημαντικό να υλοποιηθούν και να τις αναλάβει ο αρμόδιος επεξεργασίας, με 

βασικότερο στόχο να λάβει την απαιτούμενη συναίνεση αυτής της μορφής από το 

υποκείμενο δεδομένων, βάσει με τον εν λόγω κανονισμό (Leenes et al., 2018). 

Η έννοια ρητή έχει να κάνει με τη μέθοδο με την οποία εκφράζεται η 

συναίνεση από το υποκείμενο αυτών των πληροφοριών. Αυτό ως επί το πλείστον 

σημαίνει πως το υποκείμενο των πληροφοριών αυτής της μορφής χρειάζεται να δώσει 

ρητή δήλωση συναίνεσης. Μια προφανής και ιδιαίτερα χρήσιμη τακτική προκειμένου 

να βεβαιωθεί πως η συγκατάθεση είναι σαφής είναι η επιβεβαίωση με μορφή γραπτής 

δήλωσης (Μήτρου, 2017). 

Σε αυτήν την περίπτωση, είναι σημαντικό ο ελεγκτής να βεβαιωθεί για την 

υπογραφή της γραπτής δήλωσης από το υποκείμενο αυτών των πληροφοριών, με 

βασικότερο στόχο να αρθούν όλες οι πιθανές αμφιβολίες και η πιθανή έλλειψη 

αποδεικτικών δεδομένων στο μέλλον. Παρά το γεγονός αυτό, μια υπογεγραμμένη 

δήλωση αυτής της μορφής δεν αποτελεί τη μοναδική τακτική, έτσι ώστε να αποκτηθεί 

ρητή συναίνεση και δεν είναι εφικτό να ειπωθεί πως ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει 

γραπτές και υπογεγραμμένες δηλώσεις σε όλες τις περιστάσεις, οι οποίες απαιτούν 

άμεση ρητή συγκατάθεση (Bhatia, 2017). 

Για παράδειγμα, στο διαδίκτυο, το υποκείμενο των πληροφοριών είναι 

εφικτό να έχει την ευχέρεια να εκδώσει την απαιτούμενη δήλωση συμπληρώνοντας 

ένα ηλεκτρονικό έντυπο, αποστέλλοντας ένα email, ανεβάζοντας ένα σαρωμένο 

έγγραφο το οποίο έχει την υπογραφή του υποκειμένου των πληροφοριών είτε 

κάνοντας χρήση της τακτικής της ψηφιακής υπογραφής (Voigt and Von Dem 

Bussche, 2017). 

Θεωρητικά, η χρησιμότητα των προφορικών δηλώσεων είναι εφικτό, να 

λογιστεί ως επαρκώς ρητή με κυριότερο σκοπό να καταφέρει να αποκτήσει άμεση 

ρητή συναίνεση αυτής της μορφής. Παρά το γεγονός αυτό, όμως, είναι δυνατόν να 

είναι αρκετά δύσκολο να αποδειχθεί για τον αρμόδιο επεξεργασίας πως πληρούνται 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια για την άμεση συγκατάθεση κατά την καταγραφή της 

συγκεκριμένης δήλωσης. 
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Η δράση της επαλήθευσης μιας τέτοιας δήλωσης σε δυο επίπεδα είναι εφικτό 

να αποτελεί μια μέθοδο για να βεβαιωθείτε πως η εν λόγω συγκατάθεση είναι έγκυρη. 

Για παράδειγμα, ένα υποκείμενο δεδομένων λαμβάνει ένα email μέσω του οποίου 

ενημερώνεται για την πρόθεση του ελεγκτή να επεξεργαστεί ένα αρχείο το οποίο 

περιλαμβάνει ιατρικά στοιχεία (IT Governance Publishing, 2016). 

Σε αυτήν την περίπτωση ο ελεγκτής εξηγεί στο email πως θέλει τη 

συγκατάθεσή του για να χρησιμοποιήσει τα συγκεκριμένα στοιχεία για 

καθορισμένους λόγους. Σε περίπτωση στην οποία τα υποκείμενα των πληροφοριών 

αυτών συμφωνούν με την εν λόγω χρήση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ζητά από αυτόν 

να λάβει απάντηση διαμέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που να περιλαμβάνει τη 

δήλωση αναγράφοντας τη λέξη « Συμφωνώ». Ύστερα από την αποστολή αυτής της 

απάντησης, το υποκείμενο των εν λόγω στοιχείων λαμβάνει έναν σύνδεσμο 

επαλήθευσης όπου είναι σημαντικό να κάνει κλικ είτε ένα μήνυμα στο κινητό του με 

έναν κωδικό επαλήθευσης με κυριότερο στόχο να επιβεβαιωθεί η συμφωνία (Wray, 

2017). 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί πως μια τέτοια συγκατάθεση 

δεν αποτελεί τη μοναδική τακτική με στόχο τη νομιμοποίηση της επεξεργασίας 

εξειδικευμένων κατηγοριών πληροφοριών, μεταφορές πληροφοριών κλπ. Μια τέτοια 

συναίνεση είναι εφικτό να μην αποτελεί την καταλληλότερη τακτική για μια 

καθορισμένη κατάσταση και ο συγκεκριμένος κανονισμός απαριθμεί πλέον πολλές 

και εξίσου σημαντικές ικανότητες με στόχο να βεβαιωθεί πως αυτές οι δράσεις είναι 

εφικτό να υλοποιηθούν με νόμιμες μεθόδους με στόχο την άρση της απαγόρευσης 

επεξεργασίας εξειδικευμένων κατηγοριών πληροφοριών (Κυπραίος, 2018). 

3.5 Δικαίωμα στη λήθη 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί και παραπάνω, μια από τις σημαντικότερες 

καινοτόμες δράσεις του εν λόγω κανονισμού είναι το συγκεκριμένο δικαίωμα 

διαγραφής, το οποίο όπως προαναφέραμε καλείται δικαίωμα στη λήθη (είτε όπως 

καλείται στη διεθνή βιβλιογραφία right to be forgotten). Ειδικότερα, βάσει με το 17ο
 

άρθρο και συγκεκριμένα στην 1η
 παράγραφο του κανονισμού αυτού, το υποκείμενο 

των πληροφοριών έχει την ευχέρεια να ζητήσει από τον αρμόδιο επεξεργασίας την 
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άμεση διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, δίχως να είναι εφικτή η 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο αρμόδιος επεξεργασίας είναι αναγκασμένος να 

διαγράψει τα συγκεκριμένα στοιχεία (Μαντατζή, 2018). 

Μέσω αυτού του κανονισμού μεταξύ άλλων και στην περίπτωση όπου τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά 

υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που έχουν να κάνουν με παιδιά. Το 

συγκεκριμένο δικαίωμα είναι ζωτικής σημασίας κυρίως στην περίπτωση στην οποία 

το υποκείμενο των πληροφοριών παρείχε τη συναίνεσή του σαν παιδί, στην 

περίπτωση που δεν είχε δηλαδή πλήρη επίγνωση των κινδύνων που κρύβει η 

επεξεργασία αυτής της μορφής, και επιθυμεί στο μέλλον να αφαιρέσει τα εν λόγω 

στοιχεία κάτι το οποίο συμβαίνει κατά κύριο λόγο στο διαδίκτυο (Bhatia, 2017). 

Το υποκείμενο των στοιχείων είναι σημαντικό να έχει την ευχέρεια να 

ασκήσει το συγκεκριμένο δικαίωμα παρόλο που δεν είναι πλέον παιδί. Η διάταξη 

απαγορεύει την επιγραμμική συντήρηση στοιχείων που έχουν άμεση σχέση με 

προσωπικά δεδομένα ανηλίκων και είναι πιθανό να κρύβουν σημαντικούς κινδύνους 

για την προσωπική είτε ακόμα και τη μελλοντική επαγγελματική του ζωή, δεδομένου 

πως η παραμονή στο διαδίκτυο στοιχείων που αναφέρονται σε παιδιά είναι εφικτό να 

οδηγήσει σε κατάχρηση των συγκεκριμένων δεδομένων εις βάρος της αξιοπρέπειας 

των παιδιών είτε ακόμα και της κοινωνικής τους ένταξης (Voigt and Von Dem 

Bussche, 2017). 

Το 17ο
 άρθρο του συγκεκριμένου κανονισμού οριοθετεί πλέον πως το 

υποκείμενο αυτών των πληροφοριών, από τη στιγμή που υφίστανται καθορισμένοι 

λόγοι, έχει την ευχέρεια να ζητήσει από τον αρμόδιο επεξεργασίας την άμεση 

διαγραφή, κυρίως από το διαδίκτυο, των προσωπικών του πληροφοριών και τη μη 

περαιτέρω χρήση τους, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που διατέθηκαν από το εν λόγω πρόσωπο όταν ήταν ακόμα παιδί. Η 

ιδιαίτερη αναφορά στις πληροφορίες που κάποιος δημοσιοποίησε είτε συγκατατέθηκε 

στην επεξεργασία τους όσο δεν ήταν ενήλικος ήταν δικαιολογημένη, καθώς εξαιτίας 

της ανωριμότητας της ηλικίας του, δεν είχε πλήρη επίγνωση όλων των κινδύνων που 

κρύβει μια τέτοια δράση (Μήτρου, 2017). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το θέμα της προστασίας προσωπικών δεδομένων αποτελεί ένα σημαντικό 

και υπαρκτό ζήτημα στη σύγχρονη διεθνοποιημένη οικονομία του διαδικτύου. Όσο 

περισσότερο εξελίσσεται η τεχνολογία με ραγδαίους ρυθμούς αλλά και οι τακτικές 

πρόσβασης στα δεδομένα τα οποία καταχωρούνται, ο κίνδυνος της παραμονής είτε 

ακόμα και της καταχρηστικής επεξεργασίας τους θα απειλεί ολοένα και πιο συχνά 

τους χρήστες του συγκεκριμένου μέσου.  

Τις περισσότερες φορές τα νομοθετικά πλαίσια και οι τακτικές προστασίας 

έπονται των τεχνολογικών αλλαγών που έχουν άμεση σχέση με τη διαχείριση των 

προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο, ενώ τα χρηματοοικονομικά οφέλη τα οποία 

έχουν άμεση σχέση με τις εν λόγω δράσεις είναι μεγάλα. Η ανησυχία των χρηστών 

του συγκεκριμένου μέσου σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της προστασίας αυτών των 

δεδομένων είναι διάχυτη και έντονη, δίχως να υφίσταται καμία απολύτως εξάρτηση 

από την ηλικιακή ομάδα, το φύλο, την εκπαίδευση κλπ. Όλα αυτά τα προβλήματα 

ήρθε να επιλύσει ο GDPR που αναλύθηκε στο τελευταίο κεφάλαιο αυτής της 

εργασίας. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί και αναλυθεί στη συγκεκριμένη εργασία, ο GDPR 

περιλαμβάνει πολλές καινοτόμες δράσεις και ρυθμίσεις. Οι σχετικές διατάξεις είναι 

εφικτό να εμπλουτιστούν ακόμα περισσότερο με στόχο την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων των χρηστών, κάτι το οποίο μπορεί να γίνει κυρίως για τους 

ανηλίκους αλλά και όχι μόνο, ως επί το πλείστον σε ό,τι έχει να κάνει με τη 

συναίνεση αλλά και την ενημέρωση. 

Είναι σημαντικό να τονιστούν οι κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων 

των χρηστών που επιτρέπεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία, σύμφωνα με την  

εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας, για παράδειγμα είναι σημαντικό να υπάρξει 

η απαιτούμενη πρόβλεψη πως οι ιστότοποι οι οποίοι αφορούν ανηλίκους επιτρέπεται 

να συλλέγουν από αυτούς μονάχα το email και την ηλικιακή ομάδα στην οποία 

ανήκουν ενώ απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση να συλλέγονται δεδομένα τα οποία 

έχουν να κάνουν με το οικογενειακό τους περιβάλλον, το κοινωνικό και το 
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επαγγελματικό στάτους των γονιών τους, φωτογραφικό υλικό, πιστωτικές κάρτες 

κλπ. 

Γενικότερα, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως η εφαρμογή του εν λόγω 

κανονισμού είναι καθοριστικό να απεμπλακεί από το βάρος της ρυθμιστικής 

ασάφειας και ερμηνευτικών δυσκολιών που υφίστανται έως και τη σημερινή εποχή. Η 

άρση αυτών των προβλημάτων, εκτός από την αδιαμφισβήτητη θεωρητική της αξία 

και προσφορά στο ερευνητικό πλαίσιο, θα παίξει και καθοριστικό ρόλο καθώς οι 

κυρώσεις για παράβαση σχετικών διατάξεων είναι εξαιρετικά αυστηρές. 

Σε αυτό είναι εφικτό να βοηθήσουν σε τεράστιο βαθμό και οι υπεύθυνοι 

φορείς, όπως είναι για παράδειγμα του εθνικού νομοθέτη, του Συμβουλίου 

Προστασίας Δεδομένων κλπ. Επί της ουσίας είναι σημαντικό να εφαρμοστεί μια 

αποδοτική συνεργατική παρέμβαση και ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στις 

υπηρεσίες επιβολής του νομοθετικού πλαισίου, των δικαστικών αρχών, της 

βιομηχανίας των ΤΠΕ, των παροχών υπηρεσιών διαδικτύου, των τραπεζικών 

ιδρυμάτων καθώς επίσης και όλων των μη κυβερνητικών οργανώσεων, περιέχοντας 

και τις οργανώσεις στήριξης των νέων και των παιδιών, με βασικότερο σκοπό να 

εξασφαλιστούν σε μεγάλο βαθμό τα δικαιώματα και η προστασία όλων των χρηστών 

στο διαδίκτυο. 

Σημαντικός είναι ο ρόλος των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών, για τους 

οποίους το θέμα, εκτός της νομικής θεώρησής του και των νόμιμων υποχρεώσεων 

που γεννά για αυτούς, περιέχεται και στο πλαίσιο της κοινωνικής τους 

υπευθυνότητας. Μεταξύ των άλλων, οι συγκεκριμένοι πάροχοι είναι σημαντικό να 

προβάλουν τεχνολογικές επιλογές στην κατεύθυνση του περιορισμού της πλοήγησης 

χρηστών που δεν επιτρέπεται όπως για παράδειγμα των ανηλίκων εντός 

καθορισμένων ορίων και με πρόσβαση υπό καθορισμένα κριτήρια, προσφέροντας με 

αυτόν τον τρόπο ένα πιο αποδοτικό μέσο γονικής εποπτείας. 
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